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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 ครั้งน้ีนับเป็นครั้งที่หก จัดข้ึนในวันที่ 15 

พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ และได้มีการจัดประชุมผลงานวิจัย

ด้านการจัดการธุรกิจในระดับนานาชาติ (International Business Management Research 

Conference: IBMRC) ข้ึนเป็นครั้งที่สามในวันเดียวกัน  ด้วยการสนับสนุนจากคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัย  และเพ่ิมโอกาส

ด้านช่องทางในการเผยแพร่ การแลกเปล่ียนวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ และความรู้ด้านการบริหาร

จัดการธุรกิจในสาขาต่างๆ  โดยเน้นการสร้างสรรค์และนําเสนองานวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้และ

วิธีการใหม่ๆ ในบริหารจัดการธุรกิจอันจะเป็นการช่วยยกระดับการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้าน

บริหารจัดการธุรกิจ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการธุรกิจทั้งในระดับชุมชนและ

ระดับประเทศ 

การจัดประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจคร้ังน้ี ได้เปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ และรับฟังการนําเสนอ

ผลงานดังกล่าว ทั้งในรูปแบบของการนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนําเสนอ

แบบ Doctoral Presentation  โดยมีจํานวนผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาย

วิชาการให้นําเสนอในการประชุมระดับชาติ จํานวนทั้งส้ิน  11 บทความ และมีบทความที่ได้รับการ

คัดเลือกให้นําเสนอในระดับนานาชาติทั้งส้ิน 10 บทความ  คณะกรรมการจัดการประชุมผลงานวิจัย

ด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 6 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการนําเสนอผลงาน

วิชาการ และผู้ที่ให้ความสนใจส่งผลงานวิชาการเข้ามาทุกท่าน แต่ด้วยข้อจํากัดด้านเวลา และการ

รักษามาตรฐานกระบวนการคัดเลือกบทความโดยมีการตัดสินบทความที่ได้รับคัดเลือกจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ใน 3 ต่อบทความ จึงส่งผลให้มีเพียงบางบทความท่ีได้รับการตอบรับให้

สามารถนําเสนอได้   คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ได้กําหนดให้มีการจัดประชุมผลงานวิจัยด้าน

การจัดการธุรกิจ ข้ึนเป็นประจําทุกป ีโดยหวังที่จะให้เป็นช่องทางสําคัญที่จะส่งเสริมให้นักวิชาการทั้ง

ในและต่างประเทศได้มีเวทีในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการ

สนับสนุนจากนักวิชาการและภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องอย่างต่อเนือ่งต่อไปเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการ

บริหารจัดการธุรกิจที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง    

 
(อาจารย์ ดร.นฤมล  กิมภากรณ์) 

ประธานกรรมการจัดการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธรุกิจ  
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที ่6 

The 6th Business Management Research Conference (BMRC) 

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้าน

วิชาการบริหารธุรกิจ โดยการส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

เกิดการสร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในงานวิจัยที่สามารถนําไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆด้าน

การบริหารจัดการธุรกิจที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจทั้งใน

ระดับชุมชน และระดับประเทศ  การจัดการประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ   นับได้ว่าเป็นเครือ่งมือ

หนึ่งที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เกิด

การพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งยังเป็นช่องทางในการก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์

และสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจากท้ังภาครฐั ภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา 

และสถาบันวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการจัดประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติ ด้านการบริหารธุรกิจ ภายใต้ช่ือการประชุม “การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการ

ธุรกิจ” (The Business Management Research Conference) โดยเริ่มตั้งแต่ปี  2550 และพบว่าได้รับ

ความสนใจอย่างมากจากผู้นําเสนอบทความวิชาการ   

ดังนั้น เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสายบริหารธุรกิจ 

และความเป็น ผู้นํ าทางอง ค์ความรู้ ในการบริหารจัดการธุ ร กิจของคณะบริหารธุ ร กิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กอปรกับวัตถุประสงค์ในการสร้างเวทีเพ่ือเผยแพร่ความรู้ และเป็นการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญา

เอกในกลุ่มสาขาวิชาด้านการบริหารจัดการธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงจะได้จดัให้มีการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกป ี 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจครั้งที่ 6  มุ่งเน้นการนําเสนอรายงานการวิจัยที่

ครอบคลุมสาขาการบริหารธุรกิจทั้งในด้านการตลาด การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการผลิต และด้านการเสริมสร้างความ

เป็นผู้ประกอบการ  โดยรายงานการวิจัยอาจเป็นการค้นพบทฤษฎีใหม่ หรือเป็นการประยุกต์ทฤษฎี

หรือเทคโนโลยีด้านการจัดการธุรกิจกับปัญหาจริงในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาคพาณิชย- 

กรรม และภาคเกษตรกรรม หรือภาคอ่ืนๆ  
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กรอบหัวข้อในการนําเสนอบทความ 

1) งานวิจัยด้านการบริหารการตลาด (Marketing management research) 

2) งานวิจัยด้านการบริหารการเงิน (Financial management research) 

3) งานวิจัยด้านการจัดการองค์กร (Organizational management research) 

4) งานวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management research) 

5) งานวิจัยด้านบัญชี (Accounting research) 

6) งานวิจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค( Consumer behavior management research) 

7) งานวิจัยด้านการพัฒนาความเปน็ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship development 

research) 

8) งานวิจัยด้านการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจดัการ 

(Information technology and management research) 

9) งานวิจัยด้านส่ือสารขององค์กรธรุกิจและการสื่อสารการตลาด (Organizational 

communication and marketing communication research) 

10) งานวิจัยด้านความรบัผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (Corporate social responsibility 

research) 

11) งานวิจัยด้านอ่ืนๆในการบริหารจดัการธุรกิจ (Other related research topics)  

 

การเสนอบทความ 

 การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 6 ผู้สนใจสามารถนําเสนอทั้งบทคัดย่อ

และบทความฉบับสมบูรณ์ที่ต้องการนําเสนอ โดยบทคัดย่อที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิจาก 2 ใน 3 จะได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนําเสนอผลงานในการประชุมที่จัดข้ึน การ

นําเสนอสามารถทําได้ 2 วิธีคือ การนําเสนอแบบบรรยายและการนําเสนอแบบ Doctoral 

Presentation  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอแนวคิดการทํา

วิจัยวิทยานิพนธ์และมีการแลกเปล่ียนกับนักวิชาการผู้เช่ียวชาญและสนใจในหัวข้อวิจัย  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 

 ทุกบทความจะถูกพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยวิธีการไม่เปิดเผยช่ือของผู้นําเสนอ

บทความ (Blind peer review) คณะกรรมการจะมีการตัดสินรางวัล “Best Paper Award”  สําหรับ

บทความท่ีมีการนําเสนอภาคบรรยาย และต้องเป็นบทความท่ีมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผลงานทีม่ีความโดดเด่นประจําป ี 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ  บูรณพิร     คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. Professor Dr.Richard  Wright  Fulbright senior specialist, USA 

4. Professor Dr.Kim Byong Shrik  Kyonggi University, Korea 

5. Professor Dr.Paul Patterson          University of New South Wales,  

 Australia 

6. Associate Prof. Dr. Nicholas Dimmitt Asian Institute of Technology 

 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

1. Professor Dr.Paul Patterson   University of New South Wales, Australia 

2. Professor Dr.Patriya Tansuhaj  Washington State University, USA 

3. Professor Dr.Chuleeporn Changchit      Texas A&M University – Corpus Christi, USA   

4. Professor Dr.Peter  Wyeth                       Washington State University, USA 

5. รศ.ดร.วีระพล   ทองมา   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

6. รศ.ดร.ยทุธนา ธรรมเจริญ   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

7. รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

8. รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9. รศ.ดร.พัชรา  ตนัติประภา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10. รศ.ดร.รวี  ลงกานี    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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11. รศ.ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12. รศ.ชูศรี เที้ยศิริเพชร    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

13. รศ. กิตติ  สิริพัลลภ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

14. รศ.อรชร  มณีสงฆ์             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

15. ผศ.ดร.กิตตินชุ ชุลิกาวิทย์   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

16. ผศ.ดร.อมรรตัน์  ท้วมรุ่งโรจน์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

17. ผศ.ดร.ภัทรกิตติ ์ เนตินิยม            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

18. อ.ดร.สุจิรา ประยูรพิทักษ์   มหาวิทยาลัยพายัพ 

19. อ.ดร.นฤมล กิมภากรณ ์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

20. อ.ดร.ศรัญญา กันตะบตุร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

21. อ.ดร.นฤนาถ  ศราภัยวานิช             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

22. อ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกลุ    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

23. อ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ ์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

24. อ.ดร.อดิศักด์ิ ธีรานุพัฒนา   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระดับชาติ ครั้งที ่6 

The 6th Business Management Research Conference (BMRC) 

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 

ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จ.เชียงใหม่ 

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

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียนรบัเอกสาร (ห้องประชุม Grand Ballroom ช้ัน 2) 

9.00 – 9.15 น. พิธีเปดิการประชุมวิชาการ   

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. พักรบัประทานอาหารว่าง 

10.15 – 12.00 น. การนําเสนอภาคบรรยาย ช่วงที่ 1 (แบ่งเป็น 2 ห้อง)  

(เวลานําเสนอ 20 นาทีต่อบทความ: นําเสนอ 15 นาท ีและถามตอบ 5 นาที 

ต่อบทความ) 

 ห้อง Journey  ช้ัน ๖ (IBMRC) 

 ห้อง Voyage  ช้ัน 3 (BMRC) 

12.00 – 13.00 น.  พักรบัประทานอาหารกลางวัน  (ห้อง Latest Recipe  ช้ัน 1)   

13.00 – 14.00 น.  การนําเสนอภาคบรรยาย ช่วงที่ 2  

14.00 – 14.20 น.  พักรบัประทานอาหารว่าง (บริเวณหน้าห้องบรรยายกลุ่มย่อย) 

14.20 – 15.30 น. การนําเสนอภาคบรรยาย ช่วงที่ 3   

15.30 – 16.00 น. ประกาศรางวัลบทความ  (ห้องประชุม Grand Ballroom  

ช้ัน 2) 
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สารบัญ 

 

  หน้า 

 

A1 การเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามแนวพ้ืนทีบ่น

แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวันตก (EWEC)  

นําเสนอโดย ก้องภู นิมานนัท์ และ วรัทยา แจ้งกระจ่าง 

12 

A2 การวิเคราะห์กระบวนการผลิตน้ําแร่โดยใช้วิธีแผนผังสายธารคุณค่า

สําหรับโรงงานผลิตน้ําแร่ในตําบลปิล๊อก อําเภอทองผาภูมิ จงัหวัด

กาญจนบุร ี

นําเสนอโดย ธีชัช สมบูรณ์ 

28 

A3 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ต่อ

ผู้ประกอบการ กรณีศึกษาอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  

นําเสนอโดย พงษ์นรินทร์ อุตมะรงัษี 

39 

A4 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงกบัประสิทธิผลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

จังหวัดเชียงใหม่ 

นําเสนอโดย วงศกร พราหมณ์บุญมี 

51 

A5 บุพปัจจัยของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและผลที่มีต่อคุณลักษณะการ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของพนักงานในสถาน

ประกอบการธุรกิจท่องเทีย่ว  

นําเสนอโดย ศิวะนนัท์  ศิวพิทักษ ์

68 

A6 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดค้าปลีกของขัวมงุท่า

สิงห์ อําเภอเมืองลําพูน  

นําเสนอโดย สิริวรรณ โสภณจิตร 

88 

A7 ทัศนคติของประชาชนอําเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการบริจาคดวงตาและ

อวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย 

นําเสนอโดย วรัท วินิจ  

105 

A8 พฤติกรรมของผู้บริโภคสตรีต่อการซ้ือเส้ือผ้าสําเร็จรปูขนาดใหญ่พิเศษ

ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 

นําเสนอโดย อรชร มณีสงฆ์ 

124 



 
 

 
 

9 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ 
โ

 

A9 ทัศนคติของนกัลงทนุต่อการลงทนุในตลาดหลักทรัพย์ลาว 

นําเสนอโดย สิริเกียรติ รัชชุศานติ 

142 

A10 ประสิทธิภาพการเลือกหลักทรัพย์ของผู้จัดการกองทนุรวมหุ้นระยะยาวใน

ประเทศไทยนาํเสนอโดย คฑาวุธ วัชรศักดิ์ไพศาล 

162 

A11 การวิเคราะห์ปัจจัยของอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรใน

จังหวัดลําปางนําเสนอโดย จิตติพงศ์ พุทธรักษา 

183 

 

ประธานประจําห้องประชมุ:   

 

ห้อง Voyage ชั้น 3:  (BMRC) 

- อ.ดร.อดิศักด์ิ ธีรานุพัฒนา  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  คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (ช่วงที่ 1) 

- อ.ดร.ศรัญญา  กนัตะบุตร   คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ช่วงที่ 2) 

- อ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกลุ   คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ช่วงที่ 3) 
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คณะกรรมการจัดงาน  

 

ฝ่ายวิชาการ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร  ที่ปรึกษา 

2. อาจารย ์ดร.นฤมล กิมภากรณ ์  ประธานกรรมการ 

3. รศ.ดร.พัชรา ตันติประภา    กรรมการ 

4. รศ.ดร.รวี   ลงกานี    กรรมการ 

5. รศ.สิริเกียรติ   รัชชุศานติ   กรรมการ 

6. รศ.อรชร  มณีสงฆ์    กรรมการ 

7. อ.ดร.มนทิพย์  ตั้งเอกจิต   กรรมการ 

8. อ.ดร.นฤนาถ   ศราภัยวานิช   กรรมการ 

9. อ.ดร.วรรณัย  สายประเสริฐ   กรรมการ 

10. อ.ดร.อดิศักด์ิ  ธีรานุพัฒนา   กรรมการ 

11. อ.ดร.วรัท  วินิจ    กรรมการ 

12. อาจารย์ ดร.จอมใจ แซมเพชร  กรรมการ 

13. นางวัลลภา เตชะวัชรีกุล  กรรมการ 

14. นางสาวรัชนีกร สุนทรเมือง  กรรมการ 

15. นางธนัยา พรหมบรุมย์  กรรมการและเลขานุการ 

16. นางสาวสิริรัฐ สุกันธา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

17. นางสาวอัญชลี วิเลิศศักด์ิ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

18. นางสาวผุสดี ใจชุ่มใจ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

 

ฝ่ายลงทะเบียนและพิธีการ 

1. นางสาววรลักษณ์ สุธีรวรรธนา  กรรมการ 

2. นางวัลย์นารา สิงห์ทองวรรณ  กรรมการ 

3. นางสาวศุภลักษณ์ วันปัน๋  กรรมการ 

4. นางสาวทศัพร จันทนานุวัฒน์กุล  กรรมการ 

5. นางฐิตารีย ์ ยิ้มประเสริฐ   กรรมการ 

6. นางผ่องแผ้ว ไชยวงค์ษา  กรรมการ 

7. นางสาวพิมลพรรณ  จันทร์หอม   กรรมการ 
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ฝ่ายการเงินและบัญชี 
1. นางณจัยา สิงหจรัญ  กรรมการ  

2. นางศิริพร เวชานนท ์  กรรมการ 

 

ฝ่ายสถานที่ ยานพาหนะ และประชาสมัพันธ ์

1. นายนิรนัดร์ บรรณศรี  กรรมการ 

2. นายเทวัญ ทองทับ  กรรมการ 

3. นายธนากุล บัวเหลือง  กรรมการ 

4. นายณฐักร จันทร์คําปนั  กรรมการ 

5. นายพาราดอน  การะภกัดี   กรรมการ 

6. นายนิวัติ  วุฒิสาร   กรรมการ 
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 วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จงัหวัดเชียงใหม่ 

การเปรียบเทยีบความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามแนวพืน้ที่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

ตะวันออก-ตะวันตก 
A Competitiveness Capability Comparison of Countries along  

the East West Economics Corridor (EWEC) 
กอ้งภู นิมานนัท์* และวรทัยา แจ้งกระจ่าง** 

บทคัดย่อ 

การศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามแนวพืน้ท่ีบนแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวนัออก-ตะวนัตก (EWEC) ซึง่ประกอบไปด้วยประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสหภาพ
เมียนมาร์และประเทศเวียดนามนัน้ การศึกษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
ไทยหรือขีดความสามารถท่ีเหมาะสมแก่การลงทนุ ซึ่งการประเมินขีดความสามารถทางการแข่งขนันัน้จะช่วยให้เข้าใจถึง
จุดเด่นและจุดด้อยของประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ณ ช่วงเวลาเดียวกัน จากผลการศึกษาพบว่า
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศอยู่ในอนัดบัท่ีดีเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศเพ่ือนบ้านทัง้ 4 ประเทศ  
อยา่งไรก็ตาม ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องจําเป็นต้องเร่งแก้ไขหรือให้ความน่าเช่ือถือตอ่นกัลงทนุทัง้ชาวไทยและต่างประเทศในด้าน
สถาบนัหรือเสถียรภาพทางการเมืองและกฎหมายเพ่ือเป็นการดึงดดูนกัลงทนุเน่ืองจากในความคิดเห็นของนกัลงทนุและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเหน็วา่ปัจจยัดงักลา่วเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัเป็นอนัดบัท่ี 1  

สําหรับความสามารถในการแข่งขนัของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เม่ือเทียบกบัประเทศไทยยงัอยู่
ในเกณฑ์ท่ีต่ํากว่า อย่างไรก็ตาม สปป.ลาว มีการพฒันาเพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและการพฒันาเศรษฐกิจอย่าง
ตอ่เน่ืองและยงัมีทรัพยากรท่ีอดุมสมบรูณ์ ดงันัน้ สปป.ลาว อาจเป็นคูแ่ข่งท่ีสําคญัของไทยในอนาคต  

ความสามารถในการแข่งขนัของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เม่ือเทียบกบัประเทศไทยยงัอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ํา
กวา่ อยา่งไรก็ตามสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครอง รวมถึงยงัมีการเปิดประเทศให้
นกัลงทนุต่างประเทศเข้าไปลงทนุ ซึ่งจํานวนคนและทรัพยากรในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีจํานวนมาก ดงันัน้
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์อาจเป็นคูแ่ข่งท่ีสําคญัของไทยในอนาคต  

สุดท้ายประเทศเวียดนามมีความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ อยู่ในอันดับท่ีดีและท่ีสําคัญประเทศ
เวียดนามเป็นคู่แข่งท่ีสําคญัของประเทศไทยในปัจจบุนั ดงันัน้ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการพฒันาประเทศจําเป็นต้องติดตาม
รวมถงึการเร่งพฒันาประเทศไทยให้เป็นผู้ นําในทกุด้านเพ่ือให้เกิดการพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งตอ่เน่ือง 

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 

                                                           
*ดร.  อาจารย์ภาควชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
**ดร.  อาจารย์ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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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  

ภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่งผลให้โลกเกิดความเช่ือมโยงกันในด้านต่าง ๆ 
มากขึน้ ทําให้ประเทศไทยต้องใช้ศกัยภาพความได้เปรียบของท่ีตัง้ทางภมิูศาสตร์ เศรษฐกิจ และศกัยภาพของประเทศมา
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เพ่ือให้สามารถแข่งขนัได้ในเวทีโลก โดยทิศทางการพฒันาพืน้ท่ีของ
ประเทศไทยท่ีสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของแต่ละภูมิภาคท่ีสําคญั ได้แก่ การ
พฒันาแนวเศรษฐกิจตะวนัออก - ตะวนัตก (East – West - Economic Corridor: EWEC) ซึง่อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศกลุม่เศรษฐกิจในอนภุมิูภาคลุม่แม่นํา้โขง (Greater Mekong Sub Region: GMS) โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
พัฒนาแนวพืน้ท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ GMS ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือขยาย
ผลประโยชน์ของการพฒันาการเช่ือมโยงการขนสง่ไปในภมิูภาคอ่ืน เป็นการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยมีศนูย์กลาง
เจริญเติบโตสําหรับการพฒันาพืน้ท่ีใกล้เคียง และเปิดโอกาสให้มีการลงทุนจากทัง้ภายในและภายนอก (กรมการค้า
ตา่งประเทศ, 2554) 

ความสมัพนัธ์ระหว่างไทย สปป.ลาว สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ และเวียดนาม มีความกระชบัมากขึน้เม่ือมี
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวนัออก-ตะวนัตก หรือ East-West Economic Corridor (EWEC) เช่ือมโยงการเดินทาง
ระหว่างส่ีประเทศ หรือเป็นเส้นทางท่ีเช่ือมระหว่างทะเลจีนใต้กับทะเลอันดามัน มีระยะทาง 1,450 กิโลเมตร โดยมี
ระยะทางใน สปป.ลาว และเวียดนาม ประเทศละประมาณ 250 กิโลเมตร ระยะทางในไทย 770 กิโลเมตร และระยะทางใน
พม่า 180 กิโลเมตร และเม่ือมีการใช้เปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 2 (มกุดาหาร-สะหวนันะเขต) ในเดือนมกราคม 
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2550 ทําให้ขณะนีก้ารเดินทางตามเส้นทาง EWEC จากไทยเข้าสู่เวียดนามโดยผ่าน สปป.ลาว สามารถเดินทางโดย
รถยนต์ได้ตลอดเส้นทางแล้ว (นิพนัธ์ วิเชียรน้อย,2554) 
 ประเทศไทยถือเป็นจดุศนูย์กลางการเช่ือมโยงในแนวพืน้ท่ีเศรษฐกิจตะวนัออก – ตะวนัตก (EWEC) เน่ืองจากมี
ศักยภาพและข้อได้เปรียบทางด้านทําเลท่ีตัง้ ดังนัน้ เพ่ือให้การขับเคล่ือนการพัฒนาพืน้ท่ีตามแนวพืน้ท่ีเศรษฐกิจ
ตะวนัออก – ตะวนัตก (EWEC) โดยเฉพาะพืน้ท่ีทางฝ่ังตะวนัตกของไทย ซึง่มีเส้นทางเช่ือมโยงไปยงัชายฝ่ังทะเลอนัดามนั
อนัเป็นท่ีตัง้ของเมืองท่าสําคญั ๆ ของเมียนมาร์ เช่น ท่าเรือย่างกุ้ ง และท่าเรือนํา้ลกึทวาย โดยเฉพาะท่าเรือนํา้ลกึทวายท่ี
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ กําลงัพฒันาให้เป็นพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมและท่าเรือนํา้ลกึทวาย จะเป็นตวัขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจแห่งใหม่ท่ีสําคัญของภูมิภาค ซึ่งศักยภาพในการเปิดประตูการค้าฝ่ังตะวันตกของภูมิภาค เพ่ือสร้างความ
เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกับตลาดตะวันตก สํานักงานเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรมได้เล็งเห็นความสําคญัและโอกาสในการพฒันาอตุสาหกรรมไทย จึงได้เสนอโครงการจดัทํายทุธศาสตร์การ
พฒันาอตุสาหกรรมไทยในพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกตามแนวพืน้ท่ีเศรษฐกิจตะวนัออก – ตะวนัตก (EWEC) ขึน้เพ่ือเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพืน้ฝ่ังตะวันตกของไทยอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องและเหมาะสมกับ
ศกัยภาพของพืน้ท่ีและเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทัง้จะเป็นโอกาสสําคญัในการเพ่ิมมลูค่าการค้าและการลงทนุ
ภายในประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมไทยตอ่ไป ( กรมการค้าตา่งประเทศ,2554) 

เส้นทาง EWEC เป็นเส้นทางยทุธศาสตร์ทางเลือกหนึ่งของไทยในการกระจายสินค้าเข้าสู่ สปป.ลาว เวียดนาม 
จีนตอนใต้ และออกสู่ตลาดโลก โดยผ่านท่าเรือนํา้ลึกเทียนซาท่ีนครดานงั และเช่ือมโยงการท่องเท่ียวประเภทวฒันธรรม 
ประเพณีระหวา่งภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกบั สปป.ลาวและเช่ือมโยงการทอ่งเท่ียวเชิงมรดกโลกประเภทประวติัศาสตร์กบั
เวียดนาม โดยเฉพาะอยธุยาและเมืองเว้ ปัจจบุนับนเส้นทางการบริการท่องเท่ียวยงัไม่สะดวก เพราะยงัไม่ค่อยมีกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ จึงเป็นลู่ทางและโอกาสของผู้ประกอบการไทยลงทุนสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว รวมทัง้ 
ร่วมกบั สปป.ลาว และเวียดนาม พฒันาแหล่งท่องเท่ียว ตลอดจนร่วมลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวนันะเขตและเขต
เศรษฐกิจเสรีบ้านแดนสะหวนั ใน สปป.ลาว และเขตเศรษฐกิจการค้าพิเศษลาวบาว และนครดานงั เพ่ือย้ายฐานการผลิต
และเข้าไปใช้ประโยชน์ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศลุกากรเป็นการทัว่ไป (Generalized System of Preferences :GSP) 
จากประเทศเหล่านี ้เพ่ือส่งออกไปตลาดสหรัฐ ยโุรป และญ่ีปุ่ น รวมทัง้การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศลุกากรของจีนท่ีให้กบั 
สปป.ลาว และเวียดนาม ตามข้อตกลงทวิภาคี (นิพนัธ์ วิเชียรน้อย,2555) 

การเช่ือมโยงกนัในแนวพืน้ท่ีเศรษฐกิจตะวนัออก – ตะวนัตก (EWEC)  อาจเป็นโอกาสของนกัลงทนุ อย่างไรก็
ตาม ควรมีการเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงในอนาคต ทัง้นีก้ารศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของ
ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านในแนวพืน้ท่ีเศรษฐกิจตะวนัออก – ตะวนัตก (EWEC) ซึ่งได้แก่ สปป.ลาว สาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมาร์และประเทศเวียดนาม เพ่ือเป็นการพิจารณาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยหรือขีด
ความสามารถและผลประกอบการของประเทศในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมแก่การประกอบกิจการซึ่ง
การประเมินขีดความสามารถทางการแข่งขนันัน้จะช่วยให้เข้าใจถึงจดุเด่นและจดุด้อยของประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบ
กบัประเทศอ่ืนๆ ณ ช่วงเวลาเดียวกนั และสามารถพฒันาประเทศในเชิงแข่งขนัในเวทีโลกได้ 
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กรอบแนวคดิที่ใช้ในการศึกษา 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศกึษา 

การศึกษาในครัง้นี ้ศึกษากลุ่มประเทศในพืน้ท่ีแนวระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวนัตก (East- West 
Economic Corridor: EWEC) ซึ่งประกอบด้วย ประเทศไทย สปป.ลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และประเทศ
เวียดนาม การศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัศกึษาตามแนวทางของเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม (World Economic Forum: WEF) โดยได้
จดัทําดชันีชีว้ดัความสามารถในการแข่งขนัของโลกใน พ.ศ.2556-2557 (Global Competitiveness Index: GCI) จํานวน 
111 ตวัเพ่ือจดัอนัดบัให้กบัประเทศต่าง ๆ จํานวน 144 ประเทศโดยมีหลกัการแบ่งดชันีชีว้ดั 111 ตวัแบ่งออกเป็น 3 กลุม่มี 
12 เสาหลกั (Pillar) ตามปัจจยัสําคญัเพ่ือวดัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศโดย มีลกัษณะดงันี ้
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนั โดย WEF 

กลุ่มดัชนีพืน้ฐาน กลุ่มดัชนีการเพิ่มประสทิธิภาพ 
กลุ่มดัชนีนวัตกรรมและปัจจัยที่มี

ความซับซ้อน 
Institution  
Infrastructure 
Macroeconomics 
Health and primary education 

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

Business sophistication  
Innovation 

ท่ีมา: The Global Competitiveness Report, 2013 

2. ข้อมูลที่ใช้ในการศกึษา 
ในการศึกษาครัง้นีเ้น่ืองจากผู้ วิจัยต้องการเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันประเทศของประเทศไทย 

สปป.ลาว สหภาพเมียนมาร์และประเทศเวียดนาม ดงันัน้ จงึต้องอาศยัข้อมลูของทัง้ 4 ประเทศ ทําให้เกิดข้อจํากดัทางด้าน
ข้อมลู ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นีจ้งึมีข้อมลูท่ีประกอบไปด้วย 

2.1 ข้อมลูทติุยภมิู  
1. ปัจจยัทางด้านสถาบนั (Institution)  

1.1 Property rights จาก World bank ข้อมลู พ.ศ.2541 - 2551 
1.2 Public trust of politicians จาก World bank ข้อมลู พ.ศ.2541 - 2551 

2. ปัจจยัโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructures)  
2.1 Quality of roads  จาก World bank ข้อมลู พ.ศ.2541 - 2551 
2.2 Quality of air transport infrastructure จาก World bank ข้อมลู พ.ศ.2541 - 2551 
2.3 Available airline seat kms/week, millions*  จาก World bank ข้อมลู พ.ศ.2541 - 2551 
2.4 Fixed telephone lines/100 po p.* จาก World bank ข้อมลู พ.ศ.2541 - 2551 

3. ความมัน่คงของเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Stability)  
3.1 Government budget balance, % GDP* จาก World bank ข้อมลู พ.ศ.2541 - 2551 
3.2 Gross national savings, % GDP* จาก World bank ข้อมลู พ.ศ.2541 - 2551 
3.3 Inflation, annual % change* จาก World bank ข้อมลู พ.ศ.2541 - 2551 

4. สขุภาพและการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (Health and Primary Education)  
4.1 Tuberculosis cases/100,000 pop.* จาก World bank  ข้อมลู พ.ศ.2541 - 2551 
4.2 HIV prevalence, % adult pop.* จาก World bank ข้อมลู พ.ศ.2541 - 2551 
4.3 Infant mortality, deaths/1,000 live births* . จาก World bank ข้อมลู พ.ศ.2541 - 2551 
4.4 Life expectancy, years* จาก World bank ข้อมลู พ.ศ.2541 - 2551 
4.5 Primary education enrollment, net %* จาก World bank ข้อมลู พ.ศ.2541 – 2551 
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5. การศกึษาและการอบรมขัน้สงู (Higher Education and Training)  

5.1 Secondary education enrollment, gross %* จาก World bank ข้อมลู พ.ศ.2541 - 2551 
5.2 Tertiary education enrollment, gross %* จาก World bank ข้อมลู พ.ศ.2541 - 2551 

6. ปัจจยัประสทิธิภาพของตลาดสนิค้า (Goods Market Efficiency)  
6.1 Trade tariffs, % duty*  จาก World bank ข้อมลู พ.ศ.2541 - 2551 
6.2 Imports as a percentage of GDP* จาก World bank ข้อมลู พ.ศ.2541 - 2551 

7. ปัจจยัประสทิธิภาพของตลาดแรงงาน (Labor Market Efficiency)  
7.1 Hiring and firing practices จาก Asian Development Bank ข้อมลู พ.ศ.2543-2553 

8. ปัจจยัการพฒันาตลาดการเงิน (Financial Market Development)  
8.1 Availability of financial services จาก Asian Development Bank ข้อมลู พ.ศ.2543-2553 

9. ปัจจยัด้านความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technological Readiness)  
9.1 Individuals using Internet, %* จาก World bank ข้อมลู พ.ศ.2541 - 2551 
9.2 Broadband Internet subscriptions/100 pop.* จาก World bank ข้อมลู พ.ศ.2541 - 2551 
9.3 Mobile broadband subscriptions/100 pop.* จาก World bank ข้อมลู พ.ศ.2541 - 2551 

10. ปัจจยัขนาดของตลาด (Market Size) 
10.1 Domestic market size index จาก Asian Development Bank ข้อมลู พ.ศ.2543-2553 
10.2 Foreign market size index จาก Asian Development Bank ข้อมลู พ.ศ.2543-2553 

11. ระดบัการพฒันาทางธุรกิจ (Business Sophistication) 
11.1 Local supplier quantity จาก World bank ข้อมลู พ.ศ.2541 - 2551 
11.3 Nature of competitive advantage จาก World bank ข้อมลู พ.ศ.2541 - 2551 
11.4 Production process sophistication จาก World bank ข้อมลู พ.ศ.2541 - 2551 

12. ปัจจยัด้านนวตักรรม (Innovation) 
12.2 Company spending on R&D จาก World bank ข้อมลู พ.ศ.2541 - 2551 
12.3 Quality of scientific research institutions จาก World bank ข้อมลู พ.ศ.2541 - 2551 
  

จากการรวบรวมข้อมลูจาก World Bank และ Asian Development Bank ของประเทศตามแนวพืน้ท่ีบนแนว
ระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตก ได้แก่ ประเทศไทย สปป.ลาว สหภาพเมียนมาร์และประเทศเวียดนาม เพ่ือนําข้อมลู
เหล่านัน้มาคํานวณหาปัจจัยความสามารถในการแข่งขันทัง้ 12 เสาหลกั โดยมีวิธีการคํานวณจากการหาค่าเฉล่ียของ
ข้อมูลแต่ละปัจจัยย่อยแล้วจัดลําดับปัจจัยย่อยของแต่ละประเทศแล้วนํามาหาค่าเฉล่ีย ยกตัวอย่าง ปัจจัย Institution 
ประกอบด้วยปัจจยัย่อย ได้แก่ Property rights และ Public trust of politicians หาค่าเฉล่ียของทัง้ 2 ปัจจยัของแต่ละ
ประเทศจากข้อมลูทติุยภูมิ จากนัน้จึงจดัลําดบัปัจจยัย่อยของแต่ละประเทศจากคะแนนเฉล่ียท่ีได้จากลําดบัท่ี 1 ถึง 4 
(คะแนนสงูสดุเป็นลําดบัท่ี 1 ) แล้วหาคา่เฉล่ียจากการจดัลําดบั จากนัน้เทียบคะแนนท่ีได้โดยให้คะแนนเต็มเท่ากบั 10  ทํา
ให้ได้คะแนนเฉลี่ยของปัจจยัตา่งๆรายประเทศ แสดงในตารางท่ี 2 ดงันี ้
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ตารางที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยของปัจจยัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ รายประเทศ 

ปัจจัย 
คะแนนเฉล่ีย (AVG score) 

Thailand Laos Myanmar Vietnam 
Institution 5.00 7.50 2.50 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 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

2.2 ข้อมลูปฐมภมิู (Primary Data)  
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี ในการศึกษาครัง้นี ้      ผู้ศึกษาจึงทําการสอบถามผู้ประกอบการและ

นักลงทุน ในประเด็นการจัดลําดบัความสําคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เน่ืองจาก
ปัจจัยท่ีนํามาเปรียบเทียบไม่ได้อยู่ในหน่วยเดียวกันดงันัน้ในการศึกษาจึงจําเป็นต้องอาศยัการเปรียบเทียบจากการให้
คะแนนตามลําดบัความสําคญั โดยจากการสอบถามผู้ประกอบการและนกัลงทนุ จํานวน 10 ท่าน โดยลกัษณะคําถามอยู่
ในลกัษณะให้เรียงลําดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ทัง้ 12 ปัจจยั 
โดยให้ 1 เป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสดุ และ 12 เป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัน้อยสดุ จากนัน้นําคะแนนมาหาค่าเฉล่ียโดยเปล่ียน 
1=12, 2=11,…,11=2,12=1 แล้วจงึหาคา่เฉล่ียของปัจจยัตา่งๆและนํามาเรียงลําดบัความสําคญัได้ผล แสดงในตารางท่ี 3 
ดงันี ้
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉล่ีย อนัดบัความสําคญัและ Weight from AVG ของปัจจยัความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ 

ปัจจัย 
คะแนนเฉล่ีย 

(AVG) 
อันดับ Weight from AVG 

Institution 9.5 1 0.12 

Infrastructure 8.8 3 0.11 

Macroeconomics 9 2 0.12 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 

ตารางที่ 3 (ตอ่) 

ปัจจัย 
คะแนนเฉล่ีย 

(AVG) 
อันดับ Weight from AVG 

Health and primary education 4.1 11 0.05 

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 

 78  1.00 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หลงัจากนัน้นําคะแนนเฉล่ียคณูกบันํา้หนกัของคะแนนเฉล่ีย (AVG score*Weight from AVG) จะได้ คะแนน
เฉล่ียใหมท่ี่ถ่วงนํา้หนกัแล้ว (ตารางท่ี 2 คณูกบัตารางท่ี 3) ต่อมาจึงรวม คะแนนเฉล่ียใหม่ท่ีถ่วงนํา้หนกัเพ่ือใช้ในการเทียบ
สดัสว่นของแตล่ะประเทศ แสดงในตารางท่ี 4 ดงันี ้
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ตารางที่ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ยใหม(่แบบถ่วงนํา้หนกั)ของปัจจยัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

ปัจจัย 
AVG score*Weight from AVG Sum 

Thailand Laos Myanmar Vietnam 
AVG score*Weight 

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 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 

ตารางที่ 4 (ตอ่) 

ปัจจัย 
AVG score*Weight from AVG Sum 

Thailand Laos Myanmar Vietnam 
AVG score*Weight 

from AVG 
Market size 0.70 0.20 0.40 0.70 1.99 

Business sophistication 0.69 0.35 0.52 0.17 1.73 

Innovation 0.47 0.24 0.12 0.36 1.19  

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

ต่อมา จากตารางท่ี 4 จึงทําการเปรียบเทียบจาก AVG Score ใหม่ท่ีได้ โดยนําไปหารกบั ผลรวมของ AVG 
score*Weight from AVG เม่ือได้ค่าออกมาแล้ว นําคะแนนท่ีได้คณูกบั 10 เพ่ือให้เกิดหลกัหน่วยและทําให้เกิดความง่าย
ตอ่การเปรียบเทียบและในการอธิบาย แสดงในตารางท่ี 5 ดงันี ้
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ตารางที่ 5 แสดงคะแนนเฉลี่ยใหม(่แบบถ่วงนํา้หนกั)ของปัจจยัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

ปัจจัย 
Compare by AVG Score*Weight from AVG 

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 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุม่ประเทศในพืน้ท่ีแนวระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวนัออก-ตะวนัตก (East- West Economic Corridor: EWEC) 
ซึง่ประกอบด้วย ประเทศไทย สปป.ลาว สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม 

4. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
4.1 ข้อมลูทติุยภมิู (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมลูจาก World Bank ในช่วง พ.ศ.2541-2551  และ 

Asian Development Bank ใน พ.ศ.2543-2553 แล้วนําข้อมลูมาจดัลําดบัเปรียบเทียบระหว่าง 4 ประเทศ โดยประเทศใด
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสงูสดุจะมีคะแนนเท่ากบั 4 และรองลงมาจะมีคะแนนเป็น 3,2 และ 1 ตามลําดบั จากนัน้จึงนําปัจจยัย่อย
ของแต่ละประเทศมารวมกนัและหาค่าเฉล่ียตามปัจจยัหลกั (เสาหลกั) ต่อมาจึงเทียบคะแนนจากค่าเฉล่ียของปัจจยัหลกั
ให้เป็นคะแนนเตม็ 10 เพ่ือให้ง่ายตอ่การเปรียบเทียบ  

4.2 ข้อมลูปฐมภมิู (Primary Data)        เก็บรวบรวมข้อมลูจากการสํารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการและ
นกัลงทนุ ในการจดัลําดบัความสําคญัของปัจจยัในการแข่งขนัของประเทศทัง้ 12 เสาหลกัตามกรอบแนวความคิดของ 
ของเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม (World Economic Forum: WEF) 
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ผลการศึกษา 

1. อันดับความสาํคัญของปัจจัยที่แสดงความสามารถในการแข่งขัน 
จากการสอบถามผู้ประกอบการและนักลงทนุ พบว่าโดยเฉล่ียแล้วให้ความสําคญัด้านสถาบนัหรือเสถียรภาพ

ทางการเมืองและกฎหมาย (Institution) อันดับท่ี 1 และอันดับท่ี 2 คือเสถียรภาพของเศรษฐกิจ ในระดับประเทศ  
(Macroeconomics) อนัดบัท่ี 3 โครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ (Infrastructure) อนัดบัท่ี 4 ประสิทธิภาพของตลาด 
(Goods market efficiency) อนัดบัท่ี 5 ความเช่ียวชาญและความน่าเช่ือถือในตลาดเงิน (Financial market 
development) อนัดบัท่ี 6 ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน ( Labor market efficiency)  อนัดบัท่ี 7 ขนาดของตลาด 
(Market size) อันดบัท่ี 8 ประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือทางธุรกิจ (Business sophistication) อันดับท่ี 9 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Technological readiness) อนัดบัท่ี 10 การศึกษาระดบัสงูและการฝึกอบรม (Higher 
education and training) อนัดบัท่ี 11 ระบบสาธารณสขุและการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (Health and primary education) 
และ อนัดบัท่ี 12 ความก้าวหน้าทางนวตักรรม (Innovation) แสดงในตารางท่ี 6 ดงันี ้
 
ตารางที่ 6 อนัดบัความสําคญัของความสามารถในการแข่งขนั 

ความสามารถในการแข่งขัน อันดับความสาํคัญ 

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 

        ท่ีมา: จากการสอบถาม 
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2. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศของประเทศไทย สปป.ลาว       สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
และเวียดนาม 

จากตารางท่ี 5 ท่ีแสดงคะแนนเฉล่ียใหม่แบบถ่วงนํา้หนกัของปัจจยัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
จากนัน้นํามาประมวลผลเพ่ือเปรียบเทียบความสําคญัของความสําคญัของความสามารถในการแข่งขนัของแต่ละประเทศ 
ทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถอธิบายอย่างชดัเจน จึงนําเสนอด้วย Radar Chart เพ่ือเปรียบเทียบตวัแปรในด้านต่างๆของแต่ละ
ประเทศ แสดงในรูปท่ี 2 ดงันี ้
 

 
รูปที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขนัของประเทศของประเทศไทย สปป.ลาว 

สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ และเวียดนาม 
 

จากรูปท่ี 2 พบวา่ประเทศไทยมีความสามารถท่ีจะแข่งขนัท่ีอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีหรือปัจจยัมีคะแนนอยู่ในระดบั 4 คะแนน
ประกอบด้วย ความเช่ียวชาญและความน่าเช่ือถือในตลาดเงิน (Financial market development) การศึกษาระดบัสงู
ความก้าวหน้าทางนวตักรรม (Innovation) ประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือทางธุรกิจ (Business sophistication) และ
การฝึกอบรม (Higher education and training) รองลงมาซึง่มีคะแนนอยู่ในระดบั 3.5 คะแนน ได้แก่ ประสิทธิภาพของ
ตลาด (Goods market efficiency) และขนาดของตลาด (Market size) ต่อมาปัจจยัท่ีมีคะแนนอยู่ในระดบั 3.33 คะแนน
ได้แก่โครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ (Infrastructure) และประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน ( Labor market efficiency) 
ปัจจยัท่ีมีคะแนนอยู่ในระดบั 3.2 คะแนน ได้แก่ ระบบสาธารณสขุและการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (Health and primary 
education) ปัจจยัท่ีมีคะแนนอยู่ในระดบั 3.0 คะแนน ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ( Technological readiness) 
และเสถียรภาพของเศรษฐกิจในระดบัประเทศ (Macroeconomics) และท่ีประเทศไทยจําเป็นต้องได้รับการพฒันาและ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งมีคะแนนอยู่ในระดับ 2 คะแนน คือด้านสถาบันหรือเสถียรภาพทางการเมืองและกฎหมาย 
(Institution)  
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 สําหรับ สปป.ลาว มีความสามารถท่ีจะแข่งขันท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีค่อนข้างต่ําเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน โดยท่ีด้าน
สถาบันหรือเสถียรภาพทางการเมืองและกฎหมาย (Institution) เป็นปัจจัยท่ีมีคะแนนอยู่ในระดับ 3 คะแนนหรือมี
ความสามารถในการแข่งขนัดีท่ีสดุ รองลงมา ปัจจยัท่ีมีคะแนนอยู่ในระดบั 2.67 คะแนน คือเสถียรภาพของเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ (Macroeconomics) ปัจจัยท่ีมีคะแนนอยู่ในระดับ 2.50 คะแนนคือประสิทธิภาพของตลาด (Goods 
market efficiency) ปัจจยัท่ีมีคะแนนอยู่ในระดบั 2.20 คะแนนคือระบบสาธารณสขุและการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (Health 
and primary education) ปัจจยัท่ีมีคะแนนอยูใ่นระดบั 2.00 คะแนน ได้แก่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ( Technological 
readiness) ความก้าวหน้าทางนวัตกรรม (Innovation) และประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือทางธุรกิจ (Business 
sophistication) ปัจจยัท่ีมีคะแนนอยู่ในระดบั 1.50 คะแนน คือ การศกึษาระดบัสงูและการฝึกอบรม (Higher education 
and training) ปัจจยัท่ีมีคะแนนอยู่ในระดบั 1.17 คะแนน คือโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ (Infrastructure) ปัจจยัท่ีมี
คะแนนอยูใ่นระดบั 1 คะแนน ได้แก่ประสทิธิภาพของตลาดแรงงาน ( Labor market efficiency) ขนาดของตลาด (Market 
size) และความเช่ียวชาญและความน่าเช่ือถือในตลาดเงิน  (Financial market development) 

ต่อมาเม่ือพิจารณาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พบว่ามีความสามารถท่ีจะแข่งขนัท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีค่อนข้าง
ต่ําเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืน โดยเม่ือจดัอนัดบัจากมากท่ีสดุไปน้อยท่ีสดุผลการศกึษาเป็นดงันี ้ปัจจยัท่ีมีคะแนนอยู่ในระดบั 
3.00 คะแนน คือประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือทางธุรกิจ (Business sophistication) รองลงมาปัจจยัท่ีมีคะแนนอยู่ใน
ระดบั 2.3 คะแนน โครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ (Infrastructure) ปัจจยัท่ีมีคะแนนอยู่ในระดบั 2.00 คะแนน ได้แก่
ประสทิธิภาพของตลาดแรงงาน ( Labor market efficiency) ความเช่ียวชาญและความน่าเช่ือถือในตลาดเงิน  (Financial 
market development) ขนาดของตลาด (Market size) ปัจจยัท่ีมีคะแนนอยู่ในระดบั 1.60 คะแนนคือระบบสาธารณสขุ
และการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (Health and primary education) ปัจจยัท่ีมีคะแนนอยู่ในระดบั 1.50 คะแนนคือการศกึษา
ระดบัสงู และการฝึกอบรม (Higher education and training) ปัจจยัท่ีมีคะแนนอยู่ในระดบั 1.33 คะแนน คือเสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจในระดบัประเทศ (Macroeconomics) ปัจจัยท่ีมีคะแนนอยู่ในระดบั 1 คะแนน ได้แก่ ด้านสถาบนัหรือ
เสถียรภาพทางการเมืองและกฎหมาย (Institution) ประสิทธิภาพของตลาด (Goods market efficiency) ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ( Technological readiness) และความก้าวหน้าทางนวตักรรม (Innovation)  

สดุท้าย ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศเวียดนาม พบวา่ประเทศเวียดนามมีความสามารถท่ีจะแข่งขนัท่ี
อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีและเป็นคู่แข่งท่ีสําคญัของประเทศไทย โดยปัจจยัท่ีมีคะแนนอยู่ในระดบั 4 คะแนน หรือความสามารถใน
การแข่งขนัของประเทศเวียดนามท่ีโดดเด่นคือ ด้านสถาบนัหรือเสถียรภาพทางการเมืองและกฎหมาย (Institution) และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Technological readiness) รองลงมาปัจจยัท่ีมีคะแนนอยู่ในระดบั 3.67 คะแนนคือ 
ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน ( Labor market efficiency) ปัจจยัท่ีมีคะแนนอยู่ในระดบั 3.5 คะแนนคือขนาดของตลาด 
(Market size) ปัจจยัท่ีมีคะแนนอยู่ในระดบั 3.17 คะแนน คือโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ (Infrastructure) ปัจจยัท่ีมี
คะแนนอยูใ่นระดบั 3.00 คะแนน ได้แก่ เสถียรภาพของเศรษฐกิจในระดบัประเทศ (Macroeconomics) ระบบสาธารณสขุ
และการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (Health and primary education) การศกึษาระดบัสงูและการฝึกอบรม (Higher education 
and training) ประสิทธิภาพของตลาด (Goods market efficiency) ความเช่ียวชาญและความน่าเช่ือถือในตลาดเงิน 
(Financial market development) และความก้าวหน้าทางนวตักรรม (Innovation) ปัจจยัท่ีมีคะแนนอยู่ในระดบั 1 คะแนน 
คือประสทิธิภาพและความน่าเช่ือถือทางธุรกิจ (Business sophistication) 
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การอภปิรายผลการศกึษาและข้อเสนอแนะ  
 

โดยสามารถสรุปความสามารถในการแข่งขนัของจําแนกตามปัจจยัตา่งๆดงันี ้
 1. ปัจจยัทางด้านสถาบนั   จากผลการจดัอนัดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการแข่งขนัพบว่าผู้ เช่ียวชาญ 
นกัลงทนุและนกัวิจยัให้คะแนนความสําคญัของปัจจยัทางด้านสถาบนัเป็นอนัดบัท่ี 1 ของปัจจยัทัง้หมด ซึ่งเป็นท่ีน่าวิตก
เน่ืองจากประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านปัจจัยทางสถาบนัในอนัดบัท่ีต่ํา ในขณะท่ีประเทศเวียดนามมี
ความความสามารถในการแข่งขนัด้านปัจจยัทางสถาบนัคอ่นข้างสงู ทัง้นีภ้าครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจําเป็นต้องสร้าง
ความน่าเช่ือถือ เพ่ือเป็นการสร้างความมน่ใจให้นกัลงทนุทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ  

2. ปัจจัยโครงสร้างพืน้ฐาน  ผลการศึกษาพบว่าประเทศไทยยังมีความได้เปรียบในปัจจัยทางด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานเม่ือเทียบกับประเทศเวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และสปป.ลาว แต่ทัง้นีใ้นช่วงหลายปีท่ีผ่านมา
ประเทศเวียดนามเร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนัน้ประเทศไทยจึงควร
เตรียมความพร้อมสําหรับการเปล่ียนแปลงและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานให้ได้มาตรฐานเพ่ือเป็นการเอือ้ประโยชน์ในการ
ลงทนุท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต  

3. ความมัน่คงของเศรษฐกิจมหภาคผลการศกึษาพบว่าความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและเวียดนาม
มีความได้เปรียบในระดบัท่ีใกล้เคียงกนั โดย สปป.ลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์นัน้ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ
มหภาคยงัอยู่ในระดบัท่ีค่อนข้างต่ํา แม้ว่าประเทศไทยจะยงัคงมีความได้เปรียบในด้านความมัน่คงของเศรษฐกิจมหภาค 
แต่ยงัคงต้องหามาตรการต่างๆเพ่ือเป็นการรักษาความได้เปรียบนีใ้ห้คงอยู่ เน่ืองจากในระยะเวลาท่ีผ่านมานัน้ ประเทศ
ต่างๆ มีนโยบายรวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจเพ่ือเป็นการดึงดดูนกัลงทนุให้เข้า
มาลงทนุในประเทศของตนมากขึน้ 

4. สขุภาพและการศึกษาขัน้พืน้ฐานผลการศึกษาพบว่าประเทศไทยจะมีขีดความสามารถในด้านสขุภาพและ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีดี เม่ือเทียบกบัประเทศเวียดนาม สปป.ลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ แต่หากเม่ือเทียบ
กับประเทศท่ีพัฒนาแล้วพบว่าสุขภาพและการศึกษาขัน้พืน้ฐานยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ํา  ดังนัน้ภาครัฐและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องต้องให้ความใสใ่จกบัปัจจยันีเ้ป็นอยา่งมาก เพราะปัจจยัด้านนีจ้ะเป็นปัจจยัสง่เสริมและสนบัสนนุปัจจยัด้านอ่ืนๆ  

5. การศึกษาและการอบรมขัน้สูงผลการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีขีดความสามารถในด้านนีเ้ม่ือเทียบกับ
ประเทศเวียดนาม สปป.ลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ยงัคงอยู่ในระดบัท่ีดีกว่า อย่างไรก็ตามหากเม่ือเทียบ
กบัอนัดบัของโลกประเทศไทยยงัถือว่าอยู่ในระดบัต่ํา โดยเฉพาะอตัราการเข้าเรียนในระดบัมธัยมศึกษาท่ีต่ํากว่าประเทศ
อ่ืนคอ่นข้างมาก รวมทัง้ยงัมีคณุภาพของระบบการศกึษาและการฝึกอบรมตา่งๆท่ียงัไมดี่มาก 

6. ปัจจยัประสิทธิภาพของตลาดสินค้า ผลการศึกษาพบว่าประเทศไทยและเวียดนามมีความได้เปรียบในด้าน
ประสิทธิภาพของตลาดสินค้าเม่ือเทียบกบัสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และสปป.ลาว เน่ืองจากประเทศไทยมีจดุเด่น
อยู่ท่ีระดบัการแข่งขนัภายในประเทศ และการตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าท่ีค่อนข้างดี แต่ยงัมีจุดอ่อนอยู่ท่ีมี
ระยะเวลาในการจัดตัง้ธุรกิจท่ีนาน อัตราภาษีและการกีดกันทางการค้าท่ีค่อนข้างสูง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดําเนิน
นโยบายของภาครัฐท่ีไมเ่อือ้อํานวยตอ่การทําการค้ามากเทา่ท่ีควร 

7. ปัจจยัประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยและเวียดนามมีความได้เปรียบด้าน
ประสิทธิภาพของตลาดแรงงานเม่ือเทียบกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และสปป.ลาว โดยประเทศไทยและ
เวียดนามมีตลาดแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพดีพอสมควร สําหรับประเทศไทยมีจดุเด่นมาจากการจ้างงานท่ีค่อนข้างยืดหยุ่น
และเป็นอิสระ ระดบัรายได้ท่ีสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพในการผลิต และความสมัพนัธ์ระหว่างนายจ้างกบัลกูจ้างท่ีค่อนข้างดี 
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แต่มีจดุอ่อนสําคญัอยู่ท่ีกระบวนการการกําหนดค่าแรงยงัคงมีลกัษณะรวมศนูย์อยู่ ดงันัน้ รัฐบาลจําเป็นต้องตระหนกัถึง
การกําหนดคา่แรงท่ีเหมาะสม เป็นธรรมสําหรับทัง้นายจ้างและลกูจ้าง 

8. ปัจจยัการพฒันาตลาดการเงินการพฒันาตลาดการเงินของประเทศไทยอยู่ในระดบัท่ีค่อนข้างสงูเม่ือเทียบกบั
ประเทศเวียดนาม สปป.ลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อย่างไรก็ตามแม้ว่าการพัฒนาตลาดการเงินของ
ประเทศเวียดนามจะมีคะแนนต่ํากว่าไทยแต่ช่วงห่างของความแตกต่างมีน้อย ดงันัน้ ประเทศไทยจึงต้องพฒันาตลาด
การเงินอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้สามารถตอบสนองการลงทนุตา่งๆของนกัลงทนุชาวไทยและตา่งชาติ 

9. ปัจจยัด้านความพร้อมด้านเทคโนโลยีสําหรับประเทศไทย มีจดุอ่อนสําคญัอยู่ท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ตไม่มากนกั 
และอินเตอร์เน็ตท่ีให้บริการไม่มีประสิทธิภาพและไม่ทัว่ถึงพอ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยงัคงสามารถรับเอาเทคโนโลยีท่ี
ถ่ายทอดจากการลงทนุโดยตรงจากตา่งชาติได้คอ่นข้างดี สําหรับด้านความพร้อมด้านเทคโนโลยีประเทศเวียดนามมีความ
ได้เปรียบมากกว่าไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสปป.ลาว ทัง้นี ้ความแตกต่างระหว่างประเทศเวียดนามกบั
ไทยมีไมม่าก ดงันัน้ ประเทศไทยจงึต้องเร่งพฒันาและให้ความสําคญักบัความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีให้มากขึน้เพ่ือเป็น
การดงึดดูนกัลงทนุให้เข้ามาลงทนุในประเทศไทย 

10. ปัจจยัขนาดของตลาด (Market Size) ปัจจยัขนาดของตลาดของประเทศไทยและเวียดนามอยู่ในระดบั
เดียวกนั รองลงมาคือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และสปป.ลาว อนัเน่ืองมาจากประเทศไทยและเวียดนามมีจํานวน
ประชากรท่ีค่อนข้างมากและมีขนาดของ GDP ท่ีค่อนข้างใหญ่ รวมทัง้มีสัดส่วนการนําเข้าและส่งออกต่อ GDP 
คอ่นข้างมาก  

11. ระดบัการพฒันาทางธุรกิจเม่ือเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย เวียดนาม สปป.ลาวและสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ โดยรวมแล้วประเทศไทยยงัคงเป็นผู้ นําในด้านการพฒันาทางธุรกิจเม่ือเทียบกบัเวียดนาม สปป.ลาวและ
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ อยา่งไรก็ตามองค์กรธุรกิจในประเทศไทยยงัคงมีความล้าหลงัในสว่นท่ีอํานาจการบริหาร
ยงัคอ่นข้างกระจกุตวัอยูก่บัผู้บริหารระดบัสงู และกระบวนการผลิตยงัคงใช้เทคโนโลยีท่ีล้าหลงั เน้นท่ีการผลิตแบบพืน้ฐาน
ท่ีไมไ่ด้มีการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัขึน้มามากนกั  

12. ปัจจยัด้านนวตักรรมของไทยเม่ือเทียบกบัประเทศเวียดนาม สปป.ลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ยงัอยู่ในระดับท่ีดีกว่า อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมท่ีไม่ดีเท่าใดนักและมีการ
สนบัสนนุจากภาครัฐไม่มากเท่าท่ีควร นอกจากนี ้การเพิ่มผลิตภาพการผลิตด้วยนวตักรรมของประเทศไทยยงัมีน้อยมาก 
เห็นได้จากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนไทยยังอยู่ในระดับต่ํา ดังนัน้ ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง
จําเป็นต้องเร่งพฒันาเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือแก่นกัลงทนุทัง้ชาวไทยและตา่งชาติ 

ดงัท่ีกล่าวมาในข้างต้นว่า ประเทศไทยและเวียดนามมีความสามารถในการแข่งขนัใกล้เคียงกนั และอยู่ในระดบั
ท่ีสงูกว่าสปป.ลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อย่างไรก็ตามประเทศไทยจึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องเร่งพฒันาให้มี
ความพร้อมในทกุด้านเพ่ือเป็นการรับมือและเพ่ือเป็นแนวทางในการแข่งขนัท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต  

 
 
 
 
 



 

 27

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

 วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จงัหวัดเชียงใหม่ 

บรรณานุกรม 

กรมการค้าตา่งประเทศ. (2554). แนวพืน้ที่เศรษฐกจิตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC).
สืบค้นเม่ือ 10 มิถนุายน 2556, จาก http://www.dft.go.th/ 

กรมสง่เสริมการสง่ออก. (2550). Roadmap การใช้ประโยชน์จากเส้นทางการค้า สาย R3E และ R9. กรุงเทพฯ: 
กรมสง่เสริมการสง่ออก. 

กระทรวงพาณิชย์. (2548). ทศิทางนโยบายการค้าและการลงทุนของไทย ในบริบทของการเปล่ียนแปลงจาก

กระแสโลกาภวัิตน์ (Strategic Paper on Trade and Investment Policy). กรุงเทพฯ: กระทรวงพาณิชย์. 
กระทรวงพาณิชย์. สํานกังานยทุธศาสตร์การพาณิชย์. (2550). โครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชนเพ่ือเพิ่มโอกาส

ทางการค้า การลงทุน และโลจสิตกิส์ในต่างประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือ GMS Economic 
Corridor. เอกสารประกอบการเผยแผ่สมัมนาวิชาการ. กรุงเทพฯ: สํานกังานยทุธศาสตร์การพาณิชย์. 

นิพนัธ์ วิเชียรน้อย. (2554). ประเทศไทยกบัการเตรียมตวัด้านผงัเมืองเพ่ือรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจการค้าและการ
ลงทนุบนเส้นทางแนวพืน้ท่ีเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตก (East-West Economic Corridor: EWEC). 
วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง, (32-38). 

สถานกงสลุใหญ่ ณ แขวงสะหวนันะเขต. (2549). รายงานการสัมมนาตามโครงการอบรมผู้ประกอบการไทย-ลาว 

เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกจิในกรอบ EWEC/ACMECS. สะหวนันะเขต, สปป.ลาว:  
สถานกงศลุใหญ่. 

สมาคมสง่เสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไทย. (2550). แนวทางการเพิ่มปริมาณการค้าชายแดน
ระหวา่งไทยและสปป.ลาว. เอกสารประกอบการสัมมนาวชิาการ. กรุงเทพฯ: สมาคมสง่เสริมผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย. 

สํานกังานพาณิชย์จงัหวดันครพนม. (2550). ภาวะการค้าชายแดนระหวา่งไทย-สปป.ลาว ด้านจงัหวดันครพนม ปี 2549 .
ในเอกสารตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศในกลุ่มความ
ร่วมมือทางเศรษฐกจิ ปีงบประมาณ 2550. (6-28). นครพนม: สํานกังานพาณิชย์จงัหวดันครพนม. 

อภิชาติ โสภาแดง. (2550). การศกึษาการพัฒนาระบบโลจิสตกิส์บนระเบียงพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาต ิและธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ The Asian Development Bank (ADB). 
เอกสารประกอบการสมัมนาวิชาการ. ม.ป.ท. 

The Asian Development Bank (ADB). ข้อมูลรายประเทศ. สืบค้นเม่ือ 10 มิถนุายน 2556, จาก 
http:www.adb.org/statistics.  

World Bank. Data. (2013). Retrieved June 10, 2013, from http://data.worldbank.org 
World Economic Forum. (2013). The Global Competitiveness Report 2012-2013. Retrieved June 10, 2013, 

from http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013 



 
 

 28

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

 วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จงัหวัดเชียงใหม่ 

การวิเคราะห์กระบวนการผลิตนํา้แร่โดยใช้วธีิแผนผังสายธารคุณค่าสาํหรับโรงงานผลิตนํา้แร่ใน
ตาํบลปิล๊อก อาํเภอทองผาภมูิ จงัหวัดกาญจนบุรี 

An Analysis of Mineral Water Production Process by Using Value Stream Mapping for Mineral 
Water Factory in TambolPilok, Amphoe Thongphaphum, Kanchanaburi Province 

ธีชชั สมบูรณ์*แสงจนัทร์ กนัตะบตุร**ภทัรพร กลัยา***และพรวศิน ศิริสวสัด์ิ**** 

บทคัดย่อ   

การศึกษาครัง้นี ้ได้ทําการวิเคราะห์กระบวนการผลิตนํา้แร่โดยใช้วิธีแผนผงัสายธารคณุค่าสําหรับโรงงานผลิต
นํา้แร่ในตําบลปิล๊อก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาขัน้ตอนและกระบวนการผลิต        
และลดความสญูเปลา่ในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตนํา้แร่ในจงัหวดักาญจนบรีุ โดยใช้วิธีแผนผงัสายธารคณุค่าเพ่ือ
ทําการแบ่งกิจกรรมในกระบวนการผลิตออกเป็น 3 กิจกรรมหลกั คือ กิจกรรมท่ีเพิ่มคณุค่ากิจกรรมท่ีจําเป็นแต่ไม่เพิ่ม
คณุค่า และกิจกรรมท่ีไม่เพิ่มคณุค่าจากผลการศึกษาพบว่าในกระบวนการผลิตนํา้แร่ในสถานะปัจจบุนั มีกิจกรรมเกิดขึน้ 
11 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมท่ีเพิ่มคณุค่า (VA) 7 กิจกรรมกิจกรรมท่ีจําเป็นแต่ไม่เพิ่มคณุค่า(NNVA) 2 กิจกรรม และ
กิจกรรมท่ีไม่เพิ่มคณุค่า (NVA) 2 กิจกรรมระยะเวลาทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการผลิต 80 วินาทีต่อหนึ่งแพ็ค (12 ขวด)
และเม่ือทําการลดหรือตดักิจกรรมท่ีไม่เพิ่มคณุค่า(NVA)ออกจะได้แผนผงัสายธารคณุค่าสถานะอนาคตโดยสง่ผลให้เวลา
เฉล่ียรวมทัง้กระบวนการผลติลดลงจาก 80 วินาที เป็น 75.63 วินาทีตอ่หนึง่แพค็ 

ในหนึ่งรอบการผลิต โรงงานผลิต 10,000 ขวด หรือ 833 แพ็คใช้เวลาในการผลิตในแผนผงัสายธารคุณค่า
สถานะปัจจบุนัรวม 480 นาทีหรือ 8 ชัว่โมงเม่ือวิเคราะห์ในแผนผงัสายธารคณุค่าสถานะอนาคตทําให้เวลาในการผลิตต่อ
รอบลดลงเหลือ 425 นาทีหรือ 7 ชั่วโมงโดยลดเวลาลงได้ 55 นาทีต่อหนึ่งรอบการผลิต ดงันัน้จํานวนเวลาท่ีลดลงทาง
โรงงานสามารถนําไปเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการผลิตการจดัการทรัพยากร หรือประหยดัค่าจ้างแรงงานได้
11.5% ตอ่ปี  

คําสําคัญ:  กระบวนการผลิตนํา้แร่ / แผนผงัสายธารคณุค่า / กิจกรรมท่ีเพิ่มคณุค่า / กิจกรรมท่ีจําเป็นแต่ไม่เพิ่มคณุค่า /               
กิจกรรมท่ีไมเ่พิ่มคณุคา่ 

 

 

                                                           
*นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  สํานกัวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
**ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  อาจารย์สาขาบริหารธรุกิจ สํานกัวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
***อาจารย์สาขาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  สํานกัวิชาการจดัการ  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
****อาจารย์สาขาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  สํานกัวิชาการจดัการ  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
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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 
 ธุรกิจนํา้ด่ืมบรรจุขวดในปัจจุบนั  มีผู้สนใจประกอบธุรกิจทางด้านนํา้ด่ืมกันอย่างแพร่หลาย และเป็นธุรกิจท่ีมี
อตัราการแข่งขนัสงู ในช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา ตลาดนํา้ด่ืมมีอตัราการเติบโตท่ีค่อนข้างสงูเฉล่ียท่ีประมาณ 20-30% 
ตอ่ปี จากการสํารวจตลาดนํา้ด่ืมปี 2555 ท่ีมีมลูค่าตลาดรวม 2 หม่ืนล้านบาทปัจจบุนัตลาดนํา้ด่ืมมีมลูค่าสงูถึงประมาณ 
23,000 ล้านบาท ด้วยเหตนีุ ้ ผู้ประกอบการทัง้รายเล็กและรายใหญ่รวมประมาณ 2,000 ราย ให้ความสนใจเข้ามาทํา
ตลาดนํา้ด่ืมกนัมากขึน้สงูขึน้ถงึร้อยละ 20-30 ตอ่ปีสําหรับอีกหนึ่งธุรกิจนํา้ด่ืมท่ีมีอตัราการแข่งขนัสงูเช่นกนัคือ ธุรกิจนํา้แร่
บรรจขุวด ตลาดนํา้แร่ในประเทศไทย มีมลูคา่ประมาณ 1,800 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10% ของตลาดนํา้ด่ืมและมีอตัราการ
เติบโต 10-15%  ต่อเน่ือง   และมีแนวโน้มว่า อีก 5 ปีจากนี ้ ตลาดจะเติบโตเท่าตวัหรือมีมลูค่า 2,000 ล้านบาท  (สิงห์
เพอร์ร่า...,2556: ออนไลน์) จากสภาวะของธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสงู ประกอบกบัคู่แข่งขนัทางธุรกิจท่ีมีจํานวนเพิ่มมากขึน้ 
สิ่งท่ีผู้ประกอบการธุรกิจนํา้แร่จําเป็นต้องดําเนินการก็คือ การปรับองค์กรเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยการ
นําเอากลยทุธ์ และเทคนิคตา่งๆ มาประยกุต์ใช้เพ่ือลดต้นทนุและสร้างผลกําไรท่ีมากขึน้ให้แก่ผู้ประกอบการ 

แผนผงัสายธารคณุค่า (Value Stream Mapping) เป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานท่ีจะผลกัดนับริษัทไปสู่ระบบการผลิต
แบบลีนจนไปถึงการเป็นวิสาหกิจแบบลีน (Lean Enterprise) (Harris, Czarnecki, &Gholston, 2002; วิทยา สหุฤทดํารง, 
2550) แผนผงัสายธารคณุค่าคือ เคร่ืองมือท่ีทําให้มองเห็นเส้นทางการผลิตของผลิตภณัฑ์โดยสามารถแสดงทัง้การไหล
ของผลิตภณัฑ์  ท่ีเร่ิมตัง้แต่วตัถดิุบไปจนถึงสง่ผลิตภณัฑ์ให้แก่ลกูค้าและยงัแสดงการไหลของข้อมลูทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบั
การผลติ แผนผงัสายธารคณุคา่ทําให้เหน็สถานปัจจบุนั (Current State) ของสายการผลิตและเม่ือทําการปรับปรุงการไหล
ใหม่โดยการใช้แนวคิดลดหรือกําจัดกิจกรรมสูญเปล่าของระบบการผลิตแบบลีนแล้ว    จะทําให้ได้การไหลของ
สถานการณ์ใหม่ (Future State) ท่ีมีประสิทธิภาพการดําเนินงานสงูขึน้ (Harris & Rother, 2001)   โดยแสดงให้เห็นถึง
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กิจกรรมท่ีเพิ่มคณุค่า กิจกรรมท่ีจําเป็นแต่ไม่เพิ่มคณุค่าและกิจกรรมท่ีไม่เพิ่มคณุค่าหรือกิจกรรมสญูเปลา่(Lovelle, 2001)      
แผนผังสายธารคุณค่าจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีเปรียบเสมือนการมองกระบวนการผลิตจากระดับความสูงในอากาศลงมา 
(Hawk’s Eye View) ซึง่จะทําให้เห็นการไหล (Flow) ของกระบวนการทัง้หมดเพ่ือเพิ่มคณุค่า (Value) ให้กบัผลิตภณัฑ์ได้
ตามท่ีลกูค้าต้องการ (ประดิษฐ์วงศ์มณีรุ่ง และคณะ, 2552) 
 สําหรับธุรกิจนํา้แร่ในตําบลปิล๊อก อําเภอทองผาภมิู จงัหวดักาญจนบรีุ เป็นธุรกิจขนาดเลก็ หรือ SME ขนาดเลก็ 
จากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการเบือ้งต้น พบว่า ประเด็นปัญหาการดําเนินงานของผู้ประกอบการยงัขาดระบบการจดัการ
กระบวนการผลิตท่ีดี ซึง่หากไม่มีการจดัการท่ีเป็นระบบอาจจะส่งผลต่อศกัยภาพการแข่งขนัในธุรกิจนํา้แร่ได้ดงันัน้จึงได้มี
การนําแนวคิดการจดัการโซอ่ปุทานมาประยกุต์ใช้ในการศกึษา โดยใช้แผนผงัสารธารคณุค่า ซึง่เป็นเคร่ืองมือหนึ่งในระบบ
การผลติแบบลีน ท่ีมุง่เน้นกําจดักิจกรรมท่ีไมจํ่าเป็นและไมเ่กิดคณุคา่ออกจากกระบวนการผลิต เพ่ือให้ได้กระบวนการผลิต
นํา้แร่และมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ และเพ่ือพฒันาความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจนํา้แร่ใน
อําเภอทองผาภมิู จงัหวดักาญจนบรีุ 

 
กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 

แผนผงัสายธารคณุค่า (Value Stream Mapping) เป็นการนําแผนผงัสายธารคณุค่ากระบวนการผลิตท่ีได้สร้าง
เสร็จแล้ว นํามาวิเคราะห์และหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมท่ีเพิ่มคุณค่า กิจกรรมท่ี
จําเป็นแตไ่ม่เพิ่มคณุค่า และกิจกรรมท่ีไม่เพิ่มคณุค่า จนสามารถบ่งชีกิ้จกรรมท่ีไม่เพิ่มคณุค่าหรือกิจกรรมสญูเปลา่เพ่ือลด
เวลานําในการผลิต (Production Lead Time) และลดต้นทนุในโซ่อปุทานลงได้ (Hines & Rich, 1997)  ความสญูเปลา่
เป็นกิจกรรมทัง้หมดท่ีใช้ทรัพยากรซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนต่อผลิตภัณฑ์แต่ไม่เกิดคุณค่าเพิ่มต่อผลิตภัณฑ์ โดยขัน้ตอนการ
สร้างแผนผงัสายธารคุณค่าเรียงลําดบัดงันี ้วิเคราะห์ความต้องการของลกูค้า เลือกกลุ่มผลิตภณัฑ์ วาดผงังานสายธาร
คุณค่าของสถานะปัจจุบัน วิเคราะห์ผังงานสายธารคุณค่าของสถานะปัจจุบัน วาดแผนผังสายธารคุณค่าของสถานะ
อนาคตเพ่ือนําไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ (Lovelle, 2001; Djumin et al., 2001) รูปท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดใน
การศกึษาการสร้างแผนผงัสายธารคณุคา่สถานะอนาคตของกระบวนการผลตินํา้แร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 1  กรอบแนวคิดในการศกึษา 

  

วิเคราะห์โดยจาํแนกเป็น 3กจิกรรมหลัก 

ผลที่ได้รับจากการศึกษา 

2. กิจกรรมท่ีจําเป็นแตไ่ม่เพ่ิมคณุคา่ แผนผงัสายธารคณุคา่ของ
สถานะอนาคตในกระบวนการ

ผลิตนํา้แร่ 3. กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคณุคา่/ 
กิจกรรมสญูเปลา่ 

1. กิจกรรมท่ีเพ่ิมคณุคา่ 

 

วิเคราะห์ความสูญเปล่า
และกาํจัดความสูญเปล่าที่

เกดิขึน้ในกจิกรรม
กระบวนการผลิตนํา้แร่ 

ตดักิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมลูคา่ออกจาก
กระบวนการดําเนินงาน 
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การศึกษาการวิเคราะห์เพ่ือลดกิจกรรมสูญเปล่าในการผลิตครัง้นี ้ได้นําเทคนิคการประเมินผลและทบทวน
โครงการ (Program Evaluation Review Technique: PERT) มาประยกุต์ใช้โดยนําเอาแนวความคิดของความน่าจะเป็น 
(Probability Concept) เข้ามาประกอบ (Heerkens, 2002) ดงันัน้ ระยะเวลาในการปฏิบติังานเทคนิค PERT ซึง่มีค่าไม่
แน่นอนมีการแจกแจงความน่าจะเป็นในรูปแบบเบต้า (Beta Distribution) สามารถคํานวณค่าเฉล่ียและความแปรปรวน
ของกิจกรรมตา่งๆ ได้โดยสตูร 

6

4 bma
Te


  สมการ PERT 

 
โดย a หมายถงึ ระยะเวลาท่ีเสร็จเร็วท่ีสดุ (Optimistic Time)  
 b หมายถงึ ระยะเวลาท่ีเสร็จช้าท่ีสดุ (Pessimistic Time)  
 m หมายถงึ ระยะเวลาท่ีเสร็จบอ่ยครัง้ท่ีสดุ (Most Likely Time) 
 
 สําหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ธิรนนัท์  วฒันโยธิน (2554) ศกึษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตนํา้ด่ืม โดยการวิเคราะห์ประยุกต์ใช้แผนภาพสายธารคณุค่าในกระบวนการผลิตนํา้ด่ืมในโรงงาน จงัหวดัเชียงราย 
สจิุตตา อุ่นใจ (2554) ศกึษาเร่ืองการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชา โดยลดความสญูเปล่าใน
แผนผงัสายธารคณุค่าในการผลิตชาของโรงงานในจงัหวดัเชียงราย พรวศิน ศิริสวสัด์ิ (2553) ศกึษาเร่ืองการจดัการห่วงโซ่
อปุทานโดยประยกุต์ใช้แผนภาพสายธารคณุค่าของกลุ่มผู้ เลีย้งปลานิล อําเภอพาน จงัหวดัเชียงรายส่วน Shenand Han 
(2006) ได้ศกึษาการประยกุต์ใช้แผนภาพสายธารคณุคา่ในอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ในประเทศจีน  
 

วิธีการศึกษา 
 1. ขอบเขตการศกึษา 

การศึกษาวิจัยครัง้นี  ้เป็นการศึกษากระบวนการผลิตนํา้แร่โดยใช้วิ ธีแผนผังสายธารคุณค่าวิ เคราะห์
สถานะปัจจบุนัและอนาคตสําหรับโรงงานผลตินํา้แร่ในตําบลปิล๊อก อําเภอทองผาภมิู จงัหวดักาญจนบรีุ 
 2. ขัน้ตอนการศกึษา 
 2.1 ศึกษาขัน้ตอนการผลิตนํา้แร่ เพ่ือให้เข้าใจถึงกระบวนการผลิตนํา้แร่ โดยสงัเกตกิจกรรมในกระบวนการ     
ผลติ 
 2.2 วาดกระบวนการผลิตนํา้แร่ โดยจําแนกตามกิจกรรมต่างๆ ตามหลกัของเคร่ืองมือแผนผงัสายธารคณุค่า 
และจําแนกประเภทของกิจกรรมออกเป็นการดําเนินการการตรวจสอบการขนสง่ และการจดัเก็บ รวมถึงระบรุะยะเวลาท่ีใช้
ในแตล่ะกิจกรรมและระยะเวลารวมทัง้กระบวนการผลติ 
 2.3 วิเคราะห์ผงัสายธารแหง่คณุคา่ของสถานะปัจจบุนัในกระบวนการผลิตเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์
คณุคา่ของกิจกรรมทัง้หมดท่ีมีอยูใ่นกระบวนการผลติ โดยกําจดัความสญูเสีย ลดเวลาหรือกําจดัสิง่ท่ีไมเ่พิ่มคณุคา่ 
 2.4 ทําการปรับปรุงกระบวนการผลิตหลงัจากท่ีได้วิเคราะห์ในการระบถุึงกิจกรรมท่ีไม่เพิ่มคณุค่าท่ีเกิดขึน้ใน
กระบวนการผลิตโดยวาดแผนภาพกระบวนการผลิตใหม่ท่ีถกูปรับปรุงกระบวนการหรือขัน้ตอนการผลิตใหม่โดยใช้การ
สอบถามจากผู้ เช่ียวชาญการผลติของโรงงานท่ีทําการศกึษาเพ่ือให้ได้ผงัสายธารคณุคา่ของสถานะอนาคต 
 2.5 ทําการเปรียบเทียบผงัสายธารคณุค่าของสถานะปัจจบุนัและอนาคต พร้อมทัง้เสนอแนะแนวทางการเพิ่ม
ประสทิธิภาพของกระบวนการผลตินํา้แร่ 
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 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษานี ้ ได้ศึกษาโรงงานผลิตนํา้แร่ในตําบลปิล๊อก อําเภอทองผาภมิู จงัหวดักาญจนบรีุ เป็นกรณีศึกษาใน
การวิเคราะห์กระบวนการผลตินํา้แร่โดยใช้วิธีแผนผงัสายธารคณุคา่ 
 4. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 4.1 ข้อมลูปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการสงัเกตและศึกษา ณ สถานท่ีจริง (Observation) จากการ
ปฏิบติังานในกระบวนการผลิตนํา้แร่ ณ โรงงานผลิตนํา้แร่ ในตําบลปิล๊อก อําเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรีและการ
สมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) โดยสมัภาษณ์ผู้บริหารและพนกังานในโรงงานดงักลา่ว 
 4.2 ข้อมลูทติุยภมิู (Secondary Data) โดยศึกษาข้อมลูเอกสาร วิทยานิพนธ์ ทฤษฎี บทความ และเว็บไซต์ท่ี
เก่ียวข้อง  

 

ผลการศึกษา 
ผลจากการดําเนินการศกึษา สามารถแบง่เป็นหวัข้อท่ีสําคญัตามขัน้ตอนของงานได้ดงันี ้

 ข้อมลูเบือ้งต้น โรงงานสามารถผลิตนํา้แร่ได้ 10,000 ขวดต่อหนึ่งรอบการผลิตโดยใช้เวลาในการผลิต 8 ชัว่โมง
และมีพนักงานทัง้หมด 6 คนการจําแนกกิจกรรมในสายธารคุณค่าของกิจกรรมการผลิตนํา้แร่แต่ละกิจกรรมภายใน
กระบวนการผลิตมีความแตกต่างกนัทัง้ในด้านกายภาพและด้านเวลา ดงันัน้จึงได้คํานวณหาค่าเฉล่ีย ในการคํานวณหา
เวลาแตล่ะกิจกรรมในการผลตินํา้แร่ทัง้ 11 กิจกรรมดงัแสดงในตารางท่ี 1  
 
ตารางที่ 1 แสดงเวลาท่ีใช้ในแตล่ะกิจกรรมในกระบวนการผลตินํา้แร่ (หน่วย:วินาที) 
 

 
กิจกรรม 

 
ลกัษณะงาน 

เวลาท่ีเสร็จ 
เร็วท่ีสดุ 

(a) 

เวลาท่ีเสร็จได้ 
โดยสว่นมาก(m) 

เวลาท่ีเสร็จ 
ช้าท่ีสดุ 

(b) 
A นําขวดเปลา่ไปยงัเคร่ืองบรรจนํุา้แร่ 3 3.3 4 
B ตรวจสอบขวดโดยพนกังาน  3 3.3 4 
C นําขวดใสใ่นเคร่ืองล้างขวด 4 4.4 5 
D บรรจนํุา้แร่ใสข่วดโดยเคร่ืองจกัร 5 5.0 5 
E ปิดฝาขวดโดยเคร่ืองจกัร 2 2.0 2 
F นําสง่ขวดไปให้พนกังานปิดพลาสติกหุ้มฝาขวด 3 3.0 3 
G ตรวจสอบปริมาณนํา้และปิดพลาสติกท่ีฝาขวด 4 4.5 5 
H ตรวจสอบคณุภาพโดยรวม 3 3.3 4 
I นําขวดท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพสง่ไปยงัจดุ

รอการบรรจเุป็นแพค็ 
2 2.0 2 

J บรรจนํุา้แร่เป็นแพค็ 40 41.1 42 
K นําไปเก็บยงัลานเก็บ 7 7.7 10 
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นําค่าเวลาแต่ละกิจกรรมจากตารางมาหาค่าเฉล่ียท่ีใช้เวลาไปในแต่ละกิจกรรมโดยใช้สมการ PERT   ในการ
คํานวณเวลาแต่ละกิจกรรม ซึ่งจะรวบรวมกิจกรรมดงันี ้เวลาท่ีเสร็จเร็วท่ีสดุ (a), เวลาท่ีเสร็จช้าท่ีสดุ (b) และ เวลาท่ีเสร็จ
ได้โดยสว่นมาก (m) และนําเวลาท่ีได้ใช้เป็นข้อมลูประกอบในการสร้างแผนผงัสายธารคณุค่าสถานการณ์ปัจจบุนัสําหรับ 
11 กิจกรรม (A-K) ดงัปรากฏในรูปท่ี  2และตารางท่ี 2 แสดงเวลาเฉล่ียแต่ละกิจกรรมในกระบวนการผลิตนํา้แร่และ
ลกัษณะของกิจกรรมของสถานะปัจจบุนัประกอบด้วย กิจกรรมท่ีสร้างคณุค่าเพิ่ม(Value Added: VA)กิจกรรมท่ีจําเป็นแต่
ไม่สร้างคณุค่าเพิ่ม (Necessary but Non Value Added: NNVA) และกิจกรรมท่ีไม่สร้างคณุค่าเพิ่ม (Non Value Added: 
NVA) สําหรับสญัลกัษณ์    จะใช้แทนจํานวนพนกังานในแต่ ละขัน้ตอน ซึ่งจะมีหมายเลขบอกจํานวน และ
ตวัอกัษร CT ย่อมากจาก cycle time คือ เวลาท่ีแสดงการทํางานของคนสําหรับตวัอกัษร Avail ย่อมาจาก total available 
time หมายถึง เวลาท่ีทรัพยากรต่างๆ ของขัน้ตอนการผลิตใดๆในสายการผลิตสามารถปฏิบติังานได้ทัง้หมด โดยปกติจะ
เทา่กบัเวลาในการทํางาน 1 วนัของพนกังาน (8 ชัว่โมง หรือ 480 นาที) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แผนผงัสายธารคณุคา่ของสถานะปัจจบุนัในกระบวนการผลิตนํา้แร่ 

จากนัน้นําเวลาท่ีได้ใช้เป็นข้อมลูประกอบในการสร้างแผนภาพกระบวนการผลิตนํา้แร่ โดยการวิเคราะห์ตาม
ลกัษณะงาน เพ่ือแบง่ลกัษณะของงานในการผลิตนํา้แร่ ประกอบด้วย กิจกรรมการไหลของผลิตภณัฑ์ และข้อมลู สามารถ
แบ่งลกัษณะงานได้ 3 แบบ ดงันี ้ 1) ลกัษณะงานท่ีเป็นการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบักิจกรรมการผลิตนํา้แร่ (value added: 
VA) 2) ลกัษณะงานท่ีไม่สามรถสร้างมลูค่าเพิ่มได้แต่เป็นสิ่งจําเป็น (necessary but non value added :NNVA) และ  
3) ลกัษณะของงานท่ีไม่ก่อให้เกิดมลูค่าเพิ่มกบักิจกรรมการผลิตนํา้แร่ (non value added :NVA) ดงัข้อมลูท่ีแสดงใน
ตารางท่ี 2 

 

 

 

1 

 

นํา้แร่บรรจขุวด 
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1 
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คณุภาพ
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ตรวจ 
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3.37 
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Cycle Time = 80.00 วินาที 

6 

 Available Time = 480 นาทีAvailable Time 

กระบวนการผลิตนํา้แร่ 
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ตารางที่ 2 แสดงเวลาเฉล่ียแตล่ะกิจกรรมในกระบวนการผลตินํา้แร่และลกัษณะของกิจกรรมของสถานะปัจจบุนั 
 

กิจกรรมในกระบวนการผลิตนํา้แร่ เวลาเฉลี่ย 
(วินาที) 

ประเภทของกิจกรรม ลกัษณะงาน 

A: นําขวดเปลา่ไปยงัเคร่ืองบรรจนํุา้แร่ 3.37 การดําเนินการ VA 
B: ตรวจสอบขวดโดยพนกังาน 3.37 การตรวจสอบ NNVA 
C: นําขวดใสใ่นเคร่ืองล้างขวด 4.43 การดําเนินการ VA 
D: บรรจนํุา้แร่ใสข่วดโดยเคร่ืองจกัร 5.00 การดําเนินการ VA 
E: ปิดฝาขวดโดยเคร่ืองจกัร 2.00 การดําเนินการ VA 
F: นําสง่ขวดไปให้พนกังานปิดพลาสติกหุ้มฝาขวด 3.00 การดําเนินการ VA 
G: ตรวจสอบปริมาณนํา้และปิดพลาสติกท่ีฝาขวด 4.50 การตรวจสอบ VA 
H: ตรวจสอบคณุภาพโดยรวม          3.37 การตรวจสอบ NVA 
I: นําขวดท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพ 
   สง่ไปยงัจดุรอการบรรจเุป็นแพค็ 

         2.00 การดําเนินการ NVA 

J: บรรจนํุา้แร่เป็นแพค็ 41.00 การดําเนินการ VA 
K: นําไปเก็บยงัลานเก็บผลิตภณัฑ์            7.96 การจดัเก็บ NNVA 

รวม 80.00   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 ความสญูเปลา่ท่ีเกิดขึน้ในแผนผงัสายธารคณุคา่ของสถานะปัจจบุนัในกระบวนการผลตินํา้แร่ 
จากตารางท่ี 2 และรูปท่ี 3 กิจกรรมและเวลาท่ีใช้ไปของกิจกรรมกระบวนการผลิตนํา้แร่ มีทัง้หมด 11 กิจกรรม ใช้

เวลารวมทัง้หมด 80 วินาทีกิจกรรมท่ีเพิ่มมลูคา่ให้กระบวนการผลิตนํา้แร่ (VA) มี 7 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม A, C, D, E, F, 
G และ J เวลาเฉล่ียรวมทัง้สิน้ 63.30 วินาที คิดเป็น 79.12% ของกระบวนการผลิตนํา้แร่ทัง้หมดกิจกรรมท่ีจําเป็นแต่ไม่
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นําขวด
เปลา่ไป
ยงั

เคร่ือง
บรรจุ
นํา้แร่ 

B 
ตรวจ 
สอบ

ขวดโดย
พนกั 
งาน 

 

E 
ปิดฝา
ขวด
โดย
เคร่ือง
มือ 

 

D 
บรรจุ
นํา้แร่
ใสข่วด
โดย
เคร่ือง 
มือ 

C 
นํา
ขวด
ใสใ่น
เคร่ือง
ล้าง
ขวด 

CT= 
3.37 

นํา้แร่บรรจขุวด 

พ่อค้าคนกลาง 

ลกูค้า 

CT= 
3.37 

CT= 
4.43 

CT= 
5.00 

CT= 
2.00 

CT= 
3.00 

CT= 
4.50 

CT= 
41.00 

CT= 
7.96 

J 

บรรจุ
นํา้แร่
เป็น
แพ็ค 

 

K 

นําไป
เก็บยงั
ลานเก็บ
สนิค้า 

 

Cycle Time = 80.00 วินาที 

6 

 Avail = 480 นาที 

กระบวนการผลิตนํา้แร่ 
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

 วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จงัหวัดเชียงใหม่ 

เพิ่มคณุค่า (NNVA) มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม BและKรวมใช้เวลาเฉล่ีย 11.33 วินาที คิดเป็น 14.17% ของกระบวนการ
ผลิตนํา้แร่ทัง้หมด ส่วนกิจกรรมท่ีไม่เพิ่มคณุค่า (NVA) มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม H และIรวมใช้เวลาเฉล่ีย 5.37 วินาที 
หรือคิดเป็น 6.71% ของกระบวนการผลตินํา้แร่ทัง้หมด จากการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่ากิจกรรมท่ีจําเป็นแต่ไม่เพิ่มคณุค่า 
(NNVA) และกิจกรรมท่ีไม่เพิ่มคณุค่า (NVA) มีการใช้เวลาเฉล่ียไม่สงูมาก แต่เป็นกิจกรรมท่ีไม่เกิดคณุค่าให้กบัการผลิต
นํา้แร่ ถ้าหากสามารถกําจัดในส่วนของกิจกรรมท่ีไม่จําเป็นออกไปได้ จะส่งผลต่อโรงงานคือ เม่ือโรงานสามารถกําจัด
กิจกรรมท่ีไมจํ่าเป็นภายในกระบวนการผลติออกไปทําให้เวลาในกระบวนการผลิตสัน้ลงได้ 
 การวิเคราะห์แผนผงัสายธารคณุคา่ของสถานะอนาคตในกระบวนการผลตินํา้แร่ พบวา่มีสองกิจกรรมของแผนผงั
สายธารคุณค่าของสถานะปัจจุบนั คือ กิจกรรม H (NVA) และ I (NVA) ท่ีโรงงานสามารถกําจัดหรือปรับปรุงเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตได้ โดยการตดักิจกรรม H (NVA): การตรวจสอบคณุภาพโดยรวมของนํา้แร่แต่ละขวดออกจาก
กระบวนการผลิตและนําหน้าท่ีการตรวจสอบคณุภาพโดยรวมของนํา้แร่แต่ละขวดมาให้พนกังานในกิจกรรม G (VA)เป็น
ผู้ ทําหน้าท่ีแทน จะเพิ่มเวลาในกระบวนการนีจ้าก 4.50 วินาที เป็น 5.50 วินาที หรือเพิ่มขึน้ประมาณ 1วินาที แต่ไม่ทําให้
เวลาโดยรวมเพิ่มขึน้แต่อย่างใด โดยจะให้พนกังานจากกิจกรรม H (NVA) ไปทํางานร่วมกบัพนกังานจากกิจกรรม G (VA) 
ทําให้ในกิจกรรม G (VA) มีพนกังานเพิ่มเป็น 2 คน แต่พนกังานโดยรวมเท่าเดิม และตดักิจกรรม I (NVA ) ซึง่เป็นกิจกรรม
ท่ีไมเ่พิ่มคณุค่า ทําให้เวลาลดลง 2.00 วินาที ในกิจกรรม I และเม่ือตดักิจกรรม H และ I ออกจากกระบวนการ สามารถลด
ระยะทางในการนํานํา้แร่บรรจุขวดไปบรรจุรวมกันเป็นแพ็คได้ โดยให้พนักงานบรรจุท่ีมีหน้าท่ีบรรจุนํา้แร่เป็นแพ็ค 
(พนกังานในกิจกรรม J) ขยบัมาแทนท่ีพนกังานตรวจคณุภาพโดยรวมในกิจกรรม H (NVA) โดยทําให้ระยะเวลาการผลิต
รวมลดลง ซึง่รอบการผลิตต่อ 1 แพ็คนัน้ สามารถลดลงได้ 4 วินาที และใน 1 วนั สามารถผลิตได้ 833 แพ็ค จึงทําให้ผล
ของการตัดกิจกรรม H และ I โดยรวมต่อการผลิต 1 วัน เท่ากับ 55 นาที จึงทําให้เวลาการผลิตต่อวันเหลือ เท่ากับ           
425 นาที ซึง่มีผลให้ระยะเวลารวมของกระบวนการผลิตนํา้แร่ลดลงรูปท่ี 4 แสดงผงัสายธารคณุค่าของสถานะอนาคตของ
กระบวนการผลตินํา้แร่ทัง้  9 กิจกรรม (A-I) ลดลงจากเดิม 2 กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 4  แผนผงัสายธารคณุคา่ของสถานะอนาคตของกระบวนการผลตินํา้แร่ 
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G 
ตรวจ 

สอบปริมาณนํา้
และปิดพลาสติก 

และตรวจ 
สอบคณุ 

ภาพโดยรวม 

F 
นําสง่
ขวดไป
ให้พนกั 
งานปิด 
พลาส 
ติก 
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A 
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สอบ

ขวดโดย
พนกั 
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E 
ปิดฝา
ขวด
โดย
เคร่ือง
มือ 

 

D 
บรรจุ
นํา้แร่
ใสข่วด
โดย
เคร่ือง 
มือ 

C 
นํา
ขวด
ใสใ่น
เคร่ือง
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ขวด 
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3.37 

นํา้แร่บรรจขุวด 
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CT= 
3.37 
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4.43 

CT= 
5.00 

CT= 
2.00 

CT= 
3.00 

CT= 
5.50 

CT= 
41.00 

CT= 
7.96 

J 

บรรจุ
นํา้แร่
เป็น
แพ็ค 

 

K 

นําไป
เก็บยงั
ลานเก็บ
สนิค้า 

 

Cycle Time = 75.63วินาที 

6 

 Available Time = 425 นาที 

กระบวนการผลิตนํา้แร่ 
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

 วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จงัหวัดเชียงใหม่ 

สรุปผลการศกึษาและข้อเสนอแนะ 
ในการวิเคราะห์กระบวนการผลิตนํา้แร่สําหรับโรงงานผลิตนํา้แร่ในตําบลปิล๊อก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบรีุโดยจําแนกประเภทของกิจกรรม พบว่ามีกิจกรรมในกระบวนการผลิตนํา้แร่บรรจขุวดทัง้สิน้ 11 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมท่ีเพิ่มคณุค่า (VA) จํานวน 7 กิจกรรมกิจกรรมท่ีจําเป็นแต่ไม่เพิ่มคณุค่า (NNVA) จํานวน 2 กิจกรรม และกิจกรรม
ท่ีไม่เพิ่มคณุค่า (NVA) จํานวน 2 กิจกรรม ระยะเวลาทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการผลิตรวม 80 วินาทีต่อหนึ่งแพ็ค (12 
ขวด) จากผลการศึกษา เม่ือทําการลดหรือตัดกิจกรรมท่ีไม่เพิ่มคุณค่า(NVA) ออกจะได้แผนผังสายธารคุณค่าสถานะ
อนาคตโดยสง่ผลให้เวลาเฉล่ียรวมทัง้กระบวนการผลติลดลงจาก 80 วินาที เป็น 75.63 วินาทีตอ่หนึง่แพค็  

ในหนึ่งรอบการผลิต โรงงานมีกําลงัการผลิต เท่ากับ 10,000 ขวด หรือ 833 แพ็ค โดยใช้เวลาในการผลิตใน
แผนผงัสายธารคณุค่าสถานะปัจจุบนัรวม 480 นาทีหรือ 8 ชัว่โมง เม่ือวิเคราะห์ในแผนผงัสายธารคณุค่าสถานะอนาคต 
และตดักิจกรรมท่ีไม่เพิ่มมลูค่าออก ทําให้เวลาในการผลิตต่อรอบลดลงเหลือ 425 นาทีหรือ 7 ชัว่โมงโดยลดเวลาลงได้ 55 
นาทีต่อหนึ่งรอบการผลิต ดงันัน้จํานวนเวลาท่ีลดลงทางโรงงานสามารถนําไปเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการ
ผลติและการจดัการทรัพยากรด้านอ่ืนได้ 

อีกทัง้ การพิจารณาเร่ืองการจดัการทรัพยากรด้านแรงงาน การท่ีกระบวนการผลิตสามารถลดเวลาลงได้ 55 นาที
ต่อรอบการผลิตส่งผลต่อค่าจ้างแรงงานของพนกังาน โดยปัจจบุนัโรงงานมีการจ่ายค่าจ้างแรงงานเป็นรายวนั วนัละ 250 
บาทต่อวนั ต่อคนโดยค่าจ้างแรงงานของพนกังานปกติจะทํางานวนัละ 8 ชัว่โมงต่อวนั ในสถานะอนาคตของแผนผงัสาย
ธารคณุค่า ระยะเวลาในการผลิตนํา้แร่สามารถลดลงเหลือ 7 ชัว่โมงต่อวนั จะได้เวลาท่ีลดลง 55 นาที หรือ ประมาณ 1 
ชัว่โมงทางโรงงานมีการจ้างงานพนกังานในสายการผลิตทัง้หมด 6 คน ซึง่เวลาท่ีเหลือจากการปรับปรุงกระบวนการผลิต 1 
ชั่วโมงท่ีลดลงนัน้พนักงานในสายการผลิตจะสามารถใช้เวลาท่ีลดลงได้ในส่วนอ่ืนๆ เช่น การตรวจสอบวัตถุดิบ การ
จดัเตรียมสนิค้าสําเร็จรูปเพ่ือสง่ตอ่ให้กบัลกูค้า รวมถงึการจดัเรียงสนิค้าบนรถ เป็นต้น  

แต่ปัจจบุนัการจ่ายค่าจ้างแรงงานในประเทศไทยเป็นการจ่ายค่าจ้างเป็นรายวนั ยงัไม่มีการจ่ายค่าจ้างเป็นราย
ชัว่โมงซึ่งแนวทางการใช้แผนผงัสายธารคณุค่าปรับปรุงกระบวนการผลิตสามารถใช้ลดค่าจ้างแรงงานในสถานะอนาคตท่ี
โรงงานมีการจ่ายค่าจ้างแรงงานเป็นชั่วโมง โรงงานจะสามารถลดค่าจ้างแรงงานของพนกังานในสายการผลิตทัง้ 6 คน 
ลดลงจากเดิม 1,500 บาทต่อรอบการผลิต เหลือ 1,328 บาทต่อรอบการผลิต ดงันัน้ค่าจ้างแรงงานต่อรอบการผลิตจะ
ลดลง 172 บาท และถ้าคํานวณค่าใช้จ่ายสําหรับระยะเวลา1 เดือนจะสามารถลดค่าจ้างแรงงานได้ 5,156 บาทต่อหนึ่ง
เดือน หรือใน 1 ปีจะลดคา่จ้างแรงงานลงได้62,734 บาทตอ่ปีดงัแสดงในตารางท่ี 3 
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

 วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จงัหวัดเชียงใหม่ 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบต้นทนุคา่แรงจากแผนผงัสายธารคณุคา่สถานะปัจจบุนัและอนาคตของกระบวนการผลตินํา้แร่ 
 

กระบวน
การผลิต
นํา้แร่ 

กําลงัผลิต 
เวลาท่ีใช้ใน
การผลิต 

พนกั 
งาน 

คา่แรง (แจกแจง) คา่แรงรวม 

ขวด:
วนั 

แพ็ค:
วนั 

นา
ที 

ชม. คน 
บาท:
คน: 
วนั 

บาท: 
คน: 
นาที 

บาท: 
คน: 
ชม. 

บาท:
วนั 

บาท:
สปัดาห์ 

บาท:ปี 

ปัจจบุนั 10,000 833 480 8 6 250 0.52 31.25 1,500 10,500 547,500 

อนาคต 10,000 833 425 7 6 221 0.52 31.25 1,328 9,297 484,766 

เปรียบ 
เทียบ

คา่ใช้จ่าย 
(ลดลง) 

- - (55) (1) - (29) - - (172) (1,203) (62,734) 

 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเฉพาะกระบวนการผลิตนํา้แร่บรรจุขวด  
ภายในโรงงาน ซึง่เป็นเพียงสว่นเดียวของกิจกรรมในโซ่อปุทานทัง้หมดเท่านัน้ เน่ืองจากระยะเวลาในการศกึษามีอยู่จํากดั 
ผู้ ท่ีสนใจสามารถใช้เคร่ืองมือ แผนผงัสายธารคณุคา่ เพ่ือวิเคราะห์กิจกรรมทัง้หมดในโซ่อปุทานของธุรกิจ เพ่ือลดความสญู
เปล่าท่ีเกิดขึน้ในการดําเนินงาน  การศึกษาครัง้ต่อไปจึงเสนอให้มีการศึกษาวิเคราะห์ทุกกระบวนการหรือทุกกิจกรรม
ภายในองค์กรให้เหน็ถงึภาพรวมหรือภาพใหญ่ภายในองค์กรและเม่ือสามารถวิเคราะห์แก้ไขภายในองค์กรได้แล้วขัน้ต่อไป
ก็ควรจะจดัการวางแผนเพ่ือวิเคราะห์การทํางานร่วมกนัภายในโซ่อปุทานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานตลอดโซ่
อุปทาน  โดยมุ่งเน้น การลดกิจกรรมท่ีไม่เกิดมูลค่า และทําให้องค์กรมองเห็นภาพรวม เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา การ
ดําเนินงานได้ชดัเจนย่ิงขึน้ และท้ายท่ีสดุองค์กรสามารถดําเนินการสง่มอบคณุค่าในตวัสินค้าจากองค์กรไปยงัลกูค้าได้อีก
ด้วย โดยเคร่ืองมีนีจ้ะเพิ่มประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยองค์กร ต้องทําการวิเคราะห์แผนผงัสายธารคณุค่าอย่างต่อเน่ือง 
และสม่ําเสมอ นอกจากนีค้วรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของปัจจัยอ่ืนๆร่วมด้วย เช่นปัจจัยเก่ียวกับพนักงาน ซึ่งได้แก่ความ
เม่ือยล้าของพนกังาน สขุภาพและการหยดุงานของพนกังาน ซึง่ปัจจยัเหลา่นีล้้วนสง่ผลกระทบโดยตรงต่อเวลาท่ีใช้ในการ
ผลิต และประสิทธิภาพในการผลิต ปัจจยัเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร เช่นประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมของเคร่ืองจกัรและการ
หยุดเคร่ืองจักรเพ่ือทําการซ่อมแซมและซ่อมบํารุง เป็นต้น ซึ่งทัง้สองปัจจัยดังกล่าวคือปัจจัยท่ีสามารถเกิดความ
เปล่ียนแปลงได้ในแต่ละวนั ดงันัน้จึงเสนอแนะให้มีการวางแผนเพ่ือเตรียมพร้อมท่ีจะจดัการเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีเกิดขึน้
จากความไมแ่น่นอนในแตล่ะวนัในการศกึษาวิจยัครัง้ตอ่ไป 
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ต่อผู้ประกอบการ 
กรณีศึกษาอาํเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  

The Impacts of North-South economic corridor on entrepreneur: A Case Study of Chiang Klong 
District, Chiang Rai Province 

พงษ์นรินทร์ อตุมะรงัษี* ณฐัพรพรรณ อตุมา** และแสงจนัทร์ กนัตะบตุร** 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจยันี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความคิดเหน็ของผู้ประกอบการตอ่ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากระเบียงเศรษฐกิจ
เหนือ-ใต้ ผลดีและผลเสียท่ีผู้ประกอบการในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายได้รับจากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ความ
คิดเหน็ของผู้ประกอบการ ต่อปัญหาและอปุสรรค์ท่ีเกิดขึน้จากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และแนวทางการบริหารจดัการ เพ่ือ
รองรับผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ- ใต้ เป็นการสํารวจแบบภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การรวบรวมข้อมลู จากกลุม่ตวัอย่างคือผู้ประกอบการในอําเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย จํานวน 30 คน นําข้อมลูท่ีรวบรวม
ได้มาวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) 

ผลการวิจยัพบวา่ กิจการสว่นใหญ่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ โดยได้รับ
ผลกระทบมากท่ีสดุจากการขยายตวัของตลาด/กลุม่ลกูค้า และ จํานวนคู่แข่งท่ีมีเพิ่มขึน้ คิดเป็น   ร้อยละ 76.7 รายได้จากการ
ประกอบการ จํานวนคูค้่าเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 73.3 และความสามารถในการแข่งขนัเพิ่มขึน้ คิดเป็นร้อยละ 66.7 โดยรวมแล้ว
ผลกระทบทางบวกท่ีกิจการได้รับท่ีสําคญัคือ การพฒันาเส้นทางฯนีจ้ะส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมในอําเภอเชียงของ มีการ
เติบโตมากขึน้และส่งผลให้จํานวนลกูค้าซึ่งประกอบด้วยนกัธุรกิจ นกัท่องเท่ียวและผู้มาเยือนเพิ่มมากขึน้ สําหรับผลกระทบ
ทางลบท่ีได้รับคือการเข้ามาทําตลาดของสินค้าต่างชาติ ซึ่งมีต้นทนุการผลิตท่ีต่ํากว่าไทยมากและกิจการท่ีใช้แรงงานคนไทย 
จะมีต้นทนุท่ีสงูกว่ากิจการท่ีใช้แรงงานต่างด้าว นอกจากนีจ้ากการศึกษาปัญหาและอปุสรรคจากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ 
โดยรวมอยู่ในระดบัสงู โดยปัญหาท่ีมากท่ีสดุผู้ประกอบการท่ีขาดประสบการณ์อาจถูกแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากนัก
ลงทนุท่ีมีประสบการณ์ท่ีมากกว่า นอกจากนีผ้ลการทดสอบสภาพความสมัพนัธ์พบว่าอาย ุระดบัการศกึษา ประสบการณ์ใน
ตลาดต่างประเทศ และทกัษะความชํานาญด้านภาษา มีความสมัพนัธ์กบัการได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ –ใต้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 
 

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 

                                                           
* นกัศกึษาปริญญาโทหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
**  ดร.  อาจารย์สํานกัภาควิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
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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 
 

จากกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีเกิดขึน้ การท่ีประเทศตา่ง ๆ ได้มีนโยบายการค้าเสรี โดยมีการสง่เสริมให้เกิดการแข่งขนัด้าน
การผลิต การค้า การลงทนุเพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถให้กบัประเทศตนเอง ส่งผลให้การแข่งขนัในตลาดโลกทวีความ
รุนแรงเพิ่มขึน้ตามลําดบั ขณะเดียวกนัประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจหลายประเทศได้รวมตวัเป็นกลุ่มทางเศรษฐกิจเพ่ือ
ผนึกความแข็งแรงทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกนั เพ่ือเป็นประโยชน์ในกลุ่มประเทศท่ีกําลงัพฒันาเพ่ือจะทําให้การ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้สงูขึน้ จากทิศทางการเปล่ียนแปลงของทัว่โลกจงึมีความจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะปรับปรุงสมรรถนะ
ทางการแข่งขนัของประเทศให้ทดัเทียมกบัประเทศอ่ืน ๆ  

ประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความจําเป็นเพ่ือจะปรับปรุงสมรรถนะทางการแข่งขนัของประเทศ         ได้มีการกําหนด
ยทุธ์ศาสตร์ไว้ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9  (2545-2549)  ยทุธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  (สํานกังานพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2550)  ได้มีการพฒันาขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไว้หลาย ๆ ด้าน ในจํานวนนัน้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
เสนอยทุธ์ศาสตร์การผนกึกําลงักบัประเทศเพ่ือนบ้านในลกัษณะพนัธมิตร สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
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จากแผนงานพฒันาแนวพืน้ท่ีเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North – South Economic Corridor: NSEC) เช่ือมโยงระหว่าง
ประเทศจีน (มณฑลยนูาน)-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (แขวงหลวงนํา้ทา แขวงบ่อแก้ว) และประเทศ
ไทย (อําเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย) (กองสง่เสริมเศรษฐกิจสมัพนัธ์และความร่วมมือ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, 2550) 
ซึ่งจากแผนงานพฒันาแนวพืน้ท่ีเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ มีเป้าหมายเพ่ือลดภาวะความยากจน เพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก ลดค่าใช้จ่ายในด้านการขนส่งและสนบัสนนุการลงทนุการพฒันาท้องถ่ินและชายแดนท่ีอยู่ใน
พืน้ท่ี 
 ดงันัน้ จงึควรดําเนินการศกึษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ รวมทัง้ศกึษาลกัษณะธุรกิจ
ลกัษณะของผู้ประกอบการท่ีแตกตา่งกนัจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจแตกตา่งกนัหรือไมอ่ยา่งไร ทัง้นีเ้พ่ือรวมผลการศกึษา
ไปประกอบการเตรียมความพร้อมท่ีเหมาะสม นําไปกําหนดแนวทางและนโยบายเชิงรุกด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ในพืน้ท่ีอําเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ท่ีเป็นธุรกิจ เป็น
สว่นใหญ่ท่ีอาจเผชิญแรงกดดนัในการปรับตวัทัง้ในด้านการผลติ ด้านต้นทนุและคณุภาพ รวมถงึการนํานวตักรรมและ
เทคโนโลยีเข้ามาพฒันาสนิค้ามากขึน้ เพ่ือสร้างจดุยืนในตลาด และสนบัสนนุให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ช่วย
สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ียัง่ยืนระหวา่งประเทศตอ่ไป 
 จากความสําคญัดงักลา่วจงึได้มีการศกึษาตามวตัถปุระสงค์ดงันี ้

1.  เพ่ือทําการศกึษาสภาพทัว่ไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในอําเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
2.  เพ่ือศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อผู้ ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากระเบียง

เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ในอําเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
3.  เพ่ือศึกษาปัญหา อปุสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

จากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ในอําเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
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กรอบแนวคดิที่ใช้ในการศึกษา  
 

 จากการทบทวนเอกสารพบวา่ 
Input Process Output 

1. ข้อมลูกิจการ 
1) ขนาดของกิจการ 
2) จํานวนเงินทนุจดทะเบียน 
3) ประเภทกิจการ 

2. ความคิดเหน็ผู้ประกอบการ ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจจากระเบียงเศรษฐกิจ
เหนือ-ใต้ 
3. ข้อมลูผู้ประกอบการทัว่ไป 

1) ขนาดกิจการของผู้ประกอบการ 
(SIZE) 

2) อายขุองผู้ประกอบการ (AGE) 
3) ระดบัการศกึษาของผู้ประกอบการ 

(EDU) 
4) ประสบการณ์ในตา่งประเทศของ

ผู้ประกอบการ (EXP) 
5) ทกัษะด้านภาษาตา่งประเทศของ

ผู้ประกอบการ (LANG 
4. ข้อมลูด้านการดําเนินงาน 

1) บคุลากร 
2) การตลาด 
3) การผลติ 
4) บริหารด้านขนสง่ 
5) การจดัการทางด้านทัว่ไป  

1. วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) 
 
 
 
 
 

2. การวิเคราะห์การถดถอย 
โลจิสติก (Logistic Regression 
Analysis) 
 
 
 
 
 
 

 
3. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ 

(Qualitative Analysis) 
 

1. สภาพทัว่ไปของวิสาหกิจ ปัญหา – 
อปุสรรค และแนวทางการแก้ไข
อปุสรรค  

 
 
 
 
2. ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ตอ่
ผู้ประกอบการ กรณีศกึษา อําเภอ
เชียงของ จงัหวดัเชียงราย  
 
 
 
 
 
 

3. ศกัยภาพของผู้ประกอบการตอ่การ
พฒันาเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ 

 
 

 

วิธีการศึกษา  
1. ขอบเขตการศกึษา          

1) ขอบเขตพืน้ท่ีการศกึษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม อําเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
2) ขอบเขตประชากร ท่ีใช้ในการศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทัง้หมด 5 ประเภทกิจการ  

ผู้ประกอบกิจการโรงแรม ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร ผู้ประกอบกิจการค้าปลีกค้าสง่ ผู้ประกอบกิจการจําหน่ายวสัดุ
ก่อสร้างและอปุกรณ์ไฟฟ้า ผู้ประกอบกิจการธุรกิจอตุสาหกรรมเกษตร ในอําเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
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3) ขอบเขตเนือ้หา ทําการศกึษา ขนาดของวิสาหกิจ อายขุองผู้ประกอบการวิสาหกิจ ประสบการณ์ในตลาดต่างประเทศ
ของผู้ประกอบการของวิสาหกิจ ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการวิสาหกิจ ความสามารถและทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศของผู้ประกอบการวิสาหกิจ ท่ีมีความสมัพนัธ์กับความคิดเห็นต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ตอ่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอําเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 

2. ขัน้ตอนการศกึษา 
ในการศกึษานี ้เป็นการศกึษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดย

แบง่วิธีการดําเนินการวิจยัเป็น 3 รูปแบบ  
1) การศกึษาภาคสนามโดยการเก็บรวบรวมข้อมลูจากการสํารวจ (Survey  Method) ในพืน้ท่ี อําเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 

โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed ended question) และปลายเปิด (Open 
end question) โดยนํามาประมวลผลทางด้านสถิติ  

2) การศกึษาวิจยั โดยใช้รูปแบบการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview) โดยจะทําการสมัภาษณ์ผู้แทนของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และผู้ประกอบการธุรกิจในพืน้ท่ี อําเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย เพ่ือศกึษาสภาพทัว่ไปของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในอําเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม จากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ปัญหาของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ในอําเภอเชียงของ จงัหวดั
เชียงราย  

3) การศกึษาวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยค้นคว้าศกึษาข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องรวมถึง
เอกสาร บทความ สิง่พิมพ์ ข้อมลูจากเวบ็ไซด์อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข้อง 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การศกึษานี ้ได้กําหนดกลุม่ตวัอยา่งดงันี ้

  กลุ่มท่ี 1.  หน่วยงานในกํากบัดแูล ผู้ กําหนดนโยบาย นกัวิชาการท่ีเก่ียวข้องและ ผู้ประกอบการของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม  
     กลุ่มท่ี 2. ผู้ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น ผู้ประกอบกิจการโรงแรม ผู้ประกอบกิจการ
ร้านอาหาร ผู้ประกอบกิจการค้าปลีกค้าสง่ ผู้ประกอบกิจการจําหน่ายวสัดกุ่อสร้างและอปุกรณ์ไฟฟ้า ผู้ประกอบกิจการธุรกิจ
อตุสาหกรรมเกษตร ในพืน้ท่ีอําเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย  
  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)  

โดยการกําหนดโควตาจากลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น ผู้ประกอบกิจการโรงแรม ผู้ประกอบกิจการ
ร้านอาหาร ผู้ประกอบกิจการค้าปลีกค้าสง่ ผู้ประกอบกิจการจําหน่ายวสัดกุ่อสร้างและอปุกรณ์ไฟฟ้า ผู้ประกอบกิจการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร โดยจะศึกษากลุ่มตัวอย่างเหล่านีจ้ากการสุ่มตัวอย่างทัง้หมดจํานวน 30 ราย (ข้อมูลจาก
เทศบาลเวียงเชียงของ อําเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย  ผู้จดทะเบียนพาณิชย์ การค้ามีจํานวน 144 ราย) การสุม่ตวัอย่าง 
จะใช้การสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ใช้วิธีการกําหนดสดัส่วนตามจํานวน
วิสาหกิจในอําเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย เพ่ือให้ได้จํานวนวิสาหกิจท่ีเหมาะสม 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพ โดยจะทําการสมัภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และผู้ประกอบการ
ธุรกิจในพืน้ท่ีจํานวนละ 5 ราย ในพืน้ท่ี อําเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย  
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4. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
ข้อมูลปฐมภูมิได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และสอบถามความคิดเห็นจากการสํารวจ

ภาคสนาม (Field Survey) ใช้แบบสอบถามท่ีผู้ตอบสามารถตอบได้ด้วยตวัเอง เป็นเคร่ืองมือในการรวมข้อมลู จากกลุ่ม
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในพืน้ท่ีอําเภอเชียงของ ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและทิศทางของ
กิจการ    
5.วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล   

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  
1.การวิเคราะห์ทางสถิติ (Descriptive Statistics) ศกึษาสภาพทัว่ไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

ศกึษาปัญหา อปุสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
2. การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ (Regression Analysis) โดยใช้เคร่ืองมือ (Logistic Regression Analysis) เพ่ือ 

ศกึษาปัจจยัท่ีมีตอ่ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ โดยมีโมเดลท่ีใช้ในการศกึษาดงันี ้
 

 EC  =  a0 + a1 SIZE1+a2 AGE2+a3 EXP3+a4 EDU4+ a5 LANG5 

 EC  =  ระดบัผลกระทบทางเศรษฐกิจจากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ ใต้ 
  1: มีผลกระทบ 
  0: ไมมี่ผลกระทบ 

                     SIZE =  ขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
  1: ขนาดกลาง 
  0: ขนาดยอ่ม 

                       AGE =   อายขุองผู้ประกอบการโดยให้คา่จากน้อยไปมาก คือ 1-4 
 1: น้อยกวา่ 30 ปี 
  2: 30- 40 ปี 
  3: 41-50 ปี 
  4: 51-60 ปี 
 EXP =  ประสบการเดินทางเก่ียวกบัธุรกิจในตา่งประเทศ 
  1: เคยเดินทางไป 
  0: ไมเ่คยเดินทางไป 
 EDU =  ระดบัการศกึษาของผู้ประกอบการ 
  1: สงูกวา่ระดบัปริญญาตรี 
  0: ต่ํากวา่ระดบัปริญญาตรี 
LANG =  ความสามารถในการส่ือสารภาษาตา่งประเทศ 
  1: ส่ือสารได้ 
  0: ส่ือสารไมไ่ด้ 
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ผลการศึกษา  
 

ส่วนที่ 1 สภาพทัว่ไปของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและความคิดเห็นเก่ียวกบัระเบียงเศรษฐกิจ 
                เหนือ-ใต้ 

จากการออกแบบสอบถาม พบวา่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพืน้ท่ีอําเภอเชียงของ จงัหวดั
เชียงราย โดยมีสภาพทัว่ไปตามรายละเอียดดงันี ้

ขนาดของกิจการสว่นใหญ่เป็น กิจการขนาดย่อม คิดเป็นร้อยละ 96.7 ลกัษณะของธุรกิจ โดยประกอบการเจ้าของ
คนเดียว คิดเป็นร้อยละ 76.7 เงินลงทนุของกิจการ คือ 1-5 ล้าน คิดเป็นร้อยละ 46.7 สว่นใหญ่ประเภทของธุรกิจ คือ ธุรกิจ
บริการ คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา คือ ธุรกิจค้าปลีก คิดเป็นร้อยละ16.7สินค้าและบริการของกิจการ สว่นใหญ่ คือ สินค้า
ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม คิดเป็นร้อยละ 30 สินค้าประเภทสินค้าอปุโภคบริโภค คิดเป็นร้อยละ 26.7 จํานวนพนกังานของ
กิจการ ส่วนใหญ่กิจการมีจํานวนพนกังาน 1-50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ยอดขายรวมของกิจการปี พ.ศ. 2554 ส่วนใหญ่
กิจการมียอดขาย 1-5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.3 ระยะเวลาดําเนินการของกิจการ คือ 10-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 ระดบั
ความเก่ียวข้องในการสง่ออก คือ ไม่เคยสง่ออกและไม่มีแผนท่ีจะสง่ออกในช่วง 3 ปีข้างหน้า คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา คือ 
สง่ออกอยูแ่ล้ว/เคยสง่ออก คิดเป็นร้อยละ 33.3 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.3 อาย ุ30-40 ปี คิดเป็น    ร้อยละ 30 การศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70 เจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 73.3 โดยมีความชํานาญด้านการจดัการ บริหารบคุคล คิด
เป็นร้อยละ 26.7 การบริหารจดัการในกิจการ 10-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.7 สว่นใหญ่ไมเ่คยศกึษาหรือพกัอาศยัในต่างประเทศ 
คิดเป็นร้อยละ 93.3  การเดินทางเก่ียวกบัธุรกิจในประเทศในอนภุมิูภาคลุม่นํา้โขงในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา ผู้ตอบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่เคยเดินทางไปมากกวา่ 10 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 33.3 การส่ือสารด้วยภาษาตา่งประเทศ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่
สามารถส่ือสารด้วยภาษาต่างประเทศได้ 1-2 ภาษา คิดเป็นร้อยละ 70 ภาษาต่างประเทศท่ีสามารถส่ือสารได้ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม สว่นใหญ่สามารถส่ือสารด้วยภาษาองักฤษได้ คิดเป็นร้อยละ 70 และรองลงมาภาษาลาว คิดเป็นร้อยละ 63.3 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ทราบข้อมลูเก่ียวกบัระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ จากส่ือต่าง ๆ ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ วิทย ุ
โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต วารสาร นิตยสาร คิดเป็นร้อยละ 80 

นอกจากนีค้วามคิดเห็นของผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ มี
ค่าเฉล่ีย 3.82 โดยจากการศกึษาผู้ประกอบการสว่นใหญ่จะมีการต่ืนตวัและแสวงหาข้อมลูเก่ียวกบัเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
เหนือ-ใต้ คิดเป็นร้อยละ 4.06  

อย่างไรก็ตามผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อระเบียงเศรษฐกิจเหนือ ใต้ พบว่าผู้ประกอบการสว่นใหญ่ได้รับผลกระทบ
ทัง้ทางบวกและทางลบ โดยผลกระทบมากท่ีสดุคือ การขยายตวัของตลาด/กลุ่มลกูค้า และ จํานวนคู่แข่งขนั คิดเป็นร้อยละ 
76.7 รองลงมาคือ รายได้ของผลประกอบการ และ จํานวนลกูค้า คิดเป็นร้อยละ 73.3 และ ความสามารถในการแข่งขนั คิดเป็น
ร้อยละ 66.7 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัผลดีท่ีได้รับจากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ ใต้ ผู้ประกอบการสว่นใหญ่เห็นว่าการพฒันาเส้นทางฯ 
นีจ้ะสง่ผลให้เศรษฐกิจโดยรวมในพืน้ท่ี มีการเติบโตมากขึน้คิดเป็นร้อยละ 3.96 รองลงมา คือจํานวนลกูค้าซึง่ประกอบด้วยนกั
ธุรกิจ นกัทอ่งเท่ียวและผู้มาเยือนมากขึน้ คิดเป็นร้อยละ 3.93 
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อยา่งไรก็ตามผู้ประกอบการบางสว่นยงัคงไม่แน่ใจในประเด็นเพิ่มศกัยภาพด้านการสง่ออกให้แก่กิจการคิดเป็นร้อย
ละ 3.50 รองลงมา คือได้รับการลดหย่อนภาษีระหว่างประเทศ จากการกระตุ้นให้เกิดการสง่ออกจากเส้นทางนี ้คิดเป็นร้อยละ 
3.33 

สําหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อการพฒันาจากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ ใต้ ได้แก่ผลกระทบจากการเข้ามาทํา
ตลาดของสนิค้าตา่งชาติ ซึง่มีต้นทนุการผลติท่ีต่ํากวา่ไทยมากคิดเป็นร้อยละ 4.23 รองลงมา คือกิจการท่ีใช้แรงงานคนไทย จะ
มีต้นทนุสงูกวา่กิจการท่ีใช้แรงงานตา่งด้าวคิดเป็นร้อยละ 4.10 

ความคิดเห็น ของผู้ประกอบการเก่ียวกบัปัญหาและอปุสรรคจากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ พบอปุสรรคในระดบั
มากทกุข้อ ประกอบด้วยผู้ประกอบการท่ีขาดประสบการณ์อาจถกูแย่งสว่นแบ่งทางการตลาดจากนกัลงทนุท่ีมีประสบการณ์ท่ี
มากกว่าคิดเป็นร้อยละ 4.16 รองลงมาคือขาดข้อมลูข่าวสารด้านการตลาดบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ คิดเป็นร้อย
ละ 4.13 และมีต้นทนุรวม ท่ีคอ่นข้างสงูคิดเป็นร้อยละ 4.03 

ความคิดเห็น เก่ียวกบัแนวทางการบริหารจดัการท่ีรองรับผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ พบว่า
ผู้ประกอบการส่วนมากโดยประเด็นสําคญัเก่ียวกบัแนวทางการบริหารจดัการ ประกอบด้วยการหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับ
การค้าระหว่างประเทศ กลยทุธ์ทางการแข่งขนั และกฎหมายการค้าระหว่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 4.36 รองลงมา คือศกึษา
ข้อมลูและศกึษาการลงทนุในประเทศบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้พาดผา่น เพ่ือประกอบการตดัสินใจการลงทนุ และ 
การปรับเปล่ียนการบริหารจัดการให้มีความทนัสมยัมากขึน้ คิดเป็นร้อยละ 4.20 ต่อมา การรวมกลุ่มแลกเปล่ียนความรู้ 
ประสบการณ์ของผู้ประกอบการเพ่ือให้เกิดพลงัในการขบัเคล่ือนพฒันาธุรกิจ และ การปรับเปล่ียนกลยทุธ์ด้านการตลาดให้ทนั
เหตกุารณ์ เช่น การนําเสนอสนิค้าใหม ่ๆเพ่ือดงึดดูลกูค้า คิดเป็นร้อยละ 4.16 

 
ส่วนที่ 2 ปัจจยัของสว่นบคุคลของผู้ประกอบการตอ่ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ 

จากการวิเคราะห์ปัจจยัของส่วนบคุคลของผู้ประกอบการมีผลกระทบทางเศรษฐกิจจากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-
ใต้ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis) มีผลการวิเคราะห์ดงันี ้

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ 

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 พงษ์นรินทร์. 2556 หน้า 66 
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จากการวิเคราะห์พบว่า โมเดลมีค่าสหสมัพนัธ์พหมีุค่าเท่ากบั .733 และค่าสมัประสิทธ์ิการกําหนด (R²) มีค่า
เท่ากบั .537 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (S.E.est Y) 0.36401 ซึ่งแสดงว่าตวัแปรอิสระสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตวัแปรตามได้ 53.70 % และเม่ือพิจารณาเป็นรายตวัแปรแล้ว พบว่า ขนาดกิจการของ
ผู้ประกอบการ (SIZE) และอายขุองผู้ประกอบการ (AGE.) เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการขยายตวัของตลาด/กลุ่มลกูค้า
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเป็นอิทธิพลทางลบทัง้สองตวัแปร  

นอกจากตวัแปรระดบัการศึกษาของผู้ประกอบการ (EDU) ประสบการณ์ในต่างประเทศของผู้ประกอบการ 
(EXP) และทกัษะด้านภาษาต่างประเทศของผู้ประกอบการ (LANG) ได้มีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัทางบวกต่อผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจของการขยายตวัของตลาด/กลุม่ลกูค้า 

อธิบายได้ว่าลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบการวิสาหกิจ ได้แก่ ระดบัการศึกษาของผู้ประกอบการ (EDU) 
ประสบการณ์ในต่างประเทศของผู้ประกอบการ (EXP) และทกัษะด้านภาษาต่างประเทศของผู้ประกอบการ (LANG)  ท่ีมี
อิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัทางบวกต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจจากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ผู้ประกอบการมีการศกึษาท่ีสงู
จะทําให้ผู้ประกอบการมีการต่ืนตวั เตรียมความพร้อมศกึษาทางด้านสภาพทางเศรษฐกิจลว่งหน้าพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนให้
เข้ากบัทกุสถานการท่ีมากกว่า เพ่ือท่ีจะรองรับจากผลกระทบทางเศรษฐกิจประสบการณ์ในตลาดต่างประเทศ และทกัษะ
ความชํานาญด้านภาษาท่ีสงูกว่า มีส่วนช่วยในการประกอบวิสยัทศัน์และมมุมองทางการตลาดท่ีกว้างกว่าทําให้ทราบถึง
ความต้องการของตลาด และมองถึงช่องทางการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี มีผลให้การดําเนินธุรกิจ
ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการเจรจาในด้านธุรกิจและการเข้าถึงข้อมลูส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เห็นความสําคญัของ
การตลาดตา่งประเทศ รวมถงึมีแนวคิดท่ีจะเปิดรับสิง่ใหม ่ๆ มากกวา่ 
 
ส่วนที่ 3 การศกึษาศกัยภาพของผู้ประกอบการตอ่การพฒันาระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ 

จากการสมัภาษณ์เชิงลึก ผู้ ให้สมัภาษณ์ใน หน่วยงานกํากับดูแล ผู้ กําหนดนโยบายและนักวิชาการ (เจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐ/นกัวิชาการ/ผู้ เช่ียวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศทัง้ภาครัฐและเอกชน) ส่วนใหญ่ทราบข้อมลู ในองค์กรของตนเอง 
รวมถึงจากการรับรู้ข่าวสารทางส่ือต่างๆเช่นหนงัสือพิมพ์ โทรทศัน์ วิทย ุและส่ือออนไลน์ และการจดัสมัมนาอบรมต่าง ๆ มี
ความคิดเห็นว่าเชียงของมีการเติบโตและอนาคตข้างหน้าถือว่าเป็นจุดยทุธ์ศาสตร์ของการค้าชายแดนท่ีสําคญัของประเทศ
ไทย หน่วยงานภาครัฐท่ีได้ดําเนินการอยู่ในปัจจบุนัเช่ือว่าการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจเหนือ ใต้ จะมีกระทบทัง้บวกและลบท่ี
แตกต่างกนั ดงันัน้ผู้ประกอบการจําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม เพ่ือตัง้รับกบัสิ่งท่ีกําลงัจะเกิดการรับผลกระทบท่ีเข้ามา
หากผู้ประกอบการไม่มีการเตรียมความพร้อมใดๆการพฒันาท่ีเกิดขึน้ดงักล่าวจะต้องพบผลกระทบอย่างมากต่อการดําเนิน
ธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในพืน้ท่ีอําเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงรายส่วนใหญ่
ทราบข้อมลู ในองค์กรของตนเอง รวมถึงจากการรับรู้ข่าวสารทางส่ือต่าง ๆ เช่นหนงัสือพิมพ์ โทรทศัน์ วิทย ุและส่ือออนไลน์ 
และการจดัสมัมนาอบรมต่าง ๆ และสว่นใหญ่มีความคิดเห็นว่า    เชียงของมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและอนาคตข้างหน้าถือ
ว่าเป็นจุดยทุธ์ศาสตร์ของการค้าชายแดนท่ีสําคญัของประเทศไทย ปัจจุบนัการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจมีผลกระทบทัง้บวก
และลบท่ีแตกตา่งกนั เช่น มีการค้าการลงทนุท่ีเพิ่มขึน้เศรษฐกิจในพืน้ท่ีดีขึน้ ขณะเดียวกนั เกิดการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีสงูขึน้ 
อยา่งไรก็ตามการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ สง่ผลให้ผู้ประกอบการสว่นใหญ่มีการเรียนรู้ด้วยตวัเอง มีการรวมกลุม่ทําการศกึษา
ข้อมลูรับข้อมลูจากเครือข่ายตา่ง ๆ มีการอบรมสมัมนาในพืน้ท่ี มีการเตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับกบัสิ่งท่ีกําลงัจะเกิดเพ่ือให้
เกิดผลกระทบทางลบท่ีเข้ามาก็น้อยลง  
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ผลจากการสัมภาษณ์ชีใ้ห้เหน็ว่า 
ผู้ประกอบการสว่นใหญ่เหน็ประโยชน์จากเส้นทาง NSEC โดยเหน็วา่ SMEs ทัง้ระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศได้รับ

ประโยชน์จากเส้นทาง NSEC  และทกุภาคสว่นจะได้รับประโยชน์จากเส้นทางนี ้ความคิดเห็นและคาดหวงัว่าเส้นทาง NSEC 
จะสง่ผลกระทบทัง้ทางบวกตอ่การค้าของกิจการ แม้วา่ SMEs สว่นใหญ่จะมีความคาดหวงัว่าจะได้รับประโยชน์จากเส้นทางนี ้
แตก่ารต่ืนตวัและการแสวงหาข้อมลูเก่ียวกบัเส้นทาง NSEC รวมทัง้การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการพฒันาท่ีกําลงัจะเข้า
มายงัมีน้อยอยู ่ดงันัน้จงึจําเป็นต้องกระตุ้นให้ทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องเข้ามาดแูลอยา่งใกล้ชิด กระตุ้นให้ต่ืนตวัและรับรู้ข่าวสาร
โดยการรับสารจากส่ือตา่ง ๆ ให้มากขึน้ด้วย 

อย่างไรก็ตามปัญหาและอปุสรรค์ท่ีมากท่ีสดุ คือผู้ประกอบการในพืน้ท่ียงัขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเส้นทาง
เศรษฐกิจเหนือ ใต้ ด้านแนวทางการบริหารจดัการการฝึกอบรมผู้ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องในด้านการจดัการ หากพิจารณาด้าน
สินค้า หาวิธีการนําเสนอสินค้าแบบใหม่ๆเพ่ือดึงดดูความสนใจ และช่องทางใหม่ ๆ     การกระจายสินค้า และวิธีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพมากขึน้ ทําการปรับปรุงให้สินค้ามีมาตรฐานและมีเอกลกัษณ์ หากพิจารณาด้านหน้าท่ีการทํางานนัน้ แนว
ทางการบริหารจดัการเพ่ือรองรับการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจท่ีสําคญัท่ีสดุ ด้านการจดัการงานบคุคล ด้านการตลาด ด้านการ
ผลติ เป็นสําคญั เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนัด้านธุรกิจกบัประเทศเพ่ือนบ้านตามระเบียงเศรษฐกิจเหนือ ใต้ 

 

ข้อเสนอแนะ  
 

ข้อเสนอแนะและการนําเสนอผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ จะนําเสนอโดยอาศัยข้อมูลจากผลการศึกษา เพ่ือเป็น
แนวทางให้แก่ทัง้ภาครัฐและเอกชนในการจดัทํานโยบายปรับปรุง สง่เสริม และพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
พืน้ท่ีท่ีศกึษา ให้เพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจและได้รับโอกาสจากระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ เพิ่มขึน้อาทิ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชนในพืน้ท่ีต้องมีการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัระเบียงเศรษฐกิจ
เหนือ ใต้ เพิ่มมากขึน้ โดยส่ือท่ีสร้างการรับรู้ได้ดี ได้แก่นิตยสาร หนงัสือพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์ และอินเตอร์เน็ต ผู้ประกอบการท่ี
ขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจจําเป็นต้องหาความรู้เพิ่มเติม มีการจดักิจกรรมร่วมอย่างต่อเน่ือง มี
การให้คําแนะนําในเร่ืองของประโยชน์ท่ีจะได้รับ โอกาสทางด้านธุรกิจบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ ใต้ รวมไปถึงการเป็น
ศนูย์กลางเพ่ือเช่ือมโยงให้ผู้ประกอบการได้มีการแลกเปล่ียนแนวความคิดกบันกัธุรกิจจากประเทศเพ่ือนบ้านท่ีอยู่บนเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ ใต้ ช่วยกระตุ้นให้มีการต่ืนตวัมากขึน้ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการลงทนุเพิ่มขึน้ เพิ่มประสบการณ์
ใหม่ๆ ทัง้การจดัฝึกอบรมทกัษะทางด้านภาษาตา่งประเทศและประสบการณ์ตา่งในตลาดตา่งประเทศให้มากย่ิงขึน้ เพ่ือช่วยให้
มองเหน็โอกาสทางการตลาดได้ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กับประสิทธิผลของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 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 พราหมณ์บญุมี*  สิริวฒิุ บูรณพิร** และศรญัญา กนัตะบตุร***             
บทคัดย่อ 
 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นภาคธุรกิจท่ีมีความสําคญัอย่างย่ิงในการพฒันาเศรษฐกิจของจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยงานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาใช้กบัการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ พร้อมทัง้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของวิสาหกิจ เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการนําไปใช้ท่ีมีต่อ
ประสิทธิผลขององค์กร และเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลและสร้างความยัง่ยืนในระยะยาวของวิสาหกิจ โดยใช้แบบสอบถาม เป็น
เคร่ืองมือหลกัในการเก็บตวัอย่างจากเจ้าของวิสาหกิจและผู้บริหารระดบัสงูของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จงัหวดัเชียงใหม ่และได้แบบสอบถามท่ีสมบรูณ์จํานวน 519 ตวัอยา่ง จากการศกึษาพบวา่ การบริหารเชิงกลยทุธ์ตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลต่อประสิทธิผลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่อย่างมี
นยัสําคญั โดยเฉพาะการประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกบัการนํากลยทุธ์ไปปฏิบติั ซึ่งมีอิทธิผลต่อการบรรลปุระสิทธิผล
ขององค์กรมากท่ีสดุ  อยา่งไรก็ตามในสว่นของการวิเคราะห์กลยทุธ์และการสร้างกลยทุธ์ก็ยงัคงมีความสําคญัเช่นเดียวกนั 
เพราะฉะนัน้เม่ือวิสาหกิจสามารถทําได้ตามหลกัการดงักลา่ว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัเชียงใหม่จึงมี
แนวโน้มท่ีจะเพิ่มประสทิธิผลและสร้างความยัง่ยืน             

 
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 
 

ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินต่างๆ ท่ีส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติการณ์ Subprime 
หรือ วิกฤติต้มยํากุ้ ง (Asian Crisis) ล้วนแต่มีรากฐานมาจากประเด็นทางด้านจริยธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิน
ธุรกิจ (Donaldson, 2009) ท่ีมีการนําทฤษฎีการจดัการต่างๆ ท่ีมีความซบัซ้อนมาใช้อย่างไม่ตรงตามเง่ือนไขหรือจากการ
ไม่รู้จริง ผู้ศึกษาจึงสงสัยในทฤษฎีการจัดการท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองนัน้ว่ามีปัญหาท่ีการขาดการพัฒนาในด้าน
คณุธรรมและจริยธรรมหรือไม่ เป้าหมายของธุรกิจท่ียัง่ยืนนัน้ คือ การทําอย่างไรให้กิจการสามารถเติบโตและอยู่รอดใน
ระยะยาว ควบคู่ไปกับสงัคมและสภาพแวดล้อมได้ โดยไม่เป็นการทําลายระบบเศรษฐกิจของชุมชน ประเทศ และโลก
ตามลําดบั จงึเป็นท่ีมาของการศกึษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมุง่ให้องค์กรธุรกิจมีความพอประมาณ ดําเนินธุรกิจอย่าง
มีเหตผุล และเตรียมพร้อมกบัความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ (ปกรณ์ ลิม้โยธิน, 2551: 1) โดยเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เร่ืองใหม่ แต่
เป็นแนวคิดท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดํารัสชีนํ้าเป็นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมากว่า 30 ปี เพ่ือเป็นแนวทางให้รอดพ้นและดํารงอยู่ได้ในกระแสโลกาภิวตัน์ และพร้อมสําหรับ
การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในสงัคมยคุปัจจบุนั แก่นของทฤษฎีนีเ้ป็นแนวคิดมาจากหลกัพทุธศาสนาท่ีสอนให้คนดําเนินชีวิต
ตามทางสายกลาง มีความรู้จักประมาณตน รู้จักเหตุ รู้จักผล มีความเมตตาปราณี เห็นคนมีค่าเหนือทรัพย์สิน และให้
ความสําคญัตอ่การมีคณุธรรมในจิตใจ (กมล ฉายาวฒันะ, 2549: 85) 

ดงันัน้ ผู้ศกึษาจึงเห็นความสําคญัการศกึษาหลกัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาปรับใช้ในด้านของธุรกิจ โดย
ผู้ศกึษาได้เลือกกลุม่ธุรกิจท่ีเป็นเป้าหมายในการพฒันาครัง้นีคื้อ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium 
Enterprises, SMEs) เน่ืองจากตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติตัง้แต่ฉบบัท่ี 9 เป็นต้นมาได้เน้นพฒันา SMEs 
ให้มีความเข้มแข็ง และต้องการพฒันา SMEs ให้เป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะ SMEs มีความสําคญั
ต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมาก เช่น เป็นแหล่งการจ้างงานขนาดใหญ่ ช่วยพัฒนาชุมชน และเป็นแหล่งสร้างนวตักรรมท่ี
สําคญั เป็นต้น (Nural and Marja, 2004) โดยในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ศกึษาจะเน้นในสว่นของ SMEs ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซึง่
เป็นเมืองใหญ่สําคญัอนัดบัสองรองจากกรุงเทพมหานคร และเป็นศนูย์กลางคมนาคมและความเจริญในภมิูภาค 

ข้อจํากัดของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ อยู่ท่ีหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเพียงแค่แนวคิดและ
ปรัชญาในการดําเนินชีวิต ซึ่งมีกรอบแนวทางการนําไปใช้ในด้านเกษตรอยู่บ้าง แต่สําหรับในภาคธุรกิจยงัไม่มีการพฒันา
กรอบวิธีปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม (Santitaweeroek, 2008: 6) ทําให้ผู้ศึกษาต้องหากรอบทฤษฎีท่ีเป็นท่ียอมรับ และมี
ความเหมาะสมกบัลกัษณะของธุรกิจ SMEs มาใช้ควบคู่กนั เพ่ือสร้างลกัษณะและวิธีปฏิบติัท่ีเหมาะสมให้สอดคล้องกบั
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาแนวคิดการประยกุต์เศรษฐกิจพอเพียงเข้ากบัอตุสาหกรรมของ
อภิชยั พนัธเสน สรวิชญ์ เปรมช่ืน และ พิเชษฐ์ เกียรติเดชปัญญา (2550)     ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีได้จากงานวิจยัท่ีศึกษาจาก
พระราชดํารัสพร้อมตวัอยา่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ ท่ีทรงประทานไว้ในโอกาสต่างๆ ทําให้ได้ข้อสรุปชดัเจนถึง
หลกัท่ีจะนําไปประยกุต์ใช้ในการจดัการธุรกิจ และ แนวคิด 19 วิธีปฏิบติัท่ียัง่ยืนขององค์กรแบบ Rhineland ของ Gayle C. 
Avery (2005) ท่ีศึกษากบัองค์กร 28 แห่ง ท่ีใช้แนวคิดแบบ Rhineland ในการบริหารงาน และได้รับการยอมรับแล้วว่า
ประสบความสําเร็จในการสร้างความยัง่ยืน โดยทัง้ 2 แนวคิด มีลกัษณะและวิธีปฏิบติัท่ีเป็นต้นแบบในการดําเนินธุรกิจท่ีมี
จริยธรรม และเน้นสร้างความยั่งยืน โดยผู้ศึกษาได้นําทัง้ 2 แนวคิดมาศึกษาให้อยู่ในกรอบของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
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(Strategic Management) เพราะการบริหารเชิงกลยทุธ์นัน้ เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับกิจการท่ีมีสภาพแวดล้อมทางการแข่งขนั
ท่ีซับซ้อนและมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นการวางแผนระยะยาวท่ีเน้นสําหรับอนาคต และยังเป็น
กระบวนการท่ีจะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัให้กบัองค์กร (Fleisher, 2003: 2) โดยผู้ศกึษาหวงัว่าหลกัปฏิบติัท่ี
ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจ ท่ีจะตอบโจทย์เป้าหมายในการศึกษาครัง้นี ้โดยจะมีการวดัประสิทธิผลขององค์กร
ตามแนวคิดของ Paul E. Mott เพ่ือตรวจสอบว่ากระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนัน้มี
ความสมัพนัธ์กบัประสทิธิผลขององค์กรอยา่งไร 

ดงันัน้ วตัถปุระสงค์ของการศกึษาในครัง้นีคื้อ 
1) เพ่ือศกึษาระดบัการบริหารเชิงกลยทุธ์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มในจงัหวดัเชียงใหม ่
2) เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารเชิงกลยทุธ์ ท่ีมีต่อการ

เสริมสร้างประสทิธิผลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดัเชียงใหม ่

การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคดิที่ใช้ในการศกึษา 
 

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นหลกัปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงมีพระราชดํารัสชีแ้นะเป็น
แนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย โดยความพอเพียงจะต้องประกอบไปด้วย 3 คุณลกัษณะพร้อมๆ กัน คือ 
ความพอประมาณ ความมีเหตผุล และการมีภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดี (Piboolsravut, 2004) และการตดัสินใจจะทําอะไรให้อยู่
ในระดบัพอเพียงนัน้ต้องอาศยัทัง้ความรู้และคณุธรรมเป็นพืน้ฐาน (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2550: 56) โดยแนวคิดหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนิยมใช้ในภาคเกษตรกรรม แต่สําหรับในส่วนของภาคอตุสาหกรรมและธุรกิจนัน้ยงัถือเป็นเร่ือง
ใหม่ และไม่ค่อยมีแนวทางในการนําไปปฏิบติัให้เห็นมากนกั จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาแนวคิดการประยกุต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงเข้ากบัอตุสาหกรรมของอภิชยั พนัธเสน สรวิชญ์ เปรมช่ืน และพิเชษฐ์ เกียรติเดชปัญญา(2550) โดยแนวคิดของ 
อภิชยั  และคณะ นัน้ให้ความสําคญัในด้านของอตุสาหกรรมเป็นหลกั       โดยเป็นแนวคิดท่ีได้จากงานวิจยัท่ีศึกษาจาก
พระราชดํารัสพร้อมตวัอยา่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ ท่ีทรงประทานไว้ในโอกาสต่างๆ ทําให้ได้ข้อสรุปชดัเจนถึง
หลกัท่ีจะนําไปประยกุต์ใช้ในการจดัการธุรกิจได้ 9 ประการ ซึง่ในการศกึษาครัง้นีจ้ะศกึษากบั SMEs ในภาพรวม จึงต้องให้
ความสําคญักบั SMEs ประเภทอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม 9 หลกัปฏิบติัดงักล่าวนัน้มีจํานวนน้อยเกินไป และไม่
ครอบคลมุหลกัการบริหารเชิงกลยทุธ์ในทกุด้าน จึงเป็นสาเหตใุห้ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองแนวคิด 19 วิธีปฏิบติัท่ี
ยัง่ยืนขององค์กรแบบ Rhineland ของ Gayle C. Avery โดยสขุสรรค์ กนัตะบตุร (Kantabutra, 2006: 15) ได้นําแนวคิด
ขององค์กรแบบ Rhineland มาศกึษาจนได้เป็นแนวคิดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงกบัวิธีการของ Rhineland             ท่ีใช้หลกั
เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หลกั 3 คณุลกัษณะ และ 2 เง่ือนไขมาอธิบายการศกึษาเร่ือง 19 วิธีปฏิบติัขององค์กรท่ียัง่ยืนของ 
Avery แล้วพบว่าแต่ละวิธีปฏิบติัมีความสอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงทัง้ 3 คณุลกัษณะ และ 2 เง่ือนไข คือ ความ
พอประมาณ (Moderation) การมีเหตผุล (Reasonable) การมีภมิูคุ้มกนั (Self-immunity) เง่ือนไขความรู้ (Knowledge) 
และเง่ือนไขคณุธรรม (Morality) ซึ่งทําให้ผู้ศึกษามัน่ใจได้ว่าในแต่ละวิธีปฏิบติัตามแนวคิด Rhineland นัน้สามารถเป็น
ตวัแทนในการนําไปปฏิบติัให้สอดคล้องกบัแนวคิดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงได้ โดยผู้ศึกษาได้นําวิธีปฏิบติัจากทัง้ 2 แนวคิด
มาสร้างเป็นกรอบและแนวทางในการนําไปปฏิบติัของ SMEs ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยแบ่งประเภทของกิจกรรมออกตาม
ทฤษฎีการบริหารเชิงกลยทุธ์ ตามแนวคิดของ Gregory G. Dess และ Alex Miller (1993) เพราะมีรูปแบบการนําเสนอ
ขัน้ตอนของการบริหารเชิงกลยทุธ์ท่ีเข้าใจง่ายไม่ซบัซ้อน เหมาะท่ีจะนํามาใช้กบัธุรกิจ SMEs อีกทัง้ยงัมีความสมบรูณ์ใน
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กรอบของกระบวนการดําเนินการ โดยการบริหารเชิงกลยทุธ์ของ Dess และ Miller แบง่เป็น 3 ขัน้ คือ การวิเคราะห์กลยทุธ์ 
(Strategy Analysis) การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) และการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy 
Implementation) โดยวิธีการท่ีจะนําแนวคิดของ อภิชยั และ Avery มาแบง่ประเภทตามทฤษฎีการบริหารเชิงกลยทุธ์ว่าอยู่
ในกระบวนการขัน้ใดนัน้ จะทําการอ้างอิงตามลกัษณะของกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ท่ีผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาจาก
แนวคิดงานวิจัย และเอกสารวิชาการต่างๆ      จึงทําให้ผู้ศึกษาได้วิธีการดําเนินธุรกิจท่ีอยู่ในกรอบกระบวนการบริหาร
เชิงกลยทุธ์ ซึง่สอดคล้องตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในส่วนของการวดัผลกระทบจากระดบัการบริหารเชิงกลยทุธ์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     ผู้ศึกษาใช้
การวดัประสิทธิผลองค์กร (Measuring Organization Effectiveness)  ตามแนวคิดของ Paul E. Mott (1972)  เพราะมี
การแบ่งกลุ่มตวัวดัท่ีชดัเจน และให้ความสําคญัในการตอบสนองเป้าหมายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว มีความเหมาะสม
กบัลกัษณะองค์กรธุรกิจท่ีทําการศึกษา โดย Mott ได้สรุปเกณฑ์วดัประสิทธิผลขององค์กรไว้ 3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถ
ในด้านผลิตภาพ (Productivity) ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) และความสามารถในการปรับตวัเข้ากบั
สถานการณ์ (Flexibility) และผู้ศกึษาได้ศกึษาแนวคิดของ Rudin (2004) และ งานวิจยัของ Palmera และ Patterson 
(2008) เพิ่มเติม เพ่ือให้ทฤษฎีมีความสมบรูณ์และเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจในปัจจบุนั และการศกึษาในครัง้นีม้ากขึน้ 

ดงันัน้ จงึสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศกึษาครัง้นี ้ได้ตามรูปท่ี 1 ดงันี ้
 

 
รูปที่ 1  แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของตวัแปร 

   
โดยสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการนําเสนอข้อมลูมีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

สัญลักษณ์ ความหมาย 
SEPSM การประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารเชิงกลยทุธ์ 
SEPAN การประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกบัการวิเคราะห์กลยทุธ์ 
SEPFO การประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกบัการสร้างกลยทุธ์ 
SEPIM การประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกบัการนํากลยทุธ์ไปปฏิบติั 
สัญลักษณ์ ความหมาย 
EFFEC ประสทิธิผลองค์กร 
PRODU ประสทิธิผลด้านผลติภาพ 
ADAPT ประสทิธิผลด้านความสามารถปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม 
FLEXI ประสทิธิผลด้านความสามารถในการปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ 

 

EFFEC SEPSM 

SEPAN 

SEPFO 

SEPIM 

PRODU 

ADAPT 

FLEXI 

H2 

H3 

H4 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
H1 
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จากรูปท่ี 1 สามารถกําหนดสมมติุฐานการวิจยัในการศกึษาครัง้นีไ้ด้ดงัตอ่ไปนี ้
H1  การประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารเชิงกลยทุธ์มีอิทธิพลตอ่ประสทิธิผลขององค์กรในเชิงบวก 
H2 การประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารเชิงกลยทุธ์มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กรด้านผลิต

ภาพในเชิงบวก 
H3 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กรด้าน

ความสามารถในการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมในเชิงบวก 
H4 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กรด้าน

ความสามารถในการปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ในเชิงบวก   

วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศกึษา  

เนือ้หาในการศึกษาครัง้นีมี้ทฤษฎี และแนวคิดหลัก ได้แก่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามา
ประยกุต์ใช้ในการบริหารเชิงกลยทุธ์ทัง้ 3 ระดบั อนัได้แก่ การวิเคราะห์กลยทุธ์ (Strategy Analysis) การกําหนดกลยทุธ์ 
(Strategy Formulation) และการนํากลยทุธ์ไปปฏิบติั (Strategy Implementation) และแนวคิดการวดัประสิทธิผลของ
องค์กร โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในด้านผลิตภาพ (Productivity) ความสามารถในการปรับตัว 
(Adaptability) และความสามารถในการปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ (Flexibility)  

2. ขัน้ตอนการศกึษา 

จากการศึกษาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้ผู้ศึกษาได้แนวทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็น
กรอบในการศึกษาครัง้นีท้ัง้สิน้ 29 กิจกรรม จากนัน้นํากิจกรรมดงักล่าวมาแบ่งกลุ่มตามทฤษฎีการบริหารงานเชิงกลยทุธ์
โดยอ้างอิงการจัดกลุ่มจากกรอบแนวคิด ทฤษฎี และการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ การ
วิเคราะห์กลยทุธ์ มี 5 กิจกรรม การกําหนดกลยทุธ์ มี 15 กิจกรรม และการนํากลยทุธ์ไปปฏิบติั มี 9 กิจกรรม  

จากนัน้จึงพฒันาแบบสอบถาม เพ่ือวดัระดบัการประยกุต์ใช้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจงัหวดั
เชียงใหม่ และวดัประสิทธิผลขององค์กรกบักลุ่มประชากรเป้าหมาย โดยข้อมลูท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม ได้นํามา
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression 
Analysis) เพ่ือหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรตามเป้าหมายในการศกึษาครัง้นี ้            

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาครัง้นีคื้อ กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีมีรายช่ืออยู่ใน
สํานกังานพาณิชย์จงัหวดัเชียงใหม ่(2554) จํานวน 962 ราย แต่เน่ืองจากข้อมลูของสํานกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (2555) ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 ระบวุ่ามีวิสาหกิจขนาดย่อมท่ีเป็นสมาชิกในฐานข้อมลูจํานวน 90,400 
ราย อีกทัง้ยงัมีวิสาหกิจขนาดย่อมอีกจํานวนมากท่ีไม่ได้ลงทะเบียนอยู่ในฐานข้อมลู เพ่ือให้การศึกษาในครัง้นีส้ามารถ
ครอบคลมุกลุม่ตวัอยา่งได้อยา่งทัว่ถึง ผู้ศกึษาจึงลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูเพิ่มเติมจากวิสาหกิจตามย่านการค้าสําคญัของจงัหวดั
เชียงใหม่ ได้แก่ ศนูย์หตัถกรรมร่มบ่อสร้าง ชุมชนบ้านถวาย ถนนนิมมานเหมินท์ ถนนวยัลาย ถนนคนเดินท่าแพ ตลาด
ไนท์บาซาร์ ซึง่ผู้ศกึษาคาดการณ์ว่าจํานวนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัเชียงใหม่ ทัง้ท่ีลงทะเบียนอยู่
ในฐานข้อมลูของทางหน่วยงานราชการ และไม่ได้ลงทะเบียนอยู่ในหน่วยงานราชการ มีจํานวนรวมกนัมากกว่า 100,000 
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ราย ดังนัน้ จึงทําให้สามารถคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทัง้หมด โดยใช้สูตรการคํานวณของ Taro 
Yamane (1968) ดงันี ้

n  =   N / { 1+ [N (e2)] } 
โดยกําหนดให้    n   คือ   ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
                            N   คือ   จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดัเชียงใหม ่
                          e    คือ   ความคลาดเคล่ือนของกลุม่ตวัอยา่ง 
 
ในการศึกษาครัง้นี  ้จะใช้จํานวนคาดการณ์ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ทัง้ท่ี

ลงทะเบียนอยู่ในฐานข้อมูลของทางหน่วยงานราชการ และไม่ได้ลงทะเบียนอยู่ในหน่วยงานราชการ มีจํานวนรวมกัน
มากกวา่ 100,000 ราย โดยกําหนดความคลาดเคล่ือนเทา่กบัร้อยละ 5 (0.05) ซึง่เม่ือทําการแทนค่าในสมการดงักลา่วแล้ว
สามารถคํานวนหาขนาดของกลุม่ตวัอยา่งได้ดงันี ้

n  =   N / {1 + [100,000(0.052)] } 
    =   398.4064  ตวัอยา่ง (398 ตวัอยา่ง) 
 

ดงันัน้ รูปแบบความสมัพนัธ์ในแบบจําลองโครงสร้างเชิงเส้นสําหรับความสมัพนัธ์ระหว่างกระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงกับประสิทธิผลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัเชียงใหม่ จะใช้
กลุ่มตวัอย่างขัน้ต่ําจํานวน  398 ตวัอย่าง หลงัจากการเก็บรวบรวมข้อมลูทําให้ได้แบบสอบถามท่ีสมบรูณ์รวมทัง้สิน้ 519 
ตวัอย่าง โดยผู้ศกึษาตดัสินใจท่ีจะใช้ข้อมลูทัง้ 519 ตวัอย่าง เน่ืองจากเป็นข้อมลูท่ีดี มีความสมบรูณ์ และเพ่ือให้เกิดความ
หลากหลายในการกระจายตวัของกลุม่ตวัอยา่ง และสามารถครอบคลมุจํานวนกลุม่ประชากรทัง้หมดได้ดีย่ิงขึน้ 

4. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล    

การศกึษาในครัง้นี ้เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการแจกแบบสอบถามให้กบัเจ้าของหรือผู้บริหารกิจการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการส่งแบบสอบถามทางจดหมาย (Mail Survey) ให้กบักลุ่มเป้าหมายท่ีมี
รายช่ืออยู่ในฐานข้อมลูของสํานกังานพาณิชย์จงัหวดัเชียงใหม่ (2554)  และลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูตามพืน้ท่ีย่านการค้าสําคญั
ของจงัหวดัเชียงใหม ่โดยเลือกเก็บข้อมลูกบัผู้บริหารระดบัสงูหรือเจ้าของกิจการ และกิจการต้องมีลกูจ้างเท่านัน้ ถ้าไม่ตรง
ตามเง่ือนไขดงักลา่วนี ้จะไม่สามารถตอบแบบสอบถามในบางสว่นให้ครบถ้วนสมบรูณ์ได้ โดยข้อคําถามใช้ระดบัคะแนน
แบบ Likert-type response format 5 ระดบั ( 1 = ไม่สอดคล้องเลย จนถึง 5 = สอดคล้องอย่างมาก) ตามการวดัระดบัใน
การศกึษาของ Kyle และคณะ (2003) ซึ่งได้รับการพิสจูน์ว่าเช่ือถือได้และถกูต้องโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 สว่น 
ได้แก่ ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อายกุาร
ทํางาน ตําแหน่ง และประเภทวิสาหกิจ สว่นท่ี 2 ระดบัการประยกุต์ใช้กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารเชิงกลยทุธ์
ได้แก่ การวิเคราะห์กลยุทธ์ การสร้างกลยุทธ์ และการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ส่วนท่ี 3 ประสิทธิผลขององค์กร ได้แก่ 
ประสิทธิผลด้านลิตภาพ ด้านความสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม และด้านความสามารถในการปรับตวัเข้ากบั
สถานการณ์ 
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ผลการศึกษา 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตวัอย่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน
จงัหวดัเชียงใหม ่สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.57 มีอายรุะหว่าง 31– 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.94 มีสถานภาพ
สมรส คิดเป็นร้อยละ 61.66 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47.78 มีอายกุารทํางานต่ํากว่า 11 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 54.72 ดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 84.59 เป็นประเภทวิสาหกิจเป็นธุรกิจผลิตหรือ
อตุสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 46.82 ประเภทสินค้าของธุรกิจเป็นของขวญั ของตกแต่งบ้าน และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน คิด
เป็นร้อยละ 25.63 มีมลูค่าทรัพย์สินน้อยกว่า 30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.78 มีจํานวนลกูจ้างน้อยกว่า 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.30  เป็น SMEs ขนาดยอ่ม คิดเป็นร้อยละ 94.03 

1. การวเิคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกจิพอเพียงในการบริหารเชงิกลยุทธ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัการประยุกต์ใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารเชิงกลยุทธ์ ได้แก่  การ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับการวิเคราะห์กลยุทธ์ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างกลยุทธ์ และการ
ประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกบัการนํากลยทุธ์ไปปฏิบติั ปรากฏผลดงัตารางท่ี 1 ดงันี ้
 
ตารางที่ 1  การประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกบัการวิเคราะห์กลยทุธ์ 

การประยุกต์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีงกับการวเิคราะห์กลยุทธ์ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความคดิเหน็ 

1) เน้นเป้าหมายระยะยาว ผู้ มีสว่นได้เสียรวมถึงคนรุ่นหลงั 3.82 1.100 
สอดคล้องกบัการ

ปฏิบติั 

2) ให้ความสําคญัแก่ผู้ มีสว่นได้เสียอย่างรอบด้าน 3.83 1.002 
สอดคล้องกบัการ

ปฏิบติั 

3) มีการพิจารณา ก่อนตอบสนองตอ่ความไมม่ัน่คงและการเปล่ียนแปลง  4.03 0.985 
สอดคล้องกบัการ

ปฏิบติั 

4) เป้าหมายกิจการไมโ่ลภ ไมเ่น้นกําไรในระยะสัน้ 3.90 1.020 
สอดคล้องกบัการ

ปฏิบติั 
5) ขยายตลาดจากท้องถ่ิน ภมิูภาค ภายในประเทศ และตา่งประเทศ 

ตามลําดบั 
3.18 1.364 ไมแ่น่ใจ 

รวม 3.75 0.794 
สอดคล้องกับการ

ปฏบิัต ิ

 
 กลุม่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดัเชียงใหม่       มีความคิดเหน็ต่อระดบัการประยกุต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงกบัการวิเคราะห์กลยทุธ์วา่สอดคล้องกบัการปฏิบติัด้วยคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.75  โดยเรียงลําดบัระดบัความคิดเหน็วา่
สอดคล้องกบัการปฏิบติัตามคา่เฉลี่ยสามอนัดบัแรก ได้แก่         มีการพิจารณาก่อนตอบสนองต่อความไมม่ัน่คงและการ
เปล่ียนแปลง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.03  รองลงมา เป้าหมายกิจการไมโ่ลภ ไมเ่น้นกําไรในระยะสัน้     มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.90   
และให้ความสําคญัแก่ผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งรอบด้าน มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.83 
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ตารางที่ 2  การประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกบัการสร้างกลยทุธ์ 

การประยุกต์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีงกับการสร้างกลยุทธ์ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความคดิเหน็ 

1) ตอ่ต้านและท้าทายแนวคิดท่ีให้ความสําคญักบัผู้ลงทนุระยะสัน้ 3.60 1.171 
สอดคล้องกบัการ

ปฏิบติั 

2) ให้ความสําคญักบันวตักรรมและการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง 3.70 1.046 
สอดคล้องกบัการ

ปฏิบติั 

3) เน้นผู้บริหารท่ีเติบโตมากบัองค์กรมากกวา่คนนอก 3.74 1.165 
สอดคล้องกบัการ

ปฏิบติั 

4) ให้สวสัดิการที่ดีและความเคารพยกย่องตอ่บคุลากร 3.89 1.128 
สอดคล้องกบัการ

ปฏิบติั 

5) คณุภาพสินค้าหรือบริการ ต้องทําให้ได้สงูท่ีสดุ 3.81 1.003 
สอดคล้องกบัการ

ปฏิบติั 

6) เน้นพฒันาและรักษาอตัราการลาออกให้ต่ําท่ีสดุ 3.97 1.023 
สอดคล้องกบัการ

ปฏิบติั 

7) สร้างแรงงานท่ีมีทกัษะ ฝึกฝนอย่างเป็นรูปแบบและตอ่เน่ือง 3.84 1.039 
สอดคล้องกบัการ

ปฏิบติั 

8) สร้างความร่วมมือ อปุถมัภ์ และเป็นมิตรกบัสหภาพ 3.81 1.099 
สอดคล้องกบัการ

ปฏิบติั 

9) ใช้เทคโนโลยีท้องถ่ินท่ีถกูหลกัวิชาการ แตมี่ราคาถกู 3.78 1.131 
สอดคล้องกบัการ

ปฏิบติั 

10) ใช้ทรัพยากรทกุชนิดอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพ 3.98 0.967 
สอดคล้องกบัการ

ปฏิบติั 

11) การจ้างงานเป็นหลกั โดยไมนํ่าเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงาน 3.60 1.068 
สอดคล้องกบัการ

ปฏิบติั 

12) ขนาดการผลิตท่ีสอดคล้องกบัความสามารถในการบริหาร 3.88 0.977 
สอดคล้องกบัการ

ปฏิบติั 
13) กระจายความเส่ียงจากการมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย หรือปรับเปลี่ยน
การผลิตได้ 

3.23 1.193 ไมแ่น่ใจ 

14) การบริหารความเสี่ยงต่ํา ไมก่่อหนีจ้นเกินความสามารถ 3.72 1.187 
สอดคล้องกบัการ

ปฏิบติั 

15) ใช้วตัถดิุบภายในท้องถ่ิน 3.81 1.070 
สอดคล้องกบัการ

ปฏิบติั 

รวม 3.76 0.711 
สอดคล้องกับการ

ปฏบิัต ิ
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ในส่วนของการประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกบัการสร้างกลยทุธ์ พบว่าสอดคล้องกบัการปฏิบติั ด้วยค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.76 โดยเรียงลําดบัระดบัความคิดเห็นว่าสอดคล้องกบัการปฏิบติัตามค่าเฉล่ียสามอนัดบัแรก ได้แก่ ใช้ทรัพยากร
ทกุชนิดอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98  รองลงมา เน้นพฒันาและรักษาอตัราการลาออกให้ต่ํา
ท่ีสดุ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.97   และให้สวสัดิการท่ีดีและความเคารพยกยอ่งตอ่บคุลากร มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.89 
 
ตารางที่ 3  การประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกบัการนํากลยทุธ์ไปปฏิบติั 

การประยุกต์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีงกับการนํากลยุทธ์ไปปฏบิัต ิ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความคดิเหน็ 

1) CEO ต้องเป็นเสมือนตวัแทนของคณะผู้บริหารระดบัสงู ไมทํ่าตวัเป็น
วีรบรุุษ 

3.70 1.079 
สอดคล้องกบัการ

ปฏิบติั 

2) การตดัสินใจร่วมกนั ไมใ่ช่การตดัสินใจโดยใช้คณะผู้บริหารเป็นท่ีตัง้ 4.00 0.967 
สอดคล้องกบัการ

ปฏิบติั 

3) พฤติกรรมทางจริยธรรมท่ีเน้นทําสิง่ท่ีถกูต้อง ไมใ่ช่แคทํ่าตามกฎหมาย 4.00 1.042 
สอดคล้องกบัการ

ปฏิบติั 
4) พฒันาทกัษะความรู้ สร้างระบบแบง่ปัน และสร้างสภาพแวดล้อมท่ี

เหมาะสม 
3.96 1.032 

สอดคล้องกบัการ
ปฏิบติั 

5) สร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง 3.98 0.981 
สอดคล้องกบัการ

ปฏิบติั 
6) ความรับผิดชอบตอ่สงัคมให้เป็นปรัชญาขององค์กร ท่ีทําด้วยความสมคัร

ใจ 
3.75 1.009 

สอดคล้องกบัการ
ปฏิบติั 

7) มาตรฐานสงูสดุในความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม 3.81 1.025 
สอดคล้องกบัการ

ปฏิบติั 

8) สร้างคณะทํางานท่ีเข้มแข็ง ปกครองตนเองได้ 3.89 1.068 
สอดคล้องกบัการ

ปฏิบติั 

9) สจุริตในการประกอบการไมเ่อารัดเอาเปรียบผู้ มีสว่นได้เสีย 4.31 0.989 
สอดคล้องกบัการ
ปฏิบติัอย่างมาก 

รวม 3.93 0.781 
สอดคล้องกับการ

ปฏบิัต ิ

 
การประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกบัการนํากลยทุธ์ไปปฏิบติั พบว่าสอดคล้องกบัการปฏิบติัด้วยค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.93 โดยเรียงลําดับระดับความคิดเห็นว่าสอดคล้องกับการปฏิบัติตามค่าเฉล่ียสามอันดับแรก ได้แก่ สุจริตในการ
ประกอบการไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ มีสว่นได้เสีย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 รองลงมา การตดัสินใจร่วมกนั ไม่ใช่การตดัสินใจ
โดยใช้คณะผู้บริหารเป็นท่ีตัง้ และพฤติกรรมทางจริยธรรมท่ีเน้นทําสิ่งท่ีถกูต้อง ไม่ใช่แค่ทําตามกฎหมาย  มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
เทา่กบั 4.00   และสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.98 
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2. การวเิคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการวัดประสิทธิผลขององค์กร 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการวัดประสิทธิผลขององค์กร ประกอบด้วย ประสิทธิผลด้านผลิตภาพ   
ประสิทธิผลด้านความสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม  และ ประสิทธิผลด้านความสามารถในการปรับตวัเข้ากบั
สถานการณ์ สามารถสรุปผลดงัตารางท่ี 4 ได้ดงันี ้

 
ตารางที่ 4  ประสทิธิผลด้านความสามารถในด้านผลติภาพ 

ประสทิธิผลด้านความสามารถในด้านผลติภาพ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ดาํเนินงาน 

1) ปริมาณการผลิต 3.71 0.872 ดี 
2) คณุภาพของสินค้า 4.03 0.880 ดี 
3) ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรบคุคล 3.79 1.005 ดี 
4) ประสิทธิภาพในการใช้เงินทนุ 3.71 0.909 ดี 
5) ประสิทธิภาพในการใช้เคร่ืองจกัรหรืออปุกรณ์ 3.70 1.017 ดี 
6) ประสิทธิภาพในการใช้วตัถดิุบ 3.58 0.945 ดี 

รวม 3.75 0.695 ด ี
 
กลุม่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัเชียงใหม่ มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลด้านผลิตภาพ ว่ามีผล

การดําเนินงานดี ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.75 โดยเรียงลําดบัระดบัความคิดเห็นว่ามีผลการดําเนินงานดีตามค่าเฉล่ียสาม
อนัดบัแรก ได้แก่ คณุภาพของสินค้า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03  รองลงมา ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรบคุคล มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.79   และ ปริมาณการผลติ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.71 

 
ตารางที่ 5  ประสทิธิผลด้านความสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม 

ประสทิธิผลด้านความสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ดาํเนินงาน 

1) การป้องกนัลว่งหน้า และพฒันาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างน่าพงึพอใจและทนัเวลา 3.54 0.955 ดี 
2) ทนัตอ่เทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ  ท่ีสามารถนํามาใช้กบักิจการได้ 3.55 0.951 ดี 
3) ความพร้อมตอ่การเปลี่ยนแปลง 3.48 0.940 ดี 
4) ความแพร่หลายต่อการเปลีย่นแปลง 3.59 0.936 ดี 

รวม 3.54 0.772 ด ี

 
สว่นความคิดเห็นต่อประสิทธิผลด้านความสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม พบว่ามีผลการดําเนินงานดี 

ด้วยค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 โดยเรียงลําดบัระดบัความคิดเห็นว่ามีผลการดําเนินงานดีตามค่าเฉล่ียสามอนัดบัแรก ได้แก่ 
ความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59  รองลงมา ทนัต่อเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ ท่ีสามารถนํามาใช้
กบักิจการได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55   การป้องกนัล่วงหน้า และพฒันาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างน่าพึงพอใจและทนัเวลา มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.54 
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ตารางที่ 6  ประสทิธิผลด้านความสามารถในการปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ 

ประสทิธิผลด้านความสามารถในการปรับตวัเข้ากับสถานการณ์ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ดาํเนินงาน 

1) การมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย 3.47 1.026 ดี 
2) ความสามารถในการปรับกระบวนการทํางาน 3.53 0.952 ดี 
3) ความสามารถในการเปล่ียนหน้าท่ีของเคร่ืองจกัรหรืออปุกรณ์ 3.23 1.123 ปานกลาง 
4) ความสามารถในการกําหนดขนาดปัจจยันําออก 3.74 0.941 ดี 
5) ความสามารถในการปรับตวัของแรงงาน 3.74 0.955 ดี 
6) ความสามารถในการปรับตวัของผู้สง่มอบ 3.65 0.975 ดี 

รวม 3.56 0.775 ด ี

 
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลด้านความสามารถในการปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์  พบว่ามีผลการดําเนินงานดี 

ด้วยค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 โดยเรียงลําดบัระดบัความคิดเห็นว่ามีผลการดําเนินงานดีตามค่าเฉล่ียสามอนัดบัแรก ได้แก่ 
ความสามารถในการกําหนดขนาดปัจจยันําออก  และ ความสามารถในการปรับตวัของแรงงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 3.74 
รองลงมา ความสามารถในการปรับตวัของผู้ส่งมอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65   และ ความสามารถในการปรับกระบวนการ
ทํางาน มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.53 

จากผลการวิเคราะห์ประสทิธิผลทัง้สามด้าน ทําให้สามารถคํานวณคา่ประสทิธิผลองค์กรรวมของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มในจงัหวดัเชียงใหม ่พบวา่มีประสทิธิผลรวมอยูใ่นเกณฑ์ดี ด้วยคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.75 

ในการตรวจสอบความเช่ือมัน่ของการจัดกลุ่มตัวแปรในการศึกษาด้วยการวดัค่าความสอดคล้องภายในด้วย
วิธีการหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ตามตารางท่ี 7  

 
ตารางที่ 7  ผลการหาคา่ความสอดคล้องภายใน 

ตัวแปร จาํนวนข้อคาํถาม 
ค่าสัมประสทิธ์ิแอลฟ่า 

ของครอนบาค 

ตัวแปรต้น   
SEPAN 5 0.767 
SEPFO 15 0.905 
SEPIM 9 0.911 

ตัวแปรตาม   
PRODU 6 0.834 
ADAPT 4 0.833 
FLEXI 6 0.869 

 
จากตารางท่ี 7       พบว่าแบบสอบถามมีคะแนนเกณฑ์ความเช่ือมั่นท่ีสูงมาก โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า

ของครอน บาคของตวัแปรต้น ได้แก่ SEPFO และ SEPIM และตวัแปรตาม ได้แก่ PRODU  ADAPT  และ FLEXI  มีค่า
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เท่ากบั 0.905, 0.911, 0.834, 0.833 และ 0.869 ตามลําดบั ซึ่งผ่านเกณฑ์คะแนนมาตรฐาน 0.8 (Lance, Butts & 
Michels, 2006)  สําหรับตวัแปร SEPAN  มีค่าอยู่ท่ี 0.767 ซึ่งผ่านเกณฑ์คะแนนมาตรฐาน 0.7 (Nunnally and 
Bernstein, 1991)  และเม่ือทําการวิเคราะห์คา่สมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์ระหวา่งรายข้อกบัรายข้อท่ีเหลือทัง้หมด (Corrected 
Item-Total Correlation) พบว่ามีค่ามากกว่า 0.3 จึงผ่านเกณฑ์ของ Ferketich (1991) ทําให้ตวัแปรท่ีจดักลุ่มมีความ
เช่ือมัน่ท่ีจะทําการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ประสทิธิผลขององค์กรตอ่ไป 

 

ในการตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับ
ประสทิธิผลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ กระทําโดยการใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูสําหรับ
การวิเคราะห์สมมติุฐานการวิจยั โดยประสิทธิผลขององค์กรในการศกึษาครัง้นีไ้ด้แบ่งออกเป็น 4 กลุม่ คือ ประสิทธิผลรวม 
(H1) ประสิทธิผลด้านผลิตภาพ (H2) ประสิทธิผลด้านความสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม (H3) และประสิทธิผล
ด้านความสามารถในการปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ (H4) โดย มีสมการในการวิเคราะห์ดงันี ้

Y  =   b0  +  b1X1  +  b2X2  +  b3X3 

เม่ือ Y   = ประสทิธิผลขององค์กร 
 b0 = คา่คงท่ี (constant) 

b1 , b2 , b3 = คา่สมัประสทิธ์ิบีตา (Beta coefficient) ตวัแปร X1, X2, X3  
 X1 = ปัจจยัด้านระดบัการประยกุต์ใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงกบัการวิเคราะห์องค์กร 
 X2 = ปัจจยัด้านระดบัการประยกุต์ใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงกบัการกําหนดกลยทุธ์ 
 X3 = ปัจจยัด้านระดบัการประยกุต์ใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงกบัการนํากลยทุธ์ไปปฏิบติั 
โดยผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุูณระหว่างกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กบัประสทิธิผลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จงัหวดัเชียงใหมส่ามารถแสดงผลได้ตามตารางท่ี 8 
 
ตารางที่ 8  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคูณุของการประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารเชิงกลยทุธ์มีอิทธิพลตอ่

ประสทิธิผลขององค์กร 

Y R2 
คา่คงท่ี SEPAN (X1) SEPFO (X2) SEPIM (X3) 

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* 

* มีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01, ** มีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 8 ดงันัน้จงึยอมรับสมมติุฐานดงัต่อไปนี ้
H1  การประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารเชิงกลยทุธ์มีอิทธิพลตอ่ประสทิธิผลขององค์กรในเชิงบวก 
H2 การประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารเชิงกลยทุธ์มีอิทธิพลตอ่ ประสทิธิผลขององค์กรด้านผลติ

ภาพในเชิงบวก 
H3 การประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารเชิงกลยทุธ์มีอิทธิพลตอ่ประสทิธิผลขององค์กรด้าน

ความสามารถในการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมในเชิงบวก 
H4 การประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารเชิงกลยทุธ์มีอิทธิพลตอ่ประสทิธิผลขององค์กรด้าน

ความสามารถในการปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ในเชิงบวก 
 
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณุนัน้    การประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในด้านการนํากลยทุธ์ไปปฏิบติัมีผลใน

เชิงบวก และมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่มากท่ีสุด ดังนัน้หาก
องค์กรมุง่หวงัท่ีจะเพิ่มประสทิธิผลในภาพรวม ประสทิธิผลด้านผลติภาพ และประสิทธิผลด้านความสามารถในการปรับตวั
ให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม องค์กรควรให้ความสําคญักบัระดบัการประยกุต์ใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงกบัการนํากลยทุธ์ไป
ปฏิบติั เช่น การมีความสจุริตในการประกอบการโดยไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ มีส่วนได้เสีย มีการตดัสินใจร่วมกนั ไม่ใช่การ
ตดัสนิใจโดยใช้คณะผู้บริหารเป็นท่ีตัง้เพียงอยา่งเดียว กําหนดพฤติกรรมทางจริยธรรมท่ีเน้นทําสิง่ท่ีถกูต้อง ไม่ใช่แค่ทําตาม
กฎหมาย และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง เป็นต้น แต่หากต้องการเพิ่มประสิทธิผลในด้านความสามารถในการ
ปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์นัน้ การสร้างกลยทุธ์มีผลในเชิงบวก และมีอิทธิพลมากท่ีสดุ ซึง่ในสว่นนี ้องค์กรต้องเน้นในเร่ือง
ของการใช้ทรัพยากรทกุชนิดอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพ เน้นการพฒันาและรักษาอตัราการลาออกของพนกังานให้
ต่ําท่ีสดุ และการให้สวสัดิการท่ีดีและความเคารพยกยอ่งตอ่บคุลากร เป็นต้น 

แผนภาพสรุปความสัมพันธ์ทัง้หมดของการศึกษาในครัง้นี  ้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น คือการ
ประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการบริหารเชิงกลยทุธ์ กบัตวัแปรตาม คือประสิทธิผลขององค์กรในภาพรวม 
และแยกในแตล่ะด้าน และระดบัอิทธิผลของตวัแปรแตล่ะตวัจากคา่สมัประสทิธ์ิบีตา (Beta coefficient) ดงัรูปท่ี 2 และ 3 

 
*สมัประสทิธ์ิบีตา (Beta Coefficient) 

รูปที่ 2  แสดงแผนภาพแสดงสรุปความสมัพนัธ์ของตวัแปรตอ่ประสทิธิผลในภาพรวม 

ประสทิธิผลขององค์กร (EFFEC) การประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกบัการบริหารเชิงกลยทุธ์ 

0.338* 

0.264* 

0.151* 
การประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกบั
การวิเคราะห์กลยทุธ์ (SEPAN) 

การประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกบั
การสร้างกลยทุธ์ (SEPFO) 

การประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกบั
การสร้างกลยทุธ์ (SEPFO) 

ความสามารถในการปรับตวัเข้า
กบัสถานการณ์ (FLEXI) 

ความสามารถในการปรับตวัให้
เข้ากบัสภาพแวดล้อม (ADAPT) 

ด้านผลิตภาพ  
(PRODU) 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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*สมัประสทิธ์ิบีตา (Beta Coefficient) 

รูปที่ 3  แสดงแผนภาพแสดงสรุปความสมัพนัธ์ของตวัแปร ตอ่ประสทิธิผลแยกในแตล่ะด้าน 

การอภปิรายผลการศึกษา 

1. ระดับการประยุกต์ใช้เศรษฐกจิพอเพียงไปใช้ในการบริหารเชงิกลยุทธ์ 

 การศึกษาครัง้นี ้จากการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูทําให้ผู้ศึกษาสามารถสรุปข้อค้นพบท่ีสําคญัของการประยกุต์
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารเชิงกลยทุธ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิผลขององค์กรในครัง้นีพ้บว่า วิสาหกิจในจังหวดัเชียงใหม่นัน้ควรเน้นและให้ความสําคญักับหลกัการประยุกต์
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารเชิงกลยุทธ์ในด้านการนํากลยุทธ์ไปปฏิบติั การสร้างกลยุทธ์ และการวิเคราะห์กลยุทธ์
ตามลําดบั โดยในแตล่ะด้านควรให้ความสนใจกบัประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้
 หลกัการประยกุต์เศรษฐกิจพอเพียงกบัการวิเคราะห์กลยทุธ์ ท่ีมีผลต่อประสิทธิผลขององค์กรท่ีสําคญั ได้แก่ มี
การพิจารณาก่อนตอบสนองต่อความไม่มัน่คงและการเปล่ียนแปลง การกําหนดเป้าหมายกิจการไม่โลภ ไม่เน้นกําไรใน
ระยะสัน้ และต้องให้ความสําคญัแก่ผู้ มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน ส่วนหลกัการประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกบัการสร้าง
กลยทุธ์ ท่ีมีผลต่อประสิทธิผลขององค์กรท่ีสําคญั ได้แก่       การใช้ทรัพยากรทกุชนิดอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพ 
การเน้นพฒันาและรักษาอตัราการลาออกให้ต่ําท่ีสดุ และการให้สวสัดิการท่ีดีและความเคารพยกย่องต่อบคุลากร สดุท้าย
ในด้านหลกัการประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกบัการนํากลยทุธ์ไปปฏิบติั ท่ีมีผลตอ่ประสทิธิผลขององค์กรท่ีสําคญั ได้แก่ มี

ประสทิธิผลขององค์กร 
(EFFEC) 

การประยกุต์ใช้หลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกบัการบริหาร
เชิงกลยทุธ์ SEPAN 

SEPFO 

SEPIM 

PRODU 
 

ADAPT 

FLEXI 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

0.128* 
0.281* 

0.314* 

0.136* 
0.145* 

0.380* 

0.142* 

0.289* 

0.216* 

การประยกุต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียง
กบัการวิเคราะห์กล
ยทุธ์ (SEPAN) 

การประยกุต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียง
กบัการสร้างกลยทุธ์ 

(SEPFO) 

การประยกุต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียง
กบัการสร้างกลยทุธ์ 

(SEPFO) 

ความสามารถใน
การปรับตวัเข้ากบั
สถานการณ์ 

(FLEXI) 

ความสามารถใน
การปรับตวัให้เข้า
กบัสภาพแวดล้อม 

(ADAPT) 

 
ด้านผลิตภาพ  

(PRODU) 
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ความสจุริตในการประกอบการไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ มีส่วนได้เสีย มีการตดัสินใจร่วมกนั ไม่ใช่การตดัสินใจโดยใช้คณะ
ผู้บริหารเป็นท่ีตัง้ กําหนดพฤติกรรมทางจริยธรรมท่ีเน้นทําสิ่งท่ีถูกต้อง ไม่ใช่แค่ทําตามกฎหมาย และสร้างวัฒนธรรม
องค์กรท่ีเข้มแข็ง 

2. อภปิรายความสัมพันธ์ของผลการศกึษา 

จากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่าการประยกุต์เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารเชิงกลยทุธ์นัน้   มีความสมัพนัธ์
เชิงบวกต่อประสิทธิผลขององค์กรในทุกด้าน ทัง้ในภาพรวม และในด้านประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้าน
ความสามารถในการปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ซึ่งเป็นปัจจัย
สําคญัสําหรับการอยู่รอดในระยะยาวขององค์กร และเป็นหวัใจสําคญัของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีต้องการให้
วิสาหกิจสามารถอยู่รอดและสามารถดําเนินการได้ภายใต้สภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรงในปัจจบุนั ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่าการ
ประยกุต์เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารเชิงกลยทุธ์นัน้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิผลและสร้างความยัง่ยืนให้กบัวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดัเชียงใหม ่            

ผลจากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับการนําไปปฏิบติั มีความสําคัญต่อ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัเชียงใหม่มากท่ีสดุ          แต่ไม่ได้หมายความว่าในระดบัการวางแผนและ
การวิเคราะห์กลยทุธ์จะไม่มีความสําคญัและไม่จําเป็น เพราะทัง้สามต่างมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อประสิทธิผลขององค์กรใน
ทกุด้าน โดยสาเหตท่ีุการปฏิบติัมีอิทธิพลมากท่ีสดุเป็นเพราะว่าเป็นลกัษณะของวิสาหกิจในท้องถ่ินท่ีเป็นระดบัครัวเรือน 
ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการไม่เห็นความสําคญัของทฤษฎีการบริหารเชิงกลยทุธ์ในภาพรวม หรือไม่มีความรู้ท่ีเพียงพอ ทํา
ให้การดําเนินการมกัมาจากสญัชาตญาณ ความเคยชิน หรือประสบการณ์ของผู้บริหารและเจ้าของกิจการมากกว่าจะเป็น
ตามรูปแบบของการบริหารเชิงกลยทุธ์อย่างถกูต้อง อีกทัง้ในบางรายยงัไม่มีความรู้ และความสนใจในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพราะมองวา่เป็นเร่ืองของภาคการเกษตร และไมคิ่ดวา่จะสามารถนํามาใช้กบัภาคธุรกิจได้ด้วย  

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 จากผลการอภิปรายความสมัพนัธ์ของผลการศกึษา แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของผลการประยกุต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ ท่ีมีต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหากมีการนําผล
การศึกษาในครัง้นีไ้ปส่งเสริม หรือนําเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เห็นความสําคญั เช่น การจดัสมัมนา การอบรมกบั
ศนูย์ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีกระจายอยู่ทัว่ทกุจงัหวดั หรือแม้แต่ให้ความรู้ระหว่างงานแสดงสินค้าต่างๆ เช่น งาน 
OTOP หรืองานแสดงสินค้าเฉพาะต่างๆ ท่ีภาครัฐและหน่วยงานได้จดัขึน้อย่างเป็นประจํา โดยควรเน้นให้ความรู้ในเร่ือง
กระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์อย่างถกูต้อง รวมไปถึงการจดัการทรัพยากรขององค์กรอย่างคุ้มค่า และส่งเสริมจริยธรรม 
และจิตสํานึกในการดําเนินการอย่างมีคณุธรรมให้แก่วิสาหกิจ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการเลือกตวัอย่างผู้ นําท่ีดีในการ
เป็นวิสาหกิจแบบพอเพียงต้นแบบของแตล่ะชมุชน เพ่ือเป็นท่ีปรึกษาและให้การช่วยเหลือวิสาหกิจในชมุชนของตนเอง เป็น
ต้น สําหรับในภาคธุรกิจควรนําแนวทางทัง้ 29 แนวทางไปศึกษาทําความเข้าใจ และยึดเป็นกรอบในการดําเนินการใน
อนาคต วิสาหกิจควรมีการพิจารณาเป้าหมายของธุรกิจอย่างรอบคอบ และมุ่งเป้าหมายในระยะยาวมากกว่าระยะสัน้ มี
การคํานึงถึงผลกระทบต่อผู้ มีส่วนได้เสียขององค์กร โดยต้องยึดถือหลักศีลธรรมท่ีดีในการดําเนินการ และในการ
ดําเนินการควรเปิดโอกาสให้มีการเสนอความคิดเห็น และตดัสินใจร่วมกนัภายในองค์กร โดยวิสาหกิจต้องให้ความสําคญั
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กบัทรัพยากรบุคคลของตน โดยการสร้างโอกาสให้เกิดการพฒันาทกัษะความรู้ใหม่ๆ มีการให้สวสัดิการท่ีเหมาะสม ให้
เกียรติเคารพยกย่อง และเน้นรักษาทรัพยากรบุคคลให้อยู่กับองค์กร สดุท้ายต้องมีการสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง 
เพ่ือให้เกิดความจงรักภกัดีต่อองค์กร และสร้างแรงผลกัดนัร่วมกนัให้ขบัเคล่ือนไปในทิศทางท่ีถกูต้อง หากภาครัฐและภาค
ธุรกิจสามารถสร้างองค์ความรู้ สง่เสริมและสามารถนําไปใช้ได้อย่างถกูต้องแล้วนัน้ ผู้ศกึษาเช่ือเป็นอย่างย่ิงว่าจะสามารถ
เพิ่มประสิทธิผลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัเชียงใหม่ได้มากขึน้ ซึ่งจะช่วยสร้างให้สามารถเติบโต
อย่างเข้มแข็ง สามารถแข่งขนัและอยู่รอดในระยะยาวตามหวัใจของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวตัถปุระสงค์ของ
การศกึษาในครัง้นี ้

2. ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 

ข้อเสนอแนะสําหรับวิธีการแก้ไข เพ่ือใช้ในการศึกษาเก่ียวกับระดับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัเชียงใหม่ครัง้ต่อไป คือ ควรทําการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างในภมิูภาคอ่ืน เพ่ือ
เป็นประโยชน์แก่การทําความเข้าใจลักษณะแนวคิดในการดําเนินการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือใช้
พฒันาและวางรากฐานในชุมชนของตน หรือควรทําในระดบัท่ีใหญ่กว่า เช่น การสุ่มตวัอย่างจากทัง้ประเทศ เพ่ือให้เห็น
ภาพรวมของวิสาหกิจในประเทศไทยได้ชดัเจนย่ิงขึน้ 

ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ศกึษาไม่ได้ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เน่ืองจากถ้าทําการวิเคราะห์
องค์ประกอบ จะทําให้ตัวแปรท่ีผู้ศึกษาได้จัดกลุ่มตามทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ์ผิดเพีย้น และไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ อีกทัง้เน่ืองจากค่าความสอดคล้องภายในของตวัแปรท่ีได้จดักลุ่มตามทฤษฎีนัน้มีสงูมาก ซึ่งสามารถใช้พิสจูน์ได้
ว่าปัจจยัย่อยท่ีจดัไว้นัน้มีความเก่ียวข้องกนัเป็นอย่างดี แต่สําหรับในการศึกษาครัง้ต่อไปนัน้อาจไม่จําเป็นต้องใช้ตวัแปร
ตามท่ีการศึกษาครัง้นีไ้ด้จัดกลุ่มไว้ แต่ลองให้โปรแกรมสําเร็จรูปทําการวิเคราะห์องค์ประกอบและจัดกลุ่มให้โดยไม่
จําเป็นต้องยึดตามระดบัการบริหารเชิงกลยทุธ์ ซึ่งอาจจะทําให้ได้ผลคะแนนท่ีสงูขึน้ และอาจได้ข้อมลู ผลการวิเคราะห์ 
และมมุมองใหม่ๆ  เพ่ือใช้ในการจดักลุม่ตวัแปรเพ่ือเป็นประโยชน์ในอนาคตตอ่ไป 
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บุพปัจจยัของภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงและผลที่มีต่อคุณลักษณะการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ตามการรับรู้ของพนักงานในสถานประกอบการธุรกจิท่องเที่ยว 

Antecedents of Transformation Leadership and Its Impact on Characteristic of Learning 
Organization of Employees in Tourism Business Corporations. 

ศิวะนนัท์  ศิวพิทกัษ์** 
 
บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัครัง้นี ้มีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ 1.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลระหว่างบุพปัจจยั  ภาวะผู้ นําการ
เปล่ียนแปลงและคณุลกัษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของพนกังานในสถานประกอบการธุรกิจ
ท่องเท่ียว  2.  เพ่ือทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของภาวะผู้ นําการ
เปล่ียนแปลงระหว่างกลุม่ตวัอย่างท่ีมีความแตกต่างของประเภทผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย (Target 
Population) คือ พนักงานในสถานประกอบการธุรกิจท่องท่องเท่ียวในกรุงเทพ ฯ จํานวน 2,984 แห่ง ผู้ วิจัยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและเก็บตัวอย่างได้จํานวน 476 คน อัตราการตอบกลบั (Response 
Rate) คิดเป็นร้อยละ 67.09 การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL 8.50 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู

พบวา่  (1) โมเดลการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ((2= 58.41,  df = 48,  p = 0.11, RMSEA 

= 0.020, GFI = 0.98, AGFI = 0.97)  แสดงวา่โมเดลเชิงสาเหตขุองบพุปัจจยัของภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงและผล
ท่ีมีต่อคณุลกัษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของพนกังานในสถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวใน
เขตกรุงเทพมหานครมีความเหมาะพอดีกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์อยู่ในเกณฑ์ดี  (2) บพุปัจจยัสง่อิทธิพลในทางบวกต่อ
ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง โดยปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลโดยรวมต่อภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง
มากกว่าปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์การ และยังพบอีกว่าภาวะผู้ นําการ
เปล่ียนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณลักษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย (3) สถานประกอบการท่ีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติมีโมเดลเชิงสาเหตแุละผลของ
ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงท่ีเหมือนกนัทัง้รูปแบบและขนาดอิทธิพลทกุคา่ท่ีทดสอบ 

 
คาํสาํคัญ 
ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง / องค์การแหง่การเรียนรู้ / ธุรกิจทอ่งเท่ียว  
 
 
 

                                                            
* อาจารย์ประจําคณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ (nopsivanun@gmail.com) 
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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 
 

กระแสโลกาภิวฒัน์ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงแนวคิด 
(Paradigm Shift) ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการแข่งขนัและลดความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากการขาดประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลจากวิธีการดําเนินงานแบบดัง้เดิม (ก้องเกียรติ บรูณศรี, อดิลลา่ พงษ์ย่ีหล้า และจรัญญา  ปานเจริญ, 
2552) นอกจากนี ้ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆทัว่โลกกําลงัมีการเปล่ียนแปลงในเชิงลกึสงัเกตได้จากการท่ี
องค์การธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างพยายามปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
(Morris and Kuratko, 2002) องค์การทกุภาคส่วนต้องเตรียมการแก้ปัญหาอนัเน่ืองมาจาก การแข่งขนัท่ี
ยากลําบากและมีความรุนแรงมากขึน้ (ศภุวรรณ ทรงอํานวยคณุ, 2548) ดงันัน้ การท่ีองค์การใดจะสามารถดํารง
อยู่ต่อไปได้ในระยะยาวจําเป็นต้องสร้างความสามารถเชิงการแข่งขนัอย่างยัง่ยืนและต้องมีความสามารถในการ
ปรับตวัแบบพลวตั (Dynamic) ให้เกิดขึน้ภายในองค์การนัน้ (Mintzberg, 1994)  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ตรงตาม
ยทุธศาสตร์ขององค์การหรือเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การนัน้ ไม่ได้เกิดขึน้เองอย่างมหศัจรรย์ แต่เกิดจากการ
พฒันาและสร้างสรรค์ของผู้ นํา (เสาวนิตย์ ทวีสนัทนีนกุลู, 2548: 4)  ดงันัน้  องค์การท่ีกําลงัมีการเปล่ียนแปลงจึง
ต้องการผู้ นําท่ีเช่ียวชาญ มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ นํามืออาชีพ มีภาวะผู้ นําซึง่เป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสดุในการ
ทํางาน (Wu Liu, Renhong Zhu and Yongkang Yang, 2010)  ซึง่มีความสอดคล้องกบั นําชยั ศภุฤกษ์ชยัสกลุ 



 

70 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ 

(2550) ได้กลา่วถงึความสําคญัของภาวะผู้ นําในสงัคมเป็นท่ียอมรับกนัว่า  บคุลากรขององค์การท่ีมีความสําคญั
ในทกุระดบัของสงัคม คือ บคุลากรท่ีเป็นผู้ นํา ซึง่ผู้ นํามีความสําคญัต่อการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้เกิดความอยู่รอด 
มีสวัสดิภาพและความสําเร็จขององค์การ  ไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Result Base 
Management) โดยเน้นประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล ล้วนแต่เกิดขึน้จากภมิูปัญญา ความคิดอ่าน และแนวทาง
ปฏิบัติท่ีสร้างสรรค์ของผู้ นําองค์การ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กาญจนา ตระกูลบางค้า (2538)        
ท่ีพบว่า ภาวะผู้ นํามีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลของงาน แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาวะผู้ นําจะทําให้เกิดความ
แตกตา่งในการปฏิบติัขององค์การ แตปั่จจบุนัภาวะผู้ นํากําลงัเป็นสิ่งท่ีขาดแคลนมากในเกือบทกุองค์การ (Alkin, 
1992: 717-718) ผู้บริหารหรือผู้บงัคบับญัชาในองค์การทกุระดบัมกัถกูตําหนิว่าขาดภาวะผู้ นําและไม่ยอมรับใน
ความรับผิดชอบในฐานะผู้ นํา (Hall and Puter ,1993: 35-36) ดงันัน้ ผู้ ท่ีอยู่ในตําแหน่งผู้บริหารหรือ
ผู้บงัคบับญัชาจะต้องพฒันาตนเองให้เป็นผู้ นํา เน่ืองด้วยภาวะผู้ นําไม่ได้มีมาแต่กําเนิด แต่สามารถทําให้เกิดขึน้
ได้สามารถเรียนรู้ได้ ผู้บริหารหรือผู้บงัคบับญัชาจะต้องตัง้ใจ          ผกูพนัและลงทนุด้วยเวลาและพลงังานใน
การเรียนรู้ท่ีจะเป็นผู้ นําท่ีมีประสทิธิผล 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา การศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีภาวะผู้ นําต่างมุ่งแสวงหาภาวะผู้ นําหรือแบบ
ผู้ นําท่ีดีท่ีสดุ แต่ยงัไม่มีข้อสรุปท่ีชดัเจนว่า ภาวะผู้ นํารูปแบบใดดีท่ีสดุ อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนัมีการศกึษาทฤษฎี
ภาวะผู้ นําแนวใหม่ คือ แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง (Transformation Leadership Theory)        
เป็นภาวะผู้ นําท่ีเหมาะสมสําหรับผู้บริหารและพนกังานในยคุปัจจุบนั และจะเป็นหวัใจสําคญัของการบริหาร
จดัการในศตวรรษท่ี 21 (Beare, Caldwell and Milikan, 1989: 106-107) เน่ืองจากแนวคิดนีเ้ป็นการ
เปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ใหม่ (Paradigm Shift) ไปสูภ่าวะผู้ นําท่ีมีวิสยัทศัน์ (Vision) มีการกระจายอํานาจหรือ
การเสริมสร้างพลงัจงูใจ (Empowerment) เป็นผู้ปฏิบติังานด้วยคณุธรรม (Moral) และกระตุ้นผู้ตามให้มีความ
เป็นผู้ นําด้วย ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงนีจ้ะพิจารณาท่ีลกัษณะของผู้ นํา พฤติกรรม อํานาจ รวมทัง้สถานการณ์
ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นแนวทางท่ีกว้างกว่าแนวคิดภาวะผู้ นําอ่ืนๆ นอกจากนัน้ ทฤษฎีดงักล่าวนีย้งัมีแง่มมุท่ีมีความ
เฉพาะทําให้การวิจยัและพฒันามีความแตกต่างจากทฤษฎีภาวะผู้ นําอ่ืนๆ  จากผลการวิจยัเชิงประจกัษ์และการ
ฝึกอบรมพฒันาภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงจํานวนมาก พบว่า ผู้ นําการเปล่ียนแปลงในทุกระดบัขององค์การ
สามารถทําให้ประสิทธิผลของงานให้สงูขึน้ได้ (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2543) จึงทําให้เป็นท่ีสนใจของนกัวิชาการ
ทางด้านการบริหารทัง้ในวงการธุรกิจ อตุสาหกรรม การศกึษา รัฐบาล โรงพยาบาล รวมทัง้หน่วยงานท่ีไม่หวงัผล
กําไร ได้ศกึษาเพ่ือเติมเตม็องค์ความรู้ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงมาอยา่งตอ่เน่ือง (Bass, 1985: 9-10) 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า หากพนักงานมีภาวะผู้ นําสงู      จะมีอิทธิพลทางบวกต่อผล
การปฏิบติังานของพนกังานและทีมงานอย่างมีนยัสําคญั โดยพนกังานท่ีมีภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงสงูจะมีผล
การปฏิบติังานท่ีดีกว่าพนกังานท่ีมีภาวะผู้ นําแบบการแลกเปล่ียน (นําชยั  ศภุฤกษ์ชยัสกลุ, 2550: 65; Pillai, 
Schreisheim and  Williams, 1999;  Walumba and Lawler, 2003) ในขณะท่ี Keller (1995) ศกึษาพบว่า 
ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงเป็นสาเหตขุองการเกิดคณุภาพในโครงการระดบัสงูขึน้ และมีผลการศกึษาภาวะผู้ นํา
การเปล่ียนแปลงในสถานบนัทหาร อาทิ Yammarino, Spanger and Bass (1993: 81-102) ได้ศกึษาภาวะผู้ นํา
การเปล่ียนแปลงกบัผลการปฏิบติังานแบบสํารวจระยะยาว (Longitudinal Investigation) กบักลุ่มตวัอย่าง
ตวัแทนนายทหารเรือสหรัฐ ท่ีสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือของสหรัฐ และปฏิบติังานในหน่วยรบบนผิวนํา้ 
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ผลการศกึษา พบวา่ ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงสามารถทํานายผลการปฏิบติังานทางทหารได้ สําหรับการศกึษา
ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงในองค์การของประเทศไทยนัน้ก็มีเป็นจํานวนหนึ่ง อาทิ นวลจันทร์ อาศัยพานิชย์ 
(2545) ศึกษาพบความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงกบัเชาว์อารมณ์และการสนบัสนนุทางสงัคม 
ในขณะท่ี รพีพรรณ สงัขสวุรรณ (2546) ศึกษาพบความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงกับความ
ผกูพนัต่อองค์การ สดุารัตน์  เหลาฉลาด (2547) ศกึษาพบความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงกบั
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ จากวรรณกรรมท่ีผ่านมาพอจะสรุปได้ว่า แม้ปัจจุบนัจะมีการศึกษาปัจจัยจํานวนมากท่ีมี
อิทธิพลต่อภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง อาทิ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ความผกูพนัต่อองค์การ และการสนบัสนนุทาง
สงัคม เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร มีงานวิจยัไม่มากนกัท่ีศึกษาในลกัษณะ
ความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้าง (Structure Equation Model: SEM) ระหว่างปัจจยัท่ีเกิดก่อน (บุพปัจจัย : 
Antecedence) กบัภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง นอกจากนัน้  งานวิจยัท่ีผา่นมาศกึษาผลลพัธ์ท่ีเกิดจากภาวะผู้ นํา
การเปล่ียนแปลงได้แก่ ความพึงพอใจ ผลการปฏิบติังานของบุคลากร ในลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร
เช่นกนั นอกจากนัน้ ผู้วิจยัยงัศึกษาวรรณกรรมพบอีกว่า มีการศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงต่อ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึง่ยงัพบเห็นไม่มากนกั อาทิ Kavita Singh (2008) 
ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงกบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในภาคการธนาคาร
ของประเทศอินเดีย พบว่า ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะ ด้านการกระตุ้นทางปัญญามกัจะทําให้พนกังานมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ซึ่งจะส่งเสริมการเรียนรู้
ขององค์การในสภาพแวดล้อมท่ีมีการแข่งขนัสงู ในช่วงเวลาใกล้เคียงกนั Su Chao Chang and Ming-Shing 
Lee (2007) ได้ศกึษาพนกังานบริษัทภาคบริการท่ีเป็นผู้ ใช้ความรู้พฒันาระบบงาน (Knowledge Worker) ใน
ประเทศไต้หวันและพบว่า ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงกับวัฒนธรรมองค์การมีผลกระทบทางบวกอย่างมี
นยัสําคญัต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เช่นกนั จากงานวิจยัตวัอย่างพอจะอนมุานได้ว่า การศึกษาภาวะ
ผู้ นําการเปล่ียนแปลงน่าจะมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม  ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
เน่ืองจากการวิจยัท่ีพบ ศกึษาเฉพาะองค์การธุรกิจภาคการผลิต ผู้วิจยัยงัไม่พบการศกึษาดงักลา่วจากประชากร
ในองค์การธุรกิจภาคบริการ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงสถานประกอบการธุรกิจนําเท่ียว เป็นต้น 

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีการขยายตัวสูง  และมีบทบาทสําคัญในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมลูค่าเป็นอนัดบัหนึ่งของการค้าบริการรวมของ
ประเทศแล้ว ยงัเป็นอตุสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองอีกมากมาย อาทิ ธุรกิจนําเท่ียว มคัคเุทศก์  
โรงแรมท่ีพกั  ภตัตาคารร้านอาหาร  ร้านจําหน่ายของท่ีระลกึและการคมนาคมขนสง่ เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการ
ลงทนุการจ้างงาน และการกระจายรายได้สูท้่องถ่ิน โดยในแตล่ะปีสามารถสร้างรายได้เข้าสูป่ระเทศในรูปเงินตรา
ต่างประเทศปีละหลายแสนล้านบาท รวมทัง้สร้างกระแสเงินหมนุเวียนภายในประเทศจากคนไทยเท่ียวไทยนบั
แสนล้านบาทเช่นเดียวกนั ซึ่งในปี 2552 ประเทศไทยมีรายได้จากนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศประมาณ 
527,326 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 8.5 ของมลูค่าสง่ออกรวม (ร้อยละ 51.1 ของมลูค่าสง่ออกภาคบริการ) 
หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 5.8 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ขณะเดียวกนั ธุรกิจการ
ท่องเท่ียวก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 2 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 6-7 ของแรงงานทัง้ระบบ รวมทัง้ยงัช่วย
กระจายรายได้และการจ้างงานไปสูช่นบท ตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รายได้เงินตราต่างประเทศดงักลา่วยงัมี
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ส่วนสําคญัท่ีช่วยชดเชยการขาดดลุการค้าในช่วงท่ีการส่งออกสินค้าของไทยท่ีมีแนวโน้มชะลอตวัลงตามภาวะ
เศรษฐกิจโลก (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554) จากข้อมลูดงักลา่วสอดคล้องกบัการพยากรณ์ธุรกิจการ
ท่องเท่ียวขององค์การการท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization : UNWTO) ไว้ว่า เม่ือถึง  พ.ศ.2563 จะ
มีนกัท่องเท่ียวระหว่างประเทศจํานวน 1,600 ล้านคน โดยท่ีภมิูภาคท่ีมีแนวโน้มเป็นแหลง่ท่องเท่ียวยอดนิยมคือ 
ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิคและกลุ่มประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  เป็นจดุหมายการท่องเท่ียว
แห่งใหม่ท่ีมีผู้ นิยมเดินทางเข้ามาเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยมีนกัท่องเท่ียวเป็น 1 ใน 3 ของนกัท่องเท่ียวภมิูภาค
เอเชียแปซิฟิค 

จากข้อมลูข้างต้นแสดงให้เหน็วา่ ธุรกิจการทอ่งเท่ียวมีการเติบโตท่ีสงูขึน้และจะนํามาซึง่การแข่งขนั
ด้านการท่องเท่ียวท่ีสงูขึน้ด้วยเช่นเดียวกนั สงัเกตได้จาก    หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มี
การลงทุนด้านการท่องเท่ียว การโฆษณาประชาสมัพันธ์ การกําหนดกลยุทธ์การแข่งขัน และการใช้นโยบาย
ปกป้องคนของตนให้เดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศเพ่ือแย่งชิงตลาด (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 
2554:6) อีกทัง้ในปัจจบุนัการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการสร้างความ
แตกต่างและสร้างคณุค่าของสินค้าในอนาคตในรูปของ e-commerce หรือ e-business จะมีความสําคญัและ
สลบัซับซ้อนมากขึน้ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เน่ืองจากปัจจุบันนักท่องเท่ียวมีแนวโน้มท่ีจะใช้ข้อมูลการ
ท่องเท่ียวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือทําการสืบค้นและเปรียบเทียบราคาการให้บริการท่องเท่ียวมาขึน้ 
นอกจากนัน้พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวยงัมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม อาทิ 1. นกัท่องเท่ียวนิยม
เดินทางท่องเท่ียวระยะใกล้โดยอาจเลือกเดินทางภายในประเทศหรือภูมิภาคเดียวกนัหรือเดินทางท่องเท่ียวใน
ประเทศท่ีมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศตนเองได้แก่ UNWTO, APEC, ASEAN, ACD, GMS, 
ACMECS, IMT-GT, และ BIMSTEC เป็นต้น เพราะช่วยลดอปุสรรคและข้อจํากดัในการท่องเท่ียว 2. กระแส
ความสนใจการท่องเท่ียวท่ีสนใจพิเศษ อาทิ และการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ (Health Tourism) การท่องเท่ียวเชิง
ศาสนา (Spiritual Tourism)             การท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) 3. กระแสความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและสิง่แวดล้อม รวมถงึการอนรัุกษ์วฒันธรรมดัง้เดิม กําลงัได้รับความนิยมจากนกัท่องเท่ียวและมีแนวโน้ม
ขยายตัวสงูขึน้ จากพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของนักท่องเท่ียวแสดงให้เห็นว่า องค์การท่ีมีส่วนรับผิดชอบต่อการ
ท่องเท่ียวจะต้องมีการเรียนรู้และปรับตวัให้ทนัเพ่ือตอบสนองความต้องการของนกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
องค์การในธุรกิจท่องเท่ียว ซึ่งเป็นกลุ่มบคุคลท่ีใกล้ชิดกบันกัท่องเท่ียวมากท่ีสดุจะต้องมีการเรียนรู้ อีกทัง้ต้องมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในปัจจุบนัของผู้ประกอบการจํานวนมากในธุรกิจ
ท่องเท่ียวยงัไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเท่ียวโดยเฉพาะมคัคุเทศก์ท่ีมี
ความรู้ ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศและวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียว เช่น ภาษารัสเชีย เยอรมนั สวีเดน จีน 
และภาษาในประเทศกลุ่มอาหรับ (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554:18) ดงันัน้ การวิจยัครัง้นีจ้ึงต้องการ
ศึกษาว่าการเพิ่มขึน้ของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นัน้ ปัจจัยด้านภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพล
หรือไมอ่ยา่งไร  

จากท่ีกลา่วมาทัง้หมดสรุปได้วา่ แม้วา่การศกึษาภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงจะมีการศกึษามาอย่าง
ตอ่เน่ือง แตก็่ยงัเป็นประเดน็ปัญหาท่ีนกัวิชาการในปัจจบุนัยงัค้นคว้ากนัอยู่ทัว่โลก การศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัมุ่งไปท่ี
กลุ่มประชากรเป้าหมายพิเศษท่ีมีผู้ศึกษาอย่างเป็นทางการไม่มากนกั ได้แก่ สถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว 
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ซึ่งเป็นอตุสาหกรรมการบริการในประเทศไทย และการศึกษาครัง้นีย้งัให้ความสําคญัตามหลกัวิชาการเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้าง ซึ่งข้อค้นพบไม่ว่าจะเป็นอย่างไรย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาองค์การธุรกิจ
ท่องเท่ียวและเป็นการเติมเต็มองค์ความรู้เก่ียวกบัภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการเป็นองค์การ
แหง่การเรียนรู้ได้อีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
 

1.  เพ่ือศกึษาอิทธิพลระหว่างบพุปัจจยั ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงและคณุลกัษณะการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ตามการรับรู้ของพนกังานในสถานประกอบการธุรกิจทอ่งเท่ียว 

2.  เพ่ือทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุและผลของภาวะผู้ นําการ
เปล่ียนแปลงระหวา่งกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีความแตกตา่งของประเภทผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
 

กรอบแนวคดิที่ใช้ในการศึกษา 
 

 รายละเอียดของกรอบแนวคิดในการวิจยัประกอบด้วย ตวัแปรภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง (TL) 
หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีผู้ นําแสดงให้เห็นในการจดัการหรือการทํางาน เป็นกระบวนการท่ีผู้ นํามีอิทธิพลต่อผู้
ตามในองค์กร โดยการเปล่ียนสภาพหรือความพยายามของผู้ตามให้สงูขึน้กว่าความพยายามท่ีคาดหวงั ซึง่วดัได้
จากตวับ่งชี ้4 ตวั ดงันี ้1. การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์ (TL1) 2. การสร้างแรงบนัดาลใจ (TL2) 3. การกระตุ้น
ทางปัญญา (TL3) และ 4. การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบคุคล (TL4) โดยภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง (TL) ได้รับ
อิทธิพลจาก ตัวแปร 3 ตัว ซึ่งเรียกว่าเป็น บุพปัจจัยของภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง ประกอบด้วย ตัวแปร
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน (MOT) หมายถึง อตัราของความพยายามอย่างมุ่งมัน่ในการบรรลเุป้าหมายของ
บคุลากร โดยเป็นพลงัปัจจยัภายในและภายนอก ซึง่วดัได้จากตวับ่งชี ้2 ตวั คือ 1. แรงจงูใจภายใน (MOI) และ 
2. แรงจูงใจภายนอก (MOE) ตวัแปรต่อมาได้แก่ ตวัแปรความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน (JS) 
หมายถึง ความรู้สกึชอบหรือพอใจของพนกังานต่องานท่ีรับผิดชอบและปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบังาน ซึ่งวดัได้
จากตวับ่งชี ้2 ตวั คือ 1. ความพงึพอใจภายในงาน (INJS) และ 2. ความพงึพอใจภายนอกงาน (EXJS) สว่นตวั
แปรสุดท้ายคือ ตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ (COM) หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรกองทัพอากาศท่ี
แสดงออกต่อองค์การ (กองทพัอากาศ) โดยแสดงออกถึงการยอมรับค่านิยมและเป้าหมายขององค์การ ซึ่งวดัได้
จากตวับ่งชี ้3 ตวั ได้แก่ 1. องค์ประกอบด้านจิตใจ (AFCOM) 2. องค์ประกอบด้านการคงอยู่กบัองค์การ 
(CNCOM) และ 3. องค์ประกอบด้านบรรทดัฐาน (NOCOM) นอกจากนัน้ตวัแปรภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงยงัมี
อิทธิพลต่อตวัแปรการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) หมายถึง การท่ีบคุคลในองค์การมีความต่ืนตวัอยู่เสมอท่ี
จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเน่ือง ด้วยการใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการเชิงกลยุทธ์ท่ีมีความ
ตอ่เน่ืองแทรกเข้ากบัการปฏิบติังาน ซึง่วดัได้จากตวับง่ชี ้3 ตวั คือ 1. การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองของบคุลากร (LO1) 
2. การใช้ประโยชน์จากความรู้ (LO2) และ 3. การเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสงู (LO3) เม่ือนําตวัแปรทัง้หมด
มาสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจยัได้ดงั รูปท่ี 1  
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 จากการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือสร้างสมมติฐานสรุปได้ดงันี ้ปัทมาส มีครองธรรม (2548: 10) 
ศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานเป็นพลงัท่ีผลกัดนัให้เกิดผลดีต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดย
แรงจูงใจทัง้ภายในและภายนอกการทํางาน  สามารถอธิบายความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 41 
ในขณะท่ี Crispen, Michael, and Tendai (2011) ศึกษาพบว่า แรงจงูใจในการปฏิบติังาน ความผกูพนัใน
องค์การและรูปแบบของภาวะผู้ นํามีความสมัพนัธ์ทางบวก และยงัศึกษาพบอีกว่า การประเมินผลของความ
ผกูพนักบัองค์กรและความพึงพอใจในงานท่ีส่งผลต่อการออกจากงาน พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ท่ีลาออกจาก
งานมกัจะมีทศันคติท่ีไม่ดีต่ององค์กร ไม่มีความผกูพนัและส่วนมากไม่พึงพอใจต่อการปฏิบติังาน และชาคริต 
มานพ (2550) ศกึษาพบว่า ตวัแปรภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงของนกัเรียนเตรียมทหาร ได้รับอิทธิพลโดยตรง
จากตวัแปรความผูกพนัต่อองค์การ นอกจากนัน้แล้ว ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงยงัมีบทบาทสําคญัในการ
พฒันาองค์การแหง่การเรียนรู้ด้วย (Kavita Singh, 2008)  

 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

วิธีการศึกษา 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

 ประชากรในการศึกษาครัง้นีคื้อ สถานประกอบการธุรกิจท่องท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร จํานวน 
2,984 แห่ง โดยมีรายช่ือในฐานข้อมูลบริการออนไลน์ของสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก์ 
กรมการทอ่งเท่ียว (www.tourismcentre.go.th) 
 ตัวอย่าง  
 ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้มาโดยการคดัเลือกองค์การธุรกิจนําเท่ียวแบบหลายขัน้ตอนและ
การวิจัยครัง้นีต้้องวิเคราะห์โมเดลลิสเรล เพ่ือประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีไลค์ลิฮูดสูงสุด (Maximum 
Likelihood) ดงันัน้ โมเดลการวิจัยจึงต้องใช้จํานวนตวัอย่างขนาดใหญ่ และได้ตรวจสอบเง่ือนไขเกณฑ์การ
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กําหนดขนาดตวัอย่างในการวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น (SEM) โมเดลในการวิจยัครัง้นีมี้จํานวน
พารามิเตอร์ท่ีต้องการประมาณค่าไม่น้อยกว่า 50 ดงันัน้การกําหนดจํานวนตวัอย่างท่ีคํานวณจาก Yamane 
(1970 อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548 : 49) ต้องไมน้่อยกว่า 355 ชดุ จึงเพียงพอ ดงันัน้จึงเก็บข้อมลูจาก
ตวัแทนพนกังานอยา่งน้อย 1 คนตอ่ 1 องค์การ   
 
 2. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมลูจากพนกังานในสถานประกอบการธุรกิจ
ท่องเท่ียว ตัง้แต่  เดือนกนัยายน-ตลุาคม 2555 ได้รับแบบสอบถามคืน จํานวน 476 ชุด คิดเป็นอตัราร้อยละ 
67.09 และได้ทําการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือในการวิจยั คือ ความเท่ียง (Reliability)   ของแบบสอบถาม
โดยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่ามีค่าตัง้แต่ 0.892 – 
0.946 ซึง่ยอมรับได้ 

 

ผลการศึกษา 
 

  1. ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างบพุปัจจยัของภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงและผลท่ีมี
ต่อคณุลกัษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของพนกังานในสถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวใน
เขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบความสอดคล้อง ระหว่างโมเดลการวิจยักบัข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
58.41 ท่ีคา่องศาอิสระ (df) เทา่กบั 48     คา่ความน่าจะเป็น (p) = 0.11 ค่าดชันีวดัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั  
0.98   ค่าดชันีวดัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากบั 0.97 ค่าดชันีรากของค่าเฉล่ียกําลงัสองของสว่น
เหลือมาตรฐาน (SRMR) เท่ากบั  0.026 ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกําลงัสอง (RMSEA) 
เทา่กบั 0.020 และคา่ไค-สแควร์สมัพทัธ์ ( dfX /2 ) เทา่กบั 1.21 จากข้อมลูข้างต้นจะเห็นได้ว่า     ค่า GFI และ 
AGFI มีค่าเข้าใกล้ 1 ค่า RMR และ RMSEA มีค่าเข้าใกล้ศนูย์ และ ค่าไค-สแควร์สมัพทัธ์มีค่าน้อยกว่า 2 แสดง
วา่โมเดลตามท่ีกําหนดมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  
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รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลเชิงสาเหตแุละผลของภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง 
 

เม่ือพิจารณาผลการประมาณค่าอิทธิพลของตวัแปรแฝงในโมเดลสมการเชิงโครงสร้างบุพปัจจัย
ของภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง และผลท่ีมีต่อคุณลักษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของ
พนกังานในสถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงได้รับ
อิทธิพลจากบพุปัจจยั ซึ่งประกอบด้วย แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และ ความ
ผูกพันต่อองค์การ โดยบุพปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด คือ แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน  โดยมีขนาดอิทธิพลรวมเทา่กบั 0.72 ซึง่เป็นอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.56 และอิทธิพลทางอ้อมเท่ากบั 
0.16  สําหรับ ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลรองลงมาคือ ความผกูพนัต่อองค์การ ซึง่เป็นอิทธิพลทางตรงมีขนาดค่อนข้างต่ํา 
เทา่กบั 0.35 ในขณะท่ีตวัแปรความพงึพอใจในการปฏิบติังาน พบว่า มีอิทธิพลรวมเท่ากบั 0.18 โดยเป็นอิทธิพล
ทางตรงอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่มีขนาดต่ําเท่ากบั 0.05 ขณะท่ี ความผกูพนัต่อองค์การมี
อิทธิพลทางอ้อมตอ่ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงเทา่กบั 0.13  

ผลการวิเคราะห์ ยงัพบอีกว่า ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลโดยตรงต่อคณุลกัษณะการเป็น
องค์การแหง่การเรียนรู้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีขนาดอิทธิพลคอ่นข้างสงูเทา่กบั 0.66 

1. ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ความไม่แปรเปล่ียนของโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น โดยการวิเคราะห์จะ
ประกอบด้วย 2 สว่นคือ สว่นแรก เป็นการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของรูปแบบหรือลกัษณะของ
โมเดล และสว่นท่ีสอง เป็นการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความไมแ่ปรเปล่ียนของพารามิเตอร์ ดงัแสดงรายละเอียดผล
การทดสอบสมมติฐาน ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความไมแ่ปรเปล่ียนของโมเดลการวิจยั 
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จากตารางท่ี 1 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์โมเดลการวิจยั ซึง่เป็นการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั

ความไมแ่ปรเปล่ียนของรูปแบบโมเดล พบวา่ โมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์โดยพิจารณาจากค่า 
2X = 130.4   df = 102 GFI = 0.93  NNFI = 0.97  CFI = 0.97  RMR = 0.037 และ  dfX /2  = 1.27 จาก

ข้อมลูข้างต้นจะเห็นได้ว่า ค่า GFI , NNFI และ CFI มีค่าเข้าใกล้ 1 ค่า RMR มีค่าใกล้ศนูย์ และค่าไค-สแควร์
สมัพทัธ์มีค่าน้อยกว่า 2 โดยทกุค่าให้ผลท่ีสอดคล้องกนั จึงยอมรับสมมติฐานท่ีว่า  โมเดลเชิงสาเหตแุละผลของ
ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงระหว่างสถานประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวท่ีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นคนไทย   (N = 
274) และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นชาวตา่งชาติ (N = 202) มีรูปแบบท่ีเหมือนกนั ดงัแสดงในรูปท่ี 3 
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รูปที่ 3 โมเดลเชิงสาเหตแุละผลของภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงระหวา่งสถานประกอบการธุรกิจทอ่งเท่ียวท่ี มีผู้   
           ถือหุ้นรายใหญ่แตกตา่งกนัมีความไมแ่ปรเปล่ียนของรูปแบบโมเดล 

 
จากตารางท่ี 1 ยงัวิเคราะห์ได้อีกว่า โมเดลเชิงสาเหตแุละผลของภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงของ

สถานประกอบการธุรกิจทอ่งเท่ียวท่ีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นคนไทยกบัคนต่างชาติ นอกจากมีรูปแบบหรือลกัษณะ
โมเดลท่ีเหมือนกนัแล้วนัน้ ค่าอิทธิพลต่างๆ หรือค่าพารามิเตอร์ในโมเดลยงัมีค่าไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติอีกด้วย ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า โมเดลเชิงสาเหตุและผลของภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงมีความไม่
แปรเปล่ียนของรูปแบบโมเดลและมีความไม่แปรเปล่ียนของนํา้หนกัพารามิเตอร์ทกุค่า ซึ่งเป็นสิ่งยืนยนัว่าไม่ว่า
องค์การธุรกิจท่องเท่ียวท่ีผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่เป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินัน้ ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงของ

MOT 

JS 

COM
MIT 

TL 

LO 

MOT 

JS 

COM
MIT 

TL 

LO 



 

79 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ 

พนกังานมีความสําคญัหรือมีอิทธิพลต่อคณุลกัษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงเพราะไม่ว่าจะ
วิเคราะห์ด้วยประชากรท่ีมีความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ยงัให้ผลการวิเคราะห์โมเดลท่ีเหมือนกนั 

 

อภปิรายผลการวิจัย 
 

1. ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลทางตรงอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ต่อคณุลกัษณะ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ แสดงว่า เม่ือพนกังานในองค์การธุรกิจท่องเท่ียวมีคณุลกัษณะการมีภาวะผู้ นํา
การเปล่ียนแปลงท่ีสงูขึน้ โดยสงัเกตได้จาก มีการประพฤติตนเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ ร่วมงานทกุระดบั มีการ
ทุ่มเทเพ่ือให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย ควบคมุอารมณ์ได้ดีในสถานการณ์วิกฤต มีการกระตุ้นให้ผู้ ร่วมงานมุ่งให้
ความสนใจในการค้นหาวิธีทํางานให้เกิดความสําเร็จ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงานให้ดีขึน้ อีกทัง้ จะมีการให้ความสําคัญต่อการพัฒนาจุดเด่นของผู้ ร่วมงานเป็น
รายบุคคล เป็นต้น  ดงันัน้ หากมีการปฏิบติัดงักล่าวท่ีมากขึน้ในองค์การธุรกิจท่องเท่ียวแล้วย่อมส่งผลให้ภาพ
โดยรวมของพนกังานในองค์การธุรกิจมีการปฏิบติังานในด้านต่างๆ สงูขึน้ ได้แก่ 1) ทําให้มีพฤติกรรมการเรียนรู้
อยา่งตอ่เน่ืองเพิ่มสงูขึน้สงัเกตได้จาก มีการสง่เสริมจากหวัหน้าทีมหรือผู้บริหารในองค์การให้พนกังานนําเท่ียวใน
องค์การธุรกิจนําเท่ียวมีการเรียนรู้ พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง รวมทัง้ศึกษาข้อผิดพลาดในอดีตแล้ว
นํามาแก้ไข  2) ทําให้มีพฤติกรรมในการใช้ประโยชน์จากความรู้เพิ่มขึน้ สงัเกตได้จากการประยกุต์ใช้ความรู้ท่ี
ได้รับการศึกษาอบรมมาปรับใช้ ผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมให้อิสรภาพแก่พนักงานในการใช้ความรู้จากเอกสาร 
คู่มือต่างๆ รวมทัง้จัดเก็บข้อมูลความรู้ให้เป็นระบบ 3) มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการทํางานกับองค์การท่ีมี
สมรรถนะสงู โดยสงัเกตได้จาก มีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนนุงานอย่างมีประสิทธิภาพ พนกังานใน
องค์การธุรกิจทอ่งเท่ียวสามารถแก้ปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งการทํางานได้อยา่งรวดเร็ว มีการคิดอย่างเป็น
ระบบ มุง่การพฒันางานโดยรวมมากกวา่มุง่พฒันาเพียงด้านใดด้านหนึง่ และสามารถประสานงานกบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ ภายในองค์การได้เป็นอยา่งดี ผลการวิจยัดงัท่ีกลา่วมาแล้วมีความสอดคล้องกบั Kavita Singh (2008) ท่ีได้
ศึกษาองค์การธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินเดียกลุ่มสถาบันการเงินจํานวน 436 แห่ง ผู้ ตอบ
แบบสอบถามเป็นผู้บริหารระดบักลาง พบว่า ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงมีบทบาทสําคญัในการพฒันาองค์การ
แห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านการกระตุ้นทางปัญญามักจะทําให้พนักงานมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ซึ่งจะ
สง่เสริมการเรียนรู้ขององค์การในสภาพแวดล้อมท่ีมีการแข่งขนัสงู และยงัสอดคล้องกบั John (2005)      ท่ีว่า 
การส่ือสารท่ีชดัเจนและการกระตุ้นให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาใช้ความคิดในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นคณุลกัษณะท่ีสําคญั
ของภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงมีความสมัพนัธ์ในระดบัสงูกบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นอกจากนัน้ยงัมี
ผลการวิจัยท่ีอธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผู้ นําการเปล่ียนแปลงกับการเป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น 
LeBrasseur, Whissell  and Ojha (2002) กล่าวว่า ผู้ นําการเปล่ียนแปลงจะนึกถึงสิ่งท่ีเคยทําผิดพลาด        
แล้วนํามาแก้ไขหรือพยายามเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ  เพ่ือพฒันาตนเอง และเพ่ือนรวมงานตลอดเวลา  

2. จากผลการศกึษาครัง้นี ้แม้จะพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบติังานจะไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อภาวะ
ผู้ นําการเปล่ียนแปลง แต่ก็มีอิทธิพลทางอ้อมโดยส่งผ่านความผกูพนัต่อองค์การ จากผลการวิจยัดงักลา่ว แสดง
ให้เหน็วา่ ความพงึพอใจในการปฏิบติังานไม่ได้สง่ผลกระทบโดยตรงต่อภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง แต่มีอิทธิพล
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ทางตรงท่ีสง่ผ่านความผกูพนัต่อองค์การก่อนแล้วจึงสง่อิทธิพลผ่านไปยงัการมีภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง แสดง
วา่การท่ีองค์การธุรกิจทอ่งเท่ียวสรรหาวิธีการเพ่ือท่ีจะเพิ่มระดบัความพงึพอใจให้แก่พนกังานนําเท่ียว โดยอาจจะ
เช่ือว่า ถ้าพนักงานนําเท่ียวมีความพึงพอใจในการทํางานสงูขึน้แล้วจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึน้ของการมี
ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง ซึ่งความเช่ือดังกล่าวไม่จําเป็นเสมอไป ว่าจะสามารถทําให้พนักงานทุกคนมี
พฤติกรรมการมีภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงได้อย่างท่ีองค์การธุรกิจท่องเท่ียวต้องการ ดังนัน้ องค์การธุรกิจ
ท่องเท่ียวควรให้ความสําคัญต่อปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อการสร้างภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงของ
พนกังาน อาทิ ให้ความสําคญัต่อการสร้างแรงจงูใจในการปฏิบติังานทัง้ แรงจงูใจภายในและภายนอก ด้วยการ
ให้โอกาสพนกังานทกุคนในองค์การได้แสดงศกัยภาพในการทํางานอย่างเท่าเทียมกนั ได้รับโอกาสในการไปฝึก
ศกึษาอบรมตา่งประเทศ สนบัสนนุให้บรรจใุนตําแหน่งท่ีเหมาะสมตามประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถอย่าง
แท้จริง รวมทัง้การสร้างแรงจงูใจภายในของบคุลากรให้สงูขึน้ อาทิ การสร้างภาพลกัษณ์ของความเป็นพนกังาน
นําเท่ียวมืออาชีพเพ่ือให้พนกังานมีความรู้สกึวา่ตนเองมีคณุคา่ตอ่องค์การ ซึง่ผลการวิจยัท่ีพบว่า แรงจงูใจในการ
ปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงนี ้และผลการวิจยัดงักล่าวนีย้งัสอดคล้องกบั ดวงพร ศรีจนั
ทวงศ์ (2540) และ สทุธิ จันทร์มัง่คั่ง (2545) ท่ีศึกษาพบว่า ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงมีความสมัพนัธ์ใน
ระดบัสงูกบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

3. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและ
แรงจูงใจในการปฏิบติั ซึ่งเป็นบพุปัจจยัหรือปัจจยัท่ีเกิดขึน้มาก่อนและมีอิทธิพลต่อภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง
ของพนักงานนําเท่ียว เม่ือวิเคราะห์ต่อไปอีกจะพบว่า ก่อนท่ีบุพปัจจัยกลุ่มนีจ้ะส่งผลต่อภาวะผู้ นําการ
เปล่ียนแปลง บุพปัจจัยดังกล่าวยังมีอิทธิพลต่อกันด้วยเช่นกัน กล่าวคือ แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพล
ทางตรงต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่า         เม่ือพนกังาน
นําเท่ียวมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานทัง้แรงจูงใจภายในและภายนอกในระดบัท่ีสงูขึน้แล้วจะทําให้พนกังานนํา
เท่ียวเกิดความพงึพอใจในการปฏิบติังานสงูขึน้ด้วย โดยสงัเกตได้จากข้อมลูทางสถิติท่ีแสดงให้เห็นว่า พนกังาน
นําเท่ียวมีทัศนคติท่ีดีต่องานท่ีทําหรืองานท่ีได้รับมอบหมายว่า เป็นงานท่ีมีคุณค่าและเหมาะสมกับตนเอง 
เน่ืองจากสามารถใช้ศกัยภาพของตนเองได้อย่างเต็มท่ีในการปฏิบติังาน อีกทัง้ยงัมีความพงึพอใจต่อการปฏิบติั
ของหัวหน้างาน หรือนโยบายของหน่วยงานในระดับท่ีสูงขึน้ด้วยเช่นกัน เหตุท่ีเป็นเช่นนีอ้าจจะเน่ืองมาจาก 
แรงจูงใจเป็นสิ่งท่ีกระตุ้นสร้างให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ดีท่ีสุดและไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจภายในหรือแรงจูงใจ
ภายนอกตา่งก็มีผลโดยตรงตอ่การปฏิบติังาน ความพงึพอใจของพนกังาน และการคงอยู่ของพนกังานดงันัน้ เม่ือ
พนกังานนําเท่ียวตลอดจนผู้ ร่วมงานเม่ือได้รับแรงกระตุ้นจากแรงจงูใจทัง้ภายในและภายนอกแล้ว ย่อมมีความ
พงึพอใจในการปฏิบติังาน ซึง่ผลการวิจยันี ้สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ  Eskildsen and Dahlgard  (2000) ซึง่
ศึกษาและพบว่า ในปัจจุบนัผู้บริหารองค์การได้ให้ความสนใจเก่ียวกับการจัดการคุณภาพโดยรวมไปสู่การให้
ความสนใจกับความเป็นเลิศทางธุรกิจ เพราะคิดว่าสิ่งท่ีเป็นแก่นสาระสําคญัของความเป็นเลิศ คือ พนักงาน 
เพราะเป็นผู้ขบัเคล่ือนความเป็นเลิศ ดงันัน้ องค์การธุรกิจหรือองค์การอ่ืนๆ ควรให้ความสําคญัในเร่ืองการสร้าง
แรงจงูใจเพ่ือสร้างความพงึพอใจในการทํางานก่อนเป็นลําดบัต้นๆ และยงัสอดคล้องกบั Gulten and Ali (2012) 
ท่ีได้ศึกษาปัญหาและสาเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัการสร้างแรงบนัดาลใจในการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมขนาด
ใหญ่ในประเทศตรุกี ผลการศึกษาพบว่า การท่ีพนกังานโรงแรมจะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานได้นัน้
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จะต้องสร้างหรือพฒันาให้พนกังานปฏิบติัตนตามนโยบายการทํางานท่ียติุธรรม รวมทัง้การสร้างแรงจงูใจในการ
ปฏิบติั และการดูแลพนักงานให้มีความสขุจากสภาพแวดล้อมในท่ีทํางาน และยงัสอดคล้องกับ Muhammad 
Jamal Shah, Musawwir-Ur-Rehman, Gulnaz., et al. (2012) ศึกษาและพบว่า มีความสมัพนัธ์ทางบวก
ระหวา่งความพงึพอใจในการปฏิบติังานกบัแรงจงูใจภายในและการคิดเชิงบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 

 นอกจากนัน้ ยงัพบว่าแรงจงูใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลทางตรงต่อความผกูพนัต่อองค์การอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่า เม่ือพนกังานในองค์การธุรกิจท่องเท่ียวมีแรงจงูใจในการปฏิบติังานทัง้
แรงจูงใจภายในและภายนอกในระดับท่ีสูงขึน้แล้วจะทําให้พนักงานในองค์การดังกล่าวเกิดความผูกพันต่อ
องค์การในระดบัท่ีสงูขึน้ด้วย โดยสงัเกตได้จากพนกังานเกิดความผกูพนัต่อองค์การธุรกิจท่องเท่ียวในด้านจิตใจ 
ด้านการคงอยู่กบัองค์การและด้านบรรทดัฐานในระดบัท่ีสงูขึน้ด้วยเช่นกนั ผลการศึกษาในส่วนนีส้อดคล้องกบั 
วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ และทรงวฒิุ อยูเ่อ่ียม (2551: 71) ท่ีศกึษาพบวา่ แรงจงูใจในงานสง่ผลต่อความผกูพนัใน
งานของอาสาสมัครสาธารณสุข โดยเฉพาะแรงจูงใจในด้านความต้องการความพึงพอใจในการทํางานด้าน
สมัพนัธภาพทางสงัคม แสดงให้เห็นว่า ถ้าอาสาสมคัรสาธารณสขุมีแรงจงูใจด้านสมัพนัธภาพทางสงัคมเกิดขึน้  
ก็มีแนวโน้มท่ีจะเกิดความผกูพนัในงานเพิ่มขึน้และไม่ต้องการเปล่ียนงานใหม่เช่นกนั นอกจากนัน้  ยงัสอดคล้อง
กบั Crispen, Michael, and Tendai (2011) ท่ีศกึษาพนกังานในองค์การธุรกิจการเงิน (ธนาคาร) จํานวน 121 
คน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ความผูกพนัในองค์การและรูปแบบของภาวะผู้ นํา และสอดคล้องกับ 
Richard and Emeka (2009) ได้ศกึษาประชากรในอตุสาหกรรมอาหารของประเทศไนจีเรีย ผลการวิจยัท่ีสําคญั
พบว่า พนักงานปฏิบัติการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับไม่สูงมากนักและเป็นพนักงานกลุ่มใหญ่ใน
องค์การ ทัง้นีเ้น่ืองจากพนกังานปฏิบติัการได้รับเงินเดือนรวมถงึค่าลว่งเวลาไม่มากนกั และสว่นใหญ่เห็นว่าไม่ได้
รับโอกาสในการเล่ือนตําแหน่ง พนกังานจะเปล่ียนงานหรือ เข้า-ออกงานบ่อยครัง้ จากผลการวิจยันีแ้สดงว่า ถ้า
พนกังานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานน้อยจะทําให้ไม่เกิดความผกูพนัต่อองค์การ ผลการปฏิบติังานไม่เป็นท่ีพึง
พอใจของผู้บริหารระดบัสงู 

นอกจากนัน้ ความสมัพนัธ์ระหว่างบพุปัจจยัคู่สดุท้ายคือ ความพงึพอใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อ
ความผกูพนัตอ่องค์การ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่า เม่ือพนกังานในองค์การธุรกิจท่องเท่ียว
มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานทัง้ ความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจภายนอกท่ีสงูขึน้แล้วจะส่งผลให้
พนกังานนําเท่ียวและผู้ ร่วมงานมีความผกูพนัต่อองค์การในระดบัท่ีสงูขึน้ด้วย ทัง้นีอ้าจจะเน่ืองมาจากความพึง
พอใจในการปฏิบติังานมีสว่นสมัพนัธ์กบัความสําเร็จขององค์กร กล่าวคือ ถ้าพนกังานในองค์กรมีความพงึพอใจ
สงู คณุภาพของงานก็จะสงู แต่ในทางตรงกนัข้ามหากพนกังานในองค์การไม่มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
แล้ว คุณภาพของงานจะต่ํา นอกจากนัน้ เม่ือพนักงานในองค์การธุรกิจท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานแล้ว จะมีแนวโน้มท่ีให้ความสําคญักบัภาระหน้าท่ี และมีความสขุท่ีได้ทํางานให้แก่หน่วยงานต้นสงักดั 
ผลการศกึษานีส้อดคล้องกบั ปัทมาส  มีครองธรรม (2548) ศกึษาพบว่า หากข้าราชการในสํานกัราชวงัมีความ
พงึพอใจในการปฏิบติังานแล้วยอ่มสง่ผลให้ข้าราชการฯ  มีความรัก ความผกูพนัตอ่สํานกังานพระราชวงัในระดบั
ท่ีสงูขึน้ 
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นัยสาํคัญจากการวิจยั 
 

การนําเสนอในตอนนี ้ ผู้วิจยันําเสนอโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน  คือ นยัสําคญัด้านการจดัการ และนยัสําคญั
ด้านองค์ความรู้ทางวิชาการ ตามรายละเอียดดงันี ้

1. นัยสาํคัญด้านการจัดการ  
 การวิจยัเก่ียวกบั โมเดลสมการเชิงโครงสร้างของภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงท่ีสง่ผลต่อ คณุลกัษณะ

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในธุรกิจท่องเท่ียวยังเป็นเร่ืองใหม่ท่ีมีผู้ ทําการศึกษาน้อยมาก ซึ่งผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมลู พบว่า บุพปัจจัย อันได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และ
ความผกูพนัต่อองค์การ มีอิทธิพลทัง้โดยตรงและโดยอ้อมต่อภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง ย่ิงไปกว่านัน้ยงัพบว่า 
ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลในระดบัสงูต่อคณุลกัษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จากผลการวิจยันี ้
สามารถนําผลการวิจยัไปใช้ทางการจดัการดงันี ้
  1.1 เพ่ือให้องค์การธุรกิจท่องเท่ียวมีคณุลกัษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในระดบัสงูย่ิงขึน้ 
บุคลากรทุกระดบัควรให้ความสําคญัต่อการนําคณุลกัษณะภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
อาทิ ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนให้พนกังานนําเท่ียวมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบการทํางานใหม่ๆท่ี
แตกต่างไปจากเดิม โดยพยายามทําให้ขัน้ตอนการปฏิบัติงานสัน้ลง แต่ยังคงประสิทธิผลเท่าเดิมหรือดีกว่า 
ตลอดจนสร้างแนวทางหรือเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานมีโอกาสแลกเปล่ียนข้อมูลการปฏิบัติงานร่วมกับเพ่ือน
ร่วมงาน หรือทีมงานแผนกอ่ืนๆเสมอ อีกทัง้ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ ร่วมงานมีความกล้าท่ีจะ
เสนอแนะวิธีการปรับเปล่ียนการดําเนินงานก่อนจะเกิดสภาวการณ์คบัขนั นอกจากนัน้ ผู้บริหารทกุระดบัควรเป็น
แบบอย่างในการเปล่ียนแปลงวิธีการทํางาน โดยการกระตือรือร้นเพ่ือแสวงหาแนวทางการเพิ่มพนูทกัษะความรู้ 
ความสามารถให้แก่ ผู้ ร่วมงาน อาทิ ส่งเสริมการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการอย่างต่อเน่ือง หรือการส่งเสริมกิจกรรม
การแบ่งปันและการถ่ายทอดความรู้จากพนกังานเก่าไปสู่บคุลากรทกุประเภทท่ีบรรจใุหม่ และควรส่งเสริมให้มี
การรวบรวมองค์ความรู้ของผู้ ร่วมงานและจดัเก็บไว้ในฐานข้อมลูของหน่วยงานเพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้น ซึง่เรียก
วิธีการเหลา่นีว้า่ การจดัการความรู้ (Knowledge Management) นัน่เอง 
  1.2  จากผลการวิจัยครัง้นี ้พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลทางบวกโดยเป็น
อิทธิพลทางอ้อม คือ ต้องส่งอิทธิพลผ่านความผูกพันต่อองค์กรก่อนแล้วจึงจะมีอิทธิพลต่อภาวะผู้ นําการ
เปล่ียนแปลง แต่อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาแล้วจะทราบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานใน
องค์การธุรกิจท่องเท่ียวโดยเฉพาะอย่างย่ิงความพึงพอใจภายนอกงาน ยงัมีระดบัต่ํากว่าความพึงพอใจภายใน
งาน ดงันัน้ องค์การธุรกิจทอ่งเท่ียวควรจะต้องพิจารณาและมีการกําหนดนโยบายอย่างชดัเจนเพ่ือสร้างความพงึ
พอใจในการปฏิบัติงาน โดยไม่จํากัดว่าเป็นพนักงานกลุ่มใด ซึ่งจะต้องให้มีการปฏิบัติอย่างเสมอภาค 
นอกจากนัน้ผู้บริหารควรทบทวนและเสนอแนะตามลําดบัชัน้ต่อไปเก่ียวกบันโยบายค่าตอบแทน สวสัดิการให้มี
ความเหมาะสมสําหรับบคุลากรแต่ละคน อีกทัง้ผู้บริหารควรปรับปรุงวิธีการส่ือสารภายในองค์กรให้ดีขึน้เพ่ือให้
พนกังานในองค์การธุรกิจทอ่งเท่ียวเกิดความเข้าใจเหตผุลในการปฏิบติัของหวัหน้าหรือนโยบายขององค์การ 
  1.3  จากผลการวิจยัครัง้นีพ้บว่า แม้ว่าโดยสว่นใหญ่พนกังานในองค์การธุรกิจท่องเท่ียวจะมีระดบั
ความคิดเห็นโดยเฉล่ียในด้านภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงมีการปฏิบติัในระดบัค่อนข้างสงู อย่างไรก็ตามในส่วน
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ของภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงในรายข้อได้แก่ การกระตุ้นทางปัญญามีการปฏิบัติในระดับน้อยท่ีสุด ดังนัน้ 
ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้พนกังานในหน่วยงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหาใน
การทํางานโดยใช้ข้อมูลและหลักฐานท่ีน่าเช่ือถือ นอกจากนัน้ผู้ บริหารในองค์การต้องให้ความสนใจและ
สนับสนุนให้มีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานให้ดีขึน้โดยการประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ ร่วมงาน อาทิ 
ผู้บริหารต้องแสดงให้เหน็ถงึความทุม่เทตอ่ภารกิจ และการเสียสละประโยชน์สว่นตนเพ่ือประโยชน์สว่นรวม 

2.   นัยสาํคัญด้านองค์ความรู้ทางวชิาการ 
  2.1  นยัสําคญัด้านองค์ความรู้ทางวิชาการท่ีน่าสนใจจากการศกึษาครัง้นี ้สามารถให้ความกระจ่าง
ในประเด็นการค้นหาคําตอบของวตัถปุระสงค์การวิจยัซึ่งสรุปได้ว่า จากการเลือกใช้วิธีวิทยาการวิจยั โดยผู้วิจยั
ได้เลือกเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ข้อมลู คือโปรแกรมลิสเรล (LISREL) ซึ่งมีความเหมาะสมสามารถวิเคราะห์
ข้อมลูพร้อมกนัทัง้โมเดลได้ และผลจากการวิจัย พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ซึ่งสงัเกตได้จาก แรงจูงใจ
ภายในและแรงจงูใจภายนอกมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมตอ่ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงมากท่ีสดุเม่ือเทียบกบั
บุพปัจจัยอ่ืน นอกจากนัน้ ผลการวิจัยยงัพบอีกว่า        แรงจูงใจในการปฏิบติังานยงัมีอิทธิพลทางอ้อมขนาด
ปานกลางต่อคุณลกัษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งข้อค้นพบจากการวิจัยครัง้นี ้อธิบายได้ว่า การท่ี
องค์การธุรกิจทอ่งเท่ียวจะสร้างคณุลกัษณะการเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้นัน้ มีหลายปัจจยัท่ีมีผลเก่ียวข้อง การ
สร้างแรงจงูใจในการปฏิบติังานให้แก่ พนกังานนําเท่ียว (ไกด์) เป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีมีความสําคญัมาก เพราะหาก
พนกังานกลุ่มนีมี้แรงจงูใจในการปฏิบติังานสงูขึน้ย่อมทําให้พนกังานมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีความ
รักผูกพันต่อองค์การธุรกิจท่องเท่ียวและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานยังทําให้พนักงานแสดงภาวะผู้ นําการ
เปล่ียนแปลงให้มากย่ิงขึน้ แต่อย่างไรก็ตามแรงจงูใจในการปฏิบติังานของประชากรท่ีศกึษายงัอยู่ในระดบัไม่สงู
มากนกัโดยเฉพาะแรงจงูใจภายนอก แสดงให้เห็นว่า องค์การธุรกิจท่องเท่ียวยงัมีความจําเป็นในการศึกษาเพ่ือ
สร้างแรงจงูใจให้เพิ่มขึน้ 
  2.2  จากผลการวิจัยครัง้นี ้ ได้ให้หลกัฐานท่ีสนับสนุนการให้ความสําคญัต่อภาวะผู้ นําการ
เปล่ียนแปลงว่าเป็นปัจจัยท่ีสําคญัต่อคณุลกัษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าความ
คาดหวงัทัง้หลายจะอยู่บนพืน้ฐานของผลการวิจยัท่ีมีมาก่อนหน้านี ้แต่ดเูหมือนว่ายงัมีงานวิจยัเชิงประจกัษ์ไม่
มากนกัท่ีศกึษาในเร่ืองดงักลา่ว โดยเฉพาะศกึษาจากพนกังานในองค์การธุรกิจท่องเท่ียว ซึง่เป็นบคุลากรท่ีต้องมี
การเปล่ียนแปลง ปรับตนเองตลอดเวลาและต้องแสดงภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงด้วย 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 

1. การวิจยัครัง้ต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดล้อมภายในองค์การท่ีส่งผลต่อ
ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง และการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ในองค์การธุรกิจท่องเท่ียวหรือองค์การอ่ืนๆ ของ
ประเทศกําลงัพฒันา อย่างเช่น ประเทศไทย เป็นต้น โดยควรใช้วิธีการวิจัยเชิงคณุภาพ อาทิ การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) หรือ การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview) มาเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู  
 2. การวิจัยครัง้ต่อไปควรมีการศึกษาในลกัษณะการตรวจสอบไขว้ความถูกต้องของโมเดล (Cross 
validation) โดยใช้โมเดลทางเลือกอ่ืนๆ ซึ่งมีพืน้ฐานทางทฤษฎีแตกต่างไปจากทฤษฎี หรือแนวคิดของโมเดลท่ี
ผู้วิจยัพฒันาขึน้ โดยใช้แหลง่ข้อมลูเดิม หรือวิเคราะห์จากประชากรตา่งกลุม่ 
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 3. การวิจัยครัง้นี ้มีข้อจํากัดเร่ืองระยะเวลาในการวิจัย คือ ไม่เกิน 1 ปี ดังนัน้การวิจัยครัง้ต่อไปควร
ทําการศกึษาระยะยาว (Longitudinal) โดยใช้โมเดลในการวิจยัครัง้นีต้รวจสอบความสอดคล้องกบัประชากรใน
องค์การธุรกิจท่องเท่ียวอ่ืนๆ รวมทัง้ศกึษาองค์การธุรกิจประเภทอ่ืนๆหรือ หน่วยงานราชการ เพ่ือนําผลการวิจยั
มาเปรียบเทียบกนัวา่ได้ข้อสรุปท่ีเหมือนหรือแตกตา่งกนัอยา่งไรตอ่ไป 
 4. การวิจยัครัง้นี ้หน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) เป็นระดบับคุคล ดงันัน้ การศกึษาครัง้ต่อไปนกัวิจยั
ควรนําตัวแปรระดับองค์การ อาทิ ตัวแปรด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ ได้แก่แนวคิดช่ือเสียงขององค์กร 
(Srivoravilai, 2006) มาพิจารณาด้วย เน่ืองจาก องค์การธุรกิจท่องเท่ียวโดยทัว่ไปมีลกัษณะการจดัตัง้ หรือมี
โครงสร้างเป็นลําดบัชัน้ (Hierarchy) การบริหารงานในระดบัสงูย่อมมีความรับผิดชอบ หรือมีอิทธิพลต่อการ
บริหารงานในระดบัรองลงมา เป็นลําดบัชัน้ ดงันัน้ ตวัแปรการบริหารงานของผู้บริหารในระดับท่ีสงูกว่า ย่อม
ส่งผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อม ต่อตวัแปรพนกังานนําเท่ียวซึ่งอยู่ในระดบัท่ีต่ํากว่าเป็นทอดๆ ซึ่งแสดงให้
เหน็วา่ ตวัแปรมีความสมัพนัธ์ต่อกนั ระหว่างตวัแปรท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนั และความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรข้าม
ระดบั (Cross Level Relationship) นอกจากนัน้ ควรทําการศึกษาโดยพิจารณาปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร 
(Organization Culture) มาศึกษาด้วย  เน่ืองจากองค์การธุรกิจท่องเท่ียวเป็นองค์การธุรกิจท่ีมีวฒันธรรม
องค์การท่ีเด่นชดัในเร่ือง การปฏิบติังานท่ีรวดเร็ว มีความคล่องตวัสงู คํานึงถึงความพึงพอใจของลกูค้า ฯลฯ ซึ่ง
อาจจะมีผลตอ่ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงและคณุลกัษณะการเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้ 
 5. การวิจยัต่อไปควรคํานึงถึงปัจจยัระดบับคุคลด้านอ่ืนๆ อาทิ ความมีระเบียบวินยั (Discipline) หรือ 
การมอบอํานาจการตดัสินใจ (Empowerment) มาศกึษาเพ่ือค้นหาบพุปัจจยัท่ีเพิ่มขึน้จะสามารถทํานายภาวะ
ผู้ นําการเปล่ียนแปลงกบัคณุลกัษณะการเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้ได้มากขึน้หรือไม ่ซึง่อาจจะทําให้ได้ผลสรุปท่ี
น่าสนใจมากขึน้ อีกทัง้ผู้วิจยัยงัไมพ่บผลการศกึษาในลกัษณะดงักลา่ว จากการศกึษาโดยใช้ประชากรในองค์การ
ธุรกิจทอ่งเท่ียวมาก่อน 
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ความพงึพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดค้าปลีกของขัวมุงท่าสิงห์ อาํเภอเมืองลาํพูน  
Customer Satisfaction Towards Retail Mix of Khua Mung Thasing,  

Mueang Lamphun District 

สิริวรรณ โสภณจิตร* และพชัรา ตนัติประภา**           
บทคัดย่อ  
 

 งานวิจยันี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาถงึความพงึพอใจของลกูค้าตอ่สว่นประสมการตลาดค้าปลีกของขวัมงุท่าสิงห์ 
อําเภอเมืองลําพนู โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากลกูค้าท่ีซือ้สินค้าของฝากของท่ีระลึก
ต่างๆ ในขวัมงุท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพนู จํานวน 300 ราย โดยใช้การเลือกตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) จาก
ลกูค้า 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลกูค้าท่ีอยู่ในพืน้ท่ีจังหวดัลําพนู จํานวน 100 ราย และกลุ่มลกูค้าท่ีมาจากต่างจงัหวดั จํานวน 
200 ราย ซึ่งข้อมลูนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย และการวิเคราะห์โดยใช้
เทคนิค Important-Performance Analysis (IPA) 
 ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญัสงูสดุในแต่ละปัจจัยส่วนประสมการตลาดค้าปลีกดังนี ้
ปัจจัยด้านการจัดหมวดหมู่สินค้า คือ สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน ปัจจัยด้านการบริการและบรรยากาศในร้าน คือ 
ภาพลกัษณ์ของร้านดี ปัจจยัด้านราคา คือ ราคาสินค้าสมเหตสุมผลเหมาะกบัคณุภาพ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 
คือ พนกังานขายมีอธัยาศยัไมตรีท่ีดีและสภุาพ และปัจจยัด้านการจดัจําหน่าย คือ ท่ีตัง้ร้านอยู่ในทําเลเหมาะสม สะดวก
ต่อการเดินทางมาใช้บริการ และผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสงูสดุในแต่ละปัจจยัส่วนประสมการตลาดค้าปลีก
ดงันี ้ปัจจยัด้านการจดัหมวดหมู่สินค้า คือ สินค้ามีคณุภาพได้มาตรฐาน ปัจจยัด้านการบริการและบรรยากาศในร้าน คือ 
ภาพลกัษณ์ของร้านดี ปัจจยัด้านราคา คือ ราคาสินค้าสมเหตสุมผลเหมาะกบัคณุภาพ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 
คือ พนกังานขายมีอธัยาศยัไมตรีท่ีดีและสภุาพ และปัจจยัด้านการจดัจําหน่าย คือ ท่ีตัง้ร้านอยู่ในทําเลเหมาะสมสะดวก
ตอ่การเดินทางมาใช้บริการ 
  การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค IPA พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีอยู่ใน Quadrant A ซึง่เป็นปัจจยัย่อยท่ีควรปรับปรุงแก้ไข
อย่างเร่งด่วน คือ มีการโฆษณาสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต มีการโฆษณาสินค้าผ่านส่ือสิ่งพิมพ์ มีการโฆษณาสินค้า
ผ่านส่ือโทรทศัน์ วิทยุ มีป้ายโฆษณาตามแหล่งต่างๆ ท่ีเห็นได้ชัดเจน มีการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เพ่ือประชาสมัพนัธ์
เก่ียวกบัขวัมงุทา่สงิห์ มีการประชาสมัพนัธ์ให้ข้อมลูข่าวสาร มีการชิงรางวลัในช่วงเทศกาลสําคญัต่างๆ มีระบบรับชําระเงิน
ด้วยบตัรเครดิต และมีการแจกของแถม ตามลําดบั จากปัจจยัย่อยดงักลา่วมีเพียงปัจจยัย่อยเดียว คือ มีระบบรับชําระเงิน
ด้วยบตัรเครดิตท่ีอยูใ่นปัจจยัด้านราคา สว่นปัจจยัยอ่ยอ่ืนๆ อยูใ่นปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด 
 

                                                           
* นกัศกึษาปริญญาโท ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 ** รองศาสตราจารย์ ดร.  อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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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 
 

 จงัหวดัลําพนู เป็นจงัหวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในภาคเหนือของประเทศไทย เดิมมีช่ือว่า “นครหริภญุไชย” ใน พ.ศ. 2553 
สํานกับริหารยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ได้ดําเนินโครงการจดัทําแผนแม่บทเพ่ือเสนอช่ือขอขึน้ทะเบียน
มรดกโลกของจงัหวดัลําพูน (อาคม, 2554: ออนไลน์) จะเห็นได้ว่าในอนาคตจังหวดัลําพนูจะมีความสําคญัและมีความ
น่าสนใจมากขึน้ เน่ืองจากจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคณุค่าเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรม สถิตินกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางมาทอ่งเท่ียวในจงัหวดัลําพนูในปี พ.ศ. 2553 มีจํานวน 436,537 คน เม่ือเปรียบเทียบกบัปี พ.ศ. 2554 ซึง่มีจํานวน
นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยจํานวน 531,938 คน พบวา่มีอตัราการขยายตวัของจํานวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยเพิ่มขึน้ร้อยละ 21.85 
รายได้จากการท่องเท่ียวของจงัหวดัลําพนู พ.ศ. 2553 มีมลูค่าประมาณ 419.51 ล้านบาท ในขณะท่ีปี พ.ศ. 2554 มีมลูค่า
ประมาณ 519.05 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกันแล้วพบว่า รายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัดลําพูนในปี พ.ศ. 2554 
เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 23.73 (กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2555: ออนไลน์) สถานท่ีท่องเท่ียวของ
จงัหวดัลําพนูท่ีเป็นแหล่งนิยมซือ้สินค้าของฝากของท่ีระลึก ได้แก่ ศนูย์ OTOP ตําบลอโุมงค์ บ่อนํา้ศกัด์ิสิทธ์ิดอยขะม้อ 
ศูนย์หัตถกรรมป่าซาง วัดพระพุทธบาทตากผ้า และขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน เป็นต้น (สํานักงานพัฒนาการ
ทอ่งเท่ียว กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา, 2554: ออนไลน์) 
 ขวัมงุท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพนู ตัง้อยู่ตรงข้ามกบัวดัพระธาตหุริภญุชยัวรมหาวิหาร จงัหวดัลําพนู สําหรับคําว่า 
“ขวัมงุ” นัน้ เป็นภาษาคําเมือง โดยคําว่า “ขวั” หมายถึง สะพาน ส่วนคําว่า “มงุ” หมายถึง หลงัคา ขวัมงุท่าสิงห์เป็น
สะพานไม้ท่ีมงุหลงัคายาวประมาณ 100 เมตร สร้างเพ่ือข้ามแม่นํา้กวง เช่ือมระหว่างฝ่ังวดัพระธาตหุริภญุชยัวรมหาวิหาร
กบัชมุชนเวียงยอง อําเภอเมืองลําพนู สะพานแห่งนีเ้ปิดใช้อย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2546 โดยองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัลําพนูเป็นหน่วยงานท่ีดแูล และอนญุาตให้เฉพาะรถจกัรยานยนต์ รถสามล้อ และคนเดินเท้าผ่านเท่านัน้ 
ปัจจบุนัได้ปรับให้สะพานขวัมงุกลายเป็น “กาด” หรือ “ตลาด” ซึง่มีร้านค้าในขวัมงุท่าสิงห์จํานวนทัง้สิน้ 54 ร้าน จําหน่าย
สินค้าของท่ีระลกึซึง่เป็นสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP) ของจงัหวดัลําพนู อาทิ ลําไยอบแห้ง       ผ้าฝ้ายทอมือ 
ผ้าไหมยกดอกลําพนู งานไม้แกะสลกั สนิค้าตกแตง่บ้าน และเคร่ืองประดบั ฯลฯ (สง่า ไชยชนะ, 2554: สมัภาษณ์) 
 จากการสํารวจ และสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวข้องดแูลขวัมงุท่าสิงห์ พบว่า นกัท่องเท่ียวสว่นใหญ่จะรู้จกั
ขวัมงุทา่สงิห์จากการเดินทางมาท่องเท่ียววดัพระธาตหุริภญุชยัวรมหาวิหาร จงัหวดัลําพนูก่อน แล้วจึงแวะซือ้ของฝากของ
ท่ีระลกึจากขวัมงุท่าสิงห์ แต่ไม่ค่อยทราบถึงความสําคญัของขวัมงุท่าสิงห์เลย และพบว่ายอดขายสินค้าของร้านค้าต่างๆ 
ลดลง และมีแนวโน้มลดลงอยา่งตอ่เน่ือง (สง่า ไชยชนะ และอําไพ เตสกุลุ, 2554: สมัภาษณ์) 
 ดงันัน้ ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงความพึงพอใจของลกูค้าต่อส่วนประสมการตลาดของขวัมงุท่าสิงห์ อําเภอ
เมืองลําพนู เพ่ือให้ทราบถึงระดบัความสําคญัและความพึงพอใจของลกูค้าต่อส่วนประสมการตลาดค้าปลีกของขวัมงุท่า
สิงห์ อําเภอเมืองลําพนู เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้ประกอบการตดัสินใจของหน่วยงานรัฐบาลท่ีดแูลรับผิดชอบในการ
วางแผนปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาด เพ่ือช่วยให้ขวัมงุทา่สงิห์ อําเภอเมืองลําพนู เป็นสถานท่ีจําหน่ายสินค้าของฝากของ
ท่ีระลกึท่ีมีการพฒันาอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
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กรอบแนวคดิที่ใช้ในการศึกษา 
 

 แนวคดิการสร้างความพงึพอใจให้ลูกค้า (Customer Satisfaction) 
แนวคิดการสร้างความพึงพอใจให้ลกูค้า (Customer Satisfaction) โดยความหมายของความพึงพอใจคือ เป็น

ผลท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการประเมินภาพรวมทัง้หมดของประสบการณ์หลายๆ อย่างท่ีได้รับท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ ภายหลงัสถานการณ์การซือ้สถานการณ์หนึง่ (จิตตินนัท์ นนัทไพบลูย์, 2551)  

การวดัความพงึพอใจทําได้ด้วยวิธีการสํารวจความพงึพอใจของลกูค้า (Customer Satisfaction System) ของ
คอตเลอร์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) ด้วยเทคนิคการให้คะแนนความพึงพอใจของลกูค้า (Rating Customer 
Satisfaction) ในผลติภณัฑ์หรือบริการของขวัมงุทา่สงิห์ อําเภอเมืองลําพนู  

การจดัลําดบัความสําคญัของหวัข้อความพึงพอใจต่างๆ เพ่ือไม่ให้กิจการทุ่มเทหรือดําเนินการปรับปรุงสิ่งท่ีไม่
สําคญัในสายตาของลกูค้า นิยมใช้การสอบถามระดบัความสําคญัของหวัข้อความพึงพอใจต่างๆ ไปพร้อมๆ กบัให้ลกูค้า
ระบรุะดบัความพงึพอใจในสนิค้าและบริการ แล้วจงึนําคะแนนมาเปรียบเทียบกนัระหวา่งคะแนนความสําคญัซึง่สะท้อนถึง
ความคาดหวงัของลกูค้า กบัคะแนนความพงึพอใจซึง่สะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบติังานของกิจการ (ณฐัพชัร์ ล้อประดิษฐ์
พงษ์, 2549) 
 แนวคดิส่วนประสมการตลาดค้าปลีก (Retail Mix) 

แนวคิดในเร่ืองส่วนประสมการตลาดค้าปลีก (Retail Mix) ประกอบด้วยด้านต่างๆ  ดงันี ้(อดลุย์ จาตรุงคกลุ, 
2543)  

1. การจดัหมวดหมู่สินค้า (Product Assortment) หมายถึง การจดัหมวดหมู่สินค้าภายในร้านจะต้องสอดคล้อง
กบัความคาดหมายในการซือ้ของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายทัง้ในด้านความกว้างและความลกึของหมวดหมู่สนิค้า  

2. การบริการและบรรยากาศในร้าน (Services and Store Atmosphere) หมายถึง ร้านค้าปลีกจําเป็นต้องอาศยั
สว่นประสมในการบริการ (Services Mix) มาใช้เป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีจะทําให้ลกูค้าเห็นความแตกต่าง รวมทัง้บรรยากาศ
ของร้านต้องเหมาะสมกบักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย และนําไปสูก่ารซือ้สนิค้า  

3. ราคา (Price) เน่ืองจากราคาเป็นปัจจัยท่ีสําคญัในการวางตําแหน่งของร้าน ดังนัน้ การตัง้ราคาจึงต้อง
เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย หมวดหมูส่นิค้า และภาวการณ์แข่งขนั  

4. การสง่เสริมการตลาด (Promotion) การใช้เคร่ืองมือในการสง่เสริมการตลาดควรสนบัสนนุและช่วยเสริมการ
วางตําแหน่งหรือภาพพจน์ของร้าน โดยการเลือกใช้วิธีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การส่ือสารข้อมลูสินค้า การใช้พนกังาน
ขาย การแจก แถม หรือชิงโชค การลดราคาผู้ประกอบการจึงจําเป็นต้องมีการวางแผนและหากลวิธีการส่งเสริมการตลาด
ของตนไปยงัผู้บริโภคแตล่ะกลุม่อยา่งเหมาะสม  

5. การจดัจําหน่าย (Place) การกําหนดขนาดและทําเลท่ีตัง้ของร้านค้าปลีกควรสมัพนัธ์กบักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 
เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว สะดวกสบาย รวมถึงการกําหนดช่องทางในการกระจาย
การให้บริการแก่ลกูค้าได้อยา่งทัว่ถงึ 

สําหรับสว่นประสมการตลาดค้าปลีกของขวัมงุทา่สงิห์ อําเภอเมืองลําพนู สามารถแสดงได้ดงันี ้
1. การจดัหมวดหมู่สินค้า (Product Assortment) หมายถึง การจดัวางสินค้าของท่ีระลกึซึง่เป็นสินค้าหนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP) ของจงัหวดัลําพนูอย่างเป็นหมวดหมู่และหาได้ง่าย ความหลากหลายของรูปแบบและขนาดของ
สนิค้า สนิค้ามีคณุภาพได้มาตรฐาน สนิค้ามีความแปลกใหมแ่ละน่าสนใจ ปริมาณสนิค้าเพียงพอตอ่การจําหน่าย เป็นต้น 
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2. การบริการและบรรยากาศในร้าน (Services and Store Atmosphere) หมายถึง พนกังานขายของร้าน
จําหน่ายสินค้าของท่ีระลกึแต่ละร้านในขวัมงุท่าสิงห์ให้บริการลกูค้าด้วยอธัยาศยัไมตรีท่ีดีและสภุาพ มีความกระตือรือร้น
ในการให้บริการ บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ภาพลกัษณ์ของร้านดี มีป้ายช่ือร้านขนาดใหญ่สงัเกตได้ง่าย มีการ
ตกแต่งในร้านท่ีสวยงาม ร้านค้ามีความสะอาด มีช่องทางเดินกว้างขวางไม่แออดั มีแสงสว่างเพียงพอ มีอากาศถ่ายเท
เหมาะสม เป็นต้น 

3. ราคา (Price) หมายถึง ราคาสินค้าสมเหตสุมผลเหมาะกบัคณุภาพ ราคาสินค้าถกูกว่าท่ีอ่ืน สินค้ามีให้เลือก
หลายระดบัราคา สามารถตอ่รองราคาได้ มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน มีระบบรับชําระเงินด้วยบตัรเครดิต เป็นต้น 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง มีการโฆษณาตามแหล่งส่ือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ป้ายโฆษณา และ
ระบบอินเทอร์เน็ต มีสนิค้าให้ทดลองหรือทดสอบก่อนการซือ้ มีสว่นลดราคาสินค้า มีการแจกของสมนาคณุ มีการชิงรางวลั
ในช่วงเทศกาลสําคญัตา่งๆ เป็นต้น 
  5. การจดัจําหน่าย (Place) หมายถึง พืน้ท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ บริเวณพืน้ท่ีจอดรถมีความปลอดภยั การ
เปิด - ปิดร้านตรงตามเวลาท่ีกําหนด ท่ีตัง้ร้านอยู่ในทําเลท่ีเหมาะสมสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการ เป็นต้น
 แนวคดิการวเิคราะห์ความความพงึพอใจด้วย Importance-Performance Analysis (IPA) 
 การศึกษานี ้ได้ใช้แนวคิดการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของ Martilla and James (1977) ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์ความสําคญักบัผลท่ีได้ (Importance-Performance Analysis: IPA) เพ่ือวดัผลหรือประเมินผลการยอมรับในตวั
สนิค้าของผู้บริโภคในโปรแกรมทางการตลาดรูปแบบต่างๆ ผลท่ีได้สามารถแสดงออกมาในรูปภาพท่ีง่ายต่อการแปลผลใน
รูปของกราฟสองมิติ จากคณุลกัษณะตา่งๆ ซึง่มาจากมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งกราฟออกเป็นแกน
ตัง้และแกนนอน โดยแกนตัง้จะบอกถึงระดบัความสําคญั และแกนนอนจะบอกถึงการประเมินผลความพึงพอใจท่ีมีต่อ
ผลติภณัฑ์และบริการของลกูค้า โดยภายในกราฟจะแบง่การวดัเป็น 2 ระดบั คือระดบัสงูและระดบัต่ํา ดงัรูปท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กราฟแสดงการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการให้ระดบัความสําคญั และการประเมินผลความพงึพอใจ

ท่ีมีตอ่ผลติภณัฑ์และบริการของลกูค้า 

พงึพอใจมาก 

สาํคัญน้อย 

พงึพอใจน้อย 

สาํคัญมาก 

Quadrant C  
ไม่ต้องให้ความสําคญัมาก 

(Low Priority) 

Quadrant D  
ผลิตภณัฑ์และบริการดีมาก
แตล่กูค้าไม่ให้ความสําคญั 

(Possible Overkill) 

Quadrant A  
ต้องให้ความสนใจ 

(Concentrate Here) 

Quadrant B  
พงึพอใจตอ่ผลิตภณัฑ์และบริการ 

(Keep up the good Work) 
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เม่ือนําค่าระดบัความสําคญั และระดบัความพึงพอใจมาเปรียบเทียบกนัในแต่ละคณุสมบติั ผลลพัธ์ท่ีได้ตกอยู่ท่ี 

Quadrant ใดๆ จะสามารถอธิบายความหมายได้ 4 ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
Quadrant A (Concentrate Here) คือ คณุลกัษณะท่ีมีความสําคญัต่อลกูค้า แต่ไม่ได้รับการตอบสนองอย่าง

เพียงพอ 
Quadrant B (Keep up the good Work) คือ ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีในคณุลกัษณะท่ี

ลกูค้าให้ความสําคญัมาก 
Quadrant C (Low Priority) คือ ผลิตภณัฑ์มีคณุภาพต่ําหรือมีการบริการต่ําในคณุลกัษณะท่ีไม่สําคญัต่อลกูค้า 

ผู้ให้บริการสามารถเล่ือนการปรับปรุงออกไปก่อน 
Quadrant D (Possible Overkill) คือ ผู้ ให้บริการให้ความสําคญัมากเกินความจําเป็นในคณุลกัษณะท่ีมี

ความสําคญัน้อยตอ่การตดัสนิใจของลกูค้า 
 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

ปฐมรัตน์ ชวิปรีชา (2549) ได้ศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การซือ้สินค้าท่ีระลกึประเภท
หตัถกรรมของผู้บริโภคชาวต่างชาติ จากศนูย์หตัถกรรมบ้านถวาย อําเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้สินค้า และปัญหาในการซือ้สินค้าของผู้บริโภคชาวต่างชาติ 
โดยใช้ทฤษฎีสว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) ของ  Kotler (2003: อ้างถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ, 2546) ได้กลา่วถึงทฤษฎีสว่นประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคมุได้ ซึง่บริษัทใช้ร่วมกนั
เพ่ือตอบสนองความพงึพอใจแก่กลุม่เป้าหมาย ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจําหน่าย (Place 
หรือ Distribution) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การวิจยัดงักล่าวพบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการซือ้สินค้าท่ีระลึกประเภทหตัถกรรมของผู้บริโภคชาวต่างชาติ ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาดมี
อิทธิพลอยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านผลิตภณัฑ์และด้านการจดัจําหน่ายมีอิทธิพลอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือนําปัจจยัย่อยใน
แต่ละด้านของส่วนประสมทางการตลาดมาเรียงลําดบัค่าเฉลี่ยความสําคญัสงูสดุ 3 อนัดบัแรก พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ 
อนัดบัแรกคือ คณุภาพของสินค้า รองลงมาคือ ความหลากหลายของสินค้า และเอกลกัษณ์ของสินค้า ตามลําดบั ด้าน
ราคา อนัดบัแรกคือ ราคาเหมาะสมกบัสินค้า รองลงมาคือ ต่อรองราคาได้ และความหลากหลายของราคา ตามลําดบั 
ด้านการจดัจําหน่าย อนัดบัแรกคือ ร้านน่าเช่ือถือ รองลงมาคือ การแบ่งประเภทของสินค้าอย่างดี และสถานท่ีตัง้ 
ตามลําดบั ด้านการสง่เสริมทางการตลาด อนัดบัแรกคือ ผู้ขายมีอธัยาศยัดี รองลงมาคือ ผู้ขายสามารถส่ือสารได้ดี และมี
สว่นลดเงินสด ตามลําดบั 

พูลศิริ กลายสุข (2549) ได้ศกึษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซือ้สินค้ากลุม่ของท่ีระลกึบนถนนคนเดิน ถนน
ราชดําเนิน อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซือ้สินค้ากลุ่มของท่ี
ระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ใช้ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้ บริโภค 
(Consumer Behavior) ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) และได้ใช้แนวคิดสว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 
4Ps) ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2544) การวิจยัดงักลา่วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซือ้อาหารและเคร่ืองด่ืมมาก
ท่ีสดุ ซือ้สนิค้าประเภทเสือ้ผ้า รองเท้า เป็นจํานวนเงินมากท่ีสดุ และชอบบรรจภุณัฑ์ท่ีกะทดัรัด สวยงาม สว่นผู้ มีอิทธิพลใน
การตดัสินใจซือ้สินค้ากลุ่มของท่ีระลึกส่วนใหญ่ คือ ตวัเอง เหตผุลในการเลือกซือ้สินค้ากลุ่มของท่ีระลกึ คือ เอาไว้ใช้เอง 
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นิยมมาเท่ียวถนนคนเดิน ช่วงเวลา 18.01 - 20.00 น. เลือกซือ้สนิค้าบอ่ยท่ีสดุในโอกาสวนัเกิด ความบ่อยของการซือ้สินค้า
กลุม่ของท่ีระลกึโดยเฉล่ียเดือนละ 301 - 500 บาท และถ้าต้องการเลือกซือ้สินค้ากลุม่ของท่ีระลกึในครัง้ต่อไปจะตดัสินใจ
ลองเปล่ียนเป็นซือ้สินค้าแบบอ่ืนบ้าง มีความพึงพอใจมากท่ีสดุในกิจกรรมส่งเสริมการขายรูปแบบส่วนลดราคา การรู้จกั
หรือทราบข้อมลูเก่ียวกบัสินค้ากลุ่มของท่ีระลึกมกัจะทราบจากเพ่ือนแนะนํา มีความคิดเห็นว่าจะกลบัมาเลือกซือ้สินค้า
กลุม่ของท่ีระลกึบนถนนคนเดินอีก และจะแนะนําบคุคลอ่ืนๆ ให้เลือกซือ้สนิค้ากลุม่ของท่ีระลกึบนถนนคนเดินตอ่ไป 
 

วิธีการศึกษา 
 

 1. ขอบเขตการศกึษา  
การวิจยันี ้เก็บรวบรวมข้อมลูจากลกูค้าท่ีซือ้สนิค้าของฝากของท่ีระลกึตา่งๆ ในขวัมงุทา่สงิห์ อําเภอเมืองลําพนู  

 ขอบเขตเนือ้หา ศกึษาถึงระดบัความสําคญัและความพงึพอใจของลกูค้าต่อสว่นประสมการตลาดค้าปลีกของขวั
มงุทา่สงิห์ อําเภอเมืองลําพนู โดยการใช้กรอบแนวคิดสว่นประสมการตลาดค้าปลีก (Retail Mix) ซึง่มีผลต่อความพงึพอใจ
ของลกูค้า ประกอบด้วย ปัจจยัด้านการจดัหมวดหมู่สินค้า ปัจจยัด้านการบริการและบรรยากาศในร้าน ปัจจยัด้านราคา 
ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด และปัจจยัด้านการจดัจําหน่าย 
 2. ขัน้ตอนการศกึษา 

 2.1 รวบรวมข้อมลูเบือ้งต้นท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษา ได้แก่ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง บทความ ตํารา และ 
จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ  

 2.2 สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูซึง่แบ่งออกเป็น 
2 สว่น คือ สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ สว่นท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัการให้ระดบัความสําคญั และความ
พึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดค้าปลีกของลกูค้าท่ีซือ้สินค้าของฝากของท่ีระลึกต่างๆ ในขวัมงุท่าสิงห์ อําเภอเมือง
ลําพนู โดยคําถามในแบบสอบถามเป็นคําถามแบบตวัเลือกแบ่งระดบัความสําคญั และความพงึพอใจออกเป็นอย่างละ 5 
ระดบั โดยใช้ Rating Scale  

 2.3 การทดสอบแบบสอบถาม (Pre-Test Questionnaire) โดยเลือกทดสอบแบบสอบถามจากลกูค้าท่ี
ซือ้สินค้าของฝากของท่ีระลกึต่างๆ ในขวัมงุท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพนู จํานวน 15 ราย เพ่ือเป็นการทดสอบความเข้าใจ
คําถามแตล่ะข้อในแบบสอบถามซึง่จะได้นํามาปรับปรุงแก้ไขจนได้แบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ 

 2.4 เก็บรวบรวมข้อมลูจากลกูค้าท่ีซือ้สินค้าของฝากของท่ีระลึกต่างๆ ในขวัมงุท่าสิงห์ อําเภอเมือง
ลําพนู โดยใช้แบบสอบถาม 
  2.5 วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผล  
 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศกึษา คือ ลกูค้าท่ีซือ้สินค้าของฝากของท่ีระลกึต่างๆ ในขวัมงุท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพนูจํานวน 
300 ราย เน่ืองจากการสมัภาษณ์เชิงลกึจากเจ้าหน้าท่ีท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัขวัมงุท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพนู จํานวน 2 ราย 
และจากลกูค้าในบริเวณขวัมงุท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพนู จํานวน 30 ราย พบว่า ลกูค้าท่ีซือ้สินค้าของฝากของท่ีระลกึจาก
ขวัมงุท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพนู ส่วนใหญ่เป็นลกูค้าท่ีมาจากต่างจงัหวดัมากกว่าลกูค้าท่ีอยู่ในพืน้ท่ีจงัหวดัลําพนู ดงันัน้
การเลือกตวัอย่างจะใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยจะแบ่งลกูค้าออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่
ลกูค้าท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีจงัหวดัลําพนู จํานวน 100 ราย และกลุม่ลกูค้าท่ีมาจากตา่งจงัหวดั จํานวน 200 ราย 
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 4. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูจะใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมลูจากลกูค้าท่ีซือ้สินค้าของฝากของท่ีระลกึต่างๆ ใน
ขวัมงุทา่สงิห์ อําเภอเมืองลําพนู จํานวน 300 ราย โดยเก็บข้อมลูทกุวนัเป็นเวลา 5 สปัดาห์ ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. 
ซึง่เป็นช่วงเวลาเปิดทําการของขวัมงุทา่สงิห์ อําเภอเมืองลําพนู โดยกระจายช่วงเวลาในการเก็บแบบสอบถามให้ครอบคลมุ
ช่วงเวลาเช้า บา่ย และเยน็ 
 5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้วย การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) หาคา่ความถ่ี (Frequency) คา่ร้อยละ (Percentage) และคา่เฉล่ีย (Mean) 
 เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามซึ่งประกอบไปด้วยข้อความท่ีเป็นการวัดระดับความพึงพอใจ และระดับ
ความสําคญัต่อปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดค้าปลีกในแต่ละด้าน ซึ่งจะใช้มาตราวดัแบบประมาณค่า (Rating 
Scale) (กณุฑลี ร่ืนรมย์, 2549) ท่ีมีเกณฑ์ในการให้คะแนนระดบัความพงึพอใจ และระดบัความสําคญั ดงันี ้ระดบัคะแนน 
1 หมายถงึ ความพงึพอใจหรือความสําคญัน้อยท่ีสดุ ระดบัคะแนน 2 หมายถึง ความพงึพอใจหรือความสําคญัน้อย ระดบั
คะแนน 3 หมายถึง ความพงึพอใจหรือความสําคญัปานกลาง ระดบัคะแนน 4 หมายถึง ความพึงพอใจหรือความสําคญั
มาก และ ระดบัคะแนน 5 หมายถงึ ความพงึพอใจหรือความสําคญัมากท่ีสดุ 
 นําผลคะแนนระดบัความพึงพอใจ และระดบัความสําคญัท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย จากนัน้ใช้เกณฑ์ในการ
แปลความหมายซึง่จะแบง่เป็น 5 ระดบัจากช่วงคา่เฉล่ียดงันี ้ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง พงึพอใจหรือมีความสําคญัใน
ระดบัน้อยท่ีสดุ ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง พงึพอใจหรือมีความสําคญัในระดบัน้อย ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง 
พงึพอใจหรือมีความสําคญัในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง พงึพอใจหรือมีความสําคญัในระดบัมาก 
และ คา่เฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถงึ พงึพอใจหรือมีความสําคญัในระดบัมากท่ีสดุ 
 สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจโดยใช้เทคนิค IPA (Importance-
Performance Analysis: IPA) สามารถวิเคราะห์แปลความหมายได้ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงการแปลความหมายของข้อมลูคา่เฉล่ียระดบัความสําคญั และคา่เฉล่ียระดบัความพงึพอใจ  
    ในแตล่ะ Quadrant  

Quadrant ความหมาย 
ค่าเฉล่ียระดับ 
ความสาํคัญ 

ค่าเฉล่ียระดับ 
ความพงึพอใจ 

A 
คณุลกัษณะท่ีมีความสําคญัตอ่ลกูค้าและไมไ่ด้รับ
การตอบสนองอย่างเพียงพอ 

3.00 – 5.00 1.00 – 3.00 

B 
ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองได้เป็นอยา่งดีใน
คณุลกัษณะท่ีลกูค้าให้ความสําคญัมาก 

3.00 – 5.00 3.00 – 5.00 

C 
ผลติภณัฑ์มีคณุภาพต่ําหรือมีการบริการต่ําใน
คณุลกัษณะท่ีไมสํ่าคญัตอ่ลกูค้า ผู้ให้บริการ
สามารถเล่ือนการปรับปรุงออกไปก่อน 

1.00 – 3.00 1.00 – 3.00 

D 
ผู้ให้บริการให้ความสําคญัมากเกินความจําเป็นใน
คณุลกัษณะท่ีมีความสําคญัน้อยตอ่การตดัสนิใจ
ของลกูค้า 

1.00 – 3.00 3.00 – 5.00 
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ผลการศึกษา 
 

 จากการศึกษา ความพึงพอใจของลกูค้าต่อส่วนประสมการตลาดค้าปลีกของขัวมงุท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 18 – 24 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็น
นกัเรียน / นักศึกษา มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท เป็นลกูค้าท่ีอยู่ต่างจังหวดัท่ีอาศยัอยู่ใกล้เคียงกับจังหวดั
ลําพนู เดินทางมาโดยรถยนต์ นานๆ มาซือ้สินค้าครัง้หนึ่ง มีค่าใช้จ่ายในการซือ้สินค้าไม่เกิน 500 บาท สว่นใหญ่ซือ้อาหาร 
และเคร่ืองด่ืม และรู้จกัหรือทราบข้อมลูเก่ียวกบัขวัมงุทา่สงิห์ อําเภอเมืองลําพนูจากเพ่ือนแนะนํา 
 เม่ือพิจารณาตามแนวคิดการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้วยเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: 
IPA) สามารถเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจในแต่ละปัจจัยย่อยของส่วนประสม
การตลาดค้าปลีกได้จากตารางท่ี 1 ซึง่จะสามารถแปลผลได้ว่า        ในแต่ละปัจจยัย่อยจดัอยู่ในจตภุาค (Quadrant) ใด 
ดงัตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความสําคญั ค่าเฉล่ียระดบัความพงึพอใจ และ IPA Quadrant ในแต่ละปัจจยัย่อยของ    

สว่นประสมการตลาดค้าปลีก 

อันดับ ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลัก 

ระดับ
ความสาํคัญ 

ระดับความ 
พงึพอใจ IPA 

Quadrant 
ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 

1 
มีการจดัวางสนิค้าอยา่งเป็น
หมวดหมู ่หาง่าย 

การจดัหมวดหมู่สนิค้า  4.40 3.70 B 

2 
สนิค้ามีหลายรูปแบบและ
หลายขนาดให้เลือก 

การจดัหมวดหมู่สนิค้า  4.24 3.56 B 

3 สนิค้ามีคณุภาพได้มาตรฐาน การจดัหมวดหมู่สนิค้า  4.43 3.78 B 

4 
สนิค้ามีความใหม ่ไมใ่กล้วนั
หมดอาย ุ

การจดัหมวดหมู่สนิค้า  4.35 3.73 B 

5 
สนิค้ามีเอกลกัษณ์ แปลก
ใหม ่และน่าสนใจ 

การจดัหมวดหมู่สนิค้า  4.34 3.59 B 

6 
มีสนิค้าจําหน่ายครบชนิดใน
ท่ีเดียว 

การจดัหมวดหมู่สนิค้า  3.88 3.28 B 

7 
บรรจภุณัฑ์สวยงาม และ
พกพาสะดวก 

การจดัหมวดหมู่สนิค้า  4.20 3.66 B 

8 มีการรับเปล่ียนคืนสนิค้า การจดัหมวดหมู่สนิค้า  3.83 3.34 B 

9 
สามารถซือ้สนิค้าในปริมาณ
มากตามความต้องการ 

การจดัหมวดหมู่สนิค้า  3.93 3.47 B 

10 
พนกังานขายมีความ
กระตือรือร้น 

การบริการและ
บรรยากาศในร้าน 

4.29 3.73 B 

   หมายเหต ุคา่เฉล่ีย 1.00-1.49=น้อยท่ีสดุ 1.50-2.49=น้อย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสดุ 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียระดบัความสําคญั ค่าเฉล่ียระดบัความพงึพอใจ และ IPA Quadrant ในแต่ละปัจจยัย่อย  
    ของสว่นประสมการตลาดค้าปลีก 

อันดับ ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลัก 
ระดับ

ความสาํคัญ 
ระดับความ 
พงึพอใจ 

IPA 
Quadrant 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 

11 
พนกังานให้บริการได้อยา่ง
ถกูต้อง รวดเร็ว 

การบริการและ
บรรยากาศในร้าน 

4.28 3.75 B 

12 ภาพลกัษณ์ของร้านดี 
การบริการและ
บรรยากาศในร้าน 

4.41 3.81 B 

13 
มีป้ายช่ือร้านขนาดใหญ่
สงัเกตได้ง่าย 

การบริการและ
บรรยากาศในร้าน 

4.25 3.62 B 

14 
มีการตกแตง่ในร้านท่ี
สวยงาม 

การบริการและ
บรรยากาศในร้าน 

4.26 3.64 B 

15 ร้านค้ามีความสะอาด 
การบริการและ
บรรยากาศในร้าน 

4.39 3.78 B 

16 
มีช่องทางเดินกว้างขวางไม่
แออดั 

การบริการและ
บรรยากาศในร้าน 

4.39 3.61 B 

17 ร้านค้ามีแสงสวา่งเพียงพอ 
การบริการและ
บรรยากาศในร้าน 

4.25 3.63 B 

18 
ร้านค้ามีอากาศถ่ายเท
เหมาะสม 

การบริการและ
บรรยากาศในร้าน 

4.26 3.61 B 

19 
ราคาสนิค้าสมเหตสุมผล
เหมาะกบัคณุภาพ 

ราคา 4.41 3.70 B 

20 ราคาสนิค้าถกูกวา่ท่ีอ่ืน ราคา 4.18 3.40 B 

21 
ราคาสนิค้าอยูใ่นระดบั
เดียวกบัท่ีซือ้จากแหลง่ทัว่ไป 

ราคา 4.00 3.30 B 

22 
สนิค้ามีให้เลือกหลายระดบั
ราคา 

ราคา 4.00 3.42 B 

23 สามารถตอ่รองราคาสนิค้าได้ ราคา 4.22 3.58 B 
24 มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน ราคา 4.21 3.31 B 

25 
มีระบบรับชําระเงินด้วยบตัร
เครดิต 

ราคา 3.12 1.83 A 

   หมายเหต ุคา่เฉล่ีย 1.00-1.49=น้อยท่ีสดุ 1.50-2.49=น้อย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสดุ 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียระดบัความสําคญั ค่าเฉล่ียระดบัความพงึพอใจ และ IPA Quadrant ในแต่ละปัจจยัย่อย  
    ของสว่นประสมการตลาดค้าปลีก 

อันดับ ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลัก 
ระดับ

ความสาํคัญ 
ระดับความ 
พงึพอใจ 

IPA 
Quadrant 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 

26 
มีการโฆษณาสินค้าผา่นส่ือ
สิง่พิมพ์  

การสง่เสริมการตลาด 3.94 2.23 A 

27 
มีการโฆษณาสินค้าผา่นส่ือ
โทรทศัน์ วิทย ุ

การสง่เสริมการตลาด 3.95 2.26 A 

28 
มีป้ายโฆษณาตามแหลง่
ตา่งๆ ท่ีเหน็ได้ชดัเจน 

การสง่เสริมการตลาด 3.98 2.37 A 

29 
มีการโฆษณาสินค้าผา่นทาง
ระบบอินเทอร์เน็ต 

การสง่เสริมการตลาด 4.04 2.16 A 

30 
มีสนิค้าให้ทดลอง ทดสอบ
ก่อนการซือ้ 

การสง่เสริมการตลาด 4.03 3.29 B 

31 มีการลดราคาสินค้า การสง่เสริมการตลาด 4.03 3.19 B 
32 มีการแจกของแถม การสง่เสริมการตลาด 3.64 2.43 A 

33 
มีการชิงรางวลัในช่วง
เทศกาลสําคญัตา่งๆ 

การสง่เสริมการตลาด 3.48 2.16 A 

34 
พนกังานขายมีอธัยาศยัไมตรี
ท่ีดีและสภุาพ 

การสง่เสริมการตลาด 4.38 3.97 B 

35 
มีการประชาสมัพนัธ์ให้ข้อมลู
ข่าวสาร  

การสง่เสริมการตลาด 3.96 2.49 A 

36 
การจดักิจกรรมพิเศษตา่งๆ
เพ่ือประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบั
ขวัมงุทา่สงิห์ 

การสง่เสริมการตลาด 3.87 2.27 A 

37 
ท่ีตัง้ร้านอยูใ่นทําเลเหมาะสม 
สะดวกตอ่การเดินทางมาใช้
บริการ 

การจดัจําหน่าย 4.59 4.59 B 

38 
พืน้ท่ีจอดรถสามารถเข้า-ออก
ได้อยา่งสะดวก 

การจดัจําหน่าย 4.42 4.19 B 

39 มีพืน้ท่ีจอดรถเพียงพอ การจดัจําหน่าย 4.39 3.76 B 
   หมายเหต ุคา่เฉล่ีย 1.00-1.49=น้อยท่ีสดุ 1.50-2.49=น้อย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสดุ 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียระดบัความสําคญั ค่าเฉล่ียระดบัความพงึพอใจ และ IPA Quadrant ในแต่ละปัจจยัย่อย  
    ของสว่นประสมการตลาดค้าปลีก 

อันดับ ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลัก 

ระดับ
ความสาํคัญ 

ระดับความ 
พงึพอใจ IPA 

Quadrant 
ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 

40 
บริเวณพืน้ท่ีจอดรถมีความ
ปลอดภยั 

การจดัจําหน่าย 4.44 3.68 B 

41 เวลาเปิดร้านเหมาะสม การจดัจําหน่าย 4.13 3.71 B 
42 เวลาปิดร้านเหมาะสม การจดัจําหน่าย 4.16 3.58 B 
43 เปิด-ปิดร้านตรงตามเวลา การจดัจําหน่าย 4.05 3.48 B 

   หมายเหต ุคา่เฉล่ีย 1.00-1.49=น้อยท่ีสดุ 1.50-2.49=น้อย 2.50-3.49=ปานกลาง 3.50-4.49=มาก 4.50-5.00=มากท่ีสดุ 
 

 การวิเคราะห์ความพงึพอใจของลกูค้าต่อสว่นประสมการตลาดค้าปลีกของขวัมงุท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพนู ด้วย
เทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA) สามารถแสดงออกมาในรูปของกราฟสองมิติเพ่ือให้ง่ายต่อการ
แปลผล โดยกราฟจะแบ่งออกเป็นแกนตัง้ซึง่จะบอกถึงระดบัความสําคญั และแกนนอนซึง่จะบอกถึงการประเมินผลความ
พึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์และบริการของลกูค้า ภายในกราฟจะแบ่งการวดัออกเป็น 2 ระดบั คือระดบัสงูและระดบัต่ํา 
เน่ืองจากการศกึษานีใ้ช้มาตราสว่นประมาณค่า Rating Scale ในการแบ่งระดบัความสําคญั และความพงึพอใจออกเป็น
อยา่งละ 5 ระดบั ดงันัน้กราฟจงึมีจดุตดัแกนท่ีคา่กลางคือ 3.00 ดงัรูปท่ี 2 
 

 
รูปที่ 2 กราฟแสดงการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการให้ระดบัความสําคญัและ 

ความพงึพอใจของลกูค้าตอ่สว่นประสมการตลาดค้าปลีกของขวัมงุทา่สงิห์ อําเภอเมืองลําพนู 
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 จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IPA พบว่า ปัจจยัย่อยเกือบทัง้หมดอยู่ใน Quadrant B ซึ่งหมายถึง ขวัมงุท่าสิงห์ 
อําเภอเมืองลําพนู สามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีในคณุลกัษณะท่ีลกูค้าให้ความสําคญัมาก อย่างไรก็ตามมีปัจจยัย่อย
ท่ีอยู่ใน Quadrant A ซึง่หน่วยงานท่ีดแูลรับผิดชอบของขวัมงุท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพนูควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ และ
ควรทําการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน เน่ืองจากมีความสําคญัต่อลกูค้าแต่ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ จึงทําให้
ลกูค้าเกิดความไม่พงึพอใจขึน้ ได้แก่ ปัจจยัย่อยเร่ืองมีการโฆษณาสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ปัจจยัย่อยเร่ืองมีการ
โฆษณาสนิค้าผา่นส่ือสิง่พิมพ์ ปัจจยัย่อยเร่ืองมีการโฆษณาสินค้าผ่านส่ือโทรทศัน์ วิทย ุปัจจยัย่อยเร่ืองมีป้ายโฆษณาตาม
แหล่งต่างๆ ท่ีเห็นได้ชดัเจน ปัจจยัย่อยเร่ืองมีการจดักิจกรรมพิเศษต่างๆ เพ่ือประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัขวัมงุท่าสิงห์ ปัจจยั
ยอ่ยเร่ืองมีการประชาสมัพนัธ์ให้ข้อมลูข่าวสาร ปัจจยัยอ่ยเร่ืองมีการชิงรางวลัในช่วงเทศกาลสําคญัต่างๆ ปัจจยัย่อยเร่ืองมี
ระบบรับชําระเงินด้วยบตัรเครดิต และปัจจยัย่อยเร่ืองมีการแจกของแถม จะเห็นได้ว่าปัจจยัย่อยเหล่านีมี้เพียงปัจจยัย่อย
เดียว คือ มีระบบรับชําระเงินด้วยบตัรเครดิตท่ีอยู่ในปัจจัยด้านราคา ส่วนปัจจัยย่อยอ่ืนๆ อยู่ในปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด 
 การวิเคราะห์หาความแตกตา่ง โดยการนําข้อมลูระดบัความสําคญัและระดบัความพงึพอใจของลกูค้าท่ีซือ้สินค้า
ของฝากของท่ีระลึกจากขัวมงุท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูน ไปจําแนกตามภูมิลําเนา ซึ่งในการศึกษานีไ้ด้แบ่งกลุ่มลูกค้า
ออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ลกูค้าท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีจงัหวดัลําพนู จํานวน 100 ราย และ กลุม่ลกูค้าต่างจงัหวดั จํานวน 200 ราย 
จากนัน้นําข้อมลูค่าเฉล่ียของระดบัความสําคญัและระดบัความพงึพอใจของแต่ละกลุม่ไปวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค IPA ซึ่ง
สามารถแสดงในรูปแบบกราฟได้ ดงัรูปท่ี 3 และ รูปท่ี 4  
 

 
รูปที่ 3 กราฟแสดงการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลการให้ระดบัความสําคญัและความพงึพอใจของลกูค้าท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี

จงัหวดัลําพนูตอ่สว่นประสมการตลาดค้าปลีกของขวัมงุทา่สงิห์ อําเภอเมืองลําพนู 
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รูปที่ 4 กราฟแสดงการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลการให้ระดบัความสําคญัและความพงึพอใจของลกูค้าตา่งจงัหวดั 

ตอ่สว่นประสมการตลาดค้าปลีกของขวัมงุทา่สงิห์ อําเภอเมืองลําพนู 
 

จากกราฟรูปท่ี 3 และ รูปท่ี 4 จะเห็นได้ว่า ปัจจยัย่อยท่ีอยู่ใน Quadrant ท่ีต่างกนัมีเพียงปัจจยัย่อยเดียว คือ 
ปัจจัยย่อยเร่ืองมีระบบรับชําระเงินด้วยบตัรเครดิต ซึ่งกราฟรูปท่ี 3 (กลุ่มลกูค้าท่ีอยู่ในพืน้ท่ีจงัหวดัลําพูน) จะอยู่ใน 
Quadrant C สว่นกราฟรูปท่ี 4 (กลุม่ลกูค้าตา่งจงัหวดั) จะอยู่ใน Quadrant A ดงันัน้ ในกรณีท่ีเน้นไปยงักลุม่ลกูค้าท่ีอยู่ใน
พืน้ท่ีจงัหวดัลําพนูซึง่ไมไ่ด้ให้ความสําคญัตอ่การมีระบบรับชําระเงินด้วยบตัรเครดิต หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของขวัมงุท่าสิงห์
สามารถเล่ือนการปรับปรุงสําหรับเร่ืองนีอ้อกไปก่อนได้  

ในทางตรงกนัข้าม ถ้าเน้นไปยงักลุ่มลกูค้าต่างจังหวดัซึ่งให้ความสําคญัต่อการมีระบบรับชําระเงินด้วยบตัร
เครดิต แต่ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ จึงทําให้ลูกค้ากลุ่มนีเ้กิดความไม่พึงพอใจขึน้ ดงันัน้ หน่วยงานท่ีดูแล
รับผิดชอบของขวัมงุทา่สงิห์ อําเภอเมืองลําพนูควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ และควรทําการปรับปรุงแก้ไขอยา่งเร่งดว่น  

การอภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

 การอภปิรายผลการศกึษา 
 ผลจากการศึกษา พบว่า มีปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดค้าปลีกท่ีมีความสอดคล้องกับงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องในอดีต ดงันี ้ 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีปัจจยัย่อย ได้แก่ พนกังานขายมีอธัยาศยัไมตรีท่ีดีและสภุาพ มีการโฆษณาสินค้า
ผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ต และมีการลดราคาสนิค้า ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมากซึง่สอดคล้องกบั
ผลงานวิจยัของปฐมรัตน์ ชิวปรีชา (2549) และพลูศิริ กลายสขุ (2549)  
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 ด้านราคา มีปัจจัยย่อย ได้แก่ มีสินค้าให้เลือกหลายระดับราคา สามารถต่อรองราคาสินค้าได้ ราคาสินค้า
สมเหตสุมผลเหมาะกบัคณุภาพ และ มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก ซึ่ง
สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของปฐมรัตน์ ชิวปรีชา (2549) และพลูศิริ กลายสขุ (2549) นอกจากนี ้มีปัจจยัย่อย คือ ราคา
สินค้าถกูกว่าท่ีอ่ืน ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของพลูศิริ กลายสขุ 
(2549) และมีปัจจยัย่อย คือ มีระบบรับชําระเงินด้วยบตัรเครดิต ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญัอยู่ในระดบัปาน
กลาง ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของปฐมรัตน์ ชิวปรีชา (2549) 
 ด้านการจดัหมวดหมู่สินค้า มีปัจจยัย่อย ได้แก่ สินค้ามีคณุภาพได้มาตรฐาน สินค้ามีเอกลกัษณ์แปลกใหม่ และ
น่าสนใจ สินค้ามีหลายรูปแบบและหลายขนาดให้เลือก และมีการจัดวางสินค้าอย่างเป็นหมวดหมู่ หาง่าย ท่ีผู้ ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของปฐมรัตน์ ชิวปรีชา (2549) และพลูศิริ กลาย
สขุ (2549) นอกจากนี ้มีปัจจยัย่อย ได้แก่ บรรจภุณัฑ์สวยงามและพกพาสะดวก และมีการรับเปลี่ยนคืนสินค้า ท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของพลูศิริ กลายสขุ (2549) 
 ด้านการจดัจําหน่าย มีปัจจยัย่อย คือ ท่ีตัง้ร้านอยู่ในทําเลเหมาะสมสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการ ท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการศึกษาของปฐมรัตน์ ชิวปรีชา 
(2549) ท่ีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญัต่อเร่ืองท่ีตัง้ร้านอยู่ในทําเลเหมาะสมสะดวกต่อการเดินทางมาใช้
บริการอยูใ่นระดบัมาก 
 ด้านการบริการและบรรยากาศในร้าน มีปัจจยัย่อย คือ มีการตกแต่งในร้านท่ีสวยงาม ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสําคญัอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปฐมรัตน์ ชิวปรีชา (2549) และ พูลศิริ กลายสขุ (2549) 
นอกจากนี ้มีปัจจยัยอ่ย ได้แก่ ร้านค้ามีความสะอาด พนกังานให้บริการได้อย่างถกูต้องรวดเร็ว และ ภาพลกัษณ์ของร้านดี
ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ ปฐมรัตน์ ชิวปรีชา (2549)  
 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาจะเน้นการปรับปรุงและพฒันาปัจจยัย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญัมาก 
แตมี่ความพงึพอใจน้อยในแตล่ะปัจจยัทางของสว่นประสมการตลาดค้าปลีก ดงัตอ่ไปนี ้
 ด้านการส่งเสริมการตลาด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของขวัมงุท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพนู ควรจดัให้มีกิจกรรมทาง
การตลาด และมีแผนการสง่เสริมการตลาดท่ีชดัเจน เช่น มีการแจ้งกิจกรรมการตลาดให้ร้านค้าทราบอย่างทัว่ถึง รวมทัง้มี
การจัดการส่งเสริมการตลาดด้านอ่ืนๆ เช่น มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์โดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตให้มากขึน้ เพ่ือให้
เข้าถึงลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายได้รู้จักขัวมุงท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูนมากขึน้ รวมถึงเพิ่มการโฆษณาสินค้าผ่านส่ือ
สิง่พิมพ์ เช่น แจกแผน่พบั ใบปลวิ โบรชวัร์ เป็นต้น ตามแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีสําคญัๆ ของจงัหวดัลําพนู หรือตามสถานท่ีสําคญั
ต่างๆ เพ่ือเป็นการแนะนําและจงูใจให้ลกูค้าเดินทางมายงัขวัมงุท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพนู เพิ่มการโฆษณาสินค้าผ่านส่ือ
โทรทศัน์ วิทย ุให้มากขึน้ โดยอาจใช้ช่องรายการโทรทศัน์ท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว หรือช่องสารคดีท่ีเก่ียวกบั
การเผยแพร่ทางวฒันธรรม สําหรับการโฆษณาผา่นทางวิทยอุาจเลือกคล่ืนวิทยชุมุชนของท้องถ่ินในการโฆษณาสินค้าและ
ประชาสมัพนัธ์ขวัมงุทา่สงิห์ ควรมีการจดักิจกรรมพิเศษ (Event) ท่ีดงึดดูใจโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตา่งๆ เพ่ือเพิ่มจํานวน
ลกูค้าและยอดขายให้กบัร้านค้าท่ีเช่าพืน้ท่ีอย่างสม่ําเสมอด้วย เช่น การจดัแสดงศิลปวฒันธรรมพืน้เมืองของจงัหวดัลําพนู
บริเวณขวัมงุท่าสิงห์ อาทิ การแสดงดนตรีพืน้เมือง การฟ้อนรํา การสาธิตการทอผ้า การจดัแฟชัน่โชว์การแต่งกายด้วยผ้า
ฝ้ายหรือผ้าไหมยกดอกของจงัหวดัลําพนู การประกวดและการจดัแสดงการทําอาหารพืน้เมืองของจงัหวดัลําพนู เป็นต้น 
เพิ่มป้ายโฆษณาตามสถานท่ีต่างๆ ของจงัหวดัลําพนูท่ีลกูค้าสามารถมองเห็นได้ชดัเจน เช่น บริเวณวดัพระธาตหุริภญุชยั
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วรมหาวิหาร ซึ่งตัง้อยู่ฝ่ังตรงข้ามของขวัมงุท่าสิงห์ ตามส่ีแยกไฟแดง หรือตามแหลง่ชมุชนต่างๆ เป็นต้น ส่วนร้านค้าในขวั
มงุท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพนูควรมีการจดักิจกรรมการสง่เสริมการขายให้มากขึน้ เช่น ในช่วงเทศกาลสําคญัต่างๆ ควรจดั
ให้มีการชิงรางวลั มีการแจกของแถม หรือแจกของท่ีระลกึท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสามารถสร้างการจดจํา ซึง่สามารถสร้างความ
ประทบัใจแก่ลกูค้าท่ีเดินทางมายงัขวัมงุท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพนู ได้มากขึน้ อีกทัง้ควรมีการลดราคาสินค้า และมีสินค้า
ให้ทดลอง ทดสอบก่อนการซือ้ เพ่ือให้ลกูค้าตดัสนิใจซือ้สนิค้าได้ง่ายขึน้ 

 ด้านราคา หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของขวัมงุท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพนู ควรให้ความสนใจกบัเร่ืองมีระบบรับชําระ
เงินด้วยบตัรเครดิต โดยอาจติดต่อกบัสถาบนัการเงินให้เป็นหน่วยงานกลางในการติดตัง้จุดบริการรับชําระเงินด้วยบตัร
เครดิตในขวัมงุท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพนู เพ่ือเพิ่มความสะดวกสบายในการชําระเงินแก่ลกูค้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณี
ท่ีเน้นขายสินค้าไปยงักลุ่มลกูค้าต่างจงัหวดัท่ีให้ความสําคญัในเร่ืองนี ้อาจเพราะปัญหาการเดินทางมายงัขวัมงุท่าสิงห์ท่ี
อยูไ่กลจากภมิูลําเนาทําให้ในการเดินทางมาในแตล่ะครัง้ต้องซือ้สนิค้าเป็นจํานวนมาก ซึง่อาจจะซือ้สนิค้าไปใช้เอง หรือซือ้
ไปเป็นของฝากของท่ีระลึกก็ได้ ตรงข้ามกับลูกค้าท่ีอยู่ในพืน้ท่ีจังหวดัลําพูนท่ีอยู่ใกล้ขัวมุงท่าสิงห์มากกว่า จึงสามารถ
เดินทางมาได้สะดวกและบ่อยกว่า และอาจจะนิยมซือ้สินค้าประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมมากกว่า ซึ่งไม่ได้ซือ้สินค้าเป็น
จํานวนเงินท่ีมากนกั จึงไม่ได้ให้ความสําคญัต่อเร่ืองนี ้ในส่วนของร้านค้าในขวัมงุท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพนูควรตัง้ราคา
สินค้าให้มีมาตรฐานอยู่ในระดบัเดียวกบัท่ีซือ้จากแหล่งทัว่ไป ควรมีป้ายแสดงราคาสินค้าท่ีชดัเจน หรืออาจมีการตัง้ราคา
สนิค้าถกูกวา่ท่ีอ่ืน และควรมีสนิค้าให้เลือกหลายระดบัราคา 
 ด้านการจัดหมวดหมู่สินค้า หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของขวัมงุท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพนูควรสอบถามถึงรายการ
สนิค้าท่ีลกูค้าต้องการเพิ่มเติม เพ่ือระบปุระเภทของสนิค้าและจดัสรรรายการสินค้าให้ร้านค้าต่างๆ นําสินค้ามาจําหน่ายให้
ตรงตามความต้องการของลกูค้าให้มากท่ีสดุ รวมทัง้ขอความร่วมมือจากร้านค้าให้นําสินค้าท่ีมีความหลากหลายชนิดมา
จําหน่ายให้ครอบคลมุทกุรายการตามความต้องการของลกูค้า นอกจากนีค้วรขยายพืน้ท่ีในการจําหน่ายสินค้า และเพ่ิม
จํานวนร้านค้าให้มากขึน้ สว่นร้านค้าในขวัมงุทา่สงิห์ อําเภอเมืองลําพนูควรนําสนิค้ามาจําหน่ายในปริมาณมากพอท่ีลกูค้า
สามารถซือ้ตามความต้องการได้ 

 ด้านการจัดจาํหน่าย หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของขวัมงุทา่สงิห์ อําเภอเมืองลําพนูควรมีการแจ้งให้ร้านค้าต่างๆ ใน
ขวัมงุท่าสิงห์เปิด-ปิดร้านให้พร้อมกนัทกุร้าน และให้ตรงตามเวลาท่ีกําหนด ทัง้นีเ้พ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทัง้ยงั
สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลกูค้ามากขึน้ นอกจากนีค้วรมีการสํารวจเวลาท่ีเหมาะสมในการปิดร้านท่ีลกูค้าต้องการ
เพิ่มเติม รวมถงึมีการจดัการด้านเพิ่มพืน้ท่ีจอดรถให้เพียงพอสําหรับลกูค้า 
 ด้านการบริการและบรรยากาศในร้าน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของขัวมงุท่าสิงห์ อําเภอเมืองลําพูนควร
ดําเนินการปรับปรุงในเร่ืองของช่องทางเดินให้มีความกว้างขวางมากขึน้ และซ่อมแซมปรับปรุงพืน้ทางเดิน ซึง่เป็นพืน้ไม้ให้
มีสภาพดีขึน้ เพ่ือเพิ่มความสะดวกในการเดินเลือกซือ้สินค้า และเพ่ือเพิ่มความปลอดภยัให้แก่ลกูค้ามากขึน้ นอกจากนี ้
ควรพิจารณาในการสร้างห้องนํา้เพ่ืออํานวยความสะดวก และเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้มีความพึงพอใจ
มากย่ิงขึน้ 
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ทศันคตขิองประชาชนอาํเภอเมืองเชียงใหม่ 
ต่อการบริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย 

Attitude of  People in  Mueang Chiang Mai District  
Towards Eye and Organ Donation to Thai Red Cross 

นวรตัน์ ศิริพงค์* และวรทั วินิจ** 

 
บทคัดย่อ 
 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาทศันคติของประชาชนในอําเภอเมือง เชียงใหม่ต่อการบริจาคดวงตาและอวยัวะ
ให้แก่สภากาชาดไทย โดยทําการศกึษากบักลุ่มผู้ ท่ีแสดงความจํานงบริจาคดวงตาหรืออวยัวะแล้ว และกลุ่มผู้ ท่ียงัไม่ได้แสดง
ความจํานงบริจาค รวมทัง้หมด 200 ราย ผลการศึกษาพบว่า ในส่วนของพฤติกรรมนัน้ ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ 2 กลุ่ม
ส่วนมากจะมีความประสงค์อนุญาตให้แพทย์สามารถนําดวงตาและอวยัวะของญาติไปได้หากบุคคลนัน้ได้แสดงความ
จํานงบริจาคไว้แล้ว แต่เม่ือถามถึงความประสงค์ท่ีจะบริจาคเองในส่วนของผู้ ท่ีไม่เคยบริจาคดวงตาหรืออวยัวะ มีความ
ประสงค์เพียงคร่ึงหนึง่เทา่นัน้  

ในส่วนของผลการศึกษาด้านทศันคติ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้สองกลุ่มมีทศันคติท่ีดีต่อ การบริจาคดวงตา
และอวยัวะให้แก่สภากาชาดไทย  อย่างไรก็ตาม กลุม่ผู้ ท่ีเคยบริจาคดวงตาหรืออวยัวะจะมีระดบัคะแนนท่ีสงูกว่า ผู้ ท่ีไม่เคย
บริจาคดวงตาหรืออวยัวะในทกุๆด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มผู้ ท่ีไม่เคยบริจาคดวงตาหรืออวยัวะนัน้ยงัขาดความรู้ ความ
เข้าใจท่ีถกูต้องรวมถึงความรู้สกึ ความเช่ือในเชิงลบในบางข้อ กล่าวคือ ด้านความรู้ ความเข้าใจ กลุ่มผู้ ท่ีไม่เคยบริจาคมี
ความเข้าใจเชิงลบเก่ียวกบัประเด็นสําคญัท่ีว่า ผู้ ท่ีจะบริจาคดวงตาต้องเป็นผู้ ท่ีมีสายตาปกติเท่านัน้  ผู้ ท่ีจะบริจาคอวยัวะ
ต้องไม่เป็นผู้ ท่ีด่ืมเหล้าและสูบบุหร่ี และการบริจาคดวงตาและอวยัวะเป็นสิ่งท่ีไม่ควรทําตามบญัญัติศาสนาในด้าน
ความรู้สึกและความเช่ือ กลุ่มผู้ ท่ีไม่เคยบริจาคยงัมองว่าการบริจาคดวงตาและอวยัวะนัน้ทําให้ญาติหรือคนใกล้ชิดไม่
สบายใจ ศาสนาท่ีนบัถือมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตดัสินใจบริจาคดวงตาและอวยัวะ  และการบริจาคดวงตาและอวยัวะ
ไมไ่ด้เป็นการให้ทานท่ีง่ายท่ีสดุ จงึจําเป็นต้องมีการเร่งให้ความรู้ ข้อมลู ท่ีถกูต้องและสร้างความตระหนกัถึงปัญหาของการ
ขาดแคลนดวงตาและอวยัวะ ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้รู้สกึวา่การบริจาคเป็นสิ่งท่ีดีและเต็มใจท่ีจะบริจาคเพ่ือเพิ่มยอดของ
ผู้บริจาคให้มากขึน้ตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
* Medical Representative บริษัท Thai-Otsuka Pharmaceutical 
** อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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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 

ปัจจบุนั  คนไทยมีปัญหาเจ็บป่วยทัง้จากอบุติัเหตแุละโรคเรือ้รังมากขึน้  จากสถิติพบว่ามีผู้ ป่วยมากถึงปีละประมาณ 
1 ล้านคน โดยโรคท่ีพบมากได้แก่ เบาหวาน ความดนัโลหิตสงู โรคหวัใจ และโรคท่ีเกิดจากการเส่ือมของถงุลมปอด โรคดงักลา่ว
นอกจากรักษาไม่หายขาดแล้วยังส่งผลให้ดวงตาและอวัยวะภายใน เช่น หัวใจ ไต ปอด ตับ เสียการทํางานอย่างถาวรด้วย  
การรักษาจะต้องใช้การผ่าตดัเปล่ียนกระจกตาหรืออวยัวะใหม่เพ่ือไปทดแทนหรือท่ีเรียกว่าการผ่าตดัปลกูถ่ายอวยัวะซึ่งได้ผล
คุ้มค่ามาก เป็นการชุบชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ ป่วยท่ีหมดหวงัท่ีจะรักษาด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ให้สามารถกลบัมาใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติได้ 
อย่างไรก็ตามขณะท่ีวงการแพทย์ไทยในปัจจบุนัสามารถทําการผ่าตดัเปล่ียนกระจกตา และปลกูถ่ายอวยัวะให้แก่ผู้ ป่วยได้ แต่
ปัญหาใหญ่คือการขาดแคลนดวงตา และอวัยวะท่ีจะนํามาผ่าตัดปลกูถ่ายเป็นอย่างมาก (สธ. เร่งเดินหน้าโครงการบริจาค
อวยัวะ, 2553 : ออนไลน์) 

ในสว่นของดวงตานัน้มีศนูย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นศนูย์กลางท่ีรับผิดชอบดแูลด้านการรับบริจาคดวงตาเร่ิม
ปฏิบติังานเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2508 โดยมีวตัถปุระสงค์ในการรับอทุิศดวงตา และมอบดวงตาท่ีได้รับจากผู้อทุิศให้จกัษุ
แพทย์โดยไมคิ่ดมลูคา่ เพ่ือนําไปใช้รักษาผู้ ป่วยตาดําพิการ ซึง่ดวงตาของผู้บริจาค ภายหลงัจากท่ีเสียชีวิตไมเ่กิน 6 ชัว่โมงจะ
สามารถนํามาผา่ตดัเปล่ียนกระจกตาให้กบัผู้ ป่วยท่ีตาบอดหรือตามืดมวัได้ 2 ราย จากสถิติตัง้แต่ พ.ศ. 2508 ถงึ 30 มิถนุายน 
2554 หรือตลอดระยะเวลา 46 ปี พบวา่ มีผู้แสดงความจํานงบริจาคดวงตามากถงึ 776,449 คน แต่กลบัมีจํานวนผู้ ท่ีได้รับการ
ผา่ตดัเปล่ียนกระจกตาแล้วไปแล้ว เพียง 7,688 คนเทา่นัน้  โดยเฉล่ียในแตล่ะปีจะสามารถผา่ตดัได้เพียง 300-400 ราย แตจ่ะมีผู้
จองรับการบริจาคดวงตาเพิ่มประมาณ 800-900 ราย ทําให้ยงัมีจํานวนผู้ ป่วยท่ีรอเปล่ียนกระจกตาทัง้หมดประมาณ 6,964 ราย  
นอกจากนีด้วงตาท่ีได้รับการบริจาคสว่นหนึง่นัน้กลบัไมไ่ด้มาจากผู้ ท่ีแสดงความจํานงไว้โดยตรงแต่ญาติของผู้ ท่ีเสียชีวิตเลง็เหน็
ถงึการช่วยเหลือเพ่ือนมนษุย์จงึยินยอมบริจาคดวงตาให้ในขณะท่ีบางคนแสดงความจํานงบริจาคไว้ แตญ่าติกลบัไมอ่นญุาตก็
ทําให้ไมส่ามารถเก็บดวงตาได้ (ครอบครัวข่าว, 2554:ออนไลน์) สําหรับในจงัหวดัเชียงใหมน่ัน้มีศนูย์ดวงตาอยูท่ี่ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหมเ่ป็น เขตภาค 10 เหนือตอนบน จากสถิติตัง้แต ่ 1  มกราคม 2554 ถงึ 31 ตลุาคม 2554 มียอดจํานวนผู้
บริจาคทัง้สิน้ 28 ราย สามารถทําการผา่ตดักระจกตาได้ 57 ราย จากจํานวนผู้ ท่ีรอรับบริจาค 300 ราย (ศนูย์ดวงตา สภากาชาด
ไทย, 2554: ออนไลน์) 

ในสว่นของการรับบริจาคอวยัวะนัน้มีศนูย์รับบริจาคอวยัวะสภากาชาดไทย เป็นศนูย์กลางท่ีรับผิดชอบดแูลด้านการ
รับบริจาค เร่ิมปฏิบติังานเม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2537 โดยมีนโยบายสง่เสริมสนบัสนนุให้มีการบริจาคอวยัวะให้มากเพียงพอตอ่
การปลกูถ่ายอวยัวะภายในประเทศ จดัสรรอวยัวะท่ีได้รับบริจาคอยา่งเป็นกลาง เสมอภาค ไมมี่การซือ้ขายอวยัวะ และให้ได้รับ
ประโยชน์สงูสดุต่อการนําอวยัวะต่าง ๆ ไปใช้ ซึง่ร่างกายของผู้บริจาคหนึง่คนท่ีเสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายจะสามารถช่วยชีวิต
ผู้ ป่วยได้ถงึ 6 คน จากอวยัวะท่ีสามารถบริจาคได้ คือ หวัใจ ลิน้หวัใจ ตบั ไต และปอด จากยอดสถิติตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 
2537 ถงึ 31 ธนัวาคม 2553 มีผู้แสดงความจํานงบริจาคอวยัวะทัง้หมด 576,871 คน ซึง่ตวัเลขดงักลา่วอาจจะเหน็ว่ามีจํานวน
มาก แตท่ี่จริงแล้วมี ผู้บริจาคอวยัวะท่ีสามารถนําอวยัวะไปช่วยเหลือผู้ ป่วยอ่ืนได้ตลอด 16 ปี เพียง 1,060 คนเทา่นัน้ ในขณะท่ีมี 
ผู้รอรับบริจาคอวยัวะทัง้หมดถงึ 2,717 คน อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์ผู้ ป่วยรอรับการปลกูถ่ายอวยัวะในขณะนีมี้แนวโน้มเพิ่ม
มากขึน้ แตจํ่านวนผู้บริจาคอวยัวะมีน้อยกวา่มาก(ชวนบริจาคร่างกายถวายราชกศุล, 2553: ออนไลน์) โดยในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา 
มีโรงพยาบาลทัว่ประเทศ 77 แหง่ แจ้งผู้บริจาคอวยัวะจํานวน 412 ราย โดยโรงพยาบาลใน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีผู้บริจาค
อวยัวะมากท่ีสดุ จํานวน 196 ราย หรือ ร้อยละ 47 ของผู้บริจาคอวยัวะทัง้หมด รองลงมา คือโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีผู้บริจาคอวยัวะ จํานวน 127 ราย หรือร้อยละ 31 ของผู้บริจาคทัง้หมดในขณะท่ีภาคเหนือมียอดจํานวนผู้บริจาคอวยัวะเพียง 7 
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ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ของ ผู้บริจาคทัง้หมดโดย มาจาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่5 ราย  โรงพยาบาลนครพิงค์ 1 
ราย และโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 1 รายตามลําดบั (ศนูย์รับบริจาคอวยัวะสภากาชาดไทย, 2553: ออนไลน์) ซึง่ถือได้วา่มีจํานวน
ยอดผู้บริจาคดวงตาและอวยัวะน้อยมากเม่ือเทียบกบัภาคอ่ืนๆ 

จากข้อมลูดงักลา่วข้างต้นจะเหน็ได้วา่แม้วา่จะมีการรณรงค์เก่ียวกบัการบริจาคดวงตาและอวยัวะอยา่งตอ่เน่ือง แต่
อปุสรรคสําคญัประการหนึง่ของการบริจาคดวงตาและอวยัวะเกิดจากทศันคติด้านลบตอ่การบริจาคดวงตาและอวยัวะของ
ประชาชน อาจถือเป็นเหตผุลสําคญัท่ีทําให้ยอดการบริจาคไมเ่ป็นไปตามท่ีตัง้ไว้ ซึง่ปัญหาด้านทศันคติ   อาจเกิดจากการเข้าใจ
ผิดเก่ียวกบักระบวนการและขัน้ตอนของการบริจาคดวงตาและอวยัวะรวมถงึการเก็บดวงตาภายหลงัการเสียชีวิตภายใน 6 
ชัว่โมง และการเก็บอวยัวะภายหลงัการเสียชีวิตด้วยภาวะสมองตาย ซึง่ประกอบกบัความไมเ่ข้าใจเร่ืองสมองตาย ญาติคนไข้ไม่
แน่ใจวา่ตายจริงหรือไม ่ และทําใจไมไ่ด้ เน่ืองจากเป็นการสญูเสียกะทนัหนั หรือกลวัวา่หากตดัสว่นใดสว่นหนึง่ของร่างกายไป
แล้วชาติหน้าเกิดมาจะมีอวยัวะไมค่รบ กลวัเกิดมาชาติหน้าจะตาบอด กลวัวา่จะไมเ่หลือร่างกายไว้ให้ญาติบําเพญ็กศุล รวมถงึ
กฎเกณฑ์และข้อห้ามทางศาสนา เช่น มสุลิมเป็นกลุม่ท่ีตอ่ต้านการบริจาคดวงตาและอวยัวะมากท่ีสดุ สว่นมากเพราะไมมี่ความ
มัน่ใจวา่เป็นสิง่ท่ีอนมุติัตามหลกัศาสนาหรือไมซ่ึง่เป็นอปุสรรคสําคญัของการบริจาคเช่นเดียวกนั  

ด้วยเหตผุลดงักลา่ว ผู้ศกึษาจงึสนใจท่ีจะศกึษาถึงทศันคติตอ่ของประชาชนในอําเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม ่ ตอ่การ
บริจาคดวงตา และอวยัวะให้แก่สภากาชาดไทยเพ่ือใช้ข้อมลูเป็นแนวทางท่ีถกูต้องในการวางแผนสง่เสริมให้มีการบริจาคดวงตา
และอวยัวะเพิ่มขึน้ อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่วงการแพทย์ในการผา่ตดักระจกตาและปลกูถ่ายอวยัวะรักษาผู้ ป่วยตอ่ไป 

กรอบแนวคดิ และขอบเขตที่ใช้ในการศึกษา 
 

ผู้วิจยัได้ทําการศกึษาโดยอยูบ่นพืน้ฐานของกรอบแนวคิดด้านทศันคติ ศาสนา และองค์กรไมแ่สวงหาผลกําไร ซึง่มี
รายละเอียดดงันี ้  
 
ทัศนคต ิ

ทศันคติ (Attitude) หมายถงึ ระเบียบของแนวคิด ความเช่ือ อปุนิสยั และสิง่จงูใจท่ีเก่ียวข้องกบัสิง่หนึ่งสิง่ใดโดยเฉพาะ 
การจดัระเบียบดงักลา่วจะมีลกัษณะท่ีรวมตวัขึน้หลงัจากท่ีได้มีการประเมินเป็นแนวโน้มไปในทางหนึง่ทางใดเสมอ (อดลุย์   
จาตรุงคกลุ, 2543: 191) ซึง่ทศันคติเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ โดยมีองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่การสร้างทศันคติ 4 
ด้านคือ (1) วฒันธรรม (Culture) (2) ครอบครัว (Family) เน่ืองจากเป็นสถาบนัแรกในการอบรมเลีย้งดจูงึมีอิทธิพล มากท่ีสดุใน
การสร้างทศันคติ (3) กลุม่เพ่ือน (Social Group) (4) บคุลกิภาพ (Personality) ซึง่บคุคลท่ีมีบคุลิกภาพตา่งกนัจะมีทศันคติไม่
เหมือนกนั 

นิว คอมป์ (New Comb, 1991 อ้างอิงใน: สกุญัญา โฆวิไลกลุ, 2547: 69)  กลา่ววา่  ทศันคติของบคุคล ขึน้อยูก่บั
ลกัษณะและสิง่แวดล้อมท่ีบคุคลได้รับ อาจแสดงออกมาทางพฤติกรรม   ใน 2 ลกัษณะ คือ (1) ทศันคติทางบวก (Positive 
Attitude) แสดงออกในลกัษณะพงึพอใจ และเหน็ด้วย หรือชอบจะทําให้บคุคลอยากจะทําอยากได้อยากเข้าใกล้สิง่นัน้ และ (2)   
ทศันคติทางลบ (Negative Attitude) แสดงออกในลกัษณะไมพ่งึพอใจและไมเ่หน็ด้วยหรือไมช่อบจะทําให้บคุคลเกิดความเบ่ือ
หน่ายชิงชงั ต้องการหนีให้หา่งจากสิง่นัน้ 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538: 145) ได้กลา่วถงึองค์ประกอบของทศันคติมีอยูด้่วยกนั 3 ประการ คือ 

   1) องค์ประกอบทางด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive component) เป็นสว่นประ กอบ ของทศันคติซึง่แสดงถึง
การรู้จกัและความรู้ตอ่บคุคลหนึ่งท่ีมีตอ่สิง่ใดสิง่หนึง่ ซึง่มกัจะออกผลมาเป็นแนวโน้มทางใดทางหนึง่วา่ ดีหรือไมดี่ ชอบ
หรือไมช่อบ มีคณุคา่หรือไมมี่คณุคา่ เป็นต้น องค์ประกอบทางด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive component) คือ ความรู้ 
(Knowledge) การรับรู้ (Perception) และความเช่ือ (Beliefs) ท่ีผู้บริโภคมีตอ่ความคิดหรือสิง่ใดสิง่หนึง่ เป็นการรับรู้ผสมผสาน
กบัประสบการณ์โดยตรง ซึง่จะกําหนดความเช่ือถือ (Beliefs) ซึง่หมายถงึสภาพด้านจิตใจท่ีจะสะท้อนความรู้เฉพาะอยา่งของ
บคุคล รวมทัง้ประเมินความคิดเก่ียวกบัสิง่ใดสิง่หนึง่ นัน่คือ ผู้บริโภคมีทศันคติตอ่สิง่หนึง่หรือพฤติกรรมเฉพาะอยา่งท่ีจะนําไปสู่
ผลลพัธ์เฉพาะอยา่ง  
   2) องค์ประกอบด้านความรู้สกึ (Affective component) เป็นสว่นประกอบของทศันคติท่ีสะท้อนถงึอารมณ์ 
(Emotion) หรือความรู้สกึ (Feeling) ของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ความคิดหรือสิง่ใดสิง่หนึง่ เป็นการประเมินทศันคติ โดยการให้คะแนน
ความพงึพอใจหรือไมพ่งึพอใจ ดีหรือเลว เห็นด้วยหรือไมเ่หน็ด้วย  
   3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral component) เป็นสว่นประกอบของทศันคติท่ีสะท้อนถงึความ
ตัง้ใจในการกระทําและความคาดหวงัของพฤติกรรม ตลอดจนสะท้อนแนวโน้มของการปฎิบติั อาจแสดงในรูปแบบของการซือ้
หรือหลีกเล่ียงไม่ซือ้ผลติภณัฑ์ หรือหมายถงึความตัง้ใจท่ีจะซือ้ คะแนนความตัง้ใจท่ีจะซือ้นีส้ามารถนําไปใช้เพ่ือประเมินความ
น่าจะเป็นของการซือ้ผลิตภณัฑ์ของผู้บริโภคหรือพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่ 
   

จรรยา  สทิธิปาลวฒัน์ (2539: 43) ได้กลา่วถงึในทางจิตวิทยา การวดัทศันคติเป็นสิง่ท่ีมีความสําคญัและเป็นประโยชน์
อยา่งมากตอ่การดําเนินชีวิตของคน เพราะทศันคติของบคุคลหรือกลุม่คนท่ีมีตอ่สิง่ใดสิง่หนึง่วา่เป็นไปในทิศทางใดมีความรู้สกึ
มากน้อยเพียงใดยอ่มจะทําให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถพยากรณ์พฤติกรรมท่ีอาจจะเกิดขึน้ของบคุคลนัน้ได้ และสามารถวางแผน
ดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่กบับคุคลหรือกลุม่คนนัน้ได้อยา่งถกูต้องและมีประสิทธิภาพ  สําหรับเทคนิควิธีท่ีใช้ประเมิน
ทศันคติทําได้หลายวิธี ดงันี ้

   1) การสงัเกต (Observation) เป็นวิธีการหนึง่ท่ีใช้ศกึษาทศันคติโดยใช้ประสาทห ู และตาเป็นสําคญั การ
สงัเกตเป็นวิธีการศกึษาพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบคุคลท่ีมีตอ่สิง่หนึง่สิง่ใด แล้วนําข้อมลูท่ีสงัเกตนัน้ไปอนมุานวา่บคุคลนัน้มี
ทศันคติตอ่สิง่นัน้อยา่งไร   
   2) การสมัภาษณ์หรือสอบถาม (Interview) เป็นวิธีการท่ีผู้ศกึษาจะต้องออกไปสอบถามบคุคลนัน้ ๆ ด้วย
ตนเอง โดยอาศยัการพดูคยุหรือแบบสอบถาม ผู้สมัภาษณ์จะต้องเตรียมวางแผนลว่งหน้าวา่จะสมัภาษณ์ในเร่ืองใด เพ่ือให้ได้
ข้อมลูท่ีเป็นจริงมากท่ีสดุ หรือออกแบบแบบสอบถามท่ีครอบคลมุทศันคติทกุด้านท่ีต้องการประเมินทศันคติของคนหรือกลุม่คน
ดงักลา่ว 
   3) แบบรายงานตนเอง (Self-Report) เป็นวิธีการศกึษาทศันคติของบคุคลโดยให้บคุคลนัน้ เลา่ความรู้สกึท่ี
มีตอ่สิง่นัน้ออกมาวา่รู้สกึชอบหรือไมช่อบ ดีหรือไมดี่ ซึง่ผู้ เลา่จะบรรยายความรู้สกึนกึคิดของตวัเองออกมาตามประสบการณ์
และความสามารถท่ีมีอยู ่ ซึง่จะแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะบคุคล วิธีการศกึษาทศันคติโดยใช้แบบรายงานตนเองนี ้ มกัจะถกู
สร้างขึน้ในรูปแบบของเคร่ืองมือวดัท่ีเรียกวา่ มาตรวดั (Scale) เช่น มาตรวดัทศันคติของเธอร์สโตน (Thurstone) มาตรวดั
ทศันคติของลเิคอร์ท (Likert) มาตรวดัทศันคติของออสกดู (Osgood) มาตรวดัความหา่งทางสงัคมของโบกาดสั (Bogardus)    
มาตรวดัความคงท่ีของทศันคติตามวิธีของกตัท์แมน (Guttman) และมาตรหน้ายิม้สําหรับเดก็ (The Smiling Faces Scales)  
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จรรยา  สทิธิปาลวฒัน์ (2539: 57) ได้กลา่วถงึประโยชน์ของการวดัทศันคติ ซึง่สามารถสรุปได้ ดงันี ้

   1) ประเมินเพ่ือทํานายพฤติกรรม ทศันคติของบคุคลท่ีมีตอ่สิง่ใดสิง่หนึง่ ยอ่มเป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นวา่ 
บคุคลนัน้มีทศันคติตอ่สิง่นัน้ไปในทางท่ีดีหรือไม่ดี มากหรือน้อยเพียงใด ซึง่ทศันคติของบคุคลนีเ้อง จะเป็นเคร่ืองทํานายวา่
บคุคลนัน้จะมีการกระทําตอ่สิง่นัน้ไปในทํานองใด นอกจากนี ้ ยงัเป็นแนวทางให้ผู้ อ่ืนปฏิบติัตอ่บคุคลนัน้ได้อยา่งถกูต้อง และ
อาจเป็นแนวทางให้ผู้ อ่ืนสามารถควบคมุพฤติกรรมของบคุคลนัน้ได้ด้วย 
   2) วดัเพ่ือหาทางป้องกนั การท่ีบคุคลจะมีทศันคติตอ่สิง่ใดนัน้เป็นสทิธิของแตล่ะบคุคล แตก่ารอยู่ร่วมกนั
ในสงัคมอยา่งสงบสขุ บคุคลในสงัคมนัน้ควรจะมีทศันคติตอ่สิง่ตา่ง ๆ คล้ายคลงึกนั ซึง่จะทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกนั และ
ไมเ่กิดความแตกแยกขึน้ในสงัคม 
   3) วดัเพ่ือหาทางแก้ไข การวดัทศันคติจะทําให้เราทราบวา่ บคุคลมีทศันคติตอ่สิง่หนึง่ไปในทิศทางใดดี
หรือไมดี่เหมาะสมหรือไมเ่หมาะสม ดงันัน้ การรู้ถงึทศันคติของบคุคลหนึง่จะช่วยให้เราสามารถวางแผนและดําเนินการแก้ไข
ลกัษณะท่ีไมเ่หมาะสมของบคุคลนัน้ได้ 
   4) วดัเพ่ือให้เข้าใจสาเหตแุละทศันคติของบคุคลท่ีมีตอ่สิง่ตา่ง  ๆเปรียบเสมือนเป็นสาเหตภุายในจิตใจท่ีทําให้
บคุคลแสดงพฤติกรรมในทิศทางต่าง ๆ กนั ซึง่อาจแสดงผลกระทบจากสิง่แวดล้อมหรือสาเหตภุายนอกด้วย 
    
 แนวคดิเก่ียวกับศาสนา (Religion) 

International Encyclopedia of Sociology (1995) นิยามวา่ศาสนาคือระบบความเช่ือและการปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัสิ่ง
ศกัด์ิสทิธ์ิ ซึง่รวมเอาคนเข้ากบักลุม่ ชมุชน หรือการกระทําท่ีรวมกนัเป็นหมูค่ณะ จอห์น เจ. แมค็ซีโอนิส (John J.Macionis, 
1997) ได้สรุปวา่ ศาสนา คือสถาบนัสงัคมสถาบนัหนึง่ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัความเช่ือ และการปฏิบติัมีพืน้ฐานมาจากความคิด
ในเร่ืองสิง่ศกัด์ิสิทธ์ิ เม่ือความเช่ือเก่ียวกบัศาสนาเป็นความเช่ือเก่ียวกบัสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิหรืออํานาจเหนือธรรมชาติตา่ง ๆ แล้ว ดงันัน้
แตล่ะระบบความเช่ือจะมีวิธีการท่ีจะให้ผู้ มีความเช่ือนัน้ ๆ ติดตอ่ส่ือสารกบัสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิหรืออํานาจเหนือธรรมชาติได้ด้วยวิธีการ
ตา่ง ๆ ด้วยเหตนีุศ้าสนาจงึมีผลตอ่การบริจาคดวงตาและอวยัวะ เช่น ศาสนาพทุธเช่ือเร่ืองการให้ทาน การทําบญุ กฎแหง่กรรม
และชีวิตหลงัความตายรวมจนถงึการกลบัมาเกิดใหม ่ สว่นศาสนาอิสลามมีความเช่ือในเร่ืองพระเจ้าเป็นผู้ ท่ีประทานร่างกายและ
จิตวิญญาณมาให้ และมีความเช่ือเร่ืองชาติภพเดียว เป็นต้น 
 
แนวคดิเก่ียวกับองค์กรไม่แสวงหาผลกาํไร (Non Profit Organization) 

องค์กรไมแ่สวงหาผลกําไร (Non Profit Organization ยอ่วา่ "NPO") เป็นช่ือเรียกองค์กร หรือมลูนิธิท่ีมีจดุมุง่หมาย ใน
การสนบัสนนุกลุม่ท่ีมีความคิดเห็นพ้องกนั ถงึแม้จะมีเนือ้หาแตกตา่งตัง้แต ่ ศิลปะ การกศุล การศกึษา การเมือง ศาสนา 
งานวิจยั และจดุมุง่หมายในด้านอ่ืน ๆ โดยการทํางานทัง้หมดจะไมมี่จดุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ทัง้สิน้และจะไมห่าผลประโยชน์
เข้าสูม่ลูนิธิ ซึง่พบวา่ ศนูย์รับบริจาคอวยัวะ สภากาชาดไทย เป็นองค์กรไมแ่สวงหาผลกําไรเช่นเดียวกนั (วิกิพีเดีย, 2551: 
ออนไลน์) ปัจจบุนัการตลาดมีความสําคญัตอ่บริหารองค์กรธุรกิจ และองค์กรท่ีไมแ่สวงหวงัผลกําไร (Nonprofit Organization) 
ให้ประสบความสําเร็จและบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรเป็นอยา่งย่ิง 

บทบาทของการตลาดตอ่องค์กรสาธารณกศุลสามารถสรุปได้ 5 ข้อดงันี ้ (ไทยกู๊ดวิว, 2551: ออนไลน์) (1) การใช้
การตลาดเป็นเคร่ืองมือในการคดัเลือกกลุม่เป้าหมายในสงัคม (2) การใช้การตลาดเป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่วตัถปุระสงค์ 
บทบาทหน้าท่ี และเป้าหมายขององค์กร ไปยงักลุม่เป้าหมายในสงัคม (3) การใช้การตลาดเป็นเคร่ืองมือในการสร้างภาพลกัษณ์
อนัดีให้แก่องค์กรให้เป็นท่ียอมรับของประชาชนทัว่ไปโดยเฉพาะกลุม่เป้าหมายขององค์กร (4) การใช้การตลาดเป็นเคร่ืองมือใน
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การแสวงหาทนุ หรือความร่วมมือด้านตา่ง ๆ เพ่ือการดําเนินงานขององค์กรตามเป้าหมายท่ีกําหนด และ (5) การใช้การตลาด
เป็นเคร่ืองมือในการดําเนินงานให้สําเร็จ หรือบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีต้องการขององค์กร  
 
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

สํานกังานสถิติแหง่ชาติ (2547) ได้รายงานผลการสํารวจความคิดเหน็ของประชาชนเก่ียวกบัการบริจาคอวยัวะโดยทํา
การสุม่ครัวเรือนตวัอยา่งทัว่ประเทศ ทัง้ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล รวมทัง้สิน้ 5,800 ครัวเรือน พบวา่ ประชาชนสว่น
ใหญ่ในทกุภาค ทราบเร่ืองการบริจาคอวยัวะ     เพ่ือนําไปปลกูถ่ายให้กบัผู้ ป่วย ประชาชนสว่นใหญ่เหน็ด้วยกบัการบริจาค
อวยัวะ และประชาชนประมาณคร่ึงหนึง่ ยินยอมท่ีจะบริจาคอวยัวะของญาติหากเสียชีวิตด้วยภาวะสมองตาย สว่นท่ีไมยิ่นยอม
บริจาคเน่ืองจากมีความเช่ือเก่ียวกบัชาติหน้ากลวัอวยัวะไมค่รบ และยงัทําใจไมไ่ด้กบัการเสียชีวิตของญาติ แตเ่ม่ือสอบถามถงึ
ความคิดท่ีจะบริจาคอวยัวะของตนเองให้ศนูย์รับบริจาคอวยัวะฯ ประชาชนสว่นใหญ่ในทกุภาคยงัไมแ่น่ใจด้านการสํารวจด้าน
ทศันคติหรือความเช่ือในเร่ืองตา่ง ๆ เก่ียวกบัการบริจาคอวยัวะและศาสนา พบวา่ประชาชนท่ีนบัถือศาสนาพทุธและศาสนา
คริสต์เหน็ด้วยกบัการบริจาคอวยัวะมากท่ีสดุ และเหน็วา่การบริจาคอวยัวะเป็นสิง่ดีงามและเป็นประโยชน์ท่ีควรทํา เพ่ือ
ช่วยเหลือสงัคม 

จฑุามาส ป่ินมงคล (2547) ได้ศกึษาถึงความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมตอ่การบริจาคอวยัวะ รวมทัง้ปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง
และความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมการบริจาคอวยัวะของผู้ ท่ีมาบริจาคโลหิต ณ ศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติ
สภากาชาดไทย โดยศกึษาในกลุม่ผู้ ท่ีมาบริจาคโลหิต ณ ศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติสภากาชาดไทย จํานวน 400 คน เก็บข้อมลู
โดยให้ผู้ ท่ีบริจาคโลหิตเสร็จเรียบร้อยแล้วตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผลการศกึษาพบวา่ ผู้ ท่ีมาบริจาคโลหิตสว่นใหญ่ มีอายุ
ระหวา่ง 18-30 ปี มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี และเคยบริจาคโลหิตมาแล้ว โดยคอ่นข้างมีความรู้ในเร่ืองการบริจาคอวยัวะ 
และมีทศันคติท่ีดีตอ่การบริจาคอวยัวะ  ผู้บริจาคโลหิตสว่นใหญ่ เคยรับทราบเร่ืองการบริจาคอวยัวะแตมี่เพียงหนึง่ในส่ีท่ีได้
แสดงความจํานงบริจาคอวยัวะไว้ โดยสว่นใหญ่ยงัไมไ่ด้แสดงความจํานง และให้เหตผุลวา่ไมท่ราบวิธีการบริจาคอวยัวะมาก
ท่ีสดุ ดงันัน้ควรมีการประชาสมัพนัธ์เร่ืองการบริจาคอวยัวะทางส่ือต่าง ๆ ให้มากย่ิงขึน้ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
เกิดทศันคติท่ีดีในการบริจาคอวยัวะเพ่ือนําไปช่วยเหลือชีวิตผู้ ป่วยต่อไป 

โสภิดา เพชรสารกลุ (2552) ได้ศกึษาทศันคติต่อการบริจาคโลหิตของประชากรในอําเภอเมืองเชียงใหม ่ ทําการเก็บ
ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามจํานวน 400 ชดุจากผู้ ท่ีมาใช้บริการจากสาขาบริการโลหิตแหง่ชาติ เหลา่กาชาดจงัหวดัเชียงใหม่ 
จํานวน 200 ตวัอยา่งและจากผู้ ท่ีไมเ่คยบริจาคโลหิตเก็บจาก ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ จํานวน 200 ตวัอยา่งพบวา่ สว่นมากมี
ความรู้ และความเข้าใจเก่ียวกบัการบริจาคโลหิตท่ีถกูต้อง มีความรู้สกึเหน็ด้วยในสว่นประกอบด้านตา่ง ๆ เก่ียวกบัการบริจาค
โลหิต และมีแนวโน้มท่ีจะบริจาคโลหิตในอนาคต แสดงวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีทศันคติท่ีดีตอ่การโลหิต และมีแนวโน้มท่ีจะ
บริจาคโลหิตในอนาคต แสดงวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีทศันคติท่ีดีต่อการบริจาคโลหิต และจะบริจาคโลหิตในอนาคต สรุปผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้หมด 400 ราย ระบวุา่สว่นใหญ่คิดจะบริจาคโลหิตในอนาคตและเลือกสถานท่ีในการบริจาคโลหิตคือสาขา
บริการโลหิตแหง่ชาติเหลา่กาชาดจงัหวดัชียงใหม่ สําหรับผู้ ท่ีเคยบริจาคโลหิตทกุคนมีแนวโน้มท่ีจะบริจาคโลหิตอีก และจะ
แนะนําตอ่ให้ผู้ อ่ืนบริจาคโลหิต สว่นผู้ ท่ีไมเ่คยบริจาคโลหิตสว่นใหญ่ก็มีแนวโน้มท่ีจะบริจาคโลหิตในอนาคต 
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วิธีการศึกษา 
 

1. ขอบเขตการศกึษา 
งานวิจยันี ้ จะทําการศกึษาทศันคติของประชาชนในอําเภอเมืองเชียงใหมต่อ่การบริจาคดวงตาและอวยัวะให้แก่

สภากาชาดไทย โดยทําการศกึษากบักลุม่ผู้ ท่ีแสดงความจํานงบริจาคดวงตาหรืออวยัวะแล้ว และกลุม่ผู้ ท่ียงัไมไ่ด้แสดงความ
จํานงบริจาค รวมทัง้หมด 200 ราย ในสว่นของทศันคตินัน้จะมีการวดัใน 3 สว่นอนัได้แก่ (1) ด้านความรู้ความเข้าใจ (2) ด้าน
ความรู้สกึ และ (3) ด้านพฤติกรรมความตัง้ใจและแนวโน้ม (ความประสงค์) ท่ีจะบริจาคดวงตาและอวยัวะให้แก่สภากาชาดไทย 

2. ขัน้ตอนการศกึษา 
การศกึษาครัง้นี ้ประกอบด้วยขัน้ตอนท่ีสําคญั 5 ขัน้ตอน กลา่วคือ ในขัน้ตอนแรก ผู้วิจยัได้ทําการทบทวนวรรณกรรม

และรวบรวมข้อมลูจากแหลง่ทติุยภมิูเพ่ือใช้เป็นกรอบในการพฒันาคําถามด้านทศันคติตอ่การบริจาคดวงตาและอวยัวะ ใน
ขัน้ตอนท่ีสองนัน้ ผู้วิจยัได้ทําการพฒันาแบบสอบถามโดยผา่นกระบวนการวิพากษ์แบบสอบถาม (Review) โดยผู้ทรงคณุวฒุิ 
และทดสอบแบบสอบถาม  (Pretest) เพ่ือให้แบบสอบถามมีความชดัเจน และครอบคลมุประเดน็ตา่งๆท่ีผู้วิจยัต้องการศกึษา ใน
ขัน้ตอนท่ี 3 นัน้ ทางผู้วิจยัได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยวิธีการสุม่ตวัอยา่งตามสะดวก (Convenient sampling) ซึง่
แบบสอบถามท่ีได้มานัน้จะถกูนํามาตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูอีกครัง้หนึง่ หลงัจากนัน้ ผู้วิจยัจะทําการวิเคราะห์
ประมวลผลข้อมลูและอภิปรายผลการศกึษาพร้อมข้อเสนอแนะ ในขัน้ตอนท่ี 4 และ 5 ตามลําดบั 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีมี้จํานวนทัง้สิน้ 200 ราย มีอายอุยูร่ะหวา่ง 20-60 ปี พกัอาศยัอยูใ่น อําเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหมโ่ดยแบง่เป็นผู้ ท่ีแสดงความจํานงบริจาคดวงตาหรืออวยัวะแล้ว 100 ราย และผู้ ท่ียงัไมไ่ด้แสดงความจํานง
บริจาค 100 ราย (Sudman, 1976 อ้างอิงใน กณุฑลี เวชสาร, 2545 : 192) 

4. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การศกึษาครัง้นีเ้ก็บรวบรวมข้อมลูจากการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามซึง่จะแบง่คําถามออกเป็น 3 สว่น คือ   
- สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถามเช่น อาย ุเพศ การศกึษา อาชีพ รายได้ ศาสนา การรับส่ือ 
- สว่นท่ี 2 สอบถามข้อมลูเก่ียวกบัทศันคติของประชาชนในอําเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหมต่อ่การบริจาคดวงตาและ

อวยัวะให้แก่สภากาชาดไทยโดยเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัแนวโน้ม (ความประสงค์) ในการบริจาคในกรณีตา่งๆร่วมกบัคําถาม
ปลายเปิดเพ่ือแสดงเหตผุล และการใช้แบบสอบถามวดัทศันคติตามวิธีของ ลเิคิร์ท ( Likert Scale) แบง่ระดบัความรู้สําคญัของ
แตล่ะปัจจยัออกเป็น 5 ระดบัคือ เหน็ด้วยอยา่งย่ิง (5), เหน็ด้วย (4), เฉย ๆ (3), ไมเ่หน็ด้วย (2), และไมเ่หน็ด้วยอยา่งย่ิง (1) โดย
แบง่คําถาม เป็น 3สว่น ดงันี ้

1)  ด้านความรู้ ความเข้าใจของการบริจาคอวยัวะ เช่น การบริจาคดวงตาและอวยัวะมีขัน้ตอนท่ีซบัซ้อนไมส่ะดวก
ตอ่การปฏิบติั การบริจาคดวงตาและอวยัวะนัน้ควรจะคิดเม่ือมีอายมุากกวา่ 40 ปีไปแล้ว 

2)  ด้านความรู้สกึตอ่การบริจาคดวงตาและอวยัวะให้แก่สภากาชาดไทย ทัง้ในความรู้สกึด้านบวก และด้านลบเช่น 
การบริจาคดวงตาและอวยัวะเป็นกศุลอยา่งแรงและสง่ผลดีในชาติภพหน้า 

3)  ด้านพฤติกรรมความตัง้ใจท่ีจะบริจาคดวงตาและอวยัวะให้แก่สภากาชาดไทย เช่นหากสภากาชาดไทย
ประชาสมัพนัธ์ให้การบริจาคดวงตาและอวยัวะเป็นคา่นิยมของสงัคมอยา่งจริงจงัจะทําให้มีผู้บริจาคเพิ่มมากขึน้ 

- สว่นท่ี 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือให้การบริจาคดวงตาและอวยัวะให้แก่สภากาชาดไทยเป็นท่ียอมรับของสงัคม 
 
 



 
 

113 
 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ 

5. วธีิวเิคราะห์ข้อมูล  
ในการวิเคราะห์ข้อมลูนัน้ ข้อมลูทัว่ไป จะถกูนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)อนัได้แก่ 

ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) ในสว่นของข้อมลูด้านทศันคตินัน้จะวิเคราะห์โดย การหา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของทศันคติท่ีมีต่อการบริจาคดวงตาและอวยัวะ โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะให้คะแนนความคิดเห็นเป็น 
5 ระดบัคือเห็นด้วยอย่างย่ิง (5) เห็นด้วย (4) เฉยๆ(3)  ไม่เห็นด้วย(2) และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง(1) ตามมาตราวดัแบบลิ
เคิร์ท (Likert Scale) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2548:149) สําหรับเกณฑ์ในการแปลความหมาย ได้กําหนดไว้โดยใช้
มาตรวดัตวัแปรท่ีต้องการวิเคราะห์ มาแบง่เป็นช่วงเทา่ๆกนัตัง้แต ่1-5 คะแนนโดยให้คะแนนหรือนํา้หนกัจากเห็นด้วยอย่าง
ย่ิง ไปหาไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง เป็น 5 ถึง 1 ตามลําดบั ซึง่เป็นมาตราสว่นของลิเคิร์ท(Likert scale)(ศิริ วรรณ เสรีรัตน์และ
คณะ,2548:149) โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถามมีดงัต่อไปนี ้(1) ค่าเฉล่ียระหว่าง 
4.21-5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างย่ิง (2) ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.41-4.20 หมายถึง เห็นด้วย (3) ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.61-3.40 
หมายถึงเฉยๆ (4) ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.81-2.60 หมายถึง ไม่เห็นด้วย และ (5) ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง ไม่เห็น
ด้วยอย่างย่ิง นอกจากนีก้ารวิเคราะห์ข้อมูลจะมีการแปลผลเชิงนิเสธ(กลับตรงข้าม)  สําหรับคําถามด้านทัศนคติใน
แบบสอบถามสว่นท่ี 2 ข้อท่ี  1,5,8,9,10,12,13,16,20  
 

ผลการศึกษา 
 

การรายงานผลการศกึษานัน้ แบง่ออกเป็น 5 สว่น  ดงันี ้สว่นท่ี 1 จะเป็นการรายงานข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสว่น
บคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม สว่นท่ี 2 จะแสดงข้อมลูเก่ียวกบัทศันคติ (ด้านความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สกึ ความเช่ือ 
พฤติกรรม แนวโน้มและความตัง้ใจ) ของประชาชนในอําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหมต่อ่การบริจาคดวงตาและอวยัวะให้แก่
สภากาชาดไทยในภาพรวม สว่นท่ี 3 เป็นการรายงานข้อมลูเก่ียวกบัทศันคติ (ด้านความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สกึและความ
เช่ือ พฤติกรรมความตัง้ใจ และแนวโน้ม) จําแนกตามการเคยและไมเ่คยเป็นผู้บริจาคบริจาคดวงตาหรืออวยัวะให้แก่
สภากาชาดไทย สว่นท่ี 4 เป็นการรายงานเปรียบเทียบข้อมลูทศันคติ (ด้านความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สกึและความเช่ือ 
พฤติกรรมความตัง้ใจ และแนวโน้ม) ของกลุม่ผู้ ท่ีไมเ่คยบริจาคดวงตาหรืออวยัวะจําแนกตามผู้ ท่ีไมเ่คยบริจาคใดๆกบัผู้ ท่ี
เคยบริจาคด้านอ่ืนๆ ( เช่น บริจาคโลหิต บริจาคร่างกาย บริจาคเงิน หรือบริจาคทรัพย์สิน/สิง่ของ ) ให้แก่สภากาชาดไทย 
ซึง่ผลการศกึษาในสว่นท่ี 3 และ 4 ได้สรุปไว้ใน ตารางที่ 1 ในสว่นท่ี 5 เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือให้มีการบริจาคดวงตาและ
อวยัวะให้แก่สภากาชาดไทยเพิ่มมากขึน้   
 ผลการศกึษาส่วนที่ 1  
 ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 200 ราย โดยแบง่เป็นผู้ ท่ี
เคยแสดงความจํานงบริจาคดวงตาหรืออวยัวะแล้ว 100 ราย และผู้ ท่ียงัไมเ่คยแสดงความจํานงบริจาค 100 ราย ในสว่นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยแสดงความจํานงบริจาคดวงตาหรืออวยัวะให้สภากาชาดไทย พบวา่เป็นผู้ ท่ีแสดงความจํานงเป็นผู้
บริจาคอวยัวะ คิดเป็นร้อยละ 78 และแสดงความจํานงเป็นผู้บริจาคดวงตา คิดเป็นร้อยละ 44 กลุม่ผู้บริจาคดงักลา่วนีส้ว่น
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66 มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 33  นบัถือศาสนาพทุธ คิดเป็นร้อยละ 90 มี
สถานะโสด คิดเป็นร้อยละ 56 มีการศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70  มีอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
คิดเป็นร้อยละ 41 มีรายได้ระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24 ผู้ตอบแบบสอบถามในกลุม่นีส้ว่นมากจะทราบ
ข้อมลูการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการรับบริจาคดวงตาและอวยัวะของสภากาชาดไทยเป็นอยา่งดี คิดเป็นร้อยละ 95 โดยจะ
ทราบข้อมลูการประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทาง ป้ายเชิญชวนในโรงพยาบาล มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ57 รองลงมาเป็นโปสเตอร์
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เชิญชวนในโรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 50 ทางโทรทศัน์  คิดเป็นร้อยละ 46 และแผน่พบัของสภากาชาดไทย คิดเป็นร้อยละ 42 
ตามลําดบั 

สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีไมเ่คยแสดงความจํานงบริจาคดวงตาหรืออวยัวะนัน้ ร้อยละ 65 ไมเ่คยบริจาคสิง่ใดๆ
แก่สภากาชาดไทยเลย สว่นผู้ตอบแบบสอบถามท่ีไมเ่คยแสดงความจํานงบริจาคดวงตาหรืออวยัวะแตเ่คยบริจาคด้านอ่ืนๆ
ให้สภากาชาดไทยซึง่มีอยูร้่อยละ 35 นัน้  สว่นใหญ่จะบริจาคโลหิต คิดเป็น ร้อยละ21 รองลงมาเป็นการบริจาคเงิน  คิด
เป็นร้อยละ 19 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีไมเ่คยแสดงความจํานงบริจาคดวงตาหรืออวยัวะนัน้สว่นมากเป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 59 มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 70 นบัถือศาสนาพทุธ คิดเป็นร้อยละ 68 สถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 
77 มีการศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73 มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา คิดเป็นร้อยละ 43มีรายได้อยูใ่น
ระดบัเฉล่ียตอ่เดือนไมเ่กิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48 ผู้ ท่ีไมเ่คยแสดงความจํานงบริจาคดวงตาและอวยัวะจะทราบข้อมลู
การประชาสมัพนัธ์เพียงร้อยละ 69 โดยทราบ ผ่านช่องทางโทรทศัน์มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาเป็นบคุคลใกล้ชิด
แนะนํา คิดเป็นร้อยละ 26 ป้ายเชิญชวนในโรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 20  และ โปสเตอร์เชิญชวนในโรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 
20 ตามลําดบั  

ผลการศกึษาส่วนที่ 2    
ข้อมลูเก่ียวกบัทศันคติ (ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความรู้สกึ และด้านพฤติกรรมความตัง้ใจและแนวโน้มท่ีจะ

บริจาค) ของประชาชนในอําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหมต่อ่การบริจาคดวงตาและอวยัวะให้แก่สภากาชาดไทยในภาพรวม
พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัการบริจาคดวงตาและอวยัวะอยูใ่นระดบั เหน็ด้วย  โดยมีคา่เฉลี่ยรวมเทา่กบั 
3.76 เม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ ด้านพฤติกรรมความตัง้ใจ จะมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉล่ียรวม เทา่กบั 4.09 
รองลงมาคือ ด้านความรู้สกึและความเช่ือ โดยมีคา่เฉล่ียรวม เท่ากบั 3.65 และด้านความรู้ความเข้าใจ โดยมีค่าเฉล่ียรวม 
เทา่กบั 3.54  

ผลการศกึษาส่วนที่ 3 
ข้อมลูเก่ียวกบัทศันคติ โดยจําแนกตามกลุม่ท่ีเคยและไมเ่คยแสดงความจํานงเป็นผู้บริจาคบริจาคดวงตาหรือ

อวยัวะให้แก่สภากาชาดไทยพบวา่ผู้ เคยแสดงความจํานงบริจาคมีคา่เฉล่ียระดบัทศันคติในภาพรวมเทา่กบั 4.01 คา่
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.52 สงูกวา่ผู้ ท่ีไมเ่คยแสดงความจํานงบริจาคซึง่มีคา่เฉล่ียระดบัทศันคติในภาพรวมเทา่กบั 
3.52 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.59  

เม่ือพิจารณาในแตล่ะองค์ประกอบของทศันคติ ดงัท่ีแสดงไว้ใน ตารางที1่ พบวา่ ในด้านความรู้ ความเข้าใจนัน้ 
ผู้ เคยบริจาคดวงตาและอวยัวะ มีความรู้ความเข้าใจอยูใ่นระดบัเหน็ด้วยซึง่ถือเป็นเชิงบวก โดยมีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 3.81 
คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.44 ระดบัดงักลา่วจะสงูกวา่กลุม่ผู้ ไมเ่คยบริจาคดวงตาและอวยัวะซึง่มีความรู้ ความเข้าใจ 
อยูใ่นระดบั เฉยๆ โดยมีคา่เฉล่ียรวมเทา่กบั 3.28 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.51  ประเดน็ท่ีผู้ เคยบริจาคดวงตาและ
อวยัวะ มีระดบัความรู้ความเข้าใจสงูสดุ 3 ลําดบัคือ (1) ดวงตาและอวยัวะท่ีได้รับการบริจาคจะถกูนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ (4.57) (2) ดวงตาและอวยัวะท่ีได้รับการบริจาค ทางสภากาชาดไทยจะทําการจดัสรรอยา่งเป็นธรรมและ
มอบให้กบับคุคลท่ีเหมาะสม (4.26) และ (3) การบริจาคดวงตาและอวยัวะจะทําได้ตอ่เม่ือสมาชิกในครอบครัวเหน็ชอบ 
(4.05) สว่นประเดน็ท่ีผู้ ไมเ่คยบริจาคดวงตาและอวยัวะมีระดบัความรู้ความเข้าใจต่ําสดุ 3 ลําดบัคือ (1) ผู้ ท่ีจะบริจาค
อวยัวะต้องไมเ่ป็นผู้ ท่ีด่ืมเหล้าและสบูบหุร่ี (2.38) (2) ผู้ ท่ีจะบริจาคดวงตาต้องเป็นผู้ ท่ีมีสายตาปกติเทา่นัน้ (2.68) และ (3) 
การบริจาคดวงตาและอวยัวะเป็นสิง่ท่ีไมค่วรทําตามบญัญติัศาสนา (2.97) 

ในด้านความรู้สกึและความเช่ือ พบวา่ผู้ เคยบริจาคดวงตาและอวยัวะ มีความรู้สกึและความเช่ือ อยูใ่นระดบัเห็น
ด้วยซึง่ถือเป็นเชิงบวก โดยมีคา่เฉลี่ยรวมเทา่กบั 3.92 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.46 ระดบัดงักลา่วจะสงูกวา่กลุม่ผู้ ไม่
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เคยบริจาคดวงตาและอวยัวะ ซึง่มีความรู้สกึและความเช่ืออยูใ่นระดบั เฉยๆ โดยมีคา่เฉลี่ยรวมเทา่กบั 3.39 คา่เบ่ียงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 0.53  ประเดน็ท่ีผู้ เคยบริจาคดวงตาและอวยัวะมีระดบัความรู้สกึและความเช่ือทางบวกสงูสดุ 3 ลําดบั
คือ (1) การบริจาคดวงตาและอวยัวะเป็นบญุกศุลอยา่งแรงและสง่ผลดีตอ่ชาติภพหน้า (4.17) (2) การบริจาคดวงตาและ
อวยัวะเป็นการให้ทานท่ีง่ายท่ีสดุ (4.13) และ (3) การมีบคุคลในครอบครัวหรือบคุคลท่ีรู้จกับริจาคดวงตาและอวยัวะหรือ
ได้รับการบริจาคจะทําให้รู้สกึวา่การบริจาคเป็นสิง่ท่ีดีและเต็มใจท่ีจะบริจาคดวงตาและอวยัวะ (4.04) สว่นประเดน็ท่ีผู้ ไม่
เคยบริจาคดวงตาและอวยัวะมีระดบัความรู้สกึและความเช่ือด้านลบต่ําสดุ 3 ลําดบัคือ (1) การบริจาคดวงตาและอวยัวะ
นัน้ทําให้ญาติหรือคนใกล้ชิดไม่สบายใจ (2.55) (2) ศาสนาท่ีนบัถือมีอิทธิพลอยา่งมากตอ่การตดัสนิใจบริจาคดวงตาและ
อวยัวะ (3.28) และ (3) การบริจาคดวงตาและอวยัวะเป็นการให้ทานท่ีง่ายท่ีสดุ (3.29) 

ในด้านพฤติกรรมความตัง้ใจ และแนวโน้มนัน้ พบวา่ผู้ เคยบริจาคดวงตาและอวยัวะ มีพฤติกรรมความตัง้ใจด้าน
บวกอยูใ่นระดบัเหน็ด้วยอยา่งย่ิง โดยมีคา่เฉล่ียรวมเทา่กบั 4.30 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.66 และมีคา่เฉล่ียของ
ความคิดเหน็ตอ่ประเดน็ยอ่ยทัง้ 3 ประเดน็อยู่ในระดบัเหน็ด้วยอยา่งย่ิง อนัได้แก่ หากสภากาชาดไทยประชาสมัพนัธ์ให้
การบริจาคดวงตาและอวยัวะเป็นคา่นิยมของสงัคมอยา่งจริงจงัจะทําให้มีผู้บริจาคเพิ่มมากขึน้ (4.33) หากสภากาชาดไทย
ประชาสมัพนัธ์ให้การบริจาคดวงตาและอวยัวะเป็นการถวายทําความดีเพ่ือพอ่จะทําให้มีผู้บริจาคเพิ่มมากขึน้ (4.33) และ 
หากสภากาชาดไทยประชาสมัพนัธ์ให้การบริจาคดวงตาและอวยัวะด้วยโครงการให้..ด้วยใจรักจะทําให้มีผู้บริจาคเพิ่มมาก
ขึน้ (4.24) ในขณะท่ีกลุม่ผู้ ไมเ่คยบริจาคดวงตาและอวยัวะจะมีพฤติกรรมความตัง้ใจอยูใ่นระดบั เหน็ด้วย โดยมีคา่เฉล่ีย
รวมเทา่กบั 3.88 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.74 และมีคา่เฉล่ียของความคิดเหน็ตอ่ประเด็นยอ่ยทัง้ 3 ประเดน็อยูใ่น
ระดบัเหน็ด้วย (คา่เฉล่ีย 3.89 3.87 และ 3.83 ตามลําดบั) 

เม่ือวิเคราะห์ถงึแนวโน้มความประสงค์ในการบริจาคอวยัวะของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่กลุม่ผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีเคยและไมเ่คยบริจาคดวงตาและอวยัวะจะมีความประสงค์ท่ีสอดคล้องกบัทศันคติ กลา่วคือ ในสว่นของ
ความประสงค์ท่ีจะบริจาคดวงตาให้แก่ผู้ อ่ืนนัน้ ผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมมีความประสงค์ท่ีจะบริจาคดวงตาให้แก่ผู้ อ่ืน คิด
เป็น ร้อยละ 70.50 เพราะเหน็วา่บคุคลอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ช่วยให้มองเหน็ ผลการศกึษายงัพบวา่ผู้ เคยบริจาค
ดวงตาหรืออวยัวะ สว่นมากจะมีความประสงค์ท่ีจะบริจาคดวงตาให้แก่ผู้ อ่ืน คิดเป็น ร้อยละ 89.00 มากกวา่ผู้ ท่ีไม่เคยบริจาค
ดวงตาและอวยัวะซึง่จะมีความประสงค์ท่ีจะบริจาคดวงตาให้แก่ผู้ อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 52.00 

สําหรับความประสงค์ท่ีจะบริจาคอวยัวะให้แก่ผู้ อ่ืน ผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมมีความประสงค์ท่ีจะบริจาคอวยัวะ 
ให้แก่ผู้ อ่ืน คิดเป็น ร้อยละ 71.50 เพราะเหน็วา่เป็นประโยชน์สามารถช่วยเหลือเพ่ือนมนษุย์ได้อีกหลายคน  นอกจากนีย้งัพบว่าผู้
เคยบริจาคดวงตาหรืออวยัวะสว่นมากจะมีความประสงค์ท่ีจะบริจาคอวยัวะให้แก่ผู้ อ่ืน คิดเป็น ร้อยละ 94.00  มากกวา่ผู้ ท่ีไม่
เคยบริจาคดวงตาและอวยัวะซึง่ไมมี่ความประสงค์ท่ีจะบริจาคอวยัวะให้แก่ผู้ อ่ืน คิดเป็น ร้อยละ 51.00 โดยให้เหตผุลวา่ยงัไม่
พร้อม บางคนรู้สกึกลวั บางสว่นขดักบัหลกัศาสนาเพราะนบัถือ ศาสนาอิสลาม บางสว่นญาติพ่ีน้องไมเ่หน็ด้วยและบางราย
ต้องการทราบข้อมลูการบริจาคอย่างละเอียดก่อน   

เม่ือจําแนกตามอวยัวะภายในร่างกายท่ีประสงค์จะบริจาค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมมีความประสงค์
ท่ีจะบริจาคอวยัวะทัง้หมดภายในร่างกายร้อยละ 60.50 นอกจากนีย้งัพบว่าในสว่นของผู้ ท่ีเคยบริจาคดวงตาหรืออวยัวะ 
สว่นมากจะมีความประสงค์ท่ีจะบริจาคอวยัวะทัง้หมดภายในร่างกาย คิดเป็น ร้อยละ 89.00 สว่นผู้ ท่ีไมเ่คยบริจาคดวงตาและ
อวยัวะมีความประสงค์ท่ีจะบริจาคอวยัวะทัง้หมดภายในร่างกายเพียงร้อยละ 32.00 
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สําหรับบคุคลท่ีถกูระบใุห้เป็นผู้ รับบริจาคตามความประสงค์ของผู้บริจาคนัน้ พบว่า  ผู้ เคยบริจาคดวงตาหรืออวยัวะ 
และผู้ไมเ่คยบริจาคดวงตาหรืออวยัวะ มีความเห็นสว่นมากไปในทางเดียวกนั คือ มีความประสงค์บริจาคดวงตาและอวยัวะ 
ให้กบัใครก็ได้ 

สําหรับประเดน็เก่ียวกบัการตดัสินใจแทนบคุคลสําคญัเช่นญาติหรือบคุคลสนิทในการบริจาคดวงตา     สว่นมาก
ทัง้สองกลุม่จะอนญุาตให้แพทย์สามารถนําดวงตาและอวยัวะของญาติบคุคลเหลา่นัน้ไปได้ หากบคุคลนัน้ได้แสดงความจํานง
ในการเป็นผู้บริจาคไว้แล้วคิดเป็น ร้อยละ 66.50 เพราะให้เหตผุลว่าเป็นสทิธิสว่นบคุคล  และผู้บริจาคได้แสดงความจํานงไว้แล้ว 
รวมทัง้เหน็วา่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน และได้บญุกศุล   เช่นเดียวกบัการตดัสินใจแทนบคุคลสําคญัเช่นญาติหรือบคุคลสนิทใน
การบริจาคอวยัวะ ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้สองกลุม่สว่นมากจะอนญุาตให้แพทย์สามารถนําอวยัวะของบคุคลเหลา่นัน้ไปได้
หากบคุคลนัน้ได้แสดงความจํานงในการเป็นผู้บริจาคไว้แล้ว เทา่กนั คิดเป็น ร้อยละ 64.00  เพราะเหน็วา่เป็นเจตนารมณ์ของผู้
บริจาค ทําให้ช่วยผู้ ป่วย หรือสามารถช่วยชีวิตคนอ่ืนได้  

ผลการศกึษาส่วนที่ 4   
เม่ือเปรียบเทียบข้อมลูทศันคติ ของกลุม่ผู้ ท่ีไมเ่คยบริจาคดวงตาหรืออวยัวะโดยจําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีไมเ่คยบริจาค

ใดๆกบักลุม่ผู้ ท่ีเคยบริจาคด้านอ่ืนๆ ( เช่น บริจาคโลหิต บริจาคร่างกาย บริจาคเงิน หรือบริจาคทรัพย์สิน/สิง่ของ ) ให้แก่
สภากาชาดไทย พบวา่ ในด้านความรู้ ความเข้าใจนัน้ กลุม่ผู้ ท่ีเคยบริจาคด้านอ่ืนๆ มีความรู้ ความเข้าใจอยูใ่นระดบัเหน็
ด้วย โดยมีคา่เฉล่ียรวม เทา่กบั 3.51 ซึง่จะสงูกวา่กลุม่ผู้ ท่ีไมเ่คยบริจาคใดๆ ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ อยูใ่นระดบั เฉยๆ โดย
มีคา่เฉล่ียรวม เทา่กบั 3.04 ประเดน็ท่ีกลุม่ผู้ ท่ีไมเ่คยบริจาคใดๆ มีความรู้ ความเข้าใจน้อยท่ีสดุ 3 อนัดบัคือ (1) ผู้ ท่ีจะ
บริจาคอวยัวะต้องไมเ่ป็นผู้ ท่ีด่ืมเหล้าและสบูบหุร่ี (2.29) (2) ผู้ ท่ีจะบริจาคดวงตาต้องเป็นผู้ ท่ีมีสายตาปกติเทา่นัน้ (2.58) 
และ (3) การบริจาคดวงตาและอวยัวะเป็นสิง่ท่ีไมค่วรทําตามบญัญติัศาสนา (2.89) ในด้านความรู้สกึและความเช่ือ พบวา่
กลุม่ผู้ ท่ีเคยบริจาคด้านอ่ืนๆ มีความรู้สกึและความเช่ืออยูใ่นระดบัเหน็ด้วย โดยมีคา่เฉล่ียรวม เทา่กบั 3.41 ซึง่จะสงูกวา่
กลุม่ผู้ ท่ีไมเ่คยบริจาคใดๆ ท่ีมีความรู้สกึและความเช่ืออยูใ่นระดบั เฉยๆ โดยมีค่าเฉล่ียรวม เทา่กบั 3.35 ประเด็นท่ีกลุม่ผู้ ท่ี
ไมเ่คยบริจาคใดๆ มีระดบัความรู้สกึและความเช่ือต่ําสดุ 3 ลําดบัคือ (1) การบริจาคดวงตาและอวยัวะนัน้ทําให้ญาติหรือ
คนใกล้ชิดไมส่บายใจ (2.58) (2) การบริจาคดวงตาและอวยัวะไมไ่ด้เป็นเร่ืองน่ากลวั (3.36) และ (3) การบริจาคดวงตา
และอวยัวะนัน้ไมไ่ด้สง่ผลยุง่ยากตอ่บคุคลในครอบครัวในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (3.38)สว่นด้านพฤติกรรม 
ความตัง้ใจนัน้ พบวา่กลุม่ผู้ ท่ีเคยบริจาคด้านอ่ืนๆ มีพฤติกรรมความตัง้ใจอยูใ่นระดบั เหน็ด้วย โดยมีคา่เฉลี่ยรวม เทา่กบั 
3.89 เช่นเดียวกนักบักลุม่ผู้ ท่ีไมเ่คยบริจาคใดๆ ซึง่มีคา่เฉล่ียรวม เทา่กบั 3.86   

ผลการศกึษาส่วนที่ 5  
ในสว่นของข้อเสนอแนะเพ่ือให้มีการบริจาคดวงตาและอวยัวะให้แก่สภากาชาดไทยเพิ่มมากขึน้นัน้ ผลการศกึษา

พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้สภากาชาดไทยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์ในการบริจาคดวงตาและ
อวยัวะ มีกิจกรรมสง่เสริมในลกัษณะเชิงป้องกนั เช่น สง่เสริมให้คนหนัมาใสใ่จดแูลสขุภาพตนเอง ให้ความรู้และตระหนกั
ถงึปัญหาสขุภาพถ้าไมด่แูลรักษาอาจต้องสญูเสียอวยัวะหรือดวงตาไป และควรเร่งสง่เสริมการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการ
บริจาคดวงตาและอวยัวะ อยา่งตอ่เน่ืองและครอบคลมุ รวมทัง้ปรับปรุงระบบการบริการให้มีความรวดเร็วและสะดวก  
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ด้านความรู้และความเข้าใจ 
เคยบริจาค ไม่เคยบริจาค ไม่เคยบริจาคใดๆเลย 

ไม่เคยบริจาคดวงตาหรืออวัยวะแต่
เคยบริจาคด้านอ่ืนๆ 

 

ความคิดเหน็ 
 

ความคิดเหน็ 
 

ความคิดเหน็ 
 

ความคิดเหน็ 

1.การบริจาคดวงตาและอวยัวะเป็นการสนบัสนนุให้มี
การซือ้ขายอวยัวะทางอ้อม (R) 

3.79 ไมเ่ห็นด้วย 3.3 เฉยๆ 3.41 ไมเ่ห็นด้วย 3.08 เฉยๆ 

2.การบริจาคดวงตาและอวยัวะมีขัน้ตอนท่ีคอ่นข้างง่าย 
สะดวกตอ่การปฏิบตัิ 

3.93 เห็นด้วย 3.24 เฉยๆ 3.27 เฉยๆ 3.17 เฉยๆ 

3.ดวงตาและอวยัวะท่ีได้รับการบริจาค ทางสภากาชาด
ไทยจะทําการจดัสรรอยา่งเป็นธรรมและมอบให้กบั

บคุคลท่ีเหมาะสม 
4.26 เห็นด้วยอย่างย่ิง 3.83 เห็นด้วย 3.83 เห็นด้วย 3.85 เห็นด้วย 

4.การบริจาคดวงตาและอวยัวะจะทําได้ตอ่เม่ือสมาชิก
ในครอบครัวเห็นชอบ 

4.05 เห็นด้วย 3.89 เห็นด้วย 3.91 เห็นด้วย 3.85 เห็นด้วย 

5.การบริจาคดวงตาและอวยัวะนัน้ควรตดัสินใจเม่ืออายุ
มากกวา่ 40ปีไปแล้ว (R) 

3.9 ไมเ่ห็นด้วย 3.1 เฉยๆ 3.12 เฉยๆ 3.05 เฉยๆ 

6.ดวงตาและอวยัวะท่ีได้รับการบริจาคจะถกูนําไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สงูสดุ 

4.57 เห็นด้วยอย่างย่ิง 4.36 เห็นด้วยอย่างย่ิง 4.35 เห็นด้วยอย่างย่ิง 4.37 เห็นด้วยอย่างย่ิง 

7.ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับทราบถึงการประชาสมัพนัธ์
และข้อมลู ความรู้ด้านการบริจาคดวงตาและอวยัวะ 

4.04 เห็นด้วย 3.4 เฉยๆ 3.41 เห็นด้วย 3.37 เฉยๆ 

8.ผู้ ท่ีจะบริจาคดวงตาต้องเป็นผู้ ท่ีมีสายตาปกตเิทา่นัน้
(R) 

3.55 ไมเ่ห็นด้วย 2.68 เฉยๆ 2.58 เห็นด้วย 2.82 เฉยๆ 

9.ผู้ ท่ีจะบริจาคอวยัวะต้องไมเ่ป็นผู้ ท่ีด่ืมเหล้าและสบู
บหุร่ี (R) 

3.03 เฉยๆ 2.38 เห็นด้วย 2.29 เห็นด้วย 2.54 เห็นด้วย 

10.การบริจาคดวงตาและอวยัวะเป็นสิ่งท่ีไมค่วรทําตาม
บญัญตัิศาสนา (R) 

2.99 เฉยๆ 2.97 เฉยๆ 2.89 เฉยๆ 3.11 เฉยๆ 

ด้านความรู้สึกและความเช่ือ 
   

11.การบริจาคดวงตาและอวยัวะเป็นบญุกศุลอย่างแรง
และสง่ผลดีตอ่ชาตภิพหน้า 

4.17 เห็นด้วย 3.78 เห็นด้วย 3.76 เห็นด้วย 3.8 เห็นด้วย 

12.การบริจาคดวงตาและอวยัวะทําให้ชาตหิน้าเกิด
มาตาบอดและมีอวยัวะไมค่รบ (R) 

4.28 
ไมเ่ห็นด้วยอยา่ง

ย่ิง 
3.81 ไมเ่ห็นด้วย 3.75 ไมเ่ห็นด้วย 3.91 ไมเ่ห็นด้วย 

13.การบริจาคดวงตาและอวยัวะเป็นการแชง่ตวัเองให้
อายสุัน้ (R) 

4.31 
ไมเ่ห็นด้วยอยา่ง

ย่ิง 
3.78 ไมเ่ห็นด้วย 3.67 ไมเ่ห็นด้วย 3.97 ไมเ่ห็นด้วย 

14.ศาสนาท่ีนบัถือมีอิทธิพลอยา่งมากตอ่การตดัสินใจ
บริจาคดวงตาและอวยัวะ 

3.59 เห็นด้วย 3.28 เฉยๆ 3.41 เห็นด้วย 3.02 เฉยๆ 

15.การบริจาคดวงตาและอวยัวะไมไ่ด้เป็นเร่ืองน่ากลวั 3.75 เห็นด้วย 3.4 เฉยๆ 3.36 เฉยๆ 3.05 เฉยๆ 

16.หากเป็นผู้บริจาคดวงตาและอวยัวะเม่ือมารับการ
รักษาในโรงพยาบาลจะไมไ่ด้รับการดแูลจากแพทย์

อยา่งเตม็ท่ี (R) 
4.16 ไมเ่ห็นด้วย 3.52 ไมเ่ห็นด้วย 3.47 ไมเ่ห็นด้วย 3.6 ไมเ่ห็นด้วย 

17.การบริจาคดวงตาและอวยัวะนัน้ไมไ่ด้สง่ผลยุง่ยาก
ตอ่บคุคลในครอบครัวในการประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนา 
3.76 เห็นด้วย 3.34 เฉยๆ 3.38 เฉยๆ 3.25 เฉยๆ 

18.การบริจาคดวงตาและอวยัวะเป็นการให้ทานท่ีง่าย
ท่ีสดุ 

4.13 เห็นด้วย 3.29 เฉยๆ 3,43 เห็นด้วย 3.02 เฉยๆ 

19.การมีบคุคลในครอบครัวหรือบคุคลท่ีรู้จกับริจาค
ดวงตาและอวยัวะหรือได้รับการบริจาคจะทําให้รู้สกึว่า
การบริจาคเป็นสิ่งท่ีดีและเต็มใจท่ีจะบริจาคดวงตาและ

อวยัวะ 

4.04 เห็นด้วย 3.74 เห็นด้วย 3.8 เห็นด้วย 3.62 เห็นด้วย 

20.การบริจาคดวงตาและอวยัวะนัน้ทําให้ญาติหรือคน
ใกล้ชิดไมส่บายใจ (R) 

2.96 เฉยๆ 2.55 เห็นด้วย 2.58 เห็นด้วย 2.47 เห็นด้วย 

ด้านพฤตกิรรมความตัง้ใจ 
   

21.หากสภากาชาดไทยประชาสมัพนัธ์ให้การบริจาค
ดวงตาและอวยัวะเป็นคา่นิยมของสงัคมอย่างจริงจงัจะ

ทําให้มีผู้บริจาคเพิ่มมากขึน้ 
4.33 เห็นด้วยอย่างย่ิง 3.89 เห็นด้วย 3.86 เห็นด้วย 3.94 เห็นด้วย 

22.หากสภากาชาดไทยประชาสมัพนัธ์ให้การบริจาค
ดวงตาและอวยัวะเป็นการถวายทําความดีเพ่ือพอ่จะทํา

ให้มีผู้บริจาคเพิ่มมากขึน้ 
4.33 เห็นด้วยอย่างย่ิง 3.87 เห็นด้วย 3.87 เห็นด้วย 3.85 เห็นด้วย 

23.หากสภากาชาดไทยประชาสมัพนัธ์ให้การบริจาค
ดวงตาและอวยัวะด้วยโครงการให้..ด้วยใจรักจะทําให้มี

ผู้บริจาคเพิ่มมากขึน้ 
4.24 เห็นด้วยอย่างย่ิง 3.83 เห็นด้วย 3.83 เห็นด้วย 3.82 เห็นด้วย 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.01 เหน็ด้วย 3.52 เหน็ด้วย 3,42 เหน็ด้วย 3.6 เหน็ด้วย 

ตารางที่ 1 สรุปผลการศกึษา 

หมายเหต:ุ (R) แสดงคําถามเชิงนิเสธ 
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อภปิรายผล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

อภปิรายผล 
ผลการศกึษาสามารถอภิปรายตามแนวคิดทศันคติ ซึง่แบง่ทศันคติเป็น 3 องค์ประกอบได้ดงันี ้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 

2538) 
องค์ประกอบทางด้านความรู้ความเข้าใจ  ( Cognitive component ) จากการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถาม กลุม่ผู้ ท่ี

เคยบริจาคดวงตาและอวยัวะ มีความรู้ ความเข้าใจในระดบัเหน็ด้วย ในขณะท่ีในกลุม่ผู้ ไมเ่คยบริจาคดวงตาและอวยัวะ 
จะมีทศันคติด้าน ความรู้ความเข้าใจ  อยูใ่นระดบัเฉย ๆ กลุม่ผู้ ไมเ่คยบริจาคดวงตาและอวยัวะ ยงัขาดความรู้ ความเข้าใจ
ท่ีถกูต้องในเร่ืองของการบริจาคทัง้กระบวนการขัน้ตอนและข้อมลู รายละเอียดของการบริจาคอยู ่

องค์ประกอบด้านความรู้สกึ (Affective component) จากการศกึษาพบวา่ เม่ือเปรียบเทียบระหว่างทัง้ สองกลุม่จะ
พบวา่ในกลุม่ของผู้ไมเ่คยบริจาคดวงตาและอวยัวะ จะยงัมีระดบัความรู้สกึและความเช่ือ ท่ีน้อยกวา่กลุม่ผู้ ท่ีเคยบริจาค
ดวงตาและอวยัวะในทกุๆเร่ือง ซึง่เม่ือนํามาแยกศกึษาเฉพาะกลุม่ไมเ่คยบริจาคดวงตาและอวยัวะท่ีจําแนกตามผู้ ท่ีไมเ่คย
บริจาคใดๆกบัผู้ ท่ีเคยบริจาคด้านอ่ืนๆ  ( เช่น บริจาคโลหิต บริจาคร่างกาย บริจาคเงิน หรือบริจาคทรัพย์สนิ/สิง่ของ ) ก็
พบวา่ผู้ ท่ีเคยบริจาคด้านอ่ืนๆ มีความรู้สกึและความเช่ือ ท่ีอยูใ่นระดบัท่ีสงูกว่า สอดคล้องกบั นิว คอมป์ (New Comb, 
1991) กลา่ววา่  ทศันคติของบคุคล ขึน้อยูก่บัลกัษณะและสิง่แวดล้อมท่ีบคุคลได้รับ อาจแสดงออกมาทางพฤติกรรม  ใน 2 
ลกัษณะ คือทศันคติทางบวก (Positive Attitude) แสดงออกในลกัษณะพงึพอใจ และเหน็ด้วย หรือชอบจะทําให้บคุคลอยากจะ
ทําอยากได้อยากเข้าใกล้สิง่นัน้และ ทศันคติทางลบ (Negative Attitude) แสดงออกในลกัษณะไมพ่งึพอใจและไมเ่หน็ด้วยหรือไม่
ชอบจะทําให้บคุคลเกิดความเบ่ือหน่ายชิงชงั ต้องการหนีให้หา่งจากสิง่นัน้ 

องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral component) จากการศกึษาพบวา่ กลุม่ผู้ ท่ีเคยบริจาคดวงตาและอวยัวะ 
มีพฤติกรรมความตัง้ใจในระดบัเหน็ด้วยอยา่งย่ิง ในขณะท่ีในกลุม่ผู้ ไมเ่คยบริจาคดวงตาและอวยัวะ จะมีทศันคติด้าน 
พฤติกรรมความตัง้ใจอยูใ่นระดบัเหน็ด้วย เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งทัง้ สองกลุม่จะพบวา่ในกลุม่ของผู้ไมเ่คยบริจาคดวงตา
และอวยัวะ จะมีระดบัพฤติกรรมความตัง้ใจท่ีน้อยกวา่กลุม่ผู้ ท่ีเคยบริจาคดวงตาและอวยัวะ  

จากท่ีกลา่วมาทัง้หมด เม่ือพิจารณาในภาพรวมจะเหน็ได้วา่ประชาชนในอําเภอเมืองเชียงใหมมี่ทศันคติท่ีดีตอ่การ
บริจาคดวงตาและอวยัวะให้แก่สภากาชาดไทยเพราะมีระดบัทศันคติในภาพรวมอยูใ่นระดบัเหน็ด้วย สอดคล้องกบัผลการศกึษา
ของสํานกังานสถิติแหง่ชาติ (2547) ท่ีได้รายงานผลการสํารวจความคิดเหน็ของประชาชนเก่ียวกบัการบริจาคอวยัวะ และจฑุา
มาส ป่ินมงคล (2547) ท่ีได้ศกึษาถงึความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมตอ่การบริจาคอวยัวะของผู้ ท่ีมาบริจาคโลหิต ณ ศนูย์บริการ
โลหิตแหง่ชาติ สภากาชาดไทย รวมทัง้สอดคล้องกบัผลการศกึษาของโสภิดา เพชรสารกลุ (2552) ท่ีพบวา่ประชากรในอําเภอ
เมืองเชียงใหมมี่ทศันคติท่ีดีตอ่การบริจาคโลหิต 

ผลการศกึษาพบวา่หนึง่ในสาเหตสํุาคญัท่ีทําให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีทศันคติท่ีดีต่อการบริจาคดวงตาและอวยัวะ
ให้แก่สภากาชาดไทยนัน้มาจากความเช่ือทางด้านศาสนา ซึง่สว่นใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามจะนบัถือศาสนาพทุธ และศาสนา
พทุธท่ีประชาชนสว่นใหญ่เคารพนบัถือ จะเช่ือเร่ือง   การให้ทาน การทําบญุ กฎแห่งกรรมและชีวิตหลงัความตาย  รวมจนถงึการ
กลบัมาเกิดใหม่   ทําให้ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ซึง่นบัถือศาสนาพทุธมีความเตม็ใจและยินดีท่ีจะบริจาคดวงตาและ
อวยัวะให้กบัสภากาชาดไทย โดยผลการศกึษาพบวา่  ในทศันคติด้านความรู้สกึและความเช่ือ มีคําถามท่ีคา่เฉล่ียสงูสดุ คือ 
เช่ือวา่การบริจาคดวงตาและอวยัวะเป็นบญุกศุลอยา่งแรงและสง่ผลดีตอ่ชาติภพหน้า   สอดคล้องกบั แมค็ซีโอนิส 
(Macionis, 1997) ท่ีได้กลา่วไว้วา่ “ความเช่ือเก่ียวกบัศาสนาเป็นความเช่ือเก่ียวกบัสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิหรืออํานาจเหนือธรรมชาติตา่ง ๆ 
ดงันัน้แตล่ะระบบความเช่ือจะมีวิธีการท่ีจะให้ผู้ มีความเช่ือนัน้ ๆ ติดตอ่ส่ือสารกบัสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิหรืออํานาจเหนือธรรมชาติได้ด้วย
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วิธีการตา่ง ๆ ด้วยเหตนีุศ้าสนาจงึมีผลตอ่การบริจาคดวงตาและอวยัวะ เช่น ศาสนาพทุธเช่ือเร่ืองการให้ทาน การทําบญุ กฎแหง่
กรรมและชีวิตหลงัความตายรวมจนถงึการกลบัมาเกิดใหม”่   รวมทัง้จากผลการศกึษาทศันคติด้านความรู้สกึและความเช่ือ 
พบวา่ คําถามท่ีได้รับการเหน็ด้วยสงูสดุ คือ เหน็ด้วยวา่ดวงตาและอวยัวะท่ีได้รับการบริจาคจะถกูนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ จงึกลา่วได้วา่ศาสนานบัว่ามีอิทธิพลสําคญัในการบริจาคอวยัวะ หรือดวงตาให้กบัสภากาชาดไทย 

จากผลการศกึษาพบวา่ อปุสรรคบางประการท่ีสําคญัท่ีทําให้ผู้ตอบแบบสอบถามบางสว่นยงัไมมี่ความประสงค์
จะบริจาคอวยัวะ หรือดวงตา ก็มาจากความเช่ือเก่ียวกบัศาสนาเช่นกนั โดยพบวา่ ผู้ ท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม จะไมบ่ริจาค
อวยัวะ ให้กบัสภากาชาดไทยเพราะเหน็วา่ขดักบัหลกัทางศาสนา สอดคล้องกบั จอห์น เจ. แมค็ซีโอนิส  (John J.Macionis, 
1997) ท่ีกลา่วไว้วา่ “ศาสนาอิสลามมีความเช่ือในเร่ืองพระเจ้าเป็นผู้ ท่ีประทานร่างกายและจิตวิญญาณมาให้ และมีความเช่ือ
เร่ืองชาติภพเดียว” ดงันัน้การบริจาคดวงตาและอวยัวะจงึขดักบัหลกัของศาสนา นอกจากนีผู้้ตอบแบบสอบถามบางสว่นยงักลวั
ไมแ่น่ใจในข้อมลูและยงัไมท่ราบการประชาสมัพนัธ์ท่ีมีความชดัเจนของสภากาชาดไทย   ยงัขาดความรู้ความเข้าใจในการ
บริจาคดวงตาและอวยัวะ โดยให้เหตผุลวา่ หากสภากาชาดไทยประชาสมัพนัธ์ให้การบริจาคดวงตาและอวยัวะเป็นคา่นิยม
ของสงัคมอยา่งจริงจงัจะทําให้มีผู้บริจาคเพิ่มมากขึน้ ดงันัน้ สภากาชาดไทยควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์ใน
การบริจาคดวงตาและอวยัวะ  เพ่ือให้มีผู้บริจาคเพิ่มมากขึน้  

ข้อค้นพบ 

จากการศกึษาถงึทศันคติของประชาชนในอําเภอเมือง เชียงใหม่ตอ่การบริจาคดวงตา และอวยัวะให้แก่สภากาชาด
ไทย จากผู้ตอบแบบสอบถาม 2 กลุม่ คือ กลุม่ผู้ ท่ีเคยบริจาคดวงตา หรืออวยัวะ และกลุม่ผู้ ท่ีไมเ่คยบริจาคดวงตาหรืออวยัวะ มี
ข้อค้นพบดงัตอ่ไปนี ้
 1. องค์ประกอบด้านความรู้  ความเข้าใจ  พบวา่สว่นใหญ่ในกลุม่ผู้ ท่ีเคยบริจาคดวงตาหรืออวยัวะจะ 
มีความรู้ ความเข้าใจในระดบัท่ีดีกวา่ กลุม่ผู้ ท่ีไมบ่ริจาค ดวงตาและอวยัวะซึง่พบวา่ยงัมีความรู้ ความเข้าใจท่ีผิดๆ ผิดไป
จากข้อเทจ็จริงของกระบวนการรับบริจาค เช่น  บางสว่นยงัคิดวา่  ผู้ ท่ีจะบริจาคอวยัวะต้องไมเ่ป็นผู้ ท่ีด่ืมเหล้าและสบูบหุร่ี
และต้องเป็นผู้ ท่ีมีสายตาปกติเท่านัน้ รวมจนถงึยงัเหน็วา่การบริจาคดวงตาและอวยัวะเป็นสิง่ท่ีไม่ควรทําตามบญัญติัศาสนา  
ทัง้นีเ้พราะสืบเน่ืองจากขาดการประชาสมัพนัธ์ท่ีดี ด้านความรู้ ความเข้าใจของสภากาชาดไทยกบัประชาชน จงึควรเร่ง
ด้านการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือตา่งๆในเร่ืองของความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้อง นอกจากนี ้ ในด้านบทบญัญติัคําสอนของแต่
ละศาสนานัน้จะเหน็วา่ศาสนาอิสลามมีการตอ่ต้านการบริจาคมากท่ีสดุเน่ืองจากเช่ือวา่ผิดหลกัศาสนา แตแ่ท้จริงแล้วตาม
หลกัคําสอนของศาสนานัน้ ไมไ่ด้เป็นข้อห้ามแตอ่ยา่งใดและสามารถท่ีจะบริจาคได้ 
               2. องค์ประกอบด้านความรู้สกึ ความเช่ือ พบวา่สว่นใหญ่ในกลุม่ผู้ ท่ีเคยบริจาคดวงตาหรืออวยัวะจะ 
มีความรู้สกึ ความเช่ือในระดบัท่ีดีกวา่ กลุม่ผู้ ท่ีไมบ่ริจาคดวงตาและอวยัวะซึง่พบวา่ยงัมีความรู้สกึ ความเช่ือด้านลบ เช่น  
ยงัเช่ือวา่การบริจาคดวงตาและอวยัวะไมไ่ด้เป็นการให้ทานท่ีง่ายท่ีสดุ และอาจทําให้ญาติหรือคนใกล้ชิดไม่สบายใจหรือ 
ยงัมีความรู้สกึว่าการบริจาคดวงตาและอวยัวะเป็นเร่ืองท่ีขดักบัศาสนา    ดงันัน้ทางสภากาชาดไทยจงึจําเป็นท่ีจะต้อง
สร้างความรู้สกึด้านบวกแก่ประชาชนให้มากกว่านี ้ ในเร่ืองของการทําบญุท่ีย่ิงใหญ่ การให้ทานชีวิตแก่เพ่ือนมนษุย์ และ
การให้โดยท่ีไมห่วงัสิง่ใดตอบแทน การทําดี คิดดี เป็นต้น 

3. องค์ประกอบด้านแนวโน้มพฤติกรรม พบว่า กลุม่ผู้ ท่ีไมเ่คยบริจาคดวงตาและอวยัวะ คร่ึงหนึง่ของผู้ตอบ
แบบสอบถามยงัไมไ่ด้ตดัสนิใจท่ีจะบริจาค เน่ืองจากวา่ บางคนบอกวา่เป็นคนมีปัญหาด้านสายตากลวัผู้ ท่ีได้ไปจะได้ของ 

ไมดี่  บางคนรู้สกึกลวั  บางรายกลวัมีปัญหาในการนําศพไปประกอบพิธีกรรม บางรายบอกกลวัวา่อวยัวะของตนเองไม่
สมบรูณ์แข็งแรงอาจสง่ผลเสียตอ่ผู้ รับบริจาคได้  บางรายยงัไมมี่ความเข้าใจในการบริจาครวมถงึกระบวนการขัน้ตอนทัง้หมด ยงั
ไมพ่ร้อม ยงัไมไ่ด้คิดวา่จะมอบดวงตาให้ใคร บางรายอยากมีอวยัวะครบทัง้ 32 แม้จะเสียชีวิตไปแล้ว บางสว่นขดักบัหลกัศาสนา
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เพราะนบัถือศาสนาอิสลาม  บางสว่นญาติพ่ีน้องไมเ่หน็ด้วย บางรายต้องขออนญุาตทางบิดา มารดาก่อน และบางรายต้องการ
ทราบข้อมลูเพิ่มเติมก่อน ซึง่เหตผุลทัง้หมดจะเหน็ว่ามาจากความรู้ความเข้าใจท่ีไมถ่กูต้อง และทศันคติด้านลบ อนัเน่ืองมาจาก
ความเช่ือ อปุนิสยัและสิง่แวดล้อมท่ีบคุคลนัน้ๆได้รับมาก็ได้  

4. ด้านญาติก็พบวา่มีความสําคญัคอ่นข้างมาก จากแบบสอบถามทัง้กลุม่ผู้ ท่ีเคยบริจาคดวงตาและอวยัวะและกลุม่ผู้
ท่ีไมเ่คยบริจาคดวงตาและอวยัวะมีความคิดเหน็เหมือนกนัในเร่ือง การบริจาคดวงตาและอวยัวะจะทําได้ตอ่เม่ือสมาชิกใน
ครอบครัวเหน็ชอบก่อน นอกจากนีบ้างสว่นของกลุม่ผู้ ท่ีไมเ่คยบริจาคดวงตาและอวยัวะมีความคิดเหน็วา่การบริจาคดวงตา
และอวยัวะนัน้ทําให้ญาติหรือคนใกล้ชิดไม่สบายใจ เน่ืองจากภายหลงัการเสียชีวิตลงแม้วา่จะแจ้งความจํานงเป็นผู้บริจาค
ดวงตาและอวยัวะไว้ หากญาติไมอ่นญุาตก็ไมส่ามารถกระทําการจดัเก็บได้ แตใ่นขณะเดียวกนัแม้ผู้ เสียชีวิตจะไมไ่ด้
จะแจ้งความจํานงเป็นผู้บริจาคดวงตาและอวยัวะไว้ แตห่ากญาติเลง็เหน็ถึงประโยชน์ในการช่วยเหลือเพ่ือนมนษุย์และ
อนญุาตก็สามารถกระทําการจดัเก็บได้ 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้ศกึษาตัง้ใจศกึษาในเร่ืองนี ้เน่ืองจากพบปัญหาในการขาดแคลนดวงตาและอวยัวะท่ีจะนํามาปลกูถ่ายให้เพียงพอกบั

จํานวนผู้ ป่วยท่ีขึน้ทะเบียนรอรับบริจาคอยู่ ดงันัน้ ผลการศกึษาในครัง้นี ้ทางผู้ศกึษาจงึขอเสนอแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
ศนูย์ดวงตาและศนูย์รับบริจาคอวยัวะ ของสภากาชาดไทยเพ่ือนํามาใช้เป็นกลยทุธ์ในการรักษาฐานของกลุม่ผู้ เคยบริจาคไว้แล้ว
และ การเพิ่มยอดจํานวนผู้บริจาคให้มากขึน้ในกลุม่ผู้ ท่ียงัไมเ่คยบริจาคดวงตาหรืออวยัวะ 

 ข้อเสนอแนะด้านกลยุทธ์การตลาดสาํหรับผู้ที่เคยบริจาคดวงตาหรืออวัยวะ 
           พบวา่ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามกลุม่ท่ีเคยบริจาคดวงตาและอวยัวะ โดยมากจะทราบข่าวประชาสมัพนัธ์ทางป้าย

เชิญชวนในโรงพยาบาลและโปสเตอร์เชิญชวนในโรงพยาบาล รองลงมาจะเป็น ทราบผา่นโทรทศัน์ แผน่ผบัของสภากาชาดไทย
และ บคุคลใกล้ชิดแนะนําซึง่เม่ือดกูลุม่อาชีพท่ีเคยบริจาคมากสดุก็เป็นกลุม่รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ก็จะสอดคล้องกบั
การทําการตลาดของสภากาชาดไทย อยา่งไรก็ตามแม้วา่จะลงช่ือแจ้งความจํานงบริจาคดวงตาและอวยัวะไว้แล้วแตก็่สามารถ
ยกเลิกได้ตลอด เพราะฉะนัน้ ทางศนูย์ดวงตาและศนูย์รับบริจาคอวยัวะจงึควรจะมีการประชาสมัพนัธ์ เน้นข่าวท่ีออกมาให้เป็น
ผลดี ได้บญุกศุลและได้ช่วยเหลือเพ่ือนมนษุย์คนอ่ืนท่ีหมดหวงัจากการรักษาด้วยวิธีอ่ืนๆ ควรจะเพิ่มการประชาสมัพนัธ์ด้าน
ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเพ่ือให้ถงึนอกจากตวัผู้ ท่ีเคยบริจาค โดยอาจจะมีวารสารสง่ถงึบ้าน มอบสทิธิพิเศษบาง
อยา่งเช่นใบประกาศ เข็มกลดั  ได้รับสทิธิก่อนทัง้ตวัผู้ เคยบริจาคและญาติในกรณีหากต้องอยูใ่นภาวะรอรับบริจาค   รวมจนถงึ
จดังานประชมุวิชาการให้แก่ผู้ ท่ีเคยบริจาคและครอบครัวประจําปีเพ่ือเพิ่มพนูความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สกึและความเช่ือ 
รวมถงึพฤติกรรม  แนวโน้มและความตัง้ใจ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะด้านกลยุทธ์การตลาดสาํหรับผู้ที่ไม่เคยบริจาคดวงตาหรืออวัยวะ 
สําหรับผู้ ท่ีไมเ่คยบริจาคดวงตาหรืออวยัวะ จากผลการศกึษานัน้พบวา่ 2 ใน 3 เคยรับทราบข้อมลูการ 

ประชาสมัพนัธ์ในเร่ืองของการบริจาคดวงตาและอวยัวะมาแต ่ยงัพบวา่ไมท่ราบเร่ืองการบริจาคดวงตาและอวยัวะได้ดีเท่ากบัผู้ ท่ี
เคยบริจาคแล้ว เพราะฉะนัน้จึงควรเพิ่มการตระหนกัถึง (Awareness) และความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) ก่อนในด้านต่างๆ
ดงันี ้  

- การบริจาคดวงตาและอวยัวะนัน้ทางศนูย์รับบริจาคจะจดัสรรให้กบัผู้ ท่ีรอรับบริจาคด้วยความเป็นธรรม 
เสมอภาค และปฎิบติัตามเกณฑ์การจดัสรรอวยัวะทกุประการ 

- การบริจาคดวงตาและอวยัวะมีขัน้ตอนท่ีง่ายและสะดวกตอ่การปฎิบติัโดยเพียงแคก่รอกรายละเอียดลงใน
ใบสมคัรแสดงความจํานงบริจาค แล้วสง่ไปรษณีย์โดยไมต้่องใสซ่องปิดแสตมป์และเม่ือทางศนูย์ได้รับใบสมคัรแล้วก็จะจดัสง่
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บตัรประจําตวัให้ผู้บริจาคพกบตัรติดตวัไว้วา่เป็นผู้บริจาค นอกจากนีท้างศนูย์รับบริจาคอวยัวะสามารถแจ้งความประสงค์ผา่น
สายดว่นอตัโนมติั 1666ได้อีกช่องทางหนึง่  

- การบริจาคดวงตาและอวยัวะนัน้สามารถตดัสนิใจบริจาคได้เองเม่ืออาย ุ 20 ปีขึน้ไป แตห่ากอายนุ้อยกวา่นี ้
ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเสียก่อน ซึง่ไม่จําเป็นต้องรอให้อายมุากเสียก่อนแล้วจงึตดัสินใจบริจาค 

- ผู้ ท่ีจะบริจาคดวงตานัน้ไมจํ่าเป็นจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีสายตาปกติเทา่นัน้ ทกุคนสามารถเป็นผู้บริจาคดวงตาได้
แม้จะเป็นผู้สงูอาย ุผู้ มีสายตาสัน้ ยาว เอียง แม้กระทัง่ผู้ ท่ีตาบอดจากโรคตาชนิดอ่ืนๆ แตถ้่ากระจกตายงัใสเป็นปกติก็สามารถ
เป็นผู้บริจาคดวงตาได้ทัง้สิน้ และไมจํ่าเป็นต้องตรวจร่างกายแตอ่ยา่งใด 

- ผู้ ท่ีจะบริจาคอวยัวะนัน้ไมจํ่าเป็นวา่จะต้องเป็นผู้ ท่ีไมด่ื่มเหล้าและสบูบหุร่ีเทา่นัน้แตไ่มว่า่ใครก็สามารถจะ
เป็นผู้ ท่ีแสดงความจํานงบริจาคได้ ซึง่ทางภายหลงัการเสียชีวิตด้วยภาวะสมองตาย จงึจะนํามาตรวจประเมินสภาพการทํางาน
ของอวยัวะ วา่เหมาะสมสําหรับนําไปปลกูถ่ายให้แก่ผู้ ท่ีรอรับบริจาคหรือไม่ 

ด้านการเผยแพร่และเชิญชวนให้บริจาคดวงตาและอวยัวะอาจกระทําผา่นทางส่ือมวลชนตา่งๆ ซึง่ผลการศกึษาจะ
พบวา่ มีการรับทราบข้อมลูผา่นทาง โทรทศัน์ มากท่ีสดุ รองลงมาคือบคุคลใกล้ชิดแนะนํา ป้ายและโปสเตอร์เชิญชวนใน
โรงพยาบาล และสงัคมออนไลน์ ตามลําดบั รวมจนถงึสว่นใหญ่เวลาวา่งจะอา่นหนงัสือ มากท่ีสดุ  รองลงมาคือ  ดหูนงั/ช๊อปปิง้ 
เลน่อินเตอร์เนต ทอ่งเท่ียว และเลน่กีฬา/ออกกําลงักาย ดงันัน้จงึควรทําการตลาดผา่น โทรทศัน์ วารสาร นิตรสารตา่งๆ ป้ายและ
โปสเตอร์ แผน่พบั รวมถงึผา่นสงัคมออนไลน์ เช่น  

           - ผา่นทางพรีเซนเตอร์ของศนูย์ดวงตาและศนูย์อวยัวะ ผา่นทางโทรทศัน์ ป้ายและโปสเตอร์ แผน่พบั
ประชาสมัพนัธ์ติดตามสถานท่ีตา่งๆเช่น สถาบนัศกึษา ห้างสรรพสนิค้า โรงพยาบาล หน่วยงานตา่งๆทัง้ภาครัฐและเอกชน 
ร้านอาหาร สถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมจนถงึสงัคมออนไลน์  

- พยายามรณรงค์ให้ผู้ ท่ีเคยบริจาคดวงตาและอวยัวะเป็นผู้ให้คําแนะนํา ชกัชวน อธิบายรวมจนถงึให้ผู้ ท่ีเคย
ได้รับการปลกูถ่าย มาถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรง ให้คําแนะนําและโอกาสท่ีได้รับการบริจาค  

- จดัอบรม ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ นําท้องถ่ิน เช่นกํานนั ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ นําศาสนาในชมุชนให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจและสามารถกระจายความรู้สูช่มุชนได้ 

ข้อเสนอแนะสําหรับองค์ประกอบด้านความรู้สกึควรจะเน้นด้านความรู้สกึเชิงบวกในด้านการบริจาคดวงตาและ
อวยัวะ โดยผลการศกึษา พบวา่ผู้ ท่ีไมเ่คยบริจาคดวงตาและอวยัวะแตเ่คยบริจาคด้านอ่ืนๆ เช่น บริจาคโลหติ บริจาคร่างกาย 
ทรัพย์สนิ สิง่ของจะมีความรู้สกึด้านการบริจาคดวงตาและอวยัวะในระดบัท่ีสงูกวา่เลก็น้อย เพราะฉะนัน้ทางสภากาชาดไทยจึง
ควรจดัโครงการประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ โดยการนําบคุคลท่ีมีช่ือเสียง ทัง้ทางโลกและทางธรรม เช่น สอดแทรก
เร่ืองการบริจาคดวงตาและอวยัวะผา่นทางรายการธรรมมะดิลเิวอร่ีของพระมหาสมปองฯ หรือ ผ่านการบรรยายด้านประโยชน์ 
การให้ทาน และการทําบญุท่ีไมห่วงัผลตอบแทน โดยเชิญ ทา่น ว. วชิรเมธี แม่ชีศนัสนีย์ เสถียรสตุ  มาเป็นผู้บรรยายและร่วมด้วย
ตวัแทนทางโลกท่ีน่าเช่ือถือเช่น คณุเอกพนัธ์และคณุบิณฑ์ บรรลือฤทธ์ิ ท่ีเป็นตวัแทนของผู้ ท่ีอทุิศตวัเพ่ือสงัคม 

ข้อเสนอแนะสําหรับองค์ประกอบด้านพฤติกรรม แนวโน้มและความตัง้ใจ พบวา่ลกัษณะของผู้ ท่ีจะบริจาคดวงตาและ
อวยัวะมีแนวโน้ม เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 20-30 ปี การศกึษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด นบัถือศาสนาพทุธ มีอาชีพ รับ
ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ 10,001-20,000 บาทตอ่เดือน กลุม่นีถื้อเป็นกลุม่เป้าหมายสําคญัของการท่ีจะแสดงความ
จํานงในการบริจาคดวงตาและอวยัวะ โดยจะเหน็ได้วา่ช่วงอาย ุ 20-30  ปี เป็นช่วงอายท่ีุถือวา่มีวฒุิภาวะความสมบรูณ์ของ
ร่างกายเป็นช่วงในการเข้าสูก่ารทํางาน รวมจนถึงอาชีพกลุม่รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ก็ถือวา่เป็นกลุม่คนทํางานรับใช้
สงัคม ประเทศชาติ และมีการเข้าถงึของสภากาชาดไทยซึง่ถือเป็นหนึง่ในหน่วยงานรัฐเหมือนกนั โดยหากสามารถใช้โอกาส
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เข้าถงึคนกลุม่นีจ้ะคอ่นข้างง่าย อีกทัง้กลุม่เป้าหมาย เป็นกลุม่ท่ีชอบอา่นหนงัสือ ดโูทรทศัน์ ดหูนงั/ช๊อปปิง้ และยงัมีโอกาสรับ
ส่ือประชาสมัพนัธ์ของการรับบริจาคของสภากาชาดไทยผา่นทาง ป้าย โปสเตอร์ แผน่พบั เน้นสร้างบญุกศุล เป็นการถวายทํา
ความดีเพ่ือในหลวง ช่วยเหลือผู้ เจ็บป่วย 

ข้อเสนอแนะด้านกลยุทธ์การตลาดสาํหรับญาตขิองผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ  
ญาตินบัได้วา่เป็นกลุม่ท่ีสําคญัมาก เพราะถือได้ว่าเป็นกลุม่ท่ีมีอํานาจในการตดัสนิใจขัน้เดด็ขาดในการ 

พิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่ภายหลังจากท่ีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตลง  ดังนัน้ ทางสภากาชาดไทยจึงควรทําการ
ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือเช่น 

- เน้นการสร้างบญุ กศุลของผู้ ท่ีแม้กระทัง่ลว่งลบัไปแล้วก็ยงัสามารถจะช่วยเหลือเพ่ือนมนษุย์ได้อีกถึง 6 ชีวิต 
-  เน้นการประชาสมัพนัธ์ด้านความรู้ ความเข้าใจของกระบวนการจดัเก็บดวงตาและอวยัวะของผู้ ท่ีเสียชีวิตวา่ไมไ่ด้น่า

กลวัอยา่งท่ีคิด หากเป็นดวงตาก็เพียงผา่ตดันํากระจกตาออกเทา่นัน้ ไมไ่ด้ควกัลกูตาออกทําให้ตาโบแ๋ตอ่ยา่งใด หรือการเก็บ
อวยัวะนัน้ก็จะมีการผา่ตดันําอวยัวะออกแล้วทําการเยบ็ปิดแผลอยา่งดี ญาติสามารถนําไปบําเพญ็กศุลตามแต่ละศาสนาได้ 

-  มีการมอบประกาศนียบตัร หรือเข็มกลดัในนามของผู้ ท่ีบริจาคดวงตาและอวยัวะให้แก่ญาติเพ่ือเป็นเกียรติ เป็น
ความภาคภมิูใจของครอบครัวท่ีได้มีบคุคลในครอบครัวได้เป็นผู้ เสียสละ 

-  มอบสทิธิพเิศษสําหรับญาติในการได้รับสทิธ์ิการปลกูถ่ายดวงตาและอวยัวะก่อนในกรณีหากต้องรอรับบริจาค 
-  เม่ือมีการจดัประชมุของศนูย์ดวงตาและศนูย์อวยัวะเม่ือใดก็ควรจะมีการเชิญครอบครัวของผู้ ท่ีเคยบริจาคดวงตา

และอวยัวะในการเข้าร่วมด้วยทกุครัง้เพ่ือเน้นในเร่ืองการสร้างภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของสภากาชาดไทยแก่ญาติด้วย 
ข้อเสนอแนะด้านกลยุทธ์การตลาดสาํหรับสังคมทั่วไป 

-  ประชาสมัพนัธ์ถงึการดแูลสขุภาพของตนเองแบบองค์รวมทัง้ การรับประทานอาหารท่ีถกูสขุลกัษณะและอนามยั 
การออกกําลงักาย การผอ่นคลายความเครียด  การตรวจเช็คสขุภาพประจําปี 

-  เน้น นโยบายรณรงค์สร้างคา่นิยมใหมใ่นการเป็นผู้แสดงความจํานงบริจาคดวงตาและอวยัวะแก่ประชาชนทัว่ไป 
-  เน้น นโยบายการดแูล ปฎิบติัตวัตามคําสัง่ของแพทย์เม่ือป่วย และไมค่วรซือ้ยารับประทานเองหรือทานยาสมนุไพร

ตามความเช่ือ เพราะนอกจากจะไมห่ายแล้วอาจสง่ผลตอ่อวยัวะภายในเสียการทํางานอยา่งถาวรด้วย 

 
ข้อจาํกัดในการศกึษา 
 

  ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ศึกษายงัไม่ได้ศึกษาเจาะลกึครอบคลมุถึงองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างทศันคติเช่น 
ด้านครอบครัว (Family),กลุม่เพ่ือน(Social Group) และด้านบคุลกิภาพ (Personality) 

 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
 

1. ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบทศันคติของประชาชนในภาคตา่ง ๆท่ีมีวฒันธรรม ความเช่ือท่ีแตกตา่งกนั ของ
ประเทศไทยในการบริจาคดวงตาและอวยัวะให้กบัสภากาชาดไทย 

          2.  ควรมีการศกึษาถงึองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่การสร้างทศันคติเช่น ด้านครอบครัว (Family), กลุม่เพ่ือน (Social 
Group) และด้านบคุลกิภาพ (Personality )เพ่ือท่ีจะทําให้ได้ข้อมลู รายละเอียดด้านทศันคติของประชาชนมากยิ่งขึน้ 
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พฤตกิรรมของผู้บริโภคสตรีต่อการซือ้เสือ้ผ้าสาํเร็จรูปขนาดใหญ่พเิศษผ่านช่องทาง
พาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 

Consumer Behavior of Woman Towards  Purchasing  Extra-Large Size Clothes   
Through Electronics Commerce Channel in Thailand 

อรชร มณีสงฆ์* และพชัรา ตนัติประภา**  
บทคัดย่อ 
 

วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคสตรีต่อการซือ้เสือ้ผ้าสําเร็จรูปขนาดใหญ่พิเศษผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย แนวคิด ทฤษฎี ประกอบด้วย แนวคิดการตลาดพาณิชย์
อิเลคทรอนิกส์ แนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค แนวคิดแบบจําลอง iPACE กลยทุธ์การตลาดสําหรับ
พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์   

ตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ สตรีท่ีใช้เสือ้ผ้าขนาดใหญ่พิเศษ และเคยซือ้ผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 252 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ใช้สถิติ ไคสแคว์ทดสอบอิทธิพลระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  

ผลการศกึษาด้านผู้บริโภค ตามแนวคิดคําถามท่ีช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 
1H พบวา่ ผู้อยูใ่นตลาดเป้าหมาย สว่นใหญ่ได้แก่ สตรีอาย ุ20-29 ปี รายได้ต่อเดือน10,000-19,999 บาท อาศยั
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เคร่ืองใช้ท่ีเป็นเจ้าของในปัจจุบัน คือ โทรศพัท์มือถือ(แบบทั่วไป) รองลงมาได้แก่ 
Laptop และ Smart Phone เข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากท่ีบ้าน  ระบวุ่าตนเองเป็นลกูค้าประเภทซือ้ตามอารมณ์มาก
ท่ีสดุ ซือ้เสือ้ผ้าเพราะขาดความมัน่ใจและเห็นว่าการแต่งตัวช่วยเสริมสร้างความมั่นใจได้ ผู้บริโภคซือ้ผ่าน
ออนไลน์ เพราะ เวลาสะดวกซือ้ได้ 24 ชม. ผู้ มีสว่นในการตดัสินใจซือ้ ได้แก่ตนเองมากท่ีสดุ โอกาสในการซือ้ไม่
แน่นอน  ซือ้จากร้านค้าออนไลน์ท่ีมีภาพลกัษณ์การเป็นร้านจําหน่ายเสือ้ผ้าท่ีจริงใจและซ่ือสตัย์  ซือ้อย่างไร สว่น
ใหญ่รู้จกัร้านออนไลน์จาก Search Engine ระยะเวลาท่ีใช้ในการเลือกซือ้สว่นมากจะใช้เวลาเลือกเกิน 1 ชัว่โมง  
เลือก 2-3 ร้านก่อนตดัสนิใจซือ้ แตล่ะครัง้จะซือ้ 2 ชิน้ ในจํานวนเงินประมาณ 300-800 บาท   

ในส่วนของการซือ้อย่างไรนีผู้้ศกึษาได้นํา กรอบแนวคิดแบบจําลอง iPACE มาร่วมพิจารณา ข้อมลู ท่ี
สําคญัมากท่ีสดุ พบว่า ด้านข้อมลู ได้แก่ ข้อมลูสินค้าบริการท่ีถกูต้องชัดเจน เป็นปัจจุบนั(Updated)  ราคา 
ได้แก่ ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพไม่ต้องถกูสดุก็ได้  ความหลากหลาย รูปแบบของสินค้า และ มีแบบสินค้าให้
เลือกมาก ความสะดวกง่าย ได้แก่ โอนเงินผ่านธนาคารการสง่ของถกูต้องรวดเร็ว  มีหมายเลขโทรศพัท์ให้ติดต่อ  
การซือ้เสือ้ผ้าสําเร็จรูปทางออนไลน์ในอนาคต พบว่าสว่นมากจะซือ้ร้านเดิมและหาร้านใหม่เพิ่ม ความบนัเทิง มี
ความรู้สกึ เพลนิเพลนิกบัการเลือกและสมหวงัเพราะได้สนิค้าอยา่งท่ีต้องการ 

                                                            
* รองศาสตราจารย์  อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
** รองศาสตราจารย์ ดร.  อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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จากการทดสอบสมมติุฐาน พบว่าในส่วนของพฤติกรรมเม่ือจําแนกตาม อาย ุรายได้ ท่ีอยู่อาศยั และ
ประเภทการเป็นลกูค้า พฤติกรรมสว่นใหญ่ไมแ่ตกตา่งกนั  

 
ABSTRACT 
 

The objective aims to explore Consumer Behavior of Woman towards Purchasing  Extra-
Large 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  
 

ปัจจุบนั คนไทยได้ให้ความสนใจใช้บริการซือ้ขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยสินค้าท่ีซือ้ขายผ่าน

ระบบออนไลน์มาก ได้แก่ แฟชัน่ เคร่ืองสําอาง และสินค้าประเภทดิจิตอลคอนเทนท์  (ปี 52 คนไทยใช้

อินเทอร์เน็ตมากขึน้, 2553. ออนไลน์)  สําหรับผลสํารวจการค้าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ปี 

2552 ของสํานกังานสถิติแห่งชาติ พบว่า ธุรกิจท่ีได้รับความนิยมในการใช้พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์มากสดุ ได้แก่ 

แฟชั่น เคร่ืองแต่งกาย อญัมณี และเคร่ืองประดบั ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีอตัราการเจริญเติบโตและ

ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในด้านผู้ประกอบการและฐานลกูค้าผู้ ใช้บริการ  ซึง่จํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศ

ไทยทัว่ทกุภาคมีอตัราเพิ่มขึน้ทกุปี    โดยภาคท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ตต่อสดัส่วนประชากรสงูท่ีสดุ คือ ภาคกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 36  รองลงมา ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามลําดบั สําหรับข้อมลูพฤติกรรมของประชาชนในการใช้

บริการอีคอมเมิร์ซปัจจบุนั พบว่า เพศหญิงมีอตัราการซือ้สินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 43 โดยสินค้าท่ีซือ้

มากท่ีสดุ คือ สนิค้าประเภทแฟชัน่ และสนิค้าเพ่ือสขุภาพ (สํานกังานสถิติแหง่ชาติ, 2552: ออนไลน์) 

สําหรับการนําเข้าเสือ้ผ้าสําเร็จรูปในปี 2550 คาดว่าจะมีมลูค่าประมาณ 260 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย
เพิ่มขึน้ร้อยละ 30 จากปี 2549 สําหรับข้อมลูของสํานกังานสถิติแห่งชาติ ระบวุ่า ค่าใช้จ่ายทางด้านเสือ้ผ้า
เคร่ืองนุ่งห่มของครัวเรือนไทยได้เพิ่มขึน้เป็นลําดบั จากประมาณ 311 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน หรือคิดเป็น
มลูค่าตลาดเสือ้ผ้าสําเร็จรูปประมาณ 70,000 ล้านบาทในปี 2547 เพิ่มขึน้เป็นประมาณ 366 บาทต่อเดือนต่อ
ครัวเรือน หรือคิดเป็นมลูค่าตลาดเสือ้ผ้าสําเร็จรูปประมาณ 84,000 ล้านบาทในปี 2549 (สํานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม, 2553: ออนไลน์) สําหรับประเทศไทย ในสว่นของตลาดเสือ้ผ้าท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 
(Niche Market) เช่น ตลาดเสือ้ผ้าสําเร็จรูปสตรีของผู้ ท่ีมีรูปร่างท้วมจนถึงระดบัอ้วน  จากข้อมลูการศกึษาความ
ชกุของโรคอ้วนในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก 14 ประเทศ ใน พ.ศ.2548 พบวา่ ประเทศไทยถกูจดัอยู่ในลําดบัท่ี 5 โดย
มีความชุกของภาวะนํา้หนกัเกินและโรคอ้วนถึงร้อยละ 50 ตลาดเสือ้ผ้าสําเร็จรูปสตรีของผู้ ท่ีมีรูปร่างท้วมจนถึง
ระดบัอ้วน ยงัไม่มีตวัเลขบ่งชีด้้านมลูค่าตลาดท่ีแน่ชดั  แต่จากการให้สมัภาษณ์ผ่านส่ือต่างๆ ของผู้ประกอบการ
รายใหญ่หลายราย ทัง้ผู้ จําหน่ายแบบมีหน้าร้านและผู้ จําหน่ายแบบไม่มีหน้าร้าน (อินเทอร์เน็ต) โดยได้กล่าว
ตรงกนัวา่ เป็นตลาดท่ีมีความต้องการและมีศกัยภาพสงู (สริุวิภา กลุตงัวฒันา, 2552: ออนไลน์)  

จากข้อมลูข้างต้น พบวา่ ตลาดเสือ้ผ้าสําเร็จรูปขนาดใหญ่พิเศษสําหรับสตรีในประเทศไทย เป็นตลาดท่ี
มีความน่าสนใจในด้านความต้องการท่ีเพิ่มขึน้ ประกอบกบัแนวโน้มท่ีบ่งชีว้่า ประเทศไทยมีประชากรท่ีมีรูปร่าง
ท้วมหรืออ้วน หรือท่ีทางการแพทย์เรียกว่า โรคอ้วน มากถึง 10 ล้านคน เป็นการชีใ้ห้เห็นว่า ตลาดเสือ้ผ้าสําหรับ
คนกลุม่นี ้ยงัมีช่องวา่งและโอกาสในการทําตลาดมาก และยงัสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึน้  เน่ืองจากมีตวัเลือกใน
ตลาดให้กับลูกค้าน้อย ในขณะท่ีความต้องการมีมากและตลาดยงัมีศักยภาพท่ีจะเติบโตได้อีก  ประกอบกับ
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ข้อมลูผลการประกอบการท่ีผ่านมาของผู้ประกอบการท่ีจําหน่ายเสือ้ผ้าสําหรับคนกลุ่มนี ้ผ่านช่องทางการตลาด
แบบใหม่ ท่ีเรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดท่ีกําลงัเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย 
ซึง่เสือ้ผ้าสําเร็จรูปสําหรับสตรีท่ีใช้เสือ้ผ้าขนาดใหญ่พิเศษในประเทศไทยยงัสามารถจําหน่ายผ่านช่องทางนี ้และ
สามารถประสบความสําเร็จเป็นท่ียอมรับของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายมาแล้ว   

ผู้ศกึษาจงึมีความสนใจท่ีจะทําการศกึษาถงึพฤติกรรมของผู้บริโภคสตรีตอ่การซือ้เสือ้ผ้าสําเร็จรูปขนาด 
ใหญ่พิเศษผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย  เพ่ือให้ได้รับข้อมลูเบือ้งต้นซึ่งจะเป็นประโยชน์
สําหรับผู้ประกอบการขนาดเลก็และขนาดกลาง ซึง่มีความสนใจหรือกําลงัใช้ช่องทางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์เป็น
ช่องการในการกระจายสินค้าไปยงัผู้บริโภค ให้สามารถใช้ช่องทางนีไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ  ตลอดจนช่วย
ให้ผู้บริโภคเป้าหมายท่ีซือ้สนิค้าผา่นช่องทางนีไ้ด้รับความพงึพอใจสงูสดุ   

กรอบแนวคดิที่ใช้ในการศึกษา  

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผู้บริโภคสตรีต่อการซือ้เสือ้ผ้าสําเร็จรูปขนาดใหญ่พิเศษผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ครัง้นี ้ประกอบด้วย แนวคิดการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  แนวคิด
พฤติกรรมผู้บริโภค ในด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Analysis)เก่ียวข้องกบั การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคในการค้นหา การซือ้ เพ่ือทราบถึงลกัษณะความต้องการและพฤติกรรมของเขา คําตอบท่ีได้
จะช่วยให้นกัการตลาดจดักลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถสนองความพงึพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม ซึง่
คําถามท่ีช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws และ 1H (BPS online Ltd., 2554: online)    แนวคิด
แบบจําลอง iPACE (Hanson and Kalyanam, 2007: 438-450) เป็นกรอบกําหนดกลยทุธ์เพ่ือนําไปสู่
ความสําเร็จ โดยท่ี iPACE เป็นการจบัคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมของการค้าปลีกออนไลน์กบัความต้องการในการ
จบัจ่ายของผู้บริโภค iPACE (ตวัย่อ หมายถึง ข้อมลู ราคา ความหลากหลาย ความสะดวกง่ายดาย และความ
บันเทิง) เป็นสิ่งท่ีผู้ เลือกซือ้ต้องการ และเป็นกุญแจความสําเร็จของการจําหน่ายปลีก ผู้ จําหน่ายปลีกทาง
อินเทอร์เน็ตต้องเข้าใจว่า ผู้ ท่ีอาจจะเป็นลกูค้าตนต้องการอะไร คือนําเสนอสินค้าในทางท่ีเข้ากบัความต้องการ
ของลูกค้าเป้าหมาย งานวิจัยและบทความท่ีเก่ียวข้องกับ กลยุทธ์การตลาดสําหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Marketing Strategy for E-commerce) มาใช้ร่วมกบับทสมัภาษณ์และบทความท่ีเก่ียวข้อง นํามากําหนดเป็น
กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศกึษาได้ ดงันี ้
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อายุ
ต่ํากวา่ 30 ปี 
30 ปีขึน้ไป 

รายได้ต่อเดือน 
ต่ํากวา่ 20,000 บาท 
20,000 บาทขึน้ไป 

ที่อาศัย
ในกรุงเทพและ
ปริมณฑล 
อาศยัอยูใ่นจงัหวดัอ่ืนๆ 

ประเภทลูกค้า
อารมณ์ “แบบฉับพลนั
ตามอารมณ์และลกูค้า
ท่ีตามแฟชัน่” 
เหตผุล “ลกูค้าซือ้แบบ
ต่อรองและวางแผนการ
ซือ้ตามงบประมาณ” 

กลยทุธ์
การตลาด

รูปที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศกึษา 
 

สมมุตฐิานการศกึษา 
 

H1 : พฤติกรรมการซือ้เสือ้ผ้าสําเร็จรูปขนาดใหญ่ของผู้บริโภคสตรีในประเทศไทยท่ีอายต่ํุากว่า 30 ปี 
และ 30 ปีขึน้ไป ผา่นช่องทางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์แตกตา่งกนั 

H2 : พฤติกรรมการซือ้เสือ้ผ้าสําเร็จรูปขนาดใหญ่ของผู้บริโภคสตรีในประเทศไทยท่ีรายได้ต่อเดือน ต่ํา
กวา่ 20,000 บาท และรายได้ตอ่เดือน 20,000 บาทขึน้ไป ผา่นช่องทางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์แตกตา่งกนั 

H3 : พฤติกรรมการซือ้เสือ้ผ้าสําเร็จรูปขนาดใหญ่ของผู้บริโภคสตรีในประเทศไทยท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพ
และปริมณฑล และอาศยัอยูใ่นจงัหวดัอ่ืนๆ  ผา่นช่องทางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์แตกตา่งกนั 

H4 : พฤติกรรมการซือ้เสือ้ผ้าสําเร็จรูปขนาดใหญ่ของผู้บริโภคสตรีในประเทศไทยท่ีเป็นลกูค้าท่ีซือ้ 
“แบบฉับพลันตามอารมณ์และลูกค้าท่ีตามแฟชั่น” และ “ลูกค้าซือ้แบบต่อรองและวางแผนการซือ้ตาม
งบประมาณ” ผา่นช่องทางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์แตกตา่งกนั 
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 วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศกึษา  

 พฤติกรรมของผู้บริโภคตามแนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค(6Ws 1H)แบบสอบถามในด้าน
พฤติกรรมการซือ้ภายใต้แนวคิด 6Ws 1H ได้แก่ ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) 
ผู้บริโภคซือ้หรือใช้บริการอะไร (What does the consumer buy?) ทําไมผู้บริโภคจึงซือ้หรือใช้บริการ (Why 
does the consumer buy?) ใครมีสว่นร่วมในการตดัสินใจซือ้หรือใช้บริการ (Who participates in buying?) 
ผู้บริโภคซือ้หรือใช้บริการเม่ือใด (When dose the consumer buy?) ผู้บริโภคซือ้หรือใช้บริการท่ีไหน (Where 
does the consumer buy?) ผู้บริโภคซือ้หรือใช้บริการอย่างไร (How does the consumer buy?) ซึ่ง
ประกอบด้วยการรับรู้ปัญหาหรือความต้องการ การค้นหาหรือความต้องการ การประเมินผลพฤติกรรม การ
ตดัสินใจซือ้และความรู้สึกภายหลงัการซือ้ นํามาศึกษาร่วมกับแนวคิด iPACE เพ่ือเป็นการจับคู่ระหว่าง
สภาพแวดล้อมของการค้าปลีกออนไลน์กบัความต้องการในการจบัจ่ายของผู้บริโภค ในด้านต่างๆได้แก่  ข้อมลูท่ี
ต้องการ  ราคา ความหลากหลาย ความสะดวกง่ายดาย และความบนัเทิง เป็นการจบัคู่ระหว่างสภาพแวดล้อม
ของการค้าปลีกออนไลน์กบัความต้องการในการจบัจ่ายของผู้บริโภค  

ผู้บริโภค ซึง่ได้แก่ สตรีไทย ท่ีใช้เสือ้ผ้าขนาดใหญ่พิเศษ และเคยซือ้ผา่นช่องทางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 

2. ขัน้ตอนการศกึษา 

 ศกึษาจากข้อมลูทติุยภมิู (Secondary Data)  ได้จากแหลง่ค้นคว้าข้อมลูต่าง ๆ เช่น ตํารา วารสาร 
หนงัสือพิมพ์ เอกสารทางวิชาการ ข้อมลูทาง Internet ตลอดจนงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ ข้อมลูปฐมภมิู 
(Primary Data) เก็บรวบรวมจาก  ผู้บริโภค ซึง่ได้แก่ สตรีท่ีใช้เสือ้ผ้าขนาดใหญ่พิเศษ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในเบือ้งต้นแบบสอบถามได้ถกูนํามาหาค่าความเช่ือถือของแบบสอบถาม 
(Test of Reliability) โดยทดลองแจกแบบสอบถามกบัผู้บริโภคสตรีท่ีใช้เสือ้ผ้าขนาดใหญ่พิเศษท่ีเคยซือ้เสือ้ผ้า
สําเร็จรูปทางอินเทอร์เน็ต จํานวน 50 ชดุ โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของ คอนบาร์ช (Conbach’s Alpha 
Coefficient: α coefficient) เท่ากบั 0.9139  ซึง่แสดงถึงความเช่ือถือของแบบสอบถามอยู่ในระดบัดีมาก จึงได้
ทําการเก็บข้อมูลภาคสนามจากแบบสอบถาม จํานวน 252 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis)  เช่น ค่าเฉล่ีย ค่าความถ่ี ร้อยละ วิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาย ุ
รายได้ครัวเรือน ภมิูลําเนาท่ีอาจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ผู้บริโภคสตรีท่ีใช้เสือ้ผ้าขนาดใหญ่พิเศษท่ีเคยซือ้เสือ้ผ้า
สําเร็จรูปทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้สถิติ Chi-square 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ สตรีไทย ท่ีใช้เสือ้ผ้าขนาดใหญ่พิเศษ และเคยซือ้ผา่นช่องทาง

พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ กําหนดตวัอยา่ง เจาะจงเฉพาะผู้ เคยซือ้ผ่านอินเทอร์เน็ต จํานวน 252 ราย (กณุฑลี 

ร่ืนรมย์, 2545) 
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4. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลู ของผู้บริโภคสตรีใน

ประเทศไทยผา่นช่องทางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ แบง่เป็น 3 ตอน ได้แก่ 
ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการซือ้เสือ้ผ้าสําเร็จรูปขนาดใหญ่ของผู้ บริโภคสตรีในประเทศไทยผ่าน

ช่องทางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์(6W 1H) 
ตอนท่ี 3  ปัจจยั(iPEACE)ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านค้าเสือ้ผ้าสําเร็จรูป ของผู้บริโภคสตรีใน

ประเทศไทยผา่นช่องทางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษา พฤติกรรมของผู้บริโภคสตรีต่อการซือ้เสือ้ผ้าสําเร็จรูปขนาดใหญ่พิเศษผ่านช่องทาง

พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทย ว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่อาย ุ20-29 ปี ราย มีได้ต่อเดือน 10,000-

19,999 บาท ปัจจบุนัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสดุ  เคร่ืองใช้ท่ีเป็นเจ้าของในปัจจบุนัมากท่ีสดุ คือ 

โทรศพัท์มือถือ(แบบทัว่ไป) รองลงมาได้แก่ Laptop และ Smart Phone ในสดัส่วนใกล้เคียงกนั แหล่งเข้าถึง

อินเทอร์เน็ต ได้แก่ ท่ีบ้าน  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากระบวุ่าตนเองเป็นลกูค้าประเภทซือ้ตามอารมณ์มาก

ท่ีสดุ  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้สกึต่อตนเองในฐานะท่ีเป็นสตรีท่ีมีรูปร่างขนาดใหญ่ คือทําให้ขาด

ความมัน่ใจมากท่ีสดุ  ด้านความคิดเห็นต่อการแต่งตวัส่วนมากเห็นว่า ช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจได้  ผู้ตอบ

แบบสอบถามทกุรายเคยซือ้เสือ้ผ้าสําเร็จรูปผา่นทางออนไลน์ แต่แหลง่ท่ีซือ้เสือ้ผ้าบ่อยท่ีสดุได้แก่ทัง้ร้านค้าทัว่ไป

และร้านค้าออนไลน์ โดยมีเหตผุลสําคญัท่ีสดุท่ีซือ้เสือ้ผ้าสําเร็จรูปจากร้านค้าออนไลน์คือ เวลาสะดวกซือ้ได้ 24 

ชม. รองลงมา ใช้เวลาเลือกและเปรียบเทียบแบบและราคาได้หลายเว็บตามต้องการ  มีแบบสวยทนัสมยัมาใหม่

บ่อยๆ และหาไม่ได้จากร้านทัว่ไป ในร้อยละใกล้เคียงกนั ร้านค้าออนไลน์ท่ีจําหน่ายเสือ้ผ้าสําเร็จรูปขนาดใหญ่

พิเศษท่ีมกัเข้าไปซือ้ประจํา  ได้แก่  Fattyshop.com 

 ภาพลกัษณ์ของร้านค้าเสือ้ผ้าสําเร็จรูปออนไลน์ท่ีช่ืนชอบ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นมากชอบร้านค้าท่ีมี

ภาพลกัษณ์การเป็นร้านจําหน่ายเสือ้ผ้า ท่ีจริงใจและซ่ือสตัย์ มากท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ ภาพลกัษณ์การเป็นร้าน

จําหน่ายเสือ้ผ้าท่ีทนัสมยั ใหม่เสมอ และภาพลกัษณ์การเป็นร้านจําหน่ายเสือ้ผ้าราคาค่อนข้างสงูแต่เหมาะสม 

ตามลําดบั ในด้านการรู้จกัร้านค้าออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่รู้จกัร้านออนไลน์จาก Search Engine 

พบใน Facebook  และเพ่ือนแนะนํา ตามลําดบั ความถ่ีซือ้เสือ้ผ้าผ่านร้านค้าออนไลน์ ส่วนมากไม่แน่นอน
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แล้วแตโ่อกาส ระยะเวลาท่ีใช้ในการเลือกซือ้แตล่ะครัง้สว่นมากจะใช้เวลาเลือกเกิน 1 ชัว่โมง  เลือก 2-3 ร้านก่อน

ตดัสนิใจซือ้ แตล่ะครัง้จะซือ้ 2 ชิน้ ในจํานวนเงินประมาณ 300-800 บาท ตดัสนิใจซือ้ด้วยตนเองมากท่ีสดุ 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านค้าเสือ้ผ้าสําเร็จรูปออนไลน์ พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกร้านค้าเสือ้ผ้าสําเร็จรูปออนไลน์ โดยรวมมีค่าเฉล่ียใน “ระดบัมาก” ปัจจยัย่อยท่ีให้ระดบัความสําคญัมี

ค่าเฉล่ียใน “ระดบัมาก”  ได้แก่ ข้อมลูสินค้าบริการท่ีถูกต้องชัดเจน update เป็นประจํา รองลงมา คือ การมี

ระบบรับรองความปลอดภยัข้อมลูและการชําระเงิน (Privacy Policy และ Security  Policy มีการบอกวิธีชําระ

เงิน  การสัง่ซือ้ การคืน  และเง่ือนไขต่างๆ ชดัเจน แสดงช่ือเจ้าของ ท่ีอยู่ รายละเอียดกิจการ หมายเลขโทรศพัท์ท่ี

ติดตอ่ได้ หน้าเว็บท่ีแสดงภาพสินค้า/บริการท่ีสวยงามและเมนขู้อมลูเป็นระเบียบ (Look and Feel) มีช่องทางให้

ชําระเงินได้หลายวิธี ระบบสินค้าสัง่ซือ้ ระบบตะกร้าสัง่ซือ้และคํานวณราคา ระบบติดตามคําสัง่ซือ้ การแสดง

การจดทะเบียนพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ หน้าร้านออนไลน์ การบริการลกูค้าหลงัการขาย การมีห้องสนทนา  บอร์ด

ข่าวสาร  จดหมายข่าว E-mail ถึงลกูค้า มี Social Network ของร้านค้ากบัลกูค้า  มี Domain Name/URL ของ

ร้านค้าท่ีสะท้อนบคุลกิภาพ ปัจจยัย่อยให้ระดบัความสําคญัมีค่าเฉล่ียใน “ระดบัปานกลาง”  ได้แก่  การมีร้านค้า

จริง นอกเหนือจากร้านออนไลน์ และเป็นร้านค้าออนไลน์ท่ีอยู่บน Market Place  เช่น  Weloveshopping.com 

Tarad.com และ iBuy.co.th ตามลําดบัคา่เฉล่ีย 

ข้อมลูหน้าเว็บท่ีต้องการใช้ประกอบการตดัสินใจ ในการเลือกซือ้เสือ้ผ้าสําเร็จรูป (เลือกผลิตภณัฑ์) 

จากร้านค้าออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใช้ข้อมลูหน้าเว็บในการประกอบการตดัสินใจเลือกซือ้

เสือ้ผ้าสําเร็จรูป คือ ข้อมลูสินค้า เช่น ขนาด  เนือ้ผ้า มากท่ีสดุ รองลงมา ได้แก่ รูปแบบของสินค้า และ มีแบบ

สนิค้าให้เลือกมาก  

ด้านผลิตภณัฑ์ การนําเสนอรูปภาพประกอบสินค้าท่ีผู้ตอบแบบสอบถามชอบคือ รูปสินค้าท่ีสวมใส่

โดยนางแบบรูปร่างขนาด XXL หรือเจ้าของร้าน Size XXL  ด้านราคากลยทุธ์ราคาของร้านค้าออนไลน์ท่ีจงูใจให้

ซือ้มากท่ีสดุ ได้แก่ ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพไม่ต้องถกูสดุก็ได้  ด้านบริการในช่องทางการจําหน่ายของร้านค้า

ออนไลน์ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามช่ืนชอบ ได้แก่ โอนเงินผ่านธนาคารได้ การส่งของถูกต้องรวดเร็ว  มีหมายเลข

โทรศัพท์ให้ติดต่อได้  บริการส่งของฟรี  ให้คืนหรือเปล่ียนสินค้าได้ และ มีระบบตอบรับคําสั่งซือ้ท่ีรวดเร็ว 

ตามลําดบั  ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการซือ้จากร้านค้าออนไลน์  มาก

ท่ีสดุได้แก่  ลดราคาให้กบัลกูค้าเม่ือซือ้ปริมาณมาก 
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ความรู้สึกในการซือ้เสือ้ผ้าจากร้านค้าออนไลน์ท่ีผ่านมา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มี

ความรู้สึก เพลินเพลินสมหวงัเพราะได้สินค้าอย่างท่ีต้องการมากท่ีสดุ  การซือ้เสือ้ผ้าสําเร็จรูปทางออนไลน์ใน

อนาคต พบวา่สว่นมากจะซือ้ร้านเดิมและหาร้านใหมเ่พิ่ม 

สรุปผลการทดสอบทางสถิติด้วยด้วยคา่ไคสแคว์ เพ่ือหาความแตกตา่งของพฤติกรรม จําแนกตามอาย ุ

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ท่ีอยูอ่าศยั และประเภทลกูค้าสามารถสรุปได้ตามตารางท่ี 1 ดงันี ้

ตารางที่ 1 แสดงสรุปผลการทดสอบทางสถิติด้วยด้วยคา่ไคสแคว์ เพ่ือหาความแตกตา่งของพฤติกรรม จําแนก

ตามอาย ุรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ท่ีอยูอ่าศยั และประเภทลกูค้า 

พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผ้าสาํเร็จรูปขนาดใหญ่ของผู้บริโภคสตรีใน

ประเทศไทยผ่านช่องทางพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ 

การทดสอบทางสถติด้ิวยด้วยค่าไคสแคว์ เพื่อหาความ

แตกต่างของพฤตกิรรมทัง้ 4 กลุ่ม (นัยสาํคัญทางสถติิ

ที่ระดับ 0.05) 

จาํแนก 

ตามอายุ 

ตามรายได้

ต่อเดือน 

ตามที่อยู่

อาศัย

ปัจจุบนั 

ประเภท

ของการ

เป็น

ลูกค้า 

ความรู้สกึการเป็นสตรีท่ีมีรูปร่างขนาดใหญ่ ไมต่า่ง ไมต่า่ง ไมต่า่ง ไมต่า่ง 

ความคิดเหน็ตอ่การแตง่ตวั ไมต่า่ง ไมต่า่ง ไมต่า่ง ไมต่า่ง 

แหลง่ท่ีซือ้เสือ้ผ้าบอ่ยท่ีสดุ 0.008 ไมต่า่ง ไมต่า่ง ไมต่า่ง 

เหตผุลสําคญัท่ีสดุท่ีซือ้เสือ้ผ้าสําเร็จรูปจากร้านค้าออนไลน์ ไมต่า่ง ไมต่า่ง .024 .011 

ร้านค้าออนไลน์เสือ้ผ้าสําเร็จรูปขนาดใหญ่ท่ีซือ้ประจํา ไมต่า่ง ไมต่า่ง ไมต่า่ง ไมต่า่ง 

ภาพลกัษณ์ของร้านค้าเสือ้ผ้าสําเร็จรูปออนไลน์ท่ีช่ืนชอบ ไมต่า่ง .026 ไมต่า่ง .045 

การรู้จกัร้านค้าออนไลน์ ไมต่า่ง ไมต่า่ง ไมต่า่ง ไมต่า่ง 

ความถ่ีซือ้เสือ้ผ้าผา่นร้านค้าออนไลน์ ไมต่า่ง .004 ไมต่า่ง .006 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการเลือกซือ้แตล่ะครัง้ 0.012 .002 ไมต่า่ง ไมต่า่ง 
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พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผ้าสาํเร็จรูปขนาดใหญ่ของผู้บริโภคสตรีใน

ประเทศไทยผ่านช่องทางพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ 

การทดสอบทางสถติด้ิวยด้วยค่าไคสแคว์ เพื่อหาความ

แตกต่างของพฤตกิรรมทัง้ 4 กลุ่ม (นัยสาํคัญทางสถติิ

ที่ระดับ 0.05) 

จาํแนก 

ตามอายุ 

ตามรายได้

ต่อเดือน 

ตามที่อยู่

อาศัย

ปัจจุบนั 

ประเภท

ของการ

เป็น

ลูกค้า 

จํานวนร้านออนไลน์ ท่ีเลือกแตล่ะครัง้ก่อนตดัสนิใจซือ้ ไมต่า่ง ไมต่า่ง ไมต่า่ง ไมต่า่ง 

จํานวนชิน้ในการซือ้สนิค้าจากร้านค้าออนไลน์แตล่ะครัง้ ไมต่า่ง ไมต่า่ง ไมต่า่ง ไมต่า่ง 

จํานวนเงินท่ีใช้ซือ้สนิค้าจากร้านค้าออนไลน์ในแตล่ะครัง้ ไมต่า่ง .003 ไมต่า่ง ไมต่า่ง 

ผู้ มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผ้าจากร้านค้าออนไลน์ ไมต่า่ง ไมต่า่ง ไมต่า่ง ไมต่า่ง 

ในการเลือกซือ้เสือ้ผ้าสําเร็จรูป จากร้านค้าออนไลน์ ข้อมูล

หน้าเวบ็ ท่ีต้องการใช้ประกอบการตดัสนิใจ 
ไมต่า่ง ไมต่า่ง ไมต่า่ง ไมต่า่ง 

รูปภาพประกอบสนิค้าท่ีชอบ ไมต่า่ง ไมต่า่ง ไมต่า่ง ไมต่า่ง 

กลยทุธ์ราคาของร้านค้าออนไลน์ท่ีจงูใจให้ซือ้มากท่ีสดุ ไมต่า่ง ไมต่า่ง ไมต่า่ง ไมต่า่ง 

บริการของร้านค้าออนไลน์ท่ีช่ืนชอบ ไมต่า่ง ไมต่า่ง ไมต่า่ง ไมต่า่ง 

การสง่เสริมการตลาดท่ีมีผลตอ่การซือ้จากร้านค้าออนไลน์ ไมต่า่ง ไมต่า่ง ไมต่า่ง ไมต่า่ง 

ความรู้สกึในการซือ้เสือ้ผ้าจากร้านค้าออนไลน์ท่ีผา่นมา ไมต่า่ง ไมต่า่ง ไมต่า่ง ไมต่า่ง 

การซือ้เสือ้ผ้าสําเร็จรูปทางออนไลน์ในอนาคต ไมต่า่ง ไมต่า่ง .002 ไมต่า่ง 
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พฤติกรรมการซือ้เสือ้ผ้าสําเร็จรูปขนาดใหญ่ของผู้บริโภคสตรีในประเทศไทยผ่านช่องทางพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์  

จาํแนกตามอายุ  แบง่เป็นกลุม่อายต่ํุากวา่ 30 ปี จํานวน 165 ราย และกลุม่อาย3ุ0ปีและมากกวา่ 

จํานวน 87 ราย เม่ือทําการทดสอบทางสถิติด้วยด้วยคา่ไคสแคว์  พบวา่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 พบวา่พฤติกรรมท่ีต่างกนัได้แก่ ด้าน แหลง่ท่ีซือ้เสือ้ผ้าบอ่ยท่ีสดุ และ ระยะเวลาท่ีใช้ในการเลือกซือ้

แตล่ะครัง้  

จาํแนกตามรายได้ต่อเดือน  แบ่งเป็นกลุม่รายได้ต่ํากว่า 20,000 บาท จํานวน 173 ราย และ รายได้

มากกว่า 20,000 บาท จํานวน 79 ราย เม่ือทําการทดสอบทางสถิติด้วยด้วยค่า  ไคสแคว์ พบว่า พฤติติกรรมท่ี

ต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ด้านภาพลกัษณ์ของร้านค้าเสือ้ผ้าสําเร็จรูปออนไลน์ท่ีช่ืน

ชอบ ความถ่ีในการซือ้เสือ้ผ้าผา่นร้านค้าออนไลน์ ระยะเวลาท่ีใช้ในการเลือกซือ้แต่ละครัง้ และจํานวนเงินท่ีใช้ซือ้

สนิค้าจากร้านค้าออนไลน์ในแตล่ะครัง้  

จาํแนกตามที่อยู่อาศัยปัจจุบัน  แบ่งเป็นกลุ่มกรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 167 ราย และ กลุ่ม

ต่างจงัหวดั จํานวน 85 ราย เม่ือทําการทดสอบทางสถิติด้วยด้วยค่าไคสแคว์ พบว่าพฤติติกรรมท่ีต่างกนัอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ด้านเหตผุลสําคญัท่ีสดุท่ีซือ้เสือ้ผ้าสําเร็จรูปจากร้านค้าออนไลน์ และการ

ซือ้เสือ้ผ้าสําเร็จรูปทางออนไลน์ในอนาคต  

จําแนกตามประเภทของการเป็นลูกค้าที่ ซือ้แบบฉับพลันตามอารมณ์และตามแฟช่ัน กับ 

ลูกค้าซือ้แบบต่อรองและวางแผนการซือ้ตามงบประมาณ  แบ่งเป็นกลุ่มลกูค้าซือ้แบบต่อรองและวาง

แผนการซือ้ตามงบประมาณ  จํานวน 88 ราย และกลุ่มลกูค้าท่ีซือ้แบบฉับพลนัตามอารมณ์และตามแฟชั่น 

จํานวน 162 ราย เม่ือทําการทดสอบทางสถิติด้วยด้วยค่าไคสแคว์  พบว่าพฤติกรรมท่ีต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ด้านเหตผุลสําคญัท่ีสดุท่ีซือ้เสือ้ผ้าสําเร็จรูปจากร้านค้าออนไลน์ ภาพลกัษณ์ของ

ร้านค้าเสือ้ผ้าสําเร็จรูปออนไลน์ท่ีช่ืนชอบ และความถ่ีในการซือ้เสือ้ผ้าผา่นร้านค้าออนไลน์  
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จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าในส่วนของพฤติกรรมเม่ือจําแนกตาม อายุ รายได้ ที่อยู่

อาศัย และประเภทการเป็นลูกค้า พฤตกิรรมส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน  
สามารถสรุปผลการศกึษาได้ตามรูปท่ี 2 

What ซ้ือเส้ือผ้าสําเร็จรูปผ่านทางออนไลน์ 

Why ซื้อผ้าช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ  ซ้ือออนไลน์เพราะ สะดวกซ้ือได้ 24 ชม. ใช้เวลาเลือก
และเปรียบเทียบได้ตามต้องการ  แบบสวยทนัสมัยหาไม่ได้จากร้านทั่วไป 

Who ตดัสินใจซ้ือด้วยตนเอง

When การซ้ือไม่แน่นอนแล้วแต่โอกาส
Where ร้านค้าทั่วไปและร้านค้าออนไลน์   ร้านค้าที่มีภาพลักษณ์การเป็นร้านจาํหน่ายเส้ือผ้า 
ที่จริงใจและซ่ือสัตย์  รู้จกัร้านออนไลน์จาก search engine   ใช้เวลาเลือกเกิน 1 ช่ัวโมง เลือก 2-3 
ร้านก่อนตดัสินใจซ้ือ แต่ละคร้ังจะซ้ือ 2 ช้ิน ในจาํนวนเงนิประมาณ 300-800 บาท 

How  : Online shopping process(iPEACE model)

* ข้อมูล  ท่ีตอ้งการระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ แสดงช่ือเจ้าของ ท่ีอยู่ รายละเอียดกิจการ หมายเลข
โทรศพัท์ท่ีติดต่อได ้หน้าเว็ปท่ีแสดงภาพสินคา้/บริการท่ีสวยงามและเมนูขอ้มูลเป็นระเบียบ  
ขอ้มูลสินคา้บริการท่ีถูกตอ้งชดัเจน update เป็นประจาํรูปสินคา้ท่ีสวมใส่โดยนางแบบ XXL   มี
การบอกวิธีชาํระเงิน การสั่งซ้ือการคื และเง่ือนไขต่างๆชดัเจน และการมีระบบรับรองความ
ปลอดภยัขอ้มูลและการชาํระเงิน 
* ราคา ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพไม่ตอ้งถูกสุดก็ได ้ และลดราคาให้กบัลูกคา้เม่ือซ้ือปริมาณมาก
* ความหลากหลาย ขอ้มูลสินคา้ เช่น ขนาด  เน้ือผา้  รูปแบบของสินคา้ และ มีแบบสินคา้ให้เลือก
* ความสะดวก  โอนเงินผา่นธนาคารได ้การส่งของถูกตอ้งรวดเร็ว  มีหมายเลขโทรศพัทใ์ห้ติดต่อ
ได ้ บริการส่งของฟรี  ให้คืนหรือเปล่ียนสินคา้ได ้และ มีระบบตอบรับคาํสัง่ซ้ือท่ีรวดเร็ว 
* ความสนุก มีความรู้สึก เพลินเพลินสมหวงัเพราะไดสิ้นคา้อยา่งท่ีตอ้งการมากท่ีสุด 

*สตรี
*อาย ุ20-29 ปี 
*10,000-19,999 
บาท ต่อเดือน
*กรุงเทพมหานคร
*เป็นเจา้ของ 
โทรศพัทมื์อถือ
(แบบทัว่ไป) 
Laptop และ Smart 
Phone 
*เขา้ถึงอินเทอร์เน็ต
ท่ีจากบา้น  
*เป็นลูกคา้ประเภท
ซ้ือตามอารมณ์

รูปที่ 2 สรุปผลการศกึษาพฤติกรรมของผู้บริโภคสตรีตอ่การซือ้เสือ้ผ้าสําเร็จรูปขนาดใหญ่พิเศษผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทย 

การอภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

 จากผลการศกึษาท่ีได้ นํามาอภิปรายกบั กรอบแนวคิดแบบจําลอง iPACE (Hanson and Kalyanam, 
2007: 438-450)   เป็นการสร้างความดงึดดูใจแก่ลกูค้า โดยนํามาอภิปรายผ่าน การผนวกกระบวนการช้อปปิง้
ของลกูค้าให้เข้ากบัเคร่ืองมือท่ีปรากฏบนอินเทอร์เน็ต   ให้ลกูค้าได้ใช้งานอย่างเหมาะสมในแต่ละขัน้ตอนของ
การช้อปปิง้ ตามรูปท่ี 3 
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ค้นหา
ผลิตภัณฑ์

หาข้อมูล
ทั่วๆไป

ประเมิน
ทางเลือก

ทาํคาํส่ังซือ้

รับสินค้า 
และ

ประเมินผล
หลังการซือ้

ส่งคืน        
(ไม่ชอบ)

Search อาจใช้วธีิพมิพ์ช่ือย่ีห้อสนิค้าหรือชนิดสนิค้า 
เพ่ือให้ได้ข้อมลูสนิค้าท่ีต้องการ
Navigation browse หาเวบ็ไซด์ท่ีอาจมีสนิค้าท่ีตน
ต้องการ โดยการเลือกดตูามประเภทสนิค้าท่ีเวปจดัไว้

ข้อมูลทั่วๆไป

สินค้านี ้
เหมาะสมกับฉัน

หรือไม่

ข้อสรุปและการ
เสนอขาย

ผลิตภัณฑ์ร่วม
อ่ืนๆ

รูปภาพ
การให้คะแนนและ
การรับรองจากผู้เคยใช้

ขนาด
รูปขณะใช้งาน หรือ
Virtual Models

Shopping Assistant
Comparison Matrix

Wish List
Shopping Basket
Shopping Options and Costs
Store Inventory and Pickup
Checkout
One‐Click Ordering

Oder Confirmation
Delivery Schedule
Shipping Notifacation

Return by Mail
In‐store Returns

ไปร้านเดิมที่รู้จัก และใช้การ Search ช่วย

ข้อมูลถูกต้องชัดเจน อัพเดท/
ระบบรับรองความปลอดภัย
ข้อมูลและการชาํระเงิน/ วิธี
ชาํระเงิน การส่ังซือ้ การคืน
ชัดเจน / ช่ือเจ้าของ ที่อยู่
รายละเอียดกิจการ หมายเลข
โทรศัพท์/ ภาพสินค้าที่สวยงาม/ 
เมนูข้อมูลเป็นระเบียบ

รูปภาพประกอบสินค้า 
คือ รูปสินค้าที่สวมใส่โดย
นางแบบ XXL หรือ

เจ้าของร้าน size XXL 

ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพไม่ต้องถกูสุดก็
ได้/ ให้โอนเงินผ่าน
ธนาคารได้/ ลดราคา
เม่ือซือ้ปริมาณมาก

เพลินเพลินสมหวัง เพราะได้
สินค้าอย่างที่ต้องการ / ครัง้ต่อไป
จะซือ้ร้านเดิมและหาร้านใหม่เพิ่ม

ตามเงื่อนไขของแต่ละ
ร้านไม่มีปัญหา

ซือ้ได้ 24 ชม./ ใช้เวลาเลือกและ
เปรียบเทยีบแบบและราคาได้
หลายเว็บตามต้องการ / มีแบบ
สวย หาไม่ได้จากร้านทั่วไป

ซือ้ออนไลน์ : ซือ้เดือนละ 1 ครัง้
ใช้เวลาเลือก เกิน 1 ช่ัวโมง จาก 2-3 ร้าน
ซือ้ 2 ชิน้/ครัง้ ใช้เงิน 300-800 บาท

ส่วนมากซือ้ทัง้ผ่านออนไลน์และหน้าร้าน
จริง

 
รูปที่ 3 การผนวกกระบวนการช้อปปิง้ของลกูค้าให้เข้ากบัเคร่ืองมือท่ีปรากฏบนอินเทอร์เน็ตให้ลกูค้าได้ใช้งาน

อยา่งเหมาะสมในแตล่ะขัน้ตอนของการช้อปปิง้ 
 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา สําหรับผู้สนใจจะเข้าสู่ธุรกิจหรือผู้ประกอบการในปัจจบุนัสามารถนําเอา

พฤติกรรมของผู้บริโภคไปเป็นข้อมลูเบือ้งต้น ไปประยกุต์ใช้กําหนดกลยทุธ์ส่วนประสมการท่ีเหมาะสมสําหรับ

ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดเสือ้ผ้าสําเร็จรูปสําหรับผู้ บริโภคสตรีท่ีใช้เสือ้ผ้าขนาดใหญ่พิเศษใน

ประเทศไทยได้ดงัข้อเสนอแนะตอ่ไปนี ้

ด้านการแบ่งส่วนตลาดและกาํหนดตลาดเป้าหมาย :  อาจทําการตลาดโดยไม่ต้องแบ่งสว่นตลาด

ย่อย เพราะผลการศกึษาพบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยรวมๆ ไม่แตกต่างกนัมากนกั   หากต้องการแบ่งสว่น

ตลาดเพ่ือสร้างความแตกต่างในการแข่งขนั ควรใช้เกณฑ์รายได้ของกลุม่เป้าหมายเป็นตวัแปรสําคญัในการแบ่ง

สว่นตลาด และไม่จําเป็นต้องแบ่งลกูค้าปัจจบุนัออกจากลกูค้าท่ีคาดหวงัในการใช้กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด 

(Lee, 2003: Online) 



 

137 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้านการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์/ตําแหน่งร้านค้า : ควรศึกษาจากความคาดหวังของ

กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการตอบสนองเป็นเกณฑ์ จากการศึกษาครัง้นีพ้บว่ากลุ่มท่ีรายได้ต่ํากว่า 20,000 บาท 

ต้องการภาพลกัษณ์ของร้านจําหน่ายเสือ้ผ้า ท่ีจริงใจและซ่ือสตัย์ สว่นกลุม่ท่ีรายได้สงูกว่า 20,000 บาท ต้องการ

ภาพลกัษณ์ของร้านจําหน่ายเสือ้ผ้า ท่ีจําหน่ายเสือ้ผ้าราคาคอ่นข้างสงูแตเ่หมาะสม 

จากการสมัภาษณ์เพิ่มเติมจากผู้ จําหน่าย(จํานวน 20 ราย)พบว่ายงัไม่มีการมุ่งเน้นท่ีตราสินค้า ดงันัน้ 

ผู้ จําหน่ายเสือ้ผ้าสําเร็จรูปขนาดใหญ่พิเศษสําหรับสตรีในประเทศไทย  ควรคํานึงถึงการสร้างภาพลกัษณ์และ

ตราสินค้า เน่ืองจากภาพลกัษณ์ย่ีห้อท่ีเป็นบวกจะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความน่าเช่ือถือ (Lee, 2003: 

Online) ซึ่งเป็นการเพ่ิมคุณค่าแก่สินค้า และนําไปสู่การซือ้และความภักดีในอนาคต  นอกจากนีค้วรจะมี 

Domain Name/URL ของร้านค้าท่ีสะท้อนบคุลกิภาพหรือเข้ากบัตําแหน่งของผลติภณัฑ์หรือร้านค้าด้วย  

ด้านผลิตภัณฑ์ : การประเมินตวัเองของลกูค้าท่ีพบว่า ร้อยละ 49.6 ระบวุ่าเป็นพวกท่ีซือ้ตามอารมณ์ 

ถ้าชอบฉนัจะซือ้มากท่ีสดุ ประกอบกบัในสว่นของเสือ้ผ้า ลกูค้าต้องการแบบสวย  ทนัสมยั  มาใหม่บ่อยๆ และหา

ไม่ได้จากร้านทัว่ไป ร้อยละ 20.2   ดงันัน้ กลยทุธ์ในการเลือกผลิตภณัฑ์ นํามาจําหน่าย ควรจะนํามาแบบครบสี

ครบไซส์  สัง่ซือ้สินค้าตามเทรนด์แฟชั่นท่ีออกแบบทกุอาทิตย์  ความมีการเก็บสินค้าคงคลงัสําหรับลกูค้าท่ีไม่

สามารถรอคอยสนิค้าได้นาน มีโอกาสซือ้สนิค้าได้เลย  เก็บเป็นสนิค้าคงคลงัจํานวนไมม่าก  

ข้อมลูเก่ียวกบัการนําเสนอผลิตภณัฑ์ทางร้านค้าออนไลน์ ข้อมลูสําคญัท่ีมีในร้านค้าออนไลน์ของตน 

ได้แก่ วิธีการสัง่ซือ้ การชําระเงิน และมีการระบขุนาดของกางเกง/เสือ้ อย่างละเอียด เช่น รอบอก รอบเอว ความ

ยาว รอบแขน รอบสะโพก การเปรียบเทียบขนาดของเสือ้ เช่น XL เท่ากบั รอบอก...นิว้ หรือ ขนาด นอกจาก

รูปภาพ มีข้อมลูอธิบายเก่ียวกบัผ้าท่ีใช้ตดัเย็บเพิ่มเติม นโยบายการรับเปล่ียน หรือคืนสินค้า ข้อมลูเก่ียวกบัการ

ระบุจํานวนสินค้าท่ีมีพร้อมขาย การนําเสนอภาพสินค้าในมุมต่างๆ และรูปภาพท่ีนําเสนอเก่ียวกับตัวสินค้า 

พบว่าลกูค้าใหญ่ชอบรูปภาพประกอบสินค้า คือ รูปสินค้าท่ีสวมใสโ่ดยนางแบบ XXL หรือเจ้าของร้าน size XXL 

รูปสินค้าบนหุ่นหรือไม้แขวน รูปเสือ้ผ้าเทียบกบัแบบจากนิตยสารท่ีมีนางแบบหุ่นทัว่ไปสวมใส่ ตามลําดบั จาก

กลยทุธ์ท่ีใช้จะเห็นได้ว่า ข้อมลูท่ีจดัเจนเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และข้อมลูจําเพาะของผลิตภณัฑ์ ช่วยให้ผู้บริโภครู้ว่า

จะได้รับสนิค้าท่ีมีคณุสมบติัอยา่งไรชดัเจน (For Marketing Learners Globally, 2011: online)  

 นอกจากข้อมลูข้างต้น ผู้ ค้าส่ง ค้าปลีกควรจะมีข้อมลูเก่ียวกับสินค้าบริการท่ีถูกต้องชัดเจน update 

เป็นประจํา  หน้าเว็บท่ีแสดงภาพสินค้า/บริการท่ีสวยงามและเมนขู้อมลูเป็นระเบียบ (Look and Feel) การแสดง

การจดทะเบียนพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ แสดงช่ือเจ้าของ ท่ีอยู่   รายละเอียดกิจการ หมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ 

ซึ่งหากยังไม่เข้าใจก็สามารถโทรสอบถามฝ่ายบริการลูกค้าเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ท่ีได้ (For 

Marketing Learners Globally, 2011: online)  
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กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีควรต้องมีในอนาคต ได้แก่การรับคืนผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาโดยการ

สมัภาษณ์ผู้ประกอบการเพิ่มเติมพบวา่สว่นมากไม่มีนโยบายรับคืนผลิตภณัฑ์ เสนอแนะว่าควรต้องมีนโยบายรับ

คืนสินค้า การรับประกันการรับคืน โดยยุ่งยากน้อยท่ีสดุ และไม่มีค่าใช้จ่าย  บริษัทยงัควรจ่ายค่าไปรษณีย์

สําหรับผลิตภณัฑ์ถกูสง่กลบัให้กบัลกูค้าด้วย ช่วยลดความเส่ียงท่ีมองเห็น ช่วยกระตุ้นการขายได้ (Lee, 2003: 

Online) 

ราคาและกลยุทธ์ราคา : การกําหนดราคาแบบร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมทําได้ยากกบัร้านค้าออนไลน์ 

เพราะอินเทอร์เน็ตช่วยให้ผู้บริโภคซือ้สนิค้าคลกิหาไปเร่ือยๆ เพ่ือให้ได้ข้อเสนอท่ีดีท่ีสดุ(For Marketing Learners 

Globally, 2011: online) ผลการศกึษาพบว่าสว่นมากจะกําหนดราคาเสือ้ผ้าเป็นกลุม่ของราคาต่ํากว่า 600 บาท 

ซึง่สอดคล้องกบัการซือ้ของลกูค้าสว่นมากท่ีจะซือ้ในช่วง 300-800 บาทต่อครัง้  ปัจจยัด้านราคาท่ีเลือกมากท่ีสดุ

ได้แก่ เป็นร้านท่ีราคาเหมาะสมกบัคณุภาพไมต้่องถกูสดุก็ได้   

ในกรณีท่ีร้านค้าออนไลน์ มีการจําหน่ายแบบมีหน้าร้านด้วย ส่วนมากจะใช้วิธีกําหนดราคาหน้าร้าน

เท่ากบัออนไลน์  ซึ่งผู้ศกึษาเห็นว่าสามารถปฏิบติัได้ทัง้สองแบบขึน้กบันโยบายของทางร้าน เพราะด้านราคาถกู

ว่าช่องทางอ่ืนหรือร้านอ่ืนยงัไม่ใช้ประเด็นสําคญัท่ีลกูค้าเลือกซือ้จากร้านค้าออนไลน์ เพราะมีเพียงร้อยละ 3.6 

ของลูกค้าท่ีตอบว่าคํานึงถึงปัจจัยนี ้ในด้านการใช้กลยุทธ์ราคาเพ่ือการดึงดูดลูกค้า นิยมใช้การลดราคาเม่ือ

ลกูค้าซือ้ครบตามวงเงินท่ีกําหนด มากท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ มีการกําหนดราคาขายปลีกและส่งให้ลกูค้าเลือกได้ 

กลยทุธ์นีส้อดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าท่ีระบวุ่า ด้านการส่งเสริมการตลาด การสง่เสริมการตลาดท่ีมีผล

ตอ่การซือ้จากร้านค้าออนไลน์  มากท่ีสดุได้แก่  ลดราคาให้กบัลกูค้าเม่ือซือ้ปริมาณมาก 

ช่องทางการจัดจาํหน่าย การกระจายผลติภัณฑ์ และกลยุทธ์ : ผลการศกึษาพบวา่  

ลูกค้าส่วนมากนิยมซือ้จากทัง้ออนไลน์และหน้าร้านจริงร่วมกัน ประเด็นของช่องทางการกระจาย

ผลิตภัณฑ์นี ้ การศึกษาครัง้นีพ้บว่า ถึงแม้ลกูค้าจะมีการหาข้อมลูบางอย่างและมีการซือ้จากร้านค้าออนไลน์

เพียงอย่างเดียว  ร้อยละ 7.1 แต่พบว่าโดยทัว่ไปลกูค้าจะซือ้จากร้านค้าทัว่ไปและร้านค้าออนไลน์ร่วมกนัถึงร้อย

ละ 57.9 ดงันัน้ การมีร้านค้าทัง้สอบประเภทจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายแก่ร้านค้าได้ เป็นการเพิ่มความ

หลากหลายของช่องทางการกระจายสนิค้า(Hanson and Kalyanam, 2007) 

ระบบการบริการร้านค้าออนไลน์ : การศึกษาพบว่าในการบริหารร้านค้าออนไลน์จะต้องคํานึงถึง

ระบบการรับคําสัง่ซือ้  ข้อมลูเบือ้งต้นของสินค้า/บริการ การจดัเก็บข้อมลูลกูค้าเดิมและลกูค้าปัจจบุนั นโยบาย

รับประกนัความเป็นสว่นตวัไม่ละเมิดข้อมลูของลกูค้า (Privacy Policy and Guarantee) ระบบตะกร้าสัง่ซือ้และ

คํานวณราคา  บริการลกูค้าหลงัการขาย การติดตามคําสัง่ซือ้และระบบติดตามสินค้าหลงัการขาย  องค์ประกอบ

ทางศิลปะ ความสวยงามของ website ข้อมลูท่ีจดัเรียงเป็นระเบียบ (Look and Feel) ข้อมลูสินค้าและบริการ 
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(Content) ท่ีถกูต้องชดัเจนทนัเวลาเป็นประจํา (update) ระบบความปลอดภยัในการชําระเงินออนไลน์ ติดตัง้

ระบบรับประกนัความปลอดภยัของข้อมลูส่วนตวัและบตัรเครดิตของลกูค้า (Security Policy)  และหน้าร้านท่ี

แสดงภาพ สินค้า/บริการ นอกจากนีย้งัต้องให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านการแสดง Email ประวติัข้อมลูองค์กร 

กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร การมีมลัติมีเดีย แสดงภาพสินค้า  การมีระบบ Automation ทําให้ Website เป็น

อตัโนมติัเพ่ืออํานวยความสะดวกให้ลกูค้าเข้าถึงข้อมลูและสินค้าท่ีต้องการในเวลาอนัสัน้ตดัสินใจซือ้ได้อย่างเร็ว  

การ Site Search Engine เคร่ืองมือค้นหาสินค้าหรือเข้าถึงข้อมลูภายใน website อย่างรวดเร็ว  การตกลงวิธี

ชําระเงิน วิธีสัง่ซือ้ และเง่ือนไขต่างๆ การมีแบบฟอร์มให้ลกูค้าสง่ต่อข้อมลูสินค้าถึงเพ่ือน การมี link เช่ือมโยงไป

หน้าแสดงสินค้า/บริการ  การมีบอร์ดข่าวสาร web board กระดานสนทนาสําหรับพดูคยุส่ือสาร-ตอบคําถามกบั

ลกูค้า จดหมายข่าว email ส่งข่าว แก่ลกูค้า/ผู้สนใจ  การมีการติดต่อภายในบริษัท เช่นระบบบญัชี คลงัสินค้า 

ระบบสัง่ซือ้สินค้าและวตัถดิุบ สัง่ผลิต  การมีหน้ารวมคําถามถามบ่อย  การมี Navigation & Sitemap ระบบนํา

ทางข้อมลูภายใน website  การมีการเปรียบเทียบราคา และ การมีมีห้องสนทนา   

นอกจากองค์ประกอบข้างต้น  ร้านค้าออนไลน์ควรมีองค์ประกอบอ่ืนๆ ได้แก่ มี Fashion Trend, 

Fashion News, Fashion Update เพ่ือจงูใจลกูค้าให้เข้าชม website สม่ําเสมอ มี Fashion Tips & 

Techniques และ Mix & Match เพ่ือสร้างแนวคิดการแต่งตวัให้ลกูค้า มี Style Adviser ทัง้แบบ Text-Based 

และ/หรือ VDO Clip เพ่ือแนะนําสนิค้าและการแตง่ตวัให้ลกูค้า  

การส่งเสริมการตลาดและกลยุทธ์ :  ผลการศึกษา พบว่า การส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการซือ้
ของผู้บริโภคจากร้านค้าออนไลน์มากท่ีสดุ คือ ลดราคาให้กบัลกูค้าเม่ือซือ้ปริมาณมาก แถมสินค้า เช่น ซือ้ครบ 3 
ตวั  แถมตวัท่ีราคาถกูท่ีสดุ 1 ตวั มีราคาสมาชิก มีเฟสบุ๊คเพ่ือติดต่อลกูค้า มีการสะสมยอดซือ้หรือคปูองไว้ลด
ราคา มีการส่ง e-mail ถึงลกูค้าเพ่ือแจ้งข่าวสาร มีการใช้โทรศพัท์ติดต่อแจ้งข่าวสารกบัลกูค้า ใช้ SMS แจ้ง
ข่าวสารกบัลกูค้า มีคปูองเงินสดไว้แลกซือ้ และ มีการสง่บตัรอวยพรวนัเกิด  บตัรของขวญั  บตัรอวยพรในวาระ
ตา่งๆ ตามลําดบั 

 นอกจากนี ้ร้านค้าออนไลน์ ควรจะคํานึงถึงการลดเวลาการค้นหาเว็บให้แก่ผู้บริโภคเพ่ือเพิ่มความพึง
พอใจแก่ผู้บริโภค ในสินค้าประเภทเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกาย เป็นผลิตภณัฑ์ประเภทมีความเก่ียวข้องสงู (High 
Involvement) อาจใช้การโฆษณา หรือการให้การอปุถมัภ์ชดุแก่งานถ่ายแบบตามนิตยสารต่างๆ จะมีผลต่อการ
รู้จกัของผู้บริโภค เพราะในผลิตภณัฑ์ประเภทนีผู้้บริโภคมกัจะค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาของตนเอง (Lee, 2003: 
Online)    

การปรับปรุงระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ในอนาคต :  ระบบต่างๆ ในการซือ้ออนไลน์นี ้ทํา
ให้การทําธุรกรรมนีร้วดเร็ว กระชบั และความถกูต้อง  อีกทัง้ควรมีเทคโนโลยี โดยการนําเสนอรูปภาพท่ีเหมือน
จริงของผลติภณัฑ์ ควรมีซอฟต์แวร์ท่ีช่วยในการระบขุนาดท่ีเหมาะสมให้ลกูค้า ควรมีการเช่ือมโยงหลายมิติ จาก
เวบ็อ่ืนท่ีคล้ายคลงึกนักนั (Lee, 2003: Online)  
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กระบวนการซือ้ ควรออกแบบให้เหมาะสมเฉพาะบคุคล ในการกลบัมาเย่ียมชมหรือกลบัมาสัง่ซือ้ใหม่
สามารถทําได้ง่าย ถูกทําให้เฉพาะกับความต้องการผู้บริโภคแต่ละบุคคลเพ่ือผู้ ใช้ออนไลน์ สามารถออกแบบ 
และดภูาพออนไลน์ของเสือ้ผ้าท่ีพวกเขาออกแบบก่อนท่ีจะสัง่ซือ้ ออกแบบให้สามารถเสนอผลิตภณัฑ์เสริมทนัที 
พร้อมกับการซือ้หลัก อาจเพิ่มระบบประมูลออนไลน์ ช่วยผู้ บริโภคให้เป็นผู้ กําหนดราคาและเพ่ิมคุณค่าให้
ผลติภณัฑ์ได้ด้วย (For Marketing Learners Globally,2011:online) 

ในการออกแบบกระบวนการซือ้ ร้านค้าออนไลน์ควรคํานึงถึง วงจรช้อปปิ้ง (The Consumer 

Shopping Cycle)  เน่ืองจากในแต่ละช่วงวงจรช้อปปิง้ ลกูค้าต้องการข้อมลูท่ีแตกต่างกนัไป วงจร  ช้อปปิง้ 6 

ขัน้ตอน ได้แก่ ค้นหาผลิตภณัฑ์เพ่ือพิจารณา เก็บข้อมลูทัว่ไปของสินค้าแต่ละชิน้ ประเมินทางเลือก ทําคําสัง่ซือ้ 

รับสินค้า และประเมินผลหลงัการซือ้ ซึ่งการส่งคืนสินค้าข้อมลูบนเว็บควรแบ่งกิจกรรมของเว็บไซด์เป็นเร่ืองๆ 

แล้วดวูา่เร่ืองใดมีคนเข้าดมูากก่อนท่ีจะซือ้(ดงัแสดงไว้ในรูปท่ี 3)  ทําให้คาดเดาได้ว่าผู้ ซือ้จะเปล่ียนใจกลบัมาซือ้

มากน้อยเพียงใด (Hanson and Kalyanam, 2007)  
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ทศันคตขิองนักลงทุนต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว 
Investor Attitude Towards Investments in Lao Securities Exchange 

ชยัวฒิุ ตัง้สมชยั* และสิริเกียรติ รชัชศุานติ**  

บทคัดย่อ  
 

การวิจยันี ้ศกึษาถึงทศันคติของนกัลงทนุต่อการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว ในด้านความรู้ความเข้าใจ  ความ
คิดเห็น และแนวโน้มพฤติกรรมของนกัลงทนุท่ีมีต่อการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว โดยใช้แบบสอบถามทําการสํารวจ
ข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 242 ราย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ ความเข้าใจต่อการลงทุนในตลาด
หลกัทรัพย์ลาวอยูใ่นระดบัน้อย 

ด้านความคิดเห็น  ในด้านบรรลุถึงวัตถุประสงค์และบทบาทในการจัดตัง้ตลาดหลักทรัพย์ลาว ผู้ ตอบ
แบบสอบถามเห็นด้วยมากท่ีสุด กับหัวข้อ ตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็นช่องทางการระดมทุนให้แก่บริษัทท่ีจัดตัง้อยู่ใน     
สปป.ลาว และสามารถดึงดดูให้นกัลงทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศเข้ามาลงทนุ ในด้านความเส่ียงและผลตอบแทน 
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากท่ีสดุ กบัหวัข้อ นกัลงทนุสว่นใหญ่ไม่รู้จกัตลาดหลกัทรัพย์ลาวทําให้ตลาดหลกัทรัพย์ลาว
มีความคลอ่งตวัในการซือ้ขายต่ํา และ ในด้านภาพรวมของการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งชาติลาว ผู้ตอบแบบสอบถาม
เหน็ด้วยมากท่ีสดุ กบัหวัข้อ คา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรัพย์มีผลตอ่การตดัสนิใจลงทนุ         

ด้านพฤติกรรมการลงทนุของนกัลงทนุ พบวา่พฤติกรรมการลงทนุของผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นนกัลงทนุ
ท่ียอมรับความเส่ียงได้บ้าง เหตผุลท่ีนกัลงทนุเข้ามาลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาวก็เพ่ือต้องการผลตอบแทนในระยะยาว
ในรูปของเงินปันผล โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้ามาลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาวมากกว่า 6 เดือน ระยะเวลาท่ี
นกัลงทนุถือครองหลกัทรัพย์มากกว่า 1 ปี นกัลงทนุส่วนใหญ่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 1 – 5 ครัง้ต่อหนึ่งสปัดาห์ คิดเป็นจํานวน
เงินลงทนุเฉล่ียต่อวนัต่ํากว่า 100,000 กีบ (396.83 บาท หรือ 13.23 ดอลลาร์สหรัฐ) แหลง่เงินทนุสว่นใหญ่มาจากเงินทนุ
ส่วนตัว ปัจจัยท่ีผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้วิเคราะห์เพ่ือประกอบการพิจารณาเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ คือ
ปัจจยัพืน้ฐานเท่านัน้ โดยเน้นการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดหุ้น ภาวะอตุสาหกรรม การวิเคราะห์หุ้นบริษัท ปัจจบุนั
ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ยงัคงมีการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว  

ลกัษณะหลกัทรัพย์ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก คือ หลกัทรัพย์ท่ีมีการจ่ายปันผล
ท่ีแน่นอนในอตัราท่ีเหมาะสม รองลงมาคือ หลกัทรัพย์ท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานท่ีดี และหลกัทรัพย์ท่ีมีปริมาณการซือ้ขายต่อวนั
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 
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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 ได้จดัตัง้ตลาดหลกัทรัพย์ลาว เพ่ือเป็นตวักลางในการระดมทนุให้กบับริษัทท่ีตัง้อยู่ในสปป.ลาว เพ่ือ
เพิ่มศกัยภาพให้กบัเศรษฐกิจของสปป.ลาวให้มีความเข้มแข็งและก้าวไปสู่ความเป็นสากลมากขึน้ เป็นการเตรียมความ
พร้อมของสปป.ลาวเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 ตลาดหลกัทรัพย์ลาวได้เปิดดําเนินการ
อย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งถือว่าเป็นตลาดทนุแห่งแรกของสปป.ลาว เป็นการลงทนุร่วมกัน
ระหวา่งธนาคารแหง่ชาติสปป.ลาว และตลาดหลกัทรัพย์เกาหลี ในปัจจบุนัมีการเสนอขายหุ้นบริษัทรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ 
2 แห่งคือ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าลาว Electricity du Laos Generation Public Company (EDL-Gen) และธนาคารเพ่ือการ
พาณิชย์และการสง่ออกลาว Banque Pour Le Commerce Exierieur Lao (BCEL) ซึง่ Electricity du Laos Generation 
Public Company (EDL-Gen) มีทนุจดทะเบียน 2,600 พนัล้านกีบ (10,317,460,317.460 บาท) นําหุ้นออกขายครัง้แรก
จํานวน 217 พนัล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4,000 กีบ (15.873 บาท) และ Banque Pour Le Commerce Exierieur Lao 
(BCEL) มีทนุจดทะเบียน 682 พนัล้านกีบ (2,706,349,206.349 บาท) ใช้วิธีประมลูจากราคาตัง้ต้นท่ีหุ้นละ 5,000 กีบ 
(19.84 บาท) (ปัณฑพ ตัง้ศรีวงศ์, 2554) อตัราแลกเปล่ียน 252 กีบ เท่ากบั 1 บาท ณ วนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ทัง้นี ้
ในปัจจบุนัสปป.ลาวกําลงัอยูใ่นช่วงระหวา่งการดําเนินงานตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 (2554 – 
2558) ซึ่งมุ่งเน้นการพฒันาเศรษฐกิจให้ขยายตวัอย่างมัน่คง เพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอตุสาหกรรมท่ีทนัสมยั มุ่งเน้น
การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ปรับปรุงหลกัธรรมาภิบาล และอํานวยความสะดวกให้ภาครัฐ เศรษฐกิจ และภาคเอกชนให้มี
สว่นร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ (สถานเอกอคัรราชฑตูไทย ประจํา สปป.ลาว, 2554) แสดงให้เห็นได้ว่า ใน
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อนาคตตลาดหลกัทรัพย์ลาวจะมีบทบาท และมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจของสปป.ลาว เพ่ือเป็นแหล่งเงินทนุระยะ
ยาวท่ีนอกเหนือจากการกู้ ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ เป็นการส่งเสริมการระดมทุนของบริษัทจากภาคประชาชน นัก
ลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศ อีกทัง้เป็นการสนบัสนนุให้ตลาดการเงินของสปป.ลาวมีความสมบรูณ์ย่ิงขึน้  

การวิจยัในครัง้นี ้จงึมุง่ศกึษาถงึทศันคติของนกัลงทนุตอ่การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาวทัง้ในด้านความรู้ความ
เข้าใจ ความคิดเห็น และแนวโน้มพฤติกรรมของนกัลงทนุท่ีมีต่อการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาตลาดทนุให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้จากการพฒันาสินค้าและบริการของตลาดหลกัทรัพย์ให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของนกัลงทนุ และเพ่ือกระตุ้นให้นกัลงทนุทัง้ภายในและต่างประเทศให้ความสนใจลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว
มากขึน้ หากเศรษฐกิจและสงัคมของสปป.ลาวพฒันาได้อย่างต่อเน่ือง ก็จะส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และอาเซียน (ASEAN) ให้ดีขึน้ตามไปด้วย 

 

กรอบแนวคดิที่ใช้ในการศึกษา  
 

1. แนวคดิและทฤษฎี 
1.1. แนวคดิเก่ียวกับทัศนคต ิ(Attitude)  
ทศันคติ (Attitude) คือ การแสดงความรู้สกึภายในท่ีสะท้อนว่าบคุคลมีความโน้มเอียงพอใจหรือไม่พอใจต่อบาง

สิ่ง โดยทศันคติสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือทศันคติเชิงบวก (Positive Attitude) ทําให้เกิดการปฏิบติัทางบวก 
(Act Positively) และทศันคติเชิงลบ (Negative Attitude) ทําให้เกิดการปฏิบติัทางลบ (Act Negative) 

ส่วนประกอบของทศันคติ ประกอบด้วย 3 ส่วน โดยส่วนท่ีเกิดขึน้ก่อน เป็นส่วนของความเข้าใจ (Cognitive 
Component) ซึ่งแสดงออกมาในรูปของความเช่ือและค่านิยม ส่วนนีก่้อให้เกิดทศันคติในส่วนของความรู้สกึ (Affective 
Component) ซึง่แสดงออกมาในรูปของความรู้สกึ และเกิดผลลพัธ์เป็นสว่นของพฤติกรรม (Behavioral Component)  

1.2. แนวคดิเร่ืองจุดมุ่งหมาย และการตัดสนิใจในการลงทุน 
จิรัตน์ สงัข์แก้ว (2543) ได้กลา่วถงึแนวคิดเร่ืองจดุมุง่หมายและการตดัสนิใจในการลงทนุดงันี ้
จุดมุ่งหมายหลกัของผู้ลงทนุ คือ เพ่ือให้ได้อตัราผลตอบแทนสงูสดุ ณ ระดบัความเส่ียงหนึ่ง หรือเพ่ือลดความ

เส่ียงให้ต่ําท่ีสดุ ณ ระดบัผลตอบแทนหนึ่ง ทัง้นีถื้อว่าผู้ลงทนุเป็นผู้ ท่ีไม่ชอบความเส่ียง (Risk Averse) ถ้าหากการลงทนุใด
มีความเส่ียงสงู ผู้ลงทนุยอ่มต้องการผลตอบแทนสงู เพ่ือชดเชยความเส่ียง  

วตัถปุระสงค์การลงทนุจะเป็นไปในรูปแบบใด ขึน้อยู่กบัว่าผู้ลงทนุเป็นใครหรือเป็นสถานบนัใด อายขุองผู้ลงทนุ 
สถานภาพ ลกัษณะนิสยั ท่ีแตกต่างกันย่อมมีวตัถุประสงค์ในการลงทุนต่างกัน อย่างไรก็ตามสิ่งสําคญัในการตดัสินใจ
ลงทนุ คือ ผลตอบแทน ความเส่ียง และระยะเวลาการลงทนุ 

ผลตอบแทนจากการลงทนุ ผู้ลงทนุได้ลงทนุในทรัพย์สินการเงินหรือการลงทนุในรูปแบบอ่ืนๆด้วยหวงัว่ามลูค่า
ของการลงทนุจะสงูขึน้ และ/หรือ ได้รับกระแสเงินสดรับระหวา่งงวดการลงทนุ โดยผลตอบแทนรวมทัง้สองรูปแบบนีค้วรคุ้ม
กับอัตราเงินเฟ้อ และความเส่ียงจากการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 2 สว่น 

1. Yield คือ กระแสเงินสดหรือรายได้ท่ีผู้ลงทนุได้รับระหว่างช่วงระยะเวลาลงทนุ อาจอยู่ในรูปของเงินสดปันผล 
หรือดอกเบีย้ ท่ีผู้ออกตราสารหรือหลกัทรัพย์จ่ายให้แก่ผู้ ถือ 

2. Capital gain (Loss) คือ กําไร (หรือขาดทนุ) จากการขายหลกัทรัพย์ได้ในราคาท่ีสงูขึน้ (หรือต่ําลง) กว่า
ราคาซือ้ หรือท่ีเรียกวา่ การเปล่ียนแปลงของราคา (Long Position)  
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อตัราผลตอบแทนท่ีผู้ลงทนุต้องการจะต้องครอบคลมุถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริง สว่นชดเชยอตัราเงินเฟ้อและ
สว่นชดเชยความเส่ียง ย่ิงระดบัความเส่ียงในการลงทนุย่ิงสงู ผู้ลงทนุย่ิงต้องการอตัราผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ 

ความเส่ียงจากการลงทนุ เป็นปัจจยัท่ีสําคญัประการหนึ่งในการพิจารณาการลงทนุ  ความหมายของความเส่ียง
จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ คือโอกาสท่ีจะไม่ได้รับอตัราผลตอบตามท่ีคาดเอาไว้ ย่ิงอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุมี
ความไม่แน่นอนมากขึน้ การลงทนุนัน้ย่ิงมีความเส่ียงสงู ผู้ลงทนุย่อมต้องการอตัราผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ เพ่ือชดเชยความ
เส่ียงนัน้ ความเส่ียงจากการลงทนุ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) หรือความเส่ียง
ของตลาด (Market Risk) เป็นความเส่ียงท่ีไมส่ามารถขจดัได้โดยการกระจายการลงทนุท่ีเหมาะสม กบัความเส่ียงท่ีไม่เป็น
ระบบ (Unsystematic Risk) หรือความเส่ียงเฉพาะตวั (Unique Risk) เป็นความเส่ียงท่ีสามารถขจดัได้โดยการกระจาย
การลงทนุท่ีเหมาะสม 
 ระยะเวลาการลงทนุ ช่วงระยะเวลาการลงทนุสัน้-ยาว เป็นปัจจยัสําคญัประการหนึ่ง ซึ่งเป็นตวักําหนดการเลือก
ชนิดของตราสารท่ีจะลงทนุ และมีสว่นกําหนดระดบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีผู้ลงทนุจะได้รับ 
 2. งานวจัิยที่เก่ียวข้อง 

อรุณณีย์ ปณุณะนิธินนทน์ (2555) ได้ศกึษาเร่ืองการรับรู้ของนกัลงทนุไทยท่ีมีต่อการเกิดตลาดหลกัทรัพย์ใหม่เม่ือ
มีการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน กรณีศกึษาการเปิดตลาดหลกัทรัพย์ลาว โดยใช้การสมัภาษณ์และแจกแบบสอบถามในกลุ่ม
ตวัอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักลงทุนโดยตรงในลาว กลุ่มนักลงทุนกองทุนรวมและกลุ่มนักลงทุนในบริษัทหลกัทรัพย์ใน
ประเทศไทย พบว่า กลุ่มนกัลงทนุมีความคิดเห็นว่าการเปิดตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศลาวเป็นการระดมทนุจากนกัลงทนุ
ต่างชาติให้เข้ามาลงทนุ ปัจจบุนัการลงทนุในประเทศลาวเป็นการลงทนุระยะยาวมากกว่าการเก็งกําไรในระยะสัน้ ประเทศ
ลาวมีมาตรการค่อนข้างเข้มงวดในการตรวจเช็คประเภทธุรกิจท่ีจะเข้ามาลงทนุในประเทศลาว และรัฐบาลในประเทศลาว
ควรมีการเปิดโอกาสการลงทนุ ลดบทบาทของภาครัฐลง และจากผลการเก็บรวบรวมข้อมลูจากการแจกแบบสอบถาม ใน
เร่ืองการรับรู้และทศันคติของนกัลงทนุพบว่าทศันคติด้านการอํานวยความสะดวกสําหรับนกัลงทนุต่างชาติในด้านอปุสรรค
และข้อจํากดัท่ีสําคญัท่ีเกิดขึน้ของประเทศลาวในมมุมองของนกัลงทนุไทย พบว่า นกัลงทนุส่วนใหญ่คิดว่าการเปิดตลาด
หลกัทรัพย์ใหม่ของลาว จะช่วยในเร่ืองการระดมเงินทนุให้แก่ประเทศลาวได้มาก ถ้ามีนกัลงทนุต่างชาติไปลงทนุและช่วยให้
เกิดการพัฒนาประเทศได้มากย่ิงขึน้ แต่ในมุมมองของนักลงทุนไทยพบว่า การลงทุนในประเทศลาวยังมีความเส่ียงสูง 
เน่ืองจากเป็นตลาดใหม่มีหุ้นจดทะเบียนน้อยเลยยงัไม่เป็นท่ีน่าสนใจ ส่วนในเร่ืองอปุสรรค พบว่า นกัลงทนุไทยส่วนใหญ่
คิดว่าธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ลาว ยงัเป็นรัฐวิสาหกิจจึงเป็นเหตุผลสําคญัท่ีเป็นอุปสรรคในการตดัสินใจ
ลงทุน รวมถึงในเร่ืองการอํานวยความสะดวกทางการเงิน นักลงทุนมีความวิตกกังวลเร่ืองความพร้อมและกฎระเบียบ
ค่อนข้างเข้มงวดต่อนักลงทุนต่างชาติของทางประเทศผู้ ให้ลงทุน และอีกปัจจัยหนึ่งท่ีสําคญัคือ กฎหมายการลงทุนใน
ประเทศลาวต้องมีการทบทวนและพฒันาเพ่ือให้เอือ้ตอ่การลงทนุของนกัลงทนุให้มากขึน้ 

 

วิธีการศึกษา  
 

1. ขอบเขตการศกึษา  
เนือ้หาในงานวิจยันีป้ระกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็น และพฤติกรรม ของนกัลงทนุประชาชนลาวท่ี

มีตอ่การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว 
2. ขัน้ตอนการศกึษา 
รวบรวมข้อมลูเบือ้งต้น สร้างแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลจดัทํารายงาน 
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3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศกึษาครัง้นี ้ คือ ประชาชนสปป.ลาวท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ลาว  
ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลือกตัวอย่าง 

งานการวิจยัครัง้นี ้กําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากวิธีของ Sudman Seymour จากตาราง Typical Sample 
Sizes for Studies of Human and Institutional Populations (Seymour Sudman, 1976:87) หน่วยตวัอย่างเป็นคนหรือ
ครอบครัว ขนาดกลุม่ตวัอย่างถกูกําหนดในช่วงระหว่าง 200 - 500 ตวัอย่าง ดงันัน้การวิจยัครัง้นีจ้ึงเลือกใช้จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้หมด 242 ราย ทัง้นีไ้ด้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และแจก
แบบสอบถามตามสะดวก  

4 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาประกอบด้วย 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูจากการตอบแบบสอบถามของนกัลงทนุผู้ ท่ีมีบญัชี

ซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ลาว จํานวน 242 ราย  
ข้อมูลทุตยิภูมิ (Secondary Data) ข้อมลูสว่นนีเ้ป็นข้อมลูท่ีได้รวบรวมจากการศกึษาเอกสาร แผ่นผบั วารสาร

ทางวิชาการ ตํารา งานวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน และการค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต  

ผลการศึกษา  
 

การวิจัยครัง้นี ้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักลงทุนต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ในด้าน
ความรู้ความเข้าใจ  ความคิดเห็น และแนวโน้มพฤติกรรมของนักลงทนุท่ีมีต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ลาว โดยใช้
แบบสอบถามทําการสํารวจข้อมลูจากประชากรกลุม่ตวัอยา่ง 242 ราย ผลการวิจยั สามารถสรุป ได้ดงันี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ และรูปแบบ
การลงทนุในปัจจบุนั มีรายละเอียด ดงันี ้

 

ตารางที่1 แสดงข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 113 46.7 
หญิง 129 53.3 

อายุ จาํนวน ร้อยละ 
25-30 ปี 101 41.7 
31-40 ปี 112 46.3 
41-50 ปี 20 8.3 
มากกวา่ 50 ปี 9 3.7 

สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ 
โสด 91 37.6 
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ตารางที่1 แสดงข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตอ่) 
ระดับการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

สมรส 151 62.4 
ระดับการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

ต่ํากวา่ปริญญาตรี 28 11.6 
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา่ปริญญาตรี 172 71.1 
ปริญญาโท หรือเทียบเทา่ปริญญาโท 39 16.1 
สงูกวา่ปริญญาโท 3 1.2 

อาชีพ จาํนวน ร้อยละ 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 185 76.4 
รับราชการ/พนกังานราชการ 33 13.6 
พนกังานบริษัทเอกชน 17 7.0 
ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 0 0.0 
อาชีพอิสระ/รับจ้าง 1 0.4 
พอ่บ้าน/แมบ้่าน 0 0.0 
เกษียณอาย/ุข้าราชการบํานาญ 1 0.4 
อ่ืนๆ 5 2.2 

รายได้ จาํนวน ร้อยละ 
ต่ํากวา่หรือเทา่กบั 1,500,000 กีบ  
(ต่ํากวา่หรือเทา่กบั 5,952.38 บาท)  

17 7.0 

1,500,001 กีบ – 3,000,000 กีบ 
(5,952.385 บาท – 11,904.76 บาท) 

104 43.0 

3,000,001 – 4,500,000 กีบ 
(11,904.76 บาท – 17,857.14 บาท) 

49 20.2 

มากกวา่ 4,500,000  กีบ 
(มากกวา่ 17,857.14 บาท) 

72 29.8 

รูปแบบการลงทุน 
(ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ) 

จาํนวน ร้อยละ 

หุ้นสามญั  213 88.0 
หุ้นกู้                4 1.7 
พนัธบตัรรัฐบาล    3 1.2 
ตลาดซือ้ขายตราสารอนพุนัธ์  0 0 
ตลาดซือ้ขายสนิค้าเกษตรลว่งหน้า   1 0.4 
อสงัหาริมทรัพย์ เชน่ ท่ีดิน เป็นต้น 14 5.8 
ฝากธนาคาร  202 83.5 

หมายเหต:ุ จํานวนทัง้หมด 242 และไมมี่ข้อมลู missing 
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ส่วนที่ 2 ทศันคติของผู้ตอบแบบสอบถามตอ่การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว 
2.1. ความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ่การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว 
การวดัความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามนัน้วดัจากการตอบถกู ผิด หรือไม่ทราบ ซึง่เป็นคําถามความรู้

ทัว่ไปท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว โดยได้กําหนดเกณฑ์การแบ่งระดบัความรู้ความเข้าใจออกเป็น 5 
ระดบั ดงันี ้(ล้วน สายยศ  และองัคณา สายยศ, 2540) 
ตารางท่ี 2 แสดงคะแนนของความรู้ความเข้าใจ 

คาํตอบ คะแนน 
ถกู 1 
ผิด 0 

ไมท่ราบ 0 
 
ตารางที่ 3 แสดงเกณฑ์การแบง่ระดบัความรู้ความเข้าใจ 

ระดับคะแนน 
(จากผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมดคดิเป็น  100%) 

ความหมาย 

80.01  - 100.00 มีความเข้าใจมากท่ีสดุ 

60.01  -  80.00 มีความเข้าใจมาก 

40.01  -  60.00 มีความเข้าใจปานกลาง 
20.01  -  40.00 มีความเข้าใจน้อย 

0.01  -  20.00 มีความเข้าใจน้อยท่ีสดุ 
 
ตารางที่ 4 แสดงระดบัความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ่การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว 

ระดับความรู้ความเข้าใจ จาํนวน ร้อยละ 
มีความเข้าใจมาก 15 6.2 
มีความเข้าใจปานกลาง 56 23.14 
มีความเข้าใจน้อย 111 45.87 
มีความเข้าใจน้อยท่ีสดุ 60 24.79 
รวม 242 100 

 จากตารางท่ี 4 พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจอยูใ่นระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 45.87 รองลงมา
มีความรู้ความเข้าใจอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 24.79  
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ตารางที่ 5 แสดงระดบัความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ่การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว จําแนกตาม
เพศ อาย ุและรายได้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ระดับความรู้ความเข้าใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก 
เพศ  

เพศชาย 
(ร้อยละ) 

28 
(24.78) 

55 
(48.67) 

22 
(19.47) 

8 
(7.08) 

เพศหญิง 
(ร้อยละ) 

32 
(24.81) 

56 
(43.41) 

34 
(26.36) 

7 
(5.43) 

อายุ  
อาย ุ25 – 30 ปี 
(ร้อยละ) 

21 
(20.79) 

44 
(43.56) 

30 
(29.70) 

6 
(5.94) 

อาย ุ31 – 40 ปี 
(ร้อยละ) 

32 
(28.57) 

55 
(49.11) 

17 
(15.18) 

8 
(7.14) 

อาย ุ41 – 50 ปี 
(ร้อยละ) 

3 
(15.00) 

8 
(40.00) 

8 
(40.00) 

1 
(5.00) 

อายมุากกวา่ 50 ปี 
(ร้อยละ) 

4 
(44.44) 

4 
(44.44) 

1 
(11.11) 

0 
(0.00) 

รายได้  
ต่ํากวา่หรือเทา่กบั 1,500,000 กีบ  
(ต่ํากวา่หรือเทา่กบั 5,952.38 บาท) 

5 
(29.41) 

9 
(52.94) 

2 
(11.76) 

1 
(5.88) 

1,500,001 กีบ – 3,000,000 กีบ 
(5,952.385 บาท – 11,904.76 บาท) 

30 
(28.85) 

53 
(50.96) 

15 
(14.42) 

6 
(5.77) 

3,000,001 กีบ – 4,500,000 กีบ 
(11,904.76 บาท – 17,857.14 บาท) 

16 
(32.65) 

22 
(44.90) 

10 
(20.41) 

1 
(2.04) 

มากกวา่ 4,500,000 กีบ 
(มากกวา่ 17,857.14 บาท) 

9 
(12.50) 

27 
(37.50) 

29 
(40.28) 

7 
(9.72) 

จากการพิจารณาจําแนกตามเพศ อาย ุและรายได้ พบวา่ โดยสว่นใหญ่เพศชายและเพศหญิง มีความรู้ความ
เข้าใจอยูใ่นระดบัน้อย  

กลุม่อายรุะหวา่ง 25 – 40 ปี มีความรู้ความเข้าใจอยูใ่นระดบัน้อย กลุม่อายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี มีความรู้ความ
เข้าใจอยูใ่นระดบัน้อยถงึปานกลาง และกลุม่อายมุากกวา่ 50 ปี มีความรู้ความเข้าใจอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุถงึน้อย 
กลุม่รายได้ต่ํากวา่หรือเทา่กบั 1,500,000 กีบ - 4,500,000 กีบ มีความรู้ความเข้าใจอยูใ่นระดบัน้อย และกลุม่รายได้ 
มากกวา่ 4,500,000 กีบ มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
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ทัง้นีจ้ากการวดัความรู้ความเข้าใจพบว่าคําถามท่ีผู้ตอบแบบสอบถามตอบถกูต้องมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก และ
น้อยท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก มีรายละเอียดดงันี ้

 
ตารางที่ 6 สรุปลําดบัคําถามการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจถกูต้องมาก
ท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก และน้อยท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก 

คาํถามที่ตอบถูกต้องมากที่สุด คาํถามที่ตอบถูกต้องน้อยที่สุด 
ลาํดับที่ ข้อความ ร้อยละ ลาํดับที่ ข้อความ ร้อยละ 

1 บริษัทท่ีมีการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ชาติลาวมี 2 บริษัท 
โดยมีช่ือยอ่วา่ BCEL และ Edl-
Gen (ถกู) 

87.6 1 ราคาเปิดตลาดเพ่ือซือ้ – ขายครัง้แรก 
(The first trading price) จะคํานวณ
จากราคาเสนอซือ้และเสนอขาย อยู่
ระหวา่ง 90/100 (-10%) และ 
200/100 (+100%)  (ถกู) 

5.8 

2 นกัลงทนุต้องเซ็นเอกสาร
ลงทะเบียนนกัลงทนุสําหรับการ
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ลาว 
เพ่ือใช้ประกอบการเปิดบญัชีซือ้
ขายหลกัทรัพย์ (ถกู) 

78.9 2 การซือ้ขายของหลกัทรัพย์ท่ีมีราคา
ต่ํากวา่ 10,000 กีบ มีช่วงราคา
เทา่กบั 50 กีบ (ถกู) 

6.2 

3 ตลาดหลกัทรัพย์ลาวเป็นการร่วม
ทนุระหวา่งธนาคารแหง่ชาติสปป.
ลาวและตลาดหลกัทรัพย์แหง่
เกาหลีใต้ (ถกู) 

68.2 3 มลูคา่การซือ้ขายหุ้นกู้  (Bond) นัน้ต้อง
มีมลูคา่ไม่ต่ํากว่า 1,000,000 กีบ 

9.9 

จากตารางท่ี 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจถกูต้องมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก ในหวัข้อเร่ือง 
บริษัทท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งชาติลาวมี 2 บริษัท โดยมีช่ือย่อว่า BCEL และ Edl-Gen (ถกู) ร้อยละ 87.6 
รองลงมา คือ เร่ืองนักลงทุนต้องเซ็นเอกสารลงทะเบียนนักลงทุนสําหรับการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ลาว เพ่ือใช้
ประกอบการเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ (ถกู) ร้อยละ 78.9 และตลาดหลกัทรัพย์ลาวเป็นการร่วมทนุระหว่างธนาคาร
แหง่ชาติสปป.ลาวและตลาดหลกัทรัพย์แหง่เกาหลีใต้ (ถกู) ร้อยละ 68.2  
 เร่ืองท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจถกูต้องน้อยท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก คือ มลูค่าการซือ้ขายหุ้นกู้  (Bond) 
นัน้ต้องมีมลูค่าไม่ต่ํากว่า 1,000,000 กีบ (ถกู) ร้อยละ 9.9 การซือ้ขายของหลกัทรัพย์ท่ีมีราคาต่ํากว่า 10,000 กีบ มีช่วง
ราคาเท่ากบั 50 กีบ (ถกู) ร้อยละ 6.2 และราคาเปิดตลาดเพ่ือซือ้ – ขายครัง้แรก (The first trading price) จะคํานวณจาก
ราคาเสนอซือ้และเสนอขาย อยูร่ะหวา่ง 90/100 (-10%) และ 200/100 (+100%) (ถกู) ร้อยละ 5.8 
 เม่ือทําการทดสอบ Pearson Chi-Square พบว่า ความแตกต่างของปัจจยัในด้านเพศ อาย ุและรายได้ ไม่มีผล
ตอ่ความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม  
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2.2. ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามตอ่การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว 
ในสว่นของการวดัความคิดเห็นได้ใช้มาตรวดัของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) และในสว่นท่ีให้ระดบัความสําคญั

ใช้มาตรวดัด้วยคะแนน (Rating Scale) ซึ่งได้กําหนดหลกัเกณฑ์การให้คะแนน แต่ละระดบั และหลกัเกณฑ์การแปล
ความหมายของระดบัคา่เฉล่ีย ดงันี ้(กณุฑลี ร่ืนรมย์, 2551: 122-124) 
 

ตารางที่ 7 แสดงคะแนนของความคิดเหน็ และความสําคญั 

ระดับคะแนน 
คะแนน 

ความคดิเหน็ ความสาํคัญ 

เหน็ด้วยอยา่งย่ิง มากท่ีสดุ 5 
เหน็ด้วย มาก 4 

ไมแ่น่ใจ ปานกลาง 3 

ไมเ่หน็ด้วย น้อย 2 
ไมเ่หน็ด้วยอยา่งย่ิง น้อยท่ีสดุ 1 

 

ตารางที่ 8 แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย  (สรชยั พิศาล,  2551: 97-98) 

แปลผลของค่าเฉล่ีย 
ค่าเฉล่ีย 

ความคดิเหน็ ความสาํคัญ 

เหน็ด้วยอยา่งย่ิง มากท่ีสดุ 4.21  -  5.00 

เหน็ด้วย มาก 3.41  -  4.20 

ไมแ่น่ใจ ปานกลาง 2.61  -  3.40 

ไมเ่หน็ด้วย น้อย 1.81  -  2.60 

ไมเ่หน็ด้วยอยา่งย่ิง น้อยท่ีสดุ 1.00  -  1.80 
 

ตารางที่ 9 แสดงความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามตอ่การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว 

รายละเอียด 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

Significant Different* 
Means are in parentheses 

ด้านบรรลุถงึวัตถุประสงค์และบทบาทในการจัดตัง้ตลาด
หลักทรัพย์ลาว 

3.77 
(เหน็ด้วย) 

 

1. ตลาดหลกัทรัพย์ลาวสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกั
ลงทนุในด้านความเป็นกลางและรักษาผลประโยชน์ให้กบันกั
ลงทนุ 

3.77 
(เหน็ด้วย) 

อายนุ้อยกวา่/เท่ากบั 30 ปี(3.57)  
< 31 – 40 ปี (3.90)  
< 41 – 50 ปี (4.10) 
 > 51 ปีขึน้ไป (3.67) 

2. ตลาดหลกัทรัพย์ลาวเป็นช่องทางการระดมทนุให้แก่บริษัทท่ี
จดัตัง้อยูใ่นสปป.ลาว และสามารถดงึดดูให้นกัลงทนุทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศเข้ามาลงทนุ 

3.96 
(เหน็ด้วย) 
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 วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จงัหวัดเชียงใหม่ 

ตารางที่ 9 แสดงความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามตอ่การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว (ตอ่) 

รายละเอียด 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

Significant Different* 
Means are in parentheses 

ด้านบรรลุถงึวัตถุประสงค์และบทบาทในการจัดตัง้
ตลาดหลักทรัพย์ลาว 

  

3. ตลาดหลกัทรัพย์ลาวเป็นองค์กรหนึง่ท่ีช่วยพฒันา
เศรษฐกิจของสปป.ลาวได้อยา่งยัง่ยืน 

3.77 
(เหน็ด้วย) 

เพศชาย (3.70) < เพศหญิง (3.83) 

4. ตลาดหลกัทรัพย์ลาวสามารถสนบัสนนุการปรับ
โครงสร้างหนีโ้ดยการแปลงสภาพจากหนีเ้ป็นทนุ 

3.57 
(เหน็ด้วย) 

 

ด้านความเส่ียงและผลตอบแทน 
3.59 

(เหน็ด้วย) 
 

5. การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาวเป็นทัง้ช่องทางการ
ลงทนุและช่องทางในการกระจายความเส่ียง 

3.64 
(เหน็ด้วย) 

 

6. การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาวช่วยให้นกัลงทนุ
สามารถแสวงหากําไรจากการเปล่ียนแปลงของภาวะ
ตลาดหุ้น 

3.75 
(เหน็ด้วย) 

 

7. หุ้นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ลาวสามารถซือ้ขาย
ง่ายหรือเป็นท่ีต้องการของตลาด (Marketability) 

3.38 
(ไมแ่น่ใจ) 

 

8. ความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพย์ลาวเกิดจากความผนั
ผวนของเศรษฐกิจระดบัโลก ภมิูภาค และระดบัประเทศ 

3.29 
(ไมแ่น่ใจ) 

 

9. นกัลงทนุสว่นใหญ่ไมรู้่จกัตลาดหลกัทรัพย์ลาวทําให้
ตลาดหลกัทรัพย์ลาวมีความคลอ่งตวัในการซือ้ขายต่ํา 

3.91 
(เหน็ด้วย) 

เพศชาย (3.94) > เพศหญิง (3.89) 
อายนุ้อยกวา่/เท่ากบั 30 ปี (4.09)  
> 31 – 40 ปี (3.84)  
> 41 – 50 ปี (3.75) 
 > 51 ปีขึน้ไป (3.22) 
รายได้ 3,000,001 – 4,500,000 กีบ(3.61) 
< รายได้มากกว่า 4,500,000 กีบ (4.18)  

10. ปัจจยัทางการเมืองสง่ผลตอ่การลงทนุในตลาด
หลกัทรัพย์ลาว เพราะรัฐบาลเป็นผู้ กําหนดนโยบายตา่งๆ
ท่ีมีผลตอ่เศรษฐกิจโดยตรง 

3.63 
(เหน็ด้วย) 

 

11. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ลาวมีระบบบริหาร
จดัการภายใน ระบบเปิดเผยข้อมลูของบริษัท การจดัทํา
และรายงานงบการเงินท่ีได้มาตรฐาน 

3.58 
(เหน็ด้วย) 
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

 วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จงัหวัดเชียงใหม่ 

ตารางที่ 9 แสดงความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามตอ่การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว (ตอ่) 

รายละเอียด 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลผล) 

Significant Different* 
Means are in parentheses 

ด้านภาพรวมของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว 
3.60 

(เหน็ด้วย) 
 

12. ระบบการเปิดเผยข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ลาว มีความ
โปร่งใส เพียงพอให้ผู้ลงทนุสามารถตดัสนิใจลงทนุ 

3.64 
(เหน็ด้วย) 

 

13. ระบบการซือ้ขายหลกัทรัพย์มีความน่าเช่ือถือ  3.64 
(เหน็ด้วย) 

 

14. ระบบการซือ้ขายหลกัทรัพย์ทําได้ง่ายและสะดวก 3.43 
(เหน็ด้วย) 

 

15. ระบบการเปิดเผยสารสนเทศโดยใช้ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
สามารถเผยแพร่สารสนเทศไปสูผู่้ลงทนุอยา่งรวดเร็ว 
กว้างขวาง และยติุธรรม 

3.54 
(เหน็ด้วย) 

รายได้ต่ํากวา่หรือเทา่กบั 1,500,000 กีบ 
(3.94) > รายได้มากกวา่ 4,500,000 กีบ 
(3.28) 

16. มีระบบป้องกนัภยัข้อมลูจากผู้ไมป่ระสงค์ดีในการทําลาย
ข้อมลูหรือทําให้สญูหาย ท่ีเช่ือถือได้ 

3.59 
(เหน็ด้วย) 

 

17. มีระบบป้องกนัภยัข้อมลูจากผู้ไมป่ระสงค์ดีในการทําลาย
ข้อมลูหรือทําให้สญูหาย ท่ีเช่ือถือได้ 

3.59 
(เหน็ด้วย) 

 

18. การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาวสว่นใหญ่เป็นการลงทนุ
เพ่ือเก็งกําไรในระยะสัน้มากกวา่การลงทนุในระยะยาว 

3.67 
(เหน็ด้วย) 

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

19. คา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรัพย์มีผลตอ่การตดัสนิใจ
ลงทนุ 

3.83 
(เหน็ด้วย) 

 

20. การกําหนดราคา ช่วงราคาสําหรับการซือ้ขายหลกัทรัพย์
มีความเหมาะสม 

3.48 
(เหน็ด้วย) 

 

21. วิธีการสง่มอบและชําระราคาหลกัทรัพย์มีความเหมาะสม 3.57 
(เหน็ด้วย) 

อายนุ้อยกวา่/เท่ากบั 30 ปี (3.39) 
 < 31 – 40 ปี (3.74)  
> 41 – 50 ปี (3.55) 
< 51 ปีขึน้ไป (3.67) 

จากตารางท่ี 9 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านบรรลถุึงวตัถปุระสงค์และบทบาทในการจดัตัง้
ตลาดหลกัทรัพย์ลาว โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (มีค่าเฉล่ีย 3.77) โดยความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียสงูท่ีสดุ คือหวัข้อเร่ือง 
ตลาดหลกัทรัพย์ลาวเป็นช่องทางการระดมทนุให้แก่บริษัทท่ีจัดตัง้อยู่ในสปป.ลาว และสามารถดึงดดูให้นักลงทุนทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศเข้ามาลงทุน (มีค่าเฉลี่ย 3.96) และความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือหัวข้อเร่ือง ตลาด
หลกัทรัพย์ลาวสามารถสนบัสนนุการปรับโครงสร้างหนีโ้ดยการแปลงสภาพจากหนีเ้ป็นทนุ (มีคา่เฉล่ีย 3.57) 

ด้านความเส่ียงและผลตอบแทน โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วย (มีค่าเฉลี่ย 3.59) 
โดยความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียสงูท่ีสดุ คือหวัข้อเร่ือง นกัลงทนุส่วนใหญ่ไม่รู้จกัตลาดหลกัทรัพย์ลาวทําให้ตลาดหลกัทรัพย์
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

 วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จงัหวัดเชียงใหม่ 

ลาวมีความคล่องตวัในการซือ้ขายต่ํา (มีค่าเฉล่ีย 3.91) และความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสดุ คือหวัข้อเร่ือง ความผนั
ผวนของตลาดหลกัทรัพย์ลาวเกิดจากความผนัผวนของเศรษฐกิจระดบัโลก ภมิูภาค และระดบัประเทศ (มีคา่เฉล่ีย 3.29) 

ด้านภาพรวมของการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมในระดบัเห็นด้วย 
(มีค่าเฉล่ีย 3.60) โดยความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือหัวข้อเร่ือง ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรัพย์มีผลต่อการ
ตดัสินใจลงทนุ (มีค่าเฉล่ีย 3.83) และความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสดุ คือหวัข้อเร่ือง ระบบการซือ้ขายหลกัทรัพย์ทําได้
ง่ายและสะดวก (มีคา่เฉล่ีย 3.43) 
 ผลการทดสอบ T-test และ ANOVA ณ ระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 พบว่า ปัจจยัสว่นบคุคลด้านเพศ สง่ผลต่อความ
แตกตา่งด้านความคิดเหน็ท่ีมีตอ่การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาวเฉพาะบางหวัข้อ ดงันี ้
 ตลาดหลกัทรัพย์ลาวเป็นองค์กรหนึ่งท่ีช่วยพฒันาเศรษฐกิจของสปป.ลาวได้อย่างยัง่ยืน โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ย 
3.70 ซึง่น้อยกวา่เพศหญิงท่ีมีคา่เฉล่ีย 3.83 
 นกัลงทนุสว่นใหญ่ไม่รู้จกัตลาดหลกัทรัพย์ลาวทําให้ตลาดหลกัทรัพย์ลาวมีความคลอ่งตวัในการซือ้ขายต่ํา โดย
เพศชายมีคา่เฉล่ีย 3.94 ซึง่มากกวา่เพศหญิงท่ีมีคา่เฉล่ีย 3.89 
 ผลการทดสอบ T-test และ ANOVA ณ ระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 พบว่า ปัจจยัสว่นบคุคลด้านอาย ุสง่ผลต่อความ
แตกตา่งด้านความคิดเหน็ท่ีมีตอ่การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาวในหวัข้อ ดงันี ้
 ตลาดหลกัทรัพย์ลาวสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นักลงทุนในด้านความเป็นกลางและรักษาผลประโยชน์
ให้กบันกัลงทนุ โดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายนุ้อยกว่าหรือเท่ากบั 30 ปี เห็นด้วยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 น้อยกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี ท่ีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.90 น้อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายรุะหว่าง 41 – 50 ปี 
ท่ีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.10 มากกวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ51 ปีขึน้ไป ท่ีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.67 
 นกัลงทนุสว่นใหญ่ไมรู้่จกัตลาดหลกัทรัพย์ลาวทําให้ตลาดหลกัทรัพย์ลาวมีความคลอ่งตวัในการซือ้ขายต่ํา ลงทนุ 

โดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายนุ้อยกว่าหรือเท่ากบั 30 ปี เห็นด้วยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 น้อยกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ี
มีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 มากกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายรุะหว่าง 41 – 50 ปี ท่ีมีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.75 น้อยกวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ51 ปีขึน้ไป ท่ีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.22 
 วิธีการส่งมอบและชําระราคาหลกัทรัพย์มีความเหมาะสม โดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายนุ้อยกว่าหรือเท่ากบั 
30 ปี เห็นด้วยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 น้อยกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 
มากกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายรุะหว่าง 41 – 50 ปี ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 น้อยกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ
51 ปีขึน้ไป ท่ีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.67 
 ผลการทดสอบ T-test และ ANOVA ณ ระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 พบว่า ปัจจยัส่วนบคุคลด้านรายได้ สง่ผลต่อ
ความแตกตา่งด้านความคิดเหน็ท่ีมีตอ่การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาวในหวัข้อ ดงันี ้

นกัลงทนุส่วนใหญ่ไม่รู้จกัตลาดหลกัทรัพย์ลาวทําให้ตลาดหลกัทรัพย์ลาวมีความคล่องตวัในการซือ้ขายต่ํา โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 3,000,001 – 4,500,000 กีบ เห็นด้วยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 น้อยกว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ท่ีมีรายได้มากกวา่ 4,500,000 กีบ ท่ีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.18 

ระบบการเปิดเผยสารสนเทศโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเผยแพร่สารสนเทศไปสู่ผู้ ลงทุนอย่างรวดเร็ว 
กว้างขวาง และยติุธรรม โดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากบั 1,500,000 กีบ เห็นด้วยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.94 มากกวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกวา่ 4,500,000 กีบ ท่ีมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.28  
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การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาวสว่นใหญ่เป็นการลงทนุเพ่ือเก็งกําไรในระยะสัน้มากกวา่การลงทนุในระยะยาว
โดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 1,500,001 – 3,000,000 กีบ เหน็ด้วยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.47 น้อยกวา่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 4,500,000 กีบ ท่ีมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.94 

 
ตารางที่ 10 พฤติกรรมการลงทนุของนกัลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว 
ความสามารถในการยอมรับความเส่ียง จาํนวน ร้อยละ 
ไมช่อบความเส่ียง 110 45.5 
ไมคํ่านงึถงึความเส่ียง  17 7.0 
ยอมรับความเส่ียงได้บ้าง 115 47.5 
เหตุผลที่เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว จาํนวน ร้อยละ 
ต้องการเก็งกําไรระยะสัน้ (Capital Gain)  51 21.1 
ต้องการผลตอบแทนท่ีมากกวา่ดอกเบีย้ธนาคาร 75 31.0 
ต้องการผลตอบแทนในระยะยาวในรูปของเงินปันผล 102 42.1 
สทิธิในหุ้นเพิ่มขึน้ 12 5.0 
อ่ืนๆ 2 0.8 
ระยะเวลาที่เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว จาํนวน ร้อยละ 
น้อยกวา่ 1 เดือน 8 3.3 
1 เดือน ถงึ 3 เดือน 18 7.4 
4 เดือน ถงึ 6 เดือน 25 10.3 
มากกวา่ 6 เดือน 191 78.9 
ระยะเวลาที่นักลงทุนเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว จาํนวน ร้อยละ 
น้อยกวา่ 1 สปัดาห์  1 0.4 
1 สปัดาห์ – 2 สปัดาห์ 2 0.8 
มากกวา่ 2 สปัดาห์ - 1 เดือน 6 2.5 
มากกวา่ 1 เดือน – 6 เดือน 21 8.7 
มากกวา่ 6 เดือน ถงึ 1 ปี 53 21.9 
มากกวา่ 1 ปี 159 65.7 
จาํนวนครัง้ที่นักลงทุนซือ้ขายหลักทรัพย์ในหน่ึงสัปดาห์ จาํนวน ร้อยละ 
1 – 5 ครัง้  222 91.7 
6 – 10 ครัง้ 7 2.9 
11 – 15 ครัง้ 3 1.2 
มากกวา่ 15 ครัง้ 10 4.1 
จาํนวนเงนิที่นักลงทุนซือ้ขายหลักทรัพย์เฉล่ียต่อวัน จาํนวน ร้อยละ 
ต่ํากวา่ 100,000 กีบ (ต่ํากวา่ 396.83 บาท) 131 54.1 
100,001 – 300,000 กีบ (396.83 – 1,190.49 บาท) 28 11.6 
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ตารางที่ 10 พฤติกรรมการลงทนุของนกัลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว (ตอ่) 
จาํนวนเงนิที่นักลงทุนซือ้ขายหลักทรัพย์เฉล่ียต่อวัน จาํนวน ร้อยละ 
300,001 – 500,000 กีบ (1,190.49 – 1,984.15 บาท) 20 8.3 
มากกวา่ 500,000 กีบ (มากกว่า 1,984.15 บาท) 63 26.0 
แหล่งเงนิทุน จาํนวน ร้อยละ 
เงินทนุสว่นตวั 233 96.3 
เงินยืมจากเพ่ือนหรือญาติ 20 8.3 
อ่ืนๆ 2 0.8 
ปัจจัยที่นักลงทุนใช้ประกอบการพจิารณา จาํนวน ร้อยละ 
ปัจจยัพืน้ฐาน เช่นการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดหุ้น 
ภาวะอตุสาหกรรม การวิเคราะห์หุ้นบริษัทเพียงอยา่งเดียว 

172 71.1 

ปัจจยัด้านเทคนิค เพียงอยา่งเดียว 6 2.5 
ใช้ปัจจยัทัง้สอง 28 11.6 
ไมไ่ด้ใช้ทัง้สองปัจจยั 36 14.9 
ประสบการณ์การลงทุน จาํนวน ร้อยละ 
เคยลงทนุและปัจจบุนัยงัคงลงทนุ 214 88.4 
เคยลงทนุและปัจจบุนัเลกิลงทนุแล้ว 28 11.6 

จากตารางท่ี 10 พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีความสามารถในการยอมรับความเส่ียงได้บ้าง ร้อยละ 
47.5 เหตผุลท่ีนกัลงทนุเข้ามาลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว เพ่ือต้องการผลตอบแทนในระยะยาวในรูปของเงินปันผล    
ร้อยละ 42.1 ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เข้ามาลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาวมากกวา่ 6 เดือน ร้อยละ 78.9 ระยะเวลาท่ี
นกัลงทนุถือครองหลกัทรัพย์มากกวา่ 1 ปี ร้อยละ 65.7 สว่นใหญ่นกัลงทนุซือ้ขายหลกัทรัพย์ 1 – 5 ครัง้ตอ่หนึง่สปัดาห์คิด
เป็น ร้อยละ 92.2 จํานวนเงินลงทนุเฉล่ียตอ่วนัต่ํากวา่ 100,000 กีบ (ต่ํากวา่ 396.83 บาท) ร้อยละ 54.1 แหลง่เงินทนุสว่น
ใหญ่มาจากเงินทนุสว่นตวั ร้อยละ 96.3 ปัจจยัท่ีผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใช้ในวิเคราะห์เพ่ือประกอบการพิจารณา
เลือกลงทนุในหลกัทรัพย์ คือปัจจยัพืน้ฐาน เช่น การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดหุ้น ภาวะอตุสาหกรรม การวิเคราะห์
หุ้นบริษัทเพียงอยา่งเดียว ร้อยละ 71.1 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยลงทนุและปัจจบุนัยงัคงมีการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์
ลาว ร้อยละ 84.7  

เม่ือทําการทดสอบ Pearson Chi Square พบว่า อายแุละรายได้เป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความสามารถในการยอมรับ
ความเส่ียง ณ ระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 โดยผู้ตอบแบบสอบถามอายรุะหวา่ง 25 - 30 ปี และ 41 – 50 ปี โดยสว่นใหญ่มี
ความสามารถในการยอมรับความเส่ียงได้บ้าง สว่นผู้ตอบแบบสอบถามอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี และ อายมุากกวา่ 50 ปี
ขึน้ไป โดยสว่นใหญ่ไมช่อบความเส่ียงในการลงทนุ 

กลุม่รายได้ต่ํากวา่หรือเทา่กบั 1,500,000 กีบ กลุม่รายได้ระหวา่ง 3,000,001 – 4,500,000 กีบ และกลุม่รายได้
มากกวา่ 4,500,000 กีบ โดยสว่นใหญ่มีความสามารถในการยอมรับความเส่ียงได้บ้าง แตก่ลุม่รายได้ระหวา่ง 1,500,001 
- 3,000,000 กีบ ไมช่อบความเส่ียงในการลงทนุ 

ผลการทดสอบ Pearson Chi Square พบวา่ รายได้เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่เหตผุลในการเข้ามาลงทนุของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดย กลุม่รายได้ต่ํากวา่หรือเทา่กบั 1,500,000 กีบ กลุม่รายได้ระหวา่ง 1,500,001 - 3,000,000 กีบ 
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และกลุม่รายได้ระหวา่ง 3,000,001 – 4,500,000 กีบ สว่นใหญ่เข้ามาลงทนุเพ่ือต้องการผลตอบแทนในระยะยาวในรูปของ
เงินปันผล แตก่ลุม่รายได้มากกวา่ 4,500,000 กีบ สว่นใหญ่เข้ามาลงทนุเพ่ือต้องการเก็งกําไรระยะสัน้ และต้องการ
ผลตอบแทนท่ีมากกวา่ดอกเบีย้ธนาคาร 
 
ตารางที่ 11 ลกัษณะของหลกัทรัพย์ท่ีนกัลงทนุประสงค์จะลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว  

ลักษณะของหลักทรัพย์ จาํนวน ร้อยละ ลาํดับ 
หลกัทรัพย์ท่ีมีการจ่ายปันผลท่ีแน่นอนในอตัราท่ีเหมาะสม 201 83.1 1 
หลกัทรัพย์ท่ีมีปริมาณการซือ้ขายตอ่วนัมากๆ 163 67.4 3 
หลกัทรัพย์ท่ีมีข่าวซึง่คาดวา่จะมีผลกระทบตอ่ราคา เช่น การเพิ่มทนุ 
การแตกหุ้น 

96 39.7 6 

หลกัทรัพย์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาเร็วมาก 65 26.9 8 
หลกัทรัพย์ท่ีมีการซือ้ขายตอ่หน่วยต่ํา 29 12.0 9 
หลกัทรัพย์ท่ีมีข่าวลือตา่งๆในทางท่ีดี 102 42.1 5 
หลกัทรัพย์ท่ีนกัลงทนุชาวตา่งประเทศให้ความนิยม 150 62.0 4 
หลกัทรัพย์ท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานท่ีดี 171 70.7 2 
หลกัทรัพย์ท่ีมีผลการวิเคราะห์ทางเทคนิคสนบัสนนุ 76 31.4 7 
หลกัทรัพย์ท่ีมีการซือ้ขายกนัเป็นครัง้แรก (IPO) 76 31.4 7 

ตารางท่ี 11 พบวา่ ลกัษณะหลกัทรัพย์ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก คือ 
หลกัทรัพย์ท่ีมีการจ่ายปันผลท่ีแน่นอนในอตัราท่ีเหมาะสม ร้อยละ 83.1 รองลงมาคือ หลกัทรัพย์ท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานท่ีดี ร้อย
ละ 70.7 หลกัทรัพย์ท่ีมีปริมาณการซือ้ขายตอ่วนัมากๆ ร้อยละ 67.4 

 
ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนกัลงทนุตลาดหลกัทรัพย์ลาว 

  3.1. ปัญหาจากการลงทนุของนกัลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว 
    3.1.1. ความรู้ความเข้าใจในการลงทุน นักลงทุนและประชาชนทั่วไปยังไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองความรู้พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน ความเส่ียงและผลตอบแทน ระบบการซือ้ขายหุ้ นของตลาด
หลักทรัพย์ลาว ข้อมูลพืน้ฐานของบริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ บทบาทและความสําคัญของตลาดหลักทรัพย์ลาว 
เง่ือนไขและข้อกฎหมายในการลงทนุท่ีเพียงพอ ทําให้นกัลงทนุหรือประชาชนไม่กล้าเข้ามาลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว 
ประชาชนมีความเหน็วา่การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์มีความเส่ียงสงู กลวัได้รับผลตอบแทนต่ําและกลวัขาดทนุ  
    3.1.2. การเปิดเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการลงทนุไม่ทัว่ถึง การ
แจ้งเตือนข่าวสารเก่ียวกบัการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ไม่มีความชดัเจน และล่าช้า นกัลงทนุสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมลู
ข่าวสารได้ยาก ขาดการประชาสัมพันธ์โฆษณาข้อมูลข้อสารเพ่ือจูงใจให้ประชาชนภายในประเทศเข้ามาลงทุน หรือ
ตระหนกัถึงความสําคญัและหน้าท่ีของตลาดหลกัทรัพย์ในการเป็นเคร่ืองมือหนึ่งในการระดมเงินทนุให้แก่บริษัท เพ่ือช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจของสปป.ลาว นักลงทุนยังมีความกังวลใจเร่ืองความโปร่งใสของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ลาว รวมถงึวิธีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ระบบการตดัราคาการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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    3.1.3. ระบบการซือ้ขาย และการจ่ายเงินปันผล การซือ้ขายหลกัทรัพย์ขาดสภาพคล่อง 
เน่ืองจากภายในตลาดมีทางเลือกในการลงทนุน้อย ไม่มีความผนัผวนของราคา และราคาหุ้นท่ีประกาศซือ้ขายในครัง้แรก
สงูกวา่ราคาซือ้ขายปัจจบุนัในตลาด สง่ผลให้นกัลงทนุ การซือ้ขายหลกัทรัพย์จงึไมเ่ป็นท่ีสนใจของนกัลงทนุ   
 การเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายมีราคาสงูเกินไป ช่วงเวลาในการเปิดซือ้ขายนัน้ค่อนข้างสัน้ ระบบการซือ้ขาย
ผ่านทางโทรศพัท์และขัน้ตอนการเปิดบญัชีซือ้ขายมีความยุ่งยากซบัซ้อน และล่าช้า ติดต่อลําบาก นกัลงทนุถกูจํากดัเร่ือง
ปริมาณการซือ้ขาย  
 อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุต่ํา ไม่มีการแจ้งการจ่ายเงินปันผลท่ีชดัเจน ควรจ่ายเงินปันผลเข้าบญัชีธนาคาร
ของนกัลงทนุ และบริษัทจ่ายเงินปันผลน้อยซึง่นกัลงทนุไมส่ามารถตรวจสอบการบริหารงานและงบการเงินของบริษัทได้  
   3.2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนกัลงทนุตอ่การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว 

3.2.1 ควรสง่เสริมให้ความรู้เร่ืองตลาดทนุ และพฒันาศนูย์รวมความรู้ด้านการลงทนุ โดย 
ให้บริการความรู้ต่างๆเช่น ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับตลาดทุน ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ลาว และการลงทุนใน
รูปแบบตา่งๆ ความเส่ียงและผลตอบแทนจากการลงทนุ ควรมีการเปิดอบรมสมัมนาความรู้ด้านการลงทนุอย่างต่อเน่ือง มี
การจดัทําคู่มือ ระเบียบการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว และแนะนําการลงทนุในหุ้นรายตวั รวมทัง้ตลาดหลกัทรัพย์ลาว
ควรมีท่ีปรึกษาคอยให้ข้อมลูแก่บริษัท จดัอบรมสมัมนาแก่ผู้ประกอบการในการนําบริษัทเข้าระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย์  
   3.2.2. เพิ่มช่องทางการส่ือสารระหว่างตลาดหลกัทรัพย์ลาว นักลงทนุ และประชาชนทัว่ไป 
ควรมีการเผยแพร่ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุนของนักลงทุน เพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่นักลงทุน ควรมีการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนประชาชนโดยทั่วไปเห็นความสําคัญของการลงทุน เพ่ือกระตุ้ นให้นักลงทุนและ
ประชาชนสนใจเข้ามาลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาวมากขึน้ พร้อมทัง้ควรมีการประชาสมัพนัธ์ให้นกัลงทนุต่างชาติเข้ามา
ลงทนุเพิ่มขึน้ด้วย   

3.2.3. พฒันาระบบการซือ้ขาย และการจ่ายเงินปันผล ควรพฒันาระบบการซือ้ขายให้นกั 
ลงทนุมาสามารถติดตามการซือ้ขายได้ Real Time เพิ่มช่องทางการซือ้ขายหุ้น ควรการพฒันาระบบการจดัการภายในของ
ตลาดหลกัทรัพย์ และการซือ้ขายหุ้นให้เป็นสากล พฒันาระบบการจ่ายเงินปันผล โดยมีการแจ้งข้อมลูข่าวสารท่ีเก่ียวข้อง
กบัการจ่ายเงินปันผลให้นกัลงทนุทราบอย่างชดัเจน ตลาดหลกัทรัพย์ควรลดค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหุ้น เง่ือนไขการเปิด
บญัชีการซือ้ขายหุ้น และเง่ือนไขการพิจารณาบริษัทท่ีต้องการเข้ามาระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย์  

การอภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  
การอภปิรายผลการศกึษา 
จากผลการศึกษา ทศันคติของนักลงทนุท่ีมีต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ลาว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความเห็นด้วย ในเร่ืองตลาดหลกัทรัพย์ลาวเป็นช่องทางการระดมทนุให้แก่บริษัทท่ีจดัตัง้อยู่ในสปป.ลาว สามารถดงึดดูให้
นกัลงทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศเข้ามาลงทนุ และเห็นด้วยกบัข้อความท่ีว่า ตลาดหลกัทรัพย์ลาวเป็นองค์กรหนึ่งท่ี
ช่วยพฒันาเศรษฐกิจของสปป.ลาวได้อย่างยัง่ยืน ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ อรุณณีย์ ปณุณะนิธินนทน์ (2555) ท่ี
ศึกษาเร่ืองการรับรู้ของนกัลงทนุไทยท่ีมีต่อการเกิดตลาดหลกัทรัพย์ใหม่เม่ือมีการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน กรณีศึกษา
การเปิดตลาดหลกัทรัพย์ลาว พบว่า กลุม่นกัลงทนุเห็นด้วยกบัข้อความท่ีว่า การเปิดตลาดหลกัทรัพย์ใหม่ของสปป.ลาวจะ
ช่วยในเร่ืองการระดมเงินทนุให้แก่สปป.ลาวได้มากจากการลงทนุของนกัลงทนุตา่งชาติและช่วยให้เกิดการพฒันาประเทศ  

ในการศึกษาครัง้นีผู้้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกบัข้อความท่ีว่า นกัลงทนุส่วนใหญ่ไม่รู้จกัตลาดหลกัทรัพย์ลาว
ทําให้ตลาดหลกัทรัพย์ลาวมีความคลอ่งตวัในการซือ้ขายต่ําซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ อรุณณีย์ ปณุณะนิธินนทน์ 
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(2555) ท่ีศึกษาเร่ืองการรับรู้ของนักลงทุนไทยท่ีมีต่อการเกิดตลาดหลกัทรัพย์ใหม่เม่ือมีการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน 
กรณีศึกษาการเปิดตลาดหลกัทรัพย์ลาว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกบัข้อความท่ีว่า ตลาดหลกัทรัพย์ลาวเป็น
ตลาดหลกัทรัพย์เปิดใหม ่มีหุ้นจดทะเบียนน้อย จงึไมเ่ป็นท่ีน่าสนใจของนกัลงทนุ 

ทัง้นีใ้นการศึกษาครัง้นีผู้้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกบัข้อความท่ีว่า การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาวเป็นทัง้
ช่องทางการลงทนุและช่องทางในการกระจายความเส่ียง ซึง่ไม่สอดคล้องกบั อรุณณีย์ ปณุณะนิธินนทน์ (2555) ท่ีศกึษา
เร่ืองการรับรู้ของนกัลงทนุไทยท่ีมีต่อการเกิดตลาดหลกัทรัพย์ใหม่เม่ือมีการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน กรณีศกึษาการเปิด
ตลาดหลกัทรัพย์ลาว พบวา่ กลุม่นกัลงทนุไทยมีความเหน็ด้วย วา่ การลงทนุในสปป.ลาวยงัมีความเส่ียงสงู  

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในเร่ือง การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวส่วนมากเป็นการลงทุนเพ่ือต้องการ
ผลตอบแทนในระยะยาวในรูปของเงินปันผล สอดคล้องกบั อรุณณีย์ ปณุณะนิธินนทน์ (2555) ท่ีศกึษาเร่ืองการรับรู้ของนกั
ลงทนุไทยท่ีมีตอ่การเกิดตลาดหลกัทรัพย์ใหมเ่ม่ือมีการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน กรณีศกึษาการเปิดตลาดหลกัทรัพย์ลาว 
พบวา่ นกัลงทนุมีความเหน็ด้วยวา่การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาวเป็นการลงทนุในระยะยาวมากกวา่จะเป็นการลงทนุระยะ
สัน้ เพ่ือการเก็งกําไร  
 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาทศันคติของนักลงทนุท่ีมีต่อการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อนกัลงทุน
และตลาดหลกัทรัพย์ลาว ดงันี ้

1. ข้อเสนอแนะตอ่นกัลงทนุ 
จากการศึกษาพบว่าความรู้ความเข้าใจของนกัลงทนุท่ีมีต่อการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว อยู่ในระดบัน้อย 

แตน่กัลงทนุมีความคิดเหน็เชิงบวกตอ่การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว ดงันัน้นกัลงทนุควรศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์เพิ่มเติม ทัง้ในเร่ืองความรู้ทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์ และการบริหารความเส่ียงและผลตอบแทน 
การจดัการสนิทรัพย์ของตน เพ่ือให้นกัลงทนุสามารถบรรลเุป้าหมายในการลงทนุได้ตามท่ีตัง้ไว้ 

2. ข้อเสนอแนะตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ลาว 
 2.1. การพฒันาความรู้และความเข้าใจของนกัลงทนุ  
 นกัลงทนุมีความรู้ความเข้าใจต่อการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาวอยู่ในระดบัน้อย การประชาสมัพนัธ์

ข้อมลูข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุยงัไม่แพร่หลาย ประชาชน และนกัลงทนุภายในประเทศเข้าถึงแหล่งข้อมลูต่างๆได้
ยาก ดงันัน้การส่งเสริมการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว ควรเร่ิมจากการส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการ
ลงทนุ ทางเลือกของการลงทนุในสินทรัพย์ต่างๆ เพ่ือให้นกัลงทนุหรือประชาชนผู้ ท่ีสนใจสามารถเปรียบเทียบวิเคราะห์ได้
วา่ตนเองเหมาะสมท่ีจะลงทนุในสนิทรัพย์ประเภทใด  

การเผยแพร่การให้ความรู้แก่นกัลงทนุและประชาชนทัว่ไปนัน้ สามารถใช้ส่ือทัง้ทางอินเตอร์เน็ต Social Network 
ส่ือสิง่พิมพ์ การจดัทําคูมื่อแนะนําการลงทนุ และส่ือประชาสมัพนัธ์ทางโทรทศัน์ รวมทัง้ควรมีการพฒันารูปแบบการส่ือสาร 
โดยนําส่ือสารสนเทศสมยัใหม ่เช่น การสง่ข้อมลูให้แก่นกัลงทนุโดยตรงทาง SMS E-mail ส่ือสงัคม online เพ่ือให้นกัลงทนุ
รับทราบข้อมูลการลงทุน ด้านต่างๆ การประชาสมัพนัธ์จะกระตุ้นให้นักลงทุนและประชาชนให้ความสนใจในเร่ืองการ
ลงทนุเพิ่มมากขึน้ ทัง้นีอ้าจมีการจดัสมัมนา อบรม เพ่ือให้ความรู้แก่นกัลงทนุท่ีมีสนใจเข้ามาลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว 
และกลุม่นกัลงทนุปัจจบุนัท่ีมีการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว นอกจากนีค้วรส่งเสริมให้มีการจดัตัง้สถาบนัความรู้ตลาด
ทนุ เช่นเดียวกบัประเทศไทย เพ่ือเป็นศนูย์รวมองค์ความรู้ด้านการลงทนุให้นกัลงทนุและผู้ ท่ีสนใจ พร้อมทัง้มีบุคลากรท่ี
คอยให้คําแนะนําเร่ืองการลงทนุให้แก่นกัลงทนุและผู้สนใจ รวมถงึบริษัทท่ีประสงค์จะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
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 ควรมีการประชาสมัพนัธ์ สง่เสริม และอํานวยความสะดวก หรือ มีสิทธ์พิเศษให้นกัลงทนุชาวต่างชาติท่ี
เข้ามาลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว เพ่ือเพิ่มอปุสงค์ให้กบัตลาด 

 2.2. ปัจจบุนัตลาดหลกัทรัพย์มีหลกัทรัพย์ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายเพียงสองตวั ดงันัน้ตลาดหลกัทรัพย์ต้อง
มีการกระตุ้นให้มีบริษัทท่ีมีศกัยภาพเข้ามาจดทะเบียนระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย์เพิ่มขึน้ ด้วยเหตนีุก้ารพฒันาความรู้
และความเข้าใจของบริษัทท่ีประสงค์จะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์จึงเป็นสิ่งสําคญั ตลาดหลกัทรัพย์ลาวควรสง่เสริม
ความรู้ ความเข้าใจ และชีใ้ห้เห็นประโยชน์ในการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ควรสง่เสริมให้มีบริษัทเข้ามาจดทะเบียน
เพิ่มขึน้โดยการจดัตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินให้แก่บริษัทท่ีมีศกัยภาพและต้องการระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย์ลาว เพ่ือให้
บริษัทสามารถผ่านเง่ือนไขของการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ลาวได้ ควรพฒันากระบวนการให้บริการต่างๆ เพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก่บริษัทท่ีประสงค์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ลาวมากขึน้  
   2.3. ตลาดหลกัทรัพย์ลาวควรมีกลยทุธ์การพฒันาสภาพคล่องในตลาด โดยการทบทวน กฎระเบียบ 
เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทท่ีจะเข้าไปจดทะเบียนหลกัทรัพย์ ควรมีมาตรการกระตุ้นให้มีบริษัทท่ีมีความพร้อม 
และศักยภาพตัดสินใจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพ่ือเปิดระดมทุนในตลาดหลกัทรัพย์เพิ่มขึน้ พร้อมทัง้จัดสรรท่ี
ปรึกษาทางการเงินคอยบริการให้คําแนะนําแก่ผู้บริหารของบริษัทต่างๆ ในการปรับปรุงและพฒันาระบบการดําเนินงาน
ของบริษัทให้เป็นไปตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนดไว้ เพ่ือเพิ่มสินค้าในตลาด นอกจากนัน้ตลาดหลกัทรัพย์ลาวยงัควรทํา
การรวบรวมและประชาสมัพนัธ์ข้อมลูบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ พฒันาระบบการซือ้ขายให้มีความโปร่งใส 
พฒันาระบบการจบัคูซื่อ้-ขายให้เป็นแบบ Real Time เพ่ือสร้างสภาพคลอ่งและความเช่ือมัน่ของตลาดหลกัทรัพย์ลาว 

 จากงานวิจัยพบว่ากลุ่มลูกค้าท่ีทําการซือ้ขายหลักทรัพย์ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่ คือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และพนกังานของรัฐ ด้วยเหตนีุต้ลาดหลกัทรัพย์สามารถพฒันาสภาพคล่องในการซือ้ขายโดยการขยายกลุ่ม
ลกูค้าปัจจบุนัสูน่กัลงทนุกลุม่อาชีพอ่ืน โดยการประชาสมัพนัธ์ และการสง่เสริมความรู้ความเข้าใจด้านการลงทนุดงัท่ีกลา่ว
มาข้างต้น 

 2.4 ตลาดหลกัทรัพย์ลาวควรมีการส่งเสริมความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทัง้บริษัทหลกัทรัพย์ ตวัแทน
นายหน้า ธนาคารแหง่ชาติ สปป.ลาว เป็นต้น เพ่ือให้หน่วยงานตา่งๆ สนบัสนนุการเผยแพร่ การให้ความรู้ในเร่ืองการลงทนุ
ในตลาดหลกัทรัพย์ลาว รวมถึงการช่วยกนัพฒันากลยทุธ์เพ่ือกระตุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์ลาวมีมาตรฐานในระดบัสากล มี
บริษัทเข้ามาจดทะเบียนหลกัทรัพย์เพิ่มขึน้ มีนกัลงทนุทัง้ประชาชนในสปป.ลาว และนกัลงทนุชาวต่างชาติให้ความสนใจ
เปิดบญัชีเพ่ือซือ้ขายหุ้นเพิ่มขึน้ 
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ประสิทธิภาพการเลือกหลักทรัพย์ของผู้จัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในประเทศไทย 
Stock Selection Efficiency of Long Term Equity Fund (LTF) Managers in Thailand 

ชยัวฒิุ ตัง้สมชยั* และคทาวธุ วชัรศกัด์ิไพศาล**   

 
บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการเลือกหลกัทรัพย์ของผู้จดัการกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในประเทศไทย 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2551 – 2555 จํานวน 52 กองทนุ โดยเคร่ืองมือท่ีใช้คือ มาตรวดัประสิทธิภาพตามตวัแบบของ Jensen ซึง่
ใช้ในการวัดประสิทธิภาพในการเลือกหลกัทรัพย์ของผู้ จัดการกองทุนรวมในสภาวะตลาดทั่วไปโดยรวม และมาตรวัด
ประสิทธิภาพตามตวัแบบของ Jensen แบบมีเง่ือนไข ซึ่งใช้ในการวดัประสิทธิภาพในการเลือกหลกัทรัพย์ของผู้จดัการ
กองทนุรวมในสภาวะท่ีมีอิทธิพลของความผนัผวนจากปัจจยัแวดล้อมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ผลตอบแทนจากเงินปันผล
โดยรวมของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ ผลตอบแทนของอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทเทียบกบัสกลุเงินดอลลา่ร์
สหรัฐอเมริกา ซึง่จากผลการศกึษาพบวา่ จํานวนผู้จดัการกองทนุ LTF ท่ีมีประสิทธิภาพในการเลือกหลกัทรัพย์โดยใช้มาตร
วดัประสทิธิภาพตามตวัแบบของ Jensen มีจํานวนทัง้สิน้ 29 กองทนุ จํานวนผู้จดัการกองทนุ LTF ท่ีมีประสิทธิภาพในการ
เลือกหลกัทรัพย์โดยใช้มาตรวดัประสทิธิภาพตามตวัแบบของ Jensen แบบมีเง่ือนไข มีจํานวนทัง้สิน้ 17 กองทนุ 

 

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 
 

การลงทนุในปัจจบุนั กลายเป็นสว่นสําคญัในการบริหารจดัการเงินของคนในปัจจบุนันี ้ ท่ีต้องการให้เงินของ
ตนเองงอกเงยขึน้มากกวา่การฝากเงินในธนาคาร ซึง่ทางเลือกในการลงทนุนัน้ก็มีหลากหลาย เช่น นําเงินไปลงทนุในหุ้น
หรือตราสารอนพุนัธ์ในตลาดหลกัทรัพย์ ในกองทนุรวมประเภทตา่งๆ หรือแม้แตอ่อมเงินในรูปแบบของการทําประกนัชีวิต 
เป็นต้น ซึง่ในแต่ละทางเลือกนัน้ก็มีความเส่ียงท่ีแตกตา่งกนัไป และสําหรับการลงทนุในหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ ถือเป็นการ
ลงทนุท่ีมีความเส่ียงสงูแต่มีโอกาสได้ผลตอบแทนสงูเช่นกนั ผู้ ท่ีสนใจในการลงทนุในหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ แตย่งัไมมี่

                                                           
* ดร.  อาจารย์ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
** นกัศกึษาปริญญาโท คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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ความรู้ ประสบการณ์ หรือความชํานาญท่ีมากพอ และไมมี่เวลาท่ีจะศกึษาข้อมลูมากนกั กองทนุรวมจงึเป็นอีกทางเลือก
หนึง่ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการนีใ้ห้กบัผู้ลงทนุได้ 

กองทนุรวม เป็นกองทนุท่ีระดมเงินทนุจากผู้ลงทนุหลายๆ ราย โดยบริษัทจดัการลงทนุจะออกหน่วยลงทนุ
จําหน่ายแก่ผู้ลงทนุ แล้วนําเงินท่ีได้ไปลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งๆ ตามท่ีกําหนด โดยผู้ลงทนุจะได้รับผลตอบแทนในรูปเงิน
ปันผลท่ีเรียกวา่ “สว่นแบง่กําไร” (หรือเงินปันผล) และกําไร/ขาดทนุจากการขายหน่วยลงทนุ สว่นบริษัทจดัการลงทนุจะ
ได้รับผลตอบแทนในรูปคา่ธรรมเนียมจากการจดัการ การลงทนุโดยซือ้หน่วยลงทนุจงึเป็นการลงทนุผา่นผู้ลงทนุมืออาชีพ  

กองทนุรวมแตล่ะกองทนุก็คือกลุม่หลกัทรัพย์ (Portfolio) ท่ีบริหารโดยผู้บริหารการลงทนุมืออาชีพ ผู้ลงทนุใน
หน่วยลงทนุยอ่มคาดหวงัวา่ ผลการดําเนินงานของกองทนุรวมควรจะ “ดีกวา่” ผลการดําเนินงานของการลงทนุทัว่ๆ ไป 
วิธีการประเมินผลการดําเนินงาน (Performance Evaluation) ท่ีเหมาะสมของกองทนุรวม จะช่วยให้เจ้าของเงินทนุทราบ
ถงึผลงานของผู้จดัการกองทนุรวมนัน้ๆ อนัจะเป็นเคร่ืองมือช่วยในการตดัสนิใจเลือกซือ้หน่วยลงทนุตอ่ไป (จิรัตน์ สงัข์แก้ว, 
2544) 

กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) หรือเรียกสัน้ๆ วา่กองทนุ LTF นัน้ เป็นหนึง่ในกองทนุท่ี
ได้รับความนิยม โดยแนวโน้มของกองทนุ LTF คาดวา่จะยงัคงเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองเฉล่ียปีละ 20% (ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย: 2553) LTF เป็นกองทนุรวมแบบพิเศษท่ีให้สทิธิผู้ลงทนุนําเงินลงทนุในแตล่ะปีมาใช้ลดหยอ่นภาษีได้ LTF นัน้
มีท่ีมาจากแผนพฒันาตลาดทนุไทย ท่ีมีเป้าหมายเพิ่มจํานวนผู้ลงทนุสถาบนัในประเทศ เพราะเช่ือวา่หากต้องการให้ตลาด
หุ้นของไทยมีเสถียรภาพมากขึน้จําเป็นต้องมีสดัสว่นผู้ลงทนุสถาบนัในประเทศท่ีมีคณุภาพ (ท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่กองทนุ
รวม) มากกวา่ปัจจบุนั จงึจะทําให้ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ไทยไมผ่นัผวนตามแรงซือ้ขายของนกัลงทนุตา่งประเทศและนกั
ลงทนุรายยอ่ยมากจนเกินไป และทําให้เกิดเสถียรภาพในระบบตลาดทนุไทยในท่ีสดุด้วยเหตนีุม้ติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 
27 เมษายน 2547 จงึกําหนดให้มีการจดัตัง้กองทนุรวมหุ้นระยะยาวขึน้ โดยให้สทิธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทนุเพ่ือจงูใจ
ให้เกิดการลงทนุในกองทนุ LTF 

อยา่งไรก็ดี กองทนุรวม LTF ท่ีมีนโยบายเน้นการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ ในประเทศไทยท่ีออกโดยบริษัท
หลกัทรัพย์หรือวาณิชธนกิจนัน้มีจํานวนหลายกองทนุ ซึง่แตล่ะกองทนุนัน้ให้ผลตอบแทนต่างกนัขึน้อยูก่บัการบริหาร
จดัการกองทนุของผู้จดัการกองทนุนัน้ๆ ผลตอบแทนท่ีแตกตา่งกนัของแตล่ะกองทนุนัน้ ปัจจยัหลกัมาจากประสทิธิภาพ
การเลือกหลกัทรัพย์ของผู้จดัการกองทนุ ผู้จดัการกองทนุท่ีเลือกหลกัทรัพย์ได้มีความเหมาะสมท่ีสดุในช่วงเวลานัน้หรือไม่ 
หากผู้จดัการกองทนุเลือกหลกัทรัพย์ได้เหมาะสมกบัช่วงเวลานัน้ๆ ก็จะทําให้ได้ผลตอบแทนท่ีสงูกวา่ 

ดงันัน้ ผู้ศกึษาจงึต้องการศกึษาประสทิธิภาพการเลือกหลกัทรัพย์ของผู้จดัการกองทนุรวม LTF ในประเทศไทย
เป็นการใช้เคร่ืองมือวดัผลวา่ผู้จดัการกองทนุรวม LTF ในแต่ละกองทนุนัน้ มีความสามารถในการจดัการเลือกหลกัทรัพย์
ให้ได้ผลตอบแทนท่ีมีมลูคา่เพิ่มขึน้หรือลดลงมากน้อยเพียงใด เพ่ือให้นกัลงทนุท่ีต้องการลงทนุในกองทนุ LTF ได้ใช้
ประโยชน์ในการตดัสนิใจในการลงทนุเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนท่ีใกล้เคียงกบัผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว้มากท่ีสดุ 
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กรอบแนวคดิที่ใช้ในการศึกษา 
 

 1. แนวคดิและทฤษฎี 
1.1 Capital Asset Pricing Model: CAPM 

 Capital Asset Pricing Model หรือ CAPM เป็นตวัแบบท่ีกลา่วถงึความสมัพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทนกบัความ
เส่ียงโดยอตัราผลตอบแทนจากหลกัทรัพย์ของหุ้นสามญัตวัใดตวัหนึง่จะเทา่กบัอตัราผลตอบแทนท่ีไมมี่ความเส่ียง (Risk-
free Rate) บวกอตัราผลตอบแทนท่ีต้องการเพิ่มขึน้ เพ่ือชดเชยความเส่ียง (Risk Premium) โดยสมการ CAPM คือ 
 

Ri = Rf  (Rm - Rf )βi 

 
โดยท่ี Ri = อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากหุ้นสามญั i 

  Rm = อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์โดยเฉล่ีย 
  Rf = อตัราผลตอบแทนท่ีไมมี่ความเส่ียง (Risk-free Rate) 
  βi  = คา่เบต้าหรือความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 
 
จากสมการ CAPM จะเหน็ได้วา่คา่ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ หรือค่าเบต้า เป็นคา่ท่ีแสดงถงึความเส่ียงของ

หลกัทรัพย์ใดๆ โดยมีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง (Linear Relationship) กบัผลตอบแทนท่ีจะได้รับ ความสมัพนัธ์นีส้ามารถ
จะเขียนความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์กบัคา่เบต้าของหลกัทรัพย์ได้ตามสมการ 

 
  E(Ri ) =  Rf + [E(Rm ) – Rf ] βi 
 
ซึง่เส้นตรงตามเส้นตลาดหลกัทรัพย์ (Security Market Line (SML)) แสดงดงัรูป 

   

 
 
 
 
 
 
 

1.2 ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของ Markowitz 
ตามทฤษฎีกลุม่หลกัทรัพย์ของ Markowitz (อ้างใน สดุา ปีตะวรรณ, 2553) เป็นแนวคิดท่ีริเร่ิมโดยการ

วางรากฐานวา่ การกระจายการลงทนุจะช่วยลดความเส่ียงเฉพาะในกรณีท่ีเป็นการลงทนุเป็นกลุม่หลกัทรัพย์โดย
หลกัทรัพย์แตล่ะคูมิ่ได้มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะท่ีไปด้วยกนัอยา่งสมบรูณ์ จงึจะสามารถลดค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของกลุม่หลกัทรัพย์ลงได้ แตถ้่ากระจายการลงทนุในหลกัทรัพย์หลายชนิดท่ีมีลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัรา

รูปท่ี 1 เส้นตลาดหลกัทรัพย์ (Security Market Line (SML)) 

SML 

Rf 

βi 
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ผลตอบแทนท่ีไปด้วยกนัอยา่งสมบรูณ์จะไมส่ามารถลดความเส่ียงของกลุม่หลกัทรัพย์ลงได้ นอกจากนัน้ทฤษฎีกลุม่
หลกัทรัพย์ของ Markowitz ได้แสดงให้เหน็ว่าผู้ลงทนุสามารถสร้างกลุม่หลกัทรัพย์ตา่งๆท่ีให้อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั
และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทนของกลุม่หลกัทรัพย์ในระดบัตา่งๆ ได้ทัง้นีจ้ะมีกลุม่หลกัทรัพย์ตา่งๆ 
จํานวนหนึง่ท่ีเหนือกวา่หรือมีประสทิธิภาพกวา่กลุม่หลกัทรัพย์อ่ืนๆ กลา่วคือเม่ือพิจารณาณความเส่ียงระดบัหนึง่กลุม่
หลกัทรัพย์เหลา่นีเ้ป็นกลุม่หลกัทรัพย์ท่ีให้อตัราผลตอบแทนสงูสดุ ในทํานองเดียวกนั ณ อตัราผลตอบแทนระดบัหนึง่กลุม่
หลกัทรัพย์เหลา่นีเ้ป็นกลุม่หลกัทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงต่ําสดุ กลุม่หลกัทรัพย์เหลา่นีจ้ะเรียงตวัตามขอบแนวระดบัอตัรา
ผลตอบแทนท่ีสงูท่ีสดุกบัขอบแนวระดบัความเส่ียงท่ีต่ําท่ีสดุ ตามทฤษฎีกลุม่หลกัทรัพย์ของ Markowitz เรียกขอบแนวท่ี
กลุม่หลกัทรัพย์เหลา่นีเ้รียงตวักนัอยูว่า่ “เส้นโค้งกลุม่หลกัทรัพย์ท่ีมีประสทิธิภาพ” (Efficient Frontier) ผู้ลงทนุจะเลือก
ลงทนุในกลุม่หลกัทรัพย์ท่ีมีประสิทธิภาพตามทศันคติท่ีมีตอ่ผลตอบแทนและความเส่ียงของผู้ลงทนุคนนัน้ ข้อสมมติฐาน
ตามแนวความคิดการกลุม่หลกัทรัพย์ของ Markowitz อยูภ่ายใต้ข้อสมมติฐานอนัเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้ลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. การตดัสนิใจลงทนุในแตล่ะทางเลือกผู้ลงทนุจะพิจารณาจากการกระจายของความเส่ียง 
2. โอกาสท่ีจะเกิดผลตอบแทนของกลุม่หลกัทรัพย์ในงวดระยะเวลาลงทนุผู้ลงทนุจะพยายามทําให้

อรรถประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับตอ่งวดเวลาลงทนุให้สงูท่ีสดุ โดยเส้นอรรถประโยชน์ของผู้ลงทนุแสดงถงึอรรถประโยชน์ท่ี
เพิ่มขึน้ในอตัราท่ีลดลงเม่ือมีความมัง่คัง่สงูขึน้ 

3. ผู้ลงทนุแต่ละคนจะกําหนดความเส่ียงจากการลงทนุบนพืน้ฐานของความแปรปรวนของอตัรา
ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะได้รับ 

4. การตดัสนิใจของผู้ลงทนุขึน้กบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะได้รับและความเส่ียงเทา่นัน้ดงันัน้เส้น
อรรถประโยชน์จึงเป็นฟังก์ชนัของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดไว้ กบัคา่ท่ีคาดไว้ของความแปรปรวน หรือสว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐานของอตัราผลตอบแทน 

5. ภายใต้ความเส่ียงระดบัหนึง่ ผู้ลงทนุจะเลือกการลงทนุท่ีให้อตัราผลตอบแทนสงูสดุ ในทํานอง
เดียวกนัภายใต้อตัราผลตอบแทนระดบัหนึง่ผู้ลงทนุจะเลือกการลงทนุท่ีมีความเส่ียงต่ําท่ีสดุ 

1.3 ประสทิธิภาพการเลือกหลักทรัพย์ของผู้จัดการกองทุนรวม 
(ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย, สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทนุ, การลงทนุในกองทนุ, 2548: 53-62) ไมว่า่จะ

เป็นกองทนุรวมกองทนุสว่นบคุคลและกองทนุสํารองเลีย้งชีพก็ตาม ถือเป็นวิธีการลงทนุท่ีมีการจ้างผู้ เช่ียวชาญมาทําหน้าท่ี
ในการบริหารเงินลงทนุดงันัน้ผู้ลงทนุก็ควรจะมีข้อมลูในการพิจารณาเพ่ือให้ทราบความสามารถของผู้จดัการกองทนุซึง่ก็
คือผลตอบแทนจากการลงทนุหรือผลการดําเนินงานของกองทนุนัน้เองโดยผลตอบแทนการลงทนุจะเป็นข้อมลูท่ีบง่บอกวา่
การลงทนุผา่นกองทนุนัน้คุ้มคา่กบัภาระคา่ใช้จ่ายหรือไมน่อกจากนี ้  ผู้ลงทนุก็สามารถใช้ผลการดําเนินงานกองทนุตา่งๆ
มาพิจารณาเปรียบเทียบการลงทนุในรูปแบบอ่ืนๆเพ่ือใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทนุ ในสว่นของผู้จดัการกองทนุก็เช่นกนั
การวดัผลการดําเนินงานเปรียบเสมือนกระจกท่ีบอกให้ผู้จดัการกองทนุทราบถงึผลท่ีได้จากการตดัสนิใจลงทนุว่าดีหรือไม่
เพ่ือท่ีจะได้กําหนดกลยทุธ์ในการลงทนุท่ีเหมาะสมตอ่ไปซึง่ตามหลกัการลงทนุแล้วการลงทนุท่ีมีความเส่ียงสงูจะให้
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัสงูและการลงทนุท่ีมีความเส่ียงต่ําจะให้ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัต่ํา ผลตอบแทนและความเส่ียงจะ
แปรผนัไปในทางเดียวกนัดงันัน้ในการวดัผลการดําเนินงานหากผู้ลงทนุสนใจเฉพาะอตัราผลตอบแทนนัน้ก็ถือว่าเป็นการ
มองภาพด้านเดียวเพ่ือให้การประเมินผลการดําเนินงานมีการนําเอาความเส่ียงในการลงทนุของกองทนุมาพิจารณา
ประกอบด้วยจงึควรใช้อตัราผลตอบแทนท่ีปรับด้วยคา่ความเส่ียง (Risk-adjusted return) ในการวดัผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมได้แก่มาตรวดัผลการดําเนินงานตามตวัแบบของ Sharpe Treynor และ Jensen  
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มาตรวดัประสทิธิภาพตามตวัแบบของ Jensen มีดงันี ้(Jensen, 1968) 
1. มาตรวดัประสทิธิภาพตามตวัแบบของ Jensen (Unconditional Jensen’s Measure) 
Jensen (1968) นําเสนอสมการถดถอยเพ่ือวดัประสทิธิภาพในการจดัการ Portfolio ของผู้จดัการ

กองทนุ โดยคา่อลัฟ่าของ Jensen ได้มาจากการประยกุต์แบบจําลอง CAPM และได้สะท้อนความแตกตา่งระหวา่ง
ผลตอบแทนจริงบน Portfolio และผลตอบแทนของการลงทนุท่ีมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (คา่เบต้า; β) โดยแบบจําลองคือ 

 
αi = (Rp - Rf ) - (Rm - Rf )βp  

 
โดยท่ี αi  = คา่อลัฟ่าของJensen 

Rp = อตัราผลตอบแทนของกองทนุรวม 
Rf  = อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ท่ีไมมี่ความเส่ียง 
Rm = อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์ 
βp  = คา่เบต้าหรือความเส่ียงท่ีเป็นระบบของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

คา่Jensen‘s alpha (αJ) เป็นคา่ท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบผลตา่งระหวา่งอตัราผลตอบแทนของ
กองทนุรวมกบัอตัราผลตอบแทนท่ีต้องการปรับด้วยคา่ความเส่ียง ซึง่คํานวณโดยใช้ตวัแบบการกําหนดราคาหลกัทรัพย์ 
(Capital Asset Pricing Model หรือ CAPM) 

ถ้าคา่อลัฟ่า (αJ) มีคา่เป็นบวกแสดงวา่อตัราผลตอบแทนของกองทนุรวมสงูกวา่อตัราผลตอบแทนท่ี
ต้องการณระดบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ1หน่วยในขณะท่ีถ้าคา่อลัฟ่า (αJ) มีคา่เป็นลบแสดงวา่อตัราผลตอบแทนของ
กองทนุรวมต่ํากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีต้องการณระดบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 1 หน่วย ดงันัน้ ถ้าคา่อลัฟ่า (αJ) ย่ิงสงูแสดง
วา่อตัราผลตอบแทนของกองทนุรวมสงูกวา่อตัราผลตอบแทนท่ี ต้องการ ณ ระดบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 1 หน่วยมาก 
  2. มาตรวดัประสทิธิภาพตามตวัแบบของ Jensen แบบมีเง่ือนไข (Conditional Jensen’s Measure) 

คา่อลัฟ่า (α) นัน้ให้แนวคิดเก่ียวกบัความสามารถในการเลือกหุ้นโดยผู้จดัการกองทนุรวมภายใต้ 
“ข้อมลูโดยรวม” เทา่ท่ีสามารถหาได้ แตใ่นกลยทุธ์การเลือกหุ้นท่ีแท้จริงแล้วขึน้อยูก่บัข้อมลูประกอบบางอยา่งและการ
พยากรณ์ราคาท่ีผนัผวนของหุ้นซึง่อาจเกิดจากสาเหตขุองอตัราการแลกเปล่ียนเงินตรา เพ่ือท่ีจะสามารถเลือกหุ้นท่ีราคา
ต่ํากวา่มลูคา่พืน้ฐานเข้ามาใน Portfolio ของกองทนุ ในบริบทของข้อมลูท่ีแคบลงและชดัเจนขึน้ ผู้จดัการกองทนุทัง้หลาย
สามารถเปล่ียนคา่อลัฟ่าและเบต้าได้เม่ือเวลาผ่านไปและเลือกหุ้นใหมเ่พ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการสร้างผลตอบแทนท่ี
เพิ่มขึน้ได้ โดยแบบจําลองคือ 

 
(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 

 
โดยท่ี ตวัแปร DYt-1 และ FXt-1 เป็นปัจจยัท่ีเพิ่มเข้ามาเพ่ือใช้ประกอบการคํานวณเพ่ือให้การวดั

ตามมาตรวดัผลตามตวัแบบของ Jensen มีการสะท้อนความเป็นจริงมากท่ีสดุ ซึง่ปัจจยัเหลา่นีม้กัจะมีผลกระทบโดยอ้อม
และมีอิทธิพลต่อการวดัอตัราผลตอบแทนของกองทนุรวม 
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โดยคา่ของคา่อลัฟ่าและเบต้าท่ีอธิบายเพิ่มเติมจากแบบจําลอง คือ 
 

α = α0 + α1(DYt-1 ) + α2(FXt-1 ) 
β = β0 + β1(DYt-1 ) + β2(FXt-1 ) 
     

คา่อลัฟ่าท่ีได้จากมาตรวดัประสิทธิภาพตามตวัแบบของ Jensen (Unconditional Jensen’s Measure) และ
มาตรวดัประสทิธิภาพตามตวัแบบของ Jensen แบบมีเง่ือนไข (Conditional Jensen’s Measure) นัน้ มีความแตกตา่งกนั  
โดยหากคา่อลัฟ่าท่ีได้จากมาตรวดัประสทิธิภาพตามตวัแบบของ Jensen นัน้ แสดงถงึ ประสทิธิภาพการเลือกหลกัทรัพย์
ของผู้จดัการกองทนุรวมในสภาวะตลาดโดยทัว่ไป สว่นคา่อลัฟ่าท่ีได้จากมาตรวดัประสทิธิภาพตามตวัแบบของ Jensen 
แบบมีเง่ือนไขนัน้ แสดงถงึ ประสทิธิภาพการเลือกหลกัทรัพย์ของผู้จดัการกองทนุรวมในสภาวะท่ีมีอิทธิพลและความผนั
ผวนจากปัจจยัแวดล้อมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในบริบทนัน้ด 

2. งานวจัิยที่เก่ียวข้อง 
พิเชษฐ โพธิจรรยากลุ (2545) ได้ทําการศกึษาถงึความเส่ียงและผลตอบแทนของกองทนุรวมทัว่ไปท่ีเปิด

ดําเนินงานและมีการลงทนุในประเทศไทยท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการกองทนุรวม 14 บริษัท ตัง้แตเ่ดือน
มิถนุายน ปี พ.ศ. 2540 ถงึเดือนธนัวาคม ปี พ.ศ. 2544 การศกึษาพบวา่ อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทนุรวมมีอตัราต่ํา
กวา่อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ และอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในสนิทรัพย์ท่ีปราศจาก
ความเส่ียง ทัง้นี ้ เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีศกึษาเป็นช่วงเวลาท่ีประเทศไทยกําลงัเข้าสูภ่าวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทําให้ผลท่ีได้
จากการศกึษาไมส่อดคล้องกบัทฤษฎี การศกึษาพบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทนของกองทนุและผลตอบแทนของ
ตลาดมีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัเป็นสว่นใหญ่ โดยมีคา่เบต้ารวมน้อยกวา่ 1 ซึง่แสดงวา่ กองทนุสว่นใหญ่จะมี
การปรับตวัท่ีช้ากวา่ตลาดหลกัทรัพย์ โดยเฉพาะกองทนุรวมท่ีมีนโยบายลงทนุแบบหน่วยลงทนุและตราสารหนี ้ จะให้
คา่เฉล่ียเบต้าท่ีน้อยจนถงึติดลบ 

นฐัพล อศัวแก้วฟ้า (2551) ได้ทําการศกึษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และประสทิธิภาพของ
กองทนุรวมโดยอาศยัคา่ดชันี Sharpe คา่ดชันี Treynor และคา่อลัฟ่าของ Jensen จากผลการศกึษาพบวา่ อตัรา
ผลตอบแทนเฉล่ียของกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุมีคา่ต่ํากวา่อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ แตมี่คา่
สงูกวา่อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในสนิทรัพย์ท่ีปราศจากความเส่ียง ในสว่นของความเส่ียง        พบวา่กองทนุรวม
ตราสารแหง่ทนุมีความเส่ียงต่ํากวา่ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย์ และจากการวิเคราะห์ประสทิธิภาพของกองทนุรวม
ตราสารแหง่ทนุโดยใช้ดชันี Sharpe ดชันี Treynor และคา่อลัฟ่าของ Jensen พบวา่ คา่ดชันีทัง้สามแสดงให้เหน็วา่
ประสทิธิภาพของกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุมีประสทิธิภาพต่ํากวา่ตลาด 

สวุิมล สงัขทบัทิมสงัข และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2554) ได้ทําการศกึษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยปัจจยัท่ีนํามาศกึษา ได้แก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศ ปริมาณเงินลงทนุในหุ้นจากชาวตา่งประเทศ อตัราสว่นราคาตลาดตอ่กําไรหุ้น          อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทตอ่ 
ดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา ดชันีอตุสาหกรรมดาวน์โจนส์ ดชันีราคาผู้บริโภค อตัราเงินเฟ้อ โดยใช้ข้อมลูทติุยภมิูแบบอนกุรม
เวลาในการศกึษาตัง้แตเ่ดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถงึเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2553 ผลการศกึษาพบวา่ อตัราสว่นราคาตลาด
ตอ่กําไรหุ้น และดชันีอตุสาหกรรมดาวน์โจนส์ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย ในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทตอ่ดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกาและอตัราเงินเฟ้อ มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัข้ามกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สว่นผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ปริมาณเงินลงทนุในหุ้น
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จากชาวตา่งประเทศ และดชันีราคาผู้บริโภค ไมมี่นยัสําคญัทางสถิติท่ีมีอิทธิพลตอ่ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย 

R. Shanmugham และ Zabiulla (2553) ได้ทําการศกึษากลยทุธ์การเลือกหลกัทรัพย์ของผู้จดัการกองทนุรวมใน
ประเทศอินเดีย ในช่วงเดือนเมษายน ค.ศ. 2006 ถงึเดือนธนัวาคม ค.ศ. 2009 จํานวนทัง้หมด 35 กองทนุ ในเง่ือนไขท่ีวา่
ถ้าคา่ Alpha ของ Jensen เป็นบวกและมีคา่นยัสําคญัท่ีสามารถยอมรับได้ แสดงวา่ ผู้จดัการกองทนุเหลา่นี ้ มี
ความสามารถในการพยากรณ์ความเคล่ือนไหวของราคาหุ้นได้ดีและประสบความสําเร็จในการซือ้หุ้นได้ในราคาท่ีต่ํากวา่
ราคาพืน้ฐานในจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม ซึง่หากใช้มาตรวดัของ Jensen แบบ Unconditional พบวา่ มีจํานวน 2 กองทนุท่ี
สร้างผลตอบแทนมากกวา่ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว้และหากใช้มาตรวดัของ Jensen แบบ Conditional พบวา่ มีจํานวน 9 
กองทนุท่ีสร้างผลตอบแทนมากกวา่ท่ีผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว้ 
 

วิธีการศึกษา 
 

1. ขอบเขตการศกึษา 
การศกึษาครัง้นีมุ้ง่เน้นเก่ียวกบัประสทิธิภาพการเลือกหลกัทรัพย์ของผู้จดัการกองทนุรวม LTF ในประเทศไทย 

โดยศกึษาจากตวัแปรอลัฟ่า ในการวดัผลการดําเนินการกองทนุรวมด้วยมาตรวดัประสทิธิภาพตามตวัแบบของ Jensen 
และมาตรวดัประสทิธิภาพตามตวัแบบของ Jensen แบบมีเง่ือนไข 

2. ขัน้ตอนการศกึษา 
การศกึษาเร่ืองประสทิธิภาพการเลือกหลกัทรัพย์ของผู้จดัการกองทนุรวมหุ้นระยะยาวในประเทศไทย มีขัน้ตอนท่ี

สําคญัดงันี ้ เก็บรวบรวมข้อมลูทติุยภมิูซึง่เป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ีใช้ในการศกึษาจากฐานข้อมลูและเวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวข้อง แล้ว
วิเคราะห์ข้อมลูโดยการใช้วิเคราะห์สมการถดถอย (Regression) 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การศกึษาครัง้นีมุ้ง่เน้นเก่ียวกบัประสทิธิภาพการเลือกหลกัทรัพย์ของผู้จดัการกองทนุรวม LTF ในประเทศไทย 

โดยศกึษาจากผลตอบแทนรายเดือนของแตล่ะกองทนุในระยะเวลา 5 ปี ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2551-2555 ของกองทนุ LTF 
จํานวนทัง้สิน้ 52 กองทนุ 

4. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
ในการศกึษาครัง้นี ้ ใช้ข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุ (NAV) ในการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression) เพ่ือวดั

ประสทิธิภาพในการจดัการ Portfolio ของผู้จดัการกองทนุ ด้วยมาตรวดัประสทิธิภาพตามตวัแบบของ Jensen ดงันี ้
วเิคราะห์ประสิทธิภาพการเลือกหลักทรัพย์ของผู้จัดการกองทุนจากมาตรวัดประสทิธิภาพตามตัวแบบ

ของ Jensen (Unconditional Jensen’s Measure) 
คา่อลัฟ่าของ Jensen ได้มาจากการประยกุต์แบบจําลอง CAPM และได้สะท้อนความแตกตา่งระหว่าง

ผลตอบแทนจริงบน Portfolio และผลตอบแทนของการลงทนุท่ีมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (คา่เบต้า; β) มีสตูรการคํานวณ
ดงันี ้คือ    (Rp - Rf )t = α + β(Rm - Rf )t + εpt 

โดย Rp  = ผลตอบแทนของกองทนุ 
 Rf  = ผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง 
 Rm = ผลตอบแทนของตลาด 

   εpt  = คา่ความผิดพลาดแบบสุม่ 
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คา่ α จะได้จากการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis) ท่ีมี Rp - Rf  เป็นตวัแปรตามและมี Rm 

- Rf  เป็นตวัแปรอิสระ โดยคา่ Rp  นัน้ได้จากการหาอตัราผลตา่งของมลูคา่หน่วยลงทนุ (NAV) Rm  นัน้ได้จากการหา
อตัราผลตา่งของดชันีตลาดหลกัทรัพย์ และคา่ Rf  นัน้ได้จากการหาอตัราผลต่างของอตัราดอกเบีย้ออมทรัพย์ของธนาคาร
พาณิชย์ ซึง่ในท่ีนีใ้ช้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกรุงเทพ โดยการหาอตัราผลตา่งของคา่ R ทัง้สามนี ้  ใช้ผลต่างเทียบเป็น
รายเดือน โดยคา่สมัประสิทธ์ิอลัฟ่าถกูใช้เพ่ือวดัประสทิธิภาพของกองทนุรวมในแง่ของผลตอบแทนท่ีได้จากการเลือก
หลกัทรัพย์เข้าไปใน Portfolio ของผู้จดัการกองทนุ ซึง่จะแสดงให้เหน็ถงึความสามารถในการเลือกหุ้นของผู้จดัการกองทนุ
โดยปราศจากเง่ือนไขของตลาด ณ เวลานัน้ๆ ความชนัของสมการถดถอยซึง่ก็คือคา่เบต้า (β) จะเป็นตวัวดัความเส่ียงท่ี
เป็นระบบของกองทนุรวมนัน้ 

คา่อลัฟ่า (α) ถกูทดสอบด้วยคา่นยัสําคญัท่ีระดบั 5% โดยใช้คา่ t-statistic โดยถ้าคา่เป็นบวก และ มีคา่
นยัสําคญัท่ีสามารถยอมรับได้ (คา่สถิติ f < 0.05) นัน้แสดงให้เหน็วา่ ผู้จดัการกองทนุสามารถเลือกหลกัทรัพย์หรือเลือกหุ้น
ได้ในราคาท่ีต่ํากวา่ราคาพืน้ฐาน หรือกลา่วคือ การเลือกหลกัทรัพย์ของผู้จดัการกองทนุรวมมีประสทิธิภาพ และสมการท่ี
ได้จากการวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยนีส้ามารถนํามาอธิบายประสทิธิภาพการเลือกหลกัทรัพย์ของผู้จดัการกองทนุ
รวมได้ 

กําหนดสมมติฐานการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้
  H10: α<= 0 คือ การเลือกหลกัทรัพย์ของผู้จดัการกองทนุรวมไม่มีประสทิธิภาพ 
  H11: α> 0 คือ การเลือกหลกัทรัพย์ของผู้จดัการกองทนุรวมมีประสทิธิภาพ 

วเิคราะห์ประสิทธิภาพการเลือกหลักทรัพย์ของผู้จัดการกองทุนจากมาตรวัดผลประสทิธิภาพตามตัว
แบบของ Jensen แบบมีเงื่อนไข (Conditional Jensen’s Measure) 

วิเคราะห์ด้วยวิธีเดียวกบัมาตรวดัผลการดําเนินการตามตวัแบบของ Jensen แตมี่การเพิ่มเติมในสว่นของ
คา่อลัฟ่า (α) และเบต้า (β) ซึง่จะได้สตูรคํานวณดงันี ้
 

(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 ้จะใช้คา่ของ 2 ตวัแปรท่ีเก่ียวข้อง เป็นเง่ือนไขในการวิเคราะห์สมการถดถอยเพ่ือหาค่าอลัฟ่าและเบต้า 
ได้แก่  

DYt-1 คือ ผลตอบแทนจากเงินปันผลโดยรวมของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
FXt-1 คือ ผลตอบแทนของอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทเทียบกบัสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา 
เหตุผลท่ีใช้ผลตอบแทนจากเงินปันผลโดยรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปัจจัยเพิ่มเติมนัน้ 

เน่ืองจากโดยทัว่ไปการเลือกหลกัทรัพย์ของผู้จดัการกองทนุรวมส่วนใหญ่แล้วจะเลือกในหลกัทรัพย์ท่ีมีอตัราการปันผลท่ี
ค่อนข้างสงู ปันผลได้อย่างสม่ําเสมอทกุปี เพ่ือให้สามารถการันตีผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ในระดบัหนึ่ง และ
เหตุผลท่ีใช้ผลตอบแทนของอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทเทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เป็นปัจจัยเพิ่มเติมนัน้ 
เน่ืองจากผู้จดัการกองทนุรวมในหลายกองทนุ นิยมเลือกหลกัทรัพย์ท่ีมีมลูค่าทางการตลาดค่อนข้างใหญ่ มีความมัน่คง
ทางการเงินสงู ซึ่งหลกัทรัพย์ท่ีมีมลูค่าทางการตลาดสงูนัน้ เป็นหลกัทรัพย์ท่ีนกัลงทนุต่างชาตินิยมนําเงินมาลงทนุซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จงึมีเร่ืองเก่ียวกบัความผนัผวนของสกลุเงินมาเก่ียวข้อง และสกลุเงินท่ีใช้เป็นสากลใน
การซือ้ขาย ก็คือสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา      และความสมัพนัธ์ของอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทเทียบกบัสกลุ
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

 วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จงัหวัดเชียงใหม่ 

เงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกานัน้จะมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมี
นยัสําคญั 

α0, α1, α2 ได้จากการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis) ท่ีมี Rp - Rf  เป็นตวัแปรตาม และมี
ตวัแปรอิสระดงันี ้คือ DYt-1, FXt-1, Rm - Rf , (Rm - Rf )t(DYt-1 ) และ (Rm - Rf )t(FXt-1 )  โดยคา่
สมัประสทิธ์ิอลัฟ่าจากมาตรวดัประสทิธิภาพตามตวัแบบของ Jensen แบบมีเง่ือนไข สะท้อนให้เหน็ถงึความสามารถใน
การจดัการกบั Portfolio ของผู้จดัการกองทนุรวมโดยมีปัจจยัการรับรู้ข้อมลูภายในมาเก่ียวข้องด้วย 

คา่อลัฟ่า (α0) ถกูทดสอบด้วยคา่นยัสําคญัท่ีระดบั 5% โดยใช้คา่ t-statistic โดยถ้าคา่เป็นบวก และ มีคา่
นยัสําคญัท่ีสามารถยอมรับได้ (คา่สถิติ f < 0.05) นัน้แสดงให้เหน็วา่ ผู้จดัการกองทนุสามารถเลือกหลกัทรัพย์หรือเลือกหุ้น
ได้ในราคาท่ีต่ํากวา่ราคาพืน้ฐาน หรือกลา่วคือ การเลือกหลกัทรัพย์ของผู้จดัการกองทนุรวมมีประสทิธิภาพ และสมการท่ี
ได้จากการวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยนีส้ามารถนํามาอธิบายประสทิธิภาพการเลือกหลกัทรัพย์ของผู้จดัการกองทนุ
รวมได้ 

กําหนดสมมติฐานการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้
  H20: α<= 0 คือ การเลือกหลกัทรัพย์ของผู้จดัการกองทนุรวมไม่มีประสทิธิภาพ 
  H21: α> 0 คือ การเลือกหลกัทรัพย์ของผู้จดัการกองทนุรวมมีประสทิธิภาพ 

 

ผลการศึกษา 
จากการศกึษา ประสทิธิภาพการเลือกหลกัทรัพย์ของผู้จดัการกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในประเทศไทย

ทัง้หมด 52 กองทนุ โดยใช้ข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุ (NAV) ระหวา่งปี พ.ศ. 2551 – 2555 ผลการศกึษาแสดงในตาราง
ดงัตอ่ไปนี ้
ตารางที่ 1 Descriptive Data ของแตล่ะกองทนุ คา่ในวงเลบ็คือลําดบัท่ีในแตล่ะคา่สถิติ 

ช่ือย่อ 
ผลตอบแทน 

ตํ่าสุด 
ผลตอบแทน 

สูงสุด 
ผลตอบแทน 
เฉล่ียต่อปี 

ส่วนเบ่ียงเบน 
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) 
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

 วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จงัหวัดเชียงใหม่ 

ช่ือย่อ 
ผลตอบแทน 

ตํ่าสุด 
ผลตอบแทน 

สูงสุด 
ผลตอบแทน 
เฉล่ียต่อปี 

ส่วนเบ่ียงเบน 
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) 
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

 วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จงัหวัดเชียงใหม่ 

ช่ือย่อ 
ผลตอบแทน 

ตํ่าสุด 
ผลตอบแทน 

สูงสุด 
ผลตอบแทน 
เฉล่ียต่อปี 

ส่วนเบ่ียงเบน 
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) 
 
ตารางที่ 2 แสดงการจดัสรรเงินลงทนุ (Asset Allocation) ของกองทนุตา่งๆ 

ลาํดับ ช่ือย่อ 
Asset Allocation (%) 

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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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

 วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จงัหวัดเชียงใหม่ 

ลาํดับ ช่ือย่อ 
Asset Allocation (%) 

Stocks Bonds Cash Other 

17 KFLTF50 97.39 0 1.56 1.04 
18 KFLTFDIV 95.63 0 4.21 0.16 
19 KFLTFD70 67.32 0 32.67 0.01 
20 KFLTFEQ 96.92 0 3.72 -0.64 
21 KFLTFEQ70D 65.03 0 32.67 2.3 
22 KFLTFA50-D 98.55 0 1.45 0 
23 K20SLTF 101.81 0 1.47 -3.28 
24 K70LTF 73.58 8.8 20.83 -3.21 
25 KGLTF 100.44 0 1.72 -2.17 
26 KSDLTF 79.91 0 19.39 0.7 
27 KEQLTF 99.42 0 0.87 -0.29 
28 KDLTF 102.28 0 1.41 -3.69 
29 CIMB-PRINCIPAL 70LTFD 67.23 0 37.17 -4.4 
30 CIMB-PRINCIPAL LTF 95.27 0 7.18 -2.45 
31 SCBLT2 97.14 0 6.87 -4.01 
32 SCBLT3 95.34 0 5.98 -1.31 
33 SCBLTT 99.19 0 12.55 -11.74 
34 SCBLT1 70.69 20.67 10.3 -1.67 
35 SCBLTS 70.78 10.85 17.6 0.77 
36 SCBLT4 96.19 0 9.86 -6.05 
37 BigCapLTF 92.01 0 10.38 -2.39 
38 LTFD 94.29 0 5.78 -0.08 
39 B-LTF 87.01 0 11.7 1.29 
40 BLTF75 69.41 5.15 26.94 -1.51 
41 FAM LTF 97.82 0 1.69 0.49 
42 PHATRA LTFD 98.79 0 0.78 0.43 
43 1SG-LTF 90.4 0 8.91 0.68 
44 1S-LTF 93.15 0 6.08 0.77 
45 1SMART-LTF 77.1 0 22.56 0.35 
46 EP-LTF 87.67 0 20.38 -8.05 
47 MG-LTF 97.43 0 2.52 14.51 
48 MV-LTF 87.99 0 11.29 0.71 
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

 วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จงัหวัดเชียงใหม่ 

ลาํดับ ช่ือย่อ 
Asset Allocation (%) 

Stocks Bonds Cash Other 

49 MA-LTF 96.56 0 3.99 -0.56 
50 MIF-LTF 97.49 0 4.29 -1.78 
51 ASP-LTF 90.6 0 2.84 6.56 
52 ASP-GLTF 91.15 0 3.03 5.82 
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

 วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จงัหวัดเชียงใหม่ 

ตารางที่ 3 แสดงสดัสว่นการลงทนุในหุ้นแยกตามประเภทอตุสาหกรรม 5 อนัดบัแรกของ Portfolio ในแตล่ะกองทนุ 
ชื่อย่อ 1st Sector 2nd Sector 3rd Sector 4th Sector 5th Sector 

70/30-D LTF Industrials Consumer Cyclical Real Estate Communication Services Technology 
BIG CAP-D LTF Communication Services Industrials Financial Services Technology Consumer Cyclical 
JB25 LTF Energy Financial Services Communication Services Industrials Consumer Defensive 
JBP LTF Energy Financial Services Communication Services Industrials Consumer Defensive 
TISCOLTF Communication Services Industrials Financial Services Real Estate Energy 
TDLTF Communication Services Industrials Financial Services Real Estate Energy 
CG-LTF Industrials Consumer Cyclical Real Estate Communication Services Financial Services 
P-LTF Financial Services Consumer Defensive Communication Services Energy Real Estate 
MS-CORE LTF Communication Services Industrials Financial Services Energy Real Estate 
UOBLTF Financial Services Energy Industrials Real Estate Communication Services 
VALUE-D LTF Industrials Real Estate Communication Services Financial Services Consumer Cyclical 
ABLTF Financial Services Consumer Cyclical Utilities Industrials Consumer Defensive 
KSLTF Communication Services Real Estate Energy Consumer Defensive Basic Materials 
KTLF Financial Services Industrials Communication Services Real Estate Energy 
KSET50LTF Financial Services Energy Communication Services Industrials Consumer Defensive 
KTLF70/30 Industrials Financial Services Communication Services Real Estate Consumer Cycilcal 
KFLTF50 Financial Services Energy Communication Services Industrials Consumer Defensive 
KFLTFDIV Real Estate Financial Services Consumer Defensive Utilities Communication Services 
KFLTFD70 Financial Services Real Estate Communication Services Consumer Cyclical Consumer Defensive 
KFLTFEQ Consumer Cyclical Energy Healthcare Financial Services Communication Services 
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

 วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จงัหวัดเชียงใหม่ 

ชื่อย่อ 1st Sector 2nd Sector 3rd Sector 4th Sector 5th Sector 
KFLTFEQ70D Consumer Cyclical Real Estate Healthcare Communication Services Energy 
KFLTFA50-D Communication Services Energy Consumer Defensive Healthcare Basic Materials 
K20SLTF Real Estate Industrials Financial Services Communication Services Consumer Cyclical 
K70LTF Financial Services Energy Real Estate Industrials Communication Services 
KGLTF Industrials Real Estate Financial Services Consumer Cyclical Energy 
KSDLTF Financial Services Energy Communication Services Industrials Consumer Defensive 
KEQLTF Financial Services Industrials Energy Real Estate Communication Services 
KDLTF Financial Services Energy Industrials Real Estate Communication Services 
CIMB-PRINCIPAL 70LTFD Financial Services Real Estate Communication Services Utilities Consumer Cyclical 
CIMB-PRINCIPAL LTF Financial Services Industrials Real Estate Consumer Cyclical Communication Services 
SCBLT2 Financial Services Energy Communication Services Consumer Defensive Industrials 
SCBLT3 Financial Services Real Estate Industrials Communication Services Consumer Cyclical 
SCBLTT Financial Services Industrials Real Estate Energy Communication Services 
SCBLT1 Financial Services Energy Communication Services Consumer Defensive Industrials 
SCBLTS Financial Services Energy Communication Services Industrials Consumer Defensive 
SCBLT4 Financial Services Energy Communication Services Industrials Basic Materials 
BigCapLTF Industrials Communication Services Financial Services Consumer Cyclical Real Estate 
LTFD Industrials Communication Services Financial Services Real Estate Consumer Cyclical 
B-LTF Financial Services Industrials Consumer Defensive Utilities Communication Services 
BLTF75 Industrials Financial Services Consumer Defensive Utilities Communication Services 
FAM LTF Financial Services Energy Communication Services Industrials Consumer Defensive 
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

 วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จงัหวัดเชียงใหม่ 

ชื่อย่อ 1st Sector 2nd Sector 3rd Sector 4th Sector 5th Sector 
PHATRA LTFD Financial Services Communication Services Consumer Cyclical Energy Utilities 
1SG-LTF Real Estate Financial Services Energy Communication Services Industrials 
1S-LTF Financial Services Industrials Communication Services Real Estate Consumer Cyclical 
1SMART-LTF Financial Services Energy Communication Services Industrials Consumer Defensive 
EP-LTF Technology Industrials Financial Services Consumer Defensive Consumer Cyclical 
MG-LTF Communication Services Industrials Financial Services Consumer Cyclical Basic Materials 
MV-LTF Communication Services Industrials Financial Services Real Estate Consumer Cyclical 
MA-LTF Real Estate Financial Services Industrials Communication Services Consumer Cyclical 
MIF-LTF Communication Services Basic Materials Consumer Cyclical Real Estate Industrials 
ASP-LTF Real Estate Financial Services Industrials Communication Services Technology 
ASP-GLTF Real Estate Financial Services Industrials Communication Services Consumer Cyclical 
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

 วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จงัหวัดเชียงใหม่ 

ตารางที่ 4 ผลของการศกึษาด้วยมาตรวดัประสิทธิภาพตามตวัแบบของ Jensen  
อันดับ ช่ือย่อ 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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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

 วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จงัหวัดเชียงใหม่ 

อันดับ ช่ือย่อ Alpha Coefficient t-statistics R-Square Sig. F 
34 JBP LTF -0.00112205 -0.68646865 0.95031840 0.00000000 
35 KGLTF -0.00120936 -0.53069828 0.94940820 0.00000000 
36 ASP-LTF -0.00129516 -0.50204518 0.92499078 0.00000000 
37 JB25 LTF -0.00142498 -0.63801704 0.95332082 0.00000000 
38 SCBLTS -0.00143354 -1.48536734 0.91791367 0.00000000 
39 SCBLT2 -0.00168907 -1.01526720 0.96731076 0.00000000 
40 1S-LTF -0.00219230 -0.91909719 0.93772095 0.00000000 
41 SCBLT3 -0.00224951 -0.89138465 0.92255929 0.00000000 
42 K70LTF -0.00243342 -1.46796189 0.94690168 0.00000000 
43 KDLTF -0.00244601 -1.10452609 0.95182850 0.00000000 
44 CIMB-PRINCIPAL LTF -0.00249461 -0.82255654 0.87839866 0.00000000 
45 SCBLT1 -0.00311818 -2.06261082 0.95245870 0.00000000 
46 SCBLTT -0.00391772 -1.37965745 0.88534700 0.00000000 
47 KFLTFA50-D -0.00398304 -1.27340405 0.89164959 0.00000000 
48 MG-LTF -0.00506279 -1.68131346 0.90607808 0.00000000 
49 KFLTFEQ70D -0.00515524 -2.19344664 0.88688808 0.00000000 
50 CIMB-PRINCIPAL 70LTFD -0.00522067 -1.77169518 0.85528044 0.00000000 
51 KSDLTF -0.00691933 -2.26260354 0.66303100 0.00000000 
52 SCBLT4 -0.00751452 -3.39835870 0.92777075 0.00000000 
 

จากตารางท่ี 4 ผลการศกึษาโดยใช้สมการถดถอย (Regression Analysis) ในแตล่ะกองทนุ พบวา่ กองทนุท่ีมี
คา่อลัฟ่า (α) เป็นบวกท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และมีคา่นยัสําคญัท่ียอมรับได้ (คา่สถิติ f < 0.05) มีจํานวนทัง้สิน้ 29 
กองทนุ และกองทนุ ท่ีมีคา่อลัฟ่าเป็นลบ มีจํานวน 23 กองทนุ โดยกองทนุท่ีมีค่าอลัฟ่าเป็นบวกมากท่ีสดุ ได้แก่ กองทนุเปิด 
อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว (ABLTF) และกองทนุท่ีมีคา่อลัฟ่าเป็นลบมากท่ีสดุ ได้แก่ กองทนุเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว
อินเตอร์ (SCBLT4) 
 
ตารางที่ 5 ผลของการศกึษาด้วยมาตรวดัประสิทธิภาพตามตวัแบบของ Jensen แบบมีเง่ือนไข 

อันดับ ช่ือย่อ Alpha Coefficient t-statistics R-Square Sig. F 
1 P-LTF 0.03821193 2.01419472 0.72354622 0.00000000 
2 CIMB-PRINCIPAL LTF 0.02855236 2.36907320 0.90542521 0.00000000 
3 CIMB-PRINCIPAL 70LTFD 0.02368104 1.99182090 0.88397903 0.00000000 
4 MIF-LTF 0.01880889 1.11097844 0.85244225 0.00000000 
5 ABLTF 0.01303837 1.26301078 0.92924700 0.00000000 
6 B-LTF 0.01290752 1.44582147 0.93815870 0.00000000 
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

 วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จงัหวัดเชียงใหม่ 

อันดับ ช่ือย่อ Alpha Coefficient t-statistics R-Square Sig. F 
7 KFLTFEQ70D 0.01273660 0.44096235 0.89608083 0.00000000 
8 1SMART-LTF 0.00960460 2.22737422 0.37267488 0.00011775 
9 MG-LTF 0.00803677 0.62446272 0.91550763 0.00000000 
10 MS-CORE LTF 0.00716701 0.27266659 0.63537076 0.00000000 
11 BLTF75 0.00710651 0.87703211 0.92252546 0.00000000 
12 UOBLTF 0.00679378 1.05492743 0.97669409 0.00000000 
13 SCBLTS 0.00668110 1.80829332 0.94075401 0.00000000 
14 KSDLTF 0.00659263 0.50054421 0.69218114 0.00000000 
15 KFLTFDIV 0.00592475 0.35268976 0.81591601 0.00000000 
16 EP-LTF 0.00136296 0.16405648 0.93479946 0.00000000 
17 1SG-LTF 0.00022324 0.02231231 0.94786769 0.00000000 
18 KEQLTF -0.00114604 -0.12494093 0.96203591 0.00000000 
19 TISCOLTF -0.00229272 -0.11658740 0.81183182 0.00000000 
20 KSET50LTF -0.00256395 -0.49651624 0.98744091 0.00000000 
21 KFLTF50 -0.00419833 -0.78207012 0.98657023 0.00000000 
22 FAM LTF -0.00465507 -0.64049474 0.97002945 0.00000000 
23 SCBLT3 -0.00494620 -0.48847336 0.93860021 0.00000000 
24 BigCapLTF -0.00612268 -1.00052344 0.97622953 0.00000000 
25 ASP-GLTF -0.00626832 -0.96353805 0.97433552 0.00000000 
26 CG-LTF -0.00675714 -0.52013198 0.91745744 0.00000000 
27 KTLF70/30 -0.00820698 -1.08192735 0.94952085 0.00000000 
28 KGLTF -0.00888932 -0.87423575 0.95039456 0.00000000 
29 SCBLTT -0.00894515 -0.76409214 0.90403139 0.00000000 
30 MA-LTF -0.00904221 -1.64540939 0.98235205 0.00000000 
31 TDLTF -0.00967413 -0.45445234 0.79066488 0.00000000 
32 KFLTFD70 -0.00967853 -0.96321266 0.86413522 0.00000000 
33 KFLTFA50-D -0.00975082 -0.25007310 0.89757424 0.00000000 
34 KDLTF -0.01023970 -1.03835898 0.95295772 0.00000000 
35 K70LTF -0.01171943 -1.60809575 0.94945858 0.00000000 
36 1S-LTF -0.01283156 -1.23079974 0.94140883 0.00000000 
37 ASP-LTF -0.01326455 -1.21190368 0.93350527 0.00000000 
38 SCBLT2 -0.01330974 -1.94332206 0.97271620 0.00000000 
39 JBP LTF -0.01420594 -2.05915850 0.95641218 0.00000000 
40 KFLTFEQ -0.01575172 -1.48961583 0.93885024 0.00000000 
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

 วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จงัหวัดเชียงใหม่ 

อันดับ ช่ือย่อ Alpha Coefficient t-statistics R-Square Sig. F 
41 KSLTF -0.01579436 -1.61337131 0.91934223 0.00000000 
42 SCBLT4 -0.01598031 -1.72047629 0.93723669 0.00000000 
43 70/30-D LTF -0.01714456 -1.52623011 0.89976782 0.00000000 
44 KK LTFD -0.01768675 -1.78562986 0.91608994 0.00000000 
45 SCBLT1 -0.01839488 -2.90091060 0.95880811 0.00000000 
46 KTLF -0.01858961 -2.89786407 0.97531669 0.00000000 
47 LTFD -0.01878114 -2.21427881 0.95729331 0.00000000 
48 JB25 LTF -0.01881965 -2.00958232 0.95958160 0.00000000 
49 BIG CAP-D LTF -0.01902310 -1.22193832 0.88581228 0.00000000 
50 MV-LTF -0.01918799 -1.77779082 0.93897833 0.00000000 
51 VALUE-D LTF -0.02241350 -1.67003740 0.91755871 0.00000000 
52 K20SLTF -0.04236803 -1.25217123 0.35165576 0.00026068 

 
จากตารางท่ี 5 ผลการศกึษาโดยใช้สมการถดถอย (Regression Analysis) ในแตล่ะกองทนุ พบวา่ กองทนุท่ีมี

คา่อลัฟ่า (α) เป็นบวกท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และมีคา่นยัสําคญัท่ียอมรับได้ (คา่สถิติ f < 0.05) มีจํานวนทัง้สิน้ 17 
กองทนุ และกองทนุ ท่ีมีคา่อลัฟ่าเป็นลบ มีจํานวน 35 กองทนุ โดยกองทนุท่ีมีค่าอลัฟ่าเป็นบวกมากท่ีสดุ ได้แก่ กองทนุเปิด 
ฟิลลปิ หุ้นระยะยาว (P-LTF)  และกองทนุท่ีมีคา่อลัฟ่าเป็นลบมากท่ีสดุ ได้แก่ กองทนุเปิดเค 20 ซีเลค็ท์หุ้นระยะยาวปันผล 
(K20SLTF) 
 

การอภปิรายผลการศึกษา 
 

จากผลการศกึษาประสทิธิภาพการเลือกหลกัทรัพย์ของผู้จดัการกองทนุรวมหุ้นระยะยาวในประเทศไทย  
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2551 – 2555 จํานวน 52 กองทนุ พบวา่ 

วิเคราะห์ประสิทธิภาพการเลือกหลักทรัพย์ของผู้ จัดการกองทุนจากมาตรวัดประสิทธิภาพตามตัวแบบของ 
Jensen พบว่า ผู้จดัการกองทนุรวม LTF ท่ีมีประสิทธิภาพในการเลือกหลกัทรัพย์ มีจํานวนทัง้สิน้ 29 กองทนุ และผู้จดัการ
กองทนุรวม LTF ท่ีไม่มีประสิทธิภาพในการเลือกหลกัทรัพย์ มีจํานวน 23 กองทนุ สรุปผลการศกึษาได้ว่า จํานวนผู้จดัการ
กองทุนท่ีมีประสิทธิภาพมีมากกว่าจํานวนผู้ จัดการกองทุนท่ีไม่มีประสิทธิภาพในการเลือกหลักทรัพย์ในสภาวะตลาด 
โดยทัว่ไป โดยผู้จดัการกองทนุรวม LTF ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ได้แก่ ผู้จดัการของกองทนุกองทนุเปิด อเบอร์ดีนหุ้น
ระยะยาว (ABLTF) ซึง่มีสดัสว่นการลงทนุในหุ้นใน Portfolio ถึง 98.81% โดยลงทนุในหมวดการเงินและธนาคารมากท่ีสดุ 
และผู้จัดการกองทุนรวม LTF ท่ีไม่มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ได้แก่ ผู้จัดการของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว
อินเตอร์ (SCBLT4) ซึง่มีสดัสว่นการลงทนุในหุ้นใน Portfolio 96.19% โดยลงทนุในหมวดการเงินและธนาคารมากท่ีสดุ 

วิเคราะห์ประสิทธิภาพการเลือกหลักทรัพย์ของผู้ จัดการกองทุนจากมาตรวัดประสิทธิภาพตามตัวแบบของ 
Jensen แบบมีเง่ือนไข พบว่า ผู้จัดการกองทุนรวม LTF ท่ีมีประสิทธิภาพในการเลือกหลกัทรัพย์ มีจํานวนทัง้สิน้ 17 
กองทนุ และผู้จดัการกองทนุรวม LTF ท่ีไม่มีประสิทธิภาพในการเลือกหลกัทรัพย์ มีจํานวน 35 กองทนุ สรุปผลการศกึษา
ได้วา่ จํานวนผู้จดัการกองทนุท่ีมีประสทิธิภาพมีน้อยกวา่จํานวนผู้จดัการกองทนุท่ีไม่มีประสิทธิภาพในการเลือกหลกัทรัพย์



 
 

 182

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

 วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จงัหวัดเชียงใหม่ 

ในสภาวะท่ีมีอิทธิพลหรือความผนัผวนจากปัจจยัแวดล้อมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยผู้จดัการกองทนุรวม LTF ท่ีมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสดุ ได้แก่ ผู้จดัการของกองทนุเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) ซึง่มีสดัสว่นการลงทนุในหุ้นใน Portfolio 95.13% 
โดยลงทุนในหมวดการเงินการธนาคารมากท่ีสุด และผู้ จัดการกองทุนรวม LTF ท่ีไม่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ได้แก่ 
ผู้จดัการของกองทนุเปิดเค 20 ซีเลค็ท์หุ้นระยะยาวปันผล (K20SLTF) ซึง่มีสดัสว่นการลงทนุในหุ้นใน Portfolio 101.81% 
โดยลงทนุในหมวดอสงัหาริมทรัพย์มากท่ีสดุ 

สําหรับผู้จดัการกองทนุรวมท่ีมีประสทิธิภาพการเลือกหลกัทรัพย์จากการวดัด้วยมาตรวดัประสทิธิภาพตามตวั
แบบของ Jensen และการวดัด้วยมาตรวดัประสทิธิภาพตามตวัแบบของ Jensen แบบมีเง่ือนไขนัน้ มีจํานวนทัง้สิน้ 10 
กองทนุ สรุปผลการศกึษาได้วา่ ผู้จดัการกองทนุทัง้ 10 กองทนุนี ้ มีประสทิธิภาพในการเลือกหลกัทรัพย์ทัง้ในสภาวะตลาด
โดยทัว่ไป และในสภาวะท่ีมีอิทธิพลหรือความผนัผวนจากปัจจยัแวดล้อมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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การวิเคราะห์ปัจจัยของอัตราส่วนทางการเงนิของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวัดลาํปาง 

Factor Analysis of Financial Ratios of Agricultural Cooperatives in Lampang Province 

จิตติพงศ์ พทุธรักษา* และชยัวฒิุ ตัง้สมชยั** 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัของอตัราส่วนทางการเงินว่า ปัจจยัจากอตัราส่วนใดมีผลต่อการ

ดําเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัลําปาง ข้อมลูท่ีศึกษาได้จากการสํารวจสหกรณ์การเกษตรในจังหวดัลําปาง

ของรอบปีบญัชี 2555 จํานวน 35 แห่ง สําหรับการกําหนดจํานวนปัจจยัทางการเงินใช้การวิเคราะห์ปัจจยัและใช้การสกดั

ปัจจยัด้วยวิธี Principal Component Analysis (PCA) และหมนุปัจจยัด้วยวิธี Varimax ผลการวิเคราะห์ปัจจยัพบว่าผลการ

ดําเนินงานด้านการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัลําปางสามารถอธิบายได้ด้วยปัจจยัทางการเงินจํานวน 4 ปัจจยั คือ 

1) ปัจจยัประสิทธิภาพการบริหารเงินทนุและค่าใช้จ่าย 2) ปัจจยัด้านการเติบโตและการเปล่ียนแปลงอตัรากําไรขัน้ต้น 3) 

ปัจจยัด้านสภาพคลอ่งและ 4) ปัจจยัทางธุรกรรมจากสมาชิก 

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 
สหกรณ์เป็นองค์กรนิติบคุคล ซึง่ตัง้ขึน้มาเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ เร่ิมก่อตัง้สหกรณ์ ในปี 

พ.ศ. 2459 สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจท่ีแตกตา่งจากธุรกิจโดยทัว่ไป สหกรณ์เป็นของสมาชิก ดําเนินการโดยสมาชิกและเพ่ือ
ประโยชน์ของสมาชิก ในการดําเนินงานของสหกรณ์จะอยูภ่ายใต้อดุมการณ์ รวมถงึหลกัการ วิธีการสหกรณ์ และพ.ร.บ. 
สหกรณ์ สิง่เหลา่นีถื้อเป็นสิง่สําคญัในการดําเนินงาน ท่ีจะทําให้สหกรณ์ประสบความสําเร็จ จากภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์
ไทย ปี 2555 มีจํานวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรทัง้สิน้ 10,631 แหง่ แบง่เป็นกลุม่สหกรณ์ในภาคเกษตร จํานวน 3,684 แหง่ 
กลุม่สหกรณ์นอกภาคเกษตร 2,854 แหง่ และกลุม่เกษตรกร จํานวน 4,093 แหง่ ประกอบไปด้วยจํานวนสมาชิกรวม 11.5 
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17.9 ของประชากรทัง้ประเทศ มีทนุดําเนินงานรวมเทา่กบั 1.8 ล้านล้านบาท     และมีมลูคา่ธุรกิจ 

 
 

*นกัศกึษาปริญญาโท คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
**ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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รวม 1.9 ล้านล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 16.4 ของ GDP โดยมีรายได้รวมเท่ากบั 3.2 แสนล้านบาท ในขณะท่ี

คา่ใช้จ่ายรวมเท่ากบั 2.7 แสนล้านบาท เหลือเป็นกําไรสทุธิรวมทัง้สิน้ 5.5 หม่ืนล้านบาท ซึง่สหกรณ์ภาคการเกษตรสามารถ
สร้างรายได้รวมทัง้สิน้ 2.1 แสนล้านบาทมากท่ีสดุในภาคสหกรณ์ มีคา่ใช้จ่ายรวม 2 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.7 ของ
รายได้รวมทัง้สิน้ และมีกําไรสทุธิรวม 4,836 ล้านบาท สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรมีเงินออมเฉล่ียตกคนละ 13,430 บาท
ตอ่คน หนีส้นิเฉล่ียตกคนละ 17,587 บาทตอ่คน โดยหนีส้นิเฉลี่ยคิดเป็น 1.31 เท่าของเงินออมเฉล่ีย ภาคสหกรณ์ในประเทศ
ไทย แบง่เป็นทัง้หมด 7 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า 
สหกรณ์บริการ และสหกรณ์เครดิตยเูนียน จากสหกรณ์ทัง้ 7 ประเภท มีสหกรณ์ทัง้สิน้ 6,538 สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ 10.88 
ล้านคน สหกรณ์ท่ีมีจํานวนสมาชิกมากท่ีสดุ คือ สหกรณ์การเกษตรจํานวน 3,524 สหกรณ์ จํานวนสมาชิก 6,278,479 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.68 ของจํานวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์ดงักลา่ว (กรมตรวจบญัชีสหกรณ์, 2556: 
ออนไลน์) สหกรณ์การเกษตรเป็นสหกรณ์ท่ีมีสมาชิกคือเกษตรกรเป็นฐานการผลติท่ีสําคญัของประเทศ และเป็นประเภท
สหกรณ์ท่ีมีจํานวนสมาชิกมากท่ีสดุ 

สหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัลําปาง ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2555 มีจํานวน 37 แหง่ มีปริมาณธุรกิจรวม ในปี 2555 
มลูคา่ 3,429.92 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 69.72 ล้านบาท มีกําไรเฉลี่ยตอ่สมาชิก 593.21 บาท/คน เงินออมเฉล่ียตอ่
สมาชิก 10,684.78 บาท/คน หนีส้นิเฉล่ียตอ่สมาชิก 14,567.17 บาท/คน (กรมตรวจบญัชีสหกรณ์, สํานกังานตรวจบญัชี
สหกรณ์ลําปาง, 2555: ออนไลน์) จากข้อมลูพบวา่ สหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัลําปางมีหนีส้ินเฉล่ียตอ่สมาชิกมากกวา่เงิน
ออมเฉล่ียตอ่สมาชิก ท่ีอาจสง่ผลตอ่ความสามารถในการชําระหนีคื้นของสมาชิก ทัง้นีส้หกรณ์จงึควรเฝ้าระวงัไมใ่ห้เกิดความ
เส่ียงด้านสภาพคลอ่งทางการเงินซึง่จะเป็นอปุสรรคในการบริหารงานในอนาคต ดงันัน้สหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัลําปาง
ควรจะมีการตรวจสอบประสทิธิภาพผลการดําเนินงานและสร้างระบบเตือนภยัลว่งหน้าของสหกรณ์ เพ่ือทําหน้าท่ีสง่
สญัญาณเตือนภยัทางการเงินของสหกรณ์ ช่วยในการวางแผนหรือตดัสินใจนโยบายให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่ 
และลดความเส่ียงและป้องกนัผลเสียท่ีจะเกิดขึน้จากการดําเนินงาน 

การวิเคราะห์ CAMELS (CAMELS Analysis) เป็นเคร่ืองมือทางการเงินในรูปของอตัราสว่นท่ีมีมมุมองครอบคลมุ
ในด้านบริหารการเงินและการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือสร้างระบบเตือนภยัลว่งหน้าทางการเงินอีกรูปแบบหนึง่ ท่ีนิยมใช้
บง่ชีค้วามมัน่คงทางการเงินของสหกรณ์ ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ความมัน่คงเพียงพอของเงินทนุ (Capital 
Adequacy) 2) คณุภาพของสนิทรัพย์ (Asset Quality) 3) คณุภาพด้านการจดัการหรือการบริหาร (Management Quality) 
4) ความสามารถในการทํากําไรหรือความสามารถในการหารายได้ (Earnings) 5) สภาพคลอ่ง (Liquidity) และ 6) 
ผลกระทบตอ่ธุรกิจ (Sensitivity) (กรมตรวจบญัชีสหกรณ์, สํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, สว่นวิจยัและพฒันา
สารสนเทศทางการเงิน, 2548: ออนไลน์) ซึง่อตัราสว่นทางการเงินจากการวิเคราะห์ CAMELS ประกอบด้วยอตัราสว่น
ทางการเงิน 27 อตัราสว่น (กรมตรวจบญัชีสหกรณ์, สํานกันโยบายและมาตรฐาน, สว่นมาตรฐานการบญัชี, 2549: ออนไลน์) 
อยา่งไรก็ตาม การพิจารณาโครงสร้างทางการเงินนิยมใช้อตัราสว่นทางการเงินท่ีได้จากตวัเลขทางบญัชีเป็นอตัราสว่นในการ
วิเคราะห์ ปัญหาท่ีพบคือ อตัราสว่นทางการเงินมีสหสมัพนัธ์กนัสงู ทําให้ยากตอ่การตีความและการนําไปประยกุต์ใช้ 
แนวทางหนึง่ในการแก้ปัญหาคือ การลดอตัราสว่นทางการเงินลง โดยสร้างตวัแปรใหมท่ี่ส่ือความหมายถงึอตัราสว่นเดิม 
เรียกตวัแปรใหม่นีว้า่ ปัจจยั (Factor) โดยปัจจยัเหลา่นีส้ร้างขึน้จากความผนัแปรของอตัราสว่นเดิมหลายๆ ตวัท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนัสงูมารวมเป็นปัจจยัเดียวกนั (ประสพชยั พสนุนท์และคณะ, 2551: 75) 

การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติท่ีใช้ในการลดตวัแปรจํานวนมาก โดยรวม
ตวัแปรเดิมท่ีเป็นตวัแปรท่ีสงัเกตได้ (Observed Variable) ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัเข้าเป็นกลุม่เดียวกนัท่ีเรียกวา่ปัจจยั (Factor) 
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ซึง่ใช้วิธีการพิจารณาสหสมัพนัธ์หรือคา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ทัง้ท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัและทิศทาง
ตรงกนัข้าม เพ่ือให้ได้จํานวนปัจจยัน้อยท่ีสดุ ท่ีอธิบายความผนัแปรของข้อมลูให้ได้มากท่ีสดุ (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2555: 71) 

ดงันัน้จงึเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจหากจะได้มีการนําการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) มาใช้ในการค้นหาปัจจยั
ทางการเงินท่ีมีผลตอ่การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัลําปาง โดยใช้ตวัแปรอตัราสว่นทางการเงินจากการ
วิเคราะห์ CAMELS ประจําปี 2555 

กรอบแนวคดิที่ใช้ในการศึกษา 
 

1. แนวคดิและทฤษฎี CAMELS Analysis 
CAMELS Analysis ได้รับการออกแบบให้เป็นเคร่ืองมือวดัประสทิธิภาพการดําเนินงาน และต่อมาได้พฒันาเป็น

เคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือสร้างสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้า (Early Warning System) อกัษรแตล่ะตวัของ CAMELS จะทํา
หน้าท่ีเฝ้าดแูต่ละเร่ืองแตกตา่งกนั แตท่กุตวัมีความสมัพนัธ์กนั และมีความสําคญัอยา่งย่ิงต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ 
องค์ประกอบท่ีสําคญัในมมุมอง 6 มิติ ของ CAMELS มีดงันี ้ (กรมตรวจบญัชีสหกรณ์, สํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร, สว่นวิจยัและพฒันาสารสนเทศทางการเงิน, 2548: ออนไลน์) 

มติทิี่ 1 ความเพียงพอของเงินทนุตอ่ความเส่ียง (C-Capital Strength) 
เป็นการวิเคราะห์แหลง่เงินทนุท่ีสามารถรองรับ หรือป้องกนัผลกระทบจากความเส่ียงทางด้านธุรกิจและการเงินท่ี

เกิดขึน้กบัสหกรณ์ เงินทนุดําเนินงานของสหกรณ์ ประกอบด้วย ทนุเรือนหุ้น ทนุสํารอง ทนุสะสมตามระเบียบข้อบงัคบั กําไร
สทุธิ และการจดัหาเงินทนุในรูปของการก่อหนีผ้กูพนั ความเพียงพอและความเข้มแข็งของเงินทนุ เน้นแหลง่เงินทนุภายใน
สหกรณ์เป็นหลกั และทนุของสหกรณ์ควรมีลกัษณะท่ีไมส่ามารถถอนได้และไมผ่กูพนัท่ีจ่ายผลตอบแทน หากเงินทนุ
ภายนอก (เงินกู้ ยืม) มากกวา่ทนุภายใน แสดงวา่ทนุของสหกรณ์ไมเ่พียงพอและมีภาระผกูพนัทางการเงิน  

มติทิี่ 2 คณุภาพของสนิทรัพย์ (A-Asset Quality) 
เป็นการวิเคราะห์วา่สนิทรัพย์ท่ีลงทนุได้ก่อให้เกิดรายได้แก่สหกรณ์อยา่งไร และได้ถกูใช้ไปอยา่งมีประสทิธิภาพ

หรือไม ่ สนิทรัพย์ท่ีจะวดัประสิทธิภาพ เช่น ลกูหนี ้ สนิค้าคงคลงั และสนิทรัพย์รวม การลงทนุในสนิทรัพย์เส่ียงหรือไม่
ก่อให้เกิดรายได้ หรือจมอยูใ่นสินทรัพย์ท่ีเกินความต้องการ เช่น สนิค้า เงินฝากธนาคาร อาจสง่ผลถงึสภาพคลอ่งทางการเงิน
ของสหกรณ์ คณุภาพสนิทรัพย์มุง่เน้นไปท่ีสนิทรัพย์ท่ีไมก่่อให้เกิดรายได้ เพ่ือป้องกนัผลกระทบตอ่ฐานะการเงินสหกรณ์ เช่น 
มีการสํารองหนีท่ี้ค้างชําระ สงูหรือต่ําเกินไปหรือไม ่สว่นการนําสินทรัพย์ไปสร้างรายได้ คณุภาพสนิค้าท่ีดีสามารถแปลงเป็น
รายได้ วดัจากสนิทรัพย์หมนุก่ีรอบ หรืออตัรากําไร หากอตัราสงูแสดงวา่ คณุภาพสนิทรัพย์ดีมีรายได้เข้ามา หากอตัราต่ํา
แสดงวา่สนิทรัพย์ด้อยคณุภาพไมก่่อให้เกิดรายได้ สหกรณ์ต้องบริหารสนิทรัพย์ดงักลา่วให้เกิดประสทิธิภาพ มีสภาพคลอ่ง 

มติทิี่ 3 ขีดความสามารถในการบริหาร (M-Management Capability) 
เป็นการวิเคราะห์ถงึความสามารถของฝ่ายบริหารในการวางกลยทุธ์ และจดัโครงสร้างองค์กรในการนําพาองค์กร

ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของกิจการอยา่งมีประสทิธิภาพ 
มติทิี่ 4 การทํากําไร (E-Earning Sufficiency) 
เป็นการวิเคราะห์ถึงความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ ซึ่งประกอบไปด้วยการรักษาอัตราค่าใช้จ่าย

ดําเนินงานตอ่กําไรก่อนหกัค่าใช้จ่ายดําเนินงานให้ต่ําและ เพิ่มอตัรากําไรขัน้ต้นให้มากท่ีสดุ รวมทัง้วิเคราะห์ถึงคณุภาพและ
แนวโน้มของกําไรในอนาคตของสหกรณ์ 

มติทิี่ 5 สภาพคลอ่ง (L-Liquidity) 
เป็นการพิจารณาความเพียงพอของเงินสด หรือสนิทรัพย์ท่ีมีสภาพใกล้เคียงเงินสด รวมถงึสินทรัพย์อ่ืนท่ีสามารถ

เปล่ียนเป็นเงินสดได้ง่าย สภาพคลอ่งวดัได้จากอตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน ซึง่คํานวณได้จากสดัสว่นระหวา่งสนิทรัพย์
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หมนุเวียนกบัหนีส้นิหมนุเวียน หากสหกรณ์มีความเส่ียงของเงินทนุ สหกรณ์จําเป็นต้องรักษาสภาพคลอ่งให้สงูเพียงพอ เพ่ือ
หลีกเล่ียงปัญหาการขาดสภาพคลอ่งทางการเงิน 

มติทิี่ 6 ผลกระทบตอ่ธุรกิจ (S-Sensitivity) 
คือปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลกระทบในแง่ลบตอ่ธุรกิจ สาเหตอุาจมาจากภาครัฐ เช่น นโยบายการเงินของรัฐ อตัราดอกเบีย้ 

จากภาวะคูแ่ข่งทางธุรกิจ หรือภยัธรรมชาติ อนัจะทําให้เกิดการลดลงของรายได้ หรือการเพิ่มขึน้ของต้นทนุ เป็นต้น 
 

2. แนวคดิและทฤษฎี Factor Analysis 
 

Factor Analysis (การวิเคราะห์ปัจจยั) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติท่ีใช้ในการลดตวัแปรจํานวนมาก โดยรวม
ตวัแปรเดิมท่ีเป็นตวัแปรท่ีสงัเกตได้ (Observed Variable) ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัเข้าเป็นกลุม่เดียวกนัท่ีเรียกวา่ปัจจยั (Factor) 
ซึง่ใช้วิธีการพิจารณาสหสมัพนัธ์หรือคา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ทัง้ท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัและทิศทาง
ตรงกนัข้าม โดยตวัแปรภายในองค์ประกอบหรือปัจจยัเดียวกนั จะมีความสมัพนัธ์กนัสงู สว่นตวัแปรท่ีตา่งปัจจยักนัจะ
สมัพนัธ์กนัน้อยหรือไมมี่ความสมัพนัธ์กนั ซึง่การวิเคราะห์ปัจจยัมีเหตผุลให้ได้จํานวนปัจจยัน้อยท่ีสดุ เพ่ืออธิบายความผนั
แปรของข้อมลูให้ได้มากท่ีสดุ (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2555: 71) 

ขัน้ตอนกระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือปัจจยั สามารถสรุปแบง่ได้เป็น 6 ขัน้ตอน คือ 
2.1 เก็บข้อมลูและสร้างเมตริกสหสมัพนัธ์ (Correlation Matrix) 
โดยการเก็บข้อมลูข้อมลูและนําข้อมลูท่ีได้มาหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตา่งๆ ท่ีต้องการวิเคราะห์และนําเสนอ

ในรูปของเมตริกสหสมัพนัธ์ 
2.2 การตรวจสอบความเหมาะสมและข้อตกลงเบือ้งต้นก่อนการวิเคราะห์ 
เพ่ือความแน่ใจวา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรนัน้มีคา่มากพอท่ีจะใช้ Factor Analysis ได้ สามารถทดสอบได้โดย 
 2.2.1 สถิติ Bartlett Test of Sphericity ใช้ทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรตา่งๆวา่มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ 

ถ้ามีนยัสําคญัทางสถิติแสดงวา่ตวัแปรตา่งๆมีความสมัพนัธ์กนั (มี Correation ท่ีไมเ่ป็นศนูย์) สามารถนําไปวิเคราะห์
องค์ประกอบหรือปัจจยัได้ 

 2.2.2 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ใช้วดัความเหมาะสมของชดุข้อมลูโดยรวม (Measure of Sampling 
Adequacy) วา่ท่ีนําข้อมลูมาวิเคราะห์นีเ้หมาะท่ีจะใช้เทคนิค Factor Analysis หรือไม่ โดยคา่สถิติท่ีใช้วดัระดบัของ
สหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร ควรเป็นคา่ท่ีมากกวา่ 0.5 ทัง้ในการทดสอบโดยรวมและทีละตวัแปร ถ้าชดุข้อมลูใดท่ีมีคา่ KMO 
น้อยกวา่ 0.5 แสดงวา่ข้อมลูชดุนัน้ไมเ่หมาะสมท่ีจะใช้การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) 

ในกรณีท่ี KMO มีคา่น้อยกวา่ 0.5 ก็ยงัมีวิธีปรับปรุงชดุข้อมลูให้มีความเหมาะสมท่ีจะใช้ Factor Analysis ได้ โดย
ดจูากคา่ Measure of Sampling Adequacy (MSA) (ท่ีได้จากตาราง Anti-Image Matrix) ท่ีเป็นคา่ท่ีใช้วดัระดบัของ
สหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร ซึง่ควรเป็นคา่ท่ีมากกวา่ 0.5 ทัง้ในการทดสอบโดยรวมและทีละตวัแปร โดยตวัแปรใดท่ีมีคา่น้อย
กวา่ 0.5 ควรจะตดัทิง้ โดยตดัทิง้ครัง้ละ 1 อตัราสว่น โดยเลือกตดัตวัแปรท่ีให้คา่น้อยท่ีสดุ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงหล้า 
ชยัมงคล, 2554: ออนไลน์) 

2.3 การสกดัปัจจยั (Factor Extraction) 
เป็นการนําเอาค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรของขัน้ตอนแรกมาสกดัเพ่ือให้ได้ปัจจยัแรก ซึง่มีวิธีการสกดัปัจจยั

หลายวิธี เช่น วิธี Principal Components Analysis, Maximum Likehood และวิธี Image Factoring เป็นต้น โดยทัว่ไป
นิยม วิธี Principal Components Analysis เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีเน้นการลดจํานวนตวัแปร โดยต้องการปัจจยัจํานวนน้อยท่ี
สามารถอธิบายความแปรปรวนทัง้หมด (Total Variance) ของตวัแปรเดิมได้มากท่ีสดุ ซึง่เกณฑ์การกําหนดจํานวนของ
ปัจจยัคือ “Eigenvalue > 1” และคา่ร้อยละความแปรปรวนสะสมมากกวา่ 60% (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2555: 79-82) 
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โดย Eigenvalue เป็นคา่ท่ีบง่บอกถงึความสามารถของปัจจยัว่าจะอธิบายความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งได้มาก
น้อยเพียงไร ค่าไอเกิน้หาได้จากผลบวกกําลงัสองของคา่นํา้หนกัปัจจยัของแตล่ะตวัแปรทกุตวัท่ีอยูใ่นปัจจยันัน้ โดยปกติถ้า
ปัจจยันัน้อธิบายความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างได้น้อยกวา่ 1 แล้ว ก็ไมมี่ประโยชน์ท่ีจะนําปัจจยันัน้มาใช้ ดงันัน้จงึควรนํา
เฉพาะองค์ประกอบหรือปัจจยัท่ีมีคา่ Eigenvalue มากกวา่ 1 มาวิเคราะห์ตอ่ไป 

2.4 การเลือกวิธีการหมนุแกน 
การสกดัปัจจยับางครัง้ตวัแปรบางตวัสามารถเป็นสมาชิกของปัจจยัได้มากกวา่ 1 ปัจจยั หรือมีคา่นํา้หนกัปัจจยัท่ี

ใกล้เคียงกนั ทําให้ไมแ่น่ใจวา่จะจดัตวัแปรนัน้เข้าไปอยูใ่นปัจจยัใด จงึยากในการแปลความหมายของข้อมลู วิธีเดียวท่ีจะ
แปลผลได้คือต้องหมนุแกนเพ่ือทําให้ตวัแปรบางตวัท่ีเดิมเป็นสมาชิกหลายปัจจยั กลายเป็นสมาชิกของปัจจยัใดปัจจยัหนึง่
อยา่งเดน่ชดั วิธีท่ีนิยมใช้มากท่ีสดุคือ วิธี Orthogonal ท่ีเป็นการหมนุแกนปัจจยัท่ีทําให้องค์ประกอบหรือปัจจยัยงัคงตัง้ฉาก
กนั หรือปัจจยัต่างๆยงัคงเป็นอิสระตอ่กนั โดยการหมนุแกนแบบ Varimax เป็นวิธีท่ีนิยมใช้มากท่ีสดุ เพราะเป็นเทคนิคท่ีทํา
ให้มีจํานวนตวัแปรน้อยท่ีสดุ มีค่า Factor Loading มากในแตล่ะปัจจยั 

2.5 การเลือกคา่ Loading 
Factor Loading (นํา้หนกัปัจจยั) คือคา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสงัเกตได้กบัปัจจยั โดยการแยกวา่ตวัแปรใด

ควรจะอยูใ่นปัจจยัใดนัน้ พิจารณาจากคา่ Loading ของตวัแปรตา่งๆ วา่มีคา่มากท่ีสดุอยู่ท่ีปัจจยัใดและควรใช้เกณฑ์คา่
สมับรูณ์ของนํา้หนกัปัจจยัมากกวา่ 0.71 มาประกอบด้วย เน่ืองจากทําให้ปัจจยัและตวัแปรท่ีประกอบเป็นปัจจยันัน้ สามารถ
อธิบายความแปรผนัร่วมกนัได้มากกวา่ร้อยละ 50 (ประสพชยั พสนุนท์ และคณะ, 2551: 80) 

2.6 การตัง้ช่ือปัจจยัและการนํา Factor Score ไปใช้ 
คือการตัง้ช่ือปัจจยัท่ีได้มา ให้สอดคล้องตามความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีอยูใ่นปัจจยัเดียวกนั โดยคะแนนปัจจยั 

(Factor Score) เป็นคะแนนท่ีได้จากนํา้หนกัปัจจยัและคา่ของตวัแปรนัน้ เพ่ือใช้เป็นคา่ของตวัแปรใหมท่ี่เรียกว่า ปัจจยั เม่ือ
คํานวณได้คา่ Factor Score ใหม ่สามารถนําไปวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไปได้ เช่น ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ถดถอย และ
ประโยชน์ท่ีได้จาก Factor Score นําไปใช้เปรียบเทียบคะแนนของแตล่ะหน่วยตวัอยา่งได้ โดยเปรียบเทียบคะแนนปัจจยัของ
หน่วยตวัอยา่งทัง้หมด ในแต่ละปัจจยั จากคา่เป็นบวกมากท่ีสดุ เพ่ือแสดงความมีประสทิธิภาพของหน่วยตวัอยา่งท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ได้ 
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                                           องค์ประกอบท่ีสําคญัในมมุมองแตล่ะมิติ      
การวิเคราะห์ปัจจยั                  ของการวิเคราะห์ CAMEL                     อตัราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. เอกสารและงานวจัิยที่เก่ียวข้อง 
  

ประสพชยั พสนุนท์ และคณะ (2551) ได้ทําการวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ปัจจยัอตัราสว่นทางการเงินของสหกรณ์
การเกษตรในจงัหวดัเพชรบรีุ โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้ คือ 1) เพ่ือวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรใน
จงัหวดัเพชรบรีุจากการวิเคราะห์ CAMEL โดยใช้อตัราสว่นทางการเงิน 17 อตัราสว่น และ 2) เพ่ือสกดัปัจจยัทางการเงินจาก
อตัราสว่นทางการเงินของการวิเคราะห์ CAMEL ท่ีสามารถใช้อธิบายสถานะทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดั
เพชรบรีุได้ ข้อมลูท่ีศกึษาได้จากการสํารวจสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัเพชรบรีุ จํานวน 19 แหง่ในเดือนพฤษภาคมและ
มิถนุายน พ.ศ.2551 สําหรับการกําหนดจํานวนปัจจยัทางการเงิน ใช้การวิเคราะห์แบบขนานและใช้การสกดัปัจจยัด้วยวิธี 
Principal Component Analysis (PCA) และหมนุปัจจยัด้วยวิธี Varimax ผลการวิเคราะห์ปัจจยัพบวา่อตัราสว่นทางการเงิน
ของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัเพชรบรีุสามารถอธิบายได้ด้วยปัจจยัทางการเงินจํานวน 3 ปัจจยั คือ 1) ปัจจยัด้าน
ความสามารถในการบริหารธุรกิจและการให้กู้ ยืม 2) ปัจจยัด้านการจดัการหนีส้นิ การบริหารลกูหนี ้ และทนุสะสม และ 3) 
ปัจจยัด้านประสิทธิภาพการใช้สนิทรัพย์ 
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Management Capability 

Earning Sufficiency 

Liquidity 

เป็นการวิเคราะห์แหลง่เงินทนุท่ีสามารถรองรับ หรือ

ป้องกนัผลกระทบจากความเส่ียงทางด้านธรุกิจและ

การเงินท่ีเกิดขึน้กบัสหกรณ์ 

เป็นการวิเคราะห์ว่า สินทรัพย์ท่ีลงทนุได้ก่อให้เกิด

รายได้แก่สหกรณ์อย่างไร และได้ถกูใช้ไปอย่างมี

ประสิทธิภาพหรือไม่ 

เป็นการวิเคราะห์ถึงความสามารถของฝ่ายบริหารใน

การวางกลยทุธ์และจดัโครงสร้างองค์กรในการนําพา

องค์กรให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของกิจการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เป็นการวิเคราะห์ถึงความสามารถในการแข่งขนั

ของสหกรณ์

เป็นการพิจารณาความเพียงพอของเงินสด หรือ

สินทรัพย์ท่ีมีสภาพใกล้เคียงเงินสด รวมถึง

สินทรัพย์อ่ืนท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้ง่าย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศกึษา 
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วิธีการศึกษา 
 

1. ขอบเขตการศกึษา 
การศกึษาครัง้นี ้ จะทําการศกึษาเฉพาะสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัลําปางจํานวน 35 สหกรณ์ ท่ีมีข้อมลูงบ

การเงินท่ีผา่นการตรวจสอบความถกูต้องจากรายงานฐานะทางการเงินลา่สดุรายสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร ประจําปี 2555 
ของสํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี 7 โดยใช้กรอบแนวความคิด CAMEL Analysis ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทาง
การเงิน เพ่ือท่ีจะประเมินสถานการณ์ความเส่ียงในมมุมอง 5 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 ความเพียงพอของเงินทนุตอ่ความเส่ียง มิติท่ี 
2 คณุภาพของสนิทรัพย์ มิติท่ี 3 ขีดความสามารถในการบริหาร มิติท่ี 4 ความสามารถในการทํากําไรและมิติท่ี 5 ความ
เพียงพอของสภาพคลอ่ง แล้วใช้การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) ด้วยวิธีการหมนุแกนมมุฉาก 
(Orthogonal Rotation) แบบ Varimax เพ่ือสกดัปัจจยัทางการเงินท่ีใช้อธิบายสถานะทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรใน
จงัหวดัลําปาง แทนการใช้อตัราสว่นทางการเงินของการวิเคราะห์ CAMEL 

2. ขัน้ตอนการศกึษา 
 2.1ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาเป็นข้อมลูแบบทติุยภมิู (Secondary Data) ซึง่เป็นข้อมลูงบการเงินของสหกรณ์
การเกษตรในจงัหวดัลําปาง จากรายงานฐานะทางการเงินลา่สดุรายสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร ประจําปี 2555 ของ
สํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี 7 จํานวน 35 แหง่ (กรมตรวจบญัชีสหกรณ์, ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, กลุม่พฒันาระบบ
สารสนเทศและฐานข้อมลู, 2556: ออนไลน์) 

 2.2 ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา เป็นข้อมลูจากการวิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรใน 
จงัหวดัลําปาง ประจําปี 2555 โดยใช้การวิเคราะห์ CAMEL ประกอบด้วย 23 อตัราสว่น (เน่ืองจากขาดความครบถ้วนของ
ข้อมลูตวัแปรอตัราสว่นทางการเงินจํานวน 4 ตวัแปร คือหนีส้นิต่อสมาชิก อตัราการหมนุของลกูหนี ้ระยะเวลาการจดัเก็บหนี ้
โดยเฉล่ีย และอตัราลกูหนีเ้งินกู้ระยะสัน้ท่ีชําระได้ตามกําหนด) ดงันี ้
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ตารางที่ 1 แสดงอตัราสว่นทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร โดยใช้การวิเคราะห์ CAMEL 
องค์ประกอบที่สาํคัญในมุมมอง แต่ละมติขิอง CAMEL NO. อัตราส่วนทางการเงนิของสหกรณ์การเกษตร 

Capital Strength 

1 อตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุ(เท่า) (x11) 
2 อตัราทนุสํารองตอ่สินทรัพย์ (เท่า) (x12) 
3 อตัราการเติบโตทนุของสหกรณ์ (%) (x13) 
4 อตัราการเติบโตของหนี ้(%) (x14) 
5 อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของทนุ (%) (x15) 

Asset Quality 

6 อตัราการค้างชําระ (%)(ภาคการเกษตร) (x21) 
7 อตัราหมนุของสินทรัพย์ (รอบ) (x22) 
8 อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ (%) (x23) 
9 อตัราการเติบโตของสินทรัพย์ (%) (x24) 

Management Capability 10 อตัราการเติบโตของธรุกิจ (%) (x31) 

Earning Sufficiency 

11 กําไรตอ่สมาชิก (บาท) (x41) 
12 เงินออมตอ่สมาชิก (บาท) (x42) 
13 อตัราค่าใช้จ่ายดําเนินงานตอ่กําไรก่อนหกัคา่ใช้จ่ายดําเนินงาน (x43) 
14 อตัราค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (%) (x44) 
15 อตัราการเติบโตของทนุสํารอง (%) (x45) 
16 อตัราการเติบโตของทนุสะสมอ่ืน (%) (x46) 
17 อตัราการเติบโตของกําไร (%) (x47) 
18 อตัรากําไรสทุธิ (%) (x48) 
19 อตัรากําไรขัน้ต้น (%) (x49) 

Liquidity 

20 อตัราสว่นทนุหมนุเวียน (เท่า) (x51) 
21 อตัราสว่นทนุหมนุเวียนเร็ว (เท่า) (x52) 
22 อตัราหมนุของสินค้า (ครัง้) (เฉพาะธรุกิจจดัหาสินค้ามาจําหน่าย) (x53) 
23 ระยะเวลาในการขายโดยเฉล่ีย (วนั) (x54) 

 
2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบหรือปัจจยั มีดงันี ้
 2.3.1 การหาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราสว่นทางการเงินทัง้หมด 23 อตัราสว่น จากการวิเคราะห์  

CAMEL 
 2.3.2 การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นวา่ สหสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราสว่นทางการเงินนัน้ มีคา่มากพอท่ีจะใช้  

Factor Analysis หรือไม่ โดยค่าสถิติทดสอบคือ ค่า KMO and Bartlett’s test แต่ถ้ามี KMO < 0.5 ก็ยงัมีวิธีปรับปรุงชดุ
ข้อมลูให้มีความเหมาะสมท่ีจะใช้ Factor Analysis ได้ โดยพิจารณาจากค่า Measure of Sampling Adequacy (MSA) (ท่ี
ได้จากตาราง Anti-Image Matrix) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงหล้า ชยัมงคล, 2554: ออนไลน์) 

  2.3.3 การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation Analysis) เพ่ือพิจารณาคา่ 
ความสมัพนัธ์ของอตัราสว่นทางการเงินจากการวิเคราะห์ CAMEL ทัง้ท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และทิศทางตรงกนั
ข้าม 

2.3.4 คํานวณสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ของอตัราสว่นทางการเงินทัง้หมด 23 อตัราสว่น  
จากการวิเคราะห์ CAMEL โดยสถิติพรรณนาท่ีใช้ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
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 2.3.5การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) ของอตัราสว่นทางการเงินและใช้ 
การสกดัปัจจยัด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั (Principal Comonent Analysis) และหมนุแกนองค์ประกอบแบบมมุฉาก 
(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธี Varimax เพ่ือค้นหาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัลําปาง 
 

 2.4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการคํานวณ 
2.4.1 โปรแกรม Microsoft Excel ใช้ในการคํานวณอตัราสว่นทางการเงินจากการวิเคราะห์ CAMEL  

 2.4.2 โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistic Package for Social Science) ใช้ในการคํานวณสถิติ
พรรณนา วิเคราะห์สหสมัพนัธ์และการวิเคราะห์ปัจจยั 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
สหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัลําปางมีจํานวนทัง้หมด 37 แห่ง แตมี่สหกรณ์ท่ีมีข้อมลูรายงานฐานะทางการเงิน

ลา่สดุรายสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร ประจําปี 2555 ท่ีผา่นการตรวจสอบความถกูต้องจากสํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี 7 
จํานวน 35 แหง่ ดงันัน้จงึเหลือสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัลําปางท่ีสามารถทําการเก็บรวบรวมข้อมลูตวัแปรอตัราสว่น
ทางการเงิน 23 อตัราสว่น จากการวิเคราะห์ CAMEL และนํามาวิเคราะห์ได้จํานวน 35 แหง่ โดยมีรายช่ือสหกรณ์ ดงัตอ่ไปนี ้

ลาํดับที่ รหัส  ช่ือสหกรณ์ 
1. 216 สหกรณ์การเกษตรห้างฉตัร จํากดั  
2. 250 สหกรณ์การเกษตรแจ้หม่ จํากดั 
3. 251 สหกรณ์การเกษตรแมท่ะ จํากดั 
4. 252 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จํากดั 
5. 340 สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จํากดั 
6. 1984 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จํากดั 
7. 2602 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ก่ิวลม จํากดั 
8. 2680 สหกรณ์การเกษตรเมืองลําปาง จํากดั 
9. 4632 สหกรณ์การเกษตรวงัเหนือ จํากดั 
10. 4978 สหกรณ์การเกษตรเวียงทิพย์ จํากดั 
11. 4991 สหกรณ์ผู้ใช้นํา้สถานีสบูนํา้ด้วยไฟฟ้าบ้านดอนแก้ว-ทุง่งาม จํากดั 
12. 5106 สหกรณ์การเกษตรแมพ่ริก จํากดั 
13. 5149 สหกรณ์การเกษตรงาวพฒันา จํากดั 
14. 5267 สหกรณ์โคนมนครลําปาง จํากดั 

15. 6092 สหกรณ์ผู้ใช้นํา้ฝายนํา้ล้นห้วยแมส่ะเปา-ดอนไฟ จํากดั 
16. 7005 สหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปท่ีดินวงัเหนือ จํากดั 
17. 8011 ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรลําปาง จํากดั  
18. 8055 สหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จํากดั 
19. 8816 สหกรณ์ผู้ใช้นํา้สถานีสบูนํา้ด้วยไฟฟ้าบ้านวงัยาว จํากดั 
20. 9018 สหกรณ์ผู้ใช้นํา้ฝายยางประสบสกุ จํากดั 
21. 9224 สหกรณ์การเกษตรแมเ่มาะ จํากดั 
22. 9663 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลกูค้า ธกส.ลําปาง จํากดั 
23. 9687 สหกรณ์การเกษตรแมเ่มาะพฒันา จํากดั 
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ลาํดับที่ รหัส  ช่ือสหกรณ์ 
24. 10102 สหกรณ์ผู้ใช้นํา้ลุม่นํา้แมพ่ริก จํากดั 
25. 12096 สหกรณ์การเกษตรเถินพฒันา จํากดั 
26. 12290 สหกรณ์การเกษตรเวียงมอก จํากดั 
27. 12520 สหกรณ์ผู้ปลกูสบัปะรดลําปาง จํากดั 
28. 13088 สหกรณ์การเกษตรบ้านแลง จํากดั 
29. 13499 สหกรณ์การเกษตรตําบลแม่สกุ จํากดั 
30. 14226 สหกรณ์การเกษตรสมนุไพรตําบลแมม่อก จํากดั 
31. 15808 สหกรณ์โคเนือ้แมท่ะ จํากดั 
32. 16438 สหกรณ์การเกษตรศภุนิมิตแจ้ห่ม จํากดั 
33. 17801 สหกรณ์การเกษตรตําบลจางเหนือ จํากดั 
34. 18208 ชมุนมุสหกรณ์พฒันาอตุสาหกรรมสบัปะรดแหง่ประเทศไทย จํากดั 
35. 18289 สหกรณ์กองทนุสวนยางจงัหวดัลําปาง จํากดั 
 

4. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เป็นข้อมลูทติุยภมิู (Secondary Data) ของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัลําปาง จากการศกึษารายงานฐานะ

ทางการเงินลา่สดุรายสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร ประจําปี 2555 ท่ีผา่นการตรวจสอบความถกูต้องจากสํานกังานตรวจบญัชี
สหกรณ์ท่ี 7 และเวปไซด์ เอกสาร วารสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

ผลการศึกษา 
 

เน่ืองจากการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น พบวา่ชดุข้อมลูแรกท่ีมีอตัราสว่นทางการเงินทัง้ 23 อตัราสว่นนัน้ มีค่า 
KMO น้อยกวา่ 0.5 ซึง่หมายความวา่ชดุข้อมลูแรกท่ีมีอตัราสว่นทางการเงิน 23 อตัราสว่นนัน้ ไมเ่หมาะสมท่ีจะใช้วิเคราะห์
ปัจจยั (Factor Analysis) จงึใช้วิธีปรับปรุงชดุข้อมลูให้มีความเหมาะสมท่ีจะใช้ Factor Analysis ได้ โดยคา่ MSA ของแตล่ะ
อตัราสว่นทางการเงินชดุแรกนัน้ (23 อตัราสว่น) ท่ีได้จาก Anti-Image Matrix พบวา่คา่ของ (x45) อตัราการเติบโตของทนุ
สํารอง (%) มีคา่ MSA น้อยสดุ ดงันัน้ควรจะทําการวิเคราะห์ใหมโ่ดยเร่ิมตดั (x45) แล้วทําการวิเคราะห์ใหม่ โดยตดัทิง้ครัง้
ละ 1 อตัราสว่น โดยเลือกตดัอตัราสว่นทางการเงินท่ีให้คา่ MSA น้อยท่ีสดุ จนได้คา่ MSA ของแตล่ะอตัราสว่นทางการเงินท่ี
มีคา่มากกวา่ 0.5 พบวา่มี 13 อตัราสว่นทางการเงินท่ีมีคา่ MSA น้อยกวา่ 0.5 ได้ถกูตดัออกจากการศกึษานี ้คือ X45, X11,  
X46, X53, X12, X47, X23, X48, X22, X43, X54, X21 และ X14 (โดยเรียงลําดบัจากอตัราสว่นทางการเงินท่ีมีคา่ MSA 
น้อยไปหามาก) 
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ตารางที่ 2 Anti-Image Correlation (ท่ีผา่นการปรับปรุงข้อมลูให้มีความเหมาะสมท่ีจะใช้ Factor Analysis ได้) 
Measures of Sampling Adequacy (MSA) 

จากตารางท่ี 2 เม่ือทําการปรับปรุง คดัเลือกอตัราสว่นทางการเงินท่ีเหมาะสมในการทํา Factor Analysis ใหมแ่ล้ว 
พบวา่ คา่ MSA ของแตล่ะอตัราสว่นทางการเงินท่ีได้จาก Anti-Image Matrix มีคา่มากกวา่ 0.5 เม่ือทําการวิเคราะห์ใหมแ่ล้ว 
พบวา่ตวัสถิติ Bartlett's Test of Sphericity มีนยัสําคญั แสดงว่ามี Correlation ท่ีไมเ่ป็นศนูย์ และคา่ MSA โดยรวมมีคา่
มากกวา่ 0.5 นอกจากนัน้คา่ MSA ของแตล่ะอตัราสว่นทางการเงินยงัมีคา่มากกว่า 0.5 ด้วย ดงัตารางท่ี 5 ท่ีแสดง KMO 
and Bartlett's Test ดงันัน้ จงึสรุปได้วา่ ข้อมลูชดุนีท่ี้มีอตัราสว่นทางการเงิน 10 อตัราสว่น มีความเหมาะสมท่ีจะใช้ Factor 
Analysis ได้ 

 
ตารางที่ 3 แสดงอตัราสว่นทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร โดยใช้การวิเคราะห์ CAMEL 

องค์ประกอบที่สาํคัญในมุมมอง แต่ละมติขิอง CAMEL NO. อัตราส่วนทางการเงนิของสหกรณ์การเกษตร 

Capital Strength 
1 อตัราการเติบโตทนุของสหกรณ์ (%) (x13) 
2 อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของทนุ (%) (x15) 

Asset Quality 3 อตัราการเติบโตของสินทรัพย์ (%) (x24) 
Management Capability 4 อตัราการเติบโตของธรุกิจ (%) (x31) 

Earning Sufficiency 

5 กําไรตอ่สมาชิก (บาท) (x41) 
6 เงินออมตอ่สมาชิก (บาท) (x42) 
7 อตัราค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (%) (x44) 
8 อตัรากําไรขัน้ต้น (%) (x49) 

Liquidity 
9 อตัราสว่นทนุหมนุเวียน (เท่า) (x51) 
10 อตัราสว่นทนุหมนุเวียนเร็ว (เท่า) (x52) 

 
จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าเม่ือทําการตดัอตัราสว่นทางการเงิน X45, X11, X46, X53, X12, X47, X23, X48, 

X22, X43, X54, X21 และ X14 ออกจากการวิเคราะห์ CAMEL(เพราะมีค่า MSA น้อยกว่า 0.5) จนได้ค่า MSA ของแต่ละ
อตัราสว่นทางการเงินท่ีมีคา่มากกวา่ 0.5 จะเหลืออตัราสว่นทางการเงิน 10 อตัราสว่น (เป็นอตัราสว่นทางการเงินท่ีเหมาะสม
ท่ีจะใช้ Factor Analysis ได้) 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ (x13) (x15) (x24) (x31) (x41) (x42) (x44) (x49) (x51) (x52) 

(x13)-อตัราการเติบโตทนุของสหกรณ์ (%) .677a -0.756 -0.121 0.163 -0.094 0.187 -0.050 -0.132 0.081 -0.072 
(x15)-อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของทนุ(%) -0.756 .623a 0.013 -0.231 -0.007 -0.195 0.586 0.081 -0.159 0.146 
(x24)-อตัราการเติบโตของสินทรัพย์ (%) -0.121 0.013 .727a -0.529 0.109 -0.011 -0.083 0.216 -0.124 0.125 
(x31)-อตัราการเติบโตของธุรกิจ (%) 0.163 -0.231 -0.529 .649a 0.122 -0.022 -0.176 0.378 -0.162 0.161 
(x41)-กําไรตอ่สมาชิก (บาท) -0.094 -0.007 0.109 0.122 .578a -0.742 -0.017 0.156 -0.137 0.136 
(x42)-เงินออมต่อสมาชิก (บาท) 0.187 -0.195 -0.011 -0.022 -0.742 .583a -0.136 0.091 0.124 -0.118 
(x44)-อตัราคา่ใช้จ่ายดําเนินงาน (%) -0.050 0.586 -0.083 -0.176 -0.017 -0.136 .751a -0.052 -0.060 0.052 
(x49)-อตัรากําไรขัน้ต้น (%) -0.132 0.081 0.216 0.378 0.156 0.091 -0.052 .827a -0.071 0.061 
(x51)-อตัราส่วนทนุหมนุเวียน (เท่า) 0.081 -0.159 -0.124 -0.162 -0.137 0.124 -0.060 -0.071 .515a -0.999 
(x52)-อตัราส่วนทนุหมนุเวียนเร็ว (เท่า) -0.072 0.146 0.125 0.161 0.136 -0.118 0.052 0.061 -0.999 .518a 
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ตารางที่ 4 แสดงสถิติพรรณนาของอตัราสว่นทางการเงิน 10 อตัราสว่นของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัลําปาง 

อัตราส่วนทางการเงนิ Mean Std. Deviation Analysis N ค่าเฉล่ียภาพรวมประเทศ* 

อตัราการเติบโตทนุของสหกรณ์ (%) (x13) 7.940 30.807 31 10.236 
อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของทนุ(%) (x15) 1.660 35.058 31 8.315 
อตัราการเติบโตของสินทรัพย์ (%) (x24) 11.994 29.562 31 15.106 
อตัราการเติบโตของธรุกิจ (%) (x31) 4.101 34.744 31 13.351 
กําไรตอ่สมาชิก (บาท) (x41) 1190.898 1784.803 31 688.423 
เงินออมตอ่สมาชิก (บาท) (x42) 18209.110 23000.000 31 13092.051 
อตัราค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (%) (x44) 8.344 93.296 31 - 
อตัรากําไรขัน้ต้น (%) (x49) 27.374 31.864 31 - 
อตัราสว่นทนุหมนุเวียน (เท่า) (x51) 28.200 91.516 31 1.102 
อตัราสว่นทนุหมนุเวียนเร็ว (เท่า) (x52) 27.760 89.611 31 - 

*คา่เฉลี่ยภาพรวมประเทศประจําปี 2555 (กรมตรวจบญัชีสหกรณ์, ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, กลุม่วิเคราะห์ข้อมลูทางการเงิน, 2556: ออนไลน์) 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ 
จากการเร่ิมต้นในการศกึษา ท่ีมีข้อมลูของสหกรณ์ท่ีผา่นการตรวจสอบความถกูต้องจากสํานกังานตรวจ 

บญัชีสหกรณ์ท่ี 7 ทัง้หมด 35 สหกรณ์ แต่สดุท้ายเหลือสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัลําปาง 31 สหกรณ์ หรือ 31 Case นัน้ 
เน่ืองจากในสว่นของ Missing ได้เลือก Exclude Case Listwise ท่ีเป็นการวิเคราะห์เฉพาะ Case ท่ีมีค่าของทกุอตัราสว่น
ทางการเงิน 

จากคา่เฉล่ียอตัราสว่นทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัลําปางของรอบปี 2555 พบวา่มี  
อตัราการเติบโตทนุของสหกรณ์ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน อตัราการเติบโตของสินทรัพย์และอตัราการเติบโตของ
ธุรกิจท่ีต่ํากวา่คา่เฉล่ียภาพรวมประเทศ อาจกลา่วได้วา่สหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัลําปางมีผลการดําเนินงานท่ีไมดี่นกั 
 
ตารางที่ 5 การตรวจสอบความเหมาะสมของอตัราสว่นตา่งๆ และตรวจสอบความเป็นเมตริกซ์เอกลกัษณ์ของเมตริก
สหสมัพนัธ์ (KMO and Bartlett's Test) ของอตัราสว่นทางการเงิน 
 
 
 
 
 

Kaiser-Meyer-Olkin ใช้วดัความเหมาะสมของข้อมลูในการใช้เทคนิค Factor Analysis จากตารางมีคา่เป็น 0.634 
ซึง่มากกวา่ 0.5 จงึสรุปได้วา่ ข้อมลูท่ีมีอยู่เหมาะสมท่ีจะใช้เทคนิค Factor Analysis 

Bartlett's Test of Sphericity ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
H0 : อตัราสว่นต่างๆ (อตัราการเติบโตทนุของสหกรณ์ (%) (x13)…,อตัราสว่นทนุหมนุเวียนเร็ว (เทา่) (x52)) ไมมี่

ความสมัพนัธ์กนั 
H1:  อตัราสว่นต่างๆ (อตัราการเติบโตทนุของสหกรณ์ (%) (x13)…,อตัราสว่นทนุหมนุเวียนเร็ว (เทา่) (x52)) มี

ความสมัพนัธ์กนั 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .634 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 335.824 

df 45.000 

Sig. .000 
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สถิติทดสอบมีการแจกแจงโดยประมาณ (Approx. Chi-Square) = 335.824 ท่ีมีนยัสําคญัท่ีระดบันยัสําคญั 0.000 
(ซึง่น้อยกวา่ 0.05) จงึปฎิเสธ H0 นัน่คืออตัราสว่นตา่งๆ (อตัราการเติบโตทนุของสหกรณ์ (%) (x13)…,อตัราสว่นทนุ
หมนุเวียนเร็ว (เทา่) (x52)) มีความสมัพนัธ์กนั จึงใช้ Factor Analysis วิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไปได้ 
 
ตารางที่ 6 แสดง Total Variance Explained (แสดงคา่ความแปรปรวนรวมทัง้หมดท่ีอธิบายได้) 

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. 

จากตารางท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งการไมห่มนุแกนกบัการหมนุแกนแบบ Orthogonal โดยวิธี Varimax 
วา่ปัจจยั 1 (Component 1) - ปัจจยัท่ี 4 (Component 4) สามารถอธิบายความแปรปรวนของอตัราสว่นทางการเงินเดิมท่ี
อยูใ่นปัจจยันัน้ได้ประมาณก่ีอตัราสว่นหรือก่ีเปอร์เซน็ต์ พบวา่ 

ในสว่น Initial Eigenvalues และ Extraction Sums of Squared Loadings ผลปรากฎวา่ มีคา่ไอเกนท่ีเกิน 1 อยู ่4 
คา่ ผลจงึควรมีเพียง 4 ปัจจยัเทา่นัน้ โดยปัจจยัท่ี 1 สามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุม่อตัราสว่นทางการเงินได้ = 
(3.211/10)*100 = 32.106 % ปัจจยัท่ี 2 สามารถอธิบายได้ = (2.488/10)*100 = 24.884 % ปัจจยัท่ี 3 สามารถอธิบายได้ 
=(1.811/10)*100 = 18.105 % และปัจจยัท่ี 4 สามารถอธิบายได้ =(1.407/10)*100 = 14.071 % รวมทัง้ 4 ปัจจยันี ้
สามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุม่อตัราสว่นทางการเงิน 10 อตัราสว่นนีไ้ด้ = 89.167 % 

ในสว่นของ Rotation Sums of Squared Loadings (เม่ือหมนุแกนแบบ Varimax) จะให้คา่ Eigenvalues , % of 
Variance และ Cumulative % ของปัจจยัตา่งๆ เม่ือทําการหมนุแกนปัจจยัไปในลกัษณะท่ีปัจจยัตา่งๆ ยงัคงตัง้ฉากกนั หรือ
เป็นอิสระกนั และจะแสดงเฉพาะปัจจยัท่ีมีคา่ Eigenvalues มากกวา่ 1 ในท่ีนีเ้ลือกวิธี Varimax เป็นวิธีหมนุแกนปัจจยั จะ
พบวา่คา่ Eigenvalues , % of Variance ของ ปัจจยัท่ี 1และ 2 เม่ือหมนุแกน จะน้อยกวา่เม่ือยงัไมไ่ด้หมนุแกนในช่อง Initial 
Eigenvalues หรือ Extraction Sums of Squared Loadings ในขณะท่ีองค์ประกอบท่ี 3-4 เม่ือหมนุแกนแล้วจะมีคา่
มากกวา่เม่ือยงัไมไ่ด้หมนุแกนในช่อง Initial Eigenvalues หรือ Extraction Sums of Squared Loadings ในท่ีนีห้ลงัการ
หมนุแกน พบวา่ 

ปัจจยัท่ี 1 สามารถอธิบายความแปรปรวนของอตัราสว่นทางการเงินเดิมได้ประมาณ 3 อตัราสว่น (2.631) หรือ คิด
เป็น 26.312 % ของคา่ความแปรปรวนทัง้หมด (อตัราสว่นทางการเงินทัง้หมด ในท่ีนีมี้ 10 อตัราสว่น) 
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ปัจจยัท่ี 2 สามารถอธิบายความแปรปรวนของอตัราสว่นทางการเงินเดิมได้ประมาณ 2 อตัราสว่น (2.348) หรือ คิด
เป็น 23.485 % ของคา่ความแปรปรวนทัง้หมด (ดชู่อง Rotation Sums of Squared Loadings) 

ปัจจยัท่ี 3 สามารถอธิบายความแปรปรวนของอตัราสว่นทางการเงินเดิมได้ประมาณ 2 อตัราสว่น  
(คา่ Eigenvalues = 2.051) หรือ คิดเป็น 20.506 % 

ปัจจยัท่ี 4 สามารถอธิบายความแปรปรวนของอตัราสว่นทางการเงินเดิมได้ประมาณ 2 อตัราสว่น (คา่ 
Eigenvalues = 1.886) หรือ คิดเป็น 18.864 % 

นัน่คือปัจจยัท่ี 1-4 อธิบายคา่ความแปรปรวนอตัราสว่นทางการเงินทัง้ 10 อตัราสว่นได้ = 89.167 % 

 
 

ภาพที่ 2 แสดง Scree plot 
 

Scree Plot เป็นกราฟท่ีพลอ็ตค่า Eigenvalues ของแต่ละปัจจยั โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ใช้ในการพิจารณาว่า
ควรมีก่ีปัจจัย โดยพิจารณาจากค่า Eigenvalues ท่ีลดลงอย่างรวดเร็ว ในท่ีนีพ้ิจารณาว่ามี 4 ปัจจยั เน่ืองจากค่า 
Eigenvalues ของปัจจยัทัง้ 4 มีคา่มากกวา่ 1 
 
ตารางที่ 7 แสดง Component Matrix (คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของอตัราสว่นทางการเงินกบัปัจจยั) 

Component Matrix 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
Component 

1 2 3 4 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของทนุ(%) (x15) .749 .601 -.143  

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) (x49) -.695 .382 -.357  

อตัราการเติบโตทนุของสหกรณ์ (%) (x13) .653 .590 -.256 -.207 

อตัราค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (%) (x44) -.581 -.572 .346 .253 

อตัราสว่นทนุหมนุเวียน (เท่า) (x51) -.275 .731 .395 .479 

อตัราสว่นทนุหมนุเวียนเร็ว (เท่า) (x52) -.288 .730 .388 .480 

อตัราการเติบโตของธรุกิจ (%) (x31) .598 -.157 .694  

อตัราการเติบโตของสินทรัพย์ (%) (x24) .589 -.141 .666 -.129 

กําไรตอ่สมาชิก (บาท) (x41) .517 -.230 -.400 .647 

เงินออมตอ่สมาชิก (บาท) (x42) .520 -.375 -.293 .626 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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คา่ในตารางท่ี 7 เป็นคา่สมัประสทิธ์ิหรือท่ีเรียกวา่ Factor Loading เป็นคา่ท่ีแสดงความสมัพนัธ์ของอตัราสว่นทาง
การเงินกบัปัจจยัทัง้ 4 ปัจจยั โดยท่ียงัไมมี่การหมนุแกนปัจจยั โดยใช้เทคนิค Principal Component Analysis  

การพิจารณาวา่อตัราสว่นทางการเงินใดควรอยู่ในปัจจยัใดนัน้ ให้พิจารณาจากคา่ Factor Loading ถ้าคา่ Factor 
Loading ของอตัราสว่นทางการเงินในปัจจยัใดมีคา่มาก (เข้าสู ่+1 หรือ -1) และของปัจจยัอ่ืน ๆ มีคา่ Factor Loading ต่ํา 
(เข้าสูศ่นูย์) จะจดัอตัราสว่นทางการเงินให้อยูใ่นปัจจยัท่ีมีคา่ Factor Loading สงู แตถ้่ามีคา่ Factor Loading ในปัจจยั
ตา่งๆ แตกตา่งกนัไมช่ดัเจน ทําให้ไมส่ามารถจดัอตัราสว่นทางการเงินได้ ยากต่อการตัง้ช่ือ จงึควรทําการหมนุแกนปัจจยัใหม่
เพ่ือให้อตัราสว่นทางการเงินเดิมจบักบัแกนปัจจยัได้มากขึน้ และง่ายตอ่การตัง้ช่ือ โดยเลือกการหมนุแบบตัง้ฉากกนั หรือเป็น
อิสระกนั 

 
ตารางที่ 8 แสดง Communalities (คา่เปอร์เซน็ต์ความแปรปรวนของอตัราสว่นทางการเงินแตล่ะอตัราสว่นกบัปัจจยั) 

Communalities 
อัตราส่วนทางการเงนิ Initial Extraction 

อตัราการเติบโตทนุของสหกรณ์ (%) (x13) 1.000 .884 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของทนุ(%) (x15) 1.000 .949 

อตัราการเติบโตของสินทรัพย์ (%) (x24) 1.000 .827 

อตัราการเติบโตของธรุกิจ (%) (x31) 1.000 .865 

กําไรตอ่สมาชิก (บาท) (x41) 1.000 .898 

เงินออมตอ่สมาชิก (บาท) (x42) 1.000 .890 

อตัราค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (%) (x44) 1.000 .849 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) (x49) 1.000 .762 

อตัราสว่นทนุหมนุเวียน (เท่า) (x51) 1.000 .997 

อตัราสว่นทนุหมนุเวียนเร็ว (เท่า) (x52) 1.000 .996 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
คา่ Communality (คา่ความร่วมกนั) คือเปอร์เซ็นต์ความแปรปรวนของตวัแปรแตล่ะตวัแปรกบัปัจจยั ถ้าคา่ 

Communality เป็น 1 แสดงวา่ปัจจยัสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรได้ทัง้หมด แตถ้่าเป็น 0 คือปัจจยัไมส่ามารถ
อธิบายความผนัแปรของตวัแปรได้ โดยคา่ Extraction Communality หลงัทําการสกดัปัจจยัด้วยวิธี Principal Component 
ของอตัราการเติบโตทนุของสหกรณ์ (%) (x13) คือ 0.884 จะเทา่กบัผลบวกกําลงัสองของนํา้หนกัปัจจยัของอตัราการเติบโต
ทนุของสหกรณ์ (%) ในทกุปัจจยั หรือก็คือ 0.6532+0.5902+(-0.256)2+(-0.207)2 = 0.884 ซึง่มีคา่มาก สามารถจดัอยูใ่น
ปัจจยัใด ปัจจยัหนึง่ได้ชดัเจน 
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ตารางที่ 9 แสดง Rotated Component Matrix (คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของอตัราสว่นทางการเงินกบัปัจจยั เม่ือทําการ
หมนุแกนปัจจยั) 
 

Rotated Component Matrix 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
Component 

1 2 3 4 

(x13) - อตัราการเติบโตทนุของสหกรณ์ (%)  0.936 
(x15) - อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของทนุ(%)  0.933 0.209 0.126 0.141 
(x44) - อตัราค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (%) -0.920 
(x31) - อตัราการเติบโตของธรุกิจ (%)  0.927 
(x24) - อตัราการเติบโตของสินทรัพย์ (%)  0.902 
(x49) - อตัรากําไรขัน้ต้น (%)  -0.773 0.222 -0.334 
(x51) - อตัราสว่นทนุหมนุเวียน (เท่า)  0.990 -0.104 
(x52) - อตัราสว่นทนุหมนุเวียนเร็ว (เท่า)  0.989 -0.105 
(x41) - กําไรตอ่สมาชิก (บาท)  0.138 0.935 
(x42) - เงินออมตอ่สมาชิก (บาท)  0.137 -0.132 0.924 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

คา่ในตารางท่ี 9 เป็นคา่ Factor Loading เม่ือมีการหมนุแกนปัจจยัโดยวิธี Varimax จะพบวา่คา่ Factor Loading 
ของแตล่ะอตัราสว่นทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเม่ือเทียบกบัคา่ Factor Loading เดิมเม่ือยงัไมมี่การหมนุแกน ซึง่อาจจะมี
คา่เพิ่มขึน้หรือลดลง พบวา่คา่ Factor Loading ในปัจจยัตา่งๆ แตกตา่งกนัชดัเจน ทําให้สามารถจดัอตัราสว่นทางการเงิน
เข้าปัจจยัเดียวกนัได้ และง่ายตอ่การตัง้ช่ืออธิบาย โดยตัง้ช่ือปัจจยัได้ดงันี ้(ใช้วิธีตัง้ช่ือปัจจยัใหม่ท่ีมีเนือ้หาและความหมาย
ครอบคลมุทกุอตัราสว่นทางการเงินท่ีอยูใ่นปัจจยัเดียวกนั) 
 
ตารางที่ 10 แสดงการตัง้ช่ือปัจจยั 

ช่ือปัจจัยทางการเงนิ NO. อัตราส่วนทางการเงนิ 

1) ปัจจยัประสิทธิภาพการบริหารเงินทนุและคา่ใช้จ่าย 
1 (x13) - อตัราการเติบโตทนุของสหกรณ์ (%)  
2 (x15) - อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของทนุ(%)  
3 (x44) - อตัราค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (%) 

2) ปัจจยัเร่ืองการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอตัรากําไรขัน้ต้น 
4 (x31) - อตัราการเติบโตของธรุกิจ (%)  
5 (x24) - อตัราการเติบโตของสินทรัพย์ (%)  
6 (x49) - อตัรากําไรขัน้ต้น (%)  

3) ปัจจยัเร่ืองสภาพคลอ่ง 
7 (x51) - อตัราสว่นทนุหมนุเวียน (เท่า)  
8 (x52) - อตัราสว่นทนุหมนุเวียนเร็ว (เท่า)  

4) ปัจจยัทางธรุกรรมจากสมาชิก 
9 (x41) - กําไรตอ่สมาชิก (บาท)  
10 (x42) - เงินออมตอ่สมาชิก (บาท)  
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หลงัจากการวิเคราะห์ปัจจยัด้วยวิธี PCA และทําการหมนุปัจจยัด้วยวิธี Varimax จะสามารถนําอตัราสว่นทางการ
เงินทัง้ 10 อตัราสว่นมาแบง่กลุม่ได้ 4 ปัจจยั และสามารถอธิบายความหมายของแตล่ะปัจจยัได้ดงันี ้

1. ปัจจยัประสิทธิภาพการบริหารเงินทนุและคา่ใช้จ่าย เน่ืองจากอตัราการเติบโตทนุของสหกรณ์ (x13) อตัรา
ผลตอบแทนตอ่สว่นของทนุ (x15) และอตัราคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน (x44) เป็นตวับง่บอกถงึประสทิธิภาพในด้านการ
บริหารจดัการเงินทนุและคา่ใช้จ่าย 

2. ปัจจยัด้านการเติบโตและการเปล่ียนแปลงอตัรากําไรขัน้ต้น เน่ืองจากอตัราการเติบโตของธุรกิจ (%) (x31) 
อตัราการเติบโตของสนิทรัพย์ (%) (x24) และอตัรากําไรขัน้ต้น (%) (x49) มีความสมัพนัธ์กนัแบบตอ่เน่ือง โดยดไูด้จาก
สหกรณ์มีการอํานวยประโยชน์แก่สมาชิกเพิ่มขึน้ ทําให้สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึน้ ทําให้สหกรณ์มีสนิทรัพย์เพิ่มขึน้ด้วย 
แตใ่นด้านขาย/บริการ (ท่ีประกอบด้วยธุรกิจสินเช่ือ + ธุรกิจจดัหาสนิค้ามาจําหน่าย + ธุรกิจรวบรวมผลติผล + ธุรกิจแปรรูป
ผลติผลการเกษตรและการผลติสนิค้า + ธุรกิจให้บริการและสง่เสริมการเกษตร) อาจจะกําหนดราคาท่ีไมเ่หมาะสมหรือมี
ต้นทนุขายสงู ทําให้อตัรากําไรขัน้ต้นลดลงได้ 

3. ปัจจยัด้านสภาพคลอ่ง เน่ืองจากอตัราสว่นทนุหมนุเวียน (เทา่) (x51) และอตัราสว่นทนุหมนุเวียนเร็ว (เท่า) 
(x52) แสดงถงึสภาพคลอ่งของสหกรณ์วา่มีมากหรือน้อยเพียงใด แตก่ารท่ีอตัราเหลา่นีมี้คา่สงูเกินไปอาจจะแสดงถงึ
ประสทิธิภาพในการบริหารสนิทรัพย์หมนุเวียนท่ีต่ํา เพราะเป็นการนําเงินไปจมกบัสิง่ท่ีไมส่ร้างกําไร 

4. ปัจจยัทางธุรกรรมจากสมาชิก เน่ืองจากกําไรตอ่สมาชิก บาท (x41) และเงินออมตอ่สมาชิก (บาท) (x42) แสดง
ถงึความเก่ียวข้องกนัในการทําธุรกรรมระหวา่งสหกรณ์การเกษตรกบัสมาชิก เช่น การให้บริการต่างๆ แก่สมาชิก ได้แก่ การ
ให้กู้ เงิน การรับฝากเงิน การรวบรวมผลติผลการเกษตรมาแปรรูปออกจําหน่าย และการจดัหาวสัดกุารเกษตรมาจําหน่าย 
เป็นต้น ถ้าสหกรณ์การเกษตรมีความเก่ียวข้องกนัในการทําธุรกรรมกบัสมาชิกกบัท่ีดี จะทําให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและ
สร้างรายได้เพิ่มขึน้ให้แก่สหกรณ์การเกษตร อนัจะสง่ผลถงึความสําเร็จในการดําเนินงานทางธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรได้ 
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สรุปผลการศกึษา 
ตารางที่ 11 แสดงคะแนนปัจจยั (Factor Score) ของปัจจยัท่ี 1 – ปัจจยัท่ี 4 ของแตล่ะสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัลําปาง 

NO. รหสั สหกรณ์การเกษตร ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยที่ 4 

1 216 สหกรณ์การเกษตรห้างฉตัร จํากดั                                 0.022 -0.162 -0.289 0.634 

2 250 สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จํากดั                                   -0.024 0.259 -0.344 -0.289 

3 251 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จํากดั                                    0.278 -0.343 -0.338 0.329 

4 252 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จํากดั                                   -0.004 -0.116 -0.142 1.676 

5 340 สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จํากดั                                 -0.148 0.621 -0.257 0.195 

6 1984 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จํากดั                                   0.029 -0.275 -0.192 1.440 

7 2602 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ก่ิวลม จํากดั                             -0.047 0.248 -0.231 0.714 

8 2680 สหกรณ์การเกษตรเมืองลําปาง จํากดั                               0.300 0.278 -0.216 0.732 

9 4632 สหกรณ์การเกษตรวงัเหนือ จํากดั                                 0.327 0.569 -0.317 -0.553 

10 4978 สหกรณ์การเกษตรเวียงทิพย์ จํากดั                               -0.017 1.113 -0.250 -0.569 

11 4991 สหกรณ์ผู้ใช้นํา้สถานีสบูนํา้ด้วยไฟฟ้าบ้านดอนแก้ว-ทุ่งงาม จํากดั 0.123 -0.067 3.854 -0.429 

12 5106 สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จํากดั                                  -0.113 0.143 -0.075 1.803 

13 5149 สหกรณ์การเกษตรงาวพฒันา จํากดั                                 0.108 -2.185 -0.162 -0.566 

14 5267 สหกรณ์โคนมนครลําปาง จํากดั                                     -0.144 1.540 -0.195 -0.175 

15 6092 สหกรณ์ผู้ใช้นํา้ฝายนํา้ล้นห้วยแม่สะเปา-ดอนไฟ จํากดั             0.156 -0.477 -0.264 -0.562 

16 7005 สหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปท่ีดินวงัเหนือ จํากดั                  -3.847 -2.430 -0.246 -0.425 

17 8011 ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรลําปาง จํากดั                              0.069 -0.006 0.143 3.625 

18 8055 สหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จํากดั                                 -1.845 0.190 -0.378 -0.602 

19 8816 สหกรณ์ผู้ใช้นํา้สถานีสบูนํา้ด้วยไฟฟ้าบ้านวงัยาว จํากดั          -0.047 0.101 3.591 -0.194 

20 9018 สหกรณ์ผู้ใช้นํา้ฝายยางประสบสกุ จํากดั                          0.007 0.412 -0.340 -0.328 

21 9663 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลกูค้า ธกส.ลําปาง จํากดั  0.049 0.630 -0.352 -0.772 

22 9687 สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพฒันา จํากดั                           0.046 0.139 -0.272 0.240 

23 10102 สหกรณ์ผู้ใช้นํา้ลุม่นํา้แม่พริก จํากดั                          3.237 -2.990 -0.382 -0.483 

24 12096 สหกรณ์การเกษตรเถินพฒันา จํากดั                                0.080 -0.831 -0.295 -0.982 

25 12290 สหกรณ์การเกษตรเวียงมอก จํากดั                                 0.026 0.193 -0.200 -0.638 

26 12520 สหกรณ์ผู้ปลกูสบัปะรดลําปาง จํากดั                              0.095 -0.026 -0.408 -0.532 

27 13088 สหกรณ์การเกษตรบ้านแลง จํากดั                                  0.135 1.005 -0.307 -0.513 

28 14226 สหกรณ์การเกษตรสมนุไพรตําบลแม่มอก จํากดั                        0.137 -0.399 -0.169 -0.449 

29 15808 สหกรณ์โคเนือ้แม่ทะ จํากดั                                     0.046 0.729 -0.309 -0.563 

30 16438 สหกรณ์การเกษตรศภุนิมิตแจ้ห่ม จํากดั  0.036 0.972 -0.341 -0.869 

31 17801 สหกรณ์การเกษตรตําบลจางเหนือ จํากดั     0.930 1.165 -0.317 -0.895 

  
 จากการเปรียบเทียบคะแนนปัจจยัท่ี1 – ปัจจยัท่ี 4 ของแตล่ะสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัลําปาง จะพบวา่จาก
ข้อมลูทัง้ 4 ปัจจยันัน้ ในรอบปี 2555 สหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัลําปางจะมีผลการดําเนินงานท่ีไมดี่นกั (ซึง่มีผลสอดคล้อง 
กบัตารางท่ี 3 แสดงสถิติพรรณนาของอตัราสว่นทางการเงิน 10 อตัราสว่นของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัลําปาง) ดไูด้จาก 
มีสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัลําปางจํานวนมาก (คิดเป็น 59.68%) มีคะแนนปัจจยัใน 4 ปัจจยัท่ีมีคา่เป็นลบ โดยปัจจยัท่ี 1 
มีสหกรณ์ท่ีคะแนนปัจจยัเป็นลบจํานวน 12 สหกรณ์ (ได้รับอิทธิพลอยา่งมากจากอตัราคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน (x44)) 
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ปัจจยัท่ี 2 มีสหกรณ์ท่ีคะแนนปัจจยัเป็นลบจํานวน 13 สหกรณ์ ปัจจยัท่ี 3 มีสหกรณ์ท่ีคะแนนปัจจยัเป็นลบจํานวน 28 
สหกรณ์และปัจจยัท่ี 4 มีสหกรณ์ท่ีคะแนนปัจจยัเป็นลบจํานวน 21 สหกรณ์ 

เม่ือนําคะแนนปัจจยัของทัง้ 4 ปัจจยั ไปพลอ็ตเป็นแผนภมิูแทง่ท่ีแสดงความเปรียบเทียบคะแนนปัจจยัท่ี1 – ปัจจยั
ท่ี 4 ของแตล่ะสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัลําปางแล้ว สามารถสรุปรายละเอียดของคะแนนปัจจยัแตล่ะปัจจยัได้ดงันี ้

 
 

ภาพที่ 3 แผนภมิูแทง่แสดงการเปรียบเทียบคะแนนปัจจยัท่ี1 – ปัจจยัท่ี 4 ของแตล่ะสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัลําปาง 
จากตารางท่ี 11 และภาพท่ี 3 พบวา่สหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัลําปางท่ีมีผลการดําเนินงานดีทัง้ 3 ปัจจยั (ไม่มี

สหกรณ์ใดเลยท่ีมีคะแนนปัจจยัท่ีมีคา่เป็นบวกทัง้ 4 ปัจจยั ท่ีดีท่ีสดุมีเพียงสหกรณ์ท่ีคะแนนปัจจยัท่ีมีคา่เป็นบวกอยู ่3 ปัจจยั
ด้วยกนั) มีอยู ่3 สหกรณ์ คือสหกรณ์การเกษตรเมืองลําปาง จํากดั ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรลําปาง จํากดั และสหกรณ์
การเกษตรแมเ่มาะพฒันา จํากดั 

โดยชมุนมุสหกรณ์การเกษตรลําปาง จํากดั มีจดุเดน่ในการดําเนินกิจการเม่ือเทียบกบัคา่เฉล่ียของสหกรณ์
การเกษตรในจงัหวดัลําปาง และคา่เฉล่ียอตัราสว่นของสหกรณ์การเกษตรทัว่ประเทศประจําปี 2555 คือ 

*คา่เฉลี่ยภาพรวมประเทศประจําปี 2555 (กรมตรวจบญัชีสหกรณ์, ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, กลุม่วิเคราะห์ข้อมลูทางการเงิน, 2556: ออนไลน์) 
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4. ปัจจยัทางธรุกรรมจากสมาชิก 3. ปัจจยัด้านสภาพคลอ่ง
 2. ปัจจยัด้านการเติบโตและการเปล่ียนแปลงอตัรากําไรขัน้ต้น 1. ปัจจยัประสิทธิภาพการบริหารเงินทนุและคา่ใช้จ่าย

สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลาํปาง ลาํดับที่ 1-31

คะ
แน

น
ปัจ

จัย

ปัจจัยทางการเงนิ อัตราส่วนทางการเงนิ 

ค่าของชุมนุม
สหกรณ์

การเกษตร
ลาํปาง จาํกัด 

ค่าเฉล่ียของ
สหกรณ์

การเกษตรใน
จังหวัด
ลาํปาง 

ค่าเฉล่ีย
ภาพรวม

ประเทศ* 
คาํอธิบาย 

1. ปัจจยัประสิทธิภาพ
การบริหารเงินทนุและ
คา่ใช้จ่าย 

(x13) - อตัราการเติบโตทนุของสหกรณ์ (%) 17.882 7.940 10.236 มีการเติบโตทนุของสหกรณ์สงู 
(x15) - อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของทนุ(%) 16.566 1.660 8.315 ผลตอบแทนตอ่สว่นของทนุดี 
(x44) - อตัราค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (%) 2.877 8.344 - ต่ํากว่าคา่เฉลี่ยจงัหวดั 

2. ปัจจยัด้านการเติบโต
และการเปลี่ยนแปลง
อตัรากําไรขัน้ต้น 

(x31) - อตัราการเติบโตของธรุกิจ (%) 20.471 4.101 13.351 สงูมาก 
(x24) - อตัราการเติบโตของสินทรัพย์ (%) 8.798 11.994 15.106 ต่ํา 

(x49) - อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 2.475 27.374 - ต่ํากว่าคา่เฉลี่ยจงัหวดัมาก 

3. ปัจจยัด้านสภาพ
คลอ่ง 

(x51) - อตัราสว่นทนุหมนุเวียน (เท่า) 1.356 28.200 1.102 ดี แตย่งัน้อยกวา่ค่าเฉลี่ยจงัหวดั 
(x52) - อตัราสว่นทนุหมนุเวียนเร็ว (เท่า) 0.783 27.760 - ต่ํากว่าคา่เฉลี่ยจงัหวดัมาก 

4. ปัจจยัทางธรุกรรมจาก
สมาชิก 

(x41) - กําไรตอ่สมาชิก (บาท) 8923.070 1190.898 688.423 สงูมาก 
(x42) - เงินออมตอ่สมาชิก (บาท) 76230.939 18209.110 13092.051 สงูมาก 
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ 

สว่นสหกรณ์การเกษตรเมืองลําปาง จํากดั มีจดุเดน่ในการดําเนินกิจการเม่ือเทียบกบัคา่เฉล่ียของสหกรณ์
การเกษตรในจงัหวดัลําปาง และคา่เฉล่ียอตัราสว่น ของสหกรณ์การเกษตรทัว่ประเทศประจําปี 2555 คือ 

ปัจจัยทางการเงนิ อัตราส่วนทางการเงนิ 

ค่าของ
สหกรณ์

การเกษตร
เมืองลาํปาง 

จาํกัด 

ค่าเฉล่ียของ
สหกรณ์

การเกษตรใน
จังหวัดลาํปาง 

ค่าเฉล่ีย
ภาพรวม

ประเทศ* 
คาํอธิบาย 

1. ปัจจยัประสิทธิภาพ
การบริหารเงินทนุและ
คา่ใช้จ่าย 

(x13) - อตัราการเติบโตทนุของสหกรณ์ (%) 26.781 7.940 10.236 มีการเติบโตทนุของสหกรณ์สงูมาก 
(x15) - อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของทนุ(%) 12.565 1.660 8.315 ผลตอบแทนตอ่สว่นของทนุดี 
(x44) - อตัราค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (%) 1.948 8.344 - น้อยกวา่คา่เฉลี่ยจงัหวดั 

2. ปัจจยัด้านการเติบโต
และการเปลี่ยนแปลง
อตัรากําไรขัน้ต้น 

(x31) - อตัราการเติบโตของธรุกิจ (%) 17.506 4.101 13.351 สงู 
(x24) - อตัราการเติบโตของสินทรัพย์ (%) 14.736 11.994 15.106 ดีแตย่งัน้อยกวา่ค่าเฉลี่ยประเทศ 
(x49) - อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 7.108 27.374 - น้อยกวา่คา่เฉลี่ยจงัหวดั 

3. ปัจจยัด้านสภาพ
คลอ่ง 

(x51) - อตัราสว่นทนุหมนุเวียน (เท่า) 0.740 28.200 1.102 
ดีแตย่งัน้อยกวา่ค่าเฉลี่ยจงัหวดั
และคา่เฉลี่ยประเทศ 

(x52) - อตัราสว่นทนุหมนุเวียนเร็ว (เท่า) 0.713 27.760 - น้อยกวา่คา่เฉลี่ยจงัหวดัมาก 

4. ปัจจยัทางธรุกรรม
จากสมาชิก 

(x41) - กําไรตอ่สมาชิก (บาท) 3083.725 1190.898 688.423 สงู 
(x42) - เงินออมตอ่สมาชิก (บาท) 27007.033 18209.110 13092.051 สงูมาก 

*คา่เฉลี่ยภาพรวมประเทศประจําปี 2555 (กรมตรวจบญัชีสหกรณ์, ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, กลุม่วิเคราะห์ข้อมลูทางการเงิน, 2556: ออนไลน์) 

 
และสหกรณ์การเกษตรแมเ่มาะพฒันา จํากดั มีจดุเดน่ในการดําเนินกิจการเม่ือเทียบกบัคา่เฉลี่ยของสหกรณ์

การเกษตรในจงัหวดัลําปาง และคา่เฉล่ียอตัราสว่น ของสหกรณ์การเกษตรทัว่ประเทศประจําปี 2555 คือ 

ปัจจัยทางการเงนิ อัตราส่วนทางการเงนิ 

ค่าของสหกรณ์
การเกษตรแม่
เมาะพัฒนา 

จาํกัด 

ค่าเฉล่ีย
ของ

สหกรณ์
การเกษตร
ในจังหวัด
ลาํปาง 

ค่าเฉล่ีย
ภาพรวม

ประเทศ* 
คาํอธิบาย 

1. ปัจจยัประสิทธิภาพ
การบริหารเงินทนุและ
คา่ใช้จ่าย 

(x13) - อตัราการเติบโตทนุของสหกรณ์ (%) 6.605 7.940 10.236 น้อยกวา่คา่เฉลี่ยจงัหวดั 
(x15) - อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของทนุ(%) 5.818 1.660 8.315 ดีแตย่งัน้อยกวา่ค่าเฉลี่ยประเทศ 
(x44) - อตัราค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (%) 0.961 8.344 - น้อยกวา่คา่เฉลี่ยจงัหวดั 

2. ปัจจยัด้านการ
เติบโตและการ
เปลี่ยนแปลงอตัรา
กําไรขัน้ต้น 

(x31) - อตัราการเติบโตของธรุกิจ (%) 8.999 4.101 13.351 น้อยกวา่คา่เฉลี่ยประเทศ 

(x24) - อตัราการเติบโตของสินทรัพย์ (%) 4.672 11.994 15.106 
น้อยกวา่คา่เฉลี่ยจงัหวดัและคา่เฉลี่ย
ประเทศ 

(x49) - อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 3.411 27.374 - น้อยกวา่คา่เฉลี่ยจงัหวดัมาก 

3. ปัจจยัด้านสภาพ
คลอ่ง 

(x51) - อตัราสว่นทนุหมนุเวียน (เท่า) 3.235 28.200 1.102 ดี แตย่งัน้อยกวา่ค่าเฉลี่ยจงัหวดัมาก 
(x52) - อตัราสว่นทนุหมนุเวียนเร็ว (เท่า) 3.181 27.760 - น้อยกวา่คา่เฉลี่ยจงัหวดัมาก 

4. ปัจจยัทางธรุกรรม
จากสมาชิก 

(x41) - กําไรตอ่สมาชิก (บาท) 2160.371 1190.898 688.423 สงู 
(x42) - เงินออมตอ่สมาชิก (บาท) 13252.884 18209.110 13092.051 สงูแตย่งัน้อยกวา่คา่เฉลี่ยจงัหวดั 

*คา่เฉลี่ยภาพรวมประเทศประจําปี 2555 (กรมตรวจบญัชีสหกรณ์, ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, กลุม่วิเคราะห์ข้อมลูทางการเงิน, 2556: ออนไลน์) 
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ 

ในสว่นของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัลําปางท่ีมีผลการดําเนินงานไมดี่ทัง้ 4 ปัจจยั (สหกรณ์ท่ีคะแนนปัจจยัท่ีมี
คา่เป็นลบทัง้ 4 ปัจจยัด้วยกนั) มีอยู ่1 สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปท่ีดินวงัเหนือ โดยสหกรณ์การเกษตรเขต
ปฏิรูปท่ีดินวงัเหนือ มีจดุด้อยในการดําเนินกิจการ เม่ือเทียบกบัคา่เฉล่ียของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัลําปาง และคา่เฉล่ีย
อตัราสว่นของสหกรณ์การเกษตรทัว่ประเทศประจําปี 2555 คือ 

ปัจจัยทางการเงนิ อัตราส่วนทางการเงนิ 

ค่าของสหกรณ์
การเกษตรเขต
ปฏรูิปที่ดนิวัง

เหนือ 

ค่าเฉล่ียของ
สหกรณ์

การเกษตรใน
จังหวัดลาํปาง 

ค่าเฉล่ีย
ภาพรวม

ประเทศ* 
คาํอธิบาย 

1. ปัจจยัประสิทธิภาพ
การบริหารเงินทนุและ
คา่ใช้จ่าย 

(x13) - อตัราการเติบโตทนุของสหกรณ์ (%) -86.756 7.940 10.236 ต่ํามาก 
(x15) - อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของทนุ(%) -153.221 1.660 8.315 ต่ํามากๆ 
(x44) - อตัราค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (%) 380.598 8.344 - สงูกวา่คา่เฉลี่ยจงัหวดัมาก 

2. ปัจจยัด้านการเติบโต
และการเปลี่ยนแปลง
อตัรากําไรขัน้ต้น 

(x31) - อตัราการเติบโตของธรุกิจ (%) -97.984 4.101 13.351 ต่ํามาก 
(x24) - อตัราการเติบโตของสินทรัพย์ (%) -51.682 11.994 15.106 ต่ํามาก 
(x49) - อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 96.240 27.374 - สงูกวา่คา่เฉลี่ยจงัหวดั 

3. ปัจจยัด้านสภาพ
คลอ่ง 

(x51) - อตัราสว่นทนุหมนุเวียน (เท่า) 8.089 28.200 1.102 ดี แตย่งัน้อยกวา่ค่าเฉลี่ยจงัหวดั 
(x52) - อตัราสว่นทนุหมนุเวียนเร็ว (เท่า) 14.505 27.760 - น้อยกวา่คา่เฉลี่ยจงัหวดั 

4. ปัจจยัทางธรุกรรม
จากสมาชิก 

(x41) - กําไรตอ่สมาชิก (บาท) -433.507 1190.898 688.423 ต่ํามาก 
(x42) - เงินออมตอ่สมาชิก (บาท) 508.468 18209.110 13092.051 ต่ํามาก 

*คา่เฉลี่ยภาพรวมประเทศประจําปี 2555 (กรมตรวจบญัชีสหกรณ์, ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, กลุม่วิเคราะห์ข้อมลูทางการเงิน, 2556: ออนไลน์) 

จากการพิจารณาข้างต้น พบวา่ปัจจยัทัง้ 4 ปัจจยั สามารถใช้เป็นตวัวดัสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์
การเกษตรในจงัหวดัลําปางได้ ซึง่สหกรณ์ท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีไมดี่ จะมีอตัราสว่นทางการเงินใน 4 ปัจจยันีใ้นทิศทางท่ีไม่
ดี ขณะท่ีสหกรณ์ท่ีมีผลการดําเนินงานดี จะมีอตัราสว่นทางการเงินใน 4 ปัจจยันีใ้นทิศทางท่ีดี โดย 

1. ปัจจยัประสทิธิภาพการบริหารเงินทนุและคา่ใช้จ่าย สามารถอธิบายความแปรปรวนของอตัราสว่นทางการเงิน 
เดิมได้ 26.312 % ของคา่ความแปรปรวนทัง้หมด หากสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัลําปางใดมีคะแนนปัจจยัท่ี 1 เป็นบวก 
แสดงวา่มีประสิทธิภาพท่ีดีในการบริหารเงินทนุและคา่ใช้จ่าย 

2. ปัจจยัด้านการเติบโตและการเปล่ียนแปลงอตัรากําไรขัน้ต้นสามารถอธิบายความแปรปรวนของอตัราสว่นทาง 
การเงินเดิมได้ 23.485 % ของค่าความแปรปรวนทัง้หมด หากสหกรณ์การเกษตรใดมีคะแนนปัจจยัท่ี 2 เป็นบวก แสดงวา่มี
การเติบโตของสหกรณ์ท่ีดี 

3. ปัจจยัด้านสภาพคลอ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของอตัราสว่นทางการเงินเดิมได้ 20.506 %หากสหกรณ์ 
การเกษตรใดมีคะแนนปัจจยัท่ี 3 เป็นบวก แสดงวา่มีสภาพคลอ่งท่ีดี 

4. ปัจจยัทางธุรกรรมจากสมาชิกสามารถอธิบายความแปรปรวนของอตัราสว่นทางการเงินเดิมได้ 18.864 % หาก 
สหกรณ์การเกษตรใดมีคะแนนปัจจยัท่ี 4 เป็นบวก แสดงวา่สหกรณ์มีความเก่ียวข้องกนัอยา่งมากในการทําธุรกรรมกบั
สมาชิก 

โดยปัจจยัท่ี 1-4 อธิบายคา่ความแปรปรวนอตัราสว่นทางการเงินรวมทัง้ 10 อตัราสว่นได้ 89.167 % 
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธุรกจิ ครัง้ที่ 6 

วันที่ 15 พฤศจกิายน 2556  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. แหลง่เงินทนุของสหกรณ์การเกษตรมีท่ีมาทัง้จากแหลง่ภายในและภายนอกสหกรณ์ โดยแหลง่ภายใน ได้มาจาก 
สมาชิก เช่น เงินรับฝากสมาชิก หรือได้มาจากการดําเนินงาน เช่น ทนุเรือนหุ้น เป็นต้น สว่นแหลง่ภายนอกได้มาจากการกู้ ยืม
และสินเช่ือทางการค้า เช่น เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน หรือ เงินทนุจากเจ้าหนีก้ารค้า เป็นต้น ซึง่สหกรณ์จะนําเงินทนุท่ีได้
จากผลการดําเนินงานนัน้ไปใช้เป็นทนุหมนุเวียนในการดําเนินงาน คือให้สมาชิกกู้  จดัหาสนิค้ามาจําหน่าย หรือรับซือ้ผลิตผล
จากสมาชิก เป็นต้น ถ้าสหกรณ์การเกษตรมีการบริหารทุนและค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับแหล่งเงินทุน ก็จะส่งผลถึง
ประสทิธิภาพในการดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรได้ 

1. โครงสร้างธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร ประกอบด้วย รับฝากเงิน ให้กู้ เงินแก่สมาชิก จดัหาสินค้ามาจําหน่าย  
รวบรวมผลติผลแปรรูปผลิตผล และให้บริการสง่เสริมความรู้ด้านการเกษตร ถ้าสหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึน้ จะทําให้
สหกรณ์มีการอํานวยประโยชน์แก่สมาชิกเพิ่มขึน้ ทําให้สหกรณ์มีสนิทรัพย์เพิ่มขึน้ด้วย 

2. สหกรณ์การเกษตร มีคา่เฉล่ียภาพรวมประเทศในสดัสว่นของสนิทรัพย์หมนุเวียนมากกวา่หนีส้ินหมนุเวียน  
1.102 เทา่ โดยหนีส้นิหมนุเวียนสว่นใหญ่เป็นเงินรับฝาก สหกรณ์การเกษตรควรบริหารด้านเงินรับฝากให้ทนัตอ่สถานการณ์
และระมดัระวงัเงินไหลออกของผู้ฝากรายใหญ่ ประกอบกบัสนิทรัพย์หมนุเวียนสว่นใหญ่เป็นเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ ดงันัน้
สภาพคลอ่งของสหกรณ์การเกษตรจะขึน้กบัประสทิธิภาพในการบริหารลกูหนีเ้ป็นสําคญั  

3. สหกรณ์การเกษตรตัง้ขึน้โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิกรวมทัง้การ 
ให้บริการตา่งๆ แก่สมาชิก ได้แก่ การให้กู้ เงิน การรับฝากเงิน การรวบรวมผลติผลการเกษตรมาแปรรูปออกจําหน่าย และการ
จดัหาวสัดกุารเกษตรมาจําหน่าย เป็นต้น ความเก่ียวข้องกนัในการทําธุรกรรมระหวา่งสมาชิกกบัสหกรณ์ท่ีดี จะทําให้เกิด
ประโยชน์แก่สมาชิกและสร้างรายได้เพิ่มขึน้ให้แก่สหกรณ์การเกษตร อนัจะสง่ผลถงึความสําเร็จในการดําเนินงานทางธุรกิจ
ของสหกรณ์การเกษตรได้ 
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