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Welcome Message from the Dean
Faculty of Business Administration, Chiang Mai University proudly welcomes all participants of the 6th
Business Management Research Conference (BMRC) and the 3rd International BMRC.
Once again academic experts, businessmen, graduate students and representatives from government
agencies and private organizations join us to enrich knowledge and understanding through research
exchange as well as building up network for further academic cooperation. We also continue to provide a
forum to publish academic papers.
The conference encompasses papers including three themes which are: 1) Logistics, Information
Technology and Management, 2) Financial and Accounting, and 3) Hospitality and Marketing as well as
doctoral presentation. At the end of the conference, we will award the best paper award, too. Most
noteworthy, Professor Dr. Frank E.P. Dievernich, Co-Director of the Executive MBA Lucerne, Professor of
Organization, Leadership and Personnel at the Lucerne University of Applied Sciences and Arts
(Switzerland) and also Partner of the consultancy firm Witten School of Management GmbH (Germany) has
kindly accepted our invitation to give a keynote lecture on The Future of Change-Management and the
Rediscovery of the Human Being.
This year papers from international has outnumbered those from domestic authors. The evidence ensures
us that BMRC has grown to an international forum. We sincerely thank all parties who make our global
vision become a reality.

(Associate Professor Dr.Siriwut Buranapin)
Dean of Faculty of Business Administration
Chiang Mai University, THAILAND
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คํานํา

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ (Business
Management
Research
Conference: BMRC) ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีทุกปี ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่หก จัดขึ้นในวันที่ 15
พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ และได้มีการจัดประชุมผลงานวิจัย
ด้านการจัดการธุรกิจในระดับนานาชาติ (International Business Management Research
Conference: IBMRC) ขึ้นเป็นครั้งที่สามในวันเดียวกัน ด้วยการสนับสนุนจากคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัย และเพิ่มโอกาส
ด้านช่องทางในการเผยแพร่ การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ และความรู้ด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจในสาขาต่างๆ โดยเน้นการสร้างสรรค์และนําเสนองานวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้และ
วิธีการใหม่ๆ ในบริหารจัดการธุรกิจอันจะเป็นการช่วยยกระดับการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้าน
บริหารจั ด การธุ ร กิ จ และเป็น ประโยชน์ สูง สุด ต่ อ การบริ ห ารจัด การธุร กิ จ ทั้ง ในระดับ ชุม ชนและ
ระดับประเทศ
การจัดประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ และรับฟังการนําเสนอ
ผลงานดังกล่าว ทั้งในรูปแบบของการนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนําเสนอ
แบบ Doctoral Presentation โดยมีจํานวนผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาย
วิชาการให้นําเสนอในการประชุมระดับชาติ จํานวนทั้งสิ้น 11 บทความ และมีบทความที่ได้รับการ
คัดเลือกให้นําเสนอในระดับนานาชาติท้ังสิ้น 10 บทความ คณะกรรมการจัดการประชุมผลงานวิจัย
ด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 6 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการนําเสนอผลงาน
วิชาการ และผู้ที่ให้ความสนใจส่งผลงานวิชาการเข้ามาทุกท่าน แต่ด้วยข้อจํากัดด้านเวลา และการ
รั ก ษามาตรฐานกระบวนการคั ด เลื อ กบทความโดยมี ก ารตั ด สิ น บทความที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ใน 3 ต่อบทความ จึงส่งผลให้มีเพียงบางบทความที่ได้รับการตอบรับให้
สามารถนําเสนอได้ คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ได้กําหนดให้มีการจัดประชุมผลงานวิจัยด้าน
การจัดการธุรกิจ ขึ้นเป็นประจําทุกปี โดยหวังที่จะให้เป็นช่องทางสําคัญที่จะส่งเสริมให้นักวิชาการทั้ง
ในและต่ างประเทศได้ มี เ วที ใ นการแลกเปลี่ย นองค์ ค วามรู้ และหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า จะได้ รับ การ
สนับสนุนจากนักวิชาการและภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ งต่อไปเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

(อาจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์)
ประธานกรรมการจัดการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 6
The 6th Business Management Research Conference (BMRC)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้าน
วิชาการบริหารธุรกิจ โดยการส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
เกิดการสร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในงานวิจัยที่สามารถนําไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆด้าน
การบริหารจัดการธุรกิจที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจทั้งใน
ระดับชุมชน และระดับประเทศ การจัดการประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ นับได้ว่าเป็นเครือ่ งมือ
หนึ่งที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งยังเป็นช่องทางในการก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการจัดประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ ด้านการบริหารธุรกิจ ภายใต้ชื่อการประชุม “การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการ
ธุรกิจ” (The Business Management Research Conference) โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2550 และพบว่าได้รับ
ความสนใจอย่างมากจากผู้นําเสนอบทความวิชาการ
ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสายบริหารธุรกิจ
และความเป็ น ผู้ นํ า ทางองค์ ค วามรู้ ใ นการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ของคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กอปรกั บวัต ถุประสงค์ในการสร้างเวทีเพื่อเผยแพร่ความรู้ และเป็นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกในกลุ่ ม สาขาวิ ช าด้ า นการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ และสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงจะได้จดั ให้มีการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี
การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจครั้งที่ 6 มุ่งเน้นการนําเสนอรายงานการวิจัยที่
ครอบคลุ ม สาขาการบริ ห ารธุ ร กิ จ ทั้ ง ในด้ า นการตลาด การเงิ น การบั ญ ชี การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการผลิต และด้านการเสริมสร้างความ
เป็นผู้ประกอบการ โดยรายงานการวิจัยอาจเป็นการค้นพบทฤษฎีใหม่ หรือเป็นการประยุกต์ทฤษฎี
หรือเทคโนโลยีด้านการจัดการธุรกิจกับปัญหาจริงในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาคพาณิชยกรรม และภาคเกษตรกรรม หรือภาคอื่นๆ
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กรอบหัวข้อในการนําเสนอบทความ
1) งานวิจยั ด้านการบริหารการตลาด (Marketing management research)
2) งานวิจยั ด้านการบริหารการเงิน (Financial management research)
3) งานวิจยั ด้านการจัดการองค์กร (Organizational management research)
4) งานวิจยั ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management research)
5) งานวิจยั ด้านบัญชี (Accounting research)
6) งานวิจยั ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค( Consumer behavior management research)
7) งานวิจยั ด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship development
research)
8) งานวิจยั ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการ
(Information technology and management research)
9) งานวิจยั ด้านสื่อสารขององค์กรธุรกิจและการสื่อสารการตลาด (Organizational
communication and marketing communication research)
10) งานวิจยั ด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (Corporate social responsibility
research)
11) งานวิจยั ด้านอื่นๆในการบริหารจัดการธุรกิจ (Other related research topics)
การเสนอบทความ
การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 6 ผู้สนใจสามารถนําเสนอทั้งบทคัดย่อ
และบทความฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ต้ อ งการนํ า เสนอ โดยบทคั ด ย่ อ ที่ ไ ด้ รั บ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก 2 ใน 3 จะได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนําเสนอผลงานในการประชุมที่จัดขึ้น การ
นําเสนอสามารถทํ าได้ 2 วิ ธี คือ การนําเสนอแบบบรรยายและการนําเสนอแบบ
Doctoral
Presentation สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอแนวคิดการทํา
วิ จั ย วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละมี ก ารแลกเปลี่ ย นกั บ นั ก วิ ช าการผู้ เ ชี่ ย วชาญและสนใจในหั ว ข้ อ วิ จั ย โดย
บทคัดย่อและบทความดังกล่าวจะได้รับการเผยแพร่โดยลงในวารสารการประชุมที่จัดทําขึ้น
 การนําเสนอแบบ Conceptual Paper สามารถจัดส่งเฉพาะกรอบแนวคิดในการทํา
วิทยานิพนธ์ ส่วนการนําเสนอภาคบรรยาย ต้องจัดส่งทั้งบทคัดย่อ (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)
 หากผู้นําเสนอต้องการลงบทความฉบับเต็มในวารสารการประชุมผลงานวิจัยด้าน
การจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 6 และส่งผลงานเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในส่วนของ
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“Best Paper Award” ผู้นําเสนอจะต้องเลือกวิธีการนําเสนอภาคบรรยายในห้องจัด
ประชุมเท่านั้น และจัดส่งบทความฉบับเต็มที่แก้ไขสมบูรณ์แล้วแก่คณะกรรมการ
จัดการประชุมฯ ภายในวันที่กําหนดไว้เท่านั้น
หลักการคัดเลือกบทความเพื่อรับรางวัล
ทุ ก บทความจะถู ก พิ จ ารณาโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ โดยวิ ธี ก ารไม่ เ ปิ ด เผยชื่ อ ของผู้ นํ า เสนอ
บทความ (Blind peer review) คณะกรรมการจะมีการตัดสินรางวัล “Best Paper Award” สําหรับ
บทความที่ มี ก ารนํ า เสนอภาคบรรยาย และต้ อ งเป็ น บทความที่ มี คุ ณ ภาพตามหลั ก เกณฑ์ ก าร
พิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผลงานทีม่ ีความโดดเด่นประจําปี
คณะกรรมการที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวฒ
ุ ิ บูรณพิร
3. Professor Dr.Richard Wright
4. Professor Dr.Kim Byong Shrik
5. Professor Dr.Paul Patterson
6. Associate Prof. Dr. Nicholas Dimmitt

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Fulbright senior specialist, USA
Kyonggi University, Korea
University of New South Wales,
Australia
Asian Institute of Technology

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1. Professor Dr.Paul Patterson
2. Professor Dr.Patriya Tansuhaj
3. Professor Dr.Chuleeporn Changchit
4. Professor Dr.Peter Wyeth
5. รศ.ดร.วีระพล ทองมา
6. รศ.ดร.ยุทธนา ธรรมเจริญ
7. รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง
8. รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร
9. รศ.ดร.พัชรา ตันติประภา
10. รศ.ดร.รวี ลงกานี

University of New South Wales, Australia
Washington State University, USA
Texas A&M University – Corpus Christi, USA
Washington State University, USA
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
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11. รศ.ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ
12. รศ.ชูศรี เที้ยศิริเพชร
13. รศ. กิตติ สิรพิ ัลลภ
14. รศ.อรชร มณีสงฆ์
15. ผศ.ดร.กิตตินชุ ชุลิกาวิทย์
16. ผศ.ดร.อมรรัตน์ ท้วมรุ่งโรจน์
17. ผศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม
18. อ.ดร.สุจิรา ประยูรพิทักษ์
19. อ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์
20. อ.ดร.ศรัญญา กันตะบุตร
21. อ.ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช
22. อ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล
23. อ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์
24. อ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพฒ
ั นา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th Business Management Research Conference (BMRC)
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จ.เชียงใหม่
-----------------------------------------------------------8.30 – 9.00 น.
ลงทะเบียนรับเอกสาร (ห้องประชุม Grand Ballroom ชั้น 2)
9.00 – 9.15 น.
พิธีเปิดการประชุมวิชาการ
โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือผู้แทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9.15 – 9.45 น.
บรรยายพิเศษ “The Future of Change-Management and the
Rediscovery of the Human Being” โดย Prof. Dr. Frank E.P.
Dievernich, Co-Director of the Executive MBA Lucerne,
Professor of Organization, Leadership and Personnel at the
Lucerne University of Applied Sciences and Arts (Switzerland)
and also Partner of the consultancy firm Witten School of
Management GmbH (Germany)
9.45 – 10.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.00 น.
การนําเสนอภาคบรรยาย ช่วงที่ 1 (แบ่งเป็น 2 ห้อง)
(เวลานําเสนอ 20 นาทีต่อบทความ: นําเสนอ 15 นาที และถามตอบ 5 นาที
ต่อบทความ)
 ห้อง Journey ชั้น ๖ (IBMRC)
 ห้อง Voyage ชั้น 3 (BMRC)
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน (ห้อง Latest Recipe ชั้น 1)
13.00 – 14.00 น.
การนําเสนอภาคบรรยาย ช่วงที่ 2
14.00 – 14.20 น.
พักรับประทานอาหารว่าง (บริเวณหน้าห้องบรรยายกลุ่มย่อย)
14.20 – 15.30 น.
การนําเสนอภาคบรรยาย ช่วงที่ 3
15.30 – 16.00 น.
ประกาศรางวัลบทความ (ห้องประชุม Grand Ballroom
ชั้น 2)
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สารบัญ
หน้า
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

การเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามแนวพื้นทีบ่ น
แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)
นําเสนอโดย ก้องภู นิมานันท์ และ วรัทยา แจ้งกระจ่าง
การวิเคราะห์กระบวนการผลิตน้ําแร่โดยใช้วิธแี ผนผังสายธารคุณค่า
สําหรับโรงงานผลิตน้ําแร่ในตําบลปิล๊อก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี
นําเสนอโดย ธีชัช สมบูรณ์
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ต่อ
ผู้ประกอบการ กรณีศึกษาอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
นําเสนอโดย พงษ์นรินทร์ อุตมะรังษี
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับประสิทธิผลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จังหวัดเชียงใหม่
นําเสนอโดย วงศกร พราหมณ์บุญมี
บุพปัจจัยของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและผลที่มีต่อคุณลักษณะการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของพนักงานในสถาน
ประกอบการธุรกิจท่องเทีย่ ว
นําเสนอโดย ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดค้าปลีกของขัวมุงท่า
สิงห์ อําเภอเมืองลําพูน
นําเสนอโดย สิริวรรณ โสภณจิตร
ทัศนคติของประชาชนอําเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการบริจาคดวงตาและ
อวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย
นําเสนอโดย วรัท วินิจ
พฤติกรรมของผู้บริโภคสตรีต่อการซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูปขนาดใหญ่พิเศษ
ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
นําเสนอโดย อรชร มณีสงฆ์
8

12

28

39

51

68

88

105

124
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A9
A10
A11

142
ทัศนคติของนักลงทุนต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว
นําเสนอโดย สิริเกียรติ รัชชุศานติ
ประสิทธิภาพการเลือกหลักทรัพย์ของผู้จัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาวใน 162
ประเทศไทยนําเสนอโดย คฑาวุธ วัชรศักดิ์ไพศาล
การวิเคราะห์ปัจจัยของอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรใน 183
จังหวัดลําปางนําเสนอโดย จิตติพงศ์ พุทธรักษา

ประธานประจําห้องประชุม:
ห้อง Voyage ชั้น 3: (BMRC)
- อ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพฒ
ั นา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ช่วงที่ 1)
- อ.เอก บุญเจือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ช่วงที่ 2)
- อ.ดร.โรจนา ธรรมจินดา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ช่วงที่ 3)
ห้อง Journey ชั้น 3 : (IBMRC)
- อ.ดร.อมลยา โกไศยกานนท์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ช่วงที่ 1)
- อ.ดร.ศรัญญา กันตะบุตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ช่วงที่ 2)
- อ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ช่วงที่ 3)
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คณะกรรมการจัดงาน
ฝ่ายวิชาการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวฒ
ุ ิ บูรณพิร
2. อาจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์
3. รศ.ดร.พัชรา ตันติประภา
4. รศ.ดร.รวี ลงกานี
5. รศ.สิริเกียรติ รัชชุศานติ
6. รศ.อรชร มณีสงฆ์
7. อ.ดร.มนทิพย์ ตั้งเอกจิต
8. อ.ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช
9. อ.ดร.วรรณัย สายประเสริฐ
10. อ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพฒ
ั นา
11. อ.ดร.วรัท วินิจ
12. อาจารย์ ดร.จอมใจ แซมเพชร
13. นางวัลลภา เตชะวัชรีกุล
14. นางสาวรัชนีกร สุนทรเมือง
15. นางธันยา พรหมบุรมย์
16. นางสาวสิริรัฐ สุกันธา
17. นางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์
18. นางสาวผุสดี ใจชุ่มใจ

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

ฝ่ายลงทะเบียนและพิธีการ
1. นางสาววรลักษณ์ สุธีรวรรธนา
2. นางวัลย์นารา สิงห์ทองวรรณ
3. นางสาวศุภลักษณ์ วันปัน๋
4. นางสาวทัศพร จันทนานุวฒ
ั น์กุล
5. นางฐิตารีย์ ยิ้มประเสริฐ
6. นางผ่องแผ้ว ไชยวงค์ษา
7. นางสาวพิมลพรรณ จันทร์หอม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ฝ่ายการเงินและบัญชี
1. นางณัจยา สิงหจรัญ
2. นางศิริพร เวชานนท์

กรรมการ
กรรมการ

ฝ่ายสถานที่ ยานพาหนะ และประชาสัมพันธ์
1. นายนิรนั ดร์ บรรณศรี
2. นายเทวัญ ทองทับ
3. นายธนากุล บัวเหลือง
4. นายณัฐกร จันทร์คําปัน
5. นายพาราดอน การะภักดี
6. นายนิวตั ิ วุฒิสาร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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การเปรียบเทียบความสามารถในการแข่ งขันของประเทศตามแนวพืน้ ที่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก
A Competitiveness Capability Comparison of Countries along
the East West Economics Corridor (EWEC)
ก้องภู นิ มานันท์ * และวรัทยา แจ้งกระจ่าง**

บทคัดย่ อ
การศึกษาการเปรี ยบเทียบความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามแนวพืน้ ที่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ซึง่ ประกอบไปด้ วยประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสหภาพ
เมียนมาร์ และประเทศเวียดนามนัน้ การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
้ วยให้ เข้ าใจถึง
ไทยหรื อขีดความสามารถที่เหมาะสมแก่การลงทุน ซึ่งการประเมินขีดความสามารถทางการแข่งขันนันจะช่
จุดเด่นและจุดด้ อยของประเทศไทยในเชิงเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่นๆ ณ ช่วงเวลาเดียวกัน จากผลการศึกษาพบว่า
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันของประเทศอยู่ในอันดับที่ดีเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้ านทัง้ 4 ประเทศ
้
างประเทศในด้ าน
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องจําเป็ นต้ องเร่งแก้ ไขหรื อให้ ความน่าเชื่อถือต่อนักลงทุนทังชาวไทยและต่
สถาบันหรื อเสถียรภาพทางการเมืองและกฎหมายเพื่อเป็ นการดึงดูดนักลงทุนเนื่องจากในความคิดเห็นของนักลงทุนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเห็นว่าปั จจัยดังกล่าวเป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญเป็ นอันดับที่ 1
สําหรับความสามารถในการแข่งขันของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเทียบกับประเทศไทยยังอยู่
ในเกณฑ์ที่ตํ่ากว่า อย่างไรก็ตาม สปป.ลาว มีการพัฒนาเพื่อให้ เกิดความเจริ ญก้ าวหน้ าและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่องและยังมีทรัพยากรที่อดุ มสมบูรณ์ ดังนัน้ สปป.ลาว อาจเป็ นคูแ่ ข่งที่สําคัญของไทยในอนาคต
ความสามารถในการแข่งขันของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อเทียบกับประเทศไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ตํ่า
กว่า อย่างไรก็ตามสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง รวมถึงยังมีการเปิ ดประเทศให้
นักลงทุนต่างประเทศเข้ าไปลงทุน ซึ่งจํานวนคนและทรัพยากรในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีจํานวนมาก ดังนัน้
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อาจเป็ นคูแ่ ข่งที่สําคัญของไทยในอนาคต
สุดท้ ายประเทศเวี ยดนามมีความสามารถในการแข่ง ขันในด้ านต่าง ๆ อยู่ในอันดับที่ดีและที่สําคัญประเทศ
เวียดนามเป็ นคู่แข่งที่สําคัญของประเทศไทยในปั จจุบนั ดังนันผู
้ ้ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการพัฒนาประเทศจําเป็ นต้ องติดตาม
รวมถึงการเร่งพัฒนาประเทศไทยให้ เป็ นผู้นําในทุกด้ านเพื่อให้ เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง

ABSTRACT
This study compares the competitiveness between countries in the East-West Economic Corridor
(EWEC), which includes Thailand, Lao PDR, Myanmar, and Vietnam. The study aims to analyze the
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competitiveness of Thailand to the other countries and their suitable investment capacities. This assessment
allows a competitive understanding of strengths and weaknesses of those countries and their comparison to
Thailand during the same period of time. The results showed that the competitiveness of Thailand is in a good
position.
However, Thailand needs to accelerate the confidence level to both domestic and foreign investors
in political and law stability, because, from their views, these are the most important factors for the further
investment.
The competitiveness of Lao PDR compared to Thailand remains at a minimum. However, Lao PDR
has developed and achieved economic growth through continuous development and abundant resources.
Therefore, Lao PDR can be a significant competitor to Thailand in the future.
The Competitiveness of Myanmar compared to Thailand remains at a minimum. However, Myanmar
had a recent change in form of governance, as well as the opening of the country to foreign investment. In
addition, population and resources in Myanmar are very large. Therefore, Myanmar will be Thailand's major
competitor in the future.
Finally, Vietnam's competitiveness is reasonably good and is already a major competitor of
Thailand. Therefore, Thailand needs to quicken the development in order to become a leader in all aspects
and to broaden economic and social development.

บทนํา
ภายใต้ กระแสโลกาภิวตั น์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วและส่งผลให้ โลกเกิดความเชื่อมโยงกันในด้ านต่าง ๆ
มากขึ ้น ทําให้ ประเทศไทยต้ องใช้ ศกั ยภาพความได้ เปรี ยบของที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ เศรษฐกิจ และศักยภาพของประเทศมา
เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้ สามารถแข่งขันได้ ในเวทีโลก โดยทิศทางการพัฒนาพื ้นที่ของ
ประเทศไทยที่สอดคล้ องกับโอกาสและศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละภูมิภาคที่สําคัญ ได้ แก่ การ
พัฒนาแนวเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East – West - Economic Corridor: EWEC) ซึง่ อยู่ภายใต้ กรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศกลุม่ เศรษฐกิจในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขง (Greater Mekong Sub Region: GMS) โดยมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒ นาแนวพื น้ ที่ เ ชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ ในกลุ่ม ประเทศ GMS ให้ เ ป็ นศูน ย์ ก ลางในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ เพื่ อ ขยาย
ผลประโยชน์ของการพัฒนาการเชื่อมโยงการขนส่งไปในภูมิภาคอื่น เป็ นการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยมีศนู ย์กลาง
เจริ ญเติบโตสําหรับการพัฒนาพื ้นที่ใกล้ เคียง และเปิ ดโอกาสให้ มีการลงทุนจากทังภายในและภายนอก
้
(กรมการค้ า
ต่างประเทศ, 2554)
ความสัมพันธ์ ระหว่างไทย สปป.ลาว สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ และเวียดนาม มีความกระชับมากขึ ้นเมื่อมี
เส้ นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก หรื อ East-West Economic Corridor (EWEC) เชื่อมโยงการเดินทาง
ระหว่างสี่ประเทศ หรื อเป็ นเส้ นทางที่ เชื่ อมระหว่างทะเลจี นใต้ กับทะเลอันดามัน มี ระยะทาง 1,450 กิโ ลเมตร โดยมี
ระยะทางใน สปป.ลาว และเวียดนาม ประเทศละประมาณ 250 กิโลเมตร ระยะทางในไทย 770 กิโลเมตร และระยะทางใน
พม่า 180 กิโลเมตร และเมื่อมีการใช้ เปิ ดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ในเดือนมกราคม
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2550 ทําให้ ขณะนี ้การเดินทางตามเส้ นทาง EWEC จากไทยเข้ าสู่เวียดนามโดยผ่าน สปป.ลาว สามารถเดินทางโดย
รถยนต์ได้ ตลอดเส้ นทางแล้ ว (นิพนั ธ์ วิเชียรน้ อย,2554)
ประเทศไทยถือเป็ นจุดศูนย์กลางการเชื่อมโยงในแนวพื ้นที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) เนื่องจากมี
ศัก ยภาพและข้ อ ได้ เ ปรี ย บทางด้ า นทํ า เลที่ ตัง้ ดัง นัน้ เพื่ อ ให้ ก ารขับ เคลื่ อ นการพัฒ นาพื น้ ที่ ต ามแนวพื น้ ที่ เ ศรษฐกิ จ
ตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) โดยเฉพาะพื ้นที่ทางฝั่ งตะวันตกของไทย ซึง่ มีเส้ นทางเชื่อมโยงไปยังชายฝั่ งทะเลอันดามัน
อันเป็ นที่ตงของเมื
ั้
องท่าสําคัญ ๆ ของเมียนมาร์ เช่น ท่าเรื อย่างกุ้ง และท่าเรื อนํ ้าลึกทวาย โดยเฉพาะท่าเรื อนํ ้าลึกทวายที่
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ กําลังพัฒนาให้ เป็ นพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรื อนํ ้าลึกทวาย จะเป็ นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจแห่งใหม่ที่ สํา คัญ ของภูมิภาค ซึ่ง ศักยภาพในการเปิ ดประตูการค้ าฝั่ งตะวันตกของภูมิภ าค เพื่ อสร้ างความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการค้ าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกับตลาดตะวันตก สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมได้ เล็งเห็นความสําคัญและโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย จึงได้ เสนอโครงการจัดทํายุทธศาสตร์ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทยในพื ้นที่ฝั่งตะวันตกตามแนวพื ้นที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) ขึ ้นเพื่อเป็ นการเพิ่ม
ศักยภาพด้ านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพืน้ ฝั่ งตะวันตกของไทยอย่างมีประสิทธิ ภาพสอดคล้ องและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื ้นที่และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ าน รวมทังจะเป็
้
นโอกาสสําคัญในการเพิ่มมูลค่าการค้ าและการลงทุน
ภายในประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยต่อไป ( กรมการค้ าต่างประเทศ,2554)
เส้ นทาง EWEC เป็ นเส้ นทางยุทธศาสตร์ ทางเลือกหนึ่งของไทยในการกระจายสินค้ าเข้ าสู่ สปป.ลาว เวียดนาม
จีนตอนใต้ และออกสู่ตลาดโลก โดยผ่านท่าเรื อนํ ้าลึกเทียนซาที่นครดานัง และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวประเภทวัฒนธรรม
ประเพณีระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ สปป.ลาวและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงมรดกโลกประเภทประวัติศาสตร์ กบั
เวียดนาม โดยเฉพาะอยุธยาและเมืองเว้ ปั จจุบนั บนเส้ นทางการบริ การท่องเที่ยวยังไม่สะดวก เพราะยังไม่ค่อยมีกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ จึงเป็ นลู่ทางและโอกาสของผู้ประกอบการไทยลงทุนสิ่งอํานวยความสะดวกด้ านการท่องเที่ยว รวมทัง้
ร่ วมกับ สปป.ลาว และเวียดนาม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนร่ วมลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันนะเขตและเขต
เศรษฐกิจเสรี บ้านแดนสะหวัน ใน สปป.ลาว และเขตเศรษฐกิจการค้ าพิเศษลาวบาว และนครดานัง เพื่อย้ ายฐานการผลิต
และเข้ าไปใช้ ประโยชน์ระบบสิทธิพิเศษทางภาษี ศลุ กากรเป็ นการทัว่ ไป (Generalized System of Preferences :GSP)
จากประเทศเหล่านี ้ เพื่อส่งออกไปตลาดสหรัฐ ยุโรป และญี่ปนุ่ รวมทังการใช้
้
สิทธิพิเศษทางภาษี ศลุ กากรของจีนที่ให้ กบั
สปป.ลาว และเวียดนาม ตามข้ อตกลงทวิภาคี (นิพนั ธ์ วิเชียรน้ อย,2555)
การเชื่อมโยงกันในแนวพื ้นที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) อาจเป็ นโอกาสของนักลงทุน อย่างไรก็
ตาม ควรมีการเตรี ยมพร้ อมเพื่อรับมือสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต ทัง้ นี ก้ ารศึกษาเปรี ยบเทียบศักยภาพของ
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้ านในแนวพื ้นที่เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) ซึ่งได้ แก่ สปป.ลาว สาธารณรัฐ
สหภาพเมี ยนมาร์ และประเทศเวี ยดนาม เพื่ อ เป็ นการพิจารณาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยหรื อ ขี ด
ความสามารถและผลประกอบการของประเทศในการสร้ างและรักษาสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมแก่การประกอบกิจการซึ่ง
การประเมินขีดความสามารถทางการแข่งขันนันจะช่
้ วยให้ เข้ าใจถึงจุดเด่นและจุดด้ อยของประเทศไทยในเชิงเปรี ยบเทียบ
กับประเทศอื่นๆ ณ ช่วงเวลาเดียวกัน และสามารถพัฒนาประเทศในเชิงแข่งขันในเวทีโลกได้
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กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในครัง้ นี ้ ศึกษากลุ่มประเทศในพื ้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East- West
Economic Corridor: EWEC) ซึ่งประกอบด้ วย ประเทศไทย สปป.ลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และประเทศ
เวียดนาม การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ศึกษาตามแนวทางของเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม (World Economic Forum: WEF) โดยได้
จัดทําดัชนีชี ้วัดความสามารถในการแข่งขันของโลกใน พ.ศ.2556-2557 (Global Competitiveness Index: GCI) จํานวน
111 ตัวเพื่อจัดอันดับให้ กบั ประเทศต่าง ๆ จํานวน 144 ประเทศโดยมีหลักการแบ่งดัชนีชี ้วัด 111 ตัวแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ มี
12 เสาหลัก (Pillar) ตามปั จจัยสําคัญเพื่อวัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดย มีลกั ษณะดังนี ้
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน โดย WEF
กลุ่มดัชนีพนื ้ ฐาน
Institution
Infrastructure
Macroeconomics
Health and primary education

กลุ่มดัชนีการเพิ่มประสิทธิภาพ
Higher education and training
Goods market efficiency
Labor market efficiency
Financial market development
Technological readiness
Market size

กลุ่มดัชนีนวัตกรรมและปั จจัยที่มี
ความซับซ้ อน
Business sophistication
Innovation

ที่มา: The Global Competitiveness Report, 2013

2. ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี เ้ นื่องจากผู้วิจัยต้ องการเปรี ยบเทียบความสามารถในการแข่งขันประเทศของประเทศไทย
สปป.ลาว สหภาพเมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม ดังนัน้ จึงต้ องอาศัยข้ อมูลของทัง้ 4 ประเทศ ทําให้ เกิดข้ อจํากัดทางด้ าน
้
กษาครัง้ นี ้จึงมีข้อมูลที่ประกอบไปด้ วย
ข้ อมูล ดังนันในการศึ
2.1 ข้ อมูลทุติยภูมิ
1. ปั จจัยทางด้ านสถาบัน (Institution)
1.1 Property rights จาก World bank ข้ อมูล พ.ศ.2541 - 2551
1.2 Public trust of politicians จาก World bank ข้ อมูล พ.ศ.2541 - 2551
2. ปั จจัยโครงสร้ างพื ้นฐาน (Infrastructures)
2.1 Quality of roads จาก World bank ข้ อมูล พ.ศ.2541 - 2551
2.2 Quality of air transport infrastructure จาก World bank ข้ อมูล พ.ศ.2541 - 2551
2.3 Available airline seat kms/week, millions* จาก World bank ข้ อมูล พ.ศ.2541 - 2551
2.4 Fixed telephone lines/100 po p.* จาก World bank ข้ อมูล พ.ศ.2541 - 2551
3. ความมัน่ คงของเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Stability)
3.1 Government budget balance, % GDP* จาก World bank ข้ อมูล พ.ศ.2541 - 2551
3.2 Gross national savings, % GDP* จาก World bank ข้ อมูล พ.ศ.2541 - 2551
3.3 Inflation, annual % change* จาก World bank ข้ อมูล พ.ศ.2541 - 2551
4. สุขภาพและการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (Health and Primary Education)
4.1 Tuberculosis cases/100,000 pop.* จาก World bank ข้ อมูล พ.ศ.2541 - 2551
4.2 HIV prevalence, % adult pop.* จาก World bank ข้ อมูล พ.ศ.2541 - 2551
4.3 Infant mortality, deaths/1,000 live births* . จาก World bank ข้ อมูล พ.ศ.2541 - 2551
4.4 Life expectancy, years* จาก World bank ข้ อมูล พ.ศ.2541 - 2551
4.5 Primary education enrollment, net %* จาก World bank ข้ อมูล พ.ศ.2541 – 2551
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5. การศึกษาและการอบรมขันสู
้ ง (Higher Education and Training)
5.1 Secondary education enrollment, gross %* จาก World bank ข้ อมูล พ.ศ.2541 - 2551
5.2 Tertiary education enrollment, gross %* จาก World bank ข้ อมูล พ.ศ.2541 - 2551
6. ปั จจัยประสิทธิภาพของตลาดสินค้ า (Goods Market Efficiency)
6.1 Trade tariffs, % duty* จาก World bank ข้ อมูล พ.ศ.2541 - 2551
6.2 Imports as a percentage of GDP* จาก World bank ข้ อมูล พ.ศ.2541 - 2551
7. ปั จจัยประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน (Labor Market Efficiency)
7.1 Hiring and firing practices จาก Asian Development Bank ข้ อมูล พ.ศ.2543-2553
8. ปั จจัยการพัฒนาตลาดการเงิน (Financial Market Development)
8.1 Availability of financial services จาก Asian Development Bank ข้ อมูล พ.ศ.2543-2553
9. ปั จจัยด้ านความพร้ อมด้ านเทคโนโลยี (Technological Readiness)
9.1 Individuals using Internet, %* จาก World bank ข้ อมูล พ.ศ.2541 - 2551
9.2 Broadband Internet subscriptions/100 pop.* จาก World bank ข้ อมูล พ.ศ.2541 - 2551
9.3 Mobile broadband subscriptions/100 pop.* จาก World bank ข้ อมูล พ.ศ.2541 - 2551
10. ปั จจัยขนาดของตลาด (Market Size)
10.1 Domestic market size index จาก Asian Development Bank ข้ อมูล พ.ศ.2543-2553
10.2 Foreign market size index จาก Asian Development Bank ข้ อมูล พ.ศ.2543-2553
11. ระดับการพัฒนาทางธุรกิจ (Business Sophistication)
11.1 Local supplier quantity จาก World bank ข้ อมูล พ.ศ.2541 - 2551
11.3 Nature of competitive advantage จาก World bank ข้ อมูล พ.ศ.2541 - 2551
11.4 Production process sophistication จาก World bank ข้ อมูล พ.ศ.2541 - 2551
12. ปั จจัยด้ านนวัตกรรม (Innovation)
12.2 Company spending on R&D จาก World bank ข้ อมูล พ.ศ.2541 - 2551
12.3 Quality of scientific research institutions จาก World bank ข้ อมูล พ.ศ.2541 - 2551
จากการรวบรวมข้ อมูลจาก World Bank และ Asian Development Bank ของประเทศตามแนวพื ้นที่บนแนว
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ได้ แก่ ประเทศไทย สปป.ลาว สหภาพเมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม เพื่อนําข้ อมูล
เหล่านัน้ มาคํานวณหาปั จจัยความสามารถในการแข่งขันทัง้ 12 เสาหลัก โดยมีวิธีการคํานวณจากการหาค่าเฉลี่ยของ
ข้ อมูลแต่ละปั จจัยย่อยแล้ วจัดลําดับปั จจัยย่อยของแต่ละประเทศแล้ วนํามาหาค่าเฉลี่ย ยกตัวอย่าง ปั จจัย Institution
ประกอบด้ วยปั จจัยย่อย ได้ แก่ Property rights และ Public trust of politicians หาค่าเฉลี่ยของทัง้ 2 ปั จจัยของแต่ละ
ประเทศจากข้ อมูลทุติยภูมิ จากนันจึ
้ งจัดลําดับปั จจัยย่อยของแต่ละประเทศจากคะแนนเฉลี่ยที่ได้ จากลําดับที่ 1 ถึง 4
(คะแนนสูงสุดเป็ นลําดับที่ 1 ) แล้ วหาค่าเฉลี่ยจากการจัดลําดับ จากนันเที
้ ยบคะแนนที่ได้ โดยให้ คะแนนเต็มเท่ากับ 10 ทํา
ให้ ได้ คะแนนเฉลี่ยของปั จจัยต่างๆรายประเทศ แสดงในตารางที่ 2 ดังนี ้
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ตารางที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยของปั จจัยความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รายประเทศ
คะแนนเฉลี่ย (AVG score)
ปั จจัย
Thailand
Laos
Myanmar
Institution
5.00
7.50
2.50

Vietnam
10.00

Infrastructure

8.33

2.92

5.83

7.92

Macroeconomics

7.50

6.67

3.33

7.50

Health and primary education

8.00

5.50

4.00

7.50

Higher education and training

10.00

3.75

3.75

7.50

Goods market efficiency

8.75

6.25

2.50

7.50

Labor market efficiency

8.33

2.50

5.00

9.17

Financial market development

10.00

2.50

5.00

7.50

Technological readiness

7.50

5.00

2.50

10.00

Market size

8.75

2.50

5.00

8.75

Business sophistication

10.00

5.00

7.50

2.50

Innovation

10.00

5.00

2.50

7.50

ที่มา: จากการคํานวณ

2.2 ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมกับสภาพพื ้นที่ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้ศึกษาจึงทําการสอบถามผู้ประกอบการและ
นักลงทุน ในประเด็นการจัดลําดับความสําคัญของปั จจัยที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เนื่องจาก
ปั จจัยที่นํามาเปรี ยบเทียบไม่ได้ อยู่ในหน่วยเดียวกันดังนัน้ ในการศึกษาจึงจําเป็ นต้ องอาศัยการเปรี ยบเทียบจากการให้
คะแนนตามลําดับความสําคัญ โดยจากการสอบถามผู้ประกอบการและนักลงทุน จํานวน 10 ท่าน โดยลักษณะคําถามอยู่
ในลักษณะให้ เรี ยงลําดับความสําคัญของปั จจัยที่มีความสําคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทัง้ 12 ปั จจัย
โดยให้ 1 เป็ นปั จจัยที่สําคัญที่สดุ และ 12 เป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญน้ อยสุด จากนันนํ
้ าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ยโดยเปลี่ยน
1=12, 2=11,…,11=2,12=1 แล้ วจึงหาค่าเฉลี่ยของปั จจัยต่างๆและนํามาเรี ยงลําดับความสําคัญได้ ผล แสดงในตารางที่ 3
ดังนี ้
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย อันดับความสําคัญและ Weight from AVG ของปั จจัยความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
ปั จจัย
Institution

คะแนนเฉลี่ย
(AVG)
9.5

อันดับ

Weight from AVG

1

0.12

Infrastructure

8.8

3

0.11

Macroeconomics

9

2

0.12

อันดับ

Weight from AVG

11

0.05

ที่มา: จากการคํานวณ

ตารางที่ 3 (ต่อ)

Health and primary education

คะแนนเฉลี่ย
(AVG)
4.1

Higher education and training

4.2

10

0.05

Goods market efficiency

7.9

4

0.10

Labor market efficiency

6.9

6

0.09

Financial market development

7.5

5

0.10

Technological readiness

4.8

9

0.06

Market size

6.2

7

0.08

Business sophistication

5.4

8

0.07

Innovation

3.7

12

0.05

ปั จจัย

78

1.00

ที่มา: จากการคํานวณ

หลังจากนันนํ
้ าคะแนนเฉลี่ยคูณกับนํ ้าหนักของคะแนนเฉลี่ย (AVG score*Weight from AVG) จะได้ คะแนน
เฉลี่ยใหม่ที่ถ่วงนํ ้าหนักแล้ ว (ตารางที่ 2 คูณกับตารางที่ 3) ต่อมาจึงรวม คะแนนเฉลี่ยใหม่ที่ถ่วงนํ ้าหนักเพื่อใช้ ในการเทียบ
สัดส่วนของแต่ละประเทศ แสดงในตารางที่ 4 ดังนี ้
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ตารางที่ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ยใหม่(แบบถ่วงนํ ้าหนัก)ของปั จจัยความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
AVG score*Weight from AVG
Sum
ปั จจัย
AVG score*Weight
Thailand
Laos
Myanmar Vietnam
from AVG
Institution
0.61
0.91
0.30
1.22
3.04
Infrastructure

0.94

0.33

0.66

0.89

2.82

Macroeconomics

0.87

0.77

0.38

0.87

2.88

Health and primary education

0.42

0.29

0.21

0.39

1.31

Higher education and training

0.54

0.20

0.20

0.40

1.35

Goods market efficiency

0.89

0.63

0.25

0.76

2.53

Labor market efficiency

0.74

0.22

0.44

0.81

2.21

Financial market development

0.96

0.24

0.48

0.72

2.40

Technological readiness

0.46

0.31

0.15

0.62

1.54

ที่มา: จากการคํานวณ

ตารางที่ 4 (ต่อ)
AVG score*Weight from AVG
ปั จจัย

Sum
AVG score*Weight
Vietnam
from AVG
0.70
1.99

Thailand

Laos

Myanmar

Market size

0.70

0.20

0.40

Business sophistication

0.69

0.35

0.52

0.17

1.73

Innovation

0.47

0.24

0.12

0.36

1.19

ที่มา: จากการคํานวณ

ต่อมา จากตารางที่ 4 จึงทําการเปรี ยบเทียบจาก AVG Score ใหม่ที่ได้ โดยนําไปหารกับ ผลรวมของ AVG
score*Weight from AVG เมื่อได้ ค่าออกมาแล้ ว นําคะแนนที่ได้ คณ
ู กับ 10 เพื่อให้ เกิดหลักหน่วยและทําให้ เกิดความง่าย
ต่อการเปรี ยบเทียบและในการอธิบาย แสดงในตารางที่ 5 ดังนี ้
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ตารางที่ 5 แสดงคะแนนเฉลี่ยใหม่(แบบถ่วงนํ ้าหนัก)ของปั จจัยความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
Compare by AVG Score*Weight from AVG
ปั จจัย
Thailand
Laos
Myanmar
Vietnam
Institution
2.00
3.00
1.00
4.00
Infrastructure

3.33

1.17

2.33

3.17

Macroeconomics

3.00

2.67

1.33

3.00

Health and primary education

3.20

2.20

1.60

3.00

Higher education and training

4.00

1.50

1.50

3.00

Goods market efficiency

3.50

2.50

1.00

3.00

Labor market efficiency

3.33

1.00

2.00

3.67

Financial market development

4.00

1.00

2.00

3.00

Technological readiness

3.00

2.00

1.00

4.00

Market size

3.50

1.00

2.00

3.50

Business sophistication

4.00

2.00

3.00

1.00

Innovation

4.00

2.00

1.00

3.00

ที่มา: จากการคํานวณ

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ประเทศในพื ้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East- West Economic Corridor: EWEC)
ซึง่ ประกอบด้ วย ประเทศไทย สปป.ลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.1 ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้ อมูลจาก World Bank ในช่วง พ.ศ.2541-2551 และ
Asian Development Bank ใน พ.ศ.2543-2553 แล้ วนําข้ อมูลมาจัดลําดับเปรี ยบเทียบระหว่าง 4 ประเทศ โดยประเทศใด
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดจะมีคะแนนเท่ากับ 4 และรองลงมาจะมีคะแนนเป็ น 3,2 และ 1 ตามลําดับ จากนันจึ
้ งนําปั จจัยย่อย
ของแต่ละประเทศมารวมกันและหาค่าเฉลี่ยตามปั จจัยหลัก (เสาหลัก) ต่อมาจึงเทียบคะแนนจากค่าเฉลี่ยของปั จจัยหลัก
ให้ เป็ นคะแนนเต็ม 10 เพื่อให้ ง่ายต่อการเปรี ยบเทียบ
4.2 ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการและ
นักลงทุน ในการจัดลําดับความสําคัญของปั จจัยในการแข่งขันของประเทศทัง้ 12 เสาหลักตามกรอบแนวความคิดของ
ของเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม (World Economic Forum: WEF)
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ผลการศึกษา
1. อันดับความสําคัญของปั จจัยที่แสดงความสามารถในการแข่ งขัน
จากการสอบถามผู้ประกอบการและนักลงทุน พบว่าโดยเฉลี่ยแล้ วให้ ความสําคัญด้ านสถาบันหรื อเสถียรภาพ
ทางการเมืองและกฎหมาย (Institution) อันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 คือเสถี ยรภาพของเศรษฐกิจ ในระดับประเทศ
(Macroeconomics) อันดับที่ 3 โครงสร้ างพื ้นฐานของประเทศ (Infrastructure) อันดับที่ 4 ประสิทธิภาพของตลาด
(Goods market efficiency) อันดับที่ 5 ความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในตลาดเงิน (Financial market
development) อันดับที่ 6 ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน ( Labor market efficiency) อันดับที่ 7 ขนาดของตลาด
(Market size) อันดับที่ 8 ประสิทธิ ภาพและความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ (Business sophistication) อันดับที่ 9
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี (Technological readiness) อันดับที่ 10 การศึกษาระดับสูงและการฝึ กอบรม (Higher
education and training) อันดับที่ 11 ระบบสาธารณสุขและการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (Health and primary education)
และ อันดับที่ 12 ความก้ าวหน้ าทางนวัตกรรม (Innovation) แสดงในตารางที่ 6 ดังนี ้
ตารางที่ 6 อันดับความสําคัญของความสามารถในการแข่งขัน
ความสามารถในการแข่ งขัน

อันดับความสําคัญ

Institution

1

Macroeconomics

2

Infrastructure

3

Goods market efficiency

4

Financial market development

5

Labor market efficiency

6

Market size

7

Business sophistication

8

Technological readiness

9

Higher education and training

10

Health and primary education

11

Innovation

12

ที่มา: จากการสอบถาม
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2. ความสามารถในการแข่ งขันของประเทศของประเทศไทย สปป.ลาว
สาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์
และเวียดนาม
จากตารางที่ 5 ที่แสดงคะแนนเฉลี่ยใหม่แบบถ่วงนํ ้าหนักของปั จจัยความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
จากนันนํ
้ ามาประมวลผลเพื่อเปรี ยบเทียบความสําคัญของความสําคัญของความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ
ทังนี
้ ้เพื่อให้ สามารถอธิบายอย่างชัดเจน จึงนําเสนอด้ วย Radar Chart เพื่อเปรี ยบเทียบตัวแปรในด้ านต่างๆของแต่ละ
ประเทศ แสดงในรูปที่ 2 ดังนี ้

รู ปที่ 2 เปรี ยบเทียบความสามารถในการแข่งขันของประเทศของประเทศไทย สปป.ลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และเวียดนาม
จากรูปที่ 2 พบว่าประเทศไทยมีความสามารถที่จะแข่งขันที่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีหรื อปั จจัยมีคะแนนอยู่ในระดับ 4 คะแนน
ประกอบด้ วย ความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในตลาดเงิน (Financial market development) การศึกษาระดับสูง
ความก้ าวหน้ าทางนวัตกรรม (Innovation) ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ (Business sophistication) และ
การฝึ กอบรม (Higher education and training) รองลงมาซึง่ มีคะแนนอยู่ในระดับ 3.5 คะแนน ได้ แก่ ประสิทธิภาพของ
ตลาด (Goods market efficiency) และขนาดของตลาด (Market size) ต่อมาปั จจัยที่มีคะแนนอยู่ในระดับ 3.33 คะแนน
ได้ แก่โครงสร้ างพื ้นฐานของประเทศ (Infrastructure) และประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน ( Labor market efficiency)
ปั จจัยที่มีคะแนนอยู่ในระดับ 3.2 คะแนน ได้ แก่ ระบบสาธารณสุขและการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (Health and primary
education) ปั จจัยที่มีคะแนนอยู่ในระดับ 3.0 คะแนน ได้ แก่ ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ( Technological readiness)
และเสถียรภาพของเศรษฐกิจในระดับประเทศ (Macroeconomics) และที่ประเทศไทยจําเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนาและ
แก้ ไขอย่างเร่ งด่วน ซึ่งมีคะแนนอยู่ในระดับ 2 คะแนน คือด้ านสถาบันหรื อเสถี ยรภาพทางการเมืองและกฎหมาย
(Institution)
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สําหรับ สปป.ลาว มีความสามารถที่จะแข่งขันที่อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้ างตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น โดยที่ด้าน
สถาบันหรื อเสถี ยรภาพทางการเมืองและกฎหมาย (Institution) เป็ นปั จจัยที่มีคะแนนอยู่ในระดับ 3 คะแนนหรื อมี
ความสามารถในการแข่งขันดีที่สดุ รองลงมา ปั จจัยที่มีคะแนนอยู่ในระดับ 2.67 คะแนน คือเสถียรภาพของเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ (Macroeconomics) ปั จจัยที่มีคะแนนอยู่ในระดับ 2.50 คะแนนคือประสิทธิ ภาพของตลาด (Goods
market efficiency) ปั จจัยที่มีคะแนนอยู่ในระดับ 2.20 คะแนนคือระบบสาธารณสุขและการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (Health
and primary education) ปั จจัยที่มีคะแนนอยูใ่ นระดับ 2.00 คะแนน ได้ แก่ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ( Technological
readiness) ความก้ า วหน้ า ทางนวัต กรรม (Innovation) และประสิท ธิ ภ าพและความน่ า เชื่ อ ถื อ ทางธุ ร กิ จ (Business
sophistication) ปั จจัยที่มีคะแนนอยู่ในระดับ 1.50 คะแนน คือ การศึกษาระดับสูงและการฝึ กอบรม (Higher education
and training) ปั จจัยที่มีคะแนนอยู่ในระดับ 1.17 คะแนน คือโครงสร้ างพื ้นฐานของประเทศ (Infrastructure) ปั จจัยที่มี
คะแนนอยูใ่ นระดับ 1 คะแนน ได้ แก่ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน ( Labor market efficiency) ขนาดของตลาด (Market
size) และความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในตลาดเงิน (Financial market development)
ต่อมาเมื่อพิจารณาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พบว่ามีความสามารถที่จะแข่งขันที่อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้ าง
ตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น โดยเมื่อจัดอันดับจากมากที่สดุ ไปน้ อยที่สดุ ผลการศึกษาเป็ นดังนี ้ ปั จจัยที่มีคะแนนอยู่ในระดับ
3.00 คะแนน คือประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ (Business sophistication) รองลงมาปั จจัยที่มีคะแนนอยู่ใน
ระดับ 2.3 คะแนน โครงสร้ างพื ้นฐานของประเทศ (Infrastructure) ปั จจัยที่มีคะแนนอยู่ในระดับ 2.00 คะแนน ได้ แก่
ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน ( Labor market efficiency) ความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในตลาดเงิน (Financial
market development) ขนาดของตลาด (Market size) ปั จจัยที่มีคะแนนอยู่ในระดับ 1.60 คะแนนคือระบบสาธารณสุข
และการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (Health and primary education) ปั จจัยที่มีคะแนนอยู่ในระดับ 1.50 คะแนนคือการศึกษา
ระดับสูง และการฝึ กอบรม (Higher education and training) ปั จจัยที่มีคะแนนอยู่ในระดับ 1.33 คะแนน คือเสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจในระดับประเทศ (Macroeconomics) ปั จจัยที่มีคะแนนอยู่ในระดับ 1 คะแนน ได้ แก่ ด้ านสถาบันหรื อ
เสถียรภาพทางการเมืองและกฎหมาย (Institution) ประสิทธิภาพของตลาด (Goods market efficiency) ความก้ าวหน้ า
ทางเทคโนโลยี ( Technological readiness) และความก้ าวหน้ าทางนวัตกรรม (Innovation)
สุดท้ าย ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเวียดนาม พบว่าประเทศเวียดนามมีความสามารถที่จะแข่งขันที่
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและเป็ นคู่แข่งที่สําคัญของประเทศไทย โดยปั จจัยที่มีคะแนนอยู่ในระดับ 4 คะแนน หรื อความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศเวียดนามที่โดดเด่นคือ ด้ านสถาบันหรื อเสถียรภาพทางการเมืองและกฎหมาย (Institution) และ
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี (Technological readiness) รองลงมาปั จจัยที่มีคะแนนอยู่ในระดับ 3.67 คะแนนคือ
ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน ( Labor market efficiency) ปั จจัยที่มีคะแนนอยู่ในระดับ 3.5 คะแนนคือขนาดของตลาด
(Market size) ปั จจัยที่มีคะแนนอยู่ในระดับ 3.17 คะแนน คือโครงสร้ างพื ้นฐานของประเทศ (Infrastructure) ปั จจัยที่มี
คะแนนอยูใ่ นระดับ 3.00 คะแนน ได้ แก่ เสถียรภาพของเศรษฐกิจในระดับประเทศ (Macroeconomics) ระบบสาธารณสุข
้ ้นฐาน (Health and primary education) การศึกษาระดับสูงและการฝึ กอบรม (Higher education
และการศึกษาขันพื
and training) ประสิทธิภาพของตลาด (Goods market efficiency) ความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในตลาดเงิน
(Financial market development) และความก้ าวหน้ าทางนวัตกรรม (Innovation) ปั จจัยที่มีคะแนนอยู่ในระดับ 1 คะแนน
คือประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ (Business sophistication)
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การอภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
โดยสามารถสรุปความสามารถในการแข่งขันของจําแนกตามปั จจัยต่างๆดังนี ้
1. ปั จจัยทางด้ านสถาบัน จากผลการจัดอันดับปั จจัยที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันพบว่าผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งเป็ นที่น่าวิตก
นักลงทุนและนักวิจยั ให้ คะแนนความสําคัญของปั จจัยทางด้ านสถาบันเป็ นอันดับที่ 1 ของปั จจัยทังหมด
้
เนื่องจากประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้ านปั จจัยทางสถาบันในอันดับที่ตํ่า ในขณะที่ประเทศเวียดนามมี
ความความสามารถในการแข่งขันด้ านปั จจัยทางสถาบันค่อนข้ างสูง ทังนี
้ ้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจําเป็ นต้ องสร้ าง
้
างชาติ
ความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็ นการสร้ างความม่นใจให้ นกั ลงทุนทังชาวไทยและชาวต่
2. ปั จจัยโครงสร้ างพืน้ ฐาน ผลการศึกษาพบว่าประเทศไทยยังมีความได้ เปรี ยบในปั จจัยทางด้ านโครงสร้ าง
พื ้นฐานเมื่อเทียบกับประเทศเวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสปป.ลาว แต่ทงนี
ั ้ ้ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา
ประเทศเวียดนามเร่ งพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนัน้ ประเทศไทยจึงควร
เตรี ยมความพร้ อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานให้ ได้ มาตรฐานเพื่อเป็ นการเอื ้อประโยชน์ในการ
ลงทุนที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
3. ความมัน่ คงของเศรษฐกิจมหภาคผลการศึกษาพบว่าความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและเวียดนาม
น่ คงทางเศรษฐกิจ
มีความได้ เปรี ยบในระดับที่ใกล้ เคียงกัน โดย สปป.ลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นนความมั
ั้
มหภาคยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้ างตํ่า แม้ ว่าประเทศไทยจะยังคงมีความได้ เปรี ยบในด้ านความมัน่ คงของเศรษฐกิจมหภาค
แต่ยงั คงต้ องหามาตรการต่างๆเพื่อเป็ นการรักษาความได้ เปรี ยบนี ้ให้ คงอยู่ เนื่องจากในระยะเวลาที่ผ่านมานัน้ ประเทศ
ต่างๆ มีนโยบายรวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจเพื่อเป็ นการดึงดูดนักลงทุนให้ เข้ า
มาลงทุนในประเทศของตนมากขึ ้น
4. สุขภาพและการศึกษาขันพื
้ ้นฐานผลการศึกษาพบว่าประเทศไทยจะมีขีดความสามารถในด้ านสุขภาพและ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่ดี เมื่อเทียบกับประเทศเวียดนาม สปป.ลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ แต่หากเมื่อเทียบ
กับ ประเทศที่ พัฒ นาแล้ ว พบว่า สุข ภาพและการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐานยัง อยู่ใ นเกณฑ์ ที่ ตํ่า ดัง นัน้ ภาครั ฐ และหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้ องต้ องให้ ความใส่ใจกับปั จจัยนี ้เป็ นอย่างมาก เพราะปั จจัยด้ านนี ้จะเป็ นปั จจัยส่งเสริมและสนับสนุนปั จจัยด้ านอื่นๆ
5. การศึกษาและการอบรมขัน้ สูงผลการศึกษาพบว่าประเทศไทยมี ขีดความสามารถในด้ านนี เ้ มื่ อเทียบกับ
ประเทศเวียดนาม สปป.ลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ยังคงอยู่ในระดับที่ดีกว่า อย่างไรก็ตามหากเมื่อเทียบ
กับอันดับของโลกประเทศไทยยังถือว่าอยู่ในระดับตํ่า โดยเฉพาะอัตราการเข้ าเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาที่ตํ่ากว่าประเทศ
้ งมีคณ
ุ ภาพของระบบการศึกษาและการฝึ กอบรมต่างๆที่ยงั ไม่ดีมาก
อื่นค่อนข้ างมาก รวมทังยั
6. ปั จจัยประสิทธิภาพของตลาดสินค้ า ผลการศึกษาพบว่าประเทศไทยและเวียดนามมีความได้ เปรี ยบในด้ าน
ประสิทธิภาพของตลาดสินค้ าเมื่อเทียบกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสปป.ลาว เนื่องจากประเทศไทยมีจดุ เด่น
อยู่ที่ระดับการแข่งขันภายในประเทศ และการตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าที่ค่อนข้ างดี แต่ยงั มีจุดอ่อนอยู่ที่มี
ระยะเวลาในการจัดตัง้ ธุรกิจที่นาน อัตราภาษี และการกี ดกันทางการค้ าที่ค่อนข้ างสูง ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงการดําเนิน
นโยบายของภาครัฐที่ไม่เอื ้ออํานวยต่อการทําการค้ ามากเท่าที่ควร
7. ปั จจัยประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยและเวียดนามมีความได้ เปรี ยบด้ าน
ประสิท ธิ ภ าพของตลาดแรงงานเมื่ อ เที ยบกับ สาธารณรั ฐ แห่ง สหภาพเมี ยนมาร์ แ ละสปป.ลาว โดยประเทศไทยและ
เวียดนามมีตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพดีพอสมควร สําหรับประเทศไทยมีจดุ เด่นมาจากการจ้ างงานที่ค่อนข้ างยืดหยุ่น
และเป็ นอิสระ ระดับรายได้ ที่สมั พันธ์กบั ประสิทธิภาพในการผลิต และความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้ างกับลูกจ้ างที่ค่อนข้ างดี
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แต่มีจดุ อ่อนสําคัญอยู่ที่กระบวนการการกําหนดค่าแรงยังคงมีลกั ษณะรวมศูนย์อยู่ ดังนัน้ รัฐบาลจําเป็ นต้ องตระหนักถึง
การกําหนดค่าแรงที่เหมาะสม เป็ นธรรมสําหรับทังนายจ้
้
างและลูกจ้ าง
8. ปั จจัยการพัฒนาตลาดการเงินการพัฒนาตลาดการเงินของประเทศไทยอยู่ในระดับที่ค่อนข้ างสูงเมื่อเทียบกับ
ประเทศเวียดนาม สปป.ลาวและสาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อย่างไรก็ตามแม้ ว่าการพัฒนาตลาดการเงินของ
ประเทศเวียดนามจะมีคะแนนตํ่ากว่าไทยแต่ช่วงห่างของความแตกต่างมีน้อย ดังนัน้ ประเทศไทยจึงต้ องพัฒนาตลาด
การเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ สามารถตอบสนองการลงทุนต่างๆของนักลงทุนชาวไทยและต่างชาติ
9. ปั จจัยด้ านความพร้ อมด้ านเทคโนโลยีสําหรับประเทศไทย มีจดุ อ่อนสําคัญอยู่ที่มีการใช้ อินเทอร์ เน็ตไม่มากนัก
และอินเตอร์ เน็ตที่ให้ บริ การไม่มีประสิทธิภาพและไม่ทวั่ ถึงพอ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงสามารถรับเอาเทคโนโลยีที่
ถ่ายทอดจากการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติได้ คอ่ นข้ างดี สําหรับด้ านความพร้ อมด้ านเทคโนโลยีประเทศเวียดนามมีความ
ได้ เปรี ยบมากกว่าไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสปป.ลาว ทังนี
้ ้ ความแตกต่างระหว่างประเทศเวียดนามกับ
ไทยมีไม่มาก ดังนัน้ ประเทศไทยจึงต้ องเร่งพัฒนาและให้ ความสําคัญกับความพร้ อมทางด้ านเทคโนโลยีให้ มากขึ ้นเพื่อเป็ น
การดึงดูดนักลงทุนให้ เข้ ามาลงทุนในประเทศไทย
10. ปั จจัยขนาดของตลาด (Market Size) ปั จจัยขนาดของตลาดของประเทศไทยและเวียดนามอยู่ในระดับ
เดียวกัน รองลงมาคือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสปป.ลาว อันเนื่องมาจากประเทศไทยและเวียดนามมีจํานวน
ประชากรที่ ค่อ นข้ างมากและมีข นาดของ GDP ที่ ค่อนข้ างใหญ่ รวมทัง้ มีสัดส่วนการนํ า เข้ าและส่งออกต่อ GDP
ค่อนข้ างมาก
11. ระดับการพัฒนาทางธุรกิจเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างประเทศไทย เวียดนาม สปป.ลาวและสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ โดยรวมแล้ วประเทศไทยยังคงเป็ นผู้นําในด้ านการพัฒนาทางธุรกิจเมื่อเทียบกับเวียดนาม สปป.ลาวและ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อย่างไรก็ตามองค์กรธุรกิจในประเทศไทยยังคงมีความล้ าหลังในส่วนที่อํานาจการบริ หาร
ยังค่อนข้ างกระจุกตัวอยูก่ บั ผู้บริหารระดับสูง และกระบวนการผลิตยังคงใช้ เทคโนโลยีที่ล้าหลัง เน้ นที่การผลิตแบบพื ้นฐาน
ที่ไม่ได้ มีการสร้ างเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ ้นมามากนัก
12. ปั จจัยด้ านนวัตกรรมของไทยเมื่อเทียบกับประเทศเวียดนาม สปป.ลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ยังอยู่ในระดับที่ดีกว่า อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการคิดค้ นนวัตกรรมที่ไม่ดีเท่าใดนักและมีการ
สนับสนุนจากภาครัฐไม่มากเท่าที่ควร นอกจากนี ้ การเพิ่มผลิตภาพการผลิตด้ วยนวัตกรรมของประเทศไทยยังมีน้อยมาก
เห็น ได้ จ ากการลงทุน ด้ า นการวิ จัย และพัฒ นาของภาคเอกชนไทยยัง อยู่ใ นระดับ ตํ่ า ดัง นัน้ ทุก ภาคส่ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จําเป็ นต้ องเร่งพัฒนาเพื่อสร้ างความน่าเชื่อถือแก่นกั ลงทุนทังชาวไทยและต่
้
างชาติ
ดังที่กล่าวมาในข้ างต้ นว่า ประเทศไทยและเวียดนามมีความสามารถในการแข่งขันใกล้ เคียงกัน และอยู่ในระดับ
ที่สงู กว่าสปป.ลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อย่างไรก็ตามประเทศไทยจึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาให้ มี
ความพร้ อมในทุกด้ านเพื่อเป็ นการรับมือและเพื่อเป็ นแนวทางในการแข่งขันที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
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การวิเคราะห์ กระบวนการผลิตนํา้ แร่ โดยใช้ วธิ ีแผนผังสายธารคุณค่ าสําหรับโรงงานผลิตนํา้ แร่ ใน
ตําบลปิ ล๊ อก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
An Analysis of Mineral Water Production Process by Using Value Stream Mapping for Mineral
Water Factory in TambolPilok, Amphoe Thongphaphum, Kanchanaburi Province
ธี ชชั สมบูรณ์*แสงจันทร์ กันตะบุตร**ภัทรพร กัลยา***และพรวศิ น ศิ ริสวัสดิ์ ****
บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้ ได้ ทําการวิเคราะห์กระบวนการผลิตนํ ้าแร่ โดยใช้ วิธีแผนผังสายธารคุณค่าสําหรับโรงงานผลิต
นํา้ แร่ ในตํ าบลปิ ล๊ อก อํ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี จุดประสงค์ เพื่ อศึกษาขัน้ ตอนและกระบวนการผลิต
และลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตนํ ้าแร่ ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้ วิธีแผนผังสายธารคุณค่าเพื่อ
ทําการแบ่งกิจกรรมในกระบวนการผลิตออกเป็ น 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่ากิจกรรมที่จําเป็ นแต่ไม่เพิ่ม
คุณค่า และกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าจากผลการศึกษาพบว่าในกระบวนการผลิตนํ ้าแร่ ในสถานะปั จจุบนั มีกิจกรรมเกิดขึ ้น
11 กิจกรรม ได้ แก่ กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า (VA) 7 กิจกรรมกิจกรรมที่จําเป็ นแต่ไม่เพิ่มคุณค่า(NNVA) 2 กิจกรรม และ
กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า (NVA) 2 กิจกรรมระยะเวลาทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นในกระบวนการผลิต 80 วินาทีต่อหนึ่งแพ็ค (12 ขวด)
และเมื่อทําการลดหรื อตัดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า(NVA)ออกจะได้ แผนผังสายธารคุณค่าสถานะอนาคตโดยส่งผลให้ เวลา
เฉลี่ยรวมทังกระบวนการผลิ
้
ตลดลงจาก 80 วินาที เป็ น 75.63 วินาทีตอ่ หนึง่ แพ็ค
ในหนึ่งรอบการผลิต โรงงานผลิต 10,000 ขวด หรื อ 833 แพ็คใช้ เวลาในการผลิตในแผนผังสายธารคุณค่า
สถานะปั จจุบนั รวม 480 นาทีหรื อ 8 ชัว่ โมงเมื่อวิเคราะห์ในแผนผังสายธารคุณค่าสถานะอนาคตทําให้ เวลาในการผลิตต่อ
รอบลดลงเหลือ 425 นาทีหรื อ 7 ชั่วโมงโดยลดเวลาลงได้ 55 นาทีต่อหนึ่งรอบการผลิต ดังนันจํ
้ านวนเวลาที่ลดลงทาง
โรงงานสามารถนําไปเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการการผลิตการจัดการทรัพยากร หรื อประหยัดค่าจ้ างแรงงานได้
11.5% ต่อปี
คําสําคัญ: กระบวนการผลิตนํ ้าแร่ / แผนผังสายธารคุณค่า / กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า / กิจกรรมที่จําเป็ นแต่ไม่เพิ่มคุณค่า /
กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า

*

นักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์สาขาบริ หารธุรกิจ สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
***
อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
****
อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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ABSTRACT
This study analyzed the mineral water production process by using value stream mapping for mineral
water factory in Tambol Pilok, Amphoe Thongphaphum, Kanchanaburi Province. The purposes of this paper
were to study the mineral water production processes and to eliminate wastes (non-value-added activities) by
using value stream mapping approach to divide production processes into 3 main activities: value added
(VA), necessary but non-value added (NNVA), and non- value added (NVA) activities. The results show the
current state value stream map consists of 11 activities: 7 (VA), 2 (NNVA), and 2 (NVA) activities with 80
minutes of total production processes per pack (12 bottles). After reduced and eliminated 2 non- value added
(NVA) activities, the production time of the future state value stream map will be reduced to 75.63 minutes per
pack.
Under the current state value stream map, the factory produces 10,000 bottles or 833 packs per
production cycle process and takes 480 minutes or 8hours. In the future state value stream map, the
production time will be reduced to 425 minutes or about 7hours per production cycle process. With 55
minutes reduction, factory will be able to increase production efficiency, other resource management, and
reduce labor cost approximately 11.5 percent per year.

บทนํา
ธุรกิจนํา้ ดื่มบรรจุขวดในปั จจุบนั มีผ้ สู นใจประกอบธุรกิจทางด้ านนํ ้าดื่มกันอย่างแพร่ หลาย และเป็ นธุรกิจที่มี
อัตราการแข่งขันสูง ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ตลาดนํ ้าดื่มมีอตั ราการเติบโตที่ค่อนข้ างสูงเฉลี่ยที่ประมาณ 20-30%
ต่อปี จากการสํารวจตลาดนํ ้าดื่มปี 2555 ที่มีมลู ค่าตลาดรวม 2 หมื่นล้ านบาทปั จจุบนั ตลาดนํ ้าดื่มมีมลู ค่าสูงถึงประมาณ
23,000 ล้ านบาท ด้ วยเหตุนี ้ ผู้ประกอบการทังรายเล็
้
กและรายใหญ่รวมประมาณ 2,000 ราย ให้ ความสนใจเข้ ามาทํา
ตลาดนํ ้าดื่มกันมากขึ ้นสูงขึ ้นถึงร้ อยละ 20-30 ต่อปี สําหรับอีกหนึ่งธุรกิจนํ ้าดื่มที่มีอตั ราการแข่งขันสูงเช่นกันคือ ธุรกิจนํ ้าแร่
บรรจุขวด ตลาดนํ ้าแร่ในประเทศไทย มีมลู ค่าประมาณ 1,800 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 10% ของตลาดนํ ้าดื่มและมีอตั ราการ
เติบโต 10-15% ต่อเนื่อง และมีแนวโน้ มว่า อีก 5 ปี จากนี ้ ตลาดจะเติบโตเท่าตัวหรื อมีมลู ค่า 2,000 ล้ านบาท (สิงห์
เพอร์ ร่า...,2556: ออนไลน์) จากสภาวะของธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ประกอบกับคู่แข่งขันทางธุรกิจที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ ้น
สิ่งที่ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจนํา้ แร่ จําเป็ นต้ องดําเนินการก็คือ การปรับองค์กรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยการ
นําเอากลยุทธ์ และเทคนิคต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อลดต้ นทุนและสร้ างผลกําไรที่มากขึ ้นให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ
แผนผังสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping) เป็ นเครื่ องมือพื ้นฐานที่จะผลักดันบริ ษัทไปสู่ระบบการผลิต
แบบลีนจนไปถึงการเป็ นวิสาหกิจแบบลีน (Lean Enterprise) (Harris, Czarnecki, &Gholston, 2002; วิทยา สุหฤทดํารง,
2550) แผนผังสายธารคุณค่าคือ เครื่ องมือที่ทําให้ มองเห็นเส้ นทางการผลิตของผลิตภัณฑ์โดยสามารถแสดงทังการไหล
้
้
่เกี่ยวข้ องกับ
ของผลิตภัณฑ์ ที่เริ่ มตังแต่
้ วตั ถุดิบไปจนถึงส่งผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลกู ค้ าและยังแสดงการไหลของข้ อมูลทังหมดที
การผลิต แผนผังสายธารคุณค่าทําให้ เห็นสถานปั จจุบนั (Current State) ของสายการผลิตและเมื่อทําการปรับปรุ งการไหล
ใหม่ โ ดยการใช้ แ นวคิ ด ลดหรื อ กํ า จัด กิ จ กรรมสูญ เปล่ า ของระบบการผลิ ต แบบลี น แล้ ว จะทํ า ให้ ไ ด้ ก ารไหลของ
สถานการณ์ใหม่ (Future State) ที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานสูงขึ ้น (Harris & Rother, 2001) โดยแสดงให้ เห็นถึง
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กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า กิจกรรมที่จําเป็ นแต่ไม่เพิ่มคุณค่าและกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าหรื อกิจกรรมสูญเปล่า(Lovelle, 2001)
แผนผัง สายธารคุณ ค่าจึง เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ เปรี ยบเสมื อนการมองกระบวนการผลิตจากระดับความสูงในอากาศลงมา
(Hawk’s Eye View) ซึง่ จะทําให้ เห็นการไหล (Flow) ของกระบวนการทังหมดเพื
้
่อเพิ่มคุณค่า (Value) ให้ กบั ผลิตภัณฑ์ได้
ตามที่ลกู ค้ าต้ องการ (ประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่ง และคณะ, 2552)
สําหรับธุรกิจนํ ้าแร่ ในตําบลปิ ล๊ อก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นธุรกิจขนาดเล็ก หรื อ SME ขนาดเล็ก
จากการสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบการเบื ้องต้ น พบว่า ประเด็นปั ญหาการดําเนินงานของผู้ประกอบการยังขาดระบบการจัดการ
กระบวนการผลิตที่ดี ซึง่ หากไม่มีการจัดการที่เป็ นระบบอาจจะส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจนํ ้าแร่ ได้ ดงั นันจึ
้ งได้ มี
การนําแนวคิดการจัดการโซ่อปุ ทานมาประยุกต์ใช้ ในการศึกษา โดยใช้ แผนผังสารธารคุณค่า ซึง่ เป็ นเครื่ องมือหนึ่งในระบบ
การผลิตแบบลีน ที่มงุ่ เน้ นกําจัดกิจกรรมที่ไม่จําเป็ นและไม่เกิดคุณค่าออกจากกระบวนการผลิต เพื่อให้ ได้ กระบวนการผลิต
นํ ้าแร่ และมีการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิ ภาพมากขึน้ และเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้ กับธุรกิจนํา้ แร่ ใน
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

กรอบแนวคิดในการศึกษา
แผนผังสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping) เป็ นการนําแผนผังสายธารคุณค่ากระบวนการผลิตที่ได้ สร้ าง
เสร็ จแล้ ว นํามาวิเคราะห์และหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิ ภาพ โดยแสดงให้ เห็นถึงกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า กิจกรรมที่
จําเป็ นแต่ไม่เพิ่มคุณค่า และกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า จนสามารถบ่งชี ้กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าหรื อกิจกรรมสูญเปล่าเพื่อลด
เวลานําในการผลิต (Production Lead Time) และลดต้ นทุนในโซ่อปุ ทานลงได้ (Hines & Rich, 1997) ความสูญเปล่า
เป็ นกิจกรรมทังหมดที
้
่ใช้ ทรัพยากรซึ่งก่อให้ เกิดต้ นทุนต่อผลิตภัณฑ์แต่ไม่เกิดคุณค่าเพิ่มต่อผลิตภัณฑ์ โดยขัน้ ตอนการ
สร้ างแผนผังสายธารคุณค่าเรี ยงลําดับดังนี ้ วิเคราะห์ความต้ องการของลูกค้ า เลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ วาดผังงานสายธาร
คุณค่าของสถานะปั จจุบัน วิเคราะห์ ผังงานสายธารคุณค่าของสถานะปั จจุบัน วาดแผนผังสายธารคุณค่าของสถานะ
อนาคตเพื่อนําไปใช้ งานให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Lovelle, 2001; Djumin et al., 2001) รู ปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดใน
การศึกษาการสร้ างแผนผังสายธารคุณค่าสถานะอนาคตของกระบวนการผลิตนํ ้าแร่
วิเคราะห์ โดยจําแนกเป็ น 3กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า
วิเคราะห์ ความสูญเปล่ า
และกําจัดความสูญเปล่ าที่
เกิดขึน้ ในกิจกรรม
กระบวนการผลิตนํา้ แร่

2. กิจกรรมที่จําเป็ นแต่ไม่เพิ่มคุณค่า
3. กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า/
กิจกรรมสูญเปล่า
ตัดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าออกจาก
กระบวนการดําเนินงาน

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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ผลิตนํ ้าแร่
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การศึกษาการวิเคราะห์ เพื่ อลดกิจกรรมสูญเปล่าในการผลิตครั ง้ นี ้ ได้ นําเทคนิ คการประเมินผลและทบทวน
โครงการ (Program Evaluation Review Technique: PERT) มาประยุกต์ใช้ โดยนําเอาแนวความคิดของความน่าจะเป็ น
(Probability Concept) เข้ ามาประกอบ (Heerkens, 2002) ดังนัน้ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานเทคนิค PERT ซึง่ มีค่าไม่
แน่นอนมีการแจกแจงความน่าจะเป็ นในรู ปแบบเบต้ า (Beta Distribution) สามารถคํานวณค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน
ของกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยสูตร
Te 

โดย

a  4m  b
6

สมการ PERT

a หมายถึง ระยะเวลาที่เสร็จเร็วที่สดุ (Optimistic Time)
b หมายถึง ระยะเวลาที่เสร็จช้ าที่สดุ (Pessimistic Time)
m หมายถึง ระยะเวลาที่เสร็จบ่อยครัง้ ที่สดุ (Most Likely Time)

สําหรับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ธิรนันท์ วัฒนโยธิน (2554) ศึกษาแนวทางการปรับปรุ งประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตนํา้ ดื่ม โดยการวิเคราะห์ประยุกต์ใช้ แผนภาพสายธารคุณค่าในกระบวนการผลิตนํา้ ดื่มในโรงงาน จังหวัดเชียงราย
สุจิตตา อุ่นใจ (2554) ศึกษาเรื่ องการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชา โดยลดความสูญเปล่าใน
แผนผังสายธารคุณค่าในการผลิตชาของโรงงานในจังหวัดเชียงราย พรวศิน ศิริสวัสดิ์ (2553) ศึกษาเรื่ องการจัดการห่วงโซ่
อุปทานโดยประยุกต์ใช้ แผนภาพสายธารคุณค่าของกลุ่มผู้เลี ้ยงปลานิล อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายส่วน Shenand Han
(2006) ได้ ศกึ ษาการประยุกต์ใช้ แผนภาพสายธารคุณค่าในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศจีน

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั ง้ นี ้ เป็ นการศึ ก ษากระบวนการผลิ ต นํ า้ แร่ โ ดยใช้ วิ ธี แ ผนผั ง สายธารคุ ณ ค่ า วิ เ คราะห์
สถานะปั จจุบนั และอนาคตสําหรับโรงงานผลิตนํ ้าแร่ในตําบลปิ ล๊ อก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
2. ขัน้ ตอนการศึกษา
2.1 ศึกษาขัน้ ตอนการผลิตนํ ้าแร่ เพื่อให้ เข้ าใจถึงกระบวนการผลิตนํา้ แร่ โดยสังเกตกิจกรรมในกระบวนการ
ผลิต
2.2 วาดกระบวนการผลิตนํ ้าแร่ โดยจําแนกตามกิจกรรมต่างๆ ตามหลักของเครื่ องมือแผนผังสายธารคุณค่า
และจําแนกประเภทของกิจกรรมออกเป็ นการดําเนินการการตรวจสอบการขนส่ง และการจัดเก็บ รวมถึงระบุระยะเวลาที่ใช้
้
ต
ในแต่ละกิจกรรมและระยะเวลารวมทังกระบวนการผลิ
2.3 วิเคราะห์ผงั สายธารแห่งคุณค่าของสถานะปั จจุบนั ในกระบวนการผลิตเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์
คุณค่าของกิจกรรมทังหมดที
้
่มีอยูใ่ นกระบวนการผลิต โดยกําจัดความสูญเสีย ลดเวลาหรื อกําจัดสิง่ ที่ไม่เพิ่มคุณค่า
2.4 ทําการปรับปรุ งกระบวนการผลิตหลังจากที่ได้ วิเคราะห์ในการระบุถึงกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าที่เกิดขึ ้นใน
กระบวนการผลิตโดยวาดแผนภาพกระบวนการผลิตใหม่ที่ถกู ปรับปรุ งกระบวนการหรื อขันตอนการผลิ
้
ตใหม่โดยใช้ การ
สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตของโรงงานที่ทําการศึกษาเพื่อให้ ได้ ผงั สายธารคุณค่าของสถานะอนาคต
้
่ม
2.5 ทําการเปรี ยบเทียบผังสายธารคุณค่าของสถานะปั จจุบนั และอนาคต พร้ อมทังเสนอแนะแนวทางการเพิ
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตนํ ้าแร่
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3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษานี ้ ได้ ศึกษาโรงงานผลิตนํ ้าแร่ ในตําบลปิ ล๊ อก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นกรณีศึกษาใน
การวิเคราะห์กระบวนการผลิตนํ ้าแร่โดยใช้ วิธีแผนผังสายธารคุณค่า
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.1 ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการสังเกตและศึกษา ณ สถานที่จริ ง (Observation) จากการ
ปฏิบตั ิงานในกระบวนการผลิตนํ ้าแร่ ณ โรงงานผลิตนํ ้าแร่ ในตําบลปิ ล๊ อก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและพนักงานในโรงงานดังกล่าว
4.2 ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาข้ อมูลเอกสาร วิทยานิพนธ์ ทฤษฎี บทความ และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้ อง

ผลการศึกษา
ผลจากการดําเนินการศึกษา สามารถแบ่งเป็ นหัวข้ อที่สําคัญตามขันตอนของงานได้
้
ดงั นี ้
ข้ อมูลเบื ้องต้ น โรงงานสามารถผลิตนํ ้าแร่ ได้ 10,000 ขวดต่อหนึ่งรอบการผลิตโดยใช้ เวลาในการผลิต 8 ชัว่ โมง
และมี พนักงานทัง้ หมด 6 คนการจํ าแนกกิ จกรรมในสายธารคุณค่าของกิ จกรรมการผลิตนํ า้ แร่ แ ต่ละกิ จกรรมภายใน
กระบวนการผลิตมีความแตกต่างกันทังในด้
้ านกายภาพและด้ านเวลา ดังนันจึ
้ งได้ คํานวณหาค่าเฉลี่ย ในการคํานวณหา
เวลาแต่ละกิจกรรมในการผลิตนํ ้าแร่ทงั ้ 11 กิจกรรมดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงเวลาที่ใช้ ในแต่ละกิจกรรมในกระบวนการผลิตนํ ้าแร่ (หน่วย:วินาที)

กิจกรรม

ลักษณะงาน

A
B
C
D
E
F
G
H
I

นําขวดเปล่าไปยังเครื่ องบรรจุนํ ้าแร่
ตรวจสอบขวดโดยพนักงาน
นําขวดใส่ในเครื่ องล้ างขวด
บรรจุนํ ้าแร่ใส่ขวดโดยเครื่ องจักร
ปิ ดฝาขวดโดยเครื่ องจักร
นําส่งขวดไปให้ พนักงานปิ ดพลาสติกหุ้มฝาขวด
ตรวจสอบปริ มาณนํ ้าและปิ ดพลาสติกที่ฝาขวด
ตรวจสอบคุณภาพโดยรวม
นําขวดที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพส่งไปยังจุด
รอการบรรจุเป็ นแพ็ค
บรรจุนํ ้าแร่เป็ นแพ็ค
นําไปเก็บยังลานเก็บ

J
K

32

เวลาที่เสร็จ
เร็วที่สดุ
(a)
3
3
4
5
2
3
4
3
2
40
7

เวลาที่เสร็จได้
โดยส่วนมาก(m)
3.3
3.3
4.4
5.0
2.0
3.0
4.5
3.3
2.0

เวลาที่เสร็จ
ช้ าที่สดุ
(b)
4
4
5
5
2
3
5
4
2

41.1
7.7

42
10
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นําค่าเวลาแต่ละกิจกรรมจากตารางมาหาค่าเฉลี่ยที่ใช้ เวลาไปในแต่ละกิจกรรมโดยใช้ สมการ PERT ในการ
คํานวณเวลาแต่ละกิจกรรม ซึ่งจะรวบรวมกิจกรรมดังนี ้ เวลาที่เสร็ จเร็ วที่สดุ (a), เวลาที่เสร็ จช้ าที่สดุ (b) และ เวลาที่เสร็ จ
ได้ โดยส่วนมาก (m) และนําเวลาที่ได้ ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบในการสร้ างแผนผังสายธารคุณค่าสถานการณ์ ปัจจุบนั สําหรับ
11 กิจกรรม (A-K) ดังปรากฏในรู ปที่ 2และตารางที่ 2 แสดงเวลาเฉลี่ยแต่ละกิจกรรมในกระบวนการผลิตนํ ้าแร่ และ
ลักษณะของกิจกรรมของสถานะปั จจุบนั ประกอบด้ วย กิจกรรมที่สร้ างคุณค่าเพิ่ม(Value Added: VA)กิจกรรมที่จําเป็ นแต่
ไม่สร้ างคุณค่าเพิ่ม (Necessary but Non Value Added: NNVA) และกิจกรรมที่ไม่สร้ างคุณค่าเพิ่ม (Non Value Added:
NVA) สําหรับสัญลักษณ์ จะใช้ แทนจํานวนพนักงานในแต่
ละขัน้ ตอน ซึ่ ง จะมี ห มายเลขบอกจํ า นวน และ
ตัวอักษร CT ย่อมากจาก cycle time คือ เวลาที่แสดงการทํางานของคนสําหรับตัวอักษร Avail ย่อมาจาก total available
โดยปกติจะ
time หมายถึง เวลาที่ทรัพยากรต่างๆ ของขันตอนการผลิ
้
ตใดๆในสายการผลิตสามารถปฏิบตั ิงานได้ ทงหมด
ั้
เท่ากับเวลาในการทํางาน 1 วันของพนักงาน (8 ชัว่ โมง หรื อ 480 นาที)
กระบวนการผลิตนํา้ แร่

A

B

C

D

E

F

G

H

นําขวด
เปล่าไป
ยัง
เครื่ อง
บรรจุ
นํ ้าแร่

ตรวจ
สอบ
ขวดโดย
พนัก
งาน

นํา
ขวด
ใส่ใน
เครื่ อง
ล้ าง
ขวด

บรรจุ
นํ ้าแร่
ใส่ขวด
โดย
เครื่ อง
มือ

ปิ ดฝา
ขวด
โดย
เครื่ อง
มือ

นําส่งขวด
ไปให้
พนัก
งานปิ ด
พลาส
ติก

ตรวจ
สอบ
ปริมาณนํ ้า
และปิ ด
พลาสติก

ตรวจ
สอบ
คุณ
ภาพ
โดยรวม

1

1

I

J

K

พนักงาน
นําขวดที่
ผ่านการ
ตรวจสอบ
คุณภาพ
ส่งไปยัง

บรรจุ
นํ ้าแร่
เป็ น
แพ็ค

นําไป
เก็บยัง
ลานเก็บ
สินค้ า

1

ลูกค้ า

นํ ้าแร่บรรจุขวด
2

1
พ่อค้ าคนกลาง

CT=
3.37

CT=
3.37

CT=
4.43

CT=
5.00

CT=
2.00

CT=
3.00

CT=
4.50

CT=
3.37

CT=
2.00

CT=
41.00

CT=
7.96

6
Cycle Time = 80.00 วินาที

Available Time = 480 นาทีAvailable Time

รู ปที่ 2 แผนผังสายธารคุณค่าของสถานะปั จจุบนั ในกระบวนการผลิตนํ ้าแร่
จากนัน้ นํ าเวลาที่ได้ ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบในการสร้ างแผนภาพกระบวนการผลิตนํา้ แร่ โดยการวิเคราะห์ตาม
ลักษณะงาน เพื่อแบ่งลักษณะของงานในการผลิตนํ ้าแร่ ประกอบด้ วย กิจกรรมการไหลของผลิตภัณฑ์ และข้ อมูล สามารถ
แบ่งลักษณะงานได้ 3 แบบ ดังนี ้ 1) ลักษณะงานที่เป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั กิจกรรมการผลิตนํ ้าแร่ (value added:
VA) 2) ลักษณะงานที่ไม่สามรถสร้ างมูลค่าเพิ่มได้ แต่เป็ นสิ่งจําเป็ น (necessary but non value added :NNVA) และ
3) ลักษณะของงานที่ไม่ก่อให้ เกิดมูลค่าเพิ่มกับกิจกรรมการผลิตนํ ้าแร่ (non value added :NVA) ดังข้ อมูลที่แสดงใน
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงเวลาเฉลี่ยแต่ละกิจกรรมในกระบวนการผลิตนํ ้าแร่และลักษณะของกิจกรรมของสถานะปั จจุบนั
กิจกรรมในกระบวนการผลิตนํ ้าแร่
A: นําขวดเปล่าไปยังเครื่ องบรรจุนํ ้าแร่
B: ตรวจสอบขวดโดยพนักงาน
C: นําขวดใส่ในเครื่ องล้ างขวด
D: บรรจุนํ ้าแร่ใส่ขวดโดยเครื่ องจักร
E: ปิ ดฝาขวดโดยเครื่ องจักร
F: นําส่งขวดไปให้ พนักงานปิ ดพลาสติกหุ้มฝาขวด
G: ตรวจสอบปริ มาณนํ ้าและปิ ดพลาสติกที่ฝาขวด
H: ตรวจสอบคุณภาพโดยรวม
I: นําขวดที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ส่งไปยังจุดรอการบรรจุเป็ นแพ็ค
J: บรรจุนํ ้าแร่เป็ นแพ็ค
K: นําไปเก็บยังลานเก็บผลิตภัณฑ์
รวม

เวลาเฉลี่ย
(วินาที)
3.37
3.37
4.43
5.00
2.00
3.00
4.50
3.37
2.00

ประเภทของกิจกรรม

ลักษณะงาน

การดําเนินการ
การตรวจสอบ
การดําเนินการ
การดําเนินการ
การดําเนินการ
การดําเนินการ
การตรวจสอบ
การตรวจสอบ
การดําเนินการ

VA
NNVA
VA
VA
VA
VA
VA
NVA
NVA

41.00
7.96
80.00

การดําเนินการ
การจัดเก็บ

VA
NNVA

กระบวนการผลิตนํา้ แร่

A

B

C

D

E

F

G

H

นําขวด
เปล่าไป
ยัง
เครื่ อง
บรรจุ
นํ ้าแร่

ตรวจ
สอบ
ขวดโดย
พนัก
งาน

นํา
ขวด
ใส่ใน
เครื่ อง
ล้ าง
ขวด

บรรจุ
นํ ้าแร่
ใส่ขวด
โดย
เครื่ อง
มือ

ปิ ดฝา
ขวด
โดย
เครื่ อง
มือ

นําส่ง
ขวดไป
ให้ พนัก
งานปิ ด
พลาส
ติก

ตรวจ
สอบ
ปริมาณ
นํ ้าและ
ปิ ด
พลาสติก

ตรวจ
สอบ
คุณ
ภาพ
โดยรว
ม

1

1

1
CT=
3.37

CT=
3.37

CT=
4.43

CT=
5.00

CT=
2.00

CT=
3.00

CT=
4.50

CT=
3.37

I

J

K

พนักงาน
นําขวดที่
ผ่านการ
ตรวจสอ
บ
คุณภาพ

บรรจุ
นํ ้าแร่
เป็ น
แพ็ค

นําไป
เก็บยัง
ลานเก็บ
สินค้ า

CT=
2.00

ลูกค้ า

นํ ้าแร่บรรจุขวด
2

1

CT=
41.00

CT=
7.96

พ่อค้ าคนกลาง

6
Cycle Time = 80.00 วินาที

Avail = 480 นาที

รู ปที่ 3 ความสูญเปล่าที่เกิดขึ ้นในแผนผังสายธารคุณค่าของสถานะปั จจุบนั ในกระบวนการผลิตนํ ้าแร่
จากตารางที่ 2 และรูปที่ 3 กิจกรรมและเวลาที่ใช้ ไปของกิจกรรมกระบวนการผลิตนํ ้าแร่ มีทงหมด
ั้
11 กิจกรรม ใช้
เวลารวมทังหมด
้
80 วินาทีกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้ กระบวนการผลิตนํ ้าแร่ (VA) มี 7 กิจกรรม ได้ แก่ กิจกรรม A, C, D, E, F,
G และ J เวลาเฉลี่ยรวมทังสิ
้ ้น 63.30 วินาที คิดเป็ น 79.12% ของกระบวนการผลิตนํ ้าแร่ ทงหมดกิ
ั้
จกรรมที่จําเป็ นแต่ไม่
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เพิ่มคุณค่า (NNVA) มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม BและKรวมใช้ เวลาเฉลี่ย 11.33 วินาที คิดเป็ น 14.17% ของกระบวนการ
ผลิตนํ ้าแร่ ทงหมด
ั้
ส่วนกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า (NVA) มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม H และIรวมใช้ เวลาเฉลี่ย 5.37 วินาที
หรื อคิดเป็ น 6.71% ของกระบวนการผลิตนํ ้าแร่ทงหมด
ั้
จากการวิเคราะห์จะเห็นได้ ว่ากิจกรรมที่จําเป็ นแต่ไม่เพิ่มคุณค่า
(NNVA) และกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า (NVA) มีการใช้ เวลาเฉลี่ยไม่สงู มาก แต่เป็ นกิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่าให้ กบั การผลิต
นํา้ แร่ ถ้ าหากสามารถกํ าจัดในส่วนของกิจกรรมที่ไม่จําเป็ นออกไปได้ จะส่งผลต่อโรงงานคือ เมื่อโรงานสามารถกํ าจัด
กิจกรรมที่ไม่จําเป็ นภายในกระบวนการผลิตออกไปทําให้ เวลาในกระบวนการผลิตสันลงได้
้
การวิเคราะห์แผนผังสายธารคุณค่าของสถานะอนาคตในกระบวนการผลิตนํ ้าแร่ พบว่ามีสองกิจกรรมของแผนผัง
สายธารคุณค่าของสถานะปั จจุบนั คือ กิจกรรม H (NVA) และ I (NVA) ที่โรงงานสามารถกําจัดหรื อปรับปรุ งเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตได้ โดยการตัดกิจกรรม H (NVA): การตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของนํ ้าแร่ แต่ละขวดออกจาก
กระบวนการผลิตและนําหน้ าที่การตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของนํ ้าแร่ แต่ละขวดมาให้ พนักงานในกิจกรรม G (VA)เป็ น
ผู้ทําหน้ าที่แทน จะเพิ่มเวลาในกระบวนการนี ้จาก 4.50 วินาที เป็ น 5.50 วินาที หรื อเพิ่มขึ ้นประมาณ 1วินาที แต่ไม่ทําให้
เวลาโดยรวมเพิ่มขึ ้นแต่อย่างใด โดยจะให้ พนักงานจากกิจกรรม H (NVA) ไปทํางานร่ วมกับพนักงานจากกิจกรรม G (VA)
ทําให้ ในกิจกรรม G (VA) มีพนักงานเพิ่มเป็ น 2 คน แต่พนักงานโดยรวมเท่าเดิม และตัดกิจกรรม I (NVA ) ซึง่ เป็ นกิจกรรม
ที่ไม่เพิ่มคุณค่า ทําให้ เวลาลดลง 2.00 วินาที ในกิจกรรม I และเมื่อตัดกิจกรรม H และ I ออกจากกระบวนการ สามารถลด
ระยะทางในการนํ า นํ า้ แร่ บ รรจุข วดไปบรรจุร วมกัน เป็ นแพ็ ค ได้ โดยให้ พ นัก งานบรรจุที่ มี ห น้ า ที่ บ รรจุนํ า้ แร่ เ ป็ นแพ็ ค
(พนักงานในกิจกรรม J) ขยับมาแทนที่พนักงานตรวจคุณภาพโดยรวมในกิจกรรม H (NVA) โดยทําให้ ระยะเวลาการผลิต
รวมลดลง ซึง่ รอบการผลิตต่อ 1 แพ็คนัน้ สามารถลดลงได้ 4 วินาที และใน 1 วัน สามารถผลิตได้ 833 แพ็ค จึงทําให้ ผล
ของการตัดกิ จ กรรม H และ I โดยรวมต่ อ การผลิต 1 วัน เท่า กับ 55 นาที จึง ทํ า ให้ เ วลาการผลิตต่ อ วัน เหลื อ เท่า กับ
425 นาที ซึง่ มีผลให้ ระยะเวลารวมของกระบวนการผลิตนํ ้าแร่ ลดลงรู ปที่ 4 แสดงผังสายธารคุณค่าของสถานะอนาคตของ
กระบวนการผลิตนํ ้าแร่ทงั ้ 9 กิจกรรม (A-I) ลดลงจากเดิม 2 กิจกรรม
กระบวนการผลิตนํา้ แร่

J

K

ตรวจ
สอบปริมาณนํ ้า
และปิ ดพลาสติก
และตรวจ
สอบคุณ
ภาพโดยรวม

บรรจุ
นํ ้าแร่
เป็ น
แพ็ค

นําไป
เก็บยัง
ลานเก็บ
สินค้ า

1

2

1

CT=
5.50

CT=
41.00

CT=
7.96

A

B

C

D

E

F

G

นําขวด
เปล่าไป
ยัง
เครื่ อง
บรรจุ
นํ ้าแร่

ตรวจ
สอบ
ขวดโดย
พนัก
งาน

นํา
ขวด
ใส่ใน
เครื่ อง
ล้ าง
ขวด

บรรจุ
นํ ้าแร่
ใส่ขวด
โดย
เครื่ อง
มือ

ปิ ดฝา
ขวด
โดย
เครื่ อง
มือ

นําส่ง
ขวดไป
ให้ พนัก
งานปิ ด
พลาส
ติก

1
CT=
3.37

CT=
3.37

CT=
4.43

CT=
5.00

CT=
2.00

CT=
3.00

นํ ้าแร่บรรจุขวด

6
Available Time = 425 นาที

Cycle Time = 75.63วินาที

รู ปที่ 4 แผนผังสายธารคุณค่าของสถานะอนาคตของกระบวนการผลิตนํ ้าแร่
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ลูกค้ า

พ่อค้ าคนกลาง
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สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
ในการวิ เ คราะห์ ก ระบวนการผลิตนํ า้ แร่ สํา หรั บ โรงงานผลิตนํ า้ แร่ ใ นตํ าบลปิ ล๊ อ ก อํ า เภอทองผาภูมิ จัง หวัด
กาญจนบุรีโดยจําแนกประเภทของกิจกรรม พบว่ามีกิจกรรมในกระบวนการผลิตนํ ้าแร่ บรรจุขวดทังสิ
้ ้น 11 กิจกรรม ได้ แก่
กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า (VA) จํานวน 7 กิจกรรมกิจกรรมที่จําเป็ นแต่ไม่เพิ่มคุณค่า (NNVA) จํานวน 2 กิจกรรม และกิจกรรม
ที่ไม่เพิ่มคุณค่า (NVA) จํานวน 2 กิจกรรม ระยะเวลาทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นในกระบวนการผลิตรวม 80 วินาทีต่อหนึ่งแพ็ค (12
ขวด) จากผลการศึกษา เมื่ อทําการลดหรื อตัดกิ จกรรมที่ ไม่เพิ่มคุณค่า(NVA) ออกจะได้ แผนผังสายธารคุณค่าสถานะ
อนาคตโดยส่งผลให้ เวลาเฉลี่ยรวมทังกระบวนการผลิ
้
ตลดลงจาก 80 วินาที เป็ น 75.63 วินาทีตอ่ หนึง่ แพ็ค
ในหนึ่งรอบการผลิต โรงงานมี กําลังการผลิต เท่ากับ 10,000 ขวด หรื อ 833 แพ็ค โดยใช้ เวลาในการผลิตใน
แผนผังสายธารคุณค่าสถานะปั จจุบนั รวม 480 นาทีหรื อ 8 ชัว่ โมง เมื่อวิเคราะห์ในแผนผังสายธารคุณค่าสถานะอนาคต
และตัดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าออก ทําให้ เวลาในการผลิตต่อรอบลดลงเหลือ 425 นาทีหรื อ 7 ชัว่ โมงโดยลดเวลาลงได้ 55
นาทีต่อหนึ่งรอบการผลิต ดังนันจํ
้ านวนเวลาที่ลดลงทางโรงงานสามารถนําไปเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการการ
ผลิตและการจัดการทรัพยากรด้ านอื่นได้
อีกทัง้ การพิจารณาเรื่ องการจัดการทรัพยากรด้ านแรงงาน การที่กระบวนการผลิตสามารถลดเวลาลงได้ 55 นาที
ต่อรอบการผลิตส่งผลต่อค่าจ้ างแรงงานของพนักงาน โดยปั จจุบนั โรงงานมีการจ่ายค่าจ้ างแรงงานเป็ นรายวัน วันละ 250
บาทต่อวัน ต่อคนโดยค่าจ้ างแรงงานของพนักงานปกติจะทํางานวันละ 8 ชัว่ โมงต่อวัน ในสถานะอนาคตของแผนผังสาย
ธารคุณค่า ระยะเวลาในการผลิตนํ ้าแร่ สามารถลดลงเหลือ 7 ชัว่ โมงต่อวัน จะได้ เวลาที่ลดลง 55 นาที หรื อ ประมาณ 1
ชัว่ โมงทางโรงงานมีการจ้ างงานพนักงานในสายการผลิตทังหมด
้
6 คน ซึง่ เวลาที่เหลือจากการปรับปรุ งกระบวนการผลิต 1
ชั่วโมงที่ ลดลงนัน้ พนักงานในสายการผลิตจะสามารถใช้ เวลาที่ ลดลงได้ ในส่วนอื่ นๆ เช่น การตรวจสอบวัตถุดิบ การ
จัดเตรี ยมสินค้ าสําเร็จรูปเพื่อส่งต่อให้ กบั ลูกค้ า รวมถึงการจัดเรี ยงสินค้ าบนรถ เป็ นต้ น
แต่ปัจจุบนั การจ่ายค่าจ้ างแรงงานในประเทศไทยเป็ นการจ่ายค่าจ้ างเป็ นรายวัน ยังไม่มีการจ่ายค่าจ้ างเป็ นราย
ชัว่ โมงซึ่งแนวทางการใช้ แผนผังสายธารคุณค่าปรับปรุ งกระบวนการผลิตสามารถใช้ ลดค่าจ้ างแรงงานในสถานะอนาคตที่
โรงงานมีการจ่ายค่าจ้ างแรงงานเป็ นชั่วโมง โรงงานจะสามารถลดค่าจ้ างแรงงานของพนักงานในสายการผลิตทัง้ 6 คน
ลดลงจากเดิม 1,500 บาทต่อรอบการผลิต เหลือ 1,328 บาทต่อรอบการผลิต ดังนัน้ ค่าจ้ างแรงงานต่อรอบการผลิตจะ
ลดลง 172 บาท และถ้ าคํานวณค่าใช้ จ่ายสําหรับระยะเวลา1 เดือนจะสามารถลดค่าจ้ างแรงงานได้ 5,156 บาทต่อหนึ่ง
เดือน หรื อใน 1 ปี จะลดค่าจ้ างแรงงานลงได้ 62,734 บาทต่อปี ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบต้ นทุนค่าแรงจากแผนผังสายธารคุณค่าสถานะปั จจุบนั และอนาคตของกระบวนการผลิตนํ ้าแร่
กระบวน
การผลิต
นํ ้าแร่

เวลาที่ใช้ ใน
การผลิต

กําลังผลิต

พนัก
งาน

ค่าแรง (แจกแจง)

ค่าแรงรวม

คน

บาท:
คน:
วัน

บาท:
คน:
นาที

บาท:
คน:
ชม.

บาท:
วัน

บาท:
สัปดาห์

บาท:ปี

8

6

250

0.52

31.25

1,500

10,500

547,500

425

7

6

221

0.52

31.25

1,328

9,297

484,766

(55)

(1)

-

(29)

-

-

(172)

(1,203)

(62,734)

ขวด:
วัน

แพ็ค:
วัน

นา
ที

ชม.

ปั จจุบนั

10,000

833

480

อนาคต

10,000

833

เปรี ยบ
เทียบ
ค่าใช้ จ่าย
(ลดลง)

-

-

ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั ง้ ต่อไป การศึกษาครั ง้ นี เ้ ป็ นการศึกษาเฉพาะกระบวนการผลิตนํ า้ แร่ บรรจุขวด
ภายในโรงงาน ซึง่ เป็ นเพียงส่วนเดียวของกิจกรรมในโซ่อปุ ทานทังหมดเท่
้
านัน้ เนื่องจากระยะเวลาในการศึกษามีอยู่จํากัด
้
อปุ ทานของธุรกิจ เพื่อลดความสูญ
ผู้ที่สนใจสามารถใช้ เครื่ องมือ แผนผังสายธารคุณค่า เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมทังหมดในโซ่
เปล่าที่เกิดขึน้ ในการดําเนินงาน การศึกษาครั ง้ ต่อไปจึงเสนอให้ มีการศึกษาวิเคราะห์ทุกกระบวนการหรื อทุกกิจกรรม
ภายในองค์กรให้ เห็นถึงภาพรวมหรื อภาพใหญ่ภายในองค์กรและเมื่อสามารถวิเคราะห์แก้ ไขภายในองค์กรได้ แล้ วขันต่
้ อไป
ก็ควรจะจัดการวางแผนเพื่อวิเคราะห์การทํางานร่ วมกันภายในโซ่อปุ ทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานตลอดโซ่
อุปทาน โดยมุ่งเน้ น การลดกิ จกรรมที่ ไม่เกิ ดมูลค่า และทํ าให้ องค์ กรมองเห็นภาพรวม เพื่ อปรั บปรุ งและพัฒนา การ
ดําเนินงานได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น และท้ ายที่สดุ องค์กรสามารถดําเนินการส่งมอบคุณค่าในตัวสินค้ าจากองค์กรไปยังลูกค้ าได้ อีก
ด้ วย โดยเครื่ องมีนีจ้ ะเพิ่มประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ ้น โดยองค์กร ต้ องทําการวิเคราะห์แผนผังสายธารคุณค่าอย่างต่อเนื่อง
และสมํ่าเสมอ นอกจากนีค้ วรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของปั จจัยอื่นๆร่ วมด้ วย เช่นปั จจัยเกี่ ยวกับพนักงาน ซึ่งได้ แก่ความ
เมื่อยล้ าของพนักงาน สุขภาพและการหยุดงานของพนักงาน ซึง่ ปั จจัยเหล่านี ้ล้ วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อเวลาที่ใช้ ในการ
ผลิต และประสิทธิภาพในการผลิต ปั จจัยเกี่ยวกับเครื่ องจักร เช่นประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมของเครื่ องจักรและการ
หยุด เครื่ อ งจัก รเพื่ อ ทํ า การซ่ อ มแซมและซ่ อ มบํ า รุ ง เป็ นต้ น ซึ่ ง ทัง้ สองปั จ จัย ดัง กล่ า วคื อ ปั จ จัย ที่ ส ามารถเกิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงได้ ในแต่ละวัน ดังนันจึ
้ งเสนอแนะให้ มีการวางแผนเพื่อเตรี ยมพร้ อมที่จะจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ ้น
จากความไม่แน่นอนในแต่ละวันในการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไป
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ต่ อผู้ประกอบการ
กรณีศึกษาอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
The Impacts of North-South economic corridor on entrepreneur: A Case Study of Chiang Klong
District, Chiang Rai Province
พงษ์ นริ นทร์ อุตมะรังษี * ณัฐพรพรรณ อุตมา** และแสงจันทร์ กันตะบุตร**
บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจจากระเบียงเศรษฐกิจ
เหนื อ-ใต้ ผลดีและผลเสียที่ผ้ ูประกอบการในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายได้ รับจากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ความ
คิดเห็นของผู้ประกอบการ ต่อปั ญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ ้นจากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และแนวทางการบริ หารจัดการ เพื่อ
รองรับผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ- ใต้ เป็ นการสํารวจแบบภาคสนาม โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การรวบรวมข้ อมูล จากกลุม่ ตัวอย่างคือผู้ประกอบการในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จํานวน 30 คน นําข้ อมูลที่รวบรวม
ได้ มาวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า กิจการส่วนใหญ่ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ โดยได้ รับ
ผลกระทบมากที่สดุ จากการขยายตัวของตลาด/กลุม่ ลูกค้ า และ จํานวนคู่แข่งที่มีเพิ่มขึ ้น คิดเป็ น ร้ อยละ 76.7 รายได้ จากการ
ประกอบการ จํานวนคูค่ ้ าเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 73.3 และความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 66.7 โดยรวมแล้ ว
ผลกระทบทางบวกที่กิจการได้ รับที่สําคัญคือ การพัฒนาเส้ นทางฯนี ้จะส่งผลให้ เศรษฐกิจโดยรวมในอําเภอเชียงของ มีการ
เติบโตมากขึ ้นและส่งผลให้ จํานวนลูกค้ าซึ่งประกอบด้ วยนักธุรกิจ นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเพิ่มมากขึ ้น สําหรับผลกระทบ
ทางลบที่ได้ รับคือการเข้ ามาทําตลาดของสินค้ าต่างชาติ ซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่ตํ่ากว่าไทยมากและกิจการที่ใช้ แรงงานคนไทย
จะมีต้นทุนที่สงู กว่ากิจการที่ใช้ แรงงานต่างด้ าว นอกจากนี ้จากการศึกษาปั ญหาและอุปสรรคจากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้
โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยปั ญหาที่มากที่สดุ ผู้ประกอบการที่ขาดประสบการณ์ อาจถูกแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากนัก
ลงทุนที่มีประสบการณ์ที่มากกว่า นอกจากนี ้ผลการทดสอบสภาพความสัมพันธ์ พบว่าอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
ตลาดต่างประเทศ และทักษะความชํานาญด้ านภาษา มีความสัมพันธ์ กบั การได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ –ใต้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

ABSTRACT
The objectives of this study were: (1) to study the opinions of entrepreneurs on the impacts of
North-South economic corridor, (2) to study the advantages and disadvantages of North-South economic
corridor for the entrepreneurs in Chiang Kong district, Chiang Rai province, (3) the opinions of the
entrepreneurs towards problems and obstacles resulted from North-South economic corridor, and (4) the
*

นักศึกษาปริ ญญาโทหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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guidelines for business management to support the impacts of North-South economic corridor. This survey
study was conducted by using questionnaire. The sampling was 30 entrepreneurs in Chiang Klong district,
Chiang Rai province. The data collected were analyzed by descriptive statistics and Logistic Regression
analysis.
The results of the study revealed that the North-South economic corridor had impacts on most
business. The expansion of market or customers and the increasing competitors were 76.7 % of the earned
income. The partners had increased 73.3%. The competitive capacity had increased 66.7%. The overall
advantage was that the development of this route affected the growth of economic in Chiang Klong district
as well as the increasing in the number of customers which included businessmen, tourists, and visitors.
However, as regard to the disadvantages, it was found that more foreign commodity with lower cost of
production than Thai commodity. Moreover, Thai businesses which employed Thai workers would have
higher cost of production than the businesses which employed migrant workers. This showed that the
overall problems and obstacle resulted mostly from North-South economic corridor. The most crucial
problem was that the market share of the inexperience traders might be stolen by the professional traders.
Regarding to the guidelines for business management to support the impacts of North-South economic
corridor, it was found that the most important approach was to learn more about international trading,
competitive strategies and international trade laws as well as adjust the business management to be more
trendy and attract customers by using new form of goods presentation. The correlation analysis between
the impacted entrepreneurs: age, education, experience in foreign market, and language skills and
competency were related to the economic impacts of the North-South corridor.

บทนํา
จากกระแสโลกาภิวตั น์ที่เกิดขึ ้น การที่ประเทศต่าง ๆ ได้ มีนโยบายการค้ าเสรี โดยมีการส่งเสริมให้ เกิดการแข่งขันด้ าน
การผลิต การค้ า การลงทุนเพื่อเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถให้ กบั ประเทศตนเอง ส่งผลให้ การแข่งขันในตลาดโลกทวีความ
รุ นแรงเพิ่มขึ ้นตามลําดับ ขณะเดียวกันประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจหลายประเทศได้ รวมตัวเป็ นกลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่อ
ผนึกความแข็งแรงทางเศรษฐกิจในด้ านต่าง ๆ เข้ าด้ วยกัน เพื่อเป็ นประโยชน์ในกลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนาเพื่อจะทําให้ การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ สงู ขึ ้น จากทิศทางการเปลี่ยนแปลงของทัว่ โลกจึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะปรับปรุงสมรรถนะ
ทางการแข่งขันของประเทศให้ ทดั เทียมกับประเทศอื่น ๆ
ประเทศไทยได้ เล็งเห็นถึงความจําเป็ นเพื่อจะปรับปรุ งสมรรถนะทางการแข่งขันของประเทศ
ได้ มีการกําหนด
ยุทธ์ ศาสตร์ ไว้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2545-2549) ยุทธศาสตร์ การเพิ่มสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) ได้ มีการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไว้ หลาย ๆ ด้ าน ในจํานวนนันโครงการเพิ
้
่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เสนอยุทธ์ศาสตร์ การผนึกกําลังกับประเทศเพื่อนบ้ านในลักษณะพันธมิตร สร้ างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
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จากแผนงานพัฒนาแนวพื ้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North – South Economic Corridor: NSEC) เชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศจีน (มณฑลยูนาน)-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (แขวงหลวงนํ ้าทา แขวงบ่อแก้ ว) และประเทศ
ไทย (อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย) (กองส่งเสริมเศรษฐกิจสัมพันธ์และความร่วมมือ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, 2550)
ซึ่งจากแผนงานพัฒนาแนวพื ้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ มีเป้าหมายเพื่อลดภาวะความยากจน เพิ่มความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก ลดค่าใช้ จ่ายในด้ านการขนส่งและสนับสนุนการลงทุนการพัฒนาท้ องถิ่นและชายแดนที่อยู่ใน
พื ้นที่
ดังนัน้ จึงควรดําเนินการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ รวมทังศึ
้ กษาลักษณะธุรกิจ
ลักษณะของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันจะได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจแตกต่างกันหรื อไม่อย่างไร ทังนี
้ ้เพื่อรวมผลการศึกษา
ไปประกอบการเตรี ยมความพร้ อมที่เหมาะสม นําไปกําหนดแนวทางและนโยบายเชิงรุกด้ านเศรษฐกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ในพื ้นที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ที่เป็ นธุรกิจ เป็ น
ส่วนใหญ่ที่อาจเผชิญแรงกดดันในการปรับตัวทังในด้
้ านการผลิต ด้ านต้ นทุนและคุณภาพ รวมถึงการนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเข้ ามาพัฒนาสินค้ ามากขึ ้น เพื่อสร้ างจุดยืนในตลาด และสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ช่วย
สร้ างความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืนระหว่างประเทศต่อไป
จากความสําคัญดังกล่าวจึงได้ มีการศึกษาตามวัตถุประสงค์ดงั นี ้
1. เพื่อทําการศึกษาสภาพทัว่ ไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
2. เพื่ อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิ จต่อผู้ประกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม จากระเบี ยง
เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ ไขปั ญหาของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
จากการทบทวนเอกสารพบว่า
Input
1. ข้ อมูลกิจการ
1) ขนาดของกิจการ
2) จํานวนเงินทุนจดทะเบียน
3) ประเภทกิจการ
2. ความคิดเห็นผู้ประกอบการ ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจจากระเบียงเศรษฐกิจ
เหนือ-ใต้
3. ข้ อมูลผู้ประกอบการทัว่ ไป
1) ขนาดกิจการของผู้ประกอบการ
(SIZE)
2) อายุของผู้ประกอบการ (AGE)
3) ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการ
(EDU)
4) ประสบการณ์ในต่างประเทศของ
ผู้ประกอบการ (EXP)
5) ทักษะด้ านภาษาต่างประเทศของ
ผู้ประกอบการ (LANG
4. ข้ อมูลด้ านการดําเนินงาน
1) บุคลากร
2) การตลาด
3) การผลิต
4) บริ หารด้ านขนส่ง
5) การจัดการทางด้ านทัว่ ไป

Process
1. วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา
(Descriptive Statistics)

Output
1. สภาพทัว่ ไปของวิสาหกิจ ปั ญหา –
อุปสรรค และแนวทางการแก้ ไข
อุปสรรค

2. การวิเคราะห์การถดถอย
โลจิสติก (Logistic Regression
Analysis)

2. ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ต่อ
ผู้ประกอบการ กรณีศกึ ษา อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย

3. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
(Qualitative Analysis)

3. ศักยภาพของผู้ประกอบการต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจเหนือ-ใต้

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
1) ขอบเขตพื ้นที่การศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
2) ขอบเขตประชากร ที่ใช้ ในการศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทังหมด
้
5 ประเภทกิจการ
ผู้ประกอบกิจการโรงแรม ผู้ประกอบกิจการร้ านอาหาร ผู้ประกอบกิจการค้ าปลีกค้ าส่ง ผู้ประกอบกิจการจําหน่ายวัสดุ
ก่อสร้ างและอุปกรณ์ไฟฟ้า ผู้ประกอบกิจการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
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3) ขอบเขตเนื ้อหา ทําการศึกษา ขนาดของวิสาหกิจ อายุของผู้ประกอบการวิสาหกิจ ประสบการณ์ในตลาดต่างประเทศ
ของผู้ประกอบการของวิสาหกิจ ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการวิสาหกิจ ความสามารถและทักษะด้ าน
ภาษาต่างประเทศของผู้ประกอบการวิสาหกิจ ที่มีความสัมพันธ์ กับความคิดเห็นต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
2. ขัน้ ตอนการศึกษา
ในการศึกษานี ้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
แบ่งวิธีการดําเนินการวิจยั เป็ น 3 รูปแบบ
1) การศึกษาภาคสนามโดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสํารวจ (Survey Method) ในพื ้นที่ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
โดยใช้ เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Closed ended question) และปลายเปิ ด (Open
end question) โดยนํามาประมวลผลทางด้ านสถิติ
2) การศึกษาวิจยั โดยใช้ รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยจะทําการสัมภาษณ์ผ้ แู ทนของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง และผู้ประกอบการธุรกิจในพื ้นที่ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม จากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และปั ญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ ไข
ปั ญหาของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ในอําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย
3) การศึกษาวิจยั เชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยค้ นคว้ าศึกษาข้ อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องรวมถึง
เอกสาร บทความ สิง่ พิมพ์ ข้ อมูลจากเว็บไซด์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษานี ้ ได้ กําหนดกลุม่ ตัวอย่างดังนี ้
กลุ่มที่ 1. หน่วยงานในกํากับดูแล ผู้กําหนดนโยบาย นักวิชาการที่เกี่ยวข้ องและ ผู้ประกอบการของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
กลุ่มที่ 2. ผู้ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น ผู้ประกอบกิจการโรงแรม ผู้ประกอบกิจการ
ร้ านอาหาร ผู้ประกอบกิจการค้ าปลีกค้ าส่ง ผู้ประกอบกิจการจําหน่ายวัสดุก่อสร้ างและอุปกรณ์ไฟฟ้า ผู้ประกอบกิจการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร ในพื ้นที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ขนาดของกลุ่มตัวอย่ าง (Sample Size)
โดยการกําหนดโควตาจากลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น ผู้ประกอบกิจการโรงแรม ผู้ประกอบกิจการ
ร้ านอาหาร ผู้ประกอบกิจการค้ าปลีกค้ าส่ง ผู้ประกอบกิจการจําหน่ายวัสดุก่อสร้ างและอุปกรณ์ไฟฟ้า ผู้ประกอบกิจการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร โดยจะศึกษากลุ่มตัว อย่างเหล่านี จ้ ากการสุ่มตัวอย่างทัง้ หมดจํ านวน 30 ราย (ข้ อมูลจาก
เทศบาลเวียงเชียงของ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผู้จดทะเบียนพาณิชย์ การค้ ามีจํานวน 144 ราย) การสุม่ ตัวอย่าง
จะใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (Non-probability Sampling) ใช้ วิธีการกําหนดสัดส่วนตามจํานวน
วิสาหกิจในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ ได้ จํานวนวิสาหกิจที่เหมาะสม
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพ โดยจะทําการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และผู้ประกอบการ
ธุรกิจในพื ้นที่จํานวนละ 5 ราย ในพื ้นที่ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
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4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลปฐมภูมิได้ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth interview) และสอบถามความคิดเห็นจากการสํารวจ
ภาคสนาม (Field Survey) ใช้ แบบสอบถามที่ผ้ ตู อบสามารถตอบได้ ด้วยตัวเอง เป็ นเครื่ องมือในการรวมข้ อมูล จากกลุ่ม
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในพื ้นที่อําเภอเชียงของ ที่มีบทบาทหน้ าที่ในการกําหนดนโยบายและทิศทางของ
กิจการ
5.วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)
1.การวิเคราะห์ทางสถิติ (Descriptive Statistics) ศึกษาสภาพทัว่ ไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ศึกษาปั ญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ ไขปั ญหาของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Regression Analysis) โดยใช้ เครื่ องมือ (Logistic Regression Analysis) เพื่อ
ศึกษาปั จจัยที่มีตอ่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ โดยมีโมเดลที่ใช้ ในการศึกษาดังนี ้
EC = a0 + a1 SIZE1+a2 AGE2+a3 EXP3+a4 EDU4+ a5 LANG5
EC = ระดับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ ใต้
1: มีผลกระทบ
0: ไม่มีผลกระทบ
SIZE = ขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1: ขนาดกลาง
0: ขนาดย่อม
AGE = อายุของผู้ประกอบการโดยให้ คา่ จากน้ อยไปมาก คือ 1-4
1: น้ อยกว่า 30 ปี
2: 30- 40 ปี
3: 41-50 ปี
4: 51-60 ปี
EXP = ประสบการเดินทางเกี่ยวกับธุรกิจในต่างประเทศ
1: เคยเดินทางไป
0: ไม่เคยเดินทางไป
EDU = ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการ
1: สูงกว่าระดับปริญญาตรี
0: ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี
LANG = ความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
1: สื่อสารได้
0: สื่อสารไม่ได้
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ผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 สภาพทัว่ ไปของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจ
เหนือ-ใต้
จากการออกแบบสอบถาม พบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื ้นที่อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย โดยมีสภาพทัว่ ไปตามรายละเอียดดังนี ้
ขนาดของกิจการส่วนใหญ่เป็ น กิจการขนาดย่อม คิดเป็ นร้ อยละ 96.7 ลักษณะของธุรกิจ โดยประกอบการเจ้ าของ
คนเดียว คิดเป็ นร้ อยละ 76.7 เงินลงทุนของกิจการ คือ 1-5 ล้ าน คิดเป็ นร้ อยละ 46.7 ส่วนใหญ่ประเภทของธุรกิจ คือ ธุรกิจ
บริ การ คิดเป็ นร้ อยละ 33.3 รองลงมา คือ ธุรกิจค้ าปลีก คิดเป็ นร้ อยละ16.7สินค้ าและบริ การของกิจการ ส่วนใหญ่ คือ สินค้ า
ประเภทอาหารและเครื่ องดื่ม คิดเป็ นร้ อยละ 30 สินค้ าประเภทสินค้ าอุปโภคบริ โภค คิดเป็ นร้ อยละ 26.7 จํานวนพนักงานของ
กิจการ ส่วนใหญ่กิจการมีจํานวนพนักงาน 1-50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 ยอดขายรวมของกิจการปี พ.ศ. 2554 ส่วนใหญ่
กิจการมียอดขาย 1-5 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 73.3 ระยะเวลาดําเนินการของกิจการ คือ 10-20 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 30 ระดับ
ความเกี่ยวข้ องในการส่งออก คือ ไม่เคยส่งออกและไม่มีแผนที่จะส่งออกในช่วง 3 ปี ข้ างหน้ า คิดเป็ นร้ อยละ 40 รองลงมา คือ
ส่งออกอยูแ่ ล้ ว/เคยส่งออก คิดเป็ นร้ อยละ 33.3
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 53.3 อายุ 30-40 ปี คิดเป็ น ร้ อยละ 30 การศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 70 เจ้ าของกิจการ คิดเป็ นร้ อยละ 73.3 โดยมีความชํานาญด้ านการจัดการ บริ หารบุคคล คิด
เป็ นร้ อยละ 26.7 การบริหารจัดการในกิจการ 10-20 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 26.7 ส่วนใหญ่ไม่เคยศึกษาหรื อพักอาศัยในต่างประเทศ
คิดเป็ นร้ อยละ 93.3 การเดินทางเกี่ยวกับธุรกิจในประเทศในอนุภมู ิภาคลุม่ นํ ้าโขงในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เคยเดินทางไปมากกว่า 10 ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 33.3 การสื่อสารด้ วยภาษาต่างประเทศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
สามารถสื่อสารด้ วยภาษาต่างประเทศได้ 1-2 ภาษา คิดเป็ นร้ อยละ 70 ภาษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารได้ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่สามารถสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษได้ คิดเป็ นร้ อยละ 70 และรองลงมาภาษาลาว คิดเป็ นร้ อยละ 63.3
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ทราบข้ อมูลเกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ จากสื่อต่าง ๆ ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ อินเตอร์ เน็ต วารสาร นิตยสาร คิดเป็ นร้ อยละ 80
นอกจากนี ้ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่เห็นด้ วยต่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ มี
ค่าเฉลี่ย 3.82 โดยจากการศึกษาผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมีการตื่นตัวและแสวงหาข้ อมูลเกี่ยวกับเส้ นทางระเบียงเศรษฐกิจ
เหนือ-ใต้ คิดเป็ นร้ อยละ 4.06
อย่างไรก็ตามผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อระเบียงเศรษฐกิจเหนือ ใต้ พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้ รับผลกระทบ
ทังทางบวกและทางลบ
้
โดยผลกระทบมากที่สดุ คือ การขยายตัวของตลาด/กลุ่มลูกค้ า และ จํานวนคู่แข่งขัน คิดเป็ นร้ อยละ
76.7 รองลงมาคือ รายได้ ของผลประกอบการ และ จํานวนลูกค้ า คิดเป็ นร้ อยละ 73.3 และ ความสามารถในการแข่งขัน คิดเป็ น
ร้ อยละ 66.7
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลดีที่ได้ รับจากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ ใต้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าการพัฒนาเส้ นทางฯ
นี ้จะส่งผลให้ เศรษฐกิจโดยรวมในพื ้นที่ มีการเติบโตมากขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 3.96 รองลงมา คือจํานวนลูกค้ าซึง่ ประกอบด้ วยนัก
ธุรกิจ นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนมากขึ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3.93
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อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบางส่วนยังคงไม่แน่ใจในประเด็นเพิ่มศักยภาพด้ านการส่งออกให้ แก่กิจการคิดเป็ นร้ อย
ละ 3.50 รองลงมา คือได้ รับการลดหย่อนภาษี ระหว่างประเทศ จากการกระตุ้นให้ เกิดการส่งออกจากเส้ นทางนี ้ คิดเป็ นร้ อยละ
3.33
สําหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อการพัฒนาจากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ ใต้ ได้ แก่ผลกระทบจากการเข้ ามาทํา
ตลาดของสินค้ าต่างชาติ ซึง่ มีต้นทุนการผลิตที่ตํ่ากว่าไทยมากคิดเป็ นร้ อยละ 4.23 รองลงมา คือกิจการที่ใช้ แรงงานคนไทย จะ
มีต้นทุนสูงกว่ากิจการที่ใช้ แรงงานต่างด้ าวคิดเป็ นร้ อยละ 4.10
ความคิดเห็น ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรคจากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ พบอุปสรรคในระดับ
มากทุกข้ อ ประกอบด้ วยผู้ประกอบการที่ขาดประสบการณ์อาจถูกแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากนักลงทุนที่มีประสบการณ์ที่
มากกว่าคิดเป็ นร้ อยละ 4.16 รองลงมาคือขาดข้ อมูลข่าวสารด้ านการตลาดบนเส้ นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ คิดเป็ นร้ อย
ละ 4.13 และมีต้นทุนรวม ที่คอ่ นข้ างสูงคิดเป็ นร้ อยละ 4.03
ความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการบริ หารจัดการที่รองรับผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ พบว่า
ผู้ประกอบการส่วนมากโดยประเด็นสําคัญเกี่ยวกับแนวทางการบริ หารจัดการ ประกอบด้ วยการหาความรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การค้ าระหว่างประเทศ กลยุทธ์ทางการแข่งขัน และกฎหมายการค้ าระหว่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 4.36 รองลงมา คือศึกษา
ข้ อมูลและศึกษาการลงทุนในประเทศบนเส้ นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ พาดผ่าน เพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุน และ
การปรับเปลี่ยนการบริ หารจัดการให้ มีความทันสมัยมากขึน้ คิดเป็ นร้ อยละ 4.20 ต่อมา การรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ของผู้ประกอบการเพื่อให้ เกิดพลังในการขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจ และ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการตลาดให้ ทนั
เหตุการณ์ เช่น การนําเสนอสินค้ าใหม่ ๆเพื่อดึงดูดลูกค้ า คิดเป็ นร้ อยละ 4.16
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยของส่วนบุคคลของผู้ประกอบการต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจจากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้
จากการวิเคราะห์ปัจจัยของส่วนบุคคลของผู้ประกอบการมีผลกระทบทางเศรษฐกิจจากระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis) มีผลการวิเคราะห์ดงั นี ้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ตัวแปรพยากรณ์

b

S.E.est

ß

t

Sig

SIZE

-0.204

0.394

-0.09

-0.518

0.611

AGE

-0.087

0.077

-0.215

-1.134

0.272

EDU

0.839

0.286

0.514

2.934

0.009

EXP

0.455

0.182

0.435

2.504

0.023

LANG

1.057

0.396

0.468

2.671

0.016

R² = 0.733 AdjR²= 0.537
ที่มา : จากตาราง 4.29 ใน พงษ์ นรินทร์ . 2556 หน้ า 66

46

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 6
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

จากการวิเคราะห์พบว่า โมเดลมีค่าสหสัมพันธ์ พหุมีค่าเท่ากับ .733 และค่าสัมประสิทธิ์การกําหนด (R²) มีค่า
เท่ากับ .537 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (S.E.est Y) 0.36401 ซึ่งแสดงว่าตัวแปรอิสระสามารถ
อธิ บายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้ 53.70 % และเมื่อพิจารณาเป็ นรายตัวแปรแล้ ว พบว่า ขนาดกิจการของ
ผู้ประกอบการ (SIZE) และอายุของผู้ประกอบการ (AGE.) เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของตลาด/กลุ่มลูกค้ า
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเป็ นอิทธิพลทางลบทังสองตั
้
วแปร
นอกจากตัวแปรระดับการศึกษาของผู้ประกอบการ (EDU) ประสบการณ์ ในต่างประเทศของผู้ประกอบการ
(EXP) และทักษะด้ านภาษาต่างประเทศของผู้ประกอบการ (LANG) ได้ มีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญทางบวกต่อผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจของการขยายตัวของตลาด/กลุม่ ลูกค้ า
อธิบายได้ ว่าลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบการวิสาหกิจ ได้ แก่ ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการ (EDU)
ประสบการณ์ในต่างประเทศของผู้ประกอบการ (EXP) และทักษะด้ านภาษาต่างประเทศของผู้ประกอบการ (LANG) ที่มี
อิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญทางบวกต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจจากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ผู้ประกอบการมีการศึกษาที่สงู
จะทําให้ ผ้ ปู ระกอบการมีการตื่นตัว เตรี ยมความพร้ อมศึกษาทางด้ านสภาพทางเศรษฐกิจล่วงหน้ าพร้ อมที่จะปรับเปลี่ยนให้
เข้ ากับทุกสถานการที่มากกว่า เพื่อที่จะรองรับจากผลกระทบทางเศรษฐกิจประสบการณ์ ในตลาดต่างประเทศ และทักษะ
ความชํานาญด้ านภาษาที่สงู กว่า มีส่วนช่วยในการประกอบวิสยั ทัศน์และมุมมองทางการตลาดที่กว้ างกว่าทําให้ ทราบถึง
ความต้ องการของตลาด และมองถึงช่องทางการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการได้ เป็ นอย่างดี มีผลให้ การดําเนินธุรกิจ
ขยายตัวได้ อย่างรวดเร็ ว รวมถึงการเจรจาในด้ านธุรกิจและการเข้ าถึงข้ อมูลสื่อสารในรู ปแบบต่างๆ เห็นความสําคัญของ
การตลาดต่างประเทศ รวมถึงมีแนวคิดที่จะเปิ ดรับสิง่ ใหม่ ๆ มากกว่า
ส่ วนที่ 3 การศึกษาศักยภาพของผู้ประกอบการต่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก ผู้ให้ สมั ภาษณ์ ใน หน่วยงานกํากับดูแล ผู้กําหนดนโยบายและนักวิชาการ (เจ้ าหน้ าที่
ภาครัฐ/นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญด้ านการค้ าระหว่างประเทศทังภาครั
้
ฐและเอกชน) ส่วนใหญ่ทราบข้ อมูล ในองค์กรของตนเอง
รวมถึงจากการรับรู้ ข่าวสารทางสื่อต่างๆเช่นหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ และการจัดสัมมนาอบรมต่าง ๆ มี
ความคิดเห็นว่าเชียงของมีการเติบโตและอนาคตข้ างหน้ าถือว่าเป็ นจุดยุทธ์ ศาสตร์ ของการค้ าชายแดนที่สําคัญของประเทศ
ไทย หน่วยงานภาครัฐที่ได้ ดําเนินการอยู่ในปั จจุบนั เชื่อว่าการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเหนือ ใต้ จะมีกระทบทังบวกและลบที
้
่
้ ้ ประกอบการจําเป็ นต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อม เพื่อตังรั้ บกับสิ่งที่กําลังจะเกิดการรับผลกระทบที่เข้ ามา
แตกต่างกัน ดังนันผู
หากผู้ประกอบการไม่มีการเตรี ยมความพร้ อมใดๆการพัฒนาที่เกิดขึ ้นดังกล่าวจะต้ องพบผลกระทบอย่างมากต่อการดําเนิน
ธุรกิจ
เช่นเดียวกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในพื ้นที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่
ทราบข้ อมูล ในองค์กรของตนเอง รวมถึงจากการรับรู้ ข่าวสารทางสื่อต่าง ๆ เช่นหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์
และการจัดสัมมนาอบรมต่าง ๆ และส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า เชียงของมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและอนาคตข้ างหน้ าถือ
ว่าเป็ นจุดยุทธ์ ศาสตร์ ของการค้ าชายแดนที่สําคัญของประเทศไทย ปั จจุบนั การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจมีผลกระทบทังบวก
้
และลบที่แตกต่างกัน เช่น มีการค้ าการลงทุนที่เพิ่มขึ ้นเศรษฐกิจในพื ้นที่ดีขึ ้น ขณะเดียวกัน เกิดการแข่งขันทางธุรกิจที่สงู ขึ ้น
อย่างไรก็ตามการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการส่วนใหญ่มีการเรี ยนรู้ด้วยตัวเอง มีการรวมกลุม่ ทําการศึกษา
ข้ อมูลรับข้ อมูลจากเครื อข่ายต่าง ๆ มีการอบรมสัมมนาในพื ้นที่ มีการเตรี ยมความพร้ อม เพื่อรองรับกับสิ่งที่กําลังจะเกิดเพื่อให้
เกิดผลกระทบทางลบที่เข้ ามาก็น้อยลง
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ผลจากการสัมภาษณ์ ชีใ้ ห้ เห็นว่ า
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นประโยชน์จากเส้ นทาง NSEC โดยเห็นว่า SMEs ทังระดั
้ บท้ องถิ่นและระดับประเทศได้ รับ
ประโยชน์จากเส้ นทาง NSEC และทุกภาคส่วนจะได้ รับประโยชน์จากเส้ นทางนี ้ ความคิดเห็นและคาดหวังว่าเส้ นทาง NSEC
จะส่งผลกระทบทังทางบวกต่
้
อการค้ าของกิจการ แม้ วา่ SMEs ส่วนใหญ่จะมีความคาดหวังว่าจะได้ รับประโยชน์จากเส้ นทางนี ้
แต่การตื่นตัวและการแสวงหาข้ อมูลเกี่ยวกับเส้ นทาง NSEC รวมทังการเตรี
้
ยมความพร้ อมเพื่อรองรับการพัฒนาที่กําลังจะเข้ า
มายังมีน้อยอยู่ ดังนันจึ
้ งจําเป็ นต้ องกระตุ้นให้ ทกุ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องเข้ ามาดูแลอย่างใกล้ ชิด กระตุ้นให้ ตื่นตัวและรับรู้ ข่าวสาร
โดยการรับสารจากสื่อต่าง ๆ ให้ มากขึ ้นด้ วย
อย่างไรก็ตามปั ญหาและอุปสรรค์ที่มากที่สดุ คือผู้ประกอบการในพื ้นที่ยงั ขาดความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องเส้ นทาง
เศรษฐกิจเหนือ ใต้ ด้ านแนวทางการบริ หารจัดการการฝึ กอบรมผู้ที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องในด้ านการจัดการ หากพิจารณาด้ าน
สินค้ า หาวิธีการนําเสนอสินค้ าแบบใหม่ๆเพื่อดึงดูดความสนใจ และช่องทางใหม่ ๆ
การกระจายสินค้ า และวิธีการเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพมากขึน้ ทําการปรับปรุ งให้ สินค้ ามีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์ หากพิจารณาด้ านหน้ าที่การทํางานนัน้ แนว
ทางการบริ หารจัดการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจที่สําคัญที่สดุ ด้ านการจัดการงานบุคคล ด้ านการตลาด ด้ านการ
ผลิต เป็ นสําคัญ เพื่อสร้ างความสามารถในการแข่งขันด้ านธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้ านตามระเบียงเศรษฐกิจเหนือ ใต้

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะและการนําเสนอผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ จะนํ าเสนอโดยอาศัยข้ อมูลจากผลการศึกษา เพื่ อเป็ น
แนวทางให้ แก่ทงภาครั
ั้
ฐและเอกชนในการจัดทํานโยบายปรับปรุ ง ส่งเสริ ม และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
พื ้นที่ที่ศกึ ษา ให้ เพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจและได้ รับโอกาสจากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ เพิ่มขึ ้นอาทิ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและเอกชนในพื ้นที่ต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจ
เหนือ ใต้ เพิ่มมากขึ ้น โดยสื่อที่สร้ างการรับรู้ ได้ ดี ได้ แก่นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์ เน็ต ผู้ประกอบการที่
ขาดความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องเส้ นทางระเบียงเศรษฐกิจจําเป็ นต้ องหาความรู้ เพิ่มเติม มีการจัดกิจกรรมร่ วมอย่างต่อเนื่อง มี
การให้ คําแนะนําในเรื่ องของประโยชน์ที่จะได้ รับ โอกาสทางด้ านธุรกิจบนเส้ นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ ใต้ รวมไปถึงการเป็ น
ศูนย์กลางเพื่อเชื่อมโยงให้ ผ้ ปู ระกอบการได้ มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับนักธุรกิจจากประเทศเพื่อนบ้ านที่อยู่บนเส้ นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ ใต้ ช่วยกระตุ้นให้ มีการตื่นตัวมากขึ ้น ส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ระกอบการมีการลงทุนเพิ่มขึ ้น เพิ่มประสบการณ์
้
ดฝึ กอบรมทักษะทางด้ านภาษาต่างประเทศและประสบการณ์ตา่ งในตลาดต่างประเทศให้ มากยิ่งขึ ้น เพื่อช่วยให้
ใหม่ๆทังการจั
มองเห็นโอกาสทางการตลาดได้
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับประสิทธิผลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม จังหวัดเชียงใหม่
Relationship between Strategic Management Process According to Philosophy of Sufficiency
Economy and Effectiveness of Small and Medium-Sized Enterprise
in Chiang Mai Province
วงศกร พราหมณ์บญ
ุ มี * สิ ริวฒ
ุ ิ บูรณพิร** และศรัญญา กันตะบุตร***
บทคัดย่ อ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็ นภาคธุรกิจที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงใหม่ โดยงานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาใช้ กบั การบริ หารเชิงกล
ยุท ธ์ พร้ อมทัง้ วิ เ คราะห์ ห าความสัม พัน ธ์ กับ ประสิท ธิ ผ ลของวิ ส าหกิ จ เพื่ อ ศึก ษาผลกระทบจากการนํ า ไปใช้ ที่ มี ต่ อ
ประสิทธิผลขององค์กร และเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและสร้ างความยัง่ ยืนในระยะยาวของวิสาหกิจ โดยใช้ แบบสอบถาม เป็ น
เครื่ องมือหลักในการเก็บตัวอย่างจากเจ้ าของวิสาหกิจและผู้บริ หารระดับสูงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จังหวัดเชียงใหม่ และได้ แบบสอบถามที่สมบูรณ์จํานวน 519 ตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ ตามหลัก
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ส่ง ผลต่อ ประสิท ธิ ผ ลของวิ สาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ มในจัง หวัด เชี ยงใหม่ อ ย่ า งมี
นัยสําคัญ โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงกับการนํากลยุทธ์ ไปปฏิบตั ิ ซึ่งมีอิทธิผลต่อการบรรลุประสิทธิผล
ขององค์กรมากที่สดุ อย่างไรก็ตามในส่วนของการวิเคราะห์กลยุทธ์ และการสร้ างกลยุทธ์ก็ยงั คงมีความสําคัญเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนันเมื
้ ่อวิสาหกิจสามารถทําได้ ตามหลักการดังกล่าว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่จึงมี
แนวโน้ มที่จะเพิ่มประสิทธิผลและสร้ างความยัง่ ยืน

ABSTRACT
Small and medium-sized enterprises (SMEs) are playing an important role in the economic growth of
Chiang Mai province. The purpose of this study is to help understand the deployment of the sufficient
economy concept with a strategic management process, to find the relationship with organization
effectiveness, and to study the results of the implementation concept in order to help SMEs boost their
effectiveness and become more sustainable. This study use questionnaire as a main tool for collecting data
from entrepreneurs or top managers of SMEs in Chiang Mai, and collected 519 usable result. From an
empirical investigation the strategic management process, according to the philosophy of sufficiency
economy, has significantly influence to effectiveness of SMEs in Chiang Mai Province. This is especially true
during the implementation stage which has the greatest influence to achieve organization effectiveness.
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However, the analysis and formulation stages are also important factors as well. Therefore, if these conditions
are meet, then the SMEs in Chiang Mai province tend to be more effective and sustainable.

บทนํา
ปั ญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินต่างๆ ที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจทัว่ โลก ไม่ว่าจะเป็ นวิกฤติการณ์ Subprime
หรื อ วิกฤติต้มยํากุ้ง (Asian Crisis) ล้ วนแต่มีรากฐานมาจากประเด็นทางด้ านจริ ยธรรมและความโปร่ งใสในการดําเนิน
ธุรกิจ (Donaldson, 2009) ที่มีการนําทฤษฎีการจัดการต่างๆ ที่มีความซับซ้ อนมาใช้ อย่างไม่ตรงตามเงื่อนไขหรื อจากการ
ไม่ร้ ู จริ ง ผู้ศึกษาจึงสงสัยในทฤษฎี การจัดการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนัน้ ว่ามีปัญหาที่การขาดการพัฒนาในด้ าน
คุณธรรมและจริ ยธรรมหรื อไม่ เป้าหมายของธุรกิจที่ยงั่ ยืนนัน้ คือ การทําอย่างไรให้ กิจการสามารถเติบโตและอยู่รอดใน
ระยะยาว ควบคู่ไปกับสังคมและสภาพแวดล้ อมได้ โดยไม่เป็ นการทําลายระบบเศรษฐกิจของชุมชน ประเทศ และโลก
ตามลําดับ จึงเป็ นที่มาของการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มงุ่ ให้ องค์กรธุรกิจมีความพอประมาณ ดําเนินธุรกิจอย่าง
มีเหตุผล และเตรี ยมพร้ อมกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้น (ปกรณ์ ลิ ้มโยธิน, 2551: 1) โดยเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่ องใหม่ แต่
เป็ นแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดํารัสชี ้นําเป็ นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมากว่า 30 ปี เพื่อเป็ นแนวทางให้ รอดพ้ นและดํารงอยู่ได้ ในกระแสโลกาภิวตั น์ และพร้ อมสําหรับ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในสังคมยุคปั จจุบนั แก่นของทฤษฎีนี ้เป็ นแนวคิดมาจากหลักพุทธศาสนาที่สอนให้ คนดําเนินชีวิต
ตามทางสายกลาง มีความรู้ จักประมาณตน รู้ จักเหตุ รู้ จักผล มีความเมตตาปราณี เห็นคนมีค่าเหนือทรัพย์สิน และให้
ุ ธรรมในจิตใจ (กมล ฉายาวัฒนะ, 2549: 85)
ความสําคัญต่อการมีคณ
ดังนัน้ ผู้ศกึ ษาจึงเห็นความสําคัญการศึกษาหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาปรับใช้ ในด้ านของธุรกิจ โดย
ผู้ศกึ ษาได้ เลือกกลุม่ ธุรกิจที่เป็ นเป้าหมายในการพัฒนาครัง้ นี ้คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium
ั ้ ฉบับที่ 9 เป็ นต้ นมาได้ เน้ นพัฒนา SMEs
Enterprises, SMEs) เนื่องจากตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตงแต่
ให้ มีความเข้ มแข็ง และต้ องการพัฒนา SMEs ให้ เป็ นรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะ SMEs มีความสําคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมาก เช่น เป็ นแหล่งการจ้ างงานขนาดใหญ่ ช่วยพัฒนาชุมชน และเป็ นแหล่งสร้ างนวัตกรรมที่
สําคัญ เป็ นต้ น (Nural and Marja, 2004) โดยในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้ศกึ ษาจะเน้ นในส่วนของ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึง่
เป็ นเมืองใหญ่สําคัญอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร และเป็ นศูนย์กลางคมนาคมและความเจริญในภูมิภาค
ข้ อจํากัดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ อยู่ที่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นเพียงแค่แนวคิดและ
ปรัชญาในการดําเนินชีวิต ซึ่งมีกรอบแนวทางการนําไปใช้ ในด้ านเกษตรอยู่บ้าง แต่สําหรับในภาคธุรกิจยังไม่มีการพัฒนา
กรอบวิธีปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม (Santitaweeroek, 2008: 6) ทําให้ ผ้ ศู ึกษาต้ องหากรอบทฤษฎีที่เป็ นที่ยอมรับ และมี
ความเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ SMEs มาใช้ ควบคู่กนั เพื่อสร้ างลักษณะและวิธีปฏิบตั ิที่เหมาะสมให้ สอดคล้ องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็ นที่มาของการศึกษาแนวคิดการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงเข้ ากับอุตสาหกรรมของ
อภิชยั พันธเสน สรวิชญ์ เปรมชื่น และ พิเชษฐ์ เกียรติเดชปั ญญา (2550) ซึ่งเป็ นแนวคิดที่ได้ จากงานวิจยั ที่ศึกษาจาก
พระราชดํารัสพร้ อมตัวอย่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ฯ ที่ทรงประทานไว้ ในโอกาสต่างๆ ทําให้ ได้ ข้อสรุ ปชัดเจนถึง
หลักที่จะนําไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการธุรกิจ และ แนวคิด 19 วิธีปฏิบตั ิที่ยงั่ ยืนขององค์กรแบบ Rhineland ของ Gayle C.
Avery (2005) ที่ศึกษากับองค์กร 28 แห่ง ที่ใช้ แนวคิดแบบ Rhineland ในการบริ หารงาน และได้ รับการยอมรับแล้ วว่า
ประสบความสําเร็จในการสร้ างความยัง่ ยืน โดยทัง้ 2 แนวคิด มีลกั ษณะและวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นต้ นแบบในการดําเนินธุรกิจที่มี
จริ ยธรรม และเน้ นสร้ างความยั่งยืน โดยผู้ศึกษาได้ นําทัง้ 2 แนวคิดมาศึกษาให้ อยู่ในกรอบของการบริ หารเชิงกลยุทธ์
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(Strategic Management) เพราะการบริ หารเชิงกลยุทธ์นนั ้ เป็ นสิ่งจําเป็ นสําหรับกิจการที่มีสภาพแวดล้ อมทางการแข่งขัน
ที่ ซับ ซ้ อ นและมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา และเป็ นการวางแผนระยะยาวที่ เ น้ นสํ า หรั บ อนาคต และยัง เป็ น
กระบวนการที่จะช่วยสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันให้ กบั องค์กร (Fleisher, 2003: 2) โดยผู้ศกึ ษาหวังว่าหลักปฏิบตั ิที่
ได้ รับจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจ ที่จะตอบโจทย์เป้าหมายในการศึกษาครัง้ นี ้ โดยจะมีการวัดประสิทธิผลขององค์กร
ตามแนวคิดของ Paul E. Mott เพื่อตรวจสอบว่ากระบวนการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนันมี
้
ความสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลขององค์กรอย่างไร
ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครัง้ นี ้คือ
1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ที่มีต่อการ
เสริ มสร้ างประสิทธิผลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่

การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงมีพระราชดํารัสชี ้แนะเป็ น
แนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย โดยความพอเพียงจะต้ องประกอบไปด้ วย 3 คุณลักษณะพร้ อมๆ กัน คือ
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภมู ิค้ มุ กันในตัวที่ดี (Piboolsravut, 2004) และการตัดสินใจจะทําอะไรให้ อยู่
ในระดับพอเพียงนันต้
้ องอาศัยทังความรู
้
้ และคุณธรรมเป็ นพื ้นฐาน (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2550: 56) โดยแนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนิยมใช้ ในภาคเกษตรกรรม แต่สําหรับในส่วนของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจนันยั
้ งถือเป็ นเรื่ อง
ใหม่ และไม่ค่อยมีแนวทางในการนําไปปฏิบตั ิให้ เห็นมากนัก จึงเป็ นที่มาของการศึกษาแนวคิดการประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจ
พอเพียงเข้ ากับอุตสาหกรรมของอภิชยั พันธเสน สรวิชญ์ เปรมชื่น และพิเชษฐ์ เกียรติเดชปั ญญา(2550) โดยแนวคิดของ
อภิชยั และคณะ นันให้
้ ความสําคัญในด้ านของอุตสาหกรรมเป็ นหลัก โดยเป็ นแนวคิดที่ได้ จากงานวิจยั ที่ศึกษาจาก
พระราชดํารัสพร้ อมตัวอย่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ฯ ที่ทรงประทานไว้ ในโอกาสต่างๆ ทําให้ ได้ ข้อสรุปชัดเจนถึง
หลักที่จะนําไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการธุรกิจได้ 9 ประการ ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี ้จะศึกษากับ SMEs ในภาพรวม จึงต้ องให้
้ จํานวนน้ อยเกินไป และไม่
ความสําคัญกับ SMEs ประเภทอื่นๆ ด้ วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม 9 หลักปฏิบตั ิดงั กล่าวนันมี
ครอบคลุมหลักการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ในทุกด้ าน จึงเป็ นสาเหตุให้ ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่ องแนวคิด 19 วิธีปฏิบตั ิที่
ยัง่ ยืนขององค์กรแบบ Rhineland ของ Gayle C. Avery โดยสุขสรรค์ กันตะบุตร (Kantabutra, 2006: 15) ได้ นําแนวคิด
ขององค์กรแบบ Rhineland มาศึกษาจนได้ เป็ นแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับวิธีการของ Rhineland
ที่ใช้ หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ หลัก 3 คุณลักษณะ และ 2 เงื่อนไขมาอธิบายการศึกษาเรื่ อง 19 วิธีปฏิบตั ิขององค์กรที่ยงั่ ยืนของ
Avery แล้ วพบว่าแต่ละวิธีปฏิบตั ิมีความสอดคล้ องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงทัง้ 3 คุณลักษณะ และ 2 เงื่อนไข คือ ความ
พอประมาณ (Moderation) การมีเหตุผล (Reasonable) การมีภมู ิค้ มุ กัน (Self-immunity) เงื่อนไขความรู้ (Knowledge)
้
น
และเงื่อนไขคุณธรรม (Morality) ซึ่งทําให้ ผ้ ศู ึกษามัน่ ใจได้ ว่าในแต่ละวิธีปฏิบตั ิตามแนวคิด Rhineland นันสามารถเป็
ตัวแทนในการนําไปปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ โดยผู้ศึกษาได้ นําวิธีปฏิบตั ิจากทัง้ 2 แนวคิด
มาสร้ างเป็ นกรอบและแนวทางในการนําไปปฏิบตั ิของ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งประเภทของกิจกรรมออกตาม
ทฤษฎีการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ตามแนวคิดของ Gregory G. Dess และ Alex Miller (1993) เพราะมีรูปแบบการนําเสนอ
ขันตอนของการบริ
้
หารเชิงกลยุทธ์ที่เข้ าใจง่ายไม่ซบั ซ้ อน เหมาะที่จะนํามาใช้ กบั ธุรกิจ SMEs อีกทังยั
้ งมีความสมบูรณ์ใน
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กรอบของกระบวนการดําเนินการ โดยการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ Dess และ Miller แบ่งเป็ น 3 ขัน้ คือ การวิเคราะห์กลยุทธ์
(Strategy Analysis) การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) และการนํากลยุทธ์ ไปปฏิบัติ (Strategy
Implementation) โดยวิธีการที่จะนําแนวคิดของ อภิชยั และ Avery มาแบ่งประเภทตามทฤษฎีการบริ หารเชิงกลยุทธ์ว่าอยู่
้
น้ จะทําการอ้ างอิงตามลักษณะของกระบวนการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ที่ผ้ ศู ึกษาได้ ทําการศึกษาจาก
ในกระบวนการขันใดนั
แนวคิดงานวิจัย และเอกสารวิชาการต่างๆ จึงทําให้ ผ้ ศู ึกษาได้ วิธีการดําเนินธุรกิจที่อยู่ในกรอบกระบวนการบริ หาร
เชิงกลยุทธ์ ซึง่ สอดคล้ องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในส่วนของการวัดผลกระทบจากระดับการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ศึกษาใช้
การวัดประสิทธิผลองค์กร (Measuring Organization Effectiveness) ตามแนวคิดของ Paul E. Mott (1972) เพราะมี
การแบ่งกลุ่มตัววัดที่ชดั เจน และให้ ความสําคัญในการตอบสนองเป้าหมายทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
มีความเหมาะสม
กับลักษณะองค์กรธุรกิจที่ทําการศึกษา โดย Mott ได้ สรุ ปเกณฑ์วดั ประสิทธิผลขององค์กรไว้ 3 ด้ าน ได้ แก่ ความสามารถ
ในด้ านผลิตภาพ (Productivity) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) และความสามารถในการปรับตัวเข้ ากับ
สถานการณ์ (Flexibility) และผู้ศกึ ษาได้ ศกึ ษาแนวคิดของ Rudin (2004) และ งานวิจยั ของ Palmera และ Patterson
(2008) เพิ่มเติม เพื่อให้ ทฤษฎีมีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปั จจุบนั และการศึกษาในครัง้ นี ้มากขึ ้น
ดังนัน้ จึงสามารถสรุปเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ ตามรูปที่ 1 ดังนี ้
ตัวแปรต้ น
SEPSM

H1
H2

SEPAN

ตัวแปรตาม
EFFEC
PRODU

SEPFO

H3

ADAPT

SEPIM

H4

FLEXI

รู ปที่ 1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร
โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการนําเสนอข้ อมูลมีความหมายดังต่อไปนี ้
ความหมาย
สัญลักษณ์
SEPSM
การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารเชิงกลยุทธ์
SEPAN
การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงกับการวิเคราะห์กลยุทธ์
SEPFO
การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้ างกลยุทธ์
SEPIM
การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงกับการนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ
สัญลักษณ์
ความหมาย
EFFEC
ประสิทธิผลองค์กร
PRODU
ประสิทธิผลด้ านผลิตภาพ
ADAPT
ประสิทธิผลด้ านความสามารถปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อม
FLEXI
ประสิทธิผลด้ านความสามารถในการปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์
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จากรูปที่ 1 สามารถกําหนดสมมุติฐานการวิจยั ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ ดงั ต่อไปนี ้
H1 การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กรในเชิงบวก
H2 การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงในการบริ หารเชิงกลยุทธ์ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กรด้ านผลิต
ภาพในเชิงบวก
H3 การประยุกต์ ใช้ เศรษฐกิ จพอเพียงในการบริ หารเชิ งกลยุท ธ์ มีอิท ธิ พลต่อ ประสิท ธิ ผลขององค์ กรด้ า น
ความสามารถในการปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมในเชิงบวก
H4 การประยุกต์ ใช้ เศรษฐกิ จพอเพียงในการบริ หารเชิ งกลยุท ธ์ มีอิท ธิ พลต่อ ประสิท ธิ ผลขององค์ กรด้ า น
ความสามารถในการปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์ในเชิงบวก

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
เนื อ้ หาในการศึก ษาครั ง้ นี ม้ ี ท ฤษฎี และแนวคิดหลัก ได้ แ ก่ หลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงที่ สามารถนํ า มา
ประยุกต์ใช้ ในการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ทงั ้ 3 ระดับ อันได้ แก่ การวิเคราะห์กลยุทธ์ (Strategy Analysis) การกําหนดกลยุทธ์
(Strategy Formulation) และการนํากลยุทธ์ ไปปฏิบตั ิ (Strategy Implementation) และแนวคิดการวัดประสิทธิผลของ
องค์ กร โดยแบ่ง เป็ น 3 ด้ า น ได้ แ ก่ ความสามารถในด้ านผลิต ภาพ (Productivity) ความสามารถในการปรั บ ตัว
(Adaptability) และความสามารถในการปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์ (Flexibility)
2. ขัน้ ตอนการศึกษา
จากการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้ ผ้ ศู ึกษาได้ แนวทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็ น
กรอบในการศึกษาครัง้ นี ้ทังสิ
้ ้น 29 กิจกรรม จากนันนํ
้ ากิจกรรมดังกล่าวมาแบ่งกลุ่มตามทฤษฎีการบริ หารงานเชิงกลยุทธ์
โดยอ้ างอิงการจัดกลุ่มจากกรอบแนวคิด ทฤษฎี และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้ อง โดยสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 กลุ่มคือ การ
วิเคราะห์กลยุทธ์ มี 5 กิจกรรม การกําหนดกลยุทธ์ มี 15 กิจกรรม และการนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ มี 9 กิจกรรม
จากนันจึ
้ งพัฒนาแบบสอบถาม เพื่อวัดระดับการประยุกต์ใช้ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัด
เชียงใหม่ และวัดประสิทธิ ผลขององค์กรกับกลุ่มประชากรเป้าหมาย โดยข้ อมูลที่รวบรวมได้ จากแบบสอบถาม ได้ นํามา
วิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression
Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรตามเป้าหมายในการศึกษาครัง้ นี ้
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี ค้ ือ กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีรายชื่ออยู่ใน
สํานักงานพาณิชย์จงั หวัดเชียงใหม่ (2554) จํานวน 962 ราย แต่เนื่องจากข้ อมูลของสํานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (2555) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ระบุว่ามีวิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็ นสมาชิกในฐานข้ อมูลจํานวน 90,400
ราย อีกทังยั
้ งมีวิสาหกิจขนาดย่อมอีกจํานวนมากที่ไม่ได้ ลงทะเบียนอยู่ในฐานข้ อมูล เพื่อให้ การศึกษาในครัง้ นีส้ ามารถ
ครอบคลุมกลุม่ ตัวอย่างได้ อย่างทัว่ ถึง ผู้ศกึ ษาจึงลงพื ้นที่เก็บข้ อมูลเพิ่มเติมจากวิสาหกิจตามย่านการค้ าสําคัญของจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ แก่ ศูนย์หตั ถกรรมร่ มบ่อสร้ าง ชุมชนบ้ านถวาย ถนนนิมมานเหมินท์ ถนนวัยลาย ถนนคนเดินท่าแพ ตลาด
ไนท์บาซาร์ ซึง่ ผู้ศกึ ษาคาดการณ์ว่าจํานวนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ทังที
้ ่ลงทะเบียนอยู่
ในฐานข้ อมูลของทางหน่วยงานราชการ และไม่ได้ ลงทะเบียนอยู่ในหน่วยงานราชการ มีจํานวนรวมกันมากกว่า 100,000
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ราย ดัง นัน้ จึง ทํ า ให้ ส ามารถคํ า นวณหาขนาดกลุ่ม ตัว อย่า งจากประชากรทัง้ หมด โดยใช้ สูต รการคํ า นวณของ Taro
Yamane (1968) ดังนี ้
n = N / { 1+ [N (e2)] }
โดยกําหนดให้ n
คือ
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N
คือ
จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่
e
คือ
ความคลาดเคลื่อนของกลุม่ ตัวอย่าง
ในการศึก ษาครั ง้ นี ้ จะใช้ จํ านวนคาดการณ์ ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจัง หวัดเชี ยงใหม่ ทัง้ ที่
ลงทะเบียนอยู่ในฐานข้ อมูลของทางหน่วยงานราชการ และไม่ได้ ลงทะเบียนอยู่ในหน่วยงานราชการ มีจํานวนรวมกัน
มากกว่า 100,000 ราย โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนเท่ากับร้ อยละ 5 (0.05) ซึง่ เมื่อทําการแทนค่าในสมการดังกล่าวแล้ ว
สามารถคํานวนหาขนาดของกลุม่ ตัวอย่างได้ ดงั นี ้
n = N / {1 + [100,000(0.052)] }
= 398.4064 ตัวอย่าง (398 ตัวอย่าง)
ดังนัน้ รู ปแบบความสัมพันธ์ ในแบบจําลองโครงสร้ างเชิงเส้ นสําหรับความสัมพันธ์ ระหว่างกระบวนการบริ หาร
เชิงกลยุทธ์ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับประสิทธิผลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ จะใช้
้ ้น 519
กลุ่มตัวอย่างขันตํ
้ ่าจํานวน 398 ตัวอย่าง หลังจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลทําให้ ได้ แบบสอบถามที่สมบูรณ์รวมทังสิ
ตัวอย่าง โดยผู้ศกึ ษาตัดสินใจที่จะใช้ ข้อมูลทัง้ 519 ตัวอย่าง เนื่องจากเป็ นข้ อมูลที่ดี มีความสมบูรณ์ และเพื่อให้ เกิดความ
้
ดียิ่งขึ ้น
หลากหลายในการกระจายตัวของกลุม่ ตัวอย่าง และสามารถครอบคลุมจํานวนกลุม่ ประชากรทังหมดได้
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาในครัง้ นี ้ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้ กบั เจ้ าของหรื อผู้บริ หารกิจการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการส่งแบบสอบถามทางจดหมาย (Mail Survey) ให้ กบั กลุ่มเป้าหมายที่มี
รายชื่ออยู่ในฐานข้ อมูลของสํานักงานพาณิชย์จงั หวัดเชียงใหม่ (2554) และลงพื ้นที่เก็บข้ อมูลตามพื ้นที่ย่านการค้ าสําคัญ
ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเลือกเก็บข้ อมูลกับผู้บริ หารระดับสูงหรื อเจ้ าของกิจการ และกิจการต้ องมีลกู จ้ างเท่านัน้ ถ้ าไม่ตรง
ตามเงื่อนไขดังกล่าวนี ้ จะไม่สามารถตอบแบบสอบถามในบางส่วนให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ได้ โดยข้ อคําถามใช้ ระดับคะแนน
แบบ Likert-type response format 5 ระดับ ( 1 = ไม่สอดคล้ องเลย จนถึง 5 = สอดคล้ องอย่างมาก) ตามการวัดระดับใน
การศึกษาของ Kyle และคณะ (2003) ซึ่งได้ รับการพิสจู น์ว่าเชื่อถือได้ และถูกต้ องโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
ได้ แก่ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุการ
ทํางาน ตําแหน่ง และประเภทวิสาหกิจ ส่วนที่ 2 ระดับการประยุกต์ใช้ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในการบริ หารเชิงกลยุทธ์
ได้ แก่ การวิเคราะห์กลยุทธ์ การสร้ างกลยุทธ์ และการนํากลยุทธ์ ไปปฏิบัติ ส่วนที่ 3 ประสิทธิ ผลขององค์ กร ได้ แก่
ประสิทธิผลด้ านลิตภาพ ด้ านความสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อม และด้ านความสามารถในการปรับตัวเข้ ากับ
สถานการณ์
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ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน
จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 58.57 มีอายุระหว่าง 31– 40 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 27.94 มีสถานภาพ
สมรส คิดเป็ นร้ อยละ 61.66 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 47.78 มีอายุการทํางานตํ่ากว่า 11 ปี คิดเป็ น
ร้ อยละ 54.72 ดํ า รงตํ า แหน่ ง เป็ นเจ้ า ของกิ จ การ คิ ด เป็ นร้ อยละ 84.59 เป็ นประเภทวิ ส าหกิ จ เป็ นธุ ร กิ จ ผลิ ต หรื อ
อุตสาหกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 46.82 ประเภทสินค้ าของธุรกิจเป็ นของขวัญ ของตกแต่งบ้ าน และเครื่ องใช้ ในครัวเรื อน คิด
เป็ นร้ อยละ 25.63 มีมลู ค่าทรัพย์สินน้ อยกว่า 30 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 84.78 มีจํานวนลูกจ้ างน้ อยกว่า 16 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 76.30 เป็ น SMEs ขนาดย่อม คิดเป็ นร้ อยละ 94.03
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการประยุกต์ ใช้ หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารเชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการประยุกต์ใช้ หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ได้ แก่ การ
ประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงกับการวิเคราะห์กลยุทธ์ การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้ างกลยุทธ์ และการ
ประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงกับการนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ ปรากฏผลดังตารางที่ 1 ดังนี ้
ตารางที่ 1 การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงกับการวิเคราะห์กลยุทธ์
การประยุกต์ ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงกับการวิเคราะห์ กลยุทธ์
1) เน้ นเป้าหมายระยะยาว ผู้มสี ว่ นได้ เสียรวมถึงคนรุ่นหลัง
2) ให้ ความสําคัญแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียอย่างรอบด้ าน
3) มีการพิจารณา ก่อนตอบสนองต่อความไม่มนั่ คงและการเปลี่ยนแปลง
4) เป้าหมายกิจการไม่โลภ ไม่เน้ นกําไรในระยะสัน้
5) ขยายตลาดจากท้ องถิ่น ภูมิภาค ภายในประเทศ และต่างประเทศ
ตามลําดับ
รวม

ส่ วน
ค่ าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ระดับความคิดเห็น
มาตรฐาน
สอดคล้ องกับการ
3.82
1.100
ปฏิบตั ิ
สอดคล้ องกับการ
3.83
1.002
ปฏิบตั ิ
สอดคล้ องกับการ
4.03
0.985
ปฏิบตั ิ
สอดคล้ องกับการ
3.90
1.020
ปฏิบตั ิ
3.18

1.364

ไม่แน่ใจ

3.75

0.794

สอดคล้ องกับการ
ปฏิบัติ

กลุม่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ มีความคิดเห็นต่อระดับการประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจ
พอเพียงกับการวิเคราะห์กลยุทธ์วา่ สอดคล้ องกับการปฏิบตั ิด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 โดยเรี ยงลําดับระดับความคิดเห็นว่า
มีการพิจารณาก่อนตอบสนองต่อความไม่มนั่ คงและการ
สอดคล้ องกับการปฏิบตั ิตามค่าเฉลี่ยสามอันดับแรก ได้ แก่
เปลี่ยนแปลง มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.03 รองลงมา เป้าหมายกิจการไม่โลภ ไม่เน้ นกําไรในระยะสัน้ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.90
และให้ ความสําคัญแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียอย่างรอบด้ าน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.83
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ตารางที่ 2 การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้ างกลยุทธ์
การประยุกต์ ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้ างกลยุทธ์

ส่ วน
ค่ าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1) ต่อต้ านและท้ าทายแนวคิดที่ให้ ความสําคัญกับผู้ลงทุนระยะสัน้

3.60

1.171

2) ให้ ความสําคัญกับนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3.70

1.046

3) เน้ นผู้บริ หารที่เติบโตมากับองค์กรมากกว่าคนนอก

3.74

1.165

4) ให้ สวัสดิการที่ดีและความเคารพยกย่องต่อบุคลากร

3.89

1.128

5) คุณภาพสินค้ าหรื อบริ การ ต้ องทําให้ ได้ สงู ที่สดุ

3.81

1.003

6) เน้ นพัฒนาและรักษาอัตราการลาออกให้ ตํ่าที่สดุ

3.97

1.023

7) สร้ างแรงงานที่มที กั ษะ ฝึ กฝนอย่างเป็ นรูปแบบและต่อเนื่อง

3.84

1.039

8) สร้ างความร่วมมือ อุปถัมภ์ และเป็ นมิตรกับสหภาพ

3.81

1.099

9) ใช้ เทคโนโลยีท้องถิ่นที่ถกู หลักวิชาการ แต่มีราคาถูก

3.78

1.131

10) ใช้ ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

3.98

0.967

11) การจ้ างงานเป็ นหลัก โดยไม่นําเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงาน

3.60

1.068

12) ขนาดการผลิตที่สอดคล้ องกับความสามารถในการบริ หาร

3.88

0.977

13) กระจายความเสีย่ งจากการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย หรื อปรับเปลี่ยน
การผลิตได้

3.23

1.193

14) การบริ หารความเสี่ยงตํ่า ไม่ก่อหนี ้จนเกินความสามารถ

3.72

1.187

15) ใช้ วตั ถุดิบภายในท้ องถิ่น

3.81

1.070

3.76

0.711

รวม
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ระดับความคิดเห็น
สอดคล้ องกับการ
ปฏิบตั ิ
สอดคล้ องกับการ
ปฏิบตั ิ
สอดคล้ องกับการ
ปฏิบตั ิ
สอดคล้ องกับการ
ปฏิบตั ิ
สอดคล้ องกับการ
ปฏิบตั ิ
สอดคล้ องกับการ
ปฏิบตั ิ
สอดคล้ องกับการ
ปฏิบตั ิ
สอดคล้ องกับการ
ปฏิบตั ิ
สอดคล้ องกับการ
ปฏิบตั ิ
สอดคล้ องกับการ
ปฏิบตั ิ
สอดคล้ องกับการ
ปฏิบตั ิ
สอดคล้ องกับการ
ปฏิบตั ิ
ไม่แน่ใจ
สอดคล้ องกับการ
ปฏิบตั ิ
สอดคล้ องกับการ
ปฏิบตั ิ
สอดคล้ องกับการ
ปฏิบัติ
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ในส่วนของการประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้ างกลยุทธ์ พบว่าสอดคล้ องกับการปฏิบตั ิ ด้ วยค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.76 โดยเรี ยงลําดับระดับความคิดเห็นว่าสอดคล้ องกับการปฏิบตั ิตามค่าเฉลี่ยสามอันดับแรก ได้ แก่ ใช้ ทรัพยากร
ทุกชนิดอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 รองลงมา เน้ นพัฒนาและรักษาอัตราการลาออกให้ ตํ่า
ที่สดุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และให้ สวัสดิการที่ดีและความเคารพยกย่องต่อบุคลากร มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.89
ตารางที่ 3 การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงกับการนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ
การประยุกต์ ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงกับการนํากลยุทธ์ ไปปฏิบัติ

ส่ วน
ค่ าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1) CEO ต้ องเป็ นเสมือนตัวแทนของคณะผู้บริ หารระดับสูง ไม่ทําตัวเป็ น
วีรบุรุษ

3.70

1.079

2) การตัดสินใจร่วมกัน ไม่ใช่การตัดสินใจโดยใช้ คณะผู้บริ หารเป็ นที่ตงั ้

4.00

0.967

3) พฤติกรรมทางจริ ยธรรมที่เน้ นทําสิง่ ที่ถกู ต้ อง ไม่ใช่แค่ทําตามกฎหมาย

4.00

1.042

4) พัฒนาทักษะความรู้ สร้ างระบบแบ่งปั น และสร้ างสภาพแวดล้ อมที่
เหมาะสม

3.96

1.032

5) สร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้ มแข็ง

3.98

0.981

6) ความรับผิดชอบต่อสังคมให้ เป็ นปรัชญาขององค์กร ที่ทําด้ วยความสมัคร
ใจ

3.75

1.009

7) มาตรฐานสูงสุดในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม

3.81

1.025

8) สร้ างคณะทํางานที่เข้ มแข็ง ปกครองตนเองได้

3.89

1.068

9) สุจริ ตในการประกอบการไม่เอารัดเอาเปรี ยบผู้มีสว่ นได้ เสีย

4.31

0.989

3.93

0.781

รวม

ระดับความคิดเห็น
สอดคล้ องกับการ
ปฏิบตั ิ
สอดคล้ องกับการ
ปฏิบตั ิ
สอดคล้ องกับการ
ปฏิบตั ิ
สอดคล้ องกับการ
ปฏิบตั ิ
สอดคล้ องกับการ
ปฏิบตั ิ
สอดคล้ องกับการ
ปฏิบตั ิ
สอดคล้ องกับการ
ปฏิบตั ิ
สอดคล้ องกับการ
ปฏิบตั ิ
สอดคล้ องกับการ
ปฏิบตั ิอย่างมาก
สอดคล้ องกับการ
ปฏิบัติ

การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงกับการนํากลยุทธ์ ไปปฏิบตั ิ พบว่าสอดคล้ องกับการปฏิบตั ิด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.93 โดยเรี ยงลํา ดับ ระดับ ความคิด เห็น ว่า สอดคล้ อ งกับ การปฏิ บัติ ต ามค่า เฉลี่ย สามอัน ดับแรก ได้ แ ก่ สุจ ริ ตในการ
ประกอบการไม่เอารัดเอาเปรี ยบผู้มีสว่ นได้ เสีย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 รองลงมา การตัดสินใจร่วมกัน ไม่ใช่การตัดสินใจ
โดยใช้ คณะผู้บริ หารเป็ นที่ตงั ้ และพฤติกรรมทางจริ ยธรรมที่เน้ นทําสิ่งที่ถกู ต้ อง ไม่ใช่แค่ทําตามกฎหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
เท่ากับ 4.00 และสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้ มแข็ง มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.98
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2. การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดประสิทธิผลขององค์ กร
จากการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกับการวัดประสิทธิ ผลขององค์ กร ประกอบด้ วย ประสิทธิ ผลด้ านผลิตภาพ
ประสิทธิผลด้ านความสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อม และ ประสิทธิผลด้ านความสามารถในการปรับตัวเข้ ากับ
สถานการณ์ สามารถสรุปผลดังตารางที่ 4 ได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 4 ประสิทธิผลด้ านความสามารถในด้ านผลิตภาพ
ประสิทธิผลด้ านความสามารถในด้ านผลิตภาพ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ปริ มาณการผลิต
คุณภาพของสินค้ า
ประสิทธิภาพในการใช้ ทรัพยากรบุคคล
ประสิทธิภาพในการใช้ เงินทุน
ประสิทธิภาพในการใช้ เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์
ประสิทธิภาพในการใช้ วตั ถุดิบ
รวม

ส่ วน
ค่ าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3.71
0.872
4.03
0.880
3.79
1.005
3.71
0.909
3.70
1.017
3.58
0.945
3.75
0.695

ผลการ
ดําเนินงาน
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

กลุม่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลด้ านผลิตภาพ ว่ามีผล
การดําเนินงานดี ด้ วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 โดยเรี ยงลําดับระดับความคิดเห็นว่ามีผลการดําเนินงานดีตามค่าเฉลี่ยสาม
อันดับแรก ได้ แก่ คุณภาพของสินค้ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 รองลงมา ประสิทธิภาพในการใช้ ทรัพยากรบุคคล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.79 และ ปริมาณการผลิต มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.71
ตารางที่ 5 ประสิทธิผลด้ านความสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อม

1)
2)
3)
4)

ประสิทธิผลด้ านความสามารถปรั บตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อม

ค่ าเฉลี่ย

การป้องกันล่วงหน้ า และพัฒนาวิธีแก้ ปัญหาได้ อย่างน่าพึงพอใจและทันเวลา
ทันต่อเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ ที่สามารถนํามาใช้ กบั กิจการได้
ความพร้ อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ความแพร่หลายต่อการเปลีย่ นแปลง
รวม

3.54
3.55
3.48
3.59
3.54

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.955
0.951
0.940
0.936
0.772

ผลการ
ดําเนินงาน
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ส่วนความคิดเห็นต่อประสิทธิผลด้ านความสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อม พบว่ามีผลการดําเนินงานดี
ด้ วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 โดยเรี ยงลําดับระดับความคิดเห็นว่ามีผลการดําเนินงานดีตามค่าเฉลี่ยสามอันดับแรก ได้ แก่
ความพร้ อมต่อการเปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 รองลงมา ทันต่อเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ ที่สามารถนํามาใช้
กับกิจการได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 การป้องกันล่วงหน้ า และพัฒนาวิธีแก้ ปัญหาได้ อย่างน่าพึงพอใจและทันเวลา มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54
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ตารางที่ 6 ประสิทธิผลด้ านความสามารถในการปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์
ประสิทธิผลด้ านความสามารถในการปรั บตัวเข้ ากับสถานการณ์
1)
2)
3)
4)
5)
6)

การมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ความสามารถในการปรับกระบวนการทํางาน
ความสามารถในการเปลี่ยนหน้ าทีข่ องเครื่ องจักรหรืออุปกรณ์
ความสามารถในการกําหนดขนาดปั จจัยนําออก
ความสามารถในการปรับตัวของแรงงาน
ความสามารถในการปรับตัวของผู้สง่ มอบ
รวม

ส่ วน
ค่ าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3.47
1.026
3.53
0.952
3.23
1.123
3.74
0.941
3.74
0.955
3.65
0.975
3.56
0.775

ผลการ
ดําเนินงาน
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิ ผลด้ านความสามารถในการปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์ พบว่ามีผลการดําเนินงานดี
ด้ วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 โดยเรี ยงลําดับระดับความคิดเห็นว่ามีผลการดําเนินงานดีตามค่าเฉลี่ยสามอันดับแรก ได้ แก่
ความสามารถในการกําหนดขนาดปั จจัยนําออก และ ความสามารถในการปรับตัวของแรงงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.74
รองลงมา ความสามารถในการปรับตัวของผู้ส่งมอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และ ความสามารถในการปรับกระบวนการ
ทํางาน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.53
จากผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลทังสามด้
้
าน ทําให้ สามารถคํานวณค่าประสิทธิผลองค์กรรวมของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีประสิทธิผลรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดี ด้ วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75
ในการตรวจสอบความเชื่อมัน่ ของการจัดกลุ่มตัวแปรในการศึกษาด้ วยการวัดค่าความสอดคล้ องภายในด้ วย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการหาค่าความสอดคล้ องภายใน
ตัวแปร
ตัวแปรต้ น
SEPAN
SEPFO
SEPIM
ตัวแปรตาม
PRODU
ADAPT
FLEXI

จํานวนข้ อคําถาม

ค่ าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า
ของครอนบาค

5
15
9

0.767
0.905
0.911

6
4
6

0.834
0.833
0.869

จากตารางที่ 7
พบว่า แบบสอบถามมี ค ะแนนเกณฑ์ ค วามเชื่ อ มั่น ที่ สูง มาก โดยค่า สัมประสิท ธิ์ แ อลฟ่ า
ของครอน บาคของตัวแปรต้ น ได้ แก่ SEPFO และ SEPIM และตัวแปรตาม ได้ แก่ PRODU ADAPT และ FLEXI มีค่า
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เท่ากับ 0.905, 0.911, 0.834, 0.833 และ 0.869 ตามลําดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์คะแนนมาตรฐาน 0.8 (Lance, Butts &
Michels, 2006) สําหรับตัวแปร SEPAN
มีค่าอยู่ที่ 0.767 ซึ่งผ่านเกณฑ์คะแนนมาตรฐาน 0.7 (Nunnally and
Bernstein, 1991) และเมื่อทําการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้ อกับรายข้ อที่เหลือทังหมด
้
(Corrected
Item-Total Correlation) พบว่ามีค่ามากกว่า 0.3 จึงผ่านเกณฑ์ของ Ferketich (1991) ทําให้ ตวั แปรที่จดั กลุ่มมีความ
เชื่อมัน่ ที่จะทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างกระบวนการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ประสิทธิผลขององค์กรต่อไป
ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างกระบวนการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับ
ประสิทธิผลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดเชียงใหม่ กระทําโดยการใช้ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู สําหรับ
การวิเคราะห์สมมุติฐานการวิจยั โดยประสิทธิผลขององค์กรในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ คือ ประสิทธิผลรวม
(H1) ประสิทธิผลด้ านผลิตภาพ (H2) ประสิทธิผลด้ านความสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อม (H3) และประสิทธิผล
ด้ านความสามารถในการปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์ (H4) โดย มีสมการในการวิเคราะห์ดงั นี ้
Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3
เมื่อ

Y
= ประสิทธิผลขององค์กร
b0
= ค่าคงที่ (constant)
b1 , b2 , b3 = ค่าสัมประสิทธิ์บีตา (Beta coefficient) ตัวแปร X1, X2, X3
= ปั จจัยด้ านระดับการประยุกต์ใช้ หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการวิเคราะห์องค์กร
X1
= ปั จจัยด้ านระดับการประยุกต์ใช้ หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการกําหนดกลยุทธ์
X2
= ปั จจัยด้ านระดับการประยุกต์ใช้ หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ
X3
โดยผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณระหว่างกระบวนการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับประสิทธิผลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดเชียงใหม่สามารถแสดงผลได้ ตามตารางที่ 8
ุ ของการประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงในการบริ หารเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลต่อ
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหูคณ
ประสิทธิผลขององค์กร
SEPFO (X2)
SEPIM (X3)
ค่าคงที่
SEPAN (X1)
Y
R2
b0
t
b1
t
b2
t
b3
t
EFFECT (H1)
0.479 1.063 8.872* 0.151 3.107* 0.264 4.656* 0.338 6.149*
PRODU (H2)
0.443 1.201 9.346* 0.128 2.546** 0.281 4.794* 0.314 5.531*
ADAPT (H3)
0.373 0.977 6.455* 0.136 2.541** 0.145 2.325** 0.380 6.312*
FLEXI (H4)
0.352 1.012 6.540* 0.142 2.619** 0.289 4.563* 0.216 3.518*
* มีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01, ** มีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 8 ดังนันจึ
้ งยอมรับสมมุติฐานดังต่อไปนี ้
H1 การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กรในเชิงบวก
H2 การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิผลขององค์กรด้ านผลิต
ภาพในเชิงบวก
H3 การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กรด้ าน
ความสามารถในการปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมในเชิงบวก
H4 การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กรด้ าน
ความสามารถในการปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์ในเชิงบวก
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ุ นัน้ การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงในด้ านการนํากลยุทธ์ ไปปฏิบตั ิมีผลใน
เชิงบวก และมีอิทธิ พลต่อประสิทธิ ผลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชี ยงใหม่มากที่สุด ดังนัน้ หาก
องค์กรมุง่ หวังที่จะเพิ่มประสิทธิผลในภาพรวม ประสิทธิผลด้ านผลิตภาพ และประสิทธิผลด้ านความสามารถในการปรับตัว
ให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อม องค์กรควรให้ ความสําคัญกับระดับการประยุกต์ใช้ หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการนํากลยุทธ์ ไป
ปฏิบตั ิ เช่น การมีความสุจริ ตในการประกอบการโดยไม่เอารัดเอาเปรี ยบผู้มีส่วนได้ เสีย มีการตัดสินใจร่ วมกัน ไม่ใช่การ
ตัดสินใจโดยใช้ คณะผู้บริ หารเป็ นที่ตงเพี
ั ้ ยงอย่างเดียว กําหนดพฤติกรรมทางจริยธรรมที่เน้ นทําสิง่ ที่ถกู ต้ อง ไม่ใช่แค่ทําตาม
กฎหมาย และสร้ างวัฒนธรรมองค์ กรให้ เข้ มแข็ง เป็ นต้ น แต่หากต้ องการเพิ่มประสิทธิ ผลในด้ านความสามารถในการ
ปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์นนั ้ การสร้ างกลยุทธ์มีผลในเชิงบวก และมีอิทธิพลมากที่สดุ ซึง่ ในส่วนนี ้ องค์กรต้ องเน้ นในเรื่ อง
ของการใช้ ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เน้ นการพัฒนาและรักษาอัตราการลาออกของพนักงานให้
ตํ่าที่สดุ และการให้ สวัสดิการที่ดีและความเคารพยกย่องต่อบุคลากร เป็ นต้ น
แผนภาพสรุ ป ความสัม พัน ธ์ ทัง้ หมดของการศึก ษาในครั ง้ นี ้ แสดงความสัม พัน ธ์ ระหว่า งตัว แปรต้ น คื อ การ
ประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริ หารเชิงกลยุทธ์ กับตัวแปรตาม คือประสิทธิผลขององค์กรในภาพรวม
และแยกในแต่ละด้ าน และระดับอิทธิผลของตัวแปรแต่ละตัวจากค่าสัมประสิทธิ์บีตา (Beta coefficient) ดังรูปที่ 2 และ 3
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

การประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการบริ หารเชิงกลยุทธ์

ประสิทธิผลขององค์กร (EFFEC)

การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การวิเคราะห์กลยุทธ์ (SEPAN)

0.151*
0.264*

การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การสร้ างกลยุทธ์ (SEPFO)

0.338*

การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การสร้ างกลยุทธ์ (SEPFO)

ด้ านผลิตภาพ
(PRODU)
ความสามารถในการปรับตัวให้
เข้ ากับสภาพแวดล้ อม (ADAPT)
ความสามารถในการปรับตัวเข้ า
กับสถานการณ์ (FLEXI)

*สัมประสิทธิ์บีตา (Beta Coefficient)
รู ปที่ 2 แสดงแผนภาพแสดงสรุปความสัมพันธ์ของตัวแปรต่อประสิทธิผลในภาพรวม
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ตัวแปรต้ น
การประยุกต์ใช้ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการบริหาร
เชิSEPAN
งกลยุกทต์ธ์ใช้
การประยุ

ตัวแปรตาม
ประสิทธิผลขององค์กร
(EFFEC)

เศรษฐกิจพอเพียง
กับการวิเคราะห์กล
ยุทธ์ (SEPAN)

0.128*
0.281*

ด้ านผลิตภาพ
PRODU
(PRODU)

0.314*
0.136*
0.145*

การประยุ
กต์ใช้
SEPFO
เศรษฐกิจพอเพียง
กับการสร้ างกลยุทธ์
(SEPFO)

0.380*

ความสามารถใน
การปรับตัวให้ เข้ า
ADAPT
กับสภาพแวดล้ อม
(ADAPT)

0.142*
การประยุ
SEPIMกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียง
กับการสร้ างกลยุทธ์
(SEPFO)

0.289*
0.216*

ความสามารถใน
การปรับตัวเข้ ากับ
FLEXI
สถานการณ์
(FLEXI)

*สัมประสิทธิ์บีตา (Beta Coefficient)
รู ปที่ 3 แสดงแผนภาพแสดงสรุปความสัมพันธ์ของตัวแปร ต่อประสิทธิผลแยกในแต่ละด้ าน

การอภิปรายผลการศึกษา
1. ระดับการประยุกต์ ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการบริ หารเชิงกลยุทธ์
การศึกษาครัง้ นี ้ จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู ทําให้ ผ้ ศู ึกษาสามารถสรุ ปข้ อค้ นพบที่สําคัญของการประยุกต์
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิ ผลขององค์กรในครัง้ นีพ้ บว่า วิสาหกิจในจังหวัดเชียงใหม่นนั ้ ควรเน้ นและให้ ความสําคัญกับหลักการประยุกต์
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ในด้ านการนํากลยุทธ์ ไปปฏิบตั ิ การสร้ างกลยุทธ์ และการวิเคราะห์กลยุทธ์
ตามลําดับ โดยในแต่ละด้ านควรให้ ความสนใจกับประเด็นดังต่อไปนี ้
หลักการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงกับการวิเคราะห์กลยุทธ์ ที่มีผลต่อประสิทธิ ผลขององค์กรที่สําคัญ ได้ แก่ มี
การพิจารณาก่อนตอบสนองต่อความไม่มนั่ คงและการเปลี่ยนแปลง การกําหนดเป้าหมายกิจการไม่โลภ ไม่เน้ นกําไรใน
ระยะสัน้ และต้ องให้ ความสําคัญแก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียอย่างรอบด้ าน ส่วนหลักการประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้ าง
กลยุทธ์ ที่มีผลต่อประสิทธิผลขององค์กรที่สําคัญ ได้ แก่ การใช้ ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
การเน้ นพัฒนาและรักษาอัตราการลาออกให้ ตํ่าที่สดุ และการให้ สวัสดิการที่ดีและความเคารพยกย่องต่อบุคลากร สุดท้ าย
ในด้ านหลักการประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงกับการนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ ที่มีผลต่อประสิทธิผลขององค์กรที่สําคัญ ได้ แก่ มี
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ความสุจริ ตในการประกอบการไม่เอารัดเอาเปรี ยบผู้มีส่วนได้ เสีย มีการตัดสินใจร่ วมกัน ไม่ใช่การตัดสินใจโดยใช้ คณะ
ผู้บริ หารเป็ นที่ตงั ้ กําหนดพฤติกรรมทางจริ ยธรรมที่เน้ นทําสิ่งที่ถูกต้ อง ไม่ใช่แค่ทําตามกฎหมาย และสร้ างวัฒนธรรม
องค์กรที่เข้ มแข็ง
2. อภิปรายความสัมพันธ์ ของผลการศึกษา
จากผลการศึกษา แสดงให้ เห็นว่าการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการบริ หารเชิงกลยุทธ์ นนั ้ มีความสัมพันธ์
เชิ ง บวกต่อ ประสิท ธิ ผ ลขององค์ ก รในทุก ด้ า น ทัง้ ในภาพรวม และในด้ า นประสิท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในด้ า น
ความสามารถในการปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อม และความสามารถในการปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์ ซึ่งเป็ นปั จจัย
สําคัญสําหรับการอยู่รอดในระยะยาวขององค์กร และเป็ นหัวใจสําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องการให้
วิสาหกิจสามารถอยู่รอดและสามารถดําเนินการได้ ภายใต้ สภาพการแข่งขันที่รุนแรงในปั จจุบนั ดังนันอาจกล่
้
าวได้ ว่าการ
ั้
วยเพิ่มประสิทธิ ผลและสร้ างความยัง่ ยืนให้ กบั วิสาหกิจ
ประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการบริ หารเชิงกลยุทธ์ นนสามารถช่
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่
ผลจากการวิเคราะห์ สรุ ปได้ ว่า การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับการนําไปปฏิบตั ิ มีความสําคัญต่อ
แต่ไม่ได้ หมายความว่าในระดับการวางแผนและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่มากที่สดุ
การวิเคราะห์กลยุทธ์ จะไม่มีความสําคัญและไม่จําเป็ น เพราะทังสามต่
้
างมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อประสิทธิผลขององค์กรใน
ทุกด้ าน โดยสาเหตุที่การปฏิบตั ิมีอิทธิพลมากที่สดุ เป็ นเพราะว่าเป็ นลักษณะของวิสาหกิจในท้ องถิ่นที่เป็ นระดับครัวเรื อน
ผู้บริ หารหรื อเจ้ าของกิจการไม่เห็นความสําคัญของทฤษฎีการบริ หารเชิงกลยุทธ์ในภาพรวม หรื อไม่มีความรู้ที่เพียงพอ ทํา
ให้ การดําเนินการมักมาจากสัญชาตญาณ ความเคยชิน หรื อประสบการณ์ของผู้บริ หารและเจ้ าของกิจการมากกว่าจะเป็ น
้
งไม่มีความรู้ และความสนใจในปรัชญาเศรษฐกิจ
ตามรู ปแบบของการบริ หารเชิงกลยุทธ์ อย่างถูกต้ อง อีกทังในบางรายยั
พอเพียง เพราะมองว่าเป็ นเรื่ องของภาคการเกษตร และไม่คิดว่าจะสามารถนํามาใช้ กบั ภาคธุรกิจได้ ด้วย

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการอภิปรายความสัมพันธ์ของผลการศึกษา แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญของผลการประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจ
พอเพี ยงกับการบริ หารเชิง กลยุทธ์ ที่ มีต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่งหากมี การนํ าผล
การศึกษาในครัง้ นี ้ไปส่งเสริ ม หรื อนําเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องให้ เห็นความสําคัญ เช่น การจัดสัมมนา การอบรมกับ
ศูนย์ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่มีกระจายอยู่ทวั่ ทุกจังหวัด หรื อแม้ แต่ให้ ความรู้ ระหว่างงานแสดงสินค้ าต่างๆ เช่น งาน
OTOP หรื องานแสดงสินค้ าเฉพาะต่างๆ ที่ภาครัฐและหน่วยงานได้ จดั ขึ ้นอย่างเป็ นประจํา โดยควรเน้ นให้ ความรู้ ในเรื่ อง
กระบวนการบริ หารเชิงกลยุทธ์ อย่างถูกต้ อง รวมไปถึงการจัดการทรัพยากรขององค์กรอย่างคุ้มค่า และส่งเสริ มจริ ยธรรม
และจิตสํานึกในการดําเนินการอย่างมีคณ
ุ ธรรมให้ แก่วิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรมีการเลือกตัวอย่างผู้นําที่ดีในการ
เป็ นวิสาหกิจแบบพอเพียงต้ นแบบของแต่ละชุมชน เพื่อเป็ นที่ปรึกษาและให้ การช่วยเหลือวิสาหกิจในชุมชนของตนเอง เป็ น
ต้ น สําหรับในภาคธุรกิจควรนําแนวทางทัง้ 29 แนวทางไปศึกษาทําความเข้ าใจ และยึดเป็ นกรอบในการดําเนินการใน
อนาคต วิสาหกิจควรมีการพิจารณาเป้าหมายของธุรกิจอย่างรอบคอบ และมุ่งเป้าหมายในระยะยาวมากกว่าระยะสัน้ มี
การคํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบต่อ ผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย ขององค์ ก ร โดยต้ อ งยึด ถื อ หลัก ศี ล ธรรมที่ ดี ใ นการดํ า เนิ น การ และในการ
ดําเนินการควรเปิ ดโอกาสให้ มีการเสนอความคิดเห็น และตัดสินใจร่ วมกันภายในองค์กร โดยวิสาหกิจต้ องให้ ความสําคัญ
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กับทรัพยากรบุคคลของตน โดยการสร้ างโอกาสให้ เกิดการพัฒนาทักษะความรู้ ใหม่ๆ มีการให้ สวัสดิการที่เหมาะสม ให้
เกียรติเคารพยกย่อง และเน้ นรักษาทรัพยากรบุคคลให้ อยู่กับองค์กร สุดท้ ายต้ องมีการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้ มแข็ง
เพื่อให้ เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร และสร้ างแรงผลักดันร่วมกันให้ ขบั เคลื่อนไปในทิศทางที่ถกู ต้ อง หากภาครัฐและภาค
ธุรกิจสามารถสร้ างองค์ความรู้ ส่งเสริ มและสามารถนําไปใช้ ได้ อย่างถูกต้ องแล้ วนัน้ ผู้ศกึ ษาเชื่อเป็ นอย่างยิ่งว่าจะสามารถ
เพิ่มประสิทธิ ผลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ได้ มากขึ ้น ซึ่งจะช่วยสร้ างให้ สามารถเติบโต
อย่างเข้ มแข็ง สามารถแข่งขันและอยู่รอดในระยะยาวตามหัวใจของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาในครัง้ นี ้
2. ข้ อเสนอแนะสําหรั บการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
ข้ อ เสนอแนะสํ า หรั บ วิธี ก ารแก้ ไ ข เพื่ อ ใช้ ใ นการศึกษาเกี่ ย วกับ ระดับ การประยุกต์ ใ ช้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ครัง้ ต่อไป คือ ควรทําการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างในภูมิภาคอื่น เพื่อ
เป็ นประโยชน์ แก่การทําความเข้ าใจลักษณะแนวคิดในการดําเนินการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อใช้
้
เพื่อให้ เห็น
พัฒนาและวางรากฐานในชุมชนของตน หรื อควรทําในระดับที่ใหญ่กว่า เช่น การสุ่มตัวอย่างจากทังประเทศ
ภาพรวมของวิสาหกิจในประเทศไทยได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้ศกึ ษาไม่ได้ ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เนื่องจากถ้ าทําการวิเคราะห์
องค์ ประกอบ จะทําให้ ตัวแปรที่ผ้ ูศึกษาได้ จัดกลุ่มตามทฤษฎี การบริ หารเชิงกลยุทธ์ ผิดเพีย้ น และไม่ถูกต้ องตามหลัก
วิชาการ อีกทังเนื
้ ่องจากค่าความสอดคล้ องภายในของตัวแปรที่ได้ จดั กลุ่มตามทฤษฎีนนมี
ั ้ สงู มาก ซึ่งสามารถใช้ พิสจู น์ได้
้
จําเป็ นต้ องใช้ ตวั แปร
ว่าปั จจัยย่อยที่จดั ไว้ นนมี
ั ้ ความเกี่ยวข้ องกันเป็ นอย่างดี แต่สําหรับในการศึกษาครัง้ ต่อไปนันอาจไม่
ตามที่การศึกษาครั ง้ นี ไ้ ด้ จัดกลุ่มไว้ แต่ลองให้ โ ปรแกรมสํา เร็ จรู ปทําการวิเคราะห์ องค์ ประกอบและจัดกลุ่มให้ โดยไม่
จําเป็ นต้ องยึดตามระดับการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งอาจจะทําให้ ได้ ผลคะแนนที่สงู ขึน้ และอาจได้ ข้อมูล ผลการวิเคราะห์
และมุมมองใหม่ๆ เพื่อใช้ ในการจัดกลุม่ ตัวแปรเพื่อเป็ นประโยชน์ในอนาคตต่อไป
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บุพปั จจัยของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและผลที่มีต่อคุณลักษณะการเป็ นองค์ การแห่ ง
การเรียนรู้ตามการรั บรู้ของพนักงานในสถานประกอบการธุรกิจท่ องเที่ยว
Antecedents of Transformation Leadership and Its Impact on Characteristic of Learning
Organization of Employees in Tourism Business Corporations.
ศิ วะนันท์ ศิ วพิ ทกั ษ์ **

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาอิทธิ พลระหว่างบุพปั จจัย
ภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงและคุณลักษณะการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ ตามการรับรู้ ของพนักงานในสถานประกอบการธุรกิจ
ท่อ งเที่ ย ว 2. เพื่ อ ทดสอบความไม่ แ ปรเปลี่ ย นของโมเดลความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุแ ละผลของภาวะผู้นํ า การ
เปลี่ยนแปลงระหว่างกลุม่ ตัวอย่างที่มีความแตกต่างของประเภทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย (Target
Population) คือ พนักงานในสถานประกอบการธุรกิจท่องท่องเที่ยวในกรุ งเทพ ฯ จํานวน 2,984 แห่ง ผู้วิจัยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยและเก็บตัวอย่างได้ จํานวน 476 คน อัตราการตอบกลับ (Response
Rate) คิดเป็ นร้ อยละ 67.09 การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้ างด้ วยโปรแกรม LISREL 8.50 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า (1) โมเดลการวิเคราะห์มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ((2= 58.41, df = 48, p = 0.11, RMSEA
= 0.020, GFI = 0.98, AGFI = 0.97) แสดงว่าโมเดลเชิงสาเหตุของบุพปั จจัยของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและผล
ที่มีต่อคุณลักษณะการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ ตามการรับรู้ของพนักงานในสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวใน
เขตกรุงเทพมหานครมีความเหมาะพอดีกบั ข้ อมูลเชิงประจักษ์ อยู่ในเกณฑ์ดี (2) บุพปั จจัยส่งอิทธิพลในทางบวกต่อ
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง โดยปั จจัยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมีอิทธิ พลโดยรวมต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
มากกว่ า ปั จ จัย ความพึง พอใจในการปฏิ บัติ ง านและความผูก พัน ต่ อ องค์ ก าร และยัง พบอี ก ว่ า ภาวะผู้นํ า การ
เปลี่ ย นแปลงมี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ คุ ณ ลัก ษณะการเป็ นองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ตามการรั บ รู้ ของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย (3) สถานประกอบการที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เป็ นคนไทยและชาวต่างชาติมีโมเดลเชิงสาเหตุและผลของ
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกันทังรู้ ปแบบและขนาดอิทธิพลทุกค่าที่ทดสอบ
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ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to develop the transformation leadership causal
model of the firms in tourism and guide business, and 2) to study validate the developing structural
equation modeling with empirical data. The target population was employees who worked on tourism
and guide business. The questionnaire was used as a research instrument. A total of 476 completed
questionnaires were returned (67.09 % Response Rate). Structural Equation Model (SEM) by LISREL
was used to analyze the data. The results of this study shows that: (1) the measurement model is
valid and well fitted to empirical data (2 = 58.41, df = 48, p = 0.11, RMSEA = 0.020, GFI = 0.98,
AGFI = 0.97). This model exhibits acceptable levels of fit suggested by Byrne (1998), (2) it was found
that antecedents had positive effects on the transformation leadership. In this regards, when
comparing these three influencing factors, it was further found that the job motivation had higher
positive effect on the transformation leadership than the job satisfaction and organization
commitment. Furthermore, the transformation leadership was found to have positive effect on the
perceptions air force personnel in characteristic of learning organization. (3) the causal model of
transformation leadership indicated invariance of the model formation and all parameters.
Keywords: transformation leadership / learning organization / tourism / guide business

บทนํา
กระแสโลกาภิวฒ
ั น์ ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงแนวคิด
(Paradigm Shift) ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ในการแข่งขันและลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจากวิธีการดําเนินงานแบบดังเดิ
้ ม (ก้ องเกียรติ บูรณศรี , อดิลล่า พงษ์ ยี่หล้ า และจรัญญา ปานเจริ ญ,
2552) นอกจากนี ้ ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆทัว่ โลกกําลังมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงลึกสังเกตได้ จากการที่
องค์การธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างพยายามปรับตัวให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี
(Morris and Kuratko, 2002) องค์การทุกภาคส่วนต้ องเตรี ยมการแก้ ปัญหาอันเนื่องมาจาก การแข่งขันที่
ยากลําบากและมีความรุนแรงมากขึ ้น (ศุภวรรณ ทรงอํานวยคุณ, 2548) ดังนัน้ การที่องค์การใดจะสามารถดํารง
อยู่ต่อไปได้ ในระยะยาวจําเป็ นต้ องสร้ างความสามารถเชิงการแข่งขันอย่างยัง่ ยืนและต้ องมีความสามารถในการ
ปรับตัวแบบพลวัต (Dynamic) ให้ เกิดขึ ้นภายในองค์การนัน้ (Mintzberg, 1994)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า การเปลี่ ย นแปลงการปฏิ บัติ ง านของบุค ลากรให้ ต รงตาม
ยุทธศาสตร์ ขององค์การหรื อเพื่อความเป็ นเลิศขององค์การนัน้ ไม่ได้ เกิดขึ ้นเองอย่างมหัศจรรย์ แต่เกิดจากการ
พัฒนาและสร้ างสรรค์ของผู้นํา (เสาวนิตย์ ทวีสนั ทนีนกุ ลู , 2548: 4) ดังนัน้ องค์การที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงจึง
ต้ องการผู้นําที่เชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถเป็ นผู้นํามืออาชีพ มีภาวะผู้นําซึง่ เป็ นปั จจัยที่สําคัญที่สดุ ในการ
ทํางาน (Wu Liu, Renhong Zhu and Yongkang Yang, 2010) ซึง่ มีความสอดคล้ องกับ นําชัย ศุภฤกษ์ ชยั สกุล
69

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง้ ที่ 6
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

(2550) ได้ กล่าวถึงความสําคัญของภาวะผู้นําในสังคมเป็ นที่ยอมรับกันว่า บุคลากรขององค์การที่มีความสําคัญ
ในทุกระดับของสังคม คือ บุคลากรที่เป็ นผู้นํา ซึง่ ผู้นํามีความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ เกิดความอยู่รอด
มีสวัสดิภาพและความสําเร็ จขององค์การ ไม่ว่าจะเรี ยกว่าเป็ นการบริ หารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Base
Management) โดยเน้ นประสิทธิภาพหรื อประสิทธิผล ล้ วนแต่เกิดขึ ้นจากภูมิปัญญา ความคิดอ่าน และแนวทาง
ปฏิ บัติที่สร้ างสรรค์ ของผู้นํ าองค์ การ และยังสอดคล้ องกับ ผลการวิจัยของ กาญจนา ตระกูลบางค้ า (2538)
ที่พบว่า ภาวะผู้นํามีความสัมพันธ์ กบั ประสิทธิผลของงาน แต่อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าภาวะผู้นําจะทําให้ เกิดความ
แตกต่างในการปฏิบตั ิขององค์การ แต่ปัจจุบนั ภาวะผู้นํากําลังเป็ นสิ่งที่ขาดแคลนมากในเกือบทุกองค์การ (Alkin,
1992: 717-718) ผู้บริ หารหรื อผู้บงั คับบัญชาในองค์การทุกระดับมักถูกตําหนิว่าขาดภาวะผู้นําและไม่ยอมรับใน
ความรับผิดชอบในฐานะผู้นํา (Hall and Puter ,1993: 35-36) ดังนัน้ ผู้ที่อยู่ในตําแหน่งผู้บริ หารหรื อ
ผู้บงั คับบัญชาจะต้ องพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้นํา เนื่องด้ วยภาวะผู้นําไม่ได้ มีมาแต่กําเนิด แต่สามารถทําให้ เกิดขึ ้น
ได้ สามารถเรี ยนรู้ ได้ ผู้บริ หารหรื อผู้บงั คับบัญชาจะต้ องตังใจ
้
ผูกพันและลงทุนด้ วยเวลาและพลังงานใน
การเรี ยนรู้ที่จะเป็ นผู้นําที่มีประสิทธิผล
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้นําต่างมุ่งแสวงหาภาวะผู้นําหรื อแบบ
ผู้นําที่ดีที่สดุ แต่ยงั ไม่มีข้อสรุปที่ชดั เจนว่า ภาวะผู้นํารู ปแบบใดดีที่สดุ อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั มีการศึกษาทฤษฎี
ภาวะผู้นําแนวใหม่ คือ แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership Theory)
เป็ นภาวะผู้นําที่เหมาะสมสําหรับผู้บริ หารและพนักงานในยุคปั จจุบนั และจะเป็ นหัวใจสําคัญของการบริ หาร
จัดการในศตวรรษที่ 21 (Beare, Caldwell and Milikan, 1989: 106-107) เนื่องจากแนวคิดนี ้เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ใหม่ (Paradigm Shift) ไปสูภ่ าวะผู้นําที่มีวิสยั ทัศน์ (Vision) มีการกระจายอํานาจหรื อ
การเสริ มสร้ างพลังจูงใจ (Empowerment) เป็ นผู้ปฏิบตั ิงานด้ วยคุณธรรม (Moral) และกระตุ้นผู้ตามให้ มีความ
้
เป็ นผู้นําด้ วย ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงนี ้จะพิจารณาที่ลกั ษณะของผู้นํา พฤติกรรม อํานาจ รวมทังสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นแนวทางที่กว้ างกว่าแนวคิดภาวะผู้นําอื่นๆ นอกจากนัน้ ทฤษฎีดงั กล่าวนี ้ยังมีแง่มมุ ที่มีความ
เฉพาะทําให้ การวิจยั และพัฒนามีความแตกต่างจากทฤษฎีภาวะผู้นําอื่นๆ จากผลการวิจยั เชิงประจักษ์ และการ
ฝึ กอบรมพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงจํานวนมาก พบว่า ผู้นําการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับขององค์การ
สามารถทําให้ ประสิทธิผลของงานให้ สงู ขึ ้นได้ (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2543) จึงทําให้ เป็ นที่สนใจของนักวิชาการ
้ วยงานที่ไม่หวังผล
ทางด้ านการบริหารทังในวงการธุ
้
รกิจ อุตสาหกรรม การศึกษา รัฐบาล โรงพยาบาล รวมทังหน่
กําไร ได้ ศกึ ษาเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง (Bass, 1985: 9-10)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า หากพนักงานมีภาวะผู้นําสูง จะมีอิทธิ พลทางบวกต่อผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงานและทีมงานอย่างมีนยั สําคัญ โดยพนักงานที่มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงสูงจะมีผล
การปฏิบตั ิงานที่ดีกว่าพนักงานที่มีภาวะผู้นําแบบการแลกเปลี่ยน (นําชัย ศุภฤกษ์ ชยั สกุล, 2550: 65; Pillai,
Schreisheim and Williams, 1999; Walumba and Lawler, 2003) ในขณะที่ Keller (1995) ศึกษาพบว่า
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็ นสาเหตุของการเกิดคุณภาพในโครงการระดับสูงขึ ้น และมีผลการศึกษาภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงในสถานบันทหาร อาทิ Yammarino, Spanger and Bass (1993: 81-102) ได้ ศกึ ษาภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงกับผลการปฏิบตั ิงานแบบสํารวจระยะยาว (Longitudinal Investigation) กับกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแทนนายทหารเรื อสหรัฐ ที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรี ยนนายเรื อของสหรัฐ และปฏิบตั ิงานในหน่วยรบบนผิวนํ ้า
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ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงสามารถทํานายผลการปฏิบตั ิงานทางทหารได้ สําหรับการศึกษา
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในองค์การของประเทศไทยนัน้ ก็มีเป็ นจํ านวนหนึ่ง อาทิ นวลจันทร์ อาศัยพานิชย์
(2545) ศึกษาพบความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับเชาว์อารมณ์และการสนับสนุนทางสังคม
ในขณะที่ รพีพรรณ สังขสุวรรณ (2546) ศึกษาพบความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับความ
ผูกพันต่อองค์การ สุดารัตน์ เหลาฉลาด (2547) ศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ จากวรรณกรรมที่ผ่านมาพอจะสรุ ปได้ ว่า แม้ ปัจจุบนั จะมีการศึกษาปั จจัยจํานวนมากที่มี
อิทธิพลต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง อาทิ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ความผูกพันต่อองค์การ และการสนับสนุนทาง
สังคม เป็ นต้ น แต่ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร มีงานวิจยั ไม่มากนักที่ศึกษาในลักษณะ
ความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ าง (Structure Equation Model: SEM) ระหว่างปั จจัยที่เกิดก่อน (บุพปั จจัย :
Antecedence) กับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง นอกจากนัน้ งานวิจยั ที่ผา่ นมาศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดจากภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงได้ แก่ ความพึงพอใจ ผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร
เช่นกัน นอกจากนัน้ ผู้วิจยั ยังศึกษาวรรณกรรมพบอีกว่า มีการศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงต่อ
การเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ (Learning Organization) ซึง่ ยังพบเห็นไม่มากนัก อาทิ Kavita Singh (2008)
ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ ในภาคการธนาคาร
ของประเทศอินเดีย พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาองค์การแห่งการเรี ยนรู้
โดยเฉพาะ ด้ านการกระตุ้นทางปั ญญามักจะทําให้ พนักงานมีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ซึ่งจะส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ขององค์การในสภาพแวดล้ อมที่มีการแข่งขันสูง ในช่วงเวลาใกล้ เคียงกัน Su Chao Chang and Ming-Shing
Lee (2007) ได้ ศกึ ษาพนักงานบริ ษัทภาคบริ การที่เป็ นผู้ใช้ ความรู้พฒ
ั นาระบบงาน (Knowledge Worker) ใน
ประเทศไต้ ห วัน และพบว่า ภาวะผู้นํ า การเปลี่ ย นแปลงกับ วัฒ นธรรมองค์ ก ารมี ผ ลกระทบทางบวกอย่า งมี
นัยสําคัญต่อการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ เช่นกัน จากงานวิจยั ตัวอย่างพอจะอนุมานได้ ว่า การศึกษาภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงน่าจะมีอิทธิพลต่อการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
เนื่องจากการวิจยั ที่พบ ศึกษาเฉพาะองค์การธุรกิจภาคการผลิต ผู้วิจยั ยังไม่พบการศึกษาดังกล่าวจากประชากร
ในองค์การธุรกิจภาคบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการธุรกิจนําเที่ยว เป็ นต้ น
การท่อ งเที่ ย วเป็ นอุต สาหกรรมภาคบริ ก ารที่ มีก ารขยายตัว สูง และมี บ ทบาทสํ า คัญ ในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะนอกจากจะสร้ างรายได้ โดยมีมลู ค่าเป็ นอันดับหนึ่งของการค้ าบริ การรวมของ
ประเทศแล้ ว ยังเป็ นอุตสาหกรรมที่ก่อให้ เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ ธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์
โรงแรมที่พกั ภัตตาคารร้ านอาหาร ร้ านจําหน่ายของที่ระลึกและการคมนาคมขนส่ง เป็ นต้ น ซึ่งก่อให้ เกิดการ
ลงทุนการจ้ างงาน และการกระจายรายได้ สทู่ ้ องถิ่น โดยในแต่ละปี สามารถสร้ างรายได้ เข้ าสูป่ ระเทศในรู ปเงินตรา
้ างกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศจากคนไทยเที่ยวไทยนับ
ต่างประเทศปี ละหลายแสนล้ านบาท รวมทังสร้
แสนล้ านบาทเช่นเดียวกัน ซึ่งในปี 2552 ประเทศไทยมีรายได้ จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศประมาณ
527,326 ล้ านบาท หรื อประมาณร้ อยละ 8.5 ของมูลค่าส่งออกรวม (ร้ อยละ 51.1 ของมูลค่าส่งออกภาคบริ การ)
หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 5.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ขณะเดียวกัน ธุรกิจการ
ท่องเที่ยวก่อให้ เกิดการจ้ างงานกว่า 2 ล้ านคน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6-7 ของแรงงานทังระบบ
้
รวมทังยั
้ งช่วย
กระจายรายได้ และการจ้ างงานไปสูช่ นบท ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รายได้ เงินตราต่างประเทศดังกล่าวยังมี
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ส่วนสําคัญที่ช่วยชดเชยการขาดดุลการค้ าในช่วงที่การส่งออกสินค้ าของไทยที่มีแนวโน้ มชะลอตัวลงตามภาวะ
เศรษฐกิจโลก (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554) จากข้ อมูลดังกล่าวสอดคล้ องกับการพยากรณ์ธุรกิจการ
ท่องเที่ยวขององค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : UNWTO) ไว้ ว่า เมื่อถึง พ.ศ.2563 จะ
มีนกั ท่องเที่ยวระหว่างประเทศจํานวน 1,600 ล้ านคน โดยที่ภมู ิภาคที่มีแนวโน้ มเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมคือ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิคและกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นจุดหมายการท่องเที่ยว
แห่งใหม่ที่มีผ้ นู ิยมเดินทางเข้ ามาเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีนกั ท่องเที่ยวเป็ น 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิค
จากข้ อมูลข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่า ธุรกิจการท่องเที่ยวมีการเติบโตที่สงู ขึ ้นและจะนํามาซึง่ การแข่งขัน
ด้ านการท่องเที่ยวที่สงู ขึ ้นด้ วยเช่นเดียวกัน สังเกตได้ จาก หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี
การลงทุนด้ านการท่องเที่ยว การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การกําหนดกลยุทธ์ การแข่งขัน และการใช้ นโยบาย
ปกป้ องคนของตนให้ เดินทางท่องเที่ ยวภายในประเทศเพื่อ แย่งชิ งตลาด (กระทรวงการท่อ งเที่ย วและกี ฬ า,
2554:6) อีกทังในปั
้ จจุบนั การใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการสร้ างความ
แตกต่างและสร้ างคุณค่าของสินค้ าในอนาคตในรูปของ e-commerce หรื อ e-business จะมีความสําคัญและ
สลับซับซ้ อนมากขึน้ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากปั จจุบันนักท่องเที่ยวมีแนวโน้ มที่จะใช้ ข้อมูลการ
ท่ อ งเที่ ย วผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ ทํ า การสื บ ค้ น และเปรี ย บเที ย บราคาการให้ บ ริ ก ารท่ อ งเที่ ย วมาขึ น้
นอกจากนันพฤติ
้
กรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวยังมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อาทิ 1. นักท่องเที่ยวนิยม
เดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ โดยอาจเลือกเดินทางภายในประเทศหรื อภูมิภาคเดียวกันหรื อเดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศที่มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศตนเองได้ แก่ UNWTO, APEC, ASEAN, ACD, GMS,
ACMECS, IMT-GT, และ BIMSTEC เป็ นต้ น เพราะช่วยลดอุปสรรคและข้ อจํากัดในการท่องเที่ยว 2. กระแส
ความสนใจการท่องเที่ยวที่สนใจพิเศษ อาทิ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิง
ศาสนา (Spiritual Tourism)
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) 3. กระแสความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้ อม รวมถึงการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมดังเดิ
้ ม กําลังได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและมีแนวโน้ ม
ขยายตัวสูงขึน้ จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของนักท่องเที่ยวแสดงให้ เห็นว่า องค์การที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการ
ท่องเที่ยวจะต้ องมีการเรี ยนรู้และปรับตัวให้ ทนั เพื่อตอบสนองความต้ องการของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
้ องมี
องค์การในธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นกลุ่มบุคคลที่ใกล้ ชิดกับนักท่องเที่ยวมากที่สดุ จะต้ องมีการเรี ยนรู้ อีกทังต้
คุณภาพตามมาตรฐานสากล แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ ในปั จจุบนั ของผู้ประกอบการจํานวนมากในธุรกิจ
ท่องเที่ยวยังไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ขาดแคลนบุคลากรด้ านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะมัคคุเทศก์ ที่มี
ความรู้ ความเข้ าใจในภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว เช่น ภาษารัสเชีย เยอรมัน สวีเดน จีน
และภาษาในประเทศกลุ่มอาหรับ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554:18) ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นี ้จึงต้ องการ
ศึกษาว่าการเพิ่มขึน้ ของการเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ นัน้ ปั จจัยด้ านภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิ พล
หรื อไม่อย่างไร
จากที่กล่าวมาทังหมดสรุ
้
ปได้ วา่ แม้ วา่ การศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะมีการศึกษามาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ก็ยงั เป็ นประเด็นปั ญหาที่นกั วิชาการในปั จจุบนั ยังค้ นคว้ ากันอยู่ทวั่ โลก การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มุ่งไปที่
กลุ่มประชากรเป้าหมายพิเศษที่มีผ้ ศู ึกษาอย่างเป็ นทางการไม่มากนัก ได้ แก่ สถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
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ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมการบริ การในประเทศไทย และการศึกษาครัง้ นี ้ยังให้ ความสําคัญตามหลักวิชาการเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ าง ซึ่งข้ อค้ นพบไม่ว่าจะเป็ นอย่างไรย่อมจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การธุรกิจ
ท่องเที่ยวและเป็ นการเติมเต็มองค์ความรู้ เกี่ยวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการเป็ นองค์การ
แห่งการเรี ยนรู้ได้ อีกด้ วย

วัตถุประสงค์ การศึกษา
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลระหว่างบุพปั จจัย ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและคุณลักษณะการเป็ นองค์การแห่ง
การเรี ยนรู้ตามการรับรู้ของพนักงานในสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
2.
เพื่อทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุและผลของภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงระหว่างกลุม่ ตัวอย่างที่มีความแตกต่างของประเภทผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
รายละเอียดของกรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบด้ วย ตัวแปรภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (TL)
หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผ้ นู ําแสดงให้ เห็นในการจัดการหรื อการทํางาน เป็ นกระบวนการที่ผ้ นู ํามีอิทธิพลต่อผู้
ตามในองค์กร โดยการเปลี่ยนสภาพหรื อความพยายามของผู้ตามให้ สงู ขึ ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง ซึง่ วัดได้
จากตัวบ่งชี ้ 4 ตัว ดังนี ้ 1. การมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ (TL1) 2. การสร้ างแรงบันดาลใจ (TL2) 3. การกระตุ้น
ทางปั ญญา (TL3) และ 4. การคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (TL4) โดยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (TL) ได้ รับ
อิ ท ธิ พ ลจาก ตัว แปร 3 ตัว ซึ่ง เรี ยกว่า เป็ น บุพ ปั จ จัย ของภาวะผู้นํ า การเปลี่ยนแปลง ประกอบด้ ว ย ตัว แปร
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน (MOT) หมายถึง อัตราของความพยายามอย่างมุ่งมัน่ ในการบรรลุเป้าหมายของ
บุคลากร โดยเป็ นพลังปั จจัยภายในและภายนอก ซึง่ วัดได้ จากตัวบ่งชี ้ 2 ตัว คือ 1. แรงจูงใจภายใน (MOI) และ
2. แรงจูงใจภายนอก (MOE) ตัวแปรต่อมาได้ แก่ ตัวแปรความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน (JS)
หมายถึง ความรู้ สกึ ชอบหรื อพอใจของพนักงานต่องานที่รับผิดชอบและปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับงาน ซึ่งวัดได้
จากตัวบ่งชี ้ 2 ตัว คือ 1. ความพึงพอใจภายในงาน (INJS) และ 2. ความพึงพอใจภายนอกงาน (EXJS) ส่วนตัว
แปรสุดท้ ายคือ ตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ (COM) หมายถึง ความรู้ สึกของบุคลากรกองทัพอากาศที่
แสดงออกต่อองค์การ (กองทัพอากาศ) โดยแสดงออกถึงการยอมรับค่านิยมและเป้าหมายขององค์การ ซึ่งวัดได้
จากตัวบ่งชี ้ 3 ตัว ได้ แก่ 1. องค์ประกอบด้ านจิตใจ (AFCOM) 2. องค์ประกอบด้ านการคงอยู่กบั องค์การ
(CNCOM) และ 3. องค์ประกอบด้ านบรรทัดฐาน (NOCOM) นอกจากนันตั
้ วแปรภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงยังมี
อิทธิพลต่อตัวแปรการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ (LO) หมายถึง การที่บคุ คลในองค์การมีความตื่นตัวอยู่เสมอที่
จะแสวงหาความรู้ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ด้ วยการใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการเชิงกลยุทธ์ ที่มีความ
ต่อเนื่องแทรกเข้ ากับการปฏิบตั ิงาน ซึง่ วัดได้ จากตัวบ่งชี ้ 3 ตัว คือ 1. การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องของบุคลากร (LO1)
้
2. การใช้ ประโยชน์จากความรู้ (LO2) และ 3. การเป็ นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง (LO3) เมื่อนําตัวแปรทังหมด
มาสรุปเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ได้ ดงั รูปที่ 1
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จากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อสร้ างสมมติฐานสรุ ปได้ ดงั นี ้ ปั ทมาส มีครองธรรม (2548: 10)
ศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานเป็ นพลังที่ผลักดันให้ เกิดผลดีต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน โดย
แรงจูงใจทัง้ ภายในและภายนอกการทํางาน สามารถอธิ บายความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ ร้อยละ 41
ในขณะที่ Crispen, Michael, and Tendai (2011) ศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ความผูกพันใน
องค์การและรู ปแบบของภาวะผู้นํามีความสัมพันธ์ ทางบวก และยังศึกษาพบอีกว่า การประเมินผลของความ
ผูกพันกับองค์กรและความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อการออกจากงาน พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ที่ลาออกจาก
งานมักจะมีทศั นคติที่ไม่ดีต่ององค์กร ไม่มีความผูกพันและส่วนมากไม่พึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงาน และชาคริ ต
มานพ (2550) ศึกษาพบว่า ตัวแปรภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของนักเรี ยนเตรี ยมทหาร ได้ รับอิทธิพลโดยตรง
จากตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ นอกจากนัน้ แล้ ว ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงยังมีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาองค์การแห่งการเรี ยนรู้ด้วย (Kavita Singh, 2008)

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีการศึกษา
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้คือ สถานประกอบการธุรกิจท่องท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานคร จํานวน
2,984 แห่ง โดยมีรายชื่อในฐานข้ อมูลบริ การออนไลน์ ของสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์
กรมการท่องเที่ยว (www.tourismcentre.go.th)
ตัวอย่ าง
ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ มาโดยการคัดเลือกองค์การธุรกิจนําเที่ยวแบบหลายขัน้ ตอนและ
การวิ จัย ครั ง้ นี ต้ ้ อ งวิ เ คราะห์ โ มเดลลิ ส เรล เพื่ อ ประมาณค่า พารามิ เ ตอร์ ด้ ว ยวิ ธี ไ ลค์ ลิ ฮูด สูง สุด (Maximum
Likelihood) ดังนัน้ โมเดลการวิจัยจึงต้ องใช้ จํานวนตัวอย่างขนาดใหญ่ และได้ ตรวจสอบเงื่อนไขเกณฑ์การ
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กําหนดขนาดตัวอย่างในการวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้ างเชิงเส้ น (SEM) โมเดลในการวิจยั ครัง้ นี ้มีจํานวน
พารามิเตอร์ ที่ต้องการประมาณค่าไม่น้อยกว่า 50 ดังนันการกํ
้
าหนดจํานวนตัวอย่างที่คํานวณจาก Yamane
้ งเก็บข้ อมูลจาก
(1970 อ้ างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548 : 49) ต้ องไม่น้อยกว่า 355 ชุด จึงเพียงพอ ดังนันจึ
ตัวแทนพนักงานอย่างน้ อย 1 คนต่อ 1 องค์การ
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้ อมูลจากพนักงานในสถานประกอบการธุรกิจ
้ เดือนกันยายน-ตุลาคม 2555 ได้ รับแบบสอบถามคืน จํานวน 476 ชุด คิดเป็ นอัตราร้ อยละ
ท่องเที่ยว ตังแต่
67.09 และได้ ทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือในการวิจยั คือ ความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่ามีค่าตังแต่
้ 0.892 –
0.946 ซึง่ ยอมรับได้

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้ างบุพปั จจัยของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและผลที่มี
ต่อคุณลักษณะการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ ตามการรับรู้ของพนักงานในสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวใน
เขตกรุ งเทพมหานคร เมื่อพิจารณาค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบความสอดคล้ อง ระหว่างโมเดลการวิจยั กับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ ซึ่งมีค่าเท่ากับ
58.41 ที่คา่ องศาอิสระ (df) เท่ากับ 48 ค่าความน่าจะเป็ น (p) = 0.11 ค่าดัชนีวดั ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ
0.98 ค่าดัชนีวดั ความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วน
เหลือมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.026 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (RMSEA)
เท่ากับ 0.020 และค่าไค-สแควร์ สมั พัทธ์ ( X 2 / df ) เท่ากับ 1.21 จากข้ อมูลข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า ค่า GFI และ
AGFI มีค่าเข้ าใกล้ 1 ค่า RMR และ RMSEA มีค่าเข้ าใกล้ ศนู ย์ และ ค่าไค-สแควร์ สมั พัทธ์มีค่าน้ อยกว่า 2 แสดง
ว่าโมเดลตามที่กําหนดมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
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รู ปที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุและผลของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
เมื่อพิจารณาผลการประมาณค่าอิทธิพลของตัวแปรแฝงในโมเดลสมการเชิงโครงสร้ างบุพปั จจัย
ของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง และผลที่มีต่อคุณลักษณะการเป็ นองค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ตามการรั บรู้ ของ
พนักงานในสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงได้ รับ
อิทธิพลจากบุพปั จจัย ซึ่งประกอบด้ วย แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน และ ความ
ผูก พัน ต่ อ องค์ ก าร โดยบุพ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ภาวะผู้นํ า การเปลี่ ย นแปลงมากที่ สุด คื อ แรงจูง ใจในการ
ปฏิบตั ิงาน โดยมีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.72 ซึง่ เป็ นอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.56 และอิทธิพลทางอ้ อมเท่ากับ
0.16 สําหรับ ตัวแปรที่มีอิทธิพลรองลงมาคือ ความผูกพันต่อองค์การ ซึง่ เป็ นอิทธิพลทางตรงมีขนาดค่อนข้ างตํ่า
เท่ากับ 0.35 ในขณะที่ตวั แปรความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน พบว่า มีอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.18 โดยเป็ นอิทธิพล
ทางตรงอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่มีขนาดตํ่าเท่ากับ 0.05 ขณะที่ ความผูกพันต่อองค์การมี
อิทธิพลทางอ้ อมต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 0.13
ผลการวิเคราะห์ ยังพบอีกว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลโดยตรงต่อคุณลักษณะการเป็ น
องค์การแห่งการเรี ยนรู้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีขนาดอิทธิพลค่อนข้ างสูงเท่ากับ 0.66
1. ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลสมการโครงสร้ างเชิงเส้ น โดยการวิเคราะห์ จะ
ประกอบด้ วย 2 ส่วนคือ ส่วนแรก เป็ นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบหรื อลักษณะของ
โมเดล และส่วนที่สอง เป็ นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของพารามิเตอร์ ดังแสดงรายละเอียดผล
การทดสอบสมมติฐาน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวิจยั
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จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์โมเดลการวิจยั ซึง่ เป็ นการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล พบว่า โมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่า
X 2 = 130.4 df = 102 GFI = 0.93 NNFI = 0.97 CFI = 0.97 RMR = 0.037 และ X 2 / df = 1.27 จาก
ข้ อมูลข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า ค่า GFI , NNFI และ CFI มีค่าเข้ าใกล้ 1 ค่า RMR มีค่าใกล้ ศนู ย์ และค่าไค-สแควร์
สัมพัทธ์ มีค่าน้ อยกว่า 2 โดยทุกค่าให้ ผลที่สอดคล้ องกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่า โมเดลเชิงสาเหตุและผลของ
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงระหว่างสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เป็ นคนไทย (N =
274) และผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็ นชาวต่างชาติ (N = 202) มีรูปแบบที่เหมือนกัน ดังแสดงในรูปที่ 3
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รู ปที่ 3 โมเดลเชิงสาเหตุและผลของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงระหว่างสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ มีผ้ ู
ถือหุ้นรายใหญ่แตกต่างกันมีความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล
จากตารางที่ 1 ยังวิเคราะห์ได้ อีกว่า โมเดลเชิงสาเหตุและผลของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ
สถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เป็ นคนไทยกับคนต่างชาติ นอกจากมีรูปแบบหรื อลักษณะ
โมเดลที่เหมือนกันแล้ วนัน้ ค่าอิทธิพลต่างๆ หรื อค่าพารามิเตอร์ ในโมเดลยังมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติ อี ก ด้ ว ย ดัง นัน้ จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า โมเดลเชิ ง สาเหตุแ ละผลของภาวะผู้นํ า การเปลี่ ย นแปลงมี ค วามไม่
แปรเปลี่ยนของรู ปแบบโมเดลและมีความไม่แปรเปลี่ยนของนํ ้าหนักพารามิเตอร์ ทกุ ค่า ซึ่งเป็ นสิ่งยืนยันว่าไม่ว่า
องค์ ก ารธุ รกิ จ ท่อ งเที่ ยวที่ ผ้ ูถื อ หุ้น รายใหญ่ เ ป็ นคนไทยหรื อ คนต่า งชาตินัน้ ภาวะผู้นํ า การเปลี่ย นแปลงของ

78

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง้ ที่ 6
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานมีความสําคัญหรื อมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ อย่างแท้ จริ งเพราะไม่ว่าจะ
วิเคราะห์ด้วยประชากรที่มีความแตกต่างระหว่างกลุม่ ยังให้ ผลการวิเคราะห์โมเดลที่เหมือนกัน

อภิปรายผลการวิจัย
1. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ต่อคุณลักษณะ
การเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ แสดงว่า เมื่อพนักงานในองค์การธุรกิจท่องเที่ยวมีคณ
ุ ลักษณะการมีภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงที่สงู ขึ ้น โดยสังเกตได้ จาก มีการประพฤติตนเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผ้ รู ่ วมงานทุกระดับ มีการ
ทุ่มเทเพื่อให้ งานสําเร็ จตามเป้าหมาย ควบคุมอารมณ์ ได้ ดีในสถานการณ์วิกฤต มีการกระตุ้นให้ ผ้ รู ่ วมงานมุ่งให้
ความสนใจในการค้ นหาวิธีทํางานให้ เกิดความสําเร็ จ รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ รู ่ วมงานได้ แสดงความคิดเห็นหรื อ
เสนอแนะเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง งานให้ ดี ขึน้ อี ก ทัง้ จะมี ก ารให้ ค วามสํา คัญ ต่อ การพัฒ นาจุด เด่น ของผู้ร่ ว มงานเป็ น
รายบุคคล เป็ นต้ น ดังนัน้ หากมีการปฏิบตั ิดงั กล่าวที่มากขึ ้นในองค์การธุรกิจท่องเที่ยวแล้ วย่อมส่งผลให้ ภาพ
โดยรวมของพนักงานในองค์การธุรกิจมีการปฏิบตั ิงานในด้ านต่างๆ สูงขึ ้น ได้ แก่ 1) ทําให้ มีพฤติกรรมการเรี ยนรู้
อย่างต่อเนื่องเพิ่มสูงขึ ้นสังเกตได้ จาก มีการส่งเสริมจากหัวหน้ าทีมหรื อผู้บริหารในองค์การให้ พนักงานนําเที่ยวใน
องค์การธุรกิจนําเที่ยวมีการเรี ยนรู้ พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง รวมทังศึ
้ กษาข้ อผิดพลาดในอดีตแล้ ว
นํามาแก้ ไข 2) ทําให้ มีพฤติกรรมในการใช้ ประโยชน์จากความรู้ เพิ่มขึ ้น สังเกตได้ จากการประยุกต์ใช้ ความรู้ ที่
ได้ รับการศึกษาอบรมมาปรับใช้ ผู้บริ หารหรื อหัวหน้ าทีมให้ อิสรภาพแก่พนักงานในการใช้ ความรู้ จากเอกสาร
คู่มือต่างๆ รวมทัง้ จัดเก็บข้ อมูลความรู้ ให้ เป็ นระบบ 3) มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการทํางานกับองค์ การที่มี
สมรรถนะสูง โดยสังเกตได้ จาก มีการใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานใน
องค์การธุรกิจท่องเที่ยวสามารถแก้ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในระหว่างการทํางานได้ อย่างรวดเร็ว มีการคิดอย่างเป็ น
ระบบ มุง่ การพัฒนางานโดยรวมมากกว่ามุง่ พัฒนาเพียงด้ านใดด้ านหนึง่ และสามารถประสานงานกับหน่วยงาน
อื่นๆ ภายในองค์การได้ เป็ นอย่างดี ผลการวิจยั ดังที่กล่าวมาแล้ วมีความสอดคล้ องกับ Kavita Singh (2008) ที่ได้
ศึก ษาองค์ ก ารธุ ร กิ จ ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ป ระเทศอิ น เดี ย กลุ่ม สถาบัน การเงิ น จํ า นวน 436
แห่ง ผู้ต อบ
แบบสอบถามเป็ นผู้บริ หารระดับกลาง พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาองค์การ
แห่งการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะด้ า นการกระตุ้นทางปั ญญามักจะทํ าให้ พนักงานมี ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ซึ่งจะ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ขององค์การในสภาพแวดล้ อมที่มีการแข่งขันสูง และยังสอดคล้ องกับ John (2005) ที่ว่า
การสื่อสารที่ชดั เจนและการกระตุ้นให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาใช้ ความคิดในการแก้ ปัญหาซึ่งเป็ นคุณลักษณะที่สําคัญ
ของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ ในระดับสูงกับการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ นอกจากนันยั
้ งมี
ผลการวิ จัย ที่ อ ธิ บ ายให้ เ ห็ น ถึ ง ความสัม พัน ธ์ ข องผู้นํ า การเปลี่ ย นแปลงกับ การเป็ นผู้เ รี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต เช่ น
LeBrasseur, Whissell and Ojha (2002) กล่าวว่า ผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะนึกถึงสิ่งที่เคยทําผิดพลาด
แล้ วนํามาแก้ ไขหรื อพยายามเรี ยนรู้สงิ่ ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง และเพื่อนรวมงานตลอดเวลา
2. จากผลการศึกษาครัง้ นี ้ แม้ จะพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานจะไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง แต่ก็มีอิทธิพลทางอ้ อมโดยส่งผ่านความผูกพันต่อองค์การ จากผลการวิจยั ดังกล่าว แสดง
ให้ เห็นว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานไม่ได้ สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง แต่มีอิทธิพล
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ทางตรงที่สง่ ผ่านความผูกพันต่อองค์การก่อนแล้ วจึงส่งอิทธิพลผ่านไปยังการมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง แสดง
ว่าการที่องค์การธุรกิจท่องเที่ยวสรรหาวิธีการเพื่อที่จะเพิ่มระดับความพึงพอใจให้ แก่พนักงานนําเที่ยว โดยอาจจะ
เชื่อว่า ถ้ าพนักงานนําเที่ยวมีความพึงพอใจในการทํางานสูงขึน้ แล้ วจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึน้ ของการมี
ภาวะผู้นํ า การเปลี่ ย นแปลง ซึ่ง ความเชื่ อ ดัง กล่า วไม่จํ า เป็ นเสมอไป ว่า จะสามารถทํ า ให้ พ นัก งานทุก คนมี
พฤติกรรมการมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างที่องค์ การธุรกิจท่องเที่ยวต้ องการ ดังนัน้ องค์ การธุรกิ จ
ท่องเที่ ยวควรให้ ความสําคัญต่อปั จจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิ พลโดยตรงต่อการสร้ างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ
พนักงาน อาทิ ให้ ความสําคัญต่อการสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานทัง้ แรงจูงใจภายในและภายนอก ด้ วยการ
ให้ โอกาสพนักงานทุกคนในองค์การได้ แสดงศักยภาพในการทํางานอย่างเท่าเทียมกัน ได้ รับโอกาสในการไปฝึ ก
ศึกษาอบรมต่างประเทศ สนับสนุนให้ บรรจุในตําแหน่งที่เหมาะสมตามประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถอย่าง
แท้ จริ ง รวมทังการสร้
้
างแรงจูงใจภายในของบุคลากรให้ สงู ขึ ้น อาทิ การสร้ างภาพลักษณ์ของความเป็ นพนักงาน
นําเที่ยวมืออาชีพเพื่อให้ พนักงานมีความรู้สกึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่าต่อองค์การ ซึง่ ผลการวิจยั ที่พบว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานมีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงนี ้ และผลการวิจยั ดังกล่าวนี ้ยังสอดคล้ องกับ ดวงพร ศรี จนั
ทวงศ์ (2540) และ สุทธิ จันทร์ มงั่ คั่ง (2545) ที่ศึกษาพบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ ใน
ระดับสูงกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
3. จากผลการศึกษาที่พบว่า ตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นบุพปั จจัยหรื อปั จจัยที่เกิดขึ ้นมาก่อนและมีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของพนัก งานนํ า เที่ ย ว เมื่ อ วิ เ คราะห์ ต่ อ ไปอี ก จะพบว่ า ก่ อ นที่ บุพ ปั จ จัย กลุ่ม นี จ้ ะส่ ง ผลต่ อ ภาวะผู้นํ า การ
เปลี่ยนแปลง บุพปั จจัยดังกล่าวยังมีอิทธิ พลต่อกันด้ วยเช่นกัน กล่าวคือ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมีอิทธิ พล
เมื่อพนักงาน
ทางตรงต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า
นําเที่ยวมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานทังแรงจู
้
งใจภายในและภายนอกในระดับที่สงู ขึ ้นแล้ วจะทําให้ พนักงานนํา
เที่ยวเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานสูงขึ ้นด้ วย โดยสังเกตได้ จากข้ อมูลทางสถิติที่แสดงให้ เห็นว่า พนักงาน
นํ า เที่ ยวมี ทัศนคติที่ ดีต่องานที่ ทํ าหรื องานที่ ไ ด้ รับมอบหมายว่า เป็ นงานที่ มีคุณ ค่าและเหมาะสมกับตนเอง
เนื่องจากสามารถใช้ ศกั ยภาพของตนเองได้ อย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิงาน อีกทังยั
้ งมีความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิ
ของหัวหน้ างาน หรื อนโยบายของหน่วยงานในระดับที่สูงขึน้ ด้ วยเช่นกัน เหตุที่เป็ นเช่นนี อ้ าจจะเนื่องมาจาก
แรงจูงใจเป็ นสิ่งที่กระตุ้นสร้ างให้ บุคลากรปฏิบัติงานได้ ดีที่สุดและไม่ว่าจะเป็ นแรงจูงใจภายในหรื อแรงจูงใจ
ภายนอกต่างก็มีผลโดยตรงต่อการปฏิบตั ิงาน ความพึงพอใจของพนักงาน และการคงอยู่ของพนักงานดังนัน้ เมื่อ
พนักงานนําเที่ยวตลอดจนผู้ร่วมงานเมื่อได้ รับแรงกระตุ้นจากแรงจูงใจทังภายในและภายนอกแล้
้
ว ย่อมมีความ
พึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ซึง่ ผลการวิจยั นี ้ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ Eskildsen and Dahlgard (2000) ซึง่
ศึกษาและพบว่า ในปั จจุบนั ผู้บริ หารองค์การได้ ให้ ความสนใจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพโดยรวมไปสู่การให้
ความสนใจกับความเป็ นเลิศทางธุรกิจ เพราะคิดว่าสิ่งที่เป็ นแก่นสาระสําคัญของความเป็ นเลิศ คือ พนักงาน
เพราะเป็ นผู้ขบั เคลื่อนความเป็ นเลิศ ดังนัน้ องค์การธุรกิจหรื อองค์การอื่นๆ ควรให้ ความสําคัญในเรื่ องการสร้ าง
แรงจูงใจเพื่อสร้ างความพึงพอใจในการทํางานก่อนเป็ นลําดับต้ นๆ และยังสอดคล้ องกับ Gulten and Ali (2012)
ที่ได้ ศึกษาปั ญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างแรงบันดาลใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานโรงแรมขนาด
ใหญ่ในประเทศตุรกี ผลการศึกษาพบว่า การที่พนักงานโรงแรมจะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานได้ นนั ้
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จะต้ องสร้ างหรื อพัฒนาให้ พนักงานปฏิบตั ิตนตามนโยบายการทํางานที่ยตุ ิธรรม รวมทังการสร้
้
างแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิ และการดูแลพนักงานให้ มีความสุขจากสภาพแวดล้ อมในที่ทํางาน และยังสอดคล้ องกับ Muhammad
Jamal Shah, Musawwir-Ur-Rehman, Gulnaz., et al. (2012) ศึกษาและพบว่า มีความสัมพันธ์ ทางบวก
ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานกับแรงจูงใจภายในและการคิดเชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
นอกจากนัน้ ยังพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า เมื่อพนักงานในองค์การธุรกิจท่องเที่ยวมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานทัง้
แรงจูงใจภายในและภายนอกในระดับที่สูงขึน้ แล้ วจะทําให้ พนักงานในองค์ การดังกล่าวเกิดความผูกพันต่อ
องค์การในระดับที่สงู ขึ ้นด้ วย โดยสังเกตได้ จากพนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การธุรกิจท่องเที่ยวในด้ านจิตใจ
ด้ านการคงอยู่กบั องค์การและด้ านบรรทัดฐานในระดับที่สงู ขึ ้นด้ วยเช่นกัน ผลการศึกษาในส่วนนี ้สอดคล้ องกับ
วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ และทรงวุฒิ อยูเ่ อี่ยม (2551: 71) ที่ศกึ ษาพบว่า แรงจูงใจในงานส่งผลต่อความผูกพันใน
งานของอาสาสมัครสาธารณสุข โดยเฉพาะแรงจูงใจในด้ านความต้ องการความพึงพอใจในการทํางานด้ าน
สัมพันธภาพทางสังคม แสดงให้ เห็นว่า ถ้ าอาสาสมัครสาธารณสุขมีแรงจูงใจด้ านสัมพันธภาพทางสังคมเกิดขึ ้น
ก็มีแนวโน้ มที่จะเกิดความผูกพันในงานเพิ่มขึ ้นและไม่ต้องการเปลี่ยนงานใหม่เช่นกัน นอกจากนัน้ ยังสอดคล้ อง
กับ Crispen, Michael, and Tendai (2011) ที่ศกึ ษาพนักงานในองค์การธุรกิจการเงิน (ธนาคาร) จํานวน 121
คน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ความผูกพันในองค์การและรู ปแบบของภาวะผู้นํา และสอดคล้ องกับ
Richard and Emeka (2009) ได้ ศกึ ษาประชากรในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไนจีเรี ย ผลการวิจยั ที่สําคัญ
พบว่า พนักงานปฏิบัติการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับไม่สูงมากนักและเป็ นพนักงานกลุ่มใหญ่ ใน
องค์การ ทังนี
้ ้เนื่องจากพนักงานปฏิบตั ิการได้ รับเงินเดือนรวมถึงค่าล่วงเวลาไม่มากนัก และส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ได้
รับโอกาสในการเลื่อนตําแหน่ง พนักงานจะเปลี่ยนงานหรื อ เข้ า-ออกงานบ่อยครัง้ จากผลการวิจยั นี ้แสดงว่า ถ้ า
พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานน้ อยจะทําให้ ไม่เกิดความผูกพันต่อองค์การ ผลการปฏิบตั ิงานไม่เป็ นที่พึง
พอใจของผู้บริ หารระดับสูง
นอกจากนัน้ ความสัมพันธ์ระหว่างบุพปั จจัยคู่สดุ ท้ ายคือ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานมีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า เมื่อพนักงานในองค์การธุรกิจท่องเที่ยว
มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานทัง้ ความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจภายนอกที่สงู ขึ ้นแล้ วจะส่งผลให้
พนักงานนําเที่ยวและผู้ร่วมงานมีความผูกพันต่อองค์การในระดับที่สงู ขึ ้นด้ วย ทังนี
้ ้อาจจะเนื่องมาจากความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิงานมีสว่ นสัมพันธ์กบั ความสําเร็จขององค์กร กล่าวคือ ถ้ าพนักงานในองค์กรมีความพึงพอใจ
สูง คุณภาพของงานก็จะสูง แต่ในทางตรงกันข้ ามหากพนักงานในองค์การไม่มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
แล้ ว คุณ ภาพของงานจะตํ่ า นอกจากนัน้ เมื่ อ พนัก งานในองค์ ก ารธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามพึง พอใจในการ
ปฏิบตั ิงานแล้ ว จะมีแนวโน้ มที่ให้ ความสําคัญกับภาระหน้ าที่ และมีความสุขที่ได้ ทํางานให้ แก่หน่วยงานต้ นสังกัด
ผลการศึกษานี ้สอดคล้ องกับ ปั ทมาส มีครองธรรม (2548) ศึกษาพบว่า หากข้ าราชการในสํานักราชวังมีความ
พึงพอใจในการปฏิบตั ิงานแล้ วย่อมส่งผลให้ ข้าราชการฯ มีความรัก ความผูกพันต่อสํานักงานพระราชวังในระดับ
ที่สงู ขึ ้น
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นัยสําคัญจากการวิจยั
การนําเสนอในตอนนี ้ ผู้วิจยั นําเสนอโดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ นัยสําคัญด้ านการจัดการ และนัยสําคัญ
ด้ านองค์ความรู้ทางวิชาการ ตามรายละเอียดดังนี ้
1. นัยสําคัญด้ านการจัดการ
การวิจยั เกี่ยวกับ โมเดลสมการเชิงโครงสร้ างของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สง่ ผลต่อ คุณลักษณะ
การเป็ นองค์ กรแห่งการเรี ยนรู้ ในธุรกิจท่องเที่ ยวยังเป็ นเรื่ องใหม่ที่ มีผ้ ูทํ า การศึกษาน้ อยมาก ซึ่งผลจากการ
วิเคราะห์ ข้อมูล พบว่า บุพปั จจัย อันได้ แก่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และ
ความผูกพันต่อองค์การ มีอิทธิพลทังโดยตรงและโดยอ้
้
อมต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ยิ่งไปกว่านันยั
้ งพบว่า
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลในระดับสูงต่อคุณลักษณะการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ จากผลการวิจยั นี ้
สามารถนําผลการวิจยั ไปใช้ ทางการจัดการดังนี ้
1.1 เพื่อให้ องค์การธุรกิจท่องเที่ยวมีคณ
ุ ลักษณะการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ ในระดับสูงยิ่งขึ ้น
บุคลากรทุกระดับควรให้ ความสําคัญต่อการนําคุณลักษณะภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์
อาทิ ผู้บริ หารควรส่งเสริ มและสนับสนุนให้ พนักงานนําเที่ยวมีส่วนร่ วมในการพัฒนาระบบการทํางานใหม่ๆที่
แตกต่างไปจากเดิม โดยพยายามทําให้ ขัน้ ตอนการปฏิบัติงานสัน้ ลง แต่ยังคงประสิทธิ ผลเท่าเดิมหรื อดีกว่า
ตลอดจนสร้ างแนวทางหรื อ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูร่ว มงานมี โ อกาสแลกเปลี่ ยนข้ อ มูลการปฏิ บัติง านร่ ว มกับ เพื่ อ น
ร่ ว มงาน หรื อ ที ม งานแผนกอื่ น ๆเสมอ อี ก ทัง้ ควรมี ก ารสนับ สนุน และส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูร่ ว มงานมี ค วามกล้ า ที่ จ ะ
เสนอแนะวิธีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานก่อนจะเกิดสภาวการณ์คบั ขัน นอกจากนัน้ ผู้บริ หารทุกระดับควรเป็ น
แบบอย่างในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน โดยการกระตือรื อร้ นเพื่อแสวงหาแนวทางการเพิ่มพูนทักษะความรู้
ความสามารถให้ แก่ ผู้ร่วมงาน อาทิ ส่งเสริ มการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการอย่างต่อเนื่อง หรื อการส่งเสริ มกิจกรรม
การแบ่งปั นและการถ่ายทอดความรู้ จากพนักงานเก่าไปสู่บคุ ลากรทุกประเภทที่บรรจุใหม่ และควรส่งเสริ มให้ มี
การรวบรวมองค์ความรู้ของผู้ร่วมงานและจัดเก็บไว้ ในฐานข้ อมูลของหน่วยงานเพื่อให้ ง่ายต่อการสืบค้ น ซึง่ เรี ยก
วิธีการเหล่านี ้ว่า การจัดการความรู้ (Knowledge Management) นัน่ เอง
1.2
จากผลการวิจัยครัง้ นี ้ พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานมีอิทธิพลทางบวกโดยเป็ น
อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ ม คื อ ต้ อ งส่ง อิ ท ธิ พ ลผ่า นความผูก พัน ต่อ องค์ ก รก่ อ นแล้ ว จึง จะมี อิ ท ธิ พ ลต่อ ภาวะผู้นํ า การ
เปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแล้ วจะทราบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานใน
องค์การธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพึงพอใจภายนอกงาน ยังมีระดับตํ่ากว่าความพึงพอใจภายใน
งาน ดังนัน้ องค์การธุรกิจท่องเที่ยวควรจะต้ องพิจารณาและมีการกําหนดนโยบายอย่างชัดเจนเพื่อสร้ างความพึง
พอใจในการปฏิ บัติ ง าน โดยไม่ จํ า กัด ว่ า เป็ นพนัก งานกลุ่ม ใด ซึ่ ง จะต้ อ งให้ มี ก ารปฏิ บัติ อ ย่ า งเสมอภาค
นอกจากนันผู
้ ้ บริ หารควรทบทวนและเสนอแนะตามลําดับชันต่
้ อไปเกี่ยวกับนโยบายค่าตอบแทน สวัสดิการให้ มี
้ ้ บริ หารควรปรับปรุ งวิธีการสื่อสารภายในองค์กรให้ ดีขึ ้นเพื่อให้
ความเหมาะสมสําหรับบุคลากรแต่ละคน อีกทังผู
พนักงานในองค์การธุรกิจท่องเที่ยวเกิดความเข้ าใจเหตุผลในการปฏิบตั ิของหัวหน้ าหรื อนโยบายขององค์การ
1.3 จากผลการวิจยั ครัง้ นี ้พบว่า แม้ ว่าโดยส่วนใหญ่พนักงานในองค์การธุรกิจท่องเที่ยวจะมีระดับ
ความคิดเห็นโดยเฉลี่ยในด้ านภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีการปฏิบตั ิในระดับค่อนข้ างสูง อย่างไรก็ตามในส่วน
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ของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในรายข้ อได้ แก่ การกระตุ้นทางปั ญญามีการปฏิบัติในระดับน้ อยที่สุด ดังนัน้
ผู้บริ หารควรเปิ ดโอกาสให้ พนักงานในหน่วยงานมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาใน
การทํ า งานโดยใช้ ข้ อ มูล และหลัก ฐานที่ น่ า เชื่ อ ถื อ นอกจากนัน้ ผู้บ ริ ห ารในองค์ ก ารต้ อ งให้ ค วามสนใจและ
สนับสนุนให้ มีการปรั บปรุ งวิธีการดําเนินงานให้ ดีขึน้ โดยการประพฤติตนให้ เป็ นแบบอย่างแก่ผ้ ูร่วมงาน อาทิ
ผู้บริหารต้ องแสดงให้ เห็นถึงความทุม่ เทต่อภารกิจ และการเสียสละประโยชน์สว่ นตนเพื่อประโยชน์สว่ นรวม
2. นัยสําคัญด้ านองค์ ความรู้ ทางวิชาการ
2.1 นัยสําคัญด้ านองค์ความรู้ทางวิชาการที่น่าสนใจจากการศึกษาครัง้ นี ้ สามารถให้ ความกระจ่าง
ในประเด็นการค้ นหาคําตอบของวัตถุประสงค์การวิจยั ซึ่งสรุ ปได้ ว่า จากการเลือกใช้ วิธีวิทยาการวิจยั โดยผู้วิจยั
ได้ เลือกเครื่ องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล คือโปรแกรมลิสเรล (LISREL) ซึ่งมีความเหมาะสมสามารถวิเคราะห์
ข้ อมูลพร้ อมกันทังโมเดลได้
้
และผลจากการวิจัย พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งสังเกตได้ จาก แรงจูงใจ
ภายในและแรงจูงใจภายนอกมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้ อมต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมากที่สดุ เมื่อเทียบกับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานยังมีอิทธิ พลทางอ้ อมขนาด
บุพปั จจัยอื่น นอกจากนัน้ ผลการวิจัยยังพบอีกว่า
ปานกลางต่อคุณลักษณะการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ ซึ่งข้ อค้ นพบจากการวิจัยครัง้ นี ้ อธิ บายได้ ว่า การที่
องค์การธุรกิจท่องเที่ยวจะสร้ างคุณลักษณะการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้นนั ้ มีหลายปั จจัยที่มีผลเกี่ยวข้ อง การ
สร้ างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้ แก่ พนักงานนําเที่ยว (ไกด์) เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีความสําคัญมาก เพราะหาก
พนักงานกลุ่มนี ้มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานสูงขึ ้นย่อมทําให้ พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน มีความ
รั ก ผูก พัน ต่อ องค์ ก ารธุ ร กิ จ ท่อ งเที่ ย วและแรงจูง ใจในการปฏิ บัติ ง านยัง ทํ า ให้ พ นัก งานแสดงภาวะผู้นํ า การ
เปลี่ยนแปลงให้ มากยิ่งขึ ้น แต่อย่างไรก็ตามแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของประชากรที่ศกึ ษายังอยู่ในระดับไม่สงู
มากนักโดยเฉพาะแรงจูงใจภายนอก แสดงให้ เห็นว่า องค์การธุรกิจท่องเที่ยวยังมีความจําเป็ นในการศึกษาเพื่อ
สร้ างแรงจูงใจให้ เพิ่มขึ ้น
2.2
จากผลการวิจัยครัง้ นี ้ ได้ ให้ หลักฐานที่สนับสนุนการให้ ความสําคัญต่อภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงว่าเป็ นปั จจัยที่สําคัญต่อคุณลักษณะการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ อย่างแท้ จริ ง ถึงแม้ ว่าความ
คาดหวังทังหลายจะอยู
้
่บนพื ้นฐานของผลการวิจยั ที่มีมาก่อนหน้ านี ้ แต่ดเู หมือนว่ายังมีงานวิจยั เชิงประจักษ์ ไม่
มากนักที่ศกึ ษาในเรื่ องดังกล่าว โดยเฉพาะศึกษาจากพนักงานในองค์การธุรกิจท่องเที่ยว ซึง่ เป็ นบุคลากรที่ต้องมี
การเปลี่ยนแปลง ปรับตนเองตลอดเวลาและต้ องแสดงภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้ วย

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายในองค์การที่ส่งผลต่อ
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง และการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ ในองค์การธุรกิจท่องเที่ยวหรื อองค์การอื่นๆ ของ
ประเทศกําลังพัฒนา อย่างเช่น ประเทศไทย เป็ นต้ น โดยควรใช้ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ อาทิ การสนทนากลุ่ม
(Focus Group) หรื อ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) มาเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2. การวิจัยครัง้ ต่อไปควรมีการศึกษาในลักษณะการตรวจสอบไขว้ ความถูกต้ องของโมเดล (Cross
validation) โดยใช้ โมเดลทางเลือกอื่นๆ ซึ่งมีพื ้นฐานทางทฤษฎีแตกต่างไปจากทฤษฎี หรื อแนวคิดของโมเดลที่
ผู้วิจยั พัฒนาขึ ้น โดยใช้ แหล่งข้ อมูลเดิม หรื อวิเคราะห์จากประชากรต่างกลุม่
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3. การวิจัยครัง้ นี ้ มีข้อจํากัดเรื่ องระยะเวลาในการวิจัย คือ ไม่เกิน 1 ปี ดังนัน้ การวิจัยครัง้ ต่อไปควร
ทําการศึกษาระยะยาว (Longitudinal) โดยใช้ โมเดลในการวิจยั ครัง้ นี ้ตรวจสอบความสอดคล้ องกับประชากรใน
องค์การธุรกิจท่องเที่ยวอื่นๆ รวมทังศึ
้ กษาองค์การธุรกิจประเภทอื่นๆหรื อ หน่วยงานราชการ เพื่อนําผลการวิจยั
มาเปรี ยบเทียบกันว่าได้ ข้อสรุปที่เหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไรต่อไป
4. การวิจยั ครัง้ นี ้ หน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) เป็ นระดับบุคคล ดังนัน้ การศึกษาครัง้ ต่อไปนักวิจยั
ควรนํ า ตัว แปรระดับ องค์ ก าร อาทิ ตัว แปรด้ า นการจัด การเชิ ง กลยุท ธ์ ได้ แ ก่ แ นวคิ ด ชื่ อ เสี ย งขององค์ ก ร
(Srivoravilai, 2006) มาพิจารณาด้ วย เนื่องจาก องค์การธุรกิจท่องเที่ยวโดยทัว่ ไปมีลกั ษณะการจัดตัง้ หรื อมี
โครงสร้ างเป็ นลําดับชัน้ (Hierarchy) การบริ หารงานในระดับสูงย่อมมีความรับผิดชอบ หรื อมีอิทธิพลต่อการ
บริ หารงานในระดับรองลงมา เป็ นลําดับชัน้ ดังนัน้ ตัวแปรการบริ หารงานของผู้บริ หารในระดับที่สงู กว่า ย่อม
ส่งผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อม ต่อตัวแปรพนักงานนําเที่ยวซึ่งอยู่ในระดับที่ตํ่ากว่าเป็ นทอดๆ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์ต่อกัน ระหว่างตัวแปรที่อยู่ในระดับเดียวกัน และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรข้ าม
ระดับ (Cross Level Relationship) นอกจากนัน้ ควรทําการศึกษาโดยพิจารณาปั จจัยด้ านวัฒนธรรมองค์กร
ั นธรรม
(Organization Culture) มาศึกษาด้ วย เนื่องจากองค์การธุรกิจท่องเที่ยวเป็ นองค์การธุรกิจที่มีวฒ
องค์การที่เด่นชัดในเรื่ อง การปฏิบตั ิงานที่รวดเร็ ว มีความคล่องตัวสูง คํานึงถึงความพึงพอใจของลูกค้ า ฯลฯ ซึ่ง
อาจจะมีผลต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและคุณลักษณะการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้
5. การวิจยั ต่อไปควรคํานึงถึงปั จจัยระดับบุคคลด้ านอื่นๆ อาทิ ความมีระเบียบวินยั (Discipline) หรื อ
การมอบอํานาจการตัดสินใจ (Empowerment) มาศึกษาเพื่อค้ นหาบุพปั จจัยที่เพิ่มขึ ้นจะสามารถทํานายภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับคุณลักษณะการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ได้ มากขึ ้นหรื อไม่ ซึง่ อาจจะทําให้ ได้ ผลสรุ ปที่
น่าสนใจมากขึ ้น อีกทังผู
้ ้ วิจยั ยังไม่พบผลการศึกษาในลักษณะดังกล่าว จากการศึกษาโดยใช้ ประชากรในองค์การ
ธุรกิจท่องเที่ยวมาก่อน

บรรณานุกรม
หนังสือ
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2548). การวิจัยและการวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิตดิ ้ วย SPSS. (พิมพ์ครัง้ ที่ 3).
กรุงเทพฯ: วี.อินเตอร์ พริ น้ .
Alkin , C.M. (1992). Encyclopedia of educational research. New York: Macmillan.
Bass, Bernard.M. (1985). Leadership and Performance Beyond Expectations. New York: Free Press.
Beare , Hedley , Brain J. Caldwell and Ross Millikan. (1989). Creating and Excellent School:
Some New Management Techniques. London: Routledge. Boston : Irwim .
Mintzberg, H. (1994). The rise and fall of strategic planning. New York:The Free Press.
Morris, M.H. and Kuratko, D.F. (2002). Corporate Entrepreneurship. Florida: Harcourt College
Publishers.

84

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง้ ที่ 6
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

วารสาร
ก้ องเกียรติ บูรณศรี , อดิลล่า พงษ์ ยี่หล้ า และจรัญญา ปานเจริ ญ. (2552). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
ความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจและผลการดําเนินงานของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต. BU Academic Review, 9, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม), 146-158.
วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ และทรงวุฒิ อยูเ่ อี่ยม. (2551). แรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันในงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข. วารสารศึกษาศาสตร์ , 19( 2), 59-74.
เสาวนิตย์ ทวีสนั ทนีนกุ ลู . (2548). ภาวะผู้นําปริ วรรต : ตัวจักรสําคัญสําหรับผู้บริหารในยุคปฏิรูปการศึกษา.
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี, 16( 1), 1-11.
Crispen, Chipunza., Michael, O.Samuel. and Tendai, Mariri. (2011). Leadership style, employee
motivation and commitment: Empirical evidence from a consolidated retail bank operating
in a depressed economy. African Journal of Business Management, 5(20): 8337-8346.
Eskildsen,Jocob K. and Dahlgaard, Jens J. (2000). A Causal Model for Employee Satisfaction.
Quality Management, 11(8), 10.
Gulten, Yurtseven and Ali, Haliici. (2012). Importance of the Motivational Factors Affecting
Employees Satisfaction. International Business research, 5(1), 72-79.
Hall , Peffer and Puter Norris . (1993). Learning for Leadership. Leadership & 0rganization Journal,
14(7), 35 - 40.
John, E.Barbuto Jr. (2005). Motivation and Transactional, Charismatic and Transformational
Leadership: A Test of Antecedents. Journal of Leadership and Organizational Studies.
11(4), 27-39.
Kavita Singh. (2008). Relationship between Learning Organization and Transformational Leadership:
Banking Organizations in India. International Journal of Business and Management
Science, 1(1), 97-111.
Keller, Robert.T. (1995). Transformational Leaders Make a Difference. Research Technology
Management, 38 (3), 41.
LeBrasseur, R.; Whissell, R. and Ojha, A. (2002). Organizational learning, transformational leadership
and implementation of continuous quality improvement in Canadian hospitals. Australian
Journal of Management, 27(2), 141-162.
Muhammad Jamal Shah, Musawwir-Ur-Rehman, Gulnaz, Akhtar., Huma, Zafar. and Adnan, Riaz.
(2012). Job Satisfaction and Motivation of Teachers of Public Educational Institutions.
International Journal of Business and Social Science, 3(8), 271-281.
Pillai, R.; Schreisheim, C. A.; & Williams, E. S. (1999). Fairness Perceptions and Trust as Mediators
for Transformational and Transactional Leadership: A Two Sample Study. Journal of
Management, 25(6), 837-933.
85

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง้ ที่ 6
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

Richard, Aborisade & Emeka, E. Obioha. (2009). The Role of Motivation in Enhancing Job
Commitment in Nigeria Industries: A Case Study of Energy Foods Company Limited,
Ibadan. Journal of social Sciane, 19(2), 149-154.
Su Chao Chang & Ming-Shing Lee. (2007). A study on relationship among leadership, organizational
culture, the operation of learning organization and employees' job satisfaction. Learning
Organization, 14(2), 155-185.
Walumba, F. O. & Lawler, J. J. (2003). Building Effective Organizations: Transformational Leadership,
Collectivist Orientation, Work-Related Attitudes and Withdrawal Behaviours in Three
Emerging Economies. Journal of Human Resource Management, 14(7), 1083-1101.
Wu Liu, Renhong Zhu & Yongkang Yang. (2010). I warn you because I like you: Voice behavior,
employee identifications, and transformational leadership. Leadership Quarterly, 21(1),
189-202.
Yammarino, Francis.J., Spangerler, William.D. and Bass, Bernard.M. (1993). Transformational
Leadership and Performance : A Longitudinal Investigation . Leadership Quarterly,
4(1), 81-102.
วิทยานิพนธ์
กาญจนา ตระกูลบางคล้ า. (2538). ภาวะผู้นําวิชาการและการพัฒนาบุคลากรทางด้ านวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่ อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริ หารการศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร).
ชาคริ ต มานพ. (2550). การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของนักเรี ยนเตรี ยม
ทหาร. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).
ดวงพร ศรี จนั ทวงศ์. (2540). ความสัมพันธ์ ระหว่ างปั จจัยส่ วนบุคคล การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมนักศึกษา
และสภาพแวดล้ อมของวิทยาลัยกับภาวะผู้นําของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการพยาบาล,
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).
นวลจันทร์ อาศัยพานิชย์. (2545). ความสัมพันธ์ ระหว่ าง เชาวน์ อารมณ์ การสนับสนุนทางสังคม กับภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ . (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาบาล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).
นําชัย ศุภฤกษ์ ชยั สกุล. (2550). การศึกษาความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับปั จจัยภาวะผู้นํา
ปั จจัยกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ และปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่ อเครื อข่ ายการแลกเปลี่ยนทาง
สังคมในที่ทาํ งานและตัวแปรผลทางด้ านจิตพิสัยของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ และครู
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในกรุ งเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์, มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ).
86

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง้ ที่ 6
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

ปั ทมาส มีครองธรรม. (2548). บุพปั จจัยของความผูกพันกับองค์ กรและผลที่มีต่อการปฏิบัตงิ านของ
ข้ าราชสํานัก. (ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา แขนงวิชาการพัฒนาสังคม,
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา).
รพีพรรณ สังขสุวรรณ. (2548). ความสัมพันธ์ ระหว่ างความผูกพันต่ อกลุ่มงานวิสัญญีวทิ ยาของวิสัญญี
พยาบาลกับภาวะผู้นํา แบบการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ างานวิสัญญีวทิ ยาตามความคิดเห็น
ของวิสัญญีพยาบาลประจําจังหวัดในโครงการพัฒนาระบบบริการของสถานบริการและ
หน่ วยงานสาธารณสุขเขต 5. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาบาล,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).
รัตติกรณ์ จงวิศาล. (2543). ผลการฝึ กอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้นํานิสติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . (วิทยานิพนธ์ปริญญานิพนธ์ วิทยาศาสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต (การวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์), มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ).
ศุภวรรณ ทรงอํานวยคุณ. (2548). อิทธิพลของความเป็ นผู้ประกอบการที่มีต่อการสร้ างสรรค์ ทางปั ญญา
และการบริการของภาควิชาในมหาวิทยาลัย: การประยุกต์ โมเดลสมการโครงสร้ างพหุระดับ
แบบอิทธิพลย้ อนกลับ. (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).
สุดารัตน์ เหลาฉลาด. (2547). ความสัมพันธ์ ระหว่ างแรงจูงใจภายใน ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหน้ าหอผู้ป่วยสภาพแวดล้ อมในงานกับพฤติกรรมสร้ างสรรค์ ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรั ฐ. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการบริ หารพยาบาล,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).
สุทธิ จันทร์ มงั่ คัง่ . (2545). ความสัมพันธ์ ระหว่ างภาวะผู้นํากับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของ
ผู้ใต้ บังคับบัญชา. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบริหาร, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต).

87

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 6
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

ความพึงพอใจของลูกค้ าต่ อส่ วนประสมการตลาดค้ าปลีกของขัวมุงท่ าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน
Customer Satisfaction Towards Retail Mix of Khua Mung Thasing,
Mueang Lamphun District
สิ ริวรรณ โสภณจิ ตร* และพัชรา ตันติ ประภา**

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค้ าต่อส่วนประสมการตลาดค้ าปลีกของขัวมุงท่าสิงห์
อําเภอเมืองลําพูน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากลูกค้ าที่ซื ้อสินค้ าของฝากของที่ระลึก
ต่างๆ ในขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน จํานวน 300 ราย โดยใช้ การเลือกตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota Sampling) จาก
ลูกค้ า 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มลูกค้ าที่อยู่ในพื ้นที่จังหวัดลําพูน จํานวน 100 ราย และกลุ่มลูกค้ าที่มาจากต่างจังหวัด จํานวน
200 ราย ซึ่งข้ อมูลนํามาวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ และค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์โดยใช้
เทคนิค Important-Performance Analysis (IPA)
ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสําคัญสูงสุดในแต่ละปั จจัยส่วนประสมการตลาดค้ าปลีกดังนี ้
ปั จจัยด้ านการจัดหมวดหมู่สินค้ า คือ สินค้ ามีคุณภาพได้ มาตรฐาน ปั จจัยด้ านการบริ การและบรรยากาศในร้ าน คื อ
ภาพลักษณ์ ของร้ านดี ปั จจัยด้ านราคา คือ ราคาสินค้ าสมเหตุสมผลเหมาะกับคุณภาพ ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด
ั ้ านอยู่ในทําเลเหมาะสม สะดวก
คือ พนักงานขายมีอธั ยาศัยไมตรี ที่ดีและสุภาพ และปั จจัยด้ านการจัดจําหน่าย คือ ที่ตงร้
ต่อการเดินทางมาใช้ บริ การ และผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดในแต่ละปั จจัยส่วนประสมการตลาดค้ าปลีก
ดังนี ้ ปั จจัยด้ านการจัดหมวดหมู่สินค้ า คือ สินค้ ามีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐาน ปั จจัยด้ านการบริ การและบรรยากาศในร้ าน คือ
ภาพลักษณ์ของร้ านดี ปั จจัยด้ านราคา คือ ราคาสินค้ าสมเหตุสมผลเหมาะกับคุณภาพ ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด
ั ้ านอยู่ในทําเลเหมาะสมสะดวก
คือ พนักงานขายมีอธั ยาศัยไมตรี ที่ดีและสุภาพ และปั จจัยด้ านการจัดจําหน่าย คือ ที่ตงร้
ต่อการเดินทางมาใช้ บริ การ
การวิเคราะห์โดยใช้ เทคนิค IPA พบว่า ปั จจัยย่อยที่อยู่ใน Quadrant A ซึง่ เป็ นปั จจัยย่อยที่ควรปรับปรุงแก้ ไข
อย่างเร่ งด่วน คือ มีการโฆษณาสินค้ าผ่านทางระบบอินเทอร์ เน็ต มีการโฆษณาสินค้ าผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ มีการโฆษณาสินค้ า
ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ มีป้ายโฆษณาตามแหล่งต่างๆ ที่เห็นได้ ชัดเจน มีการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับขัวมุงท่าสิงห์ มีการประชาสัมพันธ์ให้ ข้อมูลข่าวสาร มีการชิงรางวัลในช่วงเทศกาลสําคัญต่างๆ มีระบบรับชําระเงิน
ด้ วยบัตรเครดิต และมีการแจกของแถม ตามลําดับ จากปั จจัยย่อยดังกล่าวมีเพียงปั จจัยย่อยเดียว คือ มีระบบรับชําระเงิน
ด้ วยบัตรเครดิตที่อยูใ่ นปั จจัยด้ านราคา ส่วนปั จจัยย่อยอื่นๆ อยูใ่ นปั จจัยด้ านการส่งเสริมการตลาด

*

นักศึกษาปริ ญญาโท ภาควิชาการตลาด คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study Customer Satisfaction Towards Retail Mix of Khua Mung
Thasing, Mueang Lamphun District by using the questionnaires that were used to collect data from 300
customers who bought souvenirs at Khua Mung Thasing, Mueang Lamphun District, by quota sampling. The
samples was divided into 2 groups, 100 samples were customers who live in Lamphun province and 200
samples were customers who live in other provinces. The data were analyzed by using descriptive statistics
which were frequency, percentage and mean and Important-Performance Analysis (IPA).
The results indicated that the factor that important to most customers at the highest level was as
following data. For product assortment factor was products have good quality and standard. For services and
store atmosphere factor was the shops have good image. For price factor was reasonable price once
compared to products. For promotion factor was friendliness and politeness of the sellers. For place factor
was good location with easy access. The factor that satisfied to most customers at the highest level was as
following data. For product assortment factor was products have good quality and standard. For services and
store atmosphere factor was the shops have good image. For price factor was reasonable price once
compared to products. For promotion factor was friendliness and politeness of the sellers. For place factor
was good location with easy access.
Regarding technical analysis by using (IPA) found that there are sub-factors in Quadrant A, which
should be improved urgently: products advertising via the internet, products advertising by using print media,
products advertising by using television and radio, equip outdoor billboards noticeable, provide special
events to promote Khua Mung Thasing, Mueang Lamphun District, provide information about Khua Mung
Thasing, Mueang Lamphun District to customers, provide sweepstakes for customers during the important
festivals, accept credit card payment, and provide promotional gifts for customers, respectively. As previously
mentioned, there is only one sub-factor, “credit card payment is acceptable” which is in the price factor, but
the others are in the promotion factor.
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บทนํา
จังหวัดลําพูน เป็ นจังหวัดที่เก่าแก่ที่สดุ ในภาคเหนือของประเทศไทย เดิมมีชื่อว่า “นครหริ ภญ
ุ ไชย” ใน พ.ศ. 2553
สํานักบริ หารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ ดําเนินโครงการจัดทําแผนแม่บทเพื่อเสนอชื่อขอขึ ้นทะเบียน
มรดกโลกของจังหวัดลําพูน (อาคม, 2554: ออนไลน์) จะเห็นได้ ว่าในอนาคตจังหวัดลําพูนจะมีความสําคัญและมีความ
น่าสนใจมากขึ ้น เนื่องจากจะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ค่าเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม สถิตินกั ท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดลําพูนในปี พ.ศ. 2553 มีจํานวน 436,537 คน เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี พ.ศ. 2554 ซึง่ มีจํานวน
นักท่องเที่ยวชาวไทยจํานวน 531,938 คน พบว่ามีอตั ราการขยายตัวของจํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 21.85
รายได้ จากการท่องเที่ยวของจังหวัดลําพูน พ.ศ. 2553 มีมลู ค่าประมาณ 419.51 ล้ านบาท ในขณะที่ปี พ.ศ. 2554 มีมลู ค่า
ประมาณ 519.05 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ วพบว่า รายได้ จากการท่องเที่ยวของจังหวัดลําพูนในปี พ.ศ. 2554
เพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 23.73 (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2555: ออนไลน์) สถานที่ท่องเที่ยวของ
จังหวัดลําพูนที่เป็ นแหล่งนิยมซื ้อสินค้ าของฝากของที่ระลึก ได้ แก่ ศูนย์ OTOP ตําบลอุโมงค์ บ่อนํ ้าศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้ อ
ศูน ย์ หัตถกรรมป่ าซาง วัดพระพุทธบาทตากผ้ า และขัว มุง ท่า สิง ห์ อํ า เภอเมื องลํา พูน เป็ นต้ น (สํา นักงานพัฒนาการ
ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554: ออนไลน์)
ขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน ตังอยู
้ ่ตรงข้ ามกับวัดพระธาตุหริ ภญ
ุ ชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลําพูน สําหรับคําว่า
“ขัวมุง” นัน้ เป็ นภาษาคําเมือง โดยคําว่า “ขัว” หมายถึง สะพาน ส่วนคําว่า “มุง” หมายถึง หลังคา ขัวมุงท่าสิงห์เป็ น
สะพานไม้ ที่มงุ หลังคายาวประมาณ 100 เมตร สร้ างเพื่อข้ ามแม่นํ ้ากวง เชื่อมระหว่างฝั่ งวัดพระธาตุหริ ภญ
ุ ชัยวรมหาวิหาร
กับชุมชนเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน สะพานแห่งนี ้เปิ ดใช้ อย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2546 โดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลําพูนเป็ นหน่วยงานที่ดแู ล และอนุญาตให้ เฉพาะรถจักรยานยนต์ รถสามล้ อ และคนเดินเท้ าผ่านเท่านัน้
้ ้น 54 ร้ าน จําหน่าย
ปั จจุบนั ได้ ปรับให้ สะพานขัวมุงกลายเป็ น “กาด” หรื อ “ตลาด” ซึง่ มีร้านค้ าในขัวมุงท่าสิงห์จํานวนทังสิ
สินค้ าของที่ระลึกซึง่ เป็ นสินค้ าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดลําพูน อาทิ ลําไยอบแห้ ง ผ้ าฝ้ายทอมือ
ผ้ าไหมยกดอกลําพูน งานไม้ แกะสลัก สินค้ าตกแต่งบ้ าน และเครื่ องประดับ ฯลฯ (สง่า ไชยชนะ, 2554: สัมภาษณ์)
จากการสํารวจ และสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องดูแลขัวมุงท่าสิงห์ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะรู้จกั
ุ ชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลําพูนก่อน แล้ วจึงแวะซื ้อของฝากของ
ขัวมุงท่าสิงห์จากการเดินทางมาท่องเที่ยววัดพระธาตุหริ ภญ
ที่ระลึกจากขัวมุงท่าสิงห์ แต่ไม่ค่อยทราบถึงความสําคัญของขัวมุงท่าสิงห์เลย และพบว่ายอดขายสินค้ าของร้ านค้ าต่างๆ
ลดลง และมีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่อง (สง่า ไชยชนะ และอําไพ เตสุกลุ , 2554: สัมภาษณ์)
ดังนัน้ ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค้ าต่อส่วนประสมการตลาดของขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอ
เมืองลําพูน เพื่อให้ ทราบถึงระดับความสําคัญและความพึงพอใจของลูกค้ าต่อส่วนประสมการตลาดค้ าปลีกของขัวมุงท่า
สิงห์ อําเภอเมืองลําพูน เพื่อนําผลการศึกษาที่ได้ ไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานรัฐบาลที่ดแู ลรับผิดชอบในการ
วางแผนปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อช่วยให้ ขวั มุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน เป็ นสถานที่จําหน่ายสินค้ าของฝากของ
ที่ระลึกที่มีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
แนวคิดการสร้ างความพึงพอใจให้ ลูกค้ า (Customer Satisfaction)
แนวคิดการสร้ างความพึงพอใจให้ ลกู ค้ า (Customer Satisfaction) โดยความหมายของความพึงพอใจคือ เป็ น
ผลที่เกิดขึน้ เนื่องจากการประเมินภาพรวมทังหมดของประสบการณ์
้
หลายๆ อย่างที่ได้ รับที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์หรื อ
บริการ ภายหลังสถานการณ์การซื ้อสถานการณ์หนึง่ (จิตตินนั ท์ นันทไพบูลย์, 2551)
การวัดความพึงพอใจทําได้ ด้วยวิธีการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้ า (Customer Satisfaction System) ของ
คอตเลอร์ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2552) ด้ วยเทคนิคการให้ คะแนนความพึงพอใจของลูกค้ า (Rating Customer
Satisfaction) ในผลิตภัณฑ์หรื อบริการของขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน
การจัดลําดับความสําคัญของหัวข้ อความพึงพอใจต่างๆ เพื่อไม่ให้ กิจการทุ่มเทหรื อดําเนินการปรับปรุ งสิ่งที่ไม่
สําคัญในสายตาของลูกค้ า นิยมใช้ การสอบถามระดับความสําคัญของหัวข้ อความพึงพอใจต่างๆ ไปพร้ อมๆ กับให้ ลกู ค้ า
ระบุระดับความพึงพอใจในสินค้ าและบริการ แล้ วจึงนําคะแนนมาเปรี ยบเทียบกันระหว่างคะแนนความสําคัญซึง่ สะท้ อนถึง
ความคาดหวังของลูกค้ า กับคะแนนความพึงพอใจซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึงผลการปฏิบตั ิงานของกิจการ (ณัฐพัชร์ ล้ อประดิษฐ์
พงษ์ , 2549)
แนวคิดส่ วนประสมการตลาดค้ าปลีก (Retail Mix)
แนวคิดในเรื่ องส่วนประสมการตลาดค้ าปลีก (Retail Mix) ประกอบด้ วยด้ านต่างๆ ดังนี ้ (อดุลย์ จาตุรงคกุล,
2543)
1. การจัดหมวดหมู่สินค้ า (Product Assortment) หมายถึง การจัดหมวดหมู่สินค้ าภายในร้ านจะต้ องสอดคล้ อง
กับความคาดหมายในการซื ้อของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายทังในด้
้ านความกว้ างและความลึกของหมวดหมู่สนิ ค้ า
2. การบริการและบรรยากาศในร้ าน (Services and Store Atmosphere) หมายถึง ร้ านค้ าปลีกจําเป็ นต้ องอาศัย
้
ส่วนประสมในการบริ การ (Services Mix) มาใช้ เป็ นเครื่ องมือหลักที่จะทําให้ ลกู ค้ าเห็นความแตกต่าง รวมทังบรรยากาศ
ของร้ านต้ องเหมาะสมกับกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย และนําไปสูก่ ารซื ้อสินค้ า
3. ราคา (Price) เนื่องจากราคาเป็ นปั จจัยที่สําคัญในการวางตําแหน่งของร้ าน ดังนัน้ การตัง้ ราคาจึงต้ อง
เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย หมวดหมูส่ นิ ค้ า และภาวการณ์แข่งขัน
4. การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) การใช้ เครื่ องมือในการส่งเสริ มการตลาดควรสนับสนุนและช่วยเสริ มการ
วางตําแหน่งหรื อภาพพจน์ของร้ าน โดยการเลือกใช้ วิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การสื่อสารข้ อมูลสินค้ า การใช้ พนักงาน
ขาย การแจก แถม หรื อชิงโชค การลดราคาผู้ประกอบการจึงจําเป็ นต้ องมีการวางแผนและหากลวิธีการส่งเสริ มการตลาด
ของตนไปยังผู้บริโภคแต่ละกลุม่ อย่างเหมาะสม
5. การจัดจําหน่าย (Place) การกําหนดขนาดและทําเลที่ตงของร้
ั้
านค้ าปลีกควรสัมพันธ์ กบั กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย รวมถึงการกําหนดช่องทางในการกระจาย
การให้ บริการแก่ลกู ค้ าได้ อย่างทัว่ ถึง
สําหรับส่วนประสมการตลาดค้ าปลีกของขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
1. การจัดหมวดหมู่สินค้ า (Product Assortment) หมายถึง การจัดวางสินค้ าของที่ระลึกซึง่ เป็ นสินค้ าหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดลําพูนอย่างเป็ นหมวดหมู่และหาได้ ง่าย ความหลากหลายของรูปแบบและขนาดของ
สินค้ า สินค้ ามีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐาน สินค้ ามีความแปลกใหม่และน่าสนใจ ปริมาณสินค้ าเพียงพอต่อการจําหน่าย เป็ นต้ น
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2. การบริ การและบรรยากาศในร้ าน (Services and Store Atmosphere) หมายถึง พนักงานขายของร้ าน
จําหน่ายสินค้ าของที่ระลึกแต่ละร้ านในขัวมุงท่าสิงห์ให้ บริ การลูกค้ าด้ วยอัธยาศัยไมตรี ที่ดีและสุภาพ มีความกระตือรื อร้ น
ในการให้ บริ การ บริ การได้ อย่างถูกต้ องและรวดเร็ ว ภาพลักษณ์ ของร้ านดี มีป้ายชื่อร้ านขนาดใหญ่สงั เกตได้ ง่าย มีการ
ตกแต่งในร้ านที่สวยงาม ร้ านค้ ามีความสะอาด มีช่องทางเดินกว้ างขวางไม่แออัด มีแสงสว่างเพียงพอ มีอากาศถ่ายเท
เหมาะสม เป็ นต้ น
3. ราคา (Price) หมายถึง ราคาสินค้ าสมเหตุสมผลเหมาะกับคุณภาพ ราคาสินค้ าถูกกว่าที่อื่น สินค้ ามีให้ เลือก
หลายระดับราคา สามารถต่อรองราคาได้ มีป้ายแสดงราคาที่ชดั เจน มีระบบรับชําระเงินด้ วยบัตรเครดิต เป็ นต้ น
4. การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง มีการโฆษณาตามแหล่งสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ป้ายโฆษณา และ
ระบบอินเทอร์ เน็ต มีสนิ ค้ าให้ ทดลองหรื อทดสอบก่อนการซื ้อ มีสว่ นลดราคาสินค้ า มีการแจกของสมนาคุณ มีการชิงรางวัล
ในช่วงเทศกาลสําคัญต่างๆ เป็ นต้ น
5. การจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง พื ้นที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ บริ เวณพื ้นที่จอดรถมีความปลอดภัย การ
เปิ ด - ปิ ดร้ านตรงตามเวลาที่ กํ า หนด ที่ ตัง้ ร้ านอยู่ใ นทํ า เลที่ เ หมาะสมสะดวกต่ อ การเดิ น ทางมาใช้ บ ริ ก าร เป็ นต้ น
แนวคิดการวิเคราะห์ ความความพึงพอใจด้ วย Importance-Performance Analysis (IPA)
การศึกษานี ้ ได้ ใช้ แนวคิดการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของ Martilla and James (1977) ซึ่งเป็ นการ
วิเคราะห์ความสําคัญกับผลที่ได้ (Importance-Performance Analysis: IPA) เพื่อวัดผลหรื อประเมินผลการยอมรับในตัว
สินค้ าของผู้บริ โภคในโปรแกรมทางการตลาดรูปแบบต่างๆ ผลที่ได้ สามารถแสดงออกมาในรูปภาพที่ง่ายต่อการแปลผลใน
รูปของกราฟสองมิติ จากคุณลักษณะต่างๆ ซึง่ มาจากมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งกราฟออกเป็ นแกน
ตังและแกนนอน
้
โดยแกนตังจะบอกถึ
้
งระดับความสําคัญ และแกนนอนจะบอกถึงการประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้ า โดยภายในกราฟจะแบ่งการวัดเป็ น 2 ระดับ คือระดับสูงและระดับตํ่า ดังรูปที่ 1
สําคัญมาก

Quadrant A

Quadrant B

ต้ องให้ ความสนใจ
(Concentrate Here)

พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริ การ
(Keep up the good Work)

พึงพอใจน้ อย

พึงพอใจมาก
Quadrant C

Quadrant D

ไม่ต้องให้ ความสําคัญมาก
(Low Priority)

ผลิตภัณฑ์และบริ การดีมาก
แต่ลกู ค้ าไม่ให้ ความสําคัญ
(Possible Overkill)

สําคัญน้ อย
รู ปที่ 1 กราฟแสดงการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบผลการให้ ระดับความสําคัญ และการประเมินผลความพึงพอใจ
ที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้ า
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เมื่อนําค่าระดับความสําคัญ และระดับความพึงพอใจมาเปรี ยบเทียบกันในแต่ละคุณสมบัติ ผลลัพธ์ที่ได้ ตกอยู่ที่
Quadrant ใดๆ จะสามารถอธิบายความหมายได้ 4 ลักษณะดังต่อไปนี ้
Quadrant A (Concentrate Here) คือ คุณลักษณะที่มีความสําคัญต่อลูกค้ า แต่ไม่ได้ รับการตอบสนองอย่าง
เพียงพอ
Quadrant B (Keep up the good Work) คือ ผู้ให้ บริ การสามารถตอบสนองได้ เป็ นอย่างดีในคุณลักษณะที่
ลูกค้ าให้ ความสําคัญมาก
Quadrant C (Low Priority) คือ ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพตํ่าหรื อมีการบริ การตํ่าในคุณลักษณะที่ไม่สําคัญต่อลูกค้ า
ผู้ให้ บริการสามารถเลื่อนการปรับปรุงออกไปก่อน
Quadrant D (Possible Overkill) คือ ผู้ให้ บริ การให้ ความสําคัญมากเกินความจําเป็ นในคุณลักษณะที่มี
ความสําคัญน้ อยต่อการตัดสินใจของลูกค้ า

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ปฐมรั ตน์ ชิวปรี ชา (2549) ได้ ศกึ ษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื ้อสินค้ าที่ระลึกประเภท
หัตถกรรมของผู้บริ โภคชาวต่างชาติ จากศูนย์หตั ถกรรมบ้ านถวาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการซื ้อสินค้ า และปั ญหาในการซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภคชาวต่างชาติ
โดยใช้ ทฤษฎีสว่ นประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรื อ 4Ps) ของ Kotler (2003: อ้ างถึงในศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ
คณะ, 2546) ได้ กล่าวถึงทฤษฎีสว่ นประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึง่ บริ ษัทใช้ ร่วมกัน
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุม่ เป้าหมาย ประกอบด้ วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Place
หรื อ Distribution) และการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) การวิจยั ดังกล่าวพบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิ พลต่อการซื ้อสินค้ าที่ระลึกประเภทหัตถกรรมของผู้บริ โภคชาวต่างชาติ ด้ านราคาและด้ านการส่งเสริ มการตลาดมี
อิทธิพลอยู่ในระดับมาก ส่วนด้ านผลิตภัณฑ์และด้ านการจัดจําหน่ายมีอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อนําปั จจัยย่อยใน
แต่ละด้ านของส่วนประสมทางการตลาดมาเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยความสําคัญสูงสุด 3 อันดับแรก พบว่า ด้ านผลิตภัณฑ์
อันดับแรกคือ คุณภาพของสินค้ า รองลงมาคือ ความหลากหลายของสินค้ า และเอกลักษณ์ของสินค้ า ตามลําดับ ด้ าน
ราคา อันดับแรกคือ ราคาเหมาะสมกับสินค้ า รองลงมาคือ ต่อรองราคาได้ และความหลากหลายของราคา ตามลําดับ
ด้ านการจัดจําหน่าย อันดับแรกคือ ร้ านน่าเชื่อถือ รองลงมาคือ การแบ่งประเภทของสินค้ าอย่างดี และสถานที่ตงั ้
ตามลําดับ ด้ านการส่งเสริ มทางการตลาด อันดับแรกคือ ผู้ขายมีอธั ยาศัยดี รองลงมาคือ ผู้ขายสามารถสื่อสารได้ ดี และมี
ส่วนลดเงินสด ตามลําดับ
พูลศิริ กลายสุข (2549) ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมผู้บริ โภคในการเลือกซื ้อสินค้ ากลุม่ ของที่ระลึกบนถนนคนเดิน ถนน
ราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภคในการเลือกซื ้อสินค้ ากลุ่มของที่
ระลึก บนถนนคนเดิ น ถนนราชดํ า เนิ น อํ า เภอเมื อ ง จัง หวัด เชี ย งใหม่ โดยได้ ใ ช้ ท ฤษฎี เ กี่ ย วกับ พฤติ ก รรมผู้บ ริ โ ภค
(Consumer Behavior) ของศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) และได้ ใช้ แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรื อ
4Ps) ของศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2544) การวิจยั ดังกล่าวพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซื ้ออาหารและเครื่ องดื่มมาก
ั ฑ์ที่กะทัดรัด สวยงาม ส่วนผู้มีอิทธิพลใน
ที่สดุ ซื ้อสินค้ าประเภทเสื ้อผ้ า รองเท้ า เป็ นจํานวนเงินมากที่สดุ และชอบบรรจุภณ
การตัดสินใจซื ้อสินค้ ากลุ่มของที่ระลึกส่วนใหญ่ คือ ตัวเอง เหตุผลในการเลือกซื ้อสินค้ ากลุ่มของที่ระลึก คือ เอาไว้ ใช้ เอง
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นิยมมาเที่ยวถนนคนเดิน ช่วงเวลา 18.01 - 20.00 น. เลือกซื ้อสินค้ าบ่อยที่สดุ ในโอกาสวันเกิด ความบ่อยของการซื ้อสินค้ า
กลุม่ ของที่ระลึกโดยเฉลี่ยเดือนละ 301 - 500 บาท และถ้ าต้ องการเลือกซื ้อสินค้ ากลุม่ ของที่ระลึกในครัง้ ต่อไปจะตัดสินใจ
ลองเปลี่ยนเป็ นซื ้อสินค้ าแบบอื่นบ้ าง มีความพึงพอใจมากที่สดุ ในกิจกรรมส่งเสริ มการขายรู ปแบบส่วนลดราคา การรู้ จกั
หรื อทราบข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ ากลุ่มของที่ระลึกมักจะทราบจากเพื่อนแนะนํา มีความคิดเห็นว่าจะกลับมาเลือกซื ้อสินค้ า
กลุม่ ของที่ระลึกบนถนนคนเดินอีก และจะแนะนําบุคคลอื่นๆ ให้ เลือกซื ้อสินค้ ากลุม่ ของที่ระลึกบนถนนคนเดินต่อไป

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
การวิจยั นี ้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากลูกค้ าที่ซื ้อสินค้ าของฝากของที่ระลึกต่างๆ ในขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน
ขอบเขตเนื ้อหา ศึกษาถึงระดับความสําคัญและความพึงพอใจของลูกค้ าต่อส่วนประสมการตลาดค้ าปลีกของขัว
มุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน โดยการใช้ กรอบแนวคิดส่วนประสมการตลาดค้ าปลีก (Retail Mix) ซึง่ มีผลต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้ า ประกอบด้ วย ปั จจัยด้ านการจัดหมวดหมู่สินค้ า ปั จจัยด้ านการบริ การและบรรยากาศในร้ าน ปั จจัยด้ านราคา
ปั จจัยด้ านการส่งเสริมการตลาด และปั จจัยด้ านการจัดจําหน่าย
2. ขัน้ ตอนการศึกษา
2.1 รวบรวมข้ อมูลเบื ้องต้ นที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา ได้ แก่ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง บทความ ตํารา และ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
2.2 สร้ างแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลซึง่ แบ่งออกเป็ น
2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับการให้ ระดับความสําคัญ และความ
พึงพอใจที่มีต่อส่วนประสมการตลาดค้ าปลีกของลูกค้ าที่ซื ้อสินค้ าของฝากของที่ระลึกต่างๆ ในขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมือง
ลําพูน โดยคําถามในแบบสอบถามเป็ นคําถามแบบตัวเลือกแบ่งระดับความสําคัญ และความพึงพอใจออกเป็ นอย่างละ 5
ระดับ โดยใช้ Rating Scale
2.3 การทดสอบแบบสอบถาม (Pre-Test Questionnaire) โดยเลือกทดสอบแบบสอบถามจากลูกค้ าที่
ซื ้อสินค้ าของฝากของที่ระลึกต่างๆ ในขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน จํานวน 15 ราย เพื่อเป็ นการทดสอบความเข้ าใจ
คําถามแต่ละข้ อในแบบสอบถามซึง่ จะได้ นํามาปรับปรุงแก้ ไขจนได้ แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
2.4 เก็บรวบรวมข้ อมูลจากลูกค้ าที่ซื ้อสินค้ าของฝากของที่ระลึกต่างๆ ในขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมือง
ลําพูน โดยใช้ แบบสอบถาม
2.5 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษา คือ ลูกค้ าที่ซื ้อสินค้ าของฝากของที่ระลึกต่างๆ ในขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูนจํานวน
300 ราย เนื่องจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้ าหน้ าที่ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน จํานวน 2 ราย
และจากลูกค้ าในบริ เวณขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน จํานวน 30 ราย พบว่า ลูกค้ าที่ซื ้อสินค้ าของฝากของที่ระลึกจาก
ขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน ส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ าที่มาจากต่างจังหวัดมากกว่าลูกค้ าที่อยู่ในพื ้นที่จงั หวัดลําพูน ดังนัน้
การเลือกตัวอย่างจะใช้ วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota Sampling) โดยจะแบ่งลูกค้ าออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่
ลูกค้ าที่อยูใ่ นพื ้นที่จงั หวัดลําพูน จํานวน 100 ราย และกลุม่ ลูกค้ าที่มาจากต่างจังหวัด จํานวน 200 ราย
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4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลจะใช้ แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้ อมูลจากลูกค้ าที่ซื ้อสินค้ าของฝากของที่ระลึกต่างๆ ใน
ขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน จํานวน 300 ราย โดยเก็บข้ อมูลทุกวันเป็ นเวลา 5 สัปดาห์ ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น.
ซึง่ เป็ นช่วงเวลาเปิ ดทําการของขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน โดยกระจายช่วงเวลาในการเก็บแบบสอบถามให้ ครอบคลุม
ช่วงเวลาเช้ า บ่าย และเย็น
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้ วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ ประกอบด้ วย การวิเคราะห์เชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)
เกณฑ์การให้ คะแนนแบบสอบถามซึ่งประกอบไปด้ วยข้ อความที่เป็ นการวัดระดับความพึงพอใจ และระดับ
ความสําคัญต่อปั จจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดค้ าปลีกในแต่ละด้ าน ซึ่งจะใช้ มาตราวัดแบบประมาณค่า (Rating
Scale) (กุณฑลี รื่ นรมย์, 2549) ที่มีเกณฑ์ในการให้ คะแนนระดับความพึงพอใจ และระดับความสําคัญ ดังนี ้ ระดับคะแนน
1 หมายถึง ความพึงพอใจหรื อความสําคัญน้ อยที่สดุ ระดับคะแนน 2 หมายถึง ความพึงพอใจหรื อความสําคัญน้ อย ระดับ
คะแนน 3 หมายถึง ความพึงพอใจหรื อความสําคัญปานกลาง ระดับคะแนน 4 หมายถึง ความพึงพอใจหรื อความสําคัญ
มาก และ ระดับคะแนน 5 หมายถึง ความพึงพอใจหรื อความสําคัญมากที่สดุ
นําผลคะแนนระดับความพึงพอใจ และระดับความสําคัญที่ได้ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย จากนันใช้
้ เกณฑ์ในการ
แปลความหมายซึง่ จะแบ่งเป็ น 5 ระดับจากช่วงค่าเฉลี่ยดังนี ้ ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง พึงพอใจหรื อมีความสําคัญใน
ระดับน้ อยที่สดุ ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง พึงพอใจหรื อมีความสําคัญในระดับน้ อย ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง
พึงพอใจหรื อมีความสําคัญในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง พึงพอใจหรื อมีความสําคัญในระดับมาก
และ ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจหรื อมีความสําคัญในระดับมากที่สดุ
สําหรั บการวิเคราะห์ ข้อมูลระดับความสํา คัญและระดับความพึงพอใจโดยใช้ เทคนิค IPA (ImportancePerformance Analysis: IPA) สามารถวิเคราะห์แปลความหมายได้ ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการแปลความหมายของข้ อมูลค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญ และค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ในแต่ละ Quadrant
ค่ าเฉลี่ยระดับ
ค่ าเฉลี่ยระดับ
Quadrant
ความหมาย
ความสําคัญ
ความพึงพอใจ
คุณลักษณะที่มีความสําคัญต่อลูกค้ าและไม่ได้ รับ
A
3.00 – 5.00
1.00 – 3.00
การตอบสนองอย่างเพียงพอ
ผู้ให้ บริการสามารถตอบสนองได้ เป็ นอย่างดีใน
B
3.00 – 5.00
3.00 – 5.00
คุณลักษณะที่ลกู ค้ าให้ ความสําคัญมาก
ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพตํ่าหรื อมีการบริการตํ่าใน
C
คุณลักษณะที่ไม่สําคัญต่อลูกค้ า ผู้ให้ บริ การ
1.00 – 3.00
1.00 – 3.00
สามารถเลื่อนการปรับปรุงออกไปก่อน
ผู้ให้ บริการให้ ความสําคัญมากเกินความจําเป็ นใน
D
คุณลักษณะที่มีความสําคัญน้ อยต่อการตัดสินใจ
1.00 – 3.00
3.00 – 5.00
ของลูกค้ า
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ผลการศึกษา
จากการศึกษา ความพึงพอใจของลูกค้ าต่อส่วนประสมการตลาดค้ าปลีกของขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มีช่วงอายุ 18 – 24 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ น
นักเรี ยน / นักศึกษา มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท เป็ นลูกค้ าที่อยู่ต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ใกล้ เคียงกับจังหวัด
ลําพูน เดินทางมาโดยรถยนต์ นานๆ มาซื ้อสินค้ าครัง้ หนึ่ง มีค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสินค้ าไม่เกิน 500 บาท ส่วนใหญ่ซื ้ออาหาร
และเครื่ องดื่ม และรู้จกั หรื อทราบข้ อมูลเกี่ยวกับขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูนจากเพื่อนแนะนํา
เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้ วยเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis:
IPA) สามารถเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจในแต่ละปั จจัยย่อยของส่วนประสม
การตลาดค้ าปลีกได้ จากตารางที่ 1 ซึง่ จะสามารถแปลผลได้ ว่า ในแต่ละปั จจัยย่อยจัดอยู่ในจตุภาค (Quadrant) ใด
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ และ IPA Quadrant ในแต่ละปั จจัยย่อยของ
ส่วนประสมการตลาดค้ าปลีก
อันดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ปั จจัยย่ อย
มีการจัดวางสินค้ าอย่างเป็ น
หมวดหมู่ หาง่าย
สินค้ ามีหลายรูปแบบและ
หลายขนาดให้ เลือก
สินค้ ามีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐาน
สินค้ ามีความใหม่ ไม่ใกล้ วนั
หมดอายุ
สินค้ ามีเอกลักษณ์ แปลก
ใหม่ และน่าสนใจ
มีสนิ ค้ าจําหน่ายครบชนิดใน
ที่เดียว
บรรจุภณ
ั ฑ์สวยงาม และ
พกพาสะดวก
มีการรับเปลี่ยนคืนสินค้ า
สามารถซื ้อสินค้ าในปริมาณ
มากตามความต้ องการ
พนักงานขายมีความ
กระตือรื อร้ น

ปั จจัยหลัก

ระดับความ
ระดับ
ความสําคัญ พึงพอใจ

IPA
Quadrant

ค่ าเฉลี่ย

ค่ าเฉลี่ย

การจัดหมวดหมู่สนิ ค้ า

4.40

3.70

B

การจัดหมวดหมู่สนิ ค้ า

4.24

3.56

B

การจัดหมวดหมู่สนิ ค้ า

4.43

3.78

B

การจัดหมวดหมู่สนิ ค้ า

4.35

3.73

B

การจัดหมวดหมู่สนิ ค้ า

4.34

3.59

B

การจัดหมวดหมู่สนิ ค้ า

3.88

3.28

B

การจัดหมวดหมู่สนิ ค้ า

4.20

3.66

B

การจัดหมวดหมู่สนิ ค้ า

3.83

3.34

B

การจัดหมวดหมู่สนิ ค้ า

3.93

3.47

B

การบริการและ
บรรยากาศในร้ าน

4.29

3.73

B

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49=น้ อยที่สดุ 1.50-2.49=น้ อย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากที่สดุ
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ตารางที่ 2 (ต่ อ) แสดงค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ และ IPA Quadrant ในแต่ละปั จจัยย่อย
ของส่วนประสมการตลาดค้ าปลีก
ระดับความ
ระดับ
IPA
ความสําคัญ พึงพอใจ
อันดับ
ปั จจัยย่ อย
ปั จจัยหลัก
Quadrant
ค่ าเฉลี่ย
ค่ าเฉลี่ย
พนักงานให้ บริการได้ อย่าง
การบริการและ
11
4.28
3.75
B
ถูกต้ อง รวดเร็ว
บรรยากาศในร้ าน
การบริการและ
12 ภาพลักษณ์ของร้ านดี
4.41
3.81
B
บรรยากาศในร้ าน
มีป้ายชื่อร้ านขนาดใหญ่
การบริการและ
13
4.25
3.62
B
สังเกตได้ ง่าย
บรรยากาศในร้ าน
มีการตกแต่งในร้ านที่
การบริการและ
14
4.26
3.64
B
สวยงาม
บรรยากาศในร้ าน
การบริการและ
15 ร้ านค้ ามีความสะอาด
4.39
3.78
B
บรรยากาศในร้ าน
มีช่องทางเดินกว้ างขวางไม่
การบริการและ
16
4.39
3.61
B
แออัด
บรรยากาศในร้ าน
การบริการและ
17 ร้ านค้ ามีแสงสว่างเพียงพอ
4.25
3.63
B
บรรยากาศในร้ าน
ร้ านค้ ามีอากาศถ่ายเท
การบริการและ
18
4.26
3.61
B
เหมาะสม
บรรยากาศในร้ าน
ราคาสินค้ าสมเหตุสมผล
19
ราคา
4.41
3.70
B
เหมาะกับคุณภาพ
20 ราคาสินค้ าถูกกว่าที่อื่น
ราคา
4.18
3.40
B
ราคาสินค้ าอยูใ่ นระดับ
21
ราคา
4.00
3.30
B
เดียวกับที่ซื ้อจากแหล่งทัว่ ไป
สินค้ ามีให้ เลือกหลายระดับ
22
ราคา
4.00
3.42
B
ราคา
23 สามารถต่อรองราคาสินค้ าได้
ราคา
4.22
3.58
B
24 มีป้ายแสดงราคาที่ชดั เจน
ราคา
4.21
3.31
B
มีระบบรับชําระเงินด้ วยบัตร
25
ราคา
3.12
1.83
A
เครดิต
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49=น้ อยที่สดุ 1.50-2.49=น้ อย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากที่สดุ
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ตารางที่ 2 (ต่ อ) แสดงค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ และ IPA Quadrant ในแต่ละปั จจัยย่อย
ของส่วนประสมการตลาดค้ าปลีก
ระดับความ
ระดับ
IPA
ความสําคัญ พึงพอใจ
อันดับ
ปั จจัยย่ อย
ปั จจัยหลัก
Quadrant
ค่ าเฉลี่ย
ค่ าเฉลี่ย
มีการโฆษณาสินค้ าผ่านสื่อ
26
การส่งเสริมการตลาด
3.94
2.23
A
สิง่ พิมพ์
มีการโฆษณาสินค้ าผ่านสื่อ
27
การส่งเสริมการตลาด
3.95
2.26
A
โทรทัศน์ วิทยุ
มีป้ายโฆษณาตามแหล่ง
28
การส่งเสริมการตลาด
3.98
2.37
A
ต่างๆ ที่เห็นได้ ชดั เจน
มีการโฆษณาสินค้ าผ่านทาง
29
การส่งเสริมการตลาด
4.04
2.16
A
ระบบอินเทอร์ เน็ต
มีสนิ ค้ าให้ ทดลอง ทดสอบ
30
การส่งเสริมการตลาด
4.03
3.29
B
ก่อนการซื ้อ
31 มีการลดราคาสินค้ า
การส่งเสริมการตลาด
4.03
3.19
B
32 มีการแจกของแถม
การส่งเสริมการตลาด
3.64
2.43
A
มีการชิงรางวัลในช่วง
33
การส่งเสริมการตลาด
3.48
2.16
A
เทศกาลสําคัญต่างๆ
พนักงานขายมีอธั ยาศัยไมตรี
34
การส่งเสริมการตลาด
4.38
3.97
B
ที่ดีและสุภาพ
มีการประชาสัมพันธ์ให้ ข้อมูล
35
การส่งเสริมการตลาด
3.96
2.49
A
ข่าวสาร
การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ
36 เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการตลาด
3.87
2.27
A
ขัวมุงท่าสิงห์
ที่ตงร้
ั ้ านอยูใ่ นทําเลเหมาะสม
37 สะดวกต่อการเดินทางมาใช้
การจัดจําหน่าย
4.59
4.59
B
บริการ
พื ้นที่จอดรถสามารถเข้ า-ออก
38
การจัดจําหน่าย
4.42
4.19
B
ได้ อย่างสะดวก
39 มีพื ้นที่จอดรถเพียงพอ
การจัดจําหน่าย
4.39
3.76
B
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49=น้ อยที่สดุ 1.50-2.49=น้ อย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากที่สดุ
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ตารางที่ 2 (ต่ อ) แสดงค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ และ IPA Quadrant ในแต่ละปั จจัยย่อย
ของส่วนประสมการตลาดค้ าปลีก
ระดับความ
ระดับ
IPA
ความสําคัญ พึงพอใจ
อันดับ
ปั จจัยย่ อย
ปั จจัยหลัก
Quadrant
ค่ าเฉลี่ย
ค่ าเฉลี่ย
40
41
42
43

บริเวณพื ้นที่จอดรถมีความ
ปลอดภัย
เวลาเปิ ดร้ านเหมาะสม
เวลาปิ ดร้ านเหมาะสม
เปิ ด-ปิ ดร้ านตรงตามเวลา

การจัดจําหน่าย

4.44

3.68

B

การจัดจําหน่าย
การจัดจําหน่าย
การจัดจําหน่าย

4.13
4.16
4.05

3.71
3.58
3.48

B
B
B

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49=น้ อยที่สดุ 1.50-2.49=น้ อย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากที่สดุ

การวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้ าต่อส่วนประสมการตลาดค้ าปลีกของขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน ด้ วย
เทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA) สามารถแสดงออกมาในรูปของกราฟสองมิติเพื่อให้ ง่ายต่อการ
แปลผล โดยกราฟจะแบ่งออกเป็ นแกนตังซึ
้ ง่ จะบอกถึงระดับความสําคัญ และแกนนอนซึง่ จะบอกถึงการประเมินผลความ
พึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริ การของลูกค้ า ภายในกราฟจะแบ่งการวัดออกเป็ น 2 ระดับ คือระดับสูงและระดับตํ่า
เนื่องจากการศึกษานี ้ใช้ มาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale ในการแบ่งระดับความสําคัญ และความพึงพอใจออกเป็ น
อย่างละ 5 ระดับ ดังนันกราฟจึ
้
งมีจดุ ตัดแกนที่คา่ กลางคือ 3.00 ดังรูปที่ 2

รู ปที่ 2 กราฟแสดงการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบผลการให้ ระดับความสําคัญและ
ความพึงพอใจของลูกค้ าต่อส่วนประสมการตลาดค้ าปลีกของขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน
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จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IPA พบว่า ปั จจัยย่อยเกือบทังหมดอยู
้
่ใน Quadrant B ซึ่งหมายถึง ขัวมุงท่าสิงห์
อําเภอเมืองลําพูน สามารถตอบสนองได้ เป็ นอย่างดีในคุณลักษณะที่ลกู ค้ าให้ ความสําคัญมาก อย่างไรก็ตามมีปัจจัยย่อย
ที่อยู่ใน Quadrant A ซึง่ หน่วยงานที่ดแู ลรับผิดชอบของขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูนควรให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ และ
ควรทําการปรับปรุงแก้ ไขอย่างเร่ งด่วน เนื่องจากมีความสําคัญต่อลูกค้ าแต่ไม่ได้ รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ จึงทําให้
ลูกค้ าเกิดความไม่พงึ พอใจขึ ้น ได้ แก่ ปั จจัยย่อยเรื่ องมีการโฆษณาสินค้ าผ่านทางระบบอินเทอร์ เน็ต ปั จจัยย่อยเรื่ องมีการ
โฆษณาสินค้ าผ่านสื่อสิง่ พิมพ์ ปั จจัยย่อยเรื่ องมีการโฆษณาสินค้ าผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ ปั จจัยย่อยเรื่ องมีป้ายโฆษณาตาม
แหล่งต่างๆ ที่เห็นได้ ชดั เจน ปั จจัยย่อยเรื่ องมีการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับขัวมุงท่าสิงห์ ปั จจัย
ย่อยเรื่ องมีการประชาสัมพันธ์ให้ ข้อมูลข่าวสาร ปั จจัยย่อยเรื่ องมีการชิงรางวัลในช่วงเทศกาลสําคัญต่างๆ ปั จจัยย่อยเรื่ องมี
ระบบรับชําระเงินด้ วยบัตรเครดิต และปั จจัยย่อยเรื่ องมีการแจกของแถม จะเห็นได้ ว่าปั จจัยย่อยเหล่านี ้มีเพียงปั จจัยย่อย
เดียว คือ มีระบบรับชําระเงินด้ วยบัตรเครดิตที่อยู่ในปั จจัยด้ านราคา ส่วนปั จจัยย่อยอื่นๆ อยู่ในปั จจัยด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด
การวิเคราะห์หาความแตกต่าง โดยการนําข้ อมูลระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจของลูกค้ าที่ซื ้อสินค้ า
ของฝากของที่ระลึกจากขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน ไปจําแนกตามภูมิลําเนา ซึ่งในการศึกษานี ไ้ ด้ แบ่งกลุ่มลูกค้ า
ออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ลูกค้ าที่อยูใ่ นพื ้นที่จงั หวัดลําพูน จํานวน 100 ราย และ กลุม่ ลูกค้ าต่างจังหวัด จํานวน 200 ราย
จากนันนํ
้ าข้ อมูลค่าเฉลี่ยของระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจของแต่ละกลุม่ ไปวิเคราะห์โดยใช้ เทคนิค IPA ซึ่ง
สามารถแสดงในรูปแบบกราฟได้ ดังรูปที่ 3 และ รูปที่ 4

รู ปที่ 3 กราฟแสดงการวิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบผลการให้ ระดับความสําคัญและความพึงพอใจของลูกค้ าที่อยูใ่ นพื ้นที่
จังหวัดลําพูนต่อส่วนประสมการตลาดค้ าปลีกของขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน
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รู ปที่ 4 กราฟแสดงการวิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบผลการให้ ระดับความสําคัญและความพึงพอใจของลูกค้ าต่างจังหวัด
ต่อส่วนประสมการตลาดค้ าปลีกของขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน
จากกราฟรูปที่ 3 และ รูปที่ 4 จะเห็นได้ ว่า ปั จจัยย่อยที่อยู่ใน Quadrant ที่ต่างกันมีเพียงปั จจัยย่อยเดียว คือ
ปั จจัยย่อยเรื่ องมีระบบรับชําระเงินด้ วยบัตรเครดิต ซึ่งกราฟรู ปที่ 3 (กลุ่มลูกค้ าที่อยู่ในพื ้นที่จงั หวัดลําพูน) จะอยู่ใน
Quadrant C ส่วนกราฟรู ปที่ 4 (กลุม่ ลูกค้ าต่างจังหวัด) จะอยู่ใน Quadrant A ดังนัน้ ในกรณีที่เน้ นไปยังกลุม่ ลูกค้ าที่อยู่ใน
พื ้นที่จงั หวัดลําพูนซึง่ ไม่ได้ ให้ ความสําคัญต่อการมีระบบรับชําระเงินด้ วยบัตรเครดิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องของขัวมุงท่าสิงห์
สามารถเลื่อนการปรับปรุงสําหรับเรื่ องนี ้ออกไปก่อนได้
ในทางตรงกันข้ าม ถ้ าเน้ นไปยังกลุ่มลูกค้ าต่างจังหวัดซึ่งให้ ความสําคัญต่อการมีระบบรับชําระเงินด้ วยบัตร
เครดิต แต่ไม่ได้ รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ จึงทําให้ ลูกค้ ากลุ่มนี เ้ กิดความไม่พึงพอใจขึน้ ดังนัน้ หน่วยงานที่ดูแล
รับผิดชอบของขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูนควรให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ และควรทําการปรับปรุงแก้ ไขอย่างเร่งด่วน

การอภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
การอภิปรายผลการศึกษา
ผลจากการศึก ษา พบว่า มี ปั จ จัย ย่อ ยของส่ว นประสมการตลาดค้ า ปลี ก ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ที่
เกี่ยวข้ องในอดีต ดังนี ้
ด้ านการส่งเสริ มการตลาด มีปัจจัยย่อย ได้ แก่ พนักงานขายมีอธั ยาศัยไมตรี ที่ดีและสุภาพ มีการโฆษณาสินค้ า
ผ่านทางระบบอินเทอร์ เน็ต และมีการลดราคาสินค้ า ที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามให้ ความสําคัญอยู่ในระดับมากซึง่ สอดคล้ องกับ
ผลงานวิจยั ของปฐมรัตน์ ชิวปรี ชา (2549) และพูลศิริ กลายสุข (2549)
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ด้ านราคา มี ปัจจัยย่อ ย ได้ แ ก่ มีสิน ค้ าให้ เลือกหลายระดับราคา สามารถต่อรองราคาสิน ค้ าได้ ราคาสิน ค้ า
สมเหตุสมผลเหมาะกับคุณภาพ และ มีป้ายแสดงราคาที่ชดั เจน ที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามให้ ความสําคัญอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของปฐมรัตน์ ชิวปรี ชา (2549) และพูลศิริ กลายสุข (2549) นอกจากนี ้ มีปัจจัยย่อย คือ ราคา
สินค้ าถูกกว่าที่อื่น ที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามให้ ความสําคัญอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของพูลศิริ กลายสุข
(2549) และมีปัจจัยย่อย คือ มีระบบรับชําระเงินด้ วยบัตรเครดิต ที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามให้ ความสําคัญอยู่ในระดับปาน
กลาง ซึง่ สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของปฐมรัตน์ ชิวปรี ชา (2549)
ด้ านการจัดหมวดหมู่สินค้ า มีปัจจัยย่อย ได้ แก่ สินค้ ามีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐาน สินค้ ามีเอกลักษณ์แปลกใหม่ และ
น่าสนใจ สินค้ ามีหลายรู ปแบบและหลายขนาดให้ เลือก และมีการจัดวางสินค้ าอย่างเป็ นหมวดหมู่ หาง่าย ที่ผ้ ูตอบ
แบบสอบถามให้ ความสําคัญอยู่ในระดับมาก ซึง่ สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของปฐมรัตน์ ชิวปรี ชา (2549) และพูลศิริ กลาย
ั ฑ์สวยงามและพกพาสะดวก และมีการรับเปลี่ยนคืนสินค้ า ที่ผ้ ตู อบ
สุข (2549) นอกจากนี ้ มีปัจจัยย่อย ได้ แก่ บรรจุภณ
แบบสอบถามให้ ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของพูลศิริ กลายสุข (2549)
ด้ านการจัดจําหน่าย มีปัจจัยย่อย คือ ที่ตงร้
ั ้ านอยู่ในทําเลเหมาะสมสะดวกต่อการเดินทางมาใช้ บริ การ ที่ผ้ ตู อบ
แบบสอบถามให้ ความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สดุ ซึ่งเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการศึกษาของปฐมรัตน์ ชิวปรี ชา
(2549) ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสําคัญต่อเรื่ องที่ตงร้
ั ้ านอยู่ในทําเลเหมาะสมสะดวกต่อการเดินทางมาใช้
บริการอยูใ่ นระดับมาก
ด้ านการบริ การและบรรยากาศในร้ าน มีปัจจัยย่อย คือ มีการตกแต่งในร้ านที่สวยงาม ที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้ องกับผลงานวิจัยของ ปฐมรัตน์ ชิวปรี ชา (2549) และ พูลศิริ กลายสุข (2549)
นอกจากนี ้ มีปัจจัยย่อย ได้ แก่ ร้ านค้ ามีความสะอาด พนักงานให้ บริ การได้ อย่างถูกต้ องรวดเร็ว และ ภาพลักษณ์ของร้ านดี
ที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามให้ ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ ปฐมรัตน์ ชิวปรี ชา (2549)
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาจะเน้ นการปรับปรุ งและพัฒนาปั จจัยย่อยที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามให้ ความสําคัญมาก
แต่มีความพึงพอใจน้ อยในแต่ละปั จจัยทางของส่วนประสมการตลาดค้ าปลีก ดังต่อไปนี ้
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องของขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน ควรจัดให้ มีกิจกรรมทาง
้
การตลาด และมีแผนการส่งเสริ มการตลาดที่ชดั เจน เช่น มีการแจ้ งกิจกรรมการตลาดให้ ร้านค้ าทราบอย่างทัว่ ถึง รวมทังมี
การจัดการส่งเสริ มการตลาดด้ านอื่นๆ เช่น มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะทางอินเทอร์ เน็ตให้ มากขึน้ เพื่อให้
เข้ าถึงลูกค้ าที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายได้ ร้ ู จักขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูนมากขึน้ รวมถึงเพิ่มการโฆษณาสินค้ าผ่านสื่อ
สิง่ พิมพ์ เช่น แจกแผ่นพับ ใบปลิว โบรชัวร์ เป็ นต้ น ตามแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญๆ ของจังหวัดลําพูน หรื อตามสถานที่สําคัญ
ต่างๆ เพื่อเป็ นการแนะนําและจูงใจให้ ลกู ค้ าเดินทางมายังขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน เพิ่มการโฆษณาสินค้ าผ่านสื่อ
โทรทัศน์ วิทยุ ให้ มากขึ ้น โดยอาจใช้ ช่องรายการโทรทัศน์ที่เป็ นรายการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรื อช่องสารคดีที่เกี่ยวกับ
การเผยแพร่ทางวัฒนธรรม สําหรับการโฆษณาผ่านทางวิทยุอาจเลือกคลื่นวิทยุชมุ ชนของท้ องถิ่นในการโฆษณาสินค้ าและ
ประชาสัมพันธ์ขวั มุงท่าสิงห์ ควรมีการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) ที่ดงึ ดูดใจโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อเพิ่มจํานวน
ลูกค้ าและยอดขายให้ กบั ร้ านค้ าที่เช่าพื ้นที่อย่างสมํ่าเสมอด้ วย เช่น การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมพื ้นเมืองของจังหวัดลําพูน
บริ เวณขัวมุงท่าสิงห์ อาทิ การแสดงดนตรี พื ้นเมือง การฟ้อนรํ า การสาธิตการทอผ้ า การจัดแฟชัน่ โชว์การแต่งกายด้ วยผ้ า
ฝ้ายหรื อผ้ าไหมยกดอกของจังหวัดลําพูน การประกวดและการจัดแสดงการทําอาหารพื ้นเมืองของจังหวัดลําพูน เป็ นต้ น
เพิ่มป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่างๆ ของจังหวัดลําพูนที่ลกู ค้ าสามารถมองเห็นได้ ชดั เจน เช่น บริ เวณวัดพระธาตุหริ ภญ
ุ ชัย
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วรมหาวิหาร ซึ่งตังอยู
้ ่ฝั่งตรงข้ ามของขัวมุงท่าสิงห์ ตามสี่แยกไฟแดง หรื อตามแหล่งชุมชนต่างๆ เป็ นต้ น ส่วนร้ านค้ าในขัว
มุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูนควรมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริ มการขายให้ มากขึ ้น เช่น ในช่วงเทศกาลสําคัญต่างๆ ควรจัด
ให้ มีการชิงรางวัล มีการแจกของแถม หรื อแจกของที่ระลึกที่เป็ นเอกลักษณ์ที่สามารถสร้ างการจดจํา ซึง่ สามารถสร้ างความ
ประทับใจแก่ลกู ค้ าที่เดินทางมายังขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน ได้ มากขึ ้น อีกทังควรมี
้
การลดราคาสินค้ า และมีสินค้ า
ให้ ทดลอง ทดสอบก่อนการซื ้อ เพื่อให้ ลกู ค้ าตัดสินใจซื ้อสินค้ าได้ ง่ายขึ ้น
ด้ านราคา หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องของขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน ควรให้ ความสนใจกับเรื่ องมีระบบรับชําระ
้ ดบริ การรับชําระเงินด้ วยบัตร
เงินด้ วยบัตรเครดิต โดยอาจติดต่อกับสถาบันการเงินให้ เป็ นหน่วยงานกลางในการติดตังจุ
เครดิตในขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการชําระเงินแก่ลกู ค้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี
ที่เน้ นขายสินค้ าไปยังกลุ่มลูกค้ าต่างจังหวัดที่ให้ ความสําคัญในเรื่ องนี ้ อาจเพราะปั ญหาการเดินทางมายังขัวมุงท่าสิงห์ที่
อยูไ่ กลจากภูมิลําเนาทําให้ ในการเดินทางมาในแต่ละครัง้ ต้ องซื ้อสินค้ าเป็ นจํานวนมาก ซึง่ อาจจะซื ้อสินค้ าไปใช้ เอง หรื อซื ้อ
ไปเป็ นของฝากของที่ระลึกก็ได้ ตรงข้ ามกับลูกค้ าที่อยู่ในพื ้นที่จังหวัดลําพูนที่อยู่ใกล้ ขัวมุงท่าสิงห์มากกว่า จึงสามารถ
เดินทางมาได้ สะดวกและบ่อยกว่า และอาจจะนิยมซื ้อสินค้ าประเภทอาหารและเครื่ องดื่มมากกว่า ซึ่งไม่ได้ ซื ้อสินค้ าเป็ น
้
จํานวนเงินที่มากนัก จึงไม่ได้ ให้ ความสําคัญต่อเรื่ องนี ้ ในส่วนของร้ านค้ าในขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูนควรตังราคา
สินค้ าให้ มีมาตรฐานอยู่ในระดับเดียวกับที่ซื ้อจากแหล่งทัว่ ไป ควรมีป้ายแสดงราคาสินค้ าที่ชดั เจน หรื ออาจมีการตังราคา
้
สินค้ าถูกกว่าที่อื่น และควรมีสนิ ค้ าให้ เลือกหลายระดับราคา
ด้ านการจัดหมวดหมู่สินค้ า หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องของขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูนควรสอบถามถึงรายการ
สินค้ าที่ลกู ค้ าต้ องการเพิ่มเติม เพื่อระบุประเภทของสินค้ าและจัดสรรรายการสินค้ าให้ ร้านค้ าต่างๆ นําสินค้ ามาจําหน่ายให้
้
วมมือจากร้ านค้ าให้ นําสินค้ าที่มีความหลากหลายชนิดมา
ตรงตามความต้ องการของลูกค้ าให้ มากที่สดุ รวมทังขอความร่
จําหน่ายให้ ครอบคลุมทุกรายการตามความต้ องการของลูกค้ า นอกจากนี ้ควรขยายพื ้นที่ในการจําหน่ายสินค้ า และเพิ่ม
จํานวนร้ านค้ าให้ มากขึ ้น ส่วนร้ านค้ าในขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูนควรนําสินค้ ามาจําหน่ายในปริ มาณมากพอที่ลกู ค้ า
สามารถซื ้อตามความต้ องการได้
ด้ านการจัดจําหน่ าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องของขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูนควรมีการแจ้ งให้ ร้านค้ าต่างๆ ใน
้ ้เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย อีกทังยั
้ ง
ขัวมุงท่าสิงห์เปิ ด-ปิ ดร้ านให้ พร้ อมกันทุกร้ าน และให้ ตรงตามเวลาที่กําหนด ทังนี
สามารถสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ ามากขึ ้น นอกจากนี ้ควรมีการสํารวจเวลาที่เหมาะสมในการปิ ดร้ านที่ลกู ค้ าต้ องการ
เพิ่มเติม รวมถึงมีการจัดการด้ านเพิ่มพื ้นที่จอดรถให้ เพียงพอสําหรับลูกค้ า
ด้ านการบริ การและบรรยากาศในร้ าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องของขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูนควร
ดําเนินการปรับปรุงในเรื่ องของช่องทางเดินให้ มีความกว้ างขวางมากขึ ้น และซ่อมแซมปรับปรุงพื ้นทางเดิน ซึง่ เป็ นพื ้นไม้ ให้
มีสภาพดีขึ ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินเลือกซื ้อสินค้ า และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ แก่ลกู ค้ ามากขึ ้น นอกจากนี ้
ควรพิจารณาในการสร้ างห้ องนํ ้าเพื่ออํานวยความสะดวก และเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ มีความพึงพอใจ
มากยิ่งขึ ้น
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ทัศนคติของประชาชนอําเภอเมืองเชียงใหม่
ต่ อการบริจาคดวงตาและอวัยวะให้ แก่ สภากาชาดไทย
Attitude of People in Mueang Chiang Mai District
Towards Eye and Organ Donation to Thai Red Cross
นวรัตน์ ศิ ริพงค์* และวรัท วิ นิจ**

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนในอําเภอเมือง เชียงใหม่ต่อการบริ จาคดวงตาและอวัยวะ
ให้ แก่สภากาชาดไทย โดยทําการศึกษากับกลุ่มผู้ที่แสดงความจํานงบริ จาคดวงตาหรื ออวัยวะแล้ ว และกลุ่มผู้ที่ยงั ไม่ได้ แสดง
ความจํานงบริ จาค รวมทังหมด
้
200 ราย ผลการศึกษาพบว่า ในส่วนของพฤติกรรมนัน้ ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ 2 กลุ่ม
ส่วนมากจะมีความประสงค์อนุญาตให้ แพทย์สามารถนําดวงตาและอวัยวะของญาติไปได้ หากบุคคลนัน้ ได้ แสดงความ
จํานงบริ จาคไว้ แล้ ว แต่เมื่อถามถึงความประสงค์ที่จะบริ จาคเองในส่วนของผู้ที่ไม่เคยบริ จาคดวงตาหรื ออวัยวะ มีความ
ประสงค์เพียงครึ่งหนึง่ เท่านัน้
ในส่วนของผลการศึกษาด้ านทัศนคติ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทังสองกลุ
้
่มมีทศั นคติที่ดีต่อ การบริ จาคดวงตา
และอวัยวะให้ แก่สภากาชาดไทย อย่างไรก็ตาม กลุม่ ผู้ที่เคยบริ จาคดวงตาหรื ออวัยวะจะมีระดับคะแนนที่สงู กว่า ผู้ที่ไม่เคย
บริ จาคดวงตาหรื ออวัยวะในทุกๆด้ าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ที่ไม่เคยบริ จาคดวงตาหรื ออวัยวะนัน้ ยังขาดความรู้ ความ
เข้ าใจที่ถกู ต้ องรวมถึงความรู้ สกึ ความเชื่อในเชิงลบในบางข้ อ กล่าวคือ ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ กลุ่มผู้ที่ไม่เคยบริ จาคมี
ความเข้ าใจเชิงลบเกี่ยวกับประเด็นสําคัญที่ว่า ผู้ที่จะบริ จาคดวงตาต้ องเป็ นผู้ที่มีสายตาปกติเท่านัน้ ผู้ที่จะบริ จาคอวัยวะ
ต้ องไม่เป็ นผู้ที่ดื่มเหล้ าและสูบบุหรี่ และการบริ จาคดวงตาและอวัยวะเป็ นสิ่งที่ไม่ควรทําตามบัญญัติศาสนาในด้ าน
ความรู้ สึกและความเชื่อ กลุ่มผู้ที่ไม่เคยบริ จาคยังมองว่าการบริ จาคดวงตาและอวัยวะนัน้ ทําให้ ญาติหรื อคนใกล้ ชิดไม่
สบายใจ ศาสนาที่นบั ถือมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจบริ จาคดวงตาและอวัยวะ และการบริ จาคดวงตาและอวัยวะ
ไม่ได้ เป็ นการให้ ทานที่ง่ายที่สดุ จึงจําเป็ นต้ องมีการเร่งให้ ความรู้ ข้ อมูล ที่ถกู ต้ องและสร้ างความตระหนักถึงปั ญหาของการ
ขาดแคลนดวงตาและอวัยวะ ตลอดจนสร้ างการรับรู้ให้ ร้ ูสกึ ว่าการบริ จาคเป็ นสิ่งที่ดีและเต็มใจที่จะบริ จาคเพื่อเพิ่มยอดของ
ผู้บริ จาคให้ มากขึ ้นต่อไป

*
**

Medical Representative บริ ษัท Thai-Otsuka Pharmaceutical
อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ABSTRACT
This study aimed to examine attitude of people in Mueang Chiang Mai district towards eyes and organ
donation to Thai Red Cross. Data was collected with 200 participants, one hundreds of them were the eyes or
organs donors to Thai Red Cross and the other one hundreds were non- donors. In the term of behavioral study,
both groups agree that doctors could take eyes and organs of their relative if that person has previously made
consent. But when asked about their intention to donate the eyes and organs, only half of non- eye and organ
donors expressed their intention to donate.
Results also suggested that participants had positive attitudes towards eyes and organs donation to
Thai Red Cross. Eye or organ donors have higher attitudes towards donation than Non- eye and organ donors
in every aspect. Non- eye and organ donors did have insufficient knowledge and understanding with negative
emotional perspective about eyes and organs donation. For example, non- eye and organ donors understand
that the eyes and organs donors must have a normal eye sight, people intended to donate must be clean from
alcohol and smoking, and the donation is prohibited in some religions. In the emotional and beliefs issues,
non- eye and organ donors perceived that donating eyes and organs could negatively impact family, religious
belief influenced on the donation decision, and donators could not gain the highest religious merit from eye
and organ donations. Therefore, organization has to provide the correct knowledge and information and raise
mass awareness of the problem of the shortage of eyes and organs as well as awareness that the donation is
the best donation in order to increase the number of eye and organ donors.
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บทนํา
ปั จจุบนั คนไทยมีปัญหาเจ็บป่ วยทังจากอุ
้
บตั ิเหตุและโรคเรื อ้ รังมากขึ ้น จากสถิติพบว่ามีผ้ ปู ่ วยมากถึงปี ละประมาณ
1 ล้ านคน โดยโรคที่พบมากได้ แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคที่เกิดจากการเสื่อมของถุงลมปอด โรคดังกล่าว
นอกจากรั กษาไม่หายขาดแล้ วยังส่งผลให้ ดวงตาและอวัยวะภายใน เช่น หัวใจ ไต ปอด ตับ เสียการทํ างานอย่างถาวรด้ วย
การรักษาจะต้ องใช้ การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาหรื ออวัยวะใหม่เพื่อไปทดแทนหรื อที่เรี ยกว่าการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งได้ ผล
คุ้มค่ามาก เป็ นการชุบชีวิตใหม่ให้ แก่ผ้ ปู ่ วยที่หมดหวังที่จะรักษาด้ วยวิธีการอื่น ๆ ให้ สามารถกลับมาใช้ ชีวิตใกล้ เคียงปกติได้
อย่างไรก็ตามขณะที่วงการแพทย์ไทยในปั จจุบนั สามารถทําการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา และปลูกถ่ายอวัยวะให้ แก่ผ้ ปู ่ วยได้ แต่
ปั ญหาใหญ่ คือการขาดแคลนดวงตา และอวัยวะที่จะนํ ามาผ่าตัดปลูกถ่ายเป็ นอย่างมาก (สธ. เร่ งเดินหน้ าโครงการบริ จาค
อวัยวะ, 2553 : ออนไลน์)
ในส่วนของดวงตานันมี
้ ศนู ย์ดวงตาสภากาชาดไทย
เป็ นศูนย์กลางที่รับผิดชอบดูแลด้ านการรับบริ จาคดวงตาเริ่ ม
ปฏิบตั ิงานเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2508 โดยมีวตั ถุประสงค์ในการรับอุทิศดวงตา และมอบดวงตาที่ได้ รับจากผู้อทุ ิศให้ จกั ษุ
แพทย์โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อนําไปใช้ รักษาผู้ป่วยตาดําพิการ ซึง่ ดวงตาของผู้บริ จาค ภายหลังจากที่เสียชีวิตไม่เกิน 6 ชัว่ โมงจะ
ั ้ พ.ศ. 2508 ถึง 30 มิถนุ ายน
สามารถนํามาผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้ กบั ผู้ป่วยที่ตาบอดหรื อตามืดมัวได้ 2 ราย จากสถิติตงแต่
2554 หรื อตลอดระยะเวลา 46 ปี พบว่า มีผ้ แู สดงความจํานงบริ จาคดวงตามากถึง 776,449 คน แต่กลับมีจํานวนผู้ที่ได้ รับการ
ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแล้ วไปแล้ ว เพียง 7,688 คนเท่านัน้ โดยเฉลี่ยในแต่ละปี จะสามารถผ่าตัดได้ เพียง 300-400 ราย แต่จะมีผ้ ู
จองรับการบริ จาคดวงตาเพิ่มประมาณ 800-900 ราย ทําให้ ยงั มีจํานวนผู้ป่วยที่รอเปลี่ยนกระจกตาทังหมดประมาณ
้
6,964 ราย
นอกจากนี ้ดวงตาที่ได้ รับการบริ จาคส่วนหนึง่ นันกลั
้ บไม่ได้ มาจากผู้ที่แสดงความจํานงไว้ โดยตรงแต่ญาติของผู้ที่เสียชีวิตเล็งเห็น
ถึงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จงึ ยินยอมบริ จาคดวงตาให้ ในขณะที่บางคนแสดงความจํานงบริ จาคไว้ แต่ญาติกลับไม่อนุญาตก็
ทําให้ ไม่สามารถเก็บดวงตาได้ (ครอบครัวข่าว, 2554:ออนไลน์) สําหรับในจังหวัดเชียงใหม่นนมี
ั ้ ศนู ย์ดวงตาอยูท่ ี่ โรงพยาบาล
ั ้ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ตุลาคม 2554 มียอดจํานวนผู้
มหาราชนครเชียงใหม่เป็ น เขตภาค 10 เหนือตอนบน จากสถิติตงแต่
บริ จาคทังสิ
้ ้น 28 ราย สามารถทําการผ่าตัดกระจกตาได้ 57 ราย จากจํานวนผู้ที่รอรับบริ จาค 300 ราย (ศูนย์ดวงตา สภากาชาด
ไทย, 2554: ออนไลน์)
ในส่วนของการรับบริ จาคอวัยวะนันมี
้ ศนู ย์รับบริ จาคอวัยวะสภากาชาดไทย เป็ นศูนย์กลางที่รับผิดชอบดูแลด้ านการ
รับบริ จาค เริ่ มปฏิบตั ิงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 โดยมีนโยบายส่งเสริ มสนับสนุนให้ มีการบริ จาคอวัยวะให้ มากเพียงพอต่อ
การปลูกถ่ายอวัยวะภายในประเทศ จัดสรรอวัยวะที่ได้ รับบริ จาคอย่างเป็ นกลาง เสมอภาค ไม่มีการซื ้อขายอวัยวะ และให้ ได้ รับ
ประโยชน์สงู สุดต่อการนําอวัยวะต่าง ๆ ไปใช้ ซึง่ ร่ างกายของผู้บริ จาคหนึง่ คนที่เสียชีวิตด้ วยภาวะสมองตายจะสามารถช่วยชีวิต
ั ้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์
ผู้ป่วยได้ ถงึ 6 คน จากอวัยวะที่สามารถบริ จาคได้ คือ หัวใจ ลิ ้นหัวใจ ตับ ไต และปอด จากยอดสถิติตงแต่
2537 ถึง 31 ธันวาคม 2553 มีผ้ แู สดงความจํานงบริ จาคอวัยวะทังหมด
้
576,871 คน ซึง่ ตัวเลขดังกล่าวอาจจะเห็นว่ามีจํานวน
มาก แต่ที่จริ งแล้ วมี ผู้บริ จาคอวัยวะที่สามารถนําอวัยวะไปช่วยเหลือผู้ป่วยอื่นได้ ตลอด 16 ปี เพียง 1,060 คนเท่านัน้ ในขณะที่มี
ผู้รอรับบริ จาคอวัยวะทังหมดถึ
้
ง 2,717 คน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ผ้ ปู ่ วยรอรับการปลูกถ่ายอวัยวะในขณะนี ้มีแนวโน้ มเพิ่ม
มากขึ ้น แต่จํานวนผู้บริ จาคอวัยวะมีน้อยกว่ามาก(ชวนบริ จาคร่างกายถวายราชกุศล, 2553: ออนไลน์) โดยในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
มีโรงพยาบาลทัว่ ประเทศ 77 แห่ง แจ้ งผู้บริ จาคอวัยวะจํานวน 412 ราย โดยโรงพยาบาลใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผ้ บู ริ จาค
อวัยวะมากที่สดุ จํานวน 196 ราย หรื อ ร้ อยละ 47 ของผู้บริ จาคอวัยวะทังหมด
้
รองลงมา คือโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
มีผ้ บู ริ จาคอวัยวะ จํานวน 127 ราย หรื อร้ อยละ 31 ของผู้บริ จาคทังหมดในขณะที
้
่ภาคเหนือมียอดจํานวนผู้บริ จาคอวัยวะเพียง 7
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ราย หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2 ของ ผู้บริ จาคทังหมดโดย
้
มาจาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 5 ราย โรงพยาบาลนครพิงค์ 1
ราย และโรงพยาบาลโอเวอร์ บรุ๊ค 1 รายตามลําดับ (ศูนย์รับบริ จาคอวัยวะสภากาชาดไทย, 2553: ออนไลน์) ซึง่ ถือได้ วา่ มีจํานวน
ยอดผู้บริ จาคดวงตาและอวัยวะน้ อยมากเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ
จากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ แม้ วา่ จะมีการรณรงค์เกี่ยวกับการบริ จาคดวงตาและอวัยวะอย่างต่อเนื่อง แต่
อุปสรรคสําคัญประการหนึง่ ของการบริ จาคดวงตาและอวัยวะเกิดจากทัศนคติด้านลบต่อการบริ จาคดวงตาและอวัยวะของ
ประชาชน อาจถือเป็ นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ ยอดการบริ จาคไม่เป็ นไปตามที่ตงไว้
ั ้ ซึง่ ปั ญหาด้ านทัศนคติ อาจเกิดจากการเข้ าใจ
ผิดเกี่ยวกับกระบวนการและขันตอนของการบริ
้
จาคดวงตาและอวัยวะรวมถึงการเก็บดวงตาภายหลังการเสียชีวิตภายใน
6
ชัว่ โมง และการเก็บอวัยวะภายหลังการเสียชีวิตด้ วยภาวะสมองตาย ซึง่ ประกอบกับความไม่เข้ าใจเรื่ องสมองตาย ญาติคนไข้ ไม่
แน่ใจว่าตายจริ งหรื อไม่ และทําใจไม่ได้ เนื่องจากเป็ นการสูญเสียกะทันหัน หรื อกลัวว่าหากตัดส่วนใดส่วนหนึง่ ของร่างกายไป
แล้ วชาติหน้ าเกิดมาจะมีอวัยวะไม่ครบ กลัวเกิดมาชาติหน้ าจะตาบอด กลัวว่าจะไม่เหลือร่างกายไว้ ให้ ญาติบําเพ็ญกุศล รวมถึง
กฎเกณฑ์และข้ อห้ ามทางศาสนา เช่น มุสลิมเป็ นกลุม่ ที่ตอ่ ต้ านการบริ จาคดวงตาและอวัยวะมากที่สดุ ส่วนมากเพราะไม่มีความ
มัน่ ใจว่าเป็ นสิง่ ที่อนุมตั ิตามหลักศาสนาหรื อไม่ซงึ่ เป็ นอุปสรรคสําคัญของการบริ จาคเช่นเดียวกัน
ด้ วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ศกึ ษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึงทัศนคติตอ่ ของประชาชนในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการ
บริ จาคดวงตา และอวัยวะให้ แก่สภากาชาดไทยเพื่อใช้ ข้อมูลเป็ นแนวทางที่ถกู ต้ องในการวางแผนส่งเสริ มให้ มีการบริ จาคดวงตา
และอวัยวะเพิ่มขึ ้น อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ วงการแพทย์ในการผ่าตัดกระจกตาและปลูกถ่ายอวัยวะรักษาผู้ป่วยต่อไป

กรอบแนวคิด และขอบเขตที่ใช้ ในการศึกษา
ผู้วิจยั ได้ ทําการศึกษาโดยอยูบ่ นพื ้นฐานของกรอบแนวคิดด้ านทัศนคติ ศาสนา และองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร ซึง่ มี
รายละเอียดดังนี ้
ทัศนคติ
ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ระเบียบของแนวคิด ความเชื่อ อุปนิสยั และสิง่ จูงใจที่เกี่ยวข้ องกับสิง่ หนึ่งสิง่ ใดโดยเฉพาะ
การจัดระเบียบดังกล่าวจะมีลกั ษณะที่รวมตัวขึ ้นหลังจากที่ได้ มีการประเมินเป็ นแนวโน้ มไปในทางหนึง่ ทางใดเสมอ
(อดุลย์
จาตุรงคกุล, 2543: 191) ซึง่ ทัศนคติเกิดจากการเรี ยนรู้และประสบการณ์ โดยมีองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการสร้ างทัศนคติ 4
ด้ านคือ (1) วัฒนธรรม (Culture) (2) ครอบครัว (Family) เนื่องจากเป็ นสถาบันแรกในการอบรมเลี ้ยงดูจงึ มีอิทธิพล มากที่สดุ ใน
การสร้ างทัศนคติ (3) กลุม่ เพื่อน (Social Group) (4) บุคลิกภาพ (Personality) ซึง่ บุคคลที่มีบคุ ลิกภาพต่างกันจะมีทศั นคติไม่
เหมือนกัน
นิว คอมป์ (New Comb, 1991 อ้ างอิงใน: สุกญ
ั ญา โฆวิไลกุล, 2547: 69) กล่าวว่า ทัศนคติของบุคคล ขึ ้นอยูก่ บั
ลักษณะและสิง่ แวดล้ อมที่บคุ คลได้ รับ อาจแสดงออกมาทางพฤติกรรม ใน 2 ลักษณะ คือ (1) ทัศนคติทางบวก (Positive
Attitude) แสดงออกในลักษณะพึงพอใจ และเห็นด้ วย หรื อชอบจะทําให้ บคุ คลอยากจะทําอยากได้ อยากเข้ าใกล้ สงิ่ นัน้ และ (2)
ทัศนคติทางลบ (Negative Attitude) แสดงออกในลักษณะไม่พงึ พอใจและไม่เห็นด้ วยหรื อไม่ชอบจะทําให้ บคุ คลเกิดความเบื่อ
หน่ายชิงชัง ต้ องการหนีให้ หา่ งจากสิง่ นัน้
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ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538: 145) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบของทัศนคติมีอยูด่ ้ วยกัน 3 ประการ คือ
1) องค์ประกอบทางด้ านความรู้ ความเข้ าใจ (Cognitive component) เป็ นส่วนประ กอบ ของทัศนคติซงึ่ แสดงถึง
การรู้จกั และความรู้ตอ่ บุคคลหนึ่งที่มีตอ่ สิง่ ใดสิง่ หนึง่ ซึง่ มักจะออกผลมาเป็ นแนวโน้ มทางใดทางหนึง่ ว่า ดีหรื อไม่ดี ชอบ
หรื อไม่ชอบ มีคณ
ุ ค่าหรื อไม่มีคณ
ุ ค่า เป็ นต้ น องค์ประกอบทางด้ านความรู้ความเข้ าใจ (Cognitive component) คือ ความรู้
(Knowledge) การรับรู้ (Perception) และความเชื่อ (Beliefs) ที่ผ้ บู ริ โภคมีตอ่ ความคิดหรื อสิง่ ใดสิง่ หนึง่ เป็ นการรับรู้ ผสมผสาน
กับประสบการณ์โดยตรง ซึง่ จะกําหนดความเชื่อถือ (Beliefs) ซึง่ หมายถึงสภาพด้ านจิตใจที่จะสะท้ อนความรู้เฉพาะอย่างของ
บุคคล รวมทังประเมิ
้
นความคิดเกี่ยวกับสิง่ ใดสิง่ หนึง่ นัน่ คือ ผู้บริ โภคมีทศั นคติตอ่ สิง่ หนึง่ หรื อพฤติกรรมเฉพาะอย่างที่จะนําไปสู่
ผลลัพธ์เฉพาะอย่าง
2) องค์ประกอบด้ านความรู้สกึ (Affective component) เป็ นส่วนประกอบของทัศนคติที่สะท้ อนถึงอารมณ์
(Emotion) หรื อความรู้สกึ (Feeling) ของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ความคิดหรื อสิง่ ใดสิง่ หนึง่ เป็ นการประเมินทัศนคติ โดยการให้ คะแนน
ความพึงพอใจหรื อไม่พงึ พอใจ ดีหรื อเลว เห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วย
3) องค์ประกอบด้ านพฤติกรรม (Behavioral component) เป็ นส่วนประกอบของทัศนคติที่สะท้ อนถึงความ
ตังใจในการกระทํ
้
าและความคาดหวังของพฤติกรรม ตลอดจนสะท้ อนแนวโน้ มของการปฎิบตั ิ อาจแสดงในรูปแบบของการซื ้อ
หรื อหลีกเลี่ยงไม่ซื ้อผลิตภัณฑ์ หรื อหมายถึงความตังใจที
้ ่จะซื ้อ คะแนนความตังใจที
้ ่จะซื ้อนี ้สามารถนําไปใช้ เพื่อประเมินความ
น่าจะเป็ นของการซื ้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริ โภคหรื อพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึง่
จรรยา สิทธิปาลวัฒน์ (2539: 43) ได้ กล่าวถึงในทางจิตวิทยา การวัดทัศนคติเป็ นสิง่ ที่มีความสําคัญและเป็ นประโยชน์
อย่างมากต่อการดําเนินชีวิตของคน เพราะทัศนคติของบุคคลหรื อกลุม่ คนที่มีตอ่ สิง่ ใดสิง่ หนึง่ ว่าเป็ นไปในทิศทางใดมีความรู้สกึ
มากน้ อยเพียงใดย่อมจะทําให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องสามารถพยากรณ์พฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ ้นของบุคคลนันได้
้
และสามารถวางแผน
สําหรับเทคนิควิธีที่ใช้ ประเมิน
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ กับบุคคลหรื อกลุม่ คนนันได้
้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ
ทัศนคติทําได้ หลายวิธี ดังนี ้
1) การสังเกต (Observation) เป็ นวิธีการหนึง่ ที่ใช้ ศกึ ษาทัศนคติโดยใช้ ประสาทหู และตาเป็ นสําคัญ การ
้
มานว่าบุคคลนันมี
้
สังเกตเป็ นวิธีการศึกษาพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลที่มีตอ่ สิง่ หนึง่ สิง่ ใด แล้ วนําข้ อมูลที่สงั เกตนันไปอนุ
ทัศนคติตอ่ สิง่ นันอย่
้ างไร
2) การสัมภาษณ์หรื อสอบถาม (Interview) เป็ นวิธีการที่ผ้ ศู กึ ษาจะต้ องออกไปสอบถามบุคคลนัน้ ๆ ด้ วย
ตนเอง โดยอาศัยการพูดคุยหรื อแบบสอบถาม ผู้สมั ภาษณ์จะต้ องเตรี ยมวางแผนล่วงหน้ าว่าจะสัมภาษณ์ในเรื่ องใด เพื่อให้ ได้
ข้ อมูลที่เป็ นจริ งมากที่สดุ หรื อออกแบบแบบสอบถามที่ครอบคลุมทัศนคติทกุ ด้ านที่ต้องการประเมินทัศนคติของคนหรื อกลุม่ คน
ดังกล่าว
3) แบบรายงานตนเอง (Self-Report) เป็ นวิธีการศึกษาทัศนคติของบุคคลโดยให้ บคุ คลนัน้ เล่าความรู้สกึ ที่
มีตอ่ สิง่ นันออกมาว่
้
ารู้สกึ ชอบหรื อไม่ชอบ ดีหรื อไม่ดี ซึง่ ผู้เล่าจะบรรยายความรู้สกึ นึกคิดของตัวเองออกมาตามประสบการณ์
และความสามารถที่มีอยู่ ซึง่ จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล วิธีการศึกษาทัศนคติโดยใช้ แบบรายงานตนเองนี ้ มักจะถูก
สร้ างขึ ้นในรูปแบบของเครื่ องมือวัดที่เรี ยกว่า มาตรวัด (Scale) เช่น มาตรวัดทัศนคติของเธอร์ สโตน (Thurstone) มาตรวัด
ทัศนคติของลิเคอร์ ท (Likert) มาตรวัดทัศนคติของออสกูด (Osgood) มาตรวัดความห่างทางสังคมของโบกาดัส (Bogardus)
มาตรวัดความคงที่ของทัศนคติตามวิธีของกัตท์แมน (Guttman) และมาตรหน้ ายิ ้มสําหรับเด็ก (The Smiling Faces Scales)
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จรรยา สิทธิปาลวัฒน์ (2539: 57) ได้ กล่าวถึงประโยชน์ของการวัดทัศนคติ ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังนี ้
1) ประเมินเพื่อทํานายพฤติกรรม ทัศนคติของบุคคลที่มีตอ่ สิง่ ใดสิง่ หนึง่ ย่อมเป็ นเครื่ องแสดงให้ เห็นว่า
่ดีหรื อไม่ดี มากหรื อน้ อยเพียงใด ซึง่ ทัศนคติของบุคคลนี ้เอง จะเป็ นเครื่ องทํานายว่า
บุคคลนันมี
้ ทศั นคติตอ่ สิง่ นันไปในทางที
้
บุคคลนันจะมี
้ การกระทําต่อสิง่ นันไปในทํ
้
านองใด นอกจากนี ้ ยังเป็ นแนวทางให้ ผ้ อู ื่นปฏิบตั ิตอ่ บุคคลนันได้
้ อย่างถูกต้ อง และ
้ ด้วย
อาจเป็ นแนวทางให้ ผ้ อู ื่นสามารถควบคุมพฤติกรรมของบุคคลนันได้
2) วัดเพื่อหาทางป้องกัน การที่บคุ คลจะมีทศั นคติตอ่ สิง่ ใดนันเป็
้ นสิทธิของแต่ละบุคคล แต่การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างสงบสุข บุคคลในสังคมนันควรจะมี
้
ทศั นคติตอ่ สิง่ ต่าง ๆ คล้ ายคลึงกัน ซึง่ จะทําให้ เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน และ
ไม่เกิดความแตกแยกขึ ้นในสังคม
3) วัดเพื่อหาทางแก้ ไข การวัดทัศนคติจะทําให้ เราทราบว่า บุคคลมีทศั นคติตอ่ สิง่ หนึง่ ไปในทิศทางใดดี
หรื อไม่ดีเหมาะสมหรื อไม่เหมาะสม ดังนัน้ การรู้ถงึ ทัศนคติของบุคคลหนึง่ จะช่วยให้ เราสามารถวางแผนและดําเนินการแก้ ไข
ลักษณะที่ไม่เหมาะสมของบุคคลนันได้
้
4) วัดเพื่อให้ เข้ าใจสาเหตุและทัศนคติของบุคคลที่มีตอ่ สิง่ ต่าง ๆ เปรี ยบเสมือนเป็ นสาเหตุภายในจิตใจที่ทําให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมในทิศทางต่าง ๆ กัน ซึง่ อาจแสดงผลกระทบจากสิง่ แวดล้ อมหรื อสาเหตุภายนอกด้ วย
แนวคิดเกี่ยวกับศาสนา (Religion)
International Encyclopedia of Sociology (1995) นิยามว่าศาสนาคือระบบความเชื่อและการปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับสิ่ง
ศักดิ์สทิ ธิ์ ซึง่ รวมเอาคนเข้ ากับกลุม่ ชุมชน หรื อการกระทําที่รวมกันเป็ นหมูค่ ณะ จอห์น เจ. แม็คซีโอนิส (John J.Macionis,
1997) ได้ สรุปว่า ศาสนา คือสถาบันสังคมสถาบันหนึง่ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับความเชื่อ และการปฏิบตั ิมีพื ้นฐานมาจากความคิด
ในเรื่ องสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาเป็ นความเชื่อเกี่ยวกับสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์หรื ออํานาจเหนือธรรมชาติตา่ ง ๆ แล้ ว ดังนัน้
แต่ละระบบความเชื่อจะมีวิธีการที่จะให้ ผ้ มู ีความเชื่อนัน้ ๆ ติดต่อสื่อสารกับสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์หรื ออํานาจเหนือธรรมชาติได้ ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ด้ วยเหตุนี ้ศาสนาจึงมีผลต่อการบริ จาคดวงตาและอวัยวะ เช่น ศาสนาพุทธเชื่อเรื่ องการให้ ทาน การทําบุญ กฎแห่งกรรม
และชีวิตหลังความตายรวมจนถึงการกลับมาเกิดใหม่ ส่วนศาสนาอิสลามมีความเชื่อในเรื่ องพระเจ้ าเป็ นผู้ที่ประทานร่างกายและ
จิตวิญญาณมาให้ และมีความเชื่อเรื่ องชาติภพเดียว เป็ นต้ น
แนวคิดเกี่ยวกับองค์ กรไม่ แสวงหาผลกําไร (Non Profit Organization)
องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร (Non Profit Organization ย่อว่า "NPO") เป็ นชื่อเรี ยกองค์กร หรื อมูลนิธิที่มีจดุ มุง่ หมาย ใน
การสนับสนุนกลุม่ ที่มีความคิดเห็นพ้ องกัน ถึงแม้ จะมีเนื ้อหาแตกต่างตังแต่
้ ศิลปะ การกุศล การศึกษา การเมือง ศาสนา
้
มีจดุ ประสงค์ในเชิงพาณิชย์ทงสิ
ั ้ ้นและจะไม่หาผลประโยชน์
งานวิจยั และจุดมุง่ หมายในด้ านอื่น ๆ โดยการทํางานทังหมดจะไม่
เข้ าสูม่ ลู นิธิ ซึง่ พบว่า ศูนย์รับบริ จาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เป็ นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรเช่นเดียวกัน (วิกิพีเดีย, 2551:
ออนไลน์) ปั จจุบนั การตลาดมีความสําคัญต่อบริ หารองค์กรธุรกิจ และองค์กรที่ไม่แสวงหวังผลกําไร (Nonprofit Organization)
ให้ ประสบความสําเร็จและบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรเป็ นอย่างยิ่ง
บทบาทของการตลาดต่อองค์กรสาธารณกุศลสามารถสรุปได้ 5 ข้ อดังนี ้ (ไทยกู๊ดวิว, 2551: ออนไลน์) (1) การใช้
การตลาดเป็ นเครื่ องมือในการคัดเลือกกลุม่ เป้าหมายในสังคม (2) การใช้ การตลาดเป็ นเครื่ องมือในการเผยแพร่วตั ถุประสงค์
บทบาทหน้ าที่ และเป้าหมายขององค์กร ไปยังกลุม่ เป้าหมายในสังคม (3) การใช้ การตลาดเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างภาพลักษณ์
อันดีให้ แก่องค์กรให้ เป็ นที่ยอมรับของประชาชนทัว่ ไปโดยเฉพาะกลุม่ เป้าหมายขององค์กร (4) การใช้ การตลาดเป็ นเครื่ องมือใน
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การแสวงหาทุน หรื อความร่วมมือด้ านต่าง ๆ เพื่อการดําเนินงานขององค์กรตามเป้าหมายที่กําหนด และ (5) การใช้ การตลาด
เป็ นเครื่ องมือในการดําเนินงานให้ สําเร็จ หรื อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้องการขององค์กร
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2547) ได้ รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริ จาคอวัยวะโดยทํา
การสุม่ ครัวเรื อนตัวอย่างทัว่ ประเทศ ทังในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
้
รวมทังสิ
้ ้น 5,800 ครัวเรื อน พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่ในทุกภาค ทราบเรื่ องการบริ จาคอวัยวะ
เพื่อนําไปปลูกถ่ายให้ กบั ผู้ป่วย ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้ วยกับการบริ จาค
อวัยวะ และประชาชนประมาณครึ่งหนึง่ ยินยอมที่จะบริ จาคอวัยวะของญาติหากเสียชีวิตด้ วยภาวะสมองตาย ส่วนที่ไม่ยินยอม
บริ จาคเนื่องจากมีความเชื่อเกี่ยวกับชาติหน้ ากลัวอวัยวะไม่ครบ และยังทําใจไม่ได้ กบั การเสียชีวิตของญาติ แต่เมื่อสอบถามถึง
ความคิดที่จะบริ จาคอวัยวะของตนเองให้ ศนู ย์รับบริ จาคอวัยวะฯ ประชาชนส่วนใหญ่ในทุกภาคยังไม่แน่ใจด้ านการสํารวจด้ าน
ทัศนคติหรื อความเชื่อในเรื่ องต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริ จาคอวัยวะและศาสนา พบว่าประชาชนที่นบั ถือศาสนาพุทธและศาสนา
คริ สต์เห็นด้ วยกับการบริ จาคอวัยวะมากที่สดุ
และเห็นว่าการบริ จาคอวัยวะเป็ นสิง่ ดีงามและเป็ นประโยชน์ที่ควรทํา เพื่อ
ช่วยเหลือสังคม
จุฑามาส ปิ่ นมงคล (2547) ได้ ศกึ ษาถึงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อการบริ จาคอวัยวะ รวมทังปั
้ จจัยที่เกี่ยวข้ อง
และความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริ จาคอวัยวะของผู้ที่มาบริ จาคโลหิต ณ ศูนย์บริ การโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย โดยศึกษาในกลุม่ ผู้ที่มาบริ จาคโลหิต ณ ศูนย์บริ การโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย จํานวน 400 คน เก็บข้ อมูล
โดยให้ ผ้ ทู ี่บริ จาคโลหิตเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วตอบแบบสอบถามด้ วยตนเอง ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่มาบริ จาคโลหิตส่วนใหญ่ มีอายุ
ระหว่าง 18-30 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และเคยบริ จาคโลหิตมาแล้ ว โดยค่อนข้ างมีความรู้ในเรื่ องการบริ จาคอวัยวะ
และมีทศั นคติที่ดีตอ่ การบริ จาคอวัยวะ ผู้บริ จาคโลหิตส่วนใหญ่ เคยรับทราบเรื่ องการบริ จาคอวัยวะแต่มีเพียงหนึง่ ในสี่ที่ได้
แสดงความจํานงบริ จาคอวัยวะไว้ โดยส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้ แสดงความจํานง และให้ เหตุผลว่าไม่ทราบวิธีการบริ จาคอวัยวะมาก
ที่สดุ ดังนันควรมี
้
การประชาสัมพันธ์เรื่ องการบริ จาคอวัยวะทางสื่อต่าง ๆ ให้ มากยิ่งขึ ้น เพื่อให้ ประชาชนมีความรู้ความเข้ าใจและ
เกิดทัศนคติที่ดีในการบริ จาคอวัยวะเพื่อนําไปช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยต่อไป
โสภิดา เพชรสารกุล (2552) ได้ ศกึ ษาทัศนคติต่อการบริ จาคโลหิตของประชากรในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ทําการเก็บ
ข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามจํานวน 400 ชุดจากผู้ที่มาใช้ บริ การจากสาขาบริ การโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
จํานวน 200 ตัวอย่างและจากผู้ที่ไม่เคยบริ จาคโลหิตเก็บจาก ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ จํานวน 200 ตัวอย่างพบว่า ส่วนมากมี
ความรู้ และความเข้ าใจเกี่ยวกับการบริ จาคโลหิตที่ถกู ต้ อง มีความรู้สกึ เห็นด้ วยในส่วนประกอบด้ านต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริ จาค
โลหิต และมีแนวโน้ มที่จะบริ จาคโลหิตในอนาคต แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีทศั นคติที่ดีตอ่ การโลหิต และมีแนวโน้ มที่จะ
บริ จาคโลหิตในอนาคต แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีทศั นคติที่ดีต่อการบริ จาคโลหิต และจะบริ จาคโลหิตในอนาคต สรุปผู้ตอบ
แบบสอบถามทังหมด
้
400 ราย ระบุวา่ ส่วนใหญ่คิดจะบริ จาคโลหิตในอนาคตและเลือกสถานที่ในการบริ จาคโลหิตคือสาขา
บริ การโลหิตแห่งชาติเหล่ากาชาดจังหวัดชียงใหม่ สําหรับผู้ที่เคยบริ จาคโลหิตทุกคนมีแนวโน้ มที่จะบริ จาคโลหิตอีก และจะ
แนะนําต่อให้ ผ้ อู ื่นบริ จาคโลหิต ส่วนผู้ที่ไม่เคยบริ จาคโลหิตส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้ มที่จะบริ จาคโลหิตในอนาคต
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วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
งานวิจยั นี ้
จะทําการศึกษาทัศนคติของประชาชนในอําเภอเมืองเชียงใหม่ตอ่ การบริ จาคดวงตาและอวัยวะให้ แก่
สภากาชาดไทย โดยทําการศึกษากับกลุม่ ผู้ที่แสดงความจํานงบริ จาคดวงตาหรื ออวัยวะแล้ ว และกลุม่ ผู้ที่ยงั ไม่ได้ แสดงความ
จํานงบริ จาค รวมทังหมด
้
200 ราย ในส่วนของทัศนคตินนจะมี
ั ้ การวัดใน 3 ส่วนอันได้ แก่ (1) ด้ านความรู้ความเข้ าใจ (2) ด้ าน
ความรู้สกึ และ (3) ด้ านพฤติกรรมความตังใจและแนวโน้
้
ม (ความประสงค์) ที่จะบริ จาคดวงตาและอวัยวะให้ แก่สภากาชาดไทย
2. ขัน้ ตอนการศึกษา
้
ผู้วิจยั ได้ ทําการทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาครัง้ นี ้ ประกอบด้ วยขันตอนที
้
่สําคัญ 5 ขันตอน
้
กล่าวคือ ในขันตอนแรก
และรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งทุติยภูมิเพื่อใช้ เป็ นกรอบในการพัฒนาคําถามด้ านทัศนคติตอ่ การบริ จาคดวงตาและอวัยวะ ใน
ขันตอนที
้
่สองนัน้ ผู้วิจยั ได้ ทําการพัฒนาแบบสอบถามโดยผ่านกระบวนการวิพากษ์ แบบสอบถาม (Review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
และทดสอบแบบสอบถาม (Pretest) เพื่อให้ แบบสอบถามมีความชัดเจน และครอบคลุมประเด็นต่างๆที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการศึกษา ใน
ขันตอนที
้
่ 3 นัน้ ทางผู้วิจยั ได้ ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยวิธีการสุม่ ตัวอย่างตามสะดวก (Convenient sampling) ซึง่
ผู้วิจยั จะทําการวิเคราะห์
แบบสอบถามที่ได้ มานันจะถู
้ กนํามาตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลอีกครัง้ หนึง่
หลังจากนัน้
ประมวลผลข้ อมูลและอภิปรายผลการศึกษาพร้ อมข้ อเสนอแนะ ในขันตอนที
้
่ 4 และ 5 ตามลําดับ
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้มีจํานวนทังสิ
้ ้น 200 ราย มีอายุอยูร่ ะหว่าง 20-60 ปี พักอาศัยอยูใ่ น อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่โดยแบ่งเป็ นผู้ที่แสดงความจํานงบริ จาคดวงตาหรื ออวัยวะแล้ ว 100 ราย และผู้ที่ยงั ไม่ได้ แสดงความจํานง
บริ จาค 100 ราย (Sudman, 1976 อ้ างอิงใน กุณฑลี เวชสาร, 2545 : 192)
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาครัง้ นี ้เก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสํารวจโดยใช้ แบบสอบถามซึง่ จะแบ่งคําถามออกเป็ น 3 ส่วน คือ
- ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามเช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา การรับสื่อ
- ส่วนที่ 2 สอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตอ่ การบริ จาคดวงตาและ
อวัยวะให้ แก่สภากาชาดไทยโดยเป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้ ม (ความประสงค์) ในการบริ จาคในกรณีตา่ งๆร่วมกับคําถาม
ปลายเปิ ดเพื่อแสดงเหตุผล และการใช้ แบบสอบถามวัดทัศนคติตามวิธีของ ลิเคิร์ท ( Likert Scale) แบ่งระดับความรู้ สําคัญของ
แต่ละปั จจัยออกเป็ น 5 ระดับคือ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (5), เห็นด้ วย (4), เฉย ๆ (3), ไม่เห็นด้ วย (2), และไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (1) โดย
แบ่งคําถาม เป็ น 3ส่วน ดังนี ้
1) ด้ านความรู้ ความเข้ าใจของการบริ จาคอวัยวะ เช่น การบริ จาคดวงตาและอวัยวะมีขนตอนที
ั้
่ซบั ซ้ อนไม่สะดวก
ต่อการปฏิบตั ิ การบริ จาคดวงตาและอวัยวะนันควรจะคิ
้
ดเมื่อมีอายุมากกว่า 40 ปี ไปแล้ ว
้
้ สกึ ด้ านบวก และด้ านลบเช่น
2) ด้ านความรู้ สกึ ต่อการบริ จาคดวงตาและอวัยวะให้ แก่สภากาชาดไทย ทังในความรู
การบริ จาคดวงตาและอวัยวะเป็ นกุศลอย่างแรงและส่งผลดีในชาติภพหน้ า
3) ด้ านพฤติกรรมความตังใจที
้ ่จะบริ จาคดวงตาและอวัยวะให้ แก่สภากาชาดไทย เช่นหากสภากาชาดไทย
ประชาสัมพันธ์ให้ การบริ จาคดวงตาและอวัยวะเป็ นค่านิยมของสังคมอย่างจริ งจังจะทําให้ มีผ้ บู ริ จาคเพิ่มมากขึ ้น
- ส่วนที่ 3 ปั ญหาและข้ อเสนอแนะเพื่อให้ การบริ จาคดวงตาและอวัยวะให้ แก่สภากาชาดไทยเป็ นที่ยอมรับของสังคม
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5. วิธีวเิ คราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลนัน้ ข้ อมูลทัว่ ไป จะถูกนํามาวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)อันได้ แก่
ความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) ในส่วนของข้ อมูลด้ านทัศนคตินนจะวิ
ั ้ เคราะห์โดย การหา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของทัศนคติที่มีต่อการบริ จาคดวงตาและอวัยวะ โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะให้ คะแนนความคิดเห็นเป็ น
5 ระดับคือเห็นด้ วยอย่างยิ่ง (5) เห็นด้ วย (4) เฉยๆ(3) ไม่เห็นด้ วย(2) และไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง(1) ตามมาตราวัดแบบลิ
เคิร์ท (Likert Scale) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2548:149) สําหรับเกณฑ์ในการแปลความหมาย ได้ กําหนดไว้ โดยใช้
มาตรวัดตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์ มาแบ่งเป็ นช่วงเท่าๆกันตังแต่
้ 1-5 คะแนนโดยให้ คะแนนหรื อนํ ้าหนักจากเห็นด้ วยอย่าง
ยิ่ง ไปหาไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เป็ น 5 ถึง 1 ตามลําดับ ซึง่ เป็ นมาตราส่วนของลิเคิร์ท(Likert scale)(ศิริ วรรณ เสรี รัตน์และ
คณะ,2548:149) โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถามมีดงั ต่อไปนี ้ (1) ค่าเฉลี่ยระหว่าง
4.21-5.00 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (2) ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20 หมายถึง เห็นด้ วย (3) ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40
หมายถึงเฉยๆ (4) ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60 หมายถึง ไม่เห็นด้ วย และ (5) ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง ไม่เห็น
ด้ ว ยอย่างยิ่ ง นอกจากนี ก้ ารวิเคราะห์ ข้อ มูลจะมี การแปลผลเชิ ง นิ เสธ(กลับตรงข้ า ม) สําหรั บคํ าถามด้ านทัศนคติ ใ น
แบบสอบถามส่วนที่ 2 ข้ อที่ 1,5,8,9,10,12,13,16,20

ผลการศึกษา
การรายงานผลการศึกษานัน้ แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี ้ ส่วนที่ 1 จะเป็ นการรายงานข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 จะแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ (ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ความรู้สกึ ความเชื่อ
พฤติกรรม แนวโน้ มและความตังใจ)
้ ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ตอ่ การบริ จาคดวงตาและอวัยวะให้ แก่
สภากาชาดไทยในภาพรวม ส่วนที่ 3 เป็ นการรายงานข้ อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ (ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ความรู้ สกึ และความ
เชื่อ พฤติกรรมความตังใจ
้
และแนวโน้ ม) จําแนกตามการเคยและไม่เคยเป็ นผู้บริ จาคบริ จาคดวงตาหรื ออวัยวะให้ แก่
สภากาชาดไทย ส่วนที่ 4 เป็ นการรายงานเปรี ยบเทียบข้ อมูลทัศนคติ (ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ความรู้สกึ และความเชื่อ
พฤติกรรมความตังใจ
้ และแนวโน้ ม) ของกลุม่ ผู้ที่ไม่เคยบริ จาคดวงตาหรื ออวัยวะจําแนกตามผู้ที่ไม่เคยบริ จาคใดๆกับผู้ที่
เคยบริ จาคด้ านอื่นๆ ( เช่น บริ จาคโลหิต บริ จาคร่างกาย บริ จาคเงิน หรื อบริ จาคทรัพย์สิน/สิง่ ของ ) ให้ แก่สภากาชาดไทย
ซึง่ ผลการศึกษาในส่วนที่ 3 และ 4 ได้ สรุปไว้ ใน ตารางที่ 1 ในส่วนที่ 5 เป็ นข้ อเสนอแนะเพื่อให้ มีการบริ จาคดวงตาและ
อวัยวะให้ แก่สภากาชาดไทยเพิ่มมากขึ ้น
ผลการศึกษาส่ วนที่ 1
ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 200 ราย โดยแบ่งเป็ นผู้ที่
เคยแสดงความจํานงบริ จาคดวงตาหรื ออวัยวะแล้ ว 100 ราย และผู้ที่ยงั ไม่เคยแสดงความจํานงบริ จาค 100 ราย ในส่วนของ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยแสดงความจํานงบริ จาคดวงตาหรื ออวัยวะให้ สภากาชาดไทย พบว่าเป็ นผู้ที่แสดงความจํานงเป็ นผู้
บริ จาคอวัยวะ คิดเป็ นร้ อยละ 78 และแสดงความจํานงเป็ นผู้บริ จาคดวงตา คิดเป็ นร้ อยละ 44 กลุม่ ผู้บริ จาคดังกล่าวนี ้ส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 66 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 33 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็ นร้ อยละ 90 มี
สถานะโสด คิดเป็ นร้ อยละ 56 มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 70 มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คิดเป็ นร้ อยละ 41 มีรายได้ ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 24 ผู้ตอบแบบสอบถามในกลุม่ นี ้ส่วนมากจะทราบ
ข้ อมูลการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับบริ จาคดวงตาและอวัยวะของสภากาชาดไทยเป็ นอย่างดี คิดเป็ นร้ อยละ 95 โดยจะ
ทราบข้ อมูลการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ป้ายเชิญชวนในโรงพยาบาล มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ57 รองลงมาเป็ นโปสเตอร์
113

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 6
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

เชิญชวนในโรงพยาบาล คิดเป็ นร้ อยละ 50 ทางโทรทัศน์ คิดเป็ นร้ อยละ 46 และแผ่นพับของสภากาชาดไทย คิดเป็ นร้ อยละ 42
ตามลําดับ
สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยแสดงความจํานงบริ จาคดวงตาหรื ออวัยวะนัน้ ร้ อยละ 65 ไม่เคยบริ จาคสิง่ ใดๆ
แก่สภากาชาดไทยเลย ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยแสดงความจํานงบริ จาคดวงตาหรื ออวัยวะแต่เคยบริ จาคด้ านอื่นๆ
ให้ สภากาชาดไทยซึง่ มีอยูร่ ้ อยละ 35 นัน้ ส่วนใหญ่จะบริ จาคโลหิต คิดเป็ น ร้ อยละ21 รองลงมาเป็ นการบริ จาคเงิน คิด
เป็ นร้ อยละ 19 ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยแสดงความจํานงบริ จาคดวงตาหรื ออวัยวะนันส่
้ วนมากเป็ นเพศหญิง คิดเป็ น
ร้ อยละ 59 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็ นร้ อยละ 68 สถานภาพโสดคิดเป็ นร้ อยละ
77 มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 73 มีอาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 43มีรายได้ อยูใ่ น
ระดับเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 48 ผู้ที่ไม่เคยแสดงความจํานงบริ จาคดวงตาและอวัยวะจะทราบข้ อมูล
การประชาสัมพันธ์เพียงร้ อยละ 69 โดยทราบ ผ่านช่องทางโทรทัศน์มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 42 รองลงมาเป็ นบุคคลใกล้ ชิด
แนะนํา คิดเป็ นร้ อยละ 26 ป้ายเชิญชวนในโรงพยาบาล คิดเป็ นร้ อยละ 20 และ โปสเตอร์ เชิญชวนในโรงพยาบาล คิดเป็ นร้ อยละ
20 ตามลําดับ
ผลการศึกษาส่ วนที่ 2
ข้ อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ (ด้ านความรู้ความเข้ าใจ ด้ านความรู้สกึ และด้ านพฤติกรรมความตังใจและแนวโน้
้
มที่จะ
บริ จาค) ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ตอ่ การบริ จาคดวงตาและอวัยวะให้ แก่สภากาชาดไทยในภาพรวม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสําคัญกับการบริ จาคดวงตาและอวัยวะอยูใ่ นระดับ เห็นด้ วย โดยมีคา่ เฉลี่ยรวมเท่ากับ
3.76 เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ด้ านพฤติกรรมความตังใจ
้ จะมีคา่ เฉลี่ยมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.09
รองลงมาคือ ด้ านความรู้สกึ และความเชื่อ โดยมีคา่ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.65 และด้ านความรู้ความเข้ าใจ โดยมีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.54
ผลการศึกษาส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ โดยจําแนกตามกลุม่ ที่เคยและไม่เคยแสดงความจํานงเป็ นผู้บริ จาคบริ จาคดวงตาหรื อ
อวัยวะให้ แก่สภากาชาดไทยพบว่าผู้เคยแสดงความจํานงบริ จาคมีคา่ เฉลี่ยระดับทัศนคติในภาพรวมเท่ากับ 4.01 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52 สูงกว่าผู้ที่ไม่เคยแสดงความจํานงบริ จาคซึง่ มีคา่ เฉลี่ยระดับทัศนคติในภาพรวมเท่ากับ
3.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.59
เมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบของทัศนคติ ดังที่แสดงไว้ ใน ตารางที1่ พบว่า ในด้ านความรู้ ความเข้ าใจนัน้
ผู้เคยบริ จาคดวงตาและอวัยวะ มีความรู้ความเข้ าใจอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยซึง่ ถือเป็ นเชิงบวก โดยมีคา่ เฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.81
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.44 ระดับดังกล่าวจะสูงกว่ากลุม่ ผู้ไม่เคยบริ จาคดวงตาและอวัยวะซึง่ มีความรู้ ความเข้ าใจ
อยูใ่ นระดับ เฉยๆ โดยมีคา่ เฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.28 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 ประเด็นที่ผ้ เู คยบริ จาคดวงตาและ
อวัยวะ มีระดับความรู้ความเข้ าใจสูงสุด 3 ลําดับคือ (1) ดวงตาและอวัยวะที่ได้ รับการบริ จาคจะถูกนําไปใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด (4.57) (2) ดวงตาและอวัยวะที่ได้ รับการบริ จาค ทางสภากาชาดไทยจะทําการจัดสรรอย่างเป็ นธรรมและ
มอบให้ กบั บุคคลที่เหมาะสม (4.26) และ (3) การบริ จาคดวงตาและอวัยวะจะทําได้ ตอ่ เมื่อสมาชิกในครอบครัวเห็นชอบ
(4.05) ส่วนประเด็นที่ผ้ ไู ม่เคยบริ จาคดวงตาและอวัยวะมีระดับความรู้ความเข้ าใจตํ่าสุด 3 ลําดับคือ (1) ผู้ที่จะบริ จาค
อวัยวะต้ องไม่เป็ นผู้ที่ดื่มเหล้ าและสูบบุหรี่ (2.38) (2) ผู้ที่จะบริ จาคดวงตาต้ องเป็ นผู้ที่มีสายตาปกติเท่านัน้ (2.68) และ (3)
การบริ จาคดวงตาและอวัยวะเป็ นสิง่ ที่ไม่ควรทําตามบัญญัติศาสนา (2.97)
ในด้ านความรู้ สกึ และความเชื่อ พบว่าผู้เคยบริ จาคดวงตาและอวัยวะ มีความรู้ สกึ และความเชื่อ อยูใ่ นระดับเห็น
ด้ วยซึง่ ถือเป็ นเชิงบวก โดยมีคา่ เฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.92 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 ระดับดังกล่าวจะสูงกว่ากลุม่ ผู้ไม่
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เคยบริ จาคดวงตาและอวัยวะ ซึง่ มีความรู้ สกึ และความเชื่ออยูใ่ นระดับ เฉยๆ โดยมีคา่ เฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.39 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.53 ประเด็นที่ผ้ เู คยบริ จาคดวงตาและอวัยวะมีระดับความรู้สกึ และความเชื่อทางบวกสูงสุด 3 ลําดับ
คือ (1) การบริ จาคดวงตาและอวัยวะเป็ นบุญกุศลอย่างแรงและส่งผลดีตอ่ ชาติภพหน้ า (4.17) (2) การบริ จาคดวงตาและ
อวัยวะเป็ นการให้ ทานที่ง่ายที่สดุ (4.13) และ (3) การมีบคุ คลในครอบครัวหรื อบุคคลที่ร้ ู จกั บริ จาคดวงตาและอวัยวะหรื อ
ได้ รับการบริ จาคจะทําให้ ร้ ูสกึ ว่าการบริ จาคเป็ นสิง่ ที่ดีและเต็มใจที่จะบริ จาคดวงตาและอวัยวะ (4.04) ส่วนประเด็นที่ผ้ ไู ม่
เคยบริ จาคดวงตาและอวัยวะมีระดับความรู้ สกึ และความเชื่อด้ านลบตํ่าสุด 3 ลําดับคือ (1) การบริ จาคดวงตาและอวัยวะ
นันทํ
้ าให้ ญาติหรื อคนใกล้ ชิดไม่สบายใจ (2.55) (2) ศาสนาที่นบั ถือมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจบริ จาคดวงตาและ
อวัยวะ (3.28) และ (3) การบริ จาคดวงตาและอวัยวะเป็ นการให้ ทานที่ง่ายที่สดุ (3.29)
ในด้ านพฤติกรรมความตังใจ
้ และแนวโน้ มนัน้ พบว่าผู้เคยบริ จาคดวงตาและอวัยวะ มีพฤติกรรมความตังใจด้
้ าน
บวกอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่ง โดยมีคา่ เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.30 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 และมีคา่ เฉลี่ยของ
ความคิดเห็นต่อประเด็นย่อยทัง้ 3 ประเด็นอยู่ในระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่ง อันได้ แก่ หากสภากาชาดไทยประชาสัมพันธ์ให้
การบริ จาคดวงตาและอวัยวะเป็ นค่านิยมของสังคมอย่างจริ งจังจะทําให้ มีผ้ บู ริ จาคเพิ่มมากขึ ้น (4.33) หากสภากาชาดไทย
ประชาสัมพันธ์ให้ การบริ จาคดวงตาและอวัยวะเป็ นการถวายทําความดีเพื่อพ่อจะทําให้ มีผ้ บู ริ จาคเพิ่มมากขึ ้น (4.33) และ
หากสภากาชาดไทยประชาสัมพันธ์ให้ การบริ จาคดวงตาและอวัยวะด้ วยโครงการให้ ..ด้ วยใจรักจะทําให้ มีผ้ บู ริ จาคเพิ่มมาก
ขึ ้น (4.24) ในขณะที่กลุม่ ผู้ไม่เคยบริ จาคดวงตาและอวัยวะจะมีพฤติกรรมความตังใจอยู
้
ใ่ นระดับ เห็นด้ วย โดยมีคา่ เฉลี่ย
รวมเท่ากับ 3.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 และมีคา่ เฉลี่ยของความคิดเห็นต่อประเด็นย่อยทัง้ 3 ประเด็นอยูใ่ น
ระดับเห็นด้ วย (ค่าเฉลี่ย 3.89 3.87 และ 3.83 ตามลําดับ)
พบว่ากลุม่ ผู้ตอบ
เมื่อวิเคราะห์ถงึ แนวโน้ มความประสงค์ในการบริ จาคอวัยวะของผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่เคยและไม่เคยบริ จาคดวงตาและอวัยวะจะมีความประสงค์ที่สอดคล้ องกับทัศนคติ กล่าวคือ ในส่วนของ
ความประสงค์ที่จะบริ จาคดวงตาให้ แก่ผ้ อู ื่นนัน้ ผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมมีความประสงค์ที่จะบริ จาคดวงตาให้ แก่ผ้ อู ื่น คิด
เป็ น ร้ อยละ 70.50 เพราะเห็นว่าบุคคลอื่นสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้ ช่วยให้ มองเห็น ผลการศึกษายังพบว่าผู้เคยบริ จาค
ดวงตาหรื ออวัยวะ ส่วนมากจะมีความประสงค์ที่จะบริ จาคดวงตาให้ แก่ผ้ อู ื่น คิดเป็ น ร้ อยละ 89.00 มากกว่าผู้ที่ไม่เคยบริ จาค
ดวงตาและอวัยวะซึง่ จะมีความประสงค์ที่จะบริ จาคดวงตาให้ แก่ผ้ อู ื่น คิดเป็ นร้ อยละ 52.00
สําหรับความประสงค์ที่จะบริ จาคอวัยวะให้ แก่ผ้ อู ื่น ผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมมีความประสงค์ที่จะบริ จาคอวัยวะ
ให้ แก่ผ้ อู ื่น คิดเป็ น ร้ อยละ 71.50 เพราะเห็นว่าเป็ นประโยชน์สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ อีกหลายคน นอกจากนี ้ยังพบว่าผู้
เคยบริ จาคดวงตาหรื ออวัยวะส่วนมากจะมีความประสงค์ที่จะบริ จาคอวัยวะให้ แก่ผ้ อู ื่น คิดเป็ น ร้ อยละ 94.00 มากกว่าผู้ที่ไม่
เคยบริ จาคดวงตาและอวัยวะซึง่ ไม่มีความประสงค์ที่จะบริ จาคอวัยวะให้ แก่ผ้ อู ื่น คิดเป็ น ร้ อยละ 51.00 โดยให้ เหตุผลว่ายังไม่
พร้ อม บางคนรู้ สกึ กลัว บางส่วนขัดกับหลักศาสนาเพราะนับถือ ศาสนาอิสลาม บางส่วนญาติพี่น้องไม่เห็นด้ วยและบางราย
ต้ องการทราบข้ อมูลการบริ จาคอย่างละเอียดก่อน
เมื่อจําแนกตามอวัยวะภายในร่างกายที่ประสงค์จะบริ จาค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมมีความประสงค์
ที่จะบริ จาคอวัยวะทังหมดภายในร่
้
างกายร้ อยละ 60.50 นอกจากนี ้ยังพบว่าในส่วนของผู้ที่เคยบริ จาคดวงตาหรื ออวัยวะ
ส่วนมากจะมีความประสงค์ที่จะบริ จาคอวัยวะทังหมดภายในร่
้
างกาย คิดเป็ น ร้ อยละ 89.00 ส่วนผู้ที่ไม่เคยบริ จาคดวงตาและ
อวัยวะมีความประสงค์ที่จะบริ จาคอวัยวะทังหมดภายในร่
้
างกายเพียงร้ อยละ 32.00
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สําหรับบุคคลที่ถกู ระบุให้ เป็ นผู้รับบริ จาคตามความประสงค์ของผู้บริ จาคนัน้ พบว่า ผู้เคยบริ จาคดวงตาหรื ออวัยวะ
และผู้ไม่เคยบริ จาคดวงตาหรื ออวัยวะ มีความเห็นส่วนมากไปในทางเดียวกัน คือ มีความประสงค์บริ จาคดวงตาและอวัยวะ
ให้ กบั ใครก็ได้
ส่วนมาก
สําหรับประเด็นเกี่ยวกับการตัดสินใจแทนบุคคลสําคัญเช่นญาติหรื อบุคคลสนิทในการบริ จาคดวงตา
ทังสองกลุ
้
ม่ จะอนุญาตให้ แพทย์สามารถนําดวงตาและอวัยวะของญาติบคุ คลเหล่านันไปได้
้
หากบุคคลนันได้
้ แสดงความจํานง
ในการเป็ นผู้บริ จาคไว้ แล้ วคิดเป็ น ร้ อยละ 66.50 เพราะให้ เหตุผลว่าเป็ นสิทธิสว่ นบุคคล และผู้บริ จาคได้ แสดงความจํานงไว้ แล้ ว
รวมทังเห็
้ นว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น และได้ บญ
ุ กุศล เช่นเดียวกับการตัดสินใจแทนบุคคลสําคัญเช่นญาติหรื อบุคคลสนิทใน
การบริ จาคอวัยวะ ผู้ตอบแบบสอบถามทังสองกลุ
้
ม่ ส่วนมากจะอนุญาตให้ แพทย์สามารถนําอวัยวะของบุคคลเหล่านันไปได้
้
หากบุคคลนันได้
้ แสดงความจํานงในการเป็ นผู้บริ จาคไว้ แล้ ว เท่ากัน คิดเป็ น ร้ อยละ 64.00 เพราะเห็นว่าเป็ นเจตนารมณ์ของผู้
บริ จาค ทําให้ ช่วยผู้ป่วย หรื อสามารถช่วยชีวิตคนอื่นได้
ผลการศึกษาส่ วนที่ 4
เมื่อเปรี ยบเทียบข้ อมูลทัศนคติ ของกลุม่ ผู้ที่ไม่เคยบริ จาคดวงตาหรื ออวัยวะโดยจําแนกตามกลุม่ ผู้ที่ไม่เคยบริ จาค
ใดๆกับกลุม่ ผู้ที่เคยบริ จาคด้ านอื่นๆ ( เช่น บริ จาคโลหิต บริ จาคร่างกาย บริ จาคเงิน หรื อบริ จาคทรัพย์สิน/สิง่ ของ ) ให้ แก่
สภากาชาดไทย พบว่า ในด้ านความรู้ ความเข้ าใจนัน้ กลุม่ ผู้ที่เคยบริ จาคด้ านอื่นๆ มีความรู้ ความเข้ าใจอยูใ่ นระดับเห็น
ด้ วย โดยมีคา่ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.51 ซึง่ จะสูงกว่ากลุม่ ผู้ที่ไม่เคยบริ จาคใดๆ ที่มีความรู้ ความเข้ าใจ อยูใ่ นระดับ เฉยๆ โดย
มีคา่ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.04 ประเด็นที่กลุม่ ผู้ที่ไม่เคยบริ จาคใดๆ มีความรู้ ความเข้ าใจน้ อยที่สดุ 3 อันดับคือ (1) ผู้ที่จะ
บริ จาคอวัยวะต้ องไม่เป็ นผู้ที่ดื่มเหล้ าและสูบบุหรี่ (2.29) (2) ผู้ที่จะบริ จาคดวงตาต้ องเป็ นผู้ที่มีสายตาปกติเท่านัน้ (2.58)
และ (3) การบริ จาคดวงตาและอวัยวะเป็ นสิง่ ที่ไม่ควรทําตามบัญญัติศาสนา (2.89) ในด้ านความรู้สกึ และความเชื่อ พบว่า
กลุม่ ผู้ที่เคยบริ จาคด้ านอื่นๆ มีความรู้สกึ และความเชื่ออยูใ่ นระดับเห็นด้ วย โดยมีคา่ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.41 ซึง่ จะสูงกว่า
กลุม่ ผู้ที่ไม่เคยบริ จาคใดๆ ที่มีความรู้สกึ และความเชื่ออยูใ่ นระดับ เฉยๆ โดยมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.35 ประเด็นที่กลุม่ ผู้ที่
้ าให้ ญาติหรื อ
ไม่เคยบริ จาคใดๆ มีระดับความรู้สกึ และความเชื่อตํ่าสุด 3 ลําดับคือ (1) การบริ จาคดวงตาและอวัยวะนันทํ
คนใกล้ ชิดไม่สบายใจ (2.58) (2) การบริ จาคดวงตาและอวัยวะไม่ได้ เป็ นเรื่ องน่ากลัว (3.36) และ (3) การบริ จาคดวงตา
และอวัยวะนันไม่
้ ได้ สง่ ผลยุง่ ยากต่อบุคคลในครอบครัวในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
(3.38)ส่วนด้ านพฤติกรรม
้
ใ่ นระดับ เห็นด้ วย โดยมีคา่ เฉลี่ยรวม เท่ากับ
ความตังใจนั
้ น้ พบว่ากลุม่ ผู้ที่เคยบริ จาคด้ านอื่นๆ มีพฤติกรรมความตังใจอยู
3.89 เช่นเดียวกันกับกลุม่ ผู้ที่ไม่เคยบริ จาคใดๆ ซึง่ มีคา่ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.86
ผลการศึกษาส่ วนที่ 5
ในส่วนของข้ อเสนอแนะเพื่อให้ มีการบริ จาคดวงตาและอวัยวะให้ แก่สภากาชาดไทยเพิ่มมากขึ ้นนัน้ ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้ องการให้ สภากาชาดไทยเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจ ประโยชน์ในการบริ จาคดวงตาและ
อวัยวะ มีกิจกรรมส่งเสริ มในลักษณะเชิงป้องกัน เช่น ส่งเสริ มให้ คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง ให้ ความรู้และตระหนัก
ถึงปั ญหาสุขภาพถ้ าไม่ดแู ลรักษาอาจต้ องสูญเสียอวัยวะหรื อดวงตาไป และควรเร่งส่งเสริ มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
บริ จาคดวงตาและอวัยวะ อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม รวมทังปรั
้ บปรุงระบบการบริ การให้ มีความรวดเร็วและสะดวก
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เคยบริจาค

ด้ านความรู้ และความเข้ าใจ

ไม่ เคยบริจาค

ความคิดเห็น
1.การบริ จาคดวงตาและอวัยวะเป็ นการสนับสนุนให้ มี
การซื ้อขายอวัยวะทางอ้ อม (R)
2.การบริ จาคดวงตาและอวัยวะมีขนตอนที
ั้
่คอ่ นข้ างง่าย
สะดวกต่อการปฏิบตั ิ
3.ดวงตาและอวัยวะที่ได้ รับการบริ จาค ทางสภากาชาด
ไทยจะทําการจัดสรรอย่างเป็ นธรรมและมอบให้ กบั
บุคคลที่เหมาะสม

ไม่ เคยบริจาคใดๆเลย

ความคิดเห็น

ไม่ เคยบริจาคดวงตาหรื ออวัยวะแต่
เคยบริจาคด้ านอื่นๆ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

3.79

ไม่เห็นด้ วย

3.3

เฉยๆ

3.41

ไม่เห็นด้ วย

3.08

เฉยๆ

3.93

เห็นด้ วย

3.24

เฉยๆ

3.27

เฉยๆ

3.17

เฉยๆ

4.26

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

3.83

เห็นด้ วย

3.83

เห็นด้ วย

3.85

เห็นด้ วย

4.การบริ จาคดวงตาและอวัยวะจะทําได้ ตอ่ เมื่อสมาชิก
ในครอบครัวเห็นชอบ

4.05

เห็นด้ วย

3.89

เห็นด้ วย

3.91

เห็นด้ วย

3.85

เห็นด้ วย

5.การบริ จาคดวงตาและอวัยวะนันควรตั
้
ดสินใจเมื่ออายุ
มากกว่า 40ปี ไปแล้ ว (R)

3.9

ไม่เห็นด้ วย

3.1

เฉยๆ

3.12

เฉยๆ

3.05

เฉยๆ

6.ดวงตาและอวัยวะที่ได้ รับการบริ จาคจะถูกนําไปใช้ ให้
เกิดประโยชน์สงู สุด

4.57

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

4.36

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

4.35

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

4.37

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

7.ผู้ตอบแบบสอบถามได้ รับทราบถึงการประชาสัมพันธ์
และข้ อมูล ความรู้ ด้านการบริ จาคดวงตาและอวัยวะ

4.04

เห็นด้ วย

3.4

เฉยๆ

3.41

เห็นด้ วย

3.37

เฉยๆ

8.ผู้ที่จะบริ จาคดวงตาต้ องเป็ นผู้ที่มีสายตาปกติเท่านัน้
(R)

3.55

ไม่เห็นด้ วย

2.68

เฉยๆ

2.58

เห็นด้ วย

2.82

เฉยๆ

9.ผู้ที่จะบริ จาคอวัยวะต้ องไม่เป็ นผู้ที่ดื่มเหล้ าและสูบ
บุหรี่ (R)

3.03

เฉยๆ

2.38

เห็นด้ วย

2.29

เห็นด้ วย

2.54

เห็นด้ วย

10.การบริ จาคดวงตาและอวัยวะเป็ นสิ่งที่ไม่ควรทําตาม
บัญญัติศาสนา (R)

2.99

เฉยๆ

2.97

เฉยๆ

2.89

เฉยๆ

3.11

เฉยๆ

11.การบริ จาคดวงตาและอวัยวะเป็ นบุญกุศลอย่างแรง
และส่งผลดีตอ่ ชาติภพหน้ า

4.17

เห็นด้ วย

3.78

เห็นด้ วย

3.76

เห็นด้ วย

3.8

เห็นด้ วย

12.การบริ จาคดวงตาและอวัยวะทําให้ ชาติหน้ าเกิด
มาตาบอดและมีอวัยวะไม่ครบ (R)

4.28

ไม่เห็นด้ วยอย่าง
ยิ่ง

3.81

ไม่เห็นด้ วย

3.75

ไม่เห็นด้ วย

3.91

ไม่เห็นด้ วย

13.การบริ จาคดวงตาและอวัยวะเป็ นการแช่งตัวเองให้
อายุสนั ้ (R)

4.31

ไม่เห็นด้ วยอย่าง
ยิ่ง

3.78

ไม่เห็นด้ วย

3.67

ไม่เห็นด้ วย

3.97

ไม่เห็นด้ วย

14.ศาสนาที่นบั ถือมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจ
บริ จาคดวงตาและอวัยวะ

3.59

เห็นด้ วย

3.28

เฉยๆ

3.41

เห็นด้ วย

3.02

เฉยๆ

15.การบริ จาคดวงตาและอวัยวะไม่ได้ เป็ นเรื่ องน่ากลัว

3.75

เห็นด้ วย

3.4

เฉยๆ

3.36

เฉยๆ

3.05

เฉยๆ

16.หากเป็ นผู้บริ จาคดวงตาและอวัยวะเมื่อมารับการ
รักษาในโรงพยาบาลจะไม่ได้ รับการดูแลจากแพทย์
อย่างเต็มที่ (R)

4.16

ไม่เห็นด้ วย

3.52

ไม่เห็นด้ วย

3.47

ไม่เห็นด้ วย

3.6

ไม่เห็นด้ วย

17.การบริ จาคดวงตาและอวัยวะนันไม่
้ ได้ สง่ ผลยุง่ ยาก
ต่อบุคคลในครอบครัวในการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา

3.76

เห็นด้ วย

3.34

เฉยๆ

3.38

เฉยๆ

3.25

เฉยๆ

18.การบริ จาคดวงตาและอวัยวะเป็ นการให้ ทานที่ง่าย
ที่สดุ

4.13

เห็นด้ วย

3.29

เฉยๆ

3,43

เห็นด้ วย

3.02

เฉยๆ

19.การมีบคุ คลในครอบครัวหรื อบุคคลที่ร้ ูจกั บริ จาค
ดวงตาและอวัยวะหรื อได้ รับการบริ จาคจะทําให้ ร้ ูสกึ ว่า
การบริ จาคเป็ นสิ่งที่ดีและเต็มใจที่จะบริ จาคดวงตาและ
อวัยวะ

4.04

เห็นด้ วย

3.74

เห็นด้ วย

3.8

เห็นด้ วย

3.62

เห็นด้ วย

20.การบริ จาคดวงตาและอวัยวะนันทํ
้ าให้ ญาติหรื อคน
ใกล้ ชิดไม่สบายใจ (R)

2.96

เฉยๆ

2.55

เห็นด้ วย

2.58

เห็นด้ วย

2.47

เห็นด้ วย

21.หากสภากาชาดไทยประชาสัมพันธ์ให้ การบริ จาค
ดวงตาและอวัยวะเป็ นค่านิยมของสังคมอย่างจริ งจังจะ
ทําให้ มีผ้ บู ริ จาคเพิ่มมากขึ ้น

4.33

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

3.89

เห็นด้ วย

3.86

เห็นด้ วย

3.94

เห็นด้ วย

22.หากสภากาชาดไทยประชาสัมพันธ์ให้ การบริ จาค
ดวงตาและอวัยวะเป็ นการถวายทําความดีเพื่อพ่อจะทํา
ให้ มีผ้ บู ริ จาคเพิ่มมากขึ ้น

4.33

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

3.87

เห็นด้ วย

3.87

เห็นด้ วย

3.85

เห็นด้ วย

23.หากสภากาชาดไทยประชาสัมพันธ์ให้ การบริ จาค
ดวงตาและอวัยวะด้ วยโครงการให้ ..ด้ วยใจรักจะทําให้ มี
ผู้บริ จาคเพิ่มมากขึ ้น

4.24

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

3.83

เห็นด้ วย

3.83

เห็นด้ วย

3.82

เห็นด้ วย

ค่ าเฉลี่ยโดยรวม

4.01

เห็นด้ วย

3.52

เห็นด้ วย

3,42

เห็นด้ วย

3.6

เห็นด้ วย

ด้ านความรู้ สึกและความเชื่อ

ด้ านพฤติกรรมความตัง้ ใจ

หมายเหตุ: (R) แสดงคําถามเชิงนิเสธ
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อภิปรายผล ข้ อค้ นพบและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
ผลการศึกษาสามารถอภิปรายตามแนวคิดทัศนคติ ซึง่ แบ่งทัศนคติเป็ น 3 องค์ประกอบได้ ดงั นี ้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์,
2538)
องค์ประกอบทางด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ( Cognitive component ) จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม กลุม่ ผู้ที่
เคยบริ จาคดวงตาและอวัยวะ มีความรู้ ความเข้ าใจในระดับเห็นด้ วย ในขณะที่ในกลุม่ ผู้ไม่เคยบริ จาคดวงตาและอวัยวะ
จะมีทศั นคติด้าน ความรู้ความเข้ าใจ อยูใ่ นระดับเฉย ๆ กลุม่ ผู้ไม่เคยบริ จาคดวงตาและอวัยวะ ยังขาดความรู้ ความเข้ าใจ
ที่ถกู ต้ องในเรื่ องของการบริ จาคทังกระบวนการขั
้
นตอนและข้
้
อมูล รายละเอียดของการบริ จาคอยู่
องค์ประกอบด้ านความรู้สกึ (Affective component) จากการศึกษาพบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างทัง้ สองกลุม่ จะ
พบว่าในกลุม่ ของผู้ไม่เคยบริ จาคดวงตาและอวัยวะ จะยังมีระดับความรู้สกึ และความเชื่อ ที่น้อยกว่ากลุม่ ผู้ที่เคยบริ จาค
ดวงตาและอวัยวะในทุกๆเรื่ อง ซึง่ เมื่อนํามาแยกศึกษาเฉพาะกลุม่ ไม่เคยบริ จาคดวงตาและอวัยวะที่จําแนกตามผู้ที่ไม่เคย
บริ จาคใดๆกับผู้ที่เคยบริ จาคด้ านอื่นๆ ( เช่น บริ จาคโลหิต บริ จาคร่างกาย บริ จาคเงิน หรื อบริ จาคทรัพย์สนิ /สิง่ ของ ) ก็
พบว่าผู้ที่เคยบริ จาคด้ านอื่นๆ มีความรู้สกึ และความเชื่อ ที่อยูใ่ นระดับที่สงู กว่า สอดคล้ องกับ นิว คอมป์ (New Comb,
1991) กล่าวว่า ทัศนคติของบุคคล ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะและสิง่ แวดล้ อมที่บคุ คลได้ รับ อาจแสดงออกมาทางพฤติกรรม ใน 2
ลักษณะ คือทัศนคติทางบวก (Positive Attitude) แสดงออกในลักษณะพึงพอใจ และเห็นด้ วย หรื อชอบจะทําให้ บคุ คลอยากจะ
้
ทัศนคติทางลบ (Negative Attitude) แสดงออกในลักษณะไม่พงึ พอใจและไม่เห็นด้ วยหรื อไม่
ทําอยากได้ อยากเข้ าใกล้ สงิ่ นันและ
ชอบจะทําให้ บคุ คลเกิดความเบื่อหน่ายชิงชัง ต้ องการหนีให้ หา่ งจากสิง่ นัน้
องค์ประกอบด้ านพฤติกรรม (Behavioral component) จากการศึกษาพบว่า กลุม่ ผู้ที่เคยบริ จาคดวงตาและอวัยวะ
บเห็นด้ วยอย่างยิ่ง ในขณะที่ในกลุม่ ผู้ไม่เคยบริ จาคดวงตาและอวัยวะ จะมีทศั นคติด้าน
มีพฤติกรรมความตังใจในระดั
้
พฤติกรรมความตังใจอยู
้
ใ่ นระดับเห็นด้ วย เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างทัง้ สองกลุม่ จะพบว่าในกลุม่ ของผู้ไม่เคยบริ จาคดวงตา
และอวัยวะ จะมีระดับพฤติกรรมความตังใจที
้ ่น้อยกว่ากลุม่ ผู้ที่เคยบริ จาคดวงตาและอวัยวะ
จากที่กล่าวมาทังหมด
้
เมื่อพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ วา่ ประชาชนในอําเภอเมืองเชียงใหม่มีทศั นคติที่ดีตอ่ การ
บริ จาคดวงตาและอวัยวะให้ แก่สภากาชาดไทยเพราะมีระดับทัศนคติในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้ วย สอดคล้ องกับผลการศึกษา
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2547) ที่ได้ รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริ จาคอวัยวะ และจุฑา
มาส ปิ่ นมงคล (2547) ที่ได้ ศกึ ษาถึงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อการบริ จาคอวัยวะของผู้ที่มาบริ จาคโลหิต ณ ศูนย์บริ การ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รวมทังสอดคล้
้
องกับผลการศึกษาของโสภิดา เพชรสารกุล (2552) ที่พบว่าประชากรในอําเภอ
เมืองเชียงใหม่มีทศั นคติที่ดีตอ่ การบริ จาคโลหิต
ผลการศึกษาพบว่าหนึง่ ในสาเหตุสําคัญที่ทําให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามมีทศั นคติที่ดีต่อการบริ จาคดวงตาและอวัยวะ
ให้ แก่สภากาชาดไทยนันมาจากความเชื
้
่อทางด้ านศาสนา ซึง่ ส่วนใหญ่ผ้ ตู อบแบบสอบถามจะนับถือศาสนาพุทธ และศาสนา
พุทธที่ประชาชนส่วนใหญ่เคารพนับถือ จะเชื่อเรื่ อง การให้ ทาน การทําบุญ กฎแห่งกรรมและชีวิตหลังความตาย รวมจนถึงการ
กลับมาเกิดใหม่
ทําให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซงึ่ นับถือศาสนาพุทธมีความเต็มใจและยินดีที่จะบริ จาคดวงตาและ
อวัยวะให้ กบั สภากาชาดไทย โดยผลการศึกษาพบว่า ในทัศนคติด้านความรู้ สกึ และความเชื่อ มีคําถามที่คา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ
เชื่อว่าการบริ จาคดวงตาและอวัยวะเป็ นบุญกุศลอย่างแรงและส่งผลดีตอ่ ชาติภพหน้ า
สอดคล้ องกับ แม็คซีโอนิส
(Macionis, 1997) ที่ได้ กล่าวไว้ วา่ “ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาเป็ นความเชื่อเกี่ยวกับสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์หรื ออํานาจเหนือธรรมชาติตา่ ง ๆ
ดังนันแต่
้ ละระบบความเชื่อจะมีวิธีการที่จะให้ ผ้ มู ีความเชื่อนัน้ ๆ ติดต่อสื่อสารกับสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์หรื ออํานาจเหนือธรรมชาติได้ ด้วย
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วิธีการต่าง ๆ ด้ วยเหตุนี ้ศาสนาจึงมีผลต่อการบริ จาคดวงตาและอวัยวะ เช่น ศาสนาพุทธเชื่อเรื่ องการให้ ทาน การทําบุญ กฎแห่ง
กรรมและชีวิตหลังความตายรวมจนถึงการกลับมาเกิดใหม่”
รวมทังจากผลการศึ
้
กษาทัศนคติด้านความรู้สกึ และความเชื่อ
พบว่า คําถามที่ได้ รับการเห็นด้ วยสูงสุด คือ เห็นด้ วยว่าดวงตาและอวัยวะที่ได้ รับการบริ จาคจะถูกนําไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด จึงกล่าวได้ วา่ ศาสนานับว่ามีอิทธิพลสําคัญในการบริ จาคอวัยวะ หรื อดวงตาให้ กบั สภากาชาดไทย
จากผลการศึกษาพบว่า อุปสรรคบางประการที่สําคัญที่ทําให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามบางส่วนยังไม่มีความประสงค์
จะบริ จาคอวัยวะ หรื อดวงตา ก็มาจากความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาเช่นกัน โดยพบว่า ผู้ที่นบั ถือศาสนาอิสลาม จะไม่บริ จาค
อวัยวะ ให้ กบั สภากาชาดไทยเพราะเห็นว่าขัดกับหลักทางศาสนา สอดคล้ องกับ จอห์น เจ. แม็คซีโอนิส (John J.Macionis,
1997) ที่กล่าวไว้ วา่ “ศาสนาอิสลามมีความเชื่อในเรื่ องพระเจ้ าเป็ นผู้ที่ประทานร่างกายและจิตวิญญาณมาให้ และมีความเชื่อ
เรื่ องชาติภพเดียว” ดังนันการบริ
้
จาคดวงตาและอวัยวะจึงขัดกับหลักของศาสนา นอกจากนี ้ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนยังกลัว
ไม่แน่ใจในข้ อมูลและยังไม่ทราบการประชาสัมพันธ์ ที่มีความชัดเจนของสภากาชาดไทย
ยังขาดความรู้ความเข้ าใจในการ
บริ จาคดวงตาและอวัยวะ โดยให้ เหตุผลว่า หากสภากาชาดไทยประชาสัมพันธ์ ให้ การบริ จาคดวงตาและอวัยวะเป็ นค่านิยม
ของสังคมอย่างจริ งจังจะทําให้ มีผ้ บู ริ จาคเพิ่มมากขึ ้น ดังนัน้ สภากาชาดไทยควรเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจ ประโยชน์ใน
การบริ จาคดวงตาและอวัยวะ เพื่อให้ มีผ้ บู ริ จาคเพิ่มมากขึ ้น
ข้ อค้ นพบ
จากการศึกษาถึงทัศนคติของประชาชนในอําเภอเมือง เชียงใหม่ตอ่ การบริ จาคดวงตา และอวัยวะให้ แก่สภากาชาด
ไทย จากผู้ตอบแบบสอบถาม 2 กลุม่ คือ กลุม่ ผู้ที่เคยบริ จาคดวงตา หรื ออวัยวะ และกลุม่ ผู้ที่ไม่เคยบริ จาคดวงตาหรื ออวัยวะ มี
ข้ อค้ นพบดังต่อไปนี ้
1. องค์ประกอบด้ านความรู้ ความเข้ าใจ พบว่าส่วนใหญ่ในกลุม่ ผู้ที่เคยบริ จาคดวงตาหรื ออวัยวะจะ
มีความรู้ ความเข้ าใจในระดับที่ดีกว่า กลุม่ ผู้ที่ไม่บริ จาค ดวงตาและอวัยวะซึง่ พบว่ายังมีความรู้ ความเข้ าใจที่ผิดๆ ผิดไป
จากข้ อเท็จจริ งของกระบวนการรับบริ จาค เช่น บางส่วนยังคิดว่า ผู้ที่จะบริ จาคอวัยวะต้ องไม่เป็ นผู้ที่ดื่มเหล้ าและสูบบุหรี่
และต้ องเป็ นผู้ที่มีสายตาปกติเท่านัน้ รวมจนถึงยังเห็นว่าการบริ จาคดวงตาและอวัยวะเป็ นสิง่ ที่ไม่ควรทําตามบัญญัติศาสนา
ทังนี
้ ้เพราะสืบเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี ด้ านความรู้ ความเข้ าใจของสภากาชาดไทยกับประชาชน จึงควรเร่ง
ด้ านการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อต่างๆในเรื่ องของความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง นอกจากนี ้ ในด้ านบทบัญญัติคําสอนของแต่
ละศาสนานันจะเห็
้
นว่าศาสนาอิสลามมีการต่อต้ านการบริ จาคมากที่สดุ เนื่องจากเชื่อว่าผิดหลักศาสนา แต่แท้ จริ งแล้ วตาม
หลักคําสอนของศาสนานัน้ ไม่ได้ เป็ นข้ อห้ ามแต่อย่างใดและสามารถที่จะบริ จาคได้
2. องค์ประกอบด้ านความรู้สกึ ความเชื่อ พบว่าส่วนใหญ่ในกลุม่ ผู้ที่เคยบริ จาคดวงตาหรื ออวัยวะจะ
มีความรู้สกึ ความเชื่อในระดับที่ดีกว่า กลุม่ ผู้ที่ไม่บริ จาคดวงตาและอวัยวะซึง่ พบว่ายังมีความรู้สกึ ความเชื่อด้ านลบ เช่น
ยังเชื่อว่าการบริ จาคดวงตาและอวัยวะไม่ได้ เป็ นการให้ ทานที่ง่ายที่สดุ และอาจทําให้ ญาติหรื อคนใกล้ ชิดไม่สบายใจหรื อ
ดังนันทางสภากาชาดไทยจึ
้
งจําเป็ นที่จะต้ อง
ยังมีความรู้ สกึ ว่าการบริ จาคดวงตาและอวัยวะเป็ นเรื่ องที่ขดั กับศาสนา
สร้ างความรู้ สกึ ด้ านบวกแก่ประชาชนให้ มากกว่านี ้ ในเรื่ องของการทําบุญที่ยิ่งใหญ่ การให้ ทานชีวิตแก่เพื่อนมนุษย์ และ
การให้ โดยที่ไม่หวังสิง่ ใดตอบแทน การทําดี คิดดี เป็ นต้ น
3. องค์ประกอบด้ านแนวโน้ มพฤติกรรม พบว่า กลุม่ ผู้ที่ไม่เคยบริ จาคดวงตาและอวัยวะ ครึ่งหนึง่ ของผู้ตอบ
แบบสอบถามยังไม่ได้ ตดั สินใจที่จะบริ จาค เนื่องจากว่า บางคนบอกว่าเป็ นคนมีปัญหาด้ านสายตากลัวผู้ที่ได้ ไปจะได้ ของ
ไม่ดี บางคนรู้ สกึ กลัว บางรายกลัวมีปัญหาในการนําศพไปประกอบพิธีกรรม บางรายบอกกลัวว่าอวัยวะของตนเองไม่
สมบูรณ์แข็งแรงอาจส่งผลเสียต่อผู้รับบริ จาคได้ บางรายยังไม่มีความเข้ าใจในการบริ จาครวมถึงกระบวนการขันตอนทั
้
งหมด
้
ยัง
ไม่พร้ อม ยังไม่ได้ คิดว่าจะมอบดวงตาให้ ใคร บางรายอยากมีอวัยวะครบทัง้ 32 แม้ จะเสียชีวิตไปแล้ ว บางส่วนขัดกับหลักศาสนา
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เพราะนับถือศาสนาอิสลาม บางส่วนญาติพี่น้องไม่เห็นด้ วย บางรายต้ องขออนุญาตทางบิดา มารดาก่อน และบางรายต้ องการ
ทราบข้ อมูลเพิ่มเติมก่อน ซึง่ เหตุผลทังหมดจะเห็
้
นว่ามาจากความรู้ ความเข้ าใจที่ไม่ถกู ต้ อง และทัศนคติด้านลบ อันเนื่องมาจาก
้ รับมาก็ได้
ความเชื่อ อุปนิสยั และสิง่ แวดล้ อมที่บคุ คลนันๆได้
4. ด้ านญาติก็พบว่ามีความสําคัญค่อนข้ างมาก จากแบบสอบถามทังกลุ
้ ม่ ผู้ที่เคยบริ จาคดวงตาและอวัยวะและกลุม่ ผู้
ที่ไม่เคยบริ จาคดวงตาและอวัยวะมีความคิดเห็นเหมือนกันในเรื่ อง การบริ จาคดวงตาและอวัยวะจะทําได้ ตอ่ เมื่อสมาชิกใน
ครอบครัวเห็นชอบก่อน นอกจากนี ้บางส่วนของกลุม่ ผู้ที่ไม่เคยบริ จาคดวงตาและอวัยวะมีความคิดเห็นว่าการบริ จาคดวงตา
และอวัยวะนันทํ
้ าให้ ญาติหรื อคนใกล้ ชิดไม่สบายใจ เนื่องจากภายหลังการเสียชีวิตลงแม้ วา่ จะแจ้ งความจํานงเป็ นผู้บริ จาค
ดวงตาและอวัยวะไว้ หากญาติไม่อนุญาตก็ไม่สามารถกระทําการจัดเก็บได้ แต่ในขณะเดียวกันแม้ ผ้ เู สียชีวิตจะไม่ได้
จะแจ้ งความจํานงเป็ นผู้บริ จาคดวงตาและอวัยวะไว้ แต่หากญาติเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และ
อนุญาตก็สามารถกระทําการจัดเก็บได้
ข้ อเสนอแนะ
ผู้ศกึ ษาตังใจศึ
้ กษาในเรื่ องนี ้ เนื่องจากพบปั ญหาในการขาดแคลนดวงตาและอวัยวะที่จะนํามาปลูกถ่ายให้ เพียงพอกับ
จํานวนผู้ป่วยที่ขึ ้นทะเบียนรอรับบริ จาคอยู่ ดังนัน้ ผลการศึกษาในครัง้ นี ้ ทางผู้ศกึ ษาจึงขอเสนอแนะแนวทางที่เป็ นประโยชน์ตอ่
ศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริ จาคอวัยวะ ของสภากาชาดไทยเพื่อนํามาใช้ เป็ นกลยุทธ์ในการรักษาฐานของกลุม่ ผู้เคยบริ จาคไว้ แล้ ว
และ การเพิ่มยอดจํานวนผู้บริ จาคให้ มากขึ ้นในกลุม่ ผู้ที่ยงั ไม่เคยบริ จาคดวงตาหรื ออวัยวะ
ข้ อเสนอแนะด้ านกลยุทธ์ การตลาดสําหรั บผู้ท่ เี คยบริจาคดวงตาหรื ออวัยวะ
พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามกลุม่ ที่เคยบริ จาคดวงตาและอวัยวะ โดยมากจะทราบข่าวประชาสัมพันธ์ทางป้าย
เชิญชวนในโรงพยาบาลและโปสเตอร์ เชิญชวนในโรงพยาบาล รองลงมาจะเป็ น ทราบผ่านโทรทัศน์ แผ่นผับของสภากาชาดไทย
และ บุคคลใกล้ ชิดแนะนําซึง่ เมื่อดูกลุม่ อาชีพที่เคยบริ จาคมากสุดก็เป็ นกลุม่ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ก็จะสอดคล้ องกับ
การทําการตลาดของสภากาชาดไทย อย่างไรก็ตามแม้ วา่ จะลงชื่อแจ้ งความจํานงบริ จาคดวงตาและอวัยวะไว้ แล้ วแต่ก็สามารถ
ยกเลิกได้ ตลอด เพราะฉะนัน้ ทางศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริ จาคอวัยวะจึงควรจะมีการประชาสัมพันธ์ เน้ นข่าวที่ออกมาให้ เป็ น
ผลดี ได้ บญ
ุ กุศลและได้ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่หมดหวังจากการรักษาด้ วยวิธีอื่นๆ ควรจะเพิ่มการประชาสัมพันธ์ด้าน
ความรู้ ความเข้ าใจแก่ประชาชนเพื่อให้ ถงึ นอกจากตัวผู้ที่เคยบริ จาค โดยอาจจะมีวารสารส่งถึงบ้ าน มอบสิทธิพิเศษบาง
อย่างเช่นใบประกาศ เข็มกลัด ได้ รับสิทธิก่อนทังตั
้ วผู้เคยบริ จาคและญาติในกรณีหากต้ องอยูใ่ นภาวะรอรับบริ จาค รวมจนถึง
จัดงานประชุมวิชาการให้ แก่ผ้ ทู ี่เคยบริ จาคและครอบครัวประจําปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้ าใจ ความรู้ สกึ และความเชื่อ
้ เป็ นต้ น
รวมถึงพฤติกรรม แนวโน้ มและความตังใจ
ข้ อเสนอแนะด้ านกลยุทธ์ การตลาดสําหรั บผู้ท่ ไี ม่ เคยบริจาคดวงตาหรื ออวัยวะ
สําหรับผู้ที่ไม่เคยบริ จาคดวงตาหรื ออวัยวะ จากผลการศึกษานันพบว่
้
า 2 ใน 3 เคยรับทราบข้ อมูลการ
ประชาสัมพันธ์ในเรื่ องของการบริ จาคดวงตาและอวัยวะมาแต่ ยังพบว่าไม่ทราบเรื่ องการบริ จาคดวงตาและอวัยวะได้ ดีเท่ากับผู้ที่
เคยบริ จาคแล้ ว เพราะฉะนันจึ
้ งควรเพิ่มการตระหนักถึง (Awareness) และความรู้ ความเข้ าใจ (Knowledge) ก่อนในด้ านต่างๆ
ดังนี ้
- การบริ จาคดวงตาและอวัยวะนันทางศู
้
นย์รับบริ จาคจะจัดสรรให้ กบั ผู้ที่รอรับบริ จาคด้ วยความเป็ นธรรม
เสมอภาค และปฎิบตั ิตามเกณฑ์การจัดสรรอวัยวะทุกประการ
- การบริ จาคดวงตาและอวัยวะมีขนตอนที
ั้
่ง่ายและสะดวกต่อการปฎิบตั ิโดยเพียงแค่กรอกรายละเอียดลงใน
ใบสมัครแสดงความจํานงบริ จาค แล้ วส่งไปรษณีย์โดยไม่ต้องใส่ซองปิ ดแสตมป์และเมื่อทางศูนย์ได้ รับใบสมัครแล้ วก็จะจัดส่ง
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บัตรประจําตัวให้ ผ้ บู ริ จาคพกบัตรติดตัวไว้ วา่ เป็ นผู้บริ จาค นอกจากนี ้ทางศูนย์รับบริ จาคอวัยวะสามารถแจ้ งความประสงค์ผา่ น
สายด่วนอัตโนมัติ 1666ได้ อีกช่องทางหนึง่
- การบริ จาคดวงตาและอวัยวะนันสามารถตั
้
ดสินใจบริ จาคได้ เองเมื่ออายุ 20 ปี ขึ ้นไป แต่หากอายุน้อยกว่านี ้
ต้ องได้ รับการยินยอมจากผู้ปกครองเสียก่อน ซึง่ ไม่จําเป็ นต้ องรอให้ อายุมากเสียก่อนแล้ วจึงตัดสินใจบริ จาค
- ผู้ที่จะบริ จาคดวงตานันไม่
้ จําเป็ นจะต้ องเป็ นผู้ที่มีสายตาปกติเท่านัน้ ทุกคนสามารถเป็ นผู้บริ จาคดวงตาได้
แม้ จะเป็ นผู้สงู อายุ ผู้มีสายตาสัน้ ยาว เอียง แม้ กระทัง่ ผู้ที่ตาบอดจากโรคตาชนิดอื่นๆ แต่ถ้ากระจกตายังใสเป็ นปกติก็สามารถ
เป็ นผู้บริ จาคดวงตาได้ ทงสิ
ั ้ ้น และไม่จําเป็ นต้ องตรวจร่างกายแต่อย่างใด
้ ไม่วา่ ใครก็สามารถจะ
- ผู้ที่จะบริ จาคอวัยวะนันไม่
้ จําเป็ นว่าจะต้ องเป็ นผู้ที่ไม่ดื่มเหล้ าและสูบบุหรี่ เท่านันแต่
เป็ นผู้ที่แสดงความจํานงบริ จาคได้ ซึง่ ทางภายหลังการเสียชีวิตด้ วยภาวะสมองตาย จึงจะนํามาตรวจประเมินสภาพการทํางาน
ของอวัยวะ ว่าเหมาะสมสําหรับนําไปปลูกถ่ายให้ แก่ผ้ ทู ี่รอรับบริจาคหรื อไม่
ด้ านการเผยแพร่ และเชิญชวนให้ บริ จาคดวงตาและอวัยวะอาจกระทําผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ ซึง่ ผลการศึกษาจะ
พบว่า มีการรับทราบข้ อมูลผ่านทาง โทรทัศน์ มากที่สดุ รองลงมาคือบุคคลใกล้ ชิดแนะนํา ป้ายและโปสเตอร์ เชิญชวนใน
โรงพยาบาล และสังคมออนไลน์ ตามลําดับ รวมจนถึงส่วนใหญ่เวลาว่างจะอ่านหนังสือ มากที่สดุ รองลงมาคือ ดูหนัง/ช๊ อปปิ ง้
เล่นอินเตอร์ เนต ท่องเที่ยว และเล่นกีฬา/ออกกําลังกาย ดังนันจึ
้ งควรทําการตลาดผ่าน โทรทัศน์ วารสาร นิตรสารต่างๆ ป้ายและ
โปสเตอร์ แผ่นพับ รวมถึงผ่านสังคมออนไลน์ เช่น
- ผ่านทางพรี เซนเตอร์ ของศูนย์ดวงตาและศูนย์อวัยวะ ผ่านทางโทรทัศน์ ป้ายและโปสเตอร์ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ติดตามสถานที่ตา่ งๆเช่น สถาบันศึกษา ห้ างสรรพสินค้ า โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆทังภาครั
้
ฐและเอกชน
ร้ านอาหาร สถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมจนถึงสังคมออนไลน์
- พยายามรณรงค์ให้ ผ้ ทู ี่เคยบริ จาคดวงตาและอวัยวะเป็ นผู้ให้ คําแนะนํา ชักชวน อธิบายรวมจนถึงให้ ผ้ ทู ี่เคย
ได้ รับการปลูกถ่าย มาถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรง ให้ คําแนะนําและโอกาสที่ได้ รับการบริ จาค
- จัดอบรม ให้ ความรู้และความเข้ าใจแก่ผ้ นู ําท้ องถิ่น เช่นกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําศาสนาในชุมชนให้ เกิด
ความรู้ความเข้ าใจและสามารถกระจายความรู้สชู่ มุ ชนได้
ข้ อเสนอแนะสําหรับองค์ประกอบด้ านความรู้ สกึ ควรจะเน้ นด้ านความรู้สกึ เชิงบวกในด้ านการบริ จาคดวงตาและ
อวัยวะ โดยผลการศึกษา พบว่าผู้ที่ไม่เคยบริ จาคดวงตาและอวัยวะแต่เคยบริ จาคด้ านอื่นๆ เช่น บริ จาคโลหิต บริ จาคร่างกาย
ทรัพย์สนิ สิง่ ของจะมีความรู้สกึ ด้ านการบริ จาคดวงตาและอวัยวะในระดับที่สงู กว่าเล็กน้ อย เพราะฉะนันทางสภากาชาดไทยจึ
้
ง
ควรจัดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้ างความน่าเชื่อถือ โดยการนําบุคคลที่มีชื่อเสียง ทังทางโลกและทางธรรม
้
เช่น สอดแทรก
เรื่ องการบริ จาคดวงตาและอวัยวะผ่านทางรายการธรรมมะดิลเิ วอรี่ ของพระมหาสมปองฯ หรื อ ผ่านการบรรยายด้ านประโยชน์
การให้ ทาน และการทําบุญที่ไม่หวังผลตอบแทน โดยเชิญ ท่าน ว. วชิรเมธี แม่ชีศนั สนีย์ เสถียรสุต มาเป็ นผู้บรรยายและร่วมด้ วย
ตัวแทนทางโลกที่น่าเชื่อถือเช่น คุณเอกพันธ์และคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ที่เป็ นตัวแทนของผู้ที่อทุ ิศตัวเพื่อสังคม
ข้ อเสนอแนะสําหรับองค์ประกอบด้ านพฤติกรรม แนวโน้ มและความตังใจ
้ พบว่าลักษณะของผู้ที่จะบริ จาคดวงตาและ
อวัยวะมีแนวโน้ ม เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด นับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพ รับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ 10,001-20,000 บาทต่อเดือน กลุม่ นี ้ถือเป็ นกลุม่ เป้าหมายสําคัญของการที่จะแสดงความ
จํานงในการบริ จาคดวงตาและอวัยวะ โดยจะเห็นได้ วา่ ช่วงอายุ 20-30 ปี เป็ นช่วงอายุที่ถือว่ามีวฒ
ุ ิภาวะความสมบูรณ์ของ
ร่างกายเป็ นช่วงในการเข้ าสูก่ ารทํางาน รวมจนถึงอาชีพกลุม่ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ก็ถือว่าเป็ นกลุม่ คนทํางานรับใช้
สังคม ประเทศชาติ และมีการเข้ าถึงของสภากาชาดไทยซึง่ ถือเป็ นหนึง่ ในหน่วยงานรัฐเหมือนกัน โดยหากสามารถใช้ โอกาส
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เข้ าถึงคนกลุม่ นี ้จะค่อนข้ างง่าย อีกทังกลุ
้ ม่ เป้าหมาย เป็ นกลุม่ ที่ชอบอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ดูหนัง/ช๊ อปปิ ง้ และยังมีโอกาสรับ
สื่อประชาสัมพันธ์ของการรับบริ จาคของสภากาชาดไทยผ่านทาง ป้าย โปสเตอร์ แผ่นพับ เน้ นสร้ างบุญกุศล เป็ นการถวายทํา
ความดีเพื่อในหลวง ช่วยเหลือผู้เจ็บป่ วย
ข้ อเสนอแนะด้ านกลยุทธ์ การตลาดสําหรั บญาติของผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ
ญาตินบั ได้ วา่ เป็ นกลุม่ ที่สําคัญมาก เพราะถือได้ ว่าเป็ นกลุม่ ที่มีอํานาจในการตัดสินใจขันเด็
้ ดขาดในการ
พิ จารณาว่ าจะอนุญาตหรื อไม่ ภายหลังจากที่ บุคคลในครอบครั วเสี ยชี วิ ตลง ดังนัน้ ทางสภากาชาดไทยจึ งควรทํ าการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อเช่น
- เน้ นการสร้ างบุญ กุศลของผู้ที่แม้ กระทัง่ ล่วงลับไปแล้ วก็ยงั สามารถจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ อีกถึง 6 ชีวิต
- เน้ นการประชาสัมพันธ์ด้านความรู้ ความเข้ าใจของกระบวนการจัดเก็บดวงตาและอวัยวะของผู้ที่เสียชีวิตว่าไม่ได้ น่า
กลัวอย่างที่คิด หากเป็ นดวงตาก็เพียงผ่าตัดนํากระจกตาออกเท่านัน้ ไม่ได้ ควักลูกตาออกทําให้ ตาโบ๋แต่อย่างใด หรื อการเก็บ
อวัยวะนันก็
้ จะมีการผ่าตัดนําอวัยวะออกแล้ วทําการเย็บปิ ดแผลอย่างดี ญาติสามารถนําไปบําเพ็ญกุศลตามแต่ละศาสนาได้
- มีการมอบประกาศนียบัตร หรื อเข็มกลัดในนามของผู้ที่บริ จาคดวงตาและอวัยวะให้ แก่ญาติเพื่อเป็ นเกียรติ เป็ น
ความภาคภูมิใจของครอบครัวที่ได้ มีบคุ คลในครอบครัวได้ เป็ นผู้เสียสละ
- มอบสิทธิพเิ ศษสําหรับญาติในการได้ รับสิทธิ์การปลูกถ่ายดวงตาและอวัยวะก่อนในกรณีหากต้ องรอรับบริ จาค
- เมื่อมีการจัดประชุมของศูนย์ดวงตาและศูนย์อวัยวะเมื่อใดก็ควรจะมีการเชิญครอบครัวของผู้ที่เคยบริ จาคดวงตา
และอวัยวะในการเข้ าร่วมด้ วยทุกครัง้ เพื่อเน้ นในเรื่ องการสร้ างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสภากาชาดไทยแก่ญาติด้วย
ข้ อเสนอแนะด้ านกลยุทธ์ การตลาดสําหรั บสังคมทั่วไป
- ประชาสัมพันธ์ถงึ การดูแลสุขภาพของตนเองแบบองค์รวมทัง้ การรับประทานอาหารที่ถกู สุขลักษณะและอนามัย
การออกกําลังกาย การผ่อนคลายความเครี ยด การตรวจเช็คสุขภาพประจําปี
- เน้ น นโยบายรณรงค์สร้ างค่านิยมใหม่ในการเป็ นผู้แสดงความจํานงบริ จาคดวงตาและอวัยวะแก่ประชาชนทัว่ ไป
- เน้ น นโยบายการดูแล ปฎิบตั ิตวั ตามคําสัง่ ของแพทย์เมื่อป่ วย และไม่ควรซื ้อยารับประทานเองหรื อทานยาสมุนไพร
ตามความเชื่อ เพราะนอกจากจะไม่หายแล้ วอาจส่งผลต่ออวัยวะภายในเสียการทํางานอย่างถาวรด้ วย

ข้ อจํากัดในการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้ศึกษายังไม่ได้ ศึกษาเจาะลึกครอบคลุมถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการสร้ างทัศนคติเช่น
ด้ านครอบครัว (Family),กลุม่ เพื่อน(Social Group) และด้ านบุคลิกภาพ (Personality)

ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบทัศนคติของประชาชนในภาคต่าง ๆที่มีวฒ
ั นธรรม ความเชื่อที่แตกต่างกัน ของ
ประเทศไทยในการบริ จาคดวงตาและอวัยวะให้ กบั สภากาชาดไทย
2. ควรมีการศึกษาถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการสร้ างทัศนคติเช่น ด้ านครอบครัว (Family), กลุม่ เพื่อน (Social
Group) และด้ านบุคลิกภาพ (Personality )เพื่อที่จะทําให้ ได้ ข้อมูล รายละเอียดด้ านทัศนคติของประชาชนมากยิ่งขึ ้น
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Consumer Behavior of Woman Towards Purchasing Extra-Large Size Clothes
Through Electronics Commerce Channel in Thailand
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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริ โภคสตรี ต่อการซื ้อเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปขนาดใหญ่พิเศษผ่าน
ช่องทางพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย แนวคิด ทฤษฎี ประกอบด้ วย แนวคิดการตลาดพาณิ ชย์
อิเลคทรอนิกส์ แนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภค แนวคิดแบบจําลอง iPACE กลยุทธ์ การตลาดสําหรับ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ตัว อย่ า งในการศึ ก ษา ได้ แ ก่ สตรี ที่ ใ ช้ เ สื อ้ ผ้ า ขนาดใหญ่ พิ เ ศษ และเคยซื อ้ ผ่ า นช่ อ งทางพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 252 ราย เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิง
พรรณนา ใช้ สถิติ ไคสแคว์ทดสอบอิทธิพลระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ผลการศึกษาด้ านผู้บริ โภค ตามแนวคิดคําถามที่ช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภคคือ 6Ws และ
1H พบว่า ผู้อยูใ่ นตลาดเป้าหมาย ส่วนใหญ่ได้ แก่ สตรี อายุ 20-29 ปี รายได้ ต่อเดือน10,000-19,999 บาท อาศัย
อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร เครื่ องใช้ ที่เป็ นเจ้ าของในปั จจุบัน คือ โทรศัพท์มือถือ(แบบทั่วไป) รองลงมาได้ แก่
Laptop และ Smart Phone เข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตจากที่บ้าน ระบุว่าตนเองเป็ นลูกค้ าประเภทซื ้อตามอารมณ์มาก
ที่สดุ ซื ้อเสื ้อผ้ าเพราะขาดความมัน่ ใจและเห็นว่าการแต่งตัวช่วยเสริ มสร้ างความมั่นใจได้ ผู้บริ โภคซื ้อผ่าน
ออนไลน์ เพราะ เวลาสะดวกซื ้อได้ 24 ชม. ผู้มีสว่ นในการตัดสินใจซื ้อ ได้ แก่ตนเองมากที่สดุ โอกาสในการซื ้อไม่
แน่นอน ซื ้อจากร้ านค้ าออนไลน์ที่มีภาพลักษณ์การเป็ นร้ านจําหน่ายเสื ้อผ้ าที่จริ งใจและซื่อสัตย์ ซื ้ออย่างไร ส่วน
ใหญ่ร้ ู จกั ร้ านออนไลน์จาก Search Engine ระยะเวลาที่ใช้ ในการเลือกซื ้อส่วนมากจะใช้ เวลาเลือกเกิน 1 ชัว่ โมง
เลือก 2-3 ร้ านก่อนตัดสินใจซื ้อ แต่ละครัง้ จะซื ้อ 2 ชิ ้น ในจํานวนเงินประมาณ 300-800 บาท
ในส่วนของการซื ้ออย่างไรนี ้ผู้ศกึ ษาได้ นํา กรอบแนวคิดแบบจําลอง iPACE มาร่ วมพิจารณา ข้ อมูล ที่
สําคัญมากที่สดุ พบว่า ด้ านข้ อมูล ได้ แก่ ข้ อมูลสินค้ าบริ การที่ถกู ต้ องชัดเจน เป็ นปั จจุบนั (Updated) ราคา
ได้ แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพไม่ต้องถูกสุดก็ได้ ความหลากหลาย รู ปแบบของสินค้ า และ มีแบบสินค้ าให้
เลือกมาก ความสะดวกง่าย ได้ แก่ โอนเงินผ่านธนาคารการส่งของถูกต้ องรวดเร็ ว มีหมายเลขโทรศัพท์ให้ ติดต่อ
การซื ้อเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปทางออนไลน์ในอนาคต พบว่าส่วนมากจะซื ้อร้ านเดิมและหาร้ านใหม่เพิ่ม ความบันเทิง มี
ความรู้สกึ เพลินเพลินกับการเลือกและสมหวังเพราะได้ สนิ ค้ าอย่างที่ต้องการ
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จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าในส่วนของพฤติกรรมเมื่อจําแนกตาม อายุ รายได้ ที่อยู่อาศัย และ
ประเภทการเป็ นลูกค้ า พฤติกรรมส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน

ABSTRACT
The objective aims to explore Consumer Behavior of Woman towards Purchasing ExtraLarge Size Clothes through Electronics Commerce channel in Thailand. Concepts and theories
involved in this study are the E-Marketing concept, Consumer Analysis concept, the iPACE Model
Concept, the E-commerce Marketing Strategy. In this study, sample sizes referred to 252 online
consumers of plus size women’s clothing. Questionnaire was used as the tool to collect data; then,
the data obtained were analyzed by the descriptive statistics. The Chi-square was also applied in
order to examine influencing levels of the dependent variable and the dependent variable.
Regarding the consumer analysis concept (6Ws 1H) demonstrated that most targeting
consumers were 20-29 years old women, earned monthly income at the amount of 10,000-19,999
baht and resided in Bangkok. Technological gadgets that they mostly possessed were mobile phone
(simple model), laptop and smart phone, respectively. They accessed to the internet at home and
considered themselves as the casual consumer. As a result of being lack of confidence, they
decided to purchase the plus size fashioned clothing with the belief that their confidence could be
strengthened by wearing it. Mostly they purchased online because convenient time to purchase at
24 hours. The person getting involved in purchasing decision process was the consumer herself and
the purchasing occasion was found at uncertain chance. The place was the sincere and honest
image online shop. The majority recognized the online shop from search engine. In each time of
purchase, they spent over than an hour in the process of selection, visited 2-3 shops before finalizing
their purchasing decision and usually purchased 2 pieces of clothing within the budget of 300-800
baht.
When applied the concept of iPACE model to analyze, the highest important outputs were
shown hereafter. In an approach of Information were the accurate and updated product descriptions.
Price were the reasonable price to its quality, not the cheapest one. Assortment were the design and
the variety of product designs. Convenience were the acceptance of banking transfer and the
availability to contact with the shop via phone. In the future, the majority would conduct online
clothing shopping with the same shop, plus search for some more new shops. Entertainment, most of
them were enjoy with selecting and satisfied with the product.
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According to the hypothesis testing, the results suggested that behaviors of different
consumers, as sorted out by age, income, residential area and consumer types, were not different.

บทนํา
ปั จจุบนั คนไทยได้ ให้ ความสนใจใช้ บริ การซื ้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสินค้ าที่ซื ้อขายผ่าน
ระบบออนไลน์มาก ได้ แก่ แฟชัน่ เครื่ องสําอาง และสินค้ าประเภทดิจิตอลคอนเทนท์

(ปี 52 คนไทยใช้

อินเทอร์ เน็ตมากขึ ้น, 2553. ออนไลน์) สําหรับผลสํารวจการค้ าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ปี
2552 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ธุรกิจที่ได้ รับความนิยมในการใช้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากสุด ได้ แก่
แฟชั่น เครื่ องแต่งกาย อัญมณี และเครื่ องประดับ ธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์มีอตั ราการเจริ ญเติบโตและ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทังในด้
้ านผู้ประกอบการและฐานลูกค้ าผู้ใช้ บริ การ ซึง่ จํานวนผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตในประเทศ
ไทยทัว่ ทุกภาคมีอตั ราเพิ่มขึ ้นทุกปี โดยภาคที่มีการใช้ อินเทอร์ เน็ตต่อสัดส่วนประชากรสูงที่สดุ คือ ภาคกลาง
คิดเป็ นร้ อยละ 36 รองลงมา ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามลําดับ สําหรับข้ อมูลพฤติกรรมของประชาชนในการใช้
บริ การอีคอมเมิร์ซปั จจุบนั พบว่า เพศหญิงมีอตั ราการซื ้อสินค้ าผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ร้ อยละ 43 โดยสินค้ าที่ซื ้อ
มากที่สดุ คือ สินค้ าประเภทแฟชัน่ และสินค้ าเพื่อสุขภาพ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2552: ออนไลน์)
สําหรับการนําเข้ าเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปในปี 2550 คาดว่าจะมีมลู ค่าประมาณ 260 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ โดย
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 30 จากปี 2549 สําหรับข้ อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า ค่าใช้ จ่ายทางด้ านเสื ้อผ้ า
เครื่ องนุ่งห่มของครัวเรื อนไทยได้ เพิ่มขึ ้นเป็ นลําดับ จากประมาณ 311 บาทต่อเดือนต่อครัวเรื อน หรื อคิดเป็ น
มูลค่าตลาดเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปประมาณ 70,000 ล้ านบาทในปี 2547 เพิ่มขึ ้นเป็ นประมาณ 366 บาทต่อเดือนต่อ
ครัวเรื อน หรื อคิดเป็ นมูลค่าตลาดเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปประมาณ 84,000 ล้ านบาทในปี 2549 (สํานักงานส่งเสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม, 2553: ออนไลน์) สําหรับประเทศไทย ในส่วนของตลาดเสื ้อผ้ าที่มีลกั ษณะเฉพาะ
(Niche Market) เช่น ตลาดเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปสตรี ของผู้ที่มีรูปร่ างท้ วมจนถึงระดับอ้ วน จากข้ อมูลการศึกษาความ
ชุกของโรคอ้ วนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 14 ประเทศ ใน พ.ศ.2548 พบว่า ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลําดับที่ 5 โดย
มีความชุกของภาวะนํ ้าหนักเกินและโรคอ้ วนถึงร้ อยละ 50 ตลาดเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปสตรี ของผู้ที่มีรูปร่ างท้ วมจนถึง
ระดับอ้ วน ยังไม่มีตวั เลขบ่งชี ้ด้ านมูลค่าตลาดที่แน่ชดั แต่จากการให้ สมั ภาษณ์ผ่านสื่อต่างๆ ของผู้ประกอบการ
รายใหญ่ หลายราย ทังผู
้ ้ จําหน่ายแบบมีหน้ าร้ านและผู้จําหน่ายแบบไม่มีหน้ าร้ าน (อินเทอร์ เน็ต) โดยได้ กล่าว
ตรงกันว่า เป็ นตลาดที่มีความต้ องการและมีศกั ยภาพสูง (สุริวิภา กุลตังวัฒนา, 2552: ออนไลน์)
จากข้ อมูลข้ างต้ น พบว่า ตลาดเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปขนาดใหญ่พิเศษสําหรับสตรี ในประเทศไทย เป็ นตลาดที่
มีความน่าสนใจในด้ านความต้ องการที่เพิ่มขึ ้น ประกอบกับแนวโน้ มที่บ่งชี ้ว่า ประเทศไทยมีประชากรที่มีรูปร่ าง
ท้ วมหรื ออ้ วน หรื อที่ทางการแพทย์เรี ยกว่า โรคอ้ วน มากถึง 10 ล้ านคน เป็ นการชี ้ให้ เห็นว่า ตลาดเสื ้อผ้ าสําหรับ
คนกลุม่ นี ้ ยังมีช่องว่างและโอกาสในการทําตลาดมาก และยังสามารถสร้ างรายได้ เพิ่มขึ ้น เนื่องจากมีตวั เลือกใน
ตลาดให้ กับลูกค้ าน้ อย ในขณะที่ความต้ องการมีมากและตลาดยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้ อีก ประกอบกับ
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ข้ อมูลผลการประกอบการที่ผ่านมาของผู้ประกอบการที่จําหน่ายเสื ้อผ้ าสําหรับคนกลุ่มนี ้ ผ่านช่องทางการตลาด
แบบใหม่ ที่เรี ยกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็ นช่องทางการตลาดที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็ วในประเทศไทย
ซึง่ เสื ้อผ้ าสําเร็จรูปสําหรับสตรี ที่ใช้ เสื ้อผ้ าขนาดใหญ่พิเศษในประเทศไทยยังสามารถจําหน่ายผ่านช่องทางนี ้ และ
สามารถประสบความสําเร็จเป็ นที่ยอมรับของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายมาแล้ ว
ผู้ศกึ ษาจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริ โภคสตรี ตอ่ การซื ้อเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปขนาด
ใหญ่พิเศษผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เพื่อให้ ได้ รับข้ อมูลเบื ้องต้ นซึ่งจะเป็ นประโยชน์
สําหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึง่ มีความสนใจหรื อกําลังใช้ ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็ น
ช่องการในการกระจายสินค้ าไปยังผู้บริ โภค ให้ สามารถใช้ ช่องทางนี ้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนช่วย
ให้ ผ้ บู ริ โภคเป้าหมายที่ซื ้อสินค้ าผ่านช่องทางนี ้ได้ รับความพึงพอใจสูงสุด

กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมของผู้บริ โภคสตรี ต่อการซื ้อเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปขนาดใหญ่ พิเศษผ่านช่องทาง
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ครั ง้ นี ้ ประกอบด้ วย แนวคิดการตลาดพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ แนวคิด
พฤติกรรมผู้บริ โภค ในด้ านการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภค (Consumer Analysis)เกี่ยวข้ องกับ การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริ โภคในการค้ นหา การซื ้อ เพื่อทราบถึงลักษณะความต้ องการและพฤติกรรมของเขา คําตอบที่ได้
จะช่วยให้ นกั การตลาดจัดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริ โภคได้ อย่างเหมาะสม ซึง่
คําถามที่ช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภค คือ 6Ws และ 1H (BPS online Ltd., 2554: online) แนวคิด
แบบจําลอง iPACE (Hanson and Kalyanam, 2007: 438-450) เป็ นกรอบกําหนดกลยุทธ์ เพื่อนําไปสู่
ความสําเร็ จ โดยที่ iPACE เป็ นการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้ อมของการค้ าปลีกออนไลน์กบั ความต้ องการในการ
จับจ่ายของผู้บริ โภค iPACE (ตัวย่อ หมายถึง ข้ อมูล ราคา ความหลากหลาย ความสะดวกง่ายดาย และความ
บัน เทิ ง ) เป็ นสิ่ง ที่ ผ้ ูเลื อ กซื อ้ ต้ องการ และเป็ นกุญ แจความสํ าเร็ จ ของการจํ า หน่ า ยปลี ก ผู้จํา หน่ า ยปลี ก ทาง
อินเทอร์ เน็ตต้ องเข้ าใจว่า ผู้ที่อาจจะเป็ นลูกค้ าตนต้ องการอะไร คือนําเสนอสินค้ าในทางที่เข้ ากับความต้ องการ
ของลูกค้ าเป้าหมาย งานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้ องกับ กลยุทธ์ การตลาดสําหรั บพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์
(Marketing Strategy for E-commerce) มาใช้ ร่วมกับบทสัมภาษณ์และบทความที่เกี่ยวข้ อง นํามากําหนดเป็ น
กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษาได้ ดังนี ้
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อายุ
ตํ่ากว่า 30 ปี
30 ปี ขึ ้นไป
รายได้ ต่อเดือน
ตํ่ากว่า 20,000 บาท
20,000 บาทขึ ้นไป
ที่อาศัย
ในกรุงเทพและ
ปริ มณฑล
อาศัยอยูใ่ นจังหวัดอื่นๆ

กลยุทธ์
การตลาด

ประเภทลูกค้ า
อารมณ์ “แบบฉับพลัน
ตามอารมณ์และลูกค้ า
ที่ตามแฟชัน่ ”
เหตุผล “ลูกค้ าซื ้อแบบ
ต่อรองและวางแผนการ
ซื ้อตามงบประมาณ”

รู ปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา

สมมุตฐิ านการศึกษา
H1 : พฤติกรรมการซื ้อเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปขนาดใหญ่ของผู้บริ โภคสตรี ในประเทศไทยที่อายุตํ่ากว่า 30 ปี
และ 30 ปี ขึ ้นไป ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน
H2 : พฤติกรรมการซื ้อเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปขนาดใหญ่ของผู้บริ โภคสตรี ในประเทศไทยที่รายได้ ต่อเดือน ตํ่า
กว่า 20,000 บาท และรายได้ ตอ่ เดือน 20,000 บาทขึ ้นไป ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน
H3 : พฤติกรรมการซื ้อเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปขนาดใหญ่ของผู้บริ โภคสตรี ในประเทศไทยที่อาศัยอยู่ในกรุ งเทพ
และปริ มณฑล และอาศัยอยูใ่ นจังหวัดอื่นๆ ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน
H4 : พฤติกรรมการซื ้อเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปขนาดใหญ่ของผู้บริ โภคสตรี ในประเทศไทยที่เป็ นลูกค้ าที่ซื ้อ
“แบบฉั บ พลัน ตามอารมณ์ แ ละลูก ค้ า ที่ ต ามแฟชั่น ” และ “ลูก ค้ า ซื อ้ แบบต่ อ รองและวางแผนการซื อ้ ตาม
งบประมาณ” ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน
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วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริ โภคตามแนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภค(6Ws 1H)แบบสอบถามในด้ าน
พฤติกรรมการซื ้อภายใต้ แนวคิด 6Ws 1H ได้ แก่ ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?)
ผู้บริ โภคซื ้อหรื อใช้ บริ การอะไร (What does the consumer buy?) ทําไมผู้บริ โภคจึงซื ้อหรื อใช้ บริ การ (Why
does the consumer buy?) ใครมีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจซื ้อหรื อใช้ บริ การ (Who participates in buying?)
ผู้บริ โภคซื ้อหรื อใช้ บริ การเมื่อใด (When dose the consumer buy?) ผู้บริ โภคซื ้อหรื อใช้ บริ การที่ไหน (Where
does the consumer buy?) ผู้บริ โภคซื ้อหรื อใช้ บริ การอย่างไร (How does the consumer buy?) ซึ่ง
ประกอบด้ วยการรั บรู้ ปั ญหาหรื อความต้ องการ การค้ นหาหรื อความต้ องการ การประเมินผลพฤติกรรม การ
ตัดสินใจซื ้อและความรู้ สึกภายหลังการซื ้อ นํามาศึกษาร่ วมกับแนวคิด iPACE เพื่อเป็ นการจับคู่ระหว่าง
สภาพแวดล้ อมของการค้ าปลีกออนไลน์กบั ความต้ องการในการจับจ่ายของผู้บริ โภค ในด้ านต่างๆได้ แก่ ข้ อมูลที่
ต้ องการ ราคา ความหลากหลาย ความสะดวกง่ายดาย และความบันเทิง เป็ นการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้ อม
ของการค้ าปลีกออนไลน์กบั ความต้ องการในการจับจ่ายของผู้บริ โภค
ผู้บริ โภค ซึง่ ได้ แก่ สตรี ไทย ที่ใช้ เสื ้อผ้ าขนาดใหญ่พิเศษ และเคยซื ้อผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. ขัน้ ตอนการศึกษา
ศึกษาจากข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้ จากแหล่งค้ นคว้ าข้ อมูลต่าง ๆ เช่น ตํารา วารสาร
หนังสือพิมพ์ เอกสารทางวิชาการ ข้ อมูลทาง Internet ตลอดจนงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และ ข้ อมูลปฐมภูมิ
(Primary Data) เก็บรวบรวมจาก ผู้บริ โภค ซึง่ ได้ แก่ สตรี ที่ใช้ เสื ้อผ้ าขนาดใหญ่พิเศษ เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในเบื ้องต้ นแบบสอบถามได้ ถกู นํามาหาค่าความเชื่อถือของแบบสอบถาม
(Test of Reliability) โดยทดลองแจกแบบสอบถามกับผู้บริ โภคสตรี ที่ใช้ เสื ้อผ้ าขนาดใหญ่พิเศษที่เคยซื ้อเสื ้อผ้ า
สําเร็ จรู ปทางอินเทอร์ เน็ต จํานวน 50 ชุด โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของ คอนบาร์ ช (Conbach’s Alpha
Coefficient: α coefficient) เท่ากับ 0.9139 ซึง่ แสดงถึงความเชื่อถือของแบบสอบถามอยู่ในระดับดีมาก จึงได้
ทําการเก็บข้ อมูลภาคสนามจากแบบสอบถาม จํ านวน 252 ตัวอย่าง วิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยสถิติเชิ งพรรณนา
(Descriptive Analysis) เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ ร้ อยละ วิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ อายุ
รายได้ ครัวเรื อน ภูมิลําเนาที่อาจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ผู้บริ โภคสตรี ที่ใช้ เสื ้อผ้ าขนาดใหญ่พิเศษที่เคยซื ้อเสื ้อผ้ า
สําเร็จรูปทางอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ สถิติ Chi-square
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ แก่ สตรี ไทย ที่ใช้ เสื ้อผ้ าขนาดใหญ่พิเศษ และเคยซื ้อผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กําหนดตัวอย่าง เจาะจงเฉพาะผู้เคยซื ้อผ่านอินเทอร์ เน็ต จํานวน 252 ราย (กุณฑลี
รื่ นรมย์, 2545)
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4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
โดยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) ทางอินเทอร์ เน็ต เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูล ของผู้บริ โภคสตรี ใน
ประเทศไทยผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็ น 3 ตอน ได้ แก่
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 พฤติ ก รรมการซื อ้ เสื อ้ ผ้ า สํ า เร็ จ รู ป ขนาดใหญ่ ข องผู้บ ริ โ ภคสตรี ใ นประเทศไทยผ่ า น
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(6W 1H)
ตอนที่ 3 ปั จจัย(iPEACE)ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้ านค้ าเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ป ของผู้บริ โภคสตรี ใน
ประเทศไทยผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผลการศึกษา
ผลการศึกษา พฤติกรรมของผู้บริ โภคสตรี ต่อการซือ้ เสือ้ ผ้ าสําเร็ จรู ปขนาดใหญ่ พิเศษผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 20-29 ปี ราย มีได้ ต่อเดือน 10,00019,999 บาท ปั จจุบนั อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครมากที่สดุ เครื่ องใช้ ที่เป็ นเจ้ าของในปั จจุบนั มากที่สดุ คือ
โทรศัพท์มือถือ(แบบทัว่ ไป) รองลงมาได้ แก่ Laptop และ Smart Phone ในสัดส่วนใกล้ เคียงกัน แหล่งเข้ าถึง
อินเทอร์ เน็ต ได้ แก่ ที่บ้าน

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากระบุว่าตนเองเป็ นลูกค้ าประเภทซื ้อตามอารมณ์ มาก

ที่สดุ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ สกึ ต่อตนเองในฐานะที่เป็ นสตรี ที่มีรูปร่ างขนาดใหญ่ คือทําให้ ขาด
ความมัน่ ใจมากที่สดุ ด้ านความคิดเห็นต่อการแต่งตัวส่วนมากเห็นว่า ช่วยเสริ มสร้ างความมัน่ ใจได้ ผู้ตอบ
ั ้ านค้ าทัว่ ไป
แบบสอบถามทุกรายเคยซื ้อเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปผ่านทางออนไลน์ แต่แหล่งที่ซื ้อเสื ้อผ้ าบ่อยที่สดุ ได้ แก่ทงร้
และร้ านค้ าออนไลน์ โดยมีเหตุผลสําคัญที่สดุ ที่ซื ้อเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปจากร้ านค้ าออนไลน์คือ เวลาสะดวกซื ้อได้ 24
ชม. รองลงมา ใช้ เวลาเลือกและเปรี ยบเทียบแบบและราคาได้ หลายเว็บตามต้ องการ มีแบบสวยทันสมัยมาใหม่
บ่อยๆ และหาไม่ได้ จากร้ านทัว่ ไป ในร้ อยละใกล้ เคียงกัน ร้ านค้ าออนไลน์ที่จําหน่ายเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปขนาดใหญ่
พิเศษที่มกั เข้ าไปซื ้อประจํา ได้ แก่ Fattyshop.com
ภาพลักษณ์ของร้ านค้ าเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปออนไลน์ที่ชื่นชอบ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากชอบร้ านค้ าที่มี
ภาพลักษณ์การเป็ นร้ านจําหน่ายเสื ้อผ้ า ที่จริ งใจและซื่อสัตย์ มากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ ภาพลักษณ์การเป็ นร้ าน
จําหน่ายเสื ้อผ้ าที่ทนั สมัย ใหม่เสมอ และภาพลักษณ์การเป็ นร้ านจําหน่ายเสื ้อผ้ าราคาค่อนข้ างสูงแต่เหมาะสม
ตามลําดับ ในด้ านการรู้ จกั ร้ านค้ าออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ร้ ู จกั ร้ านออนไลน์จาก Search Engine
พบใน Facebook และเพื่อนแนะนํา ตามลําดับ ความถี่ซื ้อเสื ้อผ้ าผ่านร้ านค้ าออนไลน์ ส่วนมากไม่แน่นอน
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แล้ วแต่โอกาส ระยะเวลาที่ใช้ ในการเลือกซื ้อแต่ละครัง้ ส่วนมากจะใช้ เวลาเลือกเกิน 1 ชัว่ โมง เลือก 2-3 ร้ านก่อน
ตัดสินใจซื ้อ แต่ละครัง้ จะซื ้อ 2 ชิ ้น ในจํานวนเงินประมาณ 300-800 บาท ตัดสินใจซื ้อด้ วยตนเองมากที่สดุ
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้ านค้ าเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปออนไลน์ พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกร้ านค้ าเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปออนไลน์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยใน “ระดับมาก” ปั จจัยย่อยที่ให้ ระดับความสําคัญมี
ค่าเฉลี่ยใน “ระดับมาก” ได้ แก่ ข้ อมูลสินค้ าบริ การที่ถูกต้ องชัดเจน update เป็ นประจํา รองลงมา คือ การมี
ระบบรับรองความปลอดภัยข้ อมูลและการชําระเงิน (Privacy Policy และ Security Policy มีการบอกวิธีชําระ
เงิน การสัง่ ซื ้อ การคืน และเงื่อนไขต่างๆ ชัดเจน แสดงชื่อเจ้ าของ ที่อยู่ รายละเอียดกิจการ หมายเลขโทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ หน้ าเว็บที่แสดงภาพสินค้ า/บริ การที่สวยงามและเมนูข้อมูลเป็ นระเบียบ (Look and Feel) มีช่องทางให้
ชําระเงินได้ หลายวิธี ระบบสินค้ าสัง่ ซื ้อ ระบบตะกร้ าสัง่ ซื ้อและคํานวณราคา ระบบติดตามคําสัง่ ซื ้อ การแสดง
การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หน้ าร้ านออนไลน์ การบริ การลูกค้ าหลังการขาย การมีห้องสนทนา บอร์ ด
ข่าวสาร จดหมายข่าว E-mail ถึงลูกค้ า มี Social Network ของร้ านค้ ากับลูกค้ า มี Domain Name/URL ของ
ร้ านค้ าที่สะท้ อนบุคลิกภาพ ปั จจัยย่อยให้ ระดับความสําคัญมีค่าเฉลี่ยใน “ระดับปานกลาง” ได้ แก่ การมีร้านค้ า
จริ ง นอกเหนือจากร้ านออนไลน์ และเป็ นร้ านค้ าออนไลน์ที่อยู่บน Market Place เช่น Weloveshopping.com
Tarad.com และ iBuy.co.th ตามลําดับค่าเฉลี่ย
ข้ อมูลหน้ าเว็บที่ต้องการใช้ ประกอบการตัดสินใจ ในการเลือกซื ้อเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ป (เลือกผลิตภัณฑ์)
จากร้ านค้ าออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ ข้อมูลหน้ าเว็บในการประกอบการตัดสินใจเลือกซื ้อ
เสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ป คือ ข้ อมูลสินค้ า เช่น ขนาด เนื ้อผ้ า มากที่สดุ รองลงมา ได้ แก่ รู ปแบบของสินค้ า และ มีแบบ
สินค้ าให้ เลือกมาก
ด้ านผลิตภัณฑ์ การนําเสนอรู ปภาพประกอบสินค้ าที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามชอบคือ รู ปสินค้ าที่สวมใส่
โดยนางแบบรู ปร่ างขนาด XXL หรื อเจ้ าของร้ าน Size XXL ด้ านราคากลยุทธ์ ราคาของร้ านค้ าออนไลน์ที่จงู ใจให้
ซื ้อมากที่สดุ ได้ แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพไม่ต้องถูกสุดก็ได้ ด้ านบริ การในช่องทางการจําหน่ายของร้ านค้ า
ออนไลน์ ที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามชื่ นชอบ ได้ แก่ โอนเงินผ่านธนาคารได้ การส่งของถูกต้ องรวดเร็ ว มีหมายเลข
โทรศัพ ท์ ใ ห้ ติด ต่อ ได้ บริ การส่ง ของฟรี ให้ คืน หรื อ เปลี่ ยนสิน ค้ า ได้ และ มี ร ะบบตอบรั บ คํ า สั่ง ซื อ้ ที่ ร วดเร็ ว
ตามลําดับ ด้ านการส่งเสริ มการตลาด พบว่าการส่งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการซื ้อจากร้ านค้ าออนไลน์ มาก
ที่สดุ ได้ แก่ ลดราคาให้ กบั ลูกค้ าเมื่อซื ้อปริ มาณมาก
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ความรู้ สึกในการซือ้ เสื ้อผ้ าจากร้ านค้ าออนไลน์ ที่ผ่านมา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มี
ความรู้ สึก เพลินเพลินสมหวังเพราะได้ สินค้ าอย่างที่ต้องการมากที่สดุ การซื ้อเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปทางออนไลน์ใน
อนาคต พบว่าส่วนมากจะซื ้อร้ านเดิมและหาร้ านใหม่เพิ่ม
สรุปผลการทดสอบทางสถิติด้วยด้ วยค่าไคสแคว์ เพื่อหาความแตกต่างของพฤติกรรม จําแนกตามอายุ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ที่อยูอ่ าศัย และประเภทลูกค้ าสามารถสรุปได้ ตามตารางที่ 1 ดังนี ้
ตารางที่ 1 แสดงสรุปผลการทดสอบทางสถิติด้วยด้ วยค่าไคสแคว์ เพื่อหาความแตกต่างของพฤติกรรม จําแนก
ตามอายุ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ที่อยูอ่ าศัย และประเภทลูกค้ า
การทดสอบทางสถิตดิ ้ วยด้ วยค่ าไคสแคว์ เพื่อหาความ
แตกต่ างของพฤติกรรมทัง้ 4 กลุ่ม (นัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05)
พฤติกรรมการซือ้ เสือ้ ผ้ าสําเร็จรูปขนาดใหญ่ ของผู้บริโภคสตรีใน
ประเทศไทยผ่ านช่ องทางพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์

ตามอายุ

ตามรายได้
ต่ อเดือน

ตามที่อยู่
อาศัย
ปั จจุบนั

ประเภท
ของการ
เป็ น
ลูกค้ า

ความรู้สกึ การเป็ นสตรี ที่มีรูปร่างขนาดใหญ่

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ความคิดเห็นต่อการแต่งตัว

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

แหล่งที่ซื ้อเสื ้อผ้ าบ่อยที่สดุ

0.008

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

เหตุผลสําคัญที่สดุ ที่ซื ้อเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปจากร้ านค้ าออนไลน์

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

.024

.011

ร้ านค้ าออนไลน์เสื ้อผ้ าสําเร็จรูปขนาดใหญ่ที่ซื ้อประจํา

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ภาพลักษณ์ของร้ านค้ าเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปออนไลน์ที่ชื่นชอบ

ไม่ตา่ ง

.026

ไม่ตา่ ง

.045

การรู้จกั ร้ านค้ าออนไลน์

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ความถี่ซื ้อเสื ้อผ้ าผ่านร้ านค้ าออนไลน์

ไม่ตา่ ง

.004

ไม่ตา่ ง

.006

ระยะเวลาที่ใช้ ในการเลือกซื ้อแต่ละครัง้

0.012

.002

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง
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การทดสอบทางสถิตดิ ้ วยด้ วยค่ าไคสแคว์ เพื่อหาความ
แตกต่ างของพฤติกรรมทัง้ 4 กลุ่ม (นัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05)
พฤติกรรมการซือ้ เสือ้ ผ้ าสําเร็จรูปขนาดใหญ่ ของผู้บริโภคสตรีใน
ประเทศไทยผ่ านช่ องทางพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์

ตามอายุ

ตามรายได้
ต่ อเดือน

ตามที่อยู่
อาศัย
ปั จจุบนั

ประเภท
ของการ
เป็ น
ลูกค้ า

จํานวนร้ านออนไลน์ ที่เลือกแต่ละครัง้ ก่อนตัดสินใจซื ้อ

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

จํานวนชิ ้นในการซื ้อสินค้ าจากร้ านค้ าออนไลน์แต่ละครัง้

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

จํานวนเงินที่ใช้ ซื ้อสินค้ าจากร้ านค้ าออนไลน์ในแต่ละครัง้

ไม่ตา่ ง

.003

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ผู้มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้ าจากร้ านค้ าออนไลน์

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

รูปภาพประกอบสินค้ าที่ชอบ

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

กลยุทธ์ราคาของร้ านค้ าออนไลน์ที่จงู ใจให้ ซื ้อมากที่สดุ

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

บริ การของร้ านค้ าออนไลน์ที่ชื่นชอบ

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

การส่งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการซื ้อจากร้ านค้ าออนไลน์

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ความรู้สกึ ในการซื ้อเสื ้อผ้ าจากร้ านค้ าออนไลน์ที่ผา่ นมา

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

การซื ้อเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปทางออนไลน์ในอนาคต

ไม่ตา่ ง

ไม่ตา่ ง

.002

ไม่ตา่ ง

ในการเลือกซือ้ เสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ป จากร้ านค้ าออนไลน์ ข้ อมูล
หน้ าเว็บ ที่ต้องการใช้ ประกอบการตัดสินใจ
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พฤติกรรมการซื ้อเสื ้อผ้ าสําเร็จรู ปขนาดใหญ่ของผู้บริ โภคสตรี ในประเทศไทยผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
จําแนกตามอายุ แบ่งเป็ นกลุม่ อายุตํ่ากว่า 30 ปี จํานวน 165 ราย และกลุม่ อายุ30ปี และมากกว่า
จํานวน 87 ราย เมื่อทําการทดสอบทางสถิติด้วยด้ วยค่าไคสแคว์ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 พบว่าพฤติกรรมที่ต่างกันได้ แก่ ด้ าน แหล่งที่ซื ้อเสื ้อผ้ าบ่อยที่สดุ และ ระยะเวลาที่ใช้ ในการเลือกซื ้อ
แต่ละครัง้
จําแนกตามรายได้ ต่อเดือน แบ่งเป็ นกลุม่ รายได้ ตํ่ากว่า 20,000 บาท จํานวน 173 ราย และ รายได้
มากกว่า 20,000 บาท จํานวน 79 ราย เมื่อทําการทดสอบทางสถิติด้วยด้ วยค่า ไคสแคว์ พบว่า พฤติติกรรมที่
ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ด้ านภาพลักษณ์ ของร้ านค้ าเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปออนไลน์ที่ชื่น
ชอบ ความถี่ในการซื ้อเสื ้อผ้ าผ่านร้ านค้ าออนไลน์ ระยะเวลาที่ใช้ ในการเลือกซื ้อแต่ละครัง้ และจํานวนเงินที่ใช้ ซื ้อ
สินค้ าจากร้ านค้ าออนไลน์ในแต่ละครัง้
จําแนกตามที่อยู่อาศัยปั จจุบัน แบ่งเป็ นกลุ่มกรุ งเทพและปริ มณฑล จํานวน 167 ราย และ กลุ่ม
ต่างจังหวัด จํานวน 85 ราย เมื่อทําการทดสอบทางสถิติด้วยด้ วยค่าไคสแคว์ พบว่าพฤติติกรรมที่ต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ด้ านเหตุผลสําคัญที่สดุ ที่ซื ้อเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปจากร้ านค้ าออนไลน์ และการ
ซื ้อเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปทางออนไลน์ในอนาคต
จํา แนกตามประเภทของการเป็ นลู ก ค้ า ที่ ซื อ้ แบบฉั บพลั น ตามอารมณ์ และตามแฟชั่ น กั บ
ลูกค้ าซือ้ แบบต่ อรองและวางแผนการซือ้ ตามงบประมาณ แบ่งเป็ นกลุ่มลูกค้ าซื ้อแบบต่อรองและวาง
แผนการซื ้อตามงบประมาณ

จํานวน 88 ราย และกลุ่มลูกค้ าที่ซื ้อแบบฉับพลันตามอารมณ์ และตามแฟชั่น

จํานวน 162 ราย เมื่อทําการทดสอบทางสถิติด้วยด้ วยค่าไคสแคว์ พบว่าพฤติกรรมที่ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ด้ านเหตุผลสําคัญที่สดุ ที่ซื ้อเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปจากร้ านค้ าออนไลน์ ภาพลักษณ์ ของ
ร้ านค้ าเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปออนไลน์ที่ชื่นชอบ และความถี่ในการซื ้อเสื ้อผ้ าผ่านร้ านค้ าออนไลน์
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จากการทดสอบสมมุ ติฐาน พบว่ าในส่ วนของพฤติกรรมเมื่อจําแนกตาม อายุ รายได้ ที่อยู่
อาศัย และประเภทการเป็ นลูกค้ า พฤติกรรมส่ วนใหญ่ ไม่ แตกต่ างกัน
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ตามรูปที่ 2

*สตรี
*อายุ 20-29 ปี
*10,000-19,999
บาท ต่อเดือน
*กรุ งเทพมหานคร
*เป็ นเจ้าของ
โทรศัพท์มือถือ
(แบบทัว่ ไป)
Laptop และ Smart
Phone
*เข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ที่จากบ้าน
*เป็ นลูกค้าประเภท
ซื้อตามอารมณ์

What ซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูปผ่านทางออนไลน์
Why ซื้อผ้าช่ วยเสริมสร้ างความมั่นใจ ซื้อออนไลน์ เพราะ สะดวกซื้อได้ 24 ชม. ใช้ เวลาเลือก
และเปรียบเทียบได้ ตามต้องการ แบบสวยทันสมัยหาไม่ ได้ จากร้ านทั่วไป

Who ตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง
When การซื้อไม่แน่ นอนแล้วแต่โอกาส
Where ร้ านค้าทั่วไปและร้ านค้าออนไลน์

ร้ านค้าที่มีภาพลักษณ์ การเป็ นร้ านจําหน่ ายเสื้อผ้า
ที่จริงใจและซื่อสั ตย์ รู้จกั ร้ านออนไลน์ จาก search engine ใช้ เวลาเลือกเกิน 1 ชั่วโมง เลือก 2-3
ร้ านก่ อนตัดสินใจซื้อ แต่ละครั้งจะซื้อ 2 ชิ้น ในจํานวนเงินประมาณ 300-800 บาท

How : Online shopping process(iPEACE model)
* ข้ อมูล ที่ตอ้ งการระดับมากที่สุด ได้แก่ แสดงชื่อเจ้าของ ที่อยู่ รายละเอียดกิ จการ หมายเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หน้าเว็ปที่ แสดงภาพสิ นค้า/บริ การที่ สวยงามและเมนู ขอ้ มูลเป็ นระเบี ยบ
ข้อมูลสิ นค้าบริ การที่ถูกต้องชัดเจน update เป็ นประจํารู ปสิ นค้าที่สวมใส่ โดยนางแบบ XXL มี
การบอกวิธีชาํ ระเงิ น การสั่งซื้ อการคื และเงื่ อนไขต่างๆชัดเจน และการมีระบบรับรองความ
ปลอดภัยข้อมูลและการชําระเงิน
* ราคา ราคาเหมาะสมกับคุณภาพไม่ตอ้ งถูกสุดก็ได้ และลดราคาให้กบั ลูกค้าเมื่อซื้ อปริ มาณมาก
* ความหลากหลาย ข้อมูลสิ นค้า เช่น ขนาด เนื้อผ้า รู ปแบบของสิ นค้า และ มีแบบสิ นค้าให้เลือก
* ความสะดวก โอนเงินผ่านธนาคารได้ การส่งของถูกต้องรวดเร็ ว มีหมายเลขโทรศัพท์ให้ติดต่อ
ได้ บริ การส่งของฟรี ให้คืนหรื อเปลี่ยนสิ นค้าได้ และ มีระบบตอบรับคําสัง่ ซื้ อที่รวดเร็ ว
* ความสนุก มีความรู้สึก เพลินเพลินสมหวังเพราะได้สินค้าอย่างที่ตอ้ งการมากที่สุด

รู ปที่ 2 สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริ โภคสตรี ตอ่ การซื ้อเสื ้อผ้ าสําเร็จรูปขนาดใหญ่พิเศษผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

การอภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาที่ได้ นํามาอภิปรายกับ กรอบแนวคิดแบบจําลอง iPACE (Hanson and Kalyanam,
2007: 438-450) เป็ นการสร้ างความดึงดูดใจแก่ลกู ค้ า โดยนํามาอภิปรายผ่าน การผนวกกระบวนการช้ อปปิ ง้
ของลูกค้ าให้ เข้ ากับเครื่ องมือที่ปรากฏบนอินเทอร์ เน็ต ให้ ลกู ค้ าได้ ใช้ งานอย่างเหมาะสมในแต่ละขันตอนของ
้
การช้ อปปิ ง้ ตามรูปที่ 3

135

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 6
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

Search อาจใช้ วธิ ีพมิ พ์ชื่อยี่ห้อสินค้ าหรือชนิดสินค้ า
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลสินค้ าที่ต้องการ
ไปร้ านเดิมที่ร้ ู จัก และใช้ การ Search ช่ วย
Navigation browse หาเว็บไซด์ที่อาจมีสนิ ค้ าที่ตน
ต้ องการ โดยการเลือกดูตามประเภทสินค้ าที่เวปจัดไว้

ตามเงื่อนไขของแต่
Return
by Mailละ
ร้ านไม่ มReturns
ีปัญหา
In‐store

ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพไม่ ต้องถูกสุดก็
ได้ / ให้ โอนเงินผ่ าน
ธนาคารได้ / ลดราคา
เมื่อซือ้ ปริมาณมาก

ค้ นหา
ผลิตภัณฑ์ ข้ อสรุปและการ
เสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ร่วม
อื่นๆ

ส่ งคืน
(ไม่ ชอบ)

ข้ อมูลถูกต้ องชัดเจน อัพเดท/
ระบบรับรองความปลอดภัย
ข้ อมูลและการชําระเงิน/ วิธี
ชําระเงิน การสั่งซือ้ การคืน
ชัรูดปเจน
ภาพ/ ชื่อเจ้ าของ ที่อยู่
รายละเอียดกิจการ หมายเลข
การให้
โทรศั
พท์ค/ ะแนนและ
ภาพสินค้ าที่สวยงาม/
การรั
เมนูข้อบมูรองจากผู
ลเป็ นระเบี้ เยคยใช้
บ

ข้ อมูลทั่วๆไป

หาข้ อมูล
ทั่วๆไป

รู ปภาพประกอบสินค้ า
สินค้ านี ้
ขนาด
คื
อ รู ปสินค้ าที่สวมใส่ โดย
เหมาะสมกับฉัน
รู
ป
ขณะใช้
หรืหรื
ออ
นางแบบงาน
XXL
หรือไม่
เจ้ าของร้Models
าน size XXL
Virtual
เพลิ
นเพลินConfirmation
สมหวัง เพราะได้
Oder
สินDelivery
ค้ าอย่ างที่ต้อSchedule
งการ / ครั ง้ ต่ อไป
จะซื
อ้ ร้ านเดิมและหาร้
านใหม่ เพิ่ม
Shipping
Notifacation

รับสินค้ า
และ
ประเมินผล
หลังการซือ้

ซือ้ ได้ 24 ชม./ ใช้ เวลาเลือกและ

Assistant
ยบเทียบแบบและราคาได้
ประเมิน เปรีShopping
Comparison
Matrix
ทางเลือก หลายเว็บตามต้ องการ / มีแบบ
สวย หาไม่ ได้ จากร้ านทั่วไป

ทําคําสั่งซือ้

Wish
List : ซือ้ เดือนละ 1 ครัง้
ซือ้ ออนไลน์
Shopping
ใช้ เวลาเลือก Basket
เกิน 1 ชั่วโมง จาก 2-3 ร้ าน
ซือ้ 2 ชิน้ /ครั ง้ Options
ใช้ เงิน 300-800
Shopping
andบาท
Costs
Store Inventory and Pickup
ส่ วนมากซือ้ ทัง้ ผ่ านออนไลน์ และหน้ าร้ าน
Checkout
จริ
ง
One‐Click
Ordering

รู ปที่ 3 การผนวกกระบวนการช้ อปปิ ง้ ของลูกค้ าให้ เข้ ากับเครื่ องมือที่ปรากฏบนอินเทอร์ เน็ตให้ ลกู ค้ าได้ ใช้ งาน
อย่างเหมาะสมในแต่ละขันตอนของการช้
้
อปปิ ง้
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา สําหรับผู้สนใจจะเข้ าสู่ธุรกิจหรื อผู้ประกอบการในปั จจุบนั สามารถนําเอา
พฤติกรรมของผู้บริ โภคไปเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ น ไปประยุกต์ใช้ กําหนดกลยุทธ์ ส่วนประสมการที่เหมาะสมสําหรับ
ตลาดพาณิ ช ย์ อิเล็กทรอนิ กส์ ของตลาดเสือ้ ผ้ า สํ าเร็ จ รู ป สํ าหรั บผู้บ ริ โ ภคสตรี ที่ใ ช้ เสือ้ ผ้ าขนาดใหญ่ พิ เศษใน
ประเทศไทยได้ ดงั ข้ อเสนอแนะต่อไปนี ้
ด้ านการแบ่ งส่ วนตลาดและกําหนดตลาดเป้าหมาย : อาจทําการตลาดโดยไม่ต้องแบ่งส่วนตลาด
ย่อย เพราะผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมของผู้บริ โภคโดยรวมๆ ไม่แตกต่างกันมากนัก หากต้ องการแบ่งส่วน
ตลาดเพื่อสร้ างความแตกต่างในการแข่งขัน ควรใช้ เกณฑ์รายได้ ของกลุม่ เป้าหมายเป็ นตัวแปรสําคัญในการแบ่ง
ส่วนตลาด และไม่จําเป็ นต้ องแบ่งลูกค้ าปั จจุบนั ออกจากลูกค้ าที่คาดหวังในการใช้ กลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาด
(Lee, 2003: Online)
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ด้ า นการกํา หนดตําแหน่ ง ผลิต ภัณฑ์ /ตํา แหน่ ง ร้ านค้ า :

ควรศึกษาจากความคาดหวัง ของ

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการตอบสนองเป็ นเกณฑ์ จากการศึกษาครั ง้ นีพ้ บว่ากลุ่มที่รายได้ ตํ่ากว่า 20,000 บาท
ต้ องการภาพลักษณ์ของร้ านจําหน่ายเสื ้อผ้ า ที่จริ งใจและซื่อสัตย์ ส่วนกลุม่ ที่รายได้ สงู กว่า 20,000 บาท ต้ องการ
ภาพลักษณ์ของร้ านจําหน่ายเสื ้อผ้ า ที่จําหน่ายเสื ้อผ้ าราคาค่อนข้ างสูงแต่เหมาะสม
จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมจากผู้จําหน่าย(จํานวน 20 ราย)พบว่ายังไม่มีการมุ่งเน้ นที่ตราสินค้ า ดังนัน้
ผู้จําหน่ายเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปขนาดใหญ่พิเศษสําหรับสตรี ในประเทศไทย ควรคํานึงถึงการสร้ างภาพลักษณ์ และ
ตราสินค้ า เนื่องจากภาพลักษณ์ ยี่ห้อที่เป็ นบวกจะช่วยลดความเสี่ยงและสร้ างความน่าเชื่อถือ (Lee, 2003:
Online) ซึ่งเป็ นการเพิ่มคุณค่าแก่สินค้ า และนํ าไปสู่การซือ้ และความภักดีในอนาคต

นอกจากนีค้ วรจะมี

Domain Name/URL ของร้ านค้ าที่สะท้ อนบุคลิกภาพหรื อเข้ ากับตําแหน่งของผลิตภัณฑ์หรื อร้ านค้ าด้ วย
ด้ านผลิตภัณฑ์ : การประเมินตัวเองของลูกค้ าที่พบว่า ร้ อยละ 49.6 ระบุว่าเป็ นพวกที่ซื ้อตามอารมณ์
ถ้ าชอบฉันจะซื ้อมากที่สดุ ประกอบกับในส่วนของเสื ้อผ้ า ลูกค้ าต้ องการแบบสวย ทันสมัย มาใหม่บ่อยๆ และหา
ไม่ได้ จากร้ านทัว่ ไป ร้ อยละ 20.2 ดังนัน้ กลยุทธ์ ในการเลือกผลิตภัณฑ์ นํามาจําหน่าย ควรจะนํามาแบบครบสี
ครบไซส์ สัง่ ซื ้อสินค้ าตามเทรนด์แฟชั่นที่ออกแบบทุกอาทิตย์ ความมีการเก็บสินค้ าคงคลังสําหรับลูกค้ าที่ไม่
สามารถรอคอยสินค้ าได้ นาน มีโอกาสซื ้อสินค้ าได้ เลย เก็บเป็ นสินค้ าคงคลังจํานวนไม่มาก
ข้ อมูลเกี่ยวกับการนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางร้ านค้ าออนไลน์ ข้ อมูลสําคัญที่มีในร้ านค้ าออนไลน์ของตน
ได้ แก่ วิธีการสัง่ ซื ้อ การชําระเงิน และมีการระบุขนาดของกางเกง/เสื ้อ อย่างละเอียด เช่น รอบอก รอบเอว ความ
ยาว รอบแขน รอบสะโพก การเปรี ยบเทียบขนาดของเสื ้อ เช่น XL เท่ากับ รอบอก...นิ ้ว หรื อ ขนาด นอกจาก
รู ปภาพ มีข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับผ้ าที่ใช้ ตดั เย็บเพิ่มเติม นโยบายการรับเปลี่ยน หรื อคืนสินค้ า ข้ อมูลเกี่ยวกับการ
ระบุจํานวนสินค้ าที่ มีพร้ อมขาย การนํ าเสนอภาพสินค้ าในมุมต่างๆ และรู ปภาพที่นําเสนอเกี่ ยวกับตัวสินค้ า
พบว่าลูกค้ าใหญ่ชอบรู ปภาพประกอบสินค้ า คือ รู ปสินค้ าที่สวมใส่โดยนางแบบ XXL หรื อเจ้ าของร้ าน size XXL
รู ปสินค้ าบนหุ่นหรื อไม้ แขวน รู ปเสื ้อผ้ าเทียบกับแบบจากนิตยสารที่มีนางแบบหุ่นทัว่ ไปสวมใส่ ตามลําดับ จาก
กลยุทธ์ ที่ใช้ จะเห็นได้ ว่า ข้ อมูลที่จดั เจนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้ อมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ ผ้ บู ริ โภครู้ ว่า
จะได้ รับสินค้ าที่มีคณ
ุ สมบัติอย่างไรชัดเจน (For Marketing Learners Globally, 2011: online)
นอกจากข้ อมูลข้ างต้ น ผู้ค้าส่ง ค้ าปลีกควรจะมีข้อมูลเกี่ ยวกับสินค้ าบริ การที่ถูกต้ องชัดเจน update
เป็ นประจํา หน้ าเว็บที่แสดงภาพสินค้ า/บริ การที่สวยงามและเมนูข้อมูลเป็ นระเบียบ (Look and Feel) การแสดง
การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แสดงชื่อเจ้ าของ ที่อยู่ รายละเอียดกิจการ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
ซึ่งหากยังไม่เข้ าใจก็สามารถโทรสอบถามฝ่ ายบริ การลูกค้ าเพิ่มเติมได้ ตามหมายเลขโทรศัพท์ ที่ได้
Marketing Learners Globally, 2011: online)
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กลยุท ธ์ ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ค วรต้ อ งมี ใ นอนาคต ได้ แ ก่ ก ารรั บ คื น ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผลการศึ ก ษาโดยการ
สัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบการเพิ่มเติมพบว่าส่วนมากไม่มีนโยบายรับคืนผลิตภัณฑ์ เสนอแนะว่าควรต้ องมีนโยบายรับ
คืนสินค้ า การรับประกันการรับคืน โดยยุ่งยากน้ อยที่สดุ และไม่มีค่าใช้ จ่าย บริ ษัทยังควรจ่ายค่าไปรษณี ย์
สําหรับผลิตภัณฑ์ถกู ส่งกลับให้ กบั ลูกค้ าด้ วย ช่วยลดความเสี่ยงที่มองเห็น ช่วยกระตุ้นการขายได้ (Lee, 2003:
Online)
ราคาและกลยุทธ์ ราคา : การกําหนดราคาแบบร้ านค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มทําได้ ยากกับร้ านค้ าออนไลน์
เพราะอินเทอร์ เน็ตช่วยให้ ผ้ บู ริ โภคซื ้อสินค้ าคลิกหาไปเรื่ อยๆ เพื่อให้ ได้ ข้อเสนอที่ดีที่สดุ (For Marketing Learners
Globally, 2011: online) ผลการศึกษาพบว่าส่วนมากจะกําหนดราคาเสื ้อผ้ าเป็ นกลุม่ ของราคาตํ่ากว่า 600 บาท
ซึง่ สอดคล้ องกับการซื ้อของลูกค้ าส่วนมากที่จะซื ้อในช่วง 300-800 บาทต่อครัง้ ปั จจัยด้ านราคาที่เลือกมากที่สดุ
ได้ แก่ เป็ นร้ านที่ราคาเหมาะสมกับคุณภาพไม่ต้องถูกสุดก็ได้
ในกรณี ที่ร้านค้ าออนไลน์ มีการจําหน่ายแบบมีหน้ าร้ านด้ วย ส่วนมากจะใช้ วิธีกําหนดราคาหน้ าร้ าน
ั้
้นกับนโยบายของทางร้ าน เพราะด้ านราคาถูก
เท่ากับออนไลน์ ซึ่งผู้ศกึ ษาเห็นว่าสามารถปฏิบตั ิได้ ทงสองแบบขึ
ว่าช่องทางอื่นหรื อร้ านอื่นยังไม่ใช้ ประเด็นสําคัญที่ลกู ค้ าเลือกซื ้อจากร้ านค้ าออนไลน์ เพราะมีเพียงร้ อยละ 3.6
ของลูกค้ าที่ตอบว่าคํานึงถึงปั จจัยนี ้ ในด้ านการใช้ กลยุทธ์ ราคาเพื่อการดึงดูดลูกค้ า นิยมใช้ การลดราคาเมื่อ
ลูกค้ าซื ้อครบตามวงเงินที่กําหนด มากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ มีการกําหนดราคาขายปลีกและส่งให้ ลกู ค้ าเลือกได้
กลยุทธ์ นี ้สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ าที่ระบุว่า ด้ านการส่งเสริ มการตลาด การส่งเสริ มการตลาดที่มีผล
ต่อการซื ้อจากร้ านค้ าออนไลน์ มากที่สดุ ได้ แก่ ลดราคาให้ กบั ลูกค้ าเมื่อซื ้อปริ มาณมาก
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย การกระจายผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ : ผลการศึกษาพบว่า
ลูกค้ า ส่วนมากนิ ยมซือ้ จากทัง้ ออนไลน์ และหน้ า ร้ านจริ งร่ วมกัน ประเด็นของช่องทางการกระจาย
ผลิตภัณฑ์นี ้ การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า ถึงแม้ ลกู ค้ าจะมีการหาข้ อมูลบางอย่างและมีการซื ้อจากร้ านค้ าออนไลน์
เพียงอย่างเดียว ร้ อยละ 7.1 แต่พบว่าโดยทัว่ ไปลูกค้ าจะซื ้อจากร้ านค้ าทัว่ ไปและร้ านค้ าออนไลน์ร่วมกันถึงร้ อย
ละ 57.9 ดังนัน้ การมีร้านค้ าทัง้ สอบประเภทจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายแก่ร้านค้ าได้

เป็ นการเพิ่มความ

หลากหลายของช่องทางการกระจายสินค้ า(Hanson and Kalyanam, 2007)
ระบบการบริ การร้ านค้ าออนไลน์ : การศึกษาพบว่าในการบริ หารร้ านค้ าออนไลน์จะต้ องคํานึงถึง
ระบบการรับคําสัง่ ซื ้อ ข้ อมูลเบื ้องต้ นของสินค้ า/บริ การ การจัดเก็บข้ อมูลลูกค้ าเดิมและลูกค้ าปั จจุบนั นโยบาย
รับประกันความเป็ นส่วนตัวไม่ละเมิดข้ อมูลของลูกค้ า (Privacy Policy and Guarantee) ระบบตะกร้ าสัง่ ซื ้อและ
คํานวณราคา บริ การลูกค้ าหลังการขาย การติดตามคําสัง่ ซื ้อและระบบติดตามสินค้ าหลังการขาย องค์ประกอบ
ทางศิลปะ ความสวยงามของ website ข้ อมูลที่จดั เรี ยงเป็ นระเบียบ (Look and Feel) ข้ อมูลสินค้ าและบริ การ
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(Content) ที่ถกู ต้ องชัดเจนทันเวลาเป็ นประจํา (update) ระบบความปลอดภัยในการชําระเงินออนไลน์ ติดตัง้
ระบบรับประกันความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนตัวและบัตรเครดิตของลูกค้ า (Security Policy) และหน้ าร้ านที่
แสดงภาพ สินค้ า/บริ การ นอกจากนี ้ยังต้ องให้ ความสําคัญกับปั จจัยด้ านการแสดง Email ประวัติข้อมูลองค์กร
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร การมีมลั ติมีเดีย แสดงภาพสินค้ า การมีระบบ Automation ทําให้ Website เป็ น
อัตโนมัติเพื่ออํานวยความสะดวกให้ ลกู ค้ าเข้ าถึงข้ อมูลและสินค้ าที่ต้องการในเวลาอันสันตั
้ ดสินใจซื ้อได้ อย่างเร็ ว
การ Site Search Engine เครื่ องมือค้ นหาสินค้ าหรื อเข้ าถึงข้ อมูลภายใน website อย่างรวดเร็ ว การตกลงวิธี
ชําระเงิน วิธีสงั่ ซื ้อ และเงื่อนไขต่างๆ การมีแบบฟอร์ มให้ ลกู ค้ าส่งต่อข้ อมูลสินค้ าถึงเพื่อน การมี link เชื่อมโยงไป
หน้ าแสดงสินค้ า/บริ การ การมีบอร์ ดข่าวสาร web board กระดานสนทนาสําหรับพูดคุยสื่อสาร-ตอบคําถามกับ
ลูกค้ า จดหมายข่าว email ส่งข่าว แก่ลกู ค้ า/ผู้สนใจ การมีการติดต่อภายในบริ ษัท เช่นระบบบัญชี คลังสินค้ า
ระบบสัง่ ซื ้อสินค้ าและวัตถุดิบ สัง่ ผลิต การมีหน้ ารวมคําถามถามบ่อย การมี Navigation & Sitemap ระบบนํา
ทางข้ อมูลภายใน website การมีการเปรี ยบเทียบราคา และ การมีมีห้องสนทนา
นอกจากองค์ประกอบข้ างต้ น ร้ านค้ าออนไลน์ควรมีองค์ประกอบอื่นๆ ได้ แก่ มี Fashion Trend,
Fashion News, Fashion Update เพื่อจูงใจลูกค้ าให้ เข้ าชม website สมํ่าเสมอ มี Fashion Tips &
้
Text-Based
Techniques และ Mix & Match เพื่อสร้ างแนวคิดการแต่งตัวให้ ลกู ค้ า มี Style Adviser ทังแบบ
และ/หรื อ VDO Clip เพื่อแนะนําสินค้ าและการแต่งตัวให้ ลกู ค้ า
การส่ งเสริ มการตลาดและกลยุทธ์ : ผลการศึกษา พบว่า การส่งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการซื ้อ
ของผู้บริ โภคจากร้ านค้ าออนไลน์มากที่สดุ คือ ลดราคาให้ กบั ลูกค้ าเมื่อซื ้อปริ มาณมาก แถมสินค้ า เช่น ซื ้อครบ 3
ตัว แถมตัวที่ราคาถูกที่สดุ 1 ตัว มีราคาสมาชิก มีเฟสบุ๊คเพื่อติดต่อลูกค้ า มีการสะสมยอดซื ้อหรื อคูปองไว้ ลด
ราคา มีการส่ง e-mail ถึงลูกค้ าเพื่อแจ้ งข่าวสาร มีการใช้ โทรศัพท์ติดต่อแจ้ งข่าวสารกับลูกค้ า ใช้ SMS แจ้ ง
ข่าวสารกับลูกค้ า มีคปู องเงินสดไว้ แลกซื ้อ และ มีการส่งบัตรอวยพรวันเกิด บัตรของขวัญ บัตรอวยพรในวาระ
ต่างๆ ตามลําดับ
นอกจากนี ้ ร้ านค้ าออนไลน์ ควรจะคํานึงถึงการลดเวลาการค้ นหาเว็บให้ แก่ผ้ บู ริ โภคเพื่อเพิ่มความพึง
พอใจแก่ผ้ บู ริ โภค ในสินค้ าประเภทเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกาย เป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทมีความเกี่ยวข้ องสูง (High
Involvement) อาจใช้ การโฆษณา หรื อการให้ การอุปถัมภ์ชดุ แก่งานถ่ายแบบตามนิตยสารต่างๆ จะมีผลต่อการ
รู้ จกั ของผู้บริ โภค เพราะในผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้ผู้บริ โภคมักจะค้ นหาวิธีการแก้ ไขปั ญหาของตนเอง (Lee, 2003:
Online)
การปรั บปรุ งระบบการจัดการร้ านค้ าออนไลน์ ในอนาคต : ระบบต่างๆ ในการซื ้อออนไลน์นี ้ ทํา
ให้ การทําธุรกรรมนี ้รวดเร็ ว กระชับ และความถูกต้ อง อีกทังควรมี
้
เทคโนโลยี โดยการนําเสนอรู ปภาพที่เหมือน
จริ งของผลิตภัณฑ์ ควรมีซอฟต์แวร์ ที่ช่วยในการระบุขนาดที่เหมาะสมให้ ลกู ค้ า ควรมีการเชื่อมโยงหลายมิติ จาก
เว็บอื่นที่คล้ ายคลึงกันกัน (Lee, 2003: Online)
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กระบวนการซื ้อ ควรออกแบบให้ เหมาะสมเฉพาะบุคคล ในการกลับมาเยี่ยมชมหรื อกลับมาสัง่ ซื ้อใหม่
สามารถทําได้ ง่าย ถูกทําให้ เฉพาะกับความต้ องการผู้บริ โภคแต่ละบุคคลเพื่อผู้ใช้ ออนไลน์ สามารถออกแบบ
และดูภาพออนไลน์ของเสื ้อผ้ าที่พวกเขาออกแบบก่อนที่จะสัง่ ซื ้อ ออกแบบให้ สามารถเสนอผลิตภัณฑ์เสริ มทันที
พร้ อมกับการซื อ้ หลัก อาจเพิ่ มระบบประมูลออนไลน์ ช่ ว ยผู้บ ริ โภคให้ เป็ นผู้กําหนดราคาและเพิ่ มคุณค่า ให้
ผลิตภัณฑ์ได้ ด้วย (For Marketing Learners Globally,2011:online)
ในการออกแบบกระบวนการซือ้ ร้ านค้ าออนไลน์ ควรคํานึงถึง วงจรช้ อปปิ ้ง (The Consumer
Shopping Cycle) เนื่องจากในแต่ละช่วงวงจรช้ อปปิ ง้ ลูกค้ าต้ องการข้ อมูลที่แตกต่างกันไป วงจร ช้ อปปิ ง้ 6
ขันตอน
้
ได้ แก่ ค้ นหาผลิตภัณฑ์เพื่อพิจารณา เก็บข้ อมูลทัว่ ไปของสินค้ าแต่ละชิ ้น ประเมินทางเลือก ทําคําสัง่ ซื ้อ
รับสินค้ า และประเมินผลหลังการซื ้อ ซึ่งการส่งคืนสินค้ าข้ อมูลบนเว็บควรแบ่งกิจกรรมของเว็บไซด์เป็ นเรื่ องๆ
แล้ วดูวา่ เรื่ องใดมีคนเข้ าดูมากก่อนที่จะซื ้อ(ดังแสดงไว้ ในรู ปที่ 3) ทําให้ คาดเดาได้ ว่าผู้ซื ้อจะเปลี่ยนใจกลับมาซื ้อ
มากน้ อยเพียงใด (Hanson and Kalyanam, 2007)
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ทัศนคติของนักลงทุนต่ อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ลาว
Investor Attitude Towards Investments in Lao Securities Exchange
ชัยวุฒิ ตัง้ สมชัย* และสิ ริเกี ยรติ รัชชุศานติ **

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้ ศึกษาถึงทัศนคติของนักลงทุนต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ในด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ความ
คิดเห็น และแนวโน้ มพฤติกรรมของนักลงทุนที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยใช้ แบบสอบถามทําการสํารวจ
ข้ อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 242 ราย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ ความเข้ าใจต่อการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ลาวอยูใ่ นระดับน้ อย
ด้ า นความคิ ด เห็ น ในด้ า นบรรลุ ถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละบทบาทในการจั ด ตั ง้ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ล าว ผู้ ตอบ
แบบสอบถามเห็ น ด้ ว ยมากที่ สุด กับ หัว ข้ อ ตลาดหลักทรั พ ย์ ล าวเป็ นช่ อ งทางการระดมทุน ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ที่ จัดตัง้ อยู่ใ น
สปป.ลาว และสามารถดึงดูดให้ นกั ลงทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศเข้ ามาลงทุน ในด้ านความเสี่ยงและผลตอบแทน
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้ วยมากที่สดุ กับหัวข้ อ นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ร้ ู จกั ตลาดหลักทรัพย์ลาวทําให้ ตลาดหลักทรัพย์ลาว
มีความคล่องตัวในการซื ้อขายตํ่า และ ในด้ านภาพรวมของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติลาว ผู้ตอบแบบสอบถาม
เห็นด้ วยมากที่สดุ กับหัวข้ อ ค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหลักทรัพย์มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน
ด้ านพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน พบว่าพฤติกรรมการลงทุนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นนักลงทุน
ที่ยอมรับความเสี่ยงได้ บ้าง เหตุผลที่นกั ลงทุนเข้ ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวก็เพื่อต้ องการผลตอบแทนในระยะยาว
ในรู ปของเงินปั นผล โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้ ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวมากกว่า 6 เดือน ระยะเวลาที่
นักลงทุนถือครองหลักทรัพย์มากกว่า 1 ปี นักลงทุนส่วนใหญ่ซื ้อขายหลักทรัพย์ 1 – 5 ครัง้ ต่อหนึ่งสัปดาห์ คิดเป็ นจํานวน
เงินลงทุนเฉลี่ยต่อวันตํ่ากว่า 100,000 กีบ (396.83 บาท หรื อ 13.23 ดอลลาร์ สหรัฐ) แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากเงินทุน
ส่ว นตัว ปั จ จัย ที่ ผ้ ูต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ช้ วิ เ คราะห์ เ พื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาเลื อ กลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ คื อ
ปั จจัยพื ้นฐานเท่านัน้ โดยเน้ นการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดหุ้น ภาวะอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ห้ นุ บริ ษัท ปั จจุบนั
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยงั คงมีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว
ลักษณะหลักทรัพย์ที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามให้ ความสําคัญมากที่สดุ 3 อันดับแรก คือ หลักทรัพย์ที่มีการจ่ายปั นผล
ที่แน่นอนในอัตราที่เหมาะสม รองลงมาคือ หลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื ้นฐานที่ดี และหลักทรัพย์ที่มีปริ มาณการซื ้อขายต่อวัน
มาก

ABSTRACT
This paper examined the investor attitude towards investments in the Lao Securities Exchange which
encompassed a cognitive component, affective components and investment practices. The questionnaire

*
**

อาจารย์ ดร. อาจารย์ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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was used to collect data from 242 samples. The results showed that, in terms of the cognitive component, the
respondents had a low level of knowledge about investment in LSX.
For the affective components or opinion, respondents agreed most on the purpose on establishment
of LSX in that the LSX helped raising long-term funds for companies and encouraging both domestic and
foreign investors to invest in the Lao PDR. The respondents agreed most on the risk and return of investment
in that the most respondents were unaware of the LSX leading to low liquidity of securities traded in the LSX.
The respondents agreed most on the overall investment in the LSX in that the trading fee affected investor
decision.
Concerning the practice for investors, the result showed that investors could accept moderate risk.
The main reason for investing in the LSX was that investors expected the long-term returns in term of
dividends. Most of investors had invested in the LSX for more than 6 months and they had been holding
securities for more than a year. They did the trade once to five times a week. The average amount of
investment was more than 100,000 Kip (396.83 Thai Baht or 13.23 USD) per person per day. The primarily
source of fund of investors were private savings. The respondents applied fundamental analysis consisting of
economic analysis, industry analysis and company analysis when making investment decision. The
respondents presently were still investing in the LSX.
The top three securities characteristics investors interested in were securities with fixed dividend at a
reasonable rate, securities with good fundamentals and securities which daily high trading volume.

บทนํา
สปป.ลาว ได้ จดั ตังตลาดหลั
้
กทรัพย์ลาว เพื่อเป็ นตัวกลางในการระดมทุนให้ กบั บริ ษัทที่ตงอยู
ั ้ ่ในสปป.ลาว เพื่อ
เพิ่มศักยภาพให้ กบั เศรษฐกิจของสปป.ลาวให้ มีความเข้ มแข็งและก้ าวไปสู่ความเป็ นสากลมากขึน้ เป็ นการเตรี ยมความ
พร้ อมของสปป.ลาวเพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 ตลาดหลักทรัพย์ลาวได้ เปิ ดดําเนินการ
อย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งถือว่าเป็ นตลาดทุนแห่งแรกของสปป.ลาว เป็ นการลงทุนร่ วมกัน
ระหว่างธนาคารแห่งชาติสปป.ลาว และตลาดหลักทรัพย์เกาหลี ในปั จจุบนั มีการเสนอขายหุ้นบริ ษัทรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่
2 แห่งคือ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าลาว Electricity du Laos Generation Public Company (EDL-Gen) และธนาคารเพื่อการ
พาณิชย์และการส่งออกลาว Banque Pour Le Commerce Exierieur Lao (BCEL) ซึง่ Electricity du Laos Generation
Public Company (EDL-Gen) มีทนุ จดทะเบียน 2,600 พันล้ านกีบ (10,317,460,317.460 บาท) นําหุ้นออกขายครัง้ แรก
จํานวน 217 พันล้ านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4,000 กีบ (15.873 บาท) และ Banque Pour Le Commerce Exierieur Lao
(BCEL) มีทนุ จดทะเบียน 682 พันล้ านกีบ (2,706,349,206.349 บาท) ใช้ วิธีประมูลจากราคาตังต้
้ นที่ห้ นุ ละ 5,000 กีบ
้ ้
(19.84 บาท) (ปั ณฑพ ตังศรี
้ วงศ์, 2554) อัตราแลกเปลี่ยน 252 กีบ เท่ากับ 1 บาท ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ทังนี
ในปั จจุบนั สปป.ลาวกําลังอยูใ่ นช่วงระหว่างการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (2554 –
2558) ซึ่งมุ่งเน้ นการพัฒนาเศรษฐกิจให้ ขยายตัวอย่างมัน่ คง เพื่อก้ าวเข้ าสู่การเป็ นประเทศอุตสาหกรรมที่ทนั สมัย มุ่งเน้ น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปรับปรุ งหลักธรรมาภิบาล และอํานวยความสะดวกให้ ภาครัฐ เศรษฐกิจ และภาคเอกชนให้ มี
ส่วนร่ วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (สถานเอกอัครราชฑูตไทย ประจํา สปป.ลาว, 2554) แสดงให้ เห็นได้ ว่า ใน
143

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง้ ที่ 6
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

อนาคตตลาดหลักทรัพย์ลาวจะมีบทบาท และมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของสปป.ลาว เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนระยะ
ยาวที่นอกเหนือจากการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ เป็ นการส่งเสริ มการระดมทุนของบริ ษัทจากภาคประชาชน นัก
ลงทุนทังในและต่
้
างประเทศ อีกทังเป็
้ นการสนับสนุนให้ ตลาดการเงินของสปป.ลาวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
การวิจยั ในครัง้ นี ้ จึงมุง่ ศึกษาถึงทัศนคติของนักลงทุนต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวทังในด้
้ านความรู้ ความ
เข้ าใจ ความคิดเห็น และแนวโน้ มพฤติกรรมของนักลงทุนที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตลาดทุนให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นจากการพัฒนาสินค้ าและบริ การของตลาดหลักทรัพย์ให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของนักลงทุน และเพื่อกระตุ้นให้ นกั ลงทุนทังภายในและต่
้
างประเทศให้ ความสนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว
มากขึน้ หากเศรษฐกิจและสังคมของสปป.ลาวพัฒนาได้ อย่างต่อเนื่ อง ก็จะส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาเซียน (ASEAN) ให้ ดีขึ ้นตามไปด้ วย

กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
1. แนวคิดและทฤษฎี
1.1. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude)
ทัศนคติ (Attitude) คือ การแสดงความรู้ สกึ ภายในที่สะท้ อนว่าบุคคลมีความโน้ มเอียงพอใจหรื อไม่พอใจต่อบาง
สิ่ง โดยทัศนคติสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) ทําให้ เกิดการปฏิบตั ิทางบวก
(Act Positively) และทัศนคติเชิงลบ (Negative Attitude) ทําให้ เกิดการปฏิบตั ิทางลบ (Act Negative)
ส่วนประกอบของทัศนคติ ประกอบด้ วย 3 ส่วน โดยส่วนที่เกิดขึน้ ก่อน เป็ นส่วนของความเข้ าใจ (Cognitive
Component) ซึ่งแสดงออกมาในรู ปของความเชื่อและค่านิยม ส่วนนี ้ก่อให้ เกิดทัศนคติในส่วนของความรู้ สกึ (Affective
Component) ซึง่ แสดงออกมาในรูปของความรู้สกึ และเกิดผลลัพธ์เป็ นส่วนของพฤติกรรม (Behavioral Component)
1.2. แนวคิดเรื่ องจุดมุ่งหมาย และการตัดสินใจในการลงทุน
จิรัตน์ สังข์แก้ ว (2543) ได้ กล่าวถึงแนวคิดเรื่ องจุดมุง่ หมายและการตัดสินใจในการลงทุนดังนี ้
จุดมุ่งหมายหลักของผู้ลงทุน คือ เพื่อให้ ได้ อตั ราผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดับความเสี่ยงหนึ่ง หรื อเพื่อลดความ
เสี่ยงให้ ตํ่าที่สดุ ณ ระดับผลตอบแทนหนึ่ง ทังนี
้ ้ถือว่าผู้ลงทุนเป็ นผู้ที่ไม่ชอบความเสี่ยง (Risk Averse) ถ้ าหากการลงทุนใด
มีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนย่อมต้ องการผลตอบแทนสูง เพื่อชดเชยความเสี่ยง
วัตถุประสงค์การลงทุนจะเป็ นไปในรู ปแบบใด ขึ ้นอยู่กบั ว่าผู้ลงทุนเป็ นใครหรื อเป็ นสถานบันใด อายุของผู้ลงทุน
สถานภาพ ลักษณะนิสยั ที่แตกต่างกันย่อมมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนต่างกัน อย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญในการตัดสินใจ
ลงทุน คือ ผลตอบแทน ความเสี่ยง และระยะเวลาการลงทุน
ผลตอบแทนจากการลงทุน ผู้ลงทุนได้ ลงทุนในทรัพย์สินการเงินหรื อการลงทุนในรู ปแบบอื่นๆด้ วยหวังว่ามูลค่า
ของการลงทุนจะสูงขึ ้น และ/หรื อ ได้ รับกระแสเงินสดรับระหว่างงวดการลงทุน โดยผลตอบแทนรวมทังสองรู
้
ปแบบนี ้ควรคุ้ม
กับ อัต ราเงิ น เฟ้ อ และความเสี่ ย งจากการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน ประเภทใดประเภทหนึ่ ง ประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบ 2 ส่วน
1. Yield คือ กระแสเงินสดหรื อรายได้ ที่ผ้ ลู งทุนได้ รับระหว่างช่วงระยะเวลาลงทุน อาจอยู่ในรู ปของเงินสดปั นผล
หรื อดอกเบี ้ย ที่ผ้ อู อกตราสารหรื อหลักทรัพย์จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือ
2. Capital gain (Loss) คือ กําไร (หรื อขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์ได้ ในราคาที่สงู ขึ ้น (หรื อตํ่าลง) กว่า
ราคาซื ้อ หรื อที่เรี ยกว่า การเปลี่ยนแปลงของราคา (Long Position)
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อัตราผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนต้ องการจะต้ องครอบคลุมถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้ จริ ง ส่วนชดเชยอัตราเงินเฟ้อและ
ส่วนชดเชยความเสี่ยง ยิ่งระดับความเสี่ยงในการลงทุนยิ่งสูง ผู้ลงทุนยิ่งต้ องการอัตราผลตอบแทนที่สงู ขึ ้น
ความเสี่ยงจากการลงทุน เป็ นปั จจัยที่สําคัญประการหนึ่งในการพิจารณาการลงทุน ความหมายของความเสี่ยง
จากการลงทุนในหลักทรัพย์ คือโอกาสที่จะไม่ได้ รับอัตราผลตอบตามที่คาดเอาไว้ ยิ่งอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมี
ความไม่แน่นอนมากขึ ้น การลงทุนนันยิ
้ ่งมีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนย่อมต้ องการอัตราผลตอบแทนที่สงู ขึ ้น เพื่อชดเชยความ
เสี่ยงนัน้ ความเสี่ยงจากการลงทุน แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงที่เป็ นระบบ (Systematic Risk) หรื อความเสี่ยง
ของตลาด (Market Risk) เป็ นความเสี่ยงที่ไม่สามารถขจัดได้ โดยการกระจายการลงทุนที่เหมาะสม กับความเสี่ยงที่ไม่เป็ น
ระบบ (Unsystematic Risk) หรื อความเสี่ยงเฉพาะตัว (Unique Risk) เป็ นความเสี่ยงที่สามารถขจัดได้ โดยการกระจาย
การลงทุนที่เหมาะสม
ระยะเวลาการลงทุน ช่วงระยะเวลาการลงทุนสัน-ยาว
้
เป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึ่ง ซึ่งเป็ นตัวกําหนดการเลือก
ชนิดของตราสารที่จะลงทุน และมีสว่ นกําหนดระดับความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ รับ
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
อรุณณีย์ ปุณณะนิธินนทน์ (2555) ได้ ศกึ ษาเรื่ องการรับรู้ของนักลงทุนไทยที่มีต่อการเกิดตลาดหลักทรัพย์ใหม่เมื่อ
มีการเปิ ดเขตการค้ าเสรี อาเซียน กรณีศกึ ษาการเปิ ดตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยใช้ การสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถามในกลุ่ม
ตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มนักลงทุนโดยตรงในลาว กลุ่มนักลงทุนกองทุนรวมและกลุ่มนักลงทุนในบริ ษัทหลักทรั พย์ ใน
ประเทศไทย พบว่า กลุ่มนักลงทุนมีความคิดเห็นว่าการเปิ ดตลาดหลักทรัพย์ในประเทศลาวเป็ นการระดมทุนจากนักลงทุน
ต่างชาติให้ เข้ ามาลงทุน ปั จจุบนั การลงทุนในประเทศลาวเป็ นการลงทุนระยะยาวมากกว่าการเก็งกําไรในระยะสัน้ ประเทศ
ลาวมีมาตรการค่อนข้ างเข้ มงวดในการตรวจเช็คประเภทธุรกิจที่จะเข้ ามาลงทุนในประเทศลาว และรัฐบาลในประเทศลาว
ควรมีการเปิ ดโอกาสการลงทุน ลดบทบาทของภาครัฐลง และจากผลการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการแจกแบบสอบถาม ใน
เรื่ องการรับรู้ และทัศนคติของนักลงทุนพบว่าทัศนคติด้านการอํานวยความสะดวกสําหรับนักลงทุนต่างชาติในด้ านอุปสรรค
และข้ อจํากัดที่สําคัญที่เกิดขึ ้นของประเทศลาวในมุมมองของนักลงทุนไทย พบว่า นักลงทุนส่วนใหญ่คิดว่าการเปิ ดตลาด
หลักทรัพย์ใหม่ของลาว จะช่วยในเรื่ องการระดมเงินทุนให้ แก่ประเทศลาวได้ มาก ถ้ ามีนกั ลงทุนต่างชาติไปลงทุนและช่วยให้
เกิดการพัฒนาประเทศได้ มากยิ่งขึน้ แต่ในมุมมองของนักลงทุนไทยพบว่า การลงทุนในประเทศลาวยังมีความเสี่ยงสูง
เนื่องจากเป็ นตลาดใหม่มีห้ นุ จดทะเบียนน้ อยเลยยังไม่เป็ นที่น่าสนใจ ส่วนในเรื่ องอุปสรรค พบว่า นักลงทุนไทยส่วนใหญ่
คิดว่าธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ยังเป็ นรัฐวิสาหกิจจึงเป็ นเหตุผลสําคัญที่เป็ นอุปสรรคในการตัดสินใจ
ลงทุน รวมถึงในเรื่ องการอํานวยความสะดวกทางการเงิน นักลงทุนมีความวิตกกังวลเรื่ องความพร้ อมและกฎระเบียบ
ค่อนข้ างเข้ มงวดต่อนักลงทุนต่างชาติของทางประเทศผู้ให้ ลงทุน และอีกปั จจัยหนึ่งที่สําคัญคือ กฎหมายการลงทุนใน
ประเทศลาวต้ องมีการทบทวนและพัฒนาเพื่อให้ เอื ้อต่อการลงทุนของนักลงทุนให้ มากขึ ้น

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
เนื ้อหาในงานวิจยั นี ้ประกอบด้ วย ความรู้ ความเข้ าใจ ความคิดเห็น และพฤติกรรม ของนักลงทุนประชาชนลาวที่
มีตอ่ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว
2. ขัน้ ตอนการศึกษา
รวบรวมข้ อมูลเบื ้องต้ น สร้ างแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลจัดทํารายงาน
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3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ประชาชนสปป.ลาวที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ลาว
ขนาดตัวอย่ างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่ าง
งานการวิจยั ครัง้ นี ้ กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากวิธีของ Sudman Seymour จากตาราง Typical Sample
Sizes for Studies of Human and Institutional Populations (Seymour Sudman, 1976:87) หน่วยตัวอย่างเป็ นคนหรื อ
้
จยั ครัง้ นี ้จึงเลือกใช้ จํานวนกลุ่ม
ครอบครัว ขนาดกลุม่ ตัวอย่างถูกกําหนดในช่วงระหว่าง 200 - 500 ตัวอย่าง ดังนันการวิ
ตัวอย่างทัง้ หมด 242 ราย ทัง้ นี ไ้ ด้ ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และแจก
แบบสอบถามตามสะดวก
4 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษาประกอบด้ วย
ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการตอบแบบสอบถามของนักลงทุนผู้ที่มีบญ
ั ชี
ซื ้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ลาว จํานวน 242 ราย
ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) ข้ อมูลส่วนนี ้เป็ นข้ อมูลที่ได้ รวบรวมจากการศึกษาเอกสาร แผ่นผับ วารสาร
ทางวิ ช าการ ตํ า รา งานวิ จัย ของหน่ ว ยงานต่า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทัง้ ภาครั ฐ และเอกชน และการค้ น คว้ า ข้ อ มูล ผ่า นระบบ
อินเทอร์ เน็ต

ผลการศึกษา
การวิจัยครั ง้ นี ้ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาทัศนคติของนักลงทุนต่อการลงทุนในตลาดหลักทรั พย์ ลาว ในด้ าน
ความรู้ ความเข้ าใจ ความคิดเห็น และแนวโน้ มพฤติกรรมของนักลงทุนที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยใช้
แบบสอบถามทําการสํารวจข้ อมูลจากประชากรกลุม่ ตัวอย่าง 242 ราย ผลการวิจยั สามารถสรุป ได้ ดงั นี ้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ และรู ปแบบ
การลงทุนในปั จจุบนั มีรายละเอียด ดังนี ้
ตารางที่1 แสดงข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
25-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
สถานภาพ
โสด

จํานวน
113
129
จํานวน
101
112
20
9
จํานวน
91
146

ร้ อยละ
46.7
53.3
ร้ อยละ
41.7
46.3
8.3
3.7
ร้ อยละ
37.6
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ตารางที่1 แสดงข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ระดับการศึกษา
จํานวน
สมรส
151
ระดับการศึกษา
จํานวน
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
28
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าปริ ญญาตรี
172
ปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่าปริ ญญาโท
39
สูงกว่าปริ ญญาโท
3
อาชีพ
จํานวน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
185
รับราชการ/พนักงานราชการ
33
พนักงานบริ ษัทเอกชน
17
ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
0
อาชีพอิสระ/รับจ้ าง
1
พ่อบ้ าน/แม่บ้าน
0
เกษี ยณอายุ/ข้ าราชการบํานาญ
1
อื่นๆ
5
รายได้
จํานวน
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 1,500,000 กีบ
17
(ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 5,952.38 บาท)
1,500,001 กีบ – 3,000,000 กีบ
104
(5,952.385 บาท – 11,904.76 บาท)
49
3,000,001 – 4,500,000 กีบ
(11,904.76 บาท – 17,857.14 บาท)
มากกว่า 4,500,000 กีบ
72
(มากกว่า 17,857.14 บาท)
รู ปแบบการลงทุน
จํานวน
(ตอบได้ มากกว่า 1 คําตอบ)
หุ้นสามัญ
213
หุ้นกู้
4
พันธบัตรรัฐบาล
3
ตลาดซื ้อขายตราสารอนุพนั ธ์
0
ตลาดซื ้อขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า
1
อสังหาริ มทรัพย์ เช่น ที่ดิน เป็ นต้ น
14
ฝากธนาคาร
202
หมายเหตุ: จํานวนทังหมด
้
242 และไม่มีข้อมูล missing
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ร้ อยละ
62.4
ร้ อยละ
11.6
71.1
16.1
1.2
ร้ อยละ
76.4
13.6
7.0
0.0
0.4
0.0
0.4
2.2
ร้ อยละ
7.0
43.0
20.2
29.8
ร้ อยละ
88.0
1.7
1.2
0
0.4
5.8
83.5
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ส่ วนที่ 2 ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว
2.1. ความรู้ความเข้ าใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตอ่ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว
การวัดความรู้ ความเข้ าใจของผู้ตอบแบบสอบถามนันวั
้ ดจากการตอบถูก ผิด หรื อไม่ทราบ ซึง่ เป็ นคําถามความรู้
ทัว่ ไปที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยได้ กําหนดเกณฑ์การแบ่งระดับความรู้ ความเข้ าใจออกเป็ น 5
ระดับ ดังนี ้ (ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2540)
ตารางที่ 2 แสดงคะแนนของความรู้ความเข้ าใจ
คําตอบ คะแนน
ถูก
1
ผิด
0
ไม่ทราบ
0
ตารางที่ 3 แสดงเกณฑ์การแบ่งระดับความรู้ความเข้ าใจ
ระดับคะแนน
(จากผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมดคิดเป็ น 100%)
80.01 - 100.00
60.01 - 80.00
40.01 - 60.00
20.01 - 40.00
0.01 - 20.00

ความหมาย
มีความเข้ าใจมากที่สดุ
มีความเข้ าใจมาก
มีความเข้ าใจปานกลาง
มีความเข้ าใจน้ อย
มีความเข้ าใจน้ อยที่สดุ

ตารางที่ 4 แสดงระดับความรู้ความเข้ าใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตอ่ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว
ระดับความรู้ ความเข้ าใจ
จํานวน
ร้ อยละ
มีความเข้ าใจมาก
15
6.2
มีความเข้ าใจปานกลาง
56
23.14
มีความเข้ าใจน้ อย
111
45.87
มีความเข้ าใจน้ อยที่สดุ
60
24.79
รวม
242
100
จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้ าใจอยูใ่ นระดับน้ อย คิดเป็ นร้ อยละ 45.87 รองลงมา
มีความรู้ความเข้ าใจอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 24.79
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ตารางที่ 5 แสดงระดับความรู้ความเข้ าใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตอ่ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว จําแนกตาม
เพศ อายุ และรายได้
ระดับความรู้ ความเข้ าใจ
ปั จจัยส่ วนบุคคล
น้ อยที่สุด
น้ อย
ปานกลาง
มาก
เพศ
เพศชาย
28
55
22
8
(ร้ อยละ)
(24.78)
(48.67)
(19.47)
(7.08)
เพศหญิง
32
56
34
7
(ร้ อยละ)
(24.81)
(43.41)
(26.36)
(5.43)
อายุ
อายุ 25 – 30 ปี
21
44
30
6
(ร้ อยละ)
(20.79)
(43.56)
(29.70)
(5.94)
อายุ 31 – 40 ปี
32
55
17
8
(ร้ อยละ)
(28.57)
(49.11)
(15.18)
(7.14)
อายุ 41 – 50 ปี
3
8
8
1
(ร้ อยละ)
(15.00)
(40.00)
(40.00)
(5.00)
อายุมากกว่า 50 ปี
4
4
1
0
(ร้ อยละ)
(44.44)
(44.44)
(11.11)
(0.00)
รายได้
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 1,500,000 กีบ
5
9
2
1
(ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 5,952.38 บาท)
(29.41)
(52.94)
(11.76)
(5.88)
1,500,001 กีบ – 3,000,000 กีบ
30
53
15
6
(5,952.385 บาท – 11,904.76 บาท)
(28.85)
(50.96)
(14.42)
(5.77)
3,000,001 กีบ – 4,500,000 กีบ
16
22
10
1
(11,904.76 บาท – 17,857.14 บาท)
(32.65)
(44.90)
(20.41)
(2.04)
มากกว่า 4,500,000 กีบ
9
27
29
7
(มากกว่า 17,857.14 บาท)
(12.50)
(37.50)
(40.28)
(9.72)
จากการพิจารณาจําแนกตามเพศ อายุ และรายได้ พบว่า โดยส่วนใหญ่เพศชายและเพศหญิง มีความรู้ความ
เข้ าใจอยูใ่ นระดับน้ อย
กลุม่ อายุระหว่าง 25 – 40 ปี มีความรู้ความเข้ าใจอยูใ่ นระดับน้ อย กลุม่ อายุระหว่าง 41 – 50 ปี มีความรู้ความ
เข้ าใจอยูใ่ นระดับน้ อยถึงปานกลาง และกลุม่ อายุมากกว่า 50 ปี มีความรู้ ความเข้ าใจอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ ถึงน้ อย
กลุม่ รายได้ ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 1,500,000 กีบ - 4,500,000 กีบ มีความรู้ความเข้ าใจอยูใ่ นระดับน้ อย และกลุม่ รายได้
มากกว่า 4,500,000 กีบ มีความรู้ความเข้ าใจอยู่ในระดับปานกลาง
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ทังนี
้ ้จากการวัดความรู้ ความเข้ าใจพบว่าคําถามที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามตอบถูกต้ องมากที่สดุ 3 อันดับแรก และ
น้ อยที่สดุ 3 อันดับแรก มีรายละเอียดดังนี ้
ตารางที่ 6 สรุปลําดับคําถามการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้ าใจถูกต้ องมาก
ที่สดุ 3 อันดับแรก และน้ อยที่สดุ 3 อันดับแรก
คําถามที่ตอบถูกต้ องมากที่สุด
คําถามที่ตอบถูกต้ องน้ อยที่สุด
ลําดับที่
ข้ อความ
ร้ อยละ ลําดับที่
ข้ อความ
ร้ อยละ
1 บริ ษัทที่มีการซื ้อขายในตลาด
87.6
1 ราคาเปิ ดตลาดเพื่อซื ้อ – ขายครัง้ แรก 5.8
หลักทรัพย์แห่งชาติลาวมี 2 บริ ษัท
(The first trading price) จะคํานวณ
โดยมีชื่อย่อว่า BCEL และ Edlจากราคาเสนอซื ้อและเสนอขาย อยู่
Gen (ถูก)
ระหว่าง 90/100 (-10%) และ
200/100 (+100%) (ถูก)
2 นักลงทุนต้ องเซ็นเอกสาร
6.2
78.9
2 การซื ้อขายของหลักทรัพย์ที่มีราคา
ลงทะเบียนนักลงทุนสําหรับการ
ตํ่ากว่า 10,000 กีบ มีช่วงราคา
ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลาว
เท่ากับ 50 กีบ (ถูก)
เพื่อใช้ ประกอบการเปิ ดบัญชีซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ (ถูก)
3 ตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็ นการร่วม 68.2
3 มูลค่าการซื ้อขายหุ้นกู้ (Bond) นันต้
้ อง 9.9
ทุนระหว่างธนาคารแห่งชาติสปป.
มีมลู ค่าไม่ตํ่ากว่า 1,000,000 กีบ
ลาวและตลาดหลักทรัพย์แห่ง
เกาหลีใต้ (ถูก)
จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ ความเข้ าใจถูกต้ องมากที่สดุ 3 อันดับแรก ในหัวข้ อเรื่ อง
บริ ษัทที่มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติลาวมี 2 บริ ษัท โดยมีชื่อย่อว่า BCEL และ Edl-Gen (ถูก) ร้ อยละ 87.6
รองลงมา คื อ เรื่ อ งนักลงทุน ต้ อ งเซ็น เอกสารลงทะเบี ยนนักลงทุน สํ า หรั บ การซื อ้ ขายในตลาดหลักทรั พ ย์ ลาว เพื่ อ ใช้
ประกอบการเปิ ดบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ (ถูก) ร้ อยละ 78.9 และตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็ นการร่ วมทุนระหว่างธนาคาร
แห่งชาติสปป.ลาวและตลาดหลักทรัพย์แห่งเกาหลีใต้ (ถูก) ร้ อยละ 68.2
เรื่ องที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามมีความรู้ ความเข้ าใจถูกต้ องน้ อยที่สดุ 3 อันดับแรก คือ มูลค่าการซื ้อขายหุ้นกู้ (Bond)
นันต้
้ องมีมลู ค่าไม่ตํ่ากว่า 1,000,000 กีบ (ถูก) ร้ อยละ 9.9 การซื ้อขายของหลักทรัพย์ที่มีราคาตํ่ากว่า 10,000 กีบ มีช่วง
ราคาเท่ากับ 50 กีบ (ถูก) ร้ อยละ 6.2 และราคาเปิ ดตลาดเพื่อซื ้อ – ขายครัง้ แรก (The first trading price) จะคํานวณจาก
ราคาเสนอซื ้อและเสนอขาย อยูร่ ะหว่าง 90/100 (-10%) และ 200/100 (+100%) (ถูก) ร้ อยละ 5.8
เมื่อทําการทดสอบ Pearson Chi-Square พบว่า ความแตกต่างของปั จจัยในด้ านเพศ อายุ และรายได้ ไม่มีผล
ต่อความรู้ความเข้ าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
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2.2. ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว
ในส่วนของการวัดความคิดเห็นได้ ใช้ มาตรวัดของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) และในส่วนที่ให้ ระดับความสําคัญ
ใช้ มาตรวัดด้ วยคะแนน (Rating Scale) ซึ่งได้ กําหนดหลักเกณฑ์การให้ คะแนน แต่ละระดับ และหลักเกณฑ์การแปล
ความหมายของระดับค่าเฉลี่ย ดังนี ้ (กุณฑลี รื่ นรมย์, 2551: 122-124)
ตารางที่ 7 แสดงคะแนนของความคิดเห็น และความสําคัญ
ระดับคะแนน

คะแนน

ความคิดเห็น
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
เห็นด้ วย

ความสําคัญ
มากที่สดุ
มาก

ไม่แน่ใจ

ปานกลาง

3

ไม่เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

น้ อย
น้ อยที่สดุ

2
1

5
4

ตารางที่ 8 แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (สรชัย พิศาล, 2551: 97-98)
แปลผลของค่ าเฉลี่ย

ค่ าเฉลี่ย

ความคิดเห็น

ความสําคัญ

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

มากที่สดุ

4.21 - 5.00

เห็นด้ วย

มาก

3.41 - 4.20

ไม่แน่ใจ

ปานกลาง

2.61 - 3.40

ไม่เห็นด้ วย

น้ อย

1.81 - 2.60

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

น้ อยที่สดุ

1.00 - 1.80

ตารางที่ 9 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว
ค่ าเฉลี่ย
Significant Different*
รายละเอียด
(แปลผล)
Means are in parentheses
3.77
ด้ านบรรลุถงึ วัตถุประสงค์ และบทบาทในการจัดตัง้ ตลาด
(เห็นด้ วย)
หลักทรั พย์ ลาว
1. ตลาดหลักทรัพย์ลาวสามารถสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่นกั
3.77
ลงทุนในด้ านความเป็ นกลางและรักษาผลประโยชน์ให้ กบั นัก (เห็นด้ วย)
ลงทุน
2. ตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็ นช่องทางการระดมทุนให้ แก่บริ ษัทที่
จัดตังอยู
้ ใ่ นสปป.ลาว และสามารถดึงดูดให้ นกั ลงทุนทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศเข้ ามาลงทุน
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3.96
(เห็นด้ วย)

อายุน้อยกว่า/เท่ากับ 30 ปี (3.57)
< 31 – 40 ปี (3.90)
< 41 – 50 ปี (4.10)
> 51 ปี ขึ ้นไป (3.67)

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง้ ที่ 6
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

ตารางที่ 9 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (ต่อ)
ค่ าเฉลี่ย
Significant Different*
รายละเอียด
(แปลผล)
Means are in parentheses
ด้ านบรรลุถงึ วัตถุประสงค์ และบทบาทในการจัดตัง้
ตลาดหลักทรั พย์ ลาว
3. ตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็ นองค์กรหนึง่ ที่ช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจของสปป.ลาวได้ อย่างยัง่ ยืน
4. ตลาดหลักทรัพย์ลาวสามารถสนับสนุนการปรับ
โครงสร้ างหนี ้โดยการแปลงสภาพจากหนี ้เป็ นทุน
ด้ านความเสี่ยงและผลตอบแทน
5. การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็ นทังช่
้ องทางการ
ลงทุนและช่องทางในการกระจายความเสี่ยง
6. การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวช่วยให้ นกั ลงทุน
สามารถแสวงหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
ตลาดหุ้น
7. หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวสามารถซื ้อขาย
ง่ายหรื อเป็ นที่ต้องการของตลาด (Marketability)
8. ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ลาวเกิดจากความผัน
ผวนของเศรษฐกิจระดับโลก ภูมิภาค และระดับประเทศ
9. นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ร้ ูจกั ตลาดหลักทรัพย์ลาวทําให้
ตลาดหลักทรัพย์ลาวมีความคล่องตัวในการซื ้อขายตํ่า

10. ปั จจัยทางการเมืองส่งผลต่อการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ลาว เพราะรัฐบาลเป็ นผู้กําหนดนโยบายต่างๆ
ที่มีผลต่อเศรษฐกิจโดยตรง
11. บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวมีระบบบริ หาร
จัดการภายใน ระบบเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท การจัดทํา
และรายงานงบการเงินที่ได้ มาตรฐาน
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3.77
(เห็นด้ วย)
3.57
(เห็นด้ วย)
3.59
(เห็นด้ วย)
3.64
(เห็นด้ วย)
3.75
(เห็นด้ วย)
3.38
(ไม่แน่ใจ)
3.29
(ไม่แน่ใจ)
3.91
(เห็นด้ วย)

3.63
(เห็นด้ วย)
3.58
(เห็นด้ วย)

เพศชาย (3.70) < เพศหญิง (3.83)

เพศชาย (3.94) > เพศหญิง (3.89)
อายุน้อยกว่า/เท่ากับ 30 ปี (4.09)
> 31 – 40 ปี (3.84)
> 41 – 50 ปี (3.75)
> 51 ปี ขึ ้นไป (3.22)
รายได้ 3,000,001 – 4,500,000 กีบ(3.61)
< รายได้ มากกว่า 4,500,000 กีบ (4.18)

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง้ ที่ 6
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

ตารางที่ 9 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (ต่อ)
ค่ าเฉลี่ย
Significant Different*
รายละเอียด
(แปลผล)
Means are in parentheses
ด้ านภาพรวมของการลงทุนในตลาดหลักทรั พย์ ลาว
12. ระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์ลาว มีความ
โปร่งใส เพียงพอให้ ผ้ ลู งทุนสามารถตัดสินใจลงทุน
13. ระบบการซื ้อขายหลักทรัพย์มีความน่าเชื่อถือ
14. ระบบการซื ้อขายหลักทรัพย์ทําได้ ง่ายและสะดวก
15. ระบบการเปิ ดเผยสารสนเทศโดยใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สามารถเผยแพร่ สารสนเทศไปสูผ่ ้ ลู งทุนอย่างรวดเร็ว
กว้ างขวาง และยุติธรรม
16. มีระบบป้องกันภัยข้ อมูลจากผู้ไม่ประสงค์ดีในการทําลาย
ข้ อมูลหรื อทําให้ สญ
ู หาย ที่เชื่อถือได้
17. มีระบบป้องกันภัยข้ อมูลจากผู้ไม่ประสงค์ดีในการทําลาย
ข้ อมูลหรื อทําให้ สญ
ู หาย ที่เชื่อถือได้
18. การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวส่วนใหญ่เป็ นการลงทุน
เพื่อเก็งกําไรในระยะสันมากกว่
้
าการลงทุนในระยะยาว
19. ค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหลักทรัพย์มีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุน
20. การกําหนดราคา ช่วงราคาสําหรับการซื ้อขายหลักทรัพย์
มีความเหมาะสม
21. วิธีการส่งมอบและชําระราคาหลักทรัพย์มีความเหมาะสม

3.60
(เห็นด้ วย)
3.64
(เห็นด้ วย)
3.64
(เห็นด้ วย)
3.43
(เห็นด้ วย)
3.54
(เห็นด้ วย)
3.59
(เห็นด้ วย)
3.59
(เห็นด้ วย)
3.67
(เห็นด้ วย)
3.83
(เห็นด้ วย)
3.48
(เห็นด้ วย)
3.57
(เห็นด้ วย)

รายได้ ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 1,500,000 กีบ
(3.94) > รายได้ มากกว่า 4,500,000 กีบ
(3.28)

รายได้ 1,500,001 – 3,000,000 กีบ(3.47)
< รายได้ มากกว่า 4,500,000 กีบ (3.94)

อายุน้อยกว่า/เท่ากับ 30 ปี (3.39)
< 31 – 40 ปี (3.74)
> 41 – 50 ปี (3.55)
< 51 ปี ขึ ้นไป (3.67)
จากตารางที่ 9 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้ านบรรลุถึงวัตถุประสงค์และบทบาทในการจัดตัง้
ตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วย (มีค่าเฉลี่ย 3.77) โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ คือหัวข้ อเรื่ อง
้ ่ในสปป.ลาว และสามารถดึงดูดให้ นักลงทุนทังใน
้
ตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็ นช่องทางการระดมทุนให้ แก่บริ ษัทที่จัดตังอยู
ประเทศและต่างประเทศเข้ ามาลงทุน (มี ค่าเฉลี่ย 3.96) และความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่ สุด คื อหัวข้ อเรื่ อง ตลาด
หลักทรัพย์ลาวสามารถสนับสนุนการปรับโครงสร้ างหนี ้โดยการแปลงสภาพจากหนี ้เป็ นทุน (มีคา่ เฉลี่ย 3.57)
ด้ านความเสี่ยงและผลตอบแทน โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้ วย (มีค่าเฉลี่ย 3.59)
โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ คือหัวข้ อเรื่ อง นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ร้ ู จกั ตลาดหลักทรัพย์ลาวทําให้ ตลาดหลักทรัพย์
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การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง้ ที่ 6
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

ลาวมีความคล่องตัวในการซื ้อขายตํ่า (มีค่าเฉลี่ย 3.91) และความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือหัวข้ อเรื่ อง ความผัน
ผวนของตลาดหลักทรัพย์ลาวเกิดจากความผันผวนของเศรษฐกิจระดับโลก ภูมิภาค และระดับประเทศ (มีคา่ เฉลี่ย 3.29)
ด้ านภาพรวมของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับเห็นด้ วย
(มีค่าเฉลี่ย 3.60) โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือหัวข้ อเรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมการซือ้ ขายหลักทรั พย์ มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุน (มีค่าเฉลี่ย 3.83) และความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือหัวข้ อเรื่ อง ระบบการซื ้อขายหลักทรัพย์ทําได้
ง่ายและสะดวก (มีคา่ เฉลี่ย 3.43)
ผลการทดสอบ T-test และ ANOVA ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านเพศ ส่งผลต่อความ
แตกต่างด้ านความคิดเห็นที่มีตอ่ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวเฉพาะบางหัวข้ อ ดังนี ้
ตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็ นองค์กรหนึ่งที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของสปป.ลาวได้ อย่างยัง่ ยืน โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ย
3.70 ซึง่ น้ อยกว่าเพศหญิงที่มีคา่ เฉลี่ย 3.83
นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ร้ ู จกั ตลาดหลักทรัพย์ลาวทําให้ ตลาดหลักทรัพย์ลาวมีความคล่องตัวในการซื ้อขายตํ่า โดย
เพศชายมีคา่ เฉลี่ย 3.94 ซึง่ มากกว่าเพศหญิงที่มีคา่ เฉลี่ย 3.89
ผลการทดสอบ T-test และ ANOVA ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านอายุ ส่งผลต่อความ
แตกต่างด้ านความคิดเห็นที่มีตอ่ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวในหัวข้ อ ดังนี ้
ตลาดหลักทรั พย์ลาวสามารถสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่นักลงทุนในด้ านความเป็ นกลางและรักษาผลประโยชน์
ให้ กบั นักลงทุน โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี เห็นด้ วยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 น้ อยกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ที่มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.90 น้ อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี
ที่มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.10 มากกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 51 ปี ขึ ้นไป ที่มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.67
นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ร้ ูจกั ตลาดหลักทรัพย์ลาวทําให้ ตลาดหลักทรัพย์ลาวมีความคล่องตัวในการซื ้อขายตํ่า ลงทุน
โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี เห็นด้ วยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 น้ อยกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่
มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 มากกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี ที่มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.75 น้ อยกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 51 ปี ขึ ้นไป ที่มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.22
วิธีการส่งมอบและชําระราคาหลักทรัพย์มีความเหมาะสม โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุน้อยกว่าหรื อเท่ากับ
30 ปี เห็นด้ วยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 น้ อยกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74
มากกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 น้ อยกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ
51 ปี ขึ ้นไป ที่มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.67
ผลการทดสอบ T-test และ ANOVA ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านรายได้ ส่งผลต่อ
ความแตกต่างด้ านความคิดเห็นที่มีตอ่ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวในหัวข้ อ ดังนี ้
นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ร้ ู จกั ตลาดหลักทรัพย์ลาวทําให้ ตลาดหลักทรัพย์ลาวมีความคล่องตัวในการซื ้อขายตํ่า โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 3,000,001 – 4,500,000 กีบ เห็นด้ วยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 น้ อยกว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีรายได้ มากกว่า 4,500,000 กีบ ที่มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.18
ระบบการเปิ ดเผยสารสนเทศโดยใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเผยแพร่ สารสนเทศไปสู่ผ้ ูลงทุนอย่างรวดเร็ ว
กว้ างขวาง และยุติธรรม โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 1,500,000 กีบ เห็นด้ วยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.94 มากกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ มากกว่า 4,500,000 กีบ ที่มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.28
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การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนเพื่อเก็งกําไรในระยะสันมากกว่
้
าการลงทุนในระยะยาว
โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 1,500,001 – 3,000,000 กีบ เห็นด้ วยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.47 น้ อยกว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีรายได้ มากกว่า 4,500,000 กีบ ที่มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.94
ตารางที่ 10 พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว
ความสามารถในการยอมรั บความเสี่ยง
ไม่ชอบความเสี่ยง
ไม่คํานึงถึงความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยงได้ บ้าง
เหตุผลที่เข้ ามาลงทุนในตลาดหลักทรั พย์ ลาว
ต้ องการเก็งกําไรระยะสัน้ (Capital Gain)
ต้ องการผลตอบแทนที่มากกว่าดอกเบี ้ยธนาคาร
ต้ องการผลตอบแทนในระยะยาวในรูปของเงินปั นผล
สิทธิในหุ้นเพิ่มขึ ้น
อื่นๆ
ระยะเวลาที่เข้ ามาลงทุนในตลาดหลักทรั พย์ ลาว
น้ อยกว่า 1 เดือน
1 เดือน ถึง 3 เดือน
4 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน
ระยะเวลาที่นักลงทุนเข้ ามาลงทุนในตลาดหลักทรั พย์ ลาว
น้ อยกว่า 1 สัปดาห์
1 สัปดาห์ – 2 สัปดาห์
มากกว่า 2 สัปดาห์ - 1 เดือน
มากกว่า 1 เดือน – 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
จํานวนครั ง้ ที่นักลงทุนซือ้ ขายหลักทรั พย์ ในหนึ่งสัปดาห์
1 – 5 ครัง้
6 – 10 ครัง้
11 – 15 ครัง้
มากกว่า 15 ครัง้
จํานวนเงินที่นักลงทุนซือ้ ขายหลักทรั พย์ เฉลี่ยต่ อวัน
ตํ่ากว่า 100,000 กีบ (ตํ่ากว่า 396.83 บาท)
100,001 – 300,000 กีบ (396.83 – 1,190.49 บาท)
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จํานวน
110
17
115
จํานวน
51
75
102
12
2
จํานวน
8
18
25
191
จํานวน
1
2
6
21
53
159
จํานวน
222
7
3
10
จํานวน
131
28

ร้ อยละ
45.5
7.0
47.5
ร้ อยละ
21.1
31.0
42.1
5.0
0.8
ร้ อยละ
3.3
7.4
10.3
78.9
ร้ อยละ
0.4
0.8
2.5
8.7
21.9
65.7
ร้ อยละ
91.7
2.9
1.2
4.1
ร้ อยละ
54.1
11.6
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ตารางที่ 10 พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (ต่อ)
จํานวนเงินที่นักลงทุนซือ้ ขายหลักทรั พย์ เฉลี่ยต่ อวัน
จํานวน
ร้ อยละ
300,001 – 500,000 กีบ (1,190.49 – 1,984.15 บาท)
20
8.3
มากกว่า 500,000 กีบ (มากกว่า 1,984.15 บาท)
63
26.0
แหล่ งเงินทุน
จํานวน
ร้ อยละ
เงินทุนส่วนตัว
233
96.3
เงินยืมจากเพื่อนหรื อญาติ
20
8.3
อื่นๆ
2
0.8
ปั จจัยที่นักลงทุนใช้ ประกอบการพิจารณา
จํานวน
ร้ อยละ
ปั จจัยพื ้นฐาน เช่นการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดหุ้น
172
71.1
ภาวะอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ห้ นุ บริ ษัทเพียงอย่างเดียว
ปั จจัยด้ านเทคนิค เพียงอย่างเดียว
6
2.5
ใช้ ปัจจัยทังสอง
้
28
11.6
ไม่ได้ ใช้ ทงสองปั
ั้
จจัย
36
14.9
ประสบการณ์ การลงทุน
จํานวน
ร้ อยละ
เคยลงทุนและปั จจุบนั ยังคงลงทุน
214
88.4
เคยลงทุนและปั จจุบนั เลิกลงทุนแล้ ว
28
11.6
จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ บ้าง ร้ อยละ
47.5 เหตุผลที่นกั ลงทุนเข้ ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว เพื่อต้ องการผลตอบแทนในระยะยาวในรูปของเงินปั นผล
ร้ อยละ 42.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้ ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวมากกว่า 6 เดือน ร้ อยละ 78.9 ระยะเวลาที่
นักลงทุนถือครองหลักทรัพย์มากกว่า 1 ปี ร้ อยละ 65.7 ส่วนใหญ่นกั ลงทุนซื ้อขายหลักทรัพย์ 1 – 5 ครัง้ ต่อหนึง่ สัปดาห์คิด
เป็ น ร้ อยละ 92.2 จํานวนเงินลงทุนเฉลี่ยต่อวันตํ่ากว่า 100,000 กีบ (ตํ่ากว่า 396.83 บาท) ร้ อยละ 54.1 แหล่งเงินทุนส่วน
ใหญ่มาจากเงินทุนส่วนตัว ร้ อยละ 96.3 ปั จจัยที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ ในวิเคราะห์เพื่อประกอบการพิจารณา
เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ คือปั จจัยพื ้นฐาน เช่น การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดหุ้น ภาวะอุตสาหกรรม การวิเคราะห์
หุ้นบริ ษัทเพียงอย่างเดียว ร้ อยละ 71.1 ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยลงทุนและปั จจุบนั ยังคงมีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ลาว ร้ อยละ 84.7
เมื่อทําการทดสอบ Pearson Chi Square พบว่า อายุและรายได้ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อความสามารถในการยอมรับ
ความเสี่ยง ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 โดยผู้ตอบแบบสอบถามอายุระหว่าง 25 - 30 ปี และ 41 – 50 ปี โดยส่วนใหญ่มี
ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ บ้าง ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามอายุระหว่าง 31 – 40 ปี และ อายุมากกว่า 50 ปี
ขึ ้นไป โดยส่วนใหญ่ไม่ชอบความเสี่ยงในการลงทุน
กลุม่ รายได้ ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 1,500,000 กีบ กลุม่ รายได้ ระหว่าง 3,000,001 – 4,500,000 กีบ และกลุม่ รายได้
มากกว่า 4,500,000 กีบ โดยส่วนใหญ่มีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ บ้าง แต่กลุม่ รายได้ ระหว่าง 1,500,001
- 3,000,000 กีบ ไม่ชอบความเสี่ยงในการลงทุน
ผลการทดสอบ Pearson Chi Square พบว่า รายได้ เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อเหตุผลในการเข้ ามาลงทุนของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดย กลุม่ รายได้ ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 1,500,000 กีบ กลุม่ รายได้ ระหว่าง 1,500,001 - 3,000,000 กีบ
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และกลุม่ รายได้ ระหว่าง 3,000,001 – 4,500,000 กีบ ส่วนใหญ่เข้ ามาลงทุนเพื่อต้ องการผลตอบแทนในระยะยาวในรูปของ
เงินปั นผล แต่กลุม่ รายได้ มากกว่า 4,500,000 กีบ ส่วนใหญ่เข้ ามาลงทุนเพื่อต้ องการเก็งกําไรระยะสัน้ และต้ องการ
ผลตอบแทนที่มากกว่าดอกเบี ้ยธนาคาร
ตารางที่ 11 ลักษณะของหลักทรัพย์ที่นกั ลงทุนประสงค์จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว
ลักษณะของหลักทรั พย์
จํานวน
ร้ อยละ
ลําดับ
หลักทรัพย์ที่มีการจ่ายปั นผลที่แน่นอนในอัตราที่เหมาะสม
201
83.1
1
หลักทรัพย์ที่มีปริ มาณการซื ้อขายต่อวันมากๆ
163
67.4
3
หลักทรัพย์ที่มีข่าวซึง่ คาดว่าจะมีผลกระทบต่อราคา เช่น การเพิ่มทุน
96
39.7
6
การแตกหุ้น
หลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาเร็วมาก
65
26.9
8
หลักทรัพย์ที่มีการซื ้อขายต่อหน่วยตํ่า
29
12.0
9
หลักทรัพย์ที่มีข่าวลือต่างๆในทางที่ดี
102
42.1
5
หลักทรัพย์ที่นกั ลงทุนชาวต่างประเทศให้ ความนิยม
150
62.0
4
หลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื ้นฐานที่ดี
171
70.7
2
หลักทรัพย์ที่มีผลการวิเคราะห์ทางเทคนิคสนับสนุน
76
31.4
7
หลักทรัพย์ที่มีการซื ้อขายกันเป็ นครัง้ แรก (IPO)
76
31.4
7
ตารางที่ 11 พบว่า ลักษณะหลักทรัพย์ที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามให้ ความสําคัญมากที่สดุ 3 อันดับแรก คือ
หลักทรัพย์ที่มีการจ่ายปั นผลที่แน่นอนในอัตราที่เหมาะสม ร้ อยละ 83.1 รองลงมาคือ หลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื ้นฐานที่ดี ร้ อย
ละ 70.7 หลักทรัพย์ที่มีปริ มาณการซื ้อขายต่อวันมากๆ ร้ อยละ 67.4
ส่ วนที่ 3 ปั ญหาและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักลงทุนตลาดหลักทรัพย์ลาว
3.1. ปั ญหาจากการลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว
3.1.1. ความรู้ ความเข้ าใจในการลงทุน นักลงทุนและประชาชนทั่วไปยังไม่มีความรู้ ความ
เข้ า ใจในเรื่ อ งความรู้ พื น้ ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การลงทุน ความเสี่ ย งและผลตอบแทน ระบบการซื อ้ ขายหุ้น ของตลาด
หลักทรั พย์ ลาว ข้ อมูลพื น้ ฐานของบริ ษัท ที่ อ ยู่ในตลาดหลักทรั พ ย์ บทบาทและความสํ าคัญของตลาดหลักทรั พย์ ลาว
เงื่อนไขและข้ อกฎหมายในการลงทุนที่เพียงพอ ทําให้ นกั ลงทุนหรื อประชาชนไม่กล้ าเข้ ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว
ประชาชนมีความเห็นว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มีความเสี่ยงสูง กลัวได้ รับผลตอบแทนตํ่าและกลัวขาดทุน
3.1.2. การเปิ ดเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้ านการลงทุนไม่ทวั่ ถึง การ
แจ้ งเตือนข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไม่มีความชัดเจน และล่าช้ า นักลงทุนสามารถเข้ าถึงแหล่งข้ อมูล
ข่าวสารได้ ยาก ขาดการประชาสัมพันธ์ โฆษณาข้ อมูลข้ อสารเพื่อจูงใจให้ ประชาชนภายในประเทศเข้ ามาลงทุน หรื อ
ตระหนักถึงความสําคัญและหน้ าที่ของตลาดหลักทรัพย์ในการเป็ นเครื่ องมือหนึ่งในการระดมเงินทุนให้ แก่บริ ษัท เพื่อช่วย
พัฒนาเศรษฐกิ จของสปป.ลาว นักลงทุนยัง มี ความกังวลใจเรื่ องความโปร่ งใสของการเปิ ดเผยข้ อ มูลของบริ ษัท ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว รวมถึงวิธีการซื ้อขายหลักทรัพย์ ระบบการตัดราคาการซื ้อขายหลักทรัพย์

157

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง้ ที่ 6
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

3.1.3. ระบบการซื ้อขาย และการจ่ายเงินปั นผล การซือ้ ขายหลักทรั พย์ขาดสภาพคล่อง
เนื่องจากภายในตลาดมีทางเลือกในการลงทุนน้ อย ไม่มีความผันผวนของราคา และราคาหุ้นที่ประกาศซื ้อขายในครัง้ แรก
สูงกว่าราคาซื ้อขายปั จจุบนั ในตลาด ส่งผลให้ นกั ลงทุน การซื ้อขายหลักทรัพย์จงึ ไม่เป็ นที่สนใจของนักลงทุน
การเก็บค่าธรรมเนียมการซื ้อขายมีราคาสูงเกินไป ช่วงเวลาในการเปิ ดซื ้อขายนันค่
้ อนข้ างสัน้ ระบบการซื ้อขาย
ผ่านทางโทรศัพท์และขันตอนการเปิ
้
ดบัญชีซื ้อขายมีความยุ่งยากซับซ้ อน และล่าช้ า ติดต่อลําบาก นักลงทุนถูกจํากัดเรื่ อง
ปริ มาณการซื ้อขาย
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตํ่า ไม่มีการแจ้ งการจ่ายเงินปั นผลที่ชดั เจน ควรจ่ายเงินปั นผลเข้ าบัญชีธนาคาร
ของนักลงทุน และบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลน้ อยซึง่ นักลงทุนไม่สามารถตรวจสอบการบริ หารงานและงบการเงินของบริ ษัทได้
3.2. ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักลงทุนต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว
3.2.1 ควรส่งเสริ มให้ ความรู้เรื่ องตลาดทุน และพัฒนาศูนย์รวมความรู้ด้านการลงทุน โดย
ให้ บริ การความรู้ ต่างๆเช่น ข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องกับตลาดทุน ข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องกับตลาดหลักทรั พย์ ลาว และการลงทุนใน
รูปแบบต่างๆ ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน ควรมีการเปิ ดอบรมสัมมนาความรู้ ด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง มี
การจัดทําคู่มือ ระเบียบการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว และแนะนําการลงทุนในหุ้นรายตัว รวมทังตลาดหลั
้
กทรัพย์ลาว
ควรมีที่ปรึกษาคอยให้ ข้อมูลแก่บริ ษัท จัดอบรมสัมมนาแก่ผ้ ปู ระกอบการในการนําบริ ษัทเข้ าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์
3.2.2. เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างตลาดหลักทรัพย์ลาว นักลงทุน และประชาชนทัว่ ไป
ควรมีการเผยแพร่ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน เพิ่มความเชื่อมัน่ ให้ แก่นักลงทุน ควรมีการ
โฆษณา ประชาสัมพัน ธ์ ให้ นักลงทุนประชาชนโดยทั่วไปเห็นความสํา คัญของการลงทุน เพื่ อ กระตุ้นให้ นักลงทุนและ
ประชาชนสนใจเข้ ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวมากขึ ้น พร้ อมทังควรมี
้
การประชาสัมพันธ์ ให้ นกั ลงทุนต่างชาติเข้ ามา
ลงทุนเพิ่มขึ ้นด้ วย
3.2.3. พัฒนาระบบการซื ้อขาย และการจ่ายเงินปั นผล ควรพัฒนาระบบการซื ้อขายให้ นกั
ลงทุนมาสามารถติดตามการซื ้อขายได้ Real Time เพิ่มช่องทางการซื ้อขายหุ้น ควรการพัฒนาระบบการจัดการภายในของ
ตลาดหลักทรัพย์ และการซื ้อขายหุ้นให้ เป็ นสากล พัฒนาระบบการจ่ายเงินปั นผล โดยมีการแจ้ งข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ อง
กับการจ่ายเงินปั นผลให้ นกั ลงทุนทราบอย่างชัดเจน ตลาดหลักทรัพย์ควรลดค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหุ้น เงื่อนไขการเปิ ด
บัญชีการซื ้อขายหุ้น และเงื่อนไขการพิจารณาบริ ษัทที่ต้องการเข้ ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์

การอภิปรายผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
การอภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษา ทัศนคติของนักลงทุนที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นด้ วย ในเรื่ องตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็ นช่องทางการระดมทุนให้ แก่บริ ษัทที่จดั ตังอยู
้ ่ในสปป.ลาว สามารถดึงดูดให้
นักลงทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศเข้ ามาลงทุน และเห็นด้ วยกับข้ อความที่ว่า ตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็ นองค์กรหนึ่งที่
ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของสปป.ลาวได้ อย่างยัง่ ยืน ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ อรุ ณณีย์ ปุณณะนิธินนทน์ (2555) ที่
ศึกษาเรื่ องการรับรู้ ของนักลงทุนไทยที่มีต่อการเกิดตลาดหลักทรัพย์ใหม่เมื่อมีการเปิ ดเขตการค้ าเสรี อาเซียน กรณีศึกษา
การเปิ ดตลาดหลักทรัพย์ลาว พบว่า กลุม่ นักลงทุนเห็นด้ วยกับข้ อความที่ว่า การเปิ ดตลาดหลักทรัพย์ใหม่ของสปป.ลาวจะ
ช่วยในเรื่ องการระดมเงินทุนให้ แก่สปป.ลาวได้ มากจากการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติและช่วยให้ เกิดการพัฒนาประเทศ
ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้ วยกับข้ อความที่ว่า นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ร้ ู จกั ตลาดหลักทรัพย์ลาว
ทําให้ ตลาดหลักทรัพย์ลาวมีความคล่องตัวในการซื ้อขายตํ่าซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ อรุ ณณีย์ ปุณณะนิธินนทน์
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(2555) ที่ศึกษาเรื่ องการรับรู้ ของนักลงทุนไทยที่มีต่อการเกิดตลาดหลักทรัพย์ใหม่เมื่อมีการเปิ ดเขตการค้ าเสรี อาเซียน
กรณี ศึกษาการเปิ ดตลาดหลักทรัพย์ลาว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้ วยกับข้ อความที่ว่า ตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็ น
ตลาดหลักทรัพย์เปิ ดใหม่ มีห้ นุ จดทะเบียนน้ อย จึงไม่เป็ นที่น่าสนใจของนักลงทุน
ทังนี
้ ้ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้ วยกับข้ อความที่ว่า การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็ นทัง้
ช่องทางการลงทุนและช่องทางในการกระจายความเสี่ยง ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับ อรุ ณณีย์ ปุณณะนิธินนทน์ (2555) ที่ศกึ ษา
เรื่ องการรับรู้ ของนักลงทุนไทยที่มีต่อการเกิดตลาดหลักทรัพย์ใหม่เมื่อมีการเปิ ดเขตการค้ าเสรี อาเซียน กรณีศกึ ษาการเปิ ด
ตลาดหลักทรัพย์ลาว พบว่า กลุม่ นักลงทุนไทยมีความเห็นด้ วย ว่า การลงทุนในสปป.ลาวยังมีความเสี่ยงสูง
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้ วยในเรื่ อง การลงทุนในตลาดหลักทรั พย์ ลาวส่วนมากเป็ นการลงทุนเพื่ อต้ องการ
ผลตอบแทนในระยะยาวในรูปของเงินปั นผล สอดคล้ องกับ อรุณณีย์ ปุณณะนิธินนทน์ (2555) ที่ศกึ ษาเรื่ องการรับรู้ ของนัก
ลงทุนไทยที่มีตอ่ การเกิดตลาดหลักทรัพย์ใหม่เมื่อมีการเปิ ดเขตการค้ าเสรี อาเซียน กรณีศกึ ษาการเปิ ดตลาดหลักทรัพย์ลาว
พบว่า นักลงทุนมีความเห็นด้ วยว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็ นการลงทุนในระยะยาวมากกว่าจะเป็ นการลงทุนระยะ
สัน้ เพื่อการเก็งกําไร
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาทัศนคติของนักลงทุนที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อนักลงทุน
และตลาดหลักทรัพย์ลาว ดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะต่อนักลงทุน
จากการศึกษาพบว่าความรู้ ความเข้ าใจของนักลงทุนที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว อยู่ในระดับน้ อย
แต่นกั ลงทุนมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ดังนันนั
้ กลงทุนควรศึกษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติม ทังในเรื
้ ่ องความรู้ ทวั่ ไปของตลาดหลักทรัพย์ และการบริ หารความเสี่ยงและผลตอบแทน
การจัดการสินทรัพย์ของตน เพื่อให้ นกั ลงทุนสามารถบรรลุเป้าหมายในการลงทุนได้ ตามที่ตงไว้
ั้
2. ข้ อเสนอแนะต่อตลาดหลักทรัพย์ลาว
2.1. การพัฒนาความรู้และความเข้ าใจของนักลงทุน
นักลงทุนมีความรู้ ความเข้ าใจต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวอยู่ในระดับน้ อย การประชาสัมพันธ์
ข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนยังไม่แพร่ หลาย ประชาชน และนักลงทุนภายในประเทศเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลต่างๆได้
ยาก ดังนันการส่
้
งเสริ มการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ควรเริ่ มจากการส่งเสริ มการให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการ
ลงทุน ทางเลือกของการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้ นกั ลงทุนหรื อประชาชนผู้ที่สนใจสามารถเปรี ยบเทียบวิเคราะห์ได้
ว่าตนเองเหมาะสมที่จะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใด
้
นเตอร์ เน็ต Social Network
การเผยแพร่การให้ ความรู้แก่นกั ลงทุนและประชาชนทัว่ ไปนัน้ สามารถใช้ สื่อทังทางอิ
สื่อสิง่ พิมพ์ การจัดทําคูม่ ือแนะนําการลงทุน และสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ รวมทังควรมี
้
การพัฒนารู ปแบบการสื่อสาร
โดยนําสื่อสารสนเทศสมัยใหม่ เช่น การส่งข้ อมูลให้ แก่นกั ลงทุนโดยตรงทาง SMS E-mail สื่อสังคม online เพื่อให้ นกั ลงทุน
รับทราบข้ อมูลการลงทุน ด้ านต่างๆ การประชาสัมพันธ์ จะกระตุ้นให้ นักลงทุนและประชาชนให้ ความสนใจในเรื่ องการ
ลงทุนเพิ่มมากขึ ้น ทังนี
้ ้อาจมีการจัดสัมมนา อบรม เพื่อให้ ความรู้ แก่นกั ลงทุนที่มีสนใจเข้ ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว
้
นความรู้ ตลาด
และกลุม่ นักลงทุนปั จจุบนั ที่มีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว นอกจากนี ้ควรส่งเสริ มให้ มีการจัดตังสถาบั
ทุน เช่นเดียวกับประเทศไทย เพื่อเป็ นศูนย์รวมองค์ความรู้ ด้านการลงทุนให้ นกั ลงทุนและผู้ที่สนใจ พร้ อมทังมี
้ บุคลากรที่
คอยให้ คําแนะนําเรื่ องการลงทุนให้ แก่นกั ลงทุนและผู้สนใจ รวมถึงบริ ษัทที่ประสงค์จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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ควรมีการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริ ม และอํานวยความสะดวก หรื อ มีสิทธ์ พิเศษให้ นกั ลงทุนชาวต่างชาติที่
เข้ ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว เพื่อเพิ่มอุปสงค์ให้ กบั ตลาด
้
กทรัพย์ต้อง
2.2. ปั จจุบนั ตลาดหลักทรัพย์มีหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื ้อขายเพียงสองตัว ดังนันตลาดหลั
มีการกระตุ้นให้ มีบริ ษัทที่มีศกั ยภาพเข้ ามาจดทะเบียนระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ ้น ด้ วยเหตุนี ้การพัฒนาความรู้
และความเข้ าใจของบริ ษัทที่ประสงค์จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จึงเป็ นสิ่งสําคัญ ตลาดหลักทรัพย์ลาวควรส่งเสริ ม
ความรู้ ความเข้ าใจ และชี ้ให้ เห็นประโยชน์ในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ควรส่งเสริ มให้ มีบริ ษัทเข้ ามาจดทะเบียน
เพิ่มขึ ้นโดยการจัดตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินให้ แก่บริ ษัทที่มีศกั ยภาพและต้ องการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว เพื่อให้
บริ ษัทสามารถผ่านเงื่อนไขของการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ลาวได้ ควรพัฒนากระบวนการให้ บริ การต่างๆ เพื่อ
อํานวยความสะดวกแก่บริ ษัทที่ประสงค์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวมากขึ ้น
2.3. ตลาดหลักทรัพย์ลาวควรมีกลยุทธ์ การพัฒนาสภาพคล่องในตลาด โดยการทบทวน กฎระเบียบ
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ต่างๆ ของบริ ษัทที่จะเข้ าไปจดทะเบียนหลักทรัพย์ ควรมีมาตรการกระตุ้นให้ มีบริ ษัทที่มีความพร้ อม
และศักยภาพตัดสินใจจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ เพื่ อเปิ ดระดมทุนในตลาดหลักทรั พย์ เพิ่มขึน้ พร้ อมทัง้ จัดสรรที่
ปรึ กษาทางการเงินคอยบริ การให้ คําแนะนําแก่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทต่างๆ ในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบการดําเนินงาน
้
กทรัพย์ลาวยังควรทํา
ของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้ เพื่อเพิ่มสินค้ าในตลาด นอกจากนันตลาดหลั
การรวบรวมและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พัฒนาระบบการซื ้อขายให้ มีความโปร่ งใส
พัฒนาระบบการจับคูซ่ ื ้อ-ขายให้ เป็ นแบบ Real Time เพื่อสร้ างสภาพคล่องและความเชื่อมัน่ ของตลาดหลักทรัพย์ลาว
จากงานวิ จัย พบว่ า กลุ่ม ลูก ค้ า ที่ ทํ า การซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ใ นปั จ จุ บัน โดยส่ ว นใหญ่ คื อ พนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ และพนักงานของรัฐ ด้ วยเหตุนี ้ตลาดหลักทรัพย์สามารถพัฒนาสภาพคล่องในการซื ้อขายโดยการขยายกลุ่ม
ลูกค้ าปั จจุบนั สูน่ กั ลงทุนกลุม่ อาชีพอื่น โดยการประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริ มความรู้ความเข้ าใจด้ านการลงทุนดังที่กล่าว
มาข้ างต้ น
2.4 ตลาดหลักทรัพย์ลาวควรมีการส่งเสริ มความร่ วมมือจากหลายฝ่ าย ทังบริ
้ ษัทหลักทรัพย์ ตัวแทน
นายหน้ า ธนาคารแห่งชาติ สปป.ลาว เป็ นต้ น เพื่อให้ หน่วยงานต่างๆ สนับสนุนการเผยแพร่ การให้ ความรู้ ในเรื่ องการลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์ลาว รวมถึงการช่วยกันพัฒนากลยุทธ์ เพื่อกระตุ้นให้ ตลาดหลักทรัพย์ลาวมีมาตรฐานในระดับสากล มี
้
และนักลงทุนชาวต่างชาติให้ ความสนใจ
บริ ษัทเข้ ามาจดทะเบียนหลักทรัพย์เพิ่มขึ ้น มีนกั ลงทุนทังประชาชนในสปป.ลาว
เปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อขายหุ้นเพิ่มขึ ้น
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ประสิทธิภาพการเลือกหลักทรัพย์ ของผู้จัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในประเทศไทย
Stock Selection Efficiency of Long Term Equity Fund (LTF) Managers in Thailand
ชัยวุฒิ ตัง้ สมชัย* และคทาวุธ วัชรศักดิ์ ไพศาล**

บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ องประสิทธิ ภาพการเลือกหลักทรัพย์ของผู้จดั การกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2555 จํานวน 52 กองทุน โดยเครื่ องมือที่ใช้ คือ มาตรวัดประสิทธิภาพตามตัวแบบของ Jensen ซึง่
ใช้ ในการวัดประสิทธิ ภาพในการเลือกหลักทรัพย์ของผู้จัดการกองทุนรวมในสภาวะตลาดทั่วไปโดยรวม และมาตรวัด
ประสิทธิภาพตามตัวแบบของ Jensen แบบมีเงื่อนไข ซึ่งใช้ ในการวัดประสิทธิภาพในการเลือกหลักทรัพย์ของผู้จดั การ
กองทุนรวมในสภาวะที่มีอิทธิพลของความผันผวนจากปั จจัยแวดล้ อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ผลตอบแทนจากเงินปั นผล
โดยรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ผลตอบแทนของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์
สหรัฐอเมริ กา ซึง่ จากผลการศึกษาพบว่า จํานวนผู้จดั การกองทุน LTF ที่มีประสิทธิภาพในการเลือกหลักทรัพย์โดยใช้ มาตร
วัดประสิทธิภาพตามตัวแบบของ Jensen มีจํานวนทังสิ
้ ้น 29 กองทุน จํานวนผู้จดั การกองทุน LTF ที่มีประสิทธิภาพในการ
เลือกหลักทรัพย์โดยใช้ มาตรวัดประสิทธิภาพตามตัวแบบของ Jensen แบบมีเงื่อนไข มีจํานวนทังสิ
้ ้น 17 กองทุน

ABSTRACT
This study investigates the stock selection efficiency of Long Term Equity Fund (LTF) managers in
Thailand during 2008 – 2012. There are 52 LTF funds. The measures of the efficiency follow Jensen’s
Measure. The conditional Jensen’s Measure are also used to identify the stock selection efficiency of mutual
fund manager when there are the other conditions that might relate, including, the market dividend yield of
Stock Exchange of Thailand and yield due to fluctuation in Baht and US Dollar exchange rate. The result
shows the amount of the efficient mutual fund managers by using unconditional Jensen’s Measure are 29
funds. The amount of the efficient mutual fund managers by using conditional Jensen’s Measure are 17 funds.

บทนํา
การลงทุนในปั จจุบนั กลายเป็ นส่วนสําคัญในการบริหารจัดการเงินของคนในปั จจุบนั นี ้ ที่ต้องการให้ เงินของ
ตนเองงอกเงยขึ ้นมากกว่าการฝากเงินในธนาคาร ซึง่ ทางเลือกในการลงทุนนันก็
้ มีหลากหลาย เช่น นําเงินไปลงทุนในหุ้น
หรื อตราสารอนุพนั ธ์ในตลาดหลักทรัพย์ ในกองทุนรวมประเภทต่างๆ หรื อแม้ แต่ออมเงินในรูปแบบของการทําประกันชีวิต
เป็ นต้ น ซึง่ ในแต่ละทางเลือกนันก็
้ มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป และสําหรับการลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ถือเป็ นการ
ลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงแต่มีโอกาสได้ ผลตอบแทนสูงเช่นกัน ผู้ที่สนใจในการลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ แต่ยงั ไม่มี

*
**

ดร. อาจารย์ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ความรู้ ประสบการณ์ หรื อความชํานาญที่มากพอ และไม่มีเวลาที่จะศึกษาข้ อมูลมากนัก กองทุนรวมจึงเป็ นอีกทางเลือก
หนึง่ ที่สามารถตอบสนองความต้ องการนี ้ให้ กบั ผู้ลงทุนได้
กองทุนรวม เป็ นกองทุนที่ระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนหลายๆ ราย โดยบริษัทจัดการลงทุนจะออกหน่วยลงทุน
จําหน่ายแก่ผ้ ลู งทุน แล้ วนําเงินที่ได้ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งๆ ตามที่กําหนด โดยผู้ลงทุนจะได้ รับผลตอบแทนในรูปเงิน
ปั นผลที่เรี ยกว่า “ส่วนแบ่งกําไร” (หรื อเงินปั นผล) และกําไร/ขาดทุนจากการขายหน่วยลงทุน ส่วนบริ ษัทจัดการลงทุนจะ
ได้ รับผลตอบแทนในรูปค่าธรรมเนียมจากการจัดการ การลงทุนโดยซื ้อหน่วยลงทุนจึงเป็ นการลงทุนผ่านผู้ลงทุนมืออาชีพ
กองทุนรวมแต่ละกองทุนก็คือกลุม่ หลักทรัพย์ (Portfolio) ที่บริ หารโดยผู้บริหารการลงทุนมืออาชีพ ผู้ลงทุนใน
หน่วยลงทุนย่อมคาดหวังว่า ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมควรจะ “ดีกว่า” ผลการดําเนินงานของการลงทุนทัว่ ๆ ไป
วิธีการประเมินผลการดําเนินงาน (Performance Evaluation) ที่เหมาะสมของกองทุนรวม จะช่วยให้ เจ้ าของเงินทุนทราบ
ถึงผลงานของผู้จดั การกองทุนรวมนันๆ
้ อันจะเป็ นเครื่ องมือช่วยในการตัดสินใจเลือกซื ้อหน่วยลงทุนต่อไป (จิรัตน์ สังข์แก้ ว,
2544)
้ ว่ากองทุน LTF นัน้ เป็ นหนึง่ ในกองทุนที่
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) หรื อเรี ยกสันๆ
ได้ รับความนิยม โดยแนวโน้ มของกองทุน LTF คาดว่าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปี ละ 20% (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย: 2553) LTF เป็ นกองทุนรวมแบบพิเศษที่ให้ สทิ ธิผ้ ลู งทุนนําเงินลงทุนในแต่ละปี มาใช้ ลดหย่อนภาษี ได้ LTF นัน้
มีที่มาจากแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ที่มีเป้าหมายเพิ่มจํานวนผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ เพราะเชื่อว่าหากต้ องการให้ ตลาด
หุ้นของไทยมีเสถียรภาพมากขึ ้นจําเป็ นต้ องมีสดั ส่วนผู้ลงทุนสถาบันในประเทศที่มีคณ
ุ ภาพ (ที่เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่ากองทุน
รวม) มากกว่าปั จจุบนั จึงจะทําให้ ดชั นีตลาดหลักทรัพย์ไทยไม่ผนั ผวนตามแรงซื ้อขายของนักลงทุนต่างประเทศและนัก
ลงทุนรายย่อยมากจนเกินไป และทําให้ เกิดเสถียรภาพในระบบตลาดทุนไทยในที่สดุ ด้ วยเหตุนี ้มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
้
นรวมหุ้นระยะยาวขึ ้น โดยให้ สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี แก่ผ้ ลู งทุนเพื่อจูงใจ
27 เมษายน 2547 จึงกําหนดให้ มีการจัดตังกองทุ
ให้ เกิดการลงทุนในกองทุน LTF
อย่างไรก็ดี กองทุนรวม LTF ที่มีนโยบายเน้ นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ในประเทศไทยที่ออกโดยบริษัท
ซึง่ แต่ละกองทุนนันให้
้ ผลตอบแทนต่างกันขึ ้นอยูก่ บั การบริหาร
หลักทรัพย์หรื อวาณิชธนกิจนันมี
้ จํานวนหลายกองทุน
จัดการกองทุนของผู้จดั การกองทุนนันๆ
้ ผลตอบแทนที่แตกต่างกันของแต่ละกองทุนนัน้ ปั จจัยหลักมาจากประสิทธิภาพ
้ อไม่
การเลือกหลักทรัพย์ของผู้จดั การกองทุน ผู้จดั การกองทุนที่เลือกหลักทรัพย์ได้ มีความเหมาะสมที่สดุ ในช่วงเวลานันหรื
หากผู้จดั การกองทุนเลือกหลักทรัพย์ได้ เหมาะสมกับช่วงเวลานันๆ
้ ก็จะทําให้ ได้ ผลตอบแทนที่สงู กว่า
ดังนัน้ ผู้ศกึ ษาจึงต้ องการศึกษาประสิทธิภาพการเลือกหลักทรัพย์ของผู้จดั การกองทุนรวม LTF ในประเทศไทย
เป็ นการใช้ เครื่ องมือวัดผลว่าผู้จดั การกองทุนรวม LTF ในแต่ละกองทุนนัน้ มีความสามารถในการจัดการเลือกหลักทรัพย์
ให้ ได้ ผลตอบแทนที่มีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงมากน้ อยเพียงใด เพื่อให้ นกั ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุน LTF ได้ ใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจในการลงทุนเพื่อให้ ได้ รับผลตอบแทนที่ใกล้ เคียงกับผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ มากที่สดุ
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กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
1. แนวคิดและทฤษฎี
1.1 Capital Asset Pricing Model: CAPM
Capital Asset Pricing Model หรื อ CAPM เป็ นตัวแบบที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับความ
เสี่ยงโดยอัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ของหุ้นสามัญตัวใดตัวหนึง่ จะเท่ากับอัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง (Riskfree Rate) บวกอัตราผลตอบแทนที่ต้องการเพิ่มขึ ้น เพื่อชดเชยความเสี่ยง (Risk Premium) โดยสมการ CAPM คือ
Ri = Rf (Rm - Rf )βi
โดยที่

Ri = อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากหุ้นสามัญ i
Rm = อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ย
Rf = อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง (Risk-free Rate)
βi = ค่าเบต้ าหรื อความเสี่ยงที่เป็ นระบบ

จากสมการ CAPM จะเห็นได้ วา่ ค่าความเสี่ยงที่เป็ นระบบ หรื อค่าเบต้ า เป็ นค่าที่แสดงถึงความเสี่ยงของ
หลักทรัพย์ใดๆ โดยมีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรง (Linear Relationship) กับผลตอบแทนที่จะได้ รับ ความสัมพันธ์นี ้สามารถ
จะเขียนความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กบั ค่าเบต้ าของหลักทรัพย์ได้ ตามสมการ
E(Ri ) = Rf + [E(Rm ) – Rf ] βi
ซึง่ เส้ นตรงตามเส้ นตลาดหลักทรัพย์ (Security Market Line (SML)) แสดงดังรูป

SML
Rf
βi
รูปที่ 1 เส้ นตลาดหลักทรัพย์ (Security Market Line (SML))
1.2 ทฤษฎีกลุ่มหลักทรั พย์ ของ Markowitz
ตามทฤษฎีกลุม่ หลักทรัพย์ของ Markowitz (อ้ างใน สุดา ปี ตะวรรณ, 2553) เป็ นแนวคิดที่ริเริ่ มโดยการ
วางรากฐานว่า
การกระจายการลงทุนจะช่วยลดความเสี่ยงเฉพาะในกรณีที่เป็ นการลงทุนเป็ นกลุม่ หลักทรัพย์โดย
หลักทรัพย์แต่ละคูม่ ิได้ มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ไปด้ วยกันอย่างสมบูรณ์ จึงจะสามารถลดค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของกลุม่ หลักทรัพย์ลงได้
แต่ถ้ากระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลายชนิดที่มีลกั ษณะความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา
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ผลตอบแทนที่ไปด้ วยกันอย่างสมบูรณ์จะไม่สามารถลดความเสี่ยงของกลุม่ หลักทรัพย์ลงได้
นอกจากนันทฤษฎี
้
กลุม่
หลักทรัพย์ของ Markowitz ได้ แสดงให้ เห็นว่าผู้ลงทุนสามารถสร้ างกลุม่ หลักทรัพย์ตา่ งๆที่ให้ อตั ราผลตอบแทนที่คาดหวัง
ั ้ ้จะมีกลุม่ หลักทรัพย์ตา่ งๆ
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของกลุม่ หลักทรัพย์ในระดับต่างๆ ได้ ทงนี
จํานวนหนึง่ ที่เหนือกว่าหรื อมีประสิทธิภาพกว่ากลุม่ หลักทรัพย์อื่นๆ กล่าวคือเมื่อพิจารณาณความเสี่ยงระดับหนึง่ กลุม่
หลักทรัพย์เหล่านี ้เป็ นกลุม่ หลักทรัพย์ที่ให้ อตั ราผลตอบแทนสูงสุด ในทํานองเดียวกัน ณ อัตราผลตอบแทนระดับหนึง่ กลุม่
หลักทรัพย์เหล่านี ้เป็ นกลุม่ หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงตํ่าสุด
กลุม่ หลักทรัพย์เหล่านี ้จะเรี ยงตัวตามขอบแนวระดับอัตรา
ผลตอบแทนที่สงู ที่สดุ กับขอบแนวระดับความเสี่ยงที่ตํ่าที่สดุ ตามทฤษฎีกลุม่ หลักทรัพย์ของ Markowitz เรี ยกขอบแนวที่
กลุม่ หลักทรัพย์เหล่านี ้เรี ยงตัวกันอยูว่ า่ “เส้ นโค้ งกลุม่ หลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ” (Efficient Frontier) ผู้ลงทุนจะเลือก
ลงทุนในกลุม่ หลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพตามทัศนคติที่มีตอ่ ผลตอบแทนและความเสี่ยงของผู้ลงทุนคนนัน้ ข้ อสมมติฐาน
ตามแนวความคิดการกลุม่ หลักทรัพย์ของ Markowitz อยูภ่ ายใต้ ข้อสมมติฐานอันเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ลงทุนดังต่อไปนี ้
1. การตัดสินใจลงทุนในแต่ละทางเลือกผู้ลงทุนจะพิจารณาจากการกระจายของความเสี่ยง
2. โอกาสที่จะเกิดผลตอบแทนของกลุม่ หลักทรัพย์ในงวดระยะเวลาลงทุนผู้ลงทุนจะพยายามทําให้
อรรถประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับต่องวดเวลาลงทุนให้ สงู ที่สดุ โดยเส้ นอรรถประโยชน์ของผู้ลงทุนแสดงถึงอรรถประโยชน์ที่
เพิ่มขึ ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อมีความมัง่ คัง่ สูงขึ ้น
3. ผู้ลงทุนแต่ละคนจะกําหนดความเสี่ยงจากการลงทุนบนพื ้นฐานของความแปรปรวนของอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ รับ
้ งนันเส้
้ น
4. การตัดสินใจของผู้ลงทุนขึ ้นกับอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ รับและความเสี่ยงเท่านันดั
อรรถประโยชน์จึงเป็ นฟั งก์ชนั ของอัตราผลตอบแทนที่คาดไว้ กับค่าที่คาดไว้ ของความแปรปรวน หรื อส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของอัตราผลตอบแทน
5. ภายใต้ ความเสี่ยงระดับหนึง่ ผู้ลงทุนจะเลือกการลงทุนที่ให้ อตั ราผลตอบแทนสูงสุด ในทํานอง
เดียวกันภายใต้ อตั ราผลตอบแทนระดับหนึง่ ผู้ลงทุนจะเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงตํ่าที่สดุ
1.3 ประสิทธิภาพการเลือกหลักทรั พย์ ของผู้จัดการกองทุนรวม
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน, การลงทุนในกองทุน, 2548: 53-62) ไม่วา่ จะ
เป็ นกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพก็ตาม ถือเป็ นวิธีการลงทุนที่มีการจ้ างผู้เชี่ยวชาญมาทําหน้ าที่
ในการบริหารเงินลงทุนดังนันผู
้ ้ ลงทุนก็ควรจะมีข้อมูลในการพิจารณาเพื่อให้ ทราบความสามารถของผู้จดั การกองทุนซึง่ ก็
้
นจะเป็ นข้ อมูลที่บง่ บอกว่า
คือผลตอบแทนจากการลงทุนหรื อผลการดําเนินงานของกองทุนนันเองโดยผลตอบแทนการลงทุ
การลงทุนผ่านกองทุนนันคุ
้ ้ มค่ากับภาระค่าใช้ จ่ายหรื อไม่นอกจากนี ้ ผู้ลงทุนก็สามารถใช้ ผลการดําเนินงานกองทุนต่างๆ
มาพิจารณาเปรี ยบเทียบการลงทุนในรูปแบบอื่นๆเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุน ในส่วนของผู้จดั การกองทุนก็เช่นกัน
การวัดผลการดําเนินงานเปรี ยบเสมือนกระจกที่บอกให้ ผ้ จู ดั การกองทุนทราบถึงผลที่ได้ จากการตัดสินใจลงทุนว่าดีหรื อไม่
เพื่อที่จะได้ กําหนดกลยุทธ์ในการลงทุนที่เหมาะสมต่อไปซึง่ ตามหลักการลงทุนแล้ วการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงจะให้
ผลตอบแทนที่คาดหวังสูงและการลงทุนที่มีความเสี่ยงตํ่าจะให้ ผลตอบแทนที่คาดหวังตํ่า ผลตอบแทนและความเสี่ยงจะ
แปรผันไปในทางเดียวกันดังนันในการวั
้
ดผลการดําเนินงานหากผู้ลงทุนสนใจเฉพาะอัตราผลตอบแทนนันก็
้ ถือว่าเป็ นการ
มองภาพด้ านเดียวเพื่อให้ การประเมินผลการดําเนินงานมีการนําเอาความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนมาพิจารณา
ประกอบด้ วยจึงควรใช้ อตั ราผลตอบแทนที่ปรับด้ วยค่าความเสี่ยง (Risk-adjusted return) ในการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมได้ แก่มาตรวัดผลการดําเนินงานตามตัวแบบของ Sharpe Treynor และ Jensen
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มาตรวัดประสิทธิภาพตามตัวแบบของ Jensen มีดงั นี ้ (Jensen, 1968)
1. มาตรวัดประสิทธิภาพตามตัวแบบของ Jensen (Unconditional Jensen’s Measure)
Jensen (1968) นําเสนอสมการถดถอยเพื่อวัดประสิทธิภาพในการจัดการ Portfolio ของผู้จดั การ
กองทุน โดยค่าอัลฟ่ าของ Jensen ได้ มาจากการประยุกต์แบบจําลอง CAPM และได้ สะท้ อนความแตกต่างระหว่าง
ผลตอบแทนจริงบน Portfolio และผลตอบแทนของการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่เป็ นระบบ (ค่าเบต้ า; β) โดยแบบจําลองคือ
αi = (Rp - Rf ) - (Rm - Rf )βp
αi = ค่าอัลฟ่ าของJensen
Rp = อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
Rf = อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง
Rm = อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์
βp = ค่าเบต้ าหรื อความเสี่ยงที่เป็ นระบบของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
ค่าJensen‘s alpha (αJ) เป็ นค่าที่เกิดจากการเปรี ยบเทียบผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ต้องการปรับด้ วยค่าความเสี่ยง ซึง่ คํานวณโดยใช้ ตวั แบบการกําหนดราคาหลักทรัพย์
(Capital Asset Pricing Model หรื อ CAPM)
ถ้ าค่าอัลฟ่ า (αJ) มีคา่ เป็ นบวกแสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่
ต้ องการณระดับความเสี่ยงที่เป็ นระบบ1หน่วยในขณะที่ถ้าค่าอัลฟ่ า (αJ) มีคา่ เป็ นลบแสดงว่าอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมตํ่ากว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการณระดับความเสี่ยงที่เป็ นระบบ 1 หน่วย ดังนัน้ ถ้ าค่าอัลฟ่ า (αJ) ยิ่งสูงแสดง
ว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ ต้ องการ ณ ระดับความเสี่ยงที่เป็ นระบบ 1 หน่วยมาก
2. มาตรวัดประสิทธิภาพตามตัวแบบของ Jensen แบบมีเงื่อนไข (Conditional Jensen’s Measure)
ค่าอัลฟ่ า (α) นันให้
้ แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการเลือกหุ้นโดยผู้จดั การกองทุนรวมภายใต้
“ข้ อมูลโดยรวม” เท่าที่สามารถหาได้ แต่ในกลยุทธ์การเลือกหุ้นที่แท้ จริงแล้ วขึ ้นอยูก่ บั ข้ อมูลประกอบบางอย่างและการ
พยากรณ์ราคาที่ผนั ผวนของหุ้นซึง่ อาจเกิดจากสาเหตุของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา เพื่อที่จะสามารถเลือกหุ้นที่ราคา
้
ตํ่ากว่ามูลค่าพื ้นฐานเข้ ามาใน Portfolio ของกองทุน ในบริบทของข้ อมูลที่แคบลงและชัดเจนขึ ้น ผู้จดั การกองทุนทังหลาย
สามารถเปลี่ยนค่าอัลฟ่ าและเบต้ าได้ เมื่อเวลาผ่านไปและเลือกหุ้นใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้ างผลตอบแทนที่
เพิ่มขึ ้นได้ โดยแบบจําลองคือ
โดยที่

(Rp - Rf ) = α0 + α1(DYt-1 ) + α2(FXt-1 ) + β0(Rm - Rf )t
+ β1(Rm - Rf )t(DYt-1 ) + β2(Rm - Rf )t(FXt-1 ) + εpt
โดยที่ ตัวแปร DYt-1 และ FXt-1 เป็ นปั จจัยที่เพิ่มเข้ ามาเพื่อใช้ ประกอบการคํานวณเพื่อให้ การวัด
ตามมาตรวัดผลตามตัวแบบของ Jensen มีการสะท้ อนความเป็ นจริงมากที่สดุ ซึง่ ปั จจัยเหล่านี ้มักจะมีผลกระทบโดยอ้ อม
และมีอิทธิพลต่อการวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
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โดยค่าของค่าอัลฟ่ าและเบต้ าที่อธิบายเพิ่มเติมจากแบบจําลอง คือ
α = α0 + α1(DYt-1 ) + α2(FXt-1 )
β = β0 + β1(DYt-1 ) + β2(FXt-1 )
ค่าอัลฟ่ าที่ได้ จากมาตรวัดประสิทธิภาพตามตัวแบบของ Jensen (Unconditional Jensen’s Measure) และ
มาตรวัดประสิทธิภาพตามตัวแบบของ Jensen แบบมีเงื่อนไข (Conditional Jensen’s Measure) นัน้ มีความแตกต่างกัน
โดยหากค่าอัลฟ่ าที่ได้ จากมาตรวัดประสิทธิภาพตามตัวแบบของ Jensen นัน้ แสดงถึง ประสิทธิภาพการเลือกหลักทรัพย์
ของผู้จดั การกองทุนรวมในสภาวะตลาดโดยทัว่ ไป ส่วนค่าอัลฟ่ าที่ได้ จากมาตรวัดประสิทธิภาพตามตัวแบบของ Jensen
แบบมีเงื่อนไขนัน้ แสดงถึง ประสิทธิภาพการเลือกหลักทรัพย์ของผู้จดั การกองทุนรวมในสภาวะที่มีอิทธิพลและความผัน
ผวนจากปั จจัยแวดล้ อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในบริบทนันด
้
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
พิเชษฐ โพธิจรรยากุล (2545) ได้ ทําการศึกษาถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนรวมทัว่ ไปที่เปิ ด
ดําเนินงานและมีการลงทุนในประเทศไทยที่อยู่ภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวม 14 บริษัท ตังแต่
้ เดือน
มิถนุ ายน ปี พ.ศ. 2540 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2544 การศึกษาพบว่า อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมมีอตั ราตํ่า
กว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปราศจาก
ความเสี่ยง ทังนี
้ ้ เนื่องจากช่วงเวลาที่ศกึ ษาเป็ นช่วงเวลาที่ประเทศไทยกําลังเข้ าสูภ่ าวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทําให้ ผลที่ได้
จากการศึกษาไม่สอดคล้ องกับทฤษฎี การศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของกองทุนและผลตอบแทนของ
ตลาดมีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกันเป็ นส่วนใหญ่ โดยมีคา่ เบต้ ารวมน้ อยกว่า 1 ซึง่ แสดงว่า กองทุนส่วนใหญ่จะมี
การปรับตัวที่ช้ากว่าตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนแบบหน่วยลงทุนและตราสารหนี ้ จะให้
ค่าเฉลี่ยเบต้ าที่น้อยจนถึงติดลบ
นัฐพล อัศวแก้ วฟ้า (2551) ได้ ทําการศึกษาเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และประสิทธิภาพของ
กองทุนรวมโดยอาศัยค่าดัชนี Sharpe ค่าดัชนี Treynor และค่าอัลฟ่ าของ Jensen จากผลการศึกษาพบว่า อัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารแห่งทุนมีคา่ ตํ่ากว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แต่มีคา่
สูงกว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง ในส่วนของความเสี่ยง
พบว่ากองทุนรวม
ตราสารแห่งทุนมีความเสี่ยงตํ่ากว่าความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์ และจากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกองทุนรวม
ั้
เห็นว่า
ตราสารแห่งทุนโดยใช้ ดชั นี Sharpe ดัชนี Treynor และค่าอัลฟ่ าของ Jensen พบว่า ค่าดัชนีทงสามแสดงให้
ประสิทธิภาพของกองทุนรวมตราสารแห่งทุนมีประสิทธิภาพตํ่ากว่าตลาด
สุวิมล สังขทับทิมสังข และ กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2554) ได้ ทําการศึกษาปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มี
ความสัมพันธ์กบั ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปั จจัยที่นํามาศึกษา ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ ปริ มาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ อัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรหุ้น
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ
ดอลล่าร์ สหรัฐอเมริกา ดัชนีอตุ สาหกรรมดาวน์โจนส์ ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราเงินเฟ้อ โดยใช้ ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรม
เวลาในการศึกษาตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนราคาตลาด
ต่อกําไรหุ้น และดัชนีอตุ สาหกรรมดาวน์โจนส์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในขณะที่อตั ราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์ สหรัฐอเมริกาและอัตราเงินเฟ้อ มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ ามกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปริมาณเงินลงทุนในหุ้น
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จากชาวต่างประเทศ และดัชนีราคาผู้บริโภค ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
R. Shanmugham และ Zabiulla (2553) ได้ ทําการศึกษากลยุทธ์การเลือกหลักทรัพย์ของผู้จดั การกองทุนรวมใน
้
35 กองทุน ในเงื่อนไขที่วา่
ประเทศอินเดีย ในช่วงเดือนเมษายน ค.ศ. 2006 ถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. 2009 จํานวนทังหมด
ถ้ าค่า Alpha ของ Jensen เป็ นบวกและมีคา่ นัยสําคัญที่สามารถยอมรับได้ แสดงว่า ผู้จดั การกองทุนเหล่านี ้ มี
ความสามารถในการพยากรณ์ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นได้ ดีและประสบความสําเร็จในการซื ้อหุ้นได้ ในราคาที่ตํ่ากว่า
ราคาพื ้นฐานในจังหวะเวลาที่เหมาะสม ซึง่ หากใช้ มาตรวัดของ Jensen แบบ Unconditional พบว่า มีจํานวน 2 กองทุนที่
สร้ างผลตอบแทนมากกว่าผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ และหากใช้ มาตรวัดของ Jensen แบบ Conditional พบว่า มีจํานวน 9
กองทุนที่สร้ างผลตอบแทนมากกว่าที่ผลตอบแทนที่คาดหวังไว้

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้มุง่ เน้ นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเลือกหลักทรัพย์ของผู้จดั การกองทุนรวม LTF ในประเทศไทย
โดยศึกษาจากตัวแปรอัลฟ่ า ในการวัดผลการดําเนินการกองทุนรวมด้ วยมาตรวัดประสิทธิภาพตามตัวแบบของ Jensen
และมาตรวัดประสิทธิภาพตามตัวแบบของ Jensen แบบมีเงื่อนไข
2. ขัน้ ตอนการศึกษา
ั้
่
การศึกษาเรื่ องประสิทธิภาพการเลือกหลักทรัพย์ของผู้จดั การกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในประเทศไทย มีขนตอนที
สําคัญดังนี ้ เก็บรวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิซงึ่ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานที่ใช้ ในการศึกษาจากฐานข้ อมูลและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ อง แล้ ว
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ วิเคราะห์สมการถดถอย (Regression)
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษาครัง้ นี ้มุง่ เน้ นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเลือกหลักทรัพย์ของผู้จดั การกองทุนรวม LTF ในประเทศไทย
โดยศึกษาจากผลตอบแทนรายเดือนของแต่ละกองทุนในระยะเวลา 5 ปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2551-2555 ของกองทุน LTF
จํานวนทังสิ
้ ้น 52 กองทุน
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ใช้ ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ในการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression) เพื่อวัด
ประสิทธิภาพในการจัดการ Portfolio ของผู้จดั การกองทุน ด้ วยมาตรวัดประสิทธิภาพตามตัวแบบของ Jensen ดังนี ้
วิเคราะห์ ประสิทธิภาพการเลือกหลักทรั พย์ ของผู้จัดการกองทุนจากมาตรวัดประสิทธิภาพตามตัวแบบ
ของ Jensen (Unconditional Jensen’s Measure)
ค่าอัลฟ่ าของ Jensen ได้ มาจากการประยุกต์แบบจําลอง CAPM และได้ สะท้ อนความแตกต่างระหว่าง
ผลตอบแทนจริ งบน Portfolio และผลตอบแทนของการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่เป็ นระบบ (ค่าเบต้ า; β) มีสตู รการคํานวณ
ดังนี ้ คือ
(Rp - Rf )t = α + β(Rm - Rf )t + εpt
โดย
Rp = ผลตอบแทนของกองทุน
Rf = ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง
Rm = ผลตอบแทนของตลาด
εpt = ค่าความผิดพลาดแบบสุม่
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ค่า α จะได้ จากการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis) ที่มี Rp - Rf เป็ นตัวแปรตามและมี Rm
้ จากการหาอัตราผลต่างของมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) Rm นันได้
้ จากการหา
- Rf เป็ นตัวแปรอิสระ โดยค่า Rp นันได้
อัตราผลต่างของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และค่า Rf นันได้
้ จากการหาอัตราผลต่างของอัตราดอกเบี ้ยออมทรัพย์ของธนาคาร
พาณิชย์ ซึง่ ในที่นี ้ใช้ อตั ราดอกเบี ้ยของธนาคารกรุงเทพ โดยการหาอัตราผลต่างของค่า R ทังสามนี
้
้ ใช้ ผลต่างเทียบเป็ น
รายเดือน
โดยค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าถูกใช้ เพื่อวัดประสิทธิภาพของกองทุนรวมในแง่ของผลตอบแทนที่ได้ จากการเลือก
หลักทรัพย์เข้ าไปใน Portfolio ของผู้จดั การกองทุน ซึง่ จะแสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการเลือกหุ้นของผู้จดั การกองทุน
โดยปราศจากเงื่อนไขของตลาด ณ เวลานันๆ
้ ความชันของสมการถดถอยซึง่ ก็คือค่าเบต้ า (β) จะเป็ นตัววัดความเสี่ยงที่
เป็ นระบบของกองทุนรวมนัน้
ค่าอัลฟ่ า (α) ถูกทดสอบด้ วยค่านัยสําคัญที่ระดับ 5% โดยใช้ คา่ t-statistic โดยถ้ าค่าเป็ นบวก และ มีคา่
นัยสําคัญที่สามารถยอมรับได้ (ค่าสถิติ f < 0.05) นันแสดงให้
้
เห็นว่า ผู้จดั การกองทุนสามารถเลือกหลักทรัพย์หรื อเลือกหุ้น
ได้ ในราคาที่ตํ่ากว่าราคาพื ้นฐาน หรื อกล่าวคือ การเลือกหลักทรัพย์ของผู้จดั การกองทุนรวมมีประสิทธิภาพ และสมการที่
ได้ จากการวิเคราะห์โดยใช้ สมการถดถอยนี ้สามารถนํามาอธิบายประสิทธิภาพการเลือกหลักทรัพย์ของผู้จดั การกองทุน
รวมได้
กําหนดสมมติฐานการศึกษาดังต่อไปนี ้
H10: α<= 0 คือ การเลือกหลักทรัพย์ของผู้จดั การกองทุนรวมไม่มีประสิทธิภาพ
H11: α> 0 คือ การเลือกหลักทรัพย์ของผู้จดั การกองทุนรวมมีประสิทธิภาพ
วิเคราะห์ ประสิทธิภาพการเลือกหลักทรั พย์ ของผู้จัดการกองทุนจากมาตรวัดผลประสิทธิภาพตามตัว
แบบของ Jensen แบบมีเงื่อนไข (Conditional Jensen’s Measure)
วิเคราะห์ด้วยวิธีเดียวกับมาตรวัดผลการดําเนินการตามตัวแบบของ Jensen แต่มีการเพิ่มเติมในส่วนของ
ค่าอัลฟ่ า (α) และเบต้ า (β) ซึง่ จะได้ สตู รคํานวณดังนี ้
(Rp - Rf ) = α0 + α1(DYt-1 ) + α2(FXt-1 ) + β0(Rm - Rf )t
+ β1(Rm - Rf )t(DYt-1 ) + β2(Rm - Rf )t(FXt-1 ) + εpt
ในกรณีนี ้ จะใช้ คา่ ของ 2 ตัวแปรที่เกี่ยวข้ อง เป็ นเงื่อนไขในการวิเคราะห์สมการถดถอยเพื่อหาค่าอัลฟ่ าและเบต้ า
ได้ แก่
DYt-1 คือ ผลตอบแทนจากเงินปั นผลโดยรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
FXt-1 คือ ผลตอบแทนของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา
เหตุผลที่ใช้ ผลตอบแทนจากเงิ นปั นผลโดยรวมของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เป็ นปั จจัยเพิ่มเติมนัน้
เนื่องจากโดยทัว่ ไปการเลือกหลักทรัพย์ของผู้จดั การกองทุนรวมส่วนใหญ่แล้ วจะเลือกในหลักทรัพย์ที่มีอตั ราการปั นผลที่
ค่อนข้ างสูง ปั นผลได้ อย่างสมํ่าเสมอทุกปี เพื่อให้ สามารถการันตีผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ในระดับหนึ่ง และ
เหตุผลที่ใช้ ผลตอบแทนของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา เป็ นปั จจัยเพิ่มเติมนัน้
เนื่องจากผู้จดั การกองทุนรวมในหลายกองทุน นิยมเลือกหลักทรัพย์ที่มีมลู ค่าทางการตลาดค่อนข้ างใหญ่ มีความมัน่ คง
ทางการเงินสูง ซึ่งหลักทรัพย์ที่มีมลู ค่าทางการตลาดสูงนัน้ เป็ นหลักทรัพย์ที่นกั ลงทุนต่างชาตินิยมนําเงินมาลงทุนซื ้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมีเรื่ องเกี่ยวกับความผันผวนของสกุลเงินมาเกี่ยวข้ อง และสกุลเงินที่ใช้ เป็ นสากลใน
การซื ้อขาย ก็คือสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา
และความสัมพันธ์ ของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเทียบกับสกุล
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เงิ นดอลล่า ร์ สหรั ฐอเมริ ก านัน้ จะมี ความสัมพัน ธ์ ในทางตรงกัน ข้ า มกับ ดัชนี ตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทยอย่า งมี
นัยสําคัญ
α0, α1, α2 ได้ จากการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis) ที่มี Rp - Rf เป็ นตัวแปรตาม และมี
ตัวแปรอิสระดังนี ้ คือ DYt-1, FXt-1, Rm - Rf , (Rm - Rf )t(DYt-1 ) และ (Rm - Rf )t(FXt-1 ) โดยค่า
สัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าจากมาตรวัดประสิทธิภาพตามตัวแบบของ Jensen แบบมีเงื่อนไข สะท้ อนให้ เห็นถึงความสามารถใน
การจัดการกับ Portfolio ของผู้จดั การกองทุนรวมโดยมีปัจจัยการรับรู้ข้อมูลภายในมาเกี่ยวข้ องด้ วย
ค่าอัลฟ่ า (α0) ถูกทดสอบด้ วยค่านัยสําคัญที่ระดับ 5% โดยใช้ คา่ t-statistic โดยถ้ าค่าเป็ นบวก และ มีคา่
นัยสําคัญที่สามารถยอมรับได้ (ค่าสถิติ f < 0.05) นันแสดงให้
้
เห็นว่า ผู้จดั การกองทุนสามารถเลือกหลักทรัพย์หรื อเลือกหุ้น
ได้ ในราคาที่ตํ่ากว่าราคาพื ้นฐาน หรื อกล่าวคือ การเลือกหลักทรัพย์ของผู้จดั การกองทุนรวมมีประสิทธิภาพ และสมการที่
ได้ จากการวิเคราะห์โดยใช้ สมการถดถอยนี ้สามารถนํามาอธิบายประสิทธิภาพการเลือกหลักทรัพย์ของผู้จดั การกองทุน
รวมได้
กําหนดสมมติฐานการศึกษาดังต่อไปนี ้
H20: α<= 0 คือ การเลือกหลักทรัพย์ของผู้จดั การกองทุนรวมไม่มีประสิทธิภาพ
H21: α> 0 คือ การเลือกหลักทรัพย์ของผู้จดั การกองทุนรวมมีประสิทธิภาพ

ผลการศึกษา
จากการศึกษา ประสิทธิภาพการเลือกหลักทรัพย์ของผู้จดั การกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในประเทศไทย
ทังหมด
้
52 กองทุน โดยใช้ ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2555 ผลการศึกษาแสดงในตาราง
ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 1 Descriptive Data ของแต่ละกองทุน ค่าในวงเล็บคือลําดับที่ในแต่ละค่าสถิติ
ผลตอบแทน
ตํ่าสุด

ผลตอบแทน
สูงสุด

ผลตอบแทน
เฉลี่ยต่ อปี

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

70/30-D LTF

-0.2088 (35)

0.1371 (19)

0.1288 (33)

0.0591 (37)

BIG CAP-D LTF

-0.2654 (15)

0.1513 (13)

0.1302 (31)

0.0768 (7)

JB25 LTF

-0.2866 (10)

0.1473 (15)

0.1287 (34)

0.0776 (3)

JBP LTF

-0.2040 (36)

0.1052 (41)

0.0969 (40)

0.0551 (42)

TISCOLTF

-0.2809 (11)

0.1784 (5)

0.1823 (17)

0.0755 (10)

TDLTF

-0.2653 (16)

0.1834 (4)

0.1739 (18)

0.0775 (4)

CG-LTF

-0.2592 (19)

0.1892 (3)

0.2925 (1)

0.0753 (11)

P-LTF

-0.2166 (34)

0.1354 (22)

0.2379 (5)

0.0601 (35)

MS-CORE LTF

-0.1455 (48)

0.1919 (2)

0.2186 (9)

0.0725 (16)

UOBLTF

-0.2715 (14)

0.1263 (31)

0.2168 (10)

0.0703 (20)

VALUE-D LTF

-0.2642 (17)

0.1980 (1)

0.2109 (12)

0.0779 (2)

ชื่อย่ อ
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ผลตอบแทน
ตํ่าสุด

ผลตอบแทน
สูงสุด

ผลตอบแทน
เฉลี่ยต่ อปี

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ABLTF

-0.2519 (24)

0.1232 (32)

0.2869 (2)

0.0647 (32)

KSLTF

-0.1851 (42)

0.1091 (40)

0.1392 (27)

0.0574 (39)

KTLF

-0.2410 (29)

0.1419 (16)

0.1563 (25)

0.0680 (27)

KSET50LTF

-0.3034 (2)

0.1628 (8)

0.1686 (21)

0.0768 (6)

KTLF70/30

-0.1803 (43)

0.1385 (17)

0.2091 (13)

0.0562 (41)

KFLTF50

-0.3037 (1)

0.1648 (7)

0.1872 (16)

0.0772 (5)

KFLTFDIV

-0.2457 (26)

0.1341 (25)

0.1966 (15)

0.0652 (31)

KFLTFD70

-0.1783 (44)

0.0762 (49)

0.1381 (28)

0.0454 (48)

KFLTFEQ

-0.2878 (9)

0.1177 (34)

0.1576 (24)

0.0713 (18)

KFLTFEQ70D

-0.1034 (50)

0.0700 (50)

0.1358 (29)

0.0396 (49)

KFLTFA50-D

-0.1423 (49)

0.0950 (44)

0.2487 (4)

0.0538 (45)

K20SLTF

-0.2466 (25)

0.1353 (23)

0.0912 (42)

0.0700 (21)

K70LTF

-0.2035 (37)

0.1104 (38)

0.0729 (44)

0.0540 (44)

KGLTF

-0.2892 (8)

0.1593 (9)

0.1299 (32)

0.0761 (8)

KSDLTF

-0.1745 (45)

0.0894 (46)

-0.0210 (52)

0.0395 (50)

KEQLTF

-0.3023 (3)

0.1530 (12)

0.1720 (20)

0.0784 (1)

KDLTF

-0.2938 (4)

0.1564 (10)

0.1065 (38)

0.0758 (9)

KK LTFD

-0.1693 (46)

0.1319 (28)

0.1739 (19)

0.0570 (40)

CIMB-PRINCIPAL 70LTFD

-0.2559 (22)

0.0929 (45)

0.0303 (49)

0.0582 (38)

CIMB-PRINCIPAL LTF

-0.2724 (13)

0.1102 (39)

0.0826 (43)

0.0653 (30)

SCBLT2

-0.2565 (21)

0.1378 (18)

0.1122 (36)

0.0691 (23)

SCBLT3

-0.2226 (32)

0.1324 (27)

0.0966 (41)

0.0681 (26)

SCBLTT

-0.1883 (41)

0.1229 (33)

0.0590 (46)

0.0630 (33)

SCBLT1

-0.1906 (40)

0.1158 (36)

0.0595 (45)

0.0521 (46)

SCBLTS

-0.0891 (51)

0.0667 (51)

0.0358 (48)

0.0253 (51)

SCBLT4

-0.2016 (38)

0.1296 (29)

0.0108 (51)

0.0618 (34)

BigCapLTF

-0.2454 (27)

0.1162 (35)

0.2309 (6)

0.0661 (29)

LTFD

-0.2428 (28)

0.1047 (42)

0.1589 (23)

0.0684 (25)

B-LTF

-0.2217 (33)

0.0887 (47)

0.2666 (3)

0.0598 (36)

BLTF75

-0.1683 (47)

0.0864 (48)

0.2291 (7)

0.0485 (47)

ชื่อย่ อ
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ผลตอบแทน
ตํ่าสุด

ผลตอบแทน
สูงสุด

ผลตอบแทน
เฉลี่ยต่ อปี

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

FAM LTF

-0.2736 (12)

0.1135 (37)

0.1333 (30)

0.0700 (22)

1SG-LTF

-0.2930 (6)

0.1361 (21)

0.2027 (14)

0.0730 (14)

1S-LTF

-0.2937 (5)

0.1365 (20)

0.1033 (39)

0.0718 (17)

1SMART-LTF

-0.0301 (52)

0.0421 (52)

0.0153 (50)

0.0091 (52)

EP-LTF

-0.1983 (39)

0.0955 (43)

0.1091 (37)

0.0542 (43)

MG-LTF

-0.2902 (7)

0.1352 (24)

0.0560 (47)

0.0738 (12)

MV-LTF

-0.2290 (31)

0.1547 (11)

0.1446 (26)

0.0728 (15)

MA-LTF

-0.2319 (30)

0.1483 (14)

0.2256 (8)

0.0689 (24)

MIF-LTF

-0.2549 (23)

0.1649 (6)

0.2132 (11)

0.0734 (13)

ASP-LTF

-0.2624 (18)

0.1281 (30)

0.1175 (35)

0.0707 (19)

ASP-GLTF

-0.2567 (20)

0.1334 (26)

0.1599 (22)

0.0677 (28)

ชื่อย่ อ

ตารางที่ 2 แสดงการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) ของกองทุนต่างๆ
Asset Allocation (%)
ลําดับ
ชื่อย่ อ
Stocks Bonds Cash Other
1
70/30-D LTF
69.92 28.11
1.34
0.63
2
BIG CAP-D LTF
98.56
0
0.76
0.68
3
JB25 LTF
99.84
0
0.34
-0.19
4
JBP LTF
70.7
0 29.38
-0.08
5
TISCOLTF
98.06
0
1.64
0.3
6
TDLTF
97.35
0
2.29
0.35
7
CG-LTF
98.8
0
0.84
0.36
8
P-LTF
95.13
0
3.48
1.39
9
MS-CORE LTF
96.91
0
2.44
0.65
10 UOBLTF
98.16
0
0.61
1.24
11 VALUE-D LTF
98.8
0
0.82
0.39
12 ABLTF
98.81
0
1.42
-0.23
13 KSLTF
94.29
0
3.61
2.1
14 KTLF
95.27
0
2.82
1.9
15 KSET50LTF
98.77
0
1.3
-0.08
16 KTLF70/30
69.9
6.23 20.77
3.1
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ลําดับ

ชื่อย่ อ

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

KFLTF50
KFLTFDIV
KFLTFD70
KFLTFEQ
KFLTFEQ70D
KFLTFA50-D
K20SLTF
K70LTF
KGLTF
KSDLTF
KEQLTF
KDLTF
CIMB-PRINCIPAL 70LTFD
CIMB-PRINCIPAL LTF
SCBLT2
SCBLT3
SCBLTT
SCBLT1
SCBLTS
SCBLT4
BigCapLTF
LTFD
B-LTF
BLTF75
FAM LTF
PHATRA LTFD
1SG-LTF
1S-LTF
1SMART-LTF
EP-LTF
MG-LTF
MV-LTF

Asset Allocation (%)
Stocks Bonds
97.39
0
95.63
0
67.32
0
96.92
0
65.03
0
98.55
0
101.81
0
73.58
8.8
100.44
0
79.91
0
99.42
0
102.28
0
67.23
0
95.27
0
97.14
0
95.34
0
99.19
0
70.69 20.67
70.78 10.85
96.19
0
92.01
0
94.29
0
87.01
0
69.41
5.15
97.82
0
98.79
0
90.4
0
93.15
0
77.1
0
87.67
0
97.43
0
87.99
0
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Cash
1.56
4.21
32.67
3.72
32.67
1.45
1.47
20.83
1.72
19.39
0.87
1.41
37.17
7.18
6.87
5.98
12.55
10.3
17.6
9.86
10.38
5.78
11.7
26.94
1.69
0.78
8.91
6.08
22.56
20.38
2.52
11.29

Other
1.04
0.16
0.01
-0.64
2.3
0
-3.28
-3.21
-2.17
0.7
-0.29
-3.69
-4.4
-2.45
-4.01
-1.31
-11.74
-1.67
0.77
-6.05
-2.39
-0.08
1.29
-1.51
0.49
0.43
0.68
0.77
0.35
-8.05
14.51
0.71

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง้ ที่ 6
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

ลําดับ
49
50
51
52

ชื่อย่ อ
MA-LTF
MIF-LTF
ASP-LTF
ASP-GLTF

Asset Allocation (%)
Stocks Bonds
96.56
0
97.49
0
90.6
0
91.15
0
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Cash
3.99
4.29
2.84
3.03

Other
-0.56
-1.78
6.56
5.82

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง้ ที่ 6
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

ตารางที่ 3 แสดงสัดส่วนการลงทุนในหุ้นแยกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรกของ Portfolio ในแต่ละกองทุน
ชื่อย่ อ
1st Sector
2nd Sector
3rd Sector
70/30-D LTF
Industrials
Consumer Cyclical
Real Estate
BIG CAP-D LTF
Communication Services Industrials
Financial Services
JB25 LTF
Energy
Financial Services
Communication Services
JBP LTF
Energy
Financial Services
Communication Services
TISCOLTF
Communication Services Industrials
Financial Services
TDLTF
Communication Services Industrials
Financial Services
CG-LTF
Industrials
Consumer Cyclical
Real Estate
P-LTF
Financial Services
Consumer Defensive
Communication Services
MS-CORE LTF
Communication Services Industrials
Financial Services
UOBLTF
Financial Services
Energy
Industrials
VALUE-D LTF
Industrials
Real Estate
Communication Services
ABLTF
Financial Services
Consumer Cyclical
Utilities
KSLTF
Communication Services Real Estate
Energy
KTLF
Financial Services
Industrials
Communication Services
KSET50LTF
Financial Services
Energy
Communication Services
KTLF70/30
Industrials
Financial Services
Communication Services
KFLTF50
Financial Services
Energy
Communication Services
KFLTFDIV
Real Estate
Financial Services
Consumer Defensive
KFLTFD70
Financial Services
Real Estate
Communication Services
KFLTFEQ
Consumer Cyclical
Energy
Healthcare
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4th Sector
Communication Services
Technology
Industrials
Industrials
Real Estate
Real Estate
Communication Services
Energy
Energy
Real Estate
Financial Services
Industrials
Consumer Defensive
Real Estate
Industrials
Real Estate
Industrials
Utilities
Consumer Cyclical
Financial Services

5th Sector
Technology
Consumer Cyclical
Consumer Defensive
Consumer Defensive
Energy
Energy
Financial Services
Real Estate
Real Estate
Communication Services
Consumer Cyclical
Consumer Defensive
Basic Materials
Energy
Consumer Defensive
Consumer Cycilcal
Consumer Defensive
Communication Services
Consumer Defensive
Communication Services

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง้ ที่ 6
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อย่ อ
KFLTFEQ70D
KFLTFA50-D
K20SLTF
K70LTF
KGLTF
KSDLTF
KEQLTF
KDLTF
CIMB-PRINCIPAL 70LTFD
CIMB-PRINCIPAL LTF
SCBLT2
SCBLT3
SCBLTT
SCBLT1
SCBLTS
SCBLT4
BigCapLTF
LTFD
B-LTF
BLTF75
FAM LTF

1st Sector
Consumer Cyclical
Communication Services
Real Estate
Financial Services
Industrials
Financial Services
Financial Services
Financial Services
Financial Services
Financial Services
Financial Services
Financial Services
Financial Services
Financial Services
Financial Services
Financial Services
Industrials
Industrials
Financial Services
Industrials
Financial Services

2nd Sector
Real Estate
Energy
Industrials
Energy
Real Estate
Energy
Industrials
Energy
Real Estate
Industrials
Energy
Real Estate
Industrials
Energy
Energy
Energy
Communication Services
Communication Services
Industrials
Financial Services
Energy
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3rd Sector
Healthcare
Consumer Defensive
Financial Services
Real Estate
Financial Services
Communication Services
Energy
Industrials
Communication Services
Real Estate
Communication Services
Industrials
Real Estate
Communication Services
Communication Services
Communication Services
Financial Services
Financial Services
Consumer Defensive
Consumer Defensive
Communication Services

4th Sector
Communication Services
Healthcare
Communication Services
Industrials
Consumer Cyclical
Industrials
Real Estate
Real Estate
Utilities
Consumer Cyclical
Consumer Defensive
Communication Services
Energy
Consumer Defensive
Industrials
Industrials
Consumer Cyclical
Real Estate
Utilities
Utilities
Industrials

5th Sector
Energy
Basic Materials
Consumer Cyclical
Communication Services
Energy
Consumer Defensive
Communication Services
Communication Services
Consumer Cyclical
Communication Services
Industrials
Consumer Cyclical
Communication Services
Industrials
Consumer Defensive
Basic Materials
Real Estate
Consumer Cyclical
Communication Services
Communication Services
Consumer Defensive

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง้ ที่ 6
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อย่ อ
PHATRA LTFD
1SG-LTF
1S-LTF
1SMART-LTF
EP-LTF
MG-LTF
MV-LTF
MA-LTF
MIF-LTF
ASP-LTF
ASP-GLTF

1st Sector
Financial Services
Real Estate
Financial Services
Financial Services
Technology
Communication Services
Communication Services
Real Estate
Communication Services
Real Estate
Real Estate

2nd Sector
Communication Services
Financial Services
Industrials
Energy
Industrials
Industrials
Industrials
Financial Services
Basic Materials
Financial Services
Financial Services
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3rd Sector
Consumer Cyclical
Energy
Communication Services
Communication Services
Financial Services
Financial Services
Financial Services
Industrials
Consumer Cyclical
Industrials
Industrials

4th Sector
Energy
Communication Services
Real Estate
Industrials
Consumer Defensive
Consumer Cyclical
Real Estate
Communication Services
Real Estate
Communication Services
Communication Services

5th Sector
Utilities
Industrials
Consumer Cyclical
Consumer Defensive
Consumer Cyclical
Basic Materials
Consumer Cyclical
Consumer Cyclical
Industrials
Technology
Consumer Cyclical

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง้ ที่ 6
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

ตารางที่ 4 ผลของการศึกษาด้ วยมาตรวัดประสิทธิภาพตามตัวแบบของ Jensen
อันดับ ชื่อย่ อ
Alpha Coefficient t-statistics
R-Square
Sig. F
1
ABLTF
0.00654665 2.83103652 0.92791170 0.00000000
2
P-LTF
0.00642979 1.44019771 0.68912782 0.00000000
3
B-LTF
0.00632132 2.76089425 0.91740484 0.00000000
4
BLTF75
0.00604410 3.10301203 0.90909475 0.00000000
5
CG-LTF
0.00589233 1.95609073 0.90987289 0.00000000
6
MS-CORE LTF
0.00545397 0.88050619 0.58884611 0.00000000
7
KTLF70/30
0.00426615 2.26817343 0.93697988 0.00000000
8
BigCapLTF
0.00412063 2.42776026 0.96286853 0.00000000
9
KFLTFDIV
0.00373235 0.94880091 0.79502786 0.00000000
10 MA-LTF
0.00357637 2.27833706 0.97076128 0.00000000
11 MIF-LTF
0.00347107 0.88939200 0.84077825 0.00000000
12 UOBLTF
0.00311774 2.10795560 0.97503971 0.00000000
13 KK LTFD
0.00280797 1.21449156 0.90716440 0.00000000
14 KFLTFD70
0.00261513 1.05492765 0.83208463 0.00000000
15 VALUE-D LTF
0.00259817 0.82864863 0.90861934 0.00000000
16 1SG-LTF
0.00250118 1.09805574 0.94513312 0.00000000
17 TISCOLTF
0.00237262 0.51832757 0.79298546 0.00000000
18 K20SLTF
0.00199974 0.25734043 0.30562970 0.00000562
19 TDLTF
0.00193512 0.39672183 0.77682600 0.00000000
20 1SMART-LTF
0.00139764 1.29073473 0.19674480 0.00043380
21 KFLTF50
0.00123063 1.01087500 0.98597563 0.00000000
22 KSLTF
0.00109020 0.47952674 0.91166843 0.00000000
23 LTFD
0.00095099 0.40774957 0.93443146 0.00000000
24 ASP-GLTF
0.00093715 0.50415946 0.95745294 0.00000000
25 KFLTFEQ
0.00071505 0.28362421 0.92941936 0.00000000
26 KTLF
0.00065455 0.39479111 0.96651985 0.00000000
27 KEQLTF
0.00060643 0.28700700 0.95909474 0.00000000
28 70/30-D LTF
0.00048753 0.19007881 0.89387887 0.00000000
29 KSET50LTF
0.00041580 0.35423730 0.98682361 0.00000000
30 MV-LTF
-0.00010142 -0.03810656 0.92466137 0.00000000
31 EP-LTF
-0.00024298 -0.12497741 0.92749380 0.00000000
32 FAM LTF
-0.00057185 -0.31809472 0.96276602 0.00000000
33 BIG CAP-D LTF
-0.00080549 -0.22401527 0.87629204 0.00000000
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อันดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื่อย่ อ
JBP LTF
KGLTF
ASP-LTF
JB25 LTF
SCBLTS
SCBLT2
1S-LTF
SCBLT3
K70LTF
KDLTF
CIMB-PRINCIPAL LTF
SCBLT1
SCBLTT
KFLTFA50-D
MG-LTF
KFLTFEQ70D
CIMB-PRINCIPAL 70LTFD
KSDLTF
SCBLT4

Alpha Coefficient t-statistics
R-Square
Sig. F
-0.00112205 -0.68646865 0.95031840 0.00000000
-0.00120936 -0.53069828 0.94940820 0.00000000
-0.00129516 -0.50204518 0.92499078 0.00000000
-0.00142498 -0.63801704 0.95332082 0.00000000
-0.00143354 -1.48536734 0.91791367 0.00000000
-0.00168907 -1.01526720 0.96731076 0.00000000
-0.00219230 -0.91909719 0.93772095 0.00000000
-0.00224951 -0.89138465 0.92255929 0.00000000
-0.00243342 -1.46796189 0.94690168 0.00000000
-0.00244601 -1.10452609 0.95182850 0.00000000
-0.00249461 -0.82255654 0.87839866 0.00000000
-0.00311818 -2.06261082 0.95245870 0.00000000
-0.00391772 -1.37965745 0.88534700 0.00000000
-0.00398304 -1.27340405 0.89164959 0.00000000
-0.00506279 -1.68131346 0.90607808 0.00000000
-0.00515524 -2.19344664 0.88688808 0.00000000
-0.00522067 -1.77169518 0.85528044 0.00000000
-0.00691933 -2.26260354 0.66303100 0.00000000
-0.00751452 -3.39835870 0.92777075 0.00000000

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาโดยใช้ สมการถดถอย (Regression Analysis) ในแต่ละกองทุน พบว่า กองทุนที่มี
ค่าอัลฟ่ า (α) เป็ นบวกที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และมีคา่ นัยสําคัญที่ยอมรับได้ (ค่าสถิติ f < 0.05) มีจํานวนทังสิ
้ ้น 29
กองทุน และกองทุน ที่มีคา่ อัลฟ่ าเป็ นลบ มีจํานวน 23 กองทุน โดยกองทุนที่มีค่าอัลฟ่ าเป็ นบวกมากที่สดุ ได้ แก่ กองทุนเปิ ด
อเบอร์ ดีนหุ้นระยะยาว (ABLTF) และกองทุนที่มีคา่ อัลฟ่ าเป็ นลบมากที่สดุ ได้ แก่ กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ห้ นุ ระยะยาว
อินเตอร์ (SCBLT4)
ตารางที่ 5 ผลของการศึกษาด้ วยมาตรวัดประสิทธิภาพตามตัวแบบของ Jensen แบบมีเงื่อนไข
อันดับ ชื่อย่ อ
Alpha Coefficient t-statistics
R-Square
1
P-LTF
0.03821193 2.01419472 0.72354622
2
CIMB-PRINCIPAL LTF
0.02855236 2.36907320 0.90542521
3
CIMB-PRINCIPAL 70LTFD
0.02368104 1.99182090 0.88397903
4
MIF-LTF
0.01880889 1.11097844 0.85244225
5
ABLTF
0.01303837 1.26301078 0.92924700
6
B-LTF
0.01290752 1.44582147 0.93815870
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Sig. F
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครัง้ ที่ 6
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อันดับ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ชื่อย่ อ
KFLTFEQ70D
1SMART-LTF
MG-LTF
MS-CORE LTF
BLTF75
UOBLTF
SCBLTS
KSDLTF
KFLTFDIV
EP-LTF
1SG-LTF
KEQLTF
TISCOLTF
KSET50LTF
KFLTF50
FAM LTF
SCBLT3
BigCapLTF
ASP-GLTF
CG-LTF
KTLF70/30
KGLTF
SCBLTT
MA-LTF
TDLTF
KFLTFD70
KFLTFA50-D
KDLTF
K70LTF
1S-LTF
ASP-LTF
SCBLT2
JBP LTF
KFLTFEQ

Alpha Coefficient t-statistics
R-Square
0.01273660 0.44096235 0.89608083
0.00960460 2.22737422 0.37267488
0.00803677 0.62446272 0.91550763
0.00716701 0.27266659 0.63537076
0.00710651 0.87703211 0.92252546
0.00679378 1.05492743 0.97669409
0.00668110 1.80829332 0.94075401
0.00659263 0.50054421 0.69218114
0.00592475 0.35268976 0.81591601
0.00136296 0.16405648 0.93479946
0.00022324 0.02231231 0.94786769
-0.00114604 -0.12494093 0.96203591
-0.00229272 -0.11658740 0.81183182
-0.00256395 -0.49651624 0.98744091
-0.00419833 -0.78207012 0.98657023
-0.00465507 -0.64049474 0.97002945
-0.00494620 -0.48847336 0.93860021
-0.00612268 -1.00052344 0.97622953
-0.00626832 -0.96353805 0.97433552
-0.00675714 -0.52013198 0.91745744
-0.00820698 -1.08192735 0.94952085
-0.00888932 -0.87423575 0.95039456
-0.00894515 -0.76409214 0.90403139
-0.00904221 -1.64540939 0.98235205
-0.00967413 -0.45445234 0.79066488
-0.00967853 -0.96321266 0.86413522
-0.00975082 -0.25007310 0.89757424
-0.01023970 -1.03835898 0.95295772
-0.01171943 -1.60809575 0.94945858
-0.01283156 -1.23079974 0.94140883
-0.01326455 -1.21190368 0.93350527
-0.01330974 -1.94332206 0.97271620
-0.01420594 -2.05915850 0.95641218
-0.01575172 -1.48961583 0.93885024
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Sig. F
0.00000000
0.00011775
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
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อันดับ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื่อย่ อ
KSLTF
SCBLT4
70/30-D LTF
KK LTFD
SCBLT1
KTLF
LTFD
JB25 LTF
BIG CAP-D LTF
MV-LTF
VALUE-D LTF
K20SLTF

Alpha Coefficient t-statistics
R-Square
-0.01579436 -1.61337131 0.91934223
-0.01598031 -1.72047629 0.93723669
-0.01714456 -1.52623011 0.89976782
-0.01768675 -1.78562986 0.91608994
-0.01839488 -2.90091060 0.95880811
-0.01858961 -2.89786407 0.97531669
-0.01878114 -2.21427881 0.95729331
-0.01881965 -2.00958232 0.95958160
-0.01902310 -1.22193832 0.88581228
-0.01918799 -1.77779082 0.93897833
-0.02241350 -1.67003740 0.91755871
-0.04236803 -1.25217123 0.35165576

Sig. F
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00000000
0.00026068

จากตารางที่ 5 ผลการศึกษาโดยใช้ สมการถดถอย (Regression Analysis) ในแต่ละกองทุน พบว่า กองทุนที่มี
ค่าอัลฟ่ า (α) เป็ นบวกที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และมีคา่ นัยสําคัญที่ยอมรับได้ (ค่าสถิติ f < 0.05) มีจํานวนทังสิ
้ ้น 17
กองทุน และกองทุน ที่มีคา่ อัลฟ่ าเป็ นลบ มีจํานวน 35 กองทุน โดยกองทุนที่มีค่าอัลฟ่ าเป็ นบวกมากที่สดุ ได้ แก่ กองทุนเปิ ด
ฟิ ลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) และกองทุนที่มีคา่ อัลฟ่ าเป็ นลบมากที่สดุ ได้ แก่ กองทุนเปิ ดเค 20 ซีเล็คท์ห้ นุ ระยะยาวปั นผล
(K20SLTF)

การอภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการเลือกหลักทรัพย์ของผู้จดั การกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในประเทศไทย
ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2555 จํานวน 52 กองทุน พบว่า
วิเคราะห์ ประสิทธิ ภาพการเลือกหลักทรั พ ย์ ของผู้จัดการกองทุนจากมาตรวัดประสิท ธิ ภาพตามตัวแบบของ
้ ้น 29 กองทุน และผู้จดั การ
Jensen พบว่า ผู้จดั การกองทุนรวม LTF ที่มีประสิทธิภาพในการเลือกหลักทรัพย์ มีจํานวนทังสิ
กองทุนรวม LTF ที่ไม่มีประสิทธิภาพในการเลือกหลักทรัพย์ มีจํานวน 23 กองทุน สรุปผลการศึกษาได้ ว่า จํานวนผู้จดั การ
กองทุนที่มีประสิทธิ ภาพมีมากกว่าจํ านวนผู้จัดการกองทุนที่ไม่มีประสิทธิ ภาพในการเลือกหลักทรัพย์ ในสภาวะตลาด
โดยทัว่ ไป โดยผู้จดั การกองทุนรวม LTF ที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ ได้ แก่ ผู้จดั การของกองทุนกองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนหุ้น
ระยะยาว (ABLTF) ซึง่ มีสดั ส่วนการลงทุนในหุ้นใน Portfolio ถึง 98.81% โดยลงทุนในหมวดการเงินและธนาคารมากที่สดุ
และผู้จัดการกองทุนรวม LTF ที่ไม่มีประสิทธิ ภาพมากที่สดุ ได้ แก่ ผู้จัดการของกองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ห้ นุ ระยะยาว
อินเตอร์ (SCBLT4) ซึง่ มีสดั ส่วนการลงทุนในหุ้นใน Portfolio 96.19% โดยลงทุนในหมวดการเงินและธนาคารมากที่สดุ
วิเคราะห์ ประสิทธิ ภาพการเลือกหลักทรั พ ย์ ของผู้จัดการกองทุนจากมาตรวัดประสิท ธิ ภาพตามตัวแบบของ
Jensen แบบมีเงื่อนไข พบว่า ผู้จัดการกองทุนรวม LTF ที่มีประสิทธิ ภาพในการเลือกหลักทรัพย์ มีจํานวนทังสิ
้ ้น 17
กองทุน และผู้จดั การกองทุนรวม LTF ที่ไม่มีประสิทธิภาพในการเลือกหลักทรัพย์ มีจํานวน 35 กองทุน สรุ ปผลการศึกษา
ได้ วา่ จํานวนผู้จดั การกองทุนที่มีประสิทธิภาพมีน้อยกว่าจํานวนผู้จดั การกองทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพในการเลือกหลักทรัพย์
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ในสภาวะที่มีอิทธิพลหรื อความผันผวนจากปั จจัยแวดล้ อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยผู้จดั การกองทุนรวม LTF ที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สดุ ได้ แก่ ผู้จดั การของกองทุนเปิ ด ฟิ ลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) ซึง่ มีสดั ส่วนการลงทุนในหุ้นใน Portfolio 95.13%
โดยลงทุนในหมวดการเงินการธนาคารมากที่สุด และผู้จัดการกองทุนรวม LTF ที่ไม่มีประสิทธิ ภาพมากที่สุด ได้ แก่
ผู้จดั การของกองทุนเปิ ดเค 20 ซีเล็คท์ห้ นุ ระยะยาวปั นผล (K20SLTF) ซึง่ มีสดั ส่วนการลงทุนในหุ้นใน Portfolio 101.81%
โดยลงทุนในหมวดอสังหาริมทรัพย์มากที่สดุ
สําหรับผู้จดั การกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพการเลือกหลักทรัพย์จากการวัดด้ วยมาตรวัดประสิทธิภาพตามตัว
แบบของ Jensen และการวัดด้ วยมาตรวัดประสิทธิภาพตามตัวแบบของ Jensen แบบมีเงื่อนไขนัน้ มีจํานวนทังสิ
้ ้น 10
ั้
กองทุน สรุปผลการศึกษาได้ วา่ ผู้จดั การกองทุนทัง้ 10 กองทุนนี ้ มีประสิทธิภาพในการเลือกหลักทรัพย์ทงในสภาวะตลาด
โดยทัว่ ไป และในสภาวะที่มีอิทธิพลหรื อความผันผวนจากปั จจัยแวดล้ อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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การวิเคราะห์ ปัจจัยของอัตราส่ วนทางการเงินของสหกรณ์ การเกษตรในจังหวัดลําปาง
Factor Analysis of Financial Ratios of Agricultural Cooperatives in Lampang Province
จิ ตติ พงศ์ พุทธรักษา* และชัยวุฒิ ตัง้ สมชัย**

บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยของอัตราส่วนทางการเงินว่า ปั จจัยจากอัตราส่วนใดมีผลต่อการ
ดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ การเกษตรในจังหวัดลําปาง ข้ อมูลที่ศึกษาได้ จากการสํารวจสหกรณ์ การเกษตรในจังหวัดลําปาง
ของรอบปี บัญชี 2555 จํานวน 35 แห่ง สําหรับการกําหนดจํานวนปั จจัยทางการเงินใช้ การวิเคราะห์ปัจจัยและใช้ การสกัด
ปั จจัยด้ วยวิธี Principal Component Analysis (PCA) และหมุนปั จจัยด้ วยวิธี Varimax ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่าผลการ
ดําเนินงานด้ านการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําปางสามารถอธิบายได้ ด้วยปั จจัยทางการเงินจํานวน 4 ปั จจัย คือ
1) ปั จจัยประสิทธิภาพการบริ หารเงินทุนและค่าใช้ จ่าย 2) ปั จจัยด้ านการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอัตรากําไรขันต้
้ น 3)
ปั จจัยด้ านสภาพคล่องและ 4) ปั จจัยทางธุรกรรมจากสมาชิก

ABSTRACT
The objective of this study was to analyze which factor of financial ratio could affect the performance of
agricultural cooperatives in Lampang Province. The collected data were from the annual business survey in
2012 from 35 agricultural cooperatives in Lampang Province. Factors analysis was used to determine the
appropriate number of common financial factors. Principal Component Analysis (PCA) was performed to extract
common financial factors and the Varimax rotation method was applied to obtain more intractable factors. The
result indicated that financial performance of agricultural cooperatives in Lampang Province could be explained
by 4 common group financial factors as following: 1) efficiency in capital and expenditure 2) business growth
and changes in gross profit margin 3) liquidity and 4) member transaction management.

บทนํา
สหกรณ์เป็ นองค์กรนิติบคุ คล ซึง่ ตังขึ
้ ้นมาเพื่อแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เริ่ มก่อตังสหกรณ์
้
ในปี
พ.ศ. 2459 สหกรณ์เป็ นองค์กรธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจโดยทัว่ ไป สหกรณ์เป็ นของสมาชิก ดําเนินการโดยสมาชิกและเพื่อ
ประโยชน์ของสมาชิก ในการดําเนินงานของสหกรณ์จะอยูภ่ ายใต้ อดุ มการณ์ รวมถึงหลักการ วิธีการสหกรณ์ และพ.ร.บ.
สหกรณ์ สิง่ เหล่านี ้ถือเป็ นสิง่ สําคัญในการดําเนินงาน ที่จะทําให้ สหกรณ์ประสบความสําเร็จ จากภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์
ไทย ปี 2555 มีจํานวนสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรทังสิ
้ ้น 10,631 แห่ง แบ่งเป็ นกลุม่ สหกรณ์ในภาคเกษตร จํานวน 3,684 แห่ง
กลุม่ สหกรณ์นอกภาคเกษตร 2,854 แห่ง และกลุม่ เกษตรกร จํานวน 4,093 แห่ง ประกอบไปด้ วยจํานวนสมาชิกรวม 11.5
ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ 17.9 ของประชากรทังประเทศ
้
มีทนุ ดําเนินงานรวมเท่ากับ 1.8 ล้ านล้ านบาท และมีมลู ค่าธุรกิจ
*นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
**ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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รวม 1.9 ล้ านล้ านบาท และคิดเป็ นร้ อยละ 16.4 ของ GDP โดยมีรายได้ รวมเท่ากับ 3.2 แสนล้ านบาท ในขณะที่
ค่าใช้ จ่ายรวมเท่ากับ 2.7 แสนล้ านบาท เหลือเป็ นกําไรสุทธิรวมทังสิ
้ ้น 5.5 หมื่นล้ านบาท ซึง่ สหกรณ์ภาคการเกษตรสามารถ
สร้ างรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 2.1 แสนล้ านบาทมากที่สดุ ในภาคสหกรณ์ มีคา่ ใช้ จ่ายรวม 2 แสนล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 97.7 ของ
รายได้ รวมทังสิ
้ ้น และมีกําไรสุทธิรวม 4,836 ล้ านบาท สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรมีเงินออมเฉลี่ยตกคนละ 13,430 บาท
ต่อคน หนี ้สินเฉลี่ยตกคนละ 17,587 บาทต่อคน โดยหนี ้สินเฉลี่ยคิดเป็ น 1.31 เท่าของเงินออมเฉลี่ย ภาคสหกรณ์ในประเทศ
ไทย แบ่งเป็ นทังหมด
้
7 ประเภท ได้ แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้ า
สหกรณ์บริ การ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน จากสหกรณ์ทงั ้ 7 ประเภท มีสหกรณ์ทงสิ
ั ้ ้น 6,538 สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ 10.88
ล้ านคน สหกรณ์ที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สดุ คือ สหกรณ์การเกษตรจํานวน 3,524 สหกรณ์ จํานวนสมาชิก 6,278,479 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 57.68 ของจํานวนสมาชิกสหกรณ์ที่ได้ รับการจดทะเบียนสหกรณ์ดงั กล่าว (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2556:
ออนไลน์) สหกรณ์การเกษตรเป็ นสหกรณ์ท่ีมีสมาชิกคือเกษตรกรเป็ นฐานการผลิตที่สําคัญของประเทศ และเป็ นประเภท
สหกรณ์ที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สดุ
สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําปาง ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 มีจํานวน 37 แห่ง มีปริ มาณธุรกิจรวม ในปี 2555
มูลค่า 3,429.92 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 69.72 ล้ านบาท มีกําไรเฉลี่ยต่อสมาชิก 593.21 บาท/คน เงินออมเฉลี่ยต่อ
สมาชิก 10,684.78 บาท/คน หนี ้สินเฉลี่ยต่อสมาชิก 14,567.17 บาท/คน (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ลําปาง, 2555: ออนไลน์) จากข้ อมูลพบว่า สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําปางมีหนี ้สินเฉลี่ยต่อสมาชิกมากกว่าเงิน
ออมเฉลี่ยต่อสมาชิก ที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการชําระหนี ้คืนของสมาชิก ทังนี
้ ้สหกรณ์จงึ ควรเฝ้าระวังไม่ให้ เกิดความ
เสี่ยงด้ านสภาพคล่องทางการเงินซึง่ จะเป็ นอุปสรรคในการบริ หารงานในอนาคต ดังนันสหกรณ์
้
การเกษตรในจังหวัดลําปาง
ควรจะมีการตรวจสอบประสิทธิภาพผลการดําเนินงานและสร้ างระบบเตือนภัยล่วงหน้ าของสหกรณ์
เพื่อทําหน้ าที่สง่
สัญญาณเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์ ช่วยในการวางแผนหรื อตัดสินใจนโยบายให้ สอดคล้ องกับสภาพการณ์ที่เป็ นอยู่
และลดความเสี่ยงและป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ ้นจากการดําเนินงาน
การวิเคราะห์ CAMELS (CAMELS Analysis) เป็ นเครื่ องมือทางการเงินในรูปของอัตราส่วนที่มีมมุ มองครอบคลุม
ในด้ านบริ หารการเงินและการบริ หารงานแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อสร้ างระบบเตือนภัยล่วงหน้ าทางการเงินอีกรูปแบบหนึง่ ที่นิยมใช้
บ่งชี ้ความมัน่ คงทางการเงินของสหกรณ์ ประกอบด้ วย 6 ด้ าน ได้ แก่ 1) ความมัน่ คงเพียงพอของเงินทุน (Capital
Adequacy) 2) คุณภาพของสินทรัพย์ (Asset Quality) 3) คุณภาพด้ านการจัดการหรื อการบริ หาร (Management Quality)
4) ความสามารถในการทํากําไรหรื อความสามารถในการหารายได้ (Earnings) 5) สภาพคล่อง (Liquidity) และ 6)
ผลกระทบต่อธุรกิจ (Sensitivity) (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ส่วนวิจยั และพัฒนา
สารสนเทศทางการเงิน, 2548: ออนไลน์) ซึง่ อัตราส่วนทางการเงินจากการวิเคราะห์ CAMELS ประกอบด้ วยอัตราส่วน
ทางการเงิน 27 อัตราส่วน (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, สํานักนโยบายและมาตรฐาน, ส่วนมาตรฐานการบัญชี, 2549: ออนไลน์)
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาโครงสร้ างทางการเงินนิยมใช้ อตั ราส่วนทางการเงินที่ได้ จากตัวเลขทางบัญชีเป็ นอัตราส่วนในการ
วิเคราะห์ ปั ญหาที่พบคือ อัตราส่วนทางการเงินมีสหสัมพันธ์ กนั สูง ทําให้ ยากต่อการตีความและการนําไปประยุกต์ใช้
แนวทางหนึง่ ในการแก้ ปัญหาคือ การลดอัตราส่วนทางการเงินลง โดยสร้ างตัวแปรใหม่ที่สื่อความหมายถึงอัตราส่วนเดิม
เรี ยกตัวแปรใหม่นี ้ว่า ปั จจัย (Factor) โดยปั จจัยเหล่านี ้สร้ างขึ ้นจากความผันแปรของอัตราส่วนเดิมหลายๆ ตัวที่มี
ความสัมพันธ์กนั สูงมารวมเป็ นปั จจัยเดียวกัน (ประสพชัย พสุนนท์และคณะ, 2551: 75)
การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เป็ นเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ ในการลดตัวแปรจํานวนมาก โดยรวม
ตัวแปรเดิมที่เป็ นตัวแปรที่สงั เกตได้ (Observed Variable) ที่มีความสัมพันธ์กนั เข้ าเป็ นกลุม่ เดียวกันที่เรี ยกว่าปั จจัย (Factor)
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ซึง่ ใช้ วิธีการพิจารณาสหสัมพันธ์ หรื อค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทังที
้ ่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและทิศทาง
ตรงกันข้ าม เพื่อให้ ได้ จํานวนปั จจัยน้ อยที่สดุ ที่อธิบายความผันแปรของข้ อมูลให้ ได้ มากที่สดุ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2555: 71)
ดังนันจึ
้ งเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจหากจะได้ มีการนําการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) มาใช้ ในการค้ นหาปั จจัย
ทางการเงินที่มีผลต่อการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําปาง โดยใช้ ตวั แปรอัตราส่วนทางการเงินจากการ
วิเคราะห์ CAMELS ประจําปี 2555

กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
1. แนวคิดและทฤษฎี CAMELS Analysis
CAMELS Analysis ได้ รับการออกแบบให้ เป็ นเครื่ องมือวัดประสิทธิภาพการดําเนินงาน และต่อมาได้ พฒ
ั นาเป็ น
เครื่ องมือทางการเงินเพื่อสร้ างสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ า (Early Warning System) อักษรแต่ละตัวของ CAMELS จะทํา
หน้ าที่เฝ้าดูแต่ละเรื่ องแตกต่างกัน แต่ทกุ ตัวมีความสัมพันธ์กนั และมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการดําเนินงานของสหกรณ์
องค์ประกอบที่สําคัญในมุมมอง 6 มิติ ของ CAMELS มีดงั นี ้ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร, ส่วนวิจยั และพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน, 2548: ออนไลน์)
มิตทิ ่ ี 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง (C-Capital Strength)
เป็ นการวิเคราะห์แหล่งเงินทุนที่สามารถรองรับ หรื อป้องกันผลกระทบจากความเสี่ยงทางด้ านธุรกิจและการเงินที่
เกิดขึ ้นกับสหกรณ์ เงินทุนดําเนินงานของสหกรณ์ ประกอบด้ วย ทุนเรื อนหุ้น ทุนสํารอง ทุนสะสมตามระเบียบข้ อบังคับ กําไร
สุทธิ และการจัดหาเงินทุนในรู ปของการก่อหนี ้ผูกพัน ความเพียงพอและความเข้ มแข็งของเงินทุน เน้ นแหล่งเงินทุนภายใน
สหกรณ์เป็ นหลัก และทุนของสหกรณ์ควรมีลกั ษณะที่ไม่สามารถถอนได้ และไม่ผกู พันที่จ่ายผลตอบแทน หากเงินทุน
ภายนอก (เงินกู้ยืม) มากกว่าทุนภายใน แสดงว่าทุนของสหกรณ์ไม่เพียงพอและมีภาระผูกพันทางการเงิน
มิตทิ ่ ี 2 คุณภาพของสินทรัพย์ (A-Asset Quality)
เป็ นการวิเคราะห์วา่ สินทรัพย์ที่ลงทุนได้ ก่อให้ เกิดรายได้ แก่สหกรณ์อย่างไร และได้ ถกู ใช้ ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หรื อไม่ สินทรัพย์ที่จะวัดประสิทธิภาพ เช่น ลูกหนี ้ สินค้ าคงคลัง และสินทรัพย์รวม การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงหรื อไม่
ก่อให้ เกิดรายได้ หรื อจมอยูใ่ นสินทรัพย์ที่เกินความต้ องการ เช่น สินค้ า เงินฝากธนาคาร อาจส่งผลถึงสภาพคล่องทางการเงิน
ของสหกรณ์ คุณภาพสินทรัพย์มงุ่ เน้ นไปที่สนิ ทรัพย์ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อฐานะการเงินสหกรณ์ เช่น
มีการสํารองหนี ้ที่ค้างชําระ สูงหรื อตํ่าเกินไปหรื อไม่ ส่วนการนําสินทรัพย์ไปสร้ างรายได้ คุณภาพสินค้ าที่ดีสามารถแปลงเป็ น
รายได้ วัดจากสินทรัพย์หมุนกี่รอบ หรื ออัตรากําไร หากอัตราสูงแสดงว่า คุณภาพสินทรัพย์ดีมีรายได้ เข้ ามา หากอัตราตํ่า
แสดงว่าสินทรัพย์ด้อยคุณภาพไม่ก่อให้ เกิดรายได้ สหกรณ์ต้องบริ หารสินทรัพย์ดงั กล่าวให้ เกิดประสิทธิภาพ มีสภาพคล่อง
มิตทิ ่ ี 3 ขีดความสามารถในการบริ หาร (M-Management Capability)
เป็ นการวิเคราะห์ถงึ ความสามารถของฝ่ ายบริ หารในการวางกลยุทธ์ และจัดโครงสร้ างองค์กรในการนําพาองค์กร
ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
มิตทิ ่ ี 4 การทํากําไร (E-Earning Sufficiency)
เป็ นการวิ เ คราะห์ ถึ ง ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของสหกรณ์ ซึ่ง ประกอบไปด้ ว ยการรั ก ษาอัต ราค่ า ใช้ จ่ า ย
้ นให้ มากที่สดุ รวมทังวิ
้ เคราะห์ถึงคุณภาพและ
ดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้ จ่ายดําเนินงานให้ ตํ่าและ เพิ่มอัตรากําไรขันต้
แนวโน้ มของกําไรในอนาคตของสหกรณ์
มิตทิ ่ ี 5 สภาพคล่อง (L-Liquidity)
เป็ นการพิจารณาความเพียงพอของเงินสด หรื อสินทรัพย์ที่มีสภาพใกล้ เคียงเงินสด รวมถึงสินทรัพย์อื่นที่สามารถ
เปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ ง่าย สภาพคล่องวัดได้ จากอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ซึง่ คํานวณได้ จากสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์
185

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 6
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

หมุนเวียนกับหนี ้สินหมุนเวียน หากสหกรณ์มีความเสี่ยงของเงินทุน สหกรณ์จําเป็ นต้ องรักษาสภาพคล่องให้ สงู เพียงพอ เพื่อ
หลีกเลี่ยงปั ญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน
มิตทิ ่ ี 6 ผลกระทบต่อธุรกิจ (S-Sensitivity)
คือปั จจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบในแง่ลบต่อธุรกิจ สาเหตุอาจมาจากภาครัฐ เช่น นโยบายการเงินของรัฐ อัตราดอกเบี ้ย
จากภาวะคูแ่ ข่งทางธุรกิจ หรื อภัยธรรมชาติ อันจะทําให้ เกิดการลดลงของรายได้ หรื อการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุน เป็ นต้ น
2. แนวคิดและทฤษฎี Factor Analysis
Factor Analysis (การวิเคราะห์ปัจจัย) เป็ นเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ ในการลดตัวแปรจํานวนมาก โดยรวม
ตัวแปรเดิมที่เป็ นตัวแปรที่สงั เกตได้ (Observed Variable) ที่มีความสัมพันธ์กนั เข้ าเป็ นกลุม่ เดียวกันที่เรี ยกว่าปั จจัย (Factor)
ทังที
้ ่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและทิศทาง
ซึง่ ใช้ วิธีการพิจารณาสหสัมพันธ์ หรื อค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตรงกันข้ าม โดยตัวแปรภายในองค์ประกอบหรื อปั จจัยเดียวกัน จะมีความสัมพันธ์กนั สูง ส่วนตัวแปรที่ตา่ งปั จจัยกันจะ
สัมพันธ์กนั น้ อยหรื อไม่มีความสัมพันธ์กนั ซึง่ การวิเคราะห์ปัจจัยมีเหตุผลให้ ได้ จํานวนปั จจัยน้ อยที่สดุ เพื่ออธิบายความผัน
แปรของข้ อมูลให้ ได้ มากที่สดุ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2555: 71)
คือ
ขันตอนกระบวนการวิ
้
เคราะห์องค์ประกอบหรื อปั จจัย สามารถสรุ ปแบ่งได้ เป็ น 6 ขันตอน
้
2.1 เก็บข้ อมูลและสร้ างเมตริ กสหสัมพันธ์ (Correlation Matrix)
โดยการเก็บข้ อมูลข้ อมูลและนําข้ อมูลที่ได้ มาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่ต้องการวิเคราะห์และนําเสนอ
ในรูปของเมตริ กสหสัมพันธ์
2.2 การตรวจสอบความเหมาะสมและข้ อตกลงเบื ้องต้ นก่อนการวิเคราะห์
้ คา่ มากพอที่จะใช้ Factor Analysis ได้ สามารถทดสอบได้ โดย
เพื่อความแน่ใจว่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนันมี
2.2.1 สถิติ Bartlett Test of Sphericity ใช้ ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆว่ามีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่
ถ้ ามีนยั สําคัญทางสถิติแสดงว่าตัวแปรต่างๆมีความสัมพันธ์กนั (มี Correation ที่ไม่เป็ นศูนย์) สามารถนําไปวิเคราะห์
องค์ประกอบหรื อปั จจัยได้
2.2.2 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ใช้ วดั ความเหมาะสมของชุดข้ อมูลโดยรวม (Measure of Sampling
Adequacy) ว่าที่นําข้ อมูลมาวิเคราะห์นี ้เหมาะที่จะใช้ เทคนิค Factor Analysis หรื อไม่ โดยค่าสถิติที่ใช้ วดั ระดับของ
ละตัวแปร ถ้ าชุดข้ อมูลใดที่มีคา่ KMO
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ควรเป็ นค่าที่มากกว่า 0.5 ทังในการทดสอบโดยรวมและที
้
น้ อยกว่า 0.5 แสดงว่าข้ อมูลชุดนันไม่
้ เหมาะสมที่จะใช้ การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)
ในกรณีที่ KMO มีคา่ น้ อยกว่า 0.5 ก็ยงั มีวิธีปรับปรุงชุดข้ อมูลให้ มีความเหมาะสมที่จะใช้ Factor Analysis ได้ โดย
ดูจากค่า Measure of Sampling Adequacy (MSA) (ที่ได้ จากตาราง Anti-Image Matrix) ที่เป็ นค่าที่ใช้ วดั ระดับของ
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึง่ ควรเป็ นค่าที่มากกว่า 0.5 ทังในการทดสอบโดยรวมและที
้
ละตัวแปร โดยตัวแปรใดที่มีคา่ น้ อย
กว่า 0.5 ควรจะตัดทิ ้ง โดยตัดทิ ้งครัง้ ละ 1 อัตราส่วน โดยเลือกตัดตัวแปรที่ให้ คา่ น้ อยที่สดุ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงหล้ า
ชัยมงคล, 2554: ออนไลน์)
2.3 การสกัดปั จจัย (Factor Extraction)
เป็ นการนําเอาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของขันตอนแรกมาสกั
้
ดเพื่อให้ ได้ ปัจจัยแรก ซึง่ มีวิธีการสกัดปั จจัย
หลายวิธี เช่น วิธี Principal Components Analysis, Maximum Likehood และวิธี Image Factoring เป็ นต้ น โดยทัว่ ไป
นิยม วิธี Principal Components Analysis เนื่องจากเป็ นวิธีที่เน้ นการลดจํานวนตัวแปร โดยต้ องการปั จจัยจํานวนน้ อยที่
สามารถอธิบายความแปรปรวนทังหมด
้
(Total Variance) ของตัวแปรเดิมได้ มากที่สดุ ซึง่ เกณฑ์การกําหนดจํานวนของ
ปั จจัยคือ “Eigenvalue > 1” และค่าร้ อยละความแปรปรวนสะสมมากกว่า 60% (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2555: 79-82)
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โดย Eigenvalue เป็ นค่าที่บง่ บอกถึงความสามารถของปั จจัยว่าจะอธิบายความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างได้ มาก
น้ อยเพียงไร ค่าไอเกิ ้นหาได้ จากผลบวกกําลังสองของค่านํ ้าหนักปั จจัยของแต่ละตัวแปรทุกตัวที่อยูใ่ นปั จจัยนัน้ โดยปกติถ้า
้
ดังนันจึ
้ งควรนํา
ปั จจัยนันอธิ
้ บายความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างได้ น้อยกว่า 1 แล้ ว ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะนําปั จจัยนันมาใช้
เฉพาะองค์ประกอบหรื อปั จจัยที่มีคา่ Eigenvalue มากกว่า 1 มาวิเคราะห์ตอ่ ไป
2.4 การเลือกวิธีการหมุนแกน
การสกัดปั จจัยบางครัง้ ตัวแปรบางตัวสามารถเป็ นสมาชิกของปั จจัยได้ มากกว่า 1 ปั จจัย หรื อมีคา่ นํ ้าหนักปั จจัยที่
ใกล้ เคียงกัน ทําให้ ไม่แน่ใจว่าจะจัดตัวแปรนันเข้
้ าไปอยูใ่ นปั จจัยใด จึงยากในการแปลความหมายของข้ อมูล วิธีเดียวที่จะ
แปลผลได้ คือต้ องหมุนแกนเพื่อทําให้ ตวั แปรบางตัวที่เดิมเป็ นสมาชิกหลายปั จจัย กลายเป็ นสมาชิกของปั จจัยใดปั จจัยหนึง่
อย่างเด่นชัด วิธีที่นิยมใช้ มากที่สดุ คือ วิธี Orthogonal ที่เป็ นการหมุนแกนปั จจัยที่ทําให้ องค์ประกอบหรื อปั จจัยยังคงตังฉาก
้
กัน หรื อปั จจัยต่างๆยังคงเป็ นอิสระต่อกัน โดยการหมุนแกนแบบ Varimax เป็ นวิธีที่นิยมใช้ มากที่สดุ เพราะเป็ นเทคนิคที่ทํา
ให้ มีจํานวนตัวแปรน้ อยที่สดุ มีค่า Factor Loading มากในแต่ละปั จจัย
2.5 การเลือกค่า Loading
Factor Loading (นํ ้าหนักปั จจัย) คือค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ กบั ปั จจัย โดยการแยกว่าตัวแปรใด
ควรจะอยูใ่ นปั จจัยใดนัน้ พิจารณาจากค่า Loading ของตัวแปรต่างๆ ว่ามีคา่ มากที่สดุ อยู่ที่ปัจจัยใดและควรใช้ เกณฑ์คา่
สัมบูรณ์ของนํ ้าหนักปั จจัยมากกว่า 0.71 มาประกอบด้ วย เนื่องจากทําให้ ปัจจัยและตัวแปรที่ประกอบเป็ นปั จจัยนัน้ สามารถ
อธิบายความแปรผันร่วมกันได้ มากกว่าร้ อยละ 50 (ประสพชัย พสุนนท์ และคณะ, 2551: 80)
2.6 การตังชื
้ ่อปั จจัยและการนํา Factor Score ไปใช้
คือการตังชื
้ ่อปั จจัยที่ได้ มา ให้ สอดคล้ องตามความสัมพันธ์ของตัวแปรที่อยูใ่ นปั จจัยเดียวกัน โดยคะแนนปั จจัย
(Factor Score) เป็ นคะแนนที่ได้ จากนํ ้าหนักปั จจัยและค่าของตัวแปรนัน้ เพื่อใช้ เป็ นค่าของตัวแปรใหม่ที่เรี ยกว่า ปั จจัย เมื่อ
คํานวณได้ คา่ Factor Score ใหม่ สามารถนําไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้ เช่น ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ถดถอย และ
ประโยชน์ที่ได้ จาก Factor Score นําไปใช้ เปรี ยบเทียบคะแนนของแต่ละหน่วยตัวอย่างได้ โดยเปรี ยบเทียบคะแนนปั จจัยของ
หน่วยตัวอย่างทังหมด
้
ในแต่ละปั จจัย จากค่าเป็ นบวกมากที่สดุ เพื่อแสดงความมีประสิทธิภาพของหน่วยตัวอย่างที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ได้
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การวิเคราะห์ปัจจัย

องค์ประกอบที่สําคัญในมุมมองแต่ละมิติ
ของการวิเคราะห์ CAMEL

อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร
เป็ นการวิเคราะห์แหล่งเงินทุนที่สามารถรองรับ หรื อ

Capital Strength

ป้องกันผลกระทบจากความเสี่ยงทางด้ านธุรกิจและ
การเงินที่เกิดขึ ้นกับสหกรณ์
เป็ นการวิเคราะห์ว่า สินทรัพย์ที่ลงทุนได้ ก่อให้ เกิด

ปั จจัยที่มีผลต่อการดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ การเกษตร

Asset Quality

รายได้ แก่สหกรณ์อย่างไร และได้ ถกู ใช้ ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพหรื อไม่
เป็ นการวิเคราะห์ถึงความสามารถของฝ่ ายบริ หารใน

Management Capability

การวางกลยุทธ์และจัดโครงสร้ างองค์กรในการนําพา
องค์กรให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของกิจการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

Earning Sufficiency

เป็ นการวิเคราะห์ถึงความสามารถในการแข่งขัน
ของสหกรณ์

เป็ นการพิจารณาความเพียงพอของเงินสด หรื อ

Liquidity

สินทรัพย์ที่มีสภาพใกล้ เคียงเงินสด รวมถึง
สินทรัพย์อื่นที่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ ง่าย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ประสพชัย พสุนนท์ และคณะ (2551) ได้ ทําการวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์ปัจจัยอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรใน
จังหวัดเพชรบุรีจากการวิเคราะห์ CAMEL โดยใช้ อตั ราส่วนทางการเงิน 17 อัตราส่วน และ 2) เพื่อสกัดปั จจัยทางการเงินจาก
อัตราส่วนทางการเงินของการวิเคราะห์ CAMEL ที่สามารถใช้ อธิบายสถานะทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด
เพชรบุรีได้ ข้ อมูลที่ศกึ ษาได้ จากการสํารวจสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 19 แห่งในเดือนพฤษภาคมและ
มิถนุ ายน พ.ศ.2551 สําหรับการกําหนดจํานวนปั จจัยทางการเงิน ใช้ การวิเคราะห์แบบขนานและใช้ การสกัดปั จจัยด้ วยวิธี
Principal Component Analysis (PCA) และหมุนปั จจัยด้ วยวิธี Varimax ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่าอัตราส่วนทางการเงิน
ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีสามารถอธิบายได้ ด้วยปั จจัยทางการเงินจํานวน 3 ปั จจัย คือ 1) ปั จจัยด้ าน
ความสามารถในการบริ หารธุรกิจและการให้ ก้ ยู ืม 2) ปั จจัยด้ านการจัดการหนี ้สิน การบริ หารลูกหนี ้ และทุนสะสม และ 3)
ปั จจัยด้ านประสิทธิภาพการใช้ สนิ ทรัพย์
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วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้ จะทําการศึกษาเฉพาะสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําปางจํานวน 35 สหกรณ์ ที่มีข้อมูลงบ
การเงินที่ผา่ นการตรวจสอบความถูกต้ องจากรายงานฐานะทางการเงินล่าสุดรายสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ประจําปี 2555
ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 โดยใช้ กรอบแนวความคิด CAMEL Analysis ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทาง
การเงิน เพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงในมุมมอง 5 มิติ ได้ แก่ มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง มิติที่
2 คุณภาพของสินทรัพย์ มิติที่ 3 ขีดความสามารถในการบริ หาร มิติที่ 4 ความสามารถในการทํากําไรและมิติที่ 5 ความ
เพียงพอของสภาพคล่อง แล้ วใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ด้ วยวิธีการหมุนแกนมุมฉาก
(Orthogonal Rotation) แบบ Varimax เพื่อสกัดปั จจัยทางการเงินที่ใช้ อธิบายสถานะทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรใน
จังหวัดลําปาง แทนการใช้ อตั ราส่วนทางการเงินของการวิเคราะห์ CAMEL
2. ขัน้ ตอนการศึกษา
2.1ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษาเป็ นข้ อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึง่ เป็ นข้ อมูลงบการเงินของสหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดลําปาง จากรายงานฐานะทางการเงินล่าสุดรายสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ประจําปี 2555 ของ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 จํานวน 35 แห่ง (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, กลุม่ พัฒนาระบบ
สารสนเทศและฐานข้ อมูล, 2556: ออนไลน์)
2.2 ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา เป็ นข้ อมูลจากการวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรใน
จังหวัดลําปาง ประจําปี 2555 โดยใช้ การวิเคราะห์ CAMEL ประกอบด้ วย 23 อัตราส่วน (เนื่องจากขาดความครบถ้ วนของ
ข้ อมูลตัวแปรอัตราส่วนทางการเงินจํานวน 4 ตัวแปร คือหนี ้สินต่อสมาชิก อัตราการหมุนของลูกหนี ้ ระยะเวลาการจัดเก็บหนี ้
โดยเฉลี่ย และอัตราลูกหนี ้เงินกู้ระยะสันที
้ ่ชําระได้ ตามกําหนด) ดังนี ้
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ตารางที่ 1 แสดงอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร โดยใช้ การวิเคราะห์ CAMEL
องค์ ประกอบที่สาํ คัญในมุมมอง แต่ ละมิตขิ อง CAMEL

Capital Strength

Asset Quality
Management Capability

Earning Sufficiency

Liquidity

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

อัตราส่ วนทางการเงินของสหกรณ์ การเกษตร
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน(เท่า) (x11)
อัตราทุนสํารองต่อสินทรัพย์ (เท่า) (x12)
อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (%) (x13)
อัตราการเติบโตของหนี ้ (%) (x14)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (%) (x15)
อัตราการค้ างชําระ (%)(ภาคการเกษตร) (x21)
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (รอบ) (x22)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) (x23)
อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ (%) (x24)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

อัตราการเติบโตของธุรกิจ (%) (x31)
กําไรต่อสมาชิก (บาท) (x41)
เงินออมต่อสมาชิก (บาท) (x42)
อัตราค่าใช้ จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน (x43)
อัตราค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน (%) (x44)
อัตราการเติบโตของทุนสํารอง (%) (x45)
อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น (%) (x46)
อัตราการเติบโตของกําไร (%) (x47)
อัตรากําไรสุทธิ (%) (x48)
อัตรากําไรขันต้
้ น (%) (x49)
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) (x51)
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า) (x52)
อัตราหมุนของสินค้ า (ครัง้ ) (เฉพาะธุรกิจจัดหาสินค้ ามาจําหน่าย) (x53)
ระยะเวลาในการขายโดยเฉลี่ย (วัน) (x54)

2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบหรื อปั จจัย มีดงั นี ้
2.3.1 การหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินทังหมด
้
23 อัตราส่วน จากการวิเคราะห์
CAMEL
2.3.2 การตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นว่า สหสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินนัน้ มีคา่ มากพอที่จะใช้
Factor Analysis หรื อไม่ โดยค่าสถิติทดสอบคือ ค่า KMO and Bartlett’s test แต่ถ้ามี KMO < 0.5 ก็ยงั มีวิธีปรับปรุ งชุด
ข้ อมูลให้ มีความเหมาะสมที่จะใช้ Factor Analysis ได้ โดยพิจารณาจากค่า Measure of Sampling Adequacy (MSA) (ที่
ได้ จากตาราง Anti-Image Matrix) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงหล้ า ชัยมงคล, 2554: ออนไลน์)
2.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เพื่อพิจารณาค่า
ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินจากการวิเคราะห์ CAMEL ทังที
้ ่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และทิศทางตรงกัน
ข้ าม
2.3.4 คํานวณสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ของอัตราส่วนทางการเงินทังหมด
้
23 อัตราส่วน
จากการวิเคราะห์ CAMEL โดยสถิติพรรณนาที่ใช้ ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
190

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 6
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

2.3.5การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ของอัตราส่วนทางการเงินและใช้
การสกัดปั จจัยด้ วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Comonent Analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉาก
(Orthogonal Rotation) ด้ วยวิธี Varimax เพื่อค้ นหาปั จจัยที่มีผลต่อการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําปาง
2.4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ในการคํานวณ
2.4.1 โปรแกรม Microsoft Excel ใช้ ในการคํานวณอัตราส่วนทางการเงินจากการวิเคราะห์ CAMEL
2.4.2 โปรแกรมสําเร็จรู ป SPSS (Statistic Package for Social Science) ใช้ ในการคํานวณสถิติ
พรรณนา วิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ปัจจัย
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
37 แห่ง แต่มีสหกรณ์ที่มีข้อมูลรายงานฐานะทางการเงิน
สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําปางมีจํานวนทังหมด
้
ล่าสุดรายสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ประจําปี 2555 ที่ผา่ นการตรวจสอบความถูกต้ องจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
จํานวน 35 แห่ง ดังนันจึ
้ งเหลือสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําปางที่สามารถทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลตัวแปรอัตราส่วน
ทางการเงิน 23 อัตราส่วน จากการวิเคราะห์ CAMEL และนํามาวิเคราะห์ได้ จํานวน 35 แห่ง โดยมีรายชื่อสหกรณ์ ดังต่อไปนี ้
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

รหัส
216
250
251
252
340
1984
2602
2680
4632
4978
4991
5106
5149
5267
6092
7005
8011
8055
8816
9018
9224
9663
9687

ชื่อสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรห้ างฉัตร จํากัด
สหกรณ์การเกษตรแจ้ หม่ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเสริ มงาม จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จํากัด
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองลําปาง จํากัด
สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเวียงทิพย์ จํากัด
สหกรณ์ผ้ ใู ช้ นํ ้าสถานีสบู นํ ้าด้ วยไฟฟ้าบ้ านดอนแก้ ว-ทุง่ งาม จํากัด
สหกรณ์การเกษตรแม่พริ ก จํากัด
สหกรณ์การเกษตรงาวพัฒนา จํากัด
สหกรณ์โคนมนครลําปาง จํากัด
สหกรณ์ผ้ ใู ช้ นํ ้าฝายนํ ้าล้ นห้ วยแม่สะเปา-ดอนไฟ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินวังเหนือ จํากัด
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรลําปาง จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จํากัด
สหกรณ์ผ้ ใู ช้ นํ ้าสถานีสบู นํ ้าด้ วยไฟฟ้าบ้ านวังยาว จํากัด
สหกรณ์ผ้ ใู ช้ นํ ้าฝายยางประสบสุก จํากัด
สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ า ธกส.ลําปาง จํากัด
สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จํากัด
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ลําดับที่
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

รหัส
10102
12096
12290
12520
13088
13499
14226
15808
16438
17801
18208
18289

ชื่อสหกรณ์
สหกรณ์ผ้ ใู ช้ นํ ้าลุม่ นํ ้าแม่พริ ก จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเถินพัฒนา จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเวียงมอก จํากัด
สหกรณ์ผ้ ปู ลูกสับปะรดลําปาง จํากัด
สหกรณ์การเกษตรบ้ านแลง จํากัด
สหกรณ์การเกษตรตําบลแม่สกุ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตําบลแม่มอก จํากัด
สหกรณ์โคเนื ้อแม่ทะ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตแจ้ ห่ม จํากัด
สหกรณ์การเกษตรตําบลจางเหนือ จํากัด
ชุมนุมสหกรณ์พฒ
ั นาอุตสาหกรรมสับปะรดแห่งประเทศไทย จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลําปาง จํากัด

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เป็ นข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําปาง จากการศึกษารายงานฐานะ
ทางการเงินล่าสุดรายสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ประจําปี 2555 ที่ผา่ นการตรวจสอบความถูกต้ องจากสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 7 และเวปไซด์ เอกสาร วารสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ผลการศึกษา
เนื่องจากการตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ น พบว่าชุดข้ อมูลแรกที่มีอตั ราส่วนทางการเงินทัง้ 23 อัตราส่วนนัน้ มีค่า
KMO น้ อยกว่า 0.5 ซึง่ หมายความว่าชุดข้ อมูลแรกที่มีอตั ราส่วนทางการเงิน 23 อัตราส่วนนัน้ ไม่เหมาะสมที่จะใช้ วิเคราะห์
ปั จจัย (Factor Analysis) จึงใช้ วิธีปรับปรุงชุดข้ อมูลให้ มีความเหมาะสมที่จะใช้ Factor Analysis ได้ โดยค่า MSA ของแต่ละ
อัตราส่วนทางการเงินชุดแรกนัน้ (23 อัตราส่วน) ที่ได้ จาก Anti-Image Matrix พบว่าค่าของ (x45) อัตราการเติบโตของทุน
้
าการวิเคราะห์ใหม่โดยเริ่ มตัด (x45) แล้ วทําการวิเคราะห์ใหม่ โดยตัดทิ ้งครัง้
สํารอง (%) มีคา่ MSA น้ อยสุด ดังนันควรจะทํ
ละ 1 อัตราส่วน โดยเลือกตัดอัตราส่วนทางการเงินที่ให้ คา่ MSA น้ อยที่สดุ จนได้ คา่ MSA ของแต่ละอัตราส่วนทางการเงินที่
มีคา่ มากกว่า 0.5 พบว่ามี 13 อัตราส่วนทางการเงินที่มีคา่ MSA น้ อยกว่า 0.5 ได้ ถกู ตัดออกจากการศึกษานี ้ คือ X45, X11,
X46, X53, X12, X47, X23, X48, X22, X43, X54, X21 และ X14 (โดยเรี ยงลําดับจากอัตราส่วนทางการเงินที่มีคา่ MSA
น้ อยไปหามาก)
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อัตราส่ วนทางการเงิน

(x13)

(x13)-อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (%)
(x15)-อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน(%)
(x24)-อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ (%)
(x31)-อัตราการเติบโตของธุรกิจ (%)
(x41)-กําไรต่อสมาชิก (บาท)
(x42)-เงินออมต่อสมาชิก (บาท)
(x44)-อัตราค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน (%)
(x49)-อัตรากําไรขันต้
้ น (%)
(x51)-อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)
(x52)-อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)

a

.677
-0.756
-0.121
0.163
-0.094
0.187
-0.050
-0.132
0.081
-0.072

(x15)

(x24)

(x31)

(x41)

(x42)

(x44)

(x49)

(x51)

(x52)

-0.756
.623a
0.013
-0.231
-0.007
-0.195
0.586
0.081
-0.159
0.146

-0.121
0.013
.727a
-0.529
0.109
-0.011
-0.083
0.216
-0.124
0.125

0.163
-0.231
-0.529
.649a
0.122
-0.022
-0.176
0.378
-0.162
0.161

-0.094
-0.007
0.109
0.122
.578a
-0.742
-0.017
0.156
-0.137
0.136

0.187
-0.195
-0.011
-0.022
-0.742
.583a
-0.136
0.091
0.124
-0.118

-0.050
0.586
-0.083
-0.176
-0.017
-0.136
.751a
-0.052
-0.060
0.052

-0.132
0.081
0.216
0.378
0.156
0.091
-0.052
.827a
-0.071
0.061

0.081
-0.159
-0.124
-0.162
-0.137
0.124
-0.060
-0.071
.515a
-0.999

-0.072
0.146
0.125
0.161
0.136
-0.118
0.052
0.061
-0.999
.518a

ตารางที่ 2 Anti-Image Correlation (ที่ผา่ นการปรับปรุงข้ อมูลให้ มีความเหมาะสมที่จะใช้ Factor Analysis ได้ )
Measures of Sampling Adequacy (MSA)

จากตารางที่ 2 เมื่อทําการปรับปรุง คัดเลือกอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมในการทํา Factor Analysis ใหม่แล้ ว
พบว่า ค่า MSA ของแต่ละอัตราส่วนทางการเงินที่ได้ จาก Anti-Image Matrix มีคา่ มากกว่า 0.5 เมื่อทําการวิเคราะห์ใหม่แล้ ว
พบว่าตัวสถิติ Bartlett's Test of Sphericity มีนยั สําคัญ แสดงว่ามี Correlation ที่ไม่เป็ นศูนย์ และค่า MSA โดยรวมมีคา่
มากกว่า 0.5 นอกจากนันค่
้ า MSA ของแต่ละอัตราส่วนทางการเงินยังมีคา่ มากกว่า 0.5 ด้ วย ดังตารางที่ 5 ที่แสดง KMO
and Bartlett's Test ดังนัน้ จึงสรุปได้ วา่ ข้ อมูลชุดนี ้ที่มีอตั ราส่วนทางการเงิน 10 อัตราส่วน มีความเหมาะสมที่จะใช้ Factor
Analysis ได้
ตารางที่ 3 แสดงอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร โดยใช้ การวิเคราะห์ CAMEL
องค์ ประกอบที่สาํ คัญในมุมมอง แต่ ละมิตขิ อง CAMEL
Capital Strength
Asset Quality
Management Capability
Earning Sufficiency

Liquidity

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อัตราส่ วนทางการเงินของสหกรณ์ การเกษตร
อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (%) (x13)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (%) (x15)
อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ (%) (x24)
อัตราการเติบโตของธุรกิจ (%) (x31)
กําไรต่อสมาชิก (บาท) (x41)
เงินออมต่อสมาชิก (บาท) (x42)
อัตราค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน (%) (x44)
อัตรากําไรขันต้
้ น (%) (x49)
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) (x51)
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า) (x52)

จากตารางที่ 3 แสดงให้ เห็นว่าเมื่อทําการตัดอัตราส่วนทางการเงิน X45, X11, X46, X53, X12, X47, X23, X48,
X22, X43, X54, X21 และ X14 ออกจากการวิเคราะห์ CAMEL(เพราะมีค่า MSA น้ อยกว่า 0.5) จนได้ ค่า MSA ของแต่ละ
อัตราส่วนทางการเงินที่มีคา่ มากกว่า 0.5 จะเหลืออัตราส่วนทางการเงิน 10 อัตราส่วน (เป็ นอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม
ที่จะใช้ Factor Analysis ได้ )
193

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 6
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

ตารางที่ 4 แสดงสถิติพรรณนาของอัตราส่วนทางการเงิน 10 อัตราส่วนของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําปาง
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (%) (x13)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน(%) (x15)
อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ (%) (x24)
อัตราการเติบโตของธุรกิจ (%) (x31)
กําไรต่อสมาชิก (บาท) (x41)
เงินออมต่อสมาชิก (บาท) (x42)
อัตราค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน (%) (x44)
อัตรากําไรขันต้
้ น (%) (x49)
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) (x51)
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า) (x52)

Mean
7.940
1.660
11.994
4.101
1190.898
18209.110
8.344
27.374
28.200
27.760

Std. Deviation
30.807
35.058
29.562
34.744
1784.803
23000.000
93.296
31.864
91.516
89.611

Analysis N
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

ค่ าเฉลี่ยภาพรวมประเทศ*
10.236
8.315
15.106
13.351
688.423
13092.051
1.102
-

*ค่าเฉลี่ยภาพรวมประเทศประจําปี 2555 (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, กลุม่ วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน, 2556: ออนไลน์)
จากตารางที่ 4 พบว่า
จากการเริ่ มต้ นในการศึกษา ที่มีข้อมูลของสหกรณ์ที่ผา่ นการตรวจสอบความถูกต้ องจากสํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ที่ 7 ทังหมด
้
35 สหกรณ์ แต่สดุ ท้ ายเหลือสหกรณ์ การเกษตรในจังหวัดลําปาง 31 สหกรณ์ หรื อ 31 Case นัน้
เนื่องจากในส่วนของ Missing ได้ เลือก Exclude Case Listwise ที่เป็ นการวิเคราะห์เฉพาะ Case ที่มีค่าของทุกอัตราส่วน
ทางการเงิน
จากค่าเฉลี่ยอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําปางของรอบปี 2555 พบว่ามี
อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์และอัตราการเติบโตของ
ธุรกิจที่ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมประเทศ อาจกล่าวได้ วา่ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําปางมีผลการดําเนินงานที่ไม่ดีนกั
ตารางที่ 5 การตรวจสอบความเหมาะสมของอัตราส่วนต่างๆ และตรวจสอบความเป็ นเมตริ กซ์เอกลักษณ์ของเมตริ ก
สหสัมพันธ์ (KMO and Bartlett's Test) ของอัตราส่วนทางการเงิน
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity df
Sig.

.634
335.824
45.000
.000

Kaiser-Meyer-Olkin ใช้ วดั ความเหมาะสมของข้ อมูลในการใช้ เทคนิค Factor Analysis จากตารางมีคา่ เป็ น 0.634
ซึง่ มากกว่า 0.5 จึงสรุปได้ วา่ ข้ อมูลที่มีอยู่เหมาะสมที่จะใช้ เทคนิค Factor Analysis
Bartlett's Test of Sphericity ใช้ ทดสอบสมมติฐาน
H0 : อัตราส่วนต่างๆ (อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (%) (x13)…,อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า) (x52)) ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั
H1: อัตราส่วนต่างๆ (อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (%) (x13)…,อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า) (x52)) มี
ความสัมพันธ์กนั
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สถิติทดสอบมีการแจกแจงโดยประมาณ (Approx. Chi-Square) = 335.824 ที่มีนยั สําคัญที่ระดับนัยสําคัญ 0.000
(ซึง่ น้ อยกว่า 0.05) จึงปฎิเสธ H0 นัน่ คืออัตราส่วนต่างๆ (อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (%) (x13)…,อัตราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็ว (เท่า) (x52)) มีความสัมพันธ์กนั จึงใช้ Factor Analysis วิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้
ตารางที่ 6 แสดง Total Variance Explained (แสดงค่าความแปรปรวนรวมทังหมดที
้
่อธิบายได้ )
Total Variance Explained
Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1

3.211

32.106

32.106

3.211

32.106

32.106

2.631

26.312

26.312

2

2.488

24.884

56.990

2.488

24.884

56.990

2.348

23.485

49.796

3

1.811

18.105

75.096

1.811

18.105

75.096

2.051

20.506

70.303

4

1.407

14.071

89.167

1.407

14.071

89.167

1.886

18.864

89.167

5

.363

3.631

92.798

6

.235

2.347

95.145

7

.226

2.261

97.406

8

.192

1.920

99.326

9

.067

.669

99.996

10

.000

.004

100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

จากตารางที่ 6 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างการไม่หมุนแกนกับการหมุนแกนแบบ Orthogonal โดยวิธี Varimax
ว่าปั จจัย 1 (Component 1) - ปั จจัยที่ 4 (Component 4) สามารถอธิบายความแปรปรวนของอัตราส่วนทางการเงินเดิมที่
อยูใ่ นปั จจัยนันได้
้ ประมาณกี่อตั ราส่วนหรื อกี่เปอร์ เซ็นต์ พบว่า
ในส่วน Initial Eigenvalues และ Extraction Sums of Squared Loadings ผลปรากฎว่า มีคา่ ไอเกนที่เกิน 1 อยู่ 4
ค่า ผลจึงควรมีเพียง 4 ปั จจัยเท่านัน้ โดยปั จจัยที่ 1 สามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุม่ อัตราส่วนทางการเงินได้ =
(3.211/10)*100 = 32.106 % ปั จจัยที่ 2 สามารถอธิบายได้ = (2.488/10)*100 = 24.884 % ปั จจัยที่ 3 สามารถอธิบายได้
=(1.811/10)*100 = 18.105 % และปั จจัยที่ 4 สามารถอธิบายได้ =(1.407/10)*100 = 14.071 % รวมทัง้ 4 ปั จจัยนี ้
สามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุม่ อัตราส่วนทางการเงิน 10 อัตราส่วนนี ้ได้ = 89.167 %
ในส่วนของ Rotation Sums of Squared Loadings (เมื่อหมุนแกนแบบ Varimax) จะให้ คา่ Eigenvalues , % of
Variance และ Cumulative % ของปั จจัยต่างๆ เมื่อทําการหมุนแกนปั จจัยไปในลักษณะที่ปัจจัยต่างๆ ยังคงตังฉากกั
้
น หรื อ
เป็ นอิสระกัน และจะแสดงเฉพาะปั จจัยที่มีคา่ Eigenvalues มากกว่า 1 ในที่นี ้เลือกวิธี Varimax เป็ นวิธีหมุนแกนปั จจัย จะ
พบว่าค่า Eigenvalues , % of Variance ของ ปั จจัยที่ 1และ 2 เมื่อหมุนแกน จะน้ อยกว่าเมื่อยังไม่ได้ หมุนแกนในช่อง Initial
Eigenvalues หรื อ Extraction Sums of Squared Loadings ในขณะที่องค์ประกอบที่ 3-4 เมื่อหมุนแกนแล้ วจะมีคา่
มากกว่าเมื่อยังไม่ได้ หมุนแกนในช่อง Initial Eigenvalues หรื อ Extraction Sums of Squared Loadings ในที่นี ้หลังการ
หมุนแกน พบว่า
ปั จจัยที่ 1 สามารถอธิบายความแปรปรวนของอัตราส่วนทางการเงินเดิมได้ ประมาณ 3 อัตราส่วน (2.631) หรื อ คิด
เป็ น 26.312 % ของค่าความแปรปรวนทังหมด
้
(อัตราส่วนทางการเงินทังหมด
้
ในที่นี ้มี 10 อัตราส่วน)
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ปั จจัยที่ 2 สามารถอธิบายความแปรปรวนของอัตราส่วนทางการเงินเดิมได้ ประมาณ 2 อัตราส่วน (2.348) หรื อ คิด
เป็ น 23.485 % ของค่าความแปรปรวนทังหมด
้
(ดูช่อง Rotation Sums of Squared Loadings)
ปั จจัยที่ 3 สามารถอธิบายความแปรปรวนของอัตราส่วนทางการเงินเดิมได้ ประมาณ 2 อัตราส่วน
(ค่า Eigenvalues = 2.051) หรื อ คิดเป็ น 20.506 %
ปั จจัยที่ 4 สามารถอธิบายความแปรปรวนของอัตราส่วนทางการเงินเดิมได้ ประมาณ 2 อัตราส่วน (ค่า
Eigenvalues = 1.886) หรื อ คิดเป็ น 18.864 %
นัน่ คือปั จจัยที่ 1-4 อธิบายค่าความแปรปรวนอัตราส่วนทางการเงินทัง้ 10 อัตราส่วนได้ = 89.167 %

ภาพที่ 2 แสดง Scree plot
Scree Plot เป็ นกราฟที่พล็อตค่า Eigenvalues ของแต่ละปั จจัย โดยเรี ยงจากมากไปหาน้ อย ใช้ ในการพิจารณาว่า
ควรมีกี่ปัจจัย โดยพิจารณาจากค่า Eigenvalues ที่ลดลงอย่างรวดเร็ ว ในที่นี ้พิจารณาว่ามี 4 ปั จจัย เนื่องจากค่า
Eigenvalues ของปั จจัยทัง้ 4 มีคา่ มากกว่า 1
ตารางที่ 7 แสดง Component Matrix (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับปั จจัย)
Component Matrix
Component

อัตราส่ วนทางการเงิน

1

2

3

4

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน(%) (x15) .749 .601 -.143
อัตรากําไรขันต้
้ น (%) (x49)

-.695 .382 -.357

อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (%) (x13)

.653 .590 -.256 -.207

อัตราค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน (%) (x44)

-.581 -.572 .346 .253

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) (x51)

-.275 .731 .395 .479

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า) (x52)

-.288 .730 .388 .480

อัตราการเติบโตของธุรกิจ (%) (x31)

.598 -.157 .694

อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ (%) (x24)

.589 -.141 .666 -.129

กําไรต่อสมาชิก (บาท) (x41)

.517 -.230 -.400 .647

เงินออมต่อสมาชิก (บาท) (x42)

.520 -.375 -.293 .626

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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ค่าในตารางที่ 7 เป็ นค่าสัมประสิทธิ์หรื อที่เรี ยกว่า Factor Loading เป็ นค่าที่แสดงความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทาง
การเงินกับปั จจัยทัง้ 4 ปั จจัย โดยที่ยงั ไม่มีการหมุนแกนปั จจัย โดยใช้ เทคนิค Principal Component Analysis
การพิจารณาว่าอัตราส่วนทางการเงินใดควรอยู่ในปั จจัยใดนัน้ ให้ พิจารณาจากค่า Factor Loading ถ้ าค่า Factor
Loading ของอัตราส่วนทางการเงินในปั จจัยใดมีคา่ มาก (เข้ าสู่ +1 หรื อ -1) และของปั จจัยอื่น ๆ มีคา่ Factor Loading ตํ่า
(เข้ าสูศ่ นู ย์) จะจัดอัตราส่วนทางการเงินให้ อยูใ่ นปั จจัยที่มีคา่ Factor Loading สูง แต่ถ้ามีคา่ Factor Loading ในปั จจัย
ต่างๆ แตกต่างกันไม่ชดั เจน ทําให้ ไม่สามารถจัดอัตราส่วนทางการเงินได้ ยากต่อการตังชื
้ ่อ จึงควรทําการหมุนแกนปั จจัยใหม่
้ ่อ โดยเลือกการหมุนแบบตังฉากกั
้
น หรื อเป็ น
เพื่อให้ อตั ราส่วนทางการเงินเดิมจับกับแกนปั จจัยได้ มากขึ ้น และง่ายต่อการตังชื
อิสระกัน
ตารางที่ 8 แสดง Communalities (ค่าเปอร์ เซ็นต์ความแปรปรวนของอัตราส่วนทางการเงินแต่ละอัตราส่วนกับปั จจัย)
Communalities
อัตราส่ วนทางการเงิน

Initial Extraction

อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (%) (x13) 1.000

.884

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน(%) (x15) 1.000

.949

อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ (%) (x24)

1.000

.827

อัตราการเติบโตของธุรกิจ (%) (x31)

1.000

.865

กําไรต่อสมาชิก (บาท) (x41)

1.000

.898

เงินออมต่อสมาชิก (บาท) (x42)

1.000

.890

อัตราค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน (%) (x44)

1.000

.849

อัตรากําไรขันต้
้ น (%) (x49)

1.000

.762

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) (x51)

1.000

.997

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า) (x52)

1.000

.996

Extraction Method: Principal Component Analysis.

ค่า Communality (ค่าความร่วมกัน) คือเปอร์ เซ็นต์ความแปรปรวนของตัวแปรแต่ละตัวแปรกับปั จจัย ถ้ าค่า
Communality เป็ น 1 แสดงว่าปั จจัยสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรได้ ทงหมด
ั้
แต่ถ้าเป็ น 0 คือปั จจัยไม่สามารถ
อธิบายความผันแปรของตัวแปรได้ โดยค่า Extraction Communality หลังทําการสกัดปั จจัยด้ วยวิธี Principal Component
ของอัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (%) (x13) คือ 0.884 จะเท่ากับผลบวกกําลังสองของนํ ้าหนักปั จจัยของอัตราการเติบโต
ทุนของสหกรณ์ (%) ในทุกปั จจัย หรื อก็คือ 0.6532+0.5902+(-0.256)2+(-0.207)2 = 0.884 ซึง่ มีคา่ มาก สามารถจัดอยูใ่ น
ปั จจัยใด ปั จจัยหนึง่ ได้ ชดั เจน
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ตารางที่ 9 แสดง Rotated Component Matrix (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับปั จจัย เมื่อทําการ
หมุนแกนปั จจัย)
Rotated Component Matrix
อัตราส่ วนทางการเงิน
(x13) - อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (%)
(x15) - อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน(%)
(x44) - อัตราค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน (%)
(x31) - อัตราการเติบโตของธุรกิจ (%)
(x24) - อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ (%)
(x49) - อัตรากําไรขันต้
้ น (%)
(x51) - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)
(x52) - อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)
(x41) - กําไรต่อสมาชิก (บาท)
(x42) - เงินออมต่อสมาชิก (บาท)

1
0.936
0.933
-0.920

Component
2
3
0.209
0.927
0.902
-0.773

0.126

0.141

0.222
0.990
0.989

-0.334
-0.104
-0.105
0.935
0.924

0.138
0.137

4

-0.132

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

ค่าในตารางที่ 9 เป็ นค่า Factor Loading เมื่อมีการหมุนแกนปั จจัยโดยวิธี Varimax จะพบว่าค่า Factor Loading
ของแต่ละอัตราส่วนทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับค่า Factor Loading เดิมเมื่อยังไม่มีการหมุนแกน ซึง่ อาจจะมี
ค่าเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง พบว่าค่า Factor Loading ในปั จจัยต่างๆ แตกต่างกันชัดเจน ทําให้ สามารถจัดอัตราส่วนทางการเงิน
เข้ าปั จจัยเดียวกันได้ และง่ายต่อการตังชื
้ ่ออธิบาย โดยตังชื
้ ่อปั จจัยได้ ดงั นี ้ (ใช้ วิธีตงชื
ั ้ ่อปั จจัยใหม่ที่มีเนื ้อหาและความหมาย
ครอบคลุมทุกอัตราส่วนทางการเงินที่อยูใ่ นปั จจัยเดียวกัน)
ตารางที่ 10 แสดงการตังชื
้ ่อปั จจัย
ชื่อปั จจัยทางการเงิน
1) ปั จจัยประสิทธิภาพการบริ หารเงินทุนและค่าใช้ จ่าย

2) ปั จจัยเรื่ องการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอัตรากําไรขันต้
้ น
3) ปั จจัยเรื่ องสภาพคล่อง
4) ปั จจัยทางธุรกรรมจากสมาชิก
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NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อัตราส่ วนทางการเงิน
(x13) - อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (%)
(x15) - อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน(%)
(x44) - อัตราค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน (%)
(x31) - อัตราการเติบโตของธุรกิจ (%)
(x24) - อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ (%)
(x49) - อัตรากําไรขันต้
้ น (%)
(x51) - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)
(x52) - อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)
(x41) - กําไรต่อสมาชิก (บาท)
(x42) - เงินออมต่อสมาชิก (บาท)

การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 6
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

หลังจากการวิเคราะห์ปัจจัยด้ วยวิธี PCA และทําการหมุนปั จจัยด้ วยวิธี Varimax จะสามารถนําอัตราส่วนทางการ
เงินทัง้ 10 อัตราส่วนมาแบ่งกลุม่ ได้ 4 ปั จจัย และสามารถอธิบายความหมายของแต่ละปั จจัยได้ ดงั นี ้
1. ปั จจัยประสิทธิภาพการบริ หารเงินทุนและค่าใช้ จ่าย เนื่องจากอัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (x13) อัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (x15) และอัตราค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน (x44) เป็ นตัวบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในด้ านการ
บริ หารจัดการเงินทุนและค่าใช้ จ่าย
2. ปั จจัยด้ านการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอัตรากําไรขันต้
้ น เนื่องจากอัตราการเติบโตของธุรกิจ (%) (x31)
อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ (%) (x24) และอัตรากําไรขันต้
้ น (%) (x49) มีความสัมพันธ์กนั แบบต่อเนื่อง โดยดูได้ จาก
สหกรณ์มีการอํานวยประโยชน์แก่สมาชิกเพิ่มขึ ้น ทําให้ สหกรณ์มีปริ มาณธุรกิจเพิ่มขึ ้น ทําให้ สหกรณ์มีสนิ ทรัพย์เพิ่มขึ ้นด้ วย
แต่ในด้ านขาย/บริ การ (ที่ประกอบด้ วยธุรกิจสินเชื่อ + ธุรกิจจัดหาสินค้ ามาจําหน่าย + ธุรกิจรวบรวมผลิตผล + ธุรกิจแปรรูป
ผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้ า + ธุรกิจให้ บริ การและส่งเสริ มการเกษตร) อาจจะกําหนดราคาที่ไม่เหมาะสมหรื อมี
้ นลดลงได้
ต้ นทุนขายสูง ทําให้ อตั รากําไรขันต้
3. ปั จจัยด้ านสภาพคล่อง เนื่องจากอัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) (x51) และอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)
(x52) แสดงถึงสภาพคล่องของสหกรณ์วา่ มีมากหรื อน้ อยเพียงใด แต่การที่อตั ราเหล่านี ้มีคา่ สูงเกินไปอาจจะแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการบริ หารสินทรัพย์หมุนเวียนที่ตํ่า เพราะเป็ นการนําเงินไปจมกับสิง่ ที่ไม่สร้ างกําไร
4. ปั จจัยทางธุรกรรมจากสมาชิก เนื่องจากกําไรต่อสมาชิก บาท (x41) และเงินออมต่อสมาชิก (บาท) (x42) แสดง
ถึงความเกี่ยวข้ องกันในการทําธุรกรรมระหว่างสหกรณ์การเกษตรกับสมาชิก เช่น การให้ บริ การต่างๆ แก่สมาชิก ได้ แก่ การ
ให้ ก้ เู งิน การรับฝากเงิน การรวบรวมผลิตผลการเกษตรมาแปรรูปออกจําหน่าย และการจัดหาวัสดุการเกษตรมาจําหน่าย
เป็ นต้ น ถ้ าสหกรณ์การเกษตรมีความเกี่ยวข้ องกันในการทําธุรกรรมกับสมาชิกกับที่ดี จะทําให้ เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและ
สร้ างรายได้ เพิ่มขึ ้นให้ แก่สหกรณ์การเกษตร อันจะส่งผลถึงความสําเร็จในการดําเนินงานทางธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรได้
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สรุ ปผลการศึกษา
ตารางที่ 11 แสดงคะแนนปั จจัย (Factor Score) ของปั จจัยที่ 1 – ปั จจัยที่ 4 ของแต่ละสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําปาง
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

รหัส
216
250
251
252
340
1984
2602
2680
4632
4978
4991
5106
5149
5267
6092
7005
8011
8055
8816
9018
9663
9687
10102
12096
12290
12520
13088
14226
15808
16438
17801

สหกรณ์ การเกษตร
ปั จจัยที่ 1 ปั จจัยที่ 2 ปั จจัยที่ 3 ปั จจัยที่ 4
สหกรณ์การเกษตรห้ างฉัตร จํากัด
0.022
-0.162
-0.289
0.634
สหกรณ์การเกษตรแจ้ ห่ม จํากัด
-0.024
0.259
-0.344
-0.289
สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จํากัด
0.278
-0.343
-0.338
0.329
สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จํากัด
-0.004
-0.116
-0.142
1.676
สหกรณ์การเกษตรเสริ มงาม จํากัด
-0.148
0.621
-0.257
0.195
สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จํากัด
0.029
-0.275
-0.192
1.440
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จํากัด
-0.047
0.248
-0.231
0.714
สหกรณ์การเกษตรเมืองลําปาง จํากัด
0.300
0.278
-0.216
0.732
สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จํากัด
0.327
0.569
-0.317
-0.553
สหกรณ์การเกษตรเวียงทิพย์ จํากัด
-0.017
1.113
-0.250
-0.569
สหกรณ์ผ้ ใู ช้ นํ ้าสถานีสบู นํ ้าด้ วยไฟฟ้าบ้ านดอนแก้ ว-ทุ่งงาม จํากัด
0.123
-0.067
3.854
-0.429
สหกรณ์การเกษตรแม่พริ ก จํากัด
-0.113
0.143
-0.075
1.803
สหกรณ์การเกษตรงาวพัฒนา จํากัด
0.108
-2.185
-0.162
-0.566
สหกรณ์โคนมนครลําปาง จํากัด
-0.144
1.540
-0.195
-0.175
สหกรณ์ผ้ ใู ช้ นํ ้าฝายนํ ้าล้ นห้ วยแม่สะเปา-ดอนไฟ จํากัด
0.156
-0.477
-0.264
-0.562
สหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินวังเหนือ จํากัด
-3.847
-2.430
-0.246
-0.425
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรลําปาง จํากัด
0.069
-0.006
0.143
3.625
สหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จํากัด
-1.845
0.190
-0.378
-0.602
สหกรณ์ผ้ ใู ช้ นํ ้าสถานีสบู นํ ้าด้ วยไฟฟ้าบ้ านวังยาว จํากัด
-0.047
0.101
3.591
-0.194
สหกรณ์ผ้ ใู ช้ นํ ้าฝายยางประสบสุก จํากัด
0.007
0.412
-0.340
-0.328
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ า ธกส.ลําปาง จํากัด
0.049
0.630
-0.352
-0.772
สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จํากัด
0.046
0.139
-0.272
0.240
สหกรณ์ผ้ ใู ช้ นํ ้าลุม่ นํ ้าแม่พริ ก จํากัด
3.237
-2.990
-0.382
-0.483
สหกรณ์การเกษตรเถินพัฒนา จํากัด
0.080
-0.831
-0.295
-0.982
สหกรณ์การเกษตรเวียงมอก จํากัด
0.026
0.193
-0.200
-0.638
สหกรณ์ผ้ ปู ลูกสับปะรดลําปาง จํากัด
0.095
-0.026
-0.408
-0.532
สหกรณ์การเกษตรบ้ านแลง จํากัด
0.135
1.005
-0.307
-0.513
สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตําบลแม่มอก จํากัด
0.137
-0.399
-0.169
-0.449
สหกรณ์โคเนื ้อแม่ทะ จํากัด
0.046
0.729
-0.309
-0.563
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตแจ้ ห่ม จํากัด
0.036
0.972
-0.341
-0.869
สหกรณ์การเกษตรตําบลจางเหนือ จํากัด
0.930
1.165
-0.317
-0.895

จากการเปรี ยบเทียบคะแนนปั จจัยที่1 – ปั จจัยที่ 4 ของแต่ละสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําปาง จะพบว่าจาก
ข้ อมูลทัง้ 4 ปั จจัยนัน้ ในรอบปี 2555 สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําปางจะมีผลการดําเนินงานที่ไม่ดีนกั (ซึง่ มีผลสอดคล้ อง
กับตารางที่ 3 แสดงสถิติพรรณนาของอัตราส่วนทางการเงิน 10 อัตราส่วนของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําปาง) ดูได้ จาก
มีสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําปางจํานวนมาก (คิดเป็ น 59.68%) มีคะแนนปั จจัยใน 4 ปั จจัยที่มีคา่ เป็ นลบ โดยปั จจัยที่ 1
มีสหกรณ์ที่คะแนนปั จจัยเป็ นลบจํานวน 12 สหกรณ์ (ได้ รับอิทธิพลอย่างมากจากอัตราค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน (x44))
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การประชุมผลงานวิจัยด้ านการจัดการบริหารธุรกิจ ครั ง้ ที่ 6
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

ปั จจัยที่ 2 มีสหกรณ์ที่คะแนนปั จจัยเป็ นลบจํานวน 13 สหกรณ์ ปั จจัยที่ 3 มีสหกรณ์ที่คะแนนปั จจัยเป็ นลบจํานวน 28
สหกรณ์และปั จจัยที่ 4 มีสหกรณ์ที่คะแนนปั จจัยเป็ นลบจํานวน 21 สหกรณ์
เมื่อนําคะแนนปั จจัยของทัง้ 4 ปั จจัย ไปพล็อตเป็ นแผนภูมิแท่งที่แสดงความเปรี ยบเทียบคะแนนปั จจัยที่1 – ปั จจัย
ที่ 4 ของแต่ละสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําปางแล้ ว สามารถสรุปรายละเอียดของคะแนนปั จจัยแต่ละปั จจัยได้ ดงั นี ้
4
2

คะแนน
ปั จจัย

0
‐2
‐4
‐6
‐8

สหกรณ์ การเกษตรในจังหวัดลําปาง ลําดับที่ 1-31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

4. ปั จจัยทางธุรกรรมจากสมาชิก
2. ปั จจัยด้ านการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอัตรากําไรขันต้
้ น

3. ปั จจัยด้ านสภาพคล่อง
1. ปั จจัยประสิทธิภาพการบริ หารเงินทุนและค่าใช้ จ่าย

ภาพที่ 3 แผนภูมิแท่งแสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนปั จจัยที่1 – ปั จจัยที่ 4 ของแต่ละสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําปาง
จากตารางที่ 11 และภาพที่ 3 พบว่าสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําปางที่มีผลการดําเนินงานดีทงั ้ 3 ปั จจัย (ไม่มี
สหกรณ์ใดเลยที่มีคะแนนปั จจัยที่มีคา่ เป็ นบวกทัง้ 4 ปั จจัย ที่ดีที่สดุ มีเพียงสหกรณ์ที่คะแนนปั จจัยที่มีคา่ เป็ นบวกอยู่ 3 ปั จจัย
ด้ วยกัน) มีอยู่ 3 สหกรณ์ คือสหกรณ์การเกษตรเมืองลําปาง จํากัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรลําปาง จํากัด และสหกรณ์
การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จํากัด
โดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรลําปาง จํากัด มีจดุ เด่นในการดําเนินกิจการเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของสหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดลําปาง และค่าเฉลี่ยอัตราส่วนของสหกรณ์การเกษตรทัว่ ประเทศประจําปี 2555 คือ

ปั จจัยทางการเงิน

อัตราส่ วนทางการเงิน

(x13) - อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (%)
(x15) - อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน(%)
(x44) - อัตราค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน (%)
2. ปั จจัยด้ านการเติบโต (x31) - อัตราการเติบโตของธุรกิจ (%)
(x24) - อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ (%)
และการเปลี่ยนแปลง
อัตรากําไรขันต้
้ น
(x49) - อัตรากําไรขันต้
้ น (%)
(x51) - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)
3. ปั จจัยด้ านสภาพ
คล่อง
(x52) - อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)
4. ปั จจัยทางธุรกรรมจาก (x41) - กําไรต่อสมาชิก (บาท)
สมาชิก
(x42) - เงินออมต่อสมาชิก (บาท)

1. ปั จจัยประสิทธิภาพ
การบริ หารเงินทุนและ
ค่าใช้ จ่าย

ค่ าเฉลี่ยของ
ค่ าของชุมนุม
ค่ าเฉลี่ย
สหกรณ์
สหกรณ์
ภาพรวม
การเกษตรใน
การเกษตร
จังหวัด
ประเทศ*
ลําปาง จํากัด
ลําปาง
17.882
7.940
10.236
16.566
1.660
8.315
2.877
8.344
20.471
4.101
13.351
8.798
11.994
15.106
2.475
27.374
1.356
28.200
1.102
0.783
27.760
8923.070
1190.898
688.423
76230.939
18209.110 13092.051

คําอธิบาย

มีการเติบโตทุนของสหกรณ์สงู
ผลตอบแทนต่อส่วนของทุนดี
ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยจังหวัด
สูงมาก
ตํ่า
ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยจังหวัดมาก
ดี แต่ยงั น้ อยกว่าค่าเฉลี่ยจังหวัด
ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยจังหวัดมาก
สูงมาก
สูงมาก

*ค่าเฉลี่ยภาพรวมประเทศประจําปี 2555 (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, กลุม่ วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน, 2556: ออนไลน์)
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ส่วนสหกรณ์การเกษตรเมืองลําปาง จํากัด มีจดุ เด่นในการดําเนินกิจการเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของสหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดลําปาง และค่าเฉลี่ยอัตราส่วน ของสหกรณ์การเกษตรทัว่ ประเทศประจําปี 2555 คือ
ปั จจัยทางการเงิน

อัตราส่ วนทางการเงิน

(x13) - อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (%)
(x15) - อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน(%)
(x44) - อัตราค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน (%)
2. ปั จจัยด้ านการเติบโต (x31) - อัตราการเติบโตของธุรกิจ (%)
และการเปลี่ยนแปลง
(x24) - อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ (%)
อัตรากําไรขันต้
้ น
(x49) - อัตรากําไรขันต้
้ น (%)

1. ปั จจัยประสิทธิภาพ
การบริ หารเงินทุนและ
ค่าใช้ จ่าย

3. ปั จจัยด้ านสภาพ
คล่อง
4. ปั จจัยทางธุรกรรม
จากสมาชิก

(x51) - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)
(x52) - อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)
(x41) - กําไรต่อสมาชิก (บาท)
(x42) - เงินออมต่อสมาชิก (บาท)

ค่ าของ
สหกรณ์
การเกษตร
เมืองลําปาง
จํากัด
26.781
12.565
1.948
17.506
14.736
7.108

ค่ าเฉลี่ยของ
สหกรณ์
การเกษตรใน
จังหวัดลําปาง

ค่ าเฉลี่ย
ภาพรวม
ประเทศ*

7.940
1.660
8.344
4.101
11.994
27.374

10.236
8.315
13.351
15.106
-

0.740

28.200

0.713
3083.725
27007.033

27.760
1190.898
18209.110

คําอธิบาย

มีการเติบโตทุนของสหกรณ์สงู มาก
ผลตอบแทนต่อส่วนของทุนดี
น้ อยกว่าค่าเฉลี่ยจังหวัด
สูง
ดีแต่ยงั น้ อยกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ
น้ อยกว่าค่าเฉลี่ยจังหวัด
ดีแต่ยงั น้ อยกว่าค่าเฉลี่ยจังหวัด
1.102
และค่าเฉลี่ยประเทศ
น้ อยกว่าค่าเฉลี่ยจังหวัดมาก
688.423 สูง
13092.051 สูงมาก

*ค่าเฉลี่ยภาพรวมประเทศประจําปี 2555 (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, กลุม่ วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน, 2556: ออนไลน์)
และสหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จํากัด มีจดุ เด่นในการดําเนินกิจการเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของสหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดลําปาง และค่าเฉลี่ยอัตราส่วน ของสหกรณ์การเกษตรทัว่ ประเทศประจําปี 2555 คือ

ปั จจัยทางการเงิน

อัตราส่ วนทางการเงิน

ค่ าของสหกรณ์
การเกษตรแม่
เมาะพัฒนา
จํากัด

1. ปั จจัยประสิทธิภาพ
การบริ หารเงินทุนและ
ค่าใช้ จ่าย

(x13) - อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (%)
(x15) - อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน(%)
(x44) - อัตราค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน (%)
(x31) - อัตราการเติบโตของธุรกิจ (%)

6.605
5.818
0.961
8.999

(x24) - อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ (%)

4.672

(x49) - อัตรากําไรขันต้
้ น (%)
(x51) - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)
(x52) - อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)
(x41) - กําไรต่อสมาชิก (บาท)
(x42) - เงินออมต่อสมาชิก (บาท)

3.411
3.235
3.181
2160.371
13252.884

2. ปั จจัยด้ านการ
เติบโตและการ
เปลี่ยนแปลงอัตรา
กําไรขันต้
้ น
3. ปั จจัยด้ านสภาพ
คล่อง
4. ปั จจัยทางธุรกรรม
จากสมาชิก

ค่ าเฉลี่ย
ของ
สหกรณ์
การเกษตร
ในจังหวัด
ลําปาง
7.940
1.660
8.344
4.101

ค่ าเฉลี่ย
ภาพรวม
ประเทศ*

คําอธิบาย

10.236
8.315
13.351

น้ อยกว่าค่าเฉลี่ยจังหวัด
ดีแต่ยงั น้ อยกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ
น้ อยกว่าค่าเฉลี่ยจังหวัด
น้ อยกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ
น้ อยกว่าค่าเฉลี่ยจังหวัดและค่าเฉลี่ย
11.994
15.106
ประเทศ
27.374
น้ อยกว่าค่าเฉลี่ยจังหวัดมาก
28.200
1.102
ดี แต่ยงั น้ อยกว่าค่าเฉลี่ยจังหวัดมาก
27.760
น้ อยกว่าค่าเฉลี่ยจังหวัดมาก
1190.898 688.423 สูง
18209.110 13092.051 สูงแต่ยงั น้ อยกว่าค่าเฉลี่ยจังหวัด

*ค่าเฉลี่ยภาพรวมประเทศประจําปี 2555 (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, กลุม่ วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน, 2556: ออนไลน์)
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ในส่วนของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําปางที่มีผลการดําเนินงานไม่ดีทงั ้ 4 ปั จจัย (สหกรณ์ที่คะแนนปั จจัยที่มี
ค่าเป็ นลบทัง้ 4 ปั จจัยด้ วยกัน) มีอยู่ 1 สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินวังเหนือ โดยสหกรณ์การเกษตรเขต
ปฏิรูปที่ดินวังเหนือ มีจดุ ด้ อยในการดําเนินกิจการ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําปาง และค่าเฉลี่ย
อัตราส่วนของสหกรณ์การเกษตรทัว่ ประเทศประจําปี 2555 คือ
ปั จจัยทางการเงิน
1. ปั จจัยประสิทธิภาพ
การบริ หารเงินทุนและ
ค่าใช้ จ่าย
2. ปั จจัยด้ านการเติบโต
และการเปลี่ยนแปลง
อัตรากําไรขันต้
้ น
3. ปั จจัยด้ านสภาพ
คล่อง
4. ปั จจัยทางธุรกรรม
จากสมาชิก

อัตราส่ วนทางการเงิน
(x13) - อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (%)
(x15) - อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน(%)
(x44) - อัตราค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน (%)
(x31) - อัตราการเติบโตของธุรกิจ (%)
(x24) - อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ (%)
(x49) - อัตรากําไรขันต้
้ น (%)
(x51) - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)
(x52) - อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)
(x41) - กําไรต่อสมาชิก (บาท)
(x42) - เงินออมต่อสมาชิก (บาท)

ค่ าของสหกรณ์
การเกษตรเขต
ปฏิรูปที่ดนิ วัง
เหนือ
-86.756
-153.221
380.598
-97.984
-51.682
96.240
8.089
14.505
-433.507
508.468

ค่ าเฉลี่ยของ
ค่ าเฉลี่ย
สหกรณ์
ภาพรวม
การเกษตรใน
ประเทศ*
จังหวัดลําปาง
7.940
10.236
1.660
8.315
8.344
4.101
13.351
11.994
15.106
27.374
28.200
1.102
27.760
1190.898
688.423
18209.110 13092.051

คําอธิบาย
ตํ่ามาก
ตํ่ามากๆ
สูงกว่าค่าเฉลี่ยจังหวัดมาก
ตํ่ามาก
ตํ่ามาก
สูงกว่าค่าเฉลี่ยจังหวัด
ดี แต่ยงั น้ อยกว่าค่าเฉลี่ยจังหวัด
น้ อยกว่าค่าเฉลี่ยจังหวัด
ตํ่ามาก
ตํ่ามาก

*ค่าเฉลี่ยภาพรวมประเทศประจําปี 2555 (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, กลุม่ วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน, 2556: ออนไลน์)
จากการพิจารณาข้ างต้ น พบว่าปั จจัยทัง้ 4 ปั จจัย สามารถใช้ เป็ นตัววัดสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดลําปางได้ ซึง่ สหกรณ์ที่มีผลการดําเนินงานที่ไม่ดี จะมีอตั ราส่วนทางการเงินใน 4 ปั จจัยนี ้ในทิศทางที่ไม่
ดี ขณะที่สหกรณ์ที่มีผลการดําเนินงานดี จะมีอตั ราส่วนทางการเงินใน 4 ปั จจัยนี ้ในทิศทางที่ดี โดย
1. ปั จจัยประสิทธิภาพการบริ หารเงินทุนและค่าใช้ จ่าย สามารถอธิบายความแปรปรวนของอัตราส่วนทางการเงิน
เดิมได้ 26.312 % ของค่าความแปรปรวนทังหมด
้
หากสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําปางใดมีคะแนนปั จจัยที่ 1 เป็ นบวก
แสดงว่ามีประสิทธิภาพที่ดีในการบริ หารเงินทุนและค่าใช้ จ่าย
2. ปั จจัยด้ านการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอัตรากําไรขันต้
้ นสามารถอธิบายความแปรปรวนของอัตราส่วนทาง
การเงินเดิมได้ 23.485 % ของค่าความแปรปรวนทังหมด
้
หากสหกรณ์การเกษตรใดมีคะแนนปั จจัยที่ 2 เป็ นบวก แสดงว่ามี
การเติบโตของสหกรณ์ที่ดี
3. ปั จจัยด้ านสภาพคล่องสามารถอธิบายความแปรปรวนของอัตราส่วนทางการเงินเดิมได้ 20.506 %หากสหกรณ์
การเกษตรใดมีคะแนนปั จจัยที่ 3 เป็ นบวก แสดงว่ามีสภาพคล่องที่ดี
4. ปั จจัยทางธุรกรรมจากสมาชิกสามารถอธิบายความแปรปรวนของอัตราส่วนทางการเงินเดิมได้ 18.864 % หาก
สหกรณ์การเกษตรใดมีคะแนนปั จจัยที่ 4 เป็ นบวก แสดงว่าสหกรณ์มีความเกี่ยวข้ องกันอย่างมากในการทําธุรกรรมกับ
สมาชิก
โดยปั จจัยที่ 1-4 อธิบายค่าความแปรปรวนอัตราส่วนทางการเงินรวมทัง้ 10 อัตราส่วนได้ 89.167 %
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ข้ อเสนอแนะ
1. แหล่งเงินทุนของสหกรณ์การเกษตรมีที่มาทังจากแหล่
้
งภายในและภายนอกสหกรณ์ โดยแหล่งภายใน ได้ มาจาก
สมาชิก เช่น เงินรับฝากสมาชิก หรื อได้ มาจากการดําเนินงาน เช่น ทุนเรื อนหุ้น เป็ นต้ น ส่วนแหล่งภายนอกได้ มาจากการกู้ยืม
และสินเชื่อทางการค้ า เช่น เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หรื อ เงินทุนจากเจ้ าหนี ้การค้ า เป็ นต้ น ซึง่ สหกรณ์จะนําเงินทุนที่ได้
จากผลการดําเนินงานนันไปใช้
้
เป็ นทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน คือให้ สมาชิกกู้ จัดหาสินค้ ามาจําหน่าย หรื อรับซื ้อผลิตผล
จากสมาชิ ก เป็ นต้ น ถ้ า สหกรณ์ ก ารเกษตรมี ก ารบริ ห ารทุน และค่ า ใช้ จ่ า ยให้ เ หมาะสมกับ แหล่ง เงิ น ทุน ก็ จ ะส่ ง ผลถึ ง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรได้
1. โครงสร้ างธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร ประกอบด้ วย รับฝากเงิน ให้ ก้ เู งินแก่สมาชิก จัดหาสินค้ ามาจําหน่าย
รวบรวมผลิตผลแปรรูปผลิตผล และให้ บริ การส่งเสริ มความรู้ ด้านการเกษตร ถ้ าสหกรณ์มีปริ มาณธุรกิจเพิ่มขึ ้น จะทําให้
สหกรณ์มีการอํานวยประโยชน์แก่สมาชิกเพิ่มขึ ้น ทําให้ สหกรณ์มีสนิ ทรัพย์เพิ่มขึ ้นด้ วย
2. สหกรณ์การเกษตร มีคา่ เฉลี่ยภาพรวมประเทศในสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี ้สินหมุนเวียน
1.102 เท่า โดยหนี ้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่เป็ นเงินรับฝาก สหกรณ์การเกษตรควรบริ หารด้ านเงินรับฝากให้ ทนั ต่อสถานการณ์
และระมัดระวังเงินไหลออกของผู้ฝากรายใหญ่ ประกอบกับสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่เป็ นเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้ ดังนัน้
สภาพคล่องของสหกรณ์การเกษตรจะขึ ้นกับประสิทธิภาพในการบริ หารลูกหนี ้เป็ นสําคัญ
3. สหกรณ์การเกษตรตังขึ
้ ้นโดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อแก้ ไขความเดือดร้ อนในการประกอบอาชีพของสมาชิกรวมทังการ
้
ให้ บริ การต่างๆ แก่สมาชิก ได้ แก่ การให้ ก้ เู งิน การรับฝากเงิน การรวบรวมผลิตผลการเกษตรมาแปรรูปออกจําหน่าย และการ
จัดหาวัสดุการเกษตรมาจําหน่าย เป็ นต้ น ความเกี่ยวข้ องกันในการทําธุรกรรมระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ที่ดี จะทําให้ เกิด
ประโยชน์แก่สมาชิกและสร้ างรายได้ เพิ่มขึ ้นให้ แก่สหกรณ์การเกษตร อันจะส่งผลถึงความสําเร็ จในการดําเนินงานทางธุรกิจ
ของสหกรณ์การเกษตรได้
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