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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

ค าน า 
 

การประชมุผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ (Business Management Research Conference: BMRC) จัดขึน้
ครัง้นีน้บัเป็นครัง้ทีส่าม ด้วยการสนบัสนนุจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  มีวตัถปุระสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนางานวิจัย  และเพิ่มโอกาสด้านช่องทางในการเผยแพร่ การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ และความรู้
ด้านการบริหารจัดการธุรกิจในสาขาต่างๆ  โดยเน้นการสร้างสรรค์และนําเสนองานวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้และวิธีการ
ใหม่ๆ ในบริหารจัดการธุรกิจอนัจะเป็นการช่วยยกระดบัการพฒันาผลงานทางวิชาการด้านบริหารจัดการธุรกิจ และเป็น
ประโยชน์สงูสดุต่อการบริหารจดัการธรุกจิทัง้ในระดบัชมุชนและระดบัประเทศ 

การจัดประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจครัง้นี ้ได้เปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
รวมถงึผู้สนใจทัว่ไป เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ และรับฟังการนําเสนอผลงานดงักล่าว ทัง้ในรูปแบบของการนําเสนอ
ภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนําเสนอแบบ Doctoral Presentation  โดยในครัง้นีม้ีจํานวนผลงานที่ได้รับการ
คดัเลือกจากผู้ทรงคณุวฒุิในสายวิชาการให้นําเสนอ จํานวนทัง้สิน้  28 บทความ  
 คณะกรรมการจัดการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครัง้ที่ 3 (พ.ศ.2553) ขอขอบพระคุณทกุท่านที่
ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการนําเสนอผลงานวิชาการ และผู้ที่ให้ความสนใจส่งผลงานวิชาการเข้ามาเป็นจํานวนมาก แต่ด้วย
ข้อจํากดัด้านเวลา และการรักษามาตรฐานกระบวนการคดัเลือกบทความ จึงส่งผลให้มีเพียงบางบทความท่ีได้รับการตอบ
รับให้สามารถนําเสนอได้   คณะกรรมการจัดการประชมุฯ ได้กําหนดให้มีการจัดประชมุผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ 
ขึน้เป็นประจําทกุปี โดยหวงัที่จะให้เป็นช่องทางสําคญัที่จะส่งเสริมให้นกัวิชาการได้เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการบริหาร
จดัการธรุกิจที่มีคณุภาพอยา่งต่อเนื่อง    
 

                                                                
(อาจารย์ ดร.นฤมล  กิมภากรณ์) 

ประธานกรรมการจดัการประชมุผลงานวิจยัด้านการจดัการธุรกิจ ครัง้ที่ 3 
คณะบริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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สารจาก .... คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยด้านการจัดการ
ธุรกิจ ครัง้ที่ 3 (The 3rd Business Management Research Conference, BMRC) ขึน้เพื่อเป็นเวทีสําหรับคณาจารย์ 
นกัวิจยั และนกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาด้านการบริหารธรุกิจทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนทัว่ประเทศ ได้นําผลงานวิจัยทัง้
ด้านพืน้ฐานและประยุกต์มาถ่ายทอด ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความร่วมมือในกระบวนการต่อยอดองค์ความรู้
ระหว่างกนั รวมทัง้เกิดการพฒันาศกัยภาพของนกัวจิยัใหม่และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศกึษาต่างๆ   

การนําเสนอผลงานวิจัยครัง้นี ้ได้รวบรวมบทความที่นําเสนอภาคบรรยาย จํานวน 27บทความ และบทความ
นําเสนอแบบ Doctoral Presentation  จํานวน 1 บทความ โดยแบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาโลจิสติกส์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการจดัการ  สาขาการเงินและการบญัชี และสาขาอตุสาหกรรมไมตรีจิตและการตลาด โดยคาดหวงัว่าองค์
ความรู้เหล่านีจ้ะนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพฒันาขีดความสามารถด้านการจดัการธุรกิจ  

ในนามของคณะบริหารธุรกิจ ดิฉันขอขอบคณุคณะท่ีปรึกษา วิทยากรและผู้ทรงคุณวฒุิ   ที่กรุณาเสียสละเวลา
อ่านบทความและให้คําแนะนําด้านวิชาการอนัเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้และการพฒันานกัวิจัยเป็นอย่างย่ิง 
อนึ่ง การประชุมในครัง้นีจ้ะสําเร็จลุล่วงมิได้หากขาดความร่วมมือ ความเสียสละและความทุ่มเททัง้แรงกายแรงใจของ
คณะกรรมการดําเนินการ และท้ายที่สุดนี ้ขอขอบคณุผู้ ให้การสนับสนนุในการจัดพิมพ์รายงานประมวลบทความในการ
ประชมุวิชาการในครัง้นีเ้ป็นอย่างสงู    

                                                                                  
       (รองศาสตราจารย์บญุสวาท พฤกษิกานนท์) 
           คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครัง้ท่ี 3 
The 3rd Business Management Research Conference (BMRC) 

 
คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีวิสยัทศัน์เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มพนูองค์ความรู้ด้านวิชาการบริหารธุรกิจ 

โดยการส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเกิดการสร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน
งานวิจยัที่สามารถนําไปสู่การพฒันาองค์ความรู้ใหม่ๆด้านการบริหารจดัการธรุกิจที่สามารถนําไปประยกุต์ใช้เพื่อประโยชน์
ต่อการบริหารจดัการธรุกิจทัง้ในระดบัชมุชน และระดบัประเทศ  การจดัการประชมุวิชาการด้านบริหารธุรกิจ   นบัได้ว่าเป็น
เคร่ืองมือหนึง่ที่คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เห็นว่ามีความสําคญัอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและ
เผยแพร่ความรู้ รวมทัง้ยังเป็นช่องทางในการก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือระหว่าง
ผู้ เ ข้าร่วมประชุมสัมมนาจากทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย ค ณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารธุรกิจ ภายใต้ช่ือการประชุม ‚การ
ประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ‛ (The Business Management Research Conference) โดยเร่ิมตัง้แต่ปี  2550 
และพบว่าได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้นําเสนอบทความวิชาการ   

ดงันัน้ เพื่อตอบสนองต่อวตัถปุระสงค์การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสายบริหารธรุกิจ และความเป็นผู้ นําทาง
องค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ กอปรกบัวตัถปุระสงค์ในการสร้างเวที
เพื่อเผยแพร่ความรู้ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนกัวิชาการ นกัวจิยั และนกัศกึษาในระดบัปริญญาโทและ
ปริญญาเอกในกลุ่มสาขาวิชาด้านการบริหารจัดการธุรกิจและสาขาที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จงึจะได้จดัให้มีการประชมุวิชาการอย่างต่อเนื่องทกุปี  

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจครัง้ที่ 3 มุ่งเน้นการนําเสนอรายงานการวิจัยที่ครอบคลมุสาขาการ
บริหารธุรกิจทัง้ในด้านการตลาด การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการองค์กร การ
บริหารจัดการผลิต และด้านการเสริมสร้างความเป็นผู้ ประกอบการ  โดยรายงานการวิจัยอาจเป็นการค้นพบทฤษฎีใหม่ 
หรือเป็นการประยกุต์ทฤษฎีหรือเทคโนโลยีด้านการจดัการธรุกจิกบัปัญหาจริงในภาคอตุสาหกรรม ภาคบริการ ภาคพาณิช
ยกรรม และภาคเกษตรกรรม หรือภาคอื่นๆ โดยการนําเสนอบทความอาจใช้ภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ  
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กรอบหัวข้อในการน าเสนอบทความ 
1) งานวิจยัด้านการบริหารการตลาด (Marketing management research) 
2) งานวิจยัด้านการบริหารการเงิน (Financial management research) 
3) งานวิจยัด้านการจดัการองค์กร (Organizational management research) 
4) งานวิจยัด้านการจดัการทรัพยากรมนษุย์ (Human resource management research) 
5) งานวิจยัด้านบญัชี (Accounting research) 
6) งานวิจยัด้านพฤติกรรมผู้บริโภค( Consumer behavior management research) 
7) งานวิจยัด้านการพฒันาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship development research) 
8) งานวิจยัด้านการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการบริหารจดัการ (Information technology and 

management research) 
9) งานวิจยัด้านสื่อสารขององค์กรธรุกจิและการสื่อสารการตลาด (Organizational communication and 

marketing communication research) 
10) งานวิจยัด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสงัคม (Corporate social responsibility research) 
11) งานวิจยัด้านอื่นๆในการบริหารจดัการธรุกจิ (Other related research topics)  

 
การเสนอบทความ 
 การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครัง้ที่ 3 ผู้ สนใจสามารถนําเสนอทัง้บทคัดย่อและบทความฉบับ
สมบรูณ์ที่ต้องการนําเสนอ โดยบทคดัยอ่ที่ได้รับพิจารณาคดัเลือกจากผู้ทรงคณุวฒิุจาก 2 ใน 3 จะได้รับการตอบรับให้เข้า
ร่วมนําเสนอผลงานในการประชุมที่จัดขึน้ การนําเสนอสามารถทําได้ 2 วิธีคือ การนําเสนอแบบบรรยายและการนําเสนอ
แบบ Doctoral Presentation เพื่อเปิดโอกาสให้นกัศกึษาระดบัปริญญาเอกได้เสนอแนวคิดการทําวิจยัวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาเอกและมกีารแลกเปลี่ยนกบันกัวิชาการผู้ เชี่ยวชาญและสนใจในหวัข้อวิจยั  โดยบทคดัย่อและบทความดงักล่าวจะ
ได้รับการเผยแพร่โดยลงในวารสารการประชมุที่จดัทําขึน้   

 การนําเสนอแบบ Doctoral Presentation สามารถจัดส่งเฉพาะกรอบแนวคิดในการทําวิทยานิพนธ์ 
ส่วนการนําเสนอภาคบรรยาย ต้องจดัส่งทัง้บทคดัย่อ (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  และบทความฉบับ
เต็ม 

 หากผู้ นําเสนอต้องการลงบทความฉบบัเต็มในวารสารการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครัง้
ที่ 3 และส่งผลงานเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาในส่วนของ ‚Best Paper Award‛  ผู้นําเสนอจะต้อง
เลือกวิธีการนําเสนอภาคบรรยายในห้องจัดประชุมเท่านัน้ และจดัส่งบทความฉบบัเต็มที่แก้ไขสมบูรณ์
แล้วแก่คณะกรรมการจดัการประชมุฯ ภายในวนัที่กําหนดไว้เท่านัน้  

 
หลักการคัดเลือกบทความเพื่อรับรางวัล 
 ทุกบทความจะถูกพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยวิธีการไม่เปิดเผยช่ือของผู้นําเสนอบทความ  (Blind peer 
review) คณะกรรมการจะมีการตัดสินรางวลั ‚Best Paper Award‛  สําหรับบทความที่มีการนําเสนอภาคบรรยาย และ
ต้องเป็นบทความที่มคีณุภาพตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาของผู้ทรงคณุวฒุิและเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นประจําปี  
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คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

1.   รองศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุ่ง  กงัวานพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2. ศาสตราภชิานไกรฤทธ์ิ  บณุยเกียรต ิ กรรมการพฒันาคณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
3. ศาสตราจารย์ ดร. อทุยั  ตนัละมยั  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
4. รองศาสตราจารย์บญุสวาท พฤกษิกานนท์      คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

      มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
5. Professor Dr. Richard Wright  Fullbright senior specialist, USA 
6. Professor Dr. Kim Byong Shrik  Kyunggi University, Korea 
7. Associate Prof. Dr. Nicholas Dimmitt Asian Institute of Technology 
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ก าหนดการประชุมผลงานวจัิยด้านการจัดการธุรกิจ ครัง้ท่ี 3 
The 3rd Business Management Research Conference  

วันศุกร์ท่ี 19 มีนาคม 2553 
ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่  

------------------------------------------------------------------------  
8.30 – 9.00 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร  
9.00 – 9.15 น. พิธีเปิดการประชมุวิชาการ   

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุ่ง กงัวานพงศ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   

9.15 – 10.15 น. บรรยายพิเศษ หวัข้อ ‚Sustainable Marketing: Focus on Branding and CSR‛ 
โดย รองศาสตราจารย์กิตติ สิริพลัลภ หวัหน้าภาควิชาการตลาด คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

10.15 – 10.30 น.  พกัรับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 12.00 น. การนําเสนอภาคบรรยาย ช่วงที่ 1 (แบ่งเป็น 3 ห้อง)  

(เวลานําเสนอ 20 นาทีต่อบทความ: นําเสนอ 15 นาที และถามตอบ 5 นาที ต่อบทความ) 

 กลุ่มที่ 1 Logistics, IT and Management (ห้อง Voyage  ชัน้ 3  ) 

 กลุ่มที่ 2 Finance and Accounting (ห้อง Journey ชัน้ 3) 

 กลุ่มที่ 3 Tourism and Marketing  (ห้อง Expidition ชัน้ 3) 
12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั  (ห้อง Convention Hall 2 ชัน้ 4)   
13.00 – 14.30 น.  การนําเสนอภาคบรรยาย ช่วงที่ 2 (แบ่งกลุ่มย่อย) 
14.30 – 14.45 น.  พกัรับประทานอาหารว่าง (บริเวณหน้าห้องบรรยายกลุ่มย่อย) 
14.45 – 16.00 น. การนําเสนอภาคบรรยาย ช่วงที่ 3  (แบ่งกลุ่มย่อย) และการนําเสนอ Doctoral Consortium 
16.00 – 16.30 น.  ประกาศรางวลับทความดีเด่นและดีเยีย่ม  

(ห้อง Convention Hall 3 ชัน้ 4) 
 
 
 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. รศ.ดร.สภุาพร  เชิงเอีย่ม   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2. รศ.ดร.วีระพล   ทองมา   มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
3. รศ.ดร.นิตยา  เจรียงประเสริฐ   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
4. รศ.ดร.จิราวรรณ ฉายสวุรรณ   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
5. รศ.ดร.รวิพร  คเูจริญไพศาล   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
6. รศ.ดร.บญุใจ ศรีสถิตนรากรู   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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7. รศ.ดร.สิริวฒิุ บรูณพิร   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
8. รศ.สิริเกยีรติ รัชชศุานติ   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
9. รศ.ศรีสมรัก   อนิทจุนัทร์ยง   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
10. รศ. จินตนา   สนุทรธรรม   มหาวิทยาลยัโยนก 
11. รศ. กิตติ  สิริพลัลภ    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
12. รศ.อรชร  มณีสงฆ์    มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
13. รศ.ยทุธนา ธรรมเจริญ   มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
14. ผศ.ดร.กิตตินชุ ชลุิกาวิทย์   มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
15. ผศ.ดร.สลุกัษมณ์  ภทัรธรรมมาศ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
16. ผศ.ดร.ภทัรกิตต์ิ  เนตินิยม   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
17. ผศ.ดร.พชัรา  ตนัติประภา   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
18. ผศ.ดร.รวี  ลงกานี    มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
19. อ.ดร.สมบรูณ์  กลุวิเศษชนะ   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
20. อ.ดร. สจิุรา   ประยรูพิทกัษ์   มหาวิทยาลยัพายพั 
21. ดร.กฤษฎา  เสกตระกลู   สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทนุ 
22. ดร.สาคร  สขุศรีวงค์    บริษัทเงินทนุกรุงเทพธนาธรจํากดั มหาชน 
23. อ.ดร.ชยัวฒุิ  ตัง้สมชยั   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
24. อ.ดร.นฤนาถ  ศราภยัวานิช   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
25. อ.ดร.มนทิพย์  จนัทร์กิติสกลุ   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
26. อ.ดร.อดิศกัดิ์ ธีรานพุฒันา   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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คณะกรรมการจัดงาน  

ฝ่ายวชิาการ  
1. รองศาสตราจารย์บญุสวาท พฤกษิกานนท์   ที่ปรึกษา  
2. อาจารย์ ดร.นฤมล  กิมภากรณ์       ประธานกรรมการ  
3. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวี  ลงกานี      รองประธานกรรมการ  
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  เจรียงประเสริฐ     กรรมการ  
5. รองศาสตราจารย์ ดร.รวิพร  คเูจริญไพศาล     กรรมการ  
6. รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์    กรรมการ 
7. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชัรา  ตนัติประภา     กรรมการ  
8. อาจารย์ ดร.นฤนาถ  ศราภยัวานิช      กรรมการ  
9. อาจารย์ ดร.มนทิพย์  เอกตัง้จิต      กรรมการ  
10. อาจารย์ ดร.ชยัวฒิุ  ตัง้สมชยั       กรรมการ  
11. อาจารย์ ดร. อดิศกัดิ์    ธีรานพุฒันา   กรรมการ 
12. อาจารย์ ดร. จอมใจ แซมเพชร    กรรมการ 
13. นางวลัลภา  เตชะวชัรีกลุ       กรรมการ  
14. นางสาวศภุลกัษณ์  วนัป๋ัน       กรรมการ  
15. นางมาลินี  ตนัติเสนีย์พงศ์       กรรมการ  
16. นายครรชิต  พิชยั     กรรมการ 
17. นางธนัยา  พรหมบรุมย์      กรรมการและเลขานกุาร  
18. นางสาวสิริรัฐ  สกุนัธา    กรรมการและผู้ ช่วยเลขานกุาร 
19. นางสาวอญัชลี  วิเลิศศกัด์ิ   กรรมการและผู้ ช่วยเลขานกุาร 

 
ฝ่ายจัดหาสปอนเซอร์  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวฒุิ  บรูณพิร      รองประธานกรรมการ  
2. รองศาสตราจารย์อรพิณ สนัติธีรากลุ   กรรมการ 
3. นางบวัเร็ว คนภ ู        กรรมการ  
4. นางสาวเสาวลกัษณ์  เอกรัตน์       กรรมการ  
 
ฝ่ายลงทะเบียน  
1. อาจารย์วิสทุธร  จิตอารี     กรรมการ 
2. นางสาววรลกัษณ์  สธีุรวรรธนา       กรรมการ  
3. นางศรีธร  ตาวงัค์        กรรมการ  
4. นางสาวศิริพร  มงัคละวงค์       กรรมการ  
5. นางบปุผา  ญาณะตาล       กรรมการ  
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6. นางวรรณา  สิงห์ทองวรรณ       กรรมการ  
7. นางสาวนิตยา  ไชยชนะ       กรรมการ  
8. นางสาวชลิดา  ใจมณี        กรรมการ  
9. นางสาวพิมลพรรณ  จนัทร์หอม       กรรมการ  

 
ฝ่ายการเงนิและบัญชี  
1. นางวราลี  ช่างย้อม        กรรมการ  
2. นางณจัยา  สิงหจรัญ       กรรมการ  

  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1. อาจารย์ชานนท์  ชิงชยานรัุกษ์       กรรมการ  
2. นายเทวญั  ทองทบั        กรรมการ  
3. นางสาวรัชนีกร  สนุทรเมือง       กรรมการ  
4. นางสาวกิง่กาญจน์  แสงอาทิตย์      กรรมการ  
5. นางสาวดนตุรา  ชยัชนะมงคล       กรรมการ  
6. นางสาวกานติมน  ชมภเูอี่ยม       กรรมการ  

 
ฝ่ายอ านวยการสถานท่ี  
1. อาจารย์กลุสิรี โค้วสวุรรณ์    กรรมการ 
2. นายนิรันดร์  บรรณศรี        กรรมการ  
3. นายธนากลุ  บวัเหลือง       กรรมการ  
4. นายณฐักร  จนัทร์คําปัน       กรรมการ  
5. นายพาลาดอน  การะภกัดี       กรรมการ  
6. นายนิวตั  วฒุิสาร        กรรมการ  
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สารบัญน าเสนอบทความ 
 

กลุ่มท่ี 1: Logistics, IT and Management        
 
  หน้า 

A1 ธรุกิจรถแท็กซีป้่ายดํา ในอําเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
มนัสสินี  บุญมีศรีสง่า และคณะ 

13 

A2 บพุปัจจยัและผลลพัธ์ของการรับรู้ในการสนบัสนนุขององค์กรต่อพนกังาน          
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม อําเภอเมือง จงัหวดัลําปาง 
บุญฑวรรณ วงิวอน  

28 

A3 Thai Tribal Crafts Fair Trade Co., Ltd. -- Making a Difference in the World 
Chirawan Chaisuwan  and Traci Morachnick 

46 

A4 ความสมัพนัธ์ระหว่าง ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ สภาพแวดล้อมทางธรุกิจและผล
การดําเนินงานของสถานประกอบการอตุสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพืน้ที่
การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ก้องเกียรต ิ บูรณศรี, อดลิล่า พงษ์ยี่หล้า และ จรัญญา ปานเจริญ 

70 

A5 การฟืน้ฟแูละพฒันาธรุกจิผ้าทอพืน้เมอืงของกลุ่มทอผ้าพืน้เมอืงบ้านฝายมลู ต.ป่าคา 
อ.ท่าวงัผา  จ.น่าน อย่างมีส่วนร่วม  
สุพชิญา จารุเนตร และ ชลธิรศน์  สุนทรานนท์   

90 

A6 ผลของการมสี่วนร่วมและความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกบัผู้บริหารธรุกิจ   
ต่อความสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์ธรุกิจ 
ชัยรัตน์ จุสปาโล  

104 

A7 การจดัการทรัพยากรมนษุย์ด้วยหลกัสมรรถนะ ของโรงแรมบตูกิ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ภารดัย สิงห์ใจ  

125 

A8 A Method for Measuring Supply Chain Performance 
Adisak Theeranuphattana , John C.S. Tang , and Do Ba Khang 

139 

A9 การพฒันาระบบบญัชีสําหรับกลุ่มวิสาหกิจชมุชนอําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
วรพรรณ ตระการศิรินนท์, วสุิทธร จติอารี และชูศรี เทีย้ศิริเพชร 

168 

A10 Political connection and corporate governance: Evidence from Thailand  
Subhadanai Subhapholsiri 

189 
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กลุ่มท่ี 2: Finance and Accounting              
 
  หน้า 

B1 บรรษัทภิบาล และต้นทนุเงินทนุของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กิตตธัิช ตันนิรันดร  

226 

B2 ความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างคณะกรรมการบริหารบริษัทกบัโครงสร้างเงินทนุของบริษัทจด
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ธุรกิจรถแทก็ซ่ีป้ายด าในอ าเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

The Illegal Taxi Business in Hua-Hin District , Prachuapkhirikhan Province 
มนสัสินี  บญุมีศรีสง่า 1,   กมลวรรณ  รัศมีล่ิมทอง **,   เนตรทราย  แซ่ลี ้** ,  ปัทมา  งามพนัธุ์ ** 

ปารวี  มาตย์เทพ **   และ อภิณญา  วงศ์สามารถ **  
   
บทคัดย่อ   

การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําในอําเภอหัวหิน   จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์   โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ ให้ข้อมูลหลัก จํานวน 25 
คน ผลการศกึษาพบว่า พืน้ที่ในการประกอบธรุกิจรถแท็กซี่ป้ายดําในอาํเภอหวัหิน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์  แบ่งออกเป็น 5 
พืน้ที่ มีการแบ่งเขตการให้บริการอย่างชัดเจน แต่ละกลุ่มผู้นํากลุ่มมีการตัง้กฎเกณฑ์ในการอยู่ ร่วมกนั ผู้ โดยสารหลกัคือ 
นกัท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ  รูปแบบการประกอบธุรกิจมีการเรียงลําดับการให้บริการในลักษณะของการมา
ก่อนหลงั รถแท็กซี่ท่ีมาเข้าทํางานก่อนจะได้ให้บริการก่อน รอบการให้บริการแต่ละวนัขึน้อยู่กบัจํานวนนกัท่องเที่ยว    ช่วง
เทศกาลงานประเพณีจะมีนกัท่องเที่ยวมาใช้บริการมาก จํานวนการให้บริการก็จะมีหลายรอบ ส่วนอตัราค่าบริการคิดตาม
ระยะทาง คือ 10 บาท  ต่อ กิโลเมตร และคิดอตัราค่าบริการแบบเหมาจ่าย แต่อย่างไรก็ตามการคิดอตัราค่าบริการขึน้อยู่
กบัเจรจาต่อรอง  ปัญหาและอปุสรรคที่เกิดขึน้สําหรับผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ได้แก่ ปัญหาการเรียกค่าคุ้มครอง
ของตํารวจ  ปัญหาเร่ืองการสื่อสารกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ปัญหาเร่ืองการให้บริการในช่วงเทศกาล  ปัญหาคู่แข่งขนั
ทางธรุกิจ ปัญหาการตดัราคาค่าบริการ ปัญหาความไม่สงบภายในประเทศ  ปัญหาทางการเมือง และปัญหาต้นทนุในการ
ประกอบธรุกิจสงูขึน้ เนื่องจากราคานํา้มนัปรับราคาขึน้  ส่งผลให้มีนกัท่องเที่ยวใช้บริการลดลง  

                                                
1 อาจารย์ สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบรีุ 
จงัหวดัเพชรบรีุ 

** นกัศกึษา สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรีุ 
จงัหวดัเพชรบรีุ 
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Abstract 
The objective of this research attempted to study the pattern of Illegal Taxi Business in Hua-Hin 

District, Prachuapkhirikhan province. A qualitative research method with non-participant observation and in-
depth interview was applied in this study. The findings from 25 interviewees indicated that the illegal taxi 
business area in Hua-Hin District, Prachuapkhirikhan Province is divided into 5 areas; each area is clearly 
demarcated and each area leader has laid the rules of coexistence.  The major passengers are Thai tourists 
and foreigners. Each taxi cab is first in first out. The frequency of taxi service each day depends heavily on the 
traffic of tourists and festival seasons. The service rate costs 10 baht per kilometer but the service charge is 
negotiable. It is also found that there are many problems and obstacles incurred within illegal taxi business: 
Bribery given to the government officials, language communications, service inadequacy during high seasons, 
business competition among groups, political unrest and soaring oil price. The author argues that the tourism 
industry will be better if the problems resulted from politics and oil are successfully solved. 
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บทน า 
   จากสถิติจํานวนนกัท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 จํานวน 14,464,228 คน  

จําแนกเป็นนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอหวัหิน  มีจํานวน 2,439,159 คน (สํานกังานส่งเสริมการท่องเที่ยว

และกฬีา จงัหวดัเพชรบรีุ,2551)    อําเภอหวัหินเป็นสถานที่ท่ีนกัท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากเป็น

สถานท่ีตากอากาศขึน้ชื่อของประเทศไทย เป็นเมืองชายทะเลที่มีหาดทรายขาวสะอาดและเป็นที่รู้จักของนกัท่องเที่ยวทัง้

ชาวไทยและชาวต่างชาติ ในช่วงฤดูร้อนของทุกปี อําเภอหัวหินจะคลาคล่ําไปด้ วยนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมาเพื่อ

พกัผ่อนเป็นจํานวนมาก   

อําเภอหวัหิน เป็นแหล่งท่องเท่ียวสําคญัที่สามารถสร้างรายได้ให้กบัอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

เป็นจํานวนมาก  อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวประกอบไปด้วยธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจโรงแรมและที่พกั ธุรกิจภตัตาคารและ

ร้านอาหาร ธุรกิจจําหน่ายสินค้าที่ระลึก และธุรกิจการคมนาคมขนส่ง    ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  เป็น

การสร้างงานสร้างรายได้ให้กบัประชาชนในท้องถิ่น  แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงได้มีการประกอบธุรกิจที่แปลกใหม่  เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของนกัท่องเที่ยวให้ได้มากท่ีสดุ     

การเร่ิมต้นธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําในอําเภอหวัหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์  ได้รับความสนใจจากนกัท่องเที่ยวทัง้

ชาวไทยและชาวต่างชาติ  ที่นิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก   เป็นระยะเวลากว่า  30 ปี  เน่ืองจากในสมยัก่อน

การคมนาคมยังไม่ค่อยสะดวกสบายเหมือนเช่นทกุวนันี ้ เป็นสาเหตใุห้มีผู้ ริเร่ิมประกอบธุรกิจรถรับจ้าง เพื่อให้บริการนํา

นกัท่องเที่ยวไปยงัสถานที่ต่าง ๆ ทัง้นีอ้ตัราค่าบริการเป็นแบบเหมาจ่ายตามระยะทาง  ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบั

การเจรจาต่อรองราคากนัระหว่างนกัท่องเที่ยวกบัผู้ ให้บริการ  

ธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา เป็นรูปแบบการประกอบอาชีพอิสระรูปแบบหนึ่งที่สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ประกอบการ  ทําให้มี

ผู้สนใจในการประกอบธุรกิจนีเ้ป็นจํานวนมาก  มีการสานประโยชน์กนั และมีการแบ่งเขตการให้บริการอย่างชัดเจน แต่ละ

กลุ่มมีการตัง้กฎเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจ  ผู้ โดยสารหลักคือ นักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ท่ีเดินทางเข้ามา

ท่องเที่ยวในอําเภอหวัหิน  จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ทําให้รายได้จากการประกอบการนัน้สงูเป็นที่น่าพอใจ  โดยรายได้จะ

ได้มาจากค่าโดยสาร และค่าตอบแทนจากสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น  ร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าต่าง ๆ 

และโรงแรม เมื่อผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําสามารถชักจงูใจให้นกัท่องเที่ยวซือ้สินค้า หรือบริการจากร้านขายของที่

ระลกึ หรือ ร้านค้าต่าง ๆ  อีกทัง้รายได้จากการนํานกัท่องเที่ยวไปพกัยงัโรงแรมที่ติดต่อกนัไว้   ผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้าย

ดํา จะเป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจของตนเอง   มีอิสระในการประกอบการ  ได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม ได้รับรายได้และ

ค่าตอบแทนสงูเป็นที่น่าพอใจ  นอกจากนีย้งัมีความเข้มแข็งและมีอํานาจการต่อรองซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มกนั ประกอบ

กบัข้อจํากดัของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ไม่สามารถจบักมุผู้ประกอบธรุกิจรถแท็กซี่ป้ายดําได้ หากไมม่ีหลกัฐานเพียงพอ   

ในการประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา  ผู้ ประกอบธุรกิจจะต้องมีความรู้ มีทักษะในด้านการบริการที่ดีแก่

นกัท่องเที่ยว  เพื่อให้นกัท่องเที่ยวเกิดความประทบัใจในการให้บริการและกลบัมาใช้บริการซํา้  ผู้ประกอบธุรกิจยงัต้องมี

ทกัษะในด้านการสื่อสารกบันกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมทัง้ยงัต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ตัง้ไว้  นอกจากนีธุ้รกิจรถแท็กซี่
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ป้ายดํามีการแข่งขันกันเองในการประกอบธุรกิจ  อย่างไรก็ดีธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา      ในอําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ์  ได้ดําเนินมากว่า 30 ปี สาเหตทุี่ทําให้ธรุกิจรถแท็กซี่ป้ายดํานีดํ้ารงอยู่ได้   เนื่องจากผู้ประกอบธรุกิจไม่ต้อง

เสียเงินลงทนุมากสามารถทําเป็นอาชีพเสริมได้   อีกทัง้ยงัทําสืบต่อมาเป็นเวลานาน  สร้างรายได้และผลประโยชน์ให้กบัผู้

ประกอบธรุกิจ    ด้วยเหตดุงักล่าวผู้วิจยัจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการประกอบธุรกิจ ปัญหา  อปุสรรค 

และวธีิการแก้ปัญหา ของการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกบัระบบการคมนาคมขนส่งของผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ได้รับการ

อนุญาตตามกฎหมายในการดําเนินกิจการ  แต่สามารถดํารงอยู่ เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเป็น

อาชีพที่ประสบความสําเร็จ  นั่นคือ  รูปแบบการประกอบธุรกิจรถโดยสารรับจ้างไม่ประจําทาง หรือที่คุ้นหกูนัในชื่อ    ‚ 

แท็กซีป้่ายดํา ‛  ในอําเภอหวัหิน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   

 
วัตถุประสงค์ของงานวจิัย 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาถงึ  

1. รูปแบบการประกอบธรุกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหวัหิน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   
2. ปัญหา  อปุสรรค และวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในการประกอบธุรกิจแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหวัหิน  จังหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์   

วธีิการวจัิย 

การวิจยัเร่ือง ‚การศกึษารูปแบบการประกอบธุรกิจของรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหวัหิน  จังหวดั ประจวบคีรีขนัธ์ 

‛  เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (qualitative research) และใช้วิธีการวเิคราะห์  ตีความ  โดยใช้การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview)  บุคคลผู้ ให้ข้อมลูหลกัจํานวน 25 คน ได้แก่ คนขบัรถ 7 คน  เจ้าของรถ   13 คน เจ้าของสมัปทาน 5  คน  ใน

อําเภอหวัหิน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์  โดยใช้แนวคิดเร่ืองการประกอบธุรกิจขนาดย่อม (เชาว์ โรจนแสง , 2547) เครือข่าย

ทางสงัคม (เสรี พงศ์พิศ 2548 : 34) ทนุทางสงัคม (อเนก นาคะบตุร, 2548 : 15-19) แนวคิดเร่ืองตลาดบริการ (ชัยสมพล 

ชาวประเสริฐ, 2548: 106)  เป็นกรอบและแนวคิดในการวิจยั หลงัจากนัน้นําข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์  

 

1. ขอบเขตในการศึกษา 

            การศกึษารูปแบบการประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหวัหิน  จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์   ผู้ วิจัยได้

กําหนดขอบเขตการศกึษาครัง้นี ้ดงันี ้คือ ขอบเขตพืน้ที่  ขอบเขตประชากร  และขอบเขตเนือ้หามรีายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 1.3.1  ขอบเขตด้านพืน้ที ่

 การศกึษาครัง้นี ้ ใช้พืน้ท่ีในการศึกษาคือ อาํเภอหวัหิน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

1.3.2  ขอบเขตด้านประชากร 

          การศึกษาครัง้นีม้ีประชากรผู้ ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ได้แก่  คนขับรถ  

เจ้าของรถ  เจ้าของสมัปทาน ในอําเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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 1.3.3  ขอบเขตด้านเนือ้หา  

 ศกึษารูปแบบการประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

2. ขัน้ตอนการศึกษา 

การวิจยัเร่ือง  ‚ การศกึษารูปแบบการประกอบธุรกิจของรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหวัหิน   

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ‛  เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ    (qualitative research)  โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ   

(In-depth Interview) และการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย  ทัง้นีเ้พ่ือให้การศึกษาวิจัยสามารถครอบคลุม

สาระสําคัญอย่างครบถ้วนและนําไปสู่คําตอบของการวิจัยตามวัตถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้   คณะผู้ วิจัยได้ดําเนินการศึกษาวิจัย

ตามแนวคิดและทฤษฎีได้ดําเนินการตามขัน้ตอน 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การก าหนดประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครัง้นี  ้ คือ  กลุ่มผู้ ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําในอําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ์ จํานวน 25 คน  ได้แก ่คนขบัรถ 7 คน  เจ้าของรถ   13 คน เจ้าของสมัปทาน 5  คน   

 

ขัน้ตอนท่ี 2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครัง้นี  ้   ผู้ วิจัยเลือกใช้แนวคําถามในการสัมภาษณ์ระดับลึกบุคคลผู้ ให้ข้อมูลหลัก  ที่ตัง้ไว้ตาม

วัตถปุระสงค์ของการวิจัย คําถามที่ใช้และลําดับคําถามสามารถเปลี่ยนแปลง และยืดหยุ่นได้  ผู้ วิจัยมีอิสระในการ

เปล่ียนแปลงคําถามได้ตามความเหมาะสมแต่ก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้  และผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีอิสระในการตอบ

เช่นกนั  เพื่อการรวบรวมข้อมลูที่ครบถ้วนสมบรูณ์และนํามาทําการวิเคราะห์ต่อไป  ซึ่งเหมาะสมในการศึกษาวิจยัในครัง้นี ้   

ใช้อปุกรณ์ที่จําเป็นต่อการเก็บข้อมลู เช่น เคร่ืองบนัทกึเสียง เคร่ืองบนัทกึภาพ  ปากกา ดินสอ สมดุบนัทกึ เพื่อให้ได้ข้อมลูที่

ถกูต้องและครอบคลมุเนือ้หาตามที่ต้องการ    

นอกจากนัน้ยงัใช้การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  จึงสามารถสงัเกตและแทรกตวัอยู่ได้  โดยที่ผู้ถกูสงัเกตไม่รู้สึก

ผิดสงัเกต  ผู้ วิจัยจําเป็นต้องแสดงตวัเป็นผู้ โดยสาร และอาศยัเครือข่ายผู้ประกอบการท่ีผู้ วิจัยรู้จักแนะนําให้รู้จัก  วิธีการนี ้

ทําให้ได้ข้อมลูหลายประการท่ีไม่สามารถหาได้จากการสมัภาษณ์  ทําให้ผู้วิจยัสามารถเข้าถงึตวัผู้ถกูสงัเกตและเข้าใจในสิ่ง

ที่ศกึษาเพิ่มมากขึน้ ส่งผลให้วิเคราะห์ข้อมลูได้ละเอียดมากยิง่ขึน้  

ขัน้ตอนท่ี 3 วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมลูที่ใช้ในการศกึษา โดยแบ่งข้อมลูเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

1.ข้อมลูด้านเอกสาร (Documentary Research) ในการวิจัยครัง้นี ้คณะผู้ วิจัยได้ทําการรวบรวมข้อมลูเอกสาร 

เพื่อเป็นการทบทวนวา่มีผู้ศกึษาและนกัวจิยัท่านใดศกึษาประเด็นนีไ้ว้บ้าง โดยศกึษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ ได้แก่ 

หนังสือ และข้อมลูทางอินเตอร์เนตที่เก่ียวข้อง ศึกษาแนวคิดทฤษฎี รูปแบบการประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา แนวทาง

และประเด็นที่สําคญัในการดําเนินงานของผู้ประกอบธรุกจิรถแท็กซี่ป้ายดําในอําเภอ หวัหิน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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2.ข้อมูลภาคสนาม (Field Research) คณะผู้ วิจัย ได้เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการเข้าไปสังเกตการณ์ การ

สมัภาษณ์เชิงลึก( In-depth interview )  การจดบนัทกึ การบนัทกึเสียง และภาพ ประกอบกบัแนวคําถามเพื่อศกึษารูปแบบ

การดําเนินธรุกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา การสมัภาษณ์เป็นแบบรายบคุคลซึง่เป็นผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซีป้่ายดํา   

นอกเหนือจากการสมัภาษณ์ ผู้ วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)  

เพื่อสงัเกตรูปแบบการดําเนินธรุกิจ วิธีการสื่อสารกบันกัท่องเที่ยว เพื่อให้ได้ข้อมลูที่เกิดขึน้จากสถานการณ์จริง  เพื่อนํามา

ประกอบการวิเคราะห์ต่อไป 

ขัน้ตอนท่ี 4 ระยะเวลาการเก็บข้อมูล 

คณะผู้วิจยัใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลูตัง้แต่เดือนเมษายน - มิถนุายน พ.ศ. 2552  จากบคุคล 

ผู้ให้ข้อมลูหลกั เป็นผู้ประกอบการธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา   

ขัน้ตอนท่ี 5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการเก็บรวบรวมข้อมลูด้านเอกสาร (Documentary Research) และข้อมลูภาคสนาม    ( Field  

Research )  ผู้ วิจยัได้รวบรวมประเด็นที่สําคญั และจัดทําแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง   โดยเลือกเวลาที่เหมาะสม ขอ

ทําการสมัภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะห์

ข้อมลู หากข้อมลูยงัไม่สมบรูณ์  จะทําการเข้าไปสมัภาษณ์เพิ่มเติม   วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้มีความ

ซํา้ซ้อนกนัจึงยตุิการเก็บข้อมลูภาคสนาม ทําการวิเคราะห์ เรียบเรียงเนือ้หาด้วยการอธิบายวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา 

โดยวเิคราะห์จากบทสมัภาษณ์ ให้ความสําคญักบัข้อมลูเชิงคณุภาพเป็นหลกั บรรยายความตามวตัถปุระสงค์ที่กําหนดไว้

ในขัน้ตอนแรก และสรุปผลจากข้อมลู พร้อมนําเสนอข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

 

3.  ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้การศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ คือ  กลุ่มผู้ประกอบการธรุกิจแท็กซี่ป้ายดําจํานวน 25 คน        ใน

อําเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

 

ผลการศึกษา 

ผลการวิจัยเร่ือง  รูปแบบการประกอบธุรกิจของรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหัวหิน  จังหวดัประจวบคีรีขันธ์  

คณะผู้วิจยัได้สรุปผลการวิจยั และนําเสนอดงัต่อไปนี ้  

1. รูปแบบการประกอบธรุกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหวัหิน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   
2. ปัญหา และอปุสรรคของการประกอบธรุกจิแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

  
1.รูปแบบการประกอบธุรกิจรถแท็กซ่ีป้ายด า ในอ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
 จากการวิจัยพบว่า  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหวัหิน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มี
ดงันี ้  
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บคุคลผู้ ให้ข้อมลูหลกั ได้แก่ คนขบัรถ 7 คน  เจ้าของรถ   13 คน เจ้าของสัมปทาน 5  คน  เป็นเพศชาย 22 คน  

เพศหญิง 3 คน มีอายรุะหว่าง 30 – 50 ปี มีภมูิลําเนาอยู่ในจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจังหวดัอื่น ๆ เช่น จังหวดัเพชรบรีุ 

กาญจนบุรี ราชบรีุ และสุราษฏร์ธานี  ส่วนใหญ่มีครอบครัวและเป็นหวัหน้าครอบครัว  ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจรถ

แท็กซีป้่ายดํา อยูร่ะหว่าง 1-25 ปี พาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่เป็นรถกระบะดดัแปลง  รถแวน รถยนต์นัง่ส่วน

บคุคลและรถตู้ในการให้บริการ   รูปแบบการประกอบธุรกิจค่อนข้างมีความเป็นอิสระสูง  ไม่กําหนดเวลาในการทํางาน  ผู้

ดําเนินธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําสามารถกําหนดเวลาในการทํางานได้ด้วยตนเอง และประกอบอาชีพอื่นควบคู่กนัได้ ส่งผลให้มี

ผู้สนใจหนัมาประกอบธุรกิจรถแท็กซี่เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว รูปแบบการประกอบธุรกิจค่อนข้างมีความเป็นอิสระสงู  โดยไม่

กําหนดเวลาในการทํางาน ผู้ดําเนินธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําสามารถกําหนดเวลาในการทํางานได้ด้วยตนเอง และประกอบ

อาชีพอ่ืนควบคู่กนัได้ ส่งผลให้มผีู้สนใจหนัมาประกอบธรุกิจรถแท็กซี่ป้ายดําเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว   

1.1 การเข้าสู่ธุรกิจรถแทก็ซ่ีป้ายด า     
จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัผู้ประกอบธรุกจิรถแท็กซี่ป้ายดํา พบว่า จดุเร่ิมต้นประกอบธรุกิจรถแท็กซีป้่าย

ดํา มีมากว่า 30 ปี เนื่องจากอําเภอหวัหินเป็นแหลง่ดงึดดูนกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทย และชาวต่างชาติ  เป็นสถานที่พกัตาก
อากาศชายทะเลที่ขึน้ช่ือของพระราชวงศ์และเจ้านายชัน้สงูมาตัง้แต่ในอดีต แม้ในปัจจบุนัความนิยมไมไ่ด้เสื่อมถอยลง 
กลบัขยายไปสู่คนชัน้กลางและชาวต่างชาติ จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โดยมภีเูขา และ
นํา้ตกที่งดงาม เป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชิงกีฬา หวัหินมีสนามกอล์ฟอยู่หลายแห่ง นอกจากนีย้งัมีแหลง่ท่องเที่ยวเพื่อความ
บนัเทิงหลายรูปแบบ เช่น ผบั บาร์ ร้านอาหารต่าง  ๆ ภตัตาคาร และไนต์คลบั ทําให้มนีกัท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
เป็นจํานวนมาก ส่งผลให้การคมนาคมขนส่งซึง่เป็นองค์ประกอบสําคญัในอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว  มีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้บริการของนกัท่องเที่ยว       ในอดีตนัน้การคมนาคมยงัไมส่ะดวกเหมือนปัจจบุนั  การเดินทางไปเย่ียมชม
สถานท่ีท่องเที่ยวต่าง ๆ ค่อนข้างลําบากไม่มรีถโดยสารประจําทางในการเข้าถงึ  บางสายมเีพียงบางเวลา หรือวนัละสอง
เที่ยวในช่วงเช้า และเย็น ส่งผลให้ไมส่ะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว ประกอบกบัผู้ประกอบการรถรับจ้างมีจํานวนน้อยราย 
ไมส่ามารถให้บริการนกัท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ ก่อให้เกิดการเสียโอกาสในการสร้างรายได้       นกัท่องเที่ยวเร่ิม
สอบถามหาทางเลือกในการเดินทางไปยงัสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จึงเร่ิมมีการรับ – ส่งผู้ โดยสารขึน้  และได้มีการชกัชวน
เพื่อนฝงู ญาติมิตร ที่มีรถยนต์โดยสารส่วนบคุคลเพื่อเรียกมาอาํนวยความสะดวกแกผู่้ โดยสาร  สําหรับค่าโดยสารไม่
กําหนดตายตวั ราคาสามารถต่อรอง ตกลงกนัได้  ปัจจบุนัมผีู้ ดําเนินธรุกิจรถรับจ้างอยู่ในระดบัทีส่งู เนื่องจากไม่ต้องลงทนุ
มาก เสียค่าใช้จ่ายน้อย สามารถประกอบธุรกิจนีเ้ป็นอาชีพเสริมได้ บางรายมอีาชีพประจํา ภายหลงัเลิกงานจึงมาขบัรถ
แท็กซีรั่บจ้าง  รายได้สงูเป็นที่น่าพอใจ จึงเป็นสิ่งดงึดดูให้มผีู้สนใจเข้ามาประกอบธรุกจิรถรับจ้างและมีปริมาณท่ีเพิ่มมาก
ขึน้จนถงึปัจจบุนั ในการเข้าสู่ธรุกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากเครือข่ายทางสงัคม จากการติดต่อชกัชวนจาก
เพื่อน  และคู่สมรส ผู้ที่มรีถยนต์ส่วนบคุคลที่สามารถให้บริการนกัท่องเท่ียวได้  ซึง่จดัเป็นเครือข่ายตรง และเครือข่ายอ้อม 
ซึง่ผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําอาจไม่รู้จกับคุคลนัน้  แต่เป็นการติดต่อผ่านบคุคลอืน่ หรือญาติพ่ีน้อง  ชกัจงูเข้ามาโดย
เสียค่าใช้จ่ายเร่ิมต้นจากค่าเช่าพืน้ทีบ่ริเวณที่จอดรถ บริเวณที่เป็นสถานที่ท่ีได้รับความนิยมของนกัท่องเที่ยว       และเป็น
สถานท่ีที่นกัท่องเที่ยวสามารถสงัเกตเห็นได้ง่าย หรืออยูใ่นย่านการค้า ค่าเช่าจะมีราคาแพงตามไปด้วย    ในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายอื่น  เช่น  ค่าท่ีจอดรถเพื่อรอให้บริการลกูค้า  แต่ละพืน้ที่มีราคาไม่เท่ากนัโดยคิดค่าเช่าแบบรายวนั หรือรายเดือน  
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ทัง้นีย้งัต้องจ่ายเงินค่าดแูลให้กบัผู้รบัผดิชอบในพืน้ที่เพื่อให้การประกอบธรุกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ดําเนินไปด้วยความสะดวก   
ทัง้นีม้ีส่วนประกอบทีส่ําคญัที่เป็นแรงเสริมในการตดัสินใจเข้าสู่การประกอบธรุกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา เช่น รายได้ ค่าตอบแทน 
และอสิระในการประกอบอาชีพ เป็นต้น 

1.2 กลุ่มผู้ใช้บริการรถแท็กซ่ีป้ายด า   
จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกั พบว่า     กลุ่มผู้ โดยสารหลกัของผู้ประกอบธรุกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา สามารถ

จําแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ นกัท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ  นกัท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนกัศกึษาที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอหวัหิน มีลกัษณะการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มใหญ่   สําหรับนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะเป็นกลุ่ม
สแกนดิเนเวียเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ประเทศสวีเดน  ประเทศเดนมาร์ก และประเทศนอร์เวย์ และในกลุ่มเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศเกาหลี ประเทศญ่ีปุ่ น และประเทศจีน เป็นต้น   

 
 
1.3 พืน้ท่ีในการประกอบธุรกิจรถแทก็ซ่ีป้ายด า 
พืน้ที่ในการประกอบธรุกิจรถแท็กซีป้่ายดํา จากการลงพืน้ที่ในการทําวิจยั  และสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัผู้

ประกอบธรุกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา พบว่า มีการแบ่งเขตพืน้ที่ให้บริการรถแท็กซี่ป้ายดํา  โดยแบ่งออกเป็น  5 เขต ได้แก่  
1.  บริเวณสถานีรถไฟ อําเภอหวัหิน   

2.  บริเวณหน้าโรงแรมแกรนด์ พล่าซ่าหวัหิน จนถงึหน้าโรงพยาบาลซานเปาโล   

3.  บริเวณรอบโรงแรมโซฟิเทล   

 4.  บริเวณรอบโรงแรมซตีิบ้ีช  

5.  บริเวณใกล้ที่พกัอาศยัของผู้ ให้บริการ  

   จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลัก พบว่า ทําเลที่ตัง้เป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดในการประกอบธุรกิจ       รถแท็กซี่

ป้ายดํา ผู้ประกอบการต้องเลือกทําเลที่เหมาะสม เป็นเขตชุมชนและอยู่ในย่านธุรกิจ หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความ

นิยม  เมื่อหาทําเลที่ตัง้ท่ีเหมาะสมได้นัน้  จะส่งผลให้มีลกูค้า หรือ นกัท่องเที่ยวมาใช้บริการเป็นจํานวนมาก และหากลูกค้า

หรือนกัท่องเที่ยวได้รับการบริการท่ีดีจากผู้ ให้บริการ  จะเกิดความพงึพอใจและประทบัใจ ส่งผลให้กลับมาใช้บริการในครัง้

ตอ่ไป    

1.4 รูปแบบการประกอบธุรกิจรถแท็กซ่ีป้ายด า ในอ าเภอหัวหิน   

รูปแบบการประกอบธรุกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอาํเภอหวัหิน  มีองค์ประกอบดงันี ้   

1. ผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซ่ีป้ายด า  

1.1 เจ้าของสัมปทาน    เป็นผู้มีรถสําหรับให้บริการนกัท่องเท่ียวของตนเอง เป็นผู้คอยมาควบคมุ ดูแล 

อํานวยความสะดวก และ จดัลําดบัการให้บริการแก่รถแท็กซี่ป้ายดําสมาชิกตามลําดบักอ่นหลงั   
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1.2  เจ้าของรถ ต้องเสียค่าใช้จ่ายแรกเข้าแก่เจ้าของสัมปทาน  เป็นค่าใช้จ่ายเร่ิมต้นในการประกอบ

ธุรกิจ  เมื่อมีการลงทะเบียนเสียค่าใช้จ่ายแล้ว จึงสามารถนํารถของตนออกมาให้บริการรับลกูค้าได้ โดยจะต้องนํารถมา

เรียงลําดบัในการให้บริการ ตามลําดบัก่อน - หลงั   

1.3  คนขบัรถ  มีหน้าที่ขบัรถเมื่อมีลกูค้ามาใช้บริการโดยเป็นรถของเจ้าของสัมปทาน หรือ รถมาชิกที่

จ่ายเงินเข้าร่วมสมัปทาน 

2. เวลาในการให้บริการ 

  จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัผู้ประกอบธรุกจิรถแท็กซี่ป้ายดํา พบว่า เวลาในการ 

ให้บริการรถแท็กซี่ป้ายดําในอําเภอหัวหิน มีการบริการตลอด 24 ชั่วโมง เน่ืองจากมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่าจ้างไป

สนามบินสุวรรณภูมิ  ว่าจ้างเข้ากรุงเทพมหานคร หรือ เมืองพัทยา เวลาในการให้บริการจึงมีความเป็นอิสระสูง  ไม่

กําหนดเวลาในการทํางาน  ผู้ประกอบธรุกิจรถแท็กซี่ป้ายดําสามารถกาํหนดเวลาในการทํางานได้ด้วยตนเอง และประกอบ

อาชีพอ่ืนควบคู่กนัได้  บางรายทํางานประจําอยูจ่ึงไมส่ามารถมาขบัรถแท็กซี่ในช่วงเวลากลางวนัได้  แต่จะมาหลงัจากเลิก

งาน  เวลาในการทํางานจึงไม่กาํหนดตายตวั  ขึน้อยู่กบัความสะดวกของผู้ประกอบธรุกิจรถแท็กซี่ป้ายดําเป็นหลกั  

3. การให้บริการ 

จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัผู้ประกอบธรุกจิรถแท็กซี่ป้ายดํา พบว่า การให้บริการในแต่ 

ละครัง้จะมีการเรียงลําดบัการให้บริการในลกัษณะของการมาก่อน - หลงั โดยรถแท็กซี่ที่มาเข้าทํางานก่อน สามารถรับงาน 

และเป็นผู้บริการในลําดับแรก ส่วนรถแท็กซี่ที่มาทีหลงัจะรับงานเป็นลําดับถัดไป   เป็นการเรียงลําดับก่อน - หลัง โดยมี

เจ้าของหรือผู้ที่ทําหน้าที่ในการลงหมายเลขในกระดานการทํางาน เมื่อผู้ ขับรถมาถึงสถานที่ให้บริการและแจ้งความ

ประสงค์ในการรับงาน แล้วจึงนัง่รอให้มนีกัท่องเที่ยวหรือลกูค้ามาเรียกใช้บริการ ทัง้นีไ้ม่มีการกําหนดเวลาที่แน่นอน ขึน้อยู่

กบัความต้องการของลกูค้า ในแต่ละวนัจํานวนเท่ียวของการให้บริการจะไม่จํากดั   ผู้ให้บริการสามารถให้บริการรถรับ - ส่ง 

นกัท่องเที่ยวโดยตรงนอกเวลาทํางานได้ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าของสมัปทาน ทราบก่อนล่วงหน้า 1 วนั  ในส่วนของจํานวนรถ

ที่มาให้บริการแต่ละวนัจะมีจํานวนที่แตกต่างกนั หากเป็นวนัธรรมดา ( วนัจันทร์ – วนัพฤหสับดี ) จะมีจํานวนรถแท็กซี่มา

ให้บริการน้อย เนื่องจากผู้ ให้บริการส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตวัอืน่ ๆ เช่น ทําไร่ ดแูลธรุกจิครอบครัว และมาขบัรถแท็กซี่

เป็นงานอดิเรก และในช่วงวนัศกุร์ – วนัอาทิตย์ ช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ต่าง  ๆ ของไทย เช่น เทศกาลสงกรานต์ 

งานที่จดัขึน้ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานหวัหิน แจ๊ส เฟสติวลั  งานกาชาด เป็นต้น จะมีรถแท็กซี่มาให้บริการเป็นจํานวน

มากกว่าวนัปกติ 

4. รายได้และค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซ่ีป้ายด า   

จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัเป็นผู้ประกอบธรุกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา   พบว่า    รายได้ของ     

ผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา มีรายได้ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัช่วงเวลาและเทศกาลต่าง ๆ ในแต่ละปี ดงันี ้ช่วงเวลาปกติ 

คือตัง้แต่เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม รายได้เฉลี่ยเดือนละ 6,000-10,000 บาท ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงเดือน

พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  รายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,000-50,000 บาท     ในช่วงเทศกาลไม่สามารถระบุวัน เวลา และ
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รายได้ที่แน่นอนได้  ผู้ ให้บริการแต่ละรายจะมีรายได้สงู  ขึน้อยู่กบัเทคนิควิธีการการหาลกูค้าของแต่ละบคุคล   อตัรา

ค่าบริการของรถแท็กซีป้่ายดํา ในอําเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   มีการคิดราคาหลายวิธี เช่น คิดราคาค่าบริการตาม

ระยะทาง กิโลเมตรละ 10 บาท หรือการคิดค่าบริการแบบเหมาจ่าย   มีการต่อรองราคากนัระหว่างผู้ ให้บริการกับลูกค้า  

ขึน้อยูก่บัความพอใจของทัง้สองฝ่าย อีกทัง้ราคาค่าบริการนีย้งัมีการเปลี่ยนแปลงไปตามราคานํา้มนัหากราคานํา้มนัปรับ

ขึน้ตามระบบเศรษฐกิจ จะส่งผลต่ออตัราค่าบริการที่สงูขึน้ตามไปด้วย  

นอกจากนี ้ พบว่า รายได้ของผู้ประกอบธรุกจิรถแท็กซี่ป้ายดํานอกเหนือจากที่ได้มาจากค่า 

โดยสารแล้วนัน้ ผู้ประกอบธุรกิจบางรายยงัได้ค่าตอบแทนจากสถานประกอบธุรกิจต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น  ร้านขายของที่

ระลกึ ร้านค้าต่าง ๆ และโรงแรม หากผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําสามารถชักจูงใจให้นกัท่องเท่ียวซือ้สินค้า หรือบริการ

จากร้านขายของที่ระลกึ หรือ ร้านค้าต่าง ๆ  อีกทัง้ยงัได้รายได้จากการนํานกัท่องเท่ียวไปพกัยงัโรงแรมท่ีมีการติดต่อหรือตก

ลงกนัไว้อีกด้วย    

 

5. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจรถแทก็ซ่ีป้ายด า ในอ าเภอหัวหิน   

  ค่าใช้จ่ายในการประกอบธรุกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา แบ่งค่าใช้จ่ายดงันี ้ 

  ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  เป็นค่าใช้จ่ายเร่ิมต้นในการประกอบธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในเร่ืองของราคาและค่าพืน้ที่

บริเวณที่จอดรถ หาก บริเวณใดเป็นสถานที่ท่ีได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยว และเป็นสถานท่ีที่นักท่องเท่ียวสามารถ

สงัเกตเห็นได้ง่าย หรืออยู่ในย่านการค้า  พืน้ท่ีนัน้จะมีค่าเช่าสิทธ์ิในการประกอบธุรกิจสงู โดยสามารถแบ่งพืน้ที่ออกเป็น 5 

พืน้ที่ ดงันี ้

1.  บริเวณสถานีรถไฟ อําเภอหวัหิน ค่าเช่าสิทธ์ิในการประกอบธุรกิจอยู่ระหว่าง  5,000 - 

10,000 บาท  

2.  บริเวณหน้าโรงแรมแกรนด์ พล่าซ่าหวัหิน จนถงึหน้าโรงพยาบาลซานเปาโล  มีค่าเช่าสิทธ์ิ 

ในการประกอบธรุกิจอยู่ระหว่าง 5,000-20,000 บาท  

3.  บริเวณรอบ ๆ โรงแรมโซฟิเทล   มีค่าเช่าสิทธ์ิในการประกอบธรุกิจอยู่ระหวา่ง 30,000 – 

70,000 บาท  

  4.  บริเวณรอบ ๆ โรงแรมซิตีบ้ีช    มีค่าเช่าสิทธ์ิในการประกอบธุรกิจอยู่ระหว่าง 30,000 -50,000 บาท 

5.  บริเวณใกล้ที่พกัอาศยัของผู้ ให้บริการ  

ในส่วนของค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ได้แก่  ค่าท่ีจอดรถในการรอให้บริการ แต่ละบริเวณจะมรีาคาไม่ 

เท่ากนัโดยคิดเป็นแบบรายวนั และรายเดือน  พืน้ที่บริเวณสถานีรถไฟต้องจ่ายค่าที่จอดรถรายวนั วนัละ 20 บาท และค่า

ดแูลของผู้ ให้สมัปทานพืน้ที่ เดือนละ 250 บาท บริเวณหน้าโรงแรมแกรนด์ พลาซ่าหัวหิน มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 300 บาท 

โดยจ่ายให้กบัเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบในพืน้ที่เพื่ออาํนวยความสะดวกในการดําเนินอาชีพ     ส่วนพืน้ที่บริเวณรอบโรงแรมซิตี ้
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บีช   จะจ่ายให้ให้กบัเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบเดือนละ 4,000 - 5,000 บาท เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างราบร่ืน 

เช่นกนั 

6. เครือข่ายทางสังคม 

จากการวิจยัพบว่า เครือข่ายทางสงัคมของผู้ประกอบธรุกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา  คือ การ 

รวมกลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา  มีการจัดตัง้ผู้ นํากลุ่มเพื่อควบคุมดูแล และแก้ไขปัญหา มีการกําหนด

นโยบายและตัง้กฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกนัเพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

นอกจากนีก้ลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซีป้่ายดํา  ยงัมีเครือข่ายที่ประกอบธรุกจิต่าง ๆ คือ  

กลุ่มที่ประกอบธุรกิจอาชีพต่างกนัในพืน้ที่อําเภอหัวหิน  เช่น ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจร้านภตัตาคารและร้านอาหาร 

ธรุกิจจําหน่ายของที่ระลกึ เป็นต้น  โดยผู้ประกอบธรุกจิรถแท็กซี่ป้ายดํา  มีการตกลงเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่าย  และ

สร้างเครือข่ายกบักลุ่มธุรกิจต่าง ๆ อยู่บนผลประโยชน์ร่วมกนั เช่น ถ้าผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและที่พกัแนะนําลูกค้ามาใช้

บริการหรือเรียกใช้บริการธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา  ผู้ประกอบธุรกิจดงักล่าวจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกนั คือ กลุ่มผู้ประกอบ

ธรุกิจรถแท็กซี่ป้ายดําจะส่งลกูค้า หรือ นกัท่องเที่ยวไปยงัโรงแรมดงักล่าวด้วยเช่นกนั  ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา 

จะได้เงินค่าตอบแทนพิเศษจากโรงแรมคิดเป็นรายบุคคล  ขึน้อยู่กบัการเจรจาตกลงกนั  โดยจะมีการบอกต่อกนัปากต่อ

ปากทําให้ธุรกิจรถแท็กซีป้่ายดํา  สามารถดํารงอยูไ่ด้และมีลกูค้ามาใช้บริการมากขึน้  

 
 2. ปัญหา และอุปสรรคของการประกอบธุรกิจแทก็ซ่ีป้ายด า   
       ปัญหา และอปุสรรคของการประกอบธรุกิจแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  มีดงันี ้

1. ปัญหาด้านการจดทะเบียน หรือ ด้านกฎหมาย  จากการวิจยัพบว่า หน่วยงานภาครัฐ หรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มีมาตรการในการกํากบัดูแล  หรือ  มีกฎระเบียบ ข้อบงัคับต่าง ๆ สําหรับผู้ประกอบธุรกิจรถ
แท็กซี่ป้ายดํา  ทําให้มีผู้ประกอบธุรกิจเพ่ิมขึน้ ก่อให้เกิดปัญหาและความขดัแย้งในเร่ืองผลประโยชน์และการแย่งชิงพืน้ที่
จอดรถเพื่อรอให้บริการลกูค้า การว่ิงรถเส้นทางเดียวกนั  ก่อให้เกิดปัญหา มีการกลัน่แกล้งกนั ทําให้อีกฝ่ายเสียหาย หรือ 
เกิดการตดัราคากนั ดงันัน้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรยืนมาแก้ไขปัญหา พร้อมทัง้จัดระเบียบการดําเนินธุรกิจให้
ถกูต้องตามกฎหมาย โดยให้มีการจดทะเบียนรับรองอย่างถกูต้อง   ปัจจุบนัมีผู้ดําเนินธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําจํานวนมากที่
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  เนื่องจากจะต้องเสียภาษี  และไม่เห็นถึงความจําเป็นในการจดทะเบียนรถ   ด้วยเหตุนีผู้้ดําเนิ น
ธรุกิจรถแท็กซี่ดงักล่าวจึงกลายเป็นธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา 

2. ปัญหาการเรียกค่าคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ  จากการวิจยัพบว่า ผู้ประกอบการ 
ต้องจ่ายเงินให้กบัตํารวจเพื่อให้แต่ละพืน้ที่ของการให้บริการ  มีเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐ   อํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธรุกิจโดยจํานวนเงินจะมกีารตกลงกนัระหว่างผู้ให้สมัปทานพืน้ที่และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ   
 3. ปัญหาการส่ือสารกบัลกูค้า หรือ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ     เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจบางรายมีการศึกษาไม่
สงูมาก ทัง้ยังขาดทักษะและความรู้ความเข้าใจในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  จึงไม่สามารถ  สื่อสารกบันกัท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติได้ หรือในบางกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถพูดภาษาองักฤษได้   ทําให้เป็นอุปสรรคในการบริการนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ในการเจรจาต่อรองอตัราค่าบริการระหว่างกนั  ในบางครัง้พวกเขาใช้ท่าทางประกอบในการสื่อสารบ้าง หรือมี



 

 

24 

 

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

การเขียนตัวเลขเพื่อแสดงราคา และการชีแ้ผนที่ประกอบการให้บริการ  รวมทัง้การใช้กิริยาท่าทางในการเรียกลกูค้าหรือ
นกัท่องเที่ยว บางครัง้ในการสื่อสารดงักล่าวยงัขาดความสภุาพจึงทําให้สญูเสียรายได้บางส่วนไป 

4. ปัญหาด้านวิธีการให้บริการ จากการวิจยัพบว่า ผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ยงัขาดทกัษะ  
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการให้บริการท่ีถกูต้อง  เนื่องจากยงัใช้วิธีการให้บริการแบบเดิม ๆ คือ การเรียกลกูค้า และใช้
ป้ายต่าง ๆ ที่เขียนเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย โดยมีรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  เพื่อเป็นการโน้มน้าวชักจูงใจ
ลูกค้า หรือนักท่องเที่ยว  หากนักท่องเท่ียวไม่สนใจจะไม่มีวิธีการสร้างความสนใจวิธีอื่น เพื่อดึงดูดใจ โน้มน้าวใจให้
นกัท่องเที่ยวหนัมาใช้บริการ ทําให้สูญเสียโอกาสและรายได้บางส่วนที่ควรจะได้ไป  และประกอบกบัในช่วงเทศกาล  การ
ให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํามีไม่เพียงพอต่อความต้องการของนกัท่องเที่ยว  ทัง้นี ้เนื่องจากระบบการ
ขนส่งที่ไม่ได้รับการพฒันา และไม่ได้เตรียมการ หรือวางแผนเพื่อรองรับนกัท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้า บางครัง้มีการติดต่อผู้ ให้
บริการจากสถานที่บริการอ่ืนมาให้บริการแทน  หรือติดต่อบุคคลในครอบครัว เช่น ญาติ พี่น้อง และเพื่อน ที่ไม่ได้ประกอบ
อาชีพดงักล่าวมาให้บริการนกัท่องเที่ยวแทน เพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า  ทําให้ในบางครัง้เกิดปัญหาในด้าน
การบริการได้ เพราะผู้ ให้บริการแทนไม่มคีวามรู้ความเข้าใจหรือทกัษะในด้านการบริการ และไม่มีความชํานาญในสถานที่ดี
เพียงพอ 

  5. ปัญหาด้านเศรษฐกิจและต้นทุนในการประกอบธุรกิจ    ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีผลต่อการ
ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําอย่างมาก  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่มี
เสถียรภาพ  เศรษฐกิจของประเทศอยูใ่นช่วงถดถอยทําให้การประกอบธุรกิจต่าง ๆ หยดุชะงกั  รวมถงึธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา
ได้รับผลกระทบดงักล่าวด้วยเช่นกนั  ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจบางรายต้องหาวิธีการในการลดต้นทุนในการประกอบการ  
เพราะถ้าต้นทนุในการประกอบธรุกิจสงูจะส่งผลให้อตัราค่าบริการสูงขึน้ตามไปด้วย   ผู้ประกอบธุรกิจบางรายจึงหนัมาใช้
วิธีการดดัแปลงรถของตนเอง โดยเปลี่ยนเชือ้เพลิงจากนํา้มันมาใช้แก๊สแทน และมีการชักชวนกนัระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
ด้วยกนัเอง  ในการนํารถที่ให้บริการไปติดตัง้ถงัแก๊ส NGV เพื่อลดต้นทนุในการประกอบธรุกิจ และเพ่ิมผลกําไรเพื่อให้ธุรกิจ
สามารถอยู่ได้ 

 

สรุป อภปิรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

   จากการวจิยัเร่ือง “ธรุกิจรถแท็กซี่ป้ายดําในอาํเภอหวัหิน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์” เป็นการศึกษาถึงรูปแบบการ

ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา             ปัญหาและอปุสรรคของผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา      ผลการศึกษาพบว่า  

การประกอบธรุกิจรถแท็กซี่ป้ายดําเป็นอาชีพที่มีความเป็นอิสระสงู   สามารถกําหนดเวลาในการทํางานได้ด้วยตนเอง  และ

ประกอบอาชีพอื่นควบคู่กันได้  ส่งผลให้มีผู้สนใจหันมาประกอบธุรกิจรถแท็กซี่เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว     เนื่องจากการ

ประกอบธรุกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา  สามารถสร้างรายได้ให้กบัผู้ประกอบธรุกจิเป็นจํานวนมาก เป็นปัจจยัสําคญัในการดงึดดูให้

มีผู้ประกอบธุรกิจมากขึน้  การเข้าสู่ธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหวัหิน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ส่วนมากเป็นการชกัจูง

จากผู้ที่ใกล้ชิดแนะนําให้เข้ามาทํางาน และจําเป็นที่จะต้องมีบุคคลที่รู้จกัคุ้นเคยเป็นผู้แนะนําเข้าไป พืน้ท่ีในการประกอบ

ธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหวัหิน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สามารถแบ่งพืน้ที่การให้บริการออกเป็น  5 แห่ง เป็นพืน้ที่
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ตัง้อยู่ในทําเลที่ดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม มีนกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติมาเรียกใช้บริการจํานวน

มาก และสถานท่ีสงัเกตหรือพบเห็นได้ง่าย   

รูปแบบการดําเนินงานธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหวัหิน มีการเรียงลําดับการให้บริการ ตามลําดับการมา

ก่อนหลงั  โดยการลงหมายเลขในกระดานการทํางาน เมื่อรถคนัใดได้ให้บริการกบันกัท่องเที่ยวแล้ว เมื่อกลบัมาต้องไปลง

หมายเลขเพื่อรอลําดบัการให้บริการใหม่ โดยในแต่ละวนัมีรอบการให้บริการไม่เท่ากนัขึน้อยู่กบัปัจจัยต่าง ๆ  ผู้ ให้บริการ

สามารถให้บริการรับ-ส่ง นกัท่องเที่ยวนอกเวลาทํางานได้แต่ต้องแจ้งให้หวัหน้าทราบก่อนล่วงหน้า 1 วนั 

กลุ่มลกูค้าที่ใช้บริการรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหวัหิน จําแนกได้ 2 กลุ่ม คือ ผู้ ใช้บริการชาวไทยและผู้ ใช้บริการ

ชาวต่างชาติ ผู้ ใช้บริการชาวไทยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนกัศกึษาที่เดินทางมาท่องเที่ยวส่วนผู้ ใช้บริการชาวต่างชาตินัน้ เป็นกลุ่ม

นกัท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวียน  และนกัท่องเที่ยวในกลุ่มเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้   

รายได้ของผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอําเภอหวัหิน  เป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัช่วงเวลาและช่วง

เทศกาล  รายได้จะสงูในช่วงที่มีการท่องเที่ยว การตกลงราคาค่าบริการคิดตามระยะทาง   และคิดแบบเหมาจ่าย  โดยมี

การต่อรองกนัตามความพงึพอใจของทัง้สองฝ่าย รวมทัง้ของราคานํา้มนัเป็นปัจจยัส่งผลต่อ  อตัราค่าบริการ 

ค่าใช้จ่ายในการประกอบธรุกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ในอาํเภอหวัหิน  ได้แกค่่าใช้จ่ายจากการเร่ิมเข้ามาประกอบธุรกิจ 

แต่ละพืน้ที่มีราคาไม่เท่ากนัตามทําเลที่ตัง้ของสถานที่ให้บริการ ในส่วนของค่าใช้จ่ายอืน่ คือ ค่าที่จอดรถในการรอให้บริการ 

แต่ละพืน้ที่มีราคาไม่เท่ากนัโดยคิดเป็นแบบรายวนัและรายเดือน ขึน้อยู่กบัการตงลงซึง่เป็นราคาไมส่งูมากนกั โดยเงินที่จ่าย

ไปนัน้บางครัง้นํากลบัมาใช้ในการดแูลสถานที่ในการให้บริการ  

ปัญหาจากการดําเนินธุรกิจ ได้แก่ ปัญหาการเรียกค่าคุ้ มครองจากหน่วยราชการที่รับ ผิดชอบในพืน้ที่นัน้  

ผู้ประกอบการต้องจ่ายเงินให้กบัหน่วยราชการที่รับผิดชอบเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจโดยจํานวนเงินจะมีการ

ตกลงกนั  ปัญหาในส่วนของการส่ือสารกบัลกูค้าชาวต่างชาติ   ทําให้เป็นอปุสรรคในการต่อการตกลงต่อรองราคา  ปัญหา

ช่วงเทศกาลการมีรถไมเ่พียงพอต่อความต้องการของนกัท่องเท่ียว   

ปัญหาและอปุสรรคในการประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําในอําเภอหัวหิน  เป็นปัญหาที่เกิดขึน้มาจากปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอก ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายในได้แก่ ปัญหาที่เกิดจากตัวผู้ ประกอบการเอง ปัญหาเหล่านีผู้้

ประกอบธุรกิจสามารถดําเนินการแก้ไขได้ด้วยตนเอง แต่ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก  เช่น ข้อขัดแย้งที่เกิดขึน้ภายใน

กลุ่มผู้ประกอบการ  ปัญหา และความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ  ปัญหาและความขัดแย้งกับผู้ประกอบธุรกิจ

ท่องเที่ยวในเร่ืองของผลประโยชน์  เช่น ร้านค้า โรงแรม สถานบนัเทิง  ปัญหาการท่องเที่ยวของไทยมีแนวโน้มท่ีลดตัวลง 

ปัญหาความไม่สงบทางการเมือง  เป็นปัญหาท่ีทางผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะดําเนินการแก้ไขได้ ทางรัฐบาลต้องเป็นผู้

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ นี ้

จากการวิจยัพบว่า  ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธรุกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ควรมีการควบคมุเร่ือง

ราคาอัตราค่าบริการให้เป็นมาตรฐาน และไม่ให้เอาเปรียบนักท่องเที่ยว  ควรมีการจัดระบบข้อมูล หรือ ทําประวัติผู้
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ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา หรือ ผู้ รับจ้างเพื่อสร้างความปลอดภยัแก่ผู้มาใช้บริการตลอดจนนักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทย

และชาวต่างชาติ  ซึง่ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจในระยะยาว 

 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1.1 ควรพฒันารถแท็กซี่ป้ายดําให้เป็นรถบริการสาธารณะท่ียอมรับได้ แต่มีการควบคมุดแูล 

คณุภาพของผู้ประกอบการ มีการกําหนดมาตรฐานการให้บริการโดยหน่วยงานภาครัฐ 

1.2 ควรพฒันาระบบขนส่งสาธารณะให้สามารถบริการนกัท่องเที่ยวได้ครอบคลมุพืน้ที่ที่เป็น 

แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้เพิ่มมากขึน้ รวมทัง้ปรับปรุงคณุภาพของการให้บริการ  เพื่อลดเป็นการลดความต้องการในการใช้

บริการจากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซีป้่ายดํา   

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏบิตัิ 

2.1 ผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเที่ยว ควรมกีารจดัการระบบการให้บริการ  

ค่าตอบแทนแก่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดําอย่างชัดเจน และเป็นธรรม เพื่อลดปัญหาความขดัแย้งที่เก่ียวกบัเร่ือง

ผลประโยชน์ 

2.2 เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซีป้่ายดํา มีความรู้ มีทกัษะ และประสบการณ์ในการ 

ให้บริการกบันกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่แล้ว  หากได้รับโอกาสในการฝึกอบรมเพิ่มเติมเก่ียวกบัเทคนิคการ

ให้บริการที่เป็นเลิศ หรือ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี จะสามารถยกระดับอาชีพเพื่อเป็นตัวแทนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยกับ

นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มากกว่าปัจจบุนั  และสามารถช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยได้อีกทางหนึง่ด้วย 

2.3 เนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจรถแท็กซีป้่ายดํา เป็นผู้มคีวามรู้  มทีกัษะ และประสบการณ์ใน 

การสื่อสารกบัชาวต่างชาติเป็นพืน้ฐานอยู่แล้ว  หากได้รับโอกาสที่ดีในการศึกษาและฝึกอบรมเพิ่มเติมถึงการใช้ภาษาท่ี

ถกูต้อง จะสามารถยกระดบัอาชีพเพื่อเป็นตัวแทนเผยแพร่วฒันธรรมไทยกบันกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มากกว่าปัจจุบัน  

และสามารถช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยได้อีกทางหนึง่ด้วย 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัในโอกาสต่อไป 

3.1 ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการจดัการอบรมด้านการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับ 

ผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซีป้่ายดํากลุ่มนี ้

3.2 ควรศึกษาถงึปัจจยัสําคญัต่าง ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา ที่มีผลต่อการพฒันา 

ทกัษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ  เพื่อให้มคีวามกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ที่จะใช้ในการให้บริการท่ีดียิง่ขึน้ 

3.3 ควรมีการศกึษาเพื่อพฒันาวิธีการฝึกอบรมทางด้านการสื่อสาร  เพื่อจดัหลกัสตูรท่ีเหมาะสม 

ในการเพิ่มศกัยภาพในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารแก่ผู้ประกอบธรุกิจรถแท็กซี่ป้ายดํา 
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บุพปัจจัยและผลลัพธ์ของการรับรู้ในการสนับสนุนขององค์กรต่อพนักงาน          
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

Antecedents and Consequences of Perceived Organizational Support for Employees in Small and Medium 
Enterprise, Muang District, Lampang Province, THAILAND    

บญุฑวรรณ วิงวอน * 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาบุพปัจจัยและผลลัพธ์ของการรับรู้ในการสนับสนุนจากองค์กร (POS) ของพนักงาน
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยทําการสํารวจจากพนกังานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอําเภอเมือง 
จังหวดัลําปาง 195 คนกิจการละ 1 คน วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม PLS Graph (Chin, 2001)
ผลการวิจัยพบว่า พนกังานส่วนใหญ่สมรสแล้ว อายเุฉลี่ยประมาณ 30 ปี ถึง 40 ปีขึน้ไป การศึกษาระดบัอนปุริญญาเป็น
ส่วนใหญ่ และมีตําแหน่งพนกังานปฏิบตัิงานระดบัต้น เป็นพนกังานเพศหญิงและชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกนั พนกังานมี
การรับรู้ในการสนบัสนนุจากองค์กรอยู่ในระดบัดี และบุพปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ในการสนบัสนนุจากองค์กร 
(POS) คือการรับรู้ภาวะผู้นํา (TL) และการรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กร (OJ) ซึ่งส่งอิทธิพลร่วมกันต่อการรับรู้ในการ
สนบัสนนุจากองค์กรร้อยละ 28.1 โดยที่การรับรู้ภาวะผู้นําที่แม้ว่าจะมีอิทธิพลทางตรงน้อยกว่าการรับรู้ด้านความยตุิธรรม
ในองค์กร  แต่กลบัมีอทิธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กรสูงมาก และพบว่าการรับรู้ ในการสนบัสนนุจาก
องค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นพนกังานท่ีดี (OCB) และความผกูพนัองค์กร (OC) และเมื่อพิจารณาในด้าน
ของตวัแปรตามจะพบว่า TL,OJ และ POS ล้วนมีอิทธิพลต่อ OCB และ OC โดย TL และ OJ มีทัง้อิทธิพลทางตรงและ
อิทธิพลทางอ้อม ต่อ OCB และ OC ขณะ ที่ POS มีเฉพาะอิทธิพลทางตรงต่อ OCB และ OC  
 
Abstract 

This study aimed at investigating the mediating role of Perceived Organizational Support (POS) for 
SMEs employees. 195 employees were drawn randomly from 195 SME, one employee a firm, in Lampang, 
THAILAND. A causal relationship were estimated through PLS-Graph 3.0 (Chin, 2001).It was found that 
samples under study were mostly married, 30-40 years of age, under bachelor degree level of education, work 
at operational level and were approximately equal in both gender. Employees fairly understood the role of POS 
as mediator of TL and OJ. TL and OJ were antecedents that fairly loaded on POS and, consequently, POS 
loaded directly on OC and OCB in turn. It was also found that TL, even paid less direct effect on POS, had 
contributed more indirect effect on POS than OJ. As we viewed at inner endogenous variables, OC and OCB, 
it was revealed that TL, OJ and POS have some strong effect on them where POS has only direct effect. 
บทน า 
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ปัจจบุนัสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก้าวสู่ยคุเศรษฐกิจที่เน้นความรู้เป็นฐาน (knowledge 
based economy) ส่งผลให้องค์กรต่างเผชิญกบัภาวการณ์แข่งขนัมากขึน้ และเพื่อความอยู่รอดขององค์กรทําให้ผู้บริหาร
ต้องเร่ิมหนัมาตระหนกัถึงความสําคญัด้านการจัดการทรัพยากรมนษุย์ในองค์กรมากขึน้ เพื่อเสริมสร้างคนในองค์กรให้มี
คณุค่า (Spieth, 2004, p. 68) และองค์กรมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขนั (Porter, 1998, p. 124) โดยเฉพาะทรัพยากร
มนษุย์ที่มีคณุค่าและนบัเป็นทรัพยากรที่มีเกียรติภมูิอนัมีคณุลักษณะเฉพาะ หรือสมรรถนะที่ซ่อนอยู่ภายในตนเองมาก ๆ 
อาทิ ทศันคติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ โดยที่มนษุย์แต่ละคนจะมีระดบัสมรรถนะ
ที่แตกต่างกนัไป ขึน้อยู่กับว่ามนุษย์แต่ละคนจะนําสมรรถนะเหล่านัน้มาใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้อย่างมี
คณุค่า (Trautmann, Maher & Motley, 2007, pp. 269-287) ซึ่งความสําคญัของทรัพยากรบุคคล (ทนุมนษุย์) ดงักล่าว
นํามาสร้างความสามารถในการแข่งขนัและจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานและเป็นสิ่งท่ีทําได้ยาก เมือ่เทียบกบัปัจจยัอืน่ ๆ 

ฉะนัน้จึงเป็นที่ยอมรับว่าถึงแม้องค์กรใดจะมีเงินทุนมาก มีวัตถุดิบที่ดีและมีราคาถกูกว่าคู่แข่งขันหรือมีวิธีการ
ผลิตและเทคโนโลยีที่ทนัสมยัเพียงใด ถ้าองค์กรขาดบคุคลากรท่ีมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และทศันคติเหมาะสมและ
ยงัไม่ใช้ระบบบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็อาจส่งผลให้องค์กรขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ขาดศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนา จนอาจส่งผลให้เกิดความล้มเหลวในการดําเนินงานขององค์กรในระยะยาว 
บคุลากรหรือพนกังานจงึเป็นทรัพยากรหนึง่ที่มีค่าสงูที่สดุในองค์กร (ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2550, หน้า 41) 

แต่ในยคุปัจจบุนัได้มกีารปรับเปลี่ยนจดุเน้นด้านการให้คณุค่าหรือการเพิ่มมลูค่าของคนและได้พฒันาไปถงึ   การ
บริหารที่มองคนว่าเป็นทนุมนษุย์ (สรุพงษ์ มาลี, 2551, หน้า 2) ซึ่งสามารถงอกเงยและมีมลูค่าเพ่ิมได้ ไม่ใช่แค่เป็นภาระ
หรือค่าใช้จ่ายขององค์กร ซึง่เป้าหมายสงูสดุของการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ การทําให้บคุคลในองค์กรกล่าวถึงองค์กร
ในทางที่ด ีกระตุ้นให้การอยากเป็นสมาชิกขององค์กรและสมาชิกส่วนใหญ่มีความผกูพนัและใช้ความพยายามเป็นพิเศษในการ
ทําทกุอย่างให้องค์กรประสบความสําเร็จ (Ivancevich; Schweiger & Power, 1987, pp. 19-21) ซึ่งเป้าหมายของการ
จัดการทรัพยากรมนษุย์เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนษุย์ของธุรกิจเพื่อให้บรรลุวตัถปุระสงค์ (Mondy, Noe and 
Premeaux,  2008, p. 5) ซึง่เป็นนโยบายและการปฏิบตัิในการใช้ทรัพยากรมนษุย์ของธุรกิจยคุใหม่ (Dessler, 1998, p. 72) 

ดงันัน้ การบริหารองค์กรยคุปัจจุบันและสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการประกอบกิ จการวิสาหกิจ คือ 
บคุลากร โดยที่การพฒันาบุคลากรหรือทรัพยากรมนษุย์นัน้ อาจทําได้โดยการพฒันาพฤติกรรมการทํางานให้แก่บุคลากร
เพื่อให้มีพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (altruism)  พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที่ (conscientiousness) พฤติกรรม
ความอดทน อดกลัน้ (sportsmanship) พฤติกรรมการคํานึงถึงผู้อื่น (courtesy) และพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (civic 
virtue)  ซึง่พฤติกรรมต่างเหล่านีเ้ป็นพฤติกรรมในการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ซึง่ไม่ได้เกิดจากการให้รางวลัหรือการจูงใจ   แต่
เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึน้เองของพนกังาน ซึ่งเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เต็มกําลงัและความสามารถที่ตนมีอยู่  และ
อาจจะเกินกว่าบทบาทหน้าที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบอยู่ อนัจะเป็นการนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล     ของ
องค์กรได้เป็นอย่างดี การท่ีองค์กรได้คนเก่งและคนดีมาร่วมงานถือเป็นความโชคดีในการปฏิบตัิงานให้บรรลเุป้าหมายได้  

ด้วยเหตทุี่บคุลากรมีความสําคญัต่อองค์กรเป็นอย่างมาก การที่องค์กรต้องสญูเสียบคุลากรที่เป็นคนดี             มี
ความสามารถไปก่อนระยะอันสมควร โดยเฉพาะจากการลาออกของพนักงาน ย่อมส่งผลให้องค์กรมีต้นทุนที่สูงขึน้ 
สืบเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเกิดขึน้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม (Greenberg & Baron, 1997, pp.178-189) ต้นทนุ
โดยตรงได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการสรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรแต่ละคนจนมีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน ส่วนต้นทนุโดยอ้อม ได้แก่ การลดประสิทธิภาพของทีมงานและผลผลิต อัตราการผิดพลาด
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และปริมาณของเสียที่เพิ่มขึน้ รวมถงึความสมัพนัธ์กบัลูกค้าที่ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจและความจงรักภกัดีของลกูค้า 
(Maclean   & Wetherbe, 2001) 
 องค์กรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกิจการสร้างรายได้อย่างมั่นคงรูปแบบหนึ่ง โดยสร้าง ผลผลิต     
ของกิจการ ซึง่เกิดจากสินทรัพย์ของชุมชนหรือจงัหวดัที่มีรูปแบบการบริหารจัดการสมยัใหม่ โดยคนในชุมชนมีการจัดการ
ด้านภมูิปัญญาในท้องถ่ินให้ฟื้นขึน้มาเป็นพลังให้กับชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ ระดับฐานรากของประเทศ โดยมี
จุดหมายในการดําเนินกิจการ คือ การพึ่งตนเองและพึ่งพากนัและกนัของชุมชน ดงันัน้ พนกังานวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจึงเป็นแกนนําสําคญัในการระดมและแปรเปลี่ยนทรัพยากร เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงและผสมผสานวฒันธรรม
และภมูิปัญญาท้องถ่ิน  เพื่อให้เกิดการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถ่ิน
อยา่งมีประสิทธิภาพและจากข้อมลูของยทุธศาสตร์การพฒันาจังหวดัลําปาง ประจําปี 2551-2554 ซึ่งมีจํานวนทัง้หมด 8 
ยทุธศาสตร์ โดยเฉพาะยทุธศาสตร์ที่ 7 มีเป้าประสงค์ 3 ประการ คือ (1) มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทนุการผลิต 
อีกทัง้ มกีารเน้นการประหยดัพลงังาน (2) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีรูปแบบและคณุภาพให้ดีขึน้ 
และ (3) ผู้ประกอบการมีการรวมตวัช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั (แผนพฒันาจังหวดัลําปาง, 2551) ดงันัน้ จึงนบัเป็นการสร้าง
โอกาส และเพิ่มมาตรฐานการครองชีพของประชาชนได้อีกมากในวงกว้าง โดยกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
มีการจัดการโดยผู้ประกอบการ ต่างมีจุดแข็งก็คือ ความเช่ียวชาญที่เป็นเอกลกัษณ์ของวิสาหกิจแต่ละแห่ง รวมถึงความ
คล่องตวั และมีความใกล้ชิด สามารถปรับตวัเข้ากบัท้องถิ่นและใช้ฝีมือและความชํานาญในการบริการลูกค้า (บญุฑวรรณ 
วิงวอน, 2550, หน้า 22-23) 

อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2549-2552 ทั่วโลกต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้
กิจการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทําให้เกิดการเลิกจ้างงาน ผู้คนตกงานอีกทัง้มีการปลดพนกังานออกในหลายประเทศ 
ซึง่เหตกุารณ์ดงักล่าวส่งผลให้กิจการในประเทศไทยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นกนั ส่งผลให้มีการจ้างงานน้อยลง 
บางกิจการจ้างพนกังานออกโดยมีการบอกกล่าวล่วงหน้าและจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน หรือบางกิจการให้ออก
โดยไม่บอกล่วงหน้าและไม่สามารถจ่ายเงินค่าชดเชยด้วยเช่นกัน เนื่องจากกิจการขาดสภาพคล่องทางการเงิ นจึงไม่
สามารถจ่ายเงินให้พนกังานได้ ส่งผลให้เกิดการประท้วงเรียกร้องค่าชดเชยจากนายจ้าง (กรุงเทพธุรกิจ, 2552) กระทบกบั
การบริหารทรัพยากรบคุคลทัง้ภาครัฐและเอกชนจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่เน้นกระบวนการ การทํางานประจํา
เน้นขัน้ตอน และกฎระเบียบด้านการบริหารงาน โดยที่มองคนในองค์กรเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งเหมือนกบัทรัพยากรอื่น ๆ 
และมองคนเป็นต้นทนุ กล่าวคือ มองคนเป็นภาระและค่าใช้จ่าย  

ดงันัน้ ในทกุขัน้ตอนของการแสดงออกด้วยการปฏิบตัิงานที่ดีของบุคลากร จําเป็นต้องมีการได้รับการสนบัสนุน
จากองค์กร โดยใช้ภาวะผู้นําเพ่ือการเปล่ียนแปลงเพื่อให้เกิดการรับรู้ของพนักงานและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในเร่ืองความ
ยุติธรรมในองค์กร การรับรู้ในการสนับสนุนจากองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร จนท้ายที่สุดส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม      
ในการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร (organizational citizenship behavior: OCB) ซึ่งก็คือ การปฏิบติัตัวของพนกังานที่ดีใน
การสร้างผลงานให้บรรลเุป้าหมายที่องค์กรได้กําหนดไว้ หากองค์กรใดสามารถทําให้พนกังานทํางานนอกเหนือจากที่กําหนดไว้
ได้ด้วยความสมคัรใจของพนกังานเอง โดยการคิดและทําในส่ิงที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรแล้วจะเป็นการส่งเสริมให้องค์กร
นัน้มีประสิทธิภาพและบรรลเุป้าหมายในการปฏิบตัิงานได้ดีย่ิงขึน้ (King, 2007, pp. 8-7) เพราะบคุลากรเป็นกําลงัสําคญั
ในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นทรัพยากรมนษุย์ที่คณุปูการต่อสงัคมและประเทศชาติ โดยแท้ และเป็นการวางรากฐาน
ด้านทนุทรัพยากรมนษุย์ให้กบัสงัคม โดยผลสําเร็จของการปฏิบัติงานในทกุระดบังานจะบรรลุเป้าหมายเพียงไร ขึน้อยู่กบั
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ความผกูพนักบัองค์กรที่จะส่งผลถึงพฤติกรรมการปฏิบตัิงานของบคุลากรในองค์กร     เป็นสําคญัอนัจะมีส่วนช่วยพฒันา
สงัคมและประเทศชาติต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของงานวจิัย 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวิตถปุระสงค์เพ่ือ 

1.  ศกึษาบพุปัจจยัและผลลพัธ์ของการรับรู้ภาวะผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลง การรับรู้ความยติุธรรมในองค์กร    การ
รับรู้ในการสนบัสนนุจากองค์กร ความผกูพนัองค์กรและการเป็นพนกังานที่ดีของพนกังานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

2. ปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อการเป็นพนกังานที่ดีของพนกังานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 

กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง สรุปกรอบแนวคิดได้ดงัต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
สมมตฐิานในการวจัิย 
 จากภาพกรอบแนวความคิดสามารถกําหนดสมมตุิฐานการวิจยัได้ดงันี ้
H1: การรับรู้ภาวะผู้ นําเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีอทิธิพลต่อการรับรู้ความยติุธรรมในองค์กร  
H2: การรับรู้ภาวะผู้ นําเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีอทิธิพลต่อการรับรู้ในการสนบัสนนุจากองค์กร 
H3: การรับรู้ภาวะผู้ นําเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีอทิธิพลต่อความผกูพนัองค์กร 
H4: การรับรู้ด้านความยติุธรรมในองค์กรมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ในการสนบัสนนุจากองค์กร 
H5: การรับรู้ด้านความยติุธรรมในองค์กรมีอทิธิพลต่อความเป็นพนกังานที่ดีในองค์กร 
H6: การรับรู้ในการสนบัสนนุจากองค์กรมีอทิธิพลต่อความผกูพนัในองค์กร 
H7: การรับรู้ในการสนบัสนนุจากองค์กรมีอทิธิพลต่อความเป็นพนกังานที่ดีในองค์กร 
 
วธีิการศึกษา  
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นงานวิจัยเชิ งป ริมาณ หน่วย วิเคราะห์คือผู้ปฏิบัติงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ตั ง้
สถานประกอบการในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง  ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้ 

1. ขอบเขตการศึกษา เน้น 4 ด้าน คือ (1) เนือ้หา ประเด็นการรับรู้ในการสนบัสนนุจากองค์กร การรับรู้ภาวะ
ผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลง การรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กร ความผกูพนักบัองค์กรและการเป็นพนกังานที่ดีในองค์กร  (2) 
ระยะเวลา ระยะเวลา 4 เดือน เดือนกรกฎาคม -ตุลาคม 2552 (3) ประชากร คือ พนกังานวิสาหกิจเขตอําเภอเมือง 
จงัหวดัลําปาง และ (4) สถานที ่จงัหวดัลําปาง 
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2. ขัน้ตอนการศึกษา การวิจยัครัง้นีม้ีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรู้ในการสนบัสนนุจากองค์กร รวมถึง
บพุปัจจัยและผลลัพธ์ของการรับรู้การสนบัสนนุจากองค์กร และได้แปลงแนวคิด องค์ความรู้จากทฤษฎีและผลการทบทวน
วรรณกรรมมาสกดัเป็นตวัแปร โดยใช้เทคนิค PLS Graph  

3. ประชากร คือ พนกังานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอําเภอเมือง จังหวดัลําปาง จํานวน 1,855 
กิจการ (ข้อมลูจํานวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากพาณิชย์จังหวดัลําปาง, 2552) โดยมีการรายงานผลการประกอบการ 
คือ งบกําไร-ขาดทนุ และงบดลุ กลุ่มตวัอย่างคือพนกังานปฏบิตัิงานระดบัต้น จํานวน 317 คน  

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยได้ใช้ 2 แนวทาง คือ (1) ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ตามรายช่ือและ
แหล่งที่ตัง้ของกิจการ และ (2) ผู้ วิจัยได้ทําการตรวจสอบข้ อม ูล จา ก แน วท างที่ 1 ซึ่งกลุ่มพนักงานทัง้หมดที่ต อ บ
แบบสอบถามจะไม่ใช่กลุ่มเดียวกัน ซึ่ งทั ง้  2 วิ ธี  ใช้ระยะเวลา 1 เดือน  และโดยได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมา 163 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ  62  (3) การวิเคราะห์ข้อมลูมี 2 ส่วน คือสถิติพรรณนาและสถิติอนมุาน กรณีสถิติอนุมานจะทําการวิเคราะห์         
ตวัแบบสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม PLS Graph 3.0 (Chin, 2001)  

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดทฤษฏี และวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในด้านการรับรู้ในการสนบัสนนุ จาก
องค์กรมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ การรับรู้ภาวะผู้ นําเพื่อการเปลี่ยนแปลง ความยุติธรรมในองค์กร การรับรู้ในการสนับสนนุ ของ
องค์กร ความผกูพนักบัองค์กร และการเป็นพนกังานที่ดี ซึง่ผู้ วิจยัได้ สรุปสาระสําคญั ดงันี ้ 

จากการรายงานของธนาคารกรุงเทพระบุว่าในปีพ.ศ.2551 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and 
Medium Enterprises : SMEs)  ซึง่ประกอบด้วย กิจการการผลิต การค้า และธุรกิจบริการ ในประเทศไทยมีจํานวน รวมทัง้สิน้ 311,518 ราย
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.00 ของวิสาหกิจทัง้หมด จากการรายงานประเทศและในจํานวนนี ้เป็นวิสาหกิจประเภทการค้า 
( ค้าส่ง  ค้าปลีกภัตตาคารและโรงแรม )  มากที่สดุ 134,171 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมาเป็นภาค การผลิต 
จํานวน 90,122 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.90 และการบริการ จํานวน 87,225 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.70 กล่าวโดยสรุปกิจการ 
SMEs มีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจ คือ (1) ช่วยการสร้างงาน (2) สามารถสร้างมลูค่าเพิ่ม (3) สร้างเงินตราต่างประเทศ  
(4)  ช่วยประหยดัเงินตราต่างประเทศ โดยการผลิต  เพื่ อทดแทน การนําเข้าจากต่างประเทศ (5) เป็นจุดเร่ิมต้นในการลงทนุ
และสร้างเสริมประสบการณ์ (6) ช่วยเช่ือมโยงกบักิจกรรมขนาดใหญ่    และภาคการผลิตอื่น ๆ  เช่น ภาคเกษตรกรรม และ (7)     เป็นแหล่ง
พฒันาทกัษะและฝีมือของคนในชมุชนนัน้ ๆ เป็นต้น 

ดงันัน้ การพลิกฟืน้เศรษฐกิจของประเทศไทย รวมทัง้แนวทางการพฒันาต่อไปในอนาคต ควรจะให้ความสําคญั
กบั SMEs มากย่ิงขึน้ ซึ่งไม่ได้หมายความว่ากิจการขนาดใหญ่จะไม่ใ ห้การ สนบัสนนุอีกต่อไป แต่ต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนการส่งเสริมกิจการให้มีความเช่ือมโยงกนัมากขึน้ โดยสร้างความแข็งแกร่งให้ SMEs ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีจุดอ่อน   
โดยการให้ความช่วยเหลือหรือสนบัสนนุด้านต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบและให้เกิดความต่อเนื่องเน่ืองจากหากกลุ่มผู้ประกอบการ 
SMEs มีความแข็งแกร่งสามารถยืนหยดัและแข่งขนักบัสินค้าต่างประเทศได้ก็จะกลายเป็นรากฐานสําคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป โดยแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา SMEs อย่างชัดเจนในภาพรวม ดงันัน้จากการ    
ลงพืน้ที่สมัภาษณ์และเสวนากลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถสกดัตวัแปรหลกัที่เก่ียวข้องกบัการรับรู้ในการ
สนบัสนนุขององค์กรของพนกังาน วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ดงันี ้

1. การรับรู้ภาวะผู้น าเพื่อการเปล่ียนแปลง (Perceived Transactional Leadership: TL) 
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ภาวะผู้นําเป็นกระบวนการให้อิทธิพลในการปฏิบตัิงานของบคุคลที่มุ่งสู่การบรรลเุป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์ ที่
กําหนด หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป รูปแบบภาวะผู้นําต้องแปรเปลี่ยนไปด้วยเช่นกนั (Hervey, Royal & Stout, 2003, 
pp. 395-402) ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ Brown and Duguid (1991, p. 40-57) ที่ได้กล่าวว่าภาวะผู้นําเป็นการใช้อิทธิพล 
ซึง่เป็นอํานาจภายในตวัของผู้นํา เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพและคณุธรรม ซึ่งเป็นอํานาจจริง ๆ ที่
มีอยู่ และอํานาจที่บุคคลนัน้ ๆ ได้รับจากการที่ดํารงตําแหน่ง ซึ่ง เป็นอํานาจการยอมรับจากกลุ่มแสดงพฤติกรรม     ให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกนัเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นภายในกลุ่ม ทําให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สามารถเปลี่ยนแปลงไป        ตาม
สถานการณ์และนําไปสู่เป้าหมายขององค์กร ซึ่งความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้นํา และผู้ตามในการรับรู้ ด้านการ
ปฏิบตัิงานร่วมกนั (Bass, 1999,pp. 35-48) ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลเุป้าหมายร่วมกนั (shared purposes) 
(Daft, 1999, p. 5) จึงสรุปได้ว่า ภาวะผู้นํา คือ ความสามารถในการมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นและจูงใจ เพื่อให้บคุคลเป้าหมาย
สามารถทํางาน (Rowold and Schlotz, 2009, pp. 35-48) รวมถงึเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี จนบรรลุความสําเร็จตาม
เป้าหมายองค์กร (Judge & Piccolo, 2004) และมีความสามารถเปลี่ยนความเช่ือ หรือทศันคติของผู้ตามให้มีวฒิุภาวะที่
สมบรูณ์ เพื่อให้สมาชิกในทีมทํางานได้ไกลเกินกว่าเป้าหมายที่ต้องการ (Sinčić, Pološki Vokić, 2007, p. 15) เร่ืองนีเ้ป็น
สิ่งจําเป็นที่พนกังานสามารถรับรู้ได้ หากสามารถรับรู้ได้ในทางบวกมาก ๆ ย่อมทําให้พนกังานมององค์กรในแง่มมุใหม่  ๆ 
และเกิดการตระหนักรู้ในเร่ืองภารกิจ วิสัยทัศน์ขององค์กร มีการพัฒนาความสามารถของตนไปสู่ระดับความสามารถ          
ที่สงูขึน้ หรือมีศกัยภาพมากขึน้ (Markoczy and Xin, 2004, p. 89) ดงันัน้การรับรู้ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อ POS, OC และ OCB 

 
2. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร (Perceived Organization Justice: OJ) 
ความยุติธรรมภายในองค์กร คือ เป็นสิ่งท่ีพนักงานตัดสินใจว่าได้รับการปฏิบัติในเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ     

การทํางานด้วยความเป็นธรรม ซึง่สิ่งนีม้อีิทธิพลต่อตวัแปรอื่น ๆ  ในการทํางาน (Moorman,1991, p. 845) อีกทัง้เป็นการรับรู้ของบุคคล
ต่อความยตุิธรรมขององค์กร โดยพิจารณาจากความเป็นธรรมด้านกระบวนการจัดสรรผลตอบแทนและความยตุิธรรมของ
ผลตอบแทนท่ีตนเองได้รับ (Greenberg & Baron, 1997, p.178-189)  

หลกัสําคญัของความยตุิธรรมมี  2 ประการ ดงันี ้ (Sheppard, Lewicki, & Minton, 1992, pp. 10-12)  
 1. หลักความสมดุล บุคคลจะเปรียบเทียบสิ่ง ท่ีตนเองกระทํากับส่ิงที่ ผู้ อื่นกระทําในสถานการณ์เดียวกัน            
โดยบคุคลจะรู้สึกพึงพอใจก็ต่อเมื่ออัตราส่วนของสิ่งท่ีเขาลงทนุกบัผลตอบแทนที่เขาได้รับเท่ากับอตัราส่วนของสิ่งที่ผู้อื่น
ลงทนุกบัผลตอบแทนท่ีผู้อื่นได้รับ 

2.  หลกัการความถกูต้อง ได้แก่ ความถกูในการตดัสินใจ วิธีปฏิบตัิหรือการกระทําต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ภายในองค์กร 
ประกอบด้วยลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ คือ (1) ความคงที่ (2) ความแม่นยํา (3) ความชัดเจน (4) ความโปร่งใสของ
กระบวนการ และ (5) ความสอดคล้องกบัคณุธรรมและค่านิยมในสถานการณ์นัน้ ๆ  (Aryee and Chary, 2001, pp. 154-160) 

ดังนัน้ การบริหารจัดการต้องควบคู่กับธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงหลักของความยุติธรรม ความสมดุล และ
ความถกูต้อง ในการปฏิบตัิงานร่วมกนั เป็นต้น ผลการศึกษาในระยะที่ผ่านมาพบว่าความยติุธรรมในองค์กรเป็นปัจจยัที่มี
อิทธิพลต่อ POS, OC และ OCB 

 
3. ความผูกพันต่อองค์กร (Organization Commitment: OC) 
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ความผกูพนัต่อองค์กรเป็นความปรารถนาของบคุคลที่จะเป็นส่วนหนึง่ขององค์กรตลอดไป หรือเป็นความรู้สึกของ
พนกังานที่แสดงตนว่าเป็นหนึ่งเดียวกบัองค์กร มีค่านิยมที่กลมกลืนกบัสมาชิกองค์กรคนอื่น ๆ และเต็มใจที่จะอทุิศกําลัง
กายและกําลงัใจ เพื่อปฏิบตัิภารกิจขององค์กร (Steers, 1977, pp. 168-165) อีกทัง้ความผกูพนัต่อองค์กรเป็นลกัษณะ
ความสัมพันธ์ของบคุคลที่มีต่อองค์กร ซึ่งมี 3 ลกัษณะ ดังนี ้(1) มีความเช่ืออย่างแรงกล้าและยอมรับในเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร (2)  มีความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร และ (3) มีความปรารถนา                 อย่างแรง
กล้าที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป (Steers & Porter, 1998, pp. 442-443) 

ความผูกพนัต่อองค์กร หมายถึง ความผูกพันทางด้านทศันคติหรือการท่ีบุคคลคน ๆ หนึ่งจะแสดงตนและมีส่วน
เก่ียวข้องในองค์กร ความผกูพนัต่อองค์กรมคีวามหมายที่กว้างกวา่ความพอใจในงาน เพราะจะเก่ียวข้องกบัองค์กรทัง้หมด
มิใช่เพียงแค่ตวับคุคล และความผกูพนัต่อองค์กรจะมีความมัน่คงมากกว่าความพอใจในงานเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึน้วนัต่อวนั
นัน้จะไม่ทําให้ความผกูพนัลดลงไป ดงันัน้ ความผกูพนัต่อองค์กรว่าเป็นความสมัพนัธ์อย่างลึกซึง้แน่นแฟ้นระหว่างบุคคล
ใดบคุคลหนึง่กบัองค์กรใดองค์กรหนึง่ และเป็นการแสดงออกท่ีมากกว่าความจงรักภกัดีที่เกิดขึน้ตามปกติ เพราะ         เป็น
ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและผลักดันให้บุคคลเต็มใจที่จะอทิุศตวัเองเพื่อสร้างสรรค์ให้องค์กรดีขึน้  ผลการศึกษา     ใน
ระยะทีผ่่านมาพบว่าความผกูพนัต่อองค์กรเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ OC และ OCB (Markoczy and Xin, 2004, p. 89) 

 
 4.  พฤตกิรรมการเป็นพนักงานท่ีดีในองค์กร  (Organizational Citizenship Behavioral: OCB) 
      จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถจําแนกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรเป็น 2 รูปแบบ ดงันี ้(Organ 
& Konovsky, 1989, p. 157)   
 1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (altruism) เป็นพฤติกรรมการช่วยเหลือพนกังานผู้อื่น ในการแก้ปัญหา 
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ไม่มาทํางาน หรือให้คําแนะนําในการปรับปรุงงาน 
 2. พฤติกรรมการยินยอมปฏิบตัิตาม (compliance) เป็นพฤติกรรมการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ เช่น การมาทํางานตรง
ตามเวลา เป็นต้น เมื่อพิจารณาแนวทางของการศึกษาต่าง ๆที่ผ่านมา ถงึแม้จะมีความแตกต่างกนัในแนวคิดของ     การ
แยกโครงสร้างของพฤติกรรม แต่มิติของพฤติกรรมที่จําแนกออกมาในแต่ละแนวทาง แต่กลบัพบว่ามคีวามคล้ายคลึงกนั ใน
การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัจงึใช้องค์ประกอบของพฤติกรรมตามแนวความคิดของออร์แกน (Organ & KonovsKy, 1989, p. 159) 
มาประยกุต์ใช้ในการศกึษาและสร้างเคร่ืองมือวดั และจําแนกรูปแบบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรจําแนกไ ด้  
5  ด้าน ดงันี ้(1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (2) พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที่ (3) พฤติกรรมความอดทนอดกลัน้ (4) 
พฤติกรรมการคํานงึถงึผู้อื่น (5) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Armstrong, 2006, p. 58)   
 ดงันัน้ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรจะมีความสมัพนัธ์ในทางบวกต่อความพงึพอใจในการทํางาน    ซึง่
ส่งผลให้เกิดความเต็มใจที่จะร่วมมือกับระบบขององค์กร ด้านผลการปฏิบตัิงานพบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กรช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานและผลการปฏบิตั ิและมผีลต่อคณุภาพชีวิตในการทํางาน               ซึง่
สอดคล้องกบังานวิจัยของ Schnake & Dumler (1997, pp. 24-28) พบว่าพนกังานที่มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์กร มีแนวโน้มที่จะถกูผู้บงัคบับญัชาประเมนิว่าเป็นผู้ปฏิบติังานได้ดีกว่าบคุคลอื่น ๆ ในองค์กร และสรุปได้ว่าพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรมผีลต่อบคุคล คือทําให้บคุคลมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิในตนเองส่งผลให้มี ผลการปฏิบตัิงานที่ดี 
มีคณุภาพชีวิตในการทํางานในระดบัสงูและมีแนวโน้มที่จะทําให้ได้รับการประเมินผลงานสงูสดุกว่าผู้ ร่วมงานอื่น ๆ 
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 5.  การรับรู้ในการสนับสนุนขององค์กร  (Perceived Organization Support: POS) 
    การรับรู้โดยทั่วไปเก่ียวกับองค์กรหรือหน่วยงานด้านการให้ความสําคัญในการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ รวมถึง

ความเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ของพนกังาน ซึง่การรับรู้การสนบัสนนุจากองค์กรจะทําให้พนกังานมีความผูกพันกบัองค์กร
(sense of obligation) รวมถึง การรับรู้ในการสนบัสนนุจากองค์กร ส่งผลให้พนกังานเกิดความผูกพนัในงานที่ทํา  อีกทัง้
ก่อให้เกิดความยึดมัน่ผูกพันต่อองค์กร ความรู้สึกที่สมัพนัธ์กบังาน (job related affect) และตอบสนองความรู้สึกที่ส่งผล
ต่องานในด้านความพึงพอใจในงานและอารมณ์ของพนกังานผู้ปฏิบัติงานในองค์กรนัน้ ๆ (Gilbreath & Benson, 2004, 
pp. 255-266) ผลการศึกษาในระยะที่ผ่านมาพบว่าการรับรู้การสนบัสนนุจากองค์กรเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ  OC และ 
OCB 
  ดังนัน้ การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยศึกษามมุมองของพนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการรับรู้ในการ
สนบัสนนุจากองค์กร จํานวน 5 ด้านได้แก่ (1) การรับรู้ภาวะผู้นําเพื่อการเปล่ียนแปลง (2) การรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กร 
(3) การรับรู้ในการสนบัสนนุจากองค์กร (4) ความผกูพนัในองค์กร และ (5) การเป็นพนกังานที่ดีในองค์กร เป็นต้น 
 
ผลการวจัิย 
 จากการวิเคราะห์คณุลกัษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 163 คน 
จากกลุ่มตวัอย่าง 317 คน คิดเป็นร้อยละ 51.68 พนกังานส่วนใหญ่สมรสแล้ว อายเุฉลี่ยประมาณ 30 ปี ถงึ 40 ปีขึน้ไป การศึกษาระดบั
อนปุริญญาเป็นส่วนใหญ่ และมีตําแหน่งพนกังานปฏิบัติงานระดบัต้น เป็นพนกังานเพศหญิงและชายในสดัส่วนท่ีใกล้เคียงกัน 
พนกังานมกีารรับรู้ในการสนบัสนนุจากองค์กรอยูใ่นระดบัดี โดยมค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.626 
ตาราง 1 สถิติพรรณนาและค่าความเที่ยงตรงและความเช่ือถือได้ของมาตรวดัตามวิธีของครอนบคั 

มาตรวดั Mean S.D. 
Corrected 
Item-Total 

Cronbach's 

 Correlation 
การรับรู้ภาวะผู้น า (TL) 4.07 0.63 0.70 0.809 
L1 ผู้บริหารมคีวามรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของ
พนกังาน 

4.21 0.75 0.40  
L2 ผู้บริหารมวิีสยัทศัน์ที่กว้างไกล 4.20 0.82 0.43  
L3 ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างของพนกังาน 3.85 0.94 0.60  
L4 ผู้บริหารเป็นกนัเองกบัพนกังาน 4.10 0.81 0.49  
L5 ผู้บริหารปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที่ดี 3.97 0.81 0.57  
การรับรู้ความยุตธิรรมในองค์กร (OJ) 3.77 0.68 0.81 0.849 
J1 องค์กรมีหลกัเกณฑ์ด้านโอนย้าย,เลื่อนตําแหน่ง ที่
เหมาะสม 

3.57 0.87 0.55  
J2 องค์กรใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารอย่างยตุิธรรม 3.73 0.89 0.67  
J3 องค์กรกําหนดระเบียบปฏิบติังานและบงัคบัใช้อยา่ง
เสมอภาค 

3.86 0.85 0.70  
J4 องค์กรเปิดโอกาสให้พนกังานได้รับรู้ข่าวสารอย่างทัว่ถงึ 3.98 0.82 0.52  
J5 องค์กรกําหนดผลตอบแทนให้พนกังานสอดคล้องกบัผล
ปฏิบตัิงาน 

3.74 0.90 0.64  
ความผูกพันในองค์กร (OC) 3.92 0.60 0.85 0.761 
C1 มีการสร้างวฒันธรรมและค่านิยมองค์กรให้แกพ่นกังาน 3.85 0.89 0.63  
C2 เป็นองค์กรที่มีความมัน่คง 4.37 0.78 0.22  
C3 มีทศันคติทีด่ีต่อองค์กร 3.90 0.77 0.65  
C4 องค์กรมีการบริหารจดัการท่ีดี 3.83 0.83 0.69  
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C5 องค์กรคํานงึถงึผลประโยชน์ และความรู้สกึของพนกังาน 3.67 0.92 0.69  
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร (POS) 3.96 0.64 0.74 0.825 
P1 มีสภาพแวดล้อมที่ดตี่อการทํางาน 3.93 0.74 0.45  
P2 มีการจดัอบรมและพฒันาความสามารถอย่างเหมาะสม
และทัว่ถงึ 

4.02 0.85 0.48  
P3 องค์กรมีการสนบัสนนุ และเห็นคณุค่าผลงานของ
พนกังาน 

3.85 0.86 0.70  
P4 องค์กรมีการสนบัสนนุ วสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองมือที่ทนัสมยั 4.00 0.89 0.43  
P5 องค์กรสร้างความปลอดภยัในการทํางานให้กบัพนกังาน 4.06 0.79 0.65  
การเป็นพนักงานท่ีดี (OCB) 4.02 0.60 0.79 0.821 
O1 พนกังานมคีวามภาคภมูิใจในองค์กร 4.17 0.71 0.59  
O2 พนกังานมจีิตสํานกึต่อการทํางาน 4.10 0.68 0.40  
O3 พนกังานมทีศันคติท่ีดีต่อองค์กร 3.93 0.78 0.67  
O4 การให้ความช่วยเหลือ สนบัสนนุซึง่กนัและกนั 3.94 0.85 0.62  
O5 พนกังานปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ขององค์กร 3.93 0.86 0.60  
ผลการวจัิย 
 จากการวิเคราะห์คณุลกัษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 195 คน
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัอนปุริญญา เป็นพนักงานระดับต้น เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่ม
ตวัอย่างมีอายงุานอยู่ในวยัทํางานเป็นส่วนใหญ่ และทํางานกบักิจการภาคอตุสาหกรรมมากที่สดุ รองลงมาเป็นภาคบริการ
นอกจากนี ้ผลการวิจัยพบว่าพนกังานรับรู้ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง การรับรู้ในการสนับสนุนจากองค์กร         ความ
ยตุิธรรมในองค์กร มคีวามผกูพนัในองค์กรและมคีวามเป็นพนกังานที่ดีในองค์กร โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดบัดี 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค PLS  
 

 
ภาพ 1 Final Model 
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 จากภาพ 1 ผลการวิเคราะห์ตวัแบบสมการโครงสร้างความสมัพนัธ์ทกุตวัแปร พบว่าบุพปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรง
ต่อการรับรู้ในการสนบัสนนุจากองค์กร (POS) ซึ่งเป็นสื่อกลาง (mediator) ที่ดี โดยทําหน้าที่เช่ือมโยง TL และ OJ ไปยงั 
OC และ OCB ที่มีอิทธิพลทางตรงจาก POS มากกว่า TL แต่ก็พบว่า TL มีอิทธิพลต่อ OJ แล้วอ้อมผ่านไปมีอิทธิพลต่อ 
POS ค่อนข้างสงู หมายความว่า หากพนกังานมีความเช่ือว่าองค์กรจะให้ความสนบัสนนุแกต่นเองหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
ย่อมขึน้อยู่กับความรู้สึกหรือการรับรู้ว่า องค์กรมีความยุติธรรมหรือไม่ มีวิธีปฏิบัติที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กระจาย
ผลประโยชน์และค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม อีกทัง้เปิดโอกาสให้ตนหรือพนกังานได้สื่อสารกบัผู้นําได้ยากง่ายเพียงใด 
 ผลการวิจัยชีว้่า การรับรู้ภาวะผู้นํามีอิทธิพลต่อทุก construct โดยมีอิทธิพลทางตรงต่อ POS อันหมายถึง
พนกังานมคีวามผกูพนัในองค์กร (OC) มากท่ีสดุ 57 % และการรับรู้ในการสนบัสนนุจากองค์กร (POS) ส่งผลให้เกิดการรับรู้ ด้าน
การเป็นพนกังานที่ดีในองค์กร  ซึง่อธิบายได้เพียง 28 % ส่วนการรับรู้ภาวะผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดการรับรู้ความ
ยตุิธรรมในองค์กร (OJ) สามารถอธิบายได้เพียง 30 % ส่วนความยตุิธรรมในองค์กร (OJ) การรับรู้ในการสนบัสนนุจาก
องค์กร (POS) และความผกูพนัในองค์กร สามารถอธิบายหรือควบคมุถงึการเป็นพนกังานที่ดีในองค์กร (OCB) 52% 

เมื่อพิจารณาระดับอิทธิพลของบุพปัจจัย (Antecedents) ของตัวแปรตามทัง้ภายใน (internal endogenous 
variable) และภายนอก (external endogenous variable) ในภาพ 1 และตาราง 2 จะพบว่า TL, OJ และ POS มีอิทธิพล
ต่อ OCB โดยที่ OJ มีอทิธิพลสงูที่สดุเพราะมีทัง้อทิธิพลทางตรงและอทิธิพลทางอ้อม  
ตาราง 2  อิทธิพลของตวัแปรท่ีมีผลตอ่การเป็นพนกังานที่ดีในองค์กร 
 

Dependent Variable R2 Effect 
Independent Variable  

TL OJ POS OC 
OCB 0.528 DE 0.000 0.318*** 0.039*** 0.453*** 

IE 0.120** 0.017** 0.141** 0.023** 

TOTAL 0.120 0.335 0.180 0.478 

OC 0.571 DE 0.267*** 0.000 0.613*** N/A 

IE 0.081** 0.000 0.000 N/A 

TOTAL 0.348 0.000 0.613 N/A 

POS 0.281 DE 0.132*** 0.445*** N/A N/A 

IE 0.000 0.245** N/A N/A 

TOTAL 0.132 0.690 N/A N/A 

OJ 0.305 DE 0.552*** N/A N/A N/A 
IE 0.000 N/A N/A N/A 

TOTAL 0.552 N/A N/A N/A 
 
หมายเหตุ N/A = not applicable, OCB = organization citizen behavior, OC = organization commitment,  
 POS = perceived organization support, OJ = organizational justice, DE = direct effect,  
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 IE = Indirect effect, N/A = not applicable, *** หมายถงึ p ≤ .01, ** หมายถงึ p ≤.05, p ≤ .10  
ท่ีมา: จากการวิเคราะห์ตวัแบบสมการโครงสร้าง PLS-Graph Program  
ตาราง 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั   
 

Hypothesis coef. t-stat สรุป 
H1: การรับรู้ภาวะผู้นําเพื่อการเปลีย่นแปลงมอีิทธิพลต่อการรับรู้ความยตุธิรรมในองค์กร TL-> 
OJ  
H2: การรับรู้ภาวะผู้ นําเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีอทิธิพลต่อการรับรู้ในการสนบัสนนุ           
จากองค์กร TL-> POS 
H3: การรับรู้ภาวะผู้ นําเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีอทิธิพลต่อความผกูพนัองค์กร TL-> 
CO  
H4: การรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กรมอีิทธิพลตอ่การรับรู้ ในการสนบัสนนุจากองค์กร OJ-> 
POS  
H5: การรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กรมีอทิธิพลต่อความเป็นพนกังานที่ดีในองค์กร OJ-> 
OCB  
H6: การรับรู้ในการสนบัสนนุจากองค์กรมีอทิธิพลต่อความผกูพนัในองค์กร POS-> 
OC  
H7: การรับรู้ในการสนบัสนนุจากองค์กรมีอทิธิพลต่อความเป็นพนกังานที่ดี POS-> 
OCB  
 

0.552 
 

0.132 
0.267 
0.613 
0.318 
0.039 
0.453 

10.444*** 
 

1.940*** 
3.824*** 
4.224*** 
4.616*** 
9.847*** 
5.420*** 

สนบัสนนุ 
 

สนบัสนนุ 
สนบัสนนุ 
สนบัสนนุ 
สนบัสนนุ 
สนบัสนนุ 
สนบัสนนุ 

 Note: *** หมายถงึ p ≤ .01, ** หมายถงึ p ≤.05, p ≤ .10  
 
ความเท่ียงตรงและความเช่ือถือได้ของมาตรวัด  

ความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (convergent validity) คือความเที่ยงตรงของมาตรวัดที่ใช้แสดงให้เห็นว่าตัวชีว้ัด
สามารถวดั construct เดียวกนัได้ เกณฑ์การพิจารณาคือตวัชีว้ดัจะต้องมีค่า loading มากกว่า 0.700 มีค่า Cronbach’s 
α สงูกว่า 0.707 มีค่า AVE สงูกว่า 0.50 และ loading จะต้องมีนยัสําคญัทางสถิติ  

จากตาราง 4 พบว่า loading มีค่าสงูกว่า 0.707 ทกุค่า และมีนยัสําคญัทางสถิติทกุค้าน (สังเกต  t   1.96) 
รวมทัง้ AVE มีค่าสงูกว่า 0.50 ทกุค่าเช่นกนั และจากตาราง 1 พบว่า Cronbach’s α มีค่าสงูกว่า 0.700 ทกุค่าค่า แสดงว่า
มาตรวดัมีความเช่ือถือได้เชิงเหมือน 
ตาราง 4 ค่าสถิติแสดงความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (convergent validity) 

Construct/ Item 
การรับรู้ภาวะผู้น า (TL) Loading AVE t-stat 
L1 ผู้บริหารมคีวามรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของพนกังาน 0.8911 0.566 8.173 
L2 ผู้บริหารมวิีสยัทศัน์ที่กว้างไกล 0.8642  7.746 
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L3 ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างของพนกังาน 0.9048  24.831 
L4 ผู้บริหารเป็นกนัเองกบัพนกังาน 0.7205  15.070 
L5 ผู้บริหารปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที่ดี 0.8671  20.441 
การรับรู้ความยุตธิรรมในองค์กร (OJ) Loading AVE t-stat 
J1 องค์กรมีหลกัเกณฑ์ด้านโอนย้าย,เลื่อนตําแหน่ง ที่เหมาะสม 0.8932 0.624 15.505 
J2 องค์กรใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารอย่างยตุิธรรม 0.8895  32.299 
J3 องค์กรกําหนดระเบียบปฏิบติังานและบงัคบัใช้อยา่งเสมอภาค 0.7435  36.741 
J4 องค์กรเปิดโอกาสให้พนกังานได้รับรู้ข่าวสารอย่างทัว่ถงึ 0.7412  13.76 
J5 องค์กรกําหนดผลตอบแทนให้พนกังานสอดคล้องกบัผลปฏิบตังิาน 0.8597  20.167 
ความผูกพันในองค์กร (OC) Loading AVE t-stat 
C1 มีการสร้างวฒันธรรมและค่านิยมองค์กรให้แกพ่นกังาน 0.9112 0.534 22.572 
C2 เป็นองค์กรที่มีความมัน่คง 0.8958  24.901 
C3 มีทศันคติทีด่ีต่อองค์กร 0.6727  28.269 
C4 องค์กรมีการบริหารจดัการท่ีดี 0.8305  31.515 
C5 องค์กรคํานงึถงึผลประโยชน์ และความรู้สกึของพนกังาน 0.9345  25.286 

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร (POS)    
P1 มีสภาพแวดล้อมที่ดตี่อการทํางาน 0.8872 0.585 10.823 
P2 มีการจดัอบรมและพฒันาความสามารถอย่างเหมาะสมและทัว่ถงึ 0.9297  16.202 
P3 องค์กรมีการสนบัสนนุ และเห็นคณุค่าผลงานของพนกังาน 0.8572  41.639 
P4 องค์กรมีการสนบัสนนุ วสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองมือที่ทนัสมยั 0.7579  12.428 
P5 องค์กรสร้างความปลอดภยัในการทํางานให้กบัพนกังาน 0.8170  40.249 

การเป็นพนักงานท่ีดี (OCB)    
O1 พนกังานมคีวามภาคภมูิใจในองค์กร 0.9432 0.583 17.000 
O2 พนกังานมจีิตสํานกึต่อการทํางาน 0.9484  08.778 
O3 พนกังานมคีวามตระหนกัต่อองค์กร 0.8739  42.987 
O4 การให้ความช่วยเหลือ สนบัสนนุซึง่กนัและกนั 0.9345  21.817 
O5 พนกังานปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ขององค์กร 0.8267  32.158 

 ความเที่ยงตรงเชิงจําแนก (discriminant validity) หมายถึงความเที่ยงตรงของมาตรวดัของแต่ละ construct      
ที่สามารแยกวดัได้เฉพาะเร่ืองนัน้ ๆ  ไม่ปนเปกบัมาตรวดัของ construct อื่น ซึ่งวิธีพิจารณาคือให้พิจารณาจากค่า AVE  
โดยให้พิจารณาทีละสดมภ์ มาตรวดัของ construct ใดมีค่า AVE สงูกว่าค่า cross correlation ระหว่าง construct    ใน
สดมภ์ที่พิจารณากบั construct อื่น แสดงว่ามาตรวดัของ construct นัน้มีความเที่ยงตรงเชิงจําแนก สําหรับความเช่ือถือได้
ของมาตรวดัให้พิจารณาที่ค่า composite reliability (CR) โดย CR จะต้องสงูกว่า 0.60 
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 จากตาราง 4 จะพบว่า AVE ในสดมภ์ที่สนใจมคี่าสงูกว่าค่า cross correlation ทกุค่าในสดมภ์เดียวกนั แสดง
ว่ามาตรวดัมคีวามเที่ยงตรงเชิงจําแนกในทกุ construct และพบว่า CR มีค่าสงูกว่า 0.60 ทกุค่า และ R2 มีค่าสงูกว่า 0.20 
แสดงวา่มาตรวดัมีความเช่ือถือได้ 
 
ตาราง 5 ค่าสถิติแสดงความเที่ยงตรงเชิงจําแนก (Discriminant Validity) และความเช่ือถือได้ (Reliability) ของมาตรวดั  
 

Construct CR R2 AVE  
Construct 

TL OJ POS OC OCB 
TL 0.866 0.000 0.566 0.767     
OJ 0.892 0.305 0.624 0.243 0.214    

POS 0.875 0.281 0.585 0.758 0.793 0.237   
OC 0.840 0.571 0.534 0.682 0.685 0.159 0.680  
OCB 0.874 0.528 0.583 0.806 0.804 0.237 0.821 0.654 

 
หมายเหตุ ค่าตวัเลขใน mail diagonal คือ  AVE  
 
 จากตาราง 5 แสดงอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตวัแปรอิสระที่มีต่อตวัแปรตาม คือ การเป็นพนกังานที่ดีใน
องค์กร พบว่า ความผูกพันองค์กร ความยุติธรรมในองค์กร ผ่านการรับรู้ในการสนับสนุนขององค์กรซึ่งเป็นตัวกลาง 
(mediator) มีอิทธิพลทางตรงต่อการเป็นพนกังานที่ดีในองค์กร อย่างมีนยัสําคญั ณ ระดบั 0.10 และการรับรู้ภาวะผู้นําเพื่อ
การเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการรับรู้ในการเป็นพนกังานที่ดีในองค์กร อย่างมีนยัสําคญั ณ ระดบั 0.10 เช่นกนั  
เป็นที่น่าสงัเกตว่าแม้ว่าการรับรู้ภาวะผู้นําเพ่ือการเปล่ียนแปลงจะไม่มอีิทธิทางตรงต่อการเป็นพนกังานที่ดีในองค์กร แต่ก็มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อการเป็นพนกังานที่ดีในองค์กรแต่ยงัในระดบัใกล้เคียงกนั หรือเกือบปานกลาง 
 ส่วนอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตวัแปรอสิระที่มตี่อตวัแปรตาม คือ การรับรู้ในการเป็นพนกังานที่ดีในองค์กร 
พบว่าการรับรู้ในการสนับสนนุจากองค์กรมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อการเป็นพนักงานที่ดีในองค์กร  อย่างมี
นยัสําคญั ณ ระดบั .10 โดยผ่านการรับรู้ในการสนบัสนนุจากองค์กร  
  
อภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามจํานวน 163 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 317 คน คิดเป็นร้อยละ 51.68        
ส่วนใหญ่เป็นเป็นหญิงและชายใกล้เคียงกนั มีอายรุะหว่าง 30-40 ปี ขึน้ไป ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับอนปุริญญา / ปวส.
ขึน้ไป มากที่สดุร้อยละ 58.54 เป็นพนกังานระดบัต้นมากที่สดุถงึ 42.86 ซึ่งบุคคลเหล่านีม้ีความพร้อมด้านสรรพกําลงัและ
มีความอดทนสงู มีความต้องการที่จะสร้างฐานะ ความเป็นอยู่พร้อมที่จะเรียนรู้ในการทํางาน  (Longenecker, Moore, Petty & Palich, 
2006, p. 12) และมกัมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในตําแหน่ง หน้าที่การงาน เป็นที่น่าสงัเกตว่า กลุ่มตวัอย่างมีอายงุาน
อยูใ่นวยัทํางานเป็นส่วนใหญ่ และทํางานกบักจิการภาคอตุสาหกรรมมากที่สดุ รองลงมาเป็นภาคบริการ อนัเป็นผลมาจาก
อตุสาหกรรมมีการใช้แรงงานในวยัทํางาน ซึง่ลกัษณะงานส่วนใหญ่อู่ในภาคการผลิตและการบริการ  
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นอกจากนี ้ผลการวิจัยพบว่าพนกังานส่วนใหญ่รับรู้ถงึภาวะผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลง การรับรู้ในการสนับสนุน     
จากองค์กร การรับรู้ความยติุธรรมในองค์กร ความผกูพันในองค์กรและการเป็นพนกังานที่ดีในองค์กร โดยภาพรวมแล้วอยู่
ในระดับมาก เฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.626 แต่มีข้อสังเกตว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าด้านอื่น ๆ             
เมื่อเปรียบเทียบกบั 5 ด้าน คือ ปัจจัยการรับรู้ความยติุธรรมในองค์กร (OJ) โดยพนกังานจะประเมินให้น้อยกว่าด้านอื่น ๆ 
ทัง้ที่เป็นผลกระทบกบัปัจจยั POS, OCB, และ OC มาก สาเหตทุี่เป็นเช่นนีเ้พราะ องค์กรแต่ละแห่งมีนโยบายที่แตกต่างกนั
ไป การดูแลพนกังานอาจจะไม่ทัว่ถึง และเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความดี ความชอบ หรือรางวลัที่ได้รับ
อาจจะไม่เหมือนกนั มมุมองของผู้ประเมินต่างกนั อีกทัง้ผลการประกอบการท่ีผ่านมาขึน้อยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจเป็น
สําคญั ส่งผลให้ระบบการประเมินขาดความสมดลุกนัในระหว่างความทุ่มเทท่ีมอบให้แก่งานกบัผลตอบแทนที่ได้รับ หรือ

อาจไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงัของพนกังาน ดงัแนวคิดของ Sheppard, Lewicki, & Minton (1992, pp. 10-12) ที่ได้สรุปว่า
หลกัความสมดลุ บคุคลจะเปรียบเทียบส่ิงที่ตนเองกระทํากบัสิ่งท่ีผู้อื่นกระทําในสถานการณ์เดียวกนั โดยบคุคล    จะรู้สึก
พึงพอใจก็ต่อเมื่ออตัราส่วนของสิ่งที่ผู้ประกอบการได้ลงทนุเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับเท่ากบัอตัราส่วนของสิ่งที่ผู้อื่น
ลงทนุกับผลตอบแทนที่ผู้อื่นได้รับ มากน้อยเพียงใด อาจจะถูกใจสําหรับบางคนและอาจจะไม่ถูกใจสําหรับบางคนก็ได้ 
ตลอดจนหลักการความถูกต้อง ได้แก่ ความถูกในการตัดสินใจ วิธีปฏิบัติหรือการกระทําต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในองค์กร 
ประกอบด้วยลกัษณะที่สําคญั 5 ประการ คือ (1) ความคงที่ (2) ความแม่นยํา (3) ความชดัเจน (4) ความโปร่งใสของกระบวนการ และ (5) 
ความสอดคล้องกบัคณุธรรมและค่านิยมในสถานการณ์นัน้ ๆ โดยท่ีแต่ละกิจการอาจจะมีความแตกต่างกนัออกไป 

ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ทกุตัวแปร พบว่าปัจจัยผลลัพธ์ที่ได้รับอิทธิพลทางตรง
อยา่งมากจากการรับรู้ในการสนบัสนนุจากองค์กร (POS) ซึ่งเป็น mediator คือ ความผูกพนัในองค์กร (OC) มากท่ีสุด 57 
% สาเหตทุี่เป็นเช่นนีเ้พราะพนกังานเห็นว่าตนนัน้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีค่านิยมที่กลมกลืนกบัสมาชิกองค์กรคนอื่น ๆ 
และเต็มใจที่จะอุทิศกําลังกายและกําลังใจ  เพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์กร ดังแนวคิดของ Steers (1977); Baron & 
Greenberg (1990,  p. 181) ที่ได้นําเสนอว่า หากองค์กรใด ๆ ก็ตามมนีโยบายที่ชดัเจน มีภารกิจท่ีเป็นรูปธรรม มีเป้าหมาย
ในการทํางานโดยผ่านการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติในการทํางาน พร้อมให้โอกาสหรือสนบัสนุนให้พนักงาน
ทํางานได้อย่างอิสระ  ตดัสินใจด้วยตนเองได้ภายใต้กฎ กติกาที่กําหนดไว้แล้ว ย่อมจะทําให้พนกังานมีกําลงัใจในการทํางาน และ
ผกูพนัต่อองค์กรเป็นลกัษณะความสมัพนัธ์ของบคุคลที่มีต่อองค์กร ซึง่มี 3 ลกัษณะ ดังนี ้(1) มีความเช่ืออย่างแรงกล้าและ
ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร (2)  มีความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามในการทํางานอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร 
และ (3) มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป ดงันัน้จึงสอดคล้องกบัผลการศกึษานีเ้ช่นเดียวกนั 
 สําหรับ การรับรู้ในการสนับสนุนจากองค์กร (POS) ที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดีในองค์กร  (OCB)          
น้อยกว่าที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร ซึ่งอธิบายได้เพียง 28 % ส่วนการรับรู้ภาวะผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้
เกิดความยติุธรรมในองค์กร (OJ) สงูมาก สามารถอธิบายได้ว่าในการทํางานในองค์กรมีบคุคลที่มีส่วนเก่ียวข้องหลายฝ่าย 
(stake holders) ทัง้ภายในและภายนอก อาทิ ภายในได้แก่ การได้รับการสนบัสนนุหรือส่งเสริมจากองค์กรอาจมีน้อย ขวญั
และกาํลงัใจในการทํางานอยูใ่นระดบัตํ่า สวสัดิการหรือความมัน่คงไม่ครอบคลมุ หรือระบบของมาตรวดัในการทํางานหรือ
การประเมินของผู้บริหารองค์กรมคีวามแตกต่างกนัไป  
 หากองค์กรใดกต็ามมีบรรยากาศในการทํางานที่ดี พนกังานมคีวามสขุกบังานที่ทํา มอีิสระในการทํางานรวมถึงไม่
ถกูบงัคบัหรือควบคมุจากฝ่ายบริหาร จะส่งผลให้พนกังานในองค์กรมีความผกูพนัในหน้าท่ีงาน เพื่อนร่วมงาน โดยสงัเกต      ได้
จากการมีส่วนร่วมกิจกรรม หรือความถ่ีในการเข้าร่วมกิจกรรม ถงึแม้จะไมม่ีคําสัง่หรือการร้องขอจากฝ่ายบริหาร พนกังานก็
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จะทํางานหรือร่วมกิจกรรมนัน้ ๆ ด้วยความเต็มใจ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในการเป็นพนกังานที่ดีในองค์กร ดงังานศึกษา
ของ Organ & Konovsky; Spector (1996, p. 257) ที่อธิบายว่าการเป็นพนกังานที่ดีสงัเกตได้จากองค์ประกอบต่อไปนี ้ 
(1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ เช่น การช่วยเหลือพนักงานผู้อื่น ในการแก้ปัญหา ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ไม่มา
ทํางาน หรือให้คําแนะนําในการปรับปรุงงาน (2) พฤติกรรมการยินยอมปฏิบตัิตาม เป็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น การมา
ทํางานตรงตามเวลา เป็นต้น เมื่อพิจารณาแนวทางของการศึกษาต่าง ๆที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันในแนวคิด
ของการแยกโครงสร้างของพฤติกรรม แต่มิติของพฤติกรรมที่จําแนกออกมาในแต่ละแนวทาง แต่กลับพบว่ามีความ
คล้ายคลงึกนั  

การรับรู้ภาวะผู้ นําเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นบพุปัจจยัหนึง่ที่ส่งผลต่อการรับรู้ในสนบัสนนุจากองค์กร เพราะภาวะ
ผู้นําเป็นกระบวนการให้อิทธิพลในการปฏิบัติงานของบุคคลที่มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย ภายใต้ส ถานการณ์ ที่กําหนด      
หากสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป รูปแบบภาวะผู้ นําต้องแปรเปลี่ยนไปด้วยเช่นกนั (Hervey & Stout, 2003, pp. 395-402)  

อนึ่ง ความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้นํา ( leaders) และผู้ตาม (followers) ในการรับรู้ด้านการปฏิบัติงาน
ร่วมกันของพนกังาน (Bass, 1999, Rowold & SchlotZ, 2009, pp. 35-48) ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกนั (shared purposes) (Daft, 1999, p. 5) จึงสรุปได้ว่า ภาวะผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลง คือ ความสามารถในการ
มีอิทธิพลเหนือผู้ อื่นและกระบวนการจูงใจ เพื่อให้บุคคลเป้าหมายสามารถทํางาน รวมถึงเกิดการเปล่ียนแปลงในทางที่ดี     จน
บรรลคุวามสําเร็จตามเป้าหมายองค์กร (Judge & Piccolo, 2004) และมคีวามสามารถเปลี่ยนความเช่ือ หรือทศันคติของผู้
ตามให้มีวฒุิภาวะที่สมบูรณ์ เพื่อให้สมาชิกในทีมทํางานได้ไกลเกินกว่าเป้าหมายที่ต้องการ (Sinčić, Pološki Vokić, 
2007, p. 15) ทําให้มองงานในแง่มมุใหม่ ๆ และเกิดการตระหนักรู้ในเร่ืองภารกิจ วิสัยทัศน์ขององค์กรมีการพัฒนา
ความสามารถของผู้ ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ความสามารถที่สงูขึน้ หรือมีศกัยภาพมากขึน้ ดงันัน้ สรุปได้ว่า ทกุปัจจยัมีอิทธิพล
ทางบวก ซึง่ผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ .05  โดยภาพรวมพบว่าตวัแบบบุพปัจจัยสอดคล้อง
กบัวรรณกรรมมีคณุภาพสงู คือ R2 ของตวัแปร endogenous  มีค่าสงูระหว่าง .840-.892 โดยที่ทกุเส้นทางมนียัสําคญัทางสถิติ  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยครัง้นีท้ําให้ทราบว่าพนักงานวิสาหกิจจังหวัดลําปางส่วนใหญ่มีการรับรู้ด้านภาวะผู้ นําเพื่อการ
เปล่ียนแปลง การรับรู้ในการสนบัสนนุจากองค์กร ความยตุิธรรมในองค์กร ความผูกพนัในองค์กรและการเป็นพนกังานที่ดี
ในองค์กร เพ่ือลดปัญหาอตัราการเข้าออกของพนกังานที่มีแนวโน้มสงูขึน้ทกุปี และเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั
ทางธรุกิจในภาวะที่ทกุองค์กรต้องเผชิญกบัสภาพการแข่งขนัที่รุนแรง ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะจากการประมวลผลการวิจัย ครัง้
นีเ้พื่อผู้บริหารระดบัสงูและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สามารถนําไปเป็นประเด็นในการพัฒนาปรับปรุง              เพื่อ
ก่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อเป้าหมายและวสิยัทศัน์ขององค์กรต่อไป 
        1. บริษัทควรพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการด้านทรัพยากรมนษุย์ได้แก่ระบบงานที่เกี่ยวข้องกบัพนกังาน
ขององค์กร เนื่องจากการทํางานของทรัพยากรมนษุย์จะเก่ียวข้องกับทุกส่วนงานขององค์กร  ดังนัน้ ระบบสารสนเทศ     
ด้านบคุลากรจงึมบีทบาทที่มีผลต่อความสําเร็จขององค์กร โดยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านทรัพยากรมนษุย์จะมี
คณุสมบัติในการวิเคราะห์และวางแผนภาระงาน การจ้างบคุลากร การฝึกอบรมพนกังาน การกําหนดงานให้กบัพนกังาน
และงานอืน่ๆ ที่เกีย่วข้องกบับคุลากร โดยระบบที่มีประสิทธิภาพจะสามารถจดัการเร่ืองค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรให้น้อยท่ีสุด 
เพื่อดําเนินงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรได้ 
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 2. ผู้บริหารสามารถนําผลการวิจัยในครัง้นีไ้ปใช้ในการกําหนดกลไกด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วางแผน 
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้ เหมาะสมย่ิงขึน้ เพื่อสร้างขวญัและ
กําลังใจให้พนักงานอยู่ในระดับสูงขึน้ จากการสร้างทีมพนกังานที่มีประสิทธิภาพและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง 
กลุ่มงานภายใต้องค์กรแห่งความสขุ (Well being) และมีสวสัดิภาพที่ดี (welfare) 
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Case Study on Fair TradeThai Tribal Crafts Fair Trade Co., Ltd. 
: Making a Difference in the World 

  Chirawan Chaisuwan* and Traci Morachnick** 

Abstract  

 The fair trade market is a rather new concept to Thai business practice.  The concept of fair trade 
originated in the USA and spread to the EU.  The concept of fair trade has been developing for over 60 years, 
yet there are only 3 companies in Thailand that are registered as Fair Trade Company:  Green Net, Thai Craft 
Fair Trade Company, Ltd., and Thai Tribal Crafts Fair Trade Co., Ltd. 
 

Thai Tribal Crafts Fair Trade Co., Ltd (TTC) has been registered since 2002 as a World Fair Trade 
Organization (formally the International Fair Trade Association ‚IFAT‛).  TTC’s sales have been quite stable 
until the year 2008 when it was faced with the decline of the export and domestic sales. TTCs’ revenues 
comprises of 2 main sources: Product Sales and Donations.  Being in a niche market, TTC is not shielded from 
high competition.  In addition, its unique management philosophy is paradoxical.  On one hand, the fair trade 
codes of practice, which attract a certain group of consumers, provides a source of competitive advantage to 
companies to get access to the market.  On the other hand, its philosophy can hinder the companies from 
engaging in systematic improvements and efficiency.  It is not evident that development through trade, which 
aims to raise the standard of living and sustainability of the low-income producers, brings trade development 
and sustainability to the business that runs it.  Moreover, the appealing concept ‚Made by Hand, Buy by 
Heart, seems to lose its mantra to the younger generations.  TTC is faced with the challenge of maintaining 
incoming orders as the global economy focuses on its own crisis.  

                                                
*

 Ph.D., Associate Professor, Department of Marketing, Faculty of Business Administration, Chiang Mai 

University 
**

 Lecturer, Department of Management, Faculty of Business Administration, Chiang Mai University 
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Rationale  

The case study was written as a teaching tool in management and marketing courses for Undergraduates and 
Master degree students offered by the Business Administration Faculty of Chiang Mai University.  The 
researchers believed there was a lack of literature and knowledge focused on Thailand’s practice of fair trade 
that revealed the uniqueness of fair trade principals that can be incorporated into business practices and as a 
marketing tool.  TTC has been involved with fair trade since the mid-1970s allowing the reader to note the 
changes fair trade organizations (FTOs) have had to adjust to in the global business environment.   
 
By using this case, students will be able to: 

a. Raise their awareness and knowledge about fair trade practices: its development globally and in 
Thailand along with the special characteristics of Fair Trade Organizations (FTOs). 

b. Evaluate market opportunities and threats in using Fair Trade as a company marketing strategy 
for sustainability. 

c. Evaluate the strengths and weaknesses of TTC 
d. Identify TTC competitive advantages 
e. Learn how the not-for-profit organization manages its business and fund raising activities. 

 

Methodology  

The case was written by conducting interviews with managers of fair trade businesses in Thailand. 
Secondary sources were used to develop a timeline of the growth of fair trade practices in the world along with 
updated data on the practices, opportunities and threats that exist within the fair trade structure. 

Results  

This case requires some quantitative analysis for a meaningful strategic recommendation.  TTC Annual Report 
2007 provides data about the sources and use of funds. It is noted that the total sales revenues are lower than 
the total expenditures. The gross margin from sales is 62%.   However, students should be able to identify the 
missing data such as: 
-  KPIs to measure success: the need for financial figures to conduct the performance analysis of each retail 
branch as well as the non-financial analysis to serve the donors’ purposes (3 stores in Chiang Mai Province, 
and 1 in Mae Sot, Tak Province)   
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Conclusion and Recommendation  

Due to the global economic crisis in the year 2008 and 2009, TTC should put more emphasis on its domestic 
sales in parallel with the Thai Government’s Campaign encouraging Thai tourists to travel domestically.  A 
niche market to grow is eco–tourism due to the fact that tourist behavior studies have noted an increase of 
tourist wanting natural and cultural experiences with some levels of adventurous and authenticities. TTC 
should help promote logistics for eco-tours to their producer’s villages.  
Other immediate activities: 

Cost saving, CRM with the Donors, Expand to the new markets such as Mail Order buyers, Co-
promotion with the provincial government, Product line pruning, Reviewing the costs and benefits of 
each retail outlets, Reviewing its pricing policy, Low cost promotion; such as free documentary TV 
program, electronic marketing, and using every possible touch points to present the WFTO logo and 
philosophy. 

 
Part One:  Fair Trade Development  
 
1.1 What is Fair Trade? 
Fair trade is a movement for tackling poverty through trade and has been active for over 60 years.  The 
primary goal of fair trade throughout its history has been to provide market opportunities by creating demand 
for products being produced by underprivileged (‚marginalized‛) producers located in developing countries 
(‚Southern‛)*2.  Fair Trade principles have been evolving for over 60 years. Today the World Fair Trade 
Organization (‚WFTO‛) (formerly, International Fair Trade Association ‚IFAT‛) has agreed to the definition of 
what Fair Trade is: 
 

1. Fair trade is a trading partnership between marginalized producers in southern countries and 
northern markets. 

2. Based on dialogue, transparency and respect: Setting fair prices for products based on cost of 
production. 

                                                
2The terms Northern and Southern FTOs have been used in Fair Trade literature as a definition of where the 
products were sold and produced, historically.  At the beginning it was the Northern FTOs where the products 
were sold and Southern FTOs where the products were being produced.  The term Northern and Southern are 
based on the hemisphere, with continents such as Europe and North America are the Northern and Asia, 
Africa and South America are the Southern. 
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3. Seeks greater equity in international trade by being concerned with international trade barriers such 
as tariffs. 

4. It contributes to sustainable development by offering better trading conditions to, and securing the 
rights of marginalized producers and workers in developing countries.  Fair Trade offers rule based 
certification that is concerned with workers rights, environment, fair price, sustainability and offering 
or developing business services such as marketing and design. 

5. Fair Trade Organizations backed by consumers are actively engaged in lobbying governments, 
World Trade Organization (‚WTO‛), International Monetary Fund (‚IMF‛) in campaigning for changes 
in rules and practice of conventional international trade. 

6. Fair Trade is more than just trading: it proves that greater justice in world trade is possible. It 
highlights the need for change in the rules and practice of conventional trade and shows how a 
successful business can also put people first. 

 
Fair trade is financed via the consumers in the developed world (‚Northern‛)1.  Fair trade products are sold at 
a price to finance the fair trade process.  It is important to stress that fair trade is not intended as a charitable 
donation or a mere minimum standard to protect workers, but as a continuous improvement process.  Fair 
trade can thus be located somewhere between ‚development through trade and trade development‛ 
(Hockerts, 2005).  In other words it can be considered that through selling handicrafts, the marginalized 
producers are given a chance to develop their products hence increase their income and remain sustainable. 
By lobbying governments, WTO, IMF on issues concerning trade barriers, promoting fair wages, fair prices 
and humane working conditions, Fair Trade Organizations are aiding in the development of fair trade 
standards.  
 
  1.2 Fair Trade Beginnings 
 
The concept of fair trade had its beginning through charity organizations.  In America it began with a church 
based development organization Mennonite Central Committee (‚MCC‛). MCC began importing handicrafts 
from developing countries in the 1940s such as embroidery from Puerto Rico, needlework from Palestinian 
refugees and hand-carved Haitian woodenware.  MCC saw that trade in these products was a way of 
improving people’s livelihoods and began to sell the products through MCC’s church network.  This operation 
has grown in size since its beginnings and now operates as a fair trade organization under the name of Ten 
Thousand Villages.  Interestingly, though fair trade was invented in the USA it has been most successful in 
Europe (Hockerts, 2005). 
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In England it began through the Oxford Committee for Famine Relief (‚Oxfam)‛. During the 1950s, Oxfam was 
funding development projects to help mainland Chinese refugees who had settled in Hong Kong. (Hockerts, 
2005). The director of Oxfam at the time was a man named Leslie Kirkley.  He came up with the idea to export 
pincushions being made by the refugees in the Hong Kong refugee camps and to sell them through Oxfam’s 
stores that were part of their charity fund-raising. In 1964 Oxfam formalized Kirkley’s efforts and created a 
trading subsidiary called Oxfam Fair-Trade Company and began to import and market handicrafts from the 
South through its extensive network of shops supported by volunteers (Oxfam, 2002).  This was the first time a 
European organization engaged in trade between South and North with the objective of trying to enhance the 
opportunity and income of the producers involved. (Redfern and Snedker, 2002). 
 
In other European countries similar projects were developed.  In 1967 the importing organization, Fair Trade 
Original, was established in the Netherlands.  Then in 1969 the first ‚Third World Shop‛ opened. World Shops 
or Fair Trade shops have a crucial role in the Fair Trade movement. They are the points of sales and also are 
very active in developing campaigns and heightening awareness of fair trade issues. (WFTO, Kocken, M., 
2009). 
 
During the 1970s, Non-Governmental Organizations (‚NGOs‛) and socially motivated individuals in many 
countries in Asia, Africa and Latin America perceived the need for fair marketing organizations that would 
provide advice, assistance and support to marginalized producers. The concept was ‚trade not aid‛ as a 
method to decrease poverty around the world.  Many Southern Fair Trade Organizations were established, 
and links were made with the new organizations in the North. These relationships were based on partnership, 
dialogue, transparency and respect. The goal was greater equity in international trade. (WFTO, Kocken, M., 
2009). 
 
As the new millennium approached (2000) many of the original Fair Trade handicraft products began to look 
tired and old fashioned to the northern market place. The practice of Fair Trade Organizations (‚FTOs‛) 
followed the concept of ‚if the producers make it, we will try to sell it‛.  Sales reached a plateau; agricultural 
products such as bananas coffee, tea, cocoa and honey, had been added to the product range of Northern 
FTOs with great success in sales (Redfern and Snedker, 2002).  Fair Trade had begun through handicrafts 
sales but now Northern FTOs saw the opportunity and success to grow and create impact for southern 
producers through agricultural products. 
 
 
Percentage of products imported to Northern FTOs in 2006 
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24%

76%

Handicrafts

Agricultural Products

 
Source:  Fairtrade Labelling Organization International (FLO), 2007 
 
1.3 How Fair Trade Handicrafts Works 
  

 Networks:  Trade is conducted through alternative trading organizations (‚ATOs‛) or International 
Marketing Organizations (IMOs).  Today the term used is Fair Trade Organization (FTO).   The size of 
an FTO can be similar to an SME or as large as a corporation.  The network consists of the World Fair 
Trade Organization (WFTO) made up of representatives from regional and local FTOs that represent 
the local producers.  To become a member of the WFTO, an organization must be directly engaged 
in fair trade practices through their trading activity. To qualify for trading membership, applicants 
must already be trading and have evidence of sales (domestic, export or both), income from sales 
must account for 50% or more of total income, and the organization follows the Code of Practices 
established by the WFTO.  An organization cannot be accepted without showing prior sales history.   

World Fair Trade Organization (WFTO) 
Regional Fair Trade Organizations: Africa: COFTA, Asia: AFTA, Latin America: IFTA LA 

Local Fair Trade Organizations (FTO) 
Local Producers: co-operatives 

 WFTO Logo: Once an organization is certified by the WFTO, then the organization can display and 
market the products using the WFTO logo to differentiate their brands from other handicrafts. This 
also enables organizations to sell their products on the World of Good online retail site 
(www.worldofgood.org). 

 

http://www.worldof/
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 Payment of a fair price: A fair price is determined in the regional or local context and has been 
agreed through dialogue and participation. It provides fair pay to the producers and offers pre-
production financing.  Pre-financing of 50% of the total order allows producers to buy raw materials.   

 

 Training and Development:  Offering marginalized producers training and access to develop 
capabilities to increase product qualities in order to enter new markets at prices that allow the 
producers a sustainable livelihood.  Training also focuses on producers gaining marketing know-how 
to enter markets independent of fair trade. 

 

 On the regional and local level the FTOs rarely work with individual producers.  Instead they work with 
co-operatives; which have been formed through individual producers, villages or NGOs. It is usually 
the co-operative that decides product, capabilities, and how the pre-financing will be used.  

Source:  WFTO, 2009 
 
2. Fair Trade Organizations in Thailand 
 
In Thailand, fair trade was started mostly through Christian organization and NGOs involved with development 
projects to help marginalized producers during the 1970’s and 80’s.  Individual NGOs offered development 
assistance by providing training and pre-financing.  Today only a few companies are in the fair trade business 
of marketing handcrafted products: Thai Tribal Crafts Fair Trade Co., Ltd., ThaiCraft Fair Trade Co., Ltd., Y-
development and Green Net are operating business as fair trade organizations. 
 

2.1 Thai Tribal Crafts Fair Trade Co., Ltd., is the main focus of this case study and had its formal beginning in 
the 1970s.  It was developed by the Baptist Church to aid in the development of Northern Thailand’s Hilltribes 
economic condition.  Throughout its history, Thai Tribal Crafts has worked with Thai Hilltribes in partnerships to 



 

 

53 

 

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

develop products and market them to American and European fair trade organizations.   In 2002, they became 
a certified member of the WFTO and use the logo to market Thai Tribal Crafts products. (www.ttcrafts.co.th) 

 
2.2 ThaiCraft Fair Trade Co. Ltd and ThaiCraft Association are members of the WFTO and use the logo to 
promote the handicraft products provided by over 70 producers groups throughout Thailand. ThaiCraft 
Association begun in 1992 through taking over the ‚Hilltribe Sales‛.  Hilltribe Sales was a volunteer-run monthly 
sale(s) event organized by the International Church of Bangkok at the International School from 1975-1992.  
The Hilltribe Sales was also the main point of sales for Thai Tribal Crafts at their start in the 1970s.    

 
In 1992 the husband and wife team Stephen and Suwadee Salmon created ThaiCraft Association as an 
independent development agency with no connection to a religious or government institution.   Their goal was 
to operate ThaiCraft as a non-profit association without depending on outside funding.  They believed they 
could generate enough income from monthly sales called ‚ThaiCraft Fair‛ to help producers supplement their 
income from agriculture as well as to keep alive the diverse craft traditions found in Thailand.  
 
During the early 1990s there was a substantial numbers of foreigners living and working in the financial and 
industrial sectors in Bangkok.   At this time foreign companies would send employees with their families.  
Stephen and Suwadee made contact with the ex-pat community mainly through their connection with the 
International School of Bangkok where their daughter was a student.  Wives of foreign employees had free time 
during the day to volunteer their service to assist with organizing the craft fairs as well as being the 
representative at the fair.  The Thai craft producers did not attend the monthly fairs, instead they would send the 
products to Bangkok and the volunteers would organize the handicraft products for display. The ThaiCraft Fair 
was arranged only for buyers in the domestic market. 

 
The Asian Financial Crash of 1997 had a huge impact on how ThaiCraft Association conducted their business. 
The Bangkok ex-pat community dwindled because foreign companies were sending their employees back to 
their headquarters located in their own counties.  ThaiCraft Association could no longer depend on volunteers 
to conduct daily operations nor did they have as many people attending or buying at their monthly ThaiCraft 
Fair.  They saw the need to begin exporting the products, which meant changes had to occur in the daily 
operations.  They needed to hire full-time staff and the craft producers had to take over the work of the 
volunteers in preparing for the monthly ThaiCraft Fair. The craft producers had to bring their own products to 
Bangkok and they had to create their own display for their products. 
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In 2001 they decided to form a new limited company, ThaiCraft Fair Trade Co., Ltd.  The company would focus 
only on commercial activities. Under Thailand’s tax law, an association has restrictions on trading practices; 
an association cannot apply for an export license. Steve and Suwadee saw an opportunity to export the 
products following the substantial devaluation of the Thai Baht caused by the Asian financial crisis. With the 
new company they were able to apply and receive an export license. (www.thaicraft.org). 
 
2.3 Y.Development Cooperation Company Limited, (YC) was set up within the YMCA in order to market local 
handicraft products internationally. Export markets are encouraged only as a supplement to local markets. 
Profits from exporting go into the YMCA's rural development program and shared among the producers 
themselves in a way that will benefit their community.  YC is not a member of WFTO however they practice fair 
trade principles.  The main focus of YC has been in capacity building.   As a first step, the YMCA provides 
vocational training to the villagers, which depends upon the request of the villagers and the natural resources 
available. The YMCA encourages traditional crafts such as basket or cotton weaving.  In other cases, skills 
such as sewing, woodcarving or ceramics are initiated. The trainers are either YMCA staff from the Community 
Development Department or villagers who have attended special handicraft training courses. A network 
among Thai Fair Trade organizations and other sales outlets have been established to offer producers local 
sales opportunities. YC sends their products to the monthly ThaiCraft Fair. (www.y-develop.co.th). 
 
2.4 Green Net Green Net Cooperative is under the NGO Earth Net Foundation.  It was established to help 
develop organic agriculture and fair trade market access for small-scale farmers in Thailand.  Green Net works 
to develop capacity in these areas for other farmers’ organizations and NGOs in the region and to promote 
and build awareness of organic agriculture and fair trade amongst consumers and the general public. Their 
Vision Statement is: To be a leader in supporting the development of ‚The Organic Way of Life‛ and ‚Fair 
Trade‛.   Their specialty in handicraft is in cotton products with the majority being created for export. 
(www.greennet.or.th). 
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3. Fair Trade Today 
 
Currently, Fair Trade has experienced success with agricultural products. Fairtrade Labelling Organizations 
International (FLO) is a non-profit association that certifies producers and traders of agricultural products 
whereas the WFTO certifies the organizations that practice Fair Trade. Fair Trade agricultural products, 
attached with the FLO fair trade logo, can be bought in mainstream markets across Europe and USA.  
Agricultural products are considered a commodity allowing for a standard price based on world markets.  The 
FLO fair trade logo label offers consumer to trust the product they are consuming was produced ethically.  
Compared to handicrafts products, agricultural products have a higher re-purchase among consumers, once 
the agricultural product is consumed, consumers will buy again.  FTOs operate as a business.  The concept is 
for FTOs to be successful in order for producers to gain enough income to be sustainable or for producers to 
be able to enter mainstream markets on their own. FTOs achieve their goal by offering pre-finance to 
producers, business services such as exporting, product development, and marketing.   
 
 

 
 
Figure 1:  FLO Fair Trade Label for agricultural products 
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Part Two:  Thai Tribal Crafts Fair Trade Co., Ltd. 
 

Meet Harry 
How to measure success has never been a burning issue in Harry’s mind.  Harry Wathittayakul, the current 
Managing Director of Thai Tribal Crafts, has never had the time to dwell on the meaning of success since 
graduating 10 years ago with a Bachelors degree in computer science from Payap University.   After 
graduation he immediately began work for a local Chiang Mai computer software company designing 
programs and working 12 to 15 hour days.   The work was interesting and kept him focused on the specific 
goal of completing the assigned job on time and within the company’s standards and quality.  After 2 years of 
hard work, the software company decided to relocate to Germany; that was not an option for Harry.  Harry was 
born in a Northern Thailand hilltribe village, he had his family and community in Chiang Mai and he did not see 
a future in relocating to Germany.  As Harry began to look for new employment, he was asked to build a 
website for Thai Tribal Crafts Fair Trade Co., Ltd (TTC) through his connections with his community Church. 
Since his start at TTC in 2000, his objective has been to keep TTC sustainable by following the principles 
developed by the WFTO. 
 
When Harry joined Thai Tribal Crafts in 2000 as the web designer, the company had been operating for almost 
three decades as a non-profit organization selling Karen and Lahu tribal handicrafts.  In 2000, the board of 
directors had a growing interest in obtaining International Fair Trade certification. They believed it would help 
to increase the level of trust from consumers abroad and increase sales as well as bring more support from 
the WFTO network.  To achieve their goal of certification, Harry helped his colleague accomplish the 
reorganization of the company in all business areas: accounts, product development, sales and marketing. 
Their effort was rewarded, TTC obtained fair trade certification in 2002.  Today Harry can think of success in 
steps.  He realizes that if he focuses only on the sales turnover to determine success, he will miss the big 
picture of TTC’s mission. 

1. To share the good news of God with the tribal people 
2. To be a non-profit marketing agency of tribal handicrafts in both the domestic and overseas markets 
3. To be a Fair Trade Organization by treating both producers and customers in a fair way 
4. To help lift the economic level of the tribal people of Thailand 
5. To practice fair trade and to show justice, so that both customers and producers are satisfied. 
6. To help tribal people to be able to preserve their traditional crafts and arts 
7. To encourage and promote the appropriate church activities 

 
To achieve their mission TTC follows the principals as stated in their 2007 Annual Report: 



 

 

57 

 

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

‚TTC is a Fair Trade Organization advocating and promoting Fair Trade to improve the livelihood of tribal 
people in Northern Thailand.  As a member of the WFTO we try to the best of our ability to practice and 
implement the code of practice detailed below. 
-Commitment to fair trade, Transparency, Ethical issues, Equal employment opportunities, Concern for the 
environment, Respect for producer’s cultural identity, Education and advocacy, Improving working conditions 
-Concern for people‛  Source: TCC Annual Report 2007 
 
Background of Thai Tribal Craft  
TTC’s mission has had minor changes since the founding over 30 years ago.  TTC has grown and developed 
along the lines of all Fair Trade Organizations throughout the world.  It began with the notion of helping people 
in need, the Karen and Lahu tribal people.  It was during the 1960s at the time of the American/Vietnam war, 
when many American military personnel were stationed in Thailand.  Christian missionaries were working in 
Chiang Mai with hilltribes.  They were concerned with the degree of poverty they noticed among the hilltribes 
and decided to market the hilltribe handicrafts to the tourist and military personnel that were visiting Chiang 
Mai.  The selling of hilltribe items such as basketry, hand-woven cloth, and shoulder bags was begun 
informally such as by asking hotels and guest house managers to display their goods so the guests could see 
and purchase or military personnel visiting church could purchase gifts to send home.      
 
Towards the end of American involvement in the Vietnam War, the International Church in Bangkok invited the 
Chiang Mai missionaries to speak about the work they were conducting with the Northern Hilltribes.  The 
missionaries told them about the lives and customs of the tribal people, how they farm on steep slopes in 
mountain areas where the soil was not very productive and the economic needs that were necessary for them 
to survive.  The women who heard the story decided to organize a monthly Hilltribe Handicraft Sale in 
Bangkok.  Once a month the women in Bangkok would advertise their ‚Hilltribe Sales‛ at the Church and 
among the many foreign people who were living in Bangkok. The missionaries in Chiang Mai would pack 
boxes of crafts to send to Bangkok monthly.  Each month more people attended the sale, with crafts sales 
increasing monthly. As sales increased it was necessary to find more volunteers to participate in organizing 
the monthly event. They were able to expand their volunteer base by contacting other foreigners not involved 
with the Church to help with the monthly sales. 
 
At this time, Thailand’s King Bhumibol Adulyadej and Queen Sirikit were also very concerned with the lives of 
Thai Hilltribes and worked very hard to create Royal Projects to help the hilltribes in the Northern provinces.  
The Queen was very impressed with the hand-woven and embroidered hilltribe fabrics and would have her 
dressmakers create beautiful clothes from the fabrics.  The Queen appeared in numerous photographs 
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wearing the beautiful fabrics.  Before this time, the general public feeling towards hilltribe people was 
negative, with images of hilltribe being unwashed and uneducated mountain people. However, the Queen’s 
beautiful clothes caught the attention of Thai society in general, which created added interest in hilltribe 
fabrics.  Now more Thai people were interested in purchasing hilltribe fabrics.  
 
With sales increasing from foreigners and Thais it was acknowledged that the marketing of hilltribe handicrafts 
had considerable potential.  The tribal leaders and missionaries together decided to organize a hilltribe 
marketing outlet and rented a small shophouse, and selected Thai Tribal Crafts (TTC) as the name.  TTC wrote 
a document titled, ‚Rules of Operations for Thai Tribal Crafts, the document specified that TTC would belong 
jointly to the Karen Baptist Convention and Lahu Baptist Convention on a partnership basis.  It stated that at 
the end of each year any excess earning beyond what was needed for the operation and expansion of the 
program would be donated to one or more projects for the development of hilltribe people.  The Board of 
Directors was composed of representatives of the Karen and Lahu Baptist Conventions, some of the founding 
missionaries, and representatives from the Chiang Mai community.  
 
Early Operations (1970s) 
With the new shophouse in operation there was a need for full time employees to perform the functions of 
management, accounting, buying, selling and promoting.   At first members of the church volunteered to 
perform the operations but soon realized they needed people who had the skills to operate the business.  The 
board of directors requested the Church mission board send a person to Thailand who had business 
experience to manager the operations.  A couple from Australia arrived to operate the daily functions.  
 
Within a year the couple from Australia did not agree with some of the policies of TTC.  They decided to split 
with TTC and form their own company with some of the Karen people.  They purchased a shophouse near TTC 
and set up their own handicraft-marketing outlet taking the products from the Karen people.  (However, the 
Australian couple was not able to create sustainability and their store was closed and business ended within 5 
years of opening.)  The Karen people, from the Mae Sariang Karen Baptist Association, wanted to stay with 
TTC.  TTC checked their inventory and found that 80 percent came from Lahu and 20 percent came from 
Karen.  Thus, ownership of TTC was established as 80% belonging to Lahu Baptist Convention and 20% 
belonging to the Mae Sariang Karen Baptist Association. 
 
Sales at the time were increasing, making it necessary to find a larger building to conduct all operations. They 
found a 3-floor building at 208 Bamrungrat Road in Chiang Mai to rent.  Within a few years they were able to 
purchase the building by grants they received from various Christian organizations and today are still located 
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there conducting the main operations.   A well-educated Lahu man named Khun Sakda Hasuwan became the 
general manager and held the position until his death in 2007.  Harry began his career at TTC in 2000 as the 
web designer and within a year became assistant manager to Khun Sakda. 
 
From the 1970s until the 1990s handicraft sales grew nicely for Northern Fair Trade organizations because the 
products were new to European and American consumers.  The trend of interior decoration had begun and 
consumers were looking for different types of products to decorate their homes.  The home interiors market 
began as a niche in the 1970s and has developed into a significant market today across the developed world.  
As the trend grew and mainstream business got more involved in the market, competition grew. The trends 
became faster as commercial business started to innovate and the importance of quality and design grew.  
China came out of isolationism and started to supply products to the mainstream market at very cheap prices 
by replicating traditional handcrafted designs of South Asia and Africa and manufacturing using a clever mix 
of mechanization and hand finishing. (Redfern and Snedker, 2002)   Products from southern FTOs became 
relatively more expensive as the competition became cheaper. 
 
The New Millennium (2000) –Enter Harry 
 Harry began his career at TTC at the time the board of directors saw the need to introduce change based on 
their low sales.  Northern FTOs had begun to buy fewer handicrafts and were now focused on agricultural 
goods in order to sustain the fair trade movement.     The sales of agricultural products increased by 40% as 
of 2006 and benefited 1.4 million farmers worldwide.  Consumers worldwide spent 1.6 billion Euros on fair 
trade certified products in 2006.  The products with the major growth included cocoa, coffee, tea and 
bananas.  (FLO, 2008) Northern FTOs believed the agricultural sector was able to grow because there were 
certifications for labelling the products as fair trade products while there were no certifications for handicrafts.  
The certification was a marketing tool that allowed the consumer to feel good about their purchase. 
 
Since 2001, FTOs around the world have been trying to work out how to create a certification scheme for 
labelling handicrafts.  FTOs worldwide had relied on product stories to sell their products.  Product stories are 
attached to the product and describe where the product came from and the village in which it was produced.  
The story is focused on the people not the object.  The labelling for agricultural products does not include a 
product story only a label that contains the world ‚Fair Trade‛ along with the logo. The difficulties FTOs faced 
on designing a certification scheme for handicraft products included the following issues (Salmon.S, interview, 
2007): 
 

 The handicraft products are diverse; silk, cotton, silver, wood, wax, etc. 
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 Each handicraft item requires different skill levels and materials. 

 It is difficult to inspect the supply chain, especially the raw materials. 

 Certification agencies would have to decide on a fair wage for labor not based on government 
statistics because those wages are unfair or political and does not reflect the skill, the time it took to 
create the object or the reality of living wages. 

 
Instead of trying to figure out how each handicraft item could be labeled as fair trade, WFTO decided to certify 
the FTO.  It was the FTO who received the label and logo.  This meant it was up to the FTO to determine if the 
handicraft item was fairly traded.  Northern FTOs also saw the need to offer more capacity building to 
Southern FTOs in order to sell their handicraft products; they began to offer members of the WFTO assistance 
in product design and marketing.   
 
Thai Tribal Crafts saw the need to obtain WFTO certification in order to increase sales.  The WFTO logo is for 
organizations that demonstrate a 100% commitment to Fair Trade in all their business activities. Only 
monitored WFTO members are authorized to use the logo. Launched in 2004, the logo shows that an 
organization follows the WFTO's Code of Practices, covering working conditions, transparency, wages, the 
environment, gender equity and more. The WFTO logo is not a product mark - it is used to brand organizations 
that are committed to 100% Fair Trade. It sets them apart from commercial as well as other Fair Trade 
businesses, and provides a clear signal to retailers, partners, governments and donors that their core activity 
is fair trade. (WFTO, 2008) 
 
Harry as the assistant manager had to organize TTC in order to be monitored by the WFTO.  He had to 
reorganize the staff into teams.  At the time each person was only involved in his or her own job and there was 
no sharing of information among the staff.  The staff consisted of only one person per a job, which created 
problems such as accounting did not understand what the sales department was doing while the sales 
department had no idea of budgets. The sales department acted passively and waited for orders to be 
received without any strategies for increasing purchases.  There was no product development department 
and TTC relied on information given from buyers.  When Harry started to develop a website to increase sales 
the rest of the staff did not understand why he had to spend so much time and money taking photographs of 
the products.  The staff did not have the skills necessary to communicate with foreign buyers since most of the 
staff was hired because they needed a job not based on their qualifications. 
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In 2007, Harry became the Managing Director. The business needed to grow to meet the demands of 
Northern FTOs. Harry had to make some difficult decisions: he had to decide if he could upgrade the current 
staff to meet the needs of TTC operations; would he have to fire some members?  Harry held weekly meetings 
to explain to the staff the direction TTC would need to grow in order to survive. He explained they would need 
to open local outlets to prepare for the future.  The staff did not agree with the decision to expand branches 
locally. The staff could not understand preparing for the future when what they did notice was the low sales in 
2008 after they had opened up new branches. Harry tried to explain that the prices of rental area in prime 
shopping areas were lower due to the recession beginning in 2007. If they could negotiate low rental prices 
now then when the economy improved they would be well established with a good price for rent in the future.  
 
 Harry began to implement changes and discuss the future, the staff members at the weekly meetings were 
silent, and there was no offer of suggestions from the members at the meetings. Through the office grapevine 
Harry began to hear comments such as ‚The way things are going the company can not survive.‛ ‚TTC is 
wasting money on new outlets with low sales.‛  Harry saw the need to bring in an outside consultant to work 
with the staff on team building.  He had a limited budget for training the staff and decided he would use 
whatever funds he could raise to work on staff development.   In 2009, he hired an outside consultant to 
conduct a one-day workshop with the TTC staff (Harry did not attend). At the workshop the consultant had the 
staff decide what were the strengths and weaknesses of their company.  After the workshop, staff members 
requested that Harry offer similar workshops in the future.  
 
The Board of Directors 
 The TTC’s Board of Directors consists of representatives from the Christian Science Foundation (Baptist), 
local Baptist Missionary Fellowship and Convention, and representative of producers. (See Annex 1: 
Operational Structure).  The Christian Service Foundation (Baptist) is responsible for electing board members. 
The board of directors does not have shares in the company, they are considered trustees who ensure that 
TTCs policy of social development are followed.  It is Harry’s responsible to inform, prepare and distribute all 
documents and issues for board meetings.  The board votes on issues Harry presents, so Harry is excluded 
from voting. Harry considers the board of directors as the backbone to ensuring transparency in operating the 
company. 
 
Thai Tribal Crafts Networks: 
The operations of TTC depend on their networks, which can be divided into 3 areas: Producers, Buyers and 
Donors. 
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Producers: TTC has 3 types of producers: village tribes, finishing groups and cooperatives. Producers can be 
divided into 3 groups: 1) Village producers who produce traditional items such as basketry and musical 
instruments. TTC does not offer any design services.  2) Village producers who create raw materials for 
production such as weave and pattern stitching. TTC informs the producer of the design, style and colors 
needed by TTC 3) Finishing Groups are located in Chiang Mai, Mae Sariang and Mai Fai Luang.  The finishing 
groups receive instructions on design, style and color for products.  The finishing group is in charge of sewing 
the product and applying zippers and linings.   In following the Code of Practice of WFTO (See Annex 2) TTC 
pays their producers 50% of the order upfront.  Harry notes that by giving the producer 50% upfront to control 
their production and requesting producers to come to Chiang Mai to receive instructions and payment is 
different from other social development organizations.  TTC method encourages producers to be pro-active in 
learning how to operate their own business.  Other development organizations bring the materials to the 
producers and stay in the village to train.  When the development organization is finished with the training they 
leave the village. The producers are on their own, they have not developed skills necessary to operate a 
business. 
 
 Listed in the table below are the names, purchase amount and the number of the producers involved.  

Producer Group Purchase Amount Artisan  Village Group   
Thai Tribal Crafts Producers    
Akha Tribe  $14,728.69  132 15 3   
Karen Tribe  $23,603.83  134 9 9   
Hmong Tribe  $8,843.69  75 5 5   
Lahu Tribe  $26,446.91  231 19 21   
Lisu Tribe  $19,757.43  151 3 8   
Lawa Tribe  $3,537.83  15 1 1   
Mien Tribe  $2,626.46  32 3 3   
Finishing Group  $121,755.20  65 3 3   

TOTAL  $221,300.03  835 58 53   

TTC Cooperative Partners and Other Organizations   
WEAVE  $9,089.57  218 3 3   
Wong Wiang Handicraft  $4,148.06  90 6 6   
Lanna Café  $420.86  186 17 17   
Tabitha Handicraft  $2,144.00  93 9 12   
Ban Pong Centre  $4,690.51  329 18 18   
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Source:  TTC Annual Report, 2007 
 
Buyers: TTC depends on both domestic and overseas markets.  A unique feature of being an FTO is the relationship 
between FTOs throughout the world.  For example TTC has a good relationship with Cooperazione Terzo Monda 
(CTM).  CTM is an Italian FTO comprising of 130 world cooperatives or associations that run fair trade shops called 
Botteghe del Mondo, or World Shops.   CTM will create and order a specific design from TTC’s producers.  
Complying with the Codes of Practice, CTM will pre-finance 50% of the cost of production to TTC.  In this type of 
agreement TTC agrees not to sell the CTM designed product to any EU buyer for one year.  But, they can sell the 
CTM designed product to other countries such as USA or in their domestic market.  Then, after one year they can 
sell the CTM designed product to anyone.  As stated in the Code of Practice the relationship between FTOs are 
based on cooperation by exchanging information about products and markets, hence FTOs should avoid 
duplicating or creating exclusivity in agreements. 
 
Donors:  TTC depends on donations from organizations that are members of the WFTO as a means to conduct 
capacity building projects for TTC and its producers as well as open new sales outlets.  The below list shows 
the donations received by TTC in 2008. 

SERRV International, USA : 150,000 THB  
TearFund Foundation, UK:  200,000 THB  
Trade Aid Importer, New Zealand: 130,000 THB  

 
Marketing Strategies: 
Thai Tribal Crafts Products, Design and Quality 
TTC product line can be organized into 5 categories: 

1. Bags:  Cosmetic bags, eco-friendly cotton shopping bags, purses, backpacks and traditional 
shoulder bags 

2. Home decorations:  Basketry, place mats and napkins, table clothes, tea pot covers, wall hangings, 
cushion covers and blankets 

3. Clothes: Shawl and scarves, shirts, skirts, pants and jackets. 
4. Jewelry:  Silver necklaces, earrings and bracelets. 

TOTAL 20,493.00 916 53 56   
Other Organization: Raw materials, zippers, buttons, buckles etc, purchase from commercial shops 
   $27,105.26          

TOTAL  $268,898.29  1,751 111 109   
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5. Miscellaneous:  Bookmarks and book covers, notebooks, glass cases, pencil cases, letter holders, 
slippers, dolls, musical instruments and Christmas decorations 

 
To keep their products up to date and appealing, last year TTC was able to receive volunteers from France 
who created new designs for their best selling products which are bags, especially the cosmetic bags. The 
volunteers are supported through stipends provided by Northern FTOs such as CTM.  This year TTC hired a 
full-time designer from Burma to ensure continuous product development.  The designers create a new design 
based on the traditional hilltribe patterns and the current color trends of the season.  Based on the design TTC 
will decide which producer is best qualified to produce the product.  They then will train the producer group in 
the new design technique.  The majority of TTC’s producer groups are not producing handicraft products full-
time.  For the hilltribe producer the income is a source of supplement income and as method to keep their 
traditional crafts from fading from their communities.   
 
Harry is proud of the product quality. He exercises four steps to ensure high quality of TTC products: 1) quality 
design, 2) producers can only purchase quality raw materials.  TTC has agreements with 3 stores in Chiang 
Mai that accept letter of credit from TTCs producers.  TTC trust that these stores supply quality raw materials 
and encourage their producers to purchase from them.  3) Quality checking in the villages by representatives 
of each group.  The village elects the representative.  It is the representative who will go to TTC in Chiang Mai 
to collect the order, receive instruction on design, style and color, and payment. If there is a problem with the 
quality the representative will take responsibility 4) re-checking quality at TTC headquarters. ‚I see this as our 
competitive advantage, our quality is superior to other villages’ products‛, Harry emphasized. 
            
  
Pricing Policy   
Based on TTC’s philosophy, pricing is a tough decision.  One artisan from Ban Pa Du village expressed his 
gratitude to TTC and its customers for … ‚always paying the price he asked” for his musical instruments.  
Normally, TTC sells the products at cost plus 40% mark up. Then, the retailers will add 4-5 times for their 
markup. 
 
Domestic Retail Shops 
Besides the original shop which is also the Headquarters at 208 Bamrungrat Road, in 2007 TTC opened a 
second store in Chiang Mai located on Thae Pae Road, which is a main street for tourist to buy souvenirs and 
gifts.   The new store is called the Fair Trade Shop and is a joint venture between TTC and Lanna Café.  Lanna 
Café is a NGO focused on increasing salaries of coffee hilltribe farmers in Northern Thailand.  Lanna Café is a 
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certified Fair Trade Organization that sells Lanna coffee throughout the world.  In 2008, TTC used donations 
from donors to open a third shop in Airport Plaza Mall in the Northern Heritage section, another touch point to 
both Thai and foreign tourists.  
 
In 2008, the fourth retail outlet was opened at Mae Sot, Tak Province, close to the border of Thai-Burma. It is a 
partnership with Women’s Education for Advancement and Empowerment (‚WEAVE‛), an NGO promoting 
health, education, and income generation to women refugees. This outlet sells products made from TTC and 
WEAVE members.  
   
Trade shows 
TTC also sends their products monthly to the ThaiCraft Fair in Bangkok.  They also attend the Bangkok 
International Gifts and Household Decorative Items trade fair, organized by the Department of Export 
Promotion, Ministry of Commerce (‚BIG‛). At this event, TTC will have an opportunity to meet the wholesalers 
and retailers including the international importers. When possible, TTC will send invitations to their buyers to 
visit the TTCs booth to present the latest collections.  
 
E-commerce 
 TTC has its own website for customers to view and purchase as well as being linked to Alibaba.com and 
WFTO websites.   
 
Advertisement 
TTC advertises in two local tourist magazines, which are distribute for free in tourist areas around Chiang Mai 
such as the airport, hotels, guesthouses and restaurants.  They are also featured in Lonely Planet tour guide, 
one of the most frequently used tour books by foreign tourists. 
 
Sales Promotions 
Besides the 10 percent discount offered to regular customers and big volume retail customers, seasonal sales 
such as Christmas sales, is a yearly promotional event. Harry himself is another touch point of promotion. Each 
year, he attends several domestic and international meetings among the WFTO members. Several workshops 
are held in Chiang Mai, which provide attendees with the chance to visit producers’ villages and experience 
their traditions. The workshops can appeal to the buyers, donors and volunteers.  
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TTCs’ Future  
Fair Trade has been developing their operations and practices for the past 60 years.  The actual social 
benefits of fair trade are difficult to quantify.  The financial benefits from fair trade are often quite low.  TTC 
wishes to remain sustainable and offer their producers supplement income.  As one producer stated, ‚I have 
been working with TTC for more than 20 years.  My children received their higher education from the income I 
earned from TTC’s orders…my hope and wishes are for TTC to support its producers for a long time to come.‛ 
(Dee Sae, age 55, Lahu Producer).  Harry is concerned that he will be able to fulfill TTC’s producer’s wishes.  
Harry is faced with the challenge - he must keep incoming orders consistent as the global economy focuses 
on its own crisis.  Harry also has to ensure that the TTC Company along with their network is prepared for the 
future. 
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Annex 1TTC Sales by Country 2007-2008 

Description 2007 
Amount ($US) 

2008 
Amount ($US) 

In Country & Domestic Sales   
TTC Shop $40,441.43 $37,755.79 

Fair Trade Shop $3,459.23 $22,375.76 
Trade Fairs $18,182.72 $12,107.76 

In Country Orders $32,713.43 $27,704.30 
Total In- Country Sales: $94,796.80 $99,943.41 

Export Sales   
USA $95,287.76 $25,310.46 

Canada $15,390.91 $517.30 
Europe   

UK $28,742.09 $12,427.86 
Finland $725.49 $1,147.67 
France $47,330.78 $31,461.00 

French Guiana $526.86 - 
Germany $121.31 $512.58 

Italy $7,718.51 $7,166.39 
Netherlands $98.29 $430.15 

Spain $309.83 $244.70 
Sweden $4,084.66 $11,143.21 

Switzerland $507.24 $415.94 
Denmark - $507.12 

Total Europe: $90,165.06 $65,456.62 

Australia & New Zealand   
Australia $11,388.78 $30,510.43 

New Zealand $11,560.37 13,245.21 
Total Australia & New Zealand: $22,949.15 $43,755.64 

Asia   
Japan $7,580.90 $9,100.97 
Korea $760.09 - 

Singapore $208.06 - 
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Hong Kong - $198.30 
Total Asia: $8,549.05 $9,299.27 

TOTAL SALES: $327,138.73 $244,282.69 
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Annex 2 TTC USE OF FUNDS 2007-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: TCC Annual Reports 2007 & 2008 
 
  
 
 
 
 
 

Description 2007 
Amount ($US) 

% 2008 
Amount ($US) 

% 
 
 

Purchases $268,898.29 72% $183,217.70 66% 
Marketing and Selling Expenses $2,995.34 1% $12,346.12 4% 
Salary and Compensation $46,068.26 12% $53,288.48 19% 
Public Expenses $3,293.73 1% $4,505.55 2% 
Traveling Expenses $11,552.82 3% $8,753.45 3% 
Repair and Maintenance  $9,640.61 3% $515.91 0% 
Fees and Taxes $9,648.85 3% $3,461.12 1% 
Operating Expenses $15,033.40 4% $8,595.21 3% 
Product Development and Training $1,896.46 <1% $2,344.27 1% 

TOTAL $369,027.74 100% $277,027.82 100% 
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ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและผลการด าเนินงานของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพืน้ท่ีการนิคมอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย 
The Relationship between Corporate Entreprenueurship, Business Environment and Performance in Medium 

and Large Size Manufacturing Corporations in the Industrial Estate Authority of Thailand 
นาวาอากาศตรี ก้องเกียรติ  บรูณศรี* ,  อดิลล่า พงษ์ยี่หล้า ** และ จรัญญา ปานเจริญ ***  

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมาย 2 ประการดงันี ้(1) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบเชิงสมมติฐานกบั
ข้อมลูเชิงประจักษ์ และ (2) เพื่อเปรียบเทียบและพฒันารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างความเป็นผู้ประกอบการ
ขององค์การ สภาพแวดล้อมทางธรุกิจ และผลการดําเนินงานของสถานประกอบการอตุสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ในประเทศไทย ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ สถานประกอบการอตุสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่
ในพืน้ที่การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บตัวอย่างได้
จํานวน 571 แห่ง อตัราการตอบกลับ (Response Rate) คิดเป็นร้อยละ 48.6  การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างด้วย

โปรแกรม LISREL 8.52 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า (1) โมเดลการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์  (2 

= 336.52,  df = 244, p = 0.001, GFI = 0.96, AGFI = 0.94)  แสดงว่าโมเดลความเป็นผู้ประกอบการขององค์การของ
กลุ่มตวัอย่างมีความเหมาะพอดีกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์อยู่ในเกณฑ์ดี (Byrne, 1998) (2) ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกและ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในส่งอิทธิพลในทางบวกต่อความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ โดยปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายในองค์การมีอทิธิพลต่อความเป็นผู้ประกอบการขององค์การมากกว่าปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การและความ
เป็นผู้ประกอบการขององค์การมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อผลการดําเนินงานด้านการเงินและผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่
ด้านการเงิน โดยความเป็นผู้ประกอบการขององค์การมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานด้านการเรียนรู้และการพัฒนามาก
ที่สุด รองลงมาคือ ด้านลูกค้า ด้านการเงิน และด้านการจัดการภายใน ตามลําดับ (3) โมเดลที่ผู้ วิจัยพฒันาขึน้มีความ
เหมาะสมกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์มากกวา่โมเดลทางเลือกอื่นๆ ที่นํามาทดสอบ 
  
Abstract 

The objectives of this research were 1) to examine validity of the model of Corporate 
Entrepreneurship, 2) to compare and develop the model of casual relationship between Corporate 
Entrepreneurship, Business Environment and Performance in medium and large size manufacturing 
corporations in Thailand, and 3) to test the model invariance among 4-the four fields of study. The target 
population was medium and large size manufacturing firms, where samples are of different organization sizes 
and industry types, located within the Industrial Estate Authority of Thailand. The questionnaire was used as a 

                                                
* นกัศกึษาปริญญาเอก หลกัสตูร บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ 
** ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผู้อาํนวยการหลกัสตูรมหาบณัฑิต สาขาบริหารธรุกิจ มหาวทิยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ 
*** ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รองผู้อํานวยการหลกัสตูรมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
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research instrument. A total of 571 completed questionnaires were returned (48.6% Response Rate). 
Structural Equation Model (SEM) by LISREL was used to analyze the data. The results of this study show that: 
(1) the measurement model is valid and well fitted to empirical data ( 2 = 336.52, df = 244, p = 0.001, GFI = 
0.96, AGFI = 0.94). This model exhibits acceptable levels of fit suggested by Byrne (1998), (2) it was found 
that external environment and internal environment had positive effects on Corporate Entrepreneurship. In this 
regards, when comparing these two influencing factors, it was further found that the internal environment had 
higher positive effect on the Corporate Entrepreneurship. Furthermore, the Corporate Entrepreneurship was 
found to have causal relationship with organization’s performance in both financial and non-financial aspects. 
The Corporate Entrepreneurship had highest effect on the Learning and Development Performance, followed 
by Customer Performance, Financial Performance and Internal Process Performance respectively, and (3) the 
causal model of Corporate Entrepreneurship by authors is well fitted to empirical data than the alternatives 
model. 
 
บทน า 
 ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (Corporate Entrepreneurship หรือ CE) เป็นคณุลกัษณะของความ
เป็นผู้ประกอบการ ที่เกิดขึน้ภายในองค์การขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ดําเนินธุรกิจมาแล้วระยะหนึ่ง (Morris, Kuratko 
and Covin, 2008 : 11) แม้ว่าการศกึษาเก่ียวกบั ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ จะได้รับความสนใจจากนกัวิชาการ
มาประมาณ 30 ปีแล้วแต่นกัวิชาการหลายกลุ่มได้บัญญัติศัพท์ในการเรียกชื่อแนวคิดนีแ้ตกต่างกนัออกไป      อาทิ 
Internal Corporate Entrepreneurship (Schollhammer,1982) , Corporate Ventures (Ellis and Taylor,1987) , 
Venture Management (Robert and Don, 1994) , New Ventures (Roberts,1980) และ Internal Corporate Venturing 
(Burgelman,1984) เป็นต้น อย่างไรก็ตามสามารถสรุปคุณลักษณะที่สําคัญของความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ
ออกเป็น 4 ลกัษณะได้แก่ (1) เป็นพฤติกรรมหรือการกระทําในภาพรวมของทัง้องค์การ มิใช่พฤติกรรมหรือการกระทําของ
บคุคลใดบคุคลหนึ่ง   อาทิ การตดัสินใจอย่างมีส่วนร่วม (Covin and Slevin, 1991 : 7) (2) เป็นกระบวนการหรือกิจกรรม
ในเชิงประกอบการที่เกิดขึน้ในองค์การที่ก่อตัง้หรือดําเนินกิจการมาอย่างมัน่คงแล้ว (Pinchot, 1985) จากความหมายนี ้
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง ความเป็นผู้ประกอบการและความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ  โดยขึน้อยู่กับ
สถานภาพขององค์การท่ีปฏิบัติงานในขณะนัน้ (3) เป็นการดําเนินงานท่ีเก่ียวกบันวตักรรมทางความคิด โดยการแสวงหา
แนวคิดหรือลู่ทางใหม่ๆเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการและกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้กว่าเดิม (Antoncic 
and Hisrich, 2001; Covin and Miles, 1999; Covin and Slevin, 1991) ซึง่กระบวนการดงักล่าวนีจ้ะเป็นการเพิ่มโอกาส
ทางการแข่งขันและส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์การในระยะยาว (Carrier, 1996; Covin and Miles, 1999;           
Zahra, 1991)  (4) เป็นการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบขององค์การ อาทิ การก่อตัง้หน่วยธุรกิจใหม่  การปรับเปลี่ยนกลยทุธ์
การดําเนินงานขององค์การ การปรับเปล่ียนโครงสร้างขององค์การ (Dess et al., 1999)  
 ปัจจบุนักระแสความสนใจเกี่ยวกบั ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ ได้รับความความสนใจมากขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง แต่ยงัไม่มข้ีอสรุปแนช่ดัที่อธิบายถงึ องค์ประกอบของความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ   และอทิธิพลของความ
เป็นผู้ประกอบการขององค์การ ที่มีผลต่อการดําเนินงานขององค์การธุรกิจ (Margarietha,  2007) นอกจากนีง้านวิจัยที่
เก่ียวข้องกบัความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ซึ่งมีเป็นจํานวนมาก แต่ส่วน
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ใหญ่ศึกษาประชากรจาก ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศยโุรปตะวนัตก  (Antoncic and Hisrich, 2000;  Dilts  
and Prough, 2001; Wiklund and Shepherd, 2005; Zahra, 1993; Zahra and Covin, 1995) ซึ่งเป็นประเทศที่พฒันา
แล้ว   ถงึแม้ว่านกัวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งเร่ิมให้ความสําคญัมากขึน้ในการศึกษาประชากรในกลุ่มประเทศกําลงัพัฒนาแต่มี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง อาทิ ประเทศจีน  ประเทศอินเดีย ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศมาเลเชีย  เป็นต้น 
(Bhardwaj, Sushil and Momaya, 2007; Kim and McIntoch, 1997; Zhan Jun, 2006; Zhong Yang et al, 2007)     
แต่เมื่อเปรียบเทียบจํานวนงานวิจยัที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ พบวา่ จํานวนผลงานวิจยัที่ศกึษาประชากรในกลุ่ม
ประเทศกําลงัพฒันานัน้ยงัมีจํานวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกบัการศึกษาประชากรในประเทศที่พัฒนาแล้ว จากสาเหตุ
ดงักล่าว จึงทําให้ผู้ วิจยัต้องการศกึษา ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ  ในสถานประกอบการธุรกิจที่ดําเนินกิจการใน
ประเทศกําลังพัฒนา โดยเลือกที่จะศึกษาประชากรในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากว่า องค์การธุรกิจใน
ภูมิภาคนีม้ีลักษณะ ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การสูง โดยสังเกตุได้จากมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน  อาทิ     
ด้านแรงงานที่มทีกัษะสงูแต่อตัราค่าจ้างตํ่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัภมูิภาคอื่น นอกจากนัน้เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มนี ้
มีอตัราเติบโตที่รวดเร็วแสดงให้เห็นถึงการพฒันาด้านประสิทธิภาพ ความชํานาญ ขององค์การธุรกิจ  (Krugman, 1994)  
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการวิจยัในระดบัลกึลงไป พบว่าองค์การธุรกิจในประเทศไทยมีความน่าสนใจ  เนื่องจากว่า 
ผู้ วิจัยยังไม่พบการศึกษาในประเทศไทยเก่ียวกับ ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ ที่มีความสัมพันธ์กับผลการ
ดําเนินงานโดยรวมขององค์การธุรกิจ (Piyaporn   Aeimtitiwat, 2006; Titikorn  Theerapatvong, 2006; ศภุวรรณ ทรง
อํานวยคณุ, 2548) นอกจากนัน้ งานวิจยัส่วนใหญ่ในประเทศไทย ศกึษาเฉพาะคณุลกัษณะทางจิตวิทยาของผู้ประกอบการ 
ซึ่งมีหน่วยการวิเคราะห์ในระดบับคุคล (ภาณี อบุลศรี, 2546;  สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร, 2546) มากกว่าที่จะศึกษาความ
เป็นผู้ประกอบการในระดบัองค์การ 
   การวิจยันีม้ีความแตกต่างจากการศกึษาความเป็นผู้ประกอบการขององค์การในประเทศไทยที่มีมาก่อนหน้านี ้
เช่น การศึกษาของ ศุภวรรณ ทรงอํานวยคณุ (2548) ที่ได้ศึกษาความเป็นผู้ประกอบการขององค์การในมหาวิทยาลยัซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่ไมแ่สวงหาผลกําไร แต่งานวิจยันีศ้กึษาในบริบทขององค์การธรุกิจ ผู้ วิจยัได้กาํหนดสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า 
“โมเดลความเป็นผู้ประกอบการขององค์การมีความเหมาะพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์” ผลการศึกษาครัง้นี ้ผู้วิจัย
คาดว่าจะได้ข้อสรุปที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับสถานประกอบการอตุสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย อีกทัง้ยงั
สามารถนําไปปรับใช้กบัองค์การอื่นๆทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศได้อกีด้วย 
 
กรอบแนวคดิท่ีใช้ในการศึกษา 
 จากความหมายของความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ สรุปความได้ว่า ความเป็นผู้ประกอบการของ
องค์การ เป็นความสามารถโดยรวมขององค์การในการใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์แสวงหาวิธีการหรือลู่ทางใหม่ๆ เพื่อ
พฒันาสินค้าหรือบริการ กระบวนการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธผลสงูขึน้และเป็นความร่วมมือกนัทัง้องค์การ
ในการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบขององค์การ อาทิ การเปลี่ยนกลยทุธ์ โครงสร้างองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขนัและส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์การในระยะยาว ผู้วิจยัได้พัฒนาโมเดลเชิงสาเหตมุาจาก
โมเดลของ Covin and Slevin (1991) ร่วมกบัโมเดลของนกัวิชาการท่านอื่นๆ อาทิ Antoncic and Hisrich (2001) ;    
Guth and Ginsberg (1990) ; Margarietha (2007) ซึ่งศึกษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหว่าง ปัจจัยสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ ความเป็นผู้ เป็นผู้ ประกอบการขององค์การ และผลการดําเนินงานขององค์การ สรุปได้ว่า โมเดลของผู้ วิจัย
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ประกอบด้วย ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ  ซึ่งวดัได้จาก ตวับ่งชี ้3 ตวัคือ การสร้างนวตักรรม  (Innovativeness) 
การกล้าเส่ียงอย่างชาญฉลาด (Risk Taking Intelligent) และการดําเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) โดยความเป็น
ผู้ประกอบการขององค์การ ได้รับอิทธิพลจาก สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1)  ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) ซึง่วดัได้จากตวับ่งชี ้3 ตวั คือ ความเป็นปฏิปักษ์ (Hostility)  ความเป็น
วิวิธพันธ์ (Heterogeneity) และ ความเป็นพลวตั (Dynamism)  (2) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การ (Internal 
Environment) ซึง่วดัได้จากตวับ่งชี ้5 ตวั คือ การสนบัสนนุจากองค์การ (Management Support) การกระจายอํานาจหรือ
ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ (Work Discretion) ระบบการให้รางวลัตอบแทน(Rewards System) ความพร้อมของ
ทรัพยากร (Resources Availability) และโครงสร้างองค์การและขอบเขตการดําเนินงาน (Organizational Boundaries) 
นอกจากนัน้ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ ยังมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อผลการดําเนินงานขององค์การ แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน คือ (1) ผลการดําเนินงานด้านการเงิน (Financial Performance) ซึ่งวดัได้จากตัวบ่งชี ้5 ตัว คือ การ
เพิ่มขึน้ของกําไรจากการดําเนินงาน การเพิ่มขึน้ของยอดขาย อัตราผลตอบแทนเฉล่ีย 3 ปีต่อยอดขาย (ROS) อัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ย 3 ปีต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย 3 ปีต่อส่วนของทุน (ROE) (2) ผลการ
ดําเนินงานด้านลกูค้า (Customer Performance) ซึ่งวดัได้จากตวับ่งชี ้2 ตัวคือ การเติบโตด้านการตลาด และ ความพึง
พอใจของลกูค้า (3) ผลการดําเนินงานด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Performance) ซึ่งวดัได้จากตวับ่งชี ้    
5 ตัวคือ ความสามารถในการจัดส่งสินค้าตรงเวลา การดําเนินงานด้านธุรการหรือเอกสาร ความรวดเร็วในขัน้ตอนการ
ดําเนินงาน การผลิตตามแผนงานที่กําหนด และการควบคมุไม่ให้เกิดของเสีย (4) ผลการดําเนินงานด้านการพฒันาและ
การเรียนรู้ (Learning and Development Performance) ซึ่งวดัได้จากตวับ่งชี ้2 ตวัคือ ความพึงพอใจของพนกังาน และ
การสร้างการเรียนรู้ขององค์การ เมือ่นําตวัแปรทัง้หมดมาสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจยัได้ดงั รูปที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
วธีิการศึกษา 

1. ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาโมเดลความเป็นผู้ ประกอบการของมีขอบเขตของการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ 

ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตด้านเนือ้หา และขอบเขตด้านเวลา มีรายละเอียดดงันี ้  
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1.1 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรในการศึกษาครัง้นีค้ือ สถานประกอบการจํานวน 1,175 แห่ง ซึ่งประกอบการธุรกิจใน

อตุสาหกรรมการผลิตที่ส่งออกสําคัญของประเทศไทย 8 อตุสาหกรรม  โดยมีรายช่ือในฐานข้อมลูบริการออนไลน์ของการ
นิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (www.ieat.go.th) สาเหตทุี่ผู้ วิจยัเลือกประชากรดงักล่าวเนื่องมาจากเป็นบริษัทตัง้อยู่ใน
พืน้ที่ของการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มีคณุลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ  อย่างชัดเจนและเป็น
สถานประกอบการธุรกิจด้านการผลิตท่ีกระจายอยู่ทัว่พืน้ที่ของประเทศไทย ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะเป็น
ตวัแทนของสถานประกอบการอตุสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ในภาพรวมและสามารถใช้เป็นประชากรใน
การวิจยัครัง้นีไ้ด้ โดยให้ผู้บริหารระดบัสงูเป็นตวัแทนในการตอบแบบสอบถาม 

1.2 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
   ผู้ วิจัยเน้นศึกษาเนือ้หาด้าน 1. ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ ตามแนวคิดของ Miller and 
Friesen (1982); Morris and Kuratko (2002); Zhan Jun (2006) 2. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ได้แก่ ปัจจยัสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์การ (External Environment) ตามแนวคิดของ Covin and Slevin (1991); Lumpkin and Dess (2001); 
Margarietha (2007); Miller and Friesen (1985); Zahra (1991) และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การ (Internal 
Environment) ตามแนวคิดของ Hornsby, Kuratko and Zahra (2002) และ  3. ผลการดําเนินงานขององค์การ โดย
ประยกุต์แนวคิดของ Kaplan and Norton (1996) ที่ประเมินผลการดําเนินงานจากตวัชีว้ดัด้านการเงินและตวัชีว้ดัที่ไม่ใช่
ด้านการเงิน อนัได้แก่ ด้านลกูค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้ 
 
 
   1.3  ขอบเขตด้านเวลา 
                    ในส่วนของขอบเขตด้านเวลา ผู้ วิจัยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 3 เดือน คือระหว่าง 
พฤษภาคม  2552 ถงึ กรกฏาคม  2552  
 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรในการศึกษาครัง้นีค้ือ สถานประกอบการอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ตัง้โรงงาน

ในเขตพืน้ที่การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย จํานวน 30 นิคมอตุสาหกรรม ซึ่งกระจายอยู่ใน 14 จังหวดัทัว่ประเทศ
ไทย มีจํานวนรวมทัง้สิน้ 1,175 องค์การ (การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย., 2551)  

ตัวอย่าง  
ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีค้ือ สถานประกอบการอตุสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่

ดําเนินธุรกิจเก่ียวกบัอตุสาหกรรมการผลิตที่ส่งออกสําคญัของประเทศไทย 8 อตุสาหกรรม ตวัอย่างดงักล่าวได้มาโดยการ
คดัเลือกแบบหลายขัน้ตอนและการวิจยัครัง้นีต้้องวิเคราะห์โมเดลลิสเรล เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีไลค์ลิฮูดสูงสุด 
(Maximum Likelihood) ดงันัน้ โมเดลการวิจัยจึงต้องใช้จํานวนตวัอย่างขนาดใหญ่ ผู้ วิจัยจึงใช้สตูรของ Yamane  (1970 
อ้างถงึใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548 : 49) ที่ความคาดเคลื่อนในการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 3 % โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมลู

http://www.ieat.go.th/
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ในช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฏาคม 2552 ทําให้ได้รับแบบสอบถามที่สมบรูณ์นํามาวเิคราะห์จํานวน 571 ฉบับ   โดยเป็น
องค์การขนาดใหญ่ 362 แห่ง และขนาดกลาง  209 แห่ง 

 
3. วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล   

การวิจัยครัง้นี ้รวบรวมข้อมลูจาก ตวัแทนผู้บริหารระดบัสงู (Top Management Level) เป็นผู้ ให้ข้อมลู
ระดบัองค์การ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมลูจากสองช่องทาง คือ ทางไปรษณีย์ (Mailing) และ 
อินเตอร์เน็ต (Internet) (http://business.questions9.com/) 
 
ผลการศึกษา 
 การนําเสนอในหัวข้อนี ้ผู้ วิจัยได้แบ่งเนือ้หาการนําเสนอออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ผลการวิเคราะห์เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และส่วนที่สอง ผลการเปรียบเทียบโมเดลที่
ผู้ วิจยัพฒันาขึน้กบัโมเดลทางเลือกอื่นๆ มีรายละเอียดดงันี ้
 
 

1. ผลการวเิคราะห์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวจิัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ผลทดสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุความเป็นผู้ประกอบการขององค์การตามโมเดลที่

กําหนดกบัข้อมลูเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตคุวามเป็นผู้ประกอบการขององค์การท่ีสอดคล้องกับ
ข้อมลูเชิงประจกัษ์และมีค่านํา้หนกัองค์ประกอบดงัแสดงรายละเอียดใน รูปที่  2   ตารางที่ 1 
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รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลเชิงสาเหตคุวามเป็นผู้ประกอบการขององค์การ 
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ค่าสถติ ิ

ไค-สแควร์= 336.52 , df = 244 , p = 0.00 , GFI =  0.96 , AGFI = 0.94  ,RMR = 0.034 , RMSEA = 0.025 , dfX /2 = 1.38 , CN = 533.88 
ขนาดของอทิธิพลจากตวัแปรสาเหตุไปตวัแปรผล 

 ตวัแปรผล CE  FIN  CUSTOMER INTPRO DEVOL 
ตวัแปรสาเหตุ  DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 
EXTERN 
INTERN 
CE 
CUSTOMER 
INTPRO 
DEVOL 

 0.12 
0.40 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.12 
0.40 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

0.26 
0.30 

- 
- 

0.05 
0.17 
0.17 

- 
0.11 
0.03 

0.05 
0.17 
0.43 
0.30 
0.11 
0.03 

- 
- 

0.43 
- 

0.36 
- 

0.07 
0.23 
0.13 

- 
- 

0.09 

0.07 
0.23 
0.56 

- 
0.36 
0.09 

- 
- 

0.22 
- 
- 

0.24 

0.07 
0.15 
0.15 

- 
- 
- 

0.07 
0.15 
0.37 

- 
- 

0.24 

- 
- 

0.62 
- 
- 
- 

0.08 
0.25 

- 
- 
- 
- 

0.08 
0.25 
0.62 

- 
- 
- 

อตัราความสามารถในการใช้ตวัแปรแฝงอธิบายการผันแปรของตัวชีวั้ด ( 2R ) 
 CE FIN CUSTOMER INTPRO DEVOL 

R Square 0.40 0.32 0.36 0.28 0.23 
เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแฝง 

 CE FIN CUSTOMER INTPRO DEVOL EXTERN INTERN 
CE 1.0       
FIN 0.48 1.0      
CUSTOMER 0.54 0.51 1.0     
INTPRO 0.42 0.29 0.47 1.0    
DEVOL 0.48 0.26 0.34 0.48 1.0   
EXTERN 0.30 0.14 0.16 0.13 0.14 1.0  
INTERN 0.61 0.29 0.33 0.26 0.29 0.21 1.0 

ตารางท่ี 1   ผลการวิเคราะหข์นาดอิทธิพลโมเดลเชิงสาเหตุความเป็นผูป้ระกอบการของ
องคก์าร 
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 จากรูปที่ 2 แสดงให้เห็น ผลการวิเคราะห์โมเดลความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ  พบว่า   
โมเดลการวิจยัมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ซึ่งมีค่าเท่ากบั 336.52 ที่
ค่าองศาอสิระเท่ากบั 244 ค่าความน่าจะเป็น (p) = 0.00 ค่าดชันีวดัความกลมกลืน(GFI) เท่ากบั  0.96 ค่าดชันี
วดัความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากบั 0.94  ค่าดชันีรากของค่าเฉลี่ยกําลงัสองของส่วนเหลือ (RMR) 
เท่ากบั  0.034  ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนกําลงัสอง (RMSEA) เท่ากบั 0.025 และค่าไค-สแควร์
สมัพทัธ์ ( dfX /2 ) เท่ากบั 1.38  จากข้อมลูข้างต้นจะเห็นได้ว่า ค่า GFI และ AGFI มีค่าเข้าใกล้ 1 ค่า RMR 
และ RMSEA มีค่าเข้าใกล้ศนูย์ และค่าค่าไค-สแควร์สมัพทัธ์มีค่าน้อยกว่า 2 แสดงว่าโมเดลตามที่กาํหนดมีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
  เมื่อพิจารณาผลการประมาณค่าอิทธิพลของตัวแปรแฝงในโมเดลความเป็นผู้ประกอบการของ
องค์การ           ดงั ตารางที่ 1 พบว่า ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (EXTERN) และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การ (INTERN) โดย ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การมากกว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ อย่างมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีขนาด
อิทธิพลรวมเท่ากบั 0.40 และ 0.12 ตามลําดบั และ ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การมีอิทธิพลต่อผลการ
ดําเนินงานทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ผลการดําเนินงานด้านการเงิน ผลการดําเนินงานด้านลกูค้า ผลการดําเนินงานด้าน
กระบวนการภายใน และผลการดําเนินงานด้านการเรียนรู้และการพฒันา อย่างมีนยัสําคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 
โดยมค่ีาอิทธิพลรวมเท่ากบั 0.43  0.56  0.37 และ 0.62 ตามลําดบั  
 

2. ผลการเปรียบเทียบโมเดลท่ีผู้วจัิยพัฒนาขึน้กับโมเดลทางเลือกอ่ืนๆ 
          ผู้ วิจยัจะทําการทดสอบโมเดลทางเลือก (Alternatives Model) ตามคําแนะนําของ   Mueller 
(1996) เพื่อเปรียบเทียบกบัโมเดลที่กําหนดว่าจะมีโมเดลทางเลือกอื่นท่ีดีกว่าโมเดลท่ีกําหนดหรือไม่ซึ่งวิธีการนี ้
สอดคล้องกบั           เสรี ชัดแช้ม (2547 : 24) ที่ได้เสนอไว้ว่า ในทางปฏิบตัินักวิจัยอาจจะต้องศึกษาโมเดล
องค์ประกอบหลายโมเดลท่ีแตกต่างกนัไปตามหลกัฐานที่นํามาสนบัสนนุ ดงันัน้ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัตรวจสอบ
ว่าถ้าพัฒนาโมเดลในรูปแบบอื่นๆ (Alternatives Model) นอกเหนือจากโมเดลท่ีผู้ วิจัยกําหนดแล้วนํามา
เปรียบเทียบกนัเพื่อหาคําตอบว่า โมเดลใดที่มีความสอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจักษ์มากที่สุดโดยใช้ ดชันีการ
ตรวจสอบความถกูต้องไขว้ที่คาดหวงัหรือ Expected Cross-Validation Index (ECVI) และ ดชันี  Akaike’s 
Information Criterion (AIC) ซึง่เป็นค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบโมเดล          ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยได้กําหนดให้
มีโมเดลเพื่อใช้เปรียบเทียบกบัโมเดลของผู้ วิจัย โดยเรียกว่า โมเดลแข่งขนั (Competitive Model) หรือโมเดล
ทางเลือก (Alternative Model) จํานวน 2 โมเดล ได้แก ่  
  โมเดลทางเลือกแบบที่ 1 คือ โมเดลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตโุดยตรงต่อผลการดําเนินงานของ
องค์การทัง้ 4 ด้านแต่โมเดลนีจ้ะไม่นําตวัแปรความเป็นผู้ประกอบการขององค์การเข้ามาศึกษา  
  โมเดลทางเลือกแบบที่ 2 คือ โมเดลที่แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ และปัจจยัสภาพแวดล้อมภายในองค์การมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตโุดยตรงต่อความเป็นผู้ประกอบการ



 

 

 79 

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

ขององค์การ และมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุต่อผลการดําเนินงานขององค์การทัง้ 4 ด้าน นอกจากนัน้แล้วความ
เป็นผู้ประกอบการขององค์การยงัมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตตุ่อผลการดําเนินงานทัง้ 4 ด้านขององค์การ  
  ผลการวิเคราะห์โมเดลทางเลือกทัง้สอง แสดงไว้ในภาพที่  3 และ 4 ตามลําดับ ซึ่งมีผลการ
เปรียบเทียบดงันี ้
  โมเดลทางเลือกแบบท่ี 1 เป็นการพัฒนาโมเดลเพื่อตรวจสอบว่า ความเป็นผู้ประกอบการของ
องค์การเป็นตัวแปรส่งผ่าน (Mediator Variable) หรือไม่ โดยผู้ วิจัยตัดตัวแปรความเป็นผู้ ประกอบการของ
องค์การ ออกจากโมเดลแล้วเพิ่มเส้นความสัมพันธ์เชิงสาเหตรุะหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การกบั
ผลการดําเนินงานทัง้สี่ด้าน  และเพิ่มเส้นความสัมพันธ์เชิงสาเหตรุะหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การ
กบัผลการดําเนินงานทัง้สี่ด้านขององค์การเมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจักษ์พบว่า 
โมเดลทางเลือกแบบที่ 1 ไม่สอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
พิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) ซึ่งมีค่าเท่ากบั 399.41 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากบั 188 ค่าไค-สแควร์
สมัพัทธ์ ( dfX /2 ) เท่ากับ 2.12 ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.00 ดชัชีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) 
เท่ากบั 0.84 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากบั 0.82 ดชันีรากของค่าเฉลี่ยกําลงัสองของ
ส่วนเหลือ (RMR) เท่ากับ .044 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนกําลังสอง (RMSEA) เท่ากับ 
0.073 ดชันี Expected Cross-Validation Index (ECVI) เท่ากบั 0.87 (ECVI for Saturated model = 0.83,    
ECVI for Independence model = 10.44) ดชันี AIC เท่ากบั 529.41 (Saturated AIC = 506.00, 
Independence AIC = 6366.75) ดงัแสดงในภาพที่ 3 
  โมเดลทางเลือกแบบท่ี 2  เป็นการพัฒนาโมเดลความเป็นผู้ประกอบการขององค์การโดยผู้วิจัย
เพิ่มเส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การกบัผลการดําเนินงานทัง้สี่
ด้าน และเพิ่มเส้นความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหว่างปัจจยัสภาพแวดล้อมภายในองค์การกบัผลการดําเนินงานทัง้สี่
ด้านขององค์การเมือ่วิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์พบว่า โมเดลทางเลือกแบบที่ 2 มี
ความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) ซึ่งมีค่าเท่ากบั 478.93 ที่
องศาอสิระ (df) เท่ากบั 250 ค่าไค-สแควร์สมัพทัธ์ ( dfX /2 ) เท่ากบั 1.91 ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั 0.00 
ดชัชีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.94 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากบั 0.92 
ดชันีรากของค่าเฉลี่ยกําลงัสองของส่วนเหลือ (RMR) เท่ากบั 0.034 และค่ารากท่ีสองของค่าเฉลี่ยความคาด
เคลื่อนกําลงัสอง (RMSEA) เท่ากับ 0.039 ดัชนี Expected Cross-Validation Index (ECVI) เท่ากบั 1.03 
(ECVI for Saturated model = 1.07, ECVI for Independence model = 11.77) และดชันี AIC เท่ากบั 628.73 
(Saturated AIC = 650.00, Independence AIC = 7314.58) ที่ระดบันยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 (ภาพที่ 
4) แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่านํา้หนักองค์ประกอบพบว่า ไม่สอดคล้องกบัทฤษฎีจากการทบทวน
วรรณกรรมที่ผ่านมา อาทิ ค่านํา้หนักองค์ประกอบปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่มีความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุกับผลการดําเนินงานทุกด้านมีค่าเป็นลบทัง้หมดซึ่งมีความหมายว่า เมื่อองค์การมีการสนับสนุนของ
องค์การ มีความเป็นอิสระในการดําเนินงาน มีความพร้อมของทรัพยากร มีระบบการให้เงินรางวัลและมี
โครงสร้างและขอบเขตการดําเนินงานที่ดีหรือมากขึน้จะส่งผลให้ผลการดําเนินงานขององค์การลดลงเป็นต้น 
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  โมเดลความเป็นผู้ ประกอบการขององค์การที่ผู้ วิจัยได้กําหนดไว้และได้นําเสนอดัชนีตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลในหวัข้อที่ผ่านมาแล้วนัน้ (ดภูาพท่ี 2) พบว่า ค่าไค-สแควร์มีค่าเท่ากบั 336.52 ที่ค่า
องศาอสิระเท่ากบั 244 ค่าความน่าจะเป็น (p) = 0.00 ค่าดชันีวดัความกลมกลืน(GFI) เท่ากบั  0.96 ค่าดชันีวดั
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากบั 0.94  ค่าดชันีรากของค่าเฉลี่ยกําลงัสองของส่วนเหลือ (RMR) 
เท่ากบั  0.034  ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนกําลงัสอง (RMSEA) เท่ากบั 0.025 และค่าไค-สแควร์
สมัพทัธ์ ( dfX /2 ) เท่ากบั 1.3 ดชันี Expected Cross-Validation Index (ECVI) เท่ากบั 0.94 (ECVI for 
Saturated model = 1.07, ECVI for Independence model = 11.77) และดัชนี AIC เท่ากบั 498.52 
(Saturated AIC = 650.00, Independence AIC = 7179.21) ที่ระดบันยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
  ผลการเปรียบเทียบโมเดลที่ดีที่สดุโดยมีเกณฑ์คือ ค่าดชันี Expected Cross-Validation Index 
(ECVI)     และ ดชันี AIC  ต้องมีค่าตํ่าที่สดุ (Joreskog and Sorbom, 1993) จากผลการวิเคราะห์ พบว่า โมเดล
ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การท่ีผู้ วิจัยพฒันาขึน้มีค่า ดชันี ECVI และ ดชันี AIC ตํ่าที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบ
กบัโมเดลทางเลือกทัง้สองแบบ ดงันัน้จึงสรุปในขัน้ต้นได้ว่า โมเดลความเป็นผู้ประกอบการขององค์การที่ผู้ วิจัย
ได้พฒันาขึน้มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์มากกว่าโมเดลทางเลือกทัง้สองแบบ นอกจากนัน้ผู้ วิจัยยงั
ได้ใช้ค่าสถิติไค-สแควร์สอดแทรก (Nested Chi-Square)  หรือการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าสถิติไค-
สแควร์ ซึ่งใช้สําหรับเปรียบเทียบโมเดลคู่แข่งในการศึกษาครัง้นีค้ือ การเปรียบเทียบระหว่าง โมเดลทางเลือก
แบบที่ 2 กับโมเดลความเป็นผู้ประกอบการขององค์การที่พัฒนาขึน้ ว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคยัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 หรือไม ่ดงัแสดงผลการเปรียบเทียบในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบค่าสถิติ ไค-สแควร์สอดแทรกที่ใช้เปรียบเทียบโมเดล 

 2X  df 2X  df

 
Sig. GFI AGFI RMSEA 

โมเดลทางเลือกแบบท่ี 2 478.73 250    0.94 0.92 0.039 

โมเดลของผู้วจัิย 336.52 244 142.26 6 P<.00** 0.96 0.94 0.025 

ค่าไค-สแควร์สอดแทรก (Nested Chi-square)   =  142.26 **  

   
  จากตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบแบบจําลองโมเดลทางเลือกแบบที่ 2 กับโมเดลความเป็น
ผู้ประกอบการขององค์การที่ผู้ วิจัยพฒันาขึน้จะได้ค่าไค-สแควร์สอดแทรกเท่ากบั 142.26 และผลต่างของอตัรา
ความเป็นอิสระเท่ากบั 6      ผลที่ได้สรุปได้วา่ โมเดลความเป็นผู้ประกอบการขององค์การที่ผู้ วิจัยได้กําหนดขึน้มี
ความแตกต่างจากโมเดลทางเลือก  แบบที่ 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และจากดัชนีวดัความ
สอดคล้องของโมเดลแสดงให้เห็นว่า โมเดลความเป็นผู้ประกอบการขององค์การที่ผู้วิจัยได้กําหนดขึน้มีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์มากกว่าโมเดลทางเลือก     แบบที่ 2  
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ภาพท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลทางเลือกท่ี 2 

ภาพท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลทางเลือกท่ี 1 
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การอภปิรายผลการศึกษา 
  การศกึษาโมเดลความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ กรณีศึกษาสถานประกอบการอตุสาหกรรม
การผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ในประเทศไทย อธิปรายผลได้ดงันี ้
  (1) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในทิศทางเดียวกบัความเป็น
ผู้ประกอบการขององค์การ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 แสดงวา่ เมื่อสถานประกอบการอตุสาหกรรม
การผลิตมีปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การสูงจะส่งผลให้ มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของ
องค์การในระดบัที่สูงขึน้ด้วย  จากข้อสรุปดังกล่าว พิจารณาได้ว่า ถ้าองค์การมีการสนับสนนุอย่างต่อเนื่องแก่
พนกังาน อาทิ สนบัสนนุเงินทนุในการวิจยัพฒันา จัดหาวสัดอุปุกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวก รวมทัง้เปิดโอกาส
ให้พนกังานทํางานได้อย่างอิสระมากขึน้ซึ่งพนกังานสามารถเสนอแนวคิดในการพฒันาได้อย่างเสรี มีระบบการ
ให้รางวลัตอบแทนในรูปแบบที่เหมาะสม และการเลื่อนตําแหน่งมีความยตุิธรรมแล้ว ย่อมส่งผลให้ผู้บริหารและ
พนกังานมีความกระตือรือล้นในการแสวงหาโอกาส จนกลายเป็นผู้ ริเร่ิมพฒันาสินค้าและบริการใหม่ก่อนคู่แข่ง
เสมอและให้ความสําคญักบัการใช้วิธีคิดแบบใหม่ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยั
ของ Antoncic and Hisrich (2000) และผลการวิจัยของ Hornsby และคณะ (2002)     ที่พบว่า ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายในองค์การมคีวามสมัพนัธ์ทางเดียวกบัความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ  

  (2)  ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตใุนทางเดียวกบัความเป็น
ผู้ประกอบการขององค์การ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 แสดงวา่ เมื่อมีผลกระทบจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์การในระดับสูงขึน้จะส่งผลให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมมีคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการขององค์การสูงขึน้ด้วย จากข้อสรุปดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า เมื่อเกิดอปุสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์การ อาทิ การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมมีระดับสูงขึน้ เกิดสงครามราคา เกิดการขาดแคลน
ทรัพยากรที่สําคัญในการผลิต พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความต้องการของลูกค้ามี
หลากหลายแตกต่างกนั อาจจะทําให้สถานประกอบการอตุสาหกรรมต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานใหม่ อาทิ 
การส่งเสริมการสร้างสรรค์นวตักรรมทัง้นวตักรรมการผลิต การบริการ หรือนวตักรรมด้านกระบวนการ ให้สงูขึน้
รวมถงึอาจต้องปรับระบบการทํางานให้มีลกัษณะเชิงรุก โดยการเพิ่มพนูทกัษะ ความรู้ความสามารถแก่พนกังาน 
นอกจากนัน้ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การที่สงูขึน้นัน้อาจจะทําให้ผู้บริหารองค์การให้ความสําคญักับ
การประเมินความเสี่ยง และหาแนวทางใหม่ๆมาใช้ภายในองค์การซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจัยของ Antoncic 
(2007:318) ที่ศกึษาพบว่า ความเป็นปฏิปักษ์ (Hostility) เป็นตวับ่งชีท้ี่สําคญัของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การจะมีความสมัพนัธ์ระดบัสงูในทิศทางเดียวกบัความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และสอคคล้องกับการศึกษาของ Covin and Slevin (1991) ที่ได้สรุปไว้ว่า สาเหตุที่
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีลักษณะความเป็นปฏิปักษ์ (Hostility) และความเป็นวิวิธภณัฑ์ (Heterogeity) มี
ความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ เนื่องจากองค์การธุรกิจโดยทัว่ไปมกัจะมองว่า
ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ หรือสถานการณ์การแข่งขนัเป็นอปุสรรคของการดําเนินธุรกิจ ด้วยเหตนุี ้
เมื่อองค์การธุรกิจรับรู้สถานการณ์การแข่งขันหรืออปุสรรคมากเท่าใด ก็จะย่ิงปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการดําเนินงานเพื่อให้สามารถรับมอืกบัสถานการณ์การแข่งขนัหรืออปุสรรคได้มากขึน้เท่านัน้   
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  (3)  ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในทางเดียวกับผลการ
ดําเนินงานด้านการเงิน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 แสดงว่า เมื่อสถานประกอบการอตุสาหกรรมมี
การสร้างสรรค์นวตักรรม ผู้บริหารมีการกล้าเผชิญความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด และมีการดําเนินงานในลกัษณะ
เชิงรุกแล้วจะทําให้สถานประกอบการอตุสาหกรรมมีผลการดําเนินงานด้านการเงินในระดับที่สูงขึน้ ทัง้นี อ้าจ
เนื่องมาจาก เมื่อองค์การธรุกิจให้ความสําคญักบัการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยี แสวงหาแนวทางเพิ่มพูนความรู้ 
ทกัษะให้แกพ่นกังาน หรือกลุ่มผู้บริหารกล้าที่จะเสี่ยงโดยการนําแนวทางการปฏิบตัิงานใหม่ๆมาใช้ในการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ให้มากกว่าคู่แข่งขันแล้วอาจจะทําให้สามารถผลิตสินค้าใหม่ให้แก่องค์การ แล้วจะนํามาซึ่ง 
ยอดขายสินค้าที่มากขึน้และจากการนําเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้อาจจะทําให้ต้นทุนของการผลิตสินค้าลดลง
นํามาซึ่งกําไรจากผลการดําเนินงานที่มากขึน้ สอดคล้องกบั Antoncic and Hisrich (2000) ที่ศึกษาและพบว่า 
องค์การธรุกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสโลเวียเนียท่ีมีลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ
สงูแล้วจะมีความสามารถในการทํากําไรสงูด้วย 
  (4)  ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในทางเดียวกับผลการ
ดําเนินงานด้านลกูค้า อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 แสดงวา่ เมื่อสถานประกอบการอตุสาหกรรมมีการ
สร้างสรรค์นวตักรรม ผู้บริหารมีการกล้าเผชิญความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด และมีการดําเนินงานในลกัษณะเชิงรุก
แล้วจะทําให้มีผลการดําเนินงานด้านลกูค้าสงูขึน้ ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก เมื่อองค์การธุรกิจให้ความสําคญักบัการ
วิจยัและพฒันาเทคโนโลยี แสวงหาแนวทางเพิ่มพนูความรู้ทกัษะให้แก่พนกังาน หรือกลุ่มผู้บริหารมีความกล้าที่
จะเสี่ยงโดยการนําแนวทาง            การปฏิบตัิงานใหม่ๆมาใช้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ให้มากกว่าคู่แข่งขนั
แล้วอาจจะทําให้สามารถผลิตสินค้าใหม่ที่ตรงกบัความต้องการของลกูค้า จากผลวิจัยดงักล่าวจะนํามาซึ่งความ
พงึพอใจของลกูค้าและมีการเติบโตในส่วนการตลาดในระดบัที่สงูขึน้ โดยสังเกตได้จาก มีจํานวนลกูค้ารายใหม่
เพิ่มมากขึน้ ลูกค้ารายเก่ามียงัคงสั่งซือ้สินค้าอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีการพัฒนากระบวนการดําเนินงานทุก
ขัน้ตอนแล้วตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้แล้วข้อร้องเรียนต่างๆจากลกูค้าย่อมลดลงด้วย ซึ่งสอดคล้อง
กบั Johanna and Cristina (2004) ที่ได้ศึกษาและพบว่า    ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ มีอิทธิพล
ทางบวกต่อความพงึพอใจของลกูค้า เช่นกนั 
  (5)  ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในทางเดียวกับผลการ
ดําเนินงานด้านกระบวนการภายใน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 แสดงว่า เมื่อสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมมีการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้ บริหารมีการกล้าเผชิญความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด และมีการ
ดําเนินงานในลกัษณะเชิงรุกแล้วจะทําให้มีผลการดําเนินงานด้านกระบวนการภายในในระดบัที่สงูขึน้ ทัง้นีอ้าจ
เนื่องมาจาก เมื่อองค์การธรุกิจให้ความสําคญักบัการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยี แสวงหาแนวทางเพิ่มพูนความรู้
ทักษะให้แก่พนกังาน หรือกลุ่มผู้บริหารกล้าที่จะเสี่ยงโดยการนําแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ๆ มาใช้ในการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ให้มากกว่าคู่แข่งขนัแล้ว อาจจะทําให้กระบวนการในการผลิตสินค้ามีประสิทธิภาพท่ีสูงขึน้ 
อาทิ กระบวนการผลิตเกดิความผิดพลาดลดลง ผลิตสินค้าได้ตรงตามแผนงานที่กําหนด การจัดส่งสินค้าได้ตรง
เวลามากขึน้ ผลการวิจัยดงักล่าวความสอดคล้องกบั Svante and Jaana (2006) ที่ศึกษาพบว่า พนกังานและ
ผู้บริหารระดับกลางในสถานประกอบการที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการสูงจะสามารถปรับเปลี่ยน
กระบวนการดําเนินงานให้ดีขึน้ได้ และสอดคล้องกบังานวิจัยของ Bhardwaj และคณะ (2007) ที่พบว่า ความ
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เป็นผู้ประกอบการขององค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกบัผลการดําเนินงานด้านกระบวนการภายในอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ 
  (6)  ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในทางเดียวกับผลการ
ดําเนินงานด้านการเรียนรู้และการพัฒนา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า เมื่อสถาน
ประกอบการอตุสาหกรรมมีการสร้างสรรค์นวตักรรม ผู้บริหารมีการกล้าเผชิญความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดและมี
การดําเนินงานในลักษณะเชิงรุกแล้วจะทําให้มีผลการดําเนินงานด้านการเรียนรู้และการพัฒนาระดับที่สูงขึน้ 
ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก สถานประกอบการอตุสาหกรรมที่มีลักษณะความเป็นผู้ประกอบการขององค์การสูงจะให้
ความสําคญักบัพนกังานมากโดยถือว่า พนกังานเป็นสินทรัพย์อนัมีค่าขององค์การ ผู้บริหารระดบัสงูในองค์การ
ให้ความสําคญัต่อการพฒันากระบวนการทํางานของพนกังานอย่างต่อเนื่องและสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อกระตุ้น
ให้พนกังานสร้างสรรค์นวตักรรม ซึง่ลกัษณะการดําเนินงานตามที่กล่าวมา อาจทําให้พนกังานมคีวามพงึพอใจใน
การทํางานมากขึน้ได้ และองค์การที่มีลักษณะดําเนินงานเชิงรุกจะมีระดับการเรียนรู้สูง เนื่องจากสามารถนํา
ข้อมลูเกี่ยวกบั ลกูค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และตวัแทนจําหน่ายมาใช้ประโยชน์กบัองค์การมากขึน้ ซึ่งผลการศึกษานี ้
สอดคล้องกับ Johanna and Cristina (2004) ที่ได้ศึกษาและพบว่า ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การมี
อิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของพนักงาน อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบั แนวคิดของ Zahra และคณะ (1999) 
ที่ว่า พฤติกรรมเชิงประกอบการขององค์การจะทําให้เกิดการเรียนรู้ขององค์การ จากผลอภิปรายในข้อนีแ้สดงให้
เห็นวา่ ในปัจจบุนั องค์การธรุกิจจะต้องพฒันาทนุทางปัญญา อาทิ ความรู้ของพนกังานเพื่อสร้างและรักษาไว้ซึ่ง
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขนัและเพ่ิมผลการดําเนินงานขององค์การ (Marr and Spender, 2004)  
 
ข้อเสนอแนะ 
  การนําเสนอในส่วนนี ้ผู้ วิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก เป็นการนําเสนอข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
และส่วนที่สอง เป็นการนําเสนอข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครัง้ต่อไป ตามรายละเอยีดดงันี ้

1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
        จากการวิเคราะห์ข้อมลูในการวจิยั พบว่า สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ

ในทางเดียวกบัความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ และความเป็นผู้ประกอบการขององค์การมคีวามสมัพนัธ์เชิง
สาเหตใุนทางเดียวกบัผลการดําเนินงานขององค์การ ผลจากผลการวิจัยนีส้ามารถนํามาเสนอแนะเพื่อการนําไป
ประยกุต์ใช้ดงันี ้

 1.1 เพื่อให้ผลการดําเนินงานขององค์การธรุกิจดีย่ิงขึน้ องค์การควรให้ความสําคญัต่อการนํา
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการขององค์การมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยผู้บริหารสถานประกอบการควร
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้องค์การมีลักษณะดําเนินงานเชิงรุก อาทิ การให้การสนับสนุนแนวทางเพื่อ
เพิ่มพนูทกัษะ ความรู้ แก่พนกังาน การให้ความสําคญัต่อการพฒันาสินค้า/บริการใหม่ๆ ก่อนคู่แข่ง รวมถึงควรมี
การลงทนุด้านเทคโนโลยี 

                1.2  จากผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายในองค์การมีผลอย่างมากต่อความ
เป็นผู้ประกอบการขององค์การ ดงันัน้ผู้บริหารควรให้ความสําคญัต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การ โดย
ผู้บริหารควรให้การสนบัสนนุให้องค์การมคีวามสามารถในการสร้างสรรค์นวตักรรมได้แก่ การสนบัสนนุเงินทนุใน
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การวิจัยพัฒนา เป็นต้น การปฏิบัติต่อมาคือ ผู้บริหารควรให้ความเป็นอิสระในการดําเนินงานแก่พนักงานซึ่ง
หมายถึง ผู้บริหารต้องมอบความไว้วางใจแก่พนกังานในการทํางานโดยมีการกระจายอํานาจการตดัสินใจมาก
ย่ิงขึน้ (Decentralize) อีกทัง้ควรลดระดับสายการบังคับบัญชาให้สัน้ลง เพ่ือให้การปฏิบัติบางกระบวนการมี
ความรวดเร็วและทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้มากย่ิงขึน้ การปฏิบัติต่อมาคือ องค์การธุรกิจควรมีระบบการให้
รางวลัตอบแทนที่สามารถจงูใจพนกังานได้มากย่ิงขึน้ อาทิ ในการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งหรือการปรับเงินเดือน
ควรพิจารณาจากผลงานโดยตรงของพนกังานเพ่ือสร้างแรงจงูใจในการทํางานต่อไป การปฏิบตัิประการต่อมาคือ 
องค์การธุรกิจควรจัดสรรค์ทรัพยากรต่างๆ ให้เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน และการปฏิบัติต่อมาคือ ควรพิจารณา
ปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้มคีวามยดึหยุ่นเพื่อเอือ้ให้ระบบการดําเนินงานมคีวามคล่องตวัยิ่งขึน้ 

                1.3  จากผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การมีอิทธิพลต่อความเป็น
ผู้ ประกอบการขององค์การ ดังนัน้องค์การธุรกิจควรมีแผนดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใช้ประโยชน์จาก
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือควรกระตุ้ นให้พนักงานมีการปรับตัวให้ทันต่อ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การนัน้ และองค์การธุรกิจควรฝึกทบทวนให้มีความเข้มแข็ง รักงานท้าทาย เพื่อ
รับมือกบัอปุสรรคที่เกิดขึน้ ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของลกูค้าได้ 

2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยครัง้ต่อไป 
 จากผลการศกึษาในครัง้นี ้สามารถนํามาเป็นแนวทางในการทําวิจยัครัง้ต่อไปดงันี ้

2.1 การวิจยัครัง้ต่อไปควรมีการศกึษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดล้อมภายในองค์การ
ที่ส่งผลต่อความเป็นผู้ประกอบการขององค์การในประเทศกาํลงัพฒันา โดยการใช้การวิจัยเชิงคณุภาพ อาทิ การ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นต้น เพื่อให้ได้ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายในองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อการดําเนินงานที่แท้จริงขององค์การธุรกิจในประเทศกําลังพฒันา 
อยา่งเช่น ประเทศไทย เป็นต้น 

2.2 ในการวิจัยครัง้ต่อไป ควรศึกษาอิทธิพลย้อนกลบัตามแนวคิดของ Covin and Slevin 
(1991) โดยศึกษาอิทธิพลย้อนกลับจากผลการดําเนินงานทัง้ 4 ด้านมายงัความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ 
และควรศึกษาเพ่ิมเติมจากแนวคิดของ Margarietha (2007) ที่พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
ส่งผลกระทบต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ด้วยเช่นกัน นอกจากนัน้ ผู้ วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษา
เปรียบเทียบโมเดลความเป็นผู้ประกอบการขององค์การระหว่างองค์การธุรกิจกบัสถานประกอบการธุรกิจในการ
กํากับดูแลของภาครัฐ หรือเปรียบเทียบระหว่างองค์การธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตกับองค์การธุรกิจใน
อตุสาหกรรมบริการ ชึง่ถ้าศกึษาตามข้อแนะนําดงักล่าวแล้วจะทําให้องค์ความรู้เกี่ยวกบัความเป็นผู้ประกอบการ
ขององค์การเพิ่มพนูย่ิงขึน้  ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงขอเสนอ กรอบแนวคิด สําหรับการวิจยัครัง้ต่อไปดงัภาพที่ 5 
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รูปที่ 5 โมเดลเสนอแนะสําหรับการศกึษาครัง้ต่อไป 
 

2.3 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจ ดงันัน้การวิจัยครัง้
ต่อไปควรทําการศกึษาในช่วงเศรษฐกิจขาขึน้หรือควรทําการศึกษาระยะยาว (Longitudinal) โดยใช้โมเดลในการ
วิจยัครัง้นีต้รวจสอบความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ต่อไป 
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เชิงกลยทุธ์มาใช้ในการวางแผน และวางกลยทุธ์ในการดําเนินงานของกลุ่มฯ  ให้ความสําคญักบัคนรุ่นใหม่  ให้
ความรู้กบัสมาชิกอย่างต่อเนื่อง และสร้างจิตสํานึก  ในการรวมกลุ่มให้เป็นองค์กรในชมุชนด้านการผลิต  กลุ่มฯ 
ควรมีการวางแผนการผลิตเพื่อสร้างอํานาจการต่อรองกบัผู้ขายวตัถดุิบ  ควรมีการพฒันาอปุกรณ์/เคร่ืองมือใน
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Abstract 

The purpose of this research is to find the path for the people in Baan Fai Moon Tambon Pa 
Ka Tha Wang Pa District Nan Province to participate in recovering and developing local hand-woven 
textile for business by coaching them to recognize and solve problem which occur while establishing 
management, marketing, production, and financial and accounting process.  Searching the best 
way, the researcher interviewed and brainstormed with fifteen group leaders and fifteen group 
members so-called the group in order to setting a manuscript for others in the same industry.  The 
problems that the researcher found are:  Management- lack of suitable and modern management 
and participation from members or supporting institutes.  Production- rising of raw material costs. 
Marketing- lack of suitable and attractive packages and lack of promotions.  Financial and 
Accounting- lack of a good accounting system. 

Furthermore, the research shows that the group does not want to rebuild the business from 
the flood even though they have received the money from the government while most men can fix 
some tools and weaving machines by themselves.  However, the researchers gave seminars in 
‚Gaining wisdom and developing local hand-woven textile business for the future project‛ including 
production planning and demand forecasting, brand designing and packaging, productivity, account 
keeping such as balance sheet, income statement, expenses and benefits booking, and project 
writing to receive funds from the government. 

For the continuous enhancement and learning, the researchers comments that the group 
should:   
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Management- Develop participating management planning, strategic management, 
strategic process management, empowering teenager, continuously knowledge providing for 
members, and creating a group culture. 

Production - Have a production plan in order to create force for dealing with suppliers, 
develop tools and machines by combining old wisdom and new technology, promote skills, and 
regularly concern quality of the products. 

Marketing - Have its own brand, display shops in town and attractive places, new products 
and style for changing demand, complete packages with brand and address, and a net work with 
groups in the same industry. 

Financial and Accounting - Understand in cost calculating, establish community welfare 
fund for the members, and create standard accounting system. 

Finally, the best way to get people to participate in are building norm in youth in order to 
remaining the local weaving culture, creating activities between the group and community, or 
teaching weaving for teenagers and others.  
บทน า 

การทอผ้านบัเป็นอาชีพหตัถกรรมที่มีความสําคญัอย่างหนึ่งของชุมชนในประเทศไทย    ซึ่งการทอผ้า
มีการพฒันากระบวนการผลิต และคณุภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ ใช้อยู่ตลอดเวลา 
นบัตัง้แต่อดีตมาจนถงึปัจจบุนั  สําหรับประเทศไทยนัน้ ผ้าทอพืน้เมือง นบัว่าเป็นหตัถกรรมพืน้บ้านที่สืบทอดกนั
มานาน ซึ่งแต่ละภมูิภาคหรือพืน้ที่จะมีเอกลักษณ์ หรือลกัษณะเฉพาะที่แตกต่างกนั มีทัง้ผ้าไหมและผ้าฝ้ายที่มี
ลวดลายต่างๆ สวยงามแตกต่างกันไปตาม iศิลปวฒันธรรมของแต่ละชนเผ่า ซึ่งมีกรรมวิธีการผลิตและการใช้
ลวดลาย ตลอดจนสีสันต่างๆ บนเนือ้ผ้าตามอิทธิพลที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษ ขนบธรรมเนียม ความเช่ือ และ

วฒันธรรมในการดํารงชีวิต ตลอดจนค่านิยมในสงัคมที่สืบทอดกนัมา  
จงัหวดัน่านเป็นจงัหวดัหนึง่ในภาคเหนือตอนบน  ที่มีการก่อตัง้กลุ่มต่างๆ ในการผลิตสินค้าหนึง่ตําบล

หนึง่ผลิตภณัฑ์ ปัจจบุนัมีสินค้าจํานวน 420 รายการ    ซึง่ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภท ผ้าทอพืน้เมืองต่างๆ เช่น 
ผ้าทอลายนํา้ไหล ผลิตภณัฑ์จากหวาย และสินค้าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

กลุ่มทอผ้าพืน้เมืองบ้านฝายมลู  ต.ป่าคา  อ.ท่าวงัผา  จ. น่าน ได้รวมกลุ่มขึน้ในปี พ.ศ. 2541  เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชนในชมุชน  และได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการกลุ่มทอผ้าเพื่อดําเนินการทางการผลิต และจัด

                                                
 ทรงศกัด์ิ ปรางควฒันากลุ และแพทริเซีย ชีสแมน แน่นหนา.  2533.  ผ้าโบราณแห่งนครเชียงใหม่. กรุงเทพฯ :  
ทบวงมหาวิทยาลยั. 5. 
 พระครูปลดัสมชาย ธีรปัญโญ.  2544.  ประวัตไิทยพวนบ้านฝายมูล.  กรุงเทพ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. 1 
 

   ไทยตําบลดอทคอม, 2549 “ ต าบลป่าคา” [ระบบออนไลน์]  แหลง่ที่มา  

http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=550602   (15 มีนาคม 2549) 

http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=550602
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จําหน่ายมากขึน้   โดยมีการผลิตและจําหน่ายผ้าทอพืน้เมืองประกอบไปด้วย ผ้าฝ้าย  ผ้าฝ้ายสีพืน้  ผ้าทอลายนํา้
ไหล  ผ้าไหม  ซิ่นม่านไทยพวน  ซิ่นคําเคิบ  เป็นต้น  การดําเนินงานของกลุ่มทอผ้าพืน้เมืองในปัจจุบนัประสบ
ปัญหาในด้านการตลาด  ความไม่พร้อมในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (ต้นทนุสูง)  ต้องการพัฒนาฝีมือ และเพ่ิม
ปริมาณการผลิต รวมทัง้การขาดแคลนเงินทนุหมนุเวียน  ซึง่ทางกลุ่มทอผ้าพืน้เมืองมคีวามต้องการบคุลากรด้าน
การตลาด  และต้องการให้มีหน่วยงานเข้ามาสนบัสนนุ  การดําเนินงานของกลุ่ม  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
และศกัยภาพของกลุ่มให้สามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตามเมื่อวนัที่ 20 สิงหาคม 2549 ที่ผ่าน
มา เกิดสถานการณ์นํา้ท่วมอย่างหนัก โดยเฉพาะพืน้ที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดน่าน นํา้ป่ าได้ไหลทะลักเข้าท่วม
บ้านเรือนประชาชนในหลายอําเภอค่อนข้างวิกฤตหนกั  อาทิ  อําเภอเมือง ท่าวงัผา ทุ่งช้าง  บ่อเกลือ เชียงกลาง  
และ ก่ิงอําเภอภเูพียง   โดยที่ อ.ท่าวงัผา ได้รับผลกระทบหนกัที่สดุ มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทัง้คืน ปริมาณนํา้ได้
ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรอย่างรวดเร็ว ระดบันํา้สูงถึง 9.30 เมตร ส่งผลให้พืน้ที่ลุ่ม และพืน้ที่ริมฝ่ัง 2 ตําบล 
รวม 6 หมู่บ้าน คือ ตําบลป่าคาและตําบลศรีภูมิ บ้านเรือนกว่า 3,000 หลังคาเรือน จมอยู่ใต้ระดับนํา้สูงถึง 3 

เมตร ซึง่ถอืว่าหนกัที่สดุในรอบ 50 ปี   ดงันัน้ ทางคณะผู้ วิจัยมีจึงความสนใจที่จะเข้าไปศึกษาแนวทางในการ
ฟืน้ฟแูละพฒันากระบวนการบริหารจดัการ  การตลาด  กระบวนการผลิต  และการเงินการบญัชี  รวมถงึแนวทาง
พฒันา การแก้ไขปัญหา และการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มทอผ้าพืน้เมือง ที่อยู่ในพืน้ที่ศึกษา เพื่อหาแนวทาง
เสริมสร้างความมศีกัยภาพของและความเข้มแข็งของกลุ่มทอผ้าให้ยัง่ยืนได้ต่อไป 

ในการศึกษาการฟื้นฟูและพัฒนาธุรกิจผ้าทอพืน้เมืองของกลุ่มทอผ้าพืน้เมืองบ้านฝายมูล ต.ป่าคา      
อ.ท่าวงัผา จ.น่าน อย่างมีส่วนร่วมนัน้ ผู้วิจยัได้กําหนดคําถามหลกัในการวิจัย คือ กลุ่มทอผ้าพืน้เมืองบ้านฝาย
มลู จะมีแนวทางในการฟืน้ฟแูละพฒันาธุรกิจผ้าทอพืน้เมืองของกลุ่มฯ อย่างมสี่วนร่วมได้อย่างไร 
  
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อศึกษาแนวทางในการฟืน้ฟูและพัฒนาผ้าทอพืน้เมืองของกลุ่มทอผ้าโดยมีสมาชิกกลุ่ม ทอผ้า
พืน้เมือง บ้านฝายมลู ต. ป่าคา อ. ท่าวงัผา จ. น่าน เข้ามามีส่วนร่วม 

2. เพื่อศกึษาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในการผลิตผ้าทอพืน้เมืองของกลุ่มทอผ้าพืน้เมอืงบ้านฝายมลู 
ต.ป่าคา อ. ท่าวงัผา จ. น่าน 

3.  เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ การตลาด กระบวนการผลิต ฝีมือ
แรงงานและการเงินการบญัชีของกลุ่มทอผ้าพืน้เมืองบ้านฝายมลู ต. ป่าคา อ. ท่าวงัผา จ. น่าน  

 
 
 
 
 

                                                


   รัฐสภาไทย, 2549 “ อุทกภยัภาคเหนือ” [ระบบออนไลน์] แหลง่ที่มา 
http://www.parliament.go.th/parcy/sapa_db/e_service/gennews_index.php  (22 สิงหาคม 2549) 

http://www.parliament.go.th/parcy/sapa_db/e_service/gennews_index.php


 

 

 94 

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

 
‡กรอบแนวความคดิในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1-1 กรอบแนวคดิการวจิัยโครงการ 
 
วธีิการศึกษา 
 

                                                

 

การมีส่วนร่วมในการฟืน้ฟแูละพฒันาผ้า
ทอพืน้เมืองอย่างมีส่วนร่วม 

 กําหนดแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา 

 กําหนดแนวทางในการพฒันาใน
ด้านต่างๆ  

- พฒันากระบวนการบริหาร
จดัการ 
- พฒันาการตลาด 
- พฒันากระบวนการผลิต 
- พฒันาฝีมือแรงงาน 
- พฒันาการบริหารและ
จดัทํารายงานทางการเงิน
และการทําบญัชี 

 กําหนดแนวทางในการ
พฒันาการมีส่วนร่วม 

แนวทางในการฟืน้ฟู
และการพฒันาการ
บริหารจดัการกลุ่มทอ
ผ้าพืน้เมืองอย่างมี
ส่วนร่วมและมี
ประสิทธิภาพ 

เกิดการพฒันาองค์ความรู้ใน
ด้านต่างๆ 

 ด้านกระบวนการ
บริหารจดัการ 

 ด้านการตลาด 

 ด้านกระบวนการผลิต 
ด้านพฒันาการบริหาร
และจดัทํารายงาน
ทางการเงินและการทํา
บญัชี 

  

- ข้อมลูพืน้ฐานของกลุ่มในชมุชนที่เป็น
พืน้ท่ีการศึกษา 
-  การดําเนินงานในปัจจบุนั 
-  ปัญหา/อปุสรรค 
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ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตพืน้ท่ีศกึษา    หมู่บ้านบ้านฝายมลู ต.ป่าคา อ. ท่าวงัผา จ.น่าน   ขอบเขตประชากร ได้แก่ผู้นํา

กลุ่มทอผ้าพืน้เมืองบ้านฝายมลู ประชาชนในหมู่บ้านบ้านฝายมลู และสมาชิกของกลุ่มทอผ้าพืน้เมืองบ้านฝาย
มลู  
ขัน้ตอนการศึกษา 
 การวิจยัในครัง้นี ้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory action Research: PAR) 
คือจะมุ่งเน้นบทบาทสําคญัอยู่ที่สมาชิกกลุ่ม ทัง้ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมกระบวนการวิจยั เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิก
กลุ่ม ร่วมคิดปัญหาและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม โดยการวิจัยในลักษณะนีมุ้่งเน้นให้สมาชิกกลุ่มเกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั หาทางออกในการแก้ปัญหาร่วมกนั ตลอดจนร่วมกนัในการตรวจสอบการดําเนินงาน  
และในการวิจัยครัง้นีไ้ด้ใช้การวิจัยเชิงคณุภาพ  (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative 
Research)  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสมัภาษณ์ ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดทฤษฎีในการบริหารธุรกิจ  โดย
ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้การสมัภาษณ์จาก  ประชากรท่ีเป็นผู้นําและสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านฝายมลู  และ
ผู้นําชมุชน    นอกจากนีย้งัสมัภาษณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มตวัอย่างที่เป็นสมาชิกในชุมชน  โดย
การสุ่มตวัอย่าง  (Random  Sampling)  โดยไม่ใช้หลกัความน่าจะเป็น  (Non - probability  Sampling) ใช้วิธี
สุ่มแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ที่เป็นการเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างที่ผู้วิจัยเห็นว่าจะได้ข้อมลูที่เป็น
ประโยชน์ต่องานวิจยั  และทําการวิเคราะห์ข้อมลูโดยพรรณนาวิเคราะห์   
วธีิการเก็บรวมรวบข้อมูล 

รายละเอียดของการเกบ็รวบรวมข้อมลูมีความแตกต่างกนัในรายละเอียดดงันี ้
ประชากรที่เป็นผู้ นําและสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านฝายมูล  ผู้ วิจัยดําเนินการสัมภาษณ์ในเร่ือง  การ

ดําเนินงานของกลุ่มในปัจจุบนั  และหลงัจากประสบอทุกภัย ประกอบด้วย  การตลาด  การผลิต  การเงิน  การ
บญัชี  การจดัการ  การบริหารทรัพยากรมนษุย์  เป็นต้น  ปัญหาที่ประสบจากการดําเนินงานในภาวะปกติ  และ
เมื่อประสบอทุกภยั   ผลกระทบที่ได้รับจากอทุกภยั  การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล  และแนวทางในการ
ฟืน้ฟ ู และพฒันากลุ่มทอผ้าพืน้เมืองบ้านฝายมลู 

ส่วนผู้นํากลุ่มและสมาชิกในหมู่บ้าน  ผู้ วิจัยดําเนินการสัมภาษณ์ในเร่ือง  ผลกระทบที่ชุมชนได้รับจาก
การมีกลุ่มทอผ้าพืน้เมืองบ้านฝายมูล  และแนวทางในการฟื้นฟูและพัฒนากลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  
รวมทัง้แนวทางในการที่จะทําให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มทอผ้าพืน้เมืองอย่างมี
ส่วนร่วมต่อไป 
 ซึ่งข้อมลูทัง้หมดที่ได้จากการสัมภาษณ์  ผู้ วิจัยดําเนินการสรุปและบรรยาย  รวมทัง้นํามาวิเคราะห์  
และประชุมกลุ่มร่วมกันกบัสมาชิกของกลุ่มทอผ้า  เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้  และการฟื้นฟ ู 
พฒันากลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  นอกจากนีย้งัทําการศกึษาความต้องการของผู้นํากลุ่มและสมาชิกกลุ่มใน
การพฒันาและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดงักล่าว 
สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 
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จากคําถามในการวิจัย กลุ่มทอผ้าพืน้เมืองบ้านฝายมลู  มีแนวทางในการฟืน้ฟแูละพฒันาธุรกิจผ้าทอ
พืน้เมืองของกลุ่มฯ อย่างมีส่วนร่วม ภายใต้ความแตกต่างของอาย ุการศึกษา อาชีพ ของสมาชิกสามารถสร้าง
การมีส่วนร่วมในด้านการบริหารจดัการ และกาํหนดแนวทางการดําเนินงานของกลุ่มได้ 

หลังจากการดําเนินการวิจัยในครัง้นี ้คณะผู้ วิจัยได้ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันกนักับทางกลุ่ม แต่ละด้านซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการผลิต การตลาด ด้าน
การเงินและบญัชี ซึง่สามารถสรุปดงันี ้ 

 
ปัญหาและแนวทางในการพฒันาผ้าทอพืน้เมอืงของกลุ่มทอผ้าพืน้เมือง บ้านฝายมลู ต. ป่าคา อ. ท่าวงั

ผา จ. น่าน 
 

ปัญหาด้านการบริหารจดัการ 
ปัญหาในการบริหารจัดการกลุ่มพบว่า  ทางกลุ่มไม่มีการบริหารจัดการที่ทนัสมยัและเหมาะสม  ไม่มี

การวางแผนงานในอนาคต  ไม่มีโครงสร้างในการบริหารงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบของสมาชิก ตลอดจนมี
การเมืองภายในกลุ่ม  ส่วนการขาดการวางแผนด้านการผลิต  การเงิน และการตลาด  ขาดการประสานงานที่ดี  
ไม่มีการจดัฝึกอบรมให้กบัสมาชิกอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง  และสมาชิกขาดความรู้ความสามารถ เป็นความ
คิดเห็นเพิ่มเติมในปัญหาด้านการบริหารจดัการจากสมาชิกกลุ่ม 

แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจดัการ 
 1. วางแผนการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม  กลุ่มควรนําการจัดการเชิงกลยทุธ์มาใช้ในการวางแผน
และวางกลยทุธ์ในการดําเนินงานของกลุ่ม  เพื่อวางแผนและกําหนดแนวทาง ด้านการผลิต การเงิน การตลาด 
สําหรับการพฒันากลุ่มที่ชดัเจน สอดคล้องกบัแนวคิดทางด้านการจัดการ ซึ่งเป็นหลกัพืน้ฐาน ประกอบด้วยการ

วางแผน การสัง่การ การจัดคนเข้าทํางาน การสั่งการ และการควบคมุ   รวมทัง้ต้องอาศยัเครือข่ายและความ
ร่วมมือของทกุฝ่าย ช่วยกนัผลกัดนัให้เป็นไปตามแนวทางที่กาํหนด  กลุ่มทอผ้าจะได้พฒันาไปในทิศทางที่ชดัเจน
และเป็นมาตรฐาน  และควรดําเนินการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม และมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อที่จะทําให้สมาชิกของกลุ่มทอผ้าพืน้เมืองเข้าใจในทิศทางเดียวกนัของกลุ่ม และสามารถนําไปปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแผนการดําเนินงานที่ได้กําหนดไว้อย่างถกูต้อง  ซึ่งสอดคล้องกบั งานวิจัยเร่ือง การพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มอาชีพของกลุ่มเกษตรกร ตําบลสนัทราย อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า จากการวิจัยเกิดแนวคิดว่า 
การมีส่วนร่วม หมายถงึ กระบวนการท่ีประชาชนได้เรียนรู้ และรับรู้ความสามารถของตนเอง แล้วพยายามเข้าไป
ควบคมุ ตดัสินใจ และจดัการทรัพยากรของชมุชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดแก่ชุมชนของตนเอง อนันําไปสู่การ

พึง่พาตนเองได้  
2. ให้ความสําคญักับคนรุ่นใหม่  มีการสนับสนนุในคนในชุมชนมีส่วนร่วมหรือสมคัรเป็นสมาชิกของ

กลุ่มผ้าทอพืน้เมืองโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เพราะในปัจจุบนัสมาชิกของกลุ่มทอผ้าพืน้เมืองเป็นผู้สงูอาย ุจึงส่งผล

                                                
    สมคิด  บางโม 


   สวุรรณา  บวัพนัธ์ 



 

 

 97 

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

ให้มีข้อจํากดัในการผลิตและพฒันาประสิทธิภาพในการทํางานให้ดีย่ิงขึน้ ดงันัน้การสนบัสนนุให้คนรุ่นใหม่สนใจ
และมาเป็นสมาชิกของกลุ่มทอผ้าพืน้เมอืง นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก ยงัเป็นการช่วยสืบทอด
ศิลปวฒันธรรมของทางถ่ินได้อกีทางหนึง่ด้วย  ซึง่สอดคล้องกบั งานวิจยั เร่ือง การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
สิ่งทอพืน้บ้านที่มีผลกระทบต่อวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา ตําบลทุ่งกล้วย ก่ิงอําเภอภซูาง จังหวดั
พะเยา  พบว่า  ระบบวฒันธรรมการทอผ้าไทลือ้ของตําบลทุ่งกล้วย มีวิถีการทอผ้าที่เป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มตน 
สืบทอดกนัมาตัง้แต่บรรพบรุุษสัง่สมเป็นภมูิปัญญาชาวบ้าน ท่ีผ่านการขดัเกลาทางสงัคมจากรุ่นหนึง่สู่อีกรุ่นหนึ่ง
สืบต่อกันมา แต่ปัจจุบันสังคมวัฒนธรรมของชาวไทลือ้มีการกลืน กลายทางวัฒนธรรมของคนเมือง จึ งทําให้
บางอย่างเปลี่ยนแปลงไป แต่ในขณะเดียวกนัจะมีการธํารงเอกลกัษณ์ทางชาติพันธุ์ไว้ ทําให้คนในชุมชนมีการ

ตระหนกัและยงัคงสืบทอดวฒันธรรมวิธีการทอผ้าของตนไปยงัคนรุ่นใหมอ่ีกด้วย 
3. ให้ความรู้กบัสมาชิกอย่างต่อเน่ือง  การจะพฒันากลุ่มให้มัน่คงและยัง่ยืน ควรมีการเพิ่มเติมความรู้

เก่ียวกบัการบริหารจดัการธุรกิจในทกุด้านให้กบัสมาชิก เพื่อให้สมาชิกมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ (หรือเข้าใจ
ระบบต่างๆ อย่างง่ายๆ ได้) อันจะทําให้สมาชิกกลุ่มสามารถหารือ เสนอความเห็น ร่วมมือกนั และสามารถ
พฒันาในทกุด้าน ไปพร้อมๆ กนั  โดยการให้ความรู้หรืออบรมนัน้  ทางกลุ่มสามารถขอความช่วยเหลือจาก
องค์กรภาครัฐได้  เช่น  กรมส่งเสริมอตุสาหกรรมภาคเหนือ เป็นต้น 
 4. สร้างจิตสํานึก  ควรจะมีการสร้างจิตสํานึกในการรวมกลุ่มให้เป็นองค์กรในชุมชน เพราะ
นอกเหนือจากการรวมกนัเพ่ือผลิตและขายแล้ว การรวมกลุ่มยงัช่วยสร้างอํานาจในการต่อรองให้เกิดความ
เข้มแข็งให้แก่กลุ่มและชมุชนอีกด้วย 
 

ปัญหาด้านการผลิต 
ปัญหาด้านการผลิต พบว่า  ราคาของวตัถดุิบมีการปรับตวัสงูขึน้  ระยะเวลาในการทอผ้าของสมาชิกไม่

มีความแน่นอน เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ ทําไร่ ทํานา  ซึ่งจะทอผ้าเมื่อว่างจากการประกอบ
อาชีพหลกั  ทําให้บางครัง้ผลติสินค้าไมท่นัต่อความต้องการของลกูค้า  และไม่สามารถควบคมุได้  ทําให้มีปัญหา
ในการบริหารจดัการตามการรับคําสัง่ซือ้จากลกูค้า  เคร่ืองมอืหรืออปุกรณ์ไม่ทนัสมยั และไม่มีการพฒันาลายผ้า 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิต 
1. ควรวางแผนการผลิตเพื่อสร้างอาํนาจการต่อรองกบัผู้ขายวตัถดุิบ เน่ืองจากปัญหาที่สําคญัในการ

ผลิต คือ  การที่วัตถดิุบมีราคาสูง  ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของค่าครองชีพ  และสภาวะเศรษฐกิจ  ดงันัน้
หากกลุ่มทอผ้ามีร้านจําหน่ายวตัถุดิบประจํา ที่เช่ือถือด้านคณุภาพได้ และมีราคาสมเหตุสมผล  ก็จะเป็นการ
ดีกว่าการหาซือ้ยงัร้านอื่นแตกต่างกนัไปในแต่ละครัง้  ซึ่งนอกจากจะไม่ได้รับการอํานวยความสะดวกเท่าที่ควร
ในการจัดซือ้จัดหา อาจจะทําให้มีปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพสินค้าในอนาคต รวมทัง้อาจทําให้เกิดปัญหาด้าน
ต้นทุนวัตถดิุบ  โดยทางกลุ่มอาจทําสัญญาในการจัดซือ้วตัถดุิบกบัร้านที่เชื่อมัน่ว่ามีคุณภาพ  ว่าจะซือ้เป็น
ประจําอย่างต่อเนื่องตามความต้องการก็อาจจะได้สิทธิพิเศษด้านราคาได้  อย่างไรก็ตามสําหรับการแก้ไขใน

                                                
เดือนนภา  ปัญญาวงค์ 



 

 

 98 

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

ระยะยาว  ทางกลุ่มควรมกีารวางแผนด้านการผลิตว่ามีความต้องการวตัถดุิบแต่ละประเภทอย่างไร  จะได้จัดซือ้
วตัถดุิบได้ตามวตัถปุระสงค์  และไม่เกิดการซือ้วตัถดุิบมาเก็บไว้แล้วไม่ได้ใช้  ทําให้เกิดต้นทนุจมได้ 

2. การพฒันาอปุกรณ์/เคร่ืองมือในการผลิต  ภมูิปัญญาเร่ืองเก่าแก่และดัง้เดิมของชมุชน มกัไม่ถกู
สืบทอดและไม่ได้รับความสนใจ  เพราะมีกรรมวิธีการผลิตที่ยาก หรือต้องใช้ฝีมือ ประสบการณ์ ความตัง้ใจเป็น
อยา่งมาก  ทําให้มีกลุ่มคนไม่มากนกัท่ีจะเสียสละเวลาในการอนรุักษ์ภมูิปัญญาเหล่านี ้ ดงันัน้การประสานงาน
ไปยงัหน่วยงานที่มีความชํานาญเฉพาะด้าน ในการพัฒนาอุปกรณ์/เคร่ืองมือในการทอผ้า ให้ทันสมัยขึน้และ
สะดวกต่อการใช้งานมากขึน้ หรือใช้งานง่ายขึน้  อาจจะทําให้มีผู้ให้ความสนใจสืบสาน   ภมูิปัญญาเหล่านีต้่อไป  
และนอกจากนีแ้ล้ว การมีอปุกรณ์ที่มีนวตักรรมใหม่ๆ ซึ่งทําให้ใช้งานง่ายขึน้ ผลิตได้เร็วขึน้  ยงัจะช่วยลดปัญหา
ในการผลิตไม่ทนัตามคําสัง่ซือ้ และสามารถช่วยในการเพ่ิมปริมาณผลผลิต เพื่อพฒันาไปสู่อตุสาหกรรมได้เร็ว
ขึน้   อย่างไรก็ตามการกระทําข้างต้นคงต้องใช้เวลาในการพฒันา  ดงันัน้ที่ทําได้ในปัจจบุันคือสมาชิกทกุคนควร
มีการปรับปรุงกี่ ที่เป็นอปุกรณ์การผลิตหลกัให้มีความคงทนและมีประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีย่ิงขึน้ เพราะกี่ท่ีใช้
ทอผ้าของกลุ่มผ้าทอพืน้เมืองส่วนใหญ่ จะสร้างขึน้ด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้าน ซึ่งจะไม่มีการกําหนดรูปแบบ
และขนาดของก่ีที่เป็นมาตรฐาน 

3. การพฒันาฝีมือและคุณภาพ  อาจทําได้โดย การแบ่งระดบัคุณภาพของผู้ทอตามประสบการณ์ 
และมีการจ่ายค่าตอบแทนตามคณุภาพของงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาฝีมือของผู้ทอ  และควรมีการ
แบ่งระดับคุณภาพผ้าทอในระดับชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคณุภาพผ้าทอและเอือ้ประโยชน์ต่อการ    
ตัง้ราคาให้แตกต่างกันตามคุณภาพของงาน   เนื่องจากคุณภาพในการผลิตหรือการทอผ้า จะขึน้อยู่กบัผู้ทอ
โดยตรง ซึ่งผู้ทอบางคนยงัไม่มีความเช่ียวชาญมากนัก เพราะเพิ่งเร่ิมทอผ้า ดังนัน้ทางกลุ่มทอผ้าพืน้เมืองควร
เชิญผู้อาวุโส หรือผู้ สูงอายุที่มีประสบการณ์และเช่ียวชาญในเร่ืองของการทอผ้ามาช่วยฝึกสอนเทคนิค หรือ
วิธีการเพื่อให้เกิดความชํานาญมากขึน้ 
 

ปัญหาด้านการตลาด 
ปัญหาด้านการตลาด  พบว่า ไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม  ไม่มีงบประมาณในการโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์  ลายผ้าไม่ตรงกบัความต้องการของลกูค้าเน่ืองจากเป็นลายโบราณ  ไม่ทนัสมยั  ไม่สามารถแปร
รูปผ้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้  และไม่สามารถหาตลาดใหม่ๆ ได้ สมาชิกกลุ่มยงัได้ให้ความเห็น
เพิ่มเติมในด้านการตลาดพบว่ามีปัญหาไมม่ีตราสินค้าเป็นของตนเอง และ ไม่มกีารบรรจหุีบห่อที่เป็นเอกลกัษณ์   

แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการตลาด 
1. การให้ความสําคัญกับตราสินค้า  กลุ่มควรมีการออกแบบตราสินค้า (Brand) ของกลุ่มทอผ้า

พืน้เมืองที่เป็นเอกลกัษณ์ของตนเองขึน้มา ซึง่จะสามารถสร้างความแตกต่างจากกลุ่มทอผ้าพืน้เมืองอื่นๆ เพราะ
กลุ่มผ้าทอพืน้เมืองส่วนใหญ่จะตัง้ช่ือตามสถานท่ีผลิตหรือลายผ้าเท่านัน้ เช่น กลุ่มผ้าทอพืน้เมืองบ้านดอกคําใต้ 
กลุ่มผ้าทอลายนํา้ไหล แต่จะไม่มีการตัง้ช่ือย่ีห้อหรือตราสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ทําให้ลูกค้าไม่เกิด
ความจดจําหรือประทบัใจในชื่อหรือตราสินค้านัน้ๆ   

2. การเปิดหน้าร้านในจังหวัด/สถานที่ท่องเที่ยว ในอนาคตกรณีที่กลุ่มมีเงินทนุมากพอ การเปิดตัว
สินค้าหรือการทําให้สินค้าเป็นที่รู้จกันัน้  การเปิดหน้าร้านในจังหวดัที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่ท่องเที่ยว



 

 

 99 

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

ต่างๆ สําหรับจังหวดัน่าน  อาจจะเปิดที่บริเวณวดัที่มีช่ือเสียง  ท่ีมีนกัท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นประจํา  จะทําให้
สินค้าของกลุ่มเป็นท่ีรู้จกัและได้รับความนิยมมากขึน้ 

3.  การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และลวดลาย  กลุ่มควรมีการปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์และ
ลวดลายของผ้าทอพืน้เมือง โดยการศึกษาถึงความต้องการของลูกค้าและตลาด เพราะกลุ่มทอผ้าพืน้เมืองจะ
ผลิตสินค้าหรือลวดลายในรูปแบบเดิมๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน ซึ่งเป็นผลดีในแง่ของการอนุรักษ์  แต่
อยา่งไรก็ตามควรมีการพฒันาลายใหม่ๆ ตามความต้องการของตลาดไปด้วยก็จะทําให้ผ้าทอพืน้เมืองของกลุ่ม
เป็นท่ีต้องการของตลาดมากย่ิงขึน้  เพราะจดุแข็งของกลุ่มคือ  เป็นผู้ที่มีฝีมือในการทอผ้ามาเป็นเวลานาน  งานมี
คณุภาพ   นอกจากนีอ้าจจะลองติดต่อกบักลุ่มอืน่ๆ ในบริเวณหมู่บ้านเดียวกนั หรือหมู่บ้านใกล้เคียงที่ทําการตดั
เย็บเป็นสินค้าสําเร็จรูป  เพ่ือเป็นการพัฒนารูปแบบสินค้า  เพราะในปัจจุบันมีความนิยมซือ้เสือ้ผ้าพืน้เมือง
สําเร็จรูปกันมากขึน้  โดยเฉพาะวัยรุ่นที่เร่ิมมีค่านิยมในการนําผ้าทอพืน้เมืองมาใส่ก็จะต้องการเป็นเสือ้ผ้า
สําเร็จรูปแล้วเช่นเดียวกนั  ซึ่งจะทําให้สามารถขยายตลาดได้กว้างขวางขึน้  หรืออาจแจ้งความจํานงขอความ
ช่วยเหลือไปยงักรมส่งเสริมอตุสาหกรรมภาคเหนือ  หรือสถาบนัการศึกษาในการพฒันาผลิตภณัฑ์หรือลายผ้าก็
ได้  สอดคล้องกบังานวิจัย เร่ือง  การออกแบบเสือ้ผ้าสตรีวยัทํางานที่มีส่วนประกอบของผ้าทอพืน้เมือง จังหวดั
เชียงใหม่  พบว่า การออกแบบเสือ้ผ้าสตรีวยัทํางานที่มีส่วนประกอบของผ้าทอพืน้เมือง นกัออกแบบต้องศึกษา
ด้านความต้องการของรูปแบบเสือ้ผ้า เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของสตรีในยคุปัจจุบัน อีกทัง้เป็นการเพ่ิม
แนวโน้มให้ผู้คนหนัมานิยมสวมใส่เสือ้ผ้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน และเป็นการส่งเสริมศิลปหตัถกรรม
ของไทยให้สืบเนื่องต่อไป * 

4.  การทําบรรจุภณัฑ์ที่มีตราสินค้า/ที่อยู่ของกลุ่ม ควรมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกบัผลิตภัณฑ์ 
เพราะทางกลุ่มทอผ้าพืน้เมืองไม่มีการสร้างบรรจุภณัฑ์ที่เป็นเอกลกัษณ์และน่าดึงดดูใจแก่ผู้ ซือ้ ส่วนใหญ่จะใช้
ถงุพลาสติกทัว่ไปในการขายผลิตภณัฑ์ หากมีการออกแบบและใช้บรรจุภณัฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และน่าดึงดดูใจ 
จะช่วยให้ขายได้ง่ายและยงัเพ่ิมมูลค่าของผลิตภณัฑ์ได้อีกทางหนึ่งด้วย  นอกจากนีบ้รรจุภณัฑ์ควรมีช่ือ ที่อยู ่
เบอร์โทรศพัท์ที่สามารถติดต่อกบักลุ่มได้เพื่อจะช่วยทําให้ลกูค้าสามารถระลึกถึง  และจดจําได้ และเมื่อมีความ
ต้องการในการซือ้ซํา้ก็จะติดต่อได้  หรือสามารถแนะนําผลิตภณัฑ์ต่อให้กบัผู้อื่น ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดทางการ
ตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ในเร่ืองของภาพลักษณ์ของตราสินค้า เพื่อสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภณัฑ์
รวมถึงบรรจุภณัฑ์ที่จะดึงดดูให้ผู้บริโภคให้สนใจเลือกซือ้ และเป็นการนําข้อมลูข่าวสารเก่ียวกับตัวสินค้าไปยัง

ผู้บริโภคได้อกีด้วย  

5.  การสร้างเครือข่ายกบักลุ่มที่ทําการผลิตสินค้าใกล้เคียงกัน  การสร้างความสัมพันธ์ หรือความ
ร่วมมือระหว่างกลุ่มที่ทําการผลิตสินค้าที่มีความใกล้เคียงกนั  จะทําให้เกิดอํานาจการต่อรองที่สูงขึน้  เช่น  การ
ซือ้วตัถดุิบ หากมีการรวมกลุ่มกนัและซือ้ในปริมาณที่มากขึน้  ก็จะทําให้ได้ส่วนลดมากขึน้  ซึง่เป็นการลดต้นทนุ
การผลิตได้อีกวิธีการหนึ่ง  นอกจากนีอ้าจช่วยในเร่ืองของการออกร้านแสดงสินค้า  เนื่องจากการเดินทางไป  

                                                
*
     กมลภทัร์  รักสวน 


   ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ 
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ออกร้านจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสงู  หากมีการรวมกลุ่มกนัก็จะทําให้สามารถประหยดัต้นทนุและเวลาได้อีก
ด้วย 
 

ปัญหาด้านการเงินและการบญัชี 
ปัญหาด้านการเงินและบญัชี พบว่า  ทางกลุ่มไม่มีระบบบญัชีที่มีมาตรฐาน  ไม่มแีหล่งเงินทนุท่ีแน่นอน

ที่ให้การสนับสนุน  และไม่มีวิธีการคิดราคาและต้นทุนที่ถูกต้อง   ตลอดจน กลุ่มยัง ขาดแคลนเงินทุนในการ
ดําเนินกิจกรรมทางการผลิต  เช่น  ซือ้วตัถดิุบ  เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  ขาดแคลนเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนิน
กิจกรรมของกลุ่ม  ขาดแคลนเงินทนุในการส่งเสริมและพฒันาทกัษะของสมาชิก  ขาดการส่งเสริมการออมทรัพย์
ภายในกลุ่มเพ่ือเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน  และขาดแคลนเงินทุนในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด   เช่น  การ
บรรจหุีบห่อ  การแสดงสินค้า  การโฆษณา  ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัย เร่ือง ผลตอบแทนจากการลงทนุในการ
ผลิตผ้าทอพืน้เมืองระดบัอตุสาหกรรมในครัวเรือน ในเขตอําเภอสนักําแพง จังหวดัเชียงใหม่  พบว่า  ปัญหาและ
อปุสรรคของผู้ผลิตผ้าทอพืน้เมืองในเขตอําเภอสันกําแพง คือ การขาดเงินทุนหมุนเวียนที่ จะนํามาซือ้วัตถุดิบ 
หรือวตัถดุิบมีราคาสงูขึน้ การขาดเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยให้การผลิตมีความรวดเร็ว การขาดประสิทธิภาพ
ในการผลิตทําให้ผลิตภณัฑ์ไม่มีคณุภาพตรงตามความต้องการของตลาด ประกอบกบัราคาที่จําหน่ายมกัจะไม่

ยตุิธรรม เนื่องจากถกูกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง   
 
แนวทางการการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและการบญัชี 

1. ทําความเข้าใจกบัวิธีการคิดต้นทนุการผลิต  เนื่องจากการกําหนดราคาผลิตภณัฑ์ในปัจจุบนัที่ทํา
กนัอยู่คือ  การคิดต้นทนุจากวตัถดุิบ เช่น ด้าย  ฝ้าย ไหม และค่าแรง  เท่านัน้  แต่ยงัไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายแฝง
อื่นๆ  เช่น  ค่าสถานที่  ค่าไฟฟ้า  และค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงานต่างๆ  จึงส่งผลให้ต้นทุนที่ได้ไม่ใช่
ต้นทุนที่แท้จริงของสินค้า และยังส่งผลให้กระทบต่อการกําหนดราคาของสินค้าที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมอีกด้วย 
ดงันัน้ทางกลุ่มทอผ้าพืน้เมืองสามารถขอรับความรู้และความช่วยเหลือทางด้านคํานวณต้นทุนที่ถกูต้องได้จาก
หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบนัการศกึษาต่างๆ 

2. การจัดตัง้กองทนุสวสัดิการสําหรับสมาชิกกลุ่ม ที่มาจากการระดมทนุของสมาชิกกลุ่ม  ปัญหาที่
พบในการวิจัยด้านสมาชิกคือเร่ืองเงินทุนในการทอผ้า  เงินทนุจะเป็นการหมนุเวียนจากการขายผลิตภณัฑ์เพื่อ
นํามาต่อทุน  ดังนัน้สมาชิกกลุ่มน่าจะได้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มในเร่ืองเงินทนุด้วย  ซึ่งการจัดตัง้กองทุน
สวัสดิการให้กับสมาชิก จะเป็นการช่วยเหลือทางการเงินระหว่างสมาชิกในกลุ่มอย่างเป็นระบบ  โดยเพิ่มเติม
ความรู้ให้กบัผู้นํากลุ่มและสมาชิกกลุ่มในเร่ืองการบริหารกองทนุ  เพ่ือนํามาบริหารด้านการเงิน/บญัชีของกลุ่มให้
โปร่งใส  เป็นธรรม  และเกิดประโยชน์กบัสมาชิกกลุ่มมากที่สุด  โดยเงินทุนดังกล่าวยงัสามารถนํามาเป็น
สวสัดิการในการพัฒนาฝีมือและทกัษะด้านการทอผ้าของสมาชิก  รวมทัง้แหล่งเงินที่มาจากการระดมทนุจะทํา
ให้สมาชิกได้รู้สึกถงึการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าของกลุ่ม ซึง่จะทําให้เกิดการผลกัดนัไปสู่การพฒันาที่ยัง่ยืน ซึ่ง
สอดคล้องกับ งานวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบการดําเนินงานของกลุ่มสตรีสหกรณ์ระหว่างกลุ่มที่ประสบ

                                                

 พิชญานนัท์  อมรพิชญ์ 
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ความสําเร็จและกลุ่มที่ไม่ประสบความสําเร็จในจังหวดัน่าน   พบว่า  กลุ่มที่ประสบความสําเร็จมีเงินทุน
หมนุเวียน ทนุสํารอง เงินสนบัสนนุจากรัฐบาล จํานวนสมาชิกในกลุ่ม การออมทรัพย์ในกลุ่ม การจ่ายเงินปันผล 

และการจดัหาทนุกู้ยมืแก่สมาชิกมากกว่ากลุ่มที่ไม่ประสบความสําเร็จ  
3. ระบบบญัชีที่มีมาตรฐาน  กลุ่มควรนําเอาระบบบญัชีที่ถกูต้องและมีมาตรฐานมาใช้ เพื่อให้กลุ่ม

ทอผ้าพืน้เมืองมีระบบที่ดี ส่งผลให้สามารถวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินของทางกลุ่มได้อย่างถกูต้อง และ
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทางกลุ่มทอผ้าพืน้เมอืงสามารถขอรับความรู้และความช่วยเหลือทางด้าน
บญัชีได้จากหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบนัการศกึษาต่างๆ 

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นนัน้ 
ผู้ วิจัยได้เสนอแนวทาง เพ่ือให้การฟื้นฟูและพัฒนาธุรกิจผ้าทอพืน้เมืองมีความเข้มแข็งและเกิดความยัง่ยืน 
ดงัต่อไปนี ้

1. ควรสร้างค่านิยมให้กบัเยาวชน เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย   ปัจจุบันหตัถกรรมผ้าทอพืน้เมือง เป็นที่
นิยมของคนในชมุชนอยู่แล้ว  แต่นิยมเฉพาะกลุ่มผู้มีอาย ุและวยัทํางานเป็นส่วนน้อย  ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มี
กําลังซือ้  ดังนัน้หากต้องการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยงัเด็กและวัยรุ่น ควรเร่ิมที่การสร้างค่านิยมให้กบักลุ่มคน
เหล่านัน้ เช่น การจดักิจกรรมการแข่งขนัทอผ้าพืน้เมือง (ลายดัง้เดิม) หรือประดิษฐ์ของใช้จากผ้าทอพืน้เมือง หรือ
การรณรงค์เกี่ยวกบัการใส่ผ้าทอในโรงเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเห็นความสําคัญของผ้าทอและการ
เห็นถึงความเพียรพยายามที่จะได้มาซึ่งผ้าทอแต่ละชิน้ และจะได้สร้างความภมูิใจและความตระหนกัว่าผ้าทอ
พืน้เมืองเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชน ดงันัน้การขยายตลาดไปสู่เยาวชนก็ทําได้ไม่ยาก 

2. ควรจดัตัง้ร้านค้าหรือตลาดนดัชุมชนขึน้ เพ่ือเป็นการจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ของทางกลุ่มและเป็น
การเปิดโอกาสให้ชมุชนได้นําผลิตภณัฑ์อื่นๆ มาจําหน่ายด้วย นอกจากนัน้กิจกรรมดงักล่าวยงัเป็นการสร้างการ
รับรู้ไปยงักลุ่มลกูค้าเป้าหมายได้อีกทางหนึง่ด้วย 

3. ควรมีการถ่ายทอดความรู้โดยการเปิดสอนการทอผ้าพืน้เมือง  เป็นการสืบทอดวฒันธรรมจากรุ่นสู่
รุ่น สามารถเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมหลงัจากการเรียนหรือทํางาน  จดัเป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถ่ิน 
ผนวกกบัการเรียนการสอนของนักเรียนในพืน้ที่   ชนรุ่นหลังๆ ท่ีมีความสนใจในวัฒนธรรมของชุมชน และมี
ความรู้เร่ืองการทอผ้า อาจจะสามารถช่วยในเร่ืองการจัดซือ้จัดหาวตัถดุิบ การพฒันาเคร่ืองมือ อปุกรณ์ให้ดีขึน้ 
รวมทัง้ยงัสามารถใช้ความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยในเร่ืองการบริหารจดัการกลุ่มในด้านให้พฒันาและเข้มแข็ง
ต่อไป 

นอกจากนี ้ในการวิจัยครัง้นีท้ําให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกนักบักลุ่ม และได้ดําเนินการไป
บางส่วนแล้ว เช่น การร่วมกนัออกแบบตราสินค้าของกลุ่ม การจดัทําหีบห่อบรรจภุณัฑ์ และการให้ความรู้ในเร่ือง
ของการคิดต้นทนุอยา่งถกูต้อง ซึ่งส่งผลทําให้ทางกลุ่มฯ มีการพฒันาด้านกระบวนการบริหารจัดการ การตลาด 
การผลิตและการเงินและบญัชี อย่างเป็นระบบและรวมถงึการมีส่วนร่วมของทัง้สมาชิก ประชาชน  และสังคม ซึ่ง
ส่งผลให้ในอนาคตกลุ่มทอผ้าพืน้เมืองบ้านฝายมูลมีโอกาสที่จะก้าวสู่การเป็นกลุ่ม OTOP ระดบัสี่ดาวและห้า
ดาวต่อไป 

                                                


   ฉัตรชยั  เชาวยทุธ์ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ในการบริหารจัดการของกลุ่มผ้าทอพืน้เมือง ควรมีการแสดงความคิดเห็นและการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของทางกลุ่ม มีการระดมความคิดเห็นของทางสมาชิก เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
 2. ทางกลุ่มทอผ้าพืน้เมืองควรสร้างเครือข่าย ภายในชุมชน เพื่อสร้างอํานาจการต่อรอง และความ
เข้มแข็งของชมุชน 

3.  ชมุชนควรสร้างค่านิยมให้กบัเยาวชน เพ่ืออนรุักษ์และขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ผ้าทอพืน้เมอืง  
 4. กลุ่มผ้าทอพืน้เมืองและชมุชน ควรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกบัการทอผ้าพืน้เมือง ให้แก่เยาวชนและผู้ ท่ี
สนใจ เพื่อสืบสานวฒันธรรมของชมุชนต่อไป 
 5.  ควรนําผลการวิจัยที่ประสบความสําเร็จไปขยายผลยงัชุมชนหรือกลุ่มที่มีลกัษณะการดําเนินงานที่
คล้ายคลงึกนัต่อไป 

 
กิตตกิรรมประกาศ 
 งานวิจัยนีไ้ด้รับการสนับสนุนจาก  เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนบน  สํานักงานคณะกรรมการ
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ผลของการมีส่วนร่วมและความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้บริหารธุรกิจ   
ต่อความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ  

ชยัรัตน์  จสุปาโล* 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถปุระสงค์การวิจัยนี ้เพื่อการประเมินความสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบั  
กลยุทธ์ธรุกิจ การมสี่วนร่วมและความสมัพนัธ์ในการพฒันากลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและกลยทุธ์ธุรกิจ และ
การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริหารธุรกิจ และเพื่อ
ศึกษาว่าการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้ บริหารธุรกิจ สามารถ
พยากรณ์ สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์ธุรกิจได้อย่างไร โดยเก็บรวบรวมข้อมลู
จากองค์การธุรกิจไทย จํานวน 541 องค์การตามรายช่ือกิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับ
แบบสอบถามคืน จํานวน 150 องค์การ  
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริหารธุรกิจประเมินความสอดคล้องระหว่าง
กลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธ ุรกิจไม่แตกต ่างกนั ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้
บริหารธุรกิจประเมินการมีส่วนร่วมและความสมัพนัธ์ในการพฒันากลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและกลยทุธ์
ธรุกิจและการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกันไม่แตกต่างกัน และความสอดคล้องระหว่างกล
ยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจขององค์การธุรกิจตวัอย่าง ขึน้กบัการมีส่วนร่วมและความสมัพนัธ์ที่
สําคญั 3  เร่ืองคือ การมีส่วนของผู้บริหารในการวางแผนทัง้กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้บริหารให้ความสําคัญและสนับสนนุงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ การจัดการความรู้และการสื่อสาร
ระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกบัผู้บริหารธุรกิจ  

                                                
* นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธรุกิจดษุฎบีณัฑิต มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑิตย์ และ ผู้อาํนวยการศนูย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัหาดใหญ่  
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Abstract  
This research aimed to study the difference between the chief information officers and chief 

executive officers perception relate to the alignment of information technology strategy and business 
strategy. The participation and relations between chief information officers and chief executive 
officers in developing and operating information technology strategy and business strategies were 
observed. The research also studied the effects of these participation and relations to the alignment 
of information technology strategies and business strategies. The target population comprised of 
chief information officers and chief executive officers from 541 Thai business listed in SET (Stock 
Exchange of Thailand) and 150 questionnaires had been returned from respondents. 

The study has revealed that there is no significant difference between chief information 
officers and chief executive officers in estimating the alignment of information technology strategy 
and business strategy. The level of participation and relations of chief information officers and chief 
executive officers in developing and operating information technology strategy were not different in 
views of chief information officers and chief executive officers. The result of this study also showed 
that the alignment of both strategies will depend on the participation and relations of both executive 
in the following three factors: 1. participation of chief information officers and chief executive officers 
for the strategic planning of information technology strategy and business strategy 2. information 
technology priority and support by executives 3. knowledge management  and the communication 
between chief information officers and chief executive officers. 
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1.  บทน า 
 ปัจจบุนัเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามบีทบาทสําคญัตอ่การดํารงชีวิตของมนษุย์อยา่งมาก โดย
เก่ียวข้องกบัดําเนินงานทัง้ในระดบัมหภาค และจลุภาค สงัคมใหมเ่ป็นสงัคมข้อมลูข่าวสาร ที่มนษุย์สามารถเข้าถงึ
ข้อมลูข่าวสารและนําข้อมลูและสารสนเทศมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที ่ ก่อให้เกิดพฒันาการท่ีรวดเร็วทางเศรษฐกิจ
และสงัคม เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร
ข้อมลู (ครรชิต มาลยัวงศ์, 2550) และ สมบูรณ์วลัย์ สตัยารกัษ์วิทย์ และคณะ (2541) กล่าวว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้งานในองค์การธุรกิจ เป็นการใช้ วิธีการ องค์ความรู้ และอปุกรณ์ สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมลู 
การประมวลผลข้อมลู การจดัเก็บข้อมลู การสื่อสาร การนําเสนอและการใช้สารสนเทศสาํหรับการดําเนินงาน
ขององค์การธรุกิจ   
 หลายสิบปีที่ผ่านมา องค์การธรุกิจของไทยได้นําเอาเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาใช้ในการดําเนินงาน
ขององค์การธรุกิจกนัมากขึน้ จากรายงาน Thailand ICT Indicator 2005 โดยศนูย์เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center, 2005) แสดงค่าใช้จ่ายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้เห็นสภาพตลาดที่มีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ มีค่าใช้จ่ายทัง้หมด 103,195 ล้านบาท 
แบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์ 18,064 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ 17,934 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด้านการ
บริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 67,197 ล้านบาท  จากข้อมลูข้างต้นเห็นได้ว่า องค์การธรุกิจ มกีารลงทนุทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการดําเนินการขององค์การธุรกิจ ขณะเดียวกนั 
ผู้บริหารขององค์การธรุกิจที่นําเอาเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาใช้งาน มีความคาดหวงัเร่ืองผลตอบแทนจากการ
ลงทนุ และประสิทธิผลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้แก่องค์การธรุกิจ (Melville, Kraemer, and Gurbaxani, 2004; 
Ward  and Peppard, 2003) การที่องค์การจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศที่ใช้งาน มาจากการบริหาร
จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความสามารถทางเทคนิคในการพฒันาระบบสารสนเทศ การประยกุต์ใช้ทรัพยากร
ที่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Broadbent and Weill, 1997)  การบริหารผู้ให้บริการ
ภายนอก (outsourcing) การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการเร่ืองความสอดคล้องระหว่างกล
ยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจธุรกิจ  โดยเฉพาะประเด็นสุดท้าย องค์การธุรกิจที่ไม่สามารถ
จัดการกระบวนการที่ทําให้เกิดความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์ธุรกิจ อาจ
ทําให้ได้รับประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดบัต่ํา (Lederer and Mendelow, 1989) 
รวมทัง้ทําให้ไม่แน่ใจว่าเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตอบสนองความต้องการขององค์การธุรกิจได้อย่างแท้จริง และ 
Ciborra (1997) กล่าวว่า การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานในองค์การธรุกิจโดยที่ไม่กาํหนดกลยทุธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศก่อน อาจทําให้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ตอบสนองต่อความต้องการการใช้งานขององค์การ
ทัง้หมด และส่วนงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การธรุกิจ   ควรสร้างความท้าทายให้กบั
ผู้บริหารธรุกจิในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานในองค์การธรุกิจ (Chan et al., 1993) ในต่างประเทศมี
การศึกษาเร่ืองความสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยสีารสนเทศกบักลยทุธ์ธรุกิจ ต่อเน่ืองหลายปี จนถงึปัจจบุนั
เร่ืองนีก็้ยงัเป็นที่น่าสนใจศกึษาอยู่ (Rivard, Raymod, and Verreault, 2006; Strnadl, 2006; Oh and 
Pinsonneault, 2007; Chan and Reich, 2007; Gartlan and Shanks, 2007; Enrique and Yres, 2008; 
Vargas , Plazaola and Ekstedt, 2008) การศึกษาเร่ืองนีไ้ด้รับการการจดัอนัดบั ให้เป็นหวัข้อที่น่าสนใจต่อ
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การศึกษาและวิจัยมาอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ปี 1991 เป็นต้นมา (Henderson and Venkatraman, 1993; Swain, 
White, and Hurbert, 1995; Brancheau, Janz, and Wethderbe, 1996; Watson,  Kelly, Galliers, and 
Brancheau, 1997) และ ผลการสํารวจของ Computer Sciences Corporation’s Annual Survey ปี 2001 
(Luftman et al., 2004; Sledgianowski, 2004; Rivard et al., 2006) ระบวุ่าความสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์ธุรกิจ ถกูจดัอนัดบัให้อยูล่ําดบัหนึง่ในสิบ ตลอดสิบกว่าปีทีผ่่านมา  ส่วนประเทศ
ไทย เร่ืองความสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์ธรุกิจยงัคงเป็นประเด็นน่าสนใจท่ีต้อง
ศกึษา (Pimchangthong, Plaisent and Bernard, 2003) และจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องของการศึกษา
ครัง้นี ้พบว่า สําหรับประเทศไทยยงัไมม่ีนกัวิชาการศึกษาเร่ืองนีม้าก่อน   
 ปัจจยัที่สําคญัปัจจยัหนึง่ที่อาจทําให้เกิดความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกล
ยุทธ์ธุรกิจ คือการมีส่วนร่วมและความสมัพันธ์ระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกบัผู้บริหารธุรกิจ  
งานวิจยันีจ้ึงต้องการศกึษาการมสี่วนร่วมและความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกบัผู้
บริหารธุรกิจ ว่ามีอิทธิพลหรือทําให้เกิดความสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์ธุรกิจ
หรือไมอ่ย่างไร  เพื่อนําผลการวิจยัเสนอแนะให้กบัผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริหารธรุกิจขององค์การ
ธรุกิจ เพื่อบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การให้ประสบความสําเร็จ และคาดว่าหากองค์การทําให้
ความสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์ธุรกิจธรุกจิเกิดขึน้จริง จะทําให้องค์การได้รับ
ประโยชน์จากการลงทนุใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึน้ นอกจากนีง้านวิจยันีจ้ะเป็นประโยชน์กบันกัวิจยั
ด้านบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย ที่จะศกึษาวจิัยต่อยอดเร่ืองนีใ้นมมุมองอื่น ๆ และเพื่อขยายองค์
ความรู้ด้านบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้กว้างขวางมากย่ิงขึน้ 
 
2.  วรรณกรรมและงานวจัิยท่ีเก่ียงข้อง 
 Luftman และคณะ (1999) กล่าวว่าความสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์
ธรุกิจ หมายถึง การที่องค์การได้นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับองค์การมาใช้งานให้เหมาะสม 
กับเวลา และสถานการณ์ของความต้องการในการใช้งานที ่ตรงกบักลยทุธ์ธุรกิจ  Henderson และ 
Venkatraman (1993) ได้พฒันาตวัแบบความสอดคล้องกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์ธุรกิจที่เรียกว่า 
Strategic Alignment Model (SAM) โดยได้นําเสนอ  4 องค์ประกอบย่อย  ได้แก่  กลยทุธ์ธุรกิจ   กลยทุธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ  โครงสร้างพืน้ฐานทัว่ไปขององค์การและกระบวนการทํางานขององค์การ  และโครงสร้าง
พืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมี
คุณลักษณะที่ เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน  ตัวแบบดังกล่าวให้ความสําคัญกับความสอดคล้องกันในแต่ละ
องค์ประกอบ ความสอดคล้องนี ้เป็นปรากฏการณ์ที่ซ ับซ้อนขององค์การ ท่ีเก่ียวกับกิจกรรมหรือปัจจยัหลาย
อยา่งที่ทําให้เกดิการผสมผสานการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงวตัถปุระสงค์ขององค์การธุรกิจ 

 การมีส่วนร่วมและความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกบัผู้บริหารธุรกิจ เป็นปัจจยัหนึง่ที่
สําคญัที่ก่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ (Kevin, 2002; Michael, 
2001) โดยทัว่ไปมี  3 ระดบั ดงันี ้
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 ระดบัที่หนึง่ การรับรู้ (Awareness) เป็นระดบัที่ผู้บริหารธรุกิจ เข้าใจและตระหนกัถงึความสําคญัของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะนําเข้าใช้ ในการดําเนินงานขององค์การธรุกิจ โดยที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ(Reich 
and Benbasat, 2000)   และผู้บริหารธุรกิจต้องสร้างการรับรู้ร่วมกนัอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้
ร่วมกนัระหว่างธุรกิจ และ การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ การให้ความสําคญักบัหน้าที่งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของ
องค์การ โดยการจดัสรรทรัพยากร ให้อํานาจในการดําเนินการ กําหนดโครงสร้างการรายงานผลการดําเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และการมสีื่อสารระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้บริหารธุรกิจอย่าง
สมํ่าเสมอ (Javenpaa and Ives, 1991; Raghunathan and Raghunathan, 1989; Watson, 1990; Barki and 
Hartwick, 1989)  
 ระดบัที่สอง  การผสมผสาน (Integration)  เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กบักลยทุธ์ธุรกิจ หลงัจากที่ผู้บริหารยอมรับความสําคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนําเข้าใช้งาน  การผสมผสานมี  
3 รูปแบบ  ได้แก่    การกําหนดกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหลงัการกําหนดกลยุทธ์ธรุกิจ การพฒันากลยทุธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และกลยทุธ์ธรุกิจไปพร้อม ๆ กนั และใช้กลยทุธ์เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นพืน้ฐานสําหรับ
ออกแบบกระบวนการการทํางานขององค์การธุรกิจ (Chan et al., 1993) ถงึแม้ว่า การผสมผสานจะมีความสําคญัมาก
สําหรับการแข่งขนัขององค์การ และองค์การส่วนใหญ่ที่มีทรัพยากรด้านการเงินอย่างเพียงพอ รวมถงึผู้บริหารธุรกิจให้
การสนบัสนนุหน้าที่งานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อจดัหานวตักรรม เข้ามาใช้ในองค์การ แต่ก็พบว่ามีหลาย
องค์การที่ไม่ประสบผลสําเร็จการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประสิทธิผล เนื่องมาการผสมผสาน ซึง่เป็นเร่ือง
ทําให้เกิดขึน้ได้ยาก  เช่น  เกิดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและผู้บริหารธุรกิจ (Van 
Der Zee and De Jong,1999)  ผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศไม่เข้าใจ ในเร่ืองวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค์และ
ลําดบัความสําคญัของงานที่ต้องดําเนินการในแต่ละรอบเวลา ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไมไ่ด้เข้ามีส่วนร่วมใน
กระบวนการ     การกําหนดกลยทุธ์ธุรกิจ   รวมไปถงึผู้บริหารธุรกิจคาดการณ์ผิดและการขาดความเช่ียวชาญในการ
บริหารธุรกิจ (Lederer and Mendelow, 1989; Bowman et al., 1983) เร่ืองราวเหล่านีท้ําให้ไม่เกิดการผสมผสาน
ระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์ธรุกจิ 
 ระดบัทีส่าม ความสอดคล้อง (Alignment) ในระดบันีบ้่งชีค้วามสําเร็จจากการกาํหนดกลยทุธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระบคุวามต้องการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นํามาผสมผสานกบักลยทุธ์ธรุกิจและความสามารถหลกัขององค์การ เป็นลกัษณะท่ีการกําหนดกลยทุธ์ให้
ความสําคญักบักลยทุธ์หลกัเพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน   และในระดบันีม้กีารนํากลยทุธ์ธรุกิจและกล
ยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปดําเนินการจริงเพื่อให้เทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนนุกลยทุธ์ธรุกจิ  
 จากการทบทวนวรรณกรรมและผลการวิจัยที่เก่ียวข้องกบัการมีส่วนร่วมและความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศกบัผู้บริหารธรุกิจ สามารถสรุปได้ดงันี ้ 
 1. ความสมัพันธ์ระหว่างผู้บริหารกบัฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ เก่ียวกบั มีการแลกเปลี่ยนความรู้ธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกนั มกีารติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารกบัผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ 
ผู้บริหารรักษาคํามัน่สญัญาที่สนบัสนนุการดําเนินงานตามกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่กําหนด ผู้บริหารตระหนกั
ถงึความสําคญัของศกัยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนํามาใช้งาน  ผู้บริหารให้การสนบัสนนุการดําเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนธรุกิจ   
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 2.  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการวางแผนกลยทุธ์ เก่ียวกบักําหนดกลยทุธ์ธุรกิจที่ชดัเจนเพียงพอเพื่อ
นําไปสู่กลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยทุธ์เทคโนโลยสีารสนเทศ  ร่วมกนัจดัลําดบั
ความสําคญัของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใช้งาน และสนบัสนนุการลงทนุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ตรงกบัวตัถปุระสงค์ขององค์การ   
 3. ความสอดคล้องระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์ธุรกิจ  ที่เกิดขึน้จริงในบริบทเกี่ยวข้องกบัเร่ืองนี ้
องค์การ   ได้วิเคราะห์ความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศ   และนําเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านัน้     เข้ามาใช้
งานจริง เพื่อสนบัสนนุกลยทุธ์ธรุกิจท่ีดําเนินงานอยูใ่นสภาพความเป็นจริงของแต่ละองค์การธรุกิจ 
 
 
3.  วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
 งานวิจยัมีวตัถปุระสงค์วิจยัดงันี ้
 1.  เพื่อศกึษาการประเมินความสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์ธรุกิจของ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกบัผู้บริหารธุรกิจ 
 2.  เพื่อศกึษาการประเมินการมีส่วนร่วมและความสมัพนัธ์ในการพฒันากลยทุธ์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
กลยทุธ์ธรุกิจ และการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริหารธรุกจิ 
 3.  เพื่อศกึษาการมสี่วนร่วมและความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกบัผู้บริหารธรุกจิ ว่ามี
ปัจจยัใดทีส่ามารถพยากรณ์ความสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์ธรุกจิ  
 
4.  สมมุติฐานการวจิัย 
  งานวิจยัมสีมมตุฐิานการวิจัยดงันี ้
 1.  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกบัผู้บริหารธุรกิจประเมินความสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศกบักลยทุธ์ธรุกิจแตกต่างกนัหรือไม่  
 2.  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกบัผู้บริหารธุรกิจประเมินการมสี่วนร่วมและความสมัพนัธ์ระหว่างกนัใน
การพฒันากลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและกลยทุธ์ธุรกิจและการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตา่งกนั
หรือไม ่ 
 3.  การมีส่วนร่วมและความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกบัผู้บริหารธรุกจิ สามารถ
พยากรณ์ ความสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์ธุรกิจ ได้หรือไมอ่ย่างไร  
5. ตัวแปร 
 ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษานีม้ีดงันี ้
 ตวัแปรอิสระ คือ การมีส่วนร่วมและความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกบัผู้
บริหารธุรกิจ   
 ตวัแปรตาม คือ  ความสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์ธรุกิจ 
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6.  วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรท่ีทําการศกึษา  ได้แก่  องค์การธรุกิจในประเทศไทยที่จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ แต่
เนื่องจากเร่ืองที่ศกึษาเก่ียวข้องกบักบักลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและกลยทุธ์ธรุกิจ องค์การที่อยู่ในข่ายที่มี
ข้อมลูในเร่ืองนีจ้ะเป็นองค์การขนาดใหญ่ที่มีระบบการทํางานเป็นสากล มีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่ง
กว้างขวาง กรอบตวัอย่าง (Sampling Frame) จึงกําหนดเป็นองค์การธรุกจิที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย  
 การสุ่มตวัอย่าง ใช้กรอบตวัอย่างองค์การธรุกจิที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทัง้หมด
จํานวน 541 องค์การ การทดสอบเคร่ืองมือ  การหาความตรง โดยนําแบบสอบถามที่สร้างขึน้เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ
ภายนอก ท่ีมีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัเร่ืองการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ และการบริหารธุรกิจ รวมจํานวน
ทัง้หมด 5 คน  และการทดสอบความเช่ือมัน่ โดยนําแบบสอบถามไปทดลองกบัองค์การตวัอย่างที่มีลกัษณะคล้ายกบั
องค์การตวัอย่างจริงจํานวน 30 ตวัอย่าง ได้นํามาหาค่าความเช่ือมัน่ด้วยวิธีการของครอนบคั (Cronbach) ได้ค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ซึง่มาตรวดัที่ใช้วดัความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหารกบัฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศมจีํานวน 6 ข้อ มีค่าความเช่ือมัน่ 0.75 และมาตรวดัที่ใช้ วดัการมสี่วนร่วมของผู้บริหารในการวางแผนกล
ยทุธ์ มี 4 ข้อมค่ีาความเช่ือมัน่ 0.91 การเก็บรวบรวมข้อมลู ติดต่อขอความร่วมมือทางไปรษณีย์ในการตอบ
แบบสอบถามไปยงัองค์การ 
7.  ผลการวจัิย 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูจากองค์การตวัอย่าง ได้รับข้อมลูทีส่มบรูณ์ จํานวน 150 องค์การ   คิดเป็น ร้อย
ละ 27.72 จากกรอบตวัอย่างทัง้หมด 541 องค์การ ผู้ที่ให้ข้อมลูขององค์การ คือผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ผู้บริหารธรุกจิ องค์การละ 2 ราย จากข้อมลูสามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้
 ข้อมูลท่ัวไป 
 ผู้บริหารธรุกจิ จํานวน 150 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดบัสงูขององค์การ มีระยะเวลาดํารงตําแหน่ง
โดยเฉลี่ย 6.8 ปี ส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาปริญญาโท และมอีายเุฉลี่ย 46.7 ปี  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จํานวน 150 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้จดัการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มรีะยะเวลาดํารงตําแหน่งโดยเฉลี่ย 5.1 ปี มี
ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่ปริญญาโท และมีอายเุฉลี่ย 40.4 ปี  
 องค์การธรุกิจตวัอย่างส่วนใหญ่มรีายได้ต่อปี มากกว่า 1,000 ล้านบาท มีพนกังานมากกว่า 1,000 คน 
องค์การส่วนใหญ่จดัโครงสร้างองค์ตามหน้าที่ และมผีู้ถอืหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารระดบัสงูเป็นคนไทย องค์การ
ตวัอย่างที่ได้แยกตามประเภทอตุสาหกรรมในจํานวนที่ใกล้เคียงกนั ส่วนใหญ่แล้วองค์การตวัอย่างมีการวางแผน
กลยทุธ์ธรุกิจ และกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมในการวางแผนกลยทุธ์ธุรกิจ จาก 15 กิจกรรม องค์การ
ตวัอย่างมีการดําเนินการเกินร้อยละ 50 ถงึ 11 กิจกรรม ส่วนการวางแผนกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
ดําเนินการเกินร้อยละ 50 มี 5 กิจกรรม จาก 10 กิจกรรม 
 กลยุทธ์ธุรกิจ 
 ในการประเมินกลยทุธ์ธรุกจิหรือจดุเน้นในการดําเนินธุรกิจ ผู้บริหารธรุกจิและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้คะแนนการดําเนินงาน ( 5 หมายถงึ มีการดําเนินงานมากที่สดุ  4   หมายถงึ มกีารดําเนินงานมาก  3  หมายถงึ มีการ
ดําเนินงานปานกลาง  2  หมายถงึ มกีารดําเนินงานน้อย  1 หมายถงึ มีการดําเนินงานน้อยที่สดุ ) ในแตล่ะกลยทุธ์ธุรกิจ
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ขององค์การ  6  ด้าน ได้แก่   ด้านผู้นําเร่ืองต้นทนุการผลติและการดําเนินงาน        ด้านการนําเสนอสนิค้าหรือบริการต่อ
ลกูค้าที่มคีวามโดดเดน่แตกต่างจากคู่แข่ง    ด้านการมุ่งผลิตหรือเสนอสินค้าหรือบริการแก่ลกูค้าเฉพาะกลุ่มอย่าง
ชดัเจน  ด้านการใช้นวตักรรม  ด้านการเติบโต  และด้านการจัดการโซ่อปุทาน (Porter, 1985; Rackoff, Wiseman 
and Ullrich, 1985; Clarke, 1994) จากคะแนนการดําเนินงานทีไ่ด้ นํามาวเิคราะห์พบว่า องค์การตวัอยา่งใช้กลยทุธ์
ธรุกิจแต่ละด้านในระดบัมาก ผู้บริหารธุรกิจประเมินคะแนนเฉลี่ยรวม 3.69 ส่วนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินคะแนนเฉลี่ยรวม 3.67 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยกลยทุธ์ธุรกิจ แต่ละด้านเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหาร
ธรุกิจประเมนิคะแนนกลยทุธ์ธรุกิจ ด้านนวัตกรรมต่ําสดุ เฉลี่ย 3.48 ส่วนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศประเมิน
คะแนนกลยทุธ์ธุรกิจการใช้นวตักรรมตํ่าสุด 3.47 คะแนน ในขณะที่ผู้บริหารทัง้สองกลุ่มประเมินคะแนนกลยทุธ์
ด้านการจัดการโซ่อุปทานมีเฉลี่ยเท่ากับ  4.02 และ 3.98 ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยสงูสุด 
 กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ผู้บริหารธรุกจิและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนนุกล
ยทุธ์ธรุกิจแต่ละด้าน โดยตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจริงขององค์การ เพ่ือสนบัสนนุกจิกรรมหลกั และ
กิจกรรมสนบัสนนุ ขององค์การธรุกิจ การกาํหนดคะแนนกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนนุกลยทุธ์ธรุกิจ แตล่ะด้าน
เป็นดงันี ้ ระดบัคะแนน  4  หมายถงึ  กลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนนุกลยทุธ์ธรุกิจมาก   3  หมายถงึ  สนบัสนนุ
กลยทุธ์ธรุกิจปานกลาง   2  หมายถงึ  สนบัสนนุกลยทุธ์ธรุกิจน้อย   และ 1  หมายถงึ  ไมส่นบัสนนุกลยทุธ์ธรุกิจ โดย
พิจารณาการระบคุนใช้ระบบสารสนเทศแตล่ะประเภท ผลการวิจยั พบว่า องค์การตวัอย่างใช้กลยทุธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุกลยทุธ์ธรุกิจ ในระดบัปานกลาง มคีะแนนเฉลี่ยรวม 2.79 ทัง้ผู้บริหารธรุกิจและผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศประเมินกลยทุธ์เทคโนโลยสีารสนเทศขององค์การธรุกิจเพ่ือสนบัสนนุกลยทุธ์ด้านผู้นําต้นทนุการ
ดําเนินงานเป็นคะแนนเฉลี่ยสงูสดุ และเพื่อสนบัสนนุ กลยทุธ์การใช้นวตักรรม เป็นค่าตํ่าที่สดุ 
 ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ 
 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้บริหารธุรกิจ ประเมินกลยทุธ์ธรุกจิแตล่ะด้านที่มช่ีวงคะแนน 1 ถงึ 
5 คะแนน และกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนบัสนนุกลยทุธ์ธรุกจิแตล่ะด้าน มีช่วงคะแนน 1 ถงึ 4 คะแนน 
โดยนําค่าคะแนนกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละด้าน คณูด้วย ค่าคะแนนกลยทุธ์ธรุกิจแต่ละด้าน ทําให้ได้
ค่าความสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์ธรุกิจ(Chan and Reich, 2007; Avison et 
al., 2004) ซึง่ค่าเป็นไปได้คือ ตัง้แต่ 1 ถงึ 20  การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวจิยัเป็นดงันี ้ 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจัิย 
 1.  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกบัผู้บริหารธุรกิจประเมินความสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศกบักลยทุธ์ธรุกิจแตกต่างกนัหรือไม่ มีผลการทดสอบ ดงันี ้
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ตารางที่ 3  ผลการทดสอบความแตกต่าง ของความสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 กบักลยทุธ์ธรุกิจระหว่างผู้บริหารธรุกจิกบัผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
      

ค่าความสอดคล้องระหว่าง 
กลยทุธ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
กบักลยทุธ์ธรุกิจ 

ผู้บริหารธรุกจิ ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

P-Value t-value 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.  ผู้นําด้านต้นทนุการดําเนินงาน 12.60 4.95 12.19 4.74 0.326 0.568 
2.  การสร้างความแตกต่าง 10.74 5.04 10.56 4.96 0.085 0.771 
3.  การมุ่งเน้นลกูค้าเฉพาะกลุม่ 9.46 4.55 9.82 4.79 0.675 0.412 
4.  การใช้นวตักรรม 9.11 4.80 9.02 4.97 0.079 0.778 
5.  การเติบโต 9.75 4.16 10.18 4.29 0.117 0.733 
6.  การจดัการโซ่อปุทาน 12.64 4.48 12.23 4.58 0.267 0.606 

รวม 10.72 4.66 10.67 4.73 0.623 0.146 

              
 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากองค์การตัวอย่าง พบว่า  ผู้บริหารธุรกิจประเมินค่า
ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจรวม  (ค่าเฉลี่ย  10.72) สูงกว่า
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย 10.67)  เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความ
สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ กับกลยุทธ์ธุรกิจรวม  พบว่า ของผู้บริหารธุรกิจมีค่าน้อย
กว่าของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยในการประเมิน ค่า
ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์ธุรกิจรวม ของผู้บริหารทัง้ 2 กลุ่มพบว่า
ประเมินความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์ธรุกิจในภาพรวมไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแต่ละกลยทุธ์ธุรกิจในการประเมินความสอดคล้องระหว่าง
กลยุทธ์ธุรกิจพบผลการวิเคราะห์เช่นเดียวกนั คือ ไม่ความแตกต่างในการประเมินความสอดคล้องระหว่าง
กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและกลยทุธ์ธุรกิจของผู้บริหารทัง้ 2 กลุ่ม 
 2.  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกบัผู้บริหารธุรกิจประเมินการมีส่วนร่วมและความสมัพนัธ์ระหว่างกนัใน
การพฒันากลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและกลยทุธ์ธุรกิจ และการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน
หรือไม ่ 
 
 
ตารางที่ 4  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่วมและความสมัพนัธ์ 
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                 ระหว่างผู้บริหารธุรกิจกบัผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การมีส่วนร่วมและความสมัพนัธ์
ระหว่างผู้บริหารธุรกิจกบัผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้บริหารธรุกจิ ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

P-value t-
value 

ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.  มีการแลกเปลี่ยนความรู้ธรุกจิ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่างกนั 

3.41 0.89 3.47 0.85 0.480 -
0.661 

2.  มีการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้บริหารกบัผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ 

3.53 0.95 3.45 0.87 0.221 0.819 

3. ผู้บริหารรักษาคํามัน่สญัญาที่
สนบัสนนุการดําเนินงานตาม กล
ยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
กําหนด 

3.56 0.88 3.57 0.93 0.569 -
0.064 

4.  ผู้บริหารตระหนกัถงึ
ความสําคญัของศกัยภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะ
นํามาใช้งาน 

3.79 0.83 3.79 0.93 0.448 0.065 

5.  ผู้บริหารให้การสนบัสนนุการ
ดําเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.83 0.87 3.84 0.92 0.444 -
0.064 

6.  เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการวางแผนธรุกิจ 

3.46 0.88 3.48 1.02 0.106 -
0.182 

7.  กําหนดกลยทุธ์ธุรกิจที่ชดัเจน
เพียงพอ เพื่อนําไปสู่กลยทุธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.30 0.88 3.38 0.94 0.331 -
0.758 

8.  เข้าไปมสี่วนร่วม ในการ
วางแผนกลยทุธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.31 0.91 3.31 1.00 0.297 -
0.060 

9.  ร่วมกนัจดัลําดบัความสําคญั 3.34 0.87 3.55 0.93 0.522 -
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ของโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จะใช้งาน 

0.128 

10.  สนบัสนนุการลงทนุด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกบั
วตัถปุระสงค์ขององค์การ 

3.65 0.94 3.58 1.01 0.276 0.591 

 จากตารางที่ 4 ผู้บริหารธุรกิจและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้คะแนนการมีส่วนร่วมและ
ความสัมพันธ์ในประเด็นต่าง ๆ  โดยมีระดับคะแนน 1 (น้อยที่สุด) ถึง 5 (มากท่ีสุด)   ผลการวิเคราะห์จากองค์การ
ตวัอย่าง พบว่าผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินการมีส่วนร่วมและความสัมพนัธ์ สงูกว่า ผู้บริหารธุรกิจ  6 ข้อ 
จาก 10  ข้อ เมื่อพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาก 10  ข้อ พบว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ สงูกว่า ผู้บริหารธุรกิจ 8 ข้อ หมายถงึ ความเห็นของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความแตกต่างมากกว่า 
ผู้บริหารธุรกิจ  และเมื่อทดสอบความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหารธุรกิจกบั
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าไม่แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัที่ระดบั 0.05  ทกุข้อ 
 3.  การมีส่วนร่วมและความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกบัผู้บริหารธรุกจิ สามารถ
พยากรณ์ ความสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์ธุรกิจ ได้อย่างไร 
 การมีส่วนร่วมและความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหารธรุกิจกบัผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกระบวนการที่
ทําให้เกิดความสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์ธุรกิจ    สําหรับการทดสอบสมมตฐิานการ
วิจยัในข้อนี ้ใช้การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพื่อลดจํานวนตวัแปร 10 ตวั ให้เหลือตวัแปรที่เหมาะสม และทํา
การตรวจสอบความถกูต้องของตวัแปรใหม่ที่เกิดขึน้ว่าสง่ผลต่อการทาํให้เกิดความสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศกบักลยทุธ์ธรุกิจหรือไมอ่ย่างไร  
ดงัผลการวิจยัต่อไปนี ้
ตารางที่ 5  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของการมีสว่นร่วมและความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้บริหารธรุกิจกบัผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้
ธรุกิจและ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศระหวา่ง
กนั 

1.00          

2.  มีการ
ติดต่อสื่อสาร

0.787** 1.00         
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ระหว่างผู้บริหาร
กบัผู้บริหาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
สมํ่าเสมอ 
3. ผู้บริหารรักษา
คํามัน่สญัญาที่
สนบัสนนุการ
ดําเนินงานตาม 
กลยทุธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

0.590** 0.581** 1.00        

4.  ผู้บริหาร
ตระหนกัถงึ
ความสําคญัของ
ศกัยภาพ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่จะ
นํามาใช้งาน 

0.536** 0.503** 0.657** 1.00       

5.  ผู้บริหารให้การ
สนบัสนนุการ
ดําเนินงานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0.591** 0.537** 0.668** 0.770** 1.00      

6.  เปิดโอกาสให้
ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการ
วางแผนธรุกิจ 

0.571** 0.525** 0.619** 0.558** 0.664** 1.00     

7.  กําหนดกลยทุธ์
ธรุกิจที่ชดัเจน
เพียงพอ เพื่อ
นําไปสู่กลยทุธ์
เทคโนโลยี

0.609** 0.540** 0.596** 0.615 0.594** 0.628 1.00    
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สารสนเทศ 
8.  เข้าไปมสี่วน
ร่วม ในการ
วางแผนกลยทุธ์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0.532** 0.486** 0.569** 0.571** 0.596** 0.640** 0.755** 1.00   

9.  ร่วมกนั
จดัลําดบั
ความสําคญัของ
โครงการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่จะใช้
งาน 

0.472** 0.425** 0.598** 0.590** 0.656** 0.534** 0.655** 0.734** 1.00  

10.  สนบัสนนุการ
ลงทนุด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตรง
กบัวตัถปุระสงค์
ขององค์การ 

0.498** 0.437** 0.643** 0.642** 0.679** 0.495** 0.624** 0.665** 0.782** 1.00 

 ** ที่ระดบันยัสําคญั  0.01 
 จากตารางที่ 5 พบว่ามี 39 คู่จากการมีส่วนร่วมและความสมัพนัธ์ของผู้บริหารธรุกิจและผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 45 คู่ มคีวามสมัพนัธ์กนัในทิศทางบวกเกิน 0.50 ส่วนที่เหลือ อีก 6 คู่ มคีวามสมัพนัธ์กนัในทิศทางบวกแต่ไม่
เกิน 0.50 แต่อยา่งไรก็พบวา่ ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  แตล่ะคู่  มีค่าเป็นบวกทัง้หมด และมนียัสําคญัท่ีระดบั 0.01  ทกุ
คู่ หลงัจากทราบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรแล้ว ดําเนินการสกดัปัจจยั  (Factor  Extraction)   ใช้วิธีการ Principle 
Component Analysis และทําการหมนุแกนใช้หลกัการของ Varimax ได้ตวัแปรใหม่ 3 ตวัแปร โดยมีค่า KMO เท่ากบั 
0.911  ค่า Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square เท่ากบั 2315.441 มี Degree of Freedom  เท่ากบั 45 และ 
ค่า P-Value  เท่ากบั 0.00  แล้วนํามาจดักลุ่มเพือ่ให้ได้ตวัแปรใหม ่ดงัผลการวเิคราะห์ข้อมลูตามตารางที่  6 
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ตารางที่  6  การจดักลุ่มตวัแปรใหมก่ารมีส่วนร่วมและความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหารธรุกิจกบั 
                  ผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
การมีส่วนร่วมและความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหารธรุกิจ 
กบัผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตวัแปรใหม่หลงัจากหมนุแกน 

ตวัแปรใหม่ 1 ตวัแปรใหม ่2 ตวัแปรใหม ่3 

1.  เข้าไปมสี่วนร่วม ในการวางแผนกลยทุธ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 0.844   
2.  ร่วมกนัจดัลําดบัความสําคญัของโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จะใช้งาน 

0.753   

3.  กําหนดกลยทุธ์ธุรกิจที่ชดัเจนเพียงพอ เพื่อนําไปสู่กลยทุธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

0.734   

4.  ผู้บริหารตระหนกัถงึความสําคญัของศกัยภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 0.802  

5.  ผู้บริหารให้การสนบัสนนุการดําเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 0.778  

6.  ผู้บริหารรักษาคํามัน่สญัญาที่สนบัสนนุการดําเนินงาน  0.655  
7.  สนบัสนนุการลงทนุด้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่ตรงกบั
วตัถปุระสงค์ขององค์การ 

 0.628  

8.  มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารกบัผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ 

  0.871 

9.  มีการแลกเปลี่ยนความรู้ธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ระหว่างกนั 

  0.838 

10.  เปิดโอกาสให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปมสี่วนร่วม
ในการวางแผนธรุกิจ 

  0.513 

Eigenvalue 2.81 2.70 2.44 
Percent of Variance Rotation Sums of Squared 
Loadings 

28.17 27.08 24.43 

Percent of Cumulative Rotation Sums of Squared 
Loadings 

79.691 

  
 จากตารางที่ 6 ผู้ วิจัยได้กําหนดตัวแปรใหม่ ดังนี  ้ ตวัแปรใหมท่ี่ 1 คือ การมีส่วนของผู้บริหารในการ
วางแผนทัง้กลยทุธ์ธรุกิจและกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ   ประกอบด้วย ผู้บริหารธุรกิจเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
วางแผนกลยทุธ์เทคโนโลยสีารสนเทศ การร่วมกนัจดัลําดบัความสําคญัของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีจ่ะใช้
งาน และการกําหนดกลยทุธ์ธรุกิจที่ชดัเจนเพียงพอเพื่อนําไปสู่กลยทุธ์เทคโนโลยสีารสนเทศ  
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 ตวัแปรใหม่ท่ี 2 คือ ผู้บริหารให้ความสําคญัและสนบัสนนุงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วย 
ผู้บริหารตระหนกัถงึความสําคญัของศกัยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารให้การสนบัสนนุการดําเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารรักษาคํามั่นสัญญาที่สนบัสนุนการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ผู้บริหารสนบัสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกบัวตัถปุระสงค์ขององค์การ  

 ตวัแปรใหม่ท่ี 3 คือ การจดัการความรู้และการสื่อสารระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
กบัผู้บริหารธรุกจิ ประกอบด้วย การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารธุรกิจกบัผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สมํ่าเสมอ การแลกเปลี่ยนความรู้ธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกนั และการเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปมสี่วนร่วมในการวางแผนธุรกิจ 
 สดุท้ายคํานวณคะแนนตวัแปรใหม่ (Factor Score) ทัง้ 3 ตวัแปรข้างต้น เพื่อนําไปพิสจูน์ว่าตวัแปรใหม่
ที่กําหนดขึน้ มีอิทธิพลต่อความสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์หรือไม่ โดยการ
วิเคราะห์การถดถอยพห ุ(Multiple Regression Analysis) ได้ผลวิเคราะห์ข้อมลูดงัตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7  ตวัแปรใหม่สําหรับการพยากรณ์ความสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์
ธรุกิจ 
 

                   
ตวัแปรใหม่เพื่อการทดสอบ 

ความสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์

ธรุกิจ 
Std. Estimate Value / P-value 

Constant 64.180 
1.  การมีส่วนของผู้บริหารในการวางแผนทัง้ 
กลยทุธ์ธรุกิจและกลยทุธ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(b = 5.084) 
(P-value = 0.000) 

2.  ผู้บริหารให้ความสําคญัและสนบัสนนุ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(b = 5.628) 
(P-value = 0.007) 

3.  การจดัการความรู้และการสือ่สาร 
ระหว่างผู้บริหารธุรกิจกบัผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(b = 8.146) 
(P-value = 0.000) 

R 0.589 
R2 0.346 
Adjust R2 0.340 
S.E.E. 15.36 
F-Model 52.288 
P-value 0.000 
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 จากตารางที่ 7 พบว่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระมคี่ามากกว่าศนูย์อย่างมนียัสําคญั สมการถดถอยจึง
สามารถใช้พยากรณ์ความสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยสีารสนเทศกบักลยทุธ์ธรุกิจได้ ดงันัน้ สามารถสรุปได้
ว่า มปัีจจยัหรือกิจกรรมที่สําคญั 3 เร่ือง ท่ีมีอิทธิผลสามารถพยากรณ์ความสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศกบักลยทุธ์ธรุกิจได้ คือ 1) การมีส่วนของผู้บริหารในการวางแผนทัง้กลยทุธ์ธุรกิจและกลยทุธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ   2)  ผู้บริหารให้ความสําคญัและสนบัสนนุงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) การจดัการความรู้และการ
สื่อสารระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกบัผู้บริหารธรุกจิ แต่ร้อยละของความแปรปรวนของค่าความความ
สอดคล้องระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยสีารสนเทศกบักลยทุธ์ธุรกิจ ที่อธิบายได้จากตวัแปรอสิระหรือปัจจยัทัง้สามตวัมี
เพียงร้อยละ 34.6 ซึง่ไม่สงูนกั  
 
8. การอภปิรายผล  
 การศึกษาครัง้นีเ้ก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้บริหารธุรกิจ และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่อยู่ใน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์การธุรกิจขนาดใหญ่มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในระดบัสูงเพื่อการดําเนินงาน เนื่องจากผู้บริหารธุรกิจ และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
บุคคลที่สําคญัที่จะทําให้เกิดความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์ธุรกิจ  
ผลการวิจัยนีพ้บว่า การประเมินค่าความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์ธุรกิจ
รวม ของผู้บริหารทัง้ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั ตรงกับการศึกษาของ  Kevin (2002) และ Amy 
(2002)  ซึ่งผู้บริหารธุรกิจและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศประเมินความสอดคล้องไม่แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยนีพ้บว่า เร่ืองการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารธุรกิจกบัผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ สอดคล้องกบัของ Michael (2001) และตรงกบัการศึกษา
บางส่วนของ Alice  (2001) โดยเฉพาะรูปแบบการสื่อสารระหว่างผู้บริหารธุรกิจกบัผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ  สําหรับกิจกรรมที่สําคัญ 3 เร่ือง ท่ีมีอิทธิผลสามารถพยากรณ์ความสอดคล้องระหว่าง
กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยุทธ์ธุรกิจได้ คือ 1) การมีส่วนของผู้บริหารในการวางแผนทัง้กลยุทธ์
ธุรกิจและกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นไปแนวทางทางเดียวกับการศึกษาของ Teo และ King, 1997 ที่
ได้เสนอแนวคิดการผสมผสานการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศไว้ 4 แบบคือ การ
ดําเนินงานแยกส่วน การดําเนินวางแผนตามลําดบั การรับทราบข้อมลูวางแผนร่วมกัน และการดําเนินการไป
พร้อมกัน ซึ่งแต่ละแบบมีผลทาํให้เกิดความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยุทธ์ธุรกิจ
แตกต่างกัน 2) ผู้บริหารธรุกจิควรตระหนกัถงึสําคญัและสนบัสนนุงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรงกบัการศึกษา
ของ Luftman และคณะ 1999 อาจเนื่องมาจากถ้าผู้บริหารธุรกิจไม่ได้ตระหนักถึงสําคัญและไม่สนบัสนุน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การอย่างจริงจัง ทําให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอาจจะได้รับการจัดสรร
ทรัพยากรน้อย เป็นเหตใุห้ไม่สามารถจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกบัองค์การได้ เพราะเทคโนโลยี
สารสนเทศบางอย่างมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสงู  นอกจากนีย้ังตรงกับการศึกษาของ Byrd Sambamurthy และ 
Zmud (1995) พบว่าผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริหารธุรกิจควรให้ความสําคัญกบักระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) การจัดการความรู้ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านธุรกิจและด้าน
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เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างผู้บริหารธุรกิจกบัผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรงกบัการศึกษาของ Watson 
(1990) พบว่าผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรนําเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่ผู้บริหารธุรกิจระดบัสงูรับทราบเป็นระยะ ๆ และการสื่อสารระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกบัผู้
บริหารธุรกิจ  ตรงกบัการศึกษาของ Pyburn (1983) พบว่าปัจจัยแห่งความสําเร็จที่ทําให้เกิดความ
สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์ธุรกิจ มีปัจจัยดังนี ้ ความเข้าใจธุรกิจของผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ความซบัซ้อนของสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รูปแบบบคุลิกภาพของผู้บริหาร และความสนิทสนมใกล้ชิดกนัระหว่างผู้ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้
บริหารธุรกิจ และรวมถึงการการสื่อสารระหว่างผู้ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้บริหารธุรกิจ 
นอกจากนีป้ระเด็นนีย้งัสอดคล้องกบัการศกึษาของ  Lederer และ Mendelow (1989)  กล่าวว่าถ้าเกิดช่องวา่ง
ในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารธุรกิจกบัผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ จะทําให้ไม่เกิดความสอดคล้องระหว่างกล
ยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยุทธ์ธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยย่อยทัง้สามปัจจัยสอดคล้องกบัการศึกษา
ของนักวิชาการที่ผ่านมาดงันัน้จึงเป็นการยืนยันข้อค้นพบของนกัวิชาการก่อนหน้านี ้ และจากการทบทวน
วรรณกรรม พบว่ายังไม่มีนักวิชาการก่อนหน้านีไ้ด้ศึกษาและจัดหมวดหมู่แบบเดียวกับงานวิจัยนี ้ ดงันัน้
ปัจจัยใหม่ทัง้สามตัวที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้จึงเป็นข้อค้นพบทางวิชาการใหม่ที่สําคัญ โดยอิทธิผลสามารถ
พยากรณ์ความสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์ธรุกิจได้   จึงเสนอแนะกับผู้ปฎิบัติ
และนักวิชาการในข้อถดัไป 
 
9.  ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับผู้บริหารธุรกิจ และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรให้สําคญัในเร่ืองกระบวนการ 
ทีป่ระกอบด้วยกิจกรรมที่สําคัญ คือการมีส่วนของผู้ บริหารในการวางแผนทัง้กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารธุรกิจควรกําหนดกลยทุธ์ธุรกิจที่ชัดเจนเพียงพอและควรเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  นอกกจากนีค้วรร่วมกนัจัดลําดบัความสําคญัของโครงการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใช้งาน ผู้บริหารธุรกิจควรให้ความสําคญัและสนบัสนนุงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยตระหนักถึงความสําคัญของศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนําเข้ามาใช้ในการดําเนินงานของ
องค์การ รวมถึงควรรักษาคํามั่นสัญญาและสนบัสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยการ
แลกเปลี่ยนความรู้ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกัน มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารธุรกิจ
กับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ โดยการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการวางแผนธุรกิจ  และมีรูปแบบรายงานผลการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พฒันา
เพื่อสนบัตามความต้องการของกลยทุธ์ตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะสําหรับนกัวิชาการที่จะศกึษาวิจยัในเร่ืองนี ้ควรศึกษาต่อยอด กบัองค์การธุรกิจขนาดกลางและ
เล็ก หรือศกึษากบัประเภทอตุสาหกรรมอืน่ ๆ ควรศึกษาเชิงลึกในรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมโดยใช้การวิจัยเชิง
คณุภาพ เช่น การสมัภาษณ์เชิงลกึ หรือการประชมุกลุ่มย่อย ระหว่างผู้บริหารธรุกิจกบัผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศในประเด็นดงักล่าวข้างต้น และเนื่องจากร้อยละของความแปรปรวนของค่าความความสอดคล้อง
ระหว่างกลยทุธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยทุธ์ธรุกจิ ที่อธิบายได้จากตวัแปรอิสระหรือปัจจยัทัง้สามตวัมีเพียงร้อย
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ละ 34.6 ซึง่ไม่สงูนกั ดงันัน้จงึศกึษาประเด็นอื่น ๆ นอกจากเร่ืองการมีส่วนร่วมและความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศกบัผู้บริหารธรุกิจ อาจทําให้พบประเด็นที่สําคญัอื่น ๆ ที่ส่งต่อความความสอดคล้องระหว่าง
กลยทุธ์เทคโนโลยสีารสนเทศกบักลยทุธ์ธรุกิจมีความชดัเจนมากขึน้ 
 
10. กิตตกิรรมประกาศ 
 การวิจัยครัง้นีไ้ด้รับการสนับสนนุงบประมาณจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สําหรับการจัดทําดุษฎี
นิพนธ์ระดับปริญญาเอก ขอกราบขอบพระคุณ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และผู้ทรงคุณวุฒิใน
การให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการจัดทํารายงานการวิจัย   ได้ แก่   ดร. มนตรี    วีรยางกูร  รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สมบรูณ์วลัย์  สตัยารักษ์วิทย์  อาจารย์  ดร.ปริญ    เฟ่ืองวฒุิ   ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
โอม หวุะนนัทน์  
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์  และผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ปานเจริญ  
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การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักสมรรถนะ ของโรงแรมบูตกิ ในจังหวัดเชียงใหม่ 
The Competency–Based Human Resource Management of  

the Boutique Hotel in Chiang Mai  
ภารดยั  สิงห์ใจ*             

บทคัดย่อ  

การวิจยัเร่ือง การจดัการทรัพยากรมนษุย์ด้วยหลกัสมรรถนะ ของโรมแรมบตูิก  ในจังหวดัเชียงใหม่   มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้หลักสมรรถนะในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์  ปัญหาด้านบุคลากร 
ตลอดจนการใช้โมเดลสมรรถนะในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ของโรงแรมประเภทบตูิก ในจงัหวดัเชียงใหม่    

ผลการศกึษาพบว่า  โรงแรมท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการวางแผนด้านทรัพยากรมนษุย์  โดยเป็น
แผนระยะปานกลาง   มีการจดัประชุมพนกังานโรงแรมทกุเดือน   ส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตและการบอกต่อของ
พนกังานเป็นช่องทางในการประชาสมัพนัธ์สรรหาบคุลากร    มรีะยะเวลาในการสรรหาพนกังาน  1 – 3 เดือน  ใช้
วิธีการสัมภาษณ์และการทดสอบการปฏิบัติงานเป็นหลักในการคัดเลือกบุคลากร  ใช้วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยนําผลงานมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว้  ส่วนใหญ่พิจารณาปรับเลื่อนตําแหน่งจาก
หลักความรู้ความสามารถ  มีการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรโดยจัดอบรมที่โรงแรม  และใช้บุคลากรภายใน
โรงแรมเป็นวิทยากร   กําหนดเงินเดือนจากประสบการณ์  สวสัดิการที่โรงแรมที่เป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีให้
คือ  เคร่ืองแบบพนกังาน  เคร่ืองมือที่โรงแรมที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ในการบริหารงานด้านทรัพยากร
มนษุย์คือ  สมรรถนะของกลุ่มงานหรือฝ่ายงาน   (Job Competency)   มีการนําหลกัสมรรถนะ  (Competency)  
มาประยกุต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนษุย์ในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน   โรงแรมประสบปัญหาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ในระดับน้อยทุกๆ ด้าน  เรียงตามลําดับได้ดังนี ้ ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์  ด้าน
ค่าตอบแทนและแรงจูงใจ  ด้านการสรรหาและการคัดเลือก  ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา  และด้านการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

ข้อเสนอแนะสําหรับโรงแรมบูติกในการนําหลักสมรรถนะมาใช้ในการกระบวนการบริหารทรัพยากร
มนษุย์  โดยเฉพาะในด้านการสรรหาและคดัเลือก  และการฝึกอบรมและพฒันา  เนื่องจากจะทําให้ได้พนกังานที่
มีความสามารถตรงกบัความต้องการขององค์กร อีกทัง้ยงัสามารถพฒันาศกัยภาพของพนกังานได้อย่างตรงจุด    
ทัง้นีเ้พื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของโรงแรมบติูกให้แข่งขนัได้ยัง่ยืนต่อไป 

            

                                                
* อาจารย์ สาขาวชิาการจดัการ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ 
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Abstract 

The purpose of this research is to study the competency-based Human Resource 
Management, personnel problems and using competency model for human resources developing of 
Boutique Hotel in Chiang Mai Region. 

The result shows that the respondents mostly implement mid-range Human Resource 
Planning, call an employee meeting every month, use internet and word of mouth to spread available 
positions, interview and give an on-the-job test, taking one to three months, in order to fill in the 
vacant positions, evaluate performance by compare with standard, promote employees by their 
performance, train employees at the hotel by its own personnel, and set salary upon experience.  

Moreover, they largely provide uniforms for their employees in the welfare program. ‚Job 
Competency‛ is the tool that the hotels implement in Human Resource Management the most. Using 
Competency principle, they evaluate performance. The samples slightly confront with Human 
Resource troubles in every aspect consecutively as follow; Human Resource Planning, 
Compensation and Motivation, Appointing, Training and Development, and Performance Appraisal.  

Implementing Competency Concept, boutique hotels will directly increase employees’ 
capability in order to doing as the right thing as the company expected and they should create 
necessary Competency Model to enhance competitive competency are the suggestions. 
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บทน า  

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา   กระแสความนิยมโรงแรมประเภทบติูกเพิ่มมากขึน้   ทําให้มีโรงแรมบูติกเพิ่ม
จํานวนขึน้อย่างรวดเร็วทัว่โลก   ซึ่งในยคุแรกๆ  นัน้ โรงแรมบตูิกมกัจะมีขนาดเล็กและมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ไม่มากนัก แต่ระยะหลังๆ  ซึ่งเป็นยุคเฟ่ืองฟูของโรงแรมประเภทบูติก  ขนาดและจํานวนห้องไม่ใช่ประเด็นที่
สําคัญ   โรงแรมบูติกหลายแห่งมีการเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกมากขึน้  ตลอดจนการออกแบบดีไซน์ที่มี
เอกลกัษณ์และมีบริการแบบเฉพาะเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์สําคญั
ของโรงแรมประเภทบติูก  

สําหรับประเทศไทยนัน้  ได้มีข้อมูลระบุว่าโรงแรมบูติกมีมาแล้วกว่า 10 ปี  และจากข้อมลูของ  RatiLanna 
Hotels & Hospitality Management  พบว่าโรงแรมบตูิกขนาดเล็ก  ในอําเภอเมือง  จังหวดัเชียงใหม่  มี จํานวน  

44  แห่ง   ซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์และบริการแบบเฉพาะเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของ
กลุ่มเป้าหมาย   โดยส่วนใหญ่มุ่งที่จะขายประสบการณ์และภาพลักษณ์ของความเป็นบติูก  เช่ือมโยงกบัความ
งาม  ประวตัิศาสตร์ หรือความเป็นท้องถ่ิน (Locality)   

อยา่งไรก็ตาม  ไม่เพียงแต่เฉพาะการดีไซน์เท่านัน้ท่ีจะสร้างเอกลกัษณ์และมลูค่าเพิ่มให้กบัโรงแรมบูติก  
แต่พนักงานนับว่าเป็นกญุแจสําคัญของความสําเร็จของโรงแรมประเภทบูติก   ทัง้นีเ้นื่องจากอตุสาหกรรม
โรงแรมเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรมนุษย์หลายระดับและหลายประเภทในการให้บริการ  ไม่ว่าจะเป็น
บุคลากรระดับปฏิบัติการ   หัวหน้างาน  หรือระดับผู้บริหารก็ตาม  พนักงานจึงเป็นส่วนประกอบสําคัญใน
กระบวนการให้บริการและเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความแตกต่างของการให้บริการ   ดังนัน้  การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีทักษะ  ความรู้  ความสามารถท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของ
นกัท่องเที่ยว  และมคีวามเต็มใจในการให้บริการจึงมีความสําคญัมากสําหรับอตุสาหกรรมโรงแรม  ซึ่งแนวทางที่
โรงแรมบตูิก ส่วนใหญ่ใช้คดัเลือกพนกังานกค็ือทศันคติต่องานบริการ  และมกัจะเลือกคนที่มีบคุลิกที่สอดคล้อง
กบับคุลิกของโรงแรม   โดยมากมกัจะพบว่าพนกังานส่วนใหญ่ของโรงแรมมกัเป็นคนในท้องถ่ิน   ทัง้นีก็้เพ่ือสร้าง
ความกลมกลืนกบับรรยากาศของสถานท่ี    

ปัจจุบนัแนวคิดสมรรถนะ (Competency)  กําลังได้รับความสนใจและถกูนํามาใช้ในการบริหารงาน
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เช่น  การสรรหา  การพัฒนา  และการรักษาบุคลากร   ทัง้นี ้
เนื่องจากเป็นแนวคิดที่เช่ือมโยงกบัปัจจยัที่ก่อให้เกิดความสําเร็จขององค์กรเข้ากบังานโดยตรงอย่างเป็นรูปธรรม   
ซึง่จะทําให้ผลงานของบคุลากรตรงตามความต้องการหรือความคาดหวงัขององค์กร    ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิง
ต่อความสําเร็จของโรงแรมประเภทบตูิก    ดงันัน้  การศกึษาการจัดการทรัพยากรมนษุย์ด้วยหลกัสมรรถนะ ของ
โรงแรมบูติก ในจังหวัดเชียงใหม่   ตลอดจนการใช้หลักสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะเป็น
แนวทางที่เป็นประโยชน์สําหรับโรงแรมประเภทบตูิกในจงัหวดัเชียงใหม่ในการสร้างความสามารถในเชิงของการ
แข่งขนัต่อไป 

                                                

 สุภทัธา  สุขชู 

 โรงแรมรตลิานนา 
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กรอบแนวคดิท่ีใช้ในการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการศกึษา 
 

วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศึกษา            

 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ศกึษาการใช้หลกัสมรรถนะในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์  ในการสรรหาและคดัเลือก  การวางแผน

ฝึกอบรมและพฒันา  การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการจ่ายเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน  ของโรงแรมบตูิก  ในอาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม ่

 
ขอบเขตด้านประชากร 

ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบ
แบบสอบถามและโรงแรม 

- เพศ 

- วฒิุการศึกษา 
- ประสบการณ์การท างานดา้น
โรงแรม 

- ประสบการณ์การท างาน ณ 
โรงแรมปัจจุบนั 

- ประสบการณ์การท างานดา้น
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 
 

กระบวนการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย ์

-การวางแผน 

- การสรรหาและคดัเลือก 

-การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

-คา่ตอบแทนและแรงจูงใจ 
-การฝึกอบรมและพฒันา 
 

ปัญหาดา้นทรัพยากรมนุษย ์
- การวางแผน 

- การสรรหาและคดัเลือก 

-การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

-คา่ตอบแทนและแรงจูงใจ 
-การฝึกอบรมและพฒันา 

การใชห้ลกัสมรรถนะในการ
สรรหาและคดัเลือก   และ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์

- สมรรถนะหลกั 

- สมรรถนะดา้นการบริหาร
จดัการ 
- สมรรถนะของกลุ่มงาน 

- สมรรถนะรายบุคคล 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงแรมที่มีลักษณะเป็นบูติก  (Boutique  Hotels)   ในอําเภอเมือง  จังหวดั
เชียงใหม่   จํานวน  44  แห่ง 

2. ขัน้ตอนการศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม  ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ประกอบด้วย     ส่วนที่  1  
คําถามเก่ียวกบัข้อมูลพืน้ฐานของโรงแรมบูติก   ส่วนที่  2  คําถามเกี่ยวกบักระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
อตุสาหกรรมโรงแรม  ซึ่งเป็นคําถามที่มีคําตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ  และส  วนที่  3  คําถามเก่ียวกับ
ปัญหาด้านทรัพยากรมนษุย์ของอตุสาหกรรมโรงแรม   

การวิเคราะห์ข้อมลู  ใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมอืวิเคราะห์  หาค่าทางสถิติที่
เก่ียวข้อง  เช่น  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย    

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องด้านทรัพยากรมนุษย์ของอตุสาหกรรมโรงแรมที่มีลักษณะเป็นบูติก  ใน
อําเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ซึง่มีจํานวน  44  ราย§   

 
4 วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล   

การวิจยัครัง้นี ้ เก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้องด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์ของ
อตุสาหกรรมโรงแรม  ในอําเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม ่  โดยเคร่ืองมือที่ใช้คือแบบสอบถาม  และจากการเก็บรวบรวม
ข้อมลูได้แบบสอบถามกลบัคืนมาจํานวน 28  ราย หรือร้อยละ 63.64 จากประชากรทัง้หมด 44 ราย  ทัง้นีส้าเหตุ
เนื่องจากโรงแรมไม่สะดวกในการให้ข้อมลูแก่ผู้วิจยั  

 

ผลการศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  ประสบการณ์ในการทํางานเฉล่ีย  5.44  ปี  
ประสบการณ์ในการทํางาน ณ โรงแรมปัจจบุันเฉลี่ย  2.27  ปี  ประสบการณ์ทํางานด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์
เฉลี่ย  5.89  ปี  โรงแรมส่วนใหญ่มีบคุลากรจํานวนไม่เกนิ  20 คน  โดยส่วนใหญ่จะมีการแบ่งบคุลากรออกเป็น  2  ส่วน
คือ  ส่วนหน้า  และส่วนหลงั  ซึง่มกัจะมีจํานวนบคุลากรที่รับผิดชอบหน้าที่ส่วนหน้ามากกวา่ส่วนหลงั 

โรงแรมที่เป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการวางแผนด้านทรัพยากรมนษุย์  โดยเป็นแผนระยะปานกลาง   มีการ
จัดประชุมพนักงานโรงแรมทุกเดือน   ส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตและการบอกต่อของพนักงานเป็นช่องทา งในการ
ประชาสมัพนัธ์สรรหาบคุลากร    มีระยะเวลาในการสรรหาพนกังาน  1 – 3 เดือน  ใช้วิธีการสมัภาษณ์และการทดสอบ
การปฏิบติังานเป็นหลกัในการคัดเลือกบคุลากร  ใช้วิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยนําผลงานมาเปรียบเทียบกบั
มาตรฐานที่กําหนดไว้  ส่วนใหญ่พิจารณาปรับเลื่อนตําแหน่งจากหลกัความรู้ความสามารถ  มีการอบรมเพื่อพฒันา
บคุลากรโดยจัดอบรมที่โรงแรม  และใช้บุคลากรภายในโรงแรมเป็นวิทยากร   กําหนดเงินเดือนจากประสบการณ์  
สวัสดิการที่โรงแรมท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีให้คือ  เคร่ืองแบบพนกังาน  เคร่ืองมือที่โรงแรมที่เป็นกลุ่มตวัอย่า ง

                                                
§

 โรงแรมรตลิานนา 
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ส่วนใหญ่ใช้ในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนษุย์คือ  สมรรถนะของกลุ่มงานหรือฝ่ายงาน  (Job Competency )  ดงั
แสดงในรูปที่ 2 
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Job Competency รับนโยบายจากผู้บริหาร HRIS HR Scorecard
 

รูปที่ 2  การใช้เคร่ืองมือในการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
 
 
โรงแรมบูติกมีการนําหลกัสมรรถนะ มาประยกุต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนษุย์ โดยมีการปรับใช้ในแต่ละ

ด้านดงัแสดงในรูปที่  3 
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รูปที่  3  การนําหลกัสมรรถนะมาประยกุต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
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ด้านการวางแผน  โรงแรมมีการวางแผนกําลังคนตามความเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของงานตาม
ตําแหน่งต่างๆ  โดยกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงานชัดเจน  มีการจัดตารางการอบรม  ในแต่ละเดือน เพื่อ
เพิ่มศกัยภาพในการทํางานของพนกังานในแต่ละแผนก  นอกจากนีใ้นการวางแผนยงัมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั
ระหว่างหวัหน้าแผนก 

ด้านการสรรหาและคัดเลือก  โรงแรมมีการประเมินความรู้  ประสบการณ์  และความสามารถต่างๆ  เช่น  
ภาษาองักฤษ  และคณุลกัษณะอืน่ๆ  เช่น  บคุลิกภาพ  ทศันคติ   และคดัเลือกคนจากสมรรถนะของงานแต่ละตําแหน่ง 
และระดบัพนกังาน 

ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  โรงแรมมีการกําหนดมาตรฐานการทํางานในแต่ละตําแหน่ง  เพื่อใช้ใน
การพิจารณาเปรียบเทียบผลการทํางาน  โดยประเมินจากสมรรถนะของแต่ละตําแหน่งงาน  นอกจากนีย้งัประเมิน
ทกัษะในด้านอื่นๆ  หรือทกัษะเฉพาะของบคุคลเพื่อนําไปพิจารณาหน้าที่อื่นๆ  ในการทํางาน 

ด้านค่าตอบแทนและส่ิงจูงใจ  โรงแรมมีการกําหนดค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจให้เหมาะสมกบัแต่ละตําแหน่ง 
โดยพิจารณาจากการแข่งขนั  การตลาด  ความรู้  ประสบการณ์  นอกจากนีบ้างโรงแรมยงัมีการคดัเลือกพนกังานดีเด่น
ประจําเดือน  (Employee of The Month : EMO) มีรางวลัเป็นเซอร์วิสชาร์จ  (Service Charge)   และมีการคัดเลือก
พนกังานดีเด่นประจําปี    (Employee of The Year  : EOY)  โดยได้รับรางวลัเป็นการท่องเที่ยวต่างประเทศ 

ด้านการฝึกอบรมและการพฒันา  โรงแรมมีการกําหนดแนวทางในการพฒันาพนกังานในตําแหน่งนัน้ๆ  โดย
ถามความคิดเห็นจากพนกังาน  และพฒันาเป็นรายบคุคล  พิจารณาสมรรถนะของแต่ละคนว่ามีทักษะด้านใด  และ
ต้องการพฒันาในด้านใด  เพื่อให้พนกังานเกิดความเต็มใจในการท่ีได้รับการพฒันาในสิ่งที่ตนเองสนใจ   

ผลการศึกษาปัญหาด้านทรัพยากรมนษุย์ของโรงแรม  พบว่าโรงแรมประสบปัญหาด้านทรัพยากรมนษุย์ใน
ระดบัน้อย  เมื่อพิจารณาแยกเป็นด้าน  พบว่า  โรงแรมประสบปัญหาที่เก่ียวกบัทรัพยากรมนษุย์ในแต่ละด้านในระดบั
น้อยทกุๆ ด้าน  เรียงตามลําดบัได้ดงันี ้ ด้านการวางแผนทรัพยากรมนษุย์  ด้านค่าตอบแทนและแรงจูงใจ  ด้านการสรร
หาและการคดัเลือก  ด้านการฝึกอบรมและพฒันา  และด้านการประเมินผลการปฏิบติังาน 

โรงแรมประสบปัญหาด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในระดบัน้อย   เมื่อพิจารณาในรายละเอียด  พบว่า  
โรงแรมประสบปัญหาในระดับปานกลางในเร่ือง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น 
การเมือง และเศรษฐกิจ ทําให้ต้องปรับปรุงแผนบ่อย   กรอบ  ทิศทาง และแผนปฏิบตัิการของบุคลากรไม่ชัดเจน  และ
แผนด้านทรัพยากรมนษุย์ไม่มคีวามยืดหยุ่น  และโรงแรมประสบปัญหาในระดบัน้อยในเร่ือง  นโยบายด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ไม่ชัดเจน  ไม่มีการพยากรณ์ความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ หรือมีการพยากรณ์แต่มีความ
คลาดเคลื่อนสงู  กระบวนการพิจารณาเพิ่มหรือลดจํานวนบุคลากรมีความล่าช้า  และไม่ได้รับความร่วมมือจากแผนก
ต่างๆ ในการวางแผนทรัพยากรมนษุย์ 

โรงแรมประสบปัญหาด้านค่าตอบแทนและแรงจูงใจในระดับน้อย  เมื่อพิจารณาในรายละเอียด  พบว่า  
โรงแรมประสบปัญหาการไม่มรีะบบการให้รางวลัจงูใจในการทํางานเป็นทีมในระดบัปานกลาง  และประสบปัญหาใน
ระดบัน้อยในเร่ือง  ไม่มีเส้นทางในการเลื่อนปรับตําแหน่งแจ้งให้กบับุคลากรรับทราบ  บคุลากรไม่ค่อยพอใจในระบบ
ผลตอบแทนของโรงแรม  สวสัดิการต่างๆ ที่ทางโรงแรมมอบให้ยงัไม่ตรงต่อความต้องการของบคุลากรแต่ละคน   และ
หลกัเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนไม่มคีวามชดัเจน 

โรงแรมประสบปัญหาด้านการสรรหาและคดัเลือกในระดบัน้อย  เมื่อพิจารณาในรายละเอียด  พบว่า  โรงแรม
ประสบปัญหาระดบัปานกลางในเร่ือง  บณัฑิตจบใหม่ไม่มีประสบการณ์ในการทํางาน  คณุสมบติัของแรงงานในตลาด
ไม่ตรงต่อความต้องการของโรงแรม  และขาดแรงงานในช่วงฤดกูารท่องเท่ียว  และประสบปัญหาระดบัน้อยในเร่ือง  
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วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบคุคลค่อนข้างสงู  ขาดงบประมาณในการสรรหาบุคคล  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบคุลากร
ของโรงแรมล้าสมยั   ผลการคดัเลือกบุคลากรไม่มีความยตุิธรรม  บคุลากรที่มีความสามารถประสบปัญหาสขุภาพ  
การคดัเลือกบคุลากรถกูแทรกแซงจากผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง  และวิธีการสอบคดัเลือกไมโ่ปร่งใส 

โรงแรมประสบปัญหาด้านการฝึกอบรมและพัฒนาในระดับน้อย  เมื่อพิจารณาในรายละเอียด  พบว่า  
โรงแรมประสบปัญหาระดบัปานกลางในเร่ือง  งบประมาณในการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรมีไม่เพียงพอ  และขาด
บคุลากรที่จะมาเป็นผู้ ฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร  และประสบปัญหาระดับน้อยในเร่ือง  บคุลากรไม่ให้ความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมอบรมและพัฒนา    และบุคลากรใหม่ไม่สามารถทํางานได้  ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการอบรม
พัฒนา  การทํางานระบบทีมไม่ประสบความสําเร็จ  การพัฒนาบุคลากรเกิดซํา้ๆ  กับบุคลากรบางคนเท่านัน้  และ
ผู้บริหารระดบัสงูไม่ให้ความสําคญักบัการพฒันาบคุลากร   

โรงแรมประสบปัญหาด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดบัน้อย  เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  
โรงแรมประสบปัญหาด้านการประเมินผลการปฏิบตัิงานในระดบัน้อยทกุๆ เร่ือง  โดยเรียงตามลําดบัได้ดงันี ้ ไม่มีการ
นําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร  ไม่ได้แจ้งหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานให้บุคลากร
รับทราบตัง้แต่แรก และการประเมินเป็นการประเมินแบบทิศทางเดียว ไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการประเมินกลับ  แบบ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของบคุลากรไม่ชดัเจน  ไม่มีการประกาศผลการประเมินให้บคุลากรรับทราบ  และระบบการ
ประเมินบคุลากรไม่โปร่งใส   

การอภปิรายผลการศึกษา  

โรงแรมบตูิก  ในจงัหวดัเชียงใหม่   ส่วนใหญ่มีการวางแผนด้านทรัพยากรมนษุย์โดยเป็นแผนระยะ      1 – 3 
ปี   ทัง้นีเ้นื่องจากเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สําคัญ ทําให้อุตสาหกรรมโรงแรมมีการเติบโตและขยายตัวอยู่
ตลอดเวลา   ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรที่ทํางานในด้านนีม้ากขึน้ตามไปด้วย    ดังนัน้ผู้ บริหารหรือผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องด้านทรัพยากรมนษุย์จําเป็นต้องมีการวางแผนด้านกําลงัคนเป็นอย่างดี    มิฉะนัน้อาจทําให้เกิดภาวะของการ
ขาดแคลนแรงงานในบางตําแหน่ง  ซึง่จะส่งผลเสียหายต่อโรงแรมได้  ซึง่สอดคล้องกบัหลักการจัดการทรัพยากรมนษุย์

เพื่ออตุสาหกรรมท่องเที่ยว   ที่กล่าวถึงการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่ ต้องมีการพยากรณ์ความต้องการบุคลากร
เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การ 

การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับการสรรหาบคุลากรของโรงแรมบตูิก ในจังหวดัเชียงใหม่   ส่วนใหญ่ใช้ช่องทาง
อินเตอร์เน็ตและการบอกต่อของพนกังาน   เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่จะมีเวปไซต์ของโรงแรมซึ่งประชาสัมพันธ์และให้
รายละเอียดต่างๆ  ทัง้ด้านของห้องพกัและราคา หรือการติดต่อจองห้องพกัออนไลน์   รวมถึงข้อมลูการรับสมคัรงาน
ด้วย   นอกจากนัน้พนกังานที่ทํางานในโรงแรมยงัเป็นช่องทางการประชาสมัพนัธ์การสรรหาบคุลากรของโรงแรมได้เป็น
อยา่งดี   ดงันัน้ โรงแรมจงึใช้ 2 ช่องทางนีใ้นการสรรหาบคุลากรในตําแหน่งท่ีต้องการ   เพราะทําได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

และไม่มีต้นทนุค่าใช้จ่ายอีกด้วย   ทัง้นีง้านวิจยัของจงพิศ     ก็พบว่าการสรรหาพนกังานของโรงแรมชัน้นําในประเทศ
ไทย จะสรรหาโดยผ่านพนกังานปัจจบุนัที่แนะนําเพื่อน / ญาติให้มาทํางาน   การบอกต่อ เช่นเดียวกนั 

                                                

 ราณี  อิสิชยักุล 


 จงพิศ  ศริิรัตน์  
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วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

โรงแรมบตูิก  ในจงัหวดัเชียงใหม่  ส่วนใหญ่ใช้วิธีการสมัภาษณ์และการทดสอบการปฏิบตัิงานในการคดัเลือก
บคุลากร   ทัง้นีเ้นื่องจากการสัมภาษณ์จะทําให้ทราบลกัษณะทางกายภาพ ได้แก่  ความสมบรูณ์ของร่างกาย  กริยา
ท่าทาง  และบุคลิกภาพของผู้สมัคร  ตลอดจนเกิดการสนทนาเจรจาโต้ตอบ  ทําให้ทราบถึงปฏิภาณไหวพริบ หรือ
ทศันคติที่มีต่อการทํางานได้    ซึ่งทางโรงแรมมกัให้ความสําคญัต่อทัศนคติและทกัษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบคุคล  
เนื่องจากพนกังานส่วนใหญ่จะต้องติดต่อสมัพนัธ์กบัลูกค้า        นอกจากนัน้  การทดสอบความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานก็วิธีการคัดเลือกพนักงานท่ีโรงแรมนิยมใช้ควบคู่กับการสัมภาษณ์  เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

คดัเลือก     ทัง้นีส้อดคล้องกบังานวิจยัเร่ืองการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอตุสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทย  ที่
พบว่า  โรงแรมชัน้นําในประเทศไทยจะทําการคดัเลือกพนกังานโดยการสมัภาษณ์เป็นส่วนใหญ่   และรองลงมาคือการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานระหว่างช่วงทดลองงาน 

ส่วนวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของโรงแรมบูติก  ในจงัหวดัเชียงใหม่นัน้  ส่วนใหญ่ใช้วิธีการนําผลงาน
มาเปรียบเทียบกบัมาตรฐานที่กําหนดไว้   ทัง้นีม้าตรฐานของการปฏิบตัิงานเป็นคณุลักษณะท่ีถกูกําหนดขึน้ตามชนิด
ของงานโดยอยู่ในรูปของปริมาณหรือคุณภาพของผลงาน  เพื่อใช้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรว่ามีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพียงใด  ทัง้นีก้ารประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีส่วนช่วยควบ คุมให้การดําเนินงานของ
โรงแรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยตุิธรรม  ตลอดจนสามารถใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมและพฒันา

บคุลากรต่อไป  ซึ่งสอดคล้องกบัหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน   ท่ีกล่าวว่าข้อมูลจากการประเมินผลจะถูก
ป้อนกลบัไปให้ผู้บริหารเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการบริหาร  ในเร่ืองการพิจารณาเงินเดือน  อีกทัง้ทําให้ได้รู้ถึงจุดดีและ
จดุด้อยของพนกังาน  และยงัทําให้ทราบถงึความจําเป็นของพนกังานเพื่อการฝึกอบรมและพฒันาที่จําเป็นต่อไป 

โรงแรมบูติก ในจังหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่พิจารณาปรับเลื่อนตําแหน่งโดยใช้หลกัความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์  ซึง่หลกัเกณฑ์การเล่ือนตําแหน่งตามหลกัความสามารถนัน้  จะยดึถอืความรู้ความสามารถของบคุลากร
เป็นหลกั  เพื่อสร้างความเป็นกลางและความเสมอภาคให้แก่บคุลากรภายในองค์การ  ซึ่งมีข้อดีคือสร้างขวญักําลงัใจ
ให้กบัผู้ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการทํางาน  อีกทัง้ยงัเป็นการคัดบุคลากรที่ไม่ความสามารถออก
จากระบบอีกทางหนึ่ง  นอกจากนัน้  ทางโรงแรมยังให้ความสําคัญต่อประสบการณ์ของบุคลากร  โดยที่อาจจะ
พิจารณาจากระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์การตัง้แต่เร่ิมต้นจนถึงปัจจุบัน   หรือพิจารณาจาก
ระยะเวลาการปฏิบตัิงานในแผนกหรือหน่วยงานปัจจบุนั  หรืออาจจะพิจารณาจากระยะเวลาการปฏิบตัิงานในตําแหน่ง

ปัจจุบนั  ซึ่งสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน   ท่ีกล่าวว่า เป็นข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการ
ตดัสินใจในการสนบัสนนุการเลิกจ้าง  และเพื่อก่อให้เกิดแรงจงูใจของพนกังานที่ต้องการเล่ือนตําแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ 

การอบรมเพ่ือพฒันาบคุลากรของโรงแรมบตูิก ในจงัหวดัเชียงใหม่  เป็นลกัษณะของการจดัอบรมที่โรงแรมจดั
เองโดยใช้บุคลากรภายในโรงแรมเป็นวิทยากร  ทัง้นีเ้นื่องจากการฝึกอบรมภายใน  ( In-house Training)  นัน้จะทําให้
บคุลากรเข้าใจขัน้ตอนในการทํางานและมีทกัษะการปฏิบตัิงานที่ถกูต้องจากสถานที่และสภาพแวดล้อมการทํางานจริง  
และการที่ใช้วิทยากรที่เป็นบคุลากรภายในเป็นผู้ ฝึกอบรมนัน้จะทําให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามคณุภาพและมาตรฐาน
ที่ทางโรงแรมได้กําหนดไว้ซึง่แต่ละโรงแรมจะแตกต่างกนัไป  ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัเร่ือง  การบริหารทรัพยากรมนษุย์
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วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

ในอตุสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทย   นอกจากนัน้  การฝึกอบรมภายในยงัทําให้ประหยดัค่าใช้จ่ายกว่าการ
ฝึกอบรมภายนอก   ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศึกษาปัญหาด้านการฝึกอบรมและพัฒนาที่พบว่า  งบประมาณในการ
ฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรมีไม่เพียงพอ   ดงันัน้ จึงทําให้โรงแรมจัดการฝึกอบรมและใช้วิทยากรภายในเป็นผู้อบรม
เอง 

โรงแรมบูติก ในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์การกําหนดเงินเดือนจากประสบการณ์   ทัง้นีเ้นื่องจาก
ประสบการณ์จะเป็นเคร่ืองชีว้่าบคุลากรมีความรู้   ทกัษะ  และความเข้าใจในงานเป็นอย่างดีและสามารถปฏิบตัิงานได้
จริงตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  นอกจากนัน้ประสบการณ์ยงัช่วยเสริมสร้างความรอบคอบ  ความเข้าใจในปัญหา  
ความกล้าตดัสินใจ  และความมัน่คงในอารมณ์ให้แก่บคุลากร  ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการทํางานในโรงแรม    ดงันัน้  
การกําหนดเงินเดือนของโรงแรมจึงให้ความสําคญักบัประสบการณ์ของบคุลากรเป็นหลัก  ซึ่งสอดคล้องกบัหลักการ

บริหารค่าตอบแทน 
สวัสดิการที่โรงแรมบูติก  ในจังหวัดเชียงใหม่  ส่วนใหญ่จัดให้แก่พนักงาน  ได้แก่  เคร่ืองแบบพนักงาน   

เนื่องจากทางโรงแรมต้องการสร้างภาพลกัษณ์หรือความแตกต่างที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของโรมแรมเอง   โดยพนกังาน
แต่ละแผนกแต่ละหน้าที่ก็จะมกีารแต่งกายที่แตกต่างกนั ซึง่จะทําให้ผู้ ท่ีมาใช้บริการรับทราบได้ทนัที 

ส่วนเคร่ืองมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์นัน้  โรงแรมบูติก  ในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ใช้  
สมรรถนะของกลุ่มงานหรือฝ่ายงาน  (Job Competency)  ทัง้นี ้ สมรรถนะดังกล่าว  นัน้เป็นสมรรถนะหรือ
ความสามารถที่เก่ียวข้องโดยตรงกบัความรู้และทกัษะที่จําเป็นต่อการทํางานของบคุลากรในตําแหน่งงานหนึ่งๆ  โดย
บคุลากรแต่ละคนจะม ี สมรรถนะของกลุ่มงาน  แตกต่างกนัไปตามตําแหน่งงานนัน้ๆ     นอกจากนัน้  โรงแรมที่ไม่ได้ใช้
เคร่ืองมือในการบริหารทรัพยากรมนษุย์แต่เป็นการรับนโยบายจากผู้บริหารโดยตรง  ทัง้นีเ้นื่องจากผู้บริหารระดบัสงูจะ
มีบทบาทในการกําหนดนโยบายด้านทรัพยากรมนษุย์ที่สําคญั  เช่น  การวางแผนด้านอตัรากําลงั  การพัฒนาบุคลากร  
และการบริหารค่าตอบแทน  เป็นต้น    

แต่ทัง้นีจ้ะเห็นว่า การนําหลักสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นัน้  โรงแรมบติูก  ใน
จงัหวดัเชียงใหม่  นํามาใช้ในด้านการประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นอนัดบัแรก   ทัง้นี ้อาจจะเป็นเพราะการประเมินผล
การปฏิบติังานมวีตัถปุระสงค์สําคญัคือ  เพื่อใช้พิจารณาความเหมาะสมในการให้ผลตอบแทน  ความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งงาน  หรือประกอบการพิจารณาเพื่อการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในขณะที่ให้
ความสําคัญขององค์กรกบัการนําหลักสมรรถนะมาใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์ในด้านการสรรหาและ
คดัเลือก ตลอดจนการฝึกอบรมและพฒันาเป็นอนัดบัรองลงไป   

ซึ่งตามแนวคิดของการนําหลักสมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นัน้ จะต้องพิจารณาตาม
กระบวนการตัง้แต่การสรรหาและคดัเลือก  เพราะมีความสําคญัต่อความได้เปรียบเชิงแข่งขนัขององค์กร จะเห็นได้ว่า
องค์กรจํานวนมากยอมเสียงบประมาณและเวลา ไปกบักระบวนการสรรหาและคดัเลือกเพื่อให้ได้พนกังานมีคณุภาพ 
เนื่องจากตระหนักดีว่าหากรับคนผิดเข้ามาทํางาน ย่อมส่งผลกระทบทางลบต่อประสิทธิผลโดยรวมขององค์กรและ
ท้ายสุดองค์กรอาจต้องเลิกจ้างพนกังานเหล่านัน้    ตลอดจนการนําหลักสมรรถนะมาใช้ในกระบวนการฝึกอบรมและ
พัฒนา นัน้ก็ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้อย่างตรงจุด  เป็นแนวทางสําคัญในการปรับปรุงผลการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานให้ดีขึน้ตามที่องค์กรคาดหวงั  ในปัจจุบนัแนวคิดเก่ียวกบัการฝึกอบรมและพฒันา  เช่ือว่า การ

                                                


 จงพศิ  ศิริรัตน ์

 วเิชียร  วทิยอุดม 
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ฝึกอบรมและพฒันาอย่างต่อเนื่อง จะช่วยเพิ่มความได้เปรียบเชิงแข่งขนัขององค์กร ทัง้นี ้เนื่ องจากการฝึกอบรมและ
พฒันาจะทําให้พนกังานมีความสามารถสงูขึน้  และตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าได้ดีขึน้  รวมทัง้สร้างผลผลิต
ให้แก่องค์กรมากขึน้  ดงันัน้การฝึกอบรมและพฒันาจึงเป็นการลงทนุที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อองค์กร** 

ส่วนปัญหาด้านการจดัการทรัพยากรมนษุย์ของโรงแรมบตูิก  ในจังหวดัเชียงใหม่นัน้  พบว่าประสบปัญหาใน
ระดับน้อยทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์   ค่าตอบแทนและแรงจูงใจ   การสรรหาและการ
คดัเลือก  การฝึกอบรมและการพฒันา  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  แต่อย่างไรก็ตามปัญหาด้านการวางแผน
ทรัพยากรมนษุย์ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก  เช่น  การเมอืงและเศรษฐกิจ  ทําให้
โรงแรมต้องปรับปรุงแผนอยู่ตลอดเวลา    อีกทัง้กรอบ   ทิศทางและแผนปฏิบัติการของบุคลากรยังไม่มีความชัดเจน   
รวมทัง้แผนด้านทรัพยากรมนษุย์ไม่มีความยืดหยุน่   ทําให้โรงแรมประสบปัญหาในการดําเนินงานด้านนีพ้อสมควร 

ปัญหาด้านการสรรหาและคดัเลือก    โรงแรมจะประสบปัญหาในเร่ืองที่บณัฑิตจบใหม่ไม่มีประสบการณ์ใน
การทํางาน   คุณสมบัติของแรงงานในตลาดไม่ตรงต่อความต้องการของโรงแรม  และขาดแรงงานในช่วงฤดูการ
ท่องเที่ยว    ทัง้นี ้นกัศึกษาในสาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรมถงึแม้จะเคยฝึกงานก่อนสําเร็จการศึกษาเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในงานและอาชีพกต็าม  แต่ก็เป็นเพียงแค่ประสบการณ์เบือ้งต้นในการทํางานเท่านัน้   อาจจะยงัขาดทกัษะ
บางอย่างในการทํางานจริง เช่น  การตดัสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ  ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ใน
การทํางานมาพอสมควร  เป็นต้น    

ปัญหาด้านการฝึกอบรมและพัฒนา    ได้แก่งบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรมีไม่เพียงพอ
และขาดบุคลากรที่จะมาเป็นผู้ ฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร   ดงันัน้  โรงแรมจึงใช้วิธีจัดการฝึกอบรมและใช้วิทยากร
ภายในเป็นผู้อบรมเองเป็นหลกั 

ส่วนปัญหาด้านค่าตอบแทนและแรงจงูใจนัน้   ทางโรงแรมไม่มีระบบการให้รางวลัจงูใจในการทํางานแบบทีม     
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาพบว่าโรงแรมบูติก ในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ใช้หลักสมรรถนะในด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (28.57 %)  ในขณะที่ใช้หลักสมรรถนะในด้านการสรรหาและคดัเลือกด้านการฝึกอบรมและพฒันา
รองลงมา (23 % และ 20 % ตามลําดบั) 

วิธีการหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของโรงแรมบูติก  คือ   การนําหลกัสมรรถนะมาใช้ใน

การบริหารทรัพยากรมนษุย์   โดยเฉพาะด้านการสรรหาและคดัเลือก  และการฝึกอบรมและพฒันา เนื่องจากเคร่ืองมือ
ตามแนวคิดสมรรถนะ  สามารถช่วยให้องค์กรคดัเลือกและพฒันาศักยภาพของพนกังานได้อย่างตรงจุด  ซึ่งจะทําให้
พนกังานสามารถทํางานตามที่องค์กรคาดหวงัได้อย่างถกูต้อง 

ทัง้นีโ้รงแรมควรจะต้องทําการจัดกลุ่มสมรรถนะ  (Competency Model)  ที่จําเป็นขององค์กรหรือหน่วยงาน  
ซึง่รูปแบบดงักล่าวเกิดจากการนําวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  ค่านิยมหลัก หรือแผนกลยทุธ์ขององค์กรมาพิจารณาร่วมกบังาน
ในฝ่ายต่างๆ  ขององค์กร  ซึง่รูปแบบของสมรรถนะประกอบด้วย 

                                                
**

 สุกญัญา  รัศมีธรรมโชติ 
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1.  สมรรถนะหลกั  (Core  Competency)    เป็นสมรรถนะที่สะท้อนค่านิยมหลกัที่มีความสําคัญต่อการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานทกุคนในองค์กร  เป็นสมรรถนะร่วมที่องค์กรคาดหวงัให้พนกังานทกุคน  ทกุตําแหน่งงานต้องมี  
เช่น  การมีจิตสํานกึในการให้บริการ    การทํางานเป็นทีม    เป็นต้น 

2.  สมรรถนะด้านการบริหารจดัการ (Managerial  Competency)    หมายถึงสมรรถนะท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะ
ด้านการบริหารจัดการ   โดยองค์กรคาดหวังให้พนกังานในตําแหน่งหัวหน้างาน   หรือผู้บังคับบัญชาต้องมีทักษะ
ดงักล่าว   เช่น   การตดัสินใจ   การวางแผน  เป็นต้น 

3.  สมรรถนะของกลุ่มงานหรือฝ่ายงาน  (Functional  Competency)   เป็นกลุ่มสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้และทักษะของกลุ่มงานหรือฝ่ายงานหนึ่งๆ  ซึ่งสมรรถนะในกลุ่มนีจ้ะเป็นสมรรถนะร่วมของพนักงานทุกคนที่
ทํางานในกลุ่มงานหรือฝ่ายงานหนึง่ๆ    เช่น  การมมีนษุยสมัพนัธ์   เป็นต้น 

4.  สมรรถนะของตําแหน่งงาน    (Job or Technical Competency)   หมายถึง  สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกบัความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อการทํางานของพนักงานในตําแหน่งงานหนึ่งๆ   โดยพนักงานแต่ละคนจะมี
สมรรถนะของตําแหน่งงาน  แตกต่างกนัไปตามตําแหน่งงานของตน  เช่น  ทกัษะการเจรจาต่อรอง  เป็นสมรรถนะของ
ตําแหน่งงานของพนกังานฝ่ายขาย  เป็นต้น 

5.   สมรรถนะรายบคุคล  (Personal  Attributes)  เป็นกลุ่มสมรรถนะที่เป็นคณุลกัษณะที่ซ่อนอยู่ในบคุคลแต่
ละคน  ซึ่งมีผลอย่างมากต่อทศันคติในการทํางาน  และความสําเร็จในงานของบคุคลนัน้ๆ  เช่น  ความอดทนต่อแรง
กดดนั  ความซื่อสตัย์  เป็นต้น 

หลงัจากที่โรงแรมได้จัดทํากลุ่มสมรรถนะ (Competency Model)   ของตนเองขึน้มาและได้มีการกําหนด
ระดบัความสามารถหรือระดบัสมรรถนะที่คาดหวงัจากทกุตําแหน่งงานในองค์กรแล้ว  สามารถนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การจดัการทรัพยากรมนษุย์ของโรงแรม  ดงันี ้

1. กระบวนการสรรหาและคดัเลือกพนกังาน  (Recruitment and Selection Process) 
1.1   โรงแรมจะต้องกําหนดให้ สมรรถนะ ของแต่ละตําแหน่งงานที่เปิดรับสมคัรเป็นคณุสมบัติที่จําเป็น  

(Job Specification)  ของตําแหน่งนัน้  และแสดงรายละเอียดของสมรรถนะ  ดงักล่าวในหน้า
โฆษณารับสมคัรงาน 

1.2  นําสมรรถนะ  ที่สําคญัของตําแหน่งนัน้ๆ  มาสร้างเคร่ืองมือในการคดัเลือกผู้สมคัร  ซึ่งอาจจะเป็น
แบบทดสอบความสามารถ  หรือแบบสมัภาษณ์ที่มีโครงสร้างคําถาม 

2.    การฝึกอบรมและพฒันา    (Training and Development) 
 การจัดระบบการฝึกอบรมของโรงแรมให้สอดคล้องกับโมเดลสมรรถนะ  (Competency Model)   มี

ขัน้ตอนดงันี ้
2.1  นําวิสัยทศัน์  (Vision)  พนัธกิจ  (Mission)   ค่านิยมหลัก  (Core Values)  และกลยทุธ์ (Strategy)  

ขององค์กรมาวิเคราะห์  เพ่ือกําหนดสมรรถนะหลัก  (Core Competency)  ขององค์กรซึ่งเป็น
สมรรถนะที่พนกังานทุกคนต้องมีในระดับที่องค์กรคาดหวงั  โดยโมเดลสมรรถนะ    ที่สร้างขึน้จะ
มุ่งเน้นสมรรถนะที่ทุกตําแหน่งงานทัง้ในปัจจุบันและอนาคตจําเป็นต้องมี  จึงจะสามารถสร้าง
ผลงานที่ดีเลิศตามที่องค์กรคาดหวงัได้ 

2.2   กําหนดชื่อ   นิยามหรือความหมาย  ระดับความสามารถ  และตวัชีว้ดัพฤติกรรม  ที่สะท้อนให้เห็น
ระดบัความสามารถต่างๆ  ของสมรรถนะแต่ละตวั  โดยสมรรถนะหลกั  และรายละเอียดต้องเป็นที่
ยอมรับของสมาชิกทกุคนในองค์กร 
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2.3   กําหนดระดบัความสามารถของแต่ละสมรรถนะหลกั  ในข้อ 2.2 ให้กบัทกุตําแหน่งงาน  โดยแต่ละ
ตําแหน่งจะกําหนดระดับความสามารถของสมรรถนะ  แต่ละตวัสอดคล้องกบับทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบของตําแหน่งงานนัน้ๆ   

2.4   ประเมินช่องว่าง  ระหว่างระดับความสามารถของสมรรถนะ แต่ละตัวที่องค์กรคาดหวงัจาก
พนกังาน   กบัระดบัความสามารถที่แท้จริงของพนกังานแต่ละคน   ซึ่งจะทําให้องค์กรได้สมรรถนะ 
ของพนักงานแต่ละคน  (Competency Profile)   และทราบว่าพนักงานคนใดที่มีระดับ
ความสามารถในสมรรถนะเท่ากบัตํ่ากว่าหรือสงูกว่าท่ีองค์กรคาดหวงั 

ส่วนขัน้ตอนในการจดัทําโปรแกรมการฝึกอบรมตามแนวสมรรถนะ   ท่ีสามารถนํามาประยกุต์ใช้มีดงันี ้
 ขัน้ตอนที่  1   การตดัสินใจว่าสมรรถนะใดควรพฒันาให้เกิดขึน้ในตวัพนกังาน     เป็นการตดัสินใจว่าโรงแรม

ควรพฒันาพนกังานให้มีสมรรถนะใด  และสมรรถนะใดที่พฒันาให้เกดิขึน้ในตวัพนกังานได้ยากและไม่คุ้มค่าที่จะทุ่มเท
ทรัพยากรในการพัฒนา   ซึ่งในกรณีนี ้ องค์กรควรใช้หลักการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมากกว่ามุ่งพัฒนาผู้ ที่ขาด
คณุสมบตัิ 

 ขัน้ตอนที่  2   เลือกวิธีการพฒันาบคุลากรที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ  เป็นการเลือกวิธีการพัฒนาบุคลากรที่
เหมาะสมกบัโรงแรมและผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม  ซึ่งอาจกระทําได้หลายวิธี  เช่น  การสอนงานโดยหวัหน้างาน  (On-
the-Job Training)   เป็นวิธีการที่หวัหน้างานสอนงานแบบตวัต่อตวัให้แก่พนกังาน ณ สถานที่ปฏิบตัิงานจริง  เพื่อให้
พนกังานได้เรียนรู้วิธีการทํางานท่ีถกูต้องจนสามารถปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้   หรืออาจจะใช้วิธีการทํางานแบบ
คู่ห ู (Buddy  Working)   ซึ่งเป็นการที่โรงแรมสนบัสนนุให้พนกังานพฒันาตวัเองด้วยการจับคู่กบัเพื่อนร่วมงานที่มี
สมรรถนะในระดบัเดียวกนั      

ซึง่วิธีการดงักล่าวจะช่วยให้ทางโรงแรมสามารถใช้ทรัพยากรในการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด    ทําให้ลดปัญหางบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรมีไม่เพียงพอและขาด
บคุลากรที่จะมาเป็นผู้ ฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรได้อกีทาง 
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วธีิการวัดสมรรถนะโซ่อุปทาน 
A Method for Measuring Supply Chain Performance 

Adisak Theeranuphattana*, John C.S. Tang** and Do Ba Khang*** 

บทคัดย่อ 

Chan and Qi (2003) ได้พัฒนาวิธีการวดัสมรรถนะแบบใหม่ที่รวมมาตรวดัต่างๆ ในโซ่อปุทานให้เป็นดชันี
สมรรถนะรวม วิธีการวดัสมรรถนะนีเ้ป็นประโยชน์ต่อการจัดการโซ่อปุทาน อย่างไรก็ตาม การคํานวณตามขัน้ตอนวิธี
ดงักล่าวมีความยุง่ยาก เนื่องจากใช้แบบจําลองฟัซซีอลักอริธึมซึง่มีความซบัซ้อนสงู  ในการรวมข้อมลูสมรรถนะ แนววิธี
ของ Chan and Qi มุ่งวดัความไมแ่น่ชดัของดลุยพินิจของผู้ประเมิน จึงทําให้ค่านํา้หนกัของปัจจยัต่างๆ ไม่ได้สอดคล้อง
กบัค่านํา้หนกัในแบบจําลองรวมแบบถ่วงนํา้หนกั (Weighted Additive Models) นอกจากนี ้สมมตุิฐานการให้คะแนน 
(Score) ที่เป็นแบบเชิงเส้นโดยปริยาย อาจนําไปสู่ความคลาดเคลื่อนในการประเมินสมรรถนะรวมของโซ่อปุทาน 
งานวิจัยนีม้ีวัตถปุระสงค์เพื่อแก้ไขข้อจํากัดต่างๆ ข้างต้น โดยพัฒนาวิธีการวดัสมรรถนะขึน้ใหม่ ซึ่งกําจัดจุดอ่อนของ
แบบจําลองเดิม งานวิจยันีผ้สานวธีิวิเคราะห์การตดัสินใจแบบหลายหลกัเกณฑ์สามวิธี อนัประกอบด้วย ทฤษฎีฟังก์ชั่น
คณุค่าแบบหลายลักษณะ (Multiattribute Value Theory) วิธีการให้ค่านํา้หนักแบบแกว่งไกว (Swing Weighting 
Method) และกระบวนงานเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะ (Eigenvector Procedure) เพื่อสร้างวิธีวดัสมรรถนะโซ่อปุทานขึน้  
งานวิจัยนีน้ําเสนอหนึ่งกรณีศึกษาเพื่อให้ประจักษ์ว่าวิธีการวัดสมรรถนะที่เสนอสามารถใช้งานได้จริง แบบจําลอง
สมรรถนะโซ่อุปทานพัฒนามาจากแบบจําลองอ้างอิงการดําเนินงานโซ่อุปทาน (Supply Chain Operations 
Reference Model (SCOR)) ระดบัที่หนึ่ง  ผู้บริหารโซ่อปุทานสามารถเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบโดยรวม และ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโซ่อปุทาน โดยใช้วิธีการวดัสมรรถนะที่เสนอ วิธีการวดันีม้ิได้ซบัซ้อนในเชิง
แนวคิด แต่ครอบคลมุองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกบัการวดัสมรรถนะโซ่อปุทาน และมีความยืดหยุ่นของสมมตุิฐานการให้
คะแนน ซึง่ได้นําไปสู่การปรับปรุงการวดัสมรรถนะโซ่อปุทานในทางปฏิบตัิ 
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Abstract  

Chan and Qi (2003) developed an innovative measurement method that aggregates performance 
measures in a supply chain into an overall performance index. The method is useful and makes a 
significant contribution to supply chain management. Nevertheless, it can be cumbersome in computation 
due to its highly complex algorithmic fuzzy model. In aggregating the performance information, weights 
used by Chan and Qi – which aim to address the imprecision of human judgments – are incompatible with 
weights in additive models. Furthermore, the default assumption of linearity of its scoring procedure could 
lead to an inaccurate assessment of the overall performance. This paper addresses these limitations by 
developing an alternative measurement that takes care of the above. This research integrates three 
different approaches to multiple criteria decision analysis (MCDA) – the multiattribute value theory (MAVT), 
the swing weighting method and the eigenvector procedure – to develop a comprehensive assessment of 
supply chain performance. One case study is presented to demonstrate the measurement of the proposed 
method. The performance model used in the case study relies on the Supply Chain Operations Reference 
(SCOR) model level 1.  With this measurement method, supply chain managers can easily benchmark the 
performance of the whole system, and then analyze the effectiveness and efficiency of the supply chain. 
This paper develops a simple, understandable and flexible measurement method that contributes to the 
important goal of improving the practice of supply chain performance measurement. 

1. Introduction 

Business management has entered a period in which supply chains compete with each other 
(Christopher, 1998). As firms head towards supply chain management (SCM), it becomes essential to 
measure the performance of the supply chain. Traditional performance measurement systems (PMSs) 
however, cannot adequately capture the complexity of supply chain performance for several reasons such 
as: They have been found to be lacking in a balanced approach to integrating financial and non-financial 
performance measures. They also fall short in terms of the systems thinking perspective, by which a supply 
chain must be viewed as the whole entity and measured widely across the whole. Traditional PMSs also 
lack effective techniques that can help supply chain managers to interpret the overwhelming amount of 
supply chain performance information (Chan et al., 2006). Therefore, there is a pressing need to develop 
tools and measurement methods to improve the practice of supply chain performance measurement 
(SCPM). 

The literature on SCPM can be divided into the three major components of the PMS: performance 
models, supply chain metrics and measurement methods. The ‘performance model’ is a selected 
framework that links the overall performance with different levels of decision hierarchy to meet the 
objectives of the organization (Simatupang and Sridharan, 2002). The term ‘metric’ includes the definition 
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of measure, data capture, and responsibility for calculation (Neely et al., 1995). The ‘measurement method’ 
is a set of rules and guidelines for measurement. 

A variety of performance models can measure supply chain performance according to different 
performance attributes, (Beamon, 1999; Chan and Qi, 2003b; Chan 2003), processes (Gunasekaran et al., 
2001; Supply-Chain Council, 2006), management levels (Gunasekaran et al., 2001), and perspectives 
adapted from the balanced scorecard (Brewer and Speh, 2000; Lohman et al., 2004). The current literature 
tends to focus on performance models by grouping measures into those various perspectives.  

The literature concerning supply chain metrics suggests integrated measures (Bechtel and 
Jayaram, 1997; Brewer and Speh, 2000; Farris II and Hutchison, 2002; Novack and Thomas, 2004); 
identifies measures frequently used to guide supply chain decision making (Fawcett and Cooper, 1998; 
Harrison and New, 2002; and Bolstorff, 2003); invents new metrics (Lambert and Pohlen, 2001; Dasgupta, 
2003); and cautions against measures of traditional logistics operations such as inventory turn (Lambert 
and Pohlen, 2001), logistics cost per unit (Griffis et al., 2004), capacity utilization (Hausman, 2004), and 
order per sales representative (Fawcett and Cooper, 1998). Such traditional logistics measures do not 
focus on key chain-spanning activities, do not always optimize supply chain performance, and do not 
motivate employees to work with a supply chain orientation (Brewer and Speh, 2000). 

When it comes to measurement methods, the analytic hierarchy process (Chan, 2003), the fuzzy 
set theory (Chan and Oi 2003a) and a method used in the ABC inventory (Gunasekaran et al., 2004) are 
just a few of the techniques that have been proposed to assist in the prioritization of supply chain 
performance measures. Kleijnen and Smits (2003) suggested that multiple supply chain measures may be 
aggregated into the utility, which is the final performance measure of a system, through scoring methods. 
Lohman et al. (2004) aggregated various performance measures into one number by using the method 
derived from Maskell (1991) for metric normalization. Seth et al. (2006) suggested using a novel 
methodology that integrates statistical analysis, quality loss function (QLF), and data envelopment analysis 
(DEA) to create a single performance indicator for the measurement of the quality of service in the supply 
chain context, yet this measurement method needs to be demonstrated empirically. 

In an attempt to resolve traditional PMS deficiencies, Chan and Qi (2003a) proposed an innovative 
measurement method that converts performance data from various measures into a meaningful composite 
index for a supply chain. The methodology developed is based on the fuzzy set theory to address the 
imprecision in human judgments. A geometric scale of triangular fuzzy numbers by Boender et al. (1989) is 
employed to quantify the relative weights of performance measures in terms of the triangular fuzzy number. 
Performance data are transformed into fuzzy measurement results by two subsequent mappings. First, the 
performance data are converted into the performance scores by adopting the proportional scoring 
technique, which involves defining and scaling the two end points of the measurement scale for each 
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measure so that the score ranges from 0 to 10. Second, the performance score is translated into a fuzzy 
performance grade set, defined by the triangular fuzzy number. The fuzzy performance grade set is 
defined as the fuzzy measurement result, which is denoted by a fuzzy vector {A, B, C, D, E, F}. These six 
grades denote the gradational measurement results ranging from the perfect to worst. The weighted 
average method is used to aggregate the fuzzy measurement results and to defuzzify the fuzzy 
performance grades into a crisp (exact) number ranging from zero to ten, called the performance index.  

Chan and Qi’s measurement method has made a significant contribution to SCM. Harland et al. 
(2006) regarded Chan and Qi’s (2003a) paper as one of the core set of papers concerning the 
development of the discipline of SCM. Chan and Qi’s measurement approach offers managers an 
innovative way of aggregating financial and non-financial performance measures into a single index for 
analyzing and benchmarking the overall performance of a supply chain. The performance index makes it 
easy for managers to comprehend the complexity of supply chain performance and to recognize all 
aspects of performance along the chain. The index is aimed at assisting managers in modeling, 
optimizing, and continuously improving the supply chain. 

The method is undoubtedly useful for SCM, yet there is room for improvement. First, supply chain 
practitioners may find it difficult to use Chan and Qi’s measurement method because of its very complex 
fuzzy set algorithm. Although the fuzzy logic-based approach is effective in making decisions and 
evaluations where preferences are not clearly articulated, managers who do not have the requisite 
academic expertise will be frustrated by the mathematical sophistication that it requires (Zanakis et al., 
1995; Bozdag et al., 2003).  

Second, it is important to recognize that Chan and Qi’s measurement approach has its roots in the 
weighted additive model of the multiattribute value theory (Keeney and Raiffa, 1976; Dyer and Sarin, 1979). 
Weights in such a model however, are scaling constants, which ‚do not indicate relative importance‛ 
(Keeney and Raiffa, 1976, p.273). Weights as scaling constants rely on measurement scales (the ranges of 
measures being weighted). In general, the greater the range of performance for a particular measure, the 
greater the weight for the measure should be. If a particular measure has a small range between the worst 
and the best performance, this measure becomes irrelevant because it has no importance in 
discriminating between the worst and the best performance even though the evaluator may consider it an 
important measure per se (von Winterfeldt and Edwards, 1986; Goodwin and Wright, 2004). Although the 
fuzzy set theory has its advantage in capturing the imprecision of evaluators’ judgments, the Boender et 
al.’s (1989) geometric scale of triangular fuzzy number, adopted by Chan and Qi (2003a), does not 
produce weights that coincide with the meaning of weights in the weighted additive model as it does not 
take explicitly the range of measurement into account. Thus, it cannot be guaranteed that this technique 
will not lead to biased weights. 
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 Third, the relationships between measurement scales and performance scores are somewhat ad 
hoc because they are limited to just merely linear functions. In principle, these relationships should 
represent the extent to which the performance of particular metrics satisfies the evaluator, and they may be 
best represented by non-linearity (Forman and Selly, 2001; Belton and Stewart, 2002). Belton and Stewart 
(2002) observed that value functions are rarely linear. The default assumption of linearity tends to be 
violated in real-world decision making in some circumstances (Stewart, 1996). Therefore, the measurement 
algorithm must be flexible enough to handle both the linear and non-linear functions that could arise. Any 
measurement method that always allows or always precludes linearity might not be adequate to capture 
human preferences in reality. 

 In view of the above limitations, a simple, flexible, and sound theoretical approach to SCPM is 
needed. Thus, the objective of this paper is to introduce an alternative measurement method that 
possesses such desirable features. Developed from the integration of the multiattribute value theory, the 
swing weighting method (von Winterfeldt and Edwards, 1986), and Saaty’s (1980) eigenvector procedure – 
the proposed measurement method is conceptually simple and comprehensible and both flexible and 
rigorous enough to cope with the human evaluation process.  

 The contributions of this paper are to: (1) develop a novel performance measurement method to 
contribute to the development of SCM, (2) point to an approach that can elicit weights in the additive 
aggregation model, (3) present an alternative modeling of judgments that permits both linear and non-
linear value functions, and (4) provide an original case study to demonstrate the proposed approach.  

In a subsequent section, the proposed performance measurement method for SCM and its 
development background are described. Next, details of a case study are provided. The paper ends with 
conclusions and discussions.  

2. The Proposed Measurement Method 

2.1 Background 

Various measures have been proposed by several authors to capture many aspects of supply 
chain performance. Important measures of supply chain performance could be used collectively to depict 
the overall supply chain performance, and this evaluation could be administered through techniques 
typical to the field of multiple criteria decision analysis (MCDA). MCDA is a collection of formal approaches 
which take into account multiple criteria in helping individuals or groups to promote good decision making 
(Belton and Stewart, 2002). Common MCDA techniques embrace multiattribute value theory (MAVT), 
multiattribute utility theory (MAUT), the analytic hierarchy process (AHP), goal programming, and 
outranking methods (Belton and Stewart, 2002).  
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This study uses MAVT (Keeney and Raiffa, 1976; Dyer and Sarin, 1979) to provide a platform for 
integrating several measures of supply chain performance into a single indicator. MAVT is an approach 
that allows numerical scores (values) to represent the respondent’s preference for performance outcomes. 
The scores are usually derived by the construction of the respondent’s preference orderings or 
mathematical functions. Such a function is referred to as the ‘value function’ if the assessment of 
preference is not concerned with uncertainty. If the assessment involves risk and uncertainty, MAUT 
should be applied, and the function under uncertainty is referred to as the ‘utility function’. 

In applying MAVT for SCPM, this study underscores the importance of modeling accurate value 
judgments. Accordingly, its scoring method allows non-linearity between performance outcomes and 
preference scores (values) to happen. In the literature, there has been a debate regarding the assumption 
of shapes of value functions. Von Winterfeldt and Edwards (1986) suggested that value functions should 
be linear or nearly linear if the problem (the performance model) has been well structured and if the 
appropriate scales have been selected. Belton and Stewart (2002), however, cautioned against the 
oversimplification of the problem by an inappropriate use of linear value functions because Stewart’s 
(1993, 1996) experimental simulations have showed that the results of MAVT models are very sensitive to 
inappropriate linearization. 

A combination of non-linear value functions and the fuzzy set theory could lead to the daunting 
complexity of algorithm for practitioners and could create ambiguity regarding the interpretation of inputs. 
Although a decision support system (DSS) could be developed to help managers to take decisions without 
being frightened by model complexity, its modeling would be uneconomical since the model would take as 
long to build as the system it represented, and would be expensive to develop and control. Stewart (1992) 
addressed these potential limitations by suggesting that analysts apply value functions without fuzzy set 
theory to make it simple, easier to use, and transparent enough to generate further insights and 
understanding. The success of model implementation depends on good communication between the 
analyst and the decision maker (Pöyhönen and Hämäläinen, 2000). Stewart (1992) stated that although 
attempts to apply fuzzy set theory to value functions may lead to effective models, doing so may enlarge 
the scope for misunderstanding between analysts and decision makers because the inputs required from 
the decision makers are not as straightforward as the unequivocal language of relative values. He further 
stated that the fuzziness of judgments is not an important matter in practical value function analyses 
because the decision maker can handle it by conducting sensitivity analyses. This study adopts Stewart’s 
(1992) suggestion by applying the value measurement theory without the fuzzy set theory. 

We believe that the use of simple and understandable measurement methods contributes 
significantly to the important goal of improving the understanding and practice of SCPM. Likewise, 
research in MCDA has also called for the use of simple, understandable, and usable approaches for 
solving MCDA problems (Dyer et al., 1992; Chang and Yeh, 2001; Mendoza and Martines, 2006). 
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Experiments (for example, Schoemaker and Waid, 1882; and Brugha, 2004) have shown that decision 
makers prefer simpler methods because such methods make it easier to understand and thus make them 
feel more in control.  MAVT has several aggregation models, but this paper employs the additive 
aggregation model because it is the simplest and most widely used form (Belton, 1986; von Nitzsch and 
Weber, 1993; Belton and Stewart, 2002). According to Stewart (1992), the additive form is well-justified 
theoretically, and is easily understood because the relationship between the inputs and the output of the 
model are not hidden by the complicated mathematical calculation.  

2.2 Weighted Additive Model of SCPM 

The weighted additive model of SCPM can be written as:  
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where the overall value (score) )(xV represents the supply chain performance index; iv  is a partial value 
function associated with measure ith for measuring the preference of achieving different levels of 
performance; ix  is the performance level (outcome) in terms of measure ith; and 0ik  is the weight 

assigned to measure i  and 1
1




m

i

ik .  

Three assumptions must be kept in mind when applying the weighted additive model (Belton and 
Stewart, 2002). First, all measures have mutual preferential independence; the preference ordering in 
terms of one measure should not depend on the levels of performance on other measures. Second, the 
partial value functions are on an interval scale; only ratios of differences between values are meaningful. 
Third, weights are scaling constants; any method of assessing weights must be consistent with the 
algebraic meaning in the additive value function. 

 2.3 Assessing Weights of Measures 

The weight parameters ik in the additive value function have a very specific algebraic meaning as 
shown in Equation 1b (Salo and Hämäläinen, 1997). Assume that a suitable range of measurement scale 

],[ 

ii xx  has been defined to cover the performance of the ith metric. It is not unusual to normalize the 
value function such that the values )( xV  0),...,,( 21 

mxxxV and 1),...,,()( 21  

mxxxVxV  
are assigned to the worst and best conceivable performance. By normalizing the partial value functions 
onto the [0, 1] range, the additive representation can be written as: 
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where ]1,0[)]()(/[)]()([)(   xVxVxVxVxv iiiiiiiii

 is the normalized score of x on the ith metric 
and )()( 

iiiii xVxVk   is the weight of the ith metric. This expression of ik  implies that if the 
measurement scales of metrics are changed, the weights need to be changed as well. Therefore, it should 
not be assumed that the weights are known prior to the construction of the measurement scale (Vargas, 
1986; Belton and Stewart, 2002). Such methods of eliciting weights as the AHP (Saaty, 1980) and the fuzzy 
AHP (Boender et al., 1989) do not correspond to this algebraic meaning because their resulting weights 
are assessed in isolation from the ranges of measurement scales. Such methods therefore, may be prone 
to biased weights. 

The tradeoff procedure (Keeney and Raiffa, 1976) – the standard method of eliciting weights for 
the additive model – has the strongest theoretical foundation (Keeney and Raiffa, 1976; Schoemaker and 
Waid, 1982; Weber and Borcherding, 1993), yet this method is complicated and more likely to produce 
elicitation errors (Schoemaker and Waid, 1982; Borcherding et al., 1991; Edwards and Barron, 1994). This 
study therefore, applies the swing weighting method (von Winterfeldt and Edwards, 1986), which also 
satisfies the requirement that weights be reliant on the measurement scale. According to Edwards and 
Barron (1994), this method is simpler to use and more likely to be useful.  

The swing weighting method would work as follows: First, the evaluator needs to consider a 
hypothetical situation in which all the metrics would be at their worst possible levels. The evaluator is 
allowed to move (swing) the most important metric to the best level and this metric would be assigned 100 
points. The second most desirable attribute and the remaining attributes would then be respectively moved 
and assigned less than 100 points. The given points would then finally be normalized to sum to one to yield 
the final weights. The swing procedure will be explained in more detail when the case study is presented. 

2.4 Assessing Value Functions 

The value function reflects the evaluator’s preferences for different levels of achievement on the 
measurement scale. The first step in defining a value function is to identify its measurable scale. The 
second step is to establish the scale of the performance score so that the performance results from diverse 
measures can be combined into a meaningful figure. Next, the value function is constructed to convert the 
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performance data into the performance score that reflects the extent to which the evaluator has a 
preference.  

2.4.1 Interval Scale of Measurement 

In the proposed method, the performance is assessed on the interval scale of measurement. To 
construct the interval scale, the evaluator specifies two end points of the scale. The end points can be 
defined in many ways (see for example, Belton and Stewart, 2002, § 5.2.1; von Winterfeldt and Edwards, 
1986, § 7.3), but this study finds it useful to follow Chan and Qi’s measurement scale, set in terms of an 
interval [bottom, perfect]. The bottom value represents the worst conceivable performance on the 
particular metric, and the perfect value indicates the most satisfactory performance. Since changing the 
scale can be somewhat cumbersome, it is suggested that evaluators choose end points that are very likely 
to include any possible future performance (von Winterfeldt and Edwards, 1986). 

2.4.2  Performance Score and its Scale 

After the extreme points of the measurement scale have been specified, consideration must be 
given to the performance score, its scale, and how the score is to be assessed. The performance score is 
the logical number indicating the degree to which the particular performance satisfies the evaluator. Like 
Chan and Qi (2003a), this study sets the performance score on a scale of 0 to 10. The perfect point of the 
measurement scale is given a score of 10 and the bottom a score of 0. Other performance levels will 
receive intermediate scores which reflect their preferences relative to the extreme points.  

2.4.3  Eigenvector Method for Assessing Value Functions 

Although several techniques are available for developing value functions, the proposed method of 
eliciting values relies on the eigenvector method of the analytic hierarchy process (AHP) (Saaty, 1980). The 
AHP is an approach to multiple criteria decision analysis that has been extensively applied in modeling the 
human judgment process (Lee et al., 1995). It is a theory of measurement that derives ratio scales, which 
reflect priorities of elements, from paired comparisons in multilevel hierarchic structures (Saaty, 1996).  

The AHP is based on three principles: decomposition, comparative judgments, and the synthesis 
of priorities. The decomposition principle allows problem attributes to be decomposed to form a hierarchy. 
The principle of comparative judgments enables the assessment of pairwise comparisons of elements 
within a given level with respect to their parent in the adjacent upper level. The elements are compared 
according to the strength of their influence, which can be made in terms of importance, preference or 
likelihood. These pairwise comparisons are placed into comparison matrices to calculate the ratio scales 
that reflect the local priorities of elements. The principle of a synthesis of priorities allows decision makers 
to multiply the local priorities of the elements in a cluster according to the global priority of the parent 
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element, thus producing global priorities throughout the hierarchy. In this paper, the proposed method of 
eliciting values is based on the second principle of the AHP.  

Kamenetzky (1982) and Vargas (1986) have shown that it is possible to derive value functions 
from reciprocal pairwise comparisons and Saaty’s eigenvector method. The AHP – the eigenvector 
procedure in particular – is used to elicit values because of its unique characteristics. First, pairwise 
comparison judgments are easy to elicit because the evaluator can consider only two elements at a time. 
Second, the AHP allows for inconsistency in each set of pairwise judgments, and provides a measure of 
such inconsistency. Third, the redundancy of the information contained in the systematic pairwise 
comparisons contributes to the robustness of the value estimation (Kamenetzky, 1982). Finally, pair 
comparisons do not require making any assumption about the form of the value function. 

Now we can take a closer look at the proposed method for developing partial value functions 
through the use of Saaty’s eigenvector method. To construct the partial value function, for each measure, 
the evaluator needs to establish the scale of measurement in terms of an interval [bottom, perfect]. As the 
value function would be curvilinear, the intermediate points on the measurement scale need to be 
specified to reveal the shape of the value curve. These points may be selected purposely to make the 
comparison as simple as possible in the sense that they are equally distributed throughout the scale of 
measurement. Since at this stage we do not know yet how many points (or ‘ratings’ according to the AHP 
terminology) on the interval scale are adequate for an accurate assessment of a partial value function, we 
assume that there are n points. Note that it is imperative for n to embrace two extreme points in order that 
the compatible MAVT performance scores can be derived later. 

The comparison between the pair of performance outcomes nqp ,  for metric i would simply 
take the form: ‚For metric i, how preference is outcome p when compared to outcome q?‛ The evaluator 
would then provide the specified response in either numerical or verbal mode of judgments, as indicated in 
Table 1. 

Table 1 Mapping from verbal judgments into AHP 1-9 scales 
Verbal judgments  Numerical scale of the degree of preference 

Equally preferred 1 
Moderately preferred 3 
Strongly preferred 5 
Very Strongly preferred 7 
Extremely preferred 9 
For compromise between the above values 2,4,6,8 
Source: Saaty, 1996 
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The response, denoted by pqa , is positioned into a pairwise comparison matrix   nnA  . The 
importance of element q with respect to element p is the reciprocal of pqa . The comparison process is 
carried out as long as all pairs of n are compared. A matrix of pairwise comparison values   nnA   is then 
formed: 
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Local priorities are determined by solving the following matrix equation (Saaty, 1980): 

      1max1   nnnn WWA                                            (3) 

where   1nW is the normalized eigenvector and max is the largest eigenvalue of the matrix   nnA  . By this 
equation,   1nW  provides the priority ordering of preference, whereas max is a measure of the 
consistency of the judgment. 

A standard measure of the consistency of the evaluator’s judgment can be performed for each 
matrix by calculating a consistency ratio (C.R.), which is a function of comparison matrix dimensions (n x 
n), a random index (R.I.), and the principal eigenvalue ( max ) – that is:  
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                                                     (4) 

Based on simulations, the random index for various matrix sizes has been provided by Saaty 
(1980), as shown in Table 2. The acceptable C.R. range varies according to the size of matrix, i.e. 0.05 for 
a 3 by 3 matrix, 0.08 for a 4 by 4 matrix and 0.1 for all larger matrices )5( n (Saaty, 1994).  

Table 2 The average random indices (R.I.) 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 

R.I. 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 … 
Source: Saaty, 1980 

The AHP in theory gives values on a ratio scale summed to one, whereas the MAVT scores in this 
study are on the 0-10 interval scale. To construct the partial value function, the priority orderings   1nW  = 

njw j ,...,1,   need to be transformed into the performance scores )( cjw  – the scale of which has its 
lowest priority score at zero and the highest priority score at 10. The scale conversion is done by linear 
transformation, which is recommended and used by Kamenetzky (1982), Vargas (1886), and Mustajoki 
and Hämäläinen (2000). The converted score cjw for jw is defined as: 
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The cjw  will be used to estimate the partial value function. By this transformation, cjw  will not have 
the ratio scale property anymore, but it will have the property of an interval scale. Nevertheless, it is 
enough to indicate the strength of preference in the value function. 

At this point, it is necessary to make certain that the value assessment process involves a fair 
number of n, at the same time, not being too unwieldy to obtain the value function. Kamenetzky (1982) and 
Pan and Rahman (1998) suggested that the above method seems to work well when there are a small 
number of n. Saaty (1980) suggested that the human brain has the psychological limit of 27   items in a 
simultaneous comparison. Therefore, we would need 5 performance ratings to avoid the complication in 
estimating a value function. The simulations of Stewart (1993, 1996) confirmed the robustness of analyses 
to the use of 5 point estimates for value functions. Thus, 5 points on the interval scale (two ‘endpoints’ and 
three ‘midpoints’) are adequate to obtain a good approximation of a value function. 

2.4.4  Value Curve Fitting 

Having determined the five points and their corresponding scores, we can then graph and draw a 
curve through them. By drawing a line through the five individually assessed points, we can gain some 
idea about the shape and a possible functional form of the function. To standardize value analysis into a 
uniformly recognized form, we will fit a curve through these points to determine the corresponding equation 
for )( ii xv . Most value functions can be fitted by exponential or polynomial functions (von Winterfeldt and 
Edwards, 1986).  

It is very simple and easy for practitioners to use a Microsoft® Excel spreadsheet to conduct 
linear or non-linear regression analyses since the spreadsheet does not require users to have an intimate 
understanding of the mathematics behind the curve fitting process. What is required from the users is the 
ability to select the correct type of regression analysis and the ability to judge the goodness of fit from the 
estimated function. By preparing an XY (Scatter) plot and using the ‘Add Trendline’ function – the value 
curve, its mathematical equation, and its R-squared value can be obtained. As the assessment of a value 
function is subjective, a perfect representation is not necessary (von Winterfeldt and Edwards, 1986; 
Clemen, 1996). A smooth curve drawn through the assessed points as well as its equation should be an 
adequate representation of the value function with regard to a particular metric. The R-squared value 
provides an estimate of goodness of fit of the function to the data. A function is most reliable when its R-
squared value is at or near 1. 
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2.5  Synthesizing Information 

After determining the swing weights, the partial value functions, and the current performance data 
of supply chain measures, the performance index can be computed. The performance index is determined 
by applying Equation 1a, multiplying the value score of a performance measure by the swing weight of that 
measure and then adding the resultant values. Because the values relating to individual measures have 
been assessed on a 0 to 10 scale and the weights are normalized to sum to 1, then the overall values of 
the supply chain performance index will lie on a 0 to 10 scale.  

Note that supply chain performance is often assessed by managers working as a group whose 
information could be utilized in the evaluation process. They normally come from various functions and 
management levels, and do not have equal expertise and knowledge. Since they may have different 
opinions, they may need to use an approach that allows them to aggregate individual judgments to obtain 
a group judgment. To resolve the differences, they may use mathematical aggregation to combine 
individual judgments. Mathematical aggregation methods involve such techniques as calculating simple 
averages and weighted averages of the judgments of individual evaluators. If some evaluators are better 
judges than others, the judgment aggregation process could adopt the weighted average method 
(Goodwin and Wright, 2004). 

3. Case Study 

The case study selected to illustrate how the proposed measurement method can be applied 
looks at how one supply chain analyst evaluated the performance of the Siam City Cement Public 
Company Limited, a cement manufacturing supply chain in Thailand. Although multiple evaluators 
participated in our research, for the sake of brevity, we include only the assessment of one evaluator for 
this paper. The evaluator applied the Supply Chain Operations Reference (SCOR) model level 1 metrics 
(Supply-Chain Council 2006) to the performance model shown in Figure 1 (see Table 3 for metric 
definitions and abbreviations used in this study, and Table 4 for the monthly performance data). After 
examining the historical performance, the evaluator specified five performance ratings for every metric: two 
endpoints of the measurement scale and three arbitrary intermediate points. The weighted additive value 
function that depicted the supply chain performance was based on the SCOR level 1 metrics as shown in 
the following equation:  

)(...)()(),...,,( 1010102221111021 xvkxvkxvkxxxV                                (6) 
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Figure 1 A SCOR-based performance model and performance ratings identified by the evaluator 
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Table 3 Definitions of SCOR level 1 metrics  

Level 1 metric Designation i 
= 

Metric definition  

Perfect Order Fulfillment 
(POF) 

1 The percentage of orders meeting delivery performance 
with complete and accurate documentation and no 
delivery damage. 

Order Fulfillment Cycle Time 
(OFCT) 

2 The average actual cycle time consistently achieved to 
fulfill customer orders.  

Upside Supply Chain 
Flexibility (USCF) 

3 The number of days to achieve an unplanned sustainable 
20% increase in quantities delivered. 

Upside Supply Chain 
Adaptability (USCA) 

4 The maximum sustainable percentage increase in quantity 
delivered that can be achieved in 30 days. 

Downside Supply Chain 
Adaptability (DSCA) 

5 The reduction in quantities ordered sustainable at 30 days 
prior to delivery with no inventory or cost penalties. 

Supply Chain Management 
Cost (SCMC) 

6 The sum of the costs associated with the SCOR Level 2 
processes to Plan, Source, Deliver, and Return. 

Cost of Goods Sold (COGS) 7 The cost associated with buying raw materials and 
producing finished goods. This cost includes direct costs 
(labor, materials) and indirect costs (overhead). 

Cash-to-Cash Cycle Time 
(C2C) 

8 The time it takes for an investment made to flow back into 
a company after it has been spent for raw materials. 

Return on Supply Chain 
Fixed Assets (ROSCFA) 

9 The return an organization receives on its invested capital 
in supply chain fixed assets. This includes the fixed assets 
used in Plan, Source, Make, Deliver, and Return.  

Return on Working Capital 
(ROWC) 

10 A measurement which assesses the magnitude of 
investment relative to a company’s working capital position 
verses the revenue generated from a supply chain.  

Remark: For the detailed definitions, please refer to Supply-Chain Council (2006). 
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Table 4 SCOR level 1 monthly performance data, 2006 

Month 

Metric 
POF OFCT USCF USCA DSCA SCMC COGS C2C ROSCFA ROWC 

(% order) (days) (days) (% order) (% order) (% revenue) (% revenue) (days) (%) (%) 
Jan 83.9% 2.4 13.0 9% 0% 19.1% 59.8% 59 4.6% 7.1% 
Feb 77.7% 3.2 15.5 -1% 0% 19.0% 63.5% 48 4.7% 6.4% 
Mar 77.8% 2.5 17.3 -19% 100% 19.0% 64.9% 42 5.2% 6.2% 
Apr 68.4% 5.8 13.1 13% 25% 19.1% 60.0% 57 5.0% 6.3% 
May 89.9% 2.1 13.6 11% 85% 19.1% 62.8% 54 4.7% 7.0% 
Jun 88.4% 1.8 17.4 -18% 100% 19.3% 67.3% 45 4.1% 5.7% 
Jul 91.0% 1.6 14.5 20% 100% 19.3% 63.2% 51 4.9% 6.4% 
Aug 93.3% 1.3 15.4 0% 51% 19.4% 63.9% 52 4.6% 6.8% 
Sep 93.0% 1.5 14.2 18% 15% 19.4% 65.3% 54 4.0% 7.4% 
Oct 94.7% 1.5 14.0 16% 67% 19.4% 66.8% 61 3.4% 6.4% 
Nov 95.1% 2.3 14.5 7% 44% 19.4% 65.6% 58 3.7% 7.0% 
Dec 90.1% 2.7 15.0 10% 25% 19.3% 65.7% 54 4.0% 7.7% 

 



 

 

 155 

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

The first step in developing the compound value function ),...,,( 1021 xxxV was to determine the 
weights 1021 ,...,, kkk . The swing weight approach was applied by asking the evaluator to imagine a 
hypothetical situation in which all ten measures would be at their least preferred conceivable performance (the 
bottom values). Then the evaluator was asked: If just one of these performance measures could be moved to 
its best level, which would he choose? The evaluator selected POF. After this change was made, he was 
asked which measure he would next choose to move to its best level, and so on. Finally, the results were 
ranked in the following sequence: 1) POF, 2) COGS, 3) SCMC, 4) DSCA, 5) OFCT, 6) C2C, 7) ROSCFA, 8) 
ROWC, 9) USCA, and 10) USCF.  

POF, the highest rank, was given a weight of 100. Other weights were assessed in the following 
series of steps. The evaluator was asked to compare a swing from the highest COGS to the lowest, with a 
swing from the lowest POF to the highest. After some thought, he decided that the swing in COGS was 92% as 
important as the swing in POF so COGS was given a weight of 92. Similarly, a swing from the worst to the best 
performance for SCMC was considered to be 87% as important as that of the worst to the best performance 
for POF, so SCMC was assigned a weight of 87. The swing procedure was repeated for the rest of the 
measures. The evaluator worked with a visual analogue scale like the one shown in Figure 2 to assess the 
relative magnitude of the swing weights. The ten weights obtained sum to 672, and since it is conventional to 
normalize them so that they add up to 1. Normalization is achieved by simply dividing each weight by the sum 
of weights (672). The normalized swing weights are shown in Figure 2. 

 

Figure 2 Derivation of swing weights – the graphic representation of scale 



 

 

 156 

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

After eliciting the swing weights, the evaluator needed to develop the partial value functions 
)(...,),(),( 10102211 xvxvxv . The partial value function of POF ))(( 11 xv  was obtained by asking the 

evaluator to compare in a pairwise fashion the relative preference of performance ratings of POF. For example, 
in terms of ‘Perfect Order Fulfillment’, which performance level was more preferable, 98% or 95%? And how 
did he rank preference differences when using the verbal judgment scale? The evaluator replied that 98% was 
moderately preferable to 95% and this judgment was then transformed into the numerical scale of 3 according 
to the instruction as shown in Table I. After all performance ratings had been compared pair by pair, a paired 
comparison or judgment matrix was formed so that the vector of priorities, the largest eigenvalue, the 
consistency ratio, and the performance scores ranging from zero to ten could be calculated. Based on the 
evaluator’s assessment and the numerical scale in Table I, the POF pairwise comparison matrix and its 
computed data can be obtained as shown in Table 5. Similarly, Table 6 to 14 summarize the paired 
comparisons and the computed data of other metrics. 

Table 5 Pairwise comparison judgments and values of POF performance ratings 
Perfect Order 
Fulfillment 
(%) 

98% 95% 85% 78% 80% Relative 
priorities 

(wj) 

Scores 
(wcj) 

98% (perfect) 1 3 4 6 8 0.466 10.00 
95% 1/3 1 4 6 7 0.293 6.04 
85% 1/4 1/4 1 4 3 0.133 2.14 
78% 1/6 1/6 1/4 1 2 0.061 0.45 
70% (bottom) 1/8 1/7 1/3 1/2 1 0.042 0.00 
C.R. = 0.067        

 
Table 6 Pairwise comparison judgments and values of OFCT performance ratings 

Order Fulfillment 
Cycle Time  
(days) 

1.3  2 3.5 5 6 Relative 
priorities 

(wj) 

Scores 
(wcj) 

1.3 (perfect) 1 2 3 7 9 0.417 10.00 
2 1/2 1 4 6 9 0.326 7.64 
3.5 1/3 1/4 1 5 7 0.171 3.61 
5 1/7 1/6 1/5 1 2 0.052 0.52 
6 (bottom) 1/9 1/9 1/7 1/2 1 0.033 0.00 
C.R. = 0.058        

 
Table 7 Pairwise comparison judgments and values of USCF performance ratings 

Upside Supply Chain 
Flexibility 
(days) 

12 14 15 17 18 Relative 
priorities 

(wj) 

Scores 
(wcj) 

12 (perfect) 1 3 5 7 8 0.516 10.00 
14 1/3 1 2 4 6 0.233 4.02 
15 1/5 1/2 1 3 4 0.143 2.11 
17 1/7 1/4 1/3 1 2 0.066 0.49 
18 (bottom) 1/8 1/6 1/4 1/2 1 0.042 0.00 
C.R. = 0.029        
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Table 8 Pairwise comparison judgments and values of USCA performance ratings 
Upside Supply Chain 
Adaptability (%) 

21% 10% 0% -10% -19% Relative 
priorities 

(wj) 

Scores 
(wcj) 

21% (perfect) 1 3 5 7 9 0.494 10.00 
10% 1/3 1 3 5 8 0.261 4.94 
0% 1/5 1/3 1 4 6 0.149 2.51 
-10% 1/7 1/5 1/4 1 3 0.064 0.67 
-19% (bottom) 1/9 1/8 1/6 1/3 1 0.033 0.00 
C.R. = 0.070        

 
Table 9 Pairwise comparison judgments and values of DSCA performance ratings 

Downside Supply 
Chain Adaptability (%) 

100% 80% 50% 20% 0% Relative 
priorities 

(wj) 

Scores 
(wcj) 

100% (perfect) 1 2 4 7 9 0.442 10.00 
80% 1/2 1 3 6 8 0.296 6.44 
50% 1/4 1/3 1 4 7 0.158 3.09 
20% 1/7 1/6 1/4 1 5 0.074 1.05 
0% (bottom) 1/9 1/8 1/7 1/5 1 0.030 0.00 
C.R. = 0.086        

 
Table 10 Pairwise comparison judgments and values of SCMC performance ratings 

Supply Chain 
Management Cost (% 
revenue) 

18.0% 18.5% 19.2% 19.8% 20% Relative 
priorities 

(wj) 

Scores 
(wcj) 

18.0% (perfect) 1 2 3 4 6 0.401 10.00 
18.5% 1/2 1 2 3 5 0.251 5.79 
19.2% 1/3 1/2 1 4 5 0.196 4.28 
19.8% 1/4 1/3 1/4 1 5 0.108 1.82 
20% (bottom) 1/6 1/5 1/5 1/5 1 0.043 0.00 
C.R. = 0.083        

 
Table 11 Pairwise comparison judgments and values of COGS performance ratings 

Cost of Goods Sold 
(% revenue) 

58% 60% 64% 68% 70% Relative 
priorities 

(wj) 

Scores 
(wcj) 

58% (perfect) 1 2 4 6 9 0.435 10.00 
60% 1/2 1 3 6 8 0.299 6.63 
64% 1/4 1/3 1 5 7 0.172 3.47 
68% 1/6 1/6 1/5 1 3 0.063 0.76 
70% (bottom) 1/9 1/8 1/7 1/3 1 0.032 0.00 
C.R. = 0.068        

 
Table 12 Pairwise comparison judgments and values of C2C performance ratings 

Cash to Cash Cycle 
Time (days) 

38 44 50 56 65 Relative 
priorities 

(wj) 

Scores 
(wcj) 

38 (perfect) 1 3 5 6 8 0.499 10.00 
44 1/3 1 3 4 6 0.254 4.62 
50 1/5 1/3 1 3 4 0.136 2.06 
56 1/6 1/4 1/3 1 2 0.069 0.57 
65 (bottom) 1/8 1/6 1/4 1/2 1 0.042 0.00 
C.R. = 0.043        
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Table 13 Pairwise comparison judgments and values of ROSCFA performance ratings 
Return on Supply 
Chain Fixed Assets 
(%) 

5.9% 4.5% 3.9% 3.5% 3.0% Relative 
priorities 

(wj) 

Scores 
(wcj) 

5.9% (perfect) 1 3 5 6 7 0.485 10.00 
4.5% 1/3 1 4 5 6 0.283 5.43 
3.9% 1/5 1/4 1 2 3 0.109 1.48 
3.5% 1/6 1/5 1/2 1 3 0.080 0.83 
3.0% (bottom) 1/7 1/6 1/3 1/3 1 0.044 0.00 
C.R. = 0.058        

 
Table 14 Pairwise comparison judgments and values of ROWC performance ratings 

Return on Working 
Capital (%) 

8.5% 7.5% 6.5% 6.0% 5.5% Relative 
priorities 

(wj) 

Scores 
(wcj) 

8.5% (perfect) 1 2 4 5 7 0.437 10.00 
7.5% 1/2 1 3 4 6 0.288 6.22 
6.5% 1/4 1/3 1 3 4 0.148 2.67 
6.0% 1/5 1/4 1/3 1 3 0.084 1.04 
5.5% (bottom) 1/7 1/6 1/4 1/3 1 0.043 0.00 
C.R. = 0.046        

 

The partial value functions of ten measures are given in Table 15. 

Based on the partial value functions and the swing weights, the compound value function 

),...,,( 1021 xxxV  would look like this: 

)(080.0

)(092.0)(104.0)(137.0

)(129.0)(119.0)(049.0

)(030.0)(110.0)(149.0)...,,,(

1010

998877

665544

3322111021

xv

xvxvxv

xvxvxv

xvxvxvxxxV









                   (7) 

For the purposes of illustration, the performance data presented in Table 16 are from the sample 
month of December 2006. Using the partial value functions )(...,),(),( 10102211 xvxvxv , depicted in Table 
15, the corresponding scores (values) can be calculated as shown in Table 16 for the calculated scores. 
Based on Equation 7, the supply chain performance index for December was 2.99. 
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Table 15 Partial value functions for SCOR level 1 metrics  
Metrics Designation Mathematical function  ii xv  Value curve 
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Table 15 Partial value functions for SCOR level 1 metrics (Cont.) 
Metrics Designation Mathematical function  ii xv  Value curve 
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Table 16 Performance of the supply chain of the case study, December 2006 
Metric Performance 

ix  

Score (value) 

)( ii xv  
POF 90.1% 0.494 

OFCT 2.7 0.583 
USCF 15.0 0.065 
USCA 10% 0.259 
DSCA 25% 0.012 
SCMC 19.3% 0.396 
COGS 65.7% 0.260 
C2C 54 0.098 

RSCFA 4.0% 0.267 
ROWC 7.7% 0.560 

The number reveals that the overall supply chain performance was not very satisfactory. The supply 
chain manager would need to refine the supply chain operations to improve the performance. To monitor the 
progress of the supply chain, the monthly historical performance indices were calculated and plotted with the 
recent index as shown in Figure 3.  

To compare the indices computed from the proposed measurement method with those whose value 
functions are linear by default, all the partial value functions were then assumed to be linear with respect to their 
bottom and perfect values, whereas the swing weights remained the same. By the default assumption of linearity, 
its resulting performance indices could be calculated and depicted as shown in Figure 3 to compare with those 
whose value functions would permit non-linearity. 
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Figure 3 Comparisons between the performance indices of the proposed method and those of the linear function 

method 

From the figure one can see that the linearization indices were systematically higher than their 
counterparts. The average PI score assuming linearity was 5.21, whereas the average PI of the proposed method 
was 3.68. There is a significant difference (15.2%) in terms of values between the average results of the two 
methods with respect to the ten-point scale. Since the two methods use the same set of performance data and 
swing weights, the difference was mainly attributed to the value curves. The finding of this case study supported 
evidence from the MCDA literature by showing how the default assumption of linearity can have a significant 
impact on the measurement result. 

The proposed method’s value functions were mostly convex. Given the same measurement scale, linear 
functions map the performance outcomes into the higher performance scores, compared to those mapped by 
convex functions. This finding has an implication to the choice of value functions in real measurement problems. 
In practical terms, convex curves are more likely to motivate people to improve or maintain high performance 
because if they do not do so, they could earn extremely low marks for the measurement results. The 
overestimation of the measurement results could not only lower the motivation for upgrading the performance but 
could also send a misleading signal to managers regarding the sense of urgency to improve the performance. 

4. Conclusions and Discussions 

Chan and Qi (2003a) proposed the measurement and aggregation algorithm based on fuzzy sets and 
linear value functions to calculate the performance index for the supply chain. Although the measurement method 
is helpful in analyzing supply chain performance, the fuzzy set techniques can be quite complex due to the 
considerable number of calculations that are required. At the same time, it may produce defective weights 
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because their meanings are not consistent with the weights in additive models. Moreover, the linearization of 
partial value functions can lead to a misleading performance index. To resolve these issues, this paper develops 
a user-friendly alternative measurement approach whose weighting parameters are pertinent to scaling constants 
in the additive model. The method developed is applicable to both linear and non-linear value functions. 

The proposed measurement method is presented based on the integration of the multiattribute value 
theory and the eigenvector method of the analytic hierarchy process and a real-world case study is provided. The 
weighted additive model is used to aggregate the performance information because it is the most widely used 
model. The measurement method relies on the swing weights of the supply chain metrics and on the eigenvector 
procedure for building partial value functions. The swing weighting method is applied because it produces 
weights compatible with weights in additive models. The eigenvector method provides a simple and useful tool in 
modeling both the linearity and non-linearity of value judgments. Once this method is fully applied, all the supply 
chain performance information can be aggregated into the overall performance index. As the performance index 
is formulated as a compound function of quantitative SCM measures, it can facilitate quantitative SCM research 
that investigates supply chain modeling and optimization. 

The case study shows how the default assumption of linearity can affect the measurement result. It is 
advisable therefore, to allow non-linearity to take place when modeling human preference. Adopting non-linearity 
involves additional efforts: identifying additional anchor points, conducting pairwise comparisons, and performing 
additional calculations and regression analyses. It is, however, worth all the effort to do so not only to guard 
against obtaining misleading performance indices but also to understand the current performance situation and 
attitudes reflected in value functions. 

The proposed measurement method has several advantages. First, it is flexible because it can handle 
both linearity and non-linearity. Second, the method is user-friendly because it is made up of simple and 
understandable MCDA tools. Belton and Stewart (2002) stated that the transparency, simplicity and user-friendly 
aspects of both the simple additive model and the AHP account for their widespread popularity. The proposed 
method shares these characteristics.  
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บทคัดย่อ  

การศึกษานีมี้วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบญัชีสําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนําไปปฏิบตัิได้  เป็น
การศึกษาจากตวัแทนวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมอบรมจํานวน 25 ราย จาก 24 วิสาหกิจชุมชนโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
วิสาหกิจชมุชนที่ตัง้อยูใ่นตาํบลสนัผีเสือ้ อําเภอเมือง จงัหวดัเชยีงใหม่ วิธีการศกึษาโดยการค้นคว้าข้อมลูเบือ้งต้นจากเอกสารที่
เก่ียวข้อง สมัภาษณ์ตวัแทนวิสาหกิจชมุชนที่เข้าร่วมโครงการ แล้วนําข้อมลูที่ได้ไปออกแบบระบบบญัชีสําหรับวิสาหกิจชุมชน 
จดัอบรมและให้ตวัแทนวิสาหกิจชมุชนไปจดัทําบญัชี ตลอดจนออกแบบเอกสารและรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง ทดลองใช้
ระบบบญัชีการเงินที่พฒันาแล้วกบัวิสาหกิจชุมชน โดยมีการติดตามและให้คําแนะนําอย่างต่อเนื่อง เพื่อนํามาปรับปรุงระบบ
บญัชีให้เหมาะสมสาํหรับวิสาหกิจเพื่อนําไปใช้ได้ 

ผลการศกึษาพบว่า การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วยการนําเข้าวัตถุดิบ การลงทุน การจดัหาวัสดุ
อปุกรณ์ การจดัหาวตัถดุิบ การได้รับเงินสนบัสนนุจากองค์กรของรัฐ การให้สมาชิกกู้ ยืมเงิน การผลิต การแปรรูปผลผลิต การ
รวบรวมผลผลิตและการจัดจําหน่าย ฯลฯ  ระบบบญัชีพัฒนาและออกแบบตามลกัษณะการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 
จดัทําบญัชีตามเกณฑ์คงค้าง มีการกําหนดผงับญัชี เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี  สมดุบญัชีขัน้ต้นและสมดุบญัชีย่อย มี
การปิดบญัชีและจดัทํางบกําไรขาดทุน ภายหลงัจากเสร็จสิน้โครงการผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจดัทําบญัชี
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 92 (23 คน) มีการบนัทึกบญัชีในสมดุเงินสด จดัทําบญัชีแยกประเภท มีการจดัทํางบการเงินประจําเดือน จะ
จดัทําบญัชีต่อไปตามที่ได้รับการอบรม ร้อยละ 64 (16 คน)   ทําให้ทราบผลการดําเนินงาน ทราบรายได้ค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง 
ทราบข้อมูลลกูหนีก้ารค้าและเจ้าหนีก้ารค้าที่ถูกต้อง ร้อยละ 64 (16 คน) แสดงให้เห็นว่าระบบบญัชีของวิสาหกิจชุมชนที่
พฒันาขึน้สามารถนําไปปฏิบตัไิด้  

อย่างไรก็ตาม รายงานฉบบันีจ้ะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่ได้ หากผู้ เข้าอมรมขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จดัทําบญัชี ซึง่ผู้เข้าร่วมโครงการสว่นใหญ่เป็นผู้สงูอาย ุและไม่ได้เรียนหนงัสอืในระดบัที่สงู ส่งผลให้มีข้อจํากดัในด้านการอ่าน 
เขยีน และการคิดคํานวณ  จงึควรสนบัสนุนให้มีการเปิดรับคนรุ่นใหม่เข้ามามีสว่นร่วมในวิสาหกิจชมุชน เพือ่ชว่ยปฏิบตัิงานใน
ทกุ ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านบญัชีและการเงิน นอกจากนี ้หน่วยงานของรัฐควรให้ความสนใจกับจดัทําบญัชี เพื่อวิสาหกิจชุมชน
สามารถนําข้อมลูด้านบญัชีและการเงินไปใช้บริหารงานได้ 

             

                                                
* อาจารย์ภาควิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
** รองศาสตราจารย์ อาจารย์ภาควิชาการบญัชี คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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Abstract   

The objective of this study was to design and develop a practical accounting system for community 
enterprises.  The study was based on 25 representatives from 24 community enterprises in Tumbon San Peesuer, 
Mueang Chiang Mai District, who participated in the training.  The data was collected from related documents 
and interviewing participating community enterprise representatives.  Then the data was used to design an 
accounting system for community enterprises.  The training was conducted for representatives who were asked to 
do the accounting, as well as designing forms and related financial reports.  The designed system was piloted in 
community enterprises, with supervision and follow-up suggestions in order to further improve the system. 

The results of the study showed that the operation of community enterprises consisted of raw material 
import, investments, supplies procurement, raw materials procurement, acquiring government’s financial support, 
loans for members, production, product modification, product accumulation, sale management, etc.  The 
accounting systems was design according to the operation of each community enterprise which consisted of 
accrual basis, chart of accounts, account documents, journals, ledgers, closing entry, and income statement.  
After the training, 92% of the participants (23 persons) learned more about accounting, 64% (16 persons) did 
cash account, ledgers, monthly financial statement, and continued to do accounting after the training, and 64% 
(16 persons) learned about the results of their operation, were aware of accurate income and expenses and 
information about their debtors and people who owed them money.  It was seen that the designed system of 
accounting was practical and could be effectively used. 

However, efficiency of the system comes from the understanding of the accountants.  Most participants 
were older people and not very well educated.  They had limitation in literacy and mathematics skills.  Younger 
people should be encouraged to work in community enterprises in order to more effectively manage every aspect 
of the operation especially accounting and finance.  Moreover, government sectors should consider the 
importance of accounting so that they could better help with the administration of community enterprises.  
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บทน า  

ในชมุชนมีการรวมตวักนัเพือ่ประกอบธุรกิจในระดบัรากหญ้าอยู่มากมาย ซึง่เป็นธรุกิจทีย่งัมีขนาดไม่ถงึวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) หรือสหกรณ์ แต่เป็นธรุกิจทีส่ามารถช่วยเหลอืเศรษฐกิจของประเทศได้ในระดบัหนึง่ ธุรกิจ
ในระดบันีย้งัมีปัญหาที่ประสบอยู่ คือ ไม่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนอื่น ๆ เน่ืองจากไมม่ีกฎหมายรองรับ การ
สนบัสนนุจากภาครัฐไมต่รงกบัความต้องการที่แท้จริง เนื่องจากข้อมลูกลุม่เป้าหมาย และความต้องการไม่ชดัเจน รัฐบาลจงึ
กําหนดให้มีการออกพระราชบญัญัติสง่เสริมวิสาหกิจชมุชน พ.ศ. 2548 (ราชกิจจานเุบกษา, ๒๕๔๘) เพือ่รับรองรับการ
ประกอบการดงักลา่ว 

วิสาหกิจชมุชน (Community enterprise) หมายถึง กิจการของชมุชนเก่ียวกบัการผลติสนิค้า การให้บริการหรือการ
อืน่ ๆ ที่ดาํเนินการโดยคณะบคุคลที่มีความผกูพนั มีวิถีชีวิตร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบกิจการดงักลา่ว ไม่ว่าจะเป็นนิติ
บคุคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบคุคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึง่พาตนเองของครอบครัว ชมุชนและระหว่างชมุชน  

วิสาหกิจชมุชนเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่มีแนวคิดในการแก้ปัญหาภาพรวมของประเทศ เนื่องจากวิสาหกิจชมุชน
เป็นกิจการสร้างผลผลติจากสินทรัพย์ของชมุชน ก่อให้เกิดรายได้อย่างมัน่คง มรูีปแบบการบริหารจดัการสมยัใหม่โดยชมุชน 
ประชาชนรู้จกันําสนิทรัพย์ของตนที่มีอยู่มาเป็นพลงัให้กบัชมุชนในการพฒันาเศรษฐกิจระดบัฐานรากของประเทศ เกิดอาชีพที่
ยัง่ยืน โดยมีจดุหมายในการดาํเนินกิจกรรมคอื การพึง่ตนเองและพึง่พากนัและกนัของชมุชน   

ปัจจบุนัทัว่ประเทศไทยมวีิสาหกิจชมุชนที่จดทะเบยีนแล้ว ณ วนัที่ 1 สงิหาคม 2550 จํานวนทัง้สิน้ 45,593 แหง่ มี
สมาชกิทัง้หมด 750,159 ราย (ส่วนทะเบยีนและข้อมลูวิสาหกิจชมุชน, รายงานความก้าวหน้าการจดทะเบียน,2550)วิสาหกิจ
ชมุชนได้แบง่ประเภทของกิจการเป็น 2 สว่น ได้แก่ กลุม่ที่ผลติสินค้า และกลุม่ที่ให้บริการ เช่น การผลิตพืช การผลติปศสุตัว์ 
การแปรรูปผลติภณัฑ์อาหาร ผลติภณัฑ์ผ้าทอและเสือ้ผ้า การผลติปัจจยัการผลติ เคร่ืองจกัสาน ผลติภณัฑ์สมนุไพร  ดอกไม้
ประดษิฐ์ เคร่ืองดืม่ ของชาํร่วย/ของที่ระลกึ เคร่ืองไม้และเฟอร์นิเจอร์ สิง่ประดษิฐ์จากโลหะ เคร่ืองประดบั/อญัมณี เคร่ืองปัน้  
เคร่ืองหนงั  การออมทรัพย์ชมุชน ร้านค้าชมุชน สขุภาพ และท่องเที่ยว เป็นต้น  

ในจงัหวดัเชยีงใหม่มีกลุม่วิสาหกิจชมุชนทัง้หมด 1,891 แหง่  (สว่นทะเบยีนและข้อมลูวิสาหกิจชมุชน, รายงาน
ความก้าวหน้าการจดทะเบยีน, 2550) โดยในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ มีวิสาหกิจชมุชนที่จดทะเบยีนแล้วทัง้หมด  61 แหง่ 
(สาํนักงานเลขานกุารคณะกรรมการสง่เสริมวิสาหกิจชมุชน, วิสาหกิจชมุชน, ช่ือวิสาหกิจชมุชน/เครือขา่ยวิสาหกิจ, 2550) ซึง่
จะเป็นกิจการประเภท การแปรรูปผลติภณัฑ์อาหาร  ผลติภณัฑ์ผ้าทอ/เสือ้ผ้า การผลติปัจจยัการผลติ เคร่ืองจกัสาน ผลติภณัฑ์
สมนุไพร  และของชําร่วย/ของทีร่ะลกึ  เป็นต้น  

จากการรวบรวมสภาพปัญหาโดยการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการของวิสาหกิจชมุชนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่พบว่า
ประสบปัญหาการดาํเนินในด้านการจดัทําบญัชีโดยไม่มีการทําบญัชีต้นทนุ การคาํนวณต้นทนุ มีการจดัทําระบบบญัชีเลม่
เดยีว บคุลากรขาดความรู้และการจดัการบญัชีทีถ่กูต้อง (สมัภาษณ์ : บญุ สตุา, 2550) ไม่สามารถคาดการณ์และประเมินผล
บญัชี ด้านการจดัทาํงบดลุ (สมัภาษณ์ : สว่าง ธาตอุินจนัทร์, กนัยายน 2550) สว่นความต้องการอบรมผู้ประกอบการวิสหกิจ
ชมุชนมีความต้องการด้านการเสริมสร้างความสามารถทางการบริหารการเงิน การบญัชี และการลงทนุ ต้องการอบรม
ด้านการคดิต้นทนุผลติภณัฑ์และการวิเคราะห์ต้นทนุ ด้านการใช้ข้อมลูทางการบญัชีเพื่อวางแผนและการควบคุม ระบบ
บญัชีต้นทนุ และข้อมลูการบญัชเีพื่อการตดัสนิใจ (สมัภาษณ์ : ศรีพรรณ มะลสิม,) 
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วิสาหกิจชมุชนแต่ละกลุม่ได้พบปัญหา ด้านการผลิตในเร่ืองราคาวตัถุดบิและต้นทนุคา่ขนส่งสงูขึน้ เคร่ืองมือและ
เคร่ืองจกัรมรีาคาสงู ด้านบญัชีของกิจการพบว่า ไม่ได้มีการจดัทําบญัชี และปัญหาหลกัคือ ไม่มกีารท าบญัชีอย่างเป็น

ระบบและขาดที่ปรึกษาด้านบญัชีที่ด ี ด้านการเงนิโดยรวมคอื การขาดเงนิทนุหมนุเวยีน สถาบนัการเงนิไม่สนบัสนนุสนิเช่ือ 
หนีส้ญู อตัราดอกเบีย้สงูและสนิทรัพย์ราคาตกตํา่ ประมาณร้อยละ 70 ต้องการรับบริการจากที่ปรึกษา โดยรูปแบบบริการที่
วิสาหกิจต้องการมากที่สดุคอื บริการปรึกษาแนะนํา บริการฝึกอบรม และการบริการข่าวสารทางวิชาการ ตามลาํดบั ความ
ต้องการบริการฝึกอบรมในภาพรวมพบว่า ประมาณ 2 ใน 3 ของวิสาหกิจ สนใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรม โดยมีความต้องการ
ฝึกอบรมด้านการบริหารจดัการทางการเงนิและการลงทนุมากที่สดุ โดยวิสาหกิจทีมี่ยอดจาํหน่ายสงู ต้องการอบรมด้านบญัชี 
ภาษีและการบริหารงานบคุคลสงู ขณะทีว่ิสาหกิจขนาดเลก็กว่าต้องการอบรมด้านการจดัการการค้าและบริการมากกวา่ สว่น
หวัข้อที่เก่ียวข้องกบัการเงนิการลงทนุ รองลงมาได้แก่ การตลาด การค้าและบริการ และระบบบญัช ีระบบภาษี (ความต้องการ
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ด้านการฝึกอบรม, 2550 ) 

ดงันัน้ เพื่อให้วิสาหกิจชมุชนทีเ่ป็นพืน้ฐานของการพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียง มีการพฒันาความสามารถในการ
จดัการด้านบญัชีและการเงิน สง่เสริมความรู้และภมูิปัญญาท้องถ่ิน สร้างรายได้ การช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั อนัทีจ่ะให้ชมุชน
พึง่พาตนเองได้ และพฒันาระบบเศรษฐกิจชมุชนให้มีความเข้มแขง็พร้อมสําหรับการแขง่ขนัทางการค้าในอนาคตไม่ว่าระดบัใด 
คณะผู้วิจยัจงึสนใจศกึษาเพือ่พฒันาระบบบญัชีสาํหรับกลุม่วิสาหกิจชมุชนให้นําไปปฏิบตัิได้ การศกึษาประกอบด้วย การ
จดัทําเอกสารที่ใช้ในการบนัทกึบญัชี ขัน้ตอนการบนัทกึรายการ สมดุบญัช ี ระบบการควบคมุภายใน ตลอดจนการจดัทํางบ
การเงนิ เพื่อเป็นข้อมลูในการบริหารจดัการของวิสาหกิจชมุชน เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชมุชน มีการจดัเก็บข้อมลูทางบญัชี มีการ
บนัทึกบญัชี สามารถคํานวณต้นทนุสินค้าหรือบริการได้ ซึง่จะทําให้กลุม่วิสาหกิจชมุชนมคีวามเข้มแขง็ ความสามารถในการ
แขง่ขนัในอนาคต และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเพิม่ขึน้ 

กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการศกึษา  

 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงพฒันา เพื่อพฒันาระบบบญัชีที่สามารถให้กลุม่วิสาหกิจชมุชนนําไปปฏิบตั ิ เพื่อใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมลู ตลอดจนจดัทํางบการเงนิได้ โดยมีขัน้ตอนการศกึษาดงันี ้

1. การรวมรวมแนวคดิทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวข้อง เก็บรวบรวมข้อมลูจากการสาํรวจลกัษณะการดําเนินงานของ
วิสาหกิจชมุชน และมีการฝึกอบรมให้ความรู้พืน้ฐานแก่ตวัแทนวสิาหกิจชมุชนที่มหีน้าที่ในการจดัทําบญัชี  และ
ออกแบบระบบบญัชีสาํหรับวิสาหกิจชมุชน 

2. จดัให้มีการฝึกอบรมแก่ตวัแทนกลุม่วิสาหกิจชมุชน โดยมีการสร้างสถานการณ์ เหตกุารณ์ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้
ทราบถึงวิธีการจดัทาํบญัชี การทดลองบนัทกึรายการบญัชี การจดัทาํงบกําไรขาดทนุ ตามระบบทีไ่ด้ออกแบบไว้ 
ตลอดจนให้ตวัแทนกลุม่ไปจดัทาํและบนัทกึรายการบญัชีที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 

3. มีการตดิตามการจดัทาํบญัชีตามระบบบญัชีทีกํ่าหนดขึน้ โดยเข้าไปพบตวัแทนกลุม่หลงัจากที่ได้นําระบบบญัชี
ไปทดลองบนัทกึบญัชี เพื่อตรวจสอบและให้คําแนะนําสาํหรับตวัแทนกลุม่ทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

4. มีการปรับปรุงระบบบญัชีที่ได้ให้ตวัแทนวิสาหกิจชมุชนไปทดลองปฏิบตัิ เพื่อสามารถนําไปใช้ปฏิบตัิได้ใน
อนาคต 
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5. ได้ระบบบญัชทีี่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มวิสาหกิจชมุชนที่สามารถนําไปใช้ได้จริง และได้มีการจดัทําคูม่ือระบบ
บญัชีแจกแก่วิสาหกิจชมุชนด้วย 

โดยสามารถเขยีนเป็นเป็นขัน้ตอนแสดงการทํางานในรูปที่ 1 ดงันี ้
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รูปที่ 1 แสดงขัน้ตอนในการพฒันาระบบบัญชีวสิาหกิจชุมชน 
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ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 ในอดีตที่ผ่านมาได้มีผู้ที่เคยศกึษาถึงเร่ืองระบบบญัชี และกลุม่วิสาหกิจชมุชนไว้หลายท่าน ซึง่อาจ
สรุปได้ดงันี ้

 การใช้ระบบบญัชีของประเทศไทยในปัจจบุนัยงัมีปัญหา และอปุสรรคอยู่มาก ทัง้ปัญหาที่เกิดขึน้จากระบบบญัชีเอง 
และปัญหาที่เกิดขึน้จากตวัผู้ใช้ระบบบญัช ีโดยมีผู้ที่เคยศกึษาเก่ียวกบัปัญหา และอปุสรรคดังกล่าวไว้ดงันี ้

ชัยมงคล เดียวกุล (2545) ได้ทําการศึกษาเร่ือง ระบบบญัชีการเงินที่เหมาะสมของกลุ่มผลิตตําบล : กรณีศกึษา
ตําบลป่าบง อําเภอสารภี จงัหวัดเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์ระบบญัชีการเงิน และระบบการปฏิบตัิงานที่ใช้อยู่ใน
ปัจจบุนักบัผู้ นํากลุม่ผลติเคร่ืองจกัสาน กลุม่ที่ 2 บ้านป่าบง อําเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหาร 5 คน  

 ซึง่จากผลการศึกษาพบว่า ที่ผ่านมากลุ่มผลิตดงักล่าวไม่ทราบผลการดําเนินงานของตนเองเลย เน่ืองจากไม่มีการ
จดัทํางบการเงิน ข้อมลูที่ทางกลุม่ผลติมีเป็นเพยีงรายรับ และรายจ่ายเท่านัน้ นอกจากนีย้งัพบว่า สมาชิกของกลุ่มขาดความรู้
ความเข้าใจด้านการบญัชี อีกทัง้ยงัขาดบุคลากรที่ชํานาญด้านการบญัชีคอยให้คําแนะนําปรึกษา เมื่อระบบบญัชีกําหนดให้มี
การจดัทํารายงานและเอกสารต่าง ๆ สมาชิกของกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทําการจดัการด้านบญัชีจึงรู้สกึว่าตนเองมีหน้าที่
เพิม่ขึน้ โดยยงัไม่เห็นประโยชน์ของการนําระบบบญัชีมาใช้กบัทางกลุม่ 

บุศรา คงศักดิ์ (2546) ได้ทําการศึกษาเร่ือง การประยุกต์ใช้ระบบบญัชีกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ : 
กรณีศกึษา อําเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดิตถ์ โดยทําการศกึษากบัหมู่บ้านที่ได้รับเงินจดัสรรจํานวน 1 ล้านบาท จากรัฐบาล และ
ใช้วิธีการสมัภาษณ์กรรมการหมู่บ้านที่มีหน้าที่จัดทําบญัชี จํานวน 10 หมู่บ้าน ในอําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ และ
เจ้าหน้าที่พฒันาชมุชนที่กํากบัดแูลจํานวน 2 ราย เก่ียวกบัวิธีการในการจดัทําบญัชี ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
จดัทําบญัชี 

 ซึง่ผลการศึกษาพบว่า มีปัญหาเกิดขึน้หลายด้านเก่ียวกับการจัดทําระบบบญัชีทัง้ในด้านของผู้จดัทําบญัชี และใน
ด้านของตวัระบบบญัชีเอง สําหรับปัญหาในด้านของผู้จดัทําบญัชีนัน้พบว่า ผู้จดัทําบญัชีไม่มีพืน้ฐานความรู้ทางด้านการบญัชี
โดยตรง ทําให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน และการใช้เอกสารการบนัทึกบญัชีต่าง ๆ ถึงแม้ว่าทางชุมชนจะได้จดัให้มีการ
ฝึกอบรมในเบือ้งต้นแล้ว ผู้จดัทําบญัชีก็ยงัขาดความเข้าใจในการบนัทึกรายการให้ถกูต้อง เนื่องจากระยะเวลาในการฝึกอบรม
มีน้อย และผู้ เข้ารับการฝึกอบรมไม่เข้าใจศพัท์ทางด้านการบญัชี สําหรับปัญหาในด้านของตวัระบบบญัชีเอง คือ ในการจดัทํา
บญัชีมีค่าใช้จ่ายคอ่นข้างสงู และไม่สะดวกในการจดัเก็บเอกสาร จึงไม่เป็นที่นิยมในการจดัทํา นอกจากนีย้งัพบว่าในการจ่าย
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน ผู้จ่ายเงินจะทําเอกสารเป็นใบบนัทึกการขอจ่ายเงิน แล้วให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านรับรองการจ่ายเงิน โดยไม่มีการทาํใบสาํคญัจ่าย ซึง่ถือเป็นการควบคมุภายในทีไ่ม่คอ่ยดนีกั เพราะอาจเกิดการทุจริตได้
ง่าย เนื่องจากไม่มีหลกัฐานประกอบการจ่ายเงิน 
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ชูศรี เทีย้ศิริเพชร และคณะ (2547) ได้ทําการศกึษาเร่ือง การพฒันาระบบบญัชีฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้ เลีย้งโค
นมสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ออน จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการศกึษาจากเกษตรกรผู้ เลีย้งโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ออน 
จํากดั โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อออกแบบและพฒันาระบบบญัชฟีาร์มที่เหมาะสม  

ซึง่ผลการศึกษาพบว่า กิจการฟาร์มโคนมมีการดําเนินงานเป็นรูปแบบบุคคลธรรมดา มีขนาดเล็กไม่มีการจ้างงาน 
รายได้มาจากการขายนํา้นมดิบ ระบบบญัชีพฒันาและออกแบบตามลกัษณะการดําเนินงานโดยจดัทําตามเกณฑ์คงค้าง ผัง
บญัชีตัง้ขึน้ตามรายการที่เก่ียวกบักิจกรรมของสหกรณ์โคนม สมดุบญัชีประกอบด้วย สมดุรายวนัขาย สมดุรายวนัซือ้ สมดุเงิน
สด และสมดุรายวนัทัว่ไป มีการปิดบญัชีทกุสิน้เดือนโดยจดัทํางบกําไรขาดทนุ ภายหลงัร่วมโครงการเกษตรกรมีการจดัทําบญัชี
ร้อยละ 52.38 และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจดัการฟาร์มชดัเจนยิ่งขึน้ 

 ในการพฒันาระบบบญัชีกบักลุม่วิสาหกิจชมุชนนัน้ เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชมุชนมีการจดัทําบญัชีได้อย่างถูกต้อง และ
เป็นการควบคมุภายในอย่างหนึ่ง สาํหรับเหตุผลที่เลือกพฒันาระบบบญัชีให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนัน้ เนื่องจากการศึกษาที่
ผ่านมา พบว่า กลุม่วิสาหกิจชมุชนยงัมีจดุอ่อนในเร่ืองของการจดัทําบญัช ีการควบคมุภายใน และการจดัการทางด้านการเงิน
ที่ดี ซึง่ผู้ที่ได้เคยศกึษาในเร่ืองดงักล่าวมีดงันี ้

 รัชชา แดนโพธิ์  (2549) ได้ทําการศึกษาเร่ือง การจดัการปัจจัยการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสําหรับสินค้า
ประเภทของใช้ และของประดบัตกแตง่ในโครงการหนึ่งตําบล หนึงผลติภณัฑ์ จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยทําการศกึษาถึงปัญหา และ
อุปสรรคของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สําหรับสินค้าประเภทของใช้ และของประดับตกแต่งในโครงการสินค้าหนึงตําบล หนึ่ง
ผลติภณัฑ์ ระดบั 3-5 ดาว ในจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยศกึษาจากข้อมลูปฐมภมิูตามแบบสอบถามจาํนวน 38 ราย 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจประเภท SMEs กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในหัวข้อต่าง ๆ พบว่า ด้านการ
จัดการการผลิต ธุรกิจประเภท SMEs สามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน และด้านการจัดการด้าน
การเงิน ถึงแม้ว่ากลุม่วิสาหกิจชมุชนจะสามารถระดมเงินทนุได้มากกว่าธุรกิจประเภท SMEs แตธุ่รกิจประเภท SMEs สามารถ
จดัการกบัเงินทนุที่มีได้ดีกว่ากลุม่วิสาหกิจชุมชน 

 จากผลการศกึษาที่ได้จะเห็นว่า ธุรกิจประเภท SMEs มีการจดัการตา่ง ๆ ท่ีดีกว่ากลุม่วิสาหกิจชมุชน ซึง่เหตผุลหนึ่งที่
การจดัการของธุรกิจประเภท SMEs มีประสทิธิภาพมากกว่ากลุม่วิสาหกิจชมุชน น่าจะมีผลมาจากธุรกิจประเภท SMEs มีการ
จดัทําบญัชีที่เป็นระบบ มีความถกูต้อง และชดัเจน ส่งผลให้ธุรกิจประเภท SMEs สามารถควบคุมต้นทุนการผลิต และจดัการ
กบัเงินทนุที่มีอยู่ได้ดกีว่ากลุม่วิสาหกิจ 

วธิีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศกึษา         

 เป็นการศกึษาเพื่อออกแบบและพฒันาระบบบญัชีสาํหรับกลุ่มวิสาหกิจชมุชน เพื่อสามารถนําไป
ปฏิบตัิได้ โดยศึกษาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ โดย
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ขอบเขตของงานวิจยัประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ฐาน ออกแบบระบบบญัชี ซึ่งประกอบด้วย 
การจัดทําเอกสารที่ใช้ในการบนัทึกบญัชี ขัน้ตอนการบนัทึกรายการ สมุดบญัชี ตลอดจนการจัดทํางบ
การเงิน การฝึกอบรมและประเมินผลระบบที่พฒันาให้นําไปปฏิบตัิได้จริง 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ขอบเขตประชากร 
  ประชากรในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้คือ วิสาหกิจชมุชน ซึง่มีจํานวน 45,593 แห่ง มีสมาชิกทัง้หมด 750,159 
ราย และในอําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีจํานวน 61 แห่ง (สว่นทะเบียนและข้อมลูวิสาหกิจชมุชน, รายงานความก้าวหน้าการ
จดทะเบยีน, 2550, แหลง่ที่มา : http://sceb.doae.go.th/RecordAcc/mysiteReportAcc2549/index.htm, 10 กนัยายน 
2550) 
 กลุ่มตวัอย่าง 
  ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้คณะผู้ วิจัยจะศึกษาจากวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้ว โดยจะทํา การศึกษา
เฉพาะวิสาหกิจชมุชนที่ตัง้อยู่ในตาํบลสนัผีเสือ้ อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซึง่มีจํานวน 24 วิสาหกิจชมุชน เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ที่มีศักยภาพ มีผู้น ากลุ่มที่ เข็มเข็ง และทางวิสาหกิจชุมชนมีความต้องการใช้เป็นต้นแบบของระบบบัญชีส าหรับ
วสิาหกิจชุมชนอื่น (สาํนักงานเลขานกุารคณะกรรมการสง่เสริมวิสาหกิจชมุชน, วิสาหกิจชมุชน, ช่ือวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย
วิสาหกิจ, แหลง่ที่มา : http://smce.doae.go.th /ProductCategory/SmceCategory.php, 10 กนัยายน 2550)  ซึง่ได้แก่กลุม่ 
การผลิตพืช การผลิตปศุสตัว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร  การผลิตปัจจัยการผลิต เคร่ืองจกัสาน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
เคร่ืองดืม่ ของชาํร่วยและของที่ระลกึ    เป็นต้น  

 
3. วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) 
  - สมัภาษณ์สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม่ เพื่อเก็บข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับระบบ
บญัชี ปัญหาที่เกิดขึน้จากการจดัทําบญัชี  
  - รวบรวมข้อมูลที่ได้แล้วนํามาออกแบบระบบบญัชีที่เหมาะสม ตลอดจนออกแบบเอกสารและรายงาน
ทางการเงินที่เก่ียวข้อง 
  - นําระบบบญัชีที่ออกแบบไปอมรมและทดลองใช้กับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มตวัอย่าง พร้อมทัง้สรุปผลการใช้ 
และวิเคราะห์ปัญหา เพือ่ที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ 
 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) 
  - โดยการค้นคว้าข้อมลู จากหนงัสอื เอกสาร วารสาร ตาํรา  ฐานข้อมลู และเวปไซต์ที่เก่ียวข้อง 
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ลักษณะการด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทัง้หมด 1,891 แห่ง (ส่วนทะเบียนและข้อมูลวิสาหกิจชุมชน , รายงาน
ความก้าวหน้าการจดทะเบียน, 2550) โดยในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ มีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้วทัง้หมด 61 แห่ง  
(สาํนักงานเลขานกุารคณะกรรมการสง่เสริมวิสาหกิจชมุชน, 2550) 

 ในการวิจัยในครัง้นีไ้ด้ทําการศึกษากลุ่มตวัอย่างในตําบลสนัผีเสือ้ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่เป็นตําบลที่มี
จํานวนวิสาหกิจชุมชนมากที่สดุถึงจํานวน 24 แห่ง จากทัง้หมด 61 แห่งในจงัหวัดเชียงใหม่  จากการสอบถามความต้องการ
ขัน้ต้นมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพฒันาระบบบญัชีสาํหรับวิสาหกิจชมุชนจํานวน 24 แห่งโดยสามารถแบง่กลุม่วิสาหกิจชมุชนที่
เข้าร่วมโครงการ ได้ 5 กลุม่ ดงันี ้

ประเภทกลุ่มวสิาหกิจชุมชน ชื่อกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในต าบลสันผีเสือ้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

1. ผลติภณัฑ์อาหาร - วิสาหกิจชมุชนนํา้พริกแดง นํา้พริกลาบแม่บ้านป่าข่อยใต้  
- กลุม่แปรรูปผลติผลทางการเกษตรบ้านป่าขอ่ยใต้  
- กลุม่แปรรูปนํา้ดื่มบ้านร้องอ้อ  
- กลุม่แปรรูปการเกษตรบ้านท่าร้องขีค้วาย  
- กลุม่แปรรูปอาหารผลติภณัฑ์เกษตรบ้านร้องอ้อ  
- กลุม่ผู้ปลกูผกัปลอดสารพษิบ้านป่าขอ่ยใต้  
- กลุม่แปรรูปผลติผลการเกษตรบ้านขวัโก  
- กลุม่ผลิตผกัปลอดภยัจากสารพษิบ้านขวัโก  
- กลุม่ปลกูผกัปลอดภยัจากสารพษิป่าข่อยเหนือ  
- กลุม่แม่บ้านแปรรูปผลิตภณัฑ์เกษตรบ้านท่าหลกุ  
- กลุม่นํา้ดืม่ตราเพชรบ้านขวัโก   
- กลุม่ขนมคณุนายบ้านทา่หลกุ 

2. ผลติภณัฑ์ผ้าและสิง่ทอ   - กลุม่หตัถกรรมบ้านท่า (ร้องขีค้วาย)  
- กลุม่อาชีพหตัถกรรมบ้านทา่เดื่อ  
- กลุม่สง่เสริมอาชีพแม่บ้านทา่เดื่อ  
- กลุม่แม่บ้านสนัผีเสือ้สามคัค ี

3. ผลติภณัฑ์จกัสาน - กลุม่จกัรสานบ้านป่าข่อยใต้ 

4. ผลติภณัฑ์จากการเลีย้ง
สตัว ์

- กลุม่เลีย้งไก่พืน้เมืองเพื่อการค้าบ้านสนัทราย  
- กลุม่เลีย้งโคเนือ้บ้านร้องอ้อ  
- กลุม่ผู้ เลีย้งปลาบ้านสนัทราย กลุม่ 
- ผู้ เลีย้งสตัว์เพื่อการค้าบ้านท่าหลกุ 



 

 

 177 

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

5. ผลติภณัฑ์อืน่ ๆ - กลุม่แม่บ้านสนัทราย  
- กลุม่สง่เสริมอาชีพเกษตรกรบ้านร้องอ้อ  
- กลุม่สง่เสริมอาชีพสนัผีเสือ้สามคัคี  
- กลุม่เกษตรกรทาํสวนบ้านขวัโก 

จากการรวบรวมสภาพปัญหาโดยการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชนในตําบลสนัผีเสือ้ อําเภอเมือง
เชยีงใหม่พบว่าประสบปัญหาการดําเนินในด้านบญัชีต้นทุน การคํานวณต้นทุน ด้านการจดัทําระบบบญัชีเล่มเดียว  ด้านขาด
ความรู้และการจดัการบญัชีที่ถกูต้อง (สมัภาษณ์ : บญุ สตุา,มยรีุ บญุยะประภา) ด้านขาดบคุลากรที่มีความชํานาญในการทํา
ระบบบญัชี ด้านการคาดการณ์และประเมินผลบญัชี ด้านการจดัทาํงบดลุ (สมัภาษณ์ : สว่าง ธาตอุินจนัทร์) สว่นความต้องการ
อบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชมุชนมีความต้องการด้านการเสริมสร้างความสามารถทางการบริหารการเงิน การบัญชี 

และการลงทุน ต้องการอบรมด้านการคิดต้นทุนผลิตภณัฑ์และการวิเคราะห์ต้นทุน  ด้านการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อ

วางแผนและการควบคุม ระบบบญัชีต้นทนุ และข้อมลูการบญัชีเพื่อการตดัสนิใจ (สมัภาษณ์ : ศรีพรรณ มะลสิม)  

จากการสมัภาษณ์ตวัแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 24 แห่ง ทําให้ทราบว่าปัญหาด้านการเงิน
และบญัชีของกลุม่วิสาหกิจตา่ง ๆ ในตําบลสนัผีเสือ้ สว่นใหญ่ไม่ได้มีการจดัทําบญัชี ไม่บนัทึกรายการบญัชี ขาดความรู้ความ
เข้าใจด้านการบญัชี มีเพียงการบนัทึกการซือ้ขายสนิค้า เก็บข้อมลูเจ้าหนีก้ารค้า และลกูหนีก้ารค้า ไม่ได้บนัทึกในสมุดรายวนั
ขัน้ต้น ไม่มีการผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภท ตลอดจนไม่ได้จัดทํางบทดลอง งบกําไรขาดทุน และงบดุล อีกทัง้ผู้ที่เ ป็น
ตวัแทนกลุม่ทีม่หีน้าที่ในการเก็บรวมรวมข้อมลูด้านบญัชีและการเงินก็ผู้ทีไ่ม่มีความรู้ทางด้านบญัชี ไม่ได้เรียนจบทางด้านบญัชี
หรือการเงิน ผู้ที่ทําหน้าที่จดัทําบญัชีในวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นผู้สงูอายุ เป็นบุคคลที่มีความไว้เนือ้เช่ือใจได้ ทําให้เกิด
ปัญหาในการจดัทําบญัชีให้ถูกต้อง บางวิสาหกิจชุมชน ไม่ได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่มให้ชัดเจน ทําให้เกิด
ปัญหาในการดาํเนินงานได้ 

ในงานวิจัยครัง้นี  ้จะขอยกตวัอย่างกลุ่มผลิตอาหาร ของวิสาหกิจขนมคุณนายบ้านท่าหลุก เป็นตัวอย่างในการ
ศึกษาวิจยั เนื่องจาก วิสาหกิจกลุ่มนี ้ได้มีการผลิตสินค้าเป็นประจําทุกวนั มีรายการซือ้วตัถุดิบ วัสด ุการขายสินค้า การจ่าย
ค่าจ้างค่าแรง การจ่ายค่าใช้จ่ายในการผลิตต่าง ๆ ขณะเดียวกันทางกลุ่มมีการบนัทึกข้อมลูสมุดบนัทึกข้อมูลการขายและ
ทะเบยีนคมุวตัถดุิบ มีการกําหนดโครงสร้างการดําเนินงานของกลุม่ชดัเจน และกลุ่มมีความตัง้ใจอยากพฒันาระบบบญัชีของ
กลุม่ตนเองให้ดขีึน้  

 

ผลการศึกษา  

  การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเพื่อการพฒันา โดยพฒันาระบบบญัชีให้เหมาะสําหรับวิสาหกิจชมุชนสามารถ
นําไปปฏิบตัิได้ โดยมีสนใจเข้าร่วมโครงการจํานวน                            ทําการศึกษาโดยการสมัภาษณ์สมาชิก
วิสาหกิจชมุชน เพื่อเก็บข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับระบบบญัชี ปัญหาที่เกิดขึน้จากการจดัทําบญัชี รวบรวมข้อมูลที่ได้แล้วนํามา
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ออกแบบระบบบญัชีที่เหมาะสม ตลอดจนออกแบบเอกสารและรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง ทดลองใช้ระบบบญัชีการเงินที่
พัฒนาแล้วกับวิสาหกิจชุมชน พร้อมทัง้สรุปผลการใช้ และวิเคราะห์ปัญหา เพื่อที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ สามารถสรุปผล
การศกึษาได้ดงันี ้
 
ระบบบญัชีส าหรับวสิาหกิจชุมชน 
  คณะผู้วิจยัได้ออกแบบระบบบญัชีให้เหมาะสมกับการดําเนินงานของวิสาหกิจชมุชน โดยมีลกัษณะต่าง ๆ 
ดงันี ้
  การบันทึกบญัชีของวิสาหกิจชุมชนได้บนัทึกบญัชีตามเกณฑ์คงค้าง คือ เป็นการบนัทึกรายการที่เกิดขึน้
ตามลกัษณะการดาํเนินงานในวิสาหกิจชมุชน ทัง้รายการที่จ่ายเป็นเงินสดและรายการที่ยงัไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดแต่กิจการได้มี
การใช้บริการดงักล่าว  

 การบนัทกึบญัชคีณะผู้วิจยัได้มีการแบง่ประเภทของการดําเนินงานเป็น 3 กลุม่ได้แก่ ด้านรายได้ ด้าน
ค่าใช้จ่าย และด้านอ่ืน ๆเป็นต้น มีการจดัทําเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบขายเช่ือ ใบรับสนิค้า และ
ใบเบกิเงิน เป็นต้น สาํหรับกิจกรรมตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ในการดาํเนินงานและด้าน และได้มีการกําหนดผงับญัชีให้สอดคล้องกบั
ลกัษณะการดําเนินงานของวิสาหกิจชมุชน  
  ส่วนสมดุบญัชีที่ใช้ในการบนัทึกบญัชี ได้กําหนดให้มีสมุด 2 เล่ม ได้แก่ สมดุเงินสด และสมุดบญัชีทั่วไป    
สมดุเงินสดใช้บนัทกึรายการเก่ียวกบัการรับเงินสดและการจ่ายเงินสด เช่น รับเงินค่าหุ้น รับเงินค่าขายสินค้า รับชําระหนี ้จ่าย
ค่าวัตถุดิบ จ่ายค่าแรงงาน จ่ายค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น สมุดบัญชีทั่วไป ใช้บนัทึกเก่ียวกับการขายสินค้าเป็นเงินเช่ือ ซือ้
สนิค้าเป็นเงินเชื่อ และรายการอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้รับและจ่ายเป็นเงินสด 
  เมื่อบนัทึกรายการในสมุดดังกล่าวข้างต้นแล้ว ได้กําหนดมีการบันทึกรายการที่เก่ียวข้องในทะเบียนและ
บญัชีย่อย ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทะเบยีนสมาชิกและหุ้น ทะเบยีนคมุสนิค้า/วตัถดุิบ ทะเบยีนสินทรัพย์ถาวร บญัชีย่อยลกูหนีเ้งินให้
กู้ยืม บญัชีย่อยลกูหนีข้ายสนิค้าเงินเช่ือ เป็นต้น 
  เมื่อถึงสิน้งวดที่กําหนด อาจเป็นทุกเดือน สามเดือน หกเดือน หรือ      ได้ให้มีการปิดบญัชีเพื่อจัดทํางบ
การเงิน โดยนํายอดรวมของตวัเลขในสมดุเงินสดและสมดุบญัชีทัว่ไป มาจดัทํางบทดลอง และจดัทํา งบกําไรขาดทุน งบดลุ ซึง่
การจดัทํางบกําไรขาดทนุทําให้วิสาหกิจชมุชน ทราบผลการดาํเนินงานของตนเองในแต่ละรอบระยะเวลาที่ได้จดัทํา ส่วนงบดลุ 
ทางคณะผู้วิจยัได้กําหนดแบบฟอร์มให้แล้ว แต่ไม่สามารถหาตัวเลขในบางรายการได้ เนื่องจาก ไม่ทราบยอดคงเหลือของ
รายการสนิทรัพย์ที่ใช้ในการจดัทํา แตไ่ด้แนะนําไปยงัแตล่ะวิสาหกิจชมุชน หากต้องการจดังบดลุ ควรประเมินและกําหนดราคา
ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร วัสดุคงเหลือ ลูกหนีก้ารค้า  เจ้าหนีก้ารค้า ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรต่าง ๆ เป็นต้น 

 หลงัจากเข้ารับการอบรมแล้ว ผู้ เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจในการจดัทาํบญัชีเพิ่มขึน้ 
(23 คน) มีการบนัทึกบญัชีในสมดุเงนิสด จดัทาํบญัชีแยกประเภท มีการจดัทาํงบการเงนิประจําเดอืน จะจดัทาํบญัชีตอ่ไป
ตามที่ได้รับการอบรม (16   ) ทาํให้ทราบผลการดําเนินงาน ทราบรายได้คา่ใช้จ่ายที่ถกูต้อง ทราบข้อมลูลกูหนีก้ารค้าและ
เจ้าหนีก้ารค้าที่ถกูต้อง (16   ) แสดงให้เห็นวา่ระบบบญัชีของวสิาหกิจชมุชนที่พฒันาขึน้สามารถนําไปปฏิบตัไิด้  
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  ส่วนปัญหาที่พบจากพฒันาระบบบญัชีดงักล่าว พบว่าผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ บาง
ท่านเป็นผู้สงูอายุ ไม่มีความรู้ด้านบญัชีมาก่อน ขาดความเข้าใจในการบนัทกึรายการให้ถูกต้อง สายตาไม่ค่อยดี ไม่สะดวกใน
การจัดเก็บเอกสาร และไม่มีเวลาในการจัดทําบัญชี ทําให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเต็มที่ แต่ก็เห็นถึงประโยชน์และ
ความสําคญัของการจดัทําบญัชี  

การอภปิรายผลการศกึษาและข้อเสนอแนะ  

อภิปรายผล 
  จากผลการศึกษาข้างต้นได้ดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือมีการออกแบบและพฒันาระบบ
บญัชีสาํหรับกลุม่วิสาหกิจชมุชน เพือ่นําไปปฏิบตัไิด้ โดยมีวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 24 วิสาหกิจชมุชน ได้เข้า
รับการอมรมเร่ืองการจดัทําบญัชี การฝึกปฏิบตัิการบนัทกึบญัชีตามระบบบญัชีที่ได้ออกแบบไว้  ตลอดจนได้พฒันาระบบบญัชี
ให้เหมาะสมกับวิสาหกิจของตนเอง และเป็นแนวทางที่วิสาหกิจชุมชนอื่นสามารถนําไปเป็นแนวทางในการจดัทําบัญชีของ
ตนเองได้ ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ ชศูรี เทีย้ศิริเพชรและคณะ (2547) ที่ได้ศกึษาเร่ือง “การพฒันาระบบบญัชีฟาร์มโค
นมของเกษตรกรผู้ เลีย้งโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ออน จํากดั จงัหวดัเชยีงใหม่” พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้มีการ
จดัทําบญัชี และตามระบบที่ผู้วิจยัได้พฒันาและออกแบบตามลกัษณะการดําเนินงาน จดัทําตามเกณฑ์คงค้าง และสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการจดัการฟาร์มได้ชดัเจนขึน้ 
  ส่วนการจัดทําบญัชีทําให้วิสาหกิจชุมชนนัน้ ทราบถึงผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่ม
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ รัชชา แดนโพธิ์  (2549) ได้ทําการศึกษาเร่ือง “การจัดการปัจจัยการผลิตของกลุ่ม
วิสาหกิจชมุชนสําหรับสินค้าประเภทของใช้ และของประดบัตกแต่งในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จงัหวดัเชียงใหม่ ” 
พบว่า ธุรกิจประเภท SMEs มีการจดัการต่าง ๆ ที่ดีกว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึง่เหตุผลหนึ่งที่การจัดการของธุรกิจประเภท 
SMEs มีประสิทธิภาพมากกว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน น่าจะมีผลมาจากธุรกิจประเภท SMEs มีการจดัทําบญัชีที่เป็นระบบ มี
ความถูกต้อง และชดัเจน ส่งผลให้ธุรกิจประเภท SMEs สามารถควบคุมต้นทุนการผลิต และจดัการกับเงินทุนที่มีอยู่ได้ดีกว่า
กลุม่วิสาหกิจ 

 สว่นปัญหาที่พบจากการพฒันาระบบบญัชเีนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีความรู้ด้านบญัชี ซึง่สอดคล้อง
กับการศกึษาของ บุศรา คงศักดิ์ (2546) ได้ทําการศกึษาเร่ือง “การประยุกต์ใช้ระบบบญัชีกองทุนหมู่บ้าน และชมุชนเมือง
แห่งชาติ : กรณีศกึษา อําเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ์” พบว่า มีปัญหาเกิดขึน้หลายด้านเกี่ยวกับการจดัทําระบบบญัชีทัง้ใน
ด้านของผู้จดัทําบญัชี และในด้านของตวัระบบบญัชีเอง สาํหรับปัญหาในด้านของผู้จดัทําบญัชีนัน้พบว่า ผู้จดัทําบญัชีไม่มีพืน้
ฐานความรู้ทางด้านการบญัชีโดยตรง ทําให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน และการใช้เอกสารการบนัทึกบญัชีต่าง ๆ ถึงแม้ว่า
ทางชมุชนจะได้จดัให้มีการฝึกอบรมในเบือ้งต้นแล้ว ผู้จดัทําบญัชีก็ยงัขาดความเข้าใจในการบนัทกึรายการให้ถกูต้อง เนื่องจาก
ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีน้อย และผู้ เข้ารับการฝึกอบรมไม่เข้าใจศพัท์ทางด้านการบัญชี สําหรับปัญหาในด้านของตวัระบบ
บญัชีเอง คือ ในการจดัทําบญัชีมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสงู และไม่สะดวกในการจดัเก็บเอกสาร จึงไม่เป็นที่นิยมในการจดัทํา  และ
สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ ชัยมงคล เดียวกุล (2545) ได้ทําการศกึษาเร่ือง “ระบบบญัชีการเงินที่เหมาะสมของกลุม่ผลิต
ตําบล : กรณีศกึษาตําบลป่าบง อําเภอสารภี จงัหวัดเชียงใหม่”  พบว่า สมาชิกของกลุ่มขาดความรู้ความเข้าใจด้านการบญัช ี
อีกทัง้ยังขาดบุคลากรที่ชํานาญด้านการบญัชีคอยให้คําแนะนําปรึกษา เม่ือระบบบญัชีกําหนดให้มีการจัดทํารายงานและ
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วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

เอกสารต่าง ๆ สมาชิกของกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทําการจดัการด้านบญัชีจึงรู้สึกว่าตนเองมีหน้าที่เพิ่มขึน้ โดยยังไม่เห็น
ประโยชน์ของการนําระบบบญัชมีาใช้กับทางกลุม่ 
 
ข้อค้นพบ 

หน่วยงานของรัฐให้การสนบัสนุนกบัผลลพัธ์ คือ ผลติภณัฑ์ที่ได้มากกว่าการจดัทําบญัชี และการเก็บข้อมลูเอกสาร  
 
ข้อจ ากัด 

ผู้ เข้าร่วมโครงการสว่นใหญ่เป็นผู้สงูอาย ุสายตาไม่ค่อยดี และไม่ได้เรียนหนังสือในระดบัที่สงู ส่งผลให้มีข้อจํากัดใน
ด้านการอ่าน เขียน และการคิดคาํนวณ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนมีการเปิดรับคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการกลุ่มเพื่อช่วย
ปฏิบตัิงานในทกุ ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านบญัชีและการเงิน 

2. หน่วยงานของรัฐควรให้ความสนใจกบัการเก็บข้อมลูเอกสาร การจดัทําบญัช ีควบคู่ไปกบัการสนบัสนนุด้าน
ผลิตภณัฑ์ เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีข้อมูลเอกสารที่ครบถ้วน สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการจดัทําบญัชี การบริหารงาน 
และมีหลกัฐานที่ตรวจสอบได้ 
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สว่นทะเบยีนและข้อมลูวิสาหกิจชมุชน, รายงานความก้าวหน้าการจดทะเบียน,2550, แหลง่ที่มา : 
http://sceb.doae.go.th/RecordAcc /mysiteReportAcc2549/index.htm, 10 กนัยายน 2550 

สว่นทะเบยีนและข้อมลูวิสาหกิจชมุชน.  รายงานความก้าวหน้าการจดทะเบียน.  2550.  แหลง่ที่มา : 
http://sceb.doae.go.th/RecordAcc/mysiteReportAcc2549/index.htm. 10 กนัยายน 2550. 

สาํนกังานเลขานกุารคณะกรรมการสง่เสริมวิสาหกิจชมุชน. วิสาหกิจชมุชน.  ชื่อวิสาหกิจชมุชน/เครือขา่ยวิสาหกิจ.  2550.  
แหลง่ทีม่า : http://smce.doae.go.th/ProductCategory/SmceCategory.php. 10 กนัยายน 2550. 

SystemRomney and Steinbart, Accounting Information,Peason education ,11ed 2008. 
 
 

http://sceb.doae.go.th/RecordAcc/mysiteReportAcc2549/index.htm
http://smce.doae.go.th/ProductCategory/SmceCategory.php.%2010%20กันยายน%202550
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ตัวอย่างสมุดบญัชีและเอกสารประกอบการบนัทกึบญัช ี
1. ตัวอย่างสมุดเงินสด 
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2. สมดุบญัชีทัว่ไป 
 

ปี 

เดอืน วนั 
รายการ 

ขายสนิค้า 

เงินเช่ือ 
อืน่ ๆ 
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3. ทะเบยีนคมุสินค้า/วตัถดุบิ 

ชื่อสนิค้า/วตัถุดิบ  ………………..………….……… 

หน่วยนับ  …………..   ราคาทุนต่อหน่วย  ……….…….   ราคาขายต่อหน่วย  ....………… 

ปี 

เดอืน วนั 
รายการ 

รับ 

(หน่วย) 

จ่าย 

(หน่วย) 
คงเหลอื 
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4. บญัชีแยกประเภทยอ่ยลกูหนีเ้งนิให้กู้ยืม 

ช่ือผู้กู้ยืม………………………..…………………     อตัราดอกเบีย้ร้อยละ ……………. ต่อปี 

ปี 

เดอืน วนั 

เลขที่ 

เอกสาร 

จํานวน 

เงินต้น 

ที่กู้ ยืม 

การรับชาํระคนื จํานวนเงนิต้น 

ที่กู้ ยืม 

คงเหลอื 

การคาํนวณ          
ดอกเบีย้ เงินต้น ดอกเบีย้ 
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5. ใบเสร็จรับเงิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เล่มท่ี..………….. 
เลขท่ี……………. 

 ช่ือวิสาหกิจชุมชน……………………………………………………….. 
ท่ีอยู ่เลขท่ี………… ต าบล……………………. อ าเภอ……………………… จงัหวดั…………………….. 

    ร  ร       
                                                                       วนัท่ี……….เดือน………………พ.ศ…………. 

รับจาก……………………………………..…………………….. อยูบ่า้นเลขท่ี…….…… หมู่ท่ี……………. 
ต าบล…………………….. อ าเภอ……………………. จงัหวดั……………………. ตามรายการดงัต่อไปน้ี 

ล าดบัท่ี รายการ จ านวนเงิน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

รับเงินค่าขายสินคา้.........................จ านวนหน่วย.......................... 
รับช าระหน้ีค่าสินคา้จากการขายสินคา้เงินเช่ือ 
รับช าระหน้ีเงินใหกู้ย้ืม 
รับช าระดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้ืม 
รับเงินค่าหุน้ 
............................................................ 
............................................................ 

  

 ( ตวัอกัษร)  …………………………………………            รวมเงิน   
 
                                                                                         …………………………………………… 
                                                                                                   ผูรั้บเงิน 
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ความสัมพนัธ์ทางการเมืองและบรรษัทภิบาล: ผลการศึกษาของประเทศไทย 
 Political connection and corporate governance: Evidence from Thailand 

ศภุดนยั ศภุผลศิริ* 
 
บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบบันีศ้กึษาผลกระทบของความสมัพนัธ์ทางการเมือง และ ระดบับรรษัทภิบาล ที่มีต่อผลประกอบการ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2541-2551 ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า  
บริษัทที่มีความสมัพนัธ์ทางการเมืองกบัคณะรัฐมนตรีมีผลประกอบการที่เกินกว่าตลาดอย่างมีนยัสาํคญั  อย่างไรก็ดบีริษัทที่มี
ความสมัพนัธ์ทางการเมืองกบัสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนัน้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างมีนัยสําคญั และเม่ือนําปัจจยัด้านธรรมาภิ
บาล และ ตวัแทนของการไหลของข้อมลูที่ไม่ใช่สาธารณะมาเป็นตวัแปรควบคมุเพิม่เติมแล้ว ก็ยงัพบว่าบริษัทที่มีความสมัพนัธ์
กบัรัฐมนตรีนัน้ยงัสามารถที่จะได้รับผลประกอบการที่สงูกว่าตลาดได้อยู่ดี นอกจากนีง้านวิจยัยงัพบว่าบริษัทที่มีระดบัธรรมาภิ
บาลที่ดกีว่ามีผลประกอบการที่น่าพงึพอใจกว่าด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อนําตวัแทนของอตัราการไหลของข้อมลูที่ไม่ใช่สาธารณะ
เข้ามาเป็นตวัแปรควบคมุนัน้ ให้ผลที่บง่บอกว่าบริษัทที่มีอตัราการไหลของข้อมลูที่ไม่ใช่สาธารณะไม่ได้มีแนวโน้มที่จะได้รับผล
ประกอบการที่มากกว่าตลาดแต่อย่างใด 

งานวิจยัยงัได้นําข้อมูลเก่ียวกับความสมัพันธ์ทางการเมือง ไปเช่ือมโยงกับเหตุการณ์รัฐประหารเม่ือ 19 กันยายน 
2549 เพือ่ศกึษาผลกระทบของการเกิดขึน้ของการรัฐประหารตอ่ผลตอบแทนของบริษัทที่มีความสมัพนัธ์กับนักการเมืองระดบั
รัฐมนตรีและสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร ทัง้ที่ได้รับและสญูเสยีอํานาจทางการเมือง โดยทําการศกึษาโดยใช้การศกึษาเหตกุารณ์ 
(Event Study) พบว่า ผลตอบแทนบริษัทที่มีความสมัพันธ์กับคณะรัฐมนตรีที่ถูกคณะรัฐประหารให้ลงจากอํานาจนัน้ได้รับ
ผลกระทบเชิงลบอย่างมีนยัสําคญั ซึง่ตรงกนัข้ามกบัผลตอบแทนของบริษัทที่มีสายสมัพนัธ์ทางการเมืองกับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรฝ่ายค้านที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยสาํคญั 

                                                
* นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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Abstract 
 This study investigates the effects of political connection and corporate governance level on the 
performances of the listed firms in SET. The period of the study is 1999-2008. The results indicate that the firms 
connecting with the cabinet members can significantly outperform the markets while the firms connecting with the 
representatives are not. And, when the governance level and the proxy of private information flow are controlled, 
the outperformance of cabinet connected firms still persists. Moreover, the result from the study points out that the 
firms that have higher corporate governance level will have more pleasant performance, especially in term of 
Tobin’s Q ratio. Even though, the firms having higher private information flow do not make the outperformance.  
 This research also studies the effect of the coup in 2006 on the stock returns of political connected firms. 
The result from the event study suggests that the firms connecting with the overthrown cabinet members received 
significantly negative effect from the happening of coup, in the other hand, the firms connecting with 
representatives from the opposition parties received the positive effect. 
 
Introduction 

In our competitive world, firms try to maximize their profits in the long run by both developing their way of 
doing businesses and, even, creating political advantages which are usually established through connections 
with politicians. ‚Is political connection is matter?‛ many researchers around the world are interested on this topic.  
Faccio (2006) indicates the evidence of the benefits received from political connection. Many researchers such as 
Fishman (2001), Johnson and Mitton (2002) and Goldman et al. (2006) provide the evidences of the benefits from 
connection in several countries, both developed and emerging ones. For Thailand, Bunkanwanicha and 
Wiwattanakantang (2008) and Imai (2006) find strong evidences of political connected favors through many 
accounting and stock performances. Chantrataragul (2007) provides the mixed result. In sharp contrast, 
Udomworarat (2005) shows far less of the benefits generated from political connections. So far the effect of 
political connection in Thailand is inconclusive. 

The inconclusive evidences in Thailand may arise from two noteworthy causes. The first is the difference in 
period focused by preceding studies which, perhaps, serves the disparate evidences. Another is from the omission of 
some relevant control variables such as corporate governance level and information flow. This conjecture is influenced 
from the works of Durnev et al. (2004), Ferreira et al. (2007) [6], Gompers et al. (2003) and Core et al. (2006) [7] which show 
that the firms with higher governance level and more openness, on average, will outperform the firms with worse ones. 
Especially in Thailand, political connected firms may have different standards of governance and degrees of openness 

                                                
6 These two papers imply that firm-specific return variation, as the proxy of information flow, causes improvement in the firm’s performance in 
term of stock prices and quality in decision-making process. 
7 Gomper et al. (2006) find that firms with strong shareholder rights, on average, can have higher risk-adjusted stock returns, Tobin’s Q, 
profitability and sales growth than those of firms with weak shareholder rights. Core, Guay and Ructicus (2006) extend the understanding from 
Gompers et al., and they find the evidence that weak shareholder’s rights are associated with lower operating performance. 
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from the non political connected firms. On the one hand, they could have higher governance standards and information 
flow [8] because managements of these firms try to ensure the public who especially keep eyes on them that they follow 
the good governance and have no suspicious activities or transactions. The incentive to do so is set with the belief that 
this improvement will creates popularity to firms, managements and the connected politicians in term of openness, good 
governance, and transparency. On the other hand, the political connected firms could also have poorer governance and 
openness. It might be because political connected firms have no incentive to invest their resources for establishing the 
better governance standards. Since, only political connections they have are sufficient to provide the pleasant 
performances. Or, in the radical view, they may not want to develop good governance and openness at all, because, in 
this aspect, the better governance and openness are like the more obstacles for exploiting benefits from connection as 
well as making the transactions which undermine minority shareholders’ interests. Therefore it is interesting to investigate 
the relation between political connection and governance. In one extreme, it might be the case that instead of political 
connection, the better in governance level and information flow are the explanations of the different in performances 
between these two groups.  

The aim of this study is to do a reinvestigation on the performances of political connected firms between 1998 to 
2008 period. This lengthened period, besides from covering more data, it also allows us to investigate the effect of the 
19th September 2006 coup to political connected stocks. In addition, this paper control for the effect of corporate 
governance level and information flow in examining the effect of political connection. This study will provide further 
understanding on effects of political connections. It will provide us a basis to improve the law and regulation in order to 
promote the fair competition among firms in Thai capital market. Also, the insight form the study will be useful for the 
corporate managements who pondering about creating or developing the governance standards for the firms.  

Objectives 
The study has two main objectives as follows: 

- To reexamine the empirical evidence of political connected firms in Thailand.  And by extending the 

study period to cover the recent coup provides the opportunity to gain further insight of the effect of 

political connections. 

- To investigate on whether corporate governance and the information flow can be able to cause the 

outperformance of the political connected firms.   

Sample and Data Description 
Sample and Data 

Total samples are all listed firms in 1999-2008 exclude firms with incomplete or unavailable data and 
firms with negative equity in the stock exchange of Thailand. There are 3,492 firms-years included in the samples.  
                                                
8 In this study, the term openness and information flow will be used interchangeably. 



 

 

 191 

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

Financial data  
Financial data can be obtained from two sources. The first is SETSMART data base where provides the 

data on Thai listed firms. The accounting data are taken from this source since 1999 to 2008. The second is 
DATASTREAM data base. The weekly and monthly total returns on stocks and SET index and risk free rates (1-
month US. T-bill) are collected from DATASTREAM data base in the same time period as precedent source as 
well as the accounting data. 
Ownership and management data  

The major shareholders and top management names can be obtained from SETSMART online data base 
created by the Stock Exchange of Thailand (SET). By going through the data base, one could direct to the 
detailed ownership data that include the names of shareholders whose stakes of at least 0.5%. For the list of 
major shareholders of the firms, the earliest reported data in a year will be used (which are often around the first 
quarter). The management names provided by SETSMART are limited to the top ones; the chairman, board of 
directors and the chief executive officer. All board of directors who have enrolled in the firms in that particular year 
will be used. 
Politicians’ data  

Base on the idea that even representatives and cabinet members are politicians, they have unequal 
political power and influence. The cabinet members have more rooms and direct power to support their 
connected firms such as trough policies and concessions. In this paper, as general, we classify the politicians 
into two classes; the cabinet member (CAB) and the representative (REP). The representative is generally referred 
to the politicians who are not classified as the cabinet members. The data of the cabinet members are obtained 
from the website of the secretariat of the cabinet. (www.cabinet.thaigov.go.th) and the data of representatives are 
collected from the parliament library and the website of the parliament (www.parliament.go.th). 

Identification of Political connected firms 
 Initially, for the firms to be politically connected, it is prerequisite that the politician connected to them 
must have taken office for at least six months. The procedures to identify political connection could be 
summarized into five main steps. First, the family names of politicians, defined as the cabinet member and the 
representative, and dates they taking offices are collected since 1997 to 2008. 

Second, the political connection is identified between the politicians and the families, defined as surname 
of the business groups in Thailand.  The families will be considered as connected to politicians if the relationships 
between them fall into the four main features of connection as described as follow: 

i. A politician is a member of a particular family or, in short, the relationship between the politician and 

family is by blood lineage. 

http://www.cabinet.thaigov.go.th/
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ii. A family has in-law relationship with a politician. The relationship is established through the marriage 

between the two families. 

iii. A family member is known to have a close relationship with the politician or the politician’s families. 

iv. A family member has a noteworthy business partner status with a politician. Moreover, to identify the 

connection created through joint business, there are two conditions: First, the joint business must be 

a flagship company of a family or. Another condition, they must be co-owner of two or more 

companies. These details are stated in the Brooker Group’s report. 

The connection between politicians and each family will be identified in this step as above. The types of 
connections will be noted aside the name of connected families. The first type of connection is considered as 
‚direct connection to politicians‛ while the rests are considered as ‚strongly indirect connection‛ and ‚weakly 
indirect connection‛. These will be useful when we do an analysis. Indirect connection statuses are mainly derived 
from the books, Brooker Group’s ‚A Unique Guide to Who Owns What‛ and Nation’s ‚The Fifty-five Most Well-
Known Families‛. The product of this step is the database informing the connection between families.  

Third, we gather the private holding companies own by each family, especially for the top families. These 
lists of private companies are primarily collected from the Brooker Group’s report (2003). This step will help us 
collecting the bigger set of the listed firms’ shares hold by each family; particularly in case that family does not 
directly hold the firms but use the juristic person instead.  

In the forth step, the list of major shareholders and board of directors of listed firms provided by the 
SETSMART’s data bases are then matched with the prepared surnames and private companies of the families 
whose relationship with the politicians fall into (i), (ii) (iii), and (iv).9  The ensuing products are the surname or 
name (in case it is a juristic person) and percentage of total shares held by these people, for major shareholders 
angle, and positions charged by them in the board members of the firms, for board members angle. The product 
of this step is the percentage or position held in the firm by each political connected person. 

Lastly, for the connection established through shareholder angle, the percentage of shares held by 
political connected people will be summarized for each firm-year. Then if the summations for a firm are not less 
than the specific breakpoint, that firm will be counted as the political connected firms through shareholding. (The 
specific breakpoint will be tested at 0.510, 1011, and 20 percent). For the board members angle, the number of 
political connected board members will be summarized for a firm-year. Likewise, the specific breakpoint will be 

                                                
9 This method is applicable because the family names in Thailand are quite unique.  
10 This 0.5% is the minimum percentage shareholding which is compulsively required the shareholders names to be shown in the SETSMART’s 
data base. 
11 This cut-off point is generally used by several papers studying in political connection such as Imai (2006), Bunkanwanicha et al. (2009), Faccio 
(2006), Faccio et al. (2006), Khwaja et al. (2005) and etc. 
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applied, if the number of connected board members can reach that break point, the firm will be counted as the 
political connected firms through board members. (The specific breakpoint will be tested at > 0, 1, and 2 people). 
At last, the firms that can reach a specific cut-off will be considered as political connected firms. 

Methodology  
First descriptive statistics of the characteristics of the political connected firms and the non-connected 

firms are investigated. These characteristics include ROA, ROE, Tobin’s Q, firms’ size, firms’ age, DE ratio, 
interest coverage ratio, profitability ratio, firm specific return variations, the probability of information-based 
trading and governance level.  

Table 1 exhibits the quantities of political connected firms. Panel A presents the quantities of political 
connected firms by various definitions and cut-off level. The matching is done through shareholding and board of 
directors lists which separately shown the panel.  

Panel B focuses on direct connection definition which is frequently used in the study and shows the 
quantities of connected firms in yearly manner. For the whole period of the study (1999-2008), when we use 
shareholding as the source of connection, there are 62 cabinet connected firms-years which equal to 1.8% of all 
non-financial firms and 173 (5%) representative connected firms-years When we use the board of directors list as 
the source of connection, there are 39 (1.1%) cabinet connected firms and 261 (7.5%) representatives connected 
firms-years. It is also interesting to note that in the period of Thaksin’s regime (2001-2005), there are more firms 
connected with politicians than the period of non-Thaksin’s regime (1999-2000 and 2007-2008). In 2001-2005 
period, when using the connection established through shareholding, there are 2.5% of total firms that connect 
with cabinet members and 6.4% of total firms connecting with representatives politicians, while in the non-
Thaksin’s period, there are only 0.8% and 2.6% of total firms that connect with cabinet and representatives, 
respectively. However this increasing number is not only from the Thaksin’s TRT parties, it is also from the others 
parties as well. While representatives connected firms found through the list of board of directors are more than 
through shareholding, cabinet connected firms exhibit contrastively. 

The increasing numbers of political connected firms (both cabinet connected and representative 
connected firms) in the period of Thaksin’s regime conform to the work of Thanee Chaiwat (2006) which states 
that the changed contexts of political market around year 2000-2001 are the factors that encouraged and induced 
the businesspeople joining in the political market. This research also points out that there is more incentive for the 
business sectors to try running in the national office by, particularly, establishing the new-type relationship with 
the political groups, the relationship which he called ‚the relationship that lead by the business group and support 
by the political group. If the business units jumping in the political arena have hidden agenda to exploit the 
societies and their competitors’ benefit through the design of rent-seeking policy, concession contract or other 
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contract that are not fair to those people, it could be the case that the deeper involvement by one big business 
group who newly jump in the political market, also tempt other business groups participating in the political arena, 
in order to protect their market share, as well. This could cause the rise up of the numbers of the businesspeople 
or the agent of these businesspeople in the political arena. 

Overall descriptive statistics, as exhibited in Table 2, represent the characteristics of political connected 
firms and their matched firms. The political connected firms are cabinet connected firms and representative 
connected firms. The table is divided into two panels. The first is for the descriptive statistics of political 
connected firms matched through shareholding and the second is ones through board of directors. Each panel 
reports performance characteristics (Tobin’s Q ratio, ROA, ROE), accounting characteristics (size, age in month, 
DE ratio, interest coverage, asset growth, operating income per total asset and revenue per total asset) and 
corporate governance characteristics (corporate governance index (CGI), components of CGI (board structure, 
conflict of interest, board responsibility, shareholder right and disclosure and transparency), idiosyncratic volatility 
(IDIO) and probability of information based trading (PIN).  

Table 1  Sample of political connected firms 
Panel A: Numbers of political connected firms – whole period 
Panel A shows the quantities of political connected firms-year defined by each definition for the whole period 
(1999 - 2008) in Stock Exchange of Thailand. Politicians are classified into cabinet members (CAB) and 
representatives (REP). It reports the quantities of political connected firms derived from matching process which 
using the connection through shareholding and through board of directors as the source of political connection. 
The first three columns report the quantities of connected firms by using the direct connection definition in 
matching process while the next three and the last three columns also add the strongly indirect connection and 
indirect connection definition into the matching rules, respectively. Cut-off level utilized are 0.5%, 10% and 20% 
for the connection through shareholding and 1 person, 2 persons and 3 persons through board staff. 

Definition used  Direct  connection   Direct & strongly indirect 
connection   Direct & indirect 

connection 
Connection established through shareholding 
Cut-off level   0.5% 10% 20%   0.5% 10% 20%   0.5% 10% 20% 
CAB Connected 

 
192 62 55 

 
320 92 81 

 
527 164 130 

REP Connected   956 173 82 
 

1031 218 131 
 

1051 366 262 
Connection established through board of directors 
Cut-off level   one two three  one two three  one two three 
CAB Connected 

 
226 39 17 

 
289 73 31 

 
407 154 71 

REP Connected   796 261 109 
 

927 375 188 
 

1077 498 257 
 
Panel B: Numbers of political connected firms – Yearly 
Panel B presents the number of political connected firms each year in Stock Exchange of Thailand. Politicians are 
classified into cabinet members and representatives. It reports the quantities of political connected firms derived 
from matching process which using the connection through shareholding and through board of directors as the 
source of political connection. The number of connected firms in the panel comes from utilizing the 10% cut-off 
level in judgment process for the connection matched through shareholding data and 2 persons cut-off level for 
the connection matching through board staffs data. 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 99-08 
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Direct Connection through shareholding - 10% cut-off  
CAB Connected 2 4 8 9 8 11 10 6 0 4 62 
REP Connected 9 9 23 25 20 23 25 24 1 14 173 
Direct Connection through board of director - 2 persons cut-off 
CAB Connected 3 2 6 4 4 6 5 5 3 1 39 
REP Connected 18 12 37 40 44 43 23 20 3 21 261 

           
 

As shown in the Panel A, performance and accounting characteristic, there are three significant 
differences between cabinet connected firms and their matched firm which are Tobin’s Q ratio, size and 
Revenue/Asset. The first two variables imply that the firms connect with cabinet members tend to be the large 
firms in term of market capitalization and book value of asset. The negative difference in Revenue/Asset could be 
intimated that these firms has lower asset turnover which can be due to their big size. About ease to access the 
debt financing and profitability, cabinet connected firms also have higher DE ratio, lower interest coverage and 
higher operating income per asset comparing with the matched firms, but these differences are not strong 
enough to be significant. In corporate governance characteristics, cabinet connected firms show the significantly 
higher magnitude in probability of information-based trading and lower amount in the idiosyncratic volatilities. The 
cabinet connected group also demonstrates the significant better CGI and its three components. This evidence 
provides us an idea that the political connected firms are not the bad-run firms even though they might enjoy the 
statuses of their political connection. Contrastingly to the cabinet connected firms, representative connected firms 
tend to have significantly lower profitability in term of ROE, operating income per asset and revenue per asset 
comparing with their matched group. They are also longer established than their matched firms. In the context of 
information flow and corporate governance, they present evidences of higher index of the conflict of interest, one 
of the CGI components. 

As for Panel B, Characteristics of political connected firms found through board of directors, there are 
some different results from ones shown in the Panel A. The firms connected with cabinet members do not show 
significant differences from their peers in term of performance characteristics, even though they demonstrate 
positive sign. In accounting characteristics, the firms connecting with cabinet members also shows significant 
positive in the difference with their peers when the Revenue/Asset is compared. Moreover, the size of cabinet 
connected firms are not significant different from their matched firms. These are contrasting to ones we got from 
the connection through shareholding. In governance characteristics, only shareholder right item of the cabinet 
connected firms shows significantly superior from their peers. The firms connecting with representatives from the 
matching through the board of directors list shows quite consistent in characteristic differences (from their peers) 
with the representative connected firms finding from the list of shareholding showing in Panel A. Their 
performances in term of ROA are significantly less than their matched firms as well as Revenue/Asset. They are 
longer established than their peers. And, in the governance characteristics, the firms connecting with 
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representative also have higher conflict of interest index and lower in board structure index, the two components 
of CGI. 

A reexamination of the effects of political connections 
Political connection and firm’s performances 

To measure the contribution from political and cabinet connection, we also perform the regression 
analysis. To see whether the connections through politicians can improve the firm’s performances in several 
views, four dependent variables are employed in the tests. The dependent variables involved in this section are 
ROA, ROE and Tobin’s Q ratio. The regression model can be shown in the general form as below: 

               (2) 

where ,  are the dummy variables that take on a value of one if the firm is connected to a 

representative and a cabinet member, respectively, and zero otherwise. If a firm is considers as connected to 
cabinet members it will not connected to representatives.  denotes the set control variables; such as 

interest coverage ratio and firms’ size, of firm i in the year t. The focused study period is 1999-2008. 
The  is expected to be significantly positive which could lead us to reject the first null hypothesis and 

state that the political connection could create value to the firms. 

The event study on the coup d’état 
To investigate the effect on the quickly losing of governmental power, we provide the event study 

analysis on the impact of the 19th September 2006 coup on the stock returns of previously political connected 
firms. The abnormal return and volume would be calculated during the coup d’état running from -4 to +4 week.  

In the study, we examine the event study with CAPM-adjusted and 3-Facter adjusted method. Firstly, we 
classify the stock into two groups; political connected group and matched-group. Then the abnormal return and 
cumulative abnormal return of political group would be computed. Next, the differences from zero are tested on 
the abnormal and cumulative abnormal returns will be tested. As regarding to the first hypothesis, the result of the 
last step is expected to be significantly negative especially for the cabinet connected firms and firms connecting 
with the representatives who are in the coalition parties. This could be interpreted that the stock returns of the 
connected groups received higher negative impact from the coup than their peers did. 

And due to the lacking of political connection firms when a year is focused, we use a set of combination 
between the source indicating of the political connection firms which we will call ‚SH-BD Cooperation connection‛ 
(stands for shareholding-board of director cooperation) or only ‚Cooperation‛. This combines the connection 



 

 

 197 

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

definition through shareholding and board of directors into one group. The connection that meets any of these 
requirements is considered as connects with the cabinet members through Cooperation12: 

1. The firm connects with the cabinet member through both shareholding and board of director at 0.5% and 

1 person cut-off respectively. 

2. The firm connects with the cabinet member through shareholding at 10% cut-off. 

3. The firm connects with cabinet member politicians through board of director at 2 people cut-off. 

By replacing cabinet member by representative in these three conditions, the conditions are for connection with 
the representatives through Cooperation.  

                                                
12 We also tested for the consistency when this type of definition is utilized in the regression on firms’ performance and the results 
show the consistent evidences. This also supports the use of this definition in this part of the study. 
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Table 2  Descriptive Statistics 

Descriptive Statistics represent political connected firms’ characteristics. Panel A present characteristics of political connected firms found through 
shareholding and Panel B demonstrate ones found through board of directors. Each panel shows performance characteristics of political connected firms 
(Tobin’s Q ratio, ROA, ROE), accounting characteristics (size (natural log of total asset), Age in month, DE ratio, interest coverage ratio, asset growth, 
operating income per asset and revenue per asset) and governance characteristics (corporate governance index (CGI), CGI components, the idiosyncratic 
volatilities and the probability of information based trading (PIN)).  
Panel A: Characteristics of political connected firms found through shareholding  
  CAB REP Matched CAB Matched REP   CAB-Matched REP-Matched 
Performance characteristics    
TOBIN'S Q 1.924 0.992 1.367 1.093 

 
0.557** -0.101 

(0.268) (0.047) (0.069) (0.043)  (0.228) (0.068) 
ROA 0.049 0.026 0.029 0.041 

 
0.021 -0.016 

(0.014) (0.010) (0.011) (0.008)  (0.018) (0.013) 
ROE 0.026 0.042 -0.790 0.107 

 
0.815 -0.065* 

(0.063) (0.022) (0.733) (0.022)  (0.936) (0.034) 
Accounting characteristics    
Size 16.035 14.496 15.329 14.592 

 
0.706*** -0.096 

(0.205) (0.090) (0.142) (0.073)  (0.242) (0.120) 
Age (Month) 228.396 379.530 253.501 307.788 

 
-25.105 71.742*** 

(16.036) (12.466) (13.260) (9.308)  (21.185) (15.679) 
DE Ratio 65.1038 65.3367 59.3103 89.0809 

 
5.7935 -23.7442* 

(10.1192) (8.8807) (22.31) (8.8224)  (29.6477) (13.7468) 
Interest Coverage 35.7637 101.9046 221.6227 109.327 

 
-185.859 -7.4224 

(89.1853) (28.0499) (77.4176) (47.5369)  (121.9817) (68.9606) 
Asset Growth 0.073 0.063 0.066 0.069 

 
0.007 -0.006 

(0.036) (0.017) (0.022) (0.013)  (0.040) (0.021) 
Operating 
Income/Asset 

0.069 0.035 0.039 0.053 
 

0.030 -0.019* 
(0.015) (0.009) (0.011) (0.006)  (0.018) (0.010) 

Revenue/Asset 0.650 0.939 0.954 1.054 
 

-0.304*** -0.115* 
(0.055) (0.045) (0.065) (0.036)  (0.094) (0.059) 
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Table 2  Descriptive Statistics – (Continue) 

  CAB REP Matched CAB Matched REP   CAB-Matched REP-Matched 
Corporate governance characteristics    
IDIO 0.935 3.224 1.970 3.219   -1.035*** 0.006 

(0.165) (0.200) (0.215) (0.133)   (0.303) (0.233) 
PIN 0.272 0.292 0.215 0.296   0.057* -0.005 

(0.030) (0.017) (0.015) (0.010)   (0.031) (0.019) 
CGI 0.565 0.469 0.499 0.465   0.066** 0.004 

(0.021) (0.011) (0.018) (0.008)   (0.027) (0.013) 
- Board Structure 0.547 0.414 0.462 0.441   0.085** -0.027 

(0.029) (0.018) (0.025) (0.013)   (0.039) (0.022) 
- Conflict of Interest 0.480 0.408 0.450 0.384   0.031 0.024* 

(0.023) (0.012) (0.021) (0.008)   (0.031) (0.014) 
- Board 
Responsibility 

0.626 0.535 0.538 0.511   0.088** 0.024 
(0.032) (0.017) (0.021) (0.012)   (0.036) (0.021) 

- Shareholder Right 0.501 0.379 0.415 0.389   0.086*** -0.010 
(0.024) (0.015) (0.021) (0.012)   (0.031) (0.020) 

- Disclosure and 
Transparency 

0.642 0.558 0.581 0.559   0.060 -0.000 
(0.027) (0.016) (0.025) (0.012)   (0.038) (0.020) 

 
Panel B: Characteristics of political connected firms found through board of directors 

  CAB REP Matched CAB Matched REP   CAB-Matched REP-Matched 
Performance characteristics    
TOBIN'S Q 1.800 1.150 1.441 1.248   0.3591 -0.0986 

(0.301) (0.055) (0.114) (0.049)   (0.269) (0.077) 
ROA 0.051 0.001 0.029 0.058   0.0215 -0.057** 

(0.017) (0.021) (0.014) (0.016)   (0.022) (0.026) 
ROE 0.067 -0.134 0.003 0.057   0.0644 -0.1908 

(0.030) (0.174) (0.056) (0.029)   (0.080) (0.139) 
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Table 2  Descriptive Statistics – (Continue 2) 

  CAB REP Matched CAB Matched REP   CAB-Matched REP-Matched 
Accounting characteristics    
Size 15.081 15.266 15.089 15.132   -0.0076 0.1341 

(0.284) (0.0978) (0.1898) (0.0702)   (0.3329) (0.1184) 
Age (Month) 271.547 353.615 281.420 291.649   -9.8735 61.9659*** 

(22.8553) (14.1733) (15.1805) (8.3854)   (26.8178) (15.4194) 
DE Ratio 69.4882 77.9217 94.9549 92.426   -25.4668 -14.5043 

(23.0245) (7.7562) (13.7531) (6.8995)   (25.2264) (10.8651) 
Interest Coverage 46.9233 227.6634 91.2365 5732.1732   -44.3132 -5504.5098 

(141.525) (60.065) (36.3847) (4672.3623)   (111.2787) (6375.1094) 
Asset Growth 0.063 0.351 0.091 0.096   -0.0275 0.255 

(0.0383) (0.249) (0.0262) (0.0132)   (0.0455) (0.1915) 
Operating 
Income/Asset 

0.070 0.027 0.046 0.045   0.024 -0.0183 
(0.019) (0.0139) (0.0143) (0.0083)   (0.024) (0.0152) 

Revenue/Asset 1.364 0.751 0.926 0.927   0.4379** -0.1766*** 
(0.2205) (0.04) (0.0711) (0.0348)   (0.1879) (0.0548) 

Corporate governance characteristics    
IDIO 1.799 2.573 2.382 2.721   -0.5829 -0.1487 

(0.2227) (0.1615) (0.2453) (0.1027)   (0.3777) (0.1831) 

PIN 0.295 0.278 0.238 0.284   0.057 -0.0056 
(0.046) (0.0121) (0.0159) (0.0087)   (0.0402) (0.0145) 

CGI 0.523 0.475 0.484 0.472   0.0386 0.003 
(0.0258) (0.0095) (0.0218) (0.0072)   (0.0351) (0.012) 

- Board Structure 0.554 0.397 0.470 0.444   0.0835 -0.0467*** 
(0.0409) (0.0136) (0.0335) (0.0112)   (0.0545) (0.018) 

- Conflict of Interest 0.411 0.445 0.418 0.399   -0.0062 0.0459*** 
(0.0282) (0.011) (0.0225) (0.0076)   (0.0369) (0.013) 

- Board 
Responsiblility 

0.538 0.514 0.528 0.518   0.0097 -0.0038 
(0.0359) (0.0144) (0.0283) (0.0107)   (0.0466) (0.0178) 

- Shareholder Right 0.473 0.413 0.371 0.405   0.1026** 0.0079 
(0.031) (0.0129) (0.0251) (0.0102)   (0.0409) (0.0166) 

- Disclosure and 
Transparency 

0.618 0.563 0.573 0.559   0.0451 0.0032 
(0.0357) (0.015) (0.0283) (0.0109)   (0.0464) (0.0183) 
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Political connection, governance, and firm specific information 
Corporate governance index construction 

To construct Corporate Governance Index (CGI), I use CGI data obtained from prior research base on 
the approach of Ananchotikul (2007).This index using information of Thai listed companies from publicly source, 
including the mandatory Annual Disclosure Report (Form 56-1), company annual reports, corporate websites, the 
web-based SET Market Analysis and Reporting Tool (SETSMART), and the SET’s Director Database, to avoid bias 
from self-evaluated questionnaire. The obtained data from 87 questions will be grouped in to five governance 
components: 1) Board Structure 2) Conflict of Interest 3) Board Responsibilities 4) Shareholder Rights, and 5) 
Disclosure and Transparency. Scores are given to each of the governance items and taking a weighted average 
of the sub indexes to create CGI. As the result CGI runs from 0 to 100 with higher values indicating better 
corporate governance. 
The calculation of firm specific variation (idiosyncratic volatility) 

In this study, we follow the calculation of firm specific information examined in the Ferreira and Laux 
(2007). However the paper of Ferreira using the daily return to estimate the idiosyncratic volatility in each month, 
these monthly data are not conforming to our tests which based on the annual data. Hence, we adjust the 
calculation of idiosyncratic volatility by using weekly return to estimate the yearly idiosyncratic variation instead. 
The market model will be used in the estimation the residual as shown as below: 

               (5) 
with .   is the excess return for stock i on week t, and  is the value-

weighted excess market index return on week t. Then   , where , 

 and . From this projection, idiosyncratic variance is defined as 

                     (6) 

After the idiosyncratic volatility is computed, we standardize it by the total volatility. As the method 
provided by Ferreira and Laux (2007), the equation to calculate the idiosyncratic volatilities is shown as below: 

                            (7) 

where subscript i and t represent firm and year, respectively. 
The probability of information-based Trading (PIN)13 

To be more completely test the information flow hypotheses, I also investigate alternative measurements 
of information flow that is the probability of information-based trading (PIN) based on Easley et al. (1998).Trading 

                                                
13 The explanation of the probability of information-based trading is duplicated from the master degree’s thesis of Miss Gunyarat 
Supawimon. 2010. ‚Information flow and corporate governance in Thailand‛.  
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is theoretically linked to the quality or extent of private information and is thus a natural measure of private 
information flow. The analysis uses the information in trade data to estimate the probability of inform trade.  

Private information is the event as the occurrence of signal that is not publicly observable about the 
future value of asset where the signal may be good news or bad news. Public information events may affect 
prices but not directly affect trade while the focus here is the private information event which is independently 
distributed across days and occur with probability α. These information events are good news with the probability 
1-δ or bad news with probability δ. Trade arises from both informed traders (those who have seen any signal) 
and uninformed traders. On any day, arrivals of uninformed buyers and uninformed sel lers are random variables 
determined by independent Poisson processes with arrival rate ε per day while the arrival rate of inform trader is 
µ per day. Assume that inform traders are risk neutral. If they observe good signals, they will buy the stock and 
they will sell the stock if they observe bad signals. In the model, buys and sell will reflect the underlying 
information structure, more buys in good events and more sells in bad events and no inform traders in no event 
day. These rate and probabilities are presented by this model which weights on three possible components (good 
news, bad news and no news, respectively) reflect their probability of occurrence in the data.  

  Estimate these parameters θi = (αi, δi, εik, μi,) of firm i in each year by maximizing the joint likelihood 
over the J trading days in a calendar year. The two probability parameters α and δ were restricted to [0, 1] by a 
logit transform of unrestricted parameters, and the two rate parameters ε and µ were restricted to [0, ∞] by a 
logarithmic transform. The formula is shown below: 

 
(8) 

Define:   =  (min ( , ) + max ( , )) / 2 
 =   / (  + ) 

Where εi is an arrival rate of uninformed traders for firm i, μi ,is an arrival rate of informed traders for firm 
i, Bi, is the number of investor buy order over day j , Si, is the number of investor initiated sell order over day, δi is a 
probability of information bad event is occur, αi is a probability of occurring private information event, θi is the 
vector of parameters to be estimated (αi, δi, εik, μi,) for firm i. A sequential trade model, presented in Easley et 
Al. (1998), uses counts of a firm’s buy and sells trades to infer the flow of information. 

That I mentioned earlier, Trade process depends on four parameters: α is the probability of private 
information events; δ, the probability that the information is bad news; µ, the arrival rate of inform trader; and ε, 
the arrival rate of uninformed traders. These parameters will determine the probability of information-based 
trading (PIN) in stock based on Easley et al. (1998) as the equation below; 

PIN =       (9) 
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The PIN variable forms a theoretical construct that computes the weight of the private information based 
trading relative to the trading by uninformed traders. In equation (9), the numerator denotes the number of orders 
which is composed of the information based order arrival rate times the occurrence of the information event, and 
the denominator is the total sum of the information based trade and the sell and buy trades for the non information 
event case. In other words, the probability of information-based trading depends on the arrival rates of informed 
and uninformed traders and on the probability that new information exists.   
Political connected, corporate governance and firm specific variation 

To investigate whether the firms’ performance are affected by governance/information flow or political 
connection, the following regressions are estimated. 

      (10) 

where  is the governance index of firm i at the started year t.  is the firm specific information 

and the probability of information-based trading variables of firm i at the stated year t. The observation period is 
from 2001 to 2008. According to the expertise provided by GIM (2003) and Ferreira et al. (2007), the coefficients 
of G-index and firm specific information are expected to be significantly positive. This incident will be consistent 
with our anticipation which lead us to conclude that the firms which have better governance standard and 
information flow will outperform the firms with lower ones. This will allow us to reject the second null hypothesis.  

Empirical Result 
 
A reexamination of the effects of political connections 
Political connection and firm’s performances 

 This sub-section presents estimates of the time-series cross-sectional firm-level regression with the yearly 
data over the period 1999-2008. The regressions report the result from running equation (2); the differences in 
each table are the used of the period, the definition of political connection and the classification of politicians. 
 Table 3, shows the estimation results when the whole period of the study is focus. The politicians are 
classified into cabinet members and representatives. In the table, Panel A show the results from using connected 
found through shareholding and Panel B demonstrate the results from using the board of director.  
 We begin our reinvestigation of firm performances by using the most general definition of political 
connection which is direct connection through shareholding with 10% cut-off14. In Panel A, The results of using the 
Tobin’s Q ratio, ROA and ROE as the dependent variables are reported in the column (4), (5) and (6), serially. In 

                                                
14 The 10% cut-off point is generally used in the research on political connection as stated in the footnote number 
17. 
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the column (4), the estimate for the influence of CAB Connected on Tobin’s Q ratio is 0.538 and it is highly 
significant. For REP Connected dummy, its estimate shows negative 0.063 which is significant at 10% level too. In 
the column (5) and (6), our results remain stable. The coefficient of CAB Connected is still positive and significant 
at 5% and 10% respectively. However, the estimates of REP connected in these two columns show no sign of 
statistical significance. For other control variables, the estimated results present the consistence to the basic 
intuition on Revenue/Total Asset and DE Ratio which are significant positive and negative, respectively. 
Nevertheless, the coefficients of Size and ln(Asset) display somewhat mixed sign between different dependent 
variables. 
 In Panel B, we also run a test by using the connection through board of director with two people cut-off 
as the alternative definition. The result from this alternative definition is consistent with the former. The estimates of 
CAB Connected are all positive, although ones of column (5) and (6) – (ROA and ROE) – are not statistically 
significant. For REP Connected, its estimated coefficients show negative signs for the Tobin’s Q and ROA column, 
as the latter is also significant at 1% level.  
 The evidences shown from column (4), (5) and (6) in Table 3 consistently indicate two points. First, on 
average, the connections with cabinet members are able to bolster the accounting performances of the firms. 
Second, representatives provide no significant supports to their connected firms, moreover, in some cases; to 
connect with them could negatively affect the performances of the firms.  
 In Table 3, we also lower and higher the different cut-off points in the judgment of political connected 
firms, the resulted obtained are still consistent with the use of the original cut-off, especially for the connection 
found through shareholding. Table 3 demonstrates that the ownership concentration of political connected 
shareholding can also be a factor determining the benefit received from the connection. As one can see in Table 
3, the sizes of benefits firms receive from connecting with cabinet members are higher when percentages of total 
shares held by their families are more concentrated, or the positions in board rooms are added. This evidence 
could be interpreted as the difference in incentive driven – while holding a small fraction of shares in a firm (or 
sitting a position in board staff) could be marked as the connection signal or burden between politician’s families 
and the bigger owners of the firms, to hold a large fraction of share (or sitting more positions in board staff) in 
another firm could be seen as the family business of politicians, especially for very high percentage likes 20% or 
above.  

 Imai (2006) and Bunkanwanicha et al. (2009) are the preceding paper studying on political connection in 
the period of Thaksin’s government (2001-2005 and 2001-2004 respectively). The results from these two papers 
point out that the benefits from political connection, especially cabinet connection are obvious.  Table 4 shows us 
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the results from reinvestigating this argument.15 Remarkably, in 2001-2005, as it well coheres with the evidence of 
Imai (2006), the cabinet members contributed the considerably bigger and stronger significant outperformance to 

                                                
15 The study period is 2001 to 2005 which exclude the last year of Thaksin’ regime, the year of political instability 
triggering by the selling most, if not all, shares Thaksin and his family held in Shin Corporation Public Co., Ltd. to 
Temasek, the sovereign fund of Singapore. This transaction is the key bringing to the public furore on Thaksin and 
his government, the big demonstration leading by PAD, and lastly the coup on 19 September 2006.   
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Table 3   The political connection and the performances of the firms  

The dependent variables reported in this table are Tobin’s Q ratio, ROA and ROE of firms in each year t. Sample period is 1999-2008. DE ratio is divided by 
1000 to reduce the decimal points of coefficients. The accounting - independent variables (Size (natural log of total asset), Revenue/Total Asset, DE Ratio, 
Ln(Age in Month) (natural log of monthly age of firms)) are measured at year t-1. Industry classification follows SET standard. State-owned enterprise equals 
to 1 if 20% or more of shares of the firm is held by government who is also the biggest shareholder for the year.  CAB Connected and REP Connected are 
dummy variables which equal to 1 if the firm is considered as the cabinet connected firm for the first one and representative connected firm for another, 0 
otherwise. The connections are found through shareholding in Panel A and through board of director in Panel B.  The direct connection definition is used for 
matching the political connection.  The regressions utilize the OLS method. . Robust standard errors are given in the parentheses. *, **, and *** indicate 
significance at the 10%, 5% and 1% level, respectively. The first three columns are the estimated result of using 0.5% shareholding cut-off for Panel A and 1 
person cut-off for Panel B in the process of the judgment on political connection, while the next three and last three in Panel A (Panel B) are ones of using 
10% (2 persons) and 20% (3 persons) cut-off , respectively.  
Panel A: Connection established through shareholding 

  (1) (2) (3)  (4) (5) (6)  (7) (8) (9) 
  Tobin's Q ROA ROE  Tobin's Q ROA ROE  Tobin's Q ROA ROE 
  0.5% shareholding  10% shareholding  20% shareholding 
CAB Connected   0.225***  0.023**  0.347  0.538*** 0.037** 1.120*   0.694***  0.040**  1.188* 

 (0.067)   (0.011)   (0.779)   (0.204) (0.017) (0.638)   (0.239)   (0.02)   (0.669)  
REP Connected  -0.058***  0.025  0.672  -0.063* -0.013 0.587  -0.019 -0.023  0.950 

 (0.017)   (0.020)   (0.565)   (0.032) (0.018) (0.522)  (0.042)   (0.016)   (0.833)  
Size   0.027  0.001 -0.048  0.021 0.000 -0.061   0.021  0.000 -0.064 

 (0.021)   (0.010)   (0.094)   (0.024) (0.010) (0.0930)  (0.024)  (0.010)   (0.092)  

Revenue/Total Assets   0.067***  0.037***  0.444  0.073*** 0.037*** 0.447   0.075***  0.037***  0.450 
 (0.017)   (0.012)   (0.355)   (0.019) (0.012) (0.356)  (0.02)   (0.012)   (0.359)  

DE Ratio   0.001 -0.002*** -0.034  0.000 -0.002*** -0.035***   0.000 -0.002*** -0.035 
 (0.002)   (0.000)   (0.045)   (0.000) (0.000) (0.045)  (0.001)  (0.000)   (0.045)  

Ln(Age in month)  -0.103***  0.001  0.243  -0.101*** 0.003 0.283  -0.101***  0.003  0.291 
 (0.026)   (0.006)   (0.255)   (0.024) (0.005) (0.291)   (0.025)   (0.005)   (0.297)  

State-owned Enterprise  -0.005  0.036  0.353  0.018 0.018 0.309   0.020  0.037  0.281 
 (0.052)   (0.028)   (0.232)   (0.06) (0.028) (0.274)  (0.06)   (0.028)   (0.296)  

Industry-Year Dummies 
 

YES YES YES  YES YES YES  YES YES YES 
             
R2  15.82% 2.24% 0.94%  16.07% 2.19% 0.92%  16.41% 2.19% 0.93% 
Observation  3074 3492 3230  3074 3492 3230  3074 3492 3230 
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Panel B: Connection established through board of director 

  (1) (2) (3)  (4) (5) (6)  (7) (8) (9) 
  Tobin's Q ROA ROE  Tobin's Q ROA ROE  Tobin's Q ROA ROE 
  1 person  2 persons  3 persons 
CAB Connected  

0.052 0.000 0.701  0.339** 0.018 0.766  1.335*** 0.05** 0.777 
 (0.04) (0.024) (0.469)  (0.143) (0.013) (0.505)  (0.356) (0.021) (0.511) 

REP Connected  
0.013 -0.033** 0.780  -0.038 -0.023*** 0.536  -0.138 -0.004 1.047 

 (0.039) (0.013) (0.724)  (0.049) (0.007) (0.638)  (0.085) (0.008) (0.874) 

Size  
0.028 0.001 -0.076  0.029 0.001 -0.063  0.026 0.001 -0.059 

 (0.02) (0.01) (0.081)  (0.02) (0.01) (0.088)  (0.02) (0.01) (0.091) 

Revenue/Total Assets  0.067*** 0.036*** 0.428  0.064*** 0.036*** 0.429  0.065*** 0.036*** 0.433 
 (0.016) (0.012) (0.34)  (0.015) (0.012) (0.345)  (0.016) (0.012) (0.344) 

DE Ratio  0.002 -0.002*** -0.033  0.002 -0.002*** -0.034  0.002 -0.002*** -0.034 
 (0.002) (0.000) (0.043)  (0.002) (0.000) (0.044)  (0.002) (0.000) (0.044) 

Ln(Age in month)  -0.107*** 0.005 0.241  -0.104*** 0.004 0.277  -0.103*** 0.003 0.259 
 (0.027) (0.005) (0.256)  (0.028) (0.005) (0.279)  (0.028) (0.005) (0.268) 

State-owned Enterprise  -0.016 0.034 0.217  -0.024 0.033 0.272  -0.013 0.034 0.258 
 (0.052) (0.028) (0.307)  (0.054) (0.026) (0.277)  (0.05) (0.027) (0.302) 

Industry-Year Dummies 
 

YES YES YES  YES YES YES  YES YES YES 
             
R2  15.30% 2.27% 0.96%  16.07% 2.19% 0.92%  16.82% 2.18% 0.92% 
Observation  3074 3492 3230  3074 3492 3230  3074 3492 3230 
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their connected firms comparing with the whole period of our study. These evidences are consistent with the 
preceding papers. And the study of Thanee Chaiwat (2006) also conforms to and helps to explain in our finding. 
In the work of Mr. Chaiwat, he state that the growth rate of asset and earning of the firms connecting with the 
cabinet member in 2001 to 2003 are higher than the average of their peers which he interprets it as the benefit 
from the economic rent.  Moreover, Thanee Chaiwat also proposes that there is a change in the flow of resource 
since 2001. The change in the resource flow he explains is happened by the way these big businesspeople play 
the role that affecting the policy making and control.  
 Similarly to the whole period, the firms connected with representatives in Thaksin’s period earn highly 
significant depressing effect when Tobin’s Q is focused for Panel A and ROA for Panel B.  
 In the other hand, the out of Thaksin’s era gives the diverse result. In Panel A, CAB Connected dummies 
indicate the weaker allegation to politicians as the coefficients show significantly negative number and 
insignificantly positive number as Tobin’s Q ratio and ROE are regressed, respectively. However, when the ROA is 
regressed, the coefficient of CAB Connected gives the significantly positive number. Panel B also provides the 
results leading to the same interpretation. Hence, the different results from using three different dependent 
variables lead us to the lower the degree of the allegation on cabinet members in this period. 
 Because the small sample size (<30) of CAB Connected firms in non-Thaksin’s regime might lead to 
unreliable estimates, we also run the tests by lowering the cut-off point to 0.5%. The result we obtain is still 
consistent with the above, even though there is some drop in its size and strength. The coefficients estimated of 
CAB Connected in Thaksin’s regime are larger than the whole period; anyway only two coefficients regressing 
with Tobin’s Q and ROA are significant. The coefficients of the CAB Connected in non-Thaksin’s regime show 
significantly positive sign when regressing with ROA and insignificantly negative when the Tobin’s Q and ROE are 
regressed with. 
 For representative connected firms, it seems like that in both regimes, they cannot clearly earn the 
positive effect from their political connection. Moreover, they seem to be rather hurt as found in Table 4. In short, 
Table 4 provides the evidence telling that under Thaksin’s regime, the cabinet connected firms earns greater and 
more obvious benefits than non-Thaksin’s regime.  

 Table 5 present us the regression results when the definition of political connected used in two tables 
above are loosen. In this table the political connection definition turns from merely direct connection to direct or 
strongly indirect and direct or indirect connection. By doing this, it will allow us to investigate how the change will 
be when we include the firms of politicians’ relative, friends and conglomerates into the sample. 
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Table 4  The political connection and the performances of the firms – Thaksin’s regime and non-Thaksin’s 
regime 

The dependent variables reported in this table are Tobin’s Q ratio, ROA and ROE of firms in each year t. Sample 
period is 1999-2008. The independent variables used are the same as they are fully shown in Table 3. CAB 
Connected and REP Connected are dummy variables which equal to 1 if the firm is considered as the cabinet 
direct connected firm for the first one and representative direct connected firm for another, 0 otherwise. In Panel 
A, the connections are found through shareholding and in Panel B the connection are found through board of 
director. The direct connection definition used for matching the political connection and 10% or 2 people cut-off 
point are applied to the political connection judgment.  The regressions utilize the OLS method. . Robust standard 
errors are given in the parentheses. *, **, and *** indicate significance at the 10%, 5% and 1% level, respectively. 
As one can see, each reported panel is separated into two parts. The first part displays the coefficients of CAB 
Connected and REP Connected when the regression covers the period of Thaksin’s regime (2001-2005). And 
another report the coefficient of the political connection dummies as the model is regressed by using the period of 
non-Thaksin’s regime (1999-2000 and 2007-2008). 
Panel A: Connection established through shareholding 

   Tobin's Q ROA ROE 

 
Thaksin's Regime  
 
(2001-2005) 
 

CAB Connected  0.885*** 0.063** 1.732** 
 (0.233) (0.026) (0.834) 

REP Connected  -0.090*** -0.020 0.715 
 (0.028) (0.027) (0.638) 

     
R2  21.95% 2.10% 1.35% 
Observation  1556 1820 1670 

 
Non-Thaksin's Regime  
 
(1999-2000 & 2007 -2008) 
 

CAB Connected  -0.195*** 0.052** 0.182 
 (0.45) (0.025) (0.457) 

REP Connected  -0.095*** 0.020 0.147 
 (0.019) (0.013) (0.097) 

     
R2  13.31% 7.60% 2.32% 
Observation  1140 1255 1163 

Panel B: Connection established through board of director 

   Tobin's Q ROA ROE 

 
Thaksin's Regime  
 
(2001-2005) 
 

CAB Connected  0.557*** 0.008 0.967 
 (0.137) (0.023) (0.604) 

REP Connected  -0.034 -0.032*** 0.81 
 (0.068) (0.005) (0.723) 

     
R2  20.01% 2.09% 1.34% 
Observation  1556 1820 1670 

 
Non-Thaksin's Regime  
 
(1999-2000 & 2007 -2008) 
 

CAB Connected  -0.215*** 0.007 0.167 
 (0.078) (0.03) (0.141) 

REP Connected  -0.117 0.012 -0.688 
 (0.092) (0.009) (0.569) 

     
R2  13.37% 7.58% 2.52% 
Observation  1140 1255 1163 
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 Panel A exhibits the result from the connection made through shareholding. Our estimation in this panel 
shows that the loosen definition can still show the consistent result; the positive effect for connecting with cabinet 
members and negative effect to Tobin’s Q and ROA for connecting with representatives. Even though it lowers the 
coefficients of CAB Connected dummy for all dependent variables and turns the coefficient of CAB Connected 
associated with ROA (column 2 and 5) into insignificant one. 
 Panel B are from the use of board of directors as the source of connection. The estimated results in the 
first part of panel B seem consistent with one from the direct connection meaning. Interestingly, the coefficients of 
CAB Connected are not all clear lower when the loosen definitions of political connection are applied, still, for 
column 2, 4, 5, and 6 the coefficient of CAB Connected become statistically significant (while it is not significant in 
the direct definition). These evidences support the usage of indirect connection in our sample. 
 There is another point that deserves the consideration. Although the terms we use to describe the 
indirect connection are classified into strongly and weakly indirect connection, the reality seems not to cohere 
with our set terms. As it is shown in the Table 5, the coefficient of CAB Connected from using the direct and 
strong indirect connection definition do not persistently bigger and stronger significant than ones from using 
direct and indirect connection definition (which include the firms considered as weakly indirect connected with 
cabinet members into the samples). This evidence shows that the beneficiaries from political connections are not 
solely cluster around the family of politicians and their spouse, but also including their conglomerates.  
 Concisely, the first part of Table 5, both in Panel A and B, shows us that when the loosen definitions are 
utilized; the evidences of benefits received from connecting with cabinet members still persist. As the 
shareholding are the source of connection matching, employing this loosen definitions cause the lower and 
weaker amount in estimated result. As the board of director are the source of connection matching, using this 
loosen definitions generate clearer evidences of exploiting political connections. And when we separately analyze 
on each type of connection (direct connection, strong indirect connection and weak indirect connection), we find 
that the strong and weak indirect connection can both contribute the outperformance as well. 

 Conclusively, this sub-section contributes five insights to us. First, the benefits from the connection with 
cabinet members do exist as it was indicated by Imai (2006) and Wiwattanakantang (2009). Second, the 
percentage of shares held by cabinet connected people and number of connected boards in the firms are 
positive related with the outperformance contributed by political connection. Third, the evidence of benefits 
received seems to be stronger in the period of Thaksin’s regime. Fourth, when the loosen definitions of connection 
are utilized, the size and the strength of the coefficients estimated are affected. Last, by and large, the results 
from using the shareholding and the board of directors (at the same level cut-off) as the sources of political 
connections are quite consistent. Anyway, the use of shareholding as the source of political connection seems to 
provide stronger evidences, particularly when Tobin’s Q ratio is regressed with.
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Table 5   The political connection and the performances of the firms – loosen definition of political connection & separate regime  

The dependent variables reported in this table are Tobin’s Q ratio, ROA and ROE of firms in each year t. Sample period is 1999-2008. The independent 
variables used are the same as they are fully shown in Table 3. CAB Connected and REP Connected are dummy variables which equal to 1 if the firm is 
considered as cabinet connected firm for the first one and representative connected firm for another, 0 otherwise. The reported tables are separated into two 
panels. Panel A displays the coefficients of CAB Connected and REP Connected when the political connections are established through shareholding and 
Panel B exhibits ones when the political connections are established through board of director. The direct or strongly indirect connection definition used for 
matching the political connection is applied to the first three columns and the direct or indirect connection definition is applied to the last three. 10% cut-off 
point and 2 people cut-off are applied to the political connection judgment through shareholding and through the board of director, respectively.  The 
regressions utilize the OLS method. . Robust standard errors are given in the parentheses. *, **, and *** indicate significance at the 10%, 5% and 1% level, 
respectively.  
Panel A: Connection established through shareholding 

      (1)     (2)     (3)      (4)     (5)     (6) 
  Tobin's Q ROA ROE  Tobin's Q ROA ROE 
  Direct & Strongly Indirect Connection  Direct & Indirect Connection 

CAB Connected 
  0.419***  0.014  0.800*   0.311***  0.020  0.916* 
  (0.15)   (0.011)   (0.474)    (0.091)   (0.014)   (0.515)  

REP Connected 
 -0.093*** -0.004  0.647  -0.014 -0.018 0.765 
  (0.028)   (0.013)   (0.536)    (0.028)   (0.017)   (0.573)  

         
R2  16.00% 2.18% 0.93%  15.88% 2.20% 0.94% 
Observation  3074 3492 3230  3074 3492 3230 

Panel B: Connection established through board of director 

      (1)     (2)     (3)      (4)     (5)     (6) 

 
 Tobin's Q ROA ROE  Tobin's Q ROA ROE 

  Direct & Strongly Indirect Connection  Direct & Indirect Connection 

CAB Connected 
 0.205** 0.022* 0.640*  0.108* 0.012** 0.780* 
 (0.097) (0.013) (0.369)  (0.065) (0.005) (0.467) 

REP Connected 
 -0.046 -0.012 0.676  -0.069** -0.033* 0.789 
 (0.033) (0.011) (0.666)  (0.027) (0.017) (0.747) 

         
R2  15.44% 2.19% 0.93%  15.45% 2.24% 0.95% 
         
Observation  3074 3492 3230  3074 3492 3230 
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The event study on the coup d’état 
Table 6 presents the results from the event study of coup d’état at 19 September 2006. The political 

connected firms are classified by politicians they connect with (the cabinet members of year 2006 (Panel A), the 
representatives of year 2006 who are in the coalition parties (Panel B), representatives of year 2006 who are in the 
opposition parties (Panel C), the cabinet members and representatives of year 2007 who were appointed by the 
military junta (Panel D and E) and the matched-cabinet connected firms and matched representative connected 
firms (Panel F)). Due to very small political connected firms sample and for ease to report, this section use SH-BD 
Cooperation as the source of connection. Each panel is separated into three parts which are the results from 
applying direct connection definitions, direct or strongly indirect connection and   direct or indirect connection 
into the judgment procedures. In the Panel A which the result of cabinet connected firms are shown, one can see 
that all thirty-six cumulative abnormal returns for the cabinet members are entirely negative and more than a half 
demonstrate the sign of significances. This could iterate the idea that the firms connected to the cabinet of 
Thaksin Shinwatra in that period get hurt from the breaking out of the coup. Amid the presented six event 
windows, the event window covering two weeks before the coup till the coup weeks show the greatest and 
strongest amount. However, in the abnormal return table we create, but not show, it is fingered that the negative 
impact from the happen of the coup on the cabinet connected firms tends to highly concentrate in the coup week. 
On average, in the week of the coup, the cabinet connected firms get hurt by around negative 12% of the 
abnormal returns adjusted by CAPM and around negative 8% when adjusted by three-factor model. Interestingly, 
even the definition of political connections are loosen, the negative impact these firms earn from the sudden coup 
do not be alleviated. In contrast, it seems to be stronger when the associates of cabinet members are included as 
one can see when the direct and indirect definition is applied to the connection matching; all the cumulative 
abnormal returns present significances. 

In Panel B, which the firms connecting with the representative from the coalition parties are focused, it is 
shown that because there are no any significant abnormal returns, the evidences of negative impact from the 
coup are not strong. And when the definition are more and more loosen, the negative effects the connected firms 
realize become disappear which could view as the negative effect from the coup could not reach to these firms. – 
The market might not recognize the links as well as the junta. – Conclusively, this panel could be interpreted that 
the government side representative connected firms does not obviously be hurt from the happen of the coup. 

Interestingly, in Panel C, the firms connected with the representative of opposition parties seem to earn 
far better effect comparing with the cabinet connected firms. When CAPM adjusted are used, twelve of eighteen 
abnormal returns are positive, still, eight of them illustrate the significances. However the significant abnormal 
returns are likely generated from the prior period of the occurrence of the coup which may be from the rumor 
about the coup itself and the higher degree of the demonstration against Thaksin Shinawatra’s PM status.  
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In Panel F, for the comparability reason, we apply the result obtained from the matched firms. As one can 
see, the matched-cabinet connected firms show insignificant sign for both CAPM adjusted and 3-Factor adjusted. 
For the matched-representative connected firms, only one of (0,-1) window present the evidence of significant, 
while others are not. Shortly, this panel indicates that the matched firms do not received significant effect from the 
outbreak of the coup. 
In Figure 2 which shows the cumulative CAPM-adjusted returns, it is postulated that the returns of political 
connected stocks represent different degrees of shock on the coup date and while they started around the same 
place in a month before the coup, time were wearing out the government side stock. 

Conclusively, this sub-section demonstrates the evidence from the event study telling that while the firms 
connecting with cabinet members under PM Thaksin earned the significant negative cumulative abnormal returns 
around the coup event, the firms connecting with representatives of the coalition parties obtain the negative effect 
with lower level. In the other hand, the firms connecting with representatives from coalition parties enjoy the 
occurrence of the coup as their stocks make significant cumulative abnormal returns around this event. 

 
Political connection, governance, and firm specific information 
 We continue our study of benefits received from political connection in the former section by adding 
some controls that might be omitted in preceding papers into the models. They are corporate governance 
(Corporate Governance Index (CGI), CGI components) and the hypothesized information flow variables (the 
idiosyncratic volatility (IDIO), and the probability of information-based trading (PIN)). This addition will lead us to 
the answer of the main research question of this paper – After controlling for corporate governance and 
information flow, will the political connected firms still outperform their peers?.  
 In Table 7, we investigate this issue by adding these control variables and their interaction terms with 
political connection dummy into the regression. Because of statistically insignificant of representative connection 
dummy (REP Connected) in the model we run with these added variables, we cut it out from the equations and 
utilized only effectual CAB Connected dummy. This table is arranged in two panels which each panel is divided 
into two parts. Panel A reports the result from using the connection found through shareholding as the definition of 
political connection whereas Panel B uses the political connection found through board of director. Tobin’s Q ratio 
is employed as dependent variable in the first part and ROA is used in the second part. Table 7 organizes the 
results obtained with eight columns which are different in adding CGI, IDIO, PIN, and their interaction with the 
cabinet connection dummy in the model used before in Table 3. 
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Table 6  Event study on coup d’état on September 2006 
This table reports the cumulative weekly abnormal returns of political connected firms around the event of the coup d’état, 19 September 2006. The week of 
coup event (18th – 22th September) are perceived as the week zero. The political connected firms are classified by politicians they connect with (cabinet 
members, representatives who are in the coalition parties and representatives who are in the opposition parties) and the definitions of connection applied into 
the judgment procedures (direct connection, direct and strongly indirect connection, direct and indirect connection). The source of political connection is 
from Cooperation. The political connection dummies are generated from the information of year 2006 and 2007. Abnormal returns are adjusted by CAPM and 
3-factors model which their coefficients used are estimated from weekly returns in 2004 to 2006. Cumulative abnormal returns are sum of all abnormal returns 
over the window; (-4,4), (-2,2), ,(-2,-1), (-2,0), (0,1), (0,4).t-value are given in the parentheses. *, **, and *** indicate significant difference from zero at the 10%, 
5% and 1% level, respectively. 
  CAPM Adjusted   3-Factors Adjusted 
 (-4,4) (-2,2) (-2,1) (-2,0) (0,1) (0,4)  (-4,4) (-2,2) (-2,1) (-2,0) (0,1) (0,4) 
Panel A: Cabinet connected portfolio (2006) 

Direct Connection -5.66 -3.25 -3.3 -9.67** -6.18* -5.45   -6.29 -4.66 -3.06 -6.78* -4.23 -5.5 
(1.52) (0.84) (1.13) (2.36) (1.87) (1.26)   (1.65) (1.24) (1.1) (1.84) (1.29) (1.27) 

                         
Direct & Strongly 

Indirect Connection 
-5.76* -4.35 -5.06* -10.93** -7.06** -5.29*   -6.35** -5.6 -4.83* -8.38** -5.33* -5.37* 
(2.06) (1.33) (1.8) (2.7) (2.44) (1.82)   (2.22) (1.73) (1.75) (2.16) (1.86) (1.84) 

                         
Direct & Indirect 

Connection 
-5.04** -4.57* -5.38** -10.47*** -6.53*** -5.54**   -4.82* -5.39** -4.76** -7.55** -4.54* -5.17** 
(2.08) (1.95) (2.37) (3.27) (2.85) (2.56)   (1.93) (2.25) (2.12) (2.5) (2.04) (2.37) 

Panel B: Representative connected portfolio – Coalition parties (2006) 
Direct Connection -1.00 0.00 -1.63 -5.28 -3.56 -2.56   -2.33 -2.10 -2.17 -3.81 -2.42 -3.22 

(0.3) (0.00) (0.55) (1.42) (1.62) (1.14)   (0.72) (0.64) (0.75) (1.06) (1.14) (1.45) 
                         

Direct & Strongly 
Indirect Connection 

1.64 3.95 1.15 -0.89 -1.10 0.65   0.56 2.16 0.84 0.83 0.17 0.17 
(0.59) (1.57) (0.53) (0.42) (0.9) (0.32)   (0.2) (0.88) (0.39) (0.39) (0.14) (0.08) 

                         
Direct & Indirect 

Connection 
2.3 4.03** 2.12 0.43 -0.76 0.73   1.58 2.78* 1.98 1.89 0.29 0.45 
(1.22) (2.58) (1.59) (0.32) (0.89) (0.56)   (0.84) (1.8) (1.49) (1.44) (0.34) (0.34) 

Panel C: Representative connected portfolio – Opposition parties (2006) 
Direct Connection 4.18** 3.82*** 2.31* 2.38* -1.91** 0.17   4.02** 3.44*** 2.47** 3.42** -1.22 0.19 

(2.29) (3.46) (1.92) (1.84) (2.26) (0.13)   (2.14) (2.92) (2.07) (2.73) (1.42) (0.14) 
                         

Direct & Strongly 
Indirect Connection 

4.52** 3.64*** 2.44** 2.3* -1.32 0.72   4.32** 3.23*** 2.54** 3.2*** -0.7 0.69 
(2.64) (3.32) (2.17) (1.98) (1.59) (0.55)   (2.46) (2.79) (2.33) (2.89) (0.85) (0.53) 

                         
Direct & Indirect 1.89 0.54 -0.65 -0.35 -1.84*** -0.62   0.60 -0.69 -0.51 1.51 -0.35 -1.59 
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Connection (0.86) (0.37) (0.44) (0.24) (2.69) (0.45)   (0.26) (0.46) (0.35) (1.05) (0.48) (1.05) 
 

Table 6  Event study on coup d’état on September 2006 – (continue) 

  CAPM Adjusted   3-Factors Adjusted 
 (-4,4) (-2,2) (-2,1) (-2,0) (0,1) (0,4)  (-4,4) (-2,2) (-2,1) (-2,0) (0,1) (0,4) 
Panel D: Cabinet connected portfolio (2007) 

Direct Connection -4.7 -0.87 -2.46 -1.84 -2.2 -3.26 
 

-4.46 -0.61 -2.02 -1.57 -1.95 -3.05 
(1.42) (0.52) (0.78) (0.7) (1.02) (1.17) 

 
(1.43) (0.39) (0.73) (0.62) (0.93) (1.2) 

    
 

      
 

  Direct & Strongly 
Indirect Connection 

0.98 -1.00 -1.56 -1.01 -1.55 -0.74 
 

0.81 -1.44 -0.36 -0.84 -0.75 -0.71 
(0.44) (0.76) (0.88) (0.62) (1.4) (0.55) 

 
(0.38) (1.09) (0.24) (0.53) (0.71) (0.55) 

Panel E: Representative connected portfolio (2007) 
Direct Connection -1.27 -5.99 -7.23 -5.27 -4.21 -4.34 

 
-0.13 -5.33 -2.18 -3.33 -1.11 -3.02* 

(0.27) (1.29) (1.1) (1.06) (1.49) (5.18) 
 

(0.03) (0.9) (0.37) (0.62) (0.49) (7.75) 
    

 
      

 
  Direct & Strongly 

Indirect Connection 
-4.42 -2.53 -5.06 -2.88 -2.76 -4.28 

 
-4.99 -3.73 -3.02 -2.8 -1.37 -4.37 

(0.85) (0.63) (1.41) (0.83) (1.41) (1.32) 
 

(0.96) (0.91) (0.93) (0.83) (0.74) (1.36) 
Panel F: Matched portfolio  
Direct Matched-CAB 

Connected 
0.31 1.54 -1.41 -0.73 -1.82 -0.64 

 
0.33 1.32 0.56 -0.19 -0.54 -0.43 

(0.1) (0.66) (1.1) (0.37) (1.21) (0.22) 
 

(0.11) (0.61) (0.37) (0.1) (0.33) (0.15) 
    

 
      

 
  Direct Matched-REP 

Connected 
1.95 1.23 -1.68 -0.03 -2.24*** -1.06 

 
1.47 0.29 0.08 0.10 -1.02 -1.17 

(1.30) (1.10) (1.55) (0.02) (2.76) (1.05) 
 

(0.98) (0.26) (0.08) (0.09) (1.33) (1.16) 
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 The outcomes obtained in the first column shows us that after the corporate governance level among 
firms is controlled in our preceding used regression model, the estimates of CAB Connected are still highly 
significant as the same for the equation used Tobin’s Q and ROA as dependent variables. Hence, the insight we 
obtain from the former section can still be sustained. As for the corporate governance control, the estimates of 
CGI show us the positive signs for both dependent variables in both panels. Meanwhile, particularly for the 
equation used Tobin’s Q as the dependent variable, the coefficient of CGI is highly significant. The latter evidence 
could be interpreted that the firms having higher corporate governance standard tends to outperform the firms 
with lower one, especially in term of Tobin’s Q ratio. This evidence we obtain is in line with the finding of 
GIM(2003), Bebchuk et al.(2008) and Bhagat et al. (2008). 
  The interaction term between the CGI and cabinet connected dummy is added to the model in column 2 
and the coefficient of CAB Connected still indicates that the cabinet connected firms can generate the 
outperformance. Even though, the statistical significance shows somewhat less strong in the result from Panel A. 
The coefficient estimate of CGI is still similar to ones in the first column – it is highly significant and presents a little 
greater amount when the interaction term is inserted. For the interaction term, CAB Connected*CGI, its estimates 
in both panel demonstrate the negative signs and ones of Panel B, both for Tobin’s Q ratio and ROA, show the 
evidence of statistic significance (at 10% significance level for equation used Tobin’s Q and 5% level for 
another).This finding could be interpreted that while connecting with cabinet or having superior governance level 
could bring the pleasant performance to the firms, having both does not earn another additional positive effect. 
Besides, the high governance standard could impede the attempt to exploit benefits from the political 
connections one have. This might be because the corporate governance standard is also based on transparency 
and openness that are disparate to the exploitation on political connection which needs some opaqueness. Or, it 
could be the case that the firms that have very high governance standard are the firms that their manager, 
employee and big shareholder believe in good governance and have top-level integrity in the aspect of a firm and 
the nation; hence they would not try to take advantage from the political connection.  
 After we control for the firm-specific variation in third column, the cabinet connected firms can still earn 
the outperformance with highly statistic significance. The evidence obtained in the third column of Table 7 also 
point out the influence of idiosyncratic volatility seems not to follow our hypothesis which we hypothesize it as the 
proxy of information flow. In contrast with the corporate governance indicator (CGI), idiosyncratic volatility (IDIO) 
appears to be the factor that hinders the satisfying performance. As it is shown in the table, the estimates of IDIO 
in column 3 present the negative numbers with highly significant evidence.  
 The results we obtained, however, do not in line with Ferreira et al. (2007) which present the result 
fingering that idiosyncratic volatility, the proxy of private information flow, positively relates with the profitability of 
the firms and associates with the efficient corporate investments. If the information served to the market or 
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openness really bring the good performance to the firms, our obtained results in column 3 and 4 tend to, instead, 
follow the arguments of Kelly (2007) and Ashbaugh-Skaife (2006) who point out that the idiosyncratic volatility is 
not an appropriate proxy of information flow and has no clearly association with it. Still, it could be interpreted that 
the firms with high idiosyncratic volatility are the uninteresting firms which are likely to have less analyst coverage 
(Chan et al. 2006). Or they are small-capitalization firms (Malkiel and Xu (1997)). I also would like to propose the 
idea about the arising of high idiosyncratic variation in these firms. First, it could be because these firms, as 
aforementioned, have less analyst coverage, are smaller and received less attention from the market. Their prices 
move infrequently and, sometimes, do not changed for a period, thus it seems to have less co-movement with the 
market which in turn, generate higher idiosyncratic volatility. Second, Thai market is dominated by the firms with 
big capitalization in the SET, when a small group of these stock move, the whole market index is also moved. 
Hence, the very big firms tend to have less firm-specific variation comparing with the small firms. 
 In the fourth column, we insert the interaction term of cabinet connection dummy and idiosyncratic 
volatility into the model. The interaction term show negative and significant signs in the first panel which utilize the 
shareholding as the source of the political connection definition. This evidence further indicates that among the 
cabinet connected firms, the firms with high firm-specific variation further get negative effect, or in another view, 
the firms that have low firm-specific variation are the real one that earns benefits from their connection. 
Nevertheless, the results in Panel B do not conform to these characteristics and the estimates of the interaction 
terms present the positive sign, even though, they are not significant. 
 In column 5 and 6, we replace IDIO in column 3 and 4 by the probability of information-based trading, 
PIN, the proxy of the private information. When the probability of information-based trading is regressed with 
Tobin’s Q ratio in column 5, its estimates show positive sign in all parts of both panels, however they are not 
significant. The positive relationship between PIN the accounting performance is consistent with the finding of 
Ferreira et al. (2007) which also find the insignificant association between PIN and the profitability (ROE). In the 
sixth column, the interaction term between cabinet connected dummy is added into the equation. However, its 
coefficients are not strong enough to be significant. The estimates of CAB Connected are still positive and highly 
significant even we control for private information flow in the column fifth. In column sixth, which the interaction 
term is added, the coefficient of cabinet connection dummy are still similar to column 5, that is significant and 
positive except one from the second part of Panel B which present the insignificant result. The evidence from 
column 5 and 6 do not clearly support the argument that the firms having higher private information flow which is 
a proxy of openness, can generate the outperformance. 
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Table 7  The political connection, corporate governance and the performances of the firms 

The dependent variables reported in this table are Tobin’s Q ratio and ROA of firms in each year t. Sample period is 2001-2008. DE ratio is divided by 1000 to 
reduce the decimal points of coefficients. The accounting - independent variables (Size (natural log of total asset), Revenue/Total Asset, DE Ratio and ln(Age 
in Month) (natural log of monthly age of firms)) are measured at year t-1.  Corporate Governance Index (CGI) is measured at year t-1 while the idiosyncratic 
volatility (IDIO) and the probability of information based trading (PIN) are measured at year t. Industry classification follows SET standard. State-owned 
enterprise equals to 1 if 20% of more of shares of the firm is held by government who is also the biggest shareholder for the year.  CAB Connected is dummy 
variables which equal to 1 if the firm is considered as the cabinet direct connected firm, 0 otherwise. The connections are found through shareholding for 
Panel A and through board of director for Panel B. The direct connection definition is used for matching the political connection. 10% cut-off point is applied 
to the political connection judgment through shareholding and 2 people cut-off through the board of director. The regressions utilize the OLS method. . 
Robust standard errors are given in the parentheses. *, **, and *** indicate significance at the 10%, 5% and 1% level, respectively. 
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Panel A: Connection established through shareholding  

 
     (1)     (2)     (3)     (4)     (5)     (6)     (7)     (8) 

Dependent Variable: Tobin’s Q Ratio 
CAB Connected   0.544***  1.029**  0.645***  0.816***  1.004***  1.355***  1.38***  1.378 

 (0.126) (0.433) (0.094) (0.158) (0.089) (0.398) (0.438) (1.004) 
CGI   0.295***  0.317*** 

    
 0.284***  0.357*** 

 (0.056) (0.062)     (0.082) (0.085) 
CAB Connected*CGI  

 
-0.912 

    
-1.204 -0.024 

  (0.946)     (0.896) (1.203) 
IDIO  

  
-0.026*** -0.025** 

  
-0.024** 

    (0.01) (0.01)   (0.01)  
CAB Connected*IDIO  

   
-0.185* 

  
-0.222** 

  
  

 (0.109)   (0.096)  
PIN  

    
 0.038  0.055 

 
 0.098 

     (0.129) (0.129)  (0.125) 
CAB Connected*PIN  

     
-1.436 

 
-1.478 

      (1.559)  (1.921) 
Size   0.016  0.016  0.004  0.003  0.03  0.03  0.002  0.028 

  (0.021)   (0.021)   (0.025)   (0.025)   (0.023)   (0.023)   (0.024)   (0.024)  
Revenue/Total Assets   0.108***  0.108***  0.11***  0.113***  0.138***  0.139***  0.112***  0.141*** 

  (0.02)   (0.02)   (0.018)   (0.02)   (0.02)   (0.02)   (0.022)   (0.022)  
DE Ratio  -0.004 -0.004 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.001 

  (0.012)   (0.012)   (0.012)   (0.012)   (0.01)   (0.01)   (0.013)   (0.009)  
ln(Age in month)  -0.085*** -0.084*** -0.063*** -0.062*** -0.099*** -0.1*** -0.076*** -0.093*** 

  (0.01)   (0.01)   (0.01)   (0.01)   (0.028)   (0.027)   (0.01)   (0.026)  
State-owned Enterprise   0.027  0.025  0.031  0.035  0.006  0.007  0.04  0.007 

  (0.075)   (0.075)   (0.079)   (0.077)   (0.121)   (0.121)   (0.078)   (0.123)  
Industry Dummy  YES YES YES YES YES YES YES YES 
Year Dummy  YES YES YES YES YES YES YES YES 
          R2  21.46% 21.52% 18.77% 18.91% 21.89% 22.26% 22.01% 21.81% 
Observations  2402 2402 2474 2474 1675 1675 2402 1636 
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Table 7  The political connection, corporate governance and the performances of the firms – (Continue) 

 
     (1)     (2)     (3)     (4)     (5)     (6)     (7)     (8) 

Dependent Variable: ROA 
CAB Connected   0.067***  0.082*  0.065***  0.081***  0.044***  0.066*  0.107**  0.067 

 (0.017) (0.049) (0.017) (0.02) (0.013) (0.035) (0.047) (0.062) 
CGI   0.086  0.086 

    
 0.071  0.082*** 

 (0.061) (0.06)     (0.061) (0.016) 
CAB Connected*CGI  

 
-0.029 

    
-0.049 -0.007 

  (0.074)     (0.074) (0.081) 
IDIO  

  
-0.006*** -0.006*** 

  
-0.005*** 

    (0.002) (0.002)   (0.002)  
CAB Connected*IDIO  

   
-0.018** 

  
-0.019*** 

     (0.007)   (0.007)  
PIN  

    
 0.003  0.004 

 
 0.006 

     (0.018) (0.018)  (0.018) 
CAB Connected*PIN  

     
-0.089 

 
-0.096 

 
    

 (0.112)  (0.121) 
Size  -0.010 -0.010 -0.012 -0.012  0.000 0.000 -0.012  0.000 

  (0.013)   (0.013)   (0.013)   (0.013)   (0.002)   (0.002)   (0.013)   (0.002)  
Revenue/Total Assets   0.022  0.022  0.023  0.023  0.015***  0.015***  0.022  0.015*** 

  (0.015)   (0.015)   (0.014)   (0.014)   (0.005)   (0.005)   (0.015)   (0.004)  
DE Ratio  -0.002*** -0.002*** -0.002*** -0.002*** -0.002*** -0.002*** -0.002*** -0.002*** 

  (0.000)  (0.000)  (0.000) (0.000)  (0.000)   (0.000)   (0.000)  (0.000)  
ln(Age in month)   0.015**  0.015**  0.015**  0.015** -0.01** -0.01**  0.016** -0.009** 

  (0.006)   (0.006)   (0.006)   (0.006)   (0.004)   (0.004)   (0.007)   (0.004)  
State-owned Enterprise   0.055  0.055  0.060  0.061 -0.004 -0.004  0.057 -0.014 

  (0.043)   (0.043)   (0.038)   (0.038)   (0.01)   (0.01)   (0.043)   (0.009)  
Industry Dummy  YES YES YES YES YES YES YES YES 
Year Dummy  YES YES YES YES YES YES YES YES 
          R2  1.92% 1.92% 1.96% 1.96% 22.14% 22.15% 1.98% 24.22% 
Observations  2582 2582 2667 2667 1744 1744 2582 1694 
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Table 7  The political connection, corporate governance and the performances of the firms – (Continue 2) 
Panel B: Connection established through board of director 

 
     (1)     (2)     (3)     (4)     (5)     (6)     (7)     (8) 

Dependent Variable: Tobin’s Q Ratio 
CAB Connected   0.751***  1.943***  0.738***  0.707**  1.255***  1.463***  2.158**  1.378 

 (0.219) (0.749) (0.213) (0.317) (0.273) (0.515) (0.929) (1.004) 
CGI   0.305***  0.329*** 

  
     0.284***  0.357*** 

 (0.063) (0.078)       (0.101) (0.085) 
CAB Connected*CGI  

 
-2.329* 

  
    -2.541* -0.024 

  (1.261)       (1.37) (1.203) 
INFO  

  
-0.026*** -0.026***     -0.024**   

   (0.009) (0.009)     (0.01)   
CAB Connected*INFO  

   
 0.019     -0.076   

    (0.263)     (0.287)   
PIN  

    
 0.017  0.028 

 
 0.098 

     (0.128) (0.143)  (0.125) 
CAB Connected*PIN  

    
  -0.762 

 
-1.478 

       (2.417)  (1.921) 
Size   0.023  0.023  0.012  0.012  0.047**  0.047**  0.01  0.028 

  (0.02)   (0.02)   (0.023)   (0.022)   (0.02)   (0.02)   (0.021)   (0.024)  
Revenue/Total Assets   0.094***  0.096***  0.095***  0.095***  0.117***  0.116***  0.096***  0.141*** 

  (0.015)   (0.015)   (0.014)   (0.013)   (0.01)   (0.01)   (0.016)   (0.022)  
DE Ratio  -0.002 -0.002  0.001  0.001 -0.002 -0.002  0.001 -0.001 

  (0.01)   (0.01)   (0.01)   (0.01)   (0.009)   (0.009)   (0.011)   (0.009)  
ln(Age in month)  -0.088*** -0.088*** -0.066*** -0.066*** -0.097*** -0.097*** -0.081*** -0.093*** 

  (0.01)   (0.01)   (0.013)   (0.012)   (0.027)   (0.026)   (0.01)   (0.026)  
State-owned Enterprise  -0.046 -0.044 -0.043 -0.043 -0.137 -0.136 -0.033  0.007 

  (0.076)   (0.077)   (0.078)   (0.081)   (0.114)   (0.113)   (0.084)   (0.123)  
Industry Dummy  YES YES YES YES YES YES YES YES 
Year Dummy  YES YES YES YES YES YES YES YES 
          

 
  

R2  21.71% 21.94% 18.64% 18.64% 22.32% 22.35% 22.25% 21.81% 
Observations  2402 2402 2474 2474 1675 1675 2402 1636 
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Table 7  The political connection, corporate governance and the performances of the firms – (Continue 3) 

 
     (1)     (2)     (3)     (4)     (5)     (6)     (7)     (8) 

Dependent Variable: ROA 
CAB Connected   0.056**  0.123***  0.055**  0.016  0.061**  0.045  0.056  0.164 

 (0.025) (0.047) (0.024) (0.041) (0.03) (0.048) (0.101) (0.108) 
CGI   0.089  0.090 

  
     0.073  0.082*** 

 (0.06) (0.06)       (0.061) (0.016) 
CAB Connected*CGI  

 
-0.132** 

  
    -0.068 -0.212 

  (0.06)       (0.114) (0.188) 
INFO  

  
-0.006*** -0.006***     -0.006***   

   (0.002) (0.002)     (0.002)   
CAB Connected*INFO  

   
 0.024      0.019   

    (0.03)     (0.035)   
PIN  

    
 0.002  0.001 

 
 0.004 

     (0.018) (0.02)  (0.02) 
CAB Connected*PIN  

    
   0.059 

 
-0.004 

       (0.237)  (0.257) 
Size  -0.009 -0.009 -0.011 -0.011  0.001  0.001 -0.011  0.001 

  (0.013)   (0.013)   (0.013)   (0.013)   (0.002)   (0.002)   (0.013)   (0.002)  
Revenue/Total Assets   0.02  0.02  0.022  0.022  0.014***  0.014***  0.02  0.015*** 

  (0.015)   (0.015)   (0.014)   (0.014)   (0.004)   (0.004)   (0.015)   (0.004)  
DE Ratio  -0.002*** -0.002*** -0.002*** -0.002*** -0.002*** -0.002*** -0.002*** -0.002*** 

  (0.000)   (0.000)   (0.000)   (0.000)   (0)   (0)   (0)   (0)  
ln(Age in month)   0.014**  0.014**  0.014**  0.014** -0.01** -0.01**  0.016** -0.009** 

  (0.006)   (0.006)   (0.006)   (0.006)   (0.004)   (0.004)   (0.007)   (0.004)  
State-owned Enterprise   0.048  0.048  0.054  0.055 -0.010 -0.010  0.051 -0.021** 

  (0.043)   (0.043)   (0.037)   (0.037)   (0.008)   (0.007)   (0.042)   (0.008)  
Industry Dummy  YES YES YES YES YES YES YES YES 
Year Dummy  YES YES YES YES YES YES YES YES 
          

 
  

R2  1.90% 1.90% 1.94% 1.95% 22.34% 21.07% 1.96% 24.54% 
Observations  2582 2582 2667 2667 1744 1744 2582 1694 
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Conclusively, this section provides the evidence indicating that after controlling for the corporate 
governance level, idiosyncratic volatility and the probability of information-based trading of the firms, the 
political connected firms can still outperform the non-connected ones. This insight advocates us to, once 
again, reject the first null hypothesis. Furthermore, we also learn that the firms with superior corporate 
governance standards could enjoy the better performances and one with higher firm-specific variation 
could realize the underperformance comparing with their peers. Hence, the second null hypothesis was 
repudiated, particularly for the governance issue, as well 

Conclusion 
This study investigates the effects of political connection and corporate governance level on the 

performances of the listed firms in SET. The period of the study is 1999-2008. The politicians are classified 
into two groups: the cabinet members and the representatives. There are two sources of political 
connection used in this study; the first is the shareholding list and the second is the board of director list. 
The political connections are also classified into three levels which are direct connection, strongly indirect 
connection and weakly indirect connection. Corporate Governance Index (CGI) is used as the proxy of the 
corporate governance level of firms and the idiosyncratic volatility (IDIO) and the probability of informed-
trading (PIN) will be proposed as the proxies of information flow. The CGI is conducted following 
Ananchotikul (2007) approach. The results indicate that the firms connecting with the cabinet members can 
significantly outperform the markets while the firms connecting with the representatives are not. This 
evidence is condensed in the period of 2001-2005 when the direct connection and direct or strongly 
indirect connection are applied in the meaning of the political connections. This evidence is consistent with 
the work of Imai (2006) and Bunkanwanicha et al. (2009). However, when the direct or indirect connection 
is used in the matching process, the cabinet connected firms in 2001-2005 can have the outperformance 
likewise ones in the other (1999-2000 and 2007-2008). And, when the governance level and the proxy of 
private information flow are controlled, the outperformance of cabinet connected firms still persists. 
Moreover, the result from the study points out that the firms that have higher corporate governance level will 
have more pleasant performance, especially in term of Tobin’s Q ratio.. Even though, the firms having 
higher private information flow cannot make the outperformance. 
 This research also studies the effect of the coup in 2006 on the stock returns of political connected 
firms by using the event study on weekly returns and the regression models on the buy-and-hold portfolio. 
The result from the event study suggests that the firms connecting with the overthrown cabinet members 
received significantly negative effect from the happening of coup, in the other hand, the firms connecting 
with representatives from the opposition parties received the positive effect.  
 Nevertheless, this study has some limitations. First, it is the limitation arising from lacking data, 
especially for PIN and CGI variables. Corporate Governance Index is not available for the first two years of 
our whole period of study (1999-2000). And the lacking of PIN data is from the technical computation 



 

 

 224 

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

problem which, in ideal case, requires the considerably effective parallel computers to estimate. The 
missing variable could affect the results. Second is problem relevant to the political connection data. My 
information on the indirect connections with politicians which dealing with the connection through in-law 
relative, close relationship and business conglomerates is still far from perfect; even I make my best effort 
on this information, it could be both incomplete and somewhat dirty. This could debunk the reliability of this 
research as well. 
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บทคัดย่อ 

งานวจิยัมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างบรรษัทภิบาลกบัต้นทนุเงินทนุของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไปถึงศกึษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรษัทภิบาลกับส่วนประกอบย่อยของต้นทุน
เงินทุนซึ่งได้แก่ ต้นทุนของหนีส้ิน และต้นทุนของผู้ ถือหุ้น การศึกษานีม้ีระยะเวลาการวิจยั 6 ปี ตัง้แต่ พ.ศ.2545 ถึง 
พ.ศ.2550 การศึกษาของวิทยานิพนธ์ฉบับนีถู้กแบ่งออกเป็นหกขัน้ตอน ขัน้ตอนที่หนึ่งถืงห้าคือการวดัระดับบรรษัทภิ
บาล รวมไปถึงวิธีการคํานวณต้นทุนของหนีส้ิน ต้นทุนของผู้ ถือหุ้น ต้นทุนเงินทุน และตัวแปรควบคุมตามลําดับ 
วิทยานิพนธ์ฉบับนีใ้ช้วิธีของ Ananchotikul (2006) ในการวัดระดบับรรษัทภิบาล การคํานวณต้นทุนของหนีส้ินใช้
แบบจําลอง ordered logit ในการพยากรณ์อนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษัท เพื่อที่จะแปลงอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
บริษัทนัน้ไปสู่ต้นทนุของหนีส้ินโดยใช้ส่วนต่างระหว่างอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลกบัอัตราผลตอบแทนของ
หุ้นกู้ที่มีอนัดับความน่าเชื่อถือต่างๆ ด้านการคํานวณต้นทุนของผู้ ถือหุ้น วิทยานิพนธ์ฉบบันีใ้ช้วิธีของ CAPM, Three-
Factor Model, Constant Growth DDM และ Easton (2004) ในการคํานวณ   ต้นทนุเงินทุนสามารถคํานวณได้จาก
การหาค่าเฉล่ียถ่วงนํา้หนักระหว่างต้นทุนของหนีส้ินและต้นทุนของผู้ ถือหุ้นขัน้ตอนสุดท้ายคือ การหาความสัมพันธ์
ระหวา่งบรรษัทภิบาลกบัต้นทนุของหนีส้ิน ต้นทนุของผู้ ถือหุ้น และต้นทนุเงินทนุ โดยใช้แบบจําลองถดถอย 

 
Abstract 

The purpose of this research is to investigate the relationship between corporate 
governance and cost of capital of the companies listed in The Stock Exchange of Thailand. This thesis also 
examine the relationship between corporate governance and components of the cost of capital (i.e., cost of 
debt capital and cost of equity capital). This thesis research use the data during 2002 – 2007. Methodology 
of this thesis can be divided into six steps. The first to the fifth step is measuring corporate governance and 
calculating cost of debt capital, cost of equity capital, cost of capital, control variables respectively. 
Ananchotokul (2006) is used to measure corporate governance level. This thesis use ordered logit model to 
predict corporate credit rating and derive it into cost of debt capital by using yield spread curve. Cost of 
equity capital is calculated by using CAPM, Three-Factor Model, Constant Growth DDM and Easton (2004) 
model. Cost of capital is weighted average between cost of debt capital and cost of equity capital. Final 
step is to investigate the relationship between corporate governance and cost of debt capital, cost of equity 
capital, and cost of capital by using regression model. 
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1. Introduction 
Due to separation of ownership and control in corporate organizations which is shown by agency 

theory framework (Jensen and Meckling [1976]), information asymmetry which stakeholders (shareholders 
and debtholders) cannot perfectly monitor managers’ behavior arises and potentially create moral hazard 
problem. Moral hazard problem occurs when managers have incentives to pursue their own interests at 
shareholders expense. Self-interested managerial behavior can take several forms including shrinking, 
consumption of perquisites, over compensation, and empire building. All of these behaviors increase the 
agency risk faced by external stakeholders and decrease the expected cash flows to the firm and its 
external stakeholders. Therefore the default risk of bondholders increases leading to lower credit ratings or 
greater cost of debt.  Moreover, information asymmetry also creates adverse selection problem when 
investors cannot evaluate true economic value of the firm perfectly. If the financial information is lack of 
transparency and quality, there are greater information risks being imposed on the investors. Consequently, 
the rational investors will price-protect against this problem, raising the firm’s cost of equity capital. 
Besides, debtholders still have conflict of interest problem with shareholders. In levered firms shareholders 
have incentives to undertake actions that can transfer wealth from debtholders to themselves. Shareholder 
may demand direct payouts of firm assets in terms of dividend payouts or share repurchases as opposed 
to supporting manager’s investment in positive net present value projects that increase a firm’s future cash 
flows. The reduction in a firm’s expected future cash flows will increase debtholders’ default risk. In addition 
shareholders may influence managers to invest in riskier projects that increase the variance of the firms’ 
future cash flows resulting in debtholders facing greater default risk. In both examples, bondholders bear 
greater risk that their fixed contractual claims on the firm’s cash flow will not be paid while shareholders 
potentially are better off. The greater default risk results in higher firm’s cost of debt capital.  

Corporate governance will play a role to mitigate agency costs and information asymmetry resulting in 
reducing cost of capital in several channels. Firstly, corporate governance can limit degree of 
expropriation. Managers tend to expropriation more when there is market downturn and less when market is 
booming. This negative relation between the degree of expropriation and market condition can magnify the 
non-diversifiable risk of a firm which must be compensated by a greater required rate of return of 
stakeholders. Therefore, decreasing the degree of expropriation by improving corporate governance can 
reduce the firm’s cost of capital. 

Secondly, better corporate governance can lower the cost of capital by reducing the cost of external 
monitoring by outside stakeholder. Cost of external monitoring arises when stakeholders monitor on 
managers to ensure that managers acts on their benefits. Consequently, outside stakeholders demand a 
higher required rate of return to compensate their external monitoring cost. 

Thirdly, corporate governance also reduces the cost of capital by lessening information asymmetry 
between manager and outside stakeholders. There are several prior studies focused on relationship 
between information asymmetry and cost of capital. Merton [1987] shows that, in an imperfect capital 
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market, when manager have more information than outsiders, rational investors would price-protect or 
penalize the firm by demand higher risk premium to compensate information risk. To alleviate this 
information risk, firm should increase information quality (Leuz and Verrecchia [2005]), Botosan [1997], 
Botosan and Plumlee [2002], Barth and Landsman [2003] find that good governance in term of disclosure 
quality or earning transparency lower cost of equity capital while Sengupta [1998] find the negative 
relationship between disclosure and cost of issuing debt. 

The benefit of understanding the effect of corporate governance on cost of capital is important to many 
accessories. In the cost of equity component, there are many researches showing that corporate 
governance enhances firm valuation or equity price (e.g., Gomper et al. [2003], Durnev and Kim [2005]). 
However these researches assume that corporate governance affect firm valuation by improving 
shareholders’ expected cash flows because corporate governance can mitigate the degree of 
expropriation by insiders. It stills largely unknown that those mechanisms also affect the other determinant 
of firm value (i.e. cost of equity capital). In the cost of debt capital component, whether corporate 
governance can mitigate cost of debt capital is interesting topic for managers. In general debt is a major 
source of fund for publicly traded firm. If corporate governance can reduce cost of debt capital, manager 
will have an incentive to follow corporate governance practices. Therefore many practitioners, researchers 
including managers concern the effect of corporate governance on the cost of capital. 

Many researchers (e.g., Ashbaugh-Skaife et al. [2006], Reverte [2007]) provide the evidences of the 
benefits received from improving the level of corporate governance in developed markets. However, the 
evidences from those researchers may not be hold in Thai market because Thai market is one of the 
emerging market which regulations or governance standards are not fully developed and may be the 
unique of Thai market. As a result, Anuchitworawong [2008] aspire to access the relationship between the 
corporate governance and cost of capital in Thai market, and his evidence is still the similar to previous 
evidences. However, the result from Anuchitworawong [2008] may be biased due to short study period 
(2002 and 2004) and irrelevant cost of debt estimated method. From those biases, it is worthwhile to 
reinvestigate the effects of corporate governance and cost of capital by lengthen sample period to 2000-
2007 and providing appropriate method to access the firms’ cost of equity and cost of debt. 
 
2. Objectives 

The main objective of this paper is to investigate the extent to which corporate governance attributes 
that affect firms’ cost of capital in non-financial publicly traded Thai firms by using more appropriate lengths 
to measure corporate governance index and more relevant method to evaluate cost of debt capital. 
Moreover, this paper also investigates the relationship between components of cost of capital (i.e., cost of 
debt and cost of equity) and corporate governance. The contribution of this research is to provide us an 
additional insight to whether cost of capital is affected by corporate governance. 

 

http://dict.longdo.com/search/lengthen
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3. Sample and Data 
Sample Selection 

For my empirical research sample, I use all of publicly traded Thai firms listed on the Stock 
Exchange of Thailand (SET) that have completed both corporate governance index data and financial data 
from 2000-2007. As a result, there are 411 stocks or 2548 observations in the regression. 

 
Sources of Data 

Financial data is obtained from DATASTREAM. The missing data from DATASTREAM is fulfilled by 
SETSMART database. I also convert accounting data from fiscal year format into calendar year format by 
using information from Securities and Exchange Commissions (SEC).  The daily and weekly stocks and SET 
returns are collected from DATASTREAM. Credit rating data is obtained from TRISRATING agency. 
Corporate Governance data is obtained from Eamsherangkoon [2009]  with an evaluate base on 
Ananchotikul [2007] approach.  Following this approach, CGI is segmented into 5 factors which are:  1. 
Board Structure.  2. Conflicts of Interest.  3. Board Responsibility.  4. Shareholder Rights and 5. Disclose 
and Transparency.  This index is constructed from the Annual Disclosure Report (Form 56-1), the company 
annual reports, the corporate websites, the web-based on SET Market Analysis and Reporting Tool 
(SETSMART), and the SET’s Director Database. 
 
Hypotheses Development  

For the cost of debt, there are several researches examine the association between corporate 

governance and cost of debt capital. For example, Ashbaugh-Skaife et al. [2006] show that the credit 

ratings which is a proxy of cost of debt capital are positively associated with the degree of corporate 

governance. The reason behind this association is that effective corporate governance can reduce the 

degree of expropriation by insiders as a result the firm can create more future cash flows to stakeholders. 

The more future cash flows cause the lower the likelihood of firm defaults or higher credit ratings (lower cost 

of debt). Therefore, my first assumption is that there is a negative relationship between corporate 

governance and cost of debt. 

For the cost of equity, many researchers show us the evidence between corporate governance 

and cost of equity capital. Reverte [2007] indicate that stronger governance firms enjoy a reduction in the 

cost of equity capital in Spanish capital market after controlling for beta, size and market-to-book. However, 

Reverte’s result may not hold true in Thai capital market because Thailand is the country that has 

underdeveloped corporate governance practice as well as has smaller number of investors and listed firms 

compare to mature market. Consequently, I reinvestigate the relationship between corporate governance 

and cost of equity. Nevertheless, I still posit the negative association between corporate governance and 
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cost of equity. So, my second assumption is that improving corporate governance level can reduce cost of 

equity. 

For the cost of capital, many researches discover the improving of corporate governance can 

reduce both cost of equity and cost of debt as mentioned in previous paragraphs. Therefore, improving of 

corporate governance must reduce cost of capital because cost of capital is the weighted average of cost 

of debt and cost of equity. In other word, both cost of debt and equity are sub-components of the cost of 

capital. As a result, my third assumption is that there is a negative relationship between corporate 

governance and cost of capital.  According to these three assumptions, the hypotheses in the null form are 

as follows: 

 

H1:  There is no relationship between corporate governance and cost of debt. 

H2:  There is no relationship between corporate governance and cost of equity. 

H3:  There is no relationship between corporate governance and cost of capital. 

 

4. Methodology 
Corporate Governance Index Construction 

To measure the CGI, I use the CGI data obtained from the prior research, which are constructed 
and based on the approach of Ananchotikul (2007).  To avoid bias from self-evaluated questionnaire, the 
constructed CGI uses information that is obtained from the public sources, such as mandatory Annual 
Disclosure Report (Form 56-1), company annual reports, corporate websites, the web-based on SET Market 
Analysis and Reporting Tool (SETSMART), and the SET’s Director Database.  There are 87 questions for 
each firm which can be grouped into five governance components:  1. Board Structure.  2. Conflicts of 
Interest.  3. Board Responsibility.  4. Shareholder Rights and 5. Disclose and Transparency.  Each index 
can be explained as followed:  

The first sub-index, Board Structure provides the information about the board size and board 
independence.  The good corporate governance firm should allow directors to make a decision 
independently for the benefits of the shareholder.  The second sub-index, Conflicts of Interest reflexes the 
characteristic of CEO, Directors, Committees, Chairman.  The CEO should not be a Chairman of the Board; 
otherwise the CEO will be overpowered and will dominate the Board.  Moreover, the Committee should exist 
to mitigate the conflicts of interest between the shareholders and the manager.  The third sub-index, Board 
Responsibility index measures the action, monitoring and support made by the Board for example, the 
number of Board meeting, number of Committee meeting and the meeting attendance.  The forth sub-
index, Shareholder Rights index represents the shareholder voting rights and dividend policy.  In the high 
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corporate governance firm, shareholder should have proper voting rights and the dividend policy should be 
fully disclosed.  The last sub-index, Disclose and transparency determine the financial and operational 
transparency.  After each index is scored, the CGI is calculated by combining each index.  Full detail of the 
questionnaire is showed on Appendix A. 
 
Cost of Debt 

Cost of debt represents the effective rate that a company finances a new debt instruments. For my 
research, there are two-steps to estimate cost of debt for a firm. First, I estimate credit rating of company. 
Credit ratings are defined as a creditworthiness of a company. Normally, the firms with high-credit rating 
have less default probability on debt instruments than low-credit rating firms. They are ordered, with AAA 
best, AA+ second best and so on. However, in my research, credit ratings are grouped into 4 categories, 
AAA, AA, A and BBB (AA+, AA, AA- are grouped into AA and so on). 

The logistic ordered model is used to estimate company’s credit rating. The formula is represented 
following equation. 
 

     (1) 
 
where  is the credit rating of company i at time t (AAA = 4, AA = 3, A =2 and BBB =1) 
The companies’ credit ratings are gathered from TRISRATING agency and mapped into a quarterly basis. 

 is the vector of explanatory variable which effect  of company i at time t. 
Five sets of explanatory variables used to estimate the firms’ credit rating are from Altman’s model, 

Blume’s model, Shumway’s model, Campbell’s model, and Zmijewski’s model. These explanatory variables 
are shown in Appendix B and can be widely divided into 2 categories, accounting variables and market 
variables. The accounting variables are based on calendar year format. I also lagged market variables for 3 
months, to ensure that accounting information is incorporated into market data. The median of this five 
models is used as a proxy of the company’s credit rating. 

Next, company’s credit rating is converted into cost of debt capital by adding credit spread of 
each rating categories on the yield of Thai government bond at a specific time.  However, in order to be 
able to use credit rating estimation as a proxy of the credit rating of the firm, I have to verify the accuracy of 
credit rating estimation method. If credit-rating estimation model is not accuracy enough to estimate the 
firms’ credit rating, the firms’ estimated credit rating will be unreliable and lead to defective cost of debt. 

 
Cost of Equity 

Four different methods are used to excess the firms’ cost of equity. The first two methods are 
based on asset pricing models. My first one is the capital asset pricing model (CAPM) of Sharpe [1964] 
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and Lintner [1965]. In the CAPM, the expected return on stock i or, equivalently, the cost of equity for firm i 
is as follows. 
 

    (2) 
 
where  is cost of equity of firm i at year t based on the CAPM model.  is the risk-free interest rate 
at year t.  is the expected return on the market index (SET) and is calculated from 10 year historical 
return of SET index (1990-1999) , the CAPM risk of stock i at time t, is the slope in the regression of its 
excess return the market’s excess return in the last 3 year. The regression equation is run on a weekly basis 
and is shown as below. 
 

    (3) 
 
However, recent empirical work suggests that the CAPM is not a good explanation of expected 

returns. Specifically, many papers argue that the market beta ( ) does not show reliable power to explain 
the expected stock return (Fama and French [1992]). Fama and French [1993] propose a three-factor 
pricing model as an alternative choice to excess stock expected returns or cost of equity. Since there is no 
consensus about which asset pricing model is best, I also use three-factor pricing model as a second 
approach to estimate firm costs of equity. Three-factor pricing model is shown as follow. 
 

  (4) 
 
where  is the cost of equity of firm i at year t based on three-factor pricing model. ,  are 
the same as above.  is the expected difference between the returns in a portfolio of small stocks 
and a portfolio of big stocks.  is the expected difference between the returns on a portfolio of 
high book-to-market stocks and a portfolio of low book-to-market stocks. Both  and  
are calculated from 10 year historical records (1990-1999) as the same as . The SMB and HML 
portfolios will be rebalanced at the end of June each year. ,  and are the slopes in the following 
regression. 
 

  (5) 
 
The other two methods are based on implied cost of equity models. Implied cost of equity is to be 

the discount rate the market applies to a firm’s expected future cash flow to arrive at current stock. In this 
research, two models have been used to access the firm’s cost of capital. The first implied model or my 
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third approach is the traditional method which is derived from a constant growth dividend discount model 
(DDM). I estimate the cost of equity from the following equation. 
 

     (6) 

 
where  represents the analysts’ consensus forecast of expected dividend per share for firm i for 
one-year ahead.  data is obtained from I/B/E/S database.  is the cost of equity for firm i at 
year t.  represents stock price of the firm i at year t.  is the constant growth rate of dividend for the 
firm i. It calculated from the median of the historical five year  of the firms. 

Besides a traditional constant growth DDM, there are other models to estimate implied cost of 
equity (e.g., Easton [2004], Claus and Thomas [2001], and Gebhardt, Lee and Swaminathan [2001]) which 
are hinged on the residual valuation model. Later, Botosan and Plumlee [2005] assess the relative reliability 
of five methods of estimating implied or ex ante cost of equity capital by examining the relationship 
between each method’s ex ante cost of equity capital and firm-specific risks (e.g., unlevered beta, size, 
book to market ratio). They find that ex ante cost of equity capital derived from Easton [2004] and Botosan 
and Plumlee [2002] method are associated with firm-specific risks in a consistent and predictable manner. 
Nevertheless, data requirement for Botosan and Plumlee [2002] method is limited by my sample. 
Consequently, I use Easton [2004] model as the last approach to assess the ex ante cost of equity capital. 
This method derives the ex ante cost of equity capital from the following equation. 
 

                                  (7) 

 
where  and  are earnings per share forecasts by analysts for the firm i for one-year and 
two-year ahead from year t. I gather these variables from I/B/E/S.  is the cost of equity capital for firm 
i at year t.  represents stock price of the firm i at year t. 
 
Cost of Capital 

I use weighted average of the after-tax cost of debt capital and cost of equity capital based on the 
proportion of debt and equity in capital structure of the firm (WACC) method to estimate cost of capital. The 
formula is represented as follow, 
 

  (9) 

 
where  is the cost of capital for the frim I at time t which cost of equity component is estimate by 
method k; 1 means estimated by CAPM, 2 means estimated by three-factor pricing model, 3 means 
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estimated by traditional constant growth DDM and 4 means estimated by Easton[2004] model.  and 
 are the same as above. For the market value of equity ( ), I measure it by take average of market 

value of firm i between year t. Interest-bearing debt for the firm i in year t ( ) is measuring by take 
average of interest-bearing debt between which reported in quarterly financial statement. (t) is tax rate 
 
Control Variables 

I divide control variables into three parts as follows. 
 

Control Variables – Cost of Debt 
The control variables of the cost of debt capital regression model were chosen based on prior 

researches (e.g., Sengupta [1998], Ashbaugh-Skaife et al [2006]). Two control variables are used in this 
section. The first one is the leverage factor, I control leverage factor as a natural logarithm of the ratio of the 
book value long-term debt to the market value of equity. Firms with higher this ratio are expected to have 
higher cost of debt because they have higher default risks. The second control variable is profit margin. In 
general, the firms with a higher profit margin are likely to have a lower. I use the ratio of income before 
extraordinary items to net sales in year t as the proxy of profit margin.  

 
Control Variables – Cost of Equity 

Botosan and Plumlee [2005] indicate that a good measure of implied cost of equity or expected 
return on equity investment will have relationship with risk factors (i.e., beta, size and market-to-book ratio) 
as same as in literatures. With respect to beta, Sharpe [1964] formalize the prediction that the firm’s 
expected return should positively relationship with its beta and develop this relationship into CAPM. Later 
on, Fama and French [1992] develop a three factor asset pricing model which including three risk factors 
(i.e., beta, size and market-to-book ratio) and convince that their asset pricing model outperforms the 
CAPM. Therefore I use beta, size and market-to-book ratio as control variables in my regression. Beta is the 
slope in the regression of its excess return the market’s excess return in the last 3 year. The regression is 
used from equation 3. Size is the natural logarithm of market capitalization. Market-to-book ratio is the ratio 
of market capitalization to the book value of equity. 
 
Control Variables – Cost of Capital 

I merge the control variables of the cost of debt capital and cost of equity capital as a proxy for the 
control variables of the cost of capital, i.e., leverage, profit margin, beta, size, the market to book ratio. 

 
Corporate Governance and Cost of Capital 

To empirically investigate the extent to which governance attributes that affect firms’ cost of equity 
capital, cost of debt capital, and cost of capital in non-financial publicly traded Thai firms. I use OLS 
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regression model to investigate the relationship between these dependent variables ( , , and 
) and  

 
    (10) 

 
   (11) 

 
  (12) 

 
where ,  and  are the same as above.  is Corporate Governance Index for the 
firm i in year t.  is the set of control variables j for the firm i in year t.  is coefficient of the 
control variable j. 
 
5. Result 

In this section, I will present result of regression analysis in the relationship between cost of equity, 
cost of debt, cost of capital and corporate governance. Cost of debt is estimated by using credit rating 
method. For cost of equity, I use four methods, namely, Easton, DDM, Three-factor model, and CAPM. Cost 
of capital is the weighted average between cost of debt and cost of equity. Lastly, corporate governance is 
used by corporate governance index as a proxy. 
 
Cost of Debt and Corporate Governance 

Table 1 shows the accuracy tests of five credit rating estimations and their median. Credit ratings 
reported by TRISRATING agency in year 2008 are used to be a sample. From Table 1, Altman model is the 
best credit rating estimation model when compare among five models. However, the median of all 5 models 
is the best of all methods. It’s a percent correct on the 156 credit rating is 73%. This result suggests that the 
median of five models is accuracy enough to be a proxy of the firm’s credit rating. 

Table 2 reports the regression result between cost of debt and corporate governance level. This 
regression reports the result from equation 11 in which cost of debt is the dependent variable, corporate 
governance is the explanatory variable, and control variables. 

The result shows that CGI has negative relationship with cost of debt and also is negatively 
significant at 1% level.  The adjusted R2 is around 0.11. This is strong evidence supporting an idea that 
improving corporate governance level can reduce the cost of debt of the firm. For other independent 
variables, all of estimated coefficients are consisted with Sengupta [1998], Ashbaugh-Skaife et al [2006]. 
Leverage factor (LEV) has positive relationship with cost of debt while profit margin (PMAR) has negative 
relationship with cost of debt. Leverage is positively significant at 1* level, but profit margin is negatively 
significant at 10% level. 
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Table 1 
Credit-Rating Estimated Accuracy Test  

 Credit Rating Estimated Model 
 Altman Blume Campbell Shumway Zmijewski Median 
Observations 156 156 156 156 156 156 
Correct 111 95 98 99 109 114 
% Correct 71% 61% 63% 63% 70% 73% 
 
 
Table 2 
Regression result: cost of debt on Corporate Governance Index (CGI), and other control variables. 

Independent  Variables CD 

Intercept 0.045*** 
(8.609) 

LEV 3.13E-05*** 
(3.975) 

PMARGIN -4.16E-06* 
(-1.686) 

CGI -0.003*** 
(-2.861) 

R2 0.11 
N 2548 

 
Note: Coefficients are presented in boldface. Standard errors are in parentheses. *, ** and*** indicate 
significance at 10%, 5%, 1% level, respectively. 
 
Cost of Equity and Corporate Governance 
Table 3 reports the regression results between cost of equity estimated by 4 different methods and 
corporate governance level. The results are reported in each column by dependent variable is cost of 
equity measure by using Capital Asset Pricing Model (CE1), Three-Factor Asset Pricing Model (CE2), 
Dividend Discount  Model (CE3) and Easton model (CE4) respectively. Corporate governance index (CGI) 
is independent  variable, beta, size and market to book ratio (MB) are control variables. 
Regression result from Table 3 shows that CGI has negative relationship with all cost of equity measure. 
CGI is negatively significant at 1% in Easton model, 5 % in Dividend Discount Model, Three-Factor Asset 
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Pricing Model and CAPM. The adjusted R2 is ranged from 0.016 to 0.94. This is also strong evidence 
supporting an idea that improving corporate governance level can reduce the cost of equity of the firm. For 
the control variable coefficients, all of coefficients in Easton model and DDM model are consistent with the 
theory. BETA has positive relationship with CGI while SIZE and MB have negative relationship with CGI. 
However, MB is not consistent with the theory in Three-Factor Asset Pricing Model and CAPM model, while 
SIZE is not in line with the theory in CAPM model. 
 
Table 3 
Regression result: cost of equity on Corporate Governance Index (CGI), and other control variables 

Independent 
Variables 

 Cost of Equity 
CE1 CE2 CE3 CE4 

Intercept 0.024*** 
(21.866) 

0.158*** 
(16.145) 

0.455 
(1.595) 

0.334*** 
(16.1) 

BETA 0.065*** 
(241.622) 

0.121*** 
(32.201) 

0.265*** 
(2.763) 

0.033*** 
(4.832) 

MB 1.19E-05 
(0.984) 

2.99E-04* 
(1.763) 

-0.018 
(-0.733) 

-0.005** 
(-2.414) 

SIZE 2.8E-04*** 
(2.947) 

-0.013*** 
(-11.521) 

-0.053 
(-1.590) 

-0.017*** 
(-7.525) 

CGI -0.002** 
(-2.081) 

-0.03** 
(-1.849) 

-0.097** 
(-1.761) 

-0.101*** 
(-4.886) 

R2 0.946 0.284 0.016 0.166 
N 2548 2548 720 773 

Note: Coefficients are presented in boldface. Standard errors are in parentheses. *, ** and*** indicate 
significance at 10%, 5%, 1% level, respectively. 
 
Cost of capital and Corporate Governance 
Table 4 reports the regression results between cost of capital estimated by 4 different methods and 
corporate governance level. The results are reported in each column by dependent variable is cost of 
capital measure by using Capital Asset Pricing Model (CC1), Three-Factor Asset Pricing Model (CC2), 
Dividend Discount  Model (CC3) and Easton model (CC4) respectively. Corporate governance index (CGI) 
is independent variable, beta, size, market to book ratio (MB), leverage (LEV) and profit margin (PMAR) are 
control variables. 
 
Regression result from Table 4 shows that CGI has negative relationship with all cost of capital measure. 
CGI is negatively significant at 1% in Easton model, 5 % in DDM and Three-Factor Asset Pricing Model and 
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10% in CAPM. The adjusted R2 is ranged from 0.033 to 0.659. This is quite strong evidence supporting an 
idea that improving corporate governance level can reduce the cost of capital of the firm. For the control 
variable coefficients, all of coefficients in Easton model are consistent with the theory. BETA and LEV have 
positive relationship with CGI while SIZE, MB and PMAR have negative relationship with CGI. However, MB 
is not consistent with the theory in DDM and Three-Factor Asset Pricing Model and not significantly different 
from zero in CAPM. SIZE is not in line with the theory in CAPM model. LEV is not significantly different from 
zero in DDM, Three-Factor Asset Pricing Model and CAPM model. Finally, PMAR is not consistent with the 
theory in DDM model, and not significantly different from zero in 3FAC model. 
 
Table  4 
Regression result: cost of capital on Corporate Governance Index (CGI), and other control variables 

Independent 
Variables 

Cost of Capital 
CC1 CC2 CC3 CC4 

Intercept 0.019*** 
(5.081) 

0.065*** 
(8.334) 

0.126*** 
(2.732) 

0.185*** 
(11.17) 

BETA 0.029*** 
(24.415) 

0.047*** 
(7.478) 

0.027* 
(1.727) 

0.012*** 
(4.286) 

MB -3.98E-06 
(-0.122) 

1.8E-04*** 
(3.304) 

0.013*** 
(3.137) 

-0.003** 
(-3.7) 

SIZE 0.001*** 
(5.166) 

-0.002*** 
(-5.789) 

-0.012** 
(-2.151) 

-0.009*** 
(-3.82) 

LEV -9.83E-06 
(-0.292) 

-2.42E-04 
(-0.588) 

-7.74E-04 
(-0.129) 

0.011*** 
(5.229) 

PMAR -5.7E-06*** 
(-9.147) 

1.15E-05 
(1.527) 

0.054** 
(2.558) 

-0.061* 
(-1.8) 

CGI -0.005* 
(-1.646) 

-0.006** 
(-1.976) 

-0.1** 
(-2.167) 

-0.029*** 
(-4.221) 

R2 0.659 0.284 0.033 0.104 
N 2548 2548 720 773 

 
Note: Coefficients are presented in boldface. t-Statistic values are in parentheses. *, ** and*** indicate 
significance at 10%, 5%, 1% level, respectively. 
 
6. Conclusion 

This study investigates the relationship between corporate governance and cost of capital and its 
components in Thai capital markets. Although there are previous researches studying the relationship 
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between corporate governance and cost of capital as well as cost of equity capital and cost of debt capital. 
The results may inconsistent in Thai capital market because the unique of Thai capital market. Moreover, 
there is a research investigate the effect of corporate governance on cost of capital in Thailand, but the 
result is unreliable due to improper method to measuring cost of debt and short sample period.  Therefore, I 
reinvestigate the effect of corporate governance and cost of capital in Thailand. I use credit rating 
approach to estimate the credit rating of the firm and convert it into cost of debt by using credit spread. 
Cost of equity is estimated by four different models, namely Easton model, dividend discount model, three-
factor asset pricing model, and capital asset pricing model. Cost of capital is the weighted average 
between cost of debt and cost of equity. Lastly, corporate governance level is used by corporate 
governance index (CGI) as a proxy and is conducted following Ananchotikul [2007] approach. 

After control for other variables, the regression result shows that cost of debt, cost of equity and cost of 
capital have a negative relationship with corporate governance level. This result is in line with Ashbaugh-
Skaife et al. [2006], Reverte [2007] and Anuchitworawong [2008]. The result will provide us the extra 
understanding the effect of corporate governance on cost of capital. Moreover, it also gives another 
explanation to practitioners why corporate governance can enhance firm value. Finally, it will inform 
managers that improving corporate governance practices may reduce firm’s cost of capital. As a result, 
managers can create firm value more easily.  
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Appendix 
A: Questions for corporate governance index construction 

Code Questions Scoring Rule  Max. Score Weight 
A. Board Structure 6.00 20% 

A1 What is the size of the board of directors? 1 if 5 <=a1<=12; ;0 otherwise 1.00  
A2 What is the size of executive board? 1 if a2 <= 12 ;0 otherwise 1.00  
A3 How many directors are also managers? 1 if a3/a1 < 1/3 ;0 otherwise 1.00  
A4 How many directors are dependent? 1 if a4/a1 > 1/3 ;0 otherwise 1.00  
A5 Does the firm state the definition of independence in the disclosure report? 1 if a5=1 ;0 otherwise 1.00  
A6 How many directors have attended director training programs by the Thai Institution of 

Directors Association? 
1 if a6/a1 >1/2 ;0 otherwise 1.00  

B. Conflict of Interest 8.00 25% 

B1 Is the chairman is the same person as CEO? 1 if b1=0 ;0 otherwise   
B2 Is the chairman independent? 1 if b2=1 ;0 otherwise   
B3 How many public companies dose the chairman currently serve as a director or a manager? 1 if b3<=3 ;0 otherwise   
B4 Does an audit committee exist? 1/2 if b4=1 ;0 otherwise   
B5 - Chair by independent director? 1/6 if b5=1 ;0 otherwise   
B6 - Role and responsibilities clearly stated? 1/6 if b6=1 ;0 otherwise   
B7 - Performance or meeting attendance disclosure? 1/6 if b7=1 ;0 otherwise   
B8 Does a nominating committee exist? 1/2 if b8=1 ;0 otherwise   
B9 - Chair by independent director? 1/6 if b9=1 ;0 otherwise   
B10 - Role and responsibilities clearly stated? 1/6 if b10=1 ;0 otherwise   
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Code Questions Scoring Rule  Max. Score Weight 
B. Conflict of Interest   8.00 25% 

B11 - Performance or meeting attendance disclosure? 1/6 if b11=1 ;0 otherwise   
B12 Does a remuneration committee exist? 1/2 if b12=1 ;0 otherwise   
B13 - Chair by independent director? 1/6 if b13=1 ;0 otherwise   
B14 - Role and responsibilities clearly stated? 1/6 if b14=1 ;0 otherwise   
B15 - Performance or meeting attendance disclosure? 1/6 if b15=1 ;0 otherwise   
B16 Does a corporate governance committee exist? 1/2 if b16=1 ;0 otherwise   
B17 - Chair by independent director? 1/6 if b17=1 ;0 otherwise   
B18 - Role and responsibilities clearly stated? 1/6 if b18=1 ;0 otherwise   
B19 - Performance or meeting attendance disclosure? 1/6 if b19=1 ;0 otherwise   

B20 Does the firm has a policy that specifies a minimum number of independent directors? 1/3 if b20=1 ;0 otherwise   
 Does the firm discuss the following internal-control issues in the disclosure report?     
B21 - Organization and control environment 2/15 if b21=1 ;0 otherwise   
B22 - Risk management 2/15 if b22=1 ;0 otherwise   
B23 - Management control activities 2/15 if b23=1 ;0 otherwise   
B24 - Information and communication 2/15 if b24=1 ;0 otherwise   
B25 - Monitoring and evaluation 2/15 if b25=1 ;0 otherwise   

C. Board Responsibilities 13.00 20% 

C1 Number of board meeting per year 1 if c1>4 ;0 otherwise 1.00  
C2 Average director’s meeting attendance c2/c1 ;0 otherwise 1.00  
C3 Average independent directors meeting attendance c3/c1 ;0 otherwise 1.00  
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Code Questions Scoring Rule  Max. Score Weight 
C. Board Responsibilities   13.00 20% 

C4 Is there a board meeting solely for independent directors? 1 if c4=1 ;0 otherwise 1.00  
C5 Number of audit committee meeting per year 1 if c5=>4 ;0 otherwise 1.00  
C6 Average audit committee meeting attendance  c6/c5 ;0 otherwise 1.00  
C7 Is there at least one accounting expert on the audit committee? 1 if c7=1 ;0 otherwise 1.00  
C8 How many public companies does the chairman of audit committee serve as a director or 

manager? 
1 if c8<=3 ;0 otherwise 1.00  

C9 Does the firm clearly distinguish the role and responsibilities of the board and management? 1/3 if c9=1  ;0 otherwise 0.33  
C10 Does the firm disclose that directors evaluation system exists? 1/3 if c10=1 ;0 otherwise 0.33  
C11 Does the firm have an option scheme which incentivizes management? 1/3 if c11=1 ;0 otherwise 0.33  
C12 Has there been any legal dispute where the firm was claimed to be a fault during the past 

year? 
1 if c12=0 ;0 otherwise 1.00  

C13 Has there been any sanction to the board, management, or other insider for violations of 
Securities and/or Corporations laws in the last two years? 

3*(1-c13) ;0 otherwise 3.00  

D. Shareholder Rights 7.00 10% 

D1 Does the firm hold an annual general shareholder meeting? 1 if d1=1 ;0 otherwise   
D2 Does the firm employ one-share-one-vote rule? 1 if d2=1 ;0 otherwise   
D3 Is cumulative voting allowed in electing directors? 1 if d3=1 ;0 otherwise   
D4 Is voting by mail allow? 1 if d4=1 ;0 otherwise   
D5 How many days in advance does the company send out a notice of general meetings to 

shareholders? 
d5/14 ;0 otherwise   
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Code Questions Scoring Rule  Max. Score Weight 
D. Shareholder Rights   7.00 10% 

D6 Is proxy voting allowed? 1 if d6=1 ;0 otherwise   
D7 Does the firm disclosure a dividend policy? 1/3 if d7=1 ;0 otherwise   
D8 What is the minimum dividend (as a percentage of net profit) according to the dividend policy? 1/3*d8/100 ;0 otherwise   
D9 Does the firm provide an explanation/rationale for setting dividend at the specified level? 1/3 if d9=1 ;0 otherwise   
E. Disclosure and Transparency 13.00 25% 

 Does the firm disclose the following information in the disclosure report?     
E1 - Board meeting attendance of individual directors 1 if e1=1 ;0 otherwise 1.00  
E2 - Board compensation and/or benefits of individual directors 1 if e2=1 ;0 otherwise 1.00  
E3 - Directors shareholding 1 if e3=1 ;0 otherwise 1.00  
E4 - Management shareholding 1 if e4=1 ;0 otherwise 1.00  
E5 - Related party transaction in detail 1 if e5=1 ;0 otherwise 1.00  
E6 - Corporate group structure 1 if e6=1 ;0 otherwise 1.00  
E7 - Grouping of major shareholding who belong to the same family/economics unit  1 if e7=1 ;0 otherwise 1.00  
E8 Does investor relation unit exist? 1 if e8=1 ;0 otherwise 1.00  
E9 Does the firm mention its investor relations activity carried out during the past year? 1 if e9=1 ;0 otherwise 1.00  
E10 Does the firm’s Annual Report include a section devoted to corporate governance principles 

and implementations? 
1 if e10=1 ;0 otherwise 1.00  

E11 How many times in the last two years has the firm been charged for failures to publish 
company reports within the specified periods? 

3-e23 ;0 otherwise 3.00  
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B: Data requirement for estimate firm’s credit rating 
Table 5 Explanatory Variables from Five Different Models 

 Altman Blume Campbell Shumway Zmijewski 

WC/TA       

EBIT/TA       

ME/TL       

AGE       

OPTMAR       

LTD/TA       

TD/TA       

BETA       

NI/TA        

NI/MTA       

TL/TA        

TL/MTA       

CA/MTA       

EXRET        

RSIZE        

SD        

MB       

PRICE       

CA/CL       

 
Table 5 represents the explanatory variables that used to estimate the credit rating of the firm. The explanatory 
variables are from Altman’s model, Blume’s model, Shumway’s model, Campbell’s model, and Zmijewski’s model. 
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Where WC is the net working capital, EBIT is the earnings before interest and tax, ME is the market value of 
equity, TL is the total liabilities, AGE is the number of years since a firm has been first rated by a rating agency, 
OPTMAR is operating profit margin, LTD is long-term debt, TD is total debt, BETA is the slope in the regression of 
its excess return the market’s excess return in the last 3 year, TA is the total asset, MTA is the market value of total 
asset and equal to the combination of market value of equity and book value of liability, CA is current asset, CL is 
current liabilities, EXRET is measured as a monthly log excess on each firm’s equity relative to SET index , RSIZE 
is relative size of each firm which calculate as the log ratio of its market capitalization to that of the SET index, SD 
is standard deviation of each firm’s daily stock returns over the past three months, MB is the ratio of market to 
book value of equity, and PRICE is the natural logarithm of the stock price. 
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ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างคณะกรรมการบริหารบริษทักบัโครงสร้างเงนิทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
The Relationship between the Company Board Structure and the Capital Structure of Listed Companies in the 

Stock Exchange of Thailand (SET) 
อศันยั  ธุรวติกลุ*, รวี   ลงกานี** และ นฤนาถ ศราภยัวานิช*** 

 
บทคัดย่อ 

การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างคณะกรรมการบริหารบริษัทกบัโครงสร้างเงินทุน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรวบรวมข้อมลูใน งบการเงินและแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) ในช่วงปี พ.ศ.2549 – พ.ศ.2551 จํานวน 525 กลุ่มตวัอยา่ง โดยกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวไม่รวมถงึ บริษัทใน
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market Alternative Investment: MAI) กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน บริษัท
ที่แก้ไขการดําเนินงานไม่ได้ตามกําหนด (Non-Performing Group) และบริษัททีม่ีข้อมลูไม่ครบ 3 ปี 

การศึกษาครัง้นีใ้ช้การวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้การทดสอบถดถอยแบบพหุคูณในการทดสอบความสัมพันธ์
ระหวา่งโครงสร้างคณะกรรมการบริหารบริษัทกบัโครงสร้างเงินทนุของบริษัท โดยตวัแปรที่ใช้ในการศึกษาเร่ืองโครงสร้างคณะ
กรรมการบริหารบริษัทประกอบด้วย  ขนาดของคณะกรรมการ สดัส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  การควบรวมตําแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดกบัประธานกรรมการในคนเดียวกนั และค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร ส่วนตวัแปรควบคุม ประกอบด้วย ขนาด
ของกิจการ ความสามารถในการทํากําไร และสภาพคล่องของกิจการ 

ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรที่ใช้แทนโครงสร้างคณะกรรมการบริหารบริษัทมีเพียงขนาดของคณะกรรมการบริษัท
เท่านัน้ที่มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทอย่างมีนัยสําคญั ณ ระดบันัยสําคญัทางสถิตที่ 0.05 โดยขนาดของ
คณะกรรมการบริษัทส่งผลต่อโครงสร้างเงินทนุในทศิทางตรงกนัข้าม สําหรับตวัแปรสดัส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร การ
ควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดกบัประธานกรรมการในคนเดียวกัน  และค่าตอบแทนของฝ่ายบริหารค่าตอบแทนของฝ่าย
บริหาร ไม่มีนยัสําคญัตอ่โครงสร้างเงินทนุของบริษัท และในส่วนของตวัแปรควบคมุ คือขนาดของกิจการ พบวา่มีความสมัพนัธ์
กบัโครงสร้างเงินทนุของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิตที ่0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และ
ยงัพบว่าความสามารถในการทํากําไร และสภาพคล่องของกิจการนัน้ มีความสมัพนัธ์กับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทอย่างมี
นยัสําคญั ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิตที ่0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม  

                                                
* นกัศกึษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ภาควิชาการเงินและการธนาคาร  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
*** ดร. อาจารย์ภาควิชาการเงินและการธนาคาร  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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Abstract  
This study aims to study the relationship between the company board structure and the capital structure 

of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand (SET). The data were collected from financial statements 
and the Annual Registration Statements (Form 56-1) consisting of 525 firms during 2006 – 2008 which excluded 
Market Alternative Investment: (MAI), Listed companies in financial industry, non-performing group and listed 
companies with incomplete data during three years. 

This study used multiple regression analysis equations to test the hypothesis between company board 
structure and capital structure. The company board structure in this study focuses on contents board of directors. 
There are four characteristics of board measurements which are board size, board composition, CEO duality and 
management compensations. In addition, their control variables are size (sales), profitability and liquidity. 

The findings showed that the only factor that affects capital structure in the opposite direction at the 
significant level of 0.05 is the board size of company. On the contrary, the board composition, CEO dualit y and 
management compensations have no significant effect on capital structure. The control variable is size (sales) 
which affects capital structure in the same direction at the significant level of 0.05, while the other control 
variables are profitability and liquidity which have affect capital structure in the opposite direction at the significant 
level of 0.05 
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1. บทน า 
 การตดัสินใจด้านการเงินทีบ่ริษัทต่างๆ ต้องเผชิญนัน้ คือการตดัสินใจเลือกส่วนประสมของโครงสร้างเงินทุน ระหว่าง
การจดัหาเงินทนุโดยการกู้ยมืเงิน (หนีส้ิน) หรือ การจดัหาเงินทนุโดยใช้เงินทนุในส่วนของเจ้าของบริษัท (Glen and Pinto, 1994 
อ้างถงึใน Abor, 2007) การตดัสินใจด้านการจดัหาเงินทนุนัน้มีความสําคญัอย่างยิ่งต่อบริษัท เน่ืองจากบริษัทมีความต้องการที่
จะสร้างความมัง่คัง่สูงสุดให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท และการตดัสินใจดงักล่าวยงัมีผลอย่างมากต่อความสามารถของบริษัทใน
การรับมือกบัสภาพแวดล้อมในการแข่งขนัที่บริษัทต้องเผชิญอยู่ (Abor and Biekpe, 2005 อ้างถึงใน Abor, 2007) ปัจจัย
สําคญัคือการที่บริษัทจะต้องจดัหาโครงสร้างเงินทนุระหว่างหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้น เพื่อที่จะสร้างความมัง่คัง่ให้กบับริษัท
อย่างยัง่ยนื             บริษัทจะต้องเลือกโครงสร้างเงินทุนจากรูปแบบโครงสร้างที่หลากหลาย ซึง่อาจก่อให้เกิดหนีส้ินแก่บริษัท
ในจํานวนที่แตกตา่งกนั ซึง่บริษัทอาจใช้วิธีการจดัหาเงินทนุโดยการกู้ยืมเงิน การใช้ตราสารหนี ้ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ การ
เซน็สญัญาล่วงหน้า หรือจดัหาเงินทนุจากส่วนของเจ้าของบริษัท ได้แก่ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ หรือกําไรสะสม เพื่อก่อให้เกิด
มลูค่าตลาดสงูสดุแก่บริษัท และสร้างความมัง่คัง่สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น (Abor, 2007) โดยลกัษณะโครงสร้างเงินทุนของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีพ.ศ. 2546 มีอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนโดยเฉลี่ยของบริษัท       จดทะเบียน
ยกเว้นกลุ่มธนาคารและการเงินอยู่ที่ 1.26 เท่า (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2546: ออนไลน์) ส่วนในปีพ.ศ.2549 
อตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนโดยเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนยกเว้นกลุ่มธนาคารและการเงินลดลงอยู่ที่ 1.01 เท่า โดยลดลงจากปี
พ.ศ. 2546 ถงึร้อยละ 20 (ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย, 2549ข: ออนไลน์) 
 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารบริษัทเป็นสว่นสําคญัในการผลกัดนัเร่ืองการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเพื่อช่วย
ลดปัญหาความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ระหว่างผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร ซึง่มีสาเหตมุาจากแต่ละฝ่ายต้องการทีจ่ะเพิม่อํานาจและ
ความเป็นเจ้าของในกิจการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง และผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการดําเนินงานของ
ผู้บริหารได้อย่างสมบูรณ์ โครงสร้างคณะกรรมการบริหารบริษัทได้ถูกนํามาศกึษาเชิงประจกัษ์ในงานวิจัยในอดีตว่ามีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจด้านโครงสร้างเงินทุนของบริษัท  งานวิจัยดังนัน้ได้ระบุถึงคุณลักษณะของโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร
บริษัทประกอบด้วย ขนาดของคณะกรรมการ สดัส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร การควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดกบั
ประธานกรรมการในคนเดียวกนั (CEO Duality) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งและเงินเดือนของผู้บริหาร แต่อย่างไรก็ตาม ผล
จากการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างคณะกรรมการบริหารบริษัทกับโครงสร้างเงินทนุในเบือ้งต้นนัน้ ยงัปรากฏความ
ผนัผวน (Abor, 2007) โดย Pfeffer and Salancick (1978 อ้างถึงใน Abor, 2007) และ Lipton and Lorsch (1992 อ้างถึงใน 
Abor, 2007) ได้ศกึษา และค้นพบความสมัพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัระหว่างโครงสร้างเงินทนุกบัขนาดของคณะกรรมการ ในขณะ
ที่ Berger and other (1997 อ้างถึงใน Abor, 2007) ได้พบว่าบริษัทที่มีคณะกรรมการจํานวนมากจะมีอตัราความเสี่ยง
ทางด้านการเงินและหนีส้ินตํ่า ซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่าขนาดของคณะกรรมการที่มีขนาดใหญ่นัน้จะมีแรงกดดันที่มากขึน้ต่อ
คณะกรรมการทีต้่องบริหารการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงภาวะความเส่ียง ในขณะที่ Jensen (1986 อ้างถึงใน 
Abor, 2007) และ Berger and other (1997 อ้างถึงใน Abor, 2007) ได้ศึกษาแล้วพบว่าบริษัทที่มีระดบัการก่อหนีท้ี่สูงจะมีผู้
ร่วมบริหารจากภายนอกในจํานวนที่สูงเช่นเดียวกนั ซึง่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Abor (2007) ที่พบความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดยีวกนัระหวา่งโครงสร้างเงินทนุกบัสดัส่วนของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร สําหรับการควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสูงสุด
กบัประธานกรรมการในคนเดียวกนันัน้ Fosberg (2004 อ้างถึงใน Abor, 2007) ไม่พบความสมัพนัธ์ทางสถิติกบัโครงสร้าง
เงินทุน       แต่ Abor (2007) กลับค้นพบความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างการควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับประธาน
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กรรมการในคนเดียวกันกับโครงสร้างเงินทุนในทิศทางเดียวกัน  นอกจากนีผู้้ วิจัยท่านอื่ นได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
โครงสร้างเงินทนุกบัผลตอบแทนของผู้บริหารแล้วพบว่ามีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม ไม่ว่าจะเป็น Berger and other 
(1997 อ้างถึงใน Abor, 2007) และ Yu and other (2002 อ้างถึงใน Abor, 2007) และ Abor (2007) เป็นต้น การศึกษาเร่ือง
โครงสร้างคณะกรรมการบริหารบริษัทในประเทศไทยนัน้ยงัไม่มีการศกึษาเร่ืองนีโ้ดยตรง แต่ได้มีการนําเร่ืองนีม้าทําการศกึษา
ในเชิงของการกํากบัดูแลกิจการที่ดี หรือ บรรษัทภิบาล เช่น นวลนภา อคัรพุทธิพร และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2550) ได้ศึกษา
เร่ือง คะแนนการประเมินการกํากบัดแูลกิจการมีความสมัพนัธ์กบัมลูค่าของกิจการหรือไม่ ผลการศึกษาพบว่า การที่บริษัทจัด
ให้มีการกํากบัดแูลกิจการที่ดีจนได้รับผลการประเมินการกํากบัดูแลกิจการที่มีช่วงคะแนนที่แตกต่างกันไปไม่มีความสมัพนัธ์กบั
มลูค่าของกิจการ และไมตรี เอือ้จิตอนันตกลุ (2549) ได้ศกึษาเร่ือง การกํากับดูแลกิจการที่ดีช่วยการลงทุนหรือไม่ ผลการศึกษา
พบวา่ จํานวนกรณีพิพาททางกฎหมายเป็นประเด็นสําคญัทีส่ดุทีน่กัลงทนุสถาบนัและตา่งประเทศให้ความสําคญั เป็นต้น 
 จากการศึกษาเชิงประจักษ์ข้างต้นนีแ้สดงให้เห็นว่าโครงสร้างเงินทุนและ โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร
บริษัทมีความสัมพันธ์กนั ซึ่งผลของการศึกษาจากผู้ศึกษาท่านอื่นยงัปรากฎความผันผวน และในด้านของโครงสร้างคณะ
กรรมการบริหารบริษัทนัน้ยงัเป็นประเด็นสําคญัในหลายประเทศที่ศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์ของโครงสร้างเงินทุนกับการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ดงันัน้จากประเด็นดังกล่าวจึงเป็นเหตุจูงใจให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างคณะ
กรรมการบริหารบริษัทกบัโครงสร้างเงินทนุของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมลูสนบัสนุน
ให้ผู้ มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ใช้ในการตดัสินใจได้อย่างถกูต้องและเหมาะสมต่อไป 
 โครงสร้างบทความนีไ้ด้แบ่งการนําเสนอเป็น 5 ส่วน  โดยส่วนที่ 1 เป็นบทนํา  ส่วนที่ 2 กล่าวถึงแนวคิดและ
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลและวิธีการศึกษา  ส่วนที่ 4 นําเสนอผลการศึกษา  และส่วนที่ 5 สรุปผลและ
อภิปรายผลการศกึษา 

 

2. แนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ความเป็นมาของการก ากบัดูแลกจิการในประเทศไทย 

จากวิกฤตการณ์ภาวะเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ซึง่มีผลกระทบตอ่เน่ืองต่อความเสียหายในตลาดทนุ  รัฐบาลจึงเล็งเห็น
ถงึความจําเป็นเร่งด่วนในการฟืน้ฟตูลาดทนุไทย  จึงได้มีนโยบายให้จดัการประชมุเพื่อจดัทําแผนแม่บทในการพฒันาตลาดทุน
ขึน้  การประชุมในครัง้นัน้ผู้แทนจากภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์หลายประการ โดยมาตรการ
สําคัญที่ที่ประชุมให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ การสร้างบรรษัทภิบาลในตลาดทุน ทัง้ในด้าน บริษัทจดทะเบียนและสถาบัน
ตวักลางรวมไปถงึองค์กรกํากบัดแูลด้วย  นอกจากนีร้ัฐบาลได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้ปี พ.ศ. 2545 เป็นปีเร่ิมต้นแห่งการ
รณรงค์การมีบรรษัทภิบาลที่ดี และเพื่อให้การส่งเสริมบรรษัทภิบาลมีพฒันาการที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง  เมื่อต้นปี  พ.ศ. 
2545 รัฐบาลจงึได้จดัตัง้คณะกรรมการบรรษัทภบิาลแห่งชาตขิึน้  เพื่อมีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมการมีบรรษัทภิบาลที่ดี
และจดัเร่ืองนีใ้ห้เป็นวาระแหง่ชาติ (National Agenda)  ขณะเดียวกนัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้เสนอหลกัการกํากบั
ดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ให้แก่บริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิและกําหนดให้บริษัทจดทะเบียนทกุบริษัทต้องเปิดเผย
การปฏบิตัิ ตามหลกัการกํากบัดแูล กิจการทีด่ีดงักล่าว  ตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2545   ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2549 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออกหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดี 5 หมวด สําหรับบริษัทจดทะเบียน        ปี พ.ศ. 
2549  ซึง่เป็นการนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีด่ี 15 ข้อเดิมมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้ใกล้เคียงกับหลกัการกํากบัดูแลกิจการ 
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ปี พ.ศ.2547 ขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพฒันา (Organization for Economic Co-operation and Development: 
OECD) ซึง่เป็นองค์กรที่กําหนดหลกัการกํากบัดแูลกิจการฉบบัสากล  รวมทัง้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของธนาคารโลกที่
ได้จากการเข้าร่วมโครงการประเมินผลการปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลด้านบรรษัทภิบาล                 โดยกําหนดให้บริษัทจด
ทะเบียนทุกบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี พ.ศ. 2549 ตัง้แต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 และนอกจากการออกหลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ดีแล้ว  ตลาดหลกัทรัพย์ยงัได้
จดัให้มีกิจกรรมและโครงการบรรษัทภิบาลทีด่ีขึน้ (ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย, 2549ก: ออนไลน์) 

2.2 โครงสร้างคณะกรรมการ (Board Structure) 
 กิจการขนาดเล็ก หรือกิจการครอบครัว ส่วนมากเจ้าของเงินทุนของกิจการ และผู้บริหารจัดการ มักรวมอยู่ในบุคคล
คนเดียวกนั ดงันัน้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารจดัการ ก็มกัจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของเงิน ครอบครัว และกิจการไปด้วย  แต่
เมื่อกิจการมีการระดมทนุจากประชาชน หรือบุคคลภายนอกเข้ามาด้วย ลักษณะการบริหารจัดการก็จําเป็นต้องเปลี่ยนไปใน
ความเป็นบริษัท โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียน บทบาทของ ‚เจ้าของเงิน‛ ‚บริษัท‛ และ ‚ผู้จดัการ‛ ล้วนแยกจากกนั เจ้าของเงิน
หรือผู้ ถือหุ้นไม่ได้เป็นผู้ บริหารกิจการโดยตรง แต่แต่งตัง้ ‚กรรมการ‛ เป็นผู้ แทนเพื่อบริหารบริษัทในรูป ‚คณะกรรมการ‛ ซึ่ง
ส่วนมากแล้วคณะกรรมการก็มิได้จัดการบริษัทเอง แต่แต่งตัง้ผู้ จัดการทําหน้าที่บริหารจัดการบริษัทอีกชัน้หนึ่ง โดย
คณะกรรมการในฐานะผู้แทนของ ผู้ถือหุ้น จึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดแูลให้ผู้จัดการ บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ที่ดทีี่สดุของผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นเจ้าของเงิน และเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการนัน้ โดยกรรมการทกุคนในฐานะส่วนหนึ่งขอ
คณะกรรมการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีน่ีอ้ยา่งเท่าเทยีมกนั (คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เล่ม 1 ระบบออนไลน์, 2552)  
 หลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2549 ได้กล่าวไว้ว่าคณะกรรมการมีบทบาทสําคญัในการ
กํากบัดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสดุของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตัิหน้าที่ต่อผู้ ถือหุ้นและเป็น
อิสระจากฝ่ายจัดการ คณะกรรมการควรมีภาวะผู้นํา วิสยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการควรจดัให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่าย
จดัการที่ชดัเจน และดแูลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆของบริษัทได้ดําเนินไปในลกัษณะที่ถกูต้อง
ตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

2.3 ทฤษฎีโครงสร้างเงนิทุน (Capital Structure Theory) 
 ววิฒันาการของทฤษฎโีครงสร้างเงินทนุ เร่ิมขึน้เมื่อต้นทศวรรษ 1950 โดย David Duran ซึง่ได้เสนอแนวคิดที่คํานึงถึง
ผลกระทบของภาระผูกพันทางการเงิน (Financial Leverage) ต่อมูลค่าของกิจการ คือ แนวคิดกําไรสุทธิ (Net Income 
Approach) แนวคิดกําไรจากการดําเนินงานสุทธิ (Net Operating Income Approach) และ แนวคิดวิธีปฏิบตัิมาดัง้เดิม 
(Traditional Approach) ต่อมาในปลายทศวรรษ 1950s และ 1960s Franco Modigliani และ Merton H. Miller (MM) ได้
เสนอว่า การกําหนดระดบัสดัส่วนโครงสร้างเงินทนุไม่มีความเก่ียวข้องกบัมลูคา่ของกิจการ ในตลาดที่มีการแข่งขนัสมบูรณ์ แต่
มลูค่าของกิจการจะขึน้อยูก่บัความเสี่ยงและการตดัสินใจลงทนุของกิจการ ดงันัน้มูลค่าของกิจการจะขึน้อยู่กบัความเสี่ยงและ
การตดัสินใจลงทนุของกิจการ   ดงันัน้มลูค่าของกิจการจะพิจารณาได้จากมูลค่าสินทรัพย์ที่แท้จริง และได้ศกึษาเพิ่มเติมและ
นําเสนอทฤษฎีและข้อสรุปเก่ียวกับโครงสร้างเงินทุนไว้ 2 แนว คือ รูปแบบที่ไม่มีภาษีเงินได้ และมีภาษีเงินได้ หลงัจากนัน้มามี
นกัการเงินและนกัเศรษฐศาสตร์หลายท่านที่ทําการวิจยัพฒันาแนวคิดของ Modigiliani และ Miller (MM) (1958) โดยการวิจัย
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นัน้ได้ทาํการพฒันานําเอาหลายปัจจยัเข้ามาทําการศึกษาเพื่อที่จะสามารถอธิบายโครงสร้างเงินทนุได้เหมาะสมและใกล้เคียง
กบัความเป็นจริงมากขึน้ 

2.4 ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) 
ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้เน้นถงึการศกึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทนุและโครงสร้างของคณะกรรมการ โดย

ทฤษฎีของโครงสร้างเงินทนุที่เก่ียวข้องในการศึกษาครัง้นีค้ือ ทฤษฎีตวัแทน เน่ืองจากผู้บริหารของกิจการถือเป็นตัวแทนที่ถูก
แตง่ตัง้จากผู้ ถือหุ้นเพื่อให้บริหารงานในกิจการ ซึง่มีความสอดคล้องกบัทฤษฎีตวัแทน ดงัที่จะกล่าวรายละเอียดดงันี ้

Jensen and Meckling (1976 อ้างถึงใน Cringoj and Mramor, 2006) ได้กล่าวไว้ว่าความขดัแย้งระหว่างตวัแทน 
(Agency Conflict) แบ่งออกได้เป็นสองประเภท 

ประเภทแรก คือ ความขดัแย้งระหวา่งผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร ซึ่งโดยปกติผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะเงินเดือน
เทา่นัน้ และไม่สามารถได้รับผลกําไรทัง้หมดที่เกิดขึน้ จากการดําเนินงาน ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีผลกําไรเหลือมากเท่าไหร่ก็ตาม แต่
ในขณะเดียวกนัผู้บริหาร               ต้องแบกรับภาระต้นทนุในการดําเนินงานที่เกิดขึน้ในกิจการทัง้หมด ด้วยเหตนุีท้ําให้เป็นเหตุจูง
ใจ      ให้ผู้บริหารจะไม่ดําเนินงานตามวธีิในการทาํงานของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น     

ประเภททีส่องคือ ความขดัแย้งระหว่างผลประโยชน์ระหว่างผู้ ถือหุ้นกบัเจ้าหนี ้ในประเด็นของผลตอบแทนแต่ละฝ่าย 
ซึง่ตามทฤษฎีได้อธิบายไว้ว่า กิจการที่มีการกู้ยืมเงิน จากภายนอกมาจํานวนมาก บริษัทจะมีแนวโน้มในการลงทุนโครงการที่มี
ความเสี่ยงสงู เพราะโครงการที่มีความเสี่ยงสงูมกัจะให้ผลตอบแทนทีส่งูเช่นเดียวกนั เม่ือโครงการประสบความสําเร็จมีผลกําไรสูง
เจ้าหนีจ้ะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ซึ่งเป็นอตัราคงที่ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญา ดังนัน้ผลกําไรที่เหลืออยู่จากการลงทุนใน
โครงการทีใ่ห้ผลตอบแทนสงู (ความเสี่ยงสงู) จะเป็นของผู้ถือหุ้นทัง้หมด แตใ่นทางตรงกนัข้ามถ้าหากโครงการที่กิจการลงทนุไป
เกิดผลขาดทุนหรือไม่ประสบผลสําเร็จตามที่คาดหวังไว้ เจ้าหนีจ้ะต้องร่วมเฉลี่ยความสูญเสียนีด้้วย เน่ืองจากบริษัทจะไม่
สามารถจ่ายชําระคืนเงินกู้ ให้เจ้าหนีไ้ด้ และอาจจะต้องมีการเจรจา ปรับโครงสร้างหนีใ้หม่ทําให้มลูค่าของเจ้าหนีล้ดลง ดงันัน้ใน
สญัญาการกู้ ยืมเงินจึงมีข้อกําหนดต่าง ๆ ในการลงทนุและไม่ลงทนุในโครงการทีมี่ความเสี่ยงสงูเกินไป เพือ่ให้เจ้าหนีไ้ด้รับเงินต้น
พร้อมผลตอบแทนตามที่กําหนดไว้ในสญัญา 

2.5 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 จากแนวคิดและทฤษฎีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  มีงานวิจยัจํานวนมากทัง้ในประเทศและต่างประเทศที่นําแนวคิดและทฤษฎี
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเ งินทุนและโครงสร้างคณะกรรมการบริหารบริษัท โดย
โครงสร้างของคณะกรรมการนัน้เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกกําหนดไว้ในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนัน้ผู้ ศึกษาจึงได้รวบรวม
วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้องกบัโครงสร้างเงินทุนและการกํากบัดแูลกิจการทีด่ี ซึง่มีดงัต่อไปนี ้
 ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2551) ได้ศกึษาเร่ือง ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โครงสร้างของผู้ ถือหุ้น กับ
มลูค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาคอืบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50) 
ระหว่างปี พ.ศ.2547 – 2549 รวมระยะเวลา 3 ปี ตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษา คือ ผลการคํานวณหามูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตร์ของกิจการ และสําหรับตวัแปรอิสระ จํานวน 5 ตวัแปร ประกอบด้วย องค์ประกอบของกรรมการที่เป็นอิสระและ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ จํานวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท สดัส่วนการ
กระจุกตัวของผู้ ถือหุ้น และสดัส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ และสหสัมพันธ์เชิงซ้อน ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นอิสระของประธานกรรมการมี
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ความสัมพันธ์ในทางบวกกบัมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างมีนัยสําคัญ แสดงว่าการที่ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระ
มากเทา่ไหร่จะส่งผลให้บริษัทเกิดมลูคา่เพิ่มเชิงเศรษฐกิจที่สูงขึน้ สดัส่วนการกระจุกตวัของผู้ ถือหุ้นมีความสมัพนัธ์ในทางบวก
กบัมลูค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ แสดงให้เหน็ว่าการกระจกุตวัของผู้ ถือหุ้นมีมากทําให้นกัลงทุนมีความเชื่อมัน่ว่าผู้ ถือหุ้นเหล่านีจ้ะมี
อํานาจในการบริหารงานของบริษัท สําหรับตวัแปรสดัส่วนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จํานวนครัง้ของ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และสดัส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารไม่มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าเพิ่ม
เชิงเศรษฐกิจ 
 Yu and other (2002)ได้ทําการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทนุและคุณลกัษณะบางประการของธรร
มาภิบาลที่พบในบริษัทจีน ความสมัพันธ์ดังกล่าวได้รับการทดสอบในกลุ่มตวัอย่างบริษัทจีนที่คัดเลือกมาทัง้หมด 60 แห่ง
ในช่วงระหวา่งปี 1996 ถงึ 1998 โดยผลจากการสงัเกตการณ์เบือ้งต้นพบว่าความเสี่ยงที่ทางบริษัทต้องเผชิญมีแนวโน้มตํ่าลง
หากบริษัทมีอตัราส่วนของผู้บริหารที่เป็นบุคคลภายนอกสงูขึน้หรือหากผู้บริหารมีระยะการดํารงตําแหน่งเป็นเวลานาน ผลลพัธ์
ดงักล่าวมีความสอดคล้องกบังานวิจยัทีถ่กูจดัทาํมาก่อนหน้าหลายฉบบั เช่น Tam (1995) Xu and Wang (1997)โดยภาพรวม
แล้ว ผลจากการสงัเกตการณ์เบือ้งต้นในเร่ืองของความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนกับคณุลกัษณะบางประการของธรร
มาภิบาล แสดงให้เห็นว่าเหล่าผู้จัดการในบริษัทมีแนวโน้มที่จะเลือกนโยบายที่มีความเสี่ยงตํ่าหากทางบริษัทของตนยึดหลกั
ธรรมาภบิาลทีม่ัน่คง ซึง่ชีใ้ห้เหน็วา่ผู้จดัการทีอ่ยู่ในอํานาจของหลกัธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง มีแนวโน้มที่จะชะลอความเสี่ยงจาก
การจดัการลงทนุเพือ่หลีกเลี่ยงความผิดพลาดเสียหายที่อาจเกิดขึน้ตามมา อยา่งไรก็ตาม การค้นพบดงักล่าวได้แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคญัเชิงสถิติระหว่างโครงสร้างเงินทุนและคุณลักษณะของคณะผู้ บริหารเฉพาะในประเด็นด้าน
โครงสร้างและระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของคณะผู้บริหารเท่านัน้ แต่ความสัมพันธ์ดงักล่าวมิได้มีนัยสําคญัเชิงสถิติใน
ประเด็นด้านขนาดและคา่ตอบแทนของคณะผู้บริหารแต่อย่างใด 
 Abor and Biekpe (2006) ได้ศกึษาเร่ือง คณุลกัษณะของคณะกรรมการมีผลต่อโครงสร้างเงินทนุของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็กในประเทศกานาหรือไม่ เป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนกับคุณลักษณะของ
คณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย  ขนาดของคณะกรรมการ ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ ความสามา รถของ
คณะกรรมการ     การควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับประธานกรรมการในคนเดียวกัน และตวัแปรควบคมุ ประกอบด้วย 
อายกิุจการ ขนาดของกิจการ ความสามารถในการทํากําไร และอตัราการเจริญเติบโตของกิจการ ระยะเวลาในการศึกษา 6 ปี 
ระหว่าง ค.ศ.1998 – 2003 ผลการศึกษาพบว่า กิจการที่มีโครงสร้างเงินทุนที่ประกอบด้วยหนีส้ินตํ่าจะมีขนาดของ
คณะกรรมการขนาดใหญ่ แต่ในขณะที่กิจการทีม่ีความเป็นอิสระของคณะกรรมการสูง มีคณะกรรมการที่มีความสามารถ และ
กิจการทีม่ีระบบการบริหารแบบชัน้เดียวหรือมีการควบรวมตําแหน่งระหว่างผู้บริหารสูงสุดกบัประธานกรรมการในคนเดียวกนั 
จะมีโครงสร้างเงินทุนที่ประกอบด้วยหนีส้ินในจํานวนที่สูง สําหรับตัวแปรควบคุมให้ผลการศึกษาที่สอดคล้องกับทฤษฎี
โครงสร้างเงินทุน ซึ่งจากผลการศึกษานีจ้ะแสดงให้เห็นว่าคุณลกัษณะของคณะกรรมการของกิจการจะมีผลต่อโครงสร้าง
เงินทนุ 
 Abor (2007) ได้ศกึษาเร่ือง การกํากบัดแูลกิจการทีด่ีและการตดัสินใจเลือกใช้โครงสร้างเงินทนุของบริษัทจดทะเบียน
ในประเทศกานา เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุลกัษณะของการกํากบัดแูลกิจการทีด่ีและโครงสร้างเงินทนุของบริษัท  
กลุ่มตวัอยา่งที่ใช้ในการศกึษามีทัง้หมด 22 บริษัท ระยะเวลาที่ใช้ในการศกึษาครัง้นีมี้ระยะเวลา 6 ปี ตัง้แต่ ปี ค.ศ. 1998 จนถึง
ปี ค.ศ. 2003 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูคือการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ โดยคณุลกัษณะของการกํากบัดแูลกิจการที่ดีที่



 

 

 256 

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

ใช้เป็นตัวแปรอิสระในการศึกษาครัง้นี ้ประกอบด้วย จํานวนกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท สดัส่วนของกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร การควบรวมตําแหน่งผู้จัดการใหญ่กบัประธานกรรมการในคนเดียวกัน และระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของ
ประธานกรรมการ  ผลการศึกษาพบว่า อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นมีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวกกบัจํานวนกรรมการ
ในคณะกรรมการของบริษัท สดัส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร การควบรวมตําแหน่งผู้บริหารกบัประธานกรรมการในคน
เดียวกันอย่างมีนัยสําคัญในขณะที่อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับระยะเวลาในการดํารง
ตําแหน่งของผู้บริหาร 
 จากวรรณกรรมที่เก่ียวข้องสามารถสรุปได้ว่า  การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างคณะกรรมการบริหารบริษัท
กับโครงสร้างเงินทุนในอดีตนัน้  โดยส่วนใหญ่แล้วในด้านโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารบริษัท  เป็นปัจจัยสําคัญต่อ
โครงสร้างเงินทุน เนื่องจากคณะกรรมการเป็นบุคคลที่มีความสําคญัต่อบริษัท  เพราะเป็นผู้ กําหนดนโยบายต่างๆ อัน ได้แก่ 
นโยบายในการดําเนินงานซึ่งรวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการกํากับดูแลกิจการซึ่งในนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการนัน้บริษัทจะปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทัง้ 5 หมวดมากหรือน้อยเพียงใดก็ขึน้อยู่กับการให้
ความสําคญัของคณะกรรมการ  ดงันัน้การศกึษาครัง้นีจ้ึงเน้นศึกษาการกํากับดแูลกิจการเฉพาะด้านโครงสร้างคณะกรรมการ
เช่นเดียวกนั 

 

3. ข้อมูล และวิธกีารศึกษา 
3.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ประชากรที่ใช้ศึกษาประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึงปี 
พ.ศ. 2551 โดยข้อมลูทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นข้อมลูทุติยภมูิ (Secondary Data) ประกอบด้วยรายงานประจําปี งบการเงิน 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2551 โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากเว็บไซด์ของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.sec.or.th) 

3.2 วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
จากข้อกําหนดของข้อมูลและแหล่งข้อมลูที่ใช้ในการศึกษาดังที่กล่าวข้างต้น กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นีไ้ม่

รวมถงึบริษัทดงัต่อไปนี ้

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ 

2) บริษัทที่มีข้อมลูไม่ครบทัง้ 3 ปี 

3) บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน ซึง่ประกอบด้วย ธนาคาร ประกันภยัและประกันชีวิต กองทนุ เงินทุน
และหลกัทรัพย์ เนื่องจากมีข้อบงัคบัพิเศษทีท่ําให้โครงสร้างเงินทนุแตกตา่งจากธุรกิจอื่น ๆ และบริษัทที่แก้ไขการดําเนินงานไม่ได้
ตามกําหนด ซึง่อยูร่ะหวา่งการฟืน้ฟกิูจการจะมีลกัษณะโครงสร้างทางการเงินที่แตกตา่งจากปกติ 

4) บริษัทจดทะเบียนที่มีส่วนของผู้ ถือหุ้นติดลบ 

5) บริษัทจดทะเบียนที่มีข้อมลูระหวา่งปี พ.ศ. 2549 – 2551 

 จากวิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งข้างต้น ทาํให้ได้กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษา จํานวน 175 บริษัท โดย 3 ปีมีจํานวน
กลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ 525 ตวัอย่าง  

 

http://www.sec.or.th/
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3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากวตัถปุระสงค์ของการศกึษาเพือ่ทีจ่ะศกึษาหาความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทนุกบัโครงสร้างคณะกรรมการ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อวิเคราะห์ศึกษาหา
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวัขึน้ไป (Relationship among variables) และแบบจําลองที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ 
 

DER  = 0+  1BSIZE+  2BCOM+ 3CD +  4CCOM+ 5 SIZ+  6 PROF  7 LIQ+ e  
 

โดยที ่
DER คือ อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น จะคํานวณโดย หนีส้ินจะใช้มลูค่าตามบญัชีของหนีส้ินระยะยาว และ

ส่วนของผู้ ถือหุ้นจะใช้มลูค่าตามบญัชีของส่วนของผู้ ถือหุ้น 
BSIZE คือ ขนาดของคณะกรรมการ หรือ จํานวนคณะกรรมการ ซึง่คํานวณจาก ลอการิทึ่ม (Logarithm) ของจํานวน

คณะกรรมการ  
BCOM คือ สัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งคํานวณโดยนับจํานวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารใน

คณะกรรมการ หารด้วยจํานวนกรรมการในคณะกรรมการทัง้หมด 
CD คือ การควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับประธานกรรมการในคนเดียวกัน (CEO Duality) โดยทําการเก็บ

ข้อมลู หากกิจการมีตําแหน่งของประธานกรรมการและผู้จดัการใหญ่มีการควบรวมตําแหน่งให้กําหนดค่าเป็น 1 หากไม่มีการ
ควบรวมตําแหน่งให้กําหนดค่าเป็น 0 

CCOM คือ ค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร จะคํานวณโดยใช้ลอการิทึม่ของค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร 
SIZ  คือ ขนาดของกิจการ จะคํานวณโดยใช้ลอการิทึม่ของยอดขาย 
PROF คือ ความสามารถในการทํากําไร จะวดัโดยใช้อตัราส่วนกําไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี (EBIT) ต่อสินทรัพย์

รวม 
LIQ  คือ สภาพคล่องของกิจการ ซึง่จะใช้อตัราส่วนสินทรัพย์หมนุเวยีนต่อหนีส้ินหมนุเวียน จะคํานวณโดยใช้ลอการิทึม่

ของสภาพคล่องของกิจการ 
 e คือ ความคลาดเคลื่อนอยา่งสุ่ม 
 

3.4 ตัวแปรและการวดัค่า 
ตวัแปรที่ใช้ในการศกึษาและการวดัค่าตวัแปรต่างๆ สามารถสรุปได้ดงันี ้
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ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบและการวดัค่า 
 

ตัวแปร สัญลกัษณ์ การวัดค่า 

ตัวแปรตาม    

  อตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 
(Debt to Equity Ratio) 

DER อตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 

     

ตัวแปรอสิระ    

  
ขนาดของคณะกรรมการ  
(Board Size) 

BSIZE จํานวนคณะกรรมการ ซึง่คํานวณจาก ลอการิทึม่ 
(Logarithm) ของจํานวนคณะกรรมการ 

  
สดัส่วนของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
(Board Composition) 

BCOM จํานวนกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการตอ่
จํานวนกรรมการทัง้หมด 

  การควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสงูสดุกบั
ประธานกรรมการในคนเดยีวกนั (CEO 
Duality) 

CD มีการควบรวมตาํแหน่งผู้จดัการใหญ่กบัประธาน
กรรมการในคนเดียวกนักําหนดค่าเป็น 1 หากไม่มีการ
ควบรวมตําแหน่งกําหนดค่าเป็น 0    

  ค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร 
(Compensations Committee) 

CCOM ค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร จะคํานวณโดยใช้ลอการิ
ทึม่ของคา่ตอบแทนฝ่ายบริหาร    

ตัวแปรควบคุม    

  
ขนาดของบริษัท SIZE ขนาดของกิจการ จะคํานวณโดยใช้ลอการิทึม่ของ

ยอดขาย 

  

ความสามารถในการทาํกําไร 
(Profitability) 

PROF ความสามารถในการทาํกําไรโดยใช้อตัราส่วนกําไร
ก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีต่อสินทรัพย์รวม 
(Earnings Before Interest and Tax: EBIT) 

  

สภาพคล่อง (Liquidity) LIQ สภาพคล่องของกิจการ ซึง่จะใช้อตัราส่วนสินทรัพย์
หมนุเวยีนต่อหนีส้ินหมนุเวียน จะคํานวณโดยใช้
ลอการิทึม่ของสภาพคล่องของกิจการ 

    

 
 
 
 
 
 



 

 

 259 

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

ตารางที่ 2 สรุปทศิทางความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่คาดไว้ 
 

ตัวแปรอสิระ สัญลกัษณ์ ทศิทางที่คาดหวัง 

ขนาดของคณะกรรมการ  BSIZE ลบ 

สดัส่วนของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร BCOM บวก 

การควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสงูสดุกบัประธานกรรมการในคนเดยีวกนั CD บวก 

ค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร CCOM ลบ 

ขนาดของกิจการ  SIZ บวก 

ความสามารถในการทาํกําไร  PROF บวก 

สภาพคล่องของกิจการ  LIQ ลบ 

 
3.5 สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษานีใ้ช้การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างคณะกรรมการบริหารบริษัทกับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดย
พิจารณาสมมติฐานจากคา่สถิตทิดสอบท ี(t-test) โดยจะเป็นไปตามสมมติฐานเมื่อระดบันัยสําคญัที่ได้ (Prob.) มีค่าน้อยกว่า
ระดบันยัสําคญัท่ีกําหนด คือ 0.05 และพิจารณาทิศทางความสมัพนัธ์จากคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอยเชิงส่วน (Coefficient) 

 

4. ผลการศึกษา 
 ผลการศกึษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างกบัโครงสร้างคณะกรรมการบริหารบริษัทกับโครงสร้างเงินทนุของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สามารถแบ่งการนําเสนอผลการศกึษาออกเป็น 2 ส่วนได้ดงันี ้

4.1   การอธิบายลักษณะของตัวแปรเชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) 
    ค่าสถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่า Mean คือค่าเฉล่ียของข้อมูลทัง้หมด ค่า Median คือค่ามัธยฐานของข้อมูล ค่า 

Maximum คือค่าสูงสุดของข้อมูล ค่า Minimum คือค่าตํ่าสุดของข้อมลู และค่า Standard Deviation คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของข้อมลู โดยทําการแสดง 2 ตารางคือ ตารางที่ 3 แสดงสถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรที่เป็นตวัแปรเชิงปริมาณ และตารางที่ 4 
แสดงสถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรทีเ่ป็นตวัแปรเชิงคณุภาพ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
ตารางที่ 3 ค่าทางสถติิของตัวแปรในการศึกษา 
 

ตัวแปร 
ปี 2549  

(N = 175) 
ปี 2550  

(N = 175) 
ปี 2551  

(N = 175) 

DER (เท่า)    

 Mean 1.13 1.14 1.27 

 Median 0.92 0.84 0.88 
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 Std. Deviation 1.01 0.99 1.34 

 Minimum 0.04 0.05 0.02 

 Maximum 5.65 5.58 9.47 

BSIZE (คน)    

 Mean 10.97 10.83 10.73 

 Median 10 11 10 

 Std. Deviation 2.73 2.6 2.5 

 Minimum 6 5 5 

 Maximum 22 19 19 

BCOM (เท่า)    

 Mean 0.65 0.72 0.72 

 Median 0.64 0.71 0.70 

 Std. Deviation 0.17 0.16 0.16 

 Minimum 0.25 0.33 0.36 

CCOM (บาท)    

 Mean 29,275,584 29,820,866 27,828,433 

 Median 14,300,000 15,800,000 16,920,000 

 Std. Deviation 117,150,009 84,078,753 34,452,831 

 Minimum 120,000 120,000 120,000 

 Maximum 1,533,987,302 1,066,023,464 212,845,000 
 
 
 
ตารางที่ 3 ค่าทางสถติิของตัวแปรในการศึกษา (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
ปี 2549  

(N = 175) 
ปี 2550  

(N = 175) 
ปี 2551  

(N = 175) 

SIZ (พันบาท)    

 Mean 9,708,713 9,814,717 11,846,371 

 Median 2,971,418 2,999,074 3,492,029 

 Std. Deviation 25,567,234 24,756,061 35,760,528.30 
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 Minimum 256,004 237,052 262,490 

 Maximum 283,707,758 263,832,711 401,399,706 

PROF (เท่า)    

 Mean 9.48 8.23 7.67 

 Median 8.86 8.05 7.67 

 Std. Deviation 7.54 7.68 9.04 

 Minimum -24.52 -19.96 -26.87 

 Maximum 33.73 32.42 43.63 

LIQ (เท่า)    

 Mean 2.19 2.12 2.3 

 Median 1.49 1.44 1.38 

 Std. Deviation 2.22 1.93 2.95 

 Minimum 0.18 0.22 0.18 

 Maximum 17.02 14.29 28.67 
 
ตารางที่ 4 สถติิเชิงพรรณนาของตัวแปรที่เป็นตัวแปรเชงิคุณภาพ 

ตัวแปร 

ปี 2549  
(N = 175) 

ปี 2550  
(N = 175) 

ปี 2551  
(N = 175) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

CD       

 0 139 79.4 147 84.0 146 83.4 

 1 36 20.6 28 16.0 29 16.6 
ตารางที ่3 และ 4 เป็นสถิตเิชิงพรรณนาของตวัแปรที่ใช้ในการศึกษาพบว่าอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (DER) 

มีค่าเฉลี่ยในแต่ละปีมีคา่ทีส่งูกว่าค่ามธัยฐาน และบริษัทจดทะเบียนโดยส่วนใหญ่จะทําการจดัหาเงินทนุมาจากหนีส้ินเป็นจํานวน
ที่สงูกวา่ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE) พบว่าบริษัทจดทะเบียนมีจํานวนคณะกรรมการสูงสุดคือ 22 คน และตํ่าสุด 
จํานวน 5 คน ซึ่งโดยถัวเฉลี่ยแล้วบริษัทจดทะเบียนจะมีจํานวนคณะกรรมการอยู่ที่ 11 คน และโดยส่วนใหญ่แล้วจะมี
คณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร (BCOM) มากกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหาร ค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร (CCOM) พบว่าในปี พ.ศ. 
2549 บริษัทจดทะเบียนมีผลตอบแทนแก่ผู้ บริหารสูงที่สุดอยู่ที่ 1,533,987,302 บาทต่อปี และ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  ของค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร (CCOM) อยู่ที่ 117,150,009 บาทต่อปี  แสดงว่าข้อมลูมีการกระจายตวั
มาก เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี พ.ศ. 2550 และ 2551  ซึง่อาจเป็นไปได้วา่บริษัทจดทะเบียนทีม่ีผลตอบแทนของผู้บริหารในจํานวน
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ที่สูง และมีการกระจายตวัมากนัน้ อาจมีจํานวนคณะกรรมการในบริษัทสูงด้วยเช่นกัน และยงัพบว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(Standard Deviation)  ของค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร (CCOM) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง 2551มีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเน่ือง
อาจเป็นเพราะ ในปีพ.ศ. 2549 เป็นปีที่เร่ิมมีการเผยแพร่หลกัการกํากับดูแลกิจการฉบบัใหม่ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  ส่วนการควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับประธานกรรมการในคนเดียวกัน (CD)  พบว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่มีการควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดกบัประธานกรรมการในคนเดียวกนั และมีแนวโน้มที่
ลดลง ขนาดของกิจการ(SIZ) ใช้ของยอดรายได้รวมเป็นตัววัดขนาดของบริษัทจดทะเบียน พบว่าขนาดของกิจการหรือ
ยอดขายในแต่ละปีของกิจการมีจํานวนที่ไม่แตกต่างกัน และมีแนวโน้มที่กิจการมียอดขายที่เพิ่มขึน้ ซึ่งบริษัทจดทะเบียนที่
นํามาใช้ในการศกึษาครัง้นี ้จะประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนที่มีทัง้ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่  ความสามารถในการทํากําไร
ของกิจการ(PROF) พบว่ามีค่าที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก ซึง่มีค่าสูงสุด เท่ากบั 43.63 และค่าตํ่าสุดเท่ากบั -26.87 และมีค่าเฉลี่ย
ในปี พ.ศ.2549, 2550 และ 2551 เท่ากับ 9.48 , 8.23 และ 7.67 ตามลําดบั  แสดงให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มของ
ความสามารถในการทํากําไรที่ลดลงทกุปีอย่างต่อเนื่อง สภาพคล่องของกิจการ (LIQ) พบว่าค่าของข้อมูลมีความแตกต่างกันมาก 
และมีค่าเฉลี่ยในปี พ.ศ.2549, 2550 และ 2551 เท่ากบั 2.19, 2.12 และ 2.30 ตามลําดบั ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนมี
สภาพคล่องที่คอ่นข้างสงู 
 4.2   การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
 จากการประมวลผลข้อมูลตามสมการที่ใช้ในการศึกษา ได้นําข้อมูลมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระหวา่งปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2551 โดยสมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ศึกษาได้ทําการ
แปลงรูปข้อมลูเพื่อให้การแจกแจงของข้อมูลแบบปกติ ดงันัน้เม่ือแปลงรูปของข้อมูลแล้วสมการที่ใช้สําหรับการศึกษาในครัง้นี ้
คือ 
 
Log(DER)  =  0+  1Log(BSIZE)+  2Log(BCOM)+  3CD + 4Log(CCOM)+ 5 Log(SIZ)+ 
  6 PROF  7 Log(LIQ)+ e  
 
โดยที ่

Log(DER)  คือ  ลอการิทึม่ของอตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น  
 Log(BSIZE)  คือ  ลอการิทึม่ของจํานวนคณะกรรมการ  
 Log(BCOM) คือ  ลอการิทึม่ของสดัส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
 CD   คือ  การควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสงูสดุกบัประธานกรรมการในคนเดียวกนั  
 Log(CCOM) คือ  ค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร  
 Log(SIZ)  คือ  ลอการิทึม่ของขนาดของกิจการ 
 PROF  คือ  ลอการิทึม่ความสามารถในการทาํกําไร  
 Log(LIQ)  คือ  ลอการิทึม่ของสภาพคล่องของกิจการ  
 e   คือ  ความคลาดเคลื่อนอยา่งสุ่ม 
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 
 
ตัวแปร Coefficients Std Error t-Statistic Prob.(t-Statistic) 
Intercept -1.2704 0.4762 -2.67 0.0079 
Log(BSIZE) -0.4800 0.1298 -3.69 <.0001* 
Log(BCOM) -0.0834 0.1148 -0.73 0.4676 
CD -0.0200 0.0387 -0.52 0.6049 
Log(CCOM) 0.0110 0.0209 0.53 0.5981 
Log(SIZE) 0.1709 0.0256 6.68 <.0001* 
PROF -0.0286 0.0037 -7.66 <.0001* 
Log(LIQ) -0.8761 0.0408 -21.45 <.0001* 
R-Squared 0.5968    
Adjusted R-Squared 0.5913    

หมายเหตุ:  *  มีความสมัพนัธ์ทีร่ะดบันยัสําคญั 0.05 
จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจพหุคณู (R-Squared) และค่าสมัประสิทธ์ิการตัดสินใจพหคุูณที่ปรับแล้ว 

(Adjusted R-Squared) มีค่าเท่ากบั 0.596822 และ 0.591363 ตามลําดบั หมายความว่า ตวัแปรอิสระ ขนาดคณะกรรมการ 
สดัส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร การควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดกบัประธานกรรมการในคนเดียวกัน ค่าตอบแทน
ฝ่ายบริหาร และตวัแปรควบคมุ คือ ขนาดของกิจการ ความสามารถในการทํากําไร สภาพคล่องของกิจการ มีผลทําให้ตวัแปร
ตาม คือ โครงสร้างเงินทนุเปล่ียนแปลงได้มากถึง 59% 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระตามสมการที่ได้นี ้สามารถอธิบายได้ทีละคู่  ในขณะที่หา
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระคู่ใดคูห่นึง่ ตวัแปรอิสระตวัอื่นๆ ที่เหลือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทิศทางของ
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรตามและตวัแปรอิสระจะแสดงโดยเคร่ืองหมาย +/- ที่สมัประสิทธ์ิของพจน์ต่างๆ ในสมการถดถอย  ถ้า
ค่าเป็น + แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  แต่ถ้าค่าเป็น – แสดงว่า
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามเป็นไปในทศิทางตรงข้ามกนั ผลการวเิคราะห์การถดถอยแสดงได้ดงันี ้

ก) จ านวนคณะกรรมการ หรือขนาดคณะกรรมการ (BSIZE) 
 ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิติที่ 0.05 พบว่าค่า Coefficient ระหว่างอตัราส่วนหนีต้่อส่วนของผู้ ถือหุ้นกับจํานวน
คณะกรรมการ มีค่าเท่ากับ-0.4800 เมื่อพิจารณาค่า Prob. (t-Statistic) แล้วพบว่าเท่ากับ <0.0001 ซึง่มีค่าน้อยกว่าระดับ
นยัสําคญั 0.05 แสดงว่าความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นกบัจํานวนคณะกรรมการมีความสมัพนัธ์กัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เคร่ืองหมายของค่า Coefficient แสดงทิศทางความสัมพันธ์มีค่าเป็นลบ หมายความว่า ถ้าจํานวน
คณะกรรมการของกิจการเปลี่ยนแปลงไปแต่ในขณะที่ตัวแปรอิสระอื่นๆ ไม่มีการเปล่ียนแปลงไปจะส่งผลให้โครงสร้างเงินทุน
เปล่ียนแปลงไปไปในทศิทางตรงกนัข้าม ซึง่ความสมัพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ข) สัดสวนของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (BCOM) 
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ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิติที่ 0.05 พบว่าค่า Coefficient ระหว่างอตัราส่วนหนีต้่อส่วนของผู้ ถือหุ้นกบัสดัส่วน
ของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีค่าเท่ากบั -0.083446 เมื่อพิจารณาค่า Prob. (t-Statistic) แล้วพบว่าเท่ากบั 0.4676 ซึง่
มีค่ามากกวา่ระดบันยัสําคญั 0.05 แสดงว่าโครงสร้างเงินทนุไม่มีความสมัพนัธ์กบัสดัส่วนของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

 
 

ค) การควบรวมต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกบัประธานกรรมการในคนเดียวกนั (CD) 
ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิติที่ 0.05 พบว่าค่า Coefficient ระหว่างอตัราส่วนหนีต้่อส่วนของผู้ ถือหุ้นกบัสดัส่วน

ของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีค่าเทา่กบั -0.020013 เมื่อพิจารณาค่า Prob.(t-Statistic) แล้วพบวา่เท่ากบั 0.6049 ซึง่มี
ค่ามากกว่าระดบันัยสําคัญ 0.05  แสดงว่าโครงสร้างเงินทุนไม่มีความสัมพันธ์กับการควบรวมตําแหน่งผู้ บริหารสูงสุดกับ
ประธานกรรมการในคนเดยีวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

ง) ค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร (CCOM) 
ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่าค่า Coefficient ระหว่างอัตราส่วนหนีต้่อส่วนของผู้ ถือหุ้นกับ

ค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร มีค่าเทา่กบั 0.0110486 เมื่อพิจารณาค่า Prob.(t-Statistic) แล้วพบวา่เท่ากบั 0.5981 ซึง่มีคา่มากกว่า
ระดบันัยสําคญั 0.05  แสดงว่าโครงสร้างเงินทุนไม่มีความสมัพนัธ์กับค่าตอบแทนฝ่ายบริหารอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

จ) ขนาดของกจิการ (SIZ) 
ณ ระดับนัยสําคญัทางสถิติที่ 0.05 พบว่า ค่า Coefficient ของอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นกับขนาดของ

กิจการ มีค่าเท่ากบั 0.1709 เมื่อพิจารณาค่า Prob. (t-Statistic) แล้วพบว่าเท่ากบั <.0001 ซึง่มีค่าน้อยกว่าระดบันยัสําคญั 0.05 
แสดงว่าความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นกบัขนาดของกิจการมีความสมัพนัธ์กันอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติ  เคร่ืองหมายของค่า Coefficient แสดงทิศทางความสมัพนัธ์มีค่าเป็นบวก หมายความวา่ ถ้าขนาดของกิจการเปลี่ยนแปลงไปแต่
ในขณะที่ตวัแปรอิสระอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั  
แสดงให้เห็นว่าขนาดของกิจการเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ในทิศทางตรงกันเดียวกัน จึง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ฉ) ความสามารถในการท าก าไรของกจิการ (PRF) 
ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิติที่ 0.05 พบว่า ค่า Coefficient ของอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นกบัความสามารถ

ในการทํากําไรของกิจการ มีค่าเท่ากบั -0.0286 เมื่อพิจารณาค่า Prob. (t-Statistic) แล้วพบว่าเท่ากบั <.0001 ซึง่มีค่าน้อยกว่าระดบั
นัยสําคัญ 0.05 แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นกับความสามารถในการทํากําไรของกิจการมี
ความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิต ิ เคร่ืองหมายของคา่ Coefficient แสดงทิศทางความสมัพนัธ์มีค่าเป็นลบ แต่สมมติฐานใน
การศึกษาเป็นบวก หมายความว่า ถ้าขนาดของกิจการเปลี่ยนแปลงไปแต่ในขณะที่ตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะส่งผล
ให้อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม  แสดงให้เห็นว่าขนาดของกิจการเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้
อตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิม่ขึน้ในทศิทางตรงกนัข้าม  แต่อยา่งไรก็ตามผลการศกึษาไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
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ช) สภาพคล่องของกจิการ (LIQ) 
ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิติที่ 0.05 พบว่า ค่า Coefficient ของอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นกบัสภาพคล่องของ

กิจการ มีค่าเท่ากบั -0.8761 เมื่อพิจารณาค่า Prob. (t-Statistic) แล้วพบว่าเท่ากับ <.0001 ซึง่มีค่าน้อยกว่าระดบันยัสําคญั 0.05 
แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นกับสภาพคล่องของกิจการมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เคร่ืองหมายของค่า Coefficient แสดงทิศทางความสมัพันธ์มีค่าเป็นลบ หมายความว่า ถ้าขนาดของกิจการ
เปล่ียนแปลงไปแตใ่นขณะทีต่วัแปรอิสระอื่น  ๆไม่มีการเปล่ียนแปลง จะส่งผลให้อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเปล่ียนแปลงไป
ในทิศทางตรงกันข้าม  แสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องของกิจการเป็นปัจจยัที่ส่งผลให้อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ใน
ทิศทางตรงกนัข้าม จึงเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

 

5. สรุปและอภปิรายผล 
การศกึษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างคณะกรรมการบริหารบริษัทกบัโครงสร้างเงินทนุ ของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยนี ้ เก็บข้อมลูจากระบบ SETSMART ตัง้แต่ปี พ.ศ.2549 จนถึงปีพ.ศ.2551 จํานวนข้อมลู
บริษัทจดทะเบียนที่ใช้ในการศึกษาทัง้หมด 175 บริษัท โดยข้อมลูรวม 3 ปีมีจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ใช้ในการศกึษาทัง้สิน้ 525 
ข้อมลู ซึง่ไม่รวมถงึบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market Alternative Investment: MAI) กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม
อตุสาหกรรมการเงินซึง่ประกอบด้วย ธนาคาร ประกนัภยัและประกนัชีวิต กองทนุ เงินทุนและหลกัทรัพย์ เนื่องจากมีข้อบงัคบัพิเศษ
ที่ทาํให้โครงสร้างเงินทนุแตกตา่งจากธุรกิจอื่น ๆ  และบริษัททีแ่ก้ไขการดําเนินงานไม่ได้ตามกําหนด (Non-Performing Group) ซึง่อยู่
ระหว่างการฟื้นฟูกิจการจะ มีลักษณะโครงสร้างทางการเงินที่แตกต่างจากปกติ วัตถุประสงค์ในการศึกษาคือศึกษาหา
ความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างของคณะกรรมกบัโครงสร้างเงินทนุ  

ผู้ศึกษาทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหคุูณ ณ ระดบันยัสําคญัที่ 0.05 เพื่อวิเคราะห์
ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตาม คือ อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (โครงสร้างเงินทุน) ตวัแปรอิสระ จํานวน 4 ตวัแปร 
คือ ขนาดของคณะกรรมการ สดัส่วนของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร การควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดกบัประธานกรรมการใน
คนเดียวกนั และคา่ตอบแทนของฝ่ายบริหาร สําหรับตวัแปรควบคมุ จํานวน 3 ตวัแปร คือขนาดของกิจการ ความสามารถในการ
ทํากําไร และสภาพคล่องของกิจการ  ซึง่ตวัแปรควบคมุดงักล่าวนีไ้ด้มีการศกึษาเชิงประจกัษ์ไว้ในอดีตทัง้ในและต่างประเทศว่า
ตวัแปรควบคมุนีมี้ผลตอ่โครงสร้างเงินทนุ แต่ในการศกึษาครัง้นีผู้้ศกึษาต้องการที่จะศึกษาหาความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้าง
ของคณะกรรมการกบัโครงสร้างเงินทนุของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านัน้ ผู้ศึกษาจึงได้กําหนด
ตวัแปรดงักล่าวไว้เป็นตวัแปรควบคมุ  ผลการศกึษาสามารถสรุปได้     ดงัตารางที ่6 ดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางที่ 6 สรุปผลการศึกษา 

ตัวแปร 
สมมติฐาน      
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE)  - -* 
สดัส่วนของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร (BCOM) - - 
การควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสงูสดุกบัประธานกรรมการ   ในคน
เดยีวกนั (CD) 

+ - 

ค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร (CCOM) - + 
ขนาดของกิจการ (SIZ) + +* 
ความสามารถในการทาํกําไร (PROF) + -* 
สภาพคล่องของกิจการ (LIQ) - -* 

หมายเหตุ + : ตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัตวัแปรตาม 
                  - : ตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์ในเชิงลบกบัตวัแปรตาม 
                  *: มีนยัสําคญัทางสถิต ิณ ระดบั 0.05 
 

จากตารางที ่6 พบวา่ สามารถสรุปผลการศกึษาและอภปิรายผลได้ดงัต่อไปนี ้
1) ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE) สมมติฐานของการศึกษาตัง้ไว้ว่าขนาดของคณะกรรมการมีความสมัพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัข้ามกบัโครงสร้างเงินทนุ  และมีความสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Abor and Biekpe (2006) ที่กล่าวไว้ว่า
คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจหน้าที่ในการบริหารกิจการโดยตรง ดังนัน้ผู้ เป็นเจ้าของกิจการต้องการที่จะเพิ่มความเป็น
เจ้าของของกิจการ โดยการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกโดยการออกหุ้นเพิ่มเติม แทนการจัดหาเงินทุนจากหนีส้ิน  เพื่อ
ต้องการลดกรรมสิทธ์ิความเป็นเจ้าของและอํานาจในการบริหารงานในทางที่ไม่เหมาะสมของคณะกรรมการ และผู้ เป็นเจ้าของ
กิจการต้องการที่จะเพิ่มการตรวจสอบในการบริหารงานให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ที่ผู้ เป็นเจ้าของกิจการมอบหมายให้
คณะกรรมการ  และยงัมีความสอดคล้องกบั Berger and Other (1997 อ้างถึงใน Abor, 2007) ได้กล่าวไว้ว่าบริษัทที่มี
คณะกรรมการจํานวนมากจะมีโครงสร้างเงินทนุทีม่าจากหนีส้ินในจํานวนที่ตํ่า ซึง่จํานวนของคณะกรรมการที่มากนัน้หมายถึง
แรงกดดันที่มากขึน้ต่อเหล่าผู้บริหารที่จะต้องบริหารและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงภาวะความเสี่ยง ข้อ
ค้นพบดงักล่าวชีใ้ห้เหน็วา่ขนาดของคณะผู้บริหารที่ใหญ่มกัจะถกูควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้บริษัทใช้นโยบายความเสี่ยง
สูงเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนผู้ ถือทุนให้กับบริษัท และ อีกเหตุผลหนึ่งนั่นคือจํานวนของผู้ บริหารที่มีอยู่มากทําให้การ
ประนีประนอมในข้อตกลงและการตดัสินใจต่างๆ ทําได้ยากขึน้และช้าลง ความขดัแย้งที่อาจเกิดขึน้ในทีมผู้บริหารขนาดใหญ่
ทําให้การตดัสินใจปรับเพิ่มโครงสร้างเงินทนุเป็นไปได้ยากอีกด้วย  

2) สดัส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (BCOM) สมมติฐานของการศึกษาตัง้ไว้ว่าสดัส่วนของกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารมีความสมัพนัธ์กบัโครงสร้างเงินทุนในทศิทางตรงกนัข้าม ผลการศกึษาพบว่าสดัส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่
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มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างเงินทุนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาในครัง้นีไ้ม่สอดคล้องกับผล
การศกึษาของ Yu and other (2002) ที่พบความสมัพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัระหว่างโครงสร้างเงินทนุกับสดัส่วนของกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหารในทิศทางตรงกันข้าม และไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่คาดหวังไว้ แสดงให้เห็นว่าว่าการที่คณะกรรมการของ
บริษัทมีความเป็นอิสระสงูจะไม่มีผลตอ่การตดัสินใจในโครงสร้างเงินทนุของกิจการ และบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยนัน้โดย
ส่วนใหญ่จะมีสดัส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอยู่ระหว่างร้อยละ 50-75 จึงอาจทําให้ผู้ ถือหุ้นมีความเชื่อมัน่ได้ว่าบริษัท
จดทะเบียนมีการคานอํานาจกบัฝ่ายบริหารอย่างเพียงพอแล้วจงึไม่จําเป็นต้องมีการนําหนีส้ินมาใช้เพื่อควบคมุการบริหารงาน
ของคณะกรรมการ  

3) การควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดกบัประธานกรรมการในคนเดียวกนั สมมติฐานของการศึกษาตัง้ไว้ว่าการ
ควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสงูสดุกบัประธานกรรมการในคนเดียวกนัมีความสมัพนัธ์กบัโครงสร้างเงินทนุในทิศทางเดียวกนั  ผล
การศกึษาพบว่าการควบรวมตําแหน่งผู้บริหารสงูสดุกบัประธานกรรมการในคนเดียวกนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัโครงสร้างเงินทุน
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ 0.05  ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีด่ีได้กล่าววา่ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการไม่ควร
เป็นบุคคลเดียวกนั  หากผู้จดัการใหญ่กบัประธานกรรมการเป็นคนเดยีวกนัแล้วจะทําให้ผู้บริหารมีอิสระในการดาํเนินงานอย่าง
มาก  ซึง่อาจทาํให้ผู้บริหารตดัสินใจที่จะสร้างผลประโยชน์ให้กบัตนเองโดยไม่คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้นจนทําให้
เกิดความเสียหายต่อบริษัทและความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทได้  ซึ่งจากการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา  พบว่า บริษัทจด
ทะเบียนทีนํ่ามาใช้ในการศกึษาครัง้นีม้ีจํานวนร้อยละ 18 ที่ไม่ได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดแูลกิจการที่ดีในเร่ืองของการควบ
รวมตําแหน่งผู้บริหารกบัประธานกรรมการในคนเดียวกนั แสดงให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนบางส่วนยงัขาดการแบ่งแยกอํานาจ
หน้าที่ในการบริหารงานระหว่างผู้บริหารกบัประธานกรรมการ ทําให้ไม่เกิดการคานอํานาจซึ่งกนัและกนัในบริษัท และอาจทําผู้
ถือหุ้นของกิจการขาดความเช่ือมั่นในกลไกลของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะทําให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติงานด้วย
ความระมดัระวงัและความซื่อสตัย์ รวมถงึรักษาผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทเป็นอนัดบัแรก  

4) ค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร สมมติฐานของการศึกษาตัง้ไว้ว่าค่าตอบแทนของฝ่ายบริหารมีความสัมพนัธ์กับ
โครงสร้างเงินทุนในทิศทางตรงกันข้าม แต่ผลการศึกษาพบว่าค่าตอบแทนของฝ่ายบริหารไม่มีความสัมพนัธ์กับโครงสร้าง
เงินทนุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทิี่ 0.05 ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีค่าดหวงัไว้ ตามหลกัการกํากับดแูลกิจการที่ดีได้กล่าวไว้
ว่าค่าตอบแทนของกรรมการควรจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดบัที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์
ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ซึง่จากการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา พบว่าบริษัทจดทะเบียนที่นํามา
ศกึษาในครัง้นีม้ีคา่ตอบแทนคณะกรรมการในช่วงที่แตกต่างกนัค่อนข้างมาก ซึง่ค่าตอบแทนดงักล่าวอาจจะมีความสมัพนัธ์กับ
ขนาดของคณะกรรมการ ซึง่หากบริษัทจดทะเบียนที่มีจํานวนคณะกรรมการที่สงู ก็ยอ่มที่จะมีคา่ตอบแทนกรรมการที่สูงตามไป
ด้วย และอาจมีความเป็นไปได้ว่ากิจการที่มีผลตอบแทนของผู้บริหารในจํานวนที่สูง เป็นเพราะต้องการให้ผู้ บริหารดําเนิน
นโยบายด้วยความระมดัระวงั หรือมีความเสี่ยงตํ่า เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการล้มละลายเน่ืองจากบริษัทไม่สามารถชําระดอกเบีย้ 
และเงินต้นให้กบัเจ้าหนีไ้ด้ (Stulz 1988, Harris and Raviv 1988 อ้างถงึใน Abor, 2007) นอกจากนีผ้ลการศึกษาที่ได้ในครัง้นี ้
มีความสอดคล้องกับ Yu and other (2002) ที่ไม่พบความสมัพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติระหว่างโครงสร้างเงินทุนกับ
ค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร 

5) ขนาดของกิจการ สมมติฐานของการศึกษาตัง้ไว้ว่าขนาดของกิจการมีความสมัพันธ์กับโครงสร้างเงินทุนใน
ทิศทางเดยีวกนัซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่คาดหวงัไว้และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ 
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Ferri and Jones (1979), Pandy (1981) และ Gonenc (2003)  แสดงให้เห็นว่ากิจการทีมี่ขนาดของกิจการใหญ่ (ยอดขายสงู) 
จะได้รับความเช่ือถือจากเจ้าหนีใ้นการกู้ ยืมเงิน  มีโอกาสในการล้มละลายที่ตํ่า และมีข้อมลูของกิจการในด้านต่าง ๆ ที่เจ้าหนี ้
สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่ากิจการทีม่ีขนาดเล็ก  ด้วยเหตนุีกิ้จการที่มีขนาดของกิจการที่ใหญ่อาจจะมีความสามารถที่จะกู้ เงินได้
ในเงื่อนไขที่ดีกวา่กิจการที่มีขนาดเล็กหรือมียอดขายที่ตํา่ 

6) ความสามารถในการทาํกําไร สมมตฐิานของการศึกษาตัง้ไว้ว่าความสามารถในการทํากําไรมีความสมัพนัธ์กับ
โครงสร้างเงินทนุในทศิทางเดียวกนั แตผ่ลการศกึษาพบว่าความสามารถในการทํากําไรมีความสมัพนัธ์กบัโครงสร้างเงินทุนใน
ทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่คาดหวังไว้  แต่มีความสอดคล้องกับผล
การศกึษาของกอบกลุ จินตนาเวชกลุ (2547) ที่กล่าวไว้ว่าบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีความสามารถในการทํากําไรที่สูง
จะมีแนวโน้มทีจ่ะใช้แหล่งเงินทนุภายในกิจการมากกว่าแหล่งเงินทุนภายนอกกิจการ  แสดงให้เห็นว่ากิจการที่มีความสามารถ
ในการทํากําไรที่สงูจะมีการใช้แหล่งเงินทนุจากส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าหนีส้ิน ซึง่อาจมีความเป็นไปได้ว่าผู้ ถือหุ้นต้องการที่จะ
ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง หากมีการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกของกิจการนัน้ ทําให้กิจการต้องนํากระแสเงินสด
คงเหลือไปจ่ายชําระดอกเบีย้ให้กบัเจ้าหนี ้ 

7) สภาพคล่องของกิจการ สมมติฐานของการศึกษาตัง้ไว้ว่าสภาพคล่องของกิจการมีความสมัพนัธ์กับโครงสร้าง
เงินทุนในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ozkan (2001) และ 
Mallikarjurnappa and Carmelita (2007)  แสดงให้เห็นว่ากิจการที่มีสภาพคล่องที่สูงที่ดํารงสินทรัพย์หมนุเวียนไว้ในปริมาณที่
มาก เช่น สินค้าคงเหลือ เงินสด ลูกหนี ้ตัว๋เงินรับ เป็นต้น เม่ือต้องการจดัหาเงินทนุเพื่อนํามาใช้ภายในกิจการ จะนําสินทรัพย์
ดงักล่าวไปจดัหาเงินทนุแทนการกู้ เงินจากแหล่งภายนอกกิจการ 

จากผลการศึกษานีส้ามารถสรุปได้ว่า ขนาดของคณะกรรมการมีความสมัพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกบัโครงสร้าง
เงินทุนอย่างมีนัยสําคญั ณ ระดบันัยสําคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยข้อสรุปนีส้ามารถนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจในการเลือก
ลงทุน ของนักลงทุนได้ เช่น ถ้านักลงทุนต้องการเลือกลงทุนในบริษัทที่ใช้นโยบายความเสี่ยงตํ่า เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการ
ล้มละลายเน่ืองจากบริษัทไม่สามารถชําระดอกเบีย้และเงินต้นให้กับเจ้าหนีไ้ด้ สามารถพิจารณาจํานวนขนาดของ
คณะกรรมการบริษัททีมี่ขนาดใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ดงักล่าวได้ ในทางกลบักนั ถ้านักลงทนุต้องการเลือกลงทุนใน
บริษัทที่ใช้นโยบายความเสี่ยงสงู เพื่อเพิม่อตัราผลตอบแทนผู้ ถือทนุ สามารถพจิารณาจํานวนขนาดของคณะกรรมการบริษัทที่
มีขนาดเล็ก เป็นต้น นอกจากนัน้ข้อสรุปนีย้งัสามารถลดความขดัแย้งระหว่างผลประโยชน์ระหว่างผู้ ถือหุ้นกับเจ้าหนีไ้ด้อีกด้วย 
เนื่องจากบริษัทโดยส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มในการลงทุนโครงการที่มีความเสี่ยงสูง  เพราะโครงการที่มีความเสี่ยงสูงมักจะให้
ผลตอบแทนที่สงูเช่นเดยีวกนั เมื่อโครงการประสบความสําเร็จมีผลกําไรสงูเจ้าหนีจ้ะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ซึง่เป็นอตัรา
คงทีต่ามทีกํ่าหนดไว้ในสญัญา แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากโครงการที่กิจการลงทุนไปเกิดผลขาดทุนหรือไม่ประสบผลสําเร็จ
ตามที่คาดหวงัไว้ เจ้าหนีจ้ะต้องร่วมรับความสูญเสียนีด้้วย เนื่องจากบริษัทจะไม่สามารถจ่ายชําระคืนเงินกู้ ให้เจ้าหนีไ้ด้ และ
อาจจะต้องมีการเจรจา ปรับโครงสร้างหนีใ้หม่ทําให้มูลค่าของเจ้าหนีล้ดลง  ดงันัน้เพื่อลดความปัญหาความขดัแย้งดงักล่าว 
เจ้าหนีอ้าจพจิารณาจํานวนขนาดของคณะกรรมการบริษัทมาประกอบการตดัสินใจอนมุตัิเงินกู้แก่ลกูหนี ้ต่อไป 
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การพยากรณ์อัตราส่วนราคาต่อผลตอบแทนโดยใช้อัตราส่วนกระแสเงนิสดรูปแบบใหม่ของกลุ่มธุรกจิการแพทย์ซึ่ง
จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

The Prediction of Price/Earnings Ratio by Using The New Cash Flow Ratios of Medical Sector Listed in The 
Stock Exchange of Thailand. 

วรงค์ ผ่องใส* 
 

บทคัดย่อ 
การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อทดสอบ ความสามารถในการพยากรณ์ ของอตัราส่วนกระแสเงินสดรูปแบบใหม่ที่

มีต่ออตัราส่วนราคาตอ่ผลตอบแทนของกลุ่มธุรกิจการแพทย์ซึง่จดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยงานวิจยั
ครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายให้ผู้ ลงทุนและผู้ ใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อประกอบการตดัสินใจดึงเอาประโยชน์จากงบกระแสเงินสด
ออกมาใช้ให้ก่อประโยชน์มากทีส่ดุ ถงึแม้วา่จะมีงานวิจยัในอดีตซึง่เคยศกึษาและค้นคว้าเก่ียวกบัอตัราส่วนกระแสเงินสดกันมา
มากแล้วก็ตามที แต่ส่วนประกอบและการใช้งานของอัตราส่วนกระแสเงินสดต่างๆ เหล่านัน้มีความซับซ้อนและมีการ
ตีความหมายที่กระจัดกระจายกนัออกไป ดงันัน้งานวิจยัฉบับนีจ้ึงแนะนําให้ผู้ ใช้ประโยชน์จากงบกระแสเงินสดใช้อัตราส่วน
กระแสเงินสดในรูปแบบใหม่ซึง่มีรูปแบบทีง่่ายกว่าและอธิบายการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกวา่ งานวิจยัฉบบันีใ้ช้การวิเคราะห์ความ
ถดถอยด้วยวิธี Stepwise เพื่อวดัระดับของความสัมพนัธ์ที่เกิดขึน้ระหว่างตวัแปรอิสระและตัวแปรตาม จากการวิจัยพบว่า
อตัราส่วนกระแสเงินสดรูปแบบใหม่นัน้มีความสามารถในการพยากรณ์อตัราส่วนราคาตอ่ผลตอบแทนได้อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ ดงันัน้อตัราส่วนกระแสเงินสดรูปแบบใหม่นีจ้งึควรถกูจดัประเภทเป็นหนึง่ในอตัราส่วนทางการเงินที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย 
อย่างไรก็ดีงบกระแสเงินสดนัน้ยงัประกอบไปด้วยข้อมูลที่สําคัญอีกมากมาย ดังนัน้ผู้ ใช้งบการเงินควรให้ความสําคญักับ
ประโยชน์แฝงที่ยงัคงอยู่ในงบกระแสเงินสดให้มากกว่ากระแสเงินสดทัง้สามกิจกรรมที่ปรากฏอยู่เป็นรายการพืน้ฐานในงบ
กระแสเงินสด 
 
Abstract 
  This study investigates the prediction power of the new cash flow ratios to price/earnings ratios of 
medical sector listed in the Stock Exchange of Thailand. In addition, this study encourages investors or other 
people who use the accounting information for decision making to bring out the usefulness of cash flow 
statement. Although there are many researchers who created ratios from the cash flow statement, these ratios 
have not had a wide range of using because of a complexity of ratios’ components. So, this study recommends 
the new simple type of cash flow ratios to end-users. According to this study, the stepwise multiple regression is 
employed to measure the level of relation. Furthermore, the result of this study points out that the new cash flow 
ratios have a statistic significant to the price/earnings ratio. Finally, the new cash flow ratios should be collected to 
the one of popular core financial ratios. By the way, the cash flow statement contains a lot of essential information. 

                                                
* อาจารย์ภาควิชาการบญัชี คณะ บญัชี มหาวิทยาลยัรังสิต   
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So, end-users should emphasize the other way of hidden benefit in the cash flow statement more than 3 activities 
of cash flow.       
 
INTRODUCTION 

Generally, the cash flow statement presents 3 activities of cash disbursement and cash generating which support 
the causes of cash differentiations in the period. Many scholars and financial analysts have hardly tried to use the 
extreme capacity of cash flow statement. In addition, many people believe that cash flow statement still has the 
hidden benefits in its items. Although the cash flow statement is accepted that it is the necessary statement which 
every firm must present to the public, the using of cash flow statement for decision making is not admired by the 
investors. Because of this situation, there were many professors who tried to use the information in the cash flow 
statement to create a new type of analytical tool by using the financial technique. However, the ratios which were 
constructed by those who invented are accepted to encourage people to use the cash flow statement for decision 
making, the components of these formula are very complex and difficult to find and to calculate. So, this paper 
recommends the new types of cash flow ratios which basically calculate for those who have a full financial 
statement.  
There are a lot of cash flow ratios from prior researches, but those are not intended to use for stock market. Most 
ratios are used to evaluate the firm’s performance. For example, CFO-to-debt ratio, which sets the cash flow form 
operation as a numerator and is divided by total debt, focuses on the cash generating for debt repayment in long 
term. Moreover, the capital expenditure ratio, which brings the cash flow from operation dividing by capital 
expenditures, is used to measure the relationship between firm’s cash generating ability and firm’s capital 
investing. So, many types of cash flow ratios seem to provide the management tools for the company. Then, these 
ratios are mostly used by the auditor to asses and to test the risk of clients’ management. This action was 
evidently supported by Mills and Yamamura (1998). They provided the recommendation to auditors who gave an 
opinion for their clients with careless of cash flow ratio that might occur to make a mistake for offering opinion. To 
illustrate, the clients’ going concern status can be possibly determined by the cash flow ratio. If auditors did not 
focus or less focus on the cash flow statement, the opinion on the auditor’s report would abuse to the users. 
According to this situation, the investors can prevent themselves from the hidden mistaking by calculating the 
cash flow ratios with their own.  
This paper provides the new components of cash flow ratios calculation. These ratios include the Free Cash Flow 
Ratio, Operating Cash Flow Ratio, Investing Cash Flow Ratio, and Financing Cash Flow Ratio. Furthermore, These 
4 new cash flow ratios have the same denominator which is the net income. According to the available ratios, 
every inventor believed that the ratios should be calculated as the proportion of the balance sheet items. 
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Because, these ratios are used to determine the internal firm’s performance, these ratios are also divided by the 
balance sheet items. Consequently, if cash flow ratios have ability to determine the output of the firm’s 
performance, like marketability ratio (P/E ratio), these kinds of cash flow ratios will be divided by the bottom line of 
income statement. This paper assumes that most investors are interested by the profit of the firm. So, the ratio 
which is used to determine the market response should be calculated as the proportion of income statement item. 
Moreover, based on the valuation approach, these cash flow ratios are. Then, if these ratios exactly provide the 
valuation of equities as the other core valuation model, they will have ability to predict the future market reaction 
possibly.   
Finally, the stepwise multiple regression is brought to investigate the relationship between the Price per Earning 
ratio and Cash Flow Ratios. In the meaning of forecasting, the dependent variable, P/E Ratios, is set from the 
period t+1 and the independent variables are set backward for one period ( t ). The result of this study points out 
that the new types of cash flow ratios have a positive relation to the P/E ratio. So, it can be determined that the 
new cash flow ratios truly have ability to predict the P/E ratio. Then, investors will obtain the new source of 
financial instruments to help them to make a decision. 
The remainder parts of this paper are organized as follow. Section ΙΙ develops the study’s hypothesis, and 
section ΙΙΙ discusses the sample selection process. Section ΙV describes the empirical employed methods and 
the results of this study. Lastly, section V summarizes the contribution and the conclusion of this research.  
 

HYPOTHESIS DEVELOPMENT 

According to valuation approach, cash flow was agreed to determine the value of common equity. Soffer, Leonard 
and Robin (2002) introduced to use cash flow for examining the value of common equity which was called The 
Corporate Valuation Models. This concept based on the economic concept. In addition, the economic concept 
has a different point of view from pure accounting concept. For instance, balance sheet from accounting concept 
is set from a simple equation which asset must equal to the summation of liability and owner’s equity, but balance 
sheet of economic equation is relied on the cash generating ability. So, most prior papers were set the balance 
sheet equation as this equation; 

 
Soffer, Leonard and Robin (2002) explained this equation that the combination of value of core operations (CORE) 
and value of non-operating net asset (NONOP) had to balance with the summation of value of debt claims 
(DEBT), value of other capital (OCAP) and value of common equity (COMEQUITY).  
As the Soffer, Leonard and Robin (2002)’s study, they discovered that there were 2 types of cash flows that 
related to The Corporate Valuation Models. Furthermore, cash flows themselves were also split to debt claims, 

COMEQUITYOCAPDEBTNONOPCORE 
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other capital claims and common equity claims. Moreover, after rearranging the equation, this equation was 
changed to focus on the value of common equity. The effects of these actions created the new 4 types of The 
Corporation Valuation Models which consisted of The Flows to Equity Model, The Free Cash Flow model, The 
Adjusted Present value model, and The Residual Income Model. These models are respectively showed as follow; 
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This study bases on the 1st equation that the value of common equity is estimated by the present value of free 
cash flow, non-operating cash flow, debt claims, and other capital claims, because this paper especially focuses 
on the cash flows and expects to the prediction power of all cash flows.  
Casey and Bartczak (1983) used the cash flow from operating activity to predict the financial distress. In addition, 
they believed the cash status of the firm should directly connect to the bankruptcy situation. So, they set up the 
cash flow ratios to predict this financial distress. It is truly that Casey and Bartczak (1983)’s study was the first 
paper which used the cash flow ratios to predict an important financial event. Casey and Bartczak (1983) 
confirmatively indicated that the cash flow from operating activity was appropriately selected to set for the ratios 
calculation, because cash flow from operating activity was always found that it had a prediction power to the 
stock price by the prior researches. Especially to Casey and Bartczak (1983)’s paper, they provided 2 cash flow 
ratios which were CFCL which calculated by cash flow from operating activity dividing by current liability, and 
CFTL which constructed by cash flow from operating activity dividing by total liability. Unfortunately, the result of 
Casey and Bartczak (1983)’s research did not found a significant level of prediction power of cash flow from 
operating activity. By comparing with the accrual ratios, cash flow ratios might have insufficient forces to attract 
the stock price. Although Casey and Bartczak (1983)’s empirical research did not found any evidences that 
supported their assumption, they still believe that cash flow ratios should have the prediction power to stock price 
in the future.               
In early 1993, Giacomino and Mielke (1993) brought the cash flow ratios for evaluating firm’s financial strength 
and profitability. They suggested that the using of cash flow ratios mostly searched for suff iciency and efficiency 
of cash and cash using. According to Giacomino and Mielke (1993)’s study, the sufficiency meant that firms can 
generating cash to cover debts, investing, and dividend payment. There were 6 sufficiency cash flow ratios which 
included cash flow adequacy, Long-term debt payment ratio, dividend payout ratio, reinvestment ratio, debt 
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coverage ratio, and depreciation-amortization impact ratio. These ratios set cash flow from operating activity as 
the denominator, but there was only cash flow adequacy that set the cash flow from operating activity as a 
numerator. In addition, the efficiency was determined that firm could use the receiving cash or cash payment 
available. As a result of Giacomino and Mielke (1993)’s study, there was only cash f low to sale ratio that showed 
the significant differentiation between their sample size. This expression has become the motivation of cash flow 
ratios study, because many people were attracted to this result. After Giacomino and Mielke (1993)’s study, there 
are a lot of creative ratios which are constructed for seeking out a new financial analysis tool.   
In a brief introduction, Mills and Yamamura (1998) pointed out that the using of cash flow statement should more 
appropriate to analyze firm’s liquidity than using balance sheet or income statement. Anyway, balance sheet 
stands for firm’s financial status. In addition, income statement provides the capability of firm’s operating. These 
statements are not different only in the benefit of presentation, but they also contrast in the statements’ setting 
time. Moreover, all items in these statements totally stand alone, which means these items are not directly connect 
to another statement, but the cash flow statement is the only one statement which has to collect and analyze items 
from balance sheet and income statement together. So, Mills and Yamamura (1998) encouraged the auditors to 
emphasize the cash flow statement more than they had been used. By the way, if the auditors use the cash flow 
statement, they will able to estimate the liquidity of the owner of that statement. For example, cash flow ratio can 
reveal the sufficient of cash generating which will cover the firm’s current liability. Moreover, the cash flow ratio 
also presents the multiplier between cash flow generating and liability. 
Mills and Yamamura (1998) brought many previous cash flow ratios for their recommendation, but their ratios had 
some strange from the previous ratios. Mills and Yamamura (1998) set up their ratio by reversing components 
position. As Giacomino and Mielke (1993)’s study, they brought the cash flow from operating as the denominator, 
but Mills and Yamamura (1998) reversed cash flow from operating to the numerator part of their formula. So, they 
assumed that cash flow ratios should be focused on cash flow changing to the proportion of majored financial 
keys factors. Firstly, the operating cash flow ratio, which is calculated by the proportion of cash flow from 
operating activity dividing by the current liability, provides the capability of the debt covering from operating cash 
flow. The second ratio is the funds flow coverage ratio which is very complicated ratio. This ratio is calculated for 
measure the firm’s risk, because this ratio presents the sufficient of cash generating to cover the interest payment, 
short-term debt, and dividend payment. According to this reason, the auditors should concentrate on this ratio for 
assessing clients’ risk. The cash interest coverage ratio is used to estimate the range of interest payment of firm’s 
debt loading. The next cash flow ratio is the cash current debt coverage ratio. This ratio directly focuses on the 
short-term debt coverage from cash flow. In addition, capital expenditure ratio is the interesting cash flow ratio, 
because this ratio measures the appropriated cash using for investing and paying existing debts. The next 
important cash flow ratio is the net free cash flow ratio. This ratio improves the coverage rate of lease payment or 
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rental payment. Finally, Mills and Yamamura (1998) also provided the cash flow adequacy ratio. This type of ratio 
is calculated for firm’s adequacy cash.  
According to Mills and Yamamura (1998), most previous cash flow ratios are used to estimate and measure the 
capability of firm’s debt coverage. In 2001, there was a research paper from Gombola and Ketz (2001) whose 
paper confirming the relationship between the cash flow ratio and returns ratio. Gombola and Ketz (2001) 
believed that cash flow ratios should be classified as a one of financial ratio type. In addition, they found that the 
cash flow ratios from their adjusted formula related to the returns ratio.  
Gombola and Ketz (2001) used the empirical research to seek out the relationship between cash flow ratios and 
the general price level and the historical cost. They set the indicators for general price level and historical cost as 
Short (1978)’s paper. There were 7 factors for the historical cost indicators which were return on investment, 
capital intensiveness, asset turnover, financing policy, inventory turnover, working capital, and current position. 
Based on the historical cost indicators ideas, the general price level replaced return on investment to return 
factors and changed current position factors to cash position factors. Many of cash flow ratios were used to 
determine those 2 ratios, the general price level and the historical cost. In Gombola and Ketz (2001)’s paper, 
cash flow ratios were divided by 4 interested factors which were equity, sales, total asset, and total liability, but 
the nominator for these ratios was cash flow from operating activity.  
Gombola and Ketz (2001) pointed out that the cash flow ratios closely associated to profitability ratios. 
Nevertheless, Gombola and Ketz (2001) suggested that there was a hidden information in cash flow statement 
which related to other keys financial ratios that they did not found in their empirical research. So, the cash flow 
statement is the one of financial tools that should not overlook. Then, with Gombola and Ketz (2001) 
recommendation, this paper believes that the cash flow ratio should have a predictive power to forecast the stock 
price or any market reactions.  
There are other cash flow ratios in the literatures. According to the Dow Theory Forecasts (2005), there were 2 
ratios which used to determine the stock price. These ratios were accepted by the users that these ratios helped 
investors to rank the interested stocks. Anyway, Price/cash-flow and Price/free cash flow are still used to scale the 
stock price. If the result of calculation is high, the Quadrix Score, the stock investing scale, will be in the high 
ranking. By this result, investors can be sure that their investing decision meets their basic needs. In their 
investing portfolio, if investors provide the Price/free cash flow calculation by themselves, they will obtain the 
significant predictor to forecast the stock price. In addition, this calculation helps the investors to save their money 
from financial consultant.  
According to these literatures, cash flow ratios are proved that these kinds of ratios are existed. So, most cash 
flow ratios are calculated by the totally different components. Although the cash flow ratios are still used to 
measure the firm and stock activities, these ratios have never focused on the market reaction since these ratios 
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were invented. By the way, there were a lot of market response researches in predictive approach. In addition, 
most predictive approach papers focused on the income statement items. The predictive models were not only 
investigate the stock price, but these models were also emphasized on the model’s components which calculated 
as the proportion to the firms’ earning, because the outstanding of market reaction models confirmed that firms’ 
earnings were included in the market response models’ components. Because, this paper bases on the predictive 
approach, the components of this paper model are set as the proportion of earning. So, the cash flow ratios from 
this paper are calculated by dividing 4 types of cash flows, which are free cash flow, operating activity cash flow, 
investing activity cash flow, and financing activity cash flow, with earning.  
From The Corporate Valuation Models, this paper believes that cash flow ratios should have a relationship to the 
stock price. Moreover, these ratios should have a predictive power to the price/earning ratio, because these ratios 
are focused on the market reaction approach. So, if the new cash flow ratios are accepted, these cash flow types 
will be recognized as the marketability ratio. By reviewing the prior literatures, the hypothesis of this paper is 

H1: The new cash flow ratios relate to the price per earning ratio in positive manner. 
With this hypothesis, this paper sets the model for testing. According to the reviewing literatures, the study model 
is adapted from The 1st Corporate Valuation Models. In addition, this model uses the stepwise multiple regression 
to test this relation. The stepwise multiple regression helps to delete the multicollinearity effect from the multiple 
regression model and concludes the suitable model of this investigation. Furthermore, this model constructs from 
the statistic technique. So, the component of this model is quietly different from the original core model. The 
model of this study is  
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This model has 4 parts of components which are dependent variable ( 1_/ tRatioEP ), and 3 factors of 
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this study is going to be discussed again in the 4th section of this paper which is presented for the empirical 
method and the result of this study section. 
 

SAMPLE SELECTION PROCESS 

The sample size of this study is the medical sector which listed in the Stock Exchange of Thailand during the 1st 
Quarter of 2001 to the 4th Quarter of 2008. In this range of time, this market was covered all of business cycle. In 
addition, this sample size should reflect the movement of stock price for all cycle. Generally, although the 
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economic is recession, the medical sector still provides its business to the patients. It is truly that the illness does 
not depend on the economic situation. So, the earning of this sector should not be sensible through the economic 
status. Moreover, it seems that this research can possibly ignore the uncontrollable sources which occurred by 
the financial event.  
These samples were collected from http://www.sec.or.th and http://www.setsmart.com which contained the whole 
sector’s financial statement and the historical trading data. The total amount of this sample size is 381. Testing the 
hypothesis is calculated by the model which is constructed by the researcher (It is tightly explained in the next 
section of this paper). In the introduction part, the analytical procedure was already explained. Then, the multiple 
regression is used to measure the relationship between dependent variable and independent variables. 
Furthermore, this paper expects the result that the independent variables might have the positive relation to the 
dependent variable. Unfortunately, there were a few prior researches that selected this sector as  

http://www.sec.or.th/
http://www.setsmart.com/
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the sample size. So, this paper challenges the medical sector to the sample size because of the cleared 
condition.  
 
EMPIRICAL METHODS AND RESULTS 

 Methods 
This paper uses the multiple regression to employ the relation testing. The series of this paper is selected by 
the quarter reports between 2001 and 2008. According to the sample size part, the major reason of this 
sample selection is to cover all business cycles. This paper expects the relationship between the P/E ratio 
and the new cash flows ratios. Furthermore, the model also puts the debt claim and equity claim in it, because 
these variables are stated in the original The Corporate Valuation model. The model of this study is as follow:   
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The model is constructed from 5 components of variables groups. The first component is the dependent 
variable ( 1_/ tRatioEP ). 4 remain components are prediction variables. The type of these variables is 
classified by the coefficients which are β’s type, γ’s type, θ’s type, and ω’s type. As the original Corporate 
Valuation Model components, β’s type, γ’s type, θ’s type, and ω’s type are stood for Free Cash Flow part, 
Non-operating cash flow part, Debt service part, and other capital cash flow part respectively. Generally, 
these indicators are used to measure the price of the firm or book value of firm’s equity, but this paper 
diploids the mathematics technique to expand the initial equation and resets the equation in to the statistic 
form. According to the research hypothesis, all of these coefficients are expected the positive sign. However, 
the result of the expected sign is not going to be as the assumption, the coefficient of correlation will prove 
the overall variables direction again. So, the suitable model form stepwise multiple regression is also desired 
that the new cash flow ratios still exist in that equation and have a positive relation to the P/E ratio with the 
acceptable value of coefficient of correlation.  
According to the Corporate Valuation Model, this study provides the stepwise multiple regression to measure 
the relationship between the P/E ratio and the new types of cash flow ratios. The result of this study is showed 
by table 2. From the statistical values in this table, the result is pointed out that the new cash flow ratios have 
a connection to the forward period P/E ratio as the set hypothesis. Moreover, the direction of this relation is in 
the positive manner, because the multiple coefficient of correlation ( r ) is closely to 1. The multiple coefficient 
of correlation from this testing is equal to 0.607. Furthermore, the changing of P/E ratio is determined by the 
independent or interested variables which remain in the suitable equation approximately 36%. By the way, 
this equation is checked the equation’s error by the standard  
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TABLE 2 
Stepwise Multiple Regression 

Independent Variables Variables’ Coefficient (β) P-Value 
1   

t

t

E

FCF  -1.677 0.000* 

2   
t

t

E

CFO  4.416 0.000* 

3   
t

t

E

CFF  -1.643 0.000* 

4  
t

t

E

imCapitalCla  -2.355 0.000* 

Multiple coefficient of correlation  ( r ) 0.607 
multiple coefficient of determination (R2) 0.368 
Adjusted multiple coefficient of determination   ( R2 Adjusted ) 0.36 
F-Distribution  0.000* 

Standard Residual (Maximum)  3.802 
Cook’s Distance (Maximum)  1.767 
(* P-Value is lower than 0.05, statistical significance) 
residual and Cook’s distance. The result from 2 checking lists approves the correction of the calculation in the 
acceptable state. In addition, the P-value of the F-distribution testing also confirms the correction of the 
multiple regression equation with the minimum range of the value. This equation is tested about the 
autocorrelation with Durbin-Watson. The Durbin-Watson’s value presents value of this regression equal to 2 
which means the autocorrelation is not going to occur for this research model’ variables.    
There are 3 types of new cash flow ratios still appearing in the finalized multiple regression model. With this 
result, it can also assume that Free Cash Flow ratio, Operating Cash Flow ratio, and Financing Cash Flow ratio 
have ability to predict the future P/E ratio. According to the variables’ coefficient, the Operating Cash Flow 
ratio has the strongest relation to determine the changing of P/E ratio among the cash flow ratios. 
Unfortunately, the expected sign of Free Cash Flow ratio and Financing Cash Flow ratio is reversed by the 
calculation procedure, but the Investing Cash Flow ratio has not got the relation to the P/E ratio, because this 
ratio is deleted from the last equation with an over scale of P-value. In addition, this ratio is not reduced from 
the equation because of multicollinearity effect. So, it means that the Investing Cash Flow ratio is not 
necessary to use for forecasting the P/E ratio or to classify as the marketability ratio. By the way, between 
debt claim and capital claim, there is only capital claim that relates to the P/E ratio. So, it reveals that debt 
claim is not appropriately used as the marketability ratio. Especially, this model has not a constant, because 
the P-value of constant is over the acceptable range.   
After the investigation, the result of this study shows that the hypothesis is rejected. So, 3 of 4 new cash flow 
ratios have ability to predict the P/E ratio and have a positive relation to P/E ratio too. Moreover, the Free Cash 
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flow ratio, Operating Cash Flow ratio, and Financing Cash Flow ratio should be used as the marketability ratio. 
Applying this study to the real situation, investors or financial statement users can estimate the future P/E ratio 
by using Free Cash Flow ratio, Operating Cash Flow ratio, Financing Cash Flow ratio and capital claim. 
Although these cash flow ratios are clearly defined that they have a prediction power to predict the future P/E 
ratio, they are having a significant forecasting power by the assumption that the outside factors do not 
influence the sample environment.  
 

SUMMARY AND CONCLUSION 

In conclusion, the cash flow ratio which uses to measure the market response exists. So, the cash flow ratio 
which is divided by the net income has the connection to the marketability ratio which uses the P/E ratio as 
the representative. According to this study result, the Free Cash Flow ratio, Operating Cash Flow, and 
Financing Cash Flow ratio exactly have a prediction power to estimate the future P/E ratio. With a positive 
relation, if these ratios are increasing, future P/E ratio will be rising as the direct reflection. Similar to this 
situation, if these ratios are decreasing, it will be surly that P/E ratio is going to drop.  
This study set the Corporate Valuation Model as the core model of this study. According to Soffer, Leonard 
and Robin (2002), there were 4 valuation models in their series. This paper chooses the free cash flow model 
to be the adaptation base equation. In addition, the free cash flow model was focused on the value of 
common equity, but this paper recomposes the equation with the combination of mathematics and statistic 
techniques. It usually does when the researchers wants to reduce the heteroskedasticity by dividing all of the 
equation’s variables with the same factor. As the topic of this study, this study needs to investigate the new 
type cash flow ratios. So, the principle idea about this ratio is to focus the market reaction. Then, all of cash 
flow ratios are divided by the item from the income statement. With this concept, there is a perfect existing 
ratio which is suitable for this equation. The P/E ratio is mostly applied to this model because of that fact.  
Finally, most previous papers were focus on the internal measurement; however, there is a little contrasting 
with the formula. For example, Mills and Yamamura (1998) set the reversing component of their ratio from 
Giacomino and Mielke (1993). Surprisingly, their results were similar to each other. By the way, the closely 
ideas to this paper are Casey and Bartczak (1983) and the Dow Theory Forecasts (2005). It can be seen that 
Casey and Bartczak (1983)’s study is the essential motivation of this paper, because this literature was the 
first paper which tried to deal the cash flow ratio with the stock price performance. It is truly that the Dow 
Theory Forecasts (2005) is one of the core motivations for this paper, this paper had a contemporary idea 
about the market reaction which Casey and Bartczak (1983)’s did not have, because this paper was occurred 
before the empirical research about the market reaction existed. As a result of this study, it is possibly that the 
new cash flow ratios are challenged the investors and any people who have to involve the financial statement 
by their predictive power.    
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คุณค่าของอัตราส่วนทางการเงนิ ปี พ.ศ.2550 : กรณีศึกษากลุ่มวตัถุดิบและ 
สินค้าอุตสาหกรรมที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

The Value Relevance of the Financial Ratios in the year 2007 
 : In Case of the Industrials Sector listed in the Stock Exchange of Thailand 

พชัราณี  อตุมวฒุิกําจร*          

บทคัดย่อ  

งานวิจัยนีมุ้่งศึกษาคณุค่าของอตัราส่วนทางการเงินต่อการตดัสินใจของนกัลงทนุ ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อนกัลงทุนได้รับข้อมูลจากการประกาศผลประกอบการประจําปี 2550 
ผู้วจิยัใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหใุนการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้นคือ อตัราส่วนทางการเงิน และตวั
แปรตามคือ ผลตอบแทนจากการลงทนุ ผลการวิจยัพบว่าอตัราส่วนทางการเงินมีคณุค่าต่อการตดัสินใจของนกัลงทนุ (F = 
2.778,Sig = 0.048 และ Adj R2 = 0.071) และอตัราส่วนทางการเงินที่สามารถอธิบายผลตอบแทนจากการลงทนุ       เมื่อ
นกัลงทนุได้รับข้อมลูจากรายงานประจําปีของกลุ่มวตัถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรมสําหรับผลประกอบการในปี 2550  คือ 
อตัราส่วนกําไรสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (NI/SE, Unstandardized  Beta Coefficients = +0.427,t = 2.847 และ sig = 
0.006)   

Abstract  

The research aims to study the value relevance of the financial ratios in the case of the Industrials 
sector listed in the Stock Exchange of Thailand when the annual reports for the year 2007 are published in the 
SET. The study applies the multiple regression analysis to the study the relationship between the financial 
ratios and the stock returns. The results are 1) financial ratios are value relevant (F = 2.778, Sig = 0.048 less 
than the confident level at 0.05 and Adj R2 = 0.071) 2) the ratio net income to shareholder equities can explain 
the stock returns when annual reports are published in the SET (NI/SE, Unstandardized Beta Coefficients = 
+0.427, t  = 2.847 and sig = 0.006 less than the confident level at 0.05).   

 

บทน า  

ข้อมลูทางการบญัชีจะถือวา่มีคณุค่าหรือมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ยอ่มหมายถึงว่า ข้อมลูดงักล่าวควรมีความเก่ียวข้องกบัการ
ตดัสินใจ และทนัเวลา (Relevance and Timeliness) คณุค่าของข้อมลูทางการบญัชใีนการอธิบายราคาหุ้นหรืออธิบาย
ผลตอบแทนจากการลงทนุเมือ่นกัลงทนุได้รบัข้อมลูทางการบญัชี ซึง่สะท้อนในรูปการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ในช่วง
ระยะเวลาสัน้ๆ  Ball and Brown (1968), Ou and Penman (1989), Holthausen, Robert W.and Watts,Ross L 
(2001), Utamawoottikumjorn.P (2008)  งานวจิยัที่ศกึษาเก่ียวกบัประโยชน์ของข้อมลูทางด้านการบญัชีอนัเป็นผลจาก
การประกาศผลประกอบการของธุรกิจมี 2 แนวทาง คือ แนวทางที ่1 เป็นการศกึษาวา่ข้อมลูทางการบญัชีทีน่กัลงทนุได้รับ
จากการประกาศผลประกอบการทําให้นกัลงทนุได้รบัผลตอบแทนจากการลงทนุเกินปกติรอบๆ วนัประกาศผลประกอบ 
การหรือไม่ Ball and Brown (1968), Ou and Penman (1989) ตวัแปรตามที่ใช้ในการศกึษา ได้แก่ ผลตอบแทนเกินปกต ิ

                                                
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ภาควิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 
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(AR) อตัราผลตอบแทนเกินปกตสิะสม (CAR) และอตัราผลตอบแทนเกินปกติเฉลีย่สะสม (CAAR) ส่วนแนวทางที่ 2 เป็น
การศึกษาวา่ข้อมลูทีน่กัลงทนุได้รับจากการประกอบผลประกอบการของธุรกิจนัน้มีความเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจและทนั
ต่อการตดัสินใจหรือไม่ Robert W.and Watts,Ross L (2001), Utamawoottikumjorn.P (2008) ตวัแปรตามที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ ผลตอบแทนจากการลงทนุในหลกัทรัพย์  และอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในหลกัทรัพย์ (Rate of 
Returns) สําหรับงานวจิยันีมุ้่งศกึษาคณุคา่ของข้อมลูทางการบญัชีในแนวทางที่ 2 กล่าวคือ มุ่งศกึษาว่าข้อมลูบญัชีมี
ประโยชน์ต่อการตดัสนิใจของนกัลงทนุทัง้ในเร่ืองของความเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจและความทนัเวลาหรือไม่ (Whether 
the accounting amount is timely to the investors’ decision making.) ตวัแปรตามคือ การเปลี่ยน แปลงของราคาหุ้น 
หรือผลตอบแทนจากการลงทนุในหลกัทรัพย์ (price changes or returns) Holthausen, Robert W.and Watts,Ross L 
(2001), Utamawoottikumjorn.P (2008)  ที่ได้รับผลกระทบจากการนําส่งงบการเงินของบริษัทมหาชนทีจ่ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนัน้ยงัเป็นการศึกษาของคณุค่าของข้อมลูบญัชใีนช่วงเวลาก่อนทีจ่ะได้รับผลกระทบจาก
วกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของโลก  ซึง่วิกฤตการณ์ดงักล่าวส่งผลอยา่งชดัเจนและรุนแรงในสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.2550 
(ค.ศ.2007) แตป่ระเทศไทยเร่ิมได้รับผลกระทบในไตรมาสที ่2 ของปี พ.ศ.2551 (ค.ศ.2008)  เพือ่นําไปศกึษาต่อเน่ืองให้
เหน็ผลกระทบของวิกฤตการณ์ดงักล่าวต่อคณุค่าของข้อมลูบญัชใีนช่วงเวลาทีไ่ด้รบัผลกระทบดงักล่าว อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกบัการกํากบัดแูลตลาดทนุ ในการให้ข้อมลูขา่วสารแก่นกัลงทนุเพื่อใช้ประกอบในการ
วเิคราะห์ปัจจยัพืน้ฐานของหลกัทรัพย์ สมการท่ีใช้ในการศกึษาตวัแปรตามนีม้ีการพฒันามาจากสมการของ Ohlson 
(1995)  และจากงานวิจยัก่อนหน้านี ้พบว่าอตัราส่วนทางการเงินมีคณุคา่ตอ่การตดัสินใจของนกัลงทนุ Ou and Penman 
(1989), Deewongkit.S (1994),Utamawoottikumjorn.P (2008)  
อตัราส่วนทางการเงินมีคุณค่าต่อการตดัสินใจของนกัลงทนุ Ou and Penman(1989) และผลกระทบดงักล่าวจะยิ่งมาก
เมื่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย Larcker (1992), Gregory D.(1997) ความเสี่ยงที่เป็นระบบที่วดัจากค่าเบต้า มีการ
เปลีย่นแปลงตามสภาพของธุรกิจ Fabozzi และ Francis(1977)  อตัราส่วนทางการเงินมีความสมัพนัธ์กบัความเสี่ยงทีเ่ป็น
ระบบอันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น Beaver,Kettler and 
Scholes (1970) ผลการวิจัยในอดีตในต่างประเทศพบว่าข้อมูลทางการบัญชีที่มีความสัมพันธ์กับค่าเบต้าอย่างมี
นัยสําคญั ได้แก่ อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของเจ้าของ Beaver,Kettler และScholes (1970), Hamada(1972),Ben-Zion 
และ  Bowman (1980) และ Bramble (1990) อตัราการจ่ายเงินปันผล Beaver, Kettler และScholes (1970), Bowman 
(1979), Bramble (1990) ความแปรปรวนของกําไร (Beaver, Kettler และScholes (1970), Eskew (1979) และ 
Bramble (1990) เป็นต้น 
ผลการวจิยัในอดีตในประเทศไทยศกึษาคณุค่าของอตัราส่วนทางการเงินก่อนวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยศึกษาเฉพาะ
กรณีของกลุ่มบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์พบวา่อตัราส่วนทางการเงินมีความสมัพนัธ์กบัการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเมื่อนกั
ลงทนุได้รับข้อมลูจากการประกาศผลประกอบการของธุรกิจ (Sig = 0.000 น้อยกว่าระดบันัยสําคญั 0.05 และ Adj R2 = 
0.77) Utamawoottikumjorn.P (2008) 
 ดงันัน้งานวิจยันีจ้ึงมุ่งศกึษาคณุค่าของอตัราส่วนทางการเงินในปี พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007) ซึง่เป็นปีก่อนที่วิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจโลก ปี พ.ศ.2550 จะกระทบประเทศไทยในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ.2551 (ค.ศ.2008) และศกึษาเฉพาะกลุ่มธุรกิจ
อตุสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เน่ืองจากเป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและมีผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศสงูสดุ (ดตูารางที ่1 ตารางที ่2 และตารางที่ 3 ประกอบ) 
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ตารางที ่1 แสดงอตัราการขยายตวัผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP Growth Rate) 

GDP 
2550  2550    2551  

 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส

3 
ไตรมาส

4 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส

3 

ภาคเกษตร 1.8 1.1 3.7 -0.2 2.3 3.1 8.6 9.9 

ภาคนอกเกษตร 5.2 4.7 4.5 5.5 6.2 6.2 5 3.5 

GDP 4.9 4.4 4.4 5.1 5.7 6 5.3 4 

GDPปรับฤดกูาล 4.9 1 1.3 1.8 1.5 1.2 0.8 0.6 

ที่มา : สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ณ.24 พฤศจิกายน 2551 
 
ตารางที ่2 แสดงผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (ล้านบาท) เปรียบเทยีบระหว่างภาคเกษตรและนอกนอกภาคเกษตร 
 (หน่วย : พนัล้านบาท) 

  2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 
ภาคเกษตร 444,185 468,905 514,257 615,854 668,808 728,093 835,776 913,926 
นอกภาค
เกษตร 

4,478,546 4,664,597 4,936,386 5,301,515 5,820,668 6,364,800 7,005,521 7,579,385 

รวม 4,922,731 5,133,502 5,450,643 5,917,369 6,489,476 7,092,893 7,841,297 8,493,311 

ที่มา : สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ณ.24 พฤศจิกายน 2551 
 
ตารางที ่3 แสดงแนวโน้มของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศของอตุสาหกรรมต่างๆ ในภาคเกษตรและภาคนอกภาคเกษตร 
  (หน่วย : พนัล้านบาท) 

  2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 
          

ภาคเกษตร 444,185  468,905  514,257  615,854  668,808  728,093  835,776  913,926  

เกษตรกรรม,การลา่สตัว์ และป่าไม้ 326,389  357,979  406,809  506,623  561,857  623,738  730,438  807,898  

ประมง 117,796  110,926  107,448  109,231  106,951  104,355  105,338  106,028  

ภาคนอกเกษตร 4,478,546  4,664,597  4,936,386  5,301,515  5,820,668  6,364,800  7,005,521  7,579,385  

เหมืองแร่ 116,726  126,232  135,851  154,606  175,350  222,617  256,837  276,670  

อตุสาหกรรม 1,653,658  1,715,926  1,836,083  2,061,572  2,235,573  2,461,294  2,750,367  3,023,454  

ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และวตัถดุบิ 146,105  166,683  175,595  191,006  210,903  220,410  238,889  248,119  

กอ่สร้าง 150,615  154,493  165,719  174,699  194,466  214,004  231,899  246,622  

ค้าสง่และค้าปลกีเคร่ืองอปุโภคบริโภค 847,564  856,098  866,332  888,016  970,806  1,042,043  1,122,655  1,192,687  
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โรงแรมและภตัตาคาร 275,214  289,175  309,622  299,567  334,222  346,865  386,062  416,592  

ขนสง่ คลงัสนิค้า สือ่สารและโทรคมนาคม 395,926  427,049  449,278  457,169  492,530  519,623  569,875  622,080  

ตวัแทนธุรกรรมทางการเงิน 145,840  151,360  170,036  202,257  233,719  264,896  286,220  311,488  

อสงัหาริมทรัพย์ 161,792  163,862  171,751  177,848  188,243  198,521  208,757  215,397  

บริการสงัคมและรักษาความปลอดภยั 211,045  222,161  244,783  262,272  295,885  326,051  349,853  373,210  

การศกึษา 196,542  202,318  211,278  221,191  248,876  280,978  316,690  360,152  

สขุภาพ 96,678  104,825  107,654  106,836  116,695  135,224  150,010  163,849  

การให้บริการอืน่ๆ 73,813  77,118  84,949  96,654  115,178  123,743  128,669  119,853  

งานแม่บ้านและแรงงานรับจ้างทัว่ไป 7,028  7,297  7,455  7,822  8,222  8,531  8,738  9,212  

                  

ที่มา : สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ณ.24 พฤศจิกายน 2551 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  
งานวิจัยก่อนหน้านี ้พบว่าอัตราส่วนทางการเงินมีคุณค่าต่อการตดัสินใจของนักลงทุน Ou and Penman (1989), 
Deewongkit.S (1994), Utamawoottikumjorn.P (2008) 

  
       ผลตอบแทนจากการลงทนุ 
                           อตัราส่วนทางการเงิน                          เมื่อนักลงทนุได้รบัข้อมลู 
      จากงบการเงินประจําปี 
 
รูปที่ 1  แสดงกรอบแนวความคิดที่ใช้ในการศกึษา 
 

สมมตฐิานการวิจัย 
 H1 :  อตัราส่วนทางการเงินมีความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนจาการลงทนุเมือ่นกัลงทนุได้รบัข้อมลูจาก 
          งบการเงินประจําปี 
 ผู้วจิยัได้กําหนดตวัแปรตามและตวัแปรอิสระตามสมมตฐิานข้างต้นดงันี ้

1. ตัวแปรตาม คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนเม่ือนักลงทุนได้รับข้อมูลจากงบการเงินประจําปี ซึ่งเท่ากับ  
ผลตา่งของราคาหุ้นก่อนวนัที่นําส่งงบการเงิน 1 วนั (Pt – 1)  และราคาหุ้นหลงัวนันําสง่งบการเงิน 1 วนั  

(Pt +1)  หรือ Pt +1 -  Pt – 1   =  Rt  สเกลในการวดัค่า คือ สเกลอตัราส่วน (Ratio Scales) 
2. ตวัแปรอสิระ คอื อตัราส่วนทางการเงิน Khunthong.J(1997), Utamawoottikumjorn.P (2008) 
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ตารางที ่4 แสดงอตัราส่วนทางการเงินทีใ่ช้ในการทาํวิจยั การกําหนดตวัแปร และมาตรวดั 

อตัราส่วนทางการเงนิ ตัวแปร มาตรวัด 
อตัราส่วนวิเคราะห์กระแสเงินสด(Cash Flow Concept) 
        CF/CL =      กระแสเงินสดสทุธิ 
                                      หนีส้ินหมนุเวียน 
        CF/TL =      กระแสเงินสดสทุธิ 
                    หนีส้ินรวม  

   
    C1 
 
    C2 
 

 
สเกลอตัราส่วน 
 
สเกลอตัราส่วน 
 

อตัราส่วนวิเคราะห์สภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio) 
         QA/CL         =     สินทรัพย์หมนุเร็ว     
                                     หนีส้ินหมนุเวียน     
          CA/CL         =    สินทรัพย์หมนุเวียน   
                                     หนีส้ินหมนุเวียน       
           CA/TA         =    สินทรัพย์หมนุเวียน         
                                      สินทรพัย์รวม 
           WC/TA        =    เงินทนุหมนุเวียน            
                                       สินทรัพย์รวม   

 
     L3 
 
     L4  
 
     L5  
 
     L6 

 
สเกลอตัราส่วน 
 
สเกลอตัราส่วน 
 
สเกลอตัราส่วน 
 
สเกลอตัราส่วน 
 

อตัราส่วนแสดงกิจกรรมในการดําเนินงาน(Activity Ratio) 
           NS/TA   =    ยอดขายสทุธิ  
                                     สินทรัพย์รวม 
           OI/TA          =    กําไรสทุธิจากการดาํเนินงาน 
                 สินทรัพย์รวม 

 
     A7 
 
     A8  

 
สเกลอตัราส่วน 
 
สเกลอตัราส่วน 
 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio) 
           OI/NS  =    กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน 
                                              ยอดขายสทุธิ 
            NI/TA        =          กําไรสทุธิ  . 
                                   สินทรัพย์รวม 
            NI/SE  =        กําไรสทุธิ  
                                   ส่วนของผู้ ถือหุ้น 
            LOSS  =    ผลขาดทนุตอ่เน่ืองอยา่งน้อย 2 ปีก่อนปีทีศ่กึษา 

 
     P9 
 
     P10 
 
     P11 
 
     P12 

 
สเกลอตัราส่วน 
 
สเกลอตัราส่วน 
 
สเกลอตัราส่วน 
 
สเกลแบง่กลุ่ม 

อตัราส่วนแสดงความเสี่ยงและความยดืหยุน่ทางการเงิน (Financial Risk and 
Leverage Ratio) 
             TL/SE     =        หนีส้ินรวม     .                      
       ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

 
 
     F13 
 

 
 
สเกลอตัราส่วน 
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ตารา

งที ่5 แสดงอตัราส่วน ตวัแปร และค่าคาดหวงัของความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราสว่นทางการเงินกบั 
ผลตอบแทนจากการลงทนุ 

อตัราส่วน ตัวแปร 
ค่าคาดหวังของความสัมพันธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงนิ
กบัผลตอบแทนจากการลงทุน 

     

CF/CL C1  

CF/TL C2  

QA/CL    L3  

CA/CL    L4 -  Beaver Kettler และ Scholes (1970) , Deewongkit.S (1994) 

CA/TA    L5  

WC/TA   L6  

NS/TA A7  

OI/TA A8  

OI/NS P9   

NI/TA P10 +/- Logue และ Mervile (1973) 

NI/SE P11 +/- Logue และ Mervile (1973) 

LOSS P12  

TL/SE F13 

+ Beaver Kettler และ Scholes(1970), Hamada 
(1979),Bowman(1980), Beaver Kettler และ Scholes (1970), 
Deewongkit.S (1994),Utamawoottikumjorn (2008) 

TL/TA F14   

SE/TK F15  

MS/TL F16   

LnTA F17 -  Deewongkit.S (1994)  Beaver Kettler และ Scholes 

             TL/TA     =      หนีส้ินรวม                      
       สินทรัพย์รวม 
             SE/TK     =              สว่นของผู้ ถือหุ้น            .         
    หนีส้ินระยะยาว+ส่วนของผู้ ถือหุ้น          
              MS/TL    =    มลูค่ายตุธิรรมของหุ้นสามญั       
                                               หนีส้นิรวม 
 

     F14 
 
     F15  
 
     F16 

สเกลอตัราส่วน 
 
สเกลอตัราส่วน 
 
สเกลอตัราส่วน 

ขนาดของกิจการ 
               Ln TA =   Log (สินทรัพย์รวม) 

 
     F17 

 
สเกลอตัราส่วน 
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(1970),Bramble (1990) Deewongkit.S (1994)   

วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศึกษา              

ข้อมูลที่นักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุนในการศึกษานีเ้ป็นการนําตวัเล ขจากงบกําไรขาดทุน งบดุล และงบ
กระแสเงินสดมาจัดทําอัตราส่วนทางการเงินซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงบการเงินที่สมบูรณ์ และส่วนหนึ่งของรายงาน
ทางการเงินทัง้หมดทีน่กัลงทนุได้รับประกอบการตดัสินใจ         
  
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ศึกษาเฉพาะบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เฉพาะกลุ่มวตัถดุิบและสินค้าอุตสาหกรรม  ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ในปี พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007) จํานวน 71 บริษัท จากทัง้หมด 72 บริษัท เนื่องจากบริษัท อิโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ไม่ได้นําส่งงบการเงินประจําปีจึงไม่สามารถเก็บข้อมูลราคาหุ้ นก่อนและหลังนําส่งงบ
การเงิน 1 วนั และผู้ วิจยัได้ตดัข้อมลูของบริษัทดงักล่าวออกจากการศกึษาทัง้หมด 
        
3. วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
               งานวจิัยนีใ้ช้ข้อมลูทตุยิภมิูจากฐานข้อมลู SETSMART ดงันี ้
3.1   อตัราส่วนทางการเงิน เก็บข้อมูลจากตวัเลขทางบญัชีจากงบการเงินประจําปีของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มวตัถดุิบ
และสินค้าอุตสาหกรรม  ที่มีการนําส่งงบการเงินประจําปี 2550 และนํามาคํานวณอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการ
วเิคราะห์งบการเงิน 
3.2   วนัท่ีที่บริษัทจดทะเบียนในกลุม่อตุสาหกรรมนําส่งงบการเงินประจําปี 2550 แก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
3.3   ราคาหุ้นก่อนวนัทีนํ่าส่งงบการเงิน 1 วนั  และราคาหุ้นหลงัวนันําส่งงบการเงิน 1 วนั และนํามาคํานวณผลตอบแทน
จากการลงทนุจากผลต่างของราคาหุ้นก่อนและหลงัวนันําส่งงบการเงินประจําปี 
3.4   การวิเคราะห์ข้อมลู 
ก.วเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ข.วเิคราะห์การถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression)  
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ผลการศึกษา  

1. สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 
ตารางที ่7 แสดงตวัแปรท่ีนํามาศกึษา จํานวนตวัอยา่ง ค่าตํ่าสดุ คา่สงูสดุ คา่เฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐา น 

อตัราส่วน ตวัแปร จํานวน ค่าตํ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน 

    ตวัอย่าง     เลขคณิต มาตรฐาน 

CF/CL C1 71 -5.58 1.40 -0.23 0.82 

CF/TL C2 71 -48.14 1.40 -0.88 5.77 

QA/CL   L3 71 0.00 5.01 0.52 0.99 

CA/CL   L4 71 0.14 18.26 2.55 3.22 

CA/TA   L5 71 0.02 1.69 0.55 0.26 

WC/TA  L6 71 -0.26 1.10 0.20 0.29 

NS/TA A7 71 0.03 28.99 1.51 3.38 

OI/TA A8 71 -0.05 2.82 0.14 0.39 

OI/NS P9 71 -0.14 1.10 0.09 0.14 

NI/TA P10 71 -0.09 2.59 0.09 0.31 

NI/SE P11 71 -1.28 9.00 0.85 1.47 

TL/SE F13 71 0.00 12.26 1.29 1.79 

TL/TA F14 71 0.00 2.52 0.49 0.38 

SE/TK F15 71 0.08 1.00 0.57 0.22 

MS/TL F16  71 0.00 229.28 8.72 30.95 

LnTA F17 71 5.10 11.80 7.94 1.31 

Pt +1 -  Pt – 1    R 71 -10.00 5.00 -0.06 1.63 
 
ตารางที ่8 แสดงจํานวนตวัอย่าง และเปอร์เซน็ต์ของตวัอยา่งที่มีผลประกอบการขาดทนุต่อเนื่อง 2 ปี (P12) 
    อตัราส่วน ตวัแปร การจดักลุ่ม จํานวนตวัอย่าง เปอร์เซน็ต์ 

  Loss P12 ขาดทนุตอเน่ือง 2 ปี (1)   7       9.9 
  ไม่ขาดทนุต่อเนือ่ง 2 ปี (0) 64     90.1 
   71   100.0 
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3. ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

 
ตารางที ่9  แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
ตวัแปร ค่าสมัประสทิธ์ิการถดถอยไม่ปรับมาตรฐาน 

(Unstandardized Beta Coefficients) 
ค่าสมัประสทิธ์ิการถดถอยปรับมาตรฐาน 
(Standardized Beta Coefficients) 

t Sig 

ค่าคงที ่ 1.280  1.030 0.307 
P11(NI/SE) 0.427 0.385 2.847 0.006 
P12(LOSS) 0.899 0.165 1.359 0.179 
F17(LnTA) -0.225 -0.180 -1.387 0.170 

F = 2.778,Sig = 0.048 และ Adj R2 = 0.071 
 
อตัราส่วนทางการเงินมีคุณค่าต่อการตดัสินใจของนกัลงทนุ (F = 2.778, Sig = 0.048 และ Adj R2 = 0.071) และ
อตัราส่วนทางการเงินที่สามารถอธิบายผลตอบแทนจากการลงทนุเมื่อนักลงทนุได้รับข้อมลูจากรายงานประจําปีของกลุ่ม
วตัถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรมสําหรับผลประกอบการในปี 2550 คือ อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น  (NI/SE, 
Unstandardized  Beta Coefficients = +0.427,t = 2.847 และ sig = 0.006)  และสามารถสร้างสมการประมาณค่า
ผลตอบแทนจากการลงทนุ ได้ดงันี ้
 
 
ผลตอบแทนจากการลงทนุ                =          0.427 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 
เมื่อนกัลงทนุได้รับข้อมลู 
               จากงบการเงินประจําปี 
 

 

การอภปิรายผลการศกึษาและข้อเสนอแนะ  

1. อตัราส่วนทางการเงินสามารถอธิบายผลตอบแทนจากการลงทนุ 7.1% (Adj R2 = 0.071) ปัจจัยอื่นๆ ไม่ได้นํามาศึกษา
ในงานวิจยันี ้ได้แก่ ข้อมูลจากงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น หมายเหตุประกอบงบการเงิน ชนิดของรายงาน
ของผู้สอบบญัชี สารและคําชีแ้จงของผู้บริหาร และบทวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม เป็นต้น  
2. อตัราส่วนที่สามารถอธิบายผลตอบแทนจากการลงทนุเมื่อนักลงทนุได้รับข้อมลูจากรายงานประจําปีของกลุ่มวตัถุดิบ
และสินค้าอุตสาหกรรมสําหรับผลประกอบการในปี 2550 คือ อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น (NI/SE, 
Unstandardized Coefficients = +0.427,t = 2.847 และ sig = 0.006)  หมายความว่า ยิ่งอัตราส่วนกําไรสุทธิต่อส่วน
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ของผู้ ถือหุ้นมีค่ามากผู้ลงทุนย่อมคาดหวงัผลตอบแทนจากการลงทุน และรับความเสี่ยงในการลงทนุมากขึน้ด้วย  Logue 
และ Mervile (1973)  
นอกจากนัน้ยงัแปลความหมายโดยนัยได้ว่านักลงทนุที่ลงทุนในกลุ่มวตัถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม ให้ความสําคญักับ
ตวัเลขผลประกอบการของธุรกิจ เนื่องจากหมายถึงโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปของเงินปันผล และ
โอกาสในการเติบโตในอนาคตของกิจการ 
3. การนําผลการวิจัยไปใช้อย่างน่าเชื่อถือควรมีการศกึษาโดยใช้ข้อมลูก่อนปี พ.ศ.2551 ที่กว้างขึน้ เช่น ปี พ.ศ.2545 – 
2550 ซึง่ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี พ.ศ.2540 และก่อนได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่าใน ปี พ.ศ.2551 ดงันัน้งานวิจยันีจ้ึงสามารถอธิบายคณุค่าของอตัราส่วนทางการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรม
เฉพาะปี พ.ศ.2550  นอกจากนัน้ควรมีการศึกษาว่าข้อมูลทางการบญัชีที่นกัลงทุนใช้ในการตดัสินใจซือ้ขายหลกัทรัพย์ใน
กลุ่มดงักล่าวมีความสอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในช่วงเวลาดงักล่าวหรือไม่ เน่ืองจากการศึกษาทาง
คณุค่าของอตัราส่วนทางการเงินสามารถใช้อธิบายพฤติกรรมของนกัลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว 
แต่การวิเคราะห์ว่าการตัดสินใจของนักลงทุนมีทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่นัน้ควรเปรียบเทียบกับภาวะเศรษฐกิจและ
อตุสาหกรรมในช่วงเวลาดงักล่าวด้วย 
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ปัจจยัที่ก าหนดระดบัหนีแ้ละผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดบัหนี ้
ต่อผลตอบแทนของหุ้น 

The Determinants of Leverage Level and the Effect of Leverage Change on Stock Return 
นรีรัตน์ เตชพิรุณทอง*  และ ชลภทัร์ พรหมสิทธ์ิ  

 
บทคัดย่อ 

วตัถปุระสงค์ของการศึกษานีค้ือ การตรวจสอบปัจจัยที่กําหนดระดบัของหนีส้ินของบริษัท  และเพื่อทดสอบว่า 
การเปลีย่นแปลงของหนีส้นิมีผลกระทบต่อผลตอบแทนของหุ้นสามญัหรือไม่ จากการศกึษาในบริษัทจดทะเบียนท่ีไม่จดัอยู่
ในภาคอุตสาหกรรมการเงินของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้แต่ปี ค.ศ.1999 ถึง 2008 เราพบว่าขนาดของบริษัท 
ทรัพย์สินที่มีตัวตนและค่าเฉลี่ยระดับหนีข้องอุตสาหกรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับของหนีส้ินของบริษัท แต่
โอกาสการเจริญเติบโต ผลกําไร และอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ มีความสมัพนัธ์ทางลบกับระดบัของหนีส้ิน ผลการศึกษา
ยนืยนัว่าทัง้ปัจจยัเฉพาะของบริษัทและปัจจยัภายนอกมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของระดบัหนี ้นอกจากนัน้ผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงรายไตรมาสของอตัราส่วนระดบัหนีข้องบริษัท มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัในเชิงลบกับ
ผลตอบแทนหุ้น ผลลพัธ์เหล่านีย้งัคงความสําคญั หลงัจากการควบคุมปัจจัยเฉพาะต่างๆของบริษัทเช่น ผลตอบแทบต่อ
ส่วนของเจ้าของ อตัราส่วนมลูคา่ทางบญัชีกบัมลูค่าตลาด มลูค่าตลาดและอตัราส่วนระดบัหนีใ้นอดีต 

Abstract  

The purpose of this study is to examine factors that determine firms’ leverage level and to test 
whether leverage change has significant effect on stock return. Using non-financial firms listed on the Stock 
Exchange of Thailand from the year 1999 to 2008, we find that firm size, asset tangibility and industry median 
of leverage level are positively related to leverage whereas growth opportunity, profitability, and expected 
inflation are negatively related to leverage. The results confirm that both firms’ specific factors and external 
factors have the significant impacts on the decision for leverage level. Moreover, the results show that 
quarterly change in a firm’s leverage ratio has the significant and negative effect on the stock return. These 
results are robust after controlling for a number of firm characteristics such as ROE, book-to-market, market 
capitalization, and the past leverage ratio.  
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1. INTRODUCTION 

Firms use leverage as an essential source of financing. The appropriate level of leverage is a critical 
decision finance managers have to decide in order to maximize the firms’ value.. The leverage not only 
directly affects the firms’ cost of capital but also can impact the stock price. Several studies investigate the 
determinants of leverage level but only a few have analyzed the leverage in relation to stock price. Prior 
researches document that various reliably driving forces such as profitability, firm size, growth, and type of 
asset (tangibility of assets) determine the leverage level. However, most studies do not consider the effect of 
external factors until Booth, Aivazian, Demirguc-Kunt and Maksimovic (2001), Deesomsak,  Paudyal, and 
Pescetto (2004) and Frank and Goyal (2007) analyze the capital structure of firms across countries and claim 
that external factors are also the relevant factors that significantly affect the leverage level. 

 The degree of significance and the relationship between leverage and the relevant factors are 
different over time. Frank and Goyal (2007) shows that profit is found to have less degree of significant 
relationship with leverage after 1980s for U.S. firms. In addition, Deesomsak et al. (2004) propose that the 
financial crisis is found to have altered the role of both firm and country specific factors for countries in Asia 
Pacific. For instance, the relationship between leverage and firm specific variables such as firm size, growth 
opportunities, non-debt tax shield, and liquidity, have altered between the pre- and post-crisis periods.  

Several studies focus only on factors that link to the leverage decision. However, as leverage is one 
of the most important decisions that managers face, this decision can affect a firm in many perspectives such 
as financing capacity, risk, cost of capital, investment decision, and ultimately shareholders’ wealth. Thus, 
investigation on the effect of leverage on the stock price is of interesting. Cai and Zhang (2008) claim that 
firms with greater increase in leverage ratio during the previous quarter on average have lower stock return. 
They also show that this result is consistent with Myers (1984)’s dynamic pecking order theory which argues 
that the increase in leverage ratio reduces a firm’s safe debt capacity and increases the possibility of forgoing 
positive NPV projects in the future. According to Myers (1984), change in leverage is the proxy for the change 
in firms’ debt capacity, thus the increase in leverage can result in the lower stock prices.  

This study adds to existing literature as follows. First, this study aims at analyzing whether the main 
variables which are profitability, size, tangibility of asset, and growth, influence leverage level in Thailand 
Stock Market. In addition, we also add industry median and inflation in this study as there is no existing 
research confirm the significant of these two variables in Thailand, an Asian emerging Second, the study of 
leverage change and stock return is also interesting since previous researches only show that stock return 
can impact the leverage change, but we propose the opposite relationship in that the leverage change 
actually can affect the stock return.  We are the first to link the leverage with the stock return. This paper 
intends to add the above implications to both finance managers and investors.  
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1.1 Statement of the Problem 
The appropriate target capital structure of a firm is a critical task a manager has to decide in order to 

maximize firm’s value. The changes in capital structure are sensitive to investors and ultimately can impact 
stock price. Although previous studies document that profitability, firm size, growth, and tangibility of assets 
are main forces of leverage level, the financial crisis, the differences in countries and study time periods may 
change the roles of firm specific factors. This study employs regression analysis to investigate whether those 
firm specific factors and external factors such as inflation can influence the leverage level in the current 
decade. We also examine how stock price reacts to leverage change decision. 
 1.2 Objectives of the Study 
1. To determine the reliable factors that can influence the decision to set leverage level of Thai listed firms.  
2. To examine whether the leverage change has the significant impact on the stock return for Thai listed firms. 

1.3 Scope of the Study 
The sample consisting of 262 Thai non-financial firms listed on the Stock Exchange of Thailand from 

the year 1999 to 2008 is used to analyze the determinants of leverage. In addition, quarterly and monthly data 
of 248 Thai non-financial firms listed during 2000 to 2008 are obtained to test for the effect of leverage change 
on stock return.  The firms included in the sample are required to have consecutive information during the test 
period. 
 

2. LITERATURE REVIEW 

 
 The Modigliani-Miller Theorem (1958) is the starting point and one of the most important theories in 
the field of corporate finance. Modigliani-Miller Theorem states that value of a firm is independent of its 
financing decision or capital structure. While the Modigliani-Miller theorem does not provide a realistic 
description of how firms finance their assets and operations, it provides a mean of finding reasons why 
financing may matter. It leads to the studies diagnosing what matters for the capital structure and mainly 
focusing on violation of the assumptions. In addition, it influences the early development of both the trade-off 
theory and the pecking order theory. 
 
Theoretical Framework 
 2.1 Trade-off Theory 
 Modigliani and Miller (1963) recognize the benefits of taxes in the determination of the capital 
structure and incorporate taxes in the Modigliani-Miller proposition. When corporate income tax is added to 
the original irrelevance proposition, this creates a benefit for debt in that it serves as a tool to shield earnings 
from taxes. However, Kraus and Litzenberger (1973) provide a classic theory stated that optimal leverage 
reflects a trade-off between the tax benefits of debt and the costs of bankruptcy. A trade-off theory suggests 
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that given the optimal leverage level, the deviation from this target level either lower or higher is bad news and 
has the negative impact on the stock price.   

Shyam-Sunder and Myers (1999) suggest that the static trade-off theory predicts an optimal level of 
debt as a result of tradeoffs between tax advantages from interest and costs of financial distress. Random 
events are able to move leverage away from the optimal level but it would then gradually reverse. If  the 
optimum debt ratio is constant, there should be mean-reverting behavior.  In contrast with static trade-off 
theory, dynamic trade-off model recognizes that it is costly to issue and repurchase debt. Firms whose 
leverage ratios do not coincide with their targets will only adjust their capital structure when the benefits of 
doing so outweigh the costs of adjustment.  

2.2 Agency Cost Theory 
Jensen and Meckling (1976) initiate the research in this area to extend the Modigliani-Miller 

assumption in which investment decisions are independent of capital structure. An optimal capital structure 
can be obtained by comparing the agency cost of debt against the benefit of debt. Jensen and Meckling 
(1976) also identify two types of conflict. First, the conflict between shareholders and managers arises 
because managers held just a part of the claim. Consequently, they do not capture the entire gain from their 
profit enhancement activities, but they do bear the entire cost. Therefore, managers are likely to transfer the 
resources to their personal benefit. Second, there is also the conflict between debtholders and shareholders 
under the levered firms. Shareholders can potentially expropriate value from debtholders by increasing 
investment risk as they can expect the unlimited gain but the limited liability. On the other hand, debtholders 
need to share the burden with shareholders if the investment is not successful.  

2.3 The Signaling Effect  
 The private information is one of the approaches in explaining capital structure. In these theories, 
managers or insiders are assumed to possess private information about the characteristics of the firm's return 
stream or investment opportunities. The choice of the firm's capital structure is considered as one of the 
signals to outside investors. According to Ross (1977), managers know the true distribution of firm returns but 
investors do not. The main result is that firm value and debt level are positively related. Issuance of debt is the 
good news to the financial market because debt creates the obligation that managers need to repay. Adding 
debt to firm’s capital structure is the good signal to investors that there are high cash flows and reflects 
managers’ confidence about their own firms.    

2.4 The Pecking Order Theory 
 The pecking order theory is arrived from Myers (1984) who argues that adverse selection implies that 
retained earnings are better than debt and debt is better than equity. The firms will rely firstly on internal 
sources (lowest information asymmetry costs), then debt and lastly equity (highest information asymmetry 
costs). Moreover, there is no optimal debt ratio and hence the firm’s debt ratio reflects the cumulative external 
financing required. According to the static pecking order theory, debt is preferred to equity; therefore, the 
increase in debt level is the good news. On the other hand, Myers (1984)’s  dynamic pecking order model 
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claims that the increase in debt level reduces the debt capacity and thus increases the possibility of forgoing 
positive net present value projects in the future. Therefore, the increase in leverage level is considered as the 
bad news and finally has the effect on the stock price. 

2.5 The Market Timing Theory 
Baker and Wurgler (2002) suggest a new theory of capital structure called the market timing theory. 

This theory states that the current capital structure is the cumulative outcome of past attempts to time the 
equity market. Market timing implies that firms issue new shares when perceived to be overvalued and 
repurchase its own shares when considered to be undervalued.  
 
Related Literature 

The previous research on capital structure and leverage determinants have been discussed for 
decades over the issues of how firms determine the capital structure and leverage level. There are several 
factors that are expected to have relationship with the leverage level. These factors come from the implication 
and expectation related to many capital structure theories. The results of the relationship between leverage 
level and each factor are mostly shown in the similar way although there are some conflicts. This might be 
because of the differences in sample periods, sample size, and countries. Moreover, not only researchers are 
interested in factors that drive managers to decide for the leverage level but also the effect of leverage 
change on the stock return. If leverage change can have the impact on the stock return, this would be one of 
the crucial information for investors. The below is the review of related literature for the determinants of 
leverage level and the effect of leverage change on the stock return.  
 
The Determinants of Leverage Level 

Titiman and Wessels (1988) find the importance of uniqueness toward the capital structure of U.S 
firms. Customers, workers, and suppliers of firms that produce specialized products probably suffer relatively 
high costs in the event that they liquidate. The result shows that debt levels are negatively related to the 
uniqueness of a firm's line of business. In addition, transaction costs may be an important determinant of 
capital structure choice as short-term debt ratios were shown to be negatively related to firm size, possibly 
reflecting the relatively high transaction costs that small firms face when issuing long-term financial 
instruments.  

Shuetrim, Lowe, and Morling (1993) suggest that both internal (firm-related) and external 
(macroeconomic factors) can influence leverage of Australian firms. The relevant determinant of their study is 
firm size, in which large firms have more advantages over smaller competitors in the credit markets. Other 
factors include negative relationship of cash flows, positive relationship of real tangible assets and growth in 
the real size of firms' balance sheets. The other remaining variation in leverage over time can be explained by 
real asset prices which are categorized as the macroeconomic factor. The deregulation of the Australian 
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financial system would also appear to have an important role in explaining movements in leverage over the 
time dimension.  

Rajan and Zingales (1995) study the capital structure in the G-7 countries which includes Canada, 
France, German, Japan, Italy, U.K., and U.S. They concentrate on key determinants which are growth 
opportunity, tangibility, size, and profitability. The results at the aggregate level are similar to what the capital 
structure predicted. For example, growth and profitability have the negative relationship with leverage while 
size and tangibility have the positive sign. However, in terms of country specific analysis, the relationship 
between the determinants and leverage are varied across countries. For example, German has the 
significantly negative relationship between size and leverage whereas other countries have the positive 
relationship.   

Booth et al. (2001) study the determinants of capital structure in 10 developing countries and find 
that the results are similar to the capital structure in developed countries. One of the consistent results is that 
the negative relationship between profit and the debt level. The asset tangibility also has a role in financing 
decisions although there is the different relationship between long-term debt and total debt decisions. The 
relationships of size and growth opportunity are also varied across countries but mostly significant. Inflation 
which is the external factors of firms is found to be negatively related to leverage but it is insignificant.   

Drobetz and Fix (2003) test leverage determinants using Swiss data. Confirming the pecking order 
model, the result shows that more profitable firms use less leverage. Firms with more investment opportunities 
apply less leverage, which supports both the trade-off model and a complex version of the pecking order 
model. Similar to other studies, size and tangibility are significant and positively related to leverage. However, 
volatility is insignificant.  
   Deesomsak et al. (2004) find that the capital structure decision of firms in Asia Pacific (Australia, 
Malaysia, Singapore, and Thailand) is influenced by both the environment and firm-specific factors. There is 
the positive relationship between tangibility of assets but this variable is significant only for Australia. The 
relationship between profitability and leverage is found to be negative but statistically insignificant for all 
countries with the exception of Malaysia. Other variables like size, growth opportunity, non-debt tax shield, 
liquidity and volatility also varied across countries. This inference is supported by country dummy variables 
and country specific variables, such as the level of stock market’s activity, interest rates, creditor’s rights and 
ownership concentration. This study also finds that some of these factors have different relationship with 
leverage during before and after the financial crisis in 1997.  

Frank and Goyal (2007) examines the relative importance of many factors in the leverage decisions 
of U.S. firms from 1950 to 2003. The core of this study is that they test the group of factors from the previous 
studies and find the core model of reliable factors in determining the capital structure. They conclude that the 
reliable factors are industry median of leverage, market-to-book ratio, tangibility, profits, log of assets, and 
expected inflation. Firms that compete in industries in which the median firm has high leverage tend to have 
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high leverage. Firms that have a high market-to-book ratio and have more profits tend to have low levels of 
leverage. Firms that have more tangible assets and larger firms, tend to have more leverage.  In addition, 
when inflation is expected to be high, firms tend to have high leverage.  
 In Thailand, determinants of leverage have been studied by Wiwattanakantang (1999) for Thai non-
financial firms in 1996. This study finds that the capital structure theories play the important role for Thai firms’ 
decision making on debt level. The paper also proves that ownership structure has the significant impact to 
the financial policy. Four determinants which are tangibility, profitability, taxes and growth are found to be 
significant.  

 
The Effect of Leverage Change on the Stock Return 
           A few studies examine the leverage effect toward stock price or stock return. Black (1976) and Christie 
(1982) try to explain the asymmetry of stock volatility by reference to a leverage effect and claim that the 
asymmetry arises because increases in a firm’s debt to equity ratio will lead to both an increase in the risk and 
required return on equity which will reduce the value of equity thus causing the negative relation between 
volatility and return ratios of the companies in the capitalization portfolios. Chelley-Steeley and Steeleyfound 
(2005) find that the smaller the firms in a given portfolio, the more likely that companies with high leverage 
ratios are to be found in that portfolio. The empirical analysis of Chelley-Steeley and Steeleyfound (2005) 
shows that the small firm portfolio exhibits the largest leverage effect, while the large firm portfolio exhibits the 
smallest leverage effect. This study supports the theory which predicts that companies with high leverage 
ratios should exhibit greater leverage effects. 
 Cai and Zhang (2008) use the sample of U.S. firms during 1975 to 2002 and find a significant and 
negative effect of change in leverage ratio on the stock return. Using Fama-MacBeth (1973) type cross-
sectional regressions, they further verify that the marginal effect of leverage change on stock returns is robust 
after controlling for earnings and other firm characteristics. Moreover, firms with an increase in leverage ratio 
tend to have less future investment. These findings are consistent with a dynamic view of the pecking-order 
theory that an increase in leverage reduces firms’ safe debt capacity and may lead to future underinvestment. 
The combined results suggest that change in expected future cash flow due to the change in debt capacity is 
more likely to lead to the stock price change. 

Previous studies on determinants of leverage although mostly provide similar results, there still exists 
conflictions due to differences in countries, sample periods and sample size. Thus this paper intends to study 
significant factors of leverage level, particularly, in Thailand, one of the Asian emerging market. Moreover, not 
only researchers are interested in factors that drive managers to decide for the leverage level but also the 
effect of leverage change on the stock return. If leverage change can have the impact on the stock return, this 
will be one of the crucial information for investors.  
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3. DATA AND METHODOLOGY 

 3.1 Data  
The sample data consists of Thai firms listed on the Stock Exchange of Thailand during 1999 to 2008. 

The data are from SETSMART as a main source and financial data from www.set.or.th as a second source for 
addressing some missing data. Macroeconomic data such as inflation is obtained from CEIC database. 
Financial firms are excluded from the sample due to the distinctive difference in capital structure from other 
sectors. In addition, the sample is further restricted to firms that have consecutive information during the study 
period. Therefore, the final samples of listed firms in Thailand used in this study are 262 firms for the analysis 
of determinants of leverage level and 248 firms for the analysis of effect of leverage change on the stock 
return. 

3.2 Determinants of Leverage Level  
3.2.1 Variables Description 
Theoretical and empirical studies have shown that growth opportunities, size, profitability, and 

tangibility of assets are the main common factors that have the significant effect on the leverage level or the 
capital structure. The variables in Frank and Goyal (2007)’s core model are growth opportunities, size, 
profitability, tangibility of assets, median industry leverage, and inflation. Therefore, this study will use the 
variables based on Frank and Goyal (2007)’s core model. Next are the summary of results of previous studies 
on these factors and the discussion of how to measure these determinants in this study. 

3.2.1.1 Growth Opportunities (GROWTH) 
For pecking order theory, firms with more investment opportunities, given the same level of profit, will 

need to have more debt level to finance these growths. Therefore, based on pecking order theory, it predicts 
that growth opportunities have positive relationship with leverage level. In contrast with the complex model of 
pecking order, Myers (1977) argues that it is possible that firms with large expected growth opportunities 
maintain low-risk debt capacity to avoid financing future investments with new equity offerings, or foregoing 
the investments. Therefore, the more complex version of the pecking order theory predicts that firms with 
larger expected investments have less current leverage. For the agency cost and trade-off theory, the 
concerned point is the conflict between shareholders and bondholders. Jensen and Meckling (1976) and 
Myers (1977) argue that when firms have growth opportunities, they have a tendency to invest in the risky 
projects and transfer wealth from shareholders to bondholders. Thus expected future growth should be 
negatively related to long-term debt levels based on agency cost theory as well as trade-off theory. However, 
Myers (1977) also points out that this agency cost problem can be mitigated if firms issue short-term rather 
than long-term debt. 
 There exist many proxies used in the previous empirical studies to measure the growth opportunities. 
Titman and Wessels (1988) use past growth rate of total assets, research and development expenditures over 
sales and capital expenditures over total assets which are also proxies for growth and represent outflows. 

http://www.set.or.th/
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These variables should therefore be positively related to debt under the pecking order theory. However, 
Chan, Karkeski, and Lakonishok (2003) argue that this measure might not be appropriate because historical 
growth cannot predict the future growth. Another alternative proxy is market to book ratio, which is believed to 
be a forward looking measurement for growth opportunities. Rajan and Zingales (1995), Booth et al. (2001), 
Drobetz ans Fix (2003), Deesomsak et al. (2004), and Frank and Goyal (2007) use market to book ratio to 
measure growth in their studies. In this paper, market to book ratio is used to measure growth opportunities. It 
is defined as the book value of total assets less the book value of equity plus the market value of equity 
divided by the book value of total assets.  

3.2.1.2 Firm’s Size (SIZE) 
The relationship between size and leverage is also varied based on different perspectives and 

theories. Information asymmetry is the key indicator to interpret the relationship based on pecking order 
theory. Information asymmetry is smaller for large firms as they are more closely observed by analysts so they 
are easier to access and have low issuing cost in the equity market. Therefore, large firms tend to use more 
equity, thus firm size has negative relationship with leverage level. However, small firms are likely to face high 
issuing cost for issuing equity as well as long term debt. They may seek to finance assets and operations 
through short-term debt or bank-loan rather than issuing long-term debt. Thus based on pecking order theory, 
the prediction about relationship between firm size and leverage level is ambiguous.  

Warner (1977) and Ang, Chua and McConnell (1982) argue that bankruptcy costs are relatively 
higher for smaller firms. Trade-off theory expects that large firms are more diversified and have lower 
bankruptcy risk. Thus, it can be interpreted that there is the positive relationship between firm size and 
leverage level.  
 The most frequently used proxies by previous literature are log of sales and log of total assets. In this 
study, log of asset is used as the proxy to measure firm size as from the previous empirical studies, it gives 
more consistent results than log of sales which sometimes report that have no relationship with leverage.  

3.2.1.3 Profitability (PROF) 
Pecking order theory of Myers and Majluf (1984) predicts that firms use retained earnings as the first 

resource, then debt and equity respectively. The past profitability of firms, and hence the amount of earnings 
available to be retained, should be an important determinant of the current capital structure. If firms have 
more profitability, which means more retained earnings and more internal funds, firms will be likely to use less 
debt. Therefore, pecking order theory implies the inverse relationship between profitability and leverage level.  
Similarly, the signaling effect theory also predicts the inverse relationship between profitability and leverage. 
High profitability can serve as the signal of quality, therefore, when firms have high profit, there is less need to 
take on high leverage to distinguish themselves from lower quality firms.  
 On the other hand, trade-off theory and agency cost theory predict the positive relationship between 
profitability and leverage. Taxes, bankruptcy cost, and agency cost are the driving factors that motivate high 
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profit firms to use more leverage. Expected bankruptcy costs decline when profitability increases. The 
deductibility of corporate interest payments persuades more profitable firms to finance with debt to take the 
tax advantages. In the agency models of Jensen and Meckling (1976), higher leverage helps to control 
managers from engaging in sub optimal investment projects.  
 Most empirical studies find a negative relationship between profitability and leverage in line with the 
pecking order theory. In this study, operating income before depreciation over total assets is used to measure 
the profitability.  

3.2.1.4 Tangibility of Assets (TANG) 
Type of assets owned by firms in some way affects capital structure choice. Myers and Majluf (1984) 

argue that tangible assets can be used to avoid cost of capital that will be charged due to the asymmetry 
information that managers have better information than outsiders. Thus firms that have tangible assets are 
willing to use their assets as collateral and issue secured debt to take this benefit.   In contrast to Frank and 
Goyal (2007), they argue that low information asymmetry associated with tangible assets makes equity 
issuances less costly. Thus leverage level should be lower for firms with higher tangibility. However, if adverse 
selection is in place, tangibility increases adverse selection and results in higher leverage. According to Frank 
and Goyal’s point of view, there is an ambiguity under the pecking order theory as tangibility can be viewed 
as a proxy for different economic forces.  
 Jensen and Meckling (1976) and Myers (1977) suggest that lenders require collateral under secured 
debt to protect themselves from high leverage firms to overinvest and thus transfer wealth from debtholders to 
shareholders. Moreover, the liquidation value of the firm increases with the tangibility of assets. Scott (1977) 
argues that firms that do not have tangible asset and are unable to provide collaterals will have to pay higher 
interest, or will be forced to issue equity instead of debt. Hence, trade-off theory predicts the positive 
relationship between leverage level and tangibility of assets. 

In contrast with trade-off theory, agency cost theory predicts the inverse relationship between 
leverage and tangibility of assets. Grossman and Hart (1982) argue that bankruptcy cost is increased with 
leverage level. Thus managers are indirectly controlled to avoid over consume firms’ perquisites as 
debtholders will closely monitor high lever firms. Firms with fewer tangible assets that can be used as 
collateral will use more leverage to control managers not to over consume firms’ perquisites. Hence, agency 
cost theory predicts the negative relationship between leverage and tangibility of assets.  

While the majority of empirical studies such as Titman and Wessels (1988), Shuetrim, Lowe, and 
Morling (1993), Rajan and Zingales (1995), Drobetz ans Fix (2003), and Frank and Goyal (2007) find a 
positive relationship between tangibility and leverage, the empirical studies in developing countries and Asia 
Pacific countries find mixed relationships such as Booth et al. (2001) and Deesomsak et al. (2004). Booth et 
al. (2001) also claim that tangibility of assets affects total and long-term debt differently. Most of these studies 
also used the similar proxy to measure tangibility of assets, that is, the ratio of total fixed asset or net property 
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plant and equipment to total assets. In this study, net property plant and equipment to total assets is used to 
measure tangibility of assets.   

3.2.1.5 Industry Condition (INDUS) 
Trade-off theory predicts that higher industry median leverage should result in more debt for firms 

within the industry. This implies the positive relationship between leverage and median industry leverage. This 
is supported by the studies of Bowen, Daely and Huber (1982) and Bradley, Jarrel and Kim (1984) which 
investigate leverage ratios for selected industries and all found that specific industries have a common 
leverage ratio which over time is relatively stable. The correlation of capital structure and industry membership 
also received empirical support in Schwartz and Arson (1967), Scott and Martin (1975). The interpretation is 
that managers are likely to use industry median leverage as a benchmark as they consider their own firm’s 
leverage. Thus industry median leverage is often used as a proxy for target capital structure. Hovakimian et 
al. (2001) provide evidence consistent with firms actively adjusting their debt ratios towards the industry 
average. 

Frank and Goyal (2007) also claim that median industry leverage is one of the reliable factors in their 
core model of capital structure determinants. Therefore, following Frank and Goyal (2007), this paper uses 
median industry leverage to be a proxy for industry condition to test whether industry condition has the 
significant effect on firms’ capital structure decision. 

3.2.1.6 Macroeconomic Condition (MACRO) 
The cyclical of economic condition is one of the factors that have been proved in the previous 

studies that it can influence the capital structure decision and leverage level. Macroeconomic condition like 
inflation helps explain why the leverage level varies across time as well as across firms. For example, 
aggregate equity issues vary pro-cyclically and aggregate debt issues vary counter-cyclically for firms that 
access public financial markets whereas firms that exhibit higher degrees of financial constraints do not 
exhibit these counter-cyclical debt issue patterns. Gertler and Gilchrist (1993) show that subsequent to 
recessions induced by monetary contractions, aggregate net debt issues increase for large firms but remain 
stable for small firms. Korajczyk and Levy (2003) find that constrained firms have pro-cyclical leverage, but 
unconstrained firms have counter-cyclical leverage and macroeconomic conditions play a smaller role in both 
target leverage and issue choice for constrained firms than for unconstrained firms. In addition, Frank and 
Goyal (2007) find the significant positive relationship between expected inflation rate and leverage level in 
their study of the reliable determinants of capital structure of US firms during 1950 to 2003. However, the 
relationship between leverage and expected inflation rate are not different between the constraint and 
unconstraint firms. 

Trade-off theory implies pro-cyclical leverage during expansion period. This is because during this 
period, equity market is performing well so the expected bankruptcy costs are lower. Thus firms are more 
likely to have taxable income to shield, and firms have more free cash available.  Jensen and Meckling (1976) 
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propose that debt should be more attractive for unconstrained firms. Collateral values are likely to be pro-
cyclical too. If firms borrow against collateral, leverage should again be pro-cyclical. In contrast with trade-off 
theory, pecking order theory implies that leverage should decline during expansions since internal funds 
increase during expansions, all else equal. If corporate profits have shown an increase in the recent past, 
agency problems between shareholders and managers are less severe. Consequently firms should issue less 
debt. However, agency problems are likely to be more severe during downturns as manager’s wealth is 
reduced relative to that of shareholders. Managers prefer debt financing when their compensation is relatively 
low, that is, following low returns in the equity market or low corporate profits. Thus if debt aligns managers 
incentives with those of shareholders, leverage should be counter-cyclical.  

Inflation rate is frequently used as the indicator of economic situation. Change in Consumer Price 
Index is mostly used in the previous studies to be a proxy for inflation rate. This paper use Consumer Price 
Index percentage change as a proxy for the macroeconomic condition.  Table 1 summarizes all the factors 
that are studied, ratio or proxy, and the expected relationship between these factors and leverage level. 
 
Table 1 Summary of determinants, proxy, and the expected relationship with leverage 

Determinants of  
Leverage Level 

Variables  
(Ratio/ Proxy) 

Expected 
Relationship 

Growth Opportunities(GROWTH) Market to Book Ratio - 
Size Log of Assets + 

Profitability (PROF) 
Operating Income before Depreciation to 
Total Assets - 

Tangibility of Assets (TANG) 
Net property, plant, and equipment to Total 
Assets + 

Industry Condition (INDUS) 
Median of Total Debt to Market Value by 
Industry + 

Macroeconomic Condition (MACRO) Consumer Price Index Change - 
 

3.2.2 Methodology 
OLS method, panel: fixed effect, and panel: random effect estimations are utilized for testing the 

cross sectional variation among firms’ leverage level. Panel data analysis is preferable because it allows to 
include the firm specific effects which maybe random or fixed. Individual firm’s leverage ratios are modeled 
as a function of several independent factors in a cross-sectional framework.  The regression model is as 
follows: 

 (1) 
1.1.71.61.51.41.31.21,   titititititititi MACROINDUSTANGPROFSIZEGROWTHLeverage 
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where Leveragei,t is firm i’s leverage at time t, measured at the accounting year-end. The dependent variable 
is the leverage from the year 1999 to 2008 and the explanatory variables are from the year 1998 to 2007. 
Moreover, the independent variables are lagged one period in order to reflect that the past determinants can 
affect the current leverage level and to provide a more robust test of the theory.  

Two definitions of leverage which are market-valued leverage and book-valued leverage are used. 
Market-valued leverage is defined as total debt divided by total debt plus market value of equity plus book 
value of preferred shares. Book-valued leverage is the ratio of total debt over total assets. The relationships 
between the determinants and leverage are expected to be the same for both definitions. The independent 
variables consist of both firm-specific variables and external factor including growth opportunities, firm size, 
profitability, tangibility of assets, Industry median of leverage level, and macroeconomic factor.  

 
3.3 The Effects of Leverage Change on Stock Return  
3.3.1 Methodology 

 To test whether change in leverage level have the effect on the stock return, following Cai and Zhang 
(2008), this paper uses cross-sectional regressions of monthly individual stock returns. The regression model 
is as follows: 
 

 
where Ri,t is the monthly individual stock return. Leverage change is the leverage change during the most 
recent fiscal quarter. Following Cai and Zhang (2008), leverage change is defined as the percentage change 
in book leverage from the previous quarter as they argue that market value leverage is not proper to test the 
effect of leverage change on the stock returns because its change is mechanically related with stock price.  

As it is possible that the explanatory power of leverage change on stock returns can be explained by 
other firm specific factors, these factors are included in the regression model as the control variables. The 
control variables include stock beta with past 36 months return data, log of market capitalization, the book-to-
market ratio, and ROE at end of the previous quarter.  Another independent variable is the leverage level at 
the beginning of the previous quarter to summarize the cumulative effects of the determinants of capital 
structure that might affect firms’ leverage ratio.  

We use three regression equations to test our expectations. These three cross-sectional regressions 
are estimated to test whether change in leverage level can consistently and significantly explain the stock 
returns, and the inclusion of leverage level at the beginning of the previous quarter, and others control 
variables is to ensure that the effect of the change in leverage level is not the proxy for other firms specific 
characteristics that also have the relationship with the stock return. 

Table 2 presents the expected relationship between the leverage change and the control variables 
and the stock return.  

(2) 
1,1,71,61,51,41,31,21, ____   titititititititi ROEMKTCAPMKTTOBKBETALEVELLEVCHGLEVR 
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Table 2 The expected relationship between the independent variables and stock return 

Independent Variables Variable (Ratio/Proxy) Expected Relationship 

Leverage Change (LEV_CHG) 
Percentage change of book-valued 
leverage from the previous quarter 

- 

Leverage Level (LEV_LEVEL) 
Book-valued leverage level at the 
beginning of the previous quarter 

No relationship 

Beta 
Stock beta with past 36 months 
return data 

No relationship 

Book-to-Market (BK_TO_MKT) 
Book value of assets to market 
value of assets at the end of 
previous quarter 

+ 

Market Capitalization (MKTCAP) 
Log of market value of equity at the 
end of previous quarter 

- 

ROE 
Net income to shareholder’s equity 
at the end of the previous quarter.  

+ 

 
4. EMPIRICAL RESULTS 

 
4.1 Determinants of Leverage level 
Table 3 shows summary of descriptive statistics of 262 listed firms during the year 1999 to 2008. The 

independent variables are lagged one year from the dependent variables.  From table 4, the importance of 
leverage tends to decrease over the periods and companies on average have growth in size while other 
variables are varied. The correlations coefficient, not shown here, are generally low except for the correlation 
between growth, profitability, industry median and leverage. 
 
Table 3 Descriptive statistics for the variables used to study the determinants of leverage level. The data are 
from SETSMART and the sample contains 262 firms listed on the stock exchange of Thailand from the year 
1999 to 2008.  

Descriptive Statistics 
Variables  Mean  Std. Dev.  Maximum  Minimum  No. of Observations 
MKT_LEV  0.003 0.008 0.149 0.000 2,620 

BOOK_LEV 0.313 0.372 5.138 0.000 2,620 
GROWTH 585.110 765.836 15431.330 7.142 2,620 

TANG 0.425 0.234 0.975 0.000 2,620 
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SIZE 6.443 0.603 8.493 4.713 2,620 
PROF 0.099 0.161 0.907 -1.703 2,620 
INDUS 0.001 0.003 0.013 0.000 2,620 

MACRO 2.818 2.198 7.995 0.285 2,620 
Note that MKT_LEV and BOOK_LEV are measured by the ratio of market value of debt to total asset and book 
value of debt to total assets respectively. GROWTH (Growth opportunity) is the ratio of market to book ratio. 
TANG (Tangibility) is natural logarithm of total assets (in Thousand Baht). SIZE is the ratio of property, plant, 
and equipment to total assets. PROF (Profitability) is the ratio of operating income before depreciation to total 
assets. INDUS (Industry median) is the median of market-valued leverage ratio by industry. MACRO 
(Macroeconomic condition) is the percentage change of Consumer Price Index (CPI change).  
 
Table 4 The average value of all variables reported by years. Independent variables are lagged one year from 
the dependent variables. 

The Average Value 
Independe
nt Variable 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

GROWTH 
306.37

3 
399.04

6 
330.66

5 
406.35

8 
563.23

9 
985.52

0 
730.93

9 
651.00

0 
698.62

8 
779.33

4 
TANG 0.446 0.427 0.420 0.427 0.420 0.429 0.419 0.426 0.421 0.409 
SIZE 6.426 6.400 6.397 6.387 6.401 6.433 6.469 6.492 6.508 6.516 
PROF 0.073 0.061 0.077 0.111 0.108 0.120 0.111 0.106 0.111 0.107 
INDUS 0.004 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

MACRO 7.995 0.285 1.592 1.627 0.697 1.804 2.759 4.540 4.638 2.241 
Dependent 
Variable 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

MKT_LEV 0.005 0.005 0.004 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
BOOK_LE

V 0.358 0.354 0.332 0.278 0.332 0.303 0.295 0.288 0.299 0.297 
 
 

Table 5 presents the regression model of leverage’s determinants. The model consists of six 
determinants which are growth (GROWTH), tangibility (TANG), size (SIZE), profitability (PROF), industry 
median (INDUS), and macroeconomic condition (MACRO). The level of R-squared varies from 9.45% to 
55.36% and R-squared is highest under panel fixed effect method for both market-valued leverage and book-
valued leverage. 

ตารางทีจ่ดัรปูแบบแลว้
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Growth (GROWTH) and profitability (PROF) show the negative relationship with both market-valued 
leverage and book-valued leverage and the coefficients are significant at 1% level for all estimation methods. 
Industry median for leverage level (INDUS) is another reliable determinant as it consistently has positive 
relationship with leverage and the coefficients are significant at 1% level for all estimations. Tangibility (TANG) 
has the positive relationship with leverage and also significant at 1% level except for the random effect 
estimation and for OLS estimation that are significant at 10% level and insignificant respectively when market-
valued leverage is used.  Size (SIZE) also has the positive relationship with leverage but the significant level is 
varied among the estimation methods. Under OLS estimation, size is insignificant related to market-valued 
leverage but it is significant at 1% level to book-valued leverage. Size is significant for both definitions of 
leverage under fixed effect estimation but with the negative relationship when book-valued leverage is used. 
For random effect estimation, size is significant at 5% level for market-valued leverage but insignificant for 
book-valued leverage. Macroeconomic condition (MACRO) which in this case used CPI percentage change 
as the proxy has consistently negative relationship with both definitions of leverage and the level of significant 
is at 5% level except for fixed effect and random effect estimation that MACRO is insignificant and significant 
at 10% level respectively when book-valued leverage is used.  
 The significantly negative impact of growth which is measured by total book-to-market ratio is 
consistent with the previous empirical studies shown by Rajan and Zingales (1995), Wiwattanakantang (1999), 
Drobetz and Fix (2000) and Frank and Goyal (2007). This implies that firms with high growth opportunities will 
have low leverage level. Thus based on non-financial firms listed on SET, this confirms the expected negative 
relationship based on the trade-off theory, agency cost theory, and Myers (1977) pecking order theory.  
 
Table 5 Result of determinants of leverage level 

  OLS   Panel: Fixed Effect   Panel: Random Effect 
 MKT_LEV BOOK_LEV  MKT_LEV BOOK_LEV  MKT_LEV BOOK_LEV 

GROWTH 
-1.1300E-
06*** 

-6.5500E-
05*** 

 
-4.9200E-
07** 

-4.3700E-
05*** 

 
-7.3200E-
07*** 

-4.9400E-
05*** 

 (0.0000) (0.0000)  (0.0000) (0.0000)  (0.0000) (0.0000) 
TANG 0.00089 0.14764***  0.00349*** 0.29656***  0.00168* 0.21158*** 
 (0.0006) (0.0282)  (0.0013) (0.0531)  (0.0009) (0.0397) 
SIZE 0.00036 0.06099***  0.00390*** -0.06540*  0.00090** 0.02670 
 (0.0003) (0.0110)  (0.0009) (0.0363)  (0.0004) (0.0187) 
PROF -0.00701*** -0.52110***  -0.00682*** -0.25695***  -0.00707*** -0.33476*** 
 (0.0010) (0.0441)  (0.0010) (0.0424)  (0.0010) (0.0406) 
INDUS 0.91690*** 32.08913***  0.62885*** 14.07469***  0.69799*** 19.69360*** 
 (0.0634) (2.7794)  (0.0667) (2.7519)  (0.0625) (2.6111) 
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MACRO -0.00016** -0.00730**  -0.00013** -0.00255  -0.00012** -0.00436* 
 (0.0001) (0.0030)  (0.0001) (0.0025)  (0.0001) (0.0024) 
C 0.00046 -0.07905  -0.02355*** 0.64637***  -0.00339 0.09686 
 (0.0016) (0.0722)  (0.0057) (0.2362)  (0.0027) (0.1223) 

R2 0.14554 0.18236  0.44859 0.53364  0.09440 0.09451 
Adjusted 
R2 0.14358 0.18048  0.38600 0.48069  0.09232 0.09243 

*, **, and *** denote statistical significance at 10%, 5%, and 1% levels respectively. 
  

The positive relationship between tangibility and leverage is significant similar to the previous 
empirical studies (Shuetrim et al., 1993; Wiwattanakantang, 1999; Drobetz and Fix, 2003; Frank and Goyal, 
2007). The result implies that firms use tangible assets as collateral when borrowing money, therefore, firms 
with high collateral will be able to borrow more and have high leverage level. This positive relationship is also 
consistent with the trade-off theory and agency cost theory.  
 The coefficients of firm’s size are generally positive and significant. This is similar to the previous 
empirical studies (Shuetrim et al., 1993; Wiwattanakantang, 1999; Drobetz and Fix, 2003; Deesomsak, 2004; 
Frank and Goyal, 2007). The implication for the positive relationship is that larger firms face lower bankruptcy 
cost and are likely to have more debt capacity due to more diversification. In addition, as large firms are likely 
to have credit rating thus they have the advantage over small firms in accessing credit market. The positive 
relationship confirms the prediction of trade-off theory. However, there is a negative relationship between the 
size and book-valued leverage under fixed effect estimation. This is also similar to some studies (Titiman and 
Wessels, 1988; Rajan and Zingales, 1995; Booth et al., 2001) which find that size has both positive and 
negative relationship with leverage. The negative coefficient can be explained by the information asymmetry 
because size can be regarded as the proxy for information asymmetry between firm insider and capital 
market. Large firms are closely monitored by analysts, thus they can easily raise fund from equity market so 
that these firms have low leverage level.  
 Profitability is strongly negative and significant in all cases (Titiman and Wessels, 1988; Shuetrim et 
al., 1993; Rajan and Zingales, 1995; Wiwattanakantang, 1999; Booth et al., 2001; Drobetz and Fix, 2003; 
Deesomsak, 2004; Frank and Goyal, 2007). This determinant confirms the prediction of pecking order theory 
which suggests that firms will use internal funds before using debt and equity. Thus this implies that high 
profit firms tend to have low leverage level as firms can use profit available as the first source of fund.  
 Industry median of market-valued leverage is another reliable determinant as this factor is 
consistently positive and significant in all cases which are similar to the study of Frank and Goyal (2007). The 
result is consistent with the prediction of trade-off theory which suggests that at higher industry median 
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leverage should result in more debt for firms within the industry. Managers are likely to use industry median 
leverage as a benchmark as they contemplate their own firm’s leverage.  
 In addition to the firm-specific factors that have the significant impact to leverage, macroeconomic 
condition or outside factors can also impact firm’s leverage level. From this study, Consumer Price Index 
percentage change is used as a proxy for the macroeconomic condition. The result is that this variable has 
the significant negative relationship with leverage except when using fixed effect estimation for book-valued 
leverage. The negative relationship is similar to the study of Booth et al. (2001).  

 
4.2 The effect of leverage change on the stock return 
In this section, we study the effect of leverage change on the stock return. Table 6 presents the 

descriptive statistics for monthly stock return (MRET) and all independent variables which are leverage 
change (LEV_CHG), leverage level (LEV_LEVEL), beta (BETA), book-to-market ratio (BK_TO_MKT), log of 
market capitalization (MKTCAP), and return on equity (ROE).  
 
Table 6 Descriptive statistics for the variables used to study the effect of leverage change on stock return. 
The data are from Set Smart and the sample contains 248 firms listed on the stock exchange of Thailand for 
the period 2000 to 2008.  

Descriptive Statistics 
Variables  Mean  Std. Dev.  Maximum  Minimum  Observations 

MRET (0.0088) (0.2610) (19.0000) -(0.9632) 26784 
LEV_CHG -(0.0028) (0.1237) (2.2436) -(2.9390) 26784 

LEV_LEVEL (0.2947) (0.3065) (5.2443) (0.0000) 26784 
BETA (0.7010) (0.1342) (0.9597) (0.5268) 26784 

BK_TO_MKT (0.0047) (0.0100) (0.1400) (0.0000) 26784 
MKTCAP (9.0715) (0.7667) (11.8039) (6.8573) 26784 

ROE (0.0422) (2.0738) (15.2097) -(72.4231) 26784 
Note that MRET (Monthly return) is monthly stock return in percentage. LEV_CHG (Leverage change) is 
measured by the percentage change of book-valued leverage from the previous quarter. LEV_LEVEL 
(Leverage level) is the book-valued leverage level at the beginning of the previous quarter. BETA is stock beta 
with past 36 months return data. BK_TO_MKT (Book-to-Market ratio) is the ratio of book value of assets to 
market value of assets at the end of previous quarter. MKTCAP (Market capitalization) is measured by log of 
market value of equity at the end of previous quarter. ROE is ratio of net income to shareholder’s equity at the 
end of the previous quarter.  
 
 Table 7 reports the panel estimation of monthly stock return. In regression 1, only leverage change 
during the previous quarter is added as the independent variable. The result is leverage changed has the 
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significantly negative relationship with monthly stock return at 1% level. In regression 2, leverage level at the 
beginning of the previous quarter is added to the regression 1 in order to test whether leverage level, which in 
this case acts as the proxy to summarize the cumulative effects of the determinants of capital structure that 
may have on firm’s leverage (Cai and Zhang, 2008), also has the effect on monthly stock return. The result is 
leverage change still has the significantly negative impact at 5 % level while the leverage level is not 
significant. In regression 3, other control variables that are likely to have the relationship with monthly stock 
return are added to the regression 2 in order to see whether the leverage change still consistently has the 
negative relationship with the monthly stock return. The result is leverage change is significant at 10% level 
and has the negative relationship with monthly stock return. Among the control variables, leverage level is still 
insignificant. Other control variables are consistent with the previous studies. CAPM beta has no relationship 
with monthly stock return (Fama and French, 2002; Cai and Zhang, 2008). Market capitalization which is a 
proxy for firm size is negative and book-to-market ratio is positive, and both are significant at 1% level similar 
to the study of Cai and Zhang (2008). Although ROE has positive relationship with monthly stock return but it 
is insignificant.  
 Table 8 presents the result of monthly stock return regression under the different estimation methods 
(OLS, fixed effect, and random effect) to see whether the relationship of leverage change and other control 
variables are the same. Under the three estimation methods shown in table 12, leverage change is 
consistently significant at 5% and 10% level and has the negative relationship with monthly stock return. 
Book-to-market and market capitalization is also consistently positive and significant at 1% level except that 
book-to-market ratio has the negative relationship with monthly stock return under fixed effect estimation. In 
addition, leverage level, beta, and ROE are insignificant under all estimations. 
 
 Table 7 Panel estimations for monthly stock return regression (Fixed Effect) 
  Dependent Variable: Monthly Stock Return 
 1   2   3 
LEV_CHG -0.034387***  -0.029312**  -0.0189** 
 (0.0127)  (0.0133)  (0.0080) 
LEV_LEVEL   0.009644  -0.0074 
   (0.0076)  (0.0052) 
BETA     -0.0026 
     (0.0224) 
BK_TO_MKT     -1.0444*** 
     (0.2835) 
MKTCAP     -0.0660*** 
     (0.0143) 
ROE     0.0007 
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     (0.0005) 
C 0.008718***  0.00589***  0.6159*** 
 (0.0016)  (0.0027)  (0.1288) 
R2 0.0632  0.0633  0.0198 
Adjusted R2 0.0506   0.0506   0.0104 

*,**, and *** denote statistical significance at 10%, 5%, and 1% levels respectively. 
Table 8 The result of monthly stock return model under different estimation methods 
  Dependent Variable: Monthly Stock Return 
 OLS   Panel: Fixed Effect   Panel: Random Effect 
LEV_CHG -0.0250*  -0.0189**  -0.0250* 
 (0.0132)  (0.0080)  (0.0131) 
LEV_LEVEL 0.0040  -0.0074  0.0040 
 (0.0055)  (0.0052)  (0.0055) 
BETA 0.0026  -0.0026  0.0026 
 (0.0119)  (0.0224)  (0.0118) 
BK_TO_MKT 0.8884***  -1.0444***  0.8884*** 
 (0.1800)  (0.2835)  (0.1797) 

MKTCAP 
-

0.0139***  -0.0660***  -0.0139*** 
 (0.0023)  (0.0143)  (0.0023) 
ROE 0.0004  0.0007  0.0004 
 (0.0008)  (0.0005)  (0.0008) 
C 0.1278***  0.6159***  0.1278*** 
 (0.0228)  (0.1288)  (0.0228) 
R2 0.0043  0.0198  0.0043 
Adjusted R2 0.0041   0.0104   0.0041 

*,**, and *** denote statistical significance at 10%, 5%, and 1% levels respectively. 
 

For the previous model, monthly return is used to test the relationship with the leverage change and 
other control variables which all independent variables are in the quarterly basis while the dependent variable 
is the monthly data. Thus for the robustness check, quarterly stock return is also compiled to test whether 
there is the significantly negative relationship with the leverage change. The empirical results show the similar 
results as the results using the monthly stock return. Table 9 shows the empirical results when using quarterly 
stock return as the dependent variable under the different estimation methods. 

 
Table 9 The results of robust check for quarterly stock return model under different estimation methods 
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  Dependent Variable: Quarterly Stock Return 
 OLS   Panel: Fixed Effect   Panel: Random Effect 
LEV_CHG -0.0803**  -0.0462*  -0.0803** 
 (0.0369)  (0.0245)  (0.0367) 
LEV_LEVEL 0.0049  -0.0249  0.0049 
 (0.0154)  (0.0155)  (0.0153) 
BETA -0.0257  -0.0140  -0.0257 
 (0.0333)  (0.0782)  (0.0331) 
BK_TO_MKT 2.3752***  -2.2282**  2.3752*** 
 (0.5046)  (0.8657)  (0.5019) 
MKTCAP -0.0416***  -0.1992***  -0.0416*** 
 (0.0064)  (0.0488)  (0.0064) 
ROE 0.0002  0.0028***  0.0002 
 (0.0022)  (0.0010)  (0.0021) 
C 1.4076***  2.8596***  1.4076*** 
 (0.0640)  (0.4518)  (0.0637) 
R2 0.013305  0.063434  0.013305 
Adjusted R2 0.012642   0.036116   0.012642 

*,**, and *** denote statistical significance at 10%, 5%, and 1% levels respectively. 
 

 
5. CONCLUSION 

 
 This paper examines both the determinants of leverage level and the effect of leverage change on 
the stock return for Thai non-financial firms listed on the Stock Exchange of Thailand. The analyses are 
performed by using the sample of 262 firms during the year 1999 to 2008 to study determinants of leverage 
and the sample of 248 firms during the year 2000 to 2008 to investigate the effect of leverage change on the 
stock return. Our analysis is conducted under various estimation methods including OLS, panel: fixed effect, 
and panel: random effect.  
 The results for determinants of leverage level are consistent with the previous studies. Firm’s size, 
tangibility and industry median of leverage level are positively related to leverage while growth opportunity, 
profitability, and macroeconomic condition are negatively related to leverage. The results indicate that both 
firm specific factors and external factors have the significant impacts on the decision for leverage level. The 
relationship between the determinants and leverage level are also consistent for both market-valued leverage 
and book-valued leverage. The results imply that Thai non-financial listed firms also apply various capital 
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structure theories which are mainly the pecking-order theory, trade-off theory, and agency cost theory. The 
determinants from this study will be worth for managers to consider when determining firms’ leverage level. 
 Not only the leverage level is crucial for firms to determine their debt level, leverage also has 
significant effect on the investors’ wealth. The second part of this study indicates that quarterly change in 
firm’s leverage ratio has the significant and negative effect on the stock return. This relationship is robust after 
controlling for a number of firm characteristics such as ROE, book-to-market, market capitalization, and the 
past leverage ratio. Investors should be aware of leverage change as the study suggests that firms with 
greater increase in leverage ratio during the previous quarter on average have lower stock returns.  
 In summary, this study provides interesting evidence to both managers and investors. The 
determinants of leverage level are factors that can help managers in making decision related to the leverage 
level. Moreover, investors should realize that leverage change also has the significant impact on the stock 
return. However, the future research should be focused on longer time period to test the determinants of 
leverage level. The longer time period will be appropriate to test the relationship between determinants and 
leverage level before and after the U.S. financial crisis in order to see whether the crisis has the significant 
impact on those relationships.  
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ผลกระทบของวันที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของดชันีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
Day-of-the-Weeks Effects in Returns of Indexes in the Stock Exchange of Thailand  

นภนนท์ หอมสดุ* และฐิติพร สําราญศาสตร์**  
 
บทคัดย่อ 
 งานวจิยัเร่ืองนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อทดสอบวนัที่เป็นปัจจยัสง่ผลต่ออตัราผลตอบแทนของดชันีในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ข้อมลูที่ใช้ในการวิจยั คือ ดชันีจํานวน 37 ดชันีในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยรายวนั ตัง้แต่วนัจนัทร์
ที ่ 5 มกราคม 2547 ถงึวนัองัคารที ่ 30 ธนัวาคม 2551 รวมทัง้สิน้ 1,225 วนั ซึง่ถกูแบง่ออกตามปีได้ทัง้หมด 6 ชดุ การ
ทดสอบใช้วิธีสมการถดถอยเชิงพห ุ ผลการวจิยัพบวา่ ไม่สามารถหารูปแบบที่แน่นอนสําหรบัวนัท่ีส่งผลต่ออตัรา
ผลตอบแทนของดชันีต่าง ๆ ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้  
 
 
Abstract 
 The objective of this research is to test day-of-the-week effects on returns of indexes in the Stock 
Exchange of Thailand. The usage data in this research is 37 indexes in the Stock Exchange of Thailand since 
5th January 2003 to 30th December 2008 which consist of 1,225 days while the statistical method used in this 
research is multiple regressions. It is found that there is inconsistent pattern for day-of-the-week effects on 
returns of indexes in the Stock Exchange of Thailand. 
 
บทน า 

ในช่วงหลายทศวรรษทีผ่่านมามีนกัวชิาการทางการเงินหลายคนค้นพบความผิดปกติของวนัหรือเดือนทีส่่งผลตอ่
การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ โดยเร่ิมต้นจากงานวจิยัของ Fama (1970) ทัง้ที่ตามสมมติฐานทางการเงิน
เก่ียวกบัตลาดเงนินัน้ อตัราผลตอบแทนจะต้องมลีกัษณะเป็นข้อมลูสุ่ม ซึง่สามารถอธิบายความได้ว่า ปัจจยัด้านเวลาต่าง 
ๆ จะต้องไม่ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ทางการเงินตา่ง ๆ กล่าวคือ วนัหรือเดอืนท่ีแตกต่างกนัไม่เป็นปัจจยัที่
ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนแตกต่างกนั (Agathee 2008)  

อย่างไรก็ตาม มีงานวิจยัเชิงประจกัษ์จํานวนมาก ซึง่พบว่า วนัเป็นปัจจยัที่สง่ผลต่ออตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย์ตา่ง ๆ ดงัเช่น งานวิจยัของ Cross(1973), French (1980), Gibbons and Hess (1981) และ Keim and 
Stambaugh (1984) ซึง่ได้ทําการวิจยัและสรุปวา่ วนัจนัทร์เป็นปัจจยัทีม่ีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา สําหรับงานวิจยัของ Jaffe and Westerfield (1985) พบวา่ วนัองัคารมีอตัราผลตอบแทนเฉลี่ยตํ่าทีส่ดุใน
ดชันีราคาหลกัทรัพย์ของประเทศออสเตรเลียและประเทศญ่ีปุ่ น ขณะที่ Brook and Persand (2001) ทําการวจิยัโดยมี
สมมตฐิานว่า วนัเป็นปัจจยัที่สง่ผลตอ่อตัราผลตอบแทนของ 5 ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ และพบวา่ วนัจนัทร์เป็นปัจจยัที่มีผลตอ่อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย เป็นต้น  

                                                
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาชาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
** นกัศกึษา สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ขณะท่ีการศกึษาในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยนัน้ Holden, Thompson, and Ruangrit (2005) ศกึษาโดย
ใช้ข้อมลูรายวนัจํานวน 1,473 วนั พบว่า วนัจนัทร์ วนัองัคาร และวนัพฤหสับด ีเป็นวนัท่ีมีอตัราผลตอบแทนติดลบ โดยวนั
จนัทร์ติดลบมากทีส่ดุ ขณะท่ีวนัพธุ และวนัศกุร์ อตัราผลตอบแทนเป็นบวก โดยวนัศกุร์เป็นบวกมากที่สดุ นอกจากนี ้ โสภิ
ตา ฉิมสะอาด และนภนนท์ หอมสดุ (2552) ทําการวจิยัเก่ียวกบัวนัทีส่่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า วนัจนัทร์และวนัศกุร์มีอตัราผลตอบแทนเฉลี่ยทีแ่ตกตา่งจากวนัอื่น ๆ โดยวนัจนัทร์เป็น
วนัทีม่ีอตัราผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบ ขณะทีว่นัศกุร์เป็นวนัที่มอีตัราผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวก งานวิจยัเร่ืองนีย้งัสรุปวา่ 
ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศมาเลเซยีมีอตัราผลตอบแทนในวนัจนัทร์ทีต่ิดลบมากที่สดุ ดชันีราคาตลาด
หลกัทรัพย์ของประเทศอินโดเนเซียมีอตัราผลตอบแทนในวนัจนัทร์ที่ตดิลบมากที่สดุและวนัไมส่่งผลตอ่อตัราผลตอบแทน
ของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์ประเทศสงิคโปร์ 

จากงานวจิยัที่ได้ยกตวัอย่างมาข้างต้น ตลอดจนงานวิจยัที่ได้ทาํการศกึษาในประเทศตา่ง ๆ ทัว่โลก ดงัเช่น 
Barone (1980), Satamases (1986), Board and Sutcliffe (1988), Solnik and Bousquet (1990), Agrawal and 
Tandon (1994), Balaban (1995), Choudhary (2000), Tong (2000),  และ Sar (2003)  พบวา่ ยงัไม่สามารถหา
รูปแบบทีแ่น่ชดัว่า วนัส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์อยา่งไร ในบางงานวิจยัจะพบว่า มีอตัรา
ผลตอบแทนที่ตดิลบอย่างมีนยัสําคญัในวนัจนัทร์ บางงานวจิยัพบว่า มีอตัราผลตอบแทนทีต่ิดลบอย่างมีนยัสําคญัในวนั
องัคาร แต่มีอตัราผลตอบแทนเป็นบวกในวนัศกุร์ เป็นต้น ทาํให้จําเป็นต้องทาํการวจิยัเชิงประจกัษ์เพื่อก่อให้เกิดองค์
ความรู้ที่หลากหลายเก่ียวกบัปัจจยัด้านวนัท่ีส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์ 

นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัไม่พบวา่มีงานวิจยัที่วเิคราะห์ถงึผลกระทบของวนัที่มีต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์แยกตาม
อตุสาหกรรมในประเทศไทยเลย ด้วยเหตดุงักล่างมาข้างต้น งานวิจยัเร่ือง ‚ผลกระทบของวนัทีมี่ผลต่ออตัราผลตอบแทน
ของดชันีในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย‛ จงึเกิดขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อค้นหาว่าวนัเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่ออตัรา
ผลตอบแทนของดชันีรายอตุสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร โดยมีการแบ่งข้อมลูการ
คํานวณออกเป็นรายปีจํานวน 5 ปี ตัง้แตปี่ 2547 – 2551 และมีการใช้ข้อมลูเป็นรายอุตสาหกรรมทัง้สิน้ 37 อตุสาหกรรม 

 
วิธีการศึกษา 

1. ข้อมลูที่ใช้ในการวิจยั คือ ราคาปิดรายวนัของดชันีรายอตุสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จาก
ฐานข้อมลูของ Thompson Reuters โดยใช้ข้อมลูตัง้แต่วนัจนัทร์ที ่ 5 มกราคม 2547 ถงึวนัองัคารที ่ 30 ธนัวาคม 2551 
รวมทัง้สิน้ 1,225 วนั ทัง้นีม้ีการแบ่งข้อมลูออกเป็นรายปี จํานวน 5 ปี และมีการใช้ข้อมลูรวมในการวิเคราะห์ 

2. ดชันีทีใ่ช้ในการคาํนวณจํานวน 37 ดชันี แบ่งออกได้ดงัต่อไปนี ้
2.1 ดชันีราคาหลกัทรัพย์หลกัจํานวน 4 ดชันี คอื 

 SET   คือ  ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 SET50   คือ  ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 50 ตวัหลกั 
 SET100   คือ  ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 MAI   คือ  ดชันีราคาหลกัทรัพย์ MAI 

2.2 ดขันีราคาหลกัทรัพย์แยกตามกลุม่อตุสาหกรรมจํานวน 8 ดชันี คอื 
 THAFINCIAL  คือ  ดชันีราคากลุ่มธุรกิจการเงิน 
 THAGRO  คือ  ดชันีราคากลุ่มเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 
 THCONSUMP  คือ  ดชันีราคากลุ่มสินค้าอปุโภคบริโภค  
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 THINDUS  คือ  ดชันีราคากลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 
 THPROPCON  คือ  ดชันีราคากลุ่มอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
 THRESOURC  คือ  ดชันีราคากลุ่มทรัพยากร 
 THSERVICE  คือ  ดชันีราคากลุ่มบริการ 
 THTECH  คือ  ดชันีราคากลุ่มเทคโนโลยี 

2.3 ดขันีราคาหลกัทรัพย์แยกตามหมวดธุรกิจจํานวน 26 ดชันี คอื  
 SETA  คือ  ดชันีราคาหมวดธุรกิจการเกษตร 
 SETAU  คือ  ดชันีราคาหมวดยานยนต์ 
 SETB คือ  ดชันีราคาหมวดธนาคาร 
 SETC   คือ  ดชันีราคาหมวดวสัดกุ่อสร้าง 
 SETCO  คือ  ดชันีราคาหมวดพานิชย์ 
 SETEC  คือ  ดชันีราคาหมวดชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
 SETEN คือ  ดชันีราคาหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค 
 SETF  คือ  ดชันีราคาหมวดเงินทนุและหลกัทรัพย์ 
 SETFA  คือ  ดชันีราคาหมวดแฟชัน่ 
 SETFB  คือ  ดชันีราคาหมวดอาหารและเคร่ืองดืม่ 
 SETHC  คือ  ดชันีราคาหมวดการแพทย์ 
 SETHM  คือ  ดชันีราคาหมวดของใช้ครัวเรือนและสํานกังาน 
 SETIC  คือ  ดชันีราคาหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 SETIM  คือ  ดชันีราคาหมวดวสัดอุุตสาหกรรมและเคร่ืองจกัร 
 SETIN  คือ  ดชันีราคาหมวดประกนัภยัและประกนัชีวิต 
 SETMN  คือ  ดชันีราคาหมวดเหมืองแร่ 
 SETMP  คือ  ดชันีราคาหมวดสือ่และสิ่งพมิพ์ 
 SETPA   คือ  ดชันีราคาหมวดกระดาษและวสัดกุารพิมพ์ 
 SETPF  คือ  ดชันีราคาหมวดกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
 SETPK  คือ  ดชันีราคาหมวดบรรจภุณัฑ์ 
 SETPR  คือ  ดชันีราคาหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 SETPS  คือ  ดชันีราคาหมวดบริการเฉพาะกิจ 
 SETPT  คือ  ดชันีราคาหมวดปิโตเคมีและเคมีภณัฑ์ 
 SETP  คือ  ดชันีราคาหมวดของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ์ 
 SETTP  คือ  ดชันีราคาหมวดขนสง่และโลจิสติกส์ 
 SETTO  คือ  ดชันีราคาหมวดการท่องเทีย่วและสนัทนาการ 
ทัง้นีใ้นปี 2547 ไม่มีข้อมลูของ SET100 และ SETIM ขณะท่ีในปี 2548 ใม่มีข้อมลูของ SETIM 
3.  คํานวณอตัราผลตอบแทนโดยใช้สตูร 
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  โดยที ่ tR   = อตัราผลตอบแทน ณ วนั t  
     tP   =  ดชันีราคาหลกัทรัพย์ ณ วนั t  
     1tP   =  ดชันีราคาหลกัทรัพย์ ณ วนั 1t  
 4. นําข้อมลูในแต่ละปีมาคํานวณสมการถดถอยเชิงพหตุามแนวทางของ Bildik (1999) ซึง่ได้กําหนดสมการ
เทา่กบั 
 

554433221 DDDDRt    
 

โดยที ่ tR  =  อตัราผลตอบแทน ณ วนัที่ t  
   1  =  สมัประสทิธ์ิของอตัราผลตอบแทนในวนัจนัทร์ 

2  =  สมัประสทิธ์ิของอตัราผลตอบแทนในวนัองัคาร 

3  =  สมัประสทิธ์ิของอตัราผลตอบแทนในวนัพธุ 

4  =  สมัประสทิธ์ิของอตัราผลตอบแทนในวนัพฤหสับด ี

5  =  สมัประสทิธ์ิของอตัราผลตอบแทนในวนัศกุร์ 

2D  =  ตวัแปรดมัมี่แทนวนัองัคาร 

3D  =  ตวัแปรดมัมี่แทนวนัพธุ 

4D  =  ตวัแปรดมัมี่แทนวนัพฤหสับด ี

5D  =  ตวัแปรดมัมี่แทนวนัศกุร์ 
 
 ทัง้นีห้ากข้อมลูเป็นวนัจนัทร์ ตวัแปรดมัมี่ทัง้ 4 ตวัจะเท่ากบั 0  

หากข้อมลูเป็นวนัองัคาร ตวัแปรดมัมี่ 2D  จะเท่ากบั 1 ขณะท่ีตวัแปรดมัมี่ 3D 4D  และ 5D  จะเท่ากบั 0 
หากข้อมลูเป็นวนัพธุ ตวัแปรดมัมี่ 3D  จะเท่ากบั 1 ขณะท่ีตวัแปรดมัมี่ 2D 4D  และ 5D  จะเท่ากบั 0 
หากข้อมลูเป็นวนัพฤหสับด ีตวัแปรดมัม่ี 4D  จะเท่ากบั 1 ขณะท่ีตวัแปรดมัมี่ 2D 3D  และ 5D  จะเท่ากบั 0 
หากข้อมลูเป็นวนัศกุร์ ตวัแปรดมัม่ี 5D  จะเท่ากบั 1 ขณะท่ีตวัแปรดมัมี่ 2D 3D และ 4D  จะเท่ากบั 0 

 หากอตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์แต่ละวนัมีคา่ไม่แตกต่างกนั ค่าสมัประสิทธ์ิย่อมจะเข้าใกล้ 
0 และจะทําให้ค่า F-statistic มีคา่ไม่มีนยัสําคญัในระดบัทีกํ่าหนด 

5. โปรแกรมทีใ่ช้ในการวิจยั คอื โปรแกรม Microsoft Excel 
 

ผลการศึกษา     
1. เมื่อนําข้อมลูอตัราผลตอบแทนรายวนัของดชันีราคาในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในปี 2547 จํานวน 

35 ดชันีและวนั ซึง่ได้เปลี่ยนเป็นตวัแปรดมัมี่แล้ว ไปประมวลผลกบัสมการถดถอยเชิงพหแุยกตามดชันี จะได้ข้อมลูโดย
สรุปดงัตารางที ่1 ผลจากการประมวลผลกบัสมการถดถอยเชิงพห ุสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.1 อตัราผลตอบแทนของดชันี SET50 ในวนัจนัทร์เป็นบวกและแตกตา่งจากวนัอื่นอยา่งมีนยัสาํคญั
ที่ระดบั 0.05 ขณะท่ีอตัราผลตอบแทนของดชันี MAI ในวนัองัคารเป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 
0.01 
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1.2 อตัราผลตอบแทนของดชันี THAFINCIAL ในวนัจนัทร์และวนัองัคารเป็นลบและแตกต่างจากวนั
อื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี THAGRO ในวนัจนัทร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมี
นยัสําคญัท่ีระดบั 0.001 อตัราผลตอบแทนของดชันี THCONSUMP ในวนัจนัทร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมี
นยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี THPROPCON ในวนัจนัทร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมี
นยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี THREHOURC ในวนัศกุร์เป็นบวกและแตกต่างจากวนัอ่ืนอย่างมี
นยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี THSERVICE ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอยา่งมี
นยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 และอตัราผลตอบแทนของดชันี THTECH ในวนัพฤหสับดีเป็นบวกและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมี
นยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 

1.3 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETA ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสําคญัที่
ระดบั 0.01 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETC ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.01 
อตัราผลตอบแทนของดชันี SETEC ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.01 อตัรา
ผลตอบแทนของดชันี SETEN ในวนัพฤหสับดีเป็นบวกและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 อตัรา
ผลตอบแทนของดชันี SETF ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของ
ดชันี SETFA ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETFB 
ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.001 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETHM ในวนัศกุร์
เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETIC ในวนัพฤหสับดีเป็นบวก
และแตกต่างจากวนัอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัที่ระดบั 0.01 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETMP ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่าง
จากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.01 อตัราผลตอบแทนของดชัน ี SETPK ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืน
อย่างมีนยัสําคญัที่ระดบั 0.001 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETPR ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอย่างมี
นยัสําคญัท่ีระดบั 0.01 และ อตัราผลตอบแทนของดชันี SETTP ในวนัพธุเป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอย่างมีนยัสําคญัท่ี
ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 1 ผลการสร้างสมการถดถอยแยกตามดชันีของปี 2547 

2547 β0 
β1 β2 β3 β4 

F-
Statistics 

SET -1.7567 0.2338 -0.5448 -0.8171 1.5059 1.2745 
SET50 2.2585* 0.0002 -0.0004 -0.0006 0.0013 1.0201 
MAI -0.6013 -3.3071** 0.0349 -0.5834 -1.2192 2.6253* 
THAFINCIAL -1.9136* -2.2475* 0.5712 1.6711 0.1603 2.3715* 
THAGRO -3.8572*** 0.4550 -0.3395 -0.3895 1.2721 3.3940** 
THCONSUMP -2.4294* 0.3143 -0.5984 -0.6529 -0.3948 1.3882 
THINDUS -1.8342 0.1616 -0.3149 -0.6846 1.0652 1.0186 
THPROPCON -2.4948* 0.6210 -0.2544 -1.0312 0.5725 1.6131 
THREHOURC -1.0804 0.1266 -0.2876 -1.1522 1.9745* 1.2984 
THSERVICE 0.6442 0.1265 -1.2165 1.0867 -1.9828* 1.4047 
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2547 β0 
β1 β2 β3 β4 

F-
Statistics 

THTECH -0.0342 -0.6879 -0.0729 2.1207* -1.4319 1.4055 
SETA 0.4665 0.4591 -0.5712 0.9772 -2.7704** 1.8770 
SETAU 0.0219 -0.5132 -0.5924 -0.6831 -1.3645 0.5886 
SETB -0.0033 -1.1488 -0.3338 1.8606 -1.7480 1.5897 
SETC -0.0720 0.8819 1.4211 0.0108 -3.0460** 2.4461* 
SETCO 0.9679 -0.3468 -0.8915 0.7743 -1.7313 1.0898 
SETEC -0.3370 -0.4227 -0.7238 0.8182 -2.8855** 1.9623 
SETEN 0.1300 -0.2921 -1.1563 1.9734* -1.0717 1.2964 
SETF -0.2589 -0.6024 -0.0881 0.9201 -2.1300* 1.1643 
SETFA -0.2343 0.0544 -0.4768 -0.3814 -2.4601* 1.2965 
SETFB 0.3205 -1.0069 -0.1204 1.1889 -3.6976*** 3.2434** 
SETHC 0.4171 1.2345 1.5038 0.5666 -1.0038 1.0576 
SETHM 0.4611 -0.6966 -1.6277 0.2450 -2.1526* 1.6082 
SETIC 0.0250 -0.6599 0.0296 2.1593* -1.1445 1.2819 
SETIN -0.8493 0.0882 0.3133 0.3648 -1.4997 0.6419 
SETMN -0.3778 0.8962 -0.1317 0.9735 -1.7060 0.9643 
SETMP 0.1417 -0.4545 -0.9545 -0.1534 -2.9465** 1.9686 
SETPA -1.1969 -0.1514 0.5991 0.1054 -1.6355 0.9001 
SETPF 0.7772 -0.8455 0.5402 -1.0242 -1.7919 1.1741 
SETPK 0.0595 0.7265 -0.9986 0.4021 -3.3339*** 2.5610* 
SETPR 0.1514 -0.2180 -1.0044 0.2916 -3.0180** 2.0546 
SETPS 1.3929 -1.2363 0.7531 -0.5306 0.8891 1.0216 
SETPT 0.3261 -0.3079 -0.6816 1.2365 -1.5949 0.9477 
SETTP 1.2304 0.1011 -1.9529* 1.8867 -0.8345 1.9187 
SETTO -1.3875 0.3922 -0.7103 -0.6677 -0.0616 0.6066 
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3  

    
วันที่ 19 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

*Sig. < 0.05, **Sig. < 0.01, ***Sig. < 0.001 
2. เมื่อนําข้อมลูอตัราผลตอบแทนรายวนัของดชันีราคาในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในปี 2548 จํานวน 36 

ดชันีและวนั ซึง่ได้เปลี่ยนเป็นตวัแปรดมัมี่แล้ว ไปประมวลผลกบัสมการถดถอยเชิงพหแุยกตามดชันี จะได้ข้อมลูโดยสรุปดงั
ตารางที ่2 ผลจากการประมวลผลกบัสมการถดถอยเชิงพห ุสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

2.1  อตัราผลตอบแทนของดชันี SET ในวนัจนัทร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 
0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SET50 ในวนัจนัทร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 อตัรา
ผลตอบแทนของดชันี SET100 ในวนัองัคารเป็นบวกและแตกตา่งจากวนัอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.05  และอตัรา
ผลตอบแทนของดชันี  MAI ในวนัองัคารเป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.01  

2.2 อตัราผลตอบแทนของดชันี THAGRO ในวนัพธุเป็นบวกและแตกตา่งจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสําคญัที่
ระดบั 0.01 อตัราผลตอบแทนของดชันี THCONSUMP ในวนัจนัทร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 
0.01 ขณะที่อตัราผลตอบแทนของวนัองัคารเป็นบวกและแตกต่างจากวนัอื่นอย่างมีนยัสําคญั 0.05 และอตัราผลตอบแทนของ
วนัพฤหสับดีเป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี THINDUS ในวนัจนัทร์เป็นลบ
และแตกต่างจากวนัอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัที่ระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี THPROPCON ในวนัจนัทร์เป็นลบและ
แตกตา่งจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.01 และอตัราผลตอบแทนของดชันี THSERVICE ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่าง
จากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05  

2.3 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETAU ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 
0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETB ในวนัองัคารเป็นบวกและแตกตา่งจากวนัอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.05 ขณะที่อตัรา
ผลตอบแทนของวนัศกุร์เป็นลบและแตกตา่งจากวนัอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETCO ในวนั
ศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอย่างมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.01 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETF ในวนัศกุร์เป็นลบและ
แตกตา่งจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.001 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETFA ในวนัจนัทร์เป็นบวกและแตกตา่งจากวนั
อื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 ขณะที่อตัราผลตอบแทนของวนัพธุเป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัที่ระดบั 
0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETFB ในวนัจนัทร์เป็นบวกและแตกตา่งจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสาํคญัที่ระดบั 0.05 ขณะที่
อตัราผลตอบแทนของวนัองัคารเป็นบวกและแตกต่างจากวนัอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.01 อตัราผลตอบแทนของดชันี 
SETHC ในวนัองัคารเป็นบวกและแตกตา่งจากวนัอ่ืนอย่างมีนยัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETHM ในวนั
ศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอย่างมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.01 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETIN ในวนัองัคารและวนั
พฤหสับดีเป็นบวกและแตกต่างจากวนัอื่นอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETMP ในวนัศกุร์เป็นลบ
และแตกต่างจากวนัอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัที่ระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETPA ในวนัจนัทร์เป็นบวกและแตกตา่งจาก
วนัอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 ขณะที่อตัราผลตอบแทนวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 
0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETPF ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.01 อตัรา
ผลตอบแทนของดชันี SETPS ในวนัพฤหสับดีเป็นบวกและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.01 และอตัรา
ผลตอบแทนของดชันี SETPT ในวนัพฤหสับดีเป็นบวกและแตกต่างจากวนัอื่นอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05  
 
ตารางที่ 2 ผลการสร้างสมการถดถอยแยกตามดชันีของปี 2548 

2548 β0 β1 β2 β3 β4 F-Statistics 

SET -2.4056* 1.2240 1.5994 -0.7328 1.2978 2.4129* 
SET50 -2.1098* 1.1373 1.4666 -0.7955 1.2169 2.0018 
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วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

2548 β0 β1 β2 β3 β4 F-Statistics 

SET100 -0.0002 2.1762* 0.0002 -0.0001 0.0001 0.9471 
MAI 0.5910 -3.0271** -0.0183 0.3921 -1.3504 2.2980* 
THAFINCIAL 0.5424 0.7387 0.0556 -1.5238 1.1551 0.8998 
THAGRO -0.0095 0.8771 2.9928** 0.3778 0.7590 2.0891 
THCONSUMP -2.5994** 1.9972* 1.0114 -1.9768* 1.8876 3.8479** 
THINDUS -2.0691* -0.5263 -0.5426 -0.7838 1.3200 1.4419 
THPROPCON -2.9009** 0.9265 1.7532 -1.4746 0.3859 2.9341* 
THREHOURC -0.3334 0.6964 0.6615 0.5332 1.1123 0.5110 
THSERVICE 1.3975 1.4063 -0.4271 0.7277 -2.5414* 2.2202* 
THTECH 0.5766 1.2465 -1.5025 1.5705 -1.8781 2.0275 
SETA -0.2760 1.4148 0.5047 1.0166 -0.2879 0.6898 
SETAU -1.4700 0.9674 -0.6030 0.3006 -2.5530* 2.0137 
SETB 1.1172 2.0592* -0.7887 1.1615 -2.1463* 2.4132* 
SETC 1.5568 0.6173 1.0989 0.4716 0.4586 0.8890 
SETCO 1.1940 1.5526 -1.4166 -0.0870 -2.7055** 0.6340* 
SETEC 1.3104 1.7641 -0.7526 1.0504 -1.5566 1.7845 
SETEN 0.6932 0.6592 0.5336 1.1165 -0.3348 0.5117 
SETF 1.2900 0.9632 -0.4993 0.8864 -4.6672*** 5.0819*** 
SETFA 2.3604* 1.0745 -2.0872* 0.7774 -1.3400 2.6966* 
SETFB 2.0239* 3.3052** 0.0021 0.0011 0.2990 3.0220* 
SETHC 1.2788 2.1503* -0.0191 1.5565 -0.2536 1.7493 
SETHM 0.0660 0.6552 -0.8007 1.5576 -3.3255** 2.9120* 
SETIC 0.4967 1.0718 -1.4358 1.5390 -1.6991 1.7425 
SETIN -0.2774 2.0147* 0.6017 2.1424* -0.3327 1.8397 
SETMN 1.0633 -0.0992 -0.3219 0.2654 -0.1104 0.2653 
SETMP 0.9528 0.3484 -0.6305 0.7642 -2.2037* 1.3734 
SETPA 2.3692* 0.6652 -0.8442 1.3606 -2.1954* 2.6878* 
SETPF 0.5137 -0.9032 -1.0482 0.0511 -2.6983** 1.8923 
SETPK 0.2587 1.2635 -0.1768 0.9814 -0.5610 0.5945 
SETPR -0.2807 -0.0094 0.2752 0.9177 0.4257 0.2356 
SETPS 0.8672 -0.9345 -0.2593 2.6428** -0.1974 1.7432 
SETPT 0.5998 -0.8051 1.1930 2.0291* 1.3890 1.6956 
SETTP -0.5550 -0.9355 1.0839 0.6772 0.2003 0.5714 
SETTO -0.8063 -1.5906 0.3265 1.4319 0.9405 1.2443 
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

*Sig. < 0.05, **Sig. < 0.01, ***Sig. < 0.001 
3. เมื่อนําข้อมลูอตัราผลตอบแทนรายวนัของดชันีราคาในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในปี 2549 จํานวน 37 

ดชันีและวนั ซึง่ได้เปลี่ยนเป็นตวัแปรดมัมี่แล้ว ไปประมวลผลกบัสมการถดถอยเชิงพหแุยกตามดชันี จะได้ข้อมลูโดยสรุปดงั
ตารางที ่3 ผลจากการประมวลผลกบัสมการถดถอยเชิงพห ุสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 อตัราผลตอบแทนของดชันี THAGRO ในวนัองัคารเป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ี
ระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี THINDUS ในวนัพธุเป็นบวกและแตกตา่งจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสําคญัที่ระดบั 0.05 และ
อตัราผลตอบแทนของดชันี THSERVICE ในวนัองัคารเป็นบวกและแตกตา่งจากวนัอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.05 

3.2 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETC ในวนัองัคารและวนัพฤหสับดเีป็นบวกและแตกต่างจากวนัอ่ืนอย่างมี
นยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETF ในวนัจนัทร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 
0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETFB ในวนัจนัทร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 ขณะที่อตัรา
ผลตอบแทนของวนัองัคารเป็นบวกและแตกตา่งจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETHC 
ในวนัองัคารเป็นบวกและแตกตา่งจากวนัอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัที่ระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETIN ในวนัพฤหสับดี
เป็นบวกและแตกต่างจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETMP ในวนัจนัทร์เป็นลบและ
แตกตา่งจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.01 ขณะที่อตัราผลตอบแทนของวนัองัคารเป็นบวกและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมี
นยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETPT ในวนัองัคารเป็นบวกและแตกตา่งจากวนัอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัที่
ระดบั 0.05 และอตัราผลตอบแทนของดชันี SETTO ในวนัองัคารและวนัพฤหสับดเีป็นบวกและแตกต่างจากวนัอ่ืนอย่างมี
นยัสําคญัท่ีระดบั 0.05  

4. เมื่อนําข้อมลูอตัราผลตอบแทนรายวนัของดชันีราคาในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในปี 2550 จํานวน 37 
ดชันีและวนั ซึง่ได้เปลี่ยนเป็นตวัแปรดมัมี่แล้ว ไปประมวลผลกบัสมการถดถอยเชิงพหแุยกตามดชันี จะได้ข้อมลูโดยสรุปดงั
ตารางที ่4 ผลจากการประมวลผลกบัสมการถดถอยเชิงพห ุสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

4.1 อตัราผลตอบแทนของดชันี THINDUS ในวนัศกุร์เป็นบวกและแตกต่างจากวนัอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัที่
ระดบั 0.05 

4.2 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETFA ในวนัจนัทร์เป็นบวกและแตกตา่งจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสาํคญัที่
ระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETIN ในวนัจนัทร์เป็นบวกและแตกตา่งจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสาํคญัที่ระดบั 0.05 อตัรา
ผลตอบแทนของดชันี SETPS ในวนัพฤหสับดีเป็นบวกและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.01 และอตัรา
ผลตอบแทนของดชันี SETPT ในวนัพฤหสับดีเป็นบวกและแตกต่างจากวนัอื่นอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 3 ผลการสร้างสมการถดถอยแยกตามดชันีของปี 2549 

2549 β0 β1 β2 β3 β4 F-Statistics 

SET -0.4971 -1.8224 1.1866 -0.3886 1.0546 1.2479 
SET50 -0.3696 -1.8411 1.1089 -0.3936 0.9749 1.1722 
SET100 -0.4164 -1.8212 1.1302 -0.4004 1.0194 1.1935 
MAI 1.2813 0.0795 -0.6598 1.3827 0.3121 0.8185 
THAFINCIAL -0.5217 -1.6039 1.5127 -0.0443 0.1724 1.0329 
THAGRO -0.7495 -2.2242* 1.5257 0.6380 1.7963 2.2940* 
THCONSUMP -0.3436 -1.1394 0.9800 -0.8440 1.3460 0.9802 
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วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

2549 β0 β1 β2 β3 β4 F-Statistics 

THINDUS -0.6618 -1.3318 1.9336* -1.7044 1.3693 2.1461 
THPROPCON -1.0069 -1.1039 1.1732 -0.4902 1.1008 1.0122 
THREHOURC 0.0810 -1.7487 0.9818 -0.6194 1.1131 1.1302 
THSERVICE -1.7340 2.1831* -0.3852 1.8064 -0.2771 2.2521* 
THTECH -1.7529 0.7539 0.1624 -0.4000 -0.8716 0.9174 
SETA -1.2930 0.2403 0.4555 1.2084 -1.2833 1.0088 
SETAU -0.9492 1.6122 -1.7923 1.1844 -1.1805 1.9018 
SETB -1.8034 0.6937 0.0438 1.1153 -0.3800 1.0247 
SETC -1.0243 2.0836* 0.3021 2.1193* -0.7736 2.1144 
SETCO -0.0277 0.0765 0.2228 0.6443 -1.2579 0.4108 
SETEC 0.1622 -0.1639 -0.3149 0.2396 -0.2274 0.0523 
SETEN -1.7592 0.9522 -0.6087 1.1163 0.0779 1.1248 
SETF -1.9638* 1.3465 -0.0730 0.5027 -1.2373 1.4917 
SETFA -1.2309 0.5312 -1.0949 1.6636 0.0201 1.1528 
SETFB -2.3762* 2.0296* 0.6378 1.8356 -0.2691 2.7228* 
SETHC -0.0812 2.4637* 0.2200 0.7433 0.2798 1.3511 
SETHM -0.0757 0.8738 -0.1387 1.3458 -0.6204 0.5969 
SETIC -1.8507 0.8060 0.2078 -0.4408 -0.9104 1.0282 
SETIM -0.8964 1.3213 -0.6415 -0.3022 0.0868 0.6119 
SETIN 0.0705 1.0224 -0.0667 2.0419* 0.7367 1.1533 
SETMN 0.5936 1.1764 1.2829 0.2798 0.4271 0.7286 
SETMP -2.7674** 1.9931* -0.4397 0.4766 0.0717 2.4113* 
SETPA 0.3153 0.8978 0.0560 0.9097 -0.0418 0.3476 
SETPF -0.4836 -0.3082 -1.4028 0.9419 0.4181 0.6717 
SETPK -0.5687 -0.1330 -0.9476 0.8359 -0.1730 0.3935 
SETPR -0.9789 1.3328 -0.6143 1.4512 -1.1093 1.2897 
SETPS -0.9341 1.4494 -0.2637 -1.1743 -0.8323 1.0229 
SETPT -1.4901 2.0265* -1.6903 1.5148 -0.6707 2.3858* 
SETTP -1.5094 1.3154 -0.7008 1.8165 -0.3434 1.5835 
SETTO 0.0216 2.0848* 0.0923 2.0899* -0.0217 1.7447 

*Sig. < 0.05, **Sig. < 0.01, ***Sig. < 0.001 
ตารางที่ 4 ผลการสร้างสมการถดถอยแยกตามดชันีของปี 2550 

2550 β0 β1 β2 β3 β4 F-Statistics 

SET 1.1398 -0.3644 -0.4350 0.8262 1.5643 0.9502 
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วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

SET50 1.2017 -0.4165 -0.2577 0.8488 1.5472 0.9596 
SET100 1.1653 -0.4145 -0.2864 0.8015 1.5583 0.9365 
MAI 0.8029 1.6532 0.7040 0.2388 1.2887 1.1182 
THAFINCIAL 0.5406 -0.0771 -0.3539 0.1516 1.0889 0.3264 
THAGRO 0.6050 -0.1032 -1.0398 1.2832 1.1535 0.8870 
THCONSUMP -1.2415 1.7062 -0.7208 0.3745 1.3415 1.3824 
THINDUS 1.1865 0.4226 -0.9970 0.7731 2.0179* 1.4500 
THPROPCON 0.6735 -0.9877 -0.5821 0.4658 1.0615 0.6223 
THREHOURC 1.5950 -0.6816 0.0652 1.0584 1.8333 1.4989 
THSERVICE -0.2669 -1.1048 0.9167 1.2389 0.7598 0.8489 
THTECH 0.3291 -0.2960 0.4579 0.1592 0.6349 0.1668 
SETA -0.3590 -0.9684 1.6755 -1.1212 -0.1094 1.0286 
SETAU 1.0098 -0.0370 -1.3752 1.5424 -1.4389 1.4723 
SETB -0.0234 -0.2856 0.0519 1.0100 0.5178 0.2746 
SETC 0.7950 -0.7788 0.3537 1.3494 0.3267 0.6582 
SETCO -1.5940 -1.0345 0.5808 1.0190 0.8152 1.1303 
SETEC -0.3512 0.6477 0.9534 1.5301 -0.6649 0.8470 
SETEN -0.6785 0.0764 1.0594 1.8379 1.5979 1.5039 
SETF -0.9541 -0.0948 0.0072 1.5397 0.3128 0.6776 
SETFA 2.0092* -0.6082 0.5710 1.4085 -1.4291 1.7518 
SETFB 0.0222 -0.8371 0.8174 1.8634 0.8407 1.1097 
SETHC -0.8120 -1.2051 0.0195 0.6832 1.8641 1.2107 
SETHM -0.3974 -0.2544 -0.0618 -0.9527 -0.0771 0.2280 
SETIC 0.3815 -0.3781 0.3676 -0.0424 0.7670 0.2027 
SETIM -1.7440 -1.8249 -1.1753 0.9080 1.2089 2.0078 
SETIN 1.9331* 0.8532 0.6735 0.4109 1.8219 1.6813 
SETMN -1.2252 -1.2801 0.4257 0.0485 0.4222 0.7003 
SETMP 0.2498 -0.3066 0.9231 1.3232 0.7787 0.6731 
SETPA 0.8115 -0.9493 0.2345 0.4288 -0.3320 0.3818 
SETPF 1.2756 0.1689 -0.5337 0.8164 -0.6954 0.6181 
SETPK 0.2587 1.2635 -0.1768 0.9814 -0.5610 0.5945 
SETPR -0.2807 -0.0094 0.2752 0.9177 0.4257 0.2356 
SETPS 0.8672 -0.9345 -0.2593 2.6428** -0.1974 1.7432 
SETPT 0.5998 -0.8051 1.1930 2.0291* 1.3890 1.6956 
SETTP -0.5550 -0.9355 1.0839 0.6772 0.2003 0.5714 
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วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

SETTO -0.8063 -1.5906 0.3265 1.4319 0.9405 1.2443 
*Sig. < 0.05, **Sig. < 0.01, ***Sig. < 0.001 

5.  เมื่อนําข้อมลูอตัราผลตอบแทนรายวนัของดชันีราคาในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในปี 2551 จํานวน 37 
ดชันีและวนั ซึง่ได้เปลี่ยนเป็นตวัแปรดมัมี่แล้ว ไปประมวลผลกบัสมการถดถอยเชิงพหแุยกตามดชันี จะได้ข้อมลูโดยสรุปดงั
ตารางที ่5 ผลจากการประมวลผลกบัสมการถดถอยเชิงพห ุสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 อตัราผลตอบแทนของดชันี SET ในวนัจนัทร์และวนัพธุเป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัที่
ระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SET50 ในวนัพธุเป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 อตัรา
ผลตอบแทนของดชันี SET100 ในวนัจนัทร์และวนัพธุเป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.05 และอตัรา
ผลตอบแทนของดชันี MAI ในวนัองัคารเป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 

5.2 อตัราผลตอบแทนของดชันี THAFINCIAL ในวนัจนัทร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ี
ระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี THAGRO ในวนัจนัทร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 
อตัราผลตอบแทนของดชันี THCONSUMP ในวนัจนัทร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.01 อตัรา
ผลตอบแทนของดชันี THINDUS ในวนัจนัทร์เป็นลบและแตกตา่งจากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญัที่ระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทน
ของดชันี THPROPCON ในวนัจนัทร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 และอตัราผลตอบแทนของ
ดชันี THREHOURC ในวนัพธุเป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอย่างมนียัสําคญัท่ีระดบั 0.05  

5.3 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETAU ในวนัจนัทร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 
0.01 ขณะที่อตัราผลตอบแทนของวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของ
ดชันี SETB ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETCO ในวนั
ศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอย่างมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETEC ในวนัองัคารและวนัศกุร์
เป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETEN ในวนัองัคารเป็นลบและ
แตกตา่งจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETF ในวนัองัคารและวนัศกุร์เป็นลบและ
แตกตา่งจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.01 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETFA ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืน
อย่างมีนยัสําคญัที่ระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETFB ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสําคญัที่
ระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETHC ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.05 อตัรา
ผลตอบแทนของดชันี SETHM ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของ
ดชันี SETIM ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETMN ในวนั
จนัทร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETPS ในวนัศกุร์เป็นลบและ
แตกตา่งจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETTP ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืน
อย่างมีนยัสําคญัที่ระดบั 0.01 และอตัราผลตอบแทนของดชันี SETTO ในวนัจนัทร์ วนัองัคาร และวนัพธุเป็นลบและแตกต่าง
จากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05  
 
 
 
 
 
 



 

 332 

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

 
ตารางที่ 5 ผลการสร้างสมการถดถอยแยกตามดชันีของปี 2551 

2551 β0 β1 β2 β3 β4 F-Statistics 

SET -1.9737* -0.7341 -1.8900* 0.1501 0.1196 1.6086 
SET50 -1.8396 -0.6130 -1.9112* 0.3076 0.0643 1.5023 
SET100 -1.9145* -0.6301 -1.8981* 0.2506 0.0683 1.5465 
MAI -0.7074 -1.8927* -1.2505 -0.6158 -0.7099 1.3059 
THAFINCIAL -2.0213* -0.5119 -1.4396 -0.1782 0.1362 1.2941 
THAGRO -2.2869* -1.5147 -1.0877 0.3957 0.2629 1.7866 
THCONSUMP -2.8401** 0.5572 -1.3724 -0.6321 0.3051 2.1506 
THINDUS -2.3906* -1.1745 -1.4510 -0.5328 -0.2258 1.9070 
THPROPCON -1.9894* -0.8125 -1.3358 -0.5971 -0.4488 1.3921 
THREHOURC -1.7855 -0.2946 -2.2291* 0.7076 0.1430 1.7529 
THSERVICE -1.3572 -1.4180 -0.6480 -0.1252 -1.8736 1.5598 
THTECH -1.4503 -1.4073 0.3035 0.8005 -0.6604 1.0506 
SETA -0.7126 -0.6913 -0.1177 0.2518 -1.7908 0.8540 
SETAU -2.9313** -0.9931 -1.0249 -0.2593 -2.3991* 3.2904** 
SETB -0.4410 -1.3537 -0.1261 0.1124 -1.9229* 1.1506 
SETC -0.9177 -0.9868 0.2012 -0.4006 0.3391 0.4264 
SETCO -0.3297 -1.2000 -0.7481 -1.0426 -1.9731* 1.4177 
SETEC -1.6838 -2.2079* -0.6546 -0.4103 -2.0125* 2.4714* 
SETEN -0.2871 -2.2295* 0.7073 0.1473 -1.7855 1.7526 
SETF -0.8922 -2.7355** -0.3267 0.5124 -3.1109** 3.6652** 
SETFA 0.7749 -1.3752 -0.6857 0.5900 -2.5412* 1.9535 
SETFB -1.3384 -0.9029 0.2698 0.2052 -2.4436* 1.7386 
SETHC -0.8307 -0.8649 -1.0745 1.0465 -2.5643* 2.0527 
SETHM -0.2312 -0.6655 -0.9961 -0.0785 -2.0835* 1.1671 
SETIC -1.3569 -1.2831 0.3852 0.8747 -0.5220 0.9347 
SETIM -0.2421 -0.2719 -0.3187 0.6405 -2.2217* 1.1161 
SETIN -1.4134 -0.5767 -1.1443 -0.1307 -1.5388 1.2049 
SETMN -2.1908* -1.3232 0.0316 -0.9856 -0.9970 1.7034 
SETMP -0.4930 -0.9082 -0.4480 -0.5591 -1.1411 0.5766 
SETPA -0.9534 -0.6933 0.4953 0.3280 -0.3254 0.3697 
SETPF -1.2593 -0.0105 -1.4034 -0.9672 -0.1626 0.9035 
SETPK -0.6423 -1.2777 -0.0798 0.8284 -0.9069 0.7120 
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SETPR -1.0350 -1.2995 -0.4038 0.0122 -1.8047 1.2360 
SETPS -0.3538 -0.5273 1.4606 -1.6294 -2.2483* 2.0493 
SETPT -1.0838 -1.7097 -0.4033 -0.6931 -1.8085 1.6023 
SETTP -1.3334 -1.6169 -0.4781 -0.3172 -2.8720** 2.5940* 
SETTO -2.4709* -1.9819* -1.9155* 1.1673 -1.3957 3.4026** 

*Sig. < 0.05, **Sig. < 0.01, ***Sig. < 0.001 
6. เมื่อนําข้อมลูอตัราผลตอบแทนรายวนัของดชันีราคาในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตัง้แต่ 2547 - 2551 

จํานวน 37 ดชันีและวนั ซึง่ได้เปลี่ยนเป็นตวัแปรดมัมี่แล้ว ไปประมวลผลกบัสมการถดถอยเชิงพหแุยกตามดชันี จะได้ข้อมลูโดย
สรุปดงัตารางที ่6 ผลจากการประมวลผลกบัสมการถดถอยเชิงพห ุสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

6.1 อตัราผลตอบแทนของดชันี SET ในวนัจนัทร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 
0.05 ขณะที่อตัราผลตอบแทนของวนัศกุร์เป็นบวกและแตกตา่งจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของ
ดชันี SET50 ในวนัจนัทร์เป็นบวกและแตกตา่งจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสาํคญัที่ระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SET100 ใน
วนัองัคารเป็นบวกและแตกต่างจากวนัอื่นอย่างมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.05 และอตัราผลตอบแทนของดชันี MAI ในวนัองัคารเป็น
ลบและแตกต่างจากวนัอื่นอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 

6.2 อตัราผลตอบแทนของดชันี THAFINCIAL ในวนัจนัทร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอย่างมี
นยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี THAGRO ในวนัจนัทร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอย่างมีนยัสําคญัท่ี
ระดบั 0.01 ขณะที่อตัราผลตอบแทนของวนัศกุร์เป็นบวกและแตกตา่งจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 อตัรา
ผลตอบแทนของดชันี THCONSUMP ในวนัจนัทร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.001 อตัรา
ผลตอบแทนของดชันี THINDUS ในวนัจนัทร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.01 ขณะที่อตัรา
ผลตอบแทนของวนัศกุร์เป็นบวกและแตกต่างจากวนัอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี 
THPROPCON ในวนัจนัทร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอย่างมนียัสําคญัท่ีระดบั 0.001 และอตัราผลตอบแทนของดชันี 
THSERVICE ในวนัพฤหสับดีเป็นบวกและแตกต่างจากวนัอื่นอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 ขณะที่อตัราผลตอบแทนของวนั
ศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอย่างมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.05 

6.3 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETA ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 
0.01 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETAU ในวนัจนัทร์และวนัพธุเป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.05 
และอตัราผลตอบแทนของวนัศกุร์เป็นลบและแตกตา่งจากวนัอ่ืนอย่างมีนยัสาํคญัที่ระดบั 0.001 อตัราผลตอบแทนของดชันี 
SETB ในวนัพฤหสับดีเป็นบวกและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 ขณะที่อตัราผลตอบแทนของวนัศกุร์เป็น
ลบและแตกต่างจากวนัอื่นอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETCO ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่าง
จากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.01 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETEC ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอยา่งมี
นยัสําคญัท่ีระดบั 0.001 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETEN ในวนัพฤหสับดีเป็นบวกและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ี
ระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETF ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.001 อตัรา
ผลตอบแทนของดชันี SETFA ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอยา่งมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.001 อตัราผลตอบแทนของ
ดชันี SETFB ในวนัพฤหสับดีเป็นบวกและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 ขณะท่ีอตัราผลตอบแทนของวนั
ศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอย่างมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETHC ในวนัพฤหสับดีเป็นบวก
และแตกต่างจากวนัอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัที่ระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETHM ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจาก
วนัอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.001 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETMP ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอยา่งมี
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นยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETPF ในวนัพธุเป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 
0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETPK ในวนัพฤหสับดีเป็นบวกและแตกต่างจากวนัอื่นอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 ขณะที่
อตัราผลตอบแทนของวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัที่ระดบั 0.001 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETPR 
ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.001 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETPT ในวนัศกุร์เป็นลบ
และแตกต่างจากวนัอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัที่ระดบั 0.05 อตัราผลตอบแทนของดชันี SETTP ในวนัศกุร์เป็นลบและแตกต่างจากวนั
อื่นอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.01 และอตัราผลตอบแทนของดชันี SETTO ในวนัจนัทร์เป็นลบและแตกต่างจากวนัอื่นอยา่งมี
นยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 ขณะที่อตัราผลตอบแทนของวนัพฤหสับดเีป็นบวกและแตกต่างจากวนัอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัทีร่ะดบั 0.01 

 
ตารางที่ 6 ผลการสร้างสมการถดถอยแยกตามดชันีของปี 2547-2551 

2547-2551 β0 β1 β2 β3 β4 F-Statistics 

SET -2.4897* -0.9957 -0.6262 -0.3377 2.1280* 2.4450* 
SET50 2.2993* -0.0017 -0.0012 -0.0003 0.0037 1.0573 
SET100 -0.0006 2.2244* -0.0003 -0.0001 0.0007 0.9895 
MAI 0.2996 -3.0441** -0.6280 0.1315 -0.7730 2.0731 
THAFINCIAL -2.0010* -1.8516 -0.0455 0.2280 0.9400 1.6740 
THAGRO -2.9912** -1.6224 0.4613 1.0212 2.1792* 3.5168** 
THCONSUMP -4.1656*** 1.1585 -0.6960 -1.4224 1.6491 4.7843*** 
THINDUS -2.9538** -1.0878 -0.9245 -1.2372 1.9931* 3.2532** 
THPROPCON -3.4953*** -0.7506 -0.0520 -1.3402 1.0003 3.1160** 
THREHOURC -1.0359 -0.9483 -0.9181 0.3372 2.3680 1.7073* 
THSERVICE -1.0096 0.1528 -0.9057 1.9237* -2.5742* 2.4380* 
THTECH -1.3712 -0.3707 -0.1108 1.7570 -1.8610 1.7161 
SETA -1.0388 0.2932 0.7042 1.2350 -2.9043** 2.3242* 
SETAU -2.1470* 0.2761 -2.2871* 0.5789 -3.8978*** 5.0890*** 
SETB -0.8494 -0.5868 -0.3748 2.0192* -2.5051* 2.3118* 
SETC -0.3046 0.6086 1.2330 1.5290 -1.0037 1.0657 
SETCO -0.4600 -0.3317 -1.1982 0.4472 -2.8926** 2.0648 
SETEC -0.4997 -0.4385 -0.7941 1.2544 -3.4218*** 2.8709* 
SETEN -0.9464 -0.9284 0.3413 2.3757* -1.0320 1.7166 
SETF -1.4636 -0.6341 -0.3834 1.8438 -4.5745*** 5.4034*** 
SETFA 1.3180 -0.6521 -1.3747 1.6717 -3.6344*** 4.0111** 
SETFB -1.3257 0.5934 0.7878 2.2231* -2.5191* 2.8037* 
SETHC -0.1146 1.5646 0.2844 1.9761* -1.0332 1.5029 
SETHM -0.1012 -0.0919 -1.5891 0.8989 -3.5731*** 3.2238** 
SETIC -1.3344 -0.3248 -0.0188 1.7214 -1.5817 1.4703 
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2547-2551 β0 β1 β2 β3 β4 F-Statistics 

SETIM -1.0608 -0.2256 -0.8689 0.6889 -1.6122 1.0010 
SETIN -0.4818 0.8848 -0.2685 1.5039 -0.6401 0.7517 
SETMN -0.9413 -0.1082 0.6518 0.2351 -0.9884 0.4710 
SETMP -1.1968 0.2015 -0.7678 0.4907 -2.3907* 1.6038 
SETPA -0.3337 -0.4431 0.5406 1.0248 -1.3341 0.6860 
SETPF -0.1643 -0.5437 -1.9240* -0.1133 -1.3556 1.1750 
SETPK -0.4560 0.3024 -1.5440 1.9862* -4.2313*** 4.9064*** 
SETPR -0.9530 0.2105 -1.2775 1.3879 -3.7476*** 3.7111** 
SETPS 0.9294 -0.7910 0.6612 0.4501 -0.8867 0.5831 
SETPT -0.8639 -1.1743 -0.8805 1.7900 -2.1511* 2.1464* 
SETTP -0.7703 -0.5532 -1.3157 1.7063 -2.9508** 2.8498* 
SETTO -1.9023* -0.0818 -1.0333 2.8838** -0.6273 2.6806* 

*Sig. < 0.05, **Sig. < 0.01, ***Sig. < 0.001 
 
 
สรุป 
 งานวจิยัเร่ืองนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาว่าวนัเป็นปัจจยัที่สง่ผลตอ่อตัราผลตอบแทนของดชันีในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร โดยใช้ดชันีรายวนั 37 ดชันี แยกตามปี จํานวน 5 ปี  
 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ในปี 2547 วนัเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนทัง้สิน้ 22 ดชันี จาก 36 ดชันี คดิเป็น 
61.11% ในปี 2548 วนัเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนทัง้สิน้ 23 ดชันี จาก 36 ดชันี คดิเป็น 63.89% ในปี 2549 วนัเป็น
ปัจจยัที่สง่ผลต่ออตัราผลตอบแทนทัง้สิน้ 11 ดชันี จาก 37 ดชันี คดิเป็น 29.73% ในปี 2550 วนัเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่ออตัรา
ผลตอบแทนทัง้สิน้ 5 ดชันี จาก 37 ดชันี คดิเป็น 13.51% และในปี 2551 วนัเป็นปัจจยัที่ส่งผลตอ่อตัราผลตอบแทนทัง้สิน้  25 
ดชันี จาก 37 ดชันี คดิเป็น  67.57% ซึง่จะพบว่า ไม่สามารถระบไุด้อย่างเด่นชดัถึงจาํนวนดชันี หรือ ชนิดของดชันีทีว่นัเป็น
ปัจจยัที่สง่ผลต่ออตัราผลตอบแทน ตวัอย่างเช่น ดชันี SET ในปี 2548 และ ปี 2551 มีวนัเป็นปัจจยัที่ส่งผลตอ่อตัราผลตอบแทน 
ขณะที่ ปีทีเ่หลือนัน้วนัไม่ได้เป็นปัจจยัทีส่่งผล เป็นต้น 
 นอกจากนี ้ ผลการวิจยัยงัพบว่า ไม่มีดชันีใดที่วนัเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลตอ่อตัราผลตอบแทนทัง้ 5 ปี จะมีเพียงดชันีทีว่นั
เป็นปัจจยัทีส่ง่ผลตอ่อตัราผลตอบแทนจํานวน 4 ปี เช่น ดชันี THINDUS ที่วนัเป็นปัจจยัทีส่่งผลในปี 2548 – 2551 แตเ่มื่อ
พิจารณาเป็นรายปีจะพบว่า ในปี 2548 วนัจนัทร์มีผลในเชิงลบตอ่อตัราผลตอบแทน ในปี 2549 วนัพธุมีผลในเชิงบวกตอ่อตัรา
ผลตอบแทน ในปี 2550 วนัศกุร์มีผลในเชิงบวกต่ออตัราผลตอบแทน และในปี 2551 วนัจนัทร์มีผลในเชิงลบต่ออตัรา
ผลตอบแทน 
 จากผลทีไ่ด้นําเสนอมาตลอดงานวิจยันัน้ ทาํให้พอสรุปได้วา่ วนัเป็นปัจจยัทีส่่งผลตอ่อตัราผลตอบแทนของดชันตี่าง ๆ 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในบางดชันี แตไ่ม่สามารถสรุปหรือหารูปแบบทีช่ดัเจนได้ว่า วนัใดมีผลต่อดชันีไหน เพราะ
เมื่อเปลี่ยนชดุข้อมลูก็ทาํให้ผลการทดสอบเปลี่ยนไป จึงเป็นปัญหาที่ท้าทายสําหรับนกัวจิัยทีจ่ะพิจารณาว่า ควรจะใช้วนัเป็น
ปัจจยัร่วมในการสร้างตวัแบบทางการเงินตา่ง ๆ ที่ใช้กบัข้อมลูในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ และถ้าหากมีการใช้ 
จะเลือกใช้วนัใดในรูปแบบใด  
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 งานวจิยัเร่ืองนีส้ามารถนําไปพฒันาต่อได้ด้วยการนําข้อมลูไปทดสอบกบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์อ่ืน ดชันีราคา
หลกัทรัพย์รายตวั หรือ หลกัทรัพย์ทางการเงินอ่ืน ๆ นอกจากนี ้ช่วงเวลาทีใ่ช้ในการทดสอบก็สามารถเป็นประเดน็ในการพฒันา
งานวจิยัต่อไป ด้วยการลองทดสอบกบัข้อมลูจํานวน 2 ปี 3 ปี ไปเร่ือย ๆ เพื่อค้นหาว่า ระยะเวลาของข้อมลูของกลุ่มตวัอย่าง มี
อิทธิพลกบัผลการวิจยัหรือไม่  การพฒันางานวจิยัเร่ืองนีอ้ีกส่วนหนึง่ที่น่าสนใจ คือ การใช้เทคนิคทางสถิติอื่น ๆ ในการ
ประมวลผล เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจยัทีไ่ด้ นอกเหนือจากวธีิสมการถดถอยเชิงพห ุเช่น วิธีการทดสอบสมมตฐิานแบบพาราเม
ติก วธีิการทดสอบสมมติฐานแบบนอนพาราเมติก เป็นต้น นอกจากนี ้ การใช้ข้อมลูรายปียงัมีข้อเสียที่สําคญั คือ หากอตัรา
ผลตอบแทนของดชันีแต่ละดชันีมีค่าลดลงในแต่ละปี ก็มกัจะทําให้อตัราผลตอบแทนของแตล่ะวนัในปีนีต้ดิลบทัง้หมด และจะ
เป็นบวกทัง้หมดในทางกลบักนั ดงันัน้ผู้วิจยัอาจแสวงหาวิธีการทีจ่ะขจดัปัญหาเก่ียวกบั การลดลง/เพิม่ขึน้ ของอตัรา
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การก ากบัดูแลกจิการกบัผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Corporate Governance and Firm Performance of Thai Listed Companies in the 
Stock Exchange of Thailand 

สชุลธา บุพการะกลุ * ,  รวี ลงกานี ** , มนทพิย์ ตัง้เอกจิต ***  และสวุรรณา  เลาหะวสิทุธ์ิ **** 
        
บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการกํากบัดแูลกิจการกับผลการดําเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  การศกึษาครัง้นีจ้ดัเก็บข้อมลูจากรายงานประจําปี งบการเงิน แบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2549 และงบการเงินประจําปี พ.ศ. 2550  มีจํานวนบริษัทที่ใช้ใน
การศกึษาทัง้สิน้ 280 บริษัทต่อวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้สมการถดถอย ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  ขนาด
คณะกรรมการของบริษัท  สดัส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  สดัส่วนจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นรายใ หญ่ 5 อนัดบัแรก  
สดัส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริหาร  และการควบรวมตําแหน่งผู้จดัการใหญ่กบัประธานกรรมการในคนเดยีวกนั  ตวัแปรที่ใช้
วดัผลการดําเนินงาน ได้แก่ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม และอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น ผลการศกึษาพบว่ากิจการที่
มีจํานวนคณะกรรมการบริหารมากและกิจการทีม่ีขนาดเล็กมีผลการดําเนินงานตํ่า  
 
Abstract 
 The objective of this study is to investigate the relationship between the corporate governance and firm 
performance of Thai listed companies in the Stock Exchange of Thailand (SET). The data used in this study are 
from the annual report, financial statement and annual registration statement (Form 56-1) of the 280 listed 
companies in the SET on yearly basis starting from 2004 to 2006 and the financial statement on 2007. This study 
uses the multiple regression to analyze the relationship between the corporate governance and firm performance. 
 The corporate governance in this study focuses on Board of Directors Structure. There are five 
characteristics of board measurements: board size, board composition, top 5 shareholders, managerial 
shareholdings and role duality. The firm performance is measured by return on assets and return on equity.  

The results indicate that board size has negative effect on the firm performance, while size of firm has 
positive effect on the firm performance. 
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1. บทน า 
นักลงทุนทุกคนคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า สิ่งที่ทุกคนคาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ก็คือ ผลตอบแทนการ

ลงทนุซึง่อาจอยูใ่นรูปของเงินปันผล  (Dividend)  หรือกําไรส่วนเกิน  (Capital Gain)  จากราคาที่ซือ้ ผลตอบแทนการลงทุนจึง
เป็นส่วนหนึ่งของวตัถปุระสงค์การลงทนุที่สําคญั  ปัจจัยที่นักลงทุนใช้พิจารณาเลือกลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อให้ได้ผลตอบแทน
สูงสุด คือ ผลการดําเนินงานของบริษัทซึ่งเป็นข้อมูลที่บ่งบอกว่ากิจการที่ดําเนินการอยู่นัน้ประสบผลสําเร็จมากน้อยเพียงใด  
อย่างไรก็ตามจากสภาพแวดล้อมทางการเงินในปัจจุบนั  หากจะตดัสินใจลงทนุโดยใช้เพียงผลการดําเนินงานของบริษัทเป็นตวั
พิจารณาอาจไม่เพียงพอ  เนื่องจากมีปัจจยัอื่นทีส่ามารถกระทบต่อผลการดาํเนินการได้อีกมากมายหลายปัจจยั  

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานักลงทุนได้เกิดความหวัน่วิตกกับความสูญเสียที่เกิดจากการทุจริตหรือความขดัแย้งใน
องค์กรทจุริต  หลายเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้มาถกูตัง้คําถามในเชิงของความล้มเหลวในการตรวจสอบและยงัได้มีคําถามอีกมากมาย
ในเชิงของข้อมลูที่ธุรกิจเปิดเผยออกมา  ไม่วา่จะเป็นกรณีเอนรอน  เวิร์ดคอม  เลห์แมน  บราเธอร์ส  หรือแม้กระทัง่กรณีของแชร์
ลูกโซ่ของแมดอฟ  เหตุการณ์ที่เกิดขึน้เหล่านีท้ําให้ทุกฝ่ายเร่ิมที่จะให้ความสําคญัต่อการกํากับดูแลกิจการ  และการเผยแพร่
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการกํากบัดูแลมากขึน้  การลงทุนในหุ้นสามญัหรือหุ้นกู้ของธุรกิจในตลาดทุนซึ่งนักลงทุนเร่ิมขาดความ
มัน่ใจจึงต้องคํานึงถึงวิธีการเพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบันักลงทนุและในขณะเดียวกนัต้องเป็นวิธีการที่ทําให้ธุรกิจดําเนินไปได้
อย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้  หรือเรียกว่าการกํากับดแูลกิจการ  ข้อมูลการกํากับดแูลกิจการที่ดีจึงเป็นข้อมลูอีกกลุ่มหนึ่งที่นัก
ลงทนุให้ความสําคญันอกเหนือจากการพิจารณาแต่เพียงผลการดําเนินงานแต่เพยีงประการเดยีวเช่นในอดีต 

  การศกึษาทีเ่ก่ียวข้องกบัการกํากบัดแูลกิจการพบว่าการท่ีองค์กรธุรกิจมีการกํากับดแูลกิจการที่ดีนัน้สามารถช่วยลด
ความขดัแย้งในผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในฝ่ายต่างๆ ของธุรกิจได้  และถ้าหากความขดัแย้งแห่งผลประโยชน์ลดลงไปได้แล้ว  ผล
การดําเนินงานของธุรกิจก็จะดีขึน้ด้วย Greory and Simms (1999 อ้างถงึใน Haniffa and Hudaib, 2006)  ได้พบว่าการกํากบั
ดแูลกิจการมีความสําคญั  เพราะการกํากบัดแูลเป็นข้อมลูสะท้อนให้เห็นถงึประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของบริษัท  ช่วยสร้าง
ความมัน่ใจให้กบันักลงทนุและเจ้าหนีท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศ  ทําให้บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสงัคมเพิ่มขึน้  และยงั
ช่วยปรับปรุงผลการดําเนินงานของบริษัทในระยะยาวให้ดีขึน้ด้วย  นอกจากนีก้ารกํากับดแูลกิจการที่ดีสามารถลดการบิดเบือน
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท  (Creative Accounting)   ทําให้ข้อมลูทางการเงินของบริษัทมีความน่าเช่ือถือ 
(วรศกัดิ ์ทมุมานนท์, 2543) 

ผลการศึกษาจํานวนมากในต่างประเทศแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับผลการ
ดําเนินงาน  และตัวชีว้ดัผลตอบแทนจากการลงทุน  เช่น  ผลการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลยั Georgia  และ 
Institutional Shareholder Services (ISS)  ซึง่เป็นองค์กรให้คําปรึกษาเก่ียวกับการกํากบัดูแลกิจการ   พบว่าบริษัทที่มีการ
กํากบัดูแลกิจการที่ดีจะมีค่าเฉลี่ยอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Return on Investment)  และอตัราผลตอบแทนจากส่วน
ของผู้ ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) สูงกว่าบริษัทที่มีการกํากบัดแูลกิจการไม่ดีในช่วงปีเดียวกนัถึงร้อยละ 18.7 และ 23.8 
ตามลําดบั  นอกจากนีจ้ากการศกึษาในเยอรมนีตัง้แตช่่วงเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2541 ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ ปี พ.ศ. 2545  พบว่า
การลงทนุในหุ้นกลุ่มที่มีการกํากบัดูแลกิจการที่ดีจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่มีการกํากับดแูลกิจการที่ไม่ด ี 
โดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 2.33 ต่อเดือน (สมาคม ซเีอฟเอ ไทยแลนด์, 2549 : ออนไลน์)         

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ หากทําการศึกษากับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งมีปัจจัย
แวดล้อมที่แตกต่างกันกับบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ  เช่น  ปัจจัยด้านการเมือง  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  และปัจจัยด้าน
สงัคมและวฒันธรรม  เป็นต้น  ผลการศกึษาจะแสดงให้เห็นถงึความสมัพนัธ์ระหว่างการกํากบัดแูลกิจการกบัผลการดําเนินงาน
ด้วยหรือไม่   งานวจิยันีจ้ึงได้ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างการกํากบัดแูลกิจการและผลการดําเนินงานของธุรกิจ  ซึง่การกํากบั
ดูแลกิจการที่นํามาทดสอบในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นส่วนที่สามารถวดัจากโครงสร้างกรรมการของผู้ ถือหุ้น (Board Structure) 
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เพราะเป็นข้อมลูที่ได้มีการศึกษาและทดสอบแล้วว่าสามารถเป็นตวัแทน (Proxy) ที่ดีของการกํากบัดูแลกิจการได้เป็นอย่างด ี 
ผลการศกึษานีจ้ะเป็นประโยชน์สําหรับนกัลงทนุและผู้ ใช้ข้อมลูโดยทัว่ไปในการใช้ข้อมลูเพื่อตดัสินใจลงทนุ 

โครงสร้างบทความนีไ้ด้แบ่งการนําเสนอเป็น 5 ส่วน  โดยส่วนที่ 1 เป็นบทนํา  ส่วนที่ 2 กล่าวถึงแนวคิดและ
วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง  ส่วนที ่3 เป็นข้อมลูและวธีิการศกึษา  ส่วนที ่4 นําเสนอผลการศกึษา  และส่วนท่ี 5 สรุปผลและอภิปราย
ผลการศกึษา 
 

2. แนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory)  

ทฤษฎีตวัแทนมองวา่  มนษุย์ทุกคนในองค์กรย่อมมีแรงผลกัดนัที่จะทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวัด้วยกนัทัง้สิน้  ดงันัน้
ผู้ บริหารหรือฝ่ายจัดการจะพยายามหาหนทางสร้างมูลค่าสูงสุดให้    กับกิจการก็ต่อเม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่าหนทางนัน้
เอือ้อํานวยประโยชน์ให้กับตนเองด้วย  สมมติฐานที่อยู่เบือ้งหลงัทฤษฎีการเป็นตวัแทน  ก็คือผู้ เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ ถือหุ้น  
กบัผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการต่างมีความขดัแย้งทางด้านผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน  โดยที่ผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการ   จะสร้าง
อรรถประโยชน์สูงสุดให้กบัตวัเองโดยไม่คํานึงถึงว่าการกระทําเช่นนัน้จะก่อให้เกิดประโยชน์หรือความมัง่คัง่สูงสุดแก่ตวัผู้ เป็น
เจ้าของกิจการหรือไม่  

 
2.2 ความเป็นมาของการก ากบัดูแลกจิการในประเทศไทย 

จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ได้เกิดปัญหาการล้มละลายหรือการปิดกิจการของธุรกิจหลายขนาด  ทํา
ให้การบริหารงานของบริษัทในประเทศไทยขาดความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ  จึงเป็นผลให้รัฐบาลไทยได้ให้ความสําคญักบั
การกํากับดูแลกิจการที่ดีและได้ดําเนินการพฒันาอย่างต่อเน่ือง  โดยในปี พ.ศ. 2545  รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปีเร่ิมต้นแห่ง
การรณรงค์การกํากบัดแูลกิจการที่ดี  และได้จัดตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติขึน้   ในส่วนของตลาดหลกัทรัพย์ได้
เสนอ ‚หลกัการกํากับดแูลกิจการที่ดี 15 ข้อ‛ ให้แก่บริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2549  ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออก ‚หลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549‛  ซึง่เป็นการนําข้อพึงปฏิบตัิ
จากหลกัการกํากับดแูลกิจการที่ดี 15 ข้อ  มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้เทียบเคียงกบัหลกัการกํากบัดูแลกิจการของ  OECD  ปี 
พ.ศ. 2547  ซึ่งเป็นผู้ กําหนดหลกัการกํากบัดูแลกิจการฉบบัสากล และข้อเสนอแนะของธนาคารโลกจากการเข้าร่วมโครงการ
ประเมินผลการปฏิบตัติามมาตรฐานสากลด้านบรรษัทภิบาล  (ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2551: ออนไลน์) 

 
2.3 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

มีงานวิจยัจํานวนมากในตา่งประเทศที่ศึกษาถึงความสมัพันธ์ระหว่างการกํากบัดูแลกิจการในด้านคณะกรรมการกบั
ผลการดาํเนินงาน ซึง่มีดงัตอ่ไปนี ้

Baliga et al. (1996)  ได้ศกึษาถึงการควบรวมตําแหน่งผู้จัดการใหญ่กับประธานกรรมการในคนเดียวกันว่ามี
ความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานหรือไม่  ซึ่งทําการศึกษาบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา  ผลการศึกษาพบว่าไม่มี
ความสมัพันธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติระหว่างการควบรวมตําแหน่งผู้จดัการใหญ่กบัประธานกรรมการในคนเดียวกนักบัผล
การดําเนินงาน  โดยผลการศึกษาชีใ้ห้เห็นว่า  ผลการดําเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่อมีการเปลี่ยนโครงสร้างการ
บริหาร 

Beiner et al. (2004)  ได้ศกึษาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งการกํากบัดแูลกิจการกบัผลการดําเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ซึง่ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูในปี พ.ศ. 2545 จํานวน 267 บริษัท  ผล
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การศึกษาพบว่าโครงสร้างการถือหุ้นที่วดัจากสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้ นรายใหญ่  มีความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัข้ามกบั
ผลการดาํเนินงาน  ในขณะทีข่นาดของบริษัทมีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนักบัผลการดําเนินงาน 

Haniffa and Hudaib (2006) ได้ศกึษาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งการกํากบัดแูลกิจการกบัผลการดําเนินงานของบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์กวัลาลมัเปอร์ (The Kuala  Lumpur Stock Exchange) จํานวน 347 บริษัท ระหว่างปี พ.ศ. 
2539 ถงึปี พ.ศ. 2543  ผลการศกึษาพบว่า  ขนาดคณะกรรมการในบริษัท และสดัส่วนของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นใหญ่ 5 
อนัดบัแรก  มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลการดําเนินงานที่วดัโดยอตัราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม  (Return on Assets: 
ROA)    ส่วนการควบรวมตําแหน่งของผู้จดัการใหญ่และประธานกรรมการในคนเดียวกนั   และสดัส่วนของจํานวนหุ้นที่ถือโดย
กรรมการบริหารของบริษัทมีความสมัพนัธ์ทางลบ   

Coleman (2007)  ได้ศกึษาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งการกํากบัดแูลกิจการว่ามีผลกระทบต่อมลูคา่ของผู้ ถือหุ้นหรือไม่  
โดยศกึษาข้อมูลบริษัทจดทะเบียนจํานวน 103 บริษัท  จากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเทศแอฟริกาใต้ กาน่า เคนย่า และ
ไนจีเรีย  โดยศกึษาข้อมลูในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2540 ถึงปี พ.ศ. 2544  ผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยพบว่า ตัวแปรที่มีผล
ต่อมูลค่าของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ ขนาดคณะกรรมการซึ่งมีความสมัพันธ์ในทางบวก และการควบรวมตําแหน่งผู้ จัดการใหญ่กับ
ประธานกรรมการในคนเดยีวกนัซึง่มีความสมัพนัธ์ในทางลบ 

จากวรรณกรรมที่เก่ียวข้องสามารถสรุปได้ว่า  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับผลการ
ดําเนินงานในอดีตนัน้    โดยส่วนใหญ่แล้วจะศึกษาในด้านโครงสร้างของคณะกรรมการ  ซึ่งเป็นปัจจัยด้านหนึ่งในการกํากับ
ดูแลกิจการ 5 ข้อ เน่ืองจากคณะกรรมการเป็นบุคคลที่มีความสําคัญต่อบริษัท  เพราะเป็นผู้ กําหนดนโยบายต่างๆ อันได้แก่ 
นโยบายในการดําเนินงานซึง่รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัท และนโยบายการกํากบัดแูลกิจการซึง่ในนโยบายการกํากบั
ดูแลกิจการนัน้บริษัทจะปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการทัง้ 5 หมวดมากหรือน้อยเพียงใดก็ขึน้อยู่กบัการให้ความสําคัญ
ของคณะกรรมการ  ดงันัน้การศกึษาครัง้นีจ้งึเน้นศกึษาการกํากบัดแูลกิจการเฉพาะด้านโครงสร้างคณะกรรมการเช่นเดียวกนั 

 

3. ข้อมูล และวิธีการศึกษา 
3.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ประชากรที่ใช้ศึกษาประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2547  ถึงปี 
พ.ศ. 2549  โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ประกอบด้วยรายงานประจําปี   งบ
การเงิน  แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547  ถึงปี พ.ศ. 2549  และงบการเงินประจําปี พ.ศ. 
2550 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซด์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(www.sec.or.th) 

3.2 วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ศึกษาไม่รวมบริษัทจดทะเบียนที่แก้ไขการดําเนินงานไม่ได้ตามกําหนด (Non-Performing Group)  

บริษัทจดทะเบียนท่ีอยูใ่นกลุ่มอตุสาหกรรมธุรกิจการเงิน  บริษัทจดทะเบียนท่ีมีส่วนของผู้ ถือหุ้นติดลบ  และบริษัทจดทะเบียนที่
มีข้อมูลของตัวแปรไม่ครบถ้วน ดังนัน้จํานวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทัง้สิน้ปีละ 280 บริษัท รวม 3 ปีมีจํานวนทัง้สิน้ 840 
บริษัท 

 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ตวัแบบทีใ่ช้ในการศกึษาโดยแบง่ออกเป็น 2 ตวัแบบตามตวัแปรท่ีใช้ในการวดัผลการดําเนินงานดงันี ้
 

http://www.sec.or.th/
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ตัวแบบที่ 1 
ROAi,t+1 =  0+ 1BSIZEi,t+ 2BODCOMi,t+ 3TOP5i,t+ 4MOWNi,t + 
                       5DUALi,t+  6ROAi,t+  7SIZEi,t+  8AGEi,t+  9TYPEi,t+ e 
 

ตัวแบบที่ 2 
ROEi,t+1  =  0+  1BSIZEi,t+  2BODCOMi,t+ 3TOP5i,t+ 4MOWNi,t + 
                    5DUALi,t+  6ROEi,t+  7SIZEi,t+  8AGEi,t+  9TYPEi,t+ e 

 
โดยข้อมลูตวัแปรทีใ่ช้ในการทดสอบและการวดัคา่สรุปได้ดงัตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบและการวดัค่า 
 

ตัวแปร สัญลกัษณ์ การวัดค่า 

ตัวแปรตาม     

  อตัราส่วนกําไรสทุธิต่อสินทรัพย์รวม ณ 
วนัสิน้ปีที่ t+1 

ROAi,t+1 กําไรสทุธิหารสินทรัพย์รวม 

      

  อตัราส่วนกําไรสทุธิต่อส่วนของ            
ผู้ ถือหุ้น ณ วนัสิน้ปีที่ t+1 

ROEi,t+1 กําไรสทุธิหารส่วนของผู้ ถือหุ้น 

      

ตัวแปรอสิระ     

  ขนาดคณะกรรมการของบริษัท BSIZEi,t จํานวนกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท 

  สดัส่วนของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร BODCOMi,t จํานวนกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการตอ่
จํานวนกรรมการทัง้หมด      

  สดัส่วนจํานวนหุ้นทีถื่อโดยผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ 5 อนัดบัแรก 

TOP5i,t จํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อนัดบัแรกของ
บริษัทต่อจํานวนหุ้นสามญัที่ออกจําหน่ายทัง้หมด     
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

ตัวแปร สัญลกัษณ์ การวัดค่า 

  สดัส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริหาร
ของบริษัท 

MOWNi,t จํานวนหุ้นท่ีถือโดยกรรมการบริหารตอ่จํานวนหุ้น
สามญัท่ีออกจําหน่ายทัง้หมด     

  การควบรวมตําแหน่งผู้จดัการใหญ่กบั
ประธานกรรมการในคนเดยีวกนั 

DUALi,t มีการควบรวมตาํแหน่งผู้จดัการใหญ่กบัประธาน
กรรมการในคนเดียวกนักําหนดค่าเป็น 1 หากไม่มีการ
ควบรวมตําแหน่งกําหนดค่าเป็น 0 

    

      

ตัวแปรควบคุม     

  อตัราส่วนกําไรสทุธิต่อสินทรัพย์รวม ณ 
วนัสิน้ปีที่ t 

ROAi,t กําไรสทุธิหารสินทรัพย์รวม 

      

  อตัราส่วนกําไรสทุธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัสิน้ปีที ่t 

ROEi,t กําไรสทุธิหารส่วนของผู้ ถือหุ้น 

      

  ขนาดของบริษัท  SIZEi,t Logarithm ของยอดรายได้รวม 

  อายขุองบริษัท  AGEi,t จํานวนปีของบริษัทนบัจากวนัจดทะเบียนเข้าเป็น
บริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจนถงึปีที ่t       

  ประเภทอตุสาหกรรม TYPEi,t กลุ่มอุตสาหกรรมที่มี Market Cap สงูสดุ 3 อนัดบั
กําหนดค่าเป็น 1 กลุ่มอตุสาหกรรม 4 กลุ่มสดุท้าย
กําหนดค่าเป็น 0 

     

      
 

ส่วนค่าคาดหวังของความสัมพันธ์ที่ได้จากทฤษฎีและงานวิจัยอื่นตามที่ระบุไว้ในการทบทวนวรรณกรรมสรุปได้ดงั
ตารางที ่ 2 
 
ตารางที่ 2 สรุปทศิทางความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่คาดไว้ 
 

ตัวแปรอสิระ สัญลกัษณ์ ทศิทางที่คาดหวัง 

ขนาดคณะกรรมการของบริษัท BSIZEi,t + 

สดัส่วนของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร BODCOMi,t + 
สดัส่วนจํานวนหุ้นทีถื่อโดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อนัดบัแรก TOP5i,t - 
สดัส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริหารของบริษัท MOWNi,t - 
การควบรวมตําแหน่งผู้จดัการใหญ่กบัประธานกรรมการในคน
เดยีวกนั 

DUALi,t - 
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3.4 สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
การศึกษานีใ้ช้การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหคุูณ (Multiple Regression) โดยพิจารณาสมมติฐานจากค่าสถิติ

ทดสอบที (t-test)  โดยจะเป็นไปตามสมมติฐานเมื่อระดบันัยสําคญัที่ได้  (Prob.)  มีค่าน้อยกว่าระดบันยัสําคญัที่กําหนด คือ 
0.05  และพิจารณาทิศทางความสมัพนัธ์จากค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอยเชิงส่วน (Coefficient) 
 

4. ผลการวิจัย 
วตัถุประสงค์หลักของการศึกษา คือ เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการในด้านโครงสร้าง

คณะกรรมการ กบัผลการดาํเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึง่นําเสนอผลการศึกษาเป็น 2 
ส่วนดงันี ้

 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลรวมทัง้หมดเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) 

ตารางที่ 3 แสดงสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่เป็นตวัแปรเชิงปริมาณ โดยระบุถึงค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด 
(Maximum) และคา่ตํา่สดุ (Minimum) ของตวัแปรต่างๆ ตารางที่ 4 แสดงสถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรทีเ่ป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ 
มีรายละเอียดดงันี ้

 
ตารางที่ 3 สถติิเชิงพรรณนาของตัวแปรที่เป็นตัวแปรเชงิปริมาณ 

ตัวแปร ปี 2547 (N = 280) ปี 2548 (N = 280) ปี 2549 (N = 280) 

ROAi,t+1    

 Mean   6.32    5.43    5.23 

 Minimum               -23.27               -33.85               -24.99 

 Maximum                44.82                31.47                 31.96 

ROEi,t+1    

 Mean 10.85   8.96   8.00 

 Minimum                -45.31 -58.67 -51.40 

 Maximum 65.06  51.49  36.92 

BSIZEi,t    

 Mean 11.29 11.30 11.26 

 Minimum    5.00    6.00    6.00 

 Maximum  25.00  25.00  25.00 

BODCOMi,t    

 Mean 64.37 63.90 62.21 

 Minimum  23.08  25.00    0.00 

 Maximum                100.00 100.00 100.00 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

ตัวแปร ปี 2547 (N = 280) ปี 2548 (N = 280) ปี 2549 (N = 280) 

TOP5i,t    

 Mean 59.83 59.37 60.33 

 Minimum 11.71 11.71 11.45 

 Maximum 98.07 98.09 98.10 

MOWNi,t    

 Mean 13.02 12.85 14.27 

 Minimum   0.00   0.00    0.00 

 Maximum  91.53  77.72  96.01 

ROAi,t    

 Mean   7.67    6.32   5.43 

 Minimum -33.51 -23.27 -33.85 

 Maximum  35.51  44.82  31.47 

ROEi,t    

 Mean 14.13 10.85   8.96 

 Minimum                -35.10 -45.31 -58.67 

 Maximum  89.75  65.06  51.49 

SIZEi,t    

 Mean   9.42    9.46   9.51 

 Minimum   7.88    7.92    7.65 

 Maximum  11.82  11.97  12.87 

AGEi,t    

 Mean 12.16 13.16 14.16 

 Minimum    1.00    2.00    3.00 

 Maximum  30.00  31.00  32.00 
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ตารางที่ 4  สถติิเชิงพรรณนาของตัวแปรที่เป็นตัวแปรเชงิคุณภาพ  
 

  ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

DUALi,t       

 0 224 80.00 221 78.90 207 73.90 

 1 56 20.00 59 21.10 73 26.10 

TYPEi,t       

 0 182 65.00 182 65.00 140 50.00 

 1 98 35.00 98 35.00 140 50.00 
 
 จากตารางที่ 3 และ 4 เม่ือพิจารณาตวัแปรตามจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของ ROAi,t+1 และ  ROEi,t+1 มีค่าสูงที่สุดในปี พ.ศ. 
2547  โดย ROAi,t+1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 6.32 และ ROEi,t+1  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 10.85  สะท้อนให้เห็นว่ากิจการโดยรวมมีผลกําไร
และมีความสามารถจ่ายผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัราที่น่าพอใจ  เมื่อพิจารณาตวัแปรอิสระจะเหน็วา่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมีขนาดคณะกรรมการของบริษัท (BSIZEi,t)  โดยเฉลี่ยในแต่ละปีเท่ากับ  11 คน  ในส่วนของ
สดัส่วนของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหารของบริษัท (BODCOMi,t)  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 62 ถึง 64  แสดงว่าคณะกรรมการ
ส่วนใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยประกอบด้วยกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหารมากกว่ากรรมการที่
เป็นผู้บริหาร  ในส่วนของสดัส่วนจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อนัดบัแรก (TOP5i,t) พบวา่มีข้อมลูค่อนข้างกว้าง  โดยมี
ค่าสูงสุดในปี พ.ศ. 2549  เท่ากับร้อยละ 98.10   และมีค่าตํ่าสุดในปีเดียวกันเท่ากับร้อยละ 11.45  และค่าเฉลี่ยทัง้ 3 ปีมี
ค่าประมาณร้อยละ 60  เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยแสดงว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โดยส่วนใหญ่แล้วยงัคงมี
โครงสร้างการถือหุ้นแบบกระจุกตวั  ในส่วนของสดัส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริหารของบริษัท (MOWNi,t)  พบว่ามีข้อมูล
ค่อนข้างกว้างเช่นเดียวกนั  โดยมีค่าสูงสุดในปี พ.ศ. 2549  เท่ากบัร้อยละ 96.01 และมีค่าตํ่าสุดในปีเดียวกนัเท่ากับร้อยละ 0 
โดยค่าเฉลี่ยทัง้ 3 ปี อยู่ในช่วงร้อยละ 12 ถึง 14  ส่วนการควบรวมตําแหน่งผู้จัดการใหญ่กบัประธานกรรมการในคนเดียวกัน 
(DUALi,t)  พบว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีการควบรวมตําแหน่งผู้ จัดการใหญ่กับประธาน
กรรมการในคนเดียวกนัลดลงทกุปี       โดยในปี พ.ศ. 2547  คิดเป็นร้อยละ 80  ในปี พ.ศ. 2548   คิดเป็นร้อยละ 78.90  และ
ในปี พ.ศ. 2549   คิดเป็นร้อยละ 73.90  แสดงว่าบริษัทส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 ถึง 80 มีการปฏิบตัิตามหลกัการกํากับ
ดแูลกิจการท่ีดีที่กล่าววา่  ประธานกรรมการและผู้จดัการใหญ่ไม่ควรเป็นบุคคลเดียวกันเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอํานาจโดยไม่
จํากดั  ในส่วนของ Logarithm ของยอดรายได้รวมหรือขนาดของกิจการ (SIZEi,t)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 9  ในขณะที่อายุบริษัทโดย
เฉลีย่เท่ากบั 13 ปี  ในส่วนของประเภทอุตสาหกรรม (TYPEi,t) นัน้ พบว่าบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม Market Cap สูงมีจํานวนน้อยกว่า
บริษัทที่อยู่ในกลุ่ม Market Cap ตํ่า  ยกเว้นในปี พ.ศ. 2549 ที่บริษัททัง้สองกลุ่มมีจํานวนเท่ากนั  เนื่องจากในปี พ.ศ. 2549 
หลกัทรัพย์ในกลุ่มเทคโนโลยหีมวดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนหมวดธุรกิจ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณข้างต้น  สามารถสรุปการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในด้าน
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนได้ดงัตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 การปฏิบตัิตามหลักการก ากบัดูแลกจิการที่ดีของบริษัทจดทะเบยีน 
 

ตัวแปร หลักการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี ข้อมูลของบริษัทจดทะเบยีน 

BSIZEi,t กําหนดตามความเหมาะสมของแต่ละ
บริษัท 

ขนาดคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอยูร่ะหว่าง    5-25 คน  

BODCOMi,t ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่ง
น้อย 1 ใน 3 แตต้่องไม่ตํา่กว่า 3 คน  

จํานวนกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน 
อยู่ในช่วงร้อยละ 0-100  

TOP5i,t กระบวนการสรรหากรรมการบริษัทควร
มีความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้
ถือหุ้นทีม่ีอํานาจควบคมุ 

สดัส่วนผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อนัดบัแรกของบริษัท            จด
ทะเบียนอยูใ่นช่วงร้อยละ 98-11 โดยมีคา่เฉลี่ยที่ร้อยละ 60  

MOWNi,t ไม่มีการกําหนดหลกัเกณฑ์ระบุไว้ สดัส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริหารมีค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วงร้อยละ 
12-14 

DUALi,t ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้จดัการไม่ควรเป็นบคุคลเดียวกนั  

บริษัทจดทะเบียนร้อยละ 70-80 มีการปฏบิตัติามข้อปฏบิตั ิ
ดงักล่าว    

  
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยยงัคงมีบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลกัการ

กํากบัดแูลกิจการทีด่ีทกุตวัแปร   เช่น   การควบรวมตาํแหน่งผู้จดัการใหญ่กบัประธานกรรมการในคนเดียวกนัยงัคงมีบางบริษัท
ที่ยงัไม่ได้ปฏบิตัิตามหลกัการดงักล่าว  

 
4.2 การวิเคราะห์สมการถดถอย 

4.2.1 ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยตามแบบจําลองที ่1 สามารถแสดงได้ดงัตารางที่ 6 
 
 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยตามแบบจ าลองที่ 1 
 

ROAi,t+1 =  0+ 1BSIZEi,t+ 2BODCOMi,t+ 3TOP5i,t+ 4MOWNi,t + 

             5DUALi,t+ 6ROAi,t+ 7SIZEi,t+ 8AGEi,t+ 9TYPEi,t+ e 
 

ตัวแปร ปี 2547 (N=280) ปี 2548 (N=280) ปี 2549 (N=280) 

(Constant)    

    Coefficient -3.972 -10.036 0.317 

    t-Statistic -0.823  -1.560 0.074 

    Prob.(t-Statistic)  0.411   0.120 0.941 

BSIZEi,t    

    Coefficient -0.094 0.024   -0.203* 



 

 348 

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

    t-Statistic -0.846 0.185 -1.822 

    Prob.(t-Statistic)  0.398 0.854  0.070 

BODCOMi,t    

    Coefficient 0.033 0.025 0.010 

    t-Statistic 1.617 1.051 0.577 

    Prob.(t-Statistic) 0.107 0.294 0.565 

TOP5i,t    

    Coefficient -0.026 0.017 -0.020 

    t-Statistic -1.237 0.690 -1.069 

    Prob.(t-Statistic)  0.217 0.491  0.286 

MOWNi,t    

    Coefficient 0.009 0.002 -0.013 

    t-Statistic 0.396 0.079 -0.889 

    Prob.(t-Statistic) 0.693 0.937  0.375 

DUALi,t    

    Coefficient -0.077 -0.504 -0.548 

    t-Statistic -0.086 -0.554 -0.845 

    Prob.(t-Statistic)  0.931  0.580  0.399 
ตารางที่ 6 (ต่อ) 

ตัวแปร ปี 2547 (N=280) ปี 2548 (N=280) ปี 2549 (N=280) 

ROAi,t    

    Coefficient      0.594***       0.777***      0.669*** 

    t-Statistic                 5.469  8.096               10.034 

    Prob.(t-Statistic)                 0.000 0.000 0.000 

SIZEi,t    

    Coefficient 0.574 0.864 0.446 

    t-Statistic 1.164 1.371 1.054 

    Prob.(t-Statistic) 0.246 0.172 0.293 

AGEi,t    

    Coefficient 0.045 -0.003 0.015 

    t-Statistic 0.944 -0.048 0.392 

    Prob.(t-Statistic) 0.346  0.962 0.695 

TYPEi,t    
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วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

    Coefficient 0.430 -1.107 0.109 

    t-Statistic 0.543 -1.215 0.187 

    Prob.(t-Statistic) 0.588  0.226 0.852 

Adj. R2 0.386 0.446 0.566 

Std. Error 5.239 5.906 4.661 

F-statistic               20.459               25.982               41.429 

Prob (F-statistic) 0.000 0.000 0.000 
หมายเหตุ: ***  มีความสมัพนัธ์ทีร่ะดบันยัสําคญั 0.01 

*  มีความสมัพนัธ์ทีร่ะดบันยัสําคญั 0.10 

  
จากตารางที ่6 พบวา่คา่สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจพหคุณูท่ีปรับแล้ว (Adjust R-Squared) ของปี พ.ศ. 2547 ถงึปี พ.ศ. 

2549 มีค่าเท่ากับ 0.386, 0.446 และ 0.566 ตามลําดับ หมายความว่า    ตวัแปรต่างๆ คือ BSIZEi,t, BODCOMi,t, TOP5i,t, 
MOWNi,t, DUALi,t, ROAi,t, SIZEi,t, AGEi,t และ TYPEi,t สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงาน (ROAi,t+1) ในปี 
พ.ศ. 2547  ได้ร้อยละ 38.60  ปี พ.ศ. 2548  ได้ร้อยละ 44.60  และปี พ.ศ. 2549 ได้ร้อยละ 56.60  ส่วนร้อยละที่เหลือเกิดจาก
อิทธิพลของตวัแปรอ่ืนที่ไม่ได้นํามาพิจารณา  โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดงันี ้
 ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า ตวัแปรที่ใช้แทนการกํากบัดูแลกิจการทัง้ 5 ตวัแปรไม่มีความสัมพนัธ์กับผลการ
ดําเนินงาน (ROAi,t+1) ที่ระดบันัยสําคญั 0.05 อย่างไรก็ตาม ขนาดคณะกรรมการของบริษัท (BSIZEi,t) มีความสมัพันธ์กบัผล
การดําเนินงาน(ROAi,t+1) ในปี พ.ศ. 2549 ที่ระดับนัยสําคญั 0.10 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางลบ  นอกจากสมมติฐาน
เก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ได้กล่าวไว้แล้ว  พบว่ามีตัวแปรควบคุม ได้แก่ ผลการดําเนินงานของบริษัท ณ วนัสิน้ปีที่ t 
(ROAi,t) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับผลการดําเนินงาน  (ROAi,t+1) ทัง้ 3 ปีที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทศิทางบวก 

4.2.2 ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยตามแบบจําลองที ่2 สามารถแสดงได้ดงัตารางที่ 7 
  
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยตามแบบจ าลองที่ 2 
 

ROEi,t+1  =  0+ 1BSIZEi,t+ 2BODCOMi,t+ 3TOP5i,t+ 4MOWNi,t + 
                    5DUALi,t+  6ROEi,t+  7SIZEi,t+  8AGEi,t+  9TYPEi,t+ e 
 

ตัวแปร ปี 2547 (N=280) ปี 2548 (N=280) ปี 2549 (N=280) 

(Constant)    

    Coefficient -9.585              -11.862              -17.244 

    t-Statistic -1.002 -0.976                -1.913 

    Prob.(t-Statistic)  0.317  0.330                 0.057 

BSIZEi,t    

    Coefficient -0.203 0.184     -0.480** 
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วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

    t-Statistic -0.924 0.745                -2.203 

    Prob.(t-Statistic)  0.357 0.457  0.029 

BODCOMi,t    

    Coefficient 0.036 0.006 0.022 

    t-Statistic 0.924 0.120 0.616 

    Prob.(t-Statistic) 0.356 0.905 0.539 

TOP5i,t    

    Coefficient -0.026 0.023                -0.036 

    t-Statistic -0.666 0.481                -1.081 

    Prob.(t-Statistic)  0.506 0.631                 0.281 

MOWNi,t    

    Coefficient 0.018 -0.018 -0.019 

    t-Statistic 0.432 -0.372 -0.583 

    Prob.(t-Statistic) 0.666  0.710  0.561 
ตารางที่ 7 (ต่อ)  

ตัวแปร ปี 2547 (N=280) ปี 2548 (N=280) ปี 2549 (N=280) 

DUALi,t    

    Coefficient -0.938 -1.959 -0.763 

    t-Statistic -0.535 -0.990 -0.568 

    Prob.(t-Statistic)  0.593  0.323  0.571 

ROEi,t    

    Coefficient       0.547***      0.661***     0.562*** 

    t-Statistic 6.638                 6.515               13.447 

    Prob.(t-Statistic) 0.000                 0.000                 0.000 

SIZEi,t    

    Coefficient 1.431 1.361       2.625*** 

    t-Statistic 1.362 1.112 2.989 

    Prob.(t-Statistic) 0.175 0.267  0.003 

AGEi,t    

    Coefficient 0.012 -0.106 0.076 

    t-Statistic 0.139 -0.924 0.906 

    Prob.(t-Statistic) 0.889  0.356 0.366 

TYPEi,t    
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วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

    Coefficient 1.753 -2.991 1.674 

    t-Statistic 1.210 -1.591 1.459 

    Prob.(t-Statistic) 0.227  0.113 0.146 

Adj. R2 0.394   0.354   0.451 

Std. Error 9.662 11.273   9.311 

F-statistic               21.160 17.977 26.468 

Prob (F-statistic) 0.000   0.000   0.000 
หมายเหตุ: ***  มีความสมัพนัธ์ทีร่ะดบันยัสําคญั 0.01 

**  มีความสมัพนัธ์ทีร่ะดบันยัสําคญั 0.05 
 

  จากตารางที ่7 พบวา่คา่สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจพหคุณูท่ีปรับแล้ว (Adjust R-Squared) ของปี พ.ศ. 2547 ถึง
ปี พ.ศ. 2549 มีค่าเท่ากบั 0.394, 0.354 และ 0.451 ตามลําดบั  หมายความว่า    ตวัแปรต่างๆ คือ BSIZEi,t, BODCOMi,t, 
TOP5i,t, MOWNi,t, DUALi,t, ROEi,t, SIZEi,t, AGEi,t และ TYPEi,t สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงาน 
(ROEi,t+1) ในปี พ.ศ. 2547 ได้ร้อยละ 39.40  ปี พ.ศ. 2548 ได้ร้อยละ 35.40  และปี พ.ศ. 2549 ได้ร้อยละ 45.10  ส่วนร้อยละที่
เหลือเกิดจากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนที่ไม่ได้นํามาพิจารณา  โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดงันี ้
 ผลการวเิคราะห์สามารถสรุปได้ว่า  ตวัแปรท่ีใช้แทนการกํากบัดแูลกิจการทัง้ 5 ตวัแปรมีเพยีงขนาดคณะกรรมการของ
บริษัท (BSIZEi,t) ที่มีความสมัพนัธ์กบัผลการดําเนินงาน (ROEi,t+1) ในปี พ.ศ. 2549 ที่ระดบันยัสําคญั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางลบ  นอกจากสมมติฐานเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ได้กล่าวไว้แล้ว  พบว่ามีตัวแปรควบคุม ได้แก่ ผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ณ วนัสิน้ปีที่ t (ROEi,t) มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติกบัผลการดําเนินงานทัง้ 3 ปี และขนาด
กิจการ (SIZEi,t) มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติกบัผลการดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2549 ท่ีระดบันยัสําคญั 0.01  โดยทัง้ 
2  ตวัแปรมีความสมัพนัธ์ในทศิทางบวก 
 

5. อภปิรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยดงักล่าวข้างต้น  สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้
 ขนาดคณะกรรมการของบริษัทมีความสมัพันธ์อย่างมีนยัสําคญักับผลการดําเนินงานที่วดัโดย  ROEi,t+1 ในปี พ.ศ. 
2549  โดยทิศทางความสัมพนัธ์เป็นไปในทางลบ  แสดงว่าการที่บริษัทมีขนาดคณะกรรมการที่ใหญ่จะทําให้บริษัทมีผลการ
ดําเนินงานที่แย่ลง  ซึ่งทิศทางความสัมพันธ์ที่ได้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กําหนดว่าขนาดคณะกรรมการของบริษัทมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลการดําเนินงาน  อย่างไรก็ตามผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกบั Hermalin and Weisbach (2000) 
ที่ได้ศึกษางานวิจัยเก่ียวกบัความสมัพันธ์ระหว่างขนาดคณะกรรมการของบริษัทกบัผลการดําเนินงาน  โดยงานวิจยัที่ศึกษา
พบว่าขนาดคณะกรรมการที่ใหญ่จะมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานน้อยกว่าขนาดคณะกรรมการที่เล็ก  ซึง่มีสาเหตุจากเมื่อ
บริษัทมีจํานวนกรรมการมากขึน้ทําให้บริษัทมีต้นทนุค่าตอบแทนของกรรมการสูงขึน้ และอาจเกิดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ
กนัในการดําเนินงานระหว่างกรรมการเอง  ทําให้ประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลฝ่ายบริหารลดลง  ส่งผลให้บริษัทมีผลการ
ดําเนินงานทีแ่ยล่งด้วย  ซึง่จากหลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ดีได้กล่าวว่า ให้บริษัทจดทะเบียนกําหนดขนาดคณะกรรมการตาม
ความเหมาะสมของแต่ละบริษัท ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาจากสถิติเชิงพรรณนาพบวา่ ขนาดคณะกรรมการสูงสดุของบริษัทจดทะเบียน
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วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมีเท่ากบั 25 คน และขนาดคณะกรรมการตํา่สุดมีเท่ากับ 5 คน ซึง่มีความแตกต่างกนัอย่าง
มาก  แสดงให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนยงัมีขนาดคณะกรรมการท่ีไม่เหมาะสม 
 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า โครงสร้างคณะกรรมการที่มีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานมีเพียงขนาด
คณะกรรมการของบริษัท โดยเร่ิมมีความสมัพนัธ์กบัผลการดําเนินงานทีว่ดัโดย ROEi,t+1 ในปี พ.ศ. 2549  ทัง้นีอ้าจเนื่องจากใน
ปีดงักล่าวตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เร่ิมเผยแพร่หลกัการกํากบัดูกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549  ซึ่ งเป็น
หลกัการกํากับดูแลกิจการฉบับใหม่ที่จะนํามาใช้แทนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ทําให้บริษัทจดทะเบียนเร่ิมนํา
หลกัการดงักล่าวไปปฏิบตัจิึงทาํให้พบความสมัพนัธ์ในปีดงักล่าว   ส่วนโครงสร้างคณะกรรมการอ่ืนๆ  ไม่มีความสมัพนัธ์กบัผล
การดําเนินงาน อย่างไรก็ตามผลการศึกษาดงักล่าวไม่ได้หมายความว่าโครงสร้างคณะกรรมการนัน้ๆ ไม่มีความสําคัญ    แต่
อาจมีสาเหตุเน่ืองจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานนัน้มีอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน    ซึ่งตัวแปรดงักล่าวอาจยงัไม่
สะท้อนถึงผลการดําเนินงานได้ดีพอ หรือตัวแปรดังกล่าวอาจมีอิทธิพลกับตัววัดผลการดําเนินงานตวัอื่นๆ  ดังนัน้บริษัทจด
ทะเบียนจงึไม่ควรมองข้ามหรือละเลยไม่ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดี 
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ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองค าแท่งในประเทศไทย 

Factors affecting the movement of Thailand gold bar price 
ธนินท์รัฐ  รัตนพงศ์ภิญโญ** 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาวจิยันี ้ มีวตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยัที่มผีลกระทบตอ่การเคลื่อนไหวของราคาทองคาํแท่งในประเทศ
ไทย  ข้อมลูที่ศกึษาเป็นข้อมลูรายเดือน ระหว่างเดอืนมกราคม พ.ศ. 2547 ถงึเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2552 ตวัแปรอิสระทีใ่ช้ใน
การศึกษา ประกอบด้วย ราคาทองคําในตลาดโลก อตัราแลกเปลี่ยนคา่เงินบาทตอ่ดอลล่าร์สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค ดชันี
ความเชื่อมัน่ของผู้บริโภค ดชันีราคาหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ แนวโน้มราคาทองคาํแท่งในอดีต 
โดยใช้สมการถดถอยเชิงพหเุป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ 
 ผลจากการวจิยัพบว่า ปัจจยัทีมี่ผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย คือ ราคาทองคาํ
ในตลาดโลก อตัราแลกเปลี่ยนคา่เงินบาทต่อดอลลา่ร์สหรัฐฯ และดชันีความเชื่อมัน่ของผู้บริโภค  โดยทัง้ 3 ปัจจยัมี
ความสมัพนัธ์กบัการเคลื่อนไหวของราคาทองคําแทง่ในประเทศไทยอย่างมีนยัสําคญั ณ ระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 โดยมีค่า 
R2 = 0.997, R2adjust = 0.997, F-test = 4488.133  ฯลฯ และแบบจําลองสามารถใช้ในการพยากรณ์แนวโน้มราคาทองคําใน
ประเทศไทยในระยะสัน้ได้  
 
Abstract 
 The objective of this research was to study the factors that affect the movement of Thailand gold bar 
price. The considered factors were the world gold price (PW), the Baht rate per US dollar (EX), the Thai consumer 
confidence index (CCI), the Thai consumer price index (CPI), the Stock Exchange of Thailand index (SET) and 
past trend of gold bar price (Trend). All the factors studies were monthly averaged secondary data from January 
2004 to June 2009. Data analysis was done by using the multiple regression technique. 
 The research results found that the factors affecting the movement of Thailand gold bar price were the 
world gold price (PW), the Baht rate per US dollar (EX) and the Thai consumer confidence index (CCI). The PW 
factor, EX factor and CCI factor have affected the movement of Thailand gold bar price with high confidence 
interval statistics testing (95%) ;  R2 = 0.997, R2adjust = 0.997, F-test = 4488.133 etc., and this model can forecast 
the short-term trend of Thailand gold bar price.  

                                                
* อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร  
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บทน า 
จากสภาวะเศรษฐกิจทัว่โลกที่กําลงัเผชญิกบัปัญหาความผนัผวน และชะลอตวัอยา่งต่อเนื่องสง่ผลให้นกัลงทนุเร่ิม

มองหาช่องทางอื่นๆในการลงทนุและเก็บออมนอกเหนือจากการฝากเงินไว้ในธนาคาร การลงทนุในตราสารหนี ้หรือแม้กระทัง่การ
ลงทนุในหุ้น เนื่องจากผลตอบแทนจากอตัราดอกเบีย้ลดลงเร่ือยๆตามสภาพเศรษฐกิจทําให้การฝากเงินในธนาคารไม่ได้รบั
ผลตอบแทนสงูเช่นในอดีต และการลงทนุในหุ้นท่ีค่อนข้างมีความผนัผวนและความเส่ียงสงู โดยนกัลงทนุต้องคอยติดตามการ
เคลื่อนไหวของเศรษฐกิจโลก รวมทัง้มองหาหลกัประกนัทีม่ัน่คงและมีความเสี่ยงค่อนข้างน้อย ซึง่ทองคาํแท่งก็เป็นทางเลือกใน
การลงทนุทางหน่ึงทีกํ่าลงัได้รับความสนใจในปัจจบุนั  เน่ืองจากไม่จําเป็นต้องลงทนุด้วยงบประมาณท่ีสงู ไมม่ีต้นทนุในการซือ้ 
กล่าวคือ การลงทนุในทองคาํแท่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อเปรียบเทยีบกบัการลงทนุประเภทอ่ืนๆ ทีผู่้ลงทนุจะต้องถูกหกั
ค่าธรรมเนียม ภาษีจากผลกําไรและอื่นๆ นอกจากนีท้องคําแทง่ได้รับการยอมรับวา่เป็นวตัถมุีค่าซึง่ใช้ในการชําระและไถ่ถอนหนี ้
ได้ดทีีส่ดุ มีความสะดวกในการซือ้ขายที่ง่ายต่างจากการซือ้ขายหุ้น พนัธบตัร ตราสารหนี ้ หรือแม้แตก่ารฝากเงินธนาคาร การ
ลงทนุในทองคําแทง่จงึมีข้อได้เปรียบตรงที ่ เป็นการถือครองสินทรัพย์ที่จบัต้องได้และเป็นอีกทางเลือกในการกระจายความเสี่ยง 
จากการลงทนุทีม่ีสภาพคล่องสงูในการซือ้ขายแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะในยามทีค่าดวา่อตัราผลตอบแทนจากตลาดหุ้นหรือราคา
พนัธบตัรมีแนวโน้มจะปรบัตวัลดลงและในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ  

อย่างไรก็ด ี ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนด้านต่างๆ ในปัจจบุนัในภมิูภาคต่างๆ ของโลก ไม่วา่จะเป็น ทางด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง   โดยเฉพาะอย่างยิง่การถดถอยทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา      จากปัญหาวิกฤติหนีด้้อย
คณุภาพ (Sub Prime Debt)  ส่งผลให้ให้ราคาทองคาํแท่งผนัผวนเป็นอย่างมาก ซึง่จากความผนัผวนของราคาทองคําแทง่ที่
คาดการณ์ได้ยาก ส่งผลให้นกัลงทนุที่ต้องการลงทนุในทองคาํแทง่จะต้องใช้ความระมดัระวงัและเปิดรับขา่วสารอย่างตอ่เน่ืองเพือ่
ป้องกนัความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ โดยการลงทนุในทองคาํแท่งนัน้ผู้ลงทนุยอ่มต้องการผลตอบแทนจากราคาทีป่รับตวัสงูขึน้ใน
อนาคต คอืสว่นต่างของราคาซือ้ขาย ถือว่าเป็นผลกําไรที่ผู้ลงทนุคาดว่าจะได้รับจากการลงทนุ จงึเป็นสิง่ที่น่าสนใจว่าการผนัผวน
ของราคาดงักล่าวนัน้มีปัจจยัอะไรบ้างทีเ่ก่ียวข้อง เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่ง 
 ในทางวิชาการนัน้ มีงานวิจยัทีเ่ก่ียวข้องกบัการศกึษาตวัแปรทีมี่ผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคาํ ได้แก่ 1) การ
ใช้ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนในการทํานายการขึน้ลงของราคาทองคํา (เพชรฤดี  องค์ศรีตระกลู  2546)โดยนําปัจจยัทีเ่ก่ียวข้อง 
ได้แก่ ดชันีราคาหุ้น ดชันีอตัราแลกเปลี่ยน ดชันีการทําเหมืองแร่ ดชันีราคานํา้มนั และดชันีราคาผู้บริโภค มาคาดคะเนราคา
ทองคาํ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการใช้ซพัพอร์ตรีเกรสชัน่ให้ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ราคาทองคําดทีี่สดุ 2) การศกึษา
ถงึการเคล่ือนไหวของราคาทองคาํ (Donald W. Doyle, Jr. และ David Beahm 2008) พบว่า การขึน้ลงของราคาทองคําขึน้อยู่
กบัขึน้อยูก่บั 5 ปัจจยั ได้แก่ อปุสงค์และอปุทานของทองคํา (Supply and Demand) ค่าเงินดอลล่าร์ (The Dollar) ความสมัพนัธ์
ราคานํา้มนักบัทองคาํ (Oil/Gold Relationship) ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ (Economic Uncertainty) และ การลงทนุของนกั
ลงทนุสถาบนั (Institutional Buying) 3) การวิเคราะห์ปัจจยัที่มผีลกระทบตอ่ราคาทองคําในประเทศไทย (จิตประพนัธ์ ยืนสง่า
มัน่คง 2549) พบวา่ ปัจจยัทีมี่ผลกระทบต่อราคาทองคําในประเทศไทย คือ ราคาทองคาํในตลาดโลก  ดชันีราคาผู้บริโภค  อตัรา
แลกเปลี่ยนของประเทศไทยต่อดอลลาร์สหรัฐ    และเหตกุารณ์ก่อวินาศกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวนัที ่ 11 กนัยายน 
พ.ศ.2544 หลงัจากนัน้แล้วงานวิจยัต่อๆมา ได้แก่ งานวิจยัของสิทธิพฒัน์ พิพิธกลุ (2550) และศนูย์วิจยั ธนาคารกสิกรไทย 
(2551) ต่างให้ความสําคญักบัตวัแปรทางด้านอปุสงค์ในประเทศ ราคาทองคําในตลาดโลก และอตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ด ี ในปี พ.ศ.2551 ได้เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจการเงินท่ีคอ่นข้างรุนแรงในสหรัฐอเมริกาและสง่ผลกระทบ
ไปทัว่โลก นอกจากนีย้งัมีปัญหาทางด้านการเมืองภายในประเทศของไทย รวมทัง้ตวัแปรทางเศรษฐกิจการเงนิทีส่ําคญัทัง้ของไทย
และตา่งประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอยา่งมาก จากเหตผุลดงักลา่ว ทําให้ผู้ วิจยัมีความสนใจในการที่จะศกึษาเก่ียวกบั ปัจจยัที่มี
ผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งในประเทศไทยให้มคีวามเป็นปัจจบุนัมากขึน้ เพื่อที่จะสามารถคาดการณ์
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ทิศทางของราคาทองคาํได้อยา่งใกล้เคียงความเป็นจริง รวมทัง้สามารถนําเอาผลทีไ่ด้จากการศกึษาในครัง้นีไ้ปประกอบร่วมกบั
การวิเคราะห์ด้วยวิธีการอื่นๆ เพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 

การวิจยัในครัง้นี ้ มีวตัถปุระสงค์ เพือ่ศกึษาถึง ปัจจยัที่มผีลกระทบตอ่การเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งใน
ประเทศไทย และเพื่อสร้างแบบจําลองอย่างง่ายในการพยากรณ์แนวโน้มราคาทองคําแท่งในประเทศไทยในระยะสัน้ 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 จากการทบทวนทฤษฎี วรรณกรรมและผลงานการวิจยัที่เก่ียวข้องอนัได้แก่ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัทองคาํ ทฤษฎี
อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แนวคิดการคาดคะเนอตัราแลกเปลี่ยนโดยอาศยั Sentimental Analysis (ซึง่ผู้ วิจยัใช้
อธิบายเร่ือง ‚การคาดคะเนตามความรู้สกึนึกคิดของตลาดการเงินและนกัลงทนุโดยทัว่ไป‛) ทฤษฎีผลตอบแทนจากการลงทนุ
ในตลาดทนุและความเสี่ยงจากการลงทนุ ทฤษฎีการเลือกถือสินทรัพย์และอปุสงค์ในสินทรัพย์ แนวคดิการวิเคราะห์หลกัทรัพย์
ด้วยปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจและการวเิคราะห์ทางเทคนิค แนวคดิและวิธีการสร้างดชันีความเชื่อมัน่ของผู้บริโภค และ
งานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง หลงัจากนัน้จึงทาํการเก็บรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น สามารถสงัเคราะห์และสรุปได้เป็น
ความสมัพนัธ์ดงัแผนภาพกรอบแนวคดิในการวิจยั (Conceptual framework) 
                    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
วิธีการศึกษา 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มผีลกระทบต่อการเคลือ่นไหวของราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย เป็นการศกึษาวจิยัในเชิง
ปริมาณ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ทีนํ่ามาใช้ในการศกึษาเป็นประเภททตุิยภมูิ โดยใช้ข้อมลูรายเดอืน ระหวา่งเดือน

มกราคม พ.ศ. 2547 ถงึเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2552 รวมระยะเวลา 66 เดอืน  

ตวัแปรที่ใช้ในการศกึษา ประกอบด้วย 
1.1 ตวัแปรอิสระ ได้แก่ ราคาทองคําในตลาดโลก เก็บจาก World Gold Council อตัราแลกเปลี่ยนคา่เงิน

บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ เก็บจากธนาคารแห่งประเทศไทย  ดชันีราคาผู้บริโภคของประเทศไทย เก็บจาก

การเคล่ือนไหวของราคาทองค าแท่ง
ในประเทศไทย 

ราคาทองค าในตลาดโลก 

อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

 ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค 

 

 ดชันีราคาหลกัทรัพยข์อง 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 แนวโนม้ราคาทองค าแท่งในอดีต 
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สํานกัดชันีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคของประเทศไทย เก็บจากศนูย์

พยากรณ์เศรษฐกิจ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย แนวโน้มราคาทองคําแทง่ในอดตี และดชันีราคา

หลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เก็บจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

1.2 ตวัแปรตาม ได้แก่ ราคาทองคาํแท่งภายในประเทศ เก็บจากสมาคมค้าทองคาํแห่งประเทศไทย 

2. โปรแกรมทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คอื โปรแกรมสําเร็จรูป Eviews 

3. การวิเคราะห์ข้อมลู ใช้วิธีศกึษาการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) เพือ่หา

ความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆทีค่าดว่าจะมีผลกระทบตอ่การเคลือ่นไหวของราคาทองคําแทง่ในประเทศไทย 

 การวิเคราะห์ข้อมลูจะใช้สถิติวเิคราะห์ เพื่อศึกษาหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆทีมี่ผลกระทบต่อการ
เคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งในประเทศไทย ซึง่จะพิจารณาถงึค่า R2, R2adjust, ค่า t-test, ค่า Prob (ค่า P-Value ของ F-
statistic) และ คา่ Durbin-Watson 

 

ผลการศึกษา 
 แบบจําลองแสดงความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่างๆทีมี่ผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย 
เป็นดงันี ้

PG  =    - 8283.647 + 15.410PW+ 234.138Ex - 5.841CPI  - 24.848CCI + 0.286SET + 0.047Trend 
           (-4.558)      (27.477)       (6.684)          (-0.243)          (-2.287)         (0.611)          (1.280)        

กําหนดให้ 
 PG  คอื ระดบัราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย หน่วยเป็น บาทต่อ นํา้หนกัทองคํา 1 บาท 

 PW  คือ ระดบัราคาทองคาํในตลาดโลก หน่วยเป็น ดอลล่าร์ต่อออนซ์  
 EX  คือ อตัราแลกเปลี่ยน หน่วยเป็น บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ 

CPI คือ ดชันีราคาผู้บริโภค  
CCI คือ ดชันีความเชื่อมัน่ของผู้บริโภค 
SET คือ ดชันีราคาหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET Index) 
Trend คือ แนวโน้มราคาทองคาํแท่งในอดีต    

 จากผลการทดสอบนยัสําคญัทางสถิติของค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแตล่ะตวั โดยกําหนดปัจจยัอื่น ๆ คงที่ 
จากค่า t (T-statistic) และจากการพจิารณาคา่ Prob ผลปรากฏว่าตวัแปรอิสระดชันีราคาผู้บริโภค ดชันีราคาหลกัทรัพย์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และแนวโน้มราคาทองคาํแท่งในอดตีไม่มีนยัสําคญัทางสถิตจิึงไมส่ามารถยอมรับได้ในทาง
สถิติ ดงันัน้จงึต้องมีการตดัตวัแปรอิสระท่ีมปัีญหาออก แล้วทําการประมาณค่าใหม่เพื่อให้ได้สมการที่เหมาะสมทีส่ดุ   

ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหทุี่เหมาะสมหลงัจากทําการปรบัปรุง 

PG  =   - 6721.273 + 15.373PW +  211.8750Ex  -23.480CCI 
                                                                (-4.835)     (29.106)            (6.753)          (-2.217)                      
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ค่า R2 , R2 adjust , F-statistic และคา่ Durbin-Watson (D.W.) มดีงันี ้
 R2     = 0.997 

 R2 adjust  = 0.997 
 Prob (F-statistic)   = 0.000  (ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95%) 
 D.W.   = 2.19 
*ตวัเลขในวงเลบ็เป็นค่าสถิต ิ T-test  

 เมื่อทดสอบความเป็นอิสระกนัของคา่ความคลาดเคลือ่นโดยใช้คา่สถิติ D.W. พบวา่ ค่าสถิต ิ D.W. มีค่าเท่ากบั 
0.57 แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนไม่เป็นอิสระกนั จึงทาํการแก้ปัญหา Autocorrelation โดยวธีิการ First Order 
Autoregressive ซึง่ได้ค่า D.W. ที่ดขีึน้เป็น 2.19 แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกนั ในทางสถิติถือว่าการแก้ปัญหา
ดงักล่าวได้สิน้สดุลงแล้ว 

 

สรุป อภปิรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพห ุ พบวา่ ปัจจยัทีม่ีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําแทง่ใน
ประเทศไทย ได้แก่ ราคาทองคําในตลาดโลก (Pw) อตัราแลกเปลี่ยนคา่เงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ (EX) และดชันีความเชื่อมัน่
ของผู้บริโภค (CCI) โดยราคาทองคําในตลาดโลก (Pw) และอตัราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ (EX) มีความสมัพนัธ์
กบัการเคล่ือนไหวของราคาทองคาํแท่งในประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั ส่วนดชันีความเชื่อมัน่ของผู้บริโภค (CCI) มี
ความสมัพนัธ์กบัการเคลื่อนไหวของราคาทองคําแทง่ในประเทศไทยในทศิทางตรงกนัข้าม ซึง่จากการทดสอบพบว่าทัง้ 3 ตวัแปร
อิสระ เป็นตวัแปรทีมี่ระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 
 ผลจากการวจิยัข้างต้นสอดคล้องกบังานวจิยัในอดตีเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะงานวจิยัของจิตประพนัธ์ ( 2549) 
และสิทธิพฒัน์ (2550) ที่พบว่า การเคลื่อนไหวของราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย ถกูกําหนดจากตวัแปรทางด้านราคาทองคํา
ในตลาดโลก  อตัราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่สําหรับการคาดคะเนราคาทองคําเพือ่การลงทนุผู้ วิจยั
พบวา่ ตวัแปรทีม่บีทบาทสาํคญั ได้แก่ ดชันีความเชื่อมัน่ของผู้บริโภค ซึง่สะท้อนภาพการคาดคะเนของของตลาดการเงินจาก
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ทีม่ีแนวคิดพืน้ฐานว่าราคาตลาดของหลกัทรัพย์สะท้อนมลูค่าของหลกัทรัพย์นัน้ๆ 
 ยิง่ไปกว่านัน้ จากกรอบแนวคิดการวิจยัที่สร้างขึน้จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีทีเ่ก่ียวข้อง และได้นําเสนอใน
ตอนต้นนัน้ หากพิจารณาเป็นรายตวัแปรจะพบวา่ หลายตวัแปรมีความสมัพนัธ์กนั และอยูใ่นฐานะเดียวกนัสําหรับการอธิบาย
แนวโน้มของราคาทองคาํแท่งในระยะสัน้ เช่น  ดชันีราคาผู้บริโภค ดชันีราคาหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
และดชันีความเชื่อมัน่ของผู้บริโภค ทัง้สามตวัล้วนเป็นตวัแปรด้านอปุสงค์ และในทางธุรกิจแล้วตา่งมีความสมัพนัธ์ตอ่กนัใน
ระดบัหนึง่ ผู้วจิยัจงึได้ทดสอบตวัแปรทกุตวัและพบวา่ดชันีความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคเป็นตวัแปรทีมี่อิทธิพลตอ่ตวัแปรตามมาก
ที่สดุ ทัง้นีก็้เพราะการคํานวณตวัแปรนีมี้องค์ประกอบและให้นํา้หนกักบัตวัแปรอ่ืนที่เก่ียวข้อง        ตลอดจนคํานงึถึงปัจจยั
ภายนอกที่ควบคมุไมไ่ด้   
และส่งผลกระทบต่อตลาดหลกัทรัพย์และหลกัทรัพย์คือราคาทองคําแทง่ของไทยด้วย 
 นอกจากนีแ้ล้ว ผลของการเก็งกําไรทองคําในฐานะหลกัทรัพย์อย่างรุนแรงในปัจจบุนั สง่ผลให้ผลการทดสอบตวั
แปรแนวโน้มราคาทองคาํแท่งในอดีตไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคาปัจจุบนัของทองคาํแท่ง รวมทัง้การวิจยัครัง้นีเ้น้นการวเิคราะห์
ทางเทคนิค คือผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ ทีมี่ต่อการเคลื่อนไหวของตวัแปรตามทีศ่กึษา มิได้เป็นการพิจารณาร่วมระหวา่ง การ
วเิคราะห์ปัจจยัพืน้ฐานหรือมลูคา่ที่ควรจะเป็นของหลกัทรัพย์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือทิศทางการเคลื่อนไหวของหลกัทรัพย์   
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และการวิเคราะห์โดยใช้ Sentimental analysis หรือความรู้สึกของตลาด(นกัลงทนุ)ตอ่การเปลี่ยนแปลงของหลกัทรัพย์  ในการ
พยากรณ์เพื่อคํานวณคา่ของราคาทองคําแท่งในอนาคต 

แบบจําลองที่ได้ จงึเป็นแบบจําลองอยา่งง่าย มีประโยชน์ในทางปฏบิตัิ แต่มีข้อจํากดับางประการในทางวชิาการ 
เนื่องจากผลของแบบจําลองทีไ่ด้สามารถใช้ในการพยากรณ์แนวโน้มของราคาทองคําแทง่ในระยะสัน้ได้ แตไ่มส่ามารถทีจ่ะ
นําไปใช้ในการพยากรณ์ราคาทองคาํแท่งเพื่อให้ทราบคา่ได้อยา่งสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระยะยาว 

 อน่ึง จากผลการวจิยัยงัพบวา่ การจะวเิคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งในประเทศไทยดงักล่าวได้อยา่ง
มีประสิทธิผลโดยเฉพาะอย่างยิง่ในระยะยาว อาจจะต้องมปัีจจยันอกเหนือจากที่นําเข้ามาพิจารณาเพิม่เติม เช่น แนวโน้มอตัรา
ดอกเบีย้ระยะยาว ปริมาณทองคาํในตลาดโลก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Economic Structural Change) ของ
ประเทศไทย เป็นต้น รวมทัง้อาจมีการทดลองใช้แบบจําลองอื่น ๆ โดยพิจารณาถงึความเหมาะสมของตวัแปรท่ีศกึษา และความ
เป็นไปได้ในการนํามาใช้ประโยชน์ 
 สําหรับข้อเสนอแนะในการศกึษาครัง้นีแ้ยกเป็น 

1. ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 

ตวัแปรที่นํามาใช้ศกึษาในครัง้นีเ้ป็นตวัแปรเชิงปริมาณที่มีระดบัการวดัเป็น Interval หรือ Ratio Scale ผู้ที่
สนใจทีจ่ะศกึษาในครัง้ตอ่ไปอาจจะนําตวัแปรเชิงปริมาณทีมี่ระดบัการวดัเป็น Nominal หรือ Ordinal Scale 
เข้ามาทําการศกึษาเพิม่เติม เพื่อให้ได้แบบจําลองในการพยากรณ์แนวโน้มราคาทองคําแทง่ที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลมุทกุปัจจยัมากขึน้ อีกทัง้การศกึษาในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาในภาพรวม แบบจําลองทีไ่ด้จากการ
วจิยัในครัง้นีเ้ป็นแบบจําลองระยะสัน้ ดงันัน้ในการศกึษาในครัง้ต่อไป ผู้ที่สนใจอาจจะนําไปพฒันาเป็น
แบบจําลองระยะยาว และแบบจําลองการพยากรณ์ราคาทองคําที่เหมาะสม 

2. ข้อเสนอแนะทางปฏิบตัิ 

 ควรนําผลการศกึษาทีไ่ด้จากการวิจยัไปใช้ประโยชน์ ในการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําแทง่ 

หรือนําไปใช้ประโยชน์ในด้านธุรกรรมการค้าและในการวางแผนการลงทนุในทองคาํแท่งตอ่ไป ดงันี ้

 2.1. ราคาทองคําในตลาดโลก (Pw) เป็นปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งใน

ประเทศไทย เนื่องจากเป็นต้นทนุด้านวตัถดุบิของการผลติทองคาํในประเทศ ดงันัน้ ผู้ที่มีความสนใจ

ที่จะลงทนุในทองคําแทง่ จงึควรติดตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคําในตลาดโลก เพือ่ทีจ่ะได้

ทราบถึงสถานการณ์และสามารถตดัสินใจพิจารณาว่าช่วงเวลาใดควรจะทําการซือ้ขายทองคํา

เพือ่ให้ได้รบัผลตอบแทนท่ีคุ้มคา่ทีส่ดุ  

 2.2. อตัราแลกเปลี่ยนคา่เงินบาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) เป็นปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของ

ราคาทองคาํแท่งในประเทศไทย เนื่องจากทองคําเป็นสินค้าทีต้่องนําเข้าจากต่างประเทศ จึงต้องมี

อตัราแลกเปลี่ยนเข้ามาเก่ียวข้องด้วย ดงันัน้การตดิตามการเคลือ่นไหวขึน้ลงของค่าเงินก็มีส่วนชว่ย

ในการลดความเสี่ยงจากต้นทนุทองคําทีอ่าจเพิ่มสงูขึน้จากอตัราแลกเปลี่ยนได้ โดยในส่วนของผู้

ลงทนุเพื่อเก็งกําไรทองคํา เมื่อเห็นว่า อตัราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มที่จะสงูขึน้หรือแขง็ค่าขึน้ ทาํให้ต้อง

ใช้เงินบาทในปริมาณทีม่ากขึน้ในการนําเข้าทองคําจากต่างประเทศ เป็นการส่งสญัญาณให้ทราบวา่

ราคาทองคาํแท่งมีแนวโน้มที่จะสงูขึน้ ก็อาจจะทําการซือ้ทองคําแท่งไว้ก่อนเพื่อเก็งกําไรตอ่ไป 
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2.3 ดชันีความเชื่อมัน่ของผู้บริโภค (CCI) เป็นปัจจยัที่มผีลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคํา
แทง่ในประเทศไทย กล่าวคือ ในสภาวะทีส่ถานการณ์ต่างๆ ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ และการเมือง
ภายในประเทศท่ีไม่แน่นอนในปัจจุบนั เป็นปัจจยัดงึดดูให้ผู้ลงทนุต้องหนัมาให้ความสนใจและให้
ความสําคญัมากขึน้ เพือ่ใช้เป็นข้อมลูในการพิจารณาประกอบการตดัสินใจลงทนุในทองคาํแท่ง โดย
หากมีการคาดการณ์วา่ดชันีความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคมีแนวโน้มจะลดลง ก็จะเป็นตวัชกัจงูความ
สนใจของผู้ทีต้่องการลงทนุในทองคาํแท่ง ให้หนัมาลงทนุซือ้มากขึน้เพื่อหวงัเก็งกําไรจากราคา
ทองคาํทีน่่าจะขยบัตวัสงูขึน้ในระยะยาว ในขณะที่ผู้ค้าทองอาจจะทาํการเตรียมแผนการรองรับ
ความต้องการทองคําแท่งทีอ่าจจะมีเพิม่มากขึน้ของผู้ทีต้่องการซือ้ทองคาํ เพื่อวางแผนและเตรียม
สินค้าให้ทนักบัความต้องการ 

 
ค าขอบคุณ 
 การวิจยัครัง้นีส้ําเร็จลลุว่งไปได้ด้วยด ี ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุหน่วยงานราชการและภาคธุรกิจเอกชนต่างๆที่ได้ให้
ความอนเุคราะห์ข้อมลู รวมทัง้คาํแนะนําสําหรับการศกึษาในเร่ืองนี ้ และทีส่ําคญัคือ คณุป่ินอนงค์ วยัเจริญ และคณุพชัรี ทอง
เสริม บณัฑติสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป รุ่นที ่4 คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ซึง่เป็นผู้ช่วยวจิยัในการศกึษา
ครัง้นี ้ นอกจากนีแ้ล้วผู้วจิยัยงัได้รับคําแนะนํา และความช่วยเหลือในการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของงานวิจยั รวมทัง้ให้
กําลงัใจในการทาํงานจากสมาชิกทกุคนในครอบครัว เพือ่นร่วมงาน และน้องๆในคณะวิทยาการจดัการ ตลอดจนได้รบัความ
กรุณาจากทา่นคณบดคีณะวิทยาการจดัการในความอนุเคราะห์ทกุๆด้าน จนทําให้งานวิจยัในครัง้นีส้ําเร็จลลุ่วงได้อยา่งสมบูรณ์
ตามวตัถปุระสงค์ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างราคาน า้มันกบัราคาหุ้นกลุ่มพลงังานในตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยระหว่างปี ค.ศ. 2004-2008 
Relationship Between Oil Price and Price of Stocks in Energy Sector of the Stock Exchange of Thailand During 

2004-2008  
บุญสวาท  พฤกษิกานนท์* , ชยัวฒิุ  ตัง้สมชยั* และสิริรฐั  สกุนัธา***  

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างราคานํา้มันกบัราคาหุ้นกลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย โดยข้อมลูทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นข้อมลูทุติยภมูิรายเดือนระยะเวลา  60  เดือนตัง้แต่มกราคม พ.ศ. 2547 
ถงึธนัวาคม พ.ศ.2551 จากศนูย์การเงินและการลงทนุ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยทาํการวเิคราะห์ข้อมลูโดย
ใช้เทคนิควิธีโคอินทเิกรชนั (Cointegration) และแบบจําลองเออเรอร์คอร์เรคชนั (Error Correction Mechanism) ตามแนวทาง
ของ Engle-Granger 
 ผลการศกึษาพบว่า ราคาหลกัทรัพย์ที่ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกบัราคานํา้มนัและมนียัสําคญัทางสถิติคือ ราคา
หลกัทรัพย์ PTT, ราคาหลกัทรัพย์ BANPU, ราคาหลกัทรัพย์ RATCH, ราคาหลกัทรัพย์ EGCOMP, ราคาหลกัทรัพย์ LANNA, 
ราคาหลกัทรัพย์ SCG, ราคาหลกัทรัพย์ TTC และ ราคาหลกัทรัพย์ MDX และจากการพจิารณาการปรับตวัระยะยาว พบว่า
หลกัทรัพย์ทีม่ีการปรับตวัเข้าสู่ดลุยภาพในระยะยาวเร็วทีส่ดุคือ ราคาหลกัทรัพย์ SCG รองลงมาคอื ราคาหลกัทรัพย์ RATCH 
 
Abstract 

This study is to analyze the relationship between oil price and price of stocks in energy sector of the 
Stock Exchange of Thailand during 2004-2008 by employing sixty related monthly data, from January 2004 to 
December 2008, retrieved from Finance and Investment Center, Faculty of Business Administration, Chiang Mai 
University. The study applies Co-integration and Error Correction Models by Engle and Granger. 
 The results reveal the statistically significant evidences of positive relationships between oil price and 
stock prices of PTT, BANPU, RATCH, EGCOMP, LANNA, SCG, TTC, and MDX. In addition, stock prices of SCG 
and RATCH exhibit the most and the second most rapid adjustment towards the long-run equilibrium, respectively. 
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บทน า 
ในการพฒันาประเทศของประเทศต่างๆ จําเป็นต้องใช้เงินทุนจํานวนมาก ประเทศไทยซึง่เป็นประเทศกําลงัพฒันาก็

เช่นเดียวกนั จําเป็นต้องใช้เงินทุนจํานวนมหาศาลในการพฒันาประเทศ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยนบัเป็นแหล่งระดม
เงินทุนแห่งหนึ่งที่มีบทบาทสําคญัในการระดมเงินทนุของประเทศ ในส่วนของการลงทุนของนักลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึง่มีบทบาทสําคญัในการเสริมสร้างสภาพคลอ่งให้กบัตลาดแรกและตลาดรองในการระดมทนุ โดยหวงัที่จะได้รับ
ผลตอบแทน นกัลงทนุจําเป็นต้องอาศยัข้อมลูเพื่อใช้ประกอบการตดัสนิใจในการลงทนุ เนื่องจากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วอนัเป็นผลมาจากปัจจยัต่างๆ ดงัทีจ่ะได้กล่าวต่อไป 
  นักลงทนุจะใช้ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้ นโดยทัว่ไป 
ถ้าดัชนีราคาหุ้ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีค่าสูงขึน้แสดงว่าราคาหุ้นส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์สูงขึน้ เม่ือ
เปรียบเทยีบกบัราคาหุ้นส่วนใหญ่ในวนัฐานและวนัทีผ่่านมา ในทางตรงข้าม ถ้าดชันีราคาหุ้นโน้มไปในทิศทางที่ลดลง แสดงให้
เหน็ถงึภาวะตลาดหุ้นกําลงัซบเซา ผู้ลงทนุสามารถใช้ประกอบการตดัสินใจลงทนุได้ การติดตามดชันีราคาหุ้นจะช่วยให้ผู้ลงทนุ
สามารถเห็นแนวโน้มของราคาหุ้นโดยทัว่ไปได้ว่าราคาหุ้นส่วนใหญ่มีแนวโน้มขึน้หรือลงหรือทรงตัว และยงันําไปใช้ในการ
คาดการณ์ต่างๆ เก่ียวกบัแนวโน้มของตลาดในอนาคตได้อีกด้วย นอกจากนี  ้ดชันีราคาหุ้นสามารถเป็นตวัชีนํ้าทางเศรษฐกิจที่
นกัวเิคราะห์สามารถนําไปประกอบการพิจารณาคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วย 
  สําหรับกลุ่มอตุสาหกรรมด้านพลงังาน พลงังานนบัเป็นสิ่งที่มีความสําคญัตอ่ระบบเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนทัว่โลก เป็นปัจจัยที่ทําให้โลกมีการพฒันาขบัเคลื่อนไปข้างหน้าได้ พลังงานเป็นสินค้าที่มีความเป็นสากล มีการซือ้
ขายกนัทัว่โลก ซึง่ตวัอยา่งที่เห็นได้ชดัก็คอื นํา้มนัปิโตรเลียมและพลงังานประเภทอ่ืน เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้า ก็ได้
มีการขยายเครือขา่ยการขนส่ง ท่อ และสายส่งระหวา่งประเทศมากขึน้ เช่น ในทวีปเอเชีย ทวีปยโุรปและทวปีอเมริกา ฯลฯ ทําให้
การลงทุนและการค้าพลังงาน มีความสําคัญในระดับประเทศและมีการขยายตัวมากขึน้เร่ือยๆ ต่อทัง้เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง อย่างไรก็ตามการจัดหาพลังงานให้ได้พลงังานมาและการนําพลังงานไปใช้ ล้วนแต่ต้องอาศัยการลงทุนปริมาณ
มหาศาล ดงัเช่น ทบวงพลงังานโลกหรือ IEA (International Energy Agency) ได้ประมาณการไว้ว่าในช่วงปี ค.ศ. 2000-2030 
โลกต้องลงทนุในกิจการพลังงานถึง 16 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เนื่องจากการลงทุนเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด จะเห็นได้ว่า
รัฐบาลได้พยายามผลกัดนัให้กิจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้า หรือการให้ผลประโยชน์ทางภาษีกับภาคเอกชนก็เพื่อส่งเสริม
ให้มีการลงทนุ ในช่วงปี ค.ศ. 2004 ที่ผ่านมาได้มีหุ้นในกลุ่มพลงังานเข้ามาระดมทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 
บริษัทไทยออยล์ (มหาชน) จํากดั และระยองเพียวริฟายเออร์ (มหาชน) จํากดั และในปี ค.ศ. 2005 ทางรัฐบาลมีนโยบายที่จะ
แปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย ซึง่เป็นรัฐวสิาหกิจขนาดใหญ่ให้เข้าตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อระดมทนุสําหรับการขยาย
กิจการในอนาคต จากการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของอตุสาหกรรมด้านพลงังาน เป็นสิ่งดึงดดูความสนใจของนักลงทนุที่ต้องการ
ลงทนุในหลกัทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง สามารถสร้างผลตอบแทนทัง้ในรูปเงินปันผลหรือผลกําไรจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ซึ่ง
นักลงทุนควรศึกษาข้อมลูพืน้ฐานของการดําเนินงานที่ผ่านมารวมทัง้วิเคราะห์แนวนโยบายในอนาคตของธุรกิจ ตลอดจนหา
เคร่ืองมือในการวดัผลการดาํเนินงานใหม่ๆ ของธุรกิจมาประกอบการตดัสินใจ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ต้องการ และลดความ
เสี่ยงจากการลงทนุได้ 
 การขึน้หรือลงของปริมาณและราคาในการซือ้ขายในแต่ละวนัของหลักทรัพย์ เนื่องมาจากหลายสาเหตุ ปัจจัยต่างๆ 
ในทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนแปลง ย่อมส่งผลให้ภาวะตลาดหลกัทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลง ผู้
ลงทนุโดยทัว่ไปนอกจากจะต้องทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหลกัทรัพย์ในขณะใดขณะหนึ่ง ว่ามีการเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างไรและเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใดแล้ว ยงัต้องการทราบว่าภาวะเหล่านีเ้กิดจากปัจจยัใดบ้าง  ยกตวัอย่างเช่น  ราคา
นํา้มนั อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปล่ียน เป็นต้น 
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ด้วยความสําคญัดงักล่าวมาข้างต้น  คณะผู้ วิจยัจึงมีความสนใจทีจ่ะศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างราคานํา้มนักบัราคา
หุ้นกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างปี ค.ศ. 2004 -2008 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ระดับราคานํา้มันมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างมาก การศกึษาวิจยัครัง้นีส้ามารถช่วยให้นกัลงทุนใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจในการลงทนุในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและช่วยในการประเมินถึงผลกระทบด้านต่างๆที่เก่ียวข้องกับราคาหุ้นกลุ่มพลังงานในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่อาจส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม  
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1.1) ทฤษฎี Cointegration  
     เนื่องจากการศกึษาในครัง้นี ้ข้อมลูทางเศรษฐกิจที่นํามาใช้เป็นข้อมลูอนกุรมเวลา(Time Series Data) ซึง่หาก

นํามาวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ของข้อมูลโดยตรง โดยที่ไม่มีการตรวจสอบก่อน มักเกิดปัญหา ความไม่น่ิงของข้อมูล (Non – 
Stationary) กล่าวคือ ค่าเฉล่ียและค่าความแปรปรวน จะมีค่าไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทําให้ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรของสมการมีความสมัพนัธ์ไม่แท้จริง โดยสงัเกตได้จากค่าสถิติบางอย่างอาทิ ค่า t-statistic จะไม่เป็นการแจกแจงที่เป็น
มาตรฐาน และค่า R2 ที่สงู ในขณะที่ค่า Durbin-Watson(DW) statistic อยู่ในระดบัตํ่าแสดงให้เห็นถึงค่าความคลาดเคลื่อนมี
ปัญหา Autocorrelation ในระดบัสงู จึงเป็นการยากทีจ่ะยอมรับได้ในทางเศรษฐศาสตร์ 

วิธีการที่จะจัดการกับข้อมูลที่มีลักษณะเป็น Non-Stationary มีอยู่หลายวิธี แต่วิธีที่ได้รับความแพร่หลาย คือ วิธี 
Cointegration และ Error Correction Mechanism เนื่องจากเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพระยะยาว 
(Cointegrating Relationship) และลกัษณะการปรับตัวในระยะสัน้ โดยการศึกษา Cointegration และ Error Correction 
Mechanism วธีิดงักล่าวมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1) ทําการทดสอบความเป็น Stationary ของตวัแปรที่นํามาใช้ในการศึกษาด้วย Unit Root Test โดยวิธี Dickey-
Fuller test (DF) หรือ Augmented Dickey-Fuller test (ADF)  

2) นําตวัแปรทีท่ําการทดสอบ Unit Root แล้ว มาหาดลุยภาพในระยะยาว โดยวิธีการของ Engle-Granger  
3) เม่ือพบวา่แบบจําลองมีความสมัพนัธ์ระยะยาวแล้ว จึงทาํการคาํนวณหาลกัษณะการปรับตวัในระยะสัน้ด้วยวิธีการ 

Error Correction Mechanism (ECM) 
จากขัน้ตอนดงักล่าวข้างต้น ต่อไปจะนําเสนอแนวคิดในกระบวนการศึกษา Cointegration และ Error Correction 

Mechanism ที่ใช้ในการศกึษา 
 
(1)   การทดสอบ Unit Root โดยวธีิ Dickey-Fuller test (DF) หรือ Augmented Dickey-Fuller test (ADF)  

การทดสอบหา Unit Root เป็นการทดสอบตวัแปรอนกุรมเวลาที่ใช้ในการศึกษาเพื่อทดสอบความเป็น Stationary 
[I(0) : Integrated of Order 0] หรือ Non-Stationary [I(d);d>0 : Integrated of Order d] โดยในการทดสอบ Unit Root ตาม
วิธีการของ Dickey and Fuller เป็นการทดสอบที่ทําการทดสอบตัวแปรที่เคลื่อนไหวไปตามช่วงเวลา ซึ่งมีลักษณะ 
Autoregressive Model โดยสามารถเขียนรูปแบบสมการได้เป็น 3 รูปแบบคือ 

ถ้า X t เป็นแนวเดินเชิงสุ่ม (Random Walk) 
X t =   X t - 1 +  t    (1)  

ถ้า X t เป็นแนวเดินเชิงสุ่มซึง่มีความโน้มเอียงทัว่ไปรวมอยูด้่วย (Random Walk with Drift) จะได้แบบจําลองดงันี ้
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X t =   +  X t - 1 +  t   (2)  
ถ้า X t เป็นแนวเดินเชิงสุ่มซึง่มีความโน้มเอียงทัว่ไปรวมอยูด้่วย (Random Walk with Drift) และมีแนวโน้มตามเวลา

เชิงเส้น (Linear Time Trend) จะได้แบบจําลองดงันี ้  
X t =    +  t +  X t - 1 +  t   (3)  

โดยที ่ X t และ X t - 1 คือตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา ณ เวลาที ่t และ t-1 
  ,  และ   คือค่าคงที ่
  t คือ แนวโน้มเวลา 

         t  คืออนุกรมตวัแปรสุ่ม ที่มีการแจกแจงแบบปกติที่เป็นอิสระต่อกนัและเหมือนกนั  (independent and 
identical distribution) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0 และค่าความแปรปรวนคงที่สามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์     t  ~ 

 2,0 du  
ในการทดสอบ X t มีความน่ิงของข้อมูลที่ Integrated of Order 0 (X t~I(0)) หรือไม่ สามารถทําการทดสอบได้โดย

การแปลงสมการที่ (1) (2) และ (3) ให้อยู่ในรูปของ First Differencing ( X t)โดยนํา X t - 1 ลบออกทัง้ 2 ข้างของสมการ (1), 
(2) และ (3) จะได้ 

 X t  =    X t - 1 +  t    (4) 
 X t  =     +  X t - 1 +  t   (5)   

  X t   =     +  t +  X t - 1 +  t   (6)  
โดยที ่   =  -1 
โดยมีสมมติฐานว่าง (Null Hypothesis) ในการทดสอบคือ   = 0 ในขณะที่สมมติฐานทางเลือก (Alternative 

Hypothesis) ในการทดสอบคือ   < 0 โดยทําการเปรียบเทียบค่าสถิติ t (t-statistic) ที่คํานวณได้กบัค่าที่เหมาะสมที่อยู่ใน
ตาราง Dickey-Fuller (Dickey-Fuller  Tables) หรือกบัค่าวิกฤต MacKinnon (MacKinnon Critical Values) ในกรณีที่ยอมรับ
สมมตฐิานหลกัแสดงว่าตวัแปรนัน้มีลกัษณะเป็น Non-Stationary ถ้าปฏิเสธสมมติฐานหลกัยอมรับสมมติฐานรองแสดงว่าตวั
แปรนัน้มีลกัษณะเป็น Stationary  

ในกรณีที่เกิดปัญหา Autocorrelation เราจะใช้วิธี Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) Test โดยเพิ่ม lagged 

change 













p

j

jtX
1

  เข้าไปในสมการทางขวามือ ของสมการ (4),(5) และ (6)  ซึง่สามารถทดสอบหาค่า Unit Root ได้ดกีวา่

โดยใช้แบบจําลองดงัต่อไปนี ้

        X t     =   X t - 1 + 





1i

 X t - 1 +  t   

        X t     =    +  X t - 1 + 





1i

 X t - 1 +  t  

        X t     =    +  t +  X t - 1 + 





1i

 X t - 1 +  t   

โดยที่   P =  จํานวนของ lag ที่ใส่เข้าไปเพือ่แก้ปัญหา Autocorrelation ในตวัแปรสุ่ม   
                                      
โดยจะมีการทดสอบเช่นเดียวกบัวิธีการของ Dickey and Fuller เพราะค่าสถิติทดสอบมีการแจกแจงเชิงเส้นกํากบัที่

เหมือนกนั ดงันัน้จงึสามารถใช้คา่วิกฤตแบบเดยีวกนัได้ 
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กรณีที่ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า Xt มียูนิทรูทนัน้ต้องนําค่า ΔXt มาทํา Differencing ไปเร่ือยๆ จนสามารถ
ปฏเิสธสมมติฐานท่ีวา่ Xt เป็น Non – Stationary Process ได้ เพื่อทราบ Order of Integration (d) ว่าอยู่ในระดบัใด [Xt ~ I(d) 
; d > 0]  

ภายหลงัจากทราบค่า d (Order of Integration) แล้วต้องทําการ Differencing ตวัแปร (เท่ากบั d+1 ครัง้) ตาม
กระบวนการของ Box – Jenkin Method ก่อนที่จะนําตวัแปรดงักล่าวมาทําการ Regression เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา Spurious 
Regression ถึงแม้วิธีนีจ้ะได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่การกระทําดังกล่าวจะทําให้แบบจําลองที่ได้จากการ
ประมาณขาดข้อมลูในสว่นของการปรับตวัแปรตา่งๆ เพื่อเข้าสูด่ลุยภาพระยะยาว (รังสรรค์ หทยัเสรี,2538)   

ต่อมาในปี 1987 Robert F. Engle และ Clive W.J Granger ได้เสนอบทความทางวิชาการเร่ือง Cointergration 
and Error Correction: Representation, Estimation and Testing ซึง่ Cointegration and Error Correction เป็นเศรษฐมิติ
แนวใหม่ที่ใช้กับข้อมูลอนุกรมในการหาดุลยภาพระยะยาวจากข้อมลู โดยไม่ผ่านการทํา Differencing เพื่อแก้ปัญหาข้อมูล
อนกุรมเวลาที่มีลกัษณะเป็น Non-Stationary 

 
(2)   การทดสอบ Cointegration 
หลงัจากทดสอบ Unit Root ของแตล่ะตวัแปรแล้ว ก็จะนําตวัแปรเหล่านัน้มาทดสอบดลุยภาพในระยะยาวตามวธีิของ 

Engle-Granger 
 ถ้ามีความสมัพนัธ์ระยะยาว (long run relationship) ระหวา่งตวัแปรสองตวั (หรือมากกว่า) ที่มีลกัษณะไม่น่ิง 
(nonstationary) ก็จะปรากฎส่วนเบี่ยงเบนทีอ่อกไปจากทางเดนิของความสมัพนัธ์ระยะยาว (long run path) ดงักล่าวก็จะมี
ลกัษณะนิ่ง (stationary) กรณีเช่นนีต้วัแปรท่ีเราพิจารณาอยู่จะถกูเรียกว่า cointegrated เพราะฉะนัน้ตามคํานิยามของ Engle 
and Granger เก่ียวกบัการ cointegration ของสองตวัแปรจะเป็นดงันีค้อื ถ้า x t และ y t เป็นอนกุรมเวลา x t และ y t จะถกู
เรียกว่าเป็นอนัดบัของการ cointegrated of order d,b ซึง่เขียนแทนด้วยสญัลกัษณ์ x t , y t  ~ CI(d,b) ถ้า x t และ y t เป็น 
integrated of order d ซึง่เขียนแทนด้วยสญัลกัษณ์ I(d) และจะต้องมีการรวมเชิงเส้น (linear combination) ของตวัแปรทัง้สอง
นี ้สมมติวา่เป็น  x t +  y t ซึง่จะต้องเป็น integrated of order (d-b) โดยที ่d   b > 0 เวกเตอร์ [ ,  ] นีจ้ะถกูเรียกว่า
เวกเตอร์ที่ทําให้เกิดการร่วมกนัไปด้วยกนั (cointegrating vector) ยกตวัอยา่งเช่น ถ้า x t และ y t เป็น I(1) ทัง้คู่ และพจน์คา่
ความคาดเคลื่อน (error term)   t ของการถดถอยเชิงเส้น (linear regression) ของตวัแปรทัง้สองเป็นกระบวนการน่ิง 
(stationary process) I(0) , x t และ y t จะถกูเรียกว่าเป็นอนัดบัของการร่วมกนัไปด้วยกนั (cointegrated of order) (1,1) หรือ 
x t , y t  ~ CI(1,1) 
 สําหรับการทดสอบการ cointegration นัน้ให้ใช้ส่วนตกค้างหรือสว่นท่ีเหลือ (residuals) จากสมการถดถอย 
(regression equation) ที่เราต้องการจะทดสอบ cointegration ได้แก่ ê t  มาทาํการถดถอยดงัสมการต่อไปนี ้
                 ê t     =  ê t - 1 + v t    
 และนําค่าสถิต ิt (t-statistic) ซึง่ได้มาจากอตัราส่วนของ ̂ /S.E. ̂  ไปเปรียบเทยีบกบัคา่วกิฤต MacKinnon โดยที่ H 

0:   = 0 คือการไม่มีการร่วมกนัไปด้วยกนั (null hypothesis of no cointegration) การปฏเิสธ H 0 คือมีลกัษณะร่วมกนัไป
ด้วยกนั (cointegrated)  
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1.2) แนวคิดเกี่ยวกบัความสัมพันธ์เชงิดุลยภาพในระยะสัน้ ตามแบบจ าลองเอเรอร์คอเรคชนั    
          (Error-Correction Model: ECM) 

    ตามหลกัของ Granger representation กล่าวว่า ถ้าพบความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวระหว่างตวัแปรที่
นํามาทดสอบแล้วจะสามารถสร้างแบบจําลองเรียกว่า Error Correction Model เพื่ออธิบายการปรับตวัในระยะสัน้ของตวัแปร
ต่างๆเพื่อให้เข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาว โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการปรับตวัของตวัแปร
ต่างๆ ในระยะยาว ( 1te ) เข้าไปด้วย ซึง่สามารถแสดงได้ดงันี ้

te = tY - t - tx  
   ttttt yxlaggedex 111 ,     
   ttttt yxlaggedey 212 ,     

โดยที ่    1te  คือ Error Correction Term 

t1 และ t2 เป็น white noise process 

1 และ 2  เป็นค่าพารามิเตอร์ที่มีค่าไม่เท่ากบัศนูย์ 
จากรูปแบบความสมัพนัธ์จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของตวัแปร tx และ ty  ต่างขึน้อยู่กบัฟังก์ชนั Distributed 

Lags of First Difference ของ xt  และ yt รวมทัง้ตวั Error Correction Term ที่ลา่ช้าออกไปช่วงเวลาหน่ึง รูปแบบการปรับตวัใน
ระยะสัน้ตามแบบจําลองของ ECM ที่แสดงนี ้แสดงการปรับตวัในระยะสัน้เมื่อระบบเศรษฐกิจขาดความสมดลุ เพือ่ให้เข้าสูด่ลุย
ภาพระยะยาว  tt xy   

 
2.   แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 

ในการศกึษาครัง้นีจ้ะแบง่ทําการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างราคานํา้มนักบัราคาหุ้นกลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย โดยแบง่หลกัทรัพย์กลุ่มพลงังานออกเป็น 9 บริษทั ซึง่ในการศกึษาครัง้นีจ้ะประมาณแบบจําลอง 14 
แบบจําลองดงันี ้
 1)    )(PTT oilPfP    
 2)    )(BPC oilPfP   
 3)    )(BANPU oilPfP   
 4)     )(RATCH oilPfP   
 5)     )(EGCOMP oilPfP   
 6)      )(LANNA oilPfP   
 7)     )(SCG oilPfP   
 8)    )(EASTW oilPfP   
 9)    )( oilRPC PfP   
 10)   )( oilESSO PfP   
 11)  )( oilTCC PfP   
 12)  )( oilBAFS PfP   
 13)  )( oilIRPC PfP   
 14)  )( oilIRPC PfP   
โดยที ่ oilP        คือ ราคานํา้มนั 
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PTTP        คือ ราคาหุ้นบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (มหาชน) จํากดั (PTT) 

BCPP        คือ ราคาหุ้นบริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) (BCP) 

BANPUP        คือ ราคาหุ้นบริษัทบ้านป ู(มหาชน) จํากดั (BANPU) 

RATCHP        คือ ราคาหุ้นบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิง้ (มหาชน) จํากดั (RATCH) 

EGCOMPP      คือ ราคาหุ้นบริษัทผลิตไฟฟ้า (มหาชน) จํากดั (EGCOMP) 

LANNAP         คือราคาหุ้นบริษัทลานนารีซอร์สเซล (มหาชน) จํากดั (LANNA) 

SCGP         คือราคาหุ้นบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากดั (มหาชน) (SCG) 

EASTWP         คือราคาหุ้นบริษัทจดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้ (มหาชน) จํากดั (EASTW) 

RPCP         คือราคาหุ้นบริษัท ระยองเพยีวริฟายเออร์ จํากดั (มหาชน) (RPC) 

ESSOP         คือราคาหุ้นบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (ESSO) 

TCCP         คือราคาหุ้นบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (TCC) 

BAFSP         คือราคาหุ้นบริษัท บริการเชือ้เพลิงการบินกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (BAFS) 

IRPCP         คือราคาหุ้นบริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) (IRPC) 

MDXP         คือราคาหุ้นบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากดั (มหาชน) (MDX) 
 

3. สมมติฐาน 
ราคาหุ้นทกุตวัในกลุ่มพลงังาน มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนักบัราคานํา้มนั 

 
วิธีการศึกษา 
1. ขอบเขตการศึกษา 

การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างราคานํา้มันกับราคาหุ้นกลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในครัง้นีไ้ด้
ศกึษาธุรกิจในกลุ่มพลงังานทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์จํานวน 9 แหง่ โดยใช้ข้อมลูทตุยิภมูิรายเดอืนระยะเวลา  60  เดือน
ตัง้แต่มกราคม พ.ศ. 2547 ถึงธนัวาคม พ.ศ.2551 จากศนูย์การเงินและการลงทนุ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซึ่ง
บริษัทท่ีได้ทําการศกึษาประกอบด้วย 14 บริษัทดงันี ้

1) บริษัทการปิโตรเลียมแหง่ประเทศไทย (มหาชน) จํากดั (PTT) 
2) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) (BCP) 
3) บริษัทบ้านป ู(มหาชน) จํากดั (BANPU) 
4) บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิง้ (มหาชน) จํากดั (RATCH) 
5) บริษัทผลิตไฟฟ้า (มหาชน) จํากดั (EGCOMP) 
6) บริษัทลานนารีซอร์สเซล (มหาชน) จํากดั (LANNA) 
7) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากดั (มหาชน)(SCG) 
8) บริษัทจดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้ (มหาชน) จํากดั (EASTW) 
9) บริษัท ระยองเพยีวริฟายเออร์ จํากดั (มหาชน) (RPC) 
10) บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (ESSO) 
11) บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (TCC) 
12) บริษัท บริการเชือ้เพลิงการบินกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (BAFS) 
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13) บริษัท ไออาร์พซีี จํากดั (มหาชน) (IRPC) 
14) บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากดั (มหาชน) (MDX) 

2. ขัน้ตอนการศึกษา 

ในการศึกษาครัง้นีใ้ช้วิธี Cointegration และ Error Correction Mechanism ซึง่วิธีนีจ้ะใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
วเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพระยะยาว หาลกัษณะการปรับตวัในระยะสัน้ ซึง่มีขัน้ตอนการศกึษาดงันี  ้

1)  ทําการทดสอบความเป็น Stationary ของตัวแปรที่นํามาใช้ในการศึกษาด้วย Unit root test โดยวิธี 
Dickey-Fuller test(DF) หรือ Augmented Dickey-Fuller test (ADF) โดยสร้างแบบจําลอง 3 แบบจําลองดงันี ้

 X t  =    X t - 1 +  t    
 X t  =     +  X t - 1 +  t     

   X t   =     +  t +  X t - 1 +  t  
โดยที ่ X t และ X t - 1 คือตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา ณ เวลาที ่t และ t-1ซึง่ในการศกึษาครัง้นีค้อื ราคานํา้มนั 

และราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน 
  ,  และ   คือค่าคงที ่
  t คือ แนวโน้มเวลา 

          t  คืออนกุรมตวัแปรสุ่ม  
นํามาทดสอบสมมติฐาน โดยมีสมมติฐานคือ 

:0H    = 0  
:aH     < 0  

ทําการเปรียบเทียบค่าสถิติ t (t-statistic) ที่คํานวณได้กบัค่าที่เหมาะสมที่อยู่ในตาราง Dickey-Fuller 
(Dickey-Fuller  Tables) หรือกบัค่าวิกฤต MacKinnon (MacKinnon Critical Values) ในกรณีที่ยอมรับสมมติฐานหลกัแสดง
วา่ตวัแปรนัน้มีลกัษณะเป็น Non-Stationary ถ้าปฏเิสธสมมติฐานหลกัยอมรับสมมติฐานรองแสดงว่าตวัแปรนัน้มีลกัษณะเป็น 
Stationary 

ในกรณีที่เกิดปัญหา Autocorrelation เราจะใช้วิธี Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) Test โดย

เพิม่ lagged change 













p

j

jtX
1

  เข้าไป ซึง่สามารถทดสอบหาค่า Unit Root ได้ดกีวา่โดยใช้แบบจําลองดงัตอ่ไปนี ้

        X t     =   X t - 1 + 





1i

 X t - 1 +  t   

        X t     =    +  X t - 1 + 





1i

 X t - 1 +  t  

        X t     =    +  t +  X t - 1 + 





1i

 X t - 1 +  t         

โดยที่   P =  จํานวนของ lag ที่ใส่เข้าไปเพือ่แก้ปัญหา   
                                                    Autocorrelation ในตวัแปรสุม่  

โดยจะมีการทดสอบเช่นเดียวกบัวิธีการของ Dickey and Fuller เพราะค่าสถิติทดสอบมีการแจกแจงเชิง
เส้นกํากบัทีเ่หมือนกนั ดงันัน้จงึสามารถใช้ค่าวิกฤตแบบเดียวกนัได้ 
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2) หลงัจากทดสอบ Unit Root ของแตล่ะตวัแปรแล้ว ก็จะนําตวัแปรเหล่านัน้มาทดสอบดลุยภาพในระยะยาวตามวธีิ
ของ Engle-Granger 

3)   เมื่อพบวา่แบบจําลองมีความสมัพนัธ์ระยะยาวแล้ว จึงทาํการคาํนวณหาลกัษณะการปรับตวัในระยะสัน้ด้วย
วธีิการ Error Correction Mechanism (ECM) 

 
ผลการศึกษา 

การศึกษาในครัง้นีต้้องการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างราคานํา้มนักบัราคาหุ้นกลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย โดยใช้ข้อมลูรายเดือนระหวา่งปี พ.ศ. 2547-2551 รวมทัง้สิน้ 60 เดือน ใช้ข้อมลูราคานํา้มนัของบริษัทจดทะเบียน 
14 บริษัท ผลการวเิคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคอื (1) ผลการทดสอบความนิ่งของราคานํา้มนักบัราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน ด้วย 
การทดสอบ Unit root test โดยวธีิ Dickey-Fuller test(DF) หรือ Augmented Dickey-Fuller test (ADF) (2) การทดสอบดลุย
ภาพในระยะยาวตามวธีิของ Engle-Granger (3) คํานวณหาลกัษณะการปรับตวัในระยะสัน้ด้วยวิธีการ Error Correction 
Mechanism (ECM) 
  
1. ผลการทดสอบความน่ิงของข้อมูลหรือยนิูทรูท (Unit root test) 

ในการทดสอบ Unit Root ของข้อมูลนัน้เพื่อต้องการพิจารณาว่าข้อมูลนัน้มีความนิ่ง Stationary [I(0) ; 
Integrated of Order 0] หรือไม่มีความนิ่ง Non-Stationary  [I(d) ; Integrated of Order d] ทัง้นีเ้พื่อหลีกเลี่ยงข้อมลูที่มี
ค่าเฉลีย่ และความแปรปรวน ที่ไม่คงทีใ่นแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกนั โดยทําการทดสอบตามวิธี Dickey-Fuller Test (DF) แต่
หากพบวา่เกิดปัญหา Autocorrelation เกิดขึน้ก็จะใช้วธีิ Augmented Dickey-Fuller Test (ADF)  

ในการทดสอบว่าแบบจําลองทีเ่หมาะสมนัน้มี จดุตดัแกนและแนวโน้มเวลาหรือไม่ จะดไูด้จากค่า F-test ที่คาํนวณ
ได้ว่ามีค่าเท่าไหร่ ระหว่างแบบจําลองรูปแบบที่ปราศจากจุดตดัแกนและแนวโน้มเวลา (Without Intercept and Trend) 
แบบจําลองที่มีจุดตดัแกนแต่ปราศจากแนวโน้มเวลา (With Intercept but Without Trend) และแบบจําลองที่มีจุดตดัแกนและ
แนวโน้มเวลา (With Intercept and Trend) เปรียบเทยีบกบัคา่สถิติจากการเปิดตารางว่ายอมรับสมมติฐานหรือไม่ เพื่อทําการ
เลือกรูปแบบของแบบจําลอง  
  สําหรับการพิจารณาความนิ่งของข้อมลูนัน้จะทาํการเปรียบเทียบค่าสถิติ T-Statistic  กบัค่าสถิติ Mackinnon Critical  
โดยดูค่าสถิติ Mackinnon Critical ที่ระดบันัยสําคญัร้อยละ 1ของแบบจําลอง ถ้าค่าสถิติ T-Statistic  มีค่ามากกว่าค่า 
Mackinnon Critical แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักดังนัน้ข้อมูลอนุกรมเวลานัน้มีลักษณะไม่น่ิง ซึ่งแก้ไขได้โดยการทํา 
Differencing ลําดบัที ่1 หรือ ลําดบัถดัไปจนกว่าข้อมลูอนกุรมเวลานัน้จะมีลกัษณะน่ิง  

ผลการศกึษาแสดงให้เหน็ว่าตวัแปรต่างๆมีลกัษณะไม่นิ่งที่ระดบัความสมัพนัธ์ของข้อมลู 0 I(0)  เพราะที่ระดบั Level 
นัน้ เมื่อพิจารณาค่าสถิติของแบบจําลองทัง้ 3 รูปแบบคอืแบบจําลองรูปแบบทีป่ราศจากจดุตดัแกนและแนวโน้มเวลา (Without 
Intercept and Trend) แบบจําลองที่มีจุดตดัแกนแต่ปราศจากแนวโน้มเวลา (With Intercept but Without Trend) และ
แบบจําลองที่มีจุดตัดแกนและแนวโน้มเวลา (With Intercept and Trend) พบว่ามีค่าสถิติT-Statistic มากกว่าค่าสถิติ 
MacKinnon Critical แสดงให้เห็นถึงการยอมรับสมมติฐานหลกัที่ระดบันัยสําคญัร้อยละ 1 แสดงว่าที่ระดบั  Level มีลกัษณะ
ไม่นิ่ง หรือมี  Unit Root ในแบบจําลองทัง้ 3 รูปแบบ ดงันัน้จึงต้องนําตวัแปรต่างๆมาทําการทดสอบ Order Of Integration ที่
ระดบัสงูขึน้ โดยการหาผลต่างระดบัที่ 1 (1st differences) หรือ I(1)  

จากการศกึษาพบว่าตวัแปรทกุตวัมีลกัษณะน่ิงที่ระดบัความสมัพนัธ์ของข้อมลูที ่1 I(1) เพราะจากการทดสอบค่าสถิติ
ของแบบจําลอง 3 รูปแบบที่ผลต่างระดบัที่ 1 พบว่าค่าสถิติ T-Statistic มีค่าน้อยกว่าค่าสถิติ MacKinnon Critical ซึง่แสดงว่า
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ปฏเิสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ ตวัแปรทกุตวัมีลกัษณะน่ิง หรือไม่มี Unit Root ในแบบจําลอง 3 รูปแบบ ท่ีระดบันยัสําคญัร้อยละ 
1 

 
2. การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) 
 การทดสอบความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพระยะยาว (Long-run relationship) ของข้อมลูอนกุรมเวลา ตามกระบวนการ 
cointegration และ error correlation mechanism ซึง่เทคนิคสามารถใช้วิเคราะห์ข้อมลูอนกุรมเวลาที่มีลกัษณะไม่นิง่ได้โดยไม่
เกิดปัญหาความสมัพนัธ์ที่ไม่แท้จริง ซึง่การศกึษาจะใช้วธีิการทดสอบของ Engle and Granger โดยมีขัน้ตอนการทดสอบ
ดงัตอ่ไปนี ้
1.การทดสอบตวัแปรในแบบจําลองวา่มีลกัษณะเป็น non-stationary process หรือไม่โดยวิธี ADF test 
2.การประมาณสมการถดถอย (regression equation)ด้วยวิธี ordinary least square (OLS) 
3.ส่วนตกค้างหรือส่วนทีเ่หลือ (residuals) จากสมการถดถอย (regression equation) ที่เราต้องการจะทดสอบ cointegration 
ได้แก่  ê t  มาทาํการถดถอยดงัสมการต่อไปนี ้
      ê t     =  ê t - 1 + v t    
 และนําค่าสถิต ิ t (t-statistic) ซึง่ได้มาจากอตัราส่วนของ  ̂ /S.E. ̂ ไปเปรียบเทยีบกบัคา่วิกฤต MacKinnon โดยที่ 
H0:    = 0 คือการไม่มีการร่วมกนัไปด้วยกนั (null hypothesis of no cointegration) การปฏเิสธ H0 คือมีลกัษณะร่วมกนัไป
ด้วยกนั (cointegrated)  
 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพระยะยาว (Cointegration) ของหลกัทรัพย์ในกลุ่มพลงังาน และราคานํา้มนั 
ซึง่สามารถแสดงแบบจาํลองของหลกัทรัพย์แตล่ะหลกัทรัพย์ได้ดงันี ้
 
ตารางที่ 1   การทดสอบความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพระยะยาว (Cointegration) ของหลกัทรัพย์ในกลุ่มพลงังาน และราคานํา้มนั  
  

Cointegration Independent variable = oilP  
Dependent 
variable 

C Coefficient 
of oilP  

ADF Test 
of residual 

Integration 
of residaul 

Prob R2 

 

PTTP  98.30146 
(0.0000) 

2.014541 
(0.0000) 

-2.190892** I[0] 0.000000 0.681866 

BCPP  13.97728 
(0.0000) 

-0.022931 
(0.0968) 

-1.563624 I[1] 0.096755 0.046834 

BANPUP  -42.02386 
(0.0369) 

3.921594 
(0.0000) 

-2.109034** I[0] 0.000000 0.771874 

RATCHP  36.72084 
(0.0000) 

0.056544 
(0.0084) 

-
2.802758*** 

I[0] 0.008466 0.113628 

EGCOMPP  66.75880 
(0.0000) 

0.260488 
(0.0010) 

-1.635299* I[0] 0.000965 0.172565 

LANNAP  3.864273 
(0.0001) 

0.121039 
(0.0000) 

-
2.777927*** 

I[0] 0.000000 0.590050 
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SCGP  3.706702 
(0.0000) 

0.006022 
(0.0001) 

-
5.052210*** 

I[0] 0.000106 0.229864 

EASTWP  3.743986 
(0.0000) 

0.008835 
(0.0242) 

-0.946798 I[1] 0.115599 0.084522 

RPCP  5.485776 
(0.0000) 

-0.009814 
(0.0834) 

-0.264961 I[1] 0.187896 0.050803 

ESSOP  13.97728 
(0.0000) 

-0.022931 
(0.0968) 

-1.563624 I[1] 0.246201 0.046834 

TCCP  0.750302 
(0.0308) 

0.019906 
(0.0001) 

-
2.915993*** 

I[0] 0.000119 0.226976 

BAFSP  5.905645 
(0.0000) 

0.037883 
(0.0000) 

-0.839131 I[1] 0.000000 0.429056 

IRPCP  4.888613 
(0.0000) 

0.009856 
(0.2172) 

-1.239635 I[1] 0.217179 0.026136 

MDXP  0.897684 
(0.0007) 

0.018284 
(0.0000) 

-2.184563** I[0] 0.000003 0.312493 

 
 

 จากตารางที ่ 1 พบวา่หลกัทรัพย์ในกลุ่มพลงังาน และราคานํา้มนัท่ีมีความสมัพนัธ์ในระยะยาว 8 หลกัทรัพย์ จาก
ทัง้หมด 14 หลกัทรัพย์ ได้แก่ ราคาหลกัทรัพย์ PTT, ราคาหลกัทรัพย์ BANPU, ราคาหลกัทรัพย์ RATCH, ราคาหลกัทรัพย์ 
EGCOMP, ราคาหลกัทรัพย์ LANNA, ราคาหลกัทรัพย์ SCG, ราคาหลกัทรัพย์ TTC และ ราคาหลกัทรัพย์ MDX โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั ซึง่ราคานํา้มนัมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพย์ BANPU มากที่สดุเมื่อพิจารณาค่า 2R  โดย
พบวา่ค่า  2R = 0.771874  หมายความว่า ตวัแปร ราคานํา้มนั มีอิทธิต่อ ราคาหลกัทรัพย์ BANPU ร้อยละ 77.1874 สําหรับที่
เหลือร้อยละ 22.8126 เป็นอิทธิพลของตวัแปรอื่น สาํหรับราคาหลกัทรัพย์ทีมี่ความสมัพนัธ์กบัราคานํา้มนัน้อยท่ีสดุได้แก่  ราคา
หลกัทรัพย์ RATCH ซึง่มีคา่ 2R = 0.113628 
 
3. การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะสัน้ตามแบบจ าลองเอเรอร์คอเรคชัน (Error Correction Model: ECM)  
 ผลการทดสอบสามารถแสดงแบบจําลองเอเรอร์คอเรคชัน (Error Correction Model: ECM) ของหลกัทรัพย์ในกลุ่ม
พลงังานแต่ละหลกัทรัพย์ดงันี ้
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ตารางที่ 2   การทดสอบความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพระยะสัน้ตามแบบจําลองเอเรอร์คอเรคชนั (Error Correction Model 
:ECM) ของหลกัทรัพย์ในกลุ่มพลงังาน และราคานํา้มนั  

 Independent variable = oilP  
Dependent 
variable 

C Coefficient 
of oilP  

Coefficient of 

1terror  
Prob R2 

 

PTTP  -0.062611 2.004750 -0.151619 0.000000 0.416099 

BCPP  ไม่สามารถหาการปรับตวัในระยะสัน้ได้ 

BANPUP  0.875873 2.904489 -0.122698 0.000001 0.385645 

RATCHP  -0.014275 0.127694 -0.325999 0.005330 0.170507 

EGCOMPP  -0.358065 0.145217 -0.054390 0.345832 0.037211 

LANNAP  -0.015141 0.121041 -0.240718 0.001197 0.213602 

SCGP  -0.015124 0.001669 -0.388958 0.000006 0.350986 

EASTWP  ไม่สามารถหาการปรับตวัในระยะสัน้ได้ 

RPCP  ไม่สามารถหาการปรับตวัในระยะสัน้ได้ 

ESSOP  ไม่สามารถหาการปรับตวัในระยะสัน้ได้ 

TCCP  -0.028124 0.015519 -0.197216 0.010457 0.150302 

BAFSP  ไม่สามารถหาการปรับตวัในระยะสัน้ได้ 

IRPCP  ไม่สามารถหาการปรับตวัในระยะสัน้ได้ 

MDXP  -0.017028 0.007043 -0.086748 0.498040 0.024588 
 
 จากการทดสอบหาความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพระยะสัน้ตามแบบจําลองเอเรอร์คอเรคชนั (Error Correction Model 
:ECM) พบว่า มีการปรับตวัในระยะสัน้ของ ราคาหลักทรัพย์ PTT, ราคาหลกัทรัพย์ BANPU, ราคาหลกัทรัพย์ RATCH, ราคา
หลกัทรัพย์ LANNA, ราคาหลกัทรัพย์ SCG, และ ราคาหลกัทรัพย์ TTC และพบว่าหลกัทรัพย์ที่มีการปรับตวัเข้าสู่ดุลยภาพใน
ระยะยาวเร็วที่สดุคือ ราคาหลกัทรัพย์ SCG ซึง่มีค่าสมัประสิทธ์ิของการปรับตวั มีค่าเท่ากบั -0.388958 ที่ระดบัความเชื่อมั่น
ร้อยละ 99 อธิบายได้ว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆท่ีทําให้ราคาหลกัทรัพย์ SCG เกิดการเบี่ยงเบนออกจากดุลยภาพในระยะ
ยาว ราคาหลักทรัพย์ SCG ในเดือนถัดไปจะมีการปรับตวัร้อยละ 38.8958 เพื่อให้กลบัเข้าสู่ดลุยภาพระยะยาว รองลงมาคือ 
ราคาหลกัทรัพย์ RATCH มีค่าสัมประสิทธ์ิของการปรับตัว มีค่าเท่ากับ -0.325999 นอกจากนีห้ลักทรัพย์ BCP ,หลกัทรัพย์ 
EASTW ,หลกัทรัพย์ RPC ,หลกัทรัพย์ ESSO ,หลกัทรัพย์ BAFS และหลกัทรัพย์ IRPC ไม่สามารถหาการปรับตวัในระยะสัน้ได้ 
เนื่องจากราคาหลกัทรัพย์ดงักล่าวและราคานํา้มนัไม่มีความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพระยะยาว  
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การอภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
1. สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเพื่อหาความสมัพนัธ์ระหวา่งราคานํา้มนักบัราคาหุ้นกลุ่มพลงังานในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยระหว่างปี ค.ศ. 2004-2008 เพื่อคาดการณ์ถึงผลกระทบต่างๆที่เก่ียวข้องกบัราคาหุ้นกลุ่มพลงังาน ซึง่อาจ
ส่งผลตอ่ระดบัเศรษฐกิจ นอกจากนีย้งัเป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจลงทนุในหุ้นกลุ่มพลงังาน  ซึง่ทําการศึกษาธุรกิจในกลุม่
พลงังานที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์จํานวน 14 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 2.บริษทั เอสโซ ่
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 3.บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 4.บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 5.บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮ
ลดิง้ จํากดั (มหาชน) 6.บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 7.บริษัท ผลติไฟฟ้า จํากดั 
(มหาชน) 8.บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) 9.บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากดั (มหาชน) 10.บริษัท ระยองเพียวริฟาย
เออร์ จํากดั (มหาชน) 11.บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 12.บริษัท บริการเชือ้เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) 13.บริษัท ไออาร์พซีี จํากดั (มหาชน) 14.บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากดั (มหาชน) โดยใช้ข้อมลูทตุิยภมูิรายเดือน
ระยะเวลา  60  เดือนตัง้แต่มกราคม พ.ศ. 2547 ถงึธนัวาคม พ.ศ.2551 จากศนูย์การเงินและการลงทนุ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ การศกึษาแบง่ออกเป็น 3 ส่วนได้แก่(1) ผลการทดสอบความน่ิงของราคานํา้มนักบัราคาหุ้นกลุ่ม
พลงังาน ด้วย การทดสอบ Unit root test โดยวธีิ Dickey-Fuller test (DF) หรือ Augmented Dickey-Fuller test (ADF) (2) 
การทดสอบดลุยภาพในระยะยาวตามวธีิของ Engle-Granger (3) คํานวณหาลกัษณะการปรับตวัในระยะสัน้ด้วยวิธีการ Error 
Correction Mechanism (ECM) โดยแบบจําลองทีใ่ช้ในการศกึษาประกอบด้วย 2 ตวัแปร คอื ราคาหลกัทรัพย์ และราคานํา้มนั 
 ผลการทดสอบ Unit root ด้วยวิธี Augmented Dickey-Fuller Test ของข้อมลูราคาหลกัทรัพย์ ทัง้ 14 หลกัทรัพย์ และ
ราคานํา้มนั พบว่าที่ระดบั level ยอมรับสมมตฐิานหลกัที่ระดบันยัสาํคญัร้อยละ 1 แสดงว่าทีร่ะดบั Level มีลกัษณะไม่นิ่ง หรือ
มี Unit Root ในแบบจําลองทัง้ 3 รูปแบบ และเมือ่ทําสอบทีร่ะดบั First Differences พบวา่ตวัแปรทกุตวัมีลกัษณะน่ิงที่ระดบั
ความสมัพนัธ์ของข้อมลูที่ 1 I(1) เพราะจากการทดสอบคา่สถิตขิองแบบจําลอง 3 รูปแบบทีผ่ลต่างระดบัที่ 1 พบวา่ค่าสถิต ิ T-
Statistic มีค่าน้อยกวา่คา่สถิติ MacKinnon Critical ซึง่แสดงวา่ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั นั่นคอื ตวัแปรทกุตวัมีลกัษณะน่ิง 
หรือไม่มี Unit Root ในแบบจําลอง 3 รูปแบบ ทีร่ะดบันยัสําคญัร้อยละ 1 
 ผลการทดสอบ Cointegration หรือการหาความสมัพนัธ์ระยะยาวระหวา่งราคาหลกัทรัพย์และราคานํา้มนั พบวา่ 
ราคาหลกัทรัพย์ที่ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัราคานํา้มนัและมีนยัสําคญัทางสถิติคือ ราคาหลกัทรัพย์ PTT, ราคา
หลกัทรัพย์ BANPU, ราคาหลกัทรัพย์ RATCH, ราคาหลกัทรัพย์ EGCOMP, ราคาหลกัทรัพย์ LANNA, ราคาหลกัทรัพย์ SCG, 
ราคาหลกัทรัพย์ TTC และ ราคาหลกัทรัพย์ MDX 
 ผลการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิ โดยแบบจําลองเอเรอร์คอเรคชนั พบว่า มีการปรับตวัในระยะสัน้ของ ราคาหลกัทรัพย์ 
PTT, ราคาหลกัทรัพย์ BANPU, ราคาหลกัทรัพย์ RATCH, ราคาหลกัทรัพย์ LANNA, ราคาหลกัทรัพย์ SCG, และ ราคา
หลกัทรัพย์ TTC และพบว่าหลกัทรัพย์ทีม่ีการปรับตวัเข้าสู่ดลุยภาพในระยะยาวเร็วทีส่ดุคือ ราคาหลกัทรัพย์ SCG รองลงมาคือ 
ราคาหลกัทรัพย์ RATCH 
 
2. ข้อเสนอแนะ  
 1) สิง่ทีไ่ด้จากการศึกษาครัง้นี ้ นัน้ทําให้ทราบถงึความสมัพนัธ์ของราคานํา้มนัทีม่ีตอ่ราคาหลกัทรัพย์ แต ่ พบวา่ราคา
หลกัทรัพย์บางตวันัน้ไม่ได้มีความสมัพนัธ์กบัราคานํา้มนั ดงันัน้อาจมีปัจจยัอื่นๆที่น่าจะนํามาพจิารณา และการศกึษาครัง้นี ้
ศกึษาเฉพาะความสมัพนัธ์ระหว่างราคานํา้มนัและราคาหลกัทรัพย์ ซึง่ในความเป็นจริงอาจมีปัจจยัอื่นที่เป็นตวักําหนดราคา
หลกัทรัพย์ ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไปจึงควรมีการนําตวัแปรอ่ืนมาร่วมพิจารณา 
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 2) การศกึษาในครัง้นีใ้ช้ข้อมลูราคาหลกัทรัพย์และราคานํา้มนัเป็นข้อมลูรายเดือนซึง่อาจทาํให้ความสมัพนัธ์ที่หามา
ได้มคีวามละเอียดและแม่นยาํในระดบัหนึง่ ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรทาํการศกึษาข้อมลูที่เป็นรายสปัดาห์ หรือรายวนั 
เพือ่ความละเอียดและแม่นยํามากขึน้ 
 3) ในการศกึษาครัง้ต่อไป นอกจากศกึษาความสมัพนัธ์ด้วยวิธีการร่วมกนัไปด้วยกนั (Cointegration) แล้วควรมีการ
ทดสอบแบบวธีิอ่ืนด้วย เช่นการใช้ F-test เพือ่ให้ได้ผลการทดสอบทีแ่ม่นยาํมากขึน้ 

4) ในการศกึษาครัง้ต่อไป อาจเพิม่ตวัแปรทางเศรษฐกิจอื่นๆเพื่อเพิม่ความสามารถของตวัแบบในการอธิบายตวัแปร
ตาม หรือราคาหลกัทรัพย์ 
 5) ในการศกึษาครัง้ต่อไป อาจทาํการศกึษาถงึผลของราคานํา้มนัต่อกลุม่หลกัทรัพย์อื่นๆ 
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รูปแบบและการส่ือสารการด าเนินธุรกจิอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของ 
ธนาคารทสิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

Patterns and Business Communication though Corporate Social Responsibility (CSR)  
of Tisco Bank Public Company Limited 
นําชยั ทนธุรรมนิธิ * และ พิทกัษ์  ศิริวงศ์** 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ืองรูปแบบและการสื่อสารการดาํเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบตอ่สงัคมของธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)  เป็น
การวิจยัเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนือ้หา จากเอกสาร รายงานประจําปี   และการสมัภาษณ์ระดบัลึกนักสื่อสารองค์กร
ของธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)  ที่ทําหน้าที่สื่อสารการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสงัคม โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษา
ถงึรูปแบบการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคม กระบวนการสื่อสารกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร  รวมทัง้กระบวนในการสื่อสารการดาํเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรไปสู่สาธารณะ   ผลการศึกษาพบว่า
ธนาคารทิสโก้ฯ มีนโยบายที่สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสงัคม มีการปฏิบตัิที่ต่อเนื่องและยาวนาน โดยมี
การดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสงัคมที่เร่ิมจากมิติภายในก่อน โดยการให้ความสําคญักับการกํากับดูแลองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล จากนัน้ขยายไปสู่มิติภายนอกคือความรับผิดชอบต่อชุมชน ธนาคารทิสโก้ฯ มีกระบวนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทัง้ภายในและภายนอก การสื่อสารกบัผู้ มีส่วนได้เสียภายในคอืพนกังาน เพือ่ให้พนกังานเกิดการตระหนกั มีความเข้าใจ 
และปฏิบตังิานในแนวทางทีส่อดคล้องกบันโยบายของธนาคาร การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรเป็นการสื่อสารกบั
ผู้ ถือหุ้น เจ้าหนี ้คู่ค้า คูแ่ข่ง ลกูค้า และชุมชนเพื่อแจ้งข้อมลูข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กร ให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ การ
ให้ความร่วมมือ และสนบัสนนุองค์กรให้สามารถดําเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสงัคมได้อยา่งยัง่ยนื สว่นการสื่อสารการดําเนิน
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรสู่สาธารณะใช้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อมวลชนต่างๆ เพื่อเสริมภาพลกัษณ์
ให้เป็นท่ียอมรับและน่าเช่ือถือ การจดัทํารายงานพิเศษความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทเป็นการนําเสนอข้อมลู และกิจกรรม
ด้านการดาํเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสงัคมในแตล่ะปี ในขณะที่การจดัโครงการหรือกิจกรรมการรณรงค์ต่าง ๆ สามารถแสดง
ถงึความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรสู่สาธารณชน  ก่อให้เกิดผลดีทัง้ตอ่องค์กรและสงัคมโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
* นกัศกึษา สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและเอกชน คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร เพชรบุรี 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการจดัการชมุชน คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร เพชรบุรี 
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Abstract 
This study focuses on pattern and business communication through corporate social responsibility (CSR) 

of Tisco Bank Public Company Limited. The study is qualitative research by using content analysis and in depth 
interview. The objective is to study the patters of business obligation for customers, and study the processes of 
business communication with the internal and external sectors for executing responsibly to external environment 
and society. The research showed that Tisco Bank Public Company Limited has a policy that conforms to the 
business ethics and has bought itself to the obligations of society, which it continually works on. The process, itself 
starts with its own internal development, which aims for sustainable businesses practices by focusing on 
regulating the organization for good governance. Later, it will develop itself externally, which aims to be socially 
responsible. As for the studies that were carried out, the primary losses from the internal sections, are on the 
employee understanding and conforming to the bank policies.  The process of communication with stakeholders 
such as shareholders, loaners, corporations, competitors, consumers and the society is to give them the 
understanding and information on the progress of the organization, and with it the support from the public to the 
organization  for its sustainable business practices.           

The organization has advertised through various media to improve the image and to make it well 
recognized. By working with the society in mind, the company can be more fully responsible to its surrounding 
environment. Furthermore, development and activity campaigns can fully show the responsibility of the 
organization and with it the benefits to both organization and society.  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   
 ปัจจบุนันีส้ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย (Global Recession) ที่เกิดขึน้ได้สะท้อนถึงความเสื่อมถอยของระบบทนุนิยม
เสรี องค์กรธุรกิจรายใหญ่หลายรายต้องตกอยู่ในสภาวะล้มละลาย และหลายรายรัฐบาลต้องเข้ามาอดัฉีดเม็ดเงินเพือ่โอบอุ้ม
ไม่ให้เข้าสู่สภาวะล้มละลาย ทัง้ที่ก่อนหน้าบริษัทเหลา่นัน้ล้วนแล้วแตไ่ด้รบัการจดัอนัดบัเครดิต หรือการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ (Credit Rating) อยู่ในระดบับริษัทชัน้นําของโลกทีส่ะท้อนถึงความศกัยภาพและสามารถขององค์กรเหล่านัน้เป็น
อย่างดี  

วกิฤตการณ์ครัง้นีจ้งึทําให้หลายองค์กรทัว่โลกเร่ิมตระหนกัว่าองค์กรทีเ่ก่งเพยีงอย่างเดียวอาจไม่ใชอ่งค์กรที่ยัง่ยืน
เสมอไป ท่ามกลางระบบทนุนิยมที่กําลงัเสื่อมถอย นอกจากความเก่งแล้ว ความดไีด้กลายเป็นองค์ประกอบใหม่ที่องค์กรต่าง ๆ 
ต้องให้ความสําคญัมากขึน้ เพราะองค์กรทีเ่ก่งแล้วดีด้วยน่าจะเป็นองค์กรที่สามารถอยู่ได้อยา่งยัง่ยนื  
(ภทัรียา เบญจพลชยั, 2552) แนวคดินีน้บัวา่เป็นสญัญาณหนึ่งของธุรกิจทัว่โลกที่เร่ิมตระหนกัและตื่นตวัต่อแนวคดิการพฒันา
องค์กรอย่างยัง่ยนื 
 สถาบนัการเงินก็เป็นหนึง่ในหลายภาคธุรกิจที่เร่ิมให้ความสําคญักบัเร่ืองแนวคิดการพฒันาอยา่งความยัง่ยนืนี ้ โดย
เชื่อว่าการพฒันาที่ยัง่ยนืของสถาบนัการเงินเป็นแนวโน้มและวิถีใหม่ในโลกธุรกิจการเงิน ทีกํ่าลงัเปลี่ยนวิธีคิดในการทําธุรกิจ
แบบเดิม แนวความคดิใหม่ในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) จงึ
เป็นแนวทางที่หลายองค์กรเลือกใช้ เหตผุลก็เพราะเชื่อว่าปัจจบุนันี ้ ‚ถ้าสงัคมอยูไ่ม่ได้ ธุรกิจของตนเองที่อยูใ่นสงัคมนัน้ก็อยู่
ไม่ได้เช่นกนั‛  
 ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเป็นการดําเนินธุรกิจควบคู่กบัการใส่ใจและดแูลรักษาสงัคม และสิง่แวดล้อมภายใต้หลกั
จริยธรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพือ่นําไปสู่การดาํเนินธุรกิจที่ประสบ
ความสําเร็จอย่างยัง่ยืน (สถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคม, 2551: 5)  

ปัจจบุนัสถาบนัการเงินในประเทศไทยได้เร่ิมมคีวามตื่นตวัในเร่ืองการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม ผ่านการทาํ
กิจกรรมเพือ่สงัคม และโครงการเพื่อสงัคมต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก ส่วนหนึง่เกิดจากการทีต่ลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) มุ่งมัน่ท่ีจะให้ความสําคญั เร่ืองความดขีององค์กร โดยผ่านหลกัการของความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรธุรกิจ(นงค์
นาถ ห่านวิไล, 2552) 

ปี พ.ศ. 2549 ตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ประเทศไทย ได้ริเร่ิมให้มีรางวลั CSR Awards ให้กบับริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ทีม่ีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบตอ่สงัคม เพื่อสง่เสริมให้มีการขบัเคลื่อน CSR ที่เห็นเป็นรูปธรรม
มากขึน้เร่ือยๆ และยิง่ทําให้บริษัทจดทะเบียนมีความยัง่ยืนพร้อมเดนิหน้ากิจการต่อไปท่ามกลางความท้าทายทีจ่ะมีมากขึน้ๆ 
ในอนาคต 
 ผู้วจิยัจงึสนใจวา่ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) สถาบนัการเงินท่ีอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของตลาดหลกัทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย และได้รับรางวลั SET Awards 2008 ‚Top Corporate Governance Report Awards – SET‛ หรือ ‚รางวลับริษัท
จดทะเบียนที่มีการกํากบักิจการที่ดี‛ มีรูปแบบการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างไร รวมทัง้มีการสือ่สารกบัผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการดาํเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรสู่สาธารณะอยา่งไร 
โดยผลการวิจยัครัง้นีส้ามารถใช้เป็นตวัอย่างทีด่ีและเป็นแรงบนัดาลใจสาํหรับองค์กรธุรกิจที่สนใจดําเนินธุรกิจในแนวทาง
ดงักล่าว ทัง้ยงัสามารถใช้เป็นกรณีศกึษาสําหรับหน่วยงานทีมี่ส่วนเก่ียวข้องกบัการส่งเสริมแนวคดิการดําเนินธุรกิจอยา่ง
รับผิดชอบตอ่สงัคม เพื่อจะได้สนบัสนนุให้เกิดรูปแบบการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย
ที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุต่อการพฒันาองค์กร และพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืต่อไป 
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วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพือ่ศกึษารูปแบบการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสงัคมของธนาคารทิสโก้จํากดั (มหาชน) 
2. เพือ่ศกึษาถึงการสือ่สารกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิด 

                    การดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสงัคมของธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 
3. เพือ่ศกึษาถึงการสือ่สารการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบตอ่สงัคมของธนาคารทสิโก้  จํากดั (มหาชน)  

                    สู่สาธารณะ 
 
วิธีการศึกษา 
 การวิจยัครัง้นีใ้ช้วธีิการวิจยัเชิงคณุภาพโดยใช้วธีิการศกึษา 2 ส่วนหลกัคือ 

1. การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) จากเอกสารต่างๆ  ได้แก่ 
1.1 รายงานพเิศษความรับผิดชอบต่อสงัคม ปี 2549-2551 
1.2 รายงานประจําปี 2549 – 2551  
1.3 เว็บไซต์ขององค์กร 
1.4 สื่อโฆษณาต่าง ๆ  

                    2. วิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) นกัสื่อสารขององค์กรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการ
สื่อสารการดาํเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร จํานวน 3 คน และสมัภาษณ์ผู้อํานวยการฝ่ายนิเทศสมัพนัธ์ (Head 
of Corporate Marketing & Communication) จํานวน 1 คน 
 
ผลการศึกษา 
 

จากการศกึษาพบว่าธนาคารทสิโก้ฯ มีการวางนโยบายการดําเนินกิจการของบริษัททีส่อดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบต่อสงัคม และตระหนกัในเร่ืองสงัคมมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2525 เมื่อครัง้ยงัจดทะเบยีนเป็นบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์
ด้วยการตัง้มลูนิธิทสิโก้เพือ่การกศุล (TISCO Foundation for Charity)   และยงัคงดาํเนินกิจกรรมช่วยสงัคมมาจนถงึทกุวนันี ้
โดยมีวตัถปุระสงค์หลกั 4 ประการ คือ 

1.     มอบทนุการศกึษาแก่นักเรียน นกัศกึษาที่ขาดแคลนทนุทรัพย์ทัว่ประเทศ 
2.  มอบทนุรักษาพยาบาลแก่ผู้ ป่วยอนาถา 
3. มอบทนุประกอบอาชีพสําหรับผู้ ด้อยโอกาสให้มีโอกาสพึง่พาตนเองได้ในระยะยาว 
4. ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ 

ธนาคารทิสโก้ฯได้พฒันาพืน้ฐานของการยดึมัน่ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดําเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส ไม่เอารัดเอาเปรียบเมื่อ
มีกําไรจากการดาํเนินธุรกิจ องค์กรเจริญเตบิโต มีความมัน่คงขึน้ ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายได้รับการดแูลจากธนาคารเป็นอยา่งดี มี
ความพร้อมที่เกือ้กลูต่อสงัคมภายนอก ธนาคารได้วางหลกัการสําคญัของความรบัผิดชอบตอ่สงัคม( CSR) ที่ต้องเร่ิมจาก
องค์ประกอบทีส่ําคญัคอื คา่นิยมทีด่ีองค์กร และผู้บริหารทีม่ีคณุธรรมจงึได้มีนโยบายขบัเคลื่อนพนกังานและมีกระบวนการ
ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้สว่นเสีย รวมทัง้เป็นมิตรกบัทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจรวมทัง้สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม 
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ค่านิยมที่องค์กรกําหนด และส่งเสริมให้พนกังานยดึมัน่ ได้แก่ 1) ความเป็นมืออาชีพ 2) ความซือ่สตัย์ สจุริต      3) 
ความเชื่อถือ 4) การให้ความสําคญักบัลกูค้ากว่าสิ่งอื่นใด 

ค่านิยมดงักล่าวกลายเป็นวนิยั และจรรยาบรรณท่ียดึหลกัธรรมาภบิาลในการทาํงานด้วยความซือ่ตรงต่อสงัคมที่
พฒันาเป็นวฒันธรรมองค์กรต่อไป  

จากการศกึษาพบว่าธนาคารทสิโก้ได้ดําเนินโครงการสาธารณประโยชน์อย่างต่อเน่ือง และเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นให้
พนกังานขององค์กรมีหวัใจแหง่การเป็นผู้ ให้ และมสี่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การให้ทนุการศึกษาแก่นกัเรียนท่ียากจน หรือ
เรียนด ี การสง่เสริมศลิปวฒันธรรม และการอนรุักษ์ธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม ล้วนเป็นการปลกูฝังจิตอาสาที่จะพฒันาชุมชนให้อยู่
ร่วมกนัอยา่งยัง่ยนื  

 
การส่ือสารกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้เกดิการด าเนินธุรกจิอย่างรับผิดชอบต่อสงัคม 
 
การส่ือสารกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ พนักงาน 

การสื่อสารภายในแตล่ะองค์กรของธนาคาร รวมทัง้การสื่อสารกบักลุ่มผู้มสีว่นได้เสียภายในองค์กรของธนาคาร เป็น
รูปแบบของเครือขา่ยการสื่อสารแบบเป็นทางการ ได้แก่ การใช้สื่อบุคคล การจดัการประชมุและการอบรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้สือ่ประชาสมัพนัธ์ภายใน เป็นต้น 

1. การใช้สื่อบุคคล เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรที่ธนาคารใช้มากที่สดุ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ
พนกังานในการดาํเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสงัคม เน่ืองจากทําให้พนกังานมีความเข้าใจในเนือ้หาของสื่อได้ดีมากกว่าใช้
ช่องทางอ่ืน ๆ เพราะเป็นการสื่อสาร 2 ทางทีผู่้ รับสารสามารถรับสารและนําไปปฏิบตังิานได้อยา่งรวดเร็ว ถกูต้องแม่นยํา
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมลูขา่วสารหรือเสนอแนะความคดิเห็นได้ในทนัที จากการศึกษาพบว่าหากผู้สง่สารเป็นผู้บริหารระดบัสงู
ของธนาคารมากเท่าใดจะยิง่สง่ผลตอ่การมีส่วนร่วมของพนกังานมากยิง่ขึน้เทา่นัน้ โดยเฉพาะเร่ืองที่เก่ียวข้องกบันโยบาย 
วสิยัทศัน์ เป้าหมายขององค์กร หรือแนวทางในการปฏบิตัิงาน หากเร่ืองใดทีผู่้บริหารระดบัสงูเป็นผู้สือ่สารด้วยตนเอง แสดงวา่
เร่ืองนัน้มีความสําคญัต่อองค์กร และการสื่อสารของผู้บริหารระดบัสงูยงัสะท้อนถึงตวัตนขององค์กรอีกทางหน่ึง 

2. การจดัอบรมและการสัมมนา เป็นวิธีการสือ่สารรูปแบบหนึง่เพือ่พฒันาความรู้ความสามารถในเร่ืองตา่งๆ  
ของธนาคาร โดยส่วนใหญ่ได้จดัการอบรมโดยแบง่เป็นระดบัตา่งๆ เช่น ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหารระดบักลาง และระดบั
พนกังาน ผู้ส่งสารหรือวทิยากรมกัเป็นวทิยากรระดบัหวัหน้างานในกลุม่บริษัทของทสิโก้ และวทิยากรผู้ทรงคณุวฒุิจาก
หน่วยงานภายนอก เพื่อแบ่งปันประสบการณ์เก่ียวกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ ปัจจยัแห่งความสําเร็จ และการจดัการตาม
หลกัธรรมาภบิาล โดยจดัทําโครงการเพือ่หล่อหลอมให้เป็น ‚TISCO Officer‛ ใช้ช่ือวา่ ‚Executive trainee‛ เพือ่เตรียมความ
พร้อมเพื่อเป็นผู้บริหารในกลุ่มบริษัทของกลุ่มทสิโก้ในอนาคต ในการจดัอบรมดงักล่าววทิยากรระดบัหวัหน้างานจะนํานโยบาย 
และแนวทางการปฏบิตัิเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมถ่ายทอดให้กบัพนกังานที่เข้าอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวทัง้
นําไปเป็นแนวทางในการปฏบิตัิในหน่วยงานของตน 
 

3. การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศภายในองค์กร แบง่ได้เป็น 2 ลกัษณะได้แก่ การใช้อินเตอร์เน็ตเป็น 

เครือข่ายข้อมลูภายในองค์กรเพื่อเปิดโอกาสให้พนกังานค้นหาข้อมลูข่าวสาร คําสัง่ ความเคลือ่นไหวต่างๆ ขององค์การ รวมทัง้
การตรวจสอบข้อมลูส่วนตวั ข้อมลูของพนกังานในส่วนต่างๆ และข้อมลูของผู้บริหาร อีกลกัษณะหนึ่งคอืการใช้จดหมาย
อิเลคทรอนิกส์ภายในเพื่อรับส่งข้อมลูข่าวสารระหว่างกนัภายในองค์กรโดยสามารถตรวจสอบข้อมลูเฉพาะบุคคลเท่านัน้ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรมีรูปแบบการส่ือสารจากบนลงล่าง และการส่ือสารจากล่างสูบ่น เป็นการสื่อสารระดบั
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แนวนอน และการสื่อสารข้ามสายงาน นอกจากนีแ้บบอย่างการปฏบิตัิทีด่ีของธนาคารทิสโก้ฯ คือกรรมการผู้จดัการใหญ่จะใช้
จดหมายอิเลคทรอนิกส์ภายในเป็นช่องทางสื่อสารเชิญชวนให้พนกังานมีส่วนร่วมกบักิจกรรมเพื่อสงัคมขององค์กร วิธีการ
ดงักล่าวได้รับผลตอบรับทีด่ีมากจากพนกังาน เน่ืองจากเป็นการสื่อสารโดยตรงจากกรรมการผู้จดัการใหญ่ถึงพนกังานทุกคน
แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารระดบัสงูให้ความสําคญักบัเร่ืองดงักล่าว 

4. การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เป็นวิธีการสือ่สารอีกรูปแบบหน่ึงทีช่่วยสนบัสนนุให้เกิดการดําเนิน
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสงัคมของธนาคารทสิโก้ฯ โดยใช้การสื่อสารผ่านสื่อประชาสมัพนัธ์ เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ
และกระตุ้นให้พนกังานมีส่วนร่วมกบักิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ผู้ส่งสารเป็นหน่วยงานทีร่ับผิดชอบเก่ียวกบังานสื่อสารภายใน
องค์กร โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลทาํหน้าที่สื่อสารข้อมลูความเคลื่อนไหวขององค์กร มีทัง้การส่ือสารทางเดียว เช่น การจดัทาํ
สิ่งพมิพ์ วารสารภายในหน่วยงาน  หนงัสือเวยีน ป้ายประชาสมัพนัธ์ ควบคูไ่ปกบัการสื่อสารสอง เช่น การใช้จดหมาย
อิเลคทรอนิกส์การจดักิจกรรมกลุ่มยอ่ย เป็นต้น เพือ่แจ้งถงึนโยบาย วฒันธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ และจรรยาบรรณขององค์กร
รวมถงึเป้าหมายและแนวทางการปฏบิตังิาน ตลอดจนกฎ ระเบียบตา่งๆ ที่พนกังานจะต้องยดึถือปฏิบตัิ   

การประชาสมัพนัธ์ภายในองค์กรเป็นการสื่อสารท่ีมีรูปแบบน่าสนใจและสามารถกระตุ้นให้พนกังานมีสว่นร่วม กบั
องค์กรในการดาํเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสงัคมได้ดทีีส่ดุ ได้แก่ การจดักิจกรรมรณรงค์ภายในองค์กร โดยผู้สง่สารหรือ
ผู้ดําเนินการเป็นคณะกรรมการท่ีทาํหน้าที่กํากบัดแูลการดาํเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสงัคม ร่วมกบัฝ่ายสือ่สารองค์กรหรือ
ฝ่ายนิเทศสมัพนัธ์ รูปแบบกิจกรรมรณรงค์จะมีการกําหนดประเด็นรณรงค์อย่างชดัเจน พร้อมทัง้กําหนดระยะเวลา งบประมาณ 
และการประเมินผลไว้ด้วย ส่วนมากเป็นการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสํานึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนกังานในเร่ืองต่างๆ เช่น 
โครงการ ‚รัก เรียนรู้ สู่ชมุชน” เพือ่เชิญชวนให้พนกังานร่วมกนัเป็นพนกังานจิตอาสาช่วยกนัปรับปรุงห้องสมดุของโรงเรียนท่ีขาด
แคลนงบประมาณ  

 
การส่ือสารกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้ถอืหุ้น เจ้าหนี ้คู่แข่ง คู่ ค้า ลูกค้า ชุมชน 
  เพือ่ให้เกิดการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นไปตามนโยบายขององค์กรทีกํ่าหนดความเป็นตวัตนของ
องค์กร โดยมีวตัถปุระสงค์ในการสื่อสารทีห่ลากหลาย ทัง้การสื่อสารเพื่อแจ้งข่าวสารความเคล่ือนไหวขององค์กร     การสื่อสาร
เพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์และจดุเด่นขององค์กร การสื่อสารเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ และการสื่อสารเพือ่การ
พฒันาหรือหวงัผลให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายที่วางไว้  ผู้ วิจยัขอนําเสนอรายละเอียดแยกตามกลุ่มผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย
ดงันี ้

1. การส่ือสารกบัผู้ถอืหุ้น  เป็นการท่ีธนาคารทสิโก้ฯ สือ่สารกบันกัลงทนุหรือผู้ ถือหุ้นขององคก์ร เพือ่สร้าง
ความสมัพนัธ์อนัจะนําไปสู่การสนบัสนนุหรือการลงทนุกบัองค์กร ทําหน้าทีเ่ป็นผู้ดแูลการติดตอ่สื่อสารและเปิดเผยข้อมลู
เก่ียวกบัผลการดาํเนินงาน ข้อมลูทางการเงินช่องทางโอกาสทีด่ีและความเสีย่งตา่ง ๆ ในการดาํเนินกิจการ รวมทัง้ขา่วสารความ
เคลื่อนไหวต่างๆ ขององค์กร ควบคูไ่ปกบัทําหน้าที่ตอบข้อสงสยั และรับข้อคดิเห็นต่าง ๆ จากผู้ ถือหุ้น จากการสมัภาษณ์ผู้ ถือ
หุ้นพบวา่ช่องทางการสื่อสารทีมี่ประสิทธิภาพในการสื่อสารกบัผู้ ถือหุ้นกบัธนาคารคือสื่อทางอิเลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ จดหมาย
อิเลคทรอนิกส์ และ อินเตอร์เน็ตเน่ืองจากสามารถให้ข้อมลูได้อยา่งถูกต้อง รวดเร็วครบถ้วน   

นอกจากนีย้งัมีการสื่อสารในรูปแบบของการจดัประชมุชีแ้จงการจดัสง่จดหมายและเอกสารทางการเงินตา่งๆ และการ
จดัทํารายงานประจําปีเพือ่แสดงผลประกอบการ ตามระเบียบบริษัทจดทะเบียนท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้ 

2. การสื่อสารกบัเจ้าหนี ้ ธนาคารทิสโก้ฯ ใช้วธีิการสื่อสารกบัเจ้าหนีเ้พื่อแจ้งผลการดําเนินงานตดิต่อประสานงาน
และเปิดเผยข้อมลูตา่งๆ รับผิดชอบโดยผู้บริหารระดบัสงูทีด่แูลด้านการเงิน และหน่วยงานด้านการเงินขององค์กร โดยใช้การส่ง
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เอกสารจดหมาย หรือใช้สื่ออิเล็กโทรนิกส์ คือ จดหมายอิเลคทรอนิคส์ ที่สามารถรับสง่ข้อมลูได้อยา่งถกูต้องและรวดเร็ว ภายใต้
การดําเนินงานที่เน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้ และเป็นไปตามเงือ่นไขข้อกําหนดของสญัญาและพนัธะทางการเงิน 

3. การส่ือสารกบัคู่แข่งขัน เป็นการสื่อสารกบัคู่แข่งขนัทางการค้า เพื่อการดําเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรมตามกรอบ
กติกาของการแข่งขนัทีด่ี ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แขง่ขันทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือให้ข้อมลูที่ไม่ตรงกบัความ
เป็นจริง นอกจากนีพ้บกว่าองค์กรยงัมีการติดตอ่สื่อสารกบัคูแ่ข่ง โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิก และร่วมทํากิจกรรมในโครงการ
ต่างๆ กบัธนาคารอ่ืน ๆ เช่น โครงการ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nation Environment Program-UNEP) 
ที่มีสถาบนัการเงินของประเทศตา่งๆ ร่วมลงนามอีกกว่า 30 ประเทศ 

 4. การส่ือสารกบัลูกค้า เป็นการสื่อสารทางการตลาด เพื่อให้เกิดการสนบัสนนุองค์กร และใช้สินค้าและบริการ
รวมทัง้สร้างความโดดเดน่ สร้างอตัลกัษณ์ เป็นภาพประทบัใจทีน่่าจดจํา เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัองค์กร ตลอดจน
บริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้าเพื่อให้เกิดความผูกพนัและความไว้วางใจในองค์กร มีหน่วยงานด้านการตลาดและด้านการ
สื่อสารองค์กร หรือด้านการประชาสมัพนัธ์ขององค์กรเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลร่วมกนั ผ่านช่องทางการสื่อสารตา่งๆ คอื จดหมาย
อิเลคทรอนิคส์ และอินเตอร์เน็ต  

5. การสื่อสารกบัชุมชน เป็นการสื่อสารกบัชุมชนในพืน้ท่ีทีอ่งค์กรดําเนินธุรกิจอยูเ่พื่อให้เกิดความไว้วางใจวา่การ
ดําเนินธุรกิจขององค์กร รักษาความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกนั ซึง่มีทัง้หน่วยงานในส่วนกลาง และส่วนสํานกังานสาขาทีม่ี
สํานกังานตัง้อยูใ่นท้องถ่ิน และดําเนินกิจกรรมตามแนวปฏบิตัทิีร่ับมาจากส่วนกลาง และกิจกรรมที่ริเร่ิมขึน้เองตามความ
เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและความต้องการในท้องถ่ิน 
  
การส่ือสารการด าเนินธุรกจิอย่างรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสู่สาธารณะ 

รูปแบบการสื่อสารการดาํเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรสู่สาธารณะทีส่ําคญัคอืการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ การจดัทาํรายงานพเิศษความรับผิดชอบต่อสงัคม และการจดักิจกรรมรณรงค์ด้านต่าง ๆ 

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นการสื่อสารเพือ่แจ้งขา่วสารการดาํเนินธุรกิจตอ่สงัคมขององค์กร สารท่ีใช้สื่อนัน้จะมี
ความหลากหลายขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของช่องทางการสื่อสารและกลุ่มเป้าหมาย โดยจะใช้ระบบอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์
ขององค์กรในการสื่อสารข้อมลูเก่ียวกบัองค์กรในภาพรวมทัง้หมด และข้อมลูในเชิงลกึทีเ่ป็นรายละเอียดต่าง ๆ รวมถงึข้อมลูที่
จําเป็นต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเฉพาะกลุ่ม เช่น นกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น เป็นต้น ตลอดจนข่าวสารความเคลื่อนไหวทัง้หมดขององค์กร 

นอกจากนีก้ารสื่อสารกบัสื่อมวลชนเพื่อแจ้งข้อมลูข่าวสารต่างๆ และให้สื่อมวลชนนําข่าวสารดงักล่าวไปเผยแพร่สู่
สาธารณะอีกทอดหนึ่ง เช่น การท่ีผู้บริหารขององค์กรให้สมัภาษณ์ ซึง่จะดําเนินหลงัจากที่องค์กรได้ดาํเนินโครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ทีแ่สดงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมเสร็จสิน้แล้ว เพื่อแจ้งถึงผลการดําเนินงาน หรือดําเนินการสื่อสารก่อนที่องค์กรจะ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจได้ตดัสินใจเข้ามามีส่วนร่วมกบัโครงการหรือกิจกรรม
นัน้ ๆ  

การจดัท ารายงานพิเศษความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR Special Report) เป็นสื่อสิ่งพมิพ์อีกฉบบัหนึง่ทีบ่ริษัท
จดัทําขึน้แยกจากการจดัทาํรายงานประจําปี เป็นรูปแบบการสือ่สารการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรสู่
สาธารณะอีกรูปแบบหนึง่ เพือ่เป็นการเผยแพร่แนวคดิและผลงานท่ีสามารถติดตามประเมินผลได้คอ่นข้างเป็นรูปธรรม รวมทัง้
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ตา่งๆเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะชนทีส่นใจ โดยเนือ้หาสาระจะเป็นส่วนที่
นอกเหนือจากเนือ้หาทัว่ไปของรายงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมทีไ่ด้จดัทาํและบรรจไุว้ในรายงายประจําปี  
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การจดักจิกรรมรณรงค์ทางสงัคม เป็นอีกรูปแบบหนึง่ของการสื่อสารการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสงัคมที่
ธนาคาร ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และถือว่าเป็นรูปแบบทีส่ามารถสะท้อนการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสงัคมได้เป็น
อย่างดี ทัง้ยงัสามารถเสริมสร้างอตัลกัษณ์และภาพลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นให้กบัองค์กร นอกจากนีย้งัสามารถใช้เป็น ‚สาร‛ ที่สือ่สู่
สาธารณะเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรด้วย เช่น โครงการ เกมทศกณัฐ์ช่วยครูใต้ กบั บมจ.เวร์ิคพอยท์เอน
เตอร์เทนเมนท์ บริจาคเงินเงินสมทบทนุและเปิดบญัชีธนาคาร เพื่อรวบรวมเงินบริจาคช่วยเหลือครูในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ ผ่านรายการเกมทศกณัฐ์ช่วยครูใต้ ซึง่ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 อสมท. โดย บมจ.เวร์ิคพอยท์เอนเตอร์เท
นเมนท์ จะรวบรวมเงินบริจาคทัง้หมด บริจาคผ่านมลูนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ เป็นต้น 
 
สรุปผลการศึกษา 

จากการวิจยัพบวา่ ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) มีรูปแบบการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร ดงันี ้
1. ความรับผดิชอบด้านเศรษฐกจิ เป็นการดําเนินธุรกิจเพือ่ให้ได้ผลประกอบการตามเป้าหมายที่กําหนด และเป็น

การสร้างกิจการให้มีความมัน่คงอย่างยัง่ยืนในระยะยาวภายใต้การกํากบัดแูลกิจการท่ีดตีามหลกับรรษัทภบิาล และบทบาท
ขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยจะกําหนดเป็นค่านิยม และเป็นวฒันธรรมองค์กร หรือจรรยาบรรณ เพื่อให้บุคลากรในองค์กร
ยดึถือปฏบิตั ิ

2. ความรับผดิชอบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทํางานภายในองค์กรและคู่
ธุรกิจ โดยคาํนงึถึงการใช้ทรัพยากร การฟืน้ฟธูรรมชาต ิสภาพแวดล้อม 

3. ความรับผดิชอบด้านสังคม เป็นการมีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคมในด้านต่าง ๆ โดยเร่ิมจากสงัคมภายในองค์กร 
คือ การดแูลและพฒันาพนกังาน ด้วยการจดัคา่ตอบแทนและสวสัดิการทีเ่หมาะสม และสง่เสริมความรู้แก่พนกังานควบคูไ่ปกบั
การวางรากฐานแนวความคดิในการปฏิบตัิงานทีค่ํานงึถงึจริยธรรม คณุธรรม ตามหลกับรรษัทภิบาล รวมทัง้สร้างจิตสํานึกที่ดี
ด้านสงัคม สิง่แวดล้อม ด้านการศกึษา และด้านศาสนา 

ด้านกระบวนการสื่อสารกบัผู้มีสว่นได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดการดําเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสงัคมพบวา่ธนาคารทสิ
โก้ จํากดั (มหาชน) มีกระบวนการสื่อสารดงันี ้

1. กระบวนการสื่อสารกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร ได้แก่ พนกังาน จากการศกึษาวจิัยพบวา่ 
กระบวนการสื่อสารภายในองค์กรเพือ่การดาํเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นการสื่อสารกบัผู้ มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน
องค์กร นัน่คอื พนักงานเพือ่ให้เกิดความตระหนกั เข้าใจ และปฏบิตัิงานในแนวทางที่สอดคล้องกบัการดาํเนินธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบตอ่สงัคม ตามทีไ่ด้กําหนดไว้เป็นวฒันธรรม ค่านิยม หรือจรรยาบรรณขององค์กร โดยมีรูปแบบการสื่อสารผสมผสาน
กนั ทัง้เครือข่ายการสือ่สารแบบเป็นทางการ 

2. การส่ือสารกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น เจ้าหนี ้คูค้่า คู่แข่ง  ลกูค้า และ 
ชมุชน เป็นการสื่อสารเพื่อแจ้งขา่วสารความเคล่ือนไหวขององค์กร สร้างช่องทางการมีส่วนร่วมกบัองค์กร เพื่อให้เกิดการรับรู้ 
เข้าใจ ให้ความร่วมมือ ร่วมพฒันาและสนบัสนนุองค์กรให้สามารถดาํเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสงัคมได้อยา่งยัง่ยนื 
 ในการสื่อสารการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดขอบต่อสงัคมของธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) สูส่าธารณะ นัน้พบวา่ 
การจดัทํารายงานการพิเศษความรับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นการสื่อสารที่สามารถนําเสนอข้อมลูการดําเนินธุรกิจด้านความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทได้ครบถ้วนท่ีสดุ และการจดัโครงการหรือกิจกรรมรณรงค์สามารถแสดงถงึความรับผิดชอบต่อ
สงัคมขององค์กรมากที่สดุ รวมทัง้สามารถก่อให้เกิดผลดทีัง้ตอ่องค์กรและสงัคมโดยส่วนรวม 
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อภปิรายผลการศึกษา 
 จากการศกึษาวจิยัจะพบว่าธนาคารทิสโก้ฯ มีแนวทางในการดาํเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสงัคม โดยเร่ิมจากมิติ
จากภายในองค์กรก่อน คือการยดึมัน่จริยธรรมทางธุรกิจ ปฏบิตัิตามหลกับรรษัทภิบาลทีด่ี การจดัการทรัพยากรมนษุย์ที่เน้น
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จากนัน้จึงขยายไปสูมิ่ตภิายนอก คือความรับผิดชอบตอ่ชมุชนด้วยการตระหนกัถงึความรับผิดชอบที่
พงึมีต่อสงัคมโดยดําเนินกิจการเพือ่สงัคมในรูปแบบตา่งๆ อย่างต่อเนื่องควบคูไ่ปกบัการดําเนินธุรกิจ โดยเน้นพฒันาตนเองและ
สงัคมให้อยู่ได้อยา่งยัง่ยืน  
 ผู้วจิยั ยงัเหน็วา่การสื่อสารการดาํเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรท่ีดี จะสามารถกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้
เสีย เข้าใจ สนบัสนนุ และนําไปสู่ภาคปฏบิตัิอย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้จะช่วยสงัคมให้สงัคมรบัรู้ว่าองค์กรมีแนวทางการดาํเนิน
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรอยา่งไร เป็นการสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่องค์กร 
 สําหรับองค์กรทีต้่องการรูปแบบดําเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสงัคมไปประยกุต์ใช้ จงึควรพจิารณาจากมิติภายใน
องค์กรก่อนเป็นอนัดบัแรก จากนัน้จึงพิจารณามิติภายนอกองค์กร ซึง่สามารถดําเนินได้หลายรูปแบบ โดยคํานึงถงึความจําเป็น 
และความต้องการของสงัคมควบคู่กนัไปกบัความพร้อมขององค์กร แล้วเลือกการสื่อสารให้สงัคมรับรู้ อย่างโปร่งใส และชดัเจน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จาการศึกษาพบว่าธนาคารทิสโก้ฯ ประสบความสําเร็จในการสื่อสารการดาํเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม
โดยการให้ความสําคญักบัมิตภิายในองค์กรองค์กร จงึเป็นแบบอยา่งการปฏิบตัทิี่ดสีําหรับองค์ก่อนอ่ืนที่เร่ิมมี 
แนวทางในการดาํเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสงัคม  

2 การดําเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสงัคมควรหารูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกบัธุรกิจองค์กร  
เพือ่การดาํเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถสื่อสารได้อย่างชดัเจน 

3. การดําเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสงัคม มคีวามเก่ียวข้องและสมัพนัธ์กบัจริยธรรมและความประพฤตขิอง 
พนกังานทกุคนในองค์กร โดยเฉพาะผู้บริหารทีจ่ะต้องเป็นแบบอยา่งที่ดี 
 
บรรณานุกรม 
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การแก้ปัญหาการบริการที่ส่งผลต่อความภกัดีของลูกค้าของธุรกจิบริการ  
Service Recovery that affects Customer Loyalty of Service Businesses 

ฉตัยาพร เสมอใจ*  

บทคัดย่อ 

 การศกึษาการแก้ไขปัญหาการบริการที่ส่งผลต่อความภกัดขีองลกูค้าต่อธุรกิจบริการหลงัการแก้ไขปัญหา เป็นการวิจัย
เชิงสํารวจ (Survey Research) มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความรุนแรงของปัญหาการบริการกบั
ระดบัความภกัดีต่อธุรกิจบริการ 2) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการแก้ปัญหาการบริการของธุรกิจกบัระดบัความภกัดีต่อธุรกิจ
บริการ และ 3) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาของธุรกิจบริการกบัระดับความภกัดีต่อธุรกิจ
บริการ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างจํานวน 700 คน ซึ่งเป็นลูกค้าธุรกิจบริการประเภท
ร้านตดัผม ร้านอาหาร สถานพยาบาล คลินิก 
ทันตกรรม และสปา ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครราชสีมา การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกําหนดสัดส่วน (Quota 
Sampling) จงัหวดัละ 350 คน ได้รับแบบสอบถามทีมี่ความสมบูรณ์ 539 ชดุ  

ผลการศกึษาพบว่า 1) ระดบัความรุนแรงของปัญหาการบริการเฉลี่ยอยู่ในระดับ ‚ปานกลาง‛ ( X = 2.691, SD = 
1.069) และมีความสมัพนัธ์กับระดบัความภกัดีต่อธุรกิจบริการอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  2) การแก้ปัญหาการ
บริการของธุรกิจเฉลี่ยอยู่ในระดบั ‚ปานกลาง‛ ( X = 2.80, SD = 0.8157) และมีความสมัพนัธ์กบัระดบัความภกัดีต่อธุรกิจ
บริการอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาของธุรกิจบริการเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
‚น้อย‛ ( X = 2.906, SD = 1.105) และมีความสมัพนัธ์กบัระดบัความภกัดีต่อธุรกิจบริการอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05  
 
Abstract  
 This study was focused on service recovery that affected on customer loyalty. The objectives of the study 
were to investigate the relationship between the degree of service problems and customer loyalty; service 
recovery method and customer loyalty; and customer satisfaction on service recovery and customer loyalty. 
 A questionnaire was used to collect the data from 700 respondents who are the customers of 
barber/salon, restaurant, clinic, dental clinic, and spa in Bangkok and Nakhonratchasima provinces. There were 
539 completed questionnaires returned. 

The results reveal that the degree of service problem is classified as ‚moderate‛ ( X = 2.691, SD = 
1.069) and it is correlated with the degree of service loyalty is at 95% confidential level (α = 0.05); the degree of 
service recovery is classified as ‚moderate‛ ( X = 2.80, SD = 0.8157)  and it is correlated with the degree of 
service loyalty is at 95% confidential level (α = 0.05); and the degree of customer satisfaction on service recovery 
is classified as ‚low‛ ( X = 2.906, SD = 1.105) and it is correlated with the degree of service loyalty is at 95% 
confidential level (α = 0.05). 

                                                
* อาจารย์ ดร. ประจําหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลิตกลุ  



 

 387 

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

บทน า 

อตุสาหกรรมการบริการเป็นองคป์ระกอบสําคญัทีส่่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการเติบโต ดงัเห็นได้จาก 
ในช่วงปี พ.ศ. 2543–2548 มีสดัส่วนเกือบคร่ึงหน่ึงของการผลิตโดยรวมของประเทศ และมีส่วนในการสร้างงานถึงร้อยละ 40 
ของประเทศ (World Bank, 2009 : Online) หลายหน่วยงานจงึมคีวามพยายามในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ธุรกิจบริการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสภาวการณ์ทีก่ารแขง่ขนัทวีความรุนแรง เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทีส่ง่ผลให้
ความสามารถในการผลิตสงูขึน้ และเกิดนวตักรรมใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา เทคโนโลยีการตดิต่อสื่อสารก็ช่วยขยายช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารท่ีสะดวกสบายกลายเป็นโลกไร้พรมแดน ผู้บริโภคสามารถเข้าถงึข้อมลูได้มากยิง่ขึน้ มีการเปรียบเทยีบและเสาะหา
ในสิง่ที่เหมาะสมกบัตนเองทีส่ดุ หากธุรกิจใดไมส่ามารถพฒันาตนเองให้สามารถดงึดดูและตอบสนองความต้องการของลกูค้า
ได้อยา่งเหมาะสม ก็จะไมส่ามารถสร้างความสนใจและรักษาลกูค้าไว้ได้ การแขง่ขนัในปัจจุบนัจงึไม่ใช่แคเ่พียงการหาลกูค้าใหม่ 
แตต้่องมุ่งเน้นท่ีการรักษาลกูค้าเดิมให้เกิดการซือ้ซํา้อย่างต่อเนื่อง (ฉัตยาพร เสมอใจ , 2550) 

การมีลกูค้าทีภ่กัดจีะสร้างผลประโยชน์แก่ธุรกิจ จากการที่ลกูค้าที่มีความเช่ือมัน่ในคณุคา่ของผลิตภณัฑ์ ลกูค้าที่ภกัดี
จะให้การสนบัสนนุอย่างต่อเนื่อง จึงช่วยสร้างรายได้จากการซือ้ซํา้และซือ้ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ของธุรกิจ และยงัช่วยเพิ่มลูกค้าใหม่
จากการบอกปากต่อปากและชักชวนให้ผู้อื่นทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจอีกด้วย  (Gummesson, 1999) ในขณะที่ธุรกิจ
พยายามสร้างลกูค้าที่ภกัดี ก็อาจเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้สูญเสียลูกค้าที่ภกัดีไปให้คู่แข่งขนัอ่ืนได้ หากเกิดความผิดพลาดในการ
บริการของธุรกิจ โดยเฉพาะถ้าไม่มีการแก้ไขหรือดําเนินการล่าช้า แต่ถ้ามีการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเหมาะสมจะ
สามารถรักษาลูกค้าไว้ได้ (Bennekom, 2009 : Online) กระนัน้ก็ตามยงัมีข้อโต้แย้งในด้านผลลพัธ์ว่าสามารถสร้างผลกระทบ
ดังกล่าวได้จริงหรือไม่ และต้องทําการแก้ไขปัญหาในระดบัใดจึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดี อีกทัง้ยงัไม่มีการศึกษาในประเด็นนีก้ับ
ผู้บริโภคในประเทศไทย ซึ่งมีความแตกต่างทัง้ด้านวฒันธรรม วิถีการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภค จึงยงัไม่สามารถ
สรุปได้วา่ผลกระทบดงักล่าวจะเกิดขึน้กบัการบริโภคการบริการในสงัคมของคนไทยหรือไม่ 

เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มระดับคุณภาพการบริการของธุรกิจ และเพื่อพัฒนาแนวทางสําหรับธุรกิจบริการในการ
แก้ปัญหาการบริการทีเ่กิดขึน้ นกัวิจยัจึงเล็งเห็นถึงความสําคญัและความต้องการในการศึกษาวิธีการแก้ปัญหาการบริการของ
ธุรกิจและความภกัดีของลกูค้าหลงัจากประสบการณ์ดงักล่าว 

กรอบแนวคดิการศึกษา  

ลูกค้าที่ภกัดี (Loyal Customer) คือ ลกูค้าที่มีความซือ่สตัย์ต่อผลติภณัฑ์ตราใดตราหนึ่งโดยเฉพาะ เป็นกลุ่มลกูค้า
ในฝันทีธุ่รกิจปรารถนา เพราะเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้ (Heskett et al., 1994) และผลประโยชน์แก่ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
(Gummesson, 1999) มีการศกึษาถงึความภกัดมีาอย่างต่อเน่ืองและยาวนาน ดงัเหน็ได้จากการศกึษาของนกัวชิาการด้าน
การตลาดหลายทา่น (เช่น [Day, 1969; Lutz and Winn, 1974; and Snyder, 1984] quoted in Javalgi and Moberg, 1997; 
Dick and Basu, 1994; Oliver, 1997; Price and Arnould, 1999) มีการกลา่วถึงลกัษณะของความภกัดีว่า ลูกค้าทีม่ีความ
ภกัดจีะแสดงออกถงึความภกัดี 2 รูปแบบ คอื ความภกัดีทางอารมณ์ (Emotional Loyalty) และความภกัดีทางพฤติกรรม  
(Behavioral Loyalty) ซึง่สามารถอธิบายได้วา่ ความภกัดีทางอารมณ์ (Dick and Basu, 1994; Zeithaml, 2000; Chadhuri 
and Holbrook, 2001) หรือทศันคต ิ(Attitude) (Day, 1969 quoted in Javalgi and Moberg, 1997) หรือบางครัง้อาจเรียกว่า
เป็นความปรารถนาหรือความผูกพนัทางอารมณ์ (Affective Commitment) ของลกูค้าที่จะรักษาสมัพนัธภาพกบัธุรกิจอยา่ง
ต่อเน่ือง (Moorman et al., 1992) ซึง่มีผลโดยตรงต่อความภกัดีทางพฤติกรรม (Ball et al., 2006) ดงันี ้

1. ความภกัดีทางอารมณ์ 
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1) ตัง้ใจทีจ่ะให้การสนบัสนนุการบริการของธุรกิจอยา่งต่อเนื่องและยาวนานโดยไม่หวัน่ไหว (Gummesson, 
1999 ; Dick and Basu, 1994 ; Ahluwalia et al., 1999; Wong and Sohal, 2003) ซึง่จะสามารถวดัได้จากระดบัความผูกพนั
กบัพนกังานทีใ่ห้บริการ ระดบัความผูกพนัทางอารมณ์กบัธุรกิจ และความปรารถนาที่จะรักษาความสมัพนัธ์กบัธุรกิจ (Mattila, 
2004)  

2) มีความเชื่อมัน่ในคณุคา่ของสินค้าและบริการเสมอ (Zeithaml, 2000) ถงึแม้จะมีการดงึดดูจากธุรกิจอื่น 
และไม่อ่อนไหวต่อราคาแม้จะมีธรุกิจอื่นขายในราคาทีต่ํ่ากว่า (Day, 1969 quoted in Javalgi and Moberg, 1997; Ball et 
al., 2006) 

2. ความภกัดีทางพฤติกรรม 
1) เอ่ยถึงธุรกิจในทางทีด่ี และเต็มใจที่จะแนะนําคนใกล้ชิด เพื่อน ญาต ิ หรือผู้ที่ขอคาํแนะนําให้ไปใช้บริการ 

(Reichheld and Sasser, 1990; Dick and Basu, 1994; Zeithaml, 2000; Chadhuri and Holbrook, 2001; Maxham, 
2001; Widmer and Conklin, 2001; Wong and Sohal, 2003; Mattila, 2004; Ball et al., 2006) 

2) การซือ้ซํา้อยา่งสม่ําเสมอ (Heskett et al., 1994; Ball et al., 2006) เป็นที่แรกทีจ่ะนกึถึงหากต้องการใช้
บริการ (Ball et al., 2006) มีเหตผุลในการใช้บริการมากขึน้ ทัง้ปริมาณการซือ้ และความถ่ีในการซือ้ (Dick and Basu, 1994; 
Baldinger and Robinson, 1996; Widmer and Conklin, 2001) 

3) ซือ้สินค้าหรือบริการอ่ืนๆ ของธุรกิจด้วย (Gremler and Brown, 1996; Ball et al., 2006) 
4) กระทาํในสิ่งทีเ่อือ้ประโยชน์แก่ธุรกิจ เช่น แสดงตวัเป็นเสมอืนพนัธมิตรของธุรกิจ ให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์แก่

ธุรกิจ (Widmer and Conklin, 2001) ชกัชวนลกูค้าจากคู่แข่งมาทดลองใช้ (Ball et al., 2006) 
ความภกัดีของลกูค้าเป็นความสมคัรใจของลูกค้า ซึง่สามารถตดัสินใจเลือกที่จะใช้บริการใดบริการหนึ่งจากธุรกิจใด

ธุรกิจหนึ่งโดยเฉพาะ ในระยะเวลาที่ยาวนาน และจะดําเนินต่อไปตราบที่ลูกค้ารู้สึกว่าเขาได้รับคุณค่าที่คาดหวงัแล้วอย่าง
เพยีงพอ จนกวา่ความรู้สกึพงึพอใจจะเปลี่ยนไป และเร่ิมคาดหวงัว่าสินค้าหรือบริการรายอื่นจะสามารถสร้างความพึงพอใจได้
มากกว่าและเปลี่ยนไปใช้สินค้าหรือบริการรายอื่น  

การสูญเสียลูกค้า (Customer Defection) สาเหตหุลกัประการหนึง่ที่ทาํให้ก่อให้เกิดการสญูเสียลกูค้าไปให้คูแ่ข่งขนั
รายอื่นคือ เกิดความผิดพลาดขึน้ในสินค้าหรือการบริการของธุรกิจ (Hays and Hill, 1999) โดยเฉพาะถ้าไม่มีการแก้ไข หรือ
ดําเนินการล่าช้า จะส่งผลทําให้ลูกค้าไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง ทัง้ที่ลูกค้ายงัพึงพอใจในระดับคุณสมบัติของบริการอยู่ แต่ความ
ผิดพลาดนัน้อาจส่งผลให้ลกูค้ามองหาผู้ ให้บริการรายใหม่ (ฉัตยาพร เสมอใจ , 2550) โดยเฉพาะกบัธุรกิจบริการประเภทเลือก
ซือ้ (Shopping Services) (Lovelock and Wright, 2002) อย่างเช่น ร้านตดัผม คลินิกทนัตกรรม หรือสปา เป็นต้น ที่ผู้บริโภค
จะมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก เนื่องจากต้องเข้าไปอยู่ในกระบวนการหรือเป็นส่วนหนึ่งของการบริการด้วย ผู้บริโภคจึงใช้ความ
พยายามในการเสาะแสวงหา เปรียบเทียบ และประเมินข้อมูลก่อนการตดัสินใจเลือกซือ้ (ฉัตยาพร เสมอใจ , 2550) เมื่อเกิด
ความพงึพอใจกบัการบริการมาก่อนผู้บริโภคจงึมกัไม่เปลี่ยนผู้ ให้บริการ แต่เมื่อเกิดปัญหาจากการบริการที่ทําให้ต้องเปลี่ยนใจ
ไปใช้บริการจากผู้ ให้บริการรายอื่นจึงมีความเป็นไปได้ตํ่ามากที่จะกลบัมาใช้บริการจากผู้ ให้บริการรายเดิมอีก แต่มีผู้กล่าวว่า
การเกิดปัญหาถือเป็นโอกาสสําหรับธุรกิจในการแสดงความพร้อมและความจริงใจในการตอบสนองต่อปัญหา ซึง่จะทําให้ลกูค้า
เกิดความรู้สกึมัน่ใจต่อการบริการได้ (Wikipedia, 2009 : Online) 

การแก้ปัญหาการบริการ (Service Recovery) แม้ธุรกิจจะไม่ชอบลกูค้าทีอ่ยูใ่นอารมณ์โกรธจากการได้รับบริการที่
ไม่ดี และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาลูกค้ากลุ่มนีม้ากพอสมควร แต่ธุรกิจก็ยงัต้องสนใจลูกค้ากลุ่มนีม้ากกว่าที่จะมองหา
ลกูค้ารายใหม่เพียงอยา่งเดียวได้ (Bennekom, 2009 : Online)  การเกิดปัญหาการบริการจึงเป็นเร่ืองเลวร้ายทีไ่ม่มีใครต้องการ
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ให้เกิดกบัตนเอง แตก่ารเกิดปัญหาก็ไม่ได้เป็นผลเสียเสมอไป เพราะยงัเป็นโอกาสสําหรับธุรกิจที่จะแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าธุรกิจมี
ความพร้อมในการตอบสนองต่อปัญหาได้ดีกว่าธุรกิจอื่นที่เป็นคู่แข่ง (Bennekom, 2009 : Online)  การแก้ไขปัญหาที่ประสบ
ความสําเร็จจะสามารถทําให้ลูกค้าที่พบกบัปัญหาการบริการเหล่านัน้ซือ้เพิ่มขึน้ (Smith and Bolton, 1998) และเป็นลูกค้า
ต่อเน่ืองในระยะยาว (Andreassen, 2001) อีกทัง้ยงัจะบอกต่อไปถึงคนรู้จกั (ซึ่งเป็นวิธีการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพที่สุด) 
เนื่องจากการแก้ปัญหาการบริการเป็นการพยายามรักษาลูกค้าที่มีศักยภาพโดยการรักษาสัมพันธภาพให้คงอยู่ต่อไป  หาก
สามารถรักษาสมัพนัธภาพไว้ได้ ลูกค้าจะบอกต่อถึงความประทบัใจที่ตนเองได้รับจากการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและเหมาะสม
ดงักล่าว ซึง่จะกลายเป็นการเพิ่มความรู้สึกมั่นใจต่อการบริการให้แก่ลูกค้าได้ เน่ืองจากวตัถุประสงค์หลกัของการแก้ไขปัญหา
การบริการคือ การหาปัญหาและทําการแก้ไขอย่างถาวรเพื่อรักษาลูกค้าให้อยู่ต่อเนื่องในระยะยาว ดังนัน้ธุรกิจต้องฟังเสียง
ลกูค้าอยูเ่สมอ เมื่อพบวา่มีปัญหาเกิดขึน้ต้องแก้ไขอยา่งรวดเร็วและเหมาะสม (Bennekom, 2009 : Online) โดยมีข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการบริการ ดงันี ้    

1. ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง โดยไม่โต้เถียง (Bliss, 2009 : Online)  กล่าวคําขอโทษ (Bitner et al., 1990; 
Miller et al., 2000; Maxham, 2001) และพยายามอธิบายเท่าที่สมควรถึงปัญหาที่เกิดขึน้ จะทาํให้ลกูค้าลดความโกรธลงได้  
บางครัง้อาจต้องอาศยัการปลอบโยน เพื่อลดความขดัแย้งกบัลกูค้าอีกด้วย (Bennekom, 2009 : Online)   

2. ใช้สมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล ใช้ความมีมนษุยธรรม ความเห็นอกเห็นใจ (Miller et al., 2000; Lewis and 
McCann, 2004) และความเข้าใจในการติดต่อเจรจากบัลกูค้า ไม่ใช่ให้พนกังานอ้างกฎตลอดเวลาเหมอืนเป็นหุ่นยนต์ทีไ่ม่มี
จิตใจ 

3. ปรับวิธีการให้บริการกรณีฉุกเฉินให้เกิดความสะดวกที่สุด เพื่อแสดงให้เห็นว่าธุรกิจมีความใส่ใจที่จะแก้ปัญหา 
และพยายามลดความไม่สะดวกสบายที่เกิดขึน้ (Boshoff, 1999) โดยไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอรับบริการอยู่ในกระบวนการปกติ ยิ่ง
ลกูค้าแสดงอารมณ์ไม่ชอบจะยิ่งทําให้ลูกค้ารายอื่นรับรู้ถึงความไม่พึงพอใจนัน้ตามไปด้วย ถ้ายิ่งยกเลิกกระบวนการปกติและ
ให้บริการพเิศษจะทําให้ทกุอยา่งง่ายขึน้ สะดวกขึน้กบัลกูค้า ก็จะลดความรู้สกึผิดหวงัทัง้หมดทีเ่กิดขึน้ได้  

4. ปัญหาที่เกิดขึน้อาจสง่ผลกระทบต่อแตล่ะบุคคลแตกต่างกนั เมื่อปัญหาเกิดขึน้ลกูค้าจะยิ่งคาดหวงัให้ธุรกิจใสใ่จ
มากขึน้ (Tax et al., 1998) ต้องทาํการประเมินว่าสง่ผลต่อลกูค้าแต่ละรายอย่างไร ได้รบัผลกระทบมากน้อยเพียงใด จะหา
วธีิแก้ไขให้ลกูค้าแตล่ะรายอย่างไร และต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบว่า จะได้รับการแก้ไขปัญหาอยา่งไรและเม่ือใด  

5. หวัหน้าผู้รับผิดชอบต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ไมค่วรปลอ่ยให้พนกังานดาํเนินการเอง เพื่อจะได้ทราบ
ถงึเหตกุารณ์และใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขและป้องกนัต่อไป ในบางกรณีทีพ่นกังานไม่สามารถตดัสินใจได้ หวัหน้าต้องเข้ามา
ติดต่อลกูค้าทนัท ี ซึง่จะทําให้ลกูค้าเกิดความมัน่ใจถงึความรับผิดชอบของธรุกิจจากการเข้ามาแก้ปัญหาของระดบัหวัหน้า 
(Bliss, 2009 : Online) 

6. ต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยด่วนทีส่ดุ ให้คํามัน่ท่ีเช่ือถือได้ และดําเนินการทนัท ี หรือเสนอทางออกทนัที  
(Goodwin and Ross, 1990) อย่ารอให้ลกูค้าเรียกร้องก่อนว่าต้องการให้แก้ไข/ชดเชยอะไรบ้าง  

7. ให้สิง่ชดเชยทีเ่หมาะสม (Lewis and McCann, 2004) หรือจดักิจกรรมระหว่างช่วงเวลาที่ต้องรอคอยในขณะทาํ
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ทาํให้ลกูค้ารู้สกึวา่มีความสขุ ไม่รู้สกึว่ากําลงัรอคอยอยู่ การปล่อยให้ลกูค้าใจจดจอ่ยู่กบัการรอคอยจะทํา
ให้ลกูค้ารู้สกึวา่ต้องรอคอยนานยิง่ขึน้ (Lovelock and Wright, 2002)  

8. ต้องสื่อสารกบัลูกค้าโดยให้ค าอธิบาย หรือเสนอทางแก้ที่สะดวกให้แก่ลูกค้าให้เร็วที่สุด และต้องแจ้ง
ว่าได้ด าเนินการอะไรไปแล้วบ้าง เพ่ือให้ลูกค้าเกดิความม่ันใจว่าปัญหาก าลังได้รับการแก้ไข (Bliss, 2009 : Online) 

9. แก้ไขปรับปรุงกระบวนการในการให้บริการ (Goodwin and Ross, 1990) เพือ่ป้องกนัไม่ให้เหตกุารณ์เดิมเกิดขึน้
อีก  
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ถึงแม้จะมีการศึกษาและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาการบริการ แต่ยงัไม่มีข้อสรุปได้ว่าต้องดําเนินการในประเด็น
ใดบ้าง ควรให้ความสําคญักบัประเด็นใดเป็นพเิศษหรือไม่ จงึจะทําให้ลกูค้าเกิดความภกัดหีลงัการแก้ไขปัญหาการบริการได้ 

ความภกัดีหลังการแก้ปัญหาการบริการ การแก้ไขปัญหาการบริการที่มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มระดบัความพึง
พอใจของลูกค้าที่พบปัญหาได้มากกว่าลูกค้าที่ไม่เคยพบกับปัญหาการบริการมาก่อน (Bennekom, 2009 : Online) การ
แก้ปัญหาการบริการที่ดีสามารถทําให้ลูกค้าที่กําลงัโกรธสามารถหายโกรธและกลายเป็นลูกค้าที่มีความภกัดีได้ (Wikipedia, 
2009 : Online)  แต่หากการแก้ปัญหาอยู่ในระดบัตํ่า และไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเหมาะสม ไม่มีคําขอโทษ
อย่างจริงใจ ไม่มีการชดเชยที่เหมาะสมทีท่ําให้ลกูค้ารู้สกึดีขึน้ จะไม่ก่อให้เกิดความพงึพอใจสูงขึน้หลงัการแก้ปัญหา (Maxham, 
2001) แตจ่ะเป็นการทําลายความภกัดีของลูกค้ามากกว่า (Levesque and McDougall, 2000) ลูกค้าจะหมดความเชื่อถือต่อ
ธุรกิจนัน้ทนัที และจะไม่กลบัมาซือ้หรือใช้บริการอีก อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาอาจไม่ได้เพิ่มระดบัความพงึพอใจเสมอไป 
ลกูค้าจะให้อภยัและมีความพงึพอใจสงูขึน้หลงัจากมีการแก้ไขปัญหาต่อเมื่อลูกค้าเห็นว่าความผิดพลาดนัน้ไม่รุนแรงจนเกินไป 
หรือไม่เคยเกิดปัญหาความผิดพลาดประเภทนัน้มาก่อน และลูกค้ามองว่าความผิดพลาดนัน้เป็นเร่ืองความไม่แน่นอนที่ธุรกิจ
ควบคุมได้ยาก ไม่ใช่เกิดจากความผิดพลาดของระบบการบริการ (Magnini et al., 2007) จะเห็นได้ว่าถึงแม้จะมีการแก้ไข
ปัญหาก็ยงัไม่ใช่ประเด็นสําคญัที่ทาํให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจได้ ยงัต้องพิจารณาที่ความรุนแรงของปัญหาอีกด้วย แล้วระดบั
ความรุนแรงของปัญหาจะส่งผลต่อความภกัดีของลกูค้าอย่างไร 

ความพึงพอใจหลังการแก้ไขปัญหา เกิดขึน้เม่ือมีการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเพิ่มระดบั
ความพงึพอใจของลกูค้าทีพ่บปัญหาได้มากกว่าลกูค้าที่ไม่เคยพบกบัปัญหาการบริการมาก่อน (Bennekom, 2009 : Online) 
ลกูค้าทีม่ีความพงึพอใจสงูขึน้น่าจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกถงึความภกัดสีงูขึน้ด้วย แต่ผลการศกึษาของ Andreassen (2001) 
และ Matos et al. (2007) กลบัพบวา่ ถึงแม้ความพงึพอใจของลกูค้าหลงัการแก้ไขปัญหาการบริการสงูขึน้กว่าเดิมแตไ่ม่ส่งผล
ต่อความตัง้ใจในการซือ้ซํา้ การบอกปากตอ่ปาก และมองภาพลกัษณ์ขององค์กรดีขึน้ ในขณะที่การศึกษาของ Smith and 
Bolton (1998) แสดงให้เห็นว่าหากการแก้ปัญหาทําได้ดีเย่ียมระดบัความพงึพอใจและการตัง้ใจซือ้ซํา้จะเพิ่มขึน้ เช่นเดียวกบั 
Maxham (2001) ที่มีผลการศกึษาสนบัสนนุไปในทศิทางเดียวกนั อีกทัง้ชีใ้ห้เหน็วา่ระดบัของการแก้ปัญหาระดบักลาง-สงูมผีล
ต่อการบอกต่อท่ีสงูขึน้อีกด้วย การแก้ไขปัญหา จากผลการวจิยัทีข่ดัแย้งกนัจึงยงัไม่สามารถสรุปได้วา่ความพงึพอใจทีเ่กิดขึน้
จากการแก้ไขปัญหาแล้วส่งผลตอ่ความภกัดีหรือไม่ 

จากกรอบแนวคิดดงักล่าวข้างต้นผู้ วิจยัต้องการทดสอบสมมติฐานดงันี ้
H1: ระดบัความรุนแรงของปัญหาการบริการมีความสมัพนัธ์กบัระดบัความภกัดีต่อธุรกิจบริการ 
H2: การแก้ปัญหาของธุรกิจบริการมีความสมัพนัธ์กบัระดบัความภกัดตี่อธุรกิจบริการ 
H3: ระดบัความพงึพอใจตอ่การแก้ไขปัญหาของธุรกิจบริการมีความสมัพนัธ์กบัระดบัความภกัดีต่อธุรกิจบริการ 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการศกึษา 

วธีิการศึกษา 

1. ขอบเขตการศึกษา  

การวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาการแก้ไขปัญหาการบริการของธุรกิจที่มีผลต่อความภกัดีของลูกค้า เพื่อนําผลการศึกษาใช้
เป็นแนวทางในการพฒันากลยทุธ์การตลาดสําหรับสร้างความภกัดี โดยมีขอบเขตของการวจิยัดงันี ้

1) ศึกษาเฉพาะการแก้ไขปัญหาการบริการของธุรกิจบริการประเภทร้านตดัผม ร้านอาหาร สถานพยาบาล คลินิก
ทนัตกรรม และ สปา ทีม่ีผลต่อความภกัดขีองลกูค้าหลงัการแก้ไขปัญหาเทา่นัน้  

2) ศกึษาเฉพาะธุรกิจที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และจงัหวดันครราชสีมาเทา่นัน้ 
3) ผู้ มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลในการวิจัยครัง้นี  ้ไ ด้แก่ ลูกค้าธุรกิจบริการประเภทร้านตัดผม ร้านอาหาร 

สถานพยาบาล คลินิกทนัตกรรม และ สปา ในจงัหวดักรุงเทพฯ และนครราชสีมา เน่ืองจากทัง้ 2 แห่งเป็นเมืองใหญ่ ซึ่งไม่ทราบ
จํานวนประชากรที่แท้จริง ผู้ วิจยัจึงเลือกใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) 
และใช้วธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยกําหนดสดัส่วน (Quota Sampling) แบ่งออกเป็นกรุงเทพฯ 350 คน และนครราชสีมา 350 
คน  

2. ขัน้ตอนการศึกษา 

การวิจยันีเ้ป็นการศกึษาการแก้ไขปัญหาการบริการและความภกัดหีลงัการแก้ไขปัญหา เป็นการวจิยัเชิงสํารวจ 
(Survey Research) โดยผู้ วิจยัทาํการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัปัญหาการบริการ การแก้ไขปัญหาการ
บริการท่ีมีผลต่อความภกัดีของลกูค้า เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาเคร่ืองมือเพือ่การวจิยั ทําการทดสอบความน่าเช่ือถือของ
เคร่ืองมือ และนําออกเก็บข้อมลูจากลุ่มตวัอย่างจํานวน 700 คน และนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถกูต้องและทาํการ
วเิคราะห์ข้อมลูทางสถิติ ได้แก่ คา่ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และสถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Statistics) ใช้สําหรบัทดสอบสมมตฐิาน (Hypothesis Testing) ได้แก่ 
ไคสแควร์ (Chi-Square) F-test และ Pearson Correlation นยัสําคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05  

3. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร (Population) ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ ใช้บริการร้านตัดผม ร้านอาหาร สถานพยาบาล คลินิกทันตกรรม 
และสปา ในกรุงเทพมหานคร และจังหวดันครราชสีมา ซึ่งไม่มีฐานข้อมูลผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลดังกล่าว และไม่ทราบ
จํานวนประชากรที่ชัดเจน การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัย จึงใช้วิธีการหาขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตาราง
ขนาดตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัทางการตลาดของ Malhotra (2002) กรณี Problem Solving Research ซึง่มีขนาดกลุ่มตวัอย่าง

ระดบัความรุนแรงของปัญหา 
 

ระดบัความภกัดีของลูกคา้ ระดบัการแกไ้ขปัญหา 
 

ระดบัความพึงพอใจต่อการแกไ้ขป ญหา 

H1 

H2 

H3 
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ขัน้ตํ่า 200 ตวัอยา่ง ช่วงระยะของกลุ่มตวัอยา่ง คอื 300 - 500  ตวัอยา่ง เพื่อให้ได้ผลการวจิยัที่น่าเช่ือถือ ผู้ วิจยัได้กําหนดขนาด
ตัวอย่างสําหรับการวิจัยที่เหมาะสมจากตารางดงักล่าวจํานวน 500 ตวัอย่าง ผู้ วิจัยทําการส่งแบบสอบถามถึงประชากร
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มเป็น 700 คน เพื่อป้องกนัความคาดเคลื่อนของข้อมลู โดยส่งถึงกลุ่มเป้าหมายในกรุงเทพมหานคร 350 คน 
จงัหวดันครราชสีมา 350 คน และได้รับแบบสอบถามกลบัคนื จํานวน 319 ชดุ และ 242 ชดุ ตามลําดบั ซึง่มีความสมบูรณ์ 309 
ชดุ และ 230 ชดุ ตามลําดบั รวมเป็น 539 ชดุ  

4. วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 1) เคร่ืองมือเพื่อการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึง่ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่  
  1. ข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ การศกึษา อาย ุและรายได้  
  2. พฤติกรรมต่อการบริการ ประกอบด้วย การใช้บริการจากผู้ ให้บริการรายเดิม การมีประสบการณ์ปัญหา

การให้บริการของธุรกิจดงักล่าว และความรุนแรงของปัญหาดงักล่าว  
  3. ความคิดเหน็ต่อการแก้ไขปัญหาความผิดพลาดของธุรกิจ ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของระดบั

การดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยให้แสดงความคิดเห็นต่อระดับการดําเนินการแก้ไขปัญหา ได้แก่ (1) ระดบัการยอมรับความ
ผิดพลาดโดยไม่โต้เถียง (2) ให้พนกังานทีคุ่้นเคยกบัลกูค้ามาเจรจา (3) ให้ความเข้าใจหรือเห็นอกเห็นใจต่อลูกค้ากบัเหตกุารณ์
ที่เกิดขึน้ (4) อํานวยความสะดวกกบัลกูค้าที่ประสบปัญหามากเป็นพิเศษ (5) เจ้าหน้าที่ระดบัหวัหน้าแสดงความรับผิดชอบต่อ
ลูกค้าทนัที (6) พยายามหาวิธีแก้ไขโดยด่วนที่สุด (7) มีสิ่งชดเชยที่เหมาะสมให้สําหรับปัญหาที่เกิดขึน้ (8) มีการอธิบายถึง
สถานการณ์ปัญหาทีเ่กิดขึน้ และ (9) มีการปรับปรุงการบริการดีขึน้จนไม่เกิดเหตุการณ์เดิมอีก และระดบัความพึงพอใจต่อการ
แก้ไขปัญหาโดยให้แสดงความคิดเหน็ต่อระดบัการดําเนินการแก้ไขปัญหา  

  4. พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามต่อธุรกิจการบริการ โดยให้แสดงความคิดเห็น ต่อระดบัการแสดง
พฤติกรรมความภกัดีของผู้ตอบแบบสอบถามเอง ได้แก่ (1) พดูถึงการบริการของธุรกิจดงักล่าวในทางทีด่ีให้ผู้อื่นฟัง (2) เตม็ใจที่
จะแนะนําให้คนใกล้ชิดไปใช้บริการจากธุรกิจดงักล่าว (3) ตัง้ใจทีจ่ะให้การสนบัสนนุบริการของธุรกิจดงักล่าวอย่างต่อเนื่องโดย
ไม่หวัน่ไหว (4) มีความรู้สกึผูกพนักบัธุรกิจที่ให้บริการดงักล่าว (5) มีความปรารถนาที่จะรักษาความสมัพนัธ์กบัธุรกิจต่อไป (6) 
มีความเชื่อมัน่ในคณุคา่ของการบริการที่ทา่นได้รับจากธุรกิจดงักล่าวเสมอ (7) ไม่อ่อนไหวต่อราคาแม้จะมีธุรกิจอื่นขายในราคา
ที่ตํา่กวา่ (8) ใช้บริการของธุรกิจดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอ (9) นึกถึงธุรกิจดงักล่าวเป็นที่แรกหากต้องการใช้บริการ (10) มีความ
ตัง้ใจที่จะใช้บริการบ่อยขึน้ (11) มีความตัง้ใจซือ้สินค้าหรือบริการอ่ืนๆ ของธุรกิจดงักล่าวด้วย และ  (12) ชกัชวนให้ผู้ อ่ืนที่ใช้
บริการของธุรกิจอื่นมาใช้บริการของธุรกิจดงักล่าว 

  ระดบัความรุนแรงของปัญหาการบริการในส่วนท่ี 2 ให้แสดงความคิดเห็นโดยแบง่ออกเป็น 5 ระดบั ได้แก่ 1 
= ระดบัมากทีส่ดุ, 2 = ระดบัมาก, 3 = ระดบัปานกลาง, 4 = ระดบัน้อย และ 5 = ระดบัน้อยที่สดุ 

  ระดบัความเห็นเก่ียวกบัการดําเนินการแก้ไขปัญหา และระดบัความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาในส่วนที่ 3 
กบัระดบัการแสดงพฤติกรรมความภกัดีของผู้ตอบแบบสอบถาม ในส่วนที่ 4 ให้แสดงความคิดเห็นโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
ได้แก่ 5 = ระดบัมากทีส่ดุ, 4 = ระดบัมาก, 3 = ระดบัปานกลาง, 2 = ระดบัน้อย และ 1 = ระดบัน้อยที่สดุ 

 2) การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อการวจิัย ผู้วจิยัดําเนินการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือเพื่อการวิจยั โดย
ศกึษาหลกัการแนวคิดและทฤษฎทีี่เก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาทีม่ีผลต่อความภกัดขีองลกูค้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
แบบสอบถาม จากนัน้นําแบบสอบถามสําหรับการศกึษาถงึพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการแก้ไขปัญหาการบริการ ไปทําการ
ทดสอบ (Try Out) กบักลุม่ทีค่าดว่าจะเป็นตวัอยา่ง 30 คน และหาคา่ Reliability Coefficients แล้วนําผลทดสอบมาวเิคราะห์
หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้สมัประสิทธ์ิอลัฟาของ ครอนบคั (Cronbach’s Alpha)  (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 
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100-103) สําหรับระดบัการแก้ไขปัญหา และระดบัความภกัดีของลกูค้า ได้คา่ความเช่ือมัน่ 0.944 และ 0.965 ตามลําดบั แสดง
วา่เป็นแบบสอบถามที่มีความเชื่อมัน่สงู 

 3) การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วจิยัทําการแจกแบบสอบถามตามความสะดวก โดยแจกให้กบัผู้ตอบ
แบบสอบถามในสถานทีต่่างๆ ได้แก่ สถาบนัการศกึษา ห้างสรรพสินค้า แหลง่ชุมชน และฝากไว้ ณ สถานที่ให้บริการ 

ผลการศึกษา 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 539 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.99 เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่ร้อยละ 
33.40 มีช่วงอายุ 25-30 ปี การศึกษา ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.22 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่ร้อยละ 
52.69 มีรายได้ 10,000-30,000 บาท  
 2. ข้อมลูพฤติกรรมต่อการบริการ 
  1) การใช้บริการเป็นประจําจากผู้ ให้บริการรายเดิม กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 539 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 38.03 ใช้บริการร้านอาหาร รองลงมาคือ ใช้บริการสถานพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 24.68 และใช้บริการร้านตดั
ผม คิดเป็นร้อยละ 20.59 ตามลําดบั 
  2) ประสบการณ์เก่ียวกับปัญหาการบริการจากกลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 539 คน พบว่า มี
จํานวน 438 คน คิดเป็นร้อยละ 81.26 เคยมีประสบการณ์เก่ียวกบัปัญหาการให้บริการของธุรกิจ และ จํานวน 101 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.74 ไม่เคยมีประสบการณ์เก่ียวกบัปัญหาการให้บริการของธุรกิจ 
  3) ความคิดเห็นต่อระดบัความรุนแรงของปัญหาการบริการ กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์
เก่ียวกบัปัญหาการให้บริการ ส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาการบริการมีระดบัความรุนแรงปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.87 รองลงมา
คือ มีระดบัความรุนแรงมาก คิดเป็นร้อยละ 25.57 และมีระดบัความรุนแรงมากที่สดุ คดิเป็นร้อยละ 15.07 ตามลําดบั  
 3. ข้อมูลความคิดเหน็ต่อการแก้ไขปัญหาความผิดพลาดของธุรกจิ 
  1) ความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาความผิดพลาดของธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ที่เคยมี
ประสบการณ์ปัญหาการให้บริการ จํานวน 438 คน มีความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาความผิดพลาดของธุรกิจในภาพรวมและ
รายข้อ อยูใ่นระดบั ‚ปานกลาง‛ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยสามารถเรียงลําดบัจากมากไปน้อยได้ดงันี ้อํานวยความสะดวกกบัลูกค้า
มากเป็นพิเศษ มีคา่เฉลี่ยสงูสดุเทา่กบั 2.91 รองลงมา ระดบัหวัหน้าแสดงความรับผิดชอบต่อลกูค้าทนัที มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 
และพยายามหาวิธีแก้ไขโดยด่วนที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 ตามลําดบั ในขณะที่ให้พนักงานที่คุ้นเคยกบัลูกค้ามาเจรจา มี
ค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุเท่ากบั 2.63 
  2) ความคิดเห็นต่อระดับความพงึพอใจในการแก้ไขปัญหาธุรกิจบริการ กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ที่ มี
ประสบการณ์เก่ียวกับปัญหาการให้บริการจํานวน 438 คน มีความคิดเห็นต่อระดบัความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาธุรกิจ
บริการ ส่วนใหญ่ร้อยละ 37.67 มีระดบัความพงึพอใจปานกลาง รองลงมาคอื มีระดบัความพงึพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 22.37 
และมีระดบัความพงึพอใจน้อย คดิเป็นร้อยละ 19.86 ตามลําดบั เมื่อพิจารณาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.91 ซึง่มีความพงึ
พอใจอยู่ในระดบั ‚ปานกลาง‛ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.10 
 4.  การทดสอบสมมติฐาน 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน 1 พบว่า ระดบัความรุนแรงของปัญหาการบริการมีความสมัพนัธ์กับระดบัความภกัดี
ต่อธุรกิจบริการไปในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นข้อ 5 มีความปรารถนาที่จะรักษา
ความสมัพนัธ์กบัธุรกิจตอ่ไป และข้อ 7 ไม่อ่อนไหวต่อราคาแม้จะมีธุรกิจอื่นขายในราคาที่ตํ่ากว่า แสดงให้เห็นว่าถ้าระดบัความ
รุนแรงอยูใ่นระดบัตํา่ จะมีความภกัดีสงู หากความรุนแรงเพิ่มขึน้จะทาํให้ระดบัความภกัดีลดลง ดงัแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความรุนแรงของปัญหาการบริการกบัระดบัความภกัดีตอ่ธุรกิจบริการ 

ระดับความภกัดีต่อธุรกจิบริการ Mean SD. 
Pearson 

Correlation 
Sig. 

ระดบัความรุนแรงของปัญหาการบริการ 3.038 1.069 - - 
1. พดูถึงการบริการของธุรกิจดงักล่าวในทางทีด่ีให้ผู้อื่นฟัง 2.961 0.908 -.189 0.00* 
2. เตม็ใจทีจ่ะแนะนําให้คนใกล้ชิดไปใช้บริการของธุรกิจดงักล่าว 2.836 0.905 -.109 0.02* 
3. ตัง้ใจทีจ่ะให้การสนบัสนนุบริการของธุรกิจดงักล่าวอย่างต่อเนื่องโดยไม่
หวัน่ไหว 

2.826 0.974 -.137 0.00* 

4. มีความรู้สกึผูกพนักบัธุรกิจทีใ่ห้บริการดงักล่าว 2.820 0.883 -.134 0.00* 
5. มีความปรารถนาที่จะรักษาความสมัพนัธ์กบัธรุกิจต่อไป 2.865 0.911 -.076 0.11 
6. มีความเชื่อมัน่ในคณุคา่ของการบริการที่ได้รับจากธุรกิจดงักล่าวเสมอ 2.925 0.870 -.165 0.00* 
7. ไม่อ่อนไหวต่อราคาแม้จะมีธุรกิจอื่นขายในราคาที่ตํา่กว่า 3.014 0.959 -.081 0.09 
8. ใช้บริการของธุรกิจดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอ 3.052 0.968 -.146 0.00* 
9. จะนึกถึงธุรกิจดงักล่าวเป็นท่ีแรกหากต้องการใช้บริการ 2.970 0.979 -.160 0.00* 
10. มีความตัง้ใจทีจ่ะใช้บริการบอ่ยขึน้ 2.904 0.905 -.177 0.00* 
11. ตัง้ใจจะซือ้สินค้าหรือบริการอ่ืนๆ ของธุรกิจดงักลา่วด้วย 2.863 2.900 -.255 0.00* 
12. ชกัชวนให้ผู้ อ่ืนทีใ่ช้บริการของธุรกิจอื่นมาใช้บริการธุรกิจดงักล่าวทีใ่ช้
บริการอยู่ 

2.899 0.925 -.217 0.00* 

ระดบัความภกัดีรวม 2.534 0.695 -.181 0.00* 
* มีนยัสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
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  ผลการทดสอบสมมติฐาน 2 พบว่า การแก้ปัญหาของธุรกิจบริการสัมพนัธ์กบัระดับความภกัดีต่อธุรกิจบริการ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 โดยจะส่งผลไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของระดับการ
แก้ปัญหา ระดบัความภกัดตี่อธุรกิจบริการจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อจะเห็นว่าการแก้ไขแต่
ละข้อจะส่งผลต่อระดบัความภกัดีทีแ่ตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางที ่2 
 
ตารางที ่2 ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัการแก้ปัญหาของธุรกิจบริการกบัระดบัความภกัดีตอ่ธุรกิจบริการ 

 

การแก้ไขปัญหา 
ข้อ1 

ยอมรับ
ความ

ผิดพลาด
โดยไม่
โต้เถียง 

ข้อ 2 
ให้

พนกังาน
ที่คุ้นเคย
กบัลกูค้า
มาเจรจา 

ข้อ 3 
ให้ความ

เข้าใจหรือ
เหน็อก

เหน็ใจต่อ
ลกูค้ากบั
เหตกุารณ์
ที่เกิดขึน้ 

ข้อ 4 
อํานวย
ความ

สะดวกกบั
ลกูค้าที่
ประสบ
ปัญหา

มากเป็น
พิเศษ 

ข้อ 5 
เจ้าหน้าที่

ระดบั
หวัหน้า
แสดง
ความ

รับผิดชอบ
ต่อลกูค้า

ทนัท ี

ข้อ 6 
พยายาม

หา
วธีิแก้ไข
โดยดว่น

ที่สดุ 

ข้อ 7 
มีสิง่

ชดเชยที่
เหมาะสม
ให้สาํหรับ
ปัญหาที่
เกิดขึน้ 

ข้อ 8 
มีการ

อธิบายถงึ
สถานการณ์

ปัญหาที่
เกิดขึน้ 

ข้อ 9 
มีการ

ปรบัปรุง
การ

บริการดี
ขึน้จนไม่

เกิด
เหตกุารณ์

เดมิอีก 
ระดับความภกัดีต่อธุรกจิ

บริการ 
r r r r r r r r r 

1. พดูถึงการบริการของธุรกิจ
ดงักล่าวในทางทีด่ีให้ผู้อื่นฟัง 0.19* 0.19* 0.34* 0.37* 0.31* 0.38* 0.43* 0.38* 0.43* 

2. เตม็ใจทีจ่ะแนะนําให้คน
ใกล้ชิดไปใช้บริการของธุรกิจ
ดงักล่าว 

0.23* 0.23* 0.39* 0.33* 0.28* 0.34* 0.39* 0.46* 0.44* 

3. ตัง้ใจทีจ่ะให้การสนบัสนนุ
บริการของธุรกิจดงักล่าว
อย่างต่อเนื่องโดยไม่หวัน่ไหว 

0.20* 0.20* 0.37* 0.28* 0.31* 0.30* 0.36* 0.39* 0.41* 

4. มีความรู้สกึผูกพนักบัธุรกิจ
ที่ให้บริการดงักล่าว 0.18* 0.18* 0.30* 0.28* 0.30* 0.31* 0.39* 0.34* 0.33* 

5. มีความปรารถนาที่จะ
รักษาความสมัพนัธ์กบัธุรกิจ
ต่อไป 

0.24* 0.24* 0.41* 0.37* 0.33* 0.37* 0.49* 0.47* 0.45* 

6. มีความเชื่อมัน่ในคณุคา่
ของการบริการท่ีได้รับจาก
ธุรกิจดงักล่าวเสมอ 

0.34* 0.34* 0.40* 0.47* 0.34* 0.42* 0.47* 0.39* 0.43* 

7. ไม่อ่อนไหวต่อราคาแม้จะมี
ธุรกิจอื่นขายในราคาที่ตํา่กว่า 0.26* 0.26* 0.38* 0.37* 0.40* 0.39* 0.39* 0.43* 0.43* 

8. ใช้บริการของธุรกิจ
ดงักล่าวอยา่งสม่ําเสมอ 0.30* 0.30* 0.39* 0.43* 0.44* 0.38* 0.47* 0.35* 0.37* 

9. จะนึกถึงธุรกิจดงักล่าวเป็น
ที่แรกหากต้องการใช้บริการ 0.39* 0.39* 0.44* 0.26* 0.31* 0.30* 0.36* 0.33* 0.33* 
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10. มีความตัง้ใจทีจ่ะใช้
บริการบ่อยขึน้ 0.29* 0.29* 0.52* 0.37* 0.38* 0.33* 0.48* 0.32* 0.43* 

11. ตัง้ใจจะซือ้สินค้าหรือ
บริการอ่ืนๆ ของธุรกิจ
ดงักล่าวด้วย 

0.26* 0.26* 0.41* 0.35* 0.31* 0.27* 0.46* 0.32* 0.37* 

12. ชกัชวนให้ผู้ อ่ืนทีใ่ช้บริการ
ของธุรกิจอื่นมาใช้บริการ
ธุรกิจดงักล่าวทีใ่ช้บริการอยู่ 

0.30* 0.30* 0.32* 0.26* 0.32* 0.37* 0.39* 0.39* 0.34* 

* มีนยัสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.00 
 = 0.50 - 0.70 มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
 = 0.30 - 0.50 มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํา่ 
 = 0.00 - 0.30 มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํา่มาก 

  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 3 พบวา่ ความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการแก้ไขปัญหาของธุรกิจบริการมี
ความสมัพนัธ์กบัระดบัความภกัดีตอ่ธุรกิจบริการ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ทกุข้อ ยกเว้น ข้อ 2 เต็มใจที่จะแนะนํา
ให้คนใกล้ชิดไปใช้บริการของธุรกิจดงักล่าว และ ข้อ 9 จะนึกถึงธุรกิจดงักล่าวเป็นที่แรกหากต้องการใช้บริการ (ดงัแสดงในตารางที ่
3) เมื่อพิจารณาระดบัความพงึพอใจตอ่การแก้ไขปัญหาของธุรกิจบริการ พบวา่ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.105 และมีค่าเฉลี่ย 
2.906 ซึง่มีระดบัความพงึพอใจต่อการแก้ไขปัญหาอยูใ่นระดบั ‚ปานกลาง‛ 
ตารางที ่3 ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจตอ่การแก้ไขปัญหาของธุรกิจบริการกบัระดบัความภกัดีต่อธุรกิจบริการ 

ระดับความภกัดีต่อธุรกจิบริการ Mean SD. 
Pearson 

Correlation 
Sig. 

ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาของธุรกิจบริการ 2.906 1.105 - - 
1. พดูถึงการบริการของธุรกิจดงักล่าวในทางทีด่ีให้ผู้อื่นฟัง 2.961 0.908 0.45 0.00* 
2. เตม็ใจทีจ่ะแนะนําให้คนใกล้ชิดไปใช้บริการของธุรกิจดงักล่าว 2.836 0.905 0.40 0.00* 
3. ตัง้ใจทีจ่ะให้การสนบัสนนุบริการของธุรกิจดงักล่าวอย่างต่อเนื่องโดยไม่
หวัน่ไหว 

2.826 0.974 0.59 0.00* 

4. มีความรู้สกึผูกพนักบัธุรกิจที่ให้บริการดงักล่าว 2.820 0.883 0.42 0.00* 
5. มีความปรารถนาที่จะรักษาความสมัพนัธ์กบัธุรกิจต่อไป 2.865 0.911 0.54 0.00* 
6. มีความเชื่อมัน่ในคณุคา่ของการบริการที่ได้รับจากธุรกิจดงักล่าวเสมอ 2.925 0.870 0.54 0.00* 
7. ไม่อ่อนไหวต่อราคาแม้จะมีธุรกิจอื่นขายในราคาที่ตํา่กว่า 3.014 0.959 0.42 0.00* 
8. ใช้บริการของธุรกิจดงักล่าวอย่างสมํา่เสมอ 3.053 0.968 0.41 0.00* 
9. จะนึกถึงธุรกิจดงักล่าวเป็นที่แรกหากต้องการใช้บริการ 2.970 0.979 0.31 0.00* 
10. มีความตัง้ใจทีจ่ะใช้บริการบ่อยขึน้ 2.904 0.905 0.49 0.00* 
11. ตัง้ใจจะซือ้สินค้าหรือบริการอื่นๆ ของธุรกิจดงักล่าวด้วย 2.863 2.900 0.46 0.00* 
12. ชกัชวนให้ผู้ อ่ืนทีใ่ช้บริการของธุรกิจอื่นมาใช้บริการธุรกิจดงักล่าวทีใ่ช้
บริการอยู่ 

2.900 0.925 0.44 0.00* 

ระดบัความภกัดีรวม 2.534 0.694 0.50 0.00* 

* มีนยัสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
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 จากผลการทดสอบความสมัพนัธ์ดงักล่าวข้างต้น ผู้ วิจยัทําการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างสองตวัแปร คือ ตวัแปร
ต้น (ความพงึพอใจต่อการแก้ไขปัญหา การแก้ไขปัญหา และความรุนแรงของปัญหา) และตวัแปรตาม (ระดบัความภกัดี) พบว่า
ทัง้สองตวัแปรมีความสมัพนัธ์กนั โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 0.529 (R = 0.529) ตวัแปรต้นทัง้ 3 ปัจจัยส่งผลต่อความ
ภกัด ี28% (R Square = 0.280)  
 
ตารางที่ 4 ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจต่อการแก้ไขปัญหา ระดบัการแก้ไขปัญหา และระดบัความรุนแรงของปัญหา
ของธุรกิจบริการ กบัระดบัความภกัดีตอ่ธุรกิจบริการ 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

(Constant) 1.228 0.126 - 9.733 0.000* 

ความพงึพอใจตอ่การแก้ไขปัญหา (X1) 0.215 0.036 0.342 5.946 0.000* 

ระดบัการแก้ไขปัญหา (X2) 0.172 0.049 0.202 3.533 0.000* 

ระดบัความรุนแรงของปัญหา (X3) 0.060 0.027 0.092 2.231 0.026* 

* มีนยัสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
 
 จากตารางที ่4 สามารถสร้างสมการในการพยากรณ์ความสมัพนัธ์ระหว่างสองตวัแปร คือ ความพึงพอใจต่อการแก้ไข
ปัญหา (X1) ระดบัการแก้ไขปัญหา (X2) ระดบัความรุนแรงของปัญหา (X3) และความภกัดี (Y) ได้จากค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย
พหคุณู ได้ดงันี ้

Y = 1.228 + 0.215X1 + 0.172X2 + 0.060X3 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวจิยัเหน็ได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซึ่งใช้บริการร้านตดัผม ร้านอาหาร สถานพยาบาล คลินิกทนั
ตกรรม และสปา  มีความภกัดีต่อธุรกิจดงักล่าวในระดบัปานกลาง ลกูค้าจะใช้บริการจากธุรกิจผู้ ให้บริการรายเดิม ซึง่สนับสนุน
แนวคิดที่ว่าธุรกิจประเภทบริการเลือกซือ้ (Shopping Service) เป็นธุรกิจที่ผู้บริโภคจะพิจารณาและเลือกจากความพึงพอใจ 
และเม่ือเป็นลกูค้าแล้วมกัจะเลือกที่จะใช้บริการทีเ่ดมิ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของตนเอง (Lovelock and Wright, 2002)  

แต่เมื่อมีปัญหาการบริการเกิดขึน้จะส่งผลต่อระดบัความภกัดีของลูกค้า ดงัเห็นได้จากระดับความภกัดีของผู้ ที่มี
ประสบการณ์และไม่มปีระสบการปัญหาการบริการจะมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั โดยผู้ทีไ่ม่มีประสบการณ์ปัญหาการ
บริการมีระดบัความภกัดีสงูกวา่ ซึง่สนบัสนนุแนวคดิของ Hays and Hill (1999) ที่ว่า การเกิดความผิดพลาดขึน้ในตวัสนิค้าหรือ
การให้บริการของธุรกิจเป็นสาเหตหุลกัประการหนึ่งทีท่ําให้ก่อให้เกิดการสญูเสียลกูค้าไปให้คู่แขง่ขนัรายอื่น 

นอกจากนีก้ารศกึษายงับ่งบอกได้วา่ระดบัความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึน้มีความสมัพนัธ์กับระดบัความภกัดี เป็นไป
ในทิศทางตรงกันข้าม หมายความว่า ย่ิงปัญหามีความรุนแรงมากเพียงใดยิ่งส่งผลต่อระดับความภกัดีลดลง ซึ่งสนับสนุน
การศกึษาของ Jonston (2005) ที่พบว่า ความผิดพลาดในการบริการส่งผลทางลบต่อพฤติกรรมความภกัดี โดยเฉพาะถ้าไม่มี
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การแก้ไข หรือดาํเนินการล่าช้า จะส่งผลทาํให้ลกูค้าไม่พงึพอใจอยา่งยิ่ง ทัง้ที่ลกูค้ายงัพงึพอใจในระดบัคุณสมบตัิของบริการอยู ่
แตค่วามผิดพลาดนัน้อาจส่งผลให้ลกูค้ามองหาผู้ ให้บริการรายใหม่ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) 

เมื่อความผิดพลาดหลีกเล่ียงไม่ได้ ธุรกิจจําเป็นต้องมีการตอบสนองที่เหมาะสม ซึ่งผลการศึกษานีแ้สดงถึงวิธีการ
แก้ปัญหาที่ส่งผลต่อความภกัดขีองลกูค้า แต่ละวธีิล้วนส่งผลต่อความภกัดีในทกุด้าน ธุรกิจสามารถรักษาระดบัความภกัดีของ
ลกูค้าได้ โดยดาํเนินตามวธีิการแก้ไขดงักล่าวทัง้ 9 ข้อ ได้แก่ (1) ระดบัการยอมรับความผิดพลาดโดยไม่โต้เถียง (2) ให้พนกังาน
ที่คุ้นเคยกับลูกค้ามาเจรจา (3) ให้ความเข้าใจหรือเห็นอกเห็นใจต่อลูกค้ากบัเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ (4) อํานวยความสะดวกกบั
ลูกค้าที่ประสบปัญหามากเป็นพิเศษ (5) เจ้าหน้าที่ระดบัหวัหน้าแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้าทนัที (6) พยายามหาวิธีแก้ไข
โดยดว่นที่สุด (7) มีสิ่งชดเชยที่เหมาะสมให้สําหรับปัญหาที่เกิดขึน้ (8) มีการอธิบายถึงสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึน้ และ (9) มี
การปรับปรุงการบริการดีขึน้จนไม่เกิดเหตกุารณ์เดมิอีก ซึง่การศกึษาแสดงให้เห็นว่าที่ระดบัการแก้ไขปัญหาในระดบัปานกลาง 
สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก้ลูกค้าต่อการแก้ไขปัญหาการบริการได้ในระดับปานกลาง ซึ่งจะส่งผลดีต่อพฤติกรรมการ
แสดงความภกัดีของลูกค้า สนับสนนุการศกึษาของ Smith and Bolton (1998) ที่กล่าวว่าหากสามารถแก้ไขปัญหาการบริการ
ได้ จะทําให้ลกูค้าทีพ่บกบัปัญหาการบริการเหล่านัน้ซือ้เพิ่มขึน้ และเป็นลกูค้าตอ่เน่ืองในระยะยาว (Andreassen, 2001) อีกทัง้
ยงัจะบอกต่อไปถึงคนรู้จกั (Bennekom, 2009 : Online) และผลการศึกษานีช้ีใ้ห้เห็นว่า การแก้ไขปัญหาการบริการและความ
ภกัดขีองลกูค้ามีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ย่ิงมีการแก้ไขปัญหาการบริการในระดบัที่สูงขึน้ ก็จะส่งผล
ต่อความภกัดีมากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ Maxham (2001) ที่ชีใ้ห้เหน็วา่ระดบัของการแก้ปัญหาระดบักลาง-สงูมีผล
ต่อการบอกต่อท่ีสงูขึน้อีกด้วย 

หากธุรกิจสามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาการบริการจนสามารถสร้างความพึงพอใจได้จะส่งผลต่อความภกัดีในทุด
ด้าน ได้แก่ (1) พดูถึงการบริการของธุรกิจดงักล่าวในทางที่ดีให้ผู้อื่นฟัง (2) เต็มใจที่จะแนะนําให้คนใกล้ชิดไปใช้บริการของธุรกิจ
ดงักล่าว (3) ตัง้ใจทีจ่ะให้การสนบัสนุนบริการของธุรกิจดงักล่าวอย่างต่อเนื่องโดยไม่หวัน่ไหว (4) มีความรู้สึกผูกพนักบัธุรกิจที่
ให้บริการดงักล่าว (5) มีความปรารถนาที่จะรักษาความสมัพนัธ์กบัธุรกิจต่อไป (6) มีความเชื่อมั่นในคณุค่าของการบริการที่
ท่านได้รับจากธุรกิจดงักล่าวเสมอ (7) ไม่อ่อนไหวต่อราคาแม้จะมีธุรกิจอื่นขายในราคาที่ตํ่ากว่า (8) ใช้บริการของธุรกิจดงักล่าว
อย่างสมํ่าเสมอ (9) จะนึกถึงธุรกิจดงักล่าวเป็นที่แรกหากต้องการใช้บริการ (10) มีความตัง้ใจที่จะใช้บริการบ่อยขึน้ (11) มีความ
ตัง้ใจซือ้สินค้าหรือบริการอ่ืนๆ ของธุรกิจดงักล่าวด้วย และ (12) ชกัชวนให้ผู้ อ่ืนที่ใช้บริการของธุรกิจอื่นมาใช้บริการของธุรกิจ
ดงักล่าว ซึง่สนบัสนนุการศึกษาของ Smith and Bolton (1998) แสดงให้เห็นว่าหากการแก้ปัญหาที่ดีจะส่งผลให้ลูกค้ามีความ
พึงพอใจและการตัง้ใจซือ้ซํา้จะเพิ่มขึน้ แต่ขดัแย้งกบัการศึกษาของ Andreassen (2001) และ Matos et al. (2007) ที่พบว่า 
ถึงแม้ความพึงพอใจหลงัการแก้ไขปัญหาการบริการสงูขึน้แต่ไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการซือ้ซํา้ ในขณะเดียวกนัก็สนับสนุน
การศกึษาดงักล่าวด้วย คอื ไม่ส่งผลตอ่การบอกปากตอ่ปากไปยงัผู้อื่น 

 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 1) บทสรุป  
  ถงึแม้การเกิดปัญหาการบริการถือเป็นโอกาสในการแสดงความพร้อมในการแก้ไขปัญหาของธุรกิจ (Bennekom, 
2009 : Online) แต่ผลวิจยันีไ้ด้ยืนยนัแล้วว่า การไม่เกิดปัญหาใดๆ ในการบริการจะสร้างความภกัดีของลูกค้าต่อการบริการ
ได้มากว่า ธุรกิจจึงควรเตรียมความพร้อมในการป้องกันและปรับปรุงการบริการอยู่เสมอ เพราะบางครัง้ธุรกิจก็ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาในการบริการได้ การเตรียมความพร้อมอาจช่วยให้ปัญหาที่เกิดขึน้มีความรุนแรงน้อยลง โดย
เปรียบเทียบแล้วระดบัความรุนแรงที่สูงกว่าจะมีความภกัดีที่ตํ่ากว่า หากต้องการให้ระดบัความภกัดีสูงขึน้ ต้องทําให้ระดับ
ความรุนแรงของปัญหาลดลง แต่ไม่ว่าปัญหาที่เกิดขึน้จะมีความรุนแรงในระดบัใด ธุรกิจจะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่าง
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จริงจงั กล่าวคือ ต้องดําเนินการตามวิธีการที่เสนอแนะดงักล่าวข้างต้น และต้องดําเนินการอย่างจริงจังและรวดเร็ว เพราะหาก
ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเหมาะสมที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกดีขึน้ ก็จะไม่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในระดับสูงขึน้ 
(Maxham, 2001)  
 
 2) ข้อเสนอแนะ 

  1. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครัง้นี ้
 ถึงแม้จะมีการศึกษาก่อนหน้านีท้ี่อ้างถึงการเกิดปัญหาในการให้บริการของธุรกิจว่าจะเป็นโอกาสในการสร้าง

ความภกัดีได้ แตถ้่ามีการแก้ไขปัญหาที่ไม่ดีพอ ไม่เพียงแต่ไม่สามารถสร้างความภกัดีได้ แต่จะทําให้สูญเสียลูกค้าไปด้วย เพื่อ
รักษาลูกค้าให้คงอยู่ต่อไปการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาย่อมเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรมีการแก้ไขปัญหา
ความผิดพลาดในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ต้องมีการเตรียมแนวทางในการแก้ไขปัญหา  หมั่นใส่ใจ รับฟัง และ
สอบถามจากลูกค้า แทนที่จะรอให้เกิดปัญหา หาทางแก้ไขและป้องกันปัญหาเพื่อให้ความผิดพลาดเป็นศูนย์ (Bennekom, 
2009 : Online) 

 2. ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอ่ไป 
  1)  การวิจยันีเ้ป็นการศกึษาการแก้ไขปัญหาและความภกัดีที่เป็นภาพรวมของธุรกิจประเภทบริการเลือกซือ้ 

ซึ่งทําให้เข้าใจถึงเฉพาะภาพรวมเท่านัน้ เนื่องจากธุรกิจบริการแต่ละประเภทจะมีธรรมชาติและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนของ
ตนเอง ควรทําการศึกษาเฉพาะธุรกิจเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึง้ยิ่งขึน้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาของธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อสร้างและ
รักษาความภกัดขีองลกูค้า 

  2) เนื่องจากการศกึษานีเ้ป็นการศกึษาความคิดเห็นของลกูค้า จึงได้ความคดิเหน็ทีส่ะท้อนจากมมุมองของ
ลกูค้าที่มีต่อการแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากธุรกิจ ควรศกึษาจากมมุมองของธุรกิจว่ามีการดําเนินการอย่างไร และมีผลลพัธ์อย่างไร 
จะทําให้สามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันากลยทุธ์สร้างความภกัดไีด้ชดัเจนยิง่ขึน้ 

 3) ศกึษาวจิยัปัญหาของธุรกิจบริการอื่นเพิ่ม เช่น ธุรกิจบนัเทงิ มหาวิทยาลยัเอกชน และโรงเรียนเอกชน 
ธุรกิจบริการเก่ียวกบัสตัว์เลีย้ง คลินิกรักษาสตัว์ ฯลฯ 
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ผลกระทบของรูปทรงและข้อความยั่วยุต่อประสิทธิภาพของแบนเนอร์บนอินเทอร์เนต 

Impacts of shape and provocative message on Internet banner’s efficiency 
ชชัพงศ์  ตัง้มณี* และสรรชยั  นิจสนุกิจ** 

 

บทคัดย่อ 

หนึง่ในตวัชีว้ดัประสิทธิภาพของการโฆษณาด้วยแบนเนอร์บนอินเทอร์เนต คือ อตัราการคลิก อนัหมายถึงผลหารของ
จํานวนคลิกด้วยจํานวนผู้แวะชมในช่วงเวลาหน่ึงๆ   ในขณะที่การวิจัยจํานวนมากต่างศึกษาผลกระทบของตวัแปรต่างๆ ที่คาด
มีผลต่ออตัราคลิกบนแบนเนอร์ เช่น การใช้เสียงหรือภาพเคลื่อนไหวประกอบแบนเนอร์หรือการส่งเสริมการตลาดผ่านเว็บไซต์
ช่วยค้นหา แต่ทว่ายงัไม่พบการเผยแพร่การศึกษาผลกระทบของรูปทรงแบนเนอร์ หรือของการใช้ข้อความยัว่ยุประกอบแบ น
เนอร์ตอ่อตัราการคลิก  ทัง้ทีเ่ทคโนโลยสีารสนเทศได้พฒันาจนทาํให้แบนเนอร์มีหลายรูปทรงหรือการแสดงข้อความในลกัษณะ
ต่างๆ กระทําได้ง่ายขึน้  การศกึษานีจ้ึงมุ่งวเิคราะห์ผลกระทบของ (1) รูปทรง และ (2) การใช้ข้อความยัว่ยตุ่ออตัราการคลิก 

ด้วยการทดลองในสภาพจริงที่ติดตัง้แบนเนอร์ในสี่เงื่อนไข (2 รูปทรง x 2 การใช้ข้อความยัว่ยุ) บนเว็บไซต์ทาง
ท่องเที่ยวและสนัทนาการเป็นระยะเวลา 64 วนั  ทําให้ทราบว่า (1) อัตราการคลิกโดยเฉลี่ยเป็นร้อยละ 2.76   (2) ผลกระทบ
ของรูปทรงต่ออตัราคลิกมีนยัสําคญัที่ระดบั 0.05 แตท่วา่ (3) ผลกระทบของการใช้ข้อความยัว่ยตุ่ออตัราคลิกไม่มีนยัสําคญั 

นอกจากเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ของการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ในบริบทของผู้ ใช้อินเทอร์เนตในประเทศไทย
แล้ว    ผู้ประกอบการคงต้องเพิ่มความสําคญักบัรูปทรงของแบนเนอร์ที่ใช้ในแผนการตลาดออนไลน์ เนื่องจากรูปทรงมีผลอย่าง
มีนยัสําคญัตอ่อตัราการคลิก 

 

Abstract 
One of indicators of Internet banner’s efficiency, a click through rate is the number of click in one time slot 

on a banner divided by the number of visitors. A fair number of research projects have examined impacts of 
various factors on the click through rate. Such factors include use of sound, or animation in banner display or 
search-engine enabled promotion. However, there is no published work investigating impacts of banner shape or 
those of use of provocative contents on the banner’s click through rate. This study attempts to fill this void. 

Based on the field experiment in which banners of four conditions (2 shapes x 2 types of provocative 
contents) were installed on one recreational web site for 64 days, the analysis indicated (1) an average of the click 
through rate is about 2.76%, (2) banner shape had a 0.05 statistically significant impact on the click through rate 
but (3) the impact of provocative content on the click through rate was not statistically significant. 

                                                
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจําสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อธุรกิจ ภาควิชาสถิต ิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
** นิสติหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการพฒันาซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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In addition to extending insight into online promotion in the context of Internet users in Thailand, 
practitioners should be more attentive to the use of various shapes of their Internet banners in order to increase 
the click through rate.  This is because of the statistically significant impact of different banner shapes on the click 
through rate. 

1.  ความส าคัญของปัญหาและวตัถุประสงค์การวจิยั 

หนึ่งในตวัแปรสําคญัของกิจกรรมทางธุรกิจคือการส่งเสริมการตลาด (promotion) ที่ครอบคลุมการโฆษณาและการ
ประชาสมัพนัธ์เพื่อให้สินค้าหรือบริการเป็นที่รู้จกัแพร่หลาย ยงัผลให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบและตดัสินใจเป็นเจ้าของสินค้าหรือ
เข้ารับบริการข้างต้น การจดัสรรงบประมาณด้านโฆษณาในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย จึงต้องกระทําอย่างรอบคอบและรัดกุม  
กล่าวคือ ในขณะที่การโฆษณาผ่านสื่ออื่นได้รับผลกระทบจากภาวะถดถอย แต่การโฆษณาบนอินเทอร์เนต ยงัคงได้รับการ
ยอมรับอย่างต่อเนื่อง (ศนูย์เทคโนโลยี อิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2551)  ทัง้นีอ้าจมาจากการโฆษณาบนอินเทอร์
เนต ทีส่ามารถนําเสนอได้หลากชนิดทัง้เป็นอกัษร เสียง หรือ ภาพเคลื่อนไหว   ทาํให้สามารถนําเสนอยงักลุ่มเป้าหมายลักษณะ
ต่าง ๆ ได้ชดัเจน  แม่นยาํ อีกทัง้ยงัสามารถปรับแก้เนือ้ความให้สอดคล้องในระดบัรายบุคคล (customization)  ตลอดเวลาและ
ที่ดจูะสําคญัท่ีสดุคือความสามารถข้างต้นอยูภ่ายใต้ต้นทนุทีต่ํ่าเมื่อเทียบกบัการโฆษณาช่องทางอื่น  

การโฆษณาบนอินเทอร์เนตในปัจจุบนัมีหลายรูปแบบ เช่น การส่งไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์โดยตรง (direct e-mail)  
การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสงัคม (social network)  การโฆษณาผ่านเว็บไซต์ช่วยค้นหา (search engine advertising) โดย
ที่แบนเนอร์เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมานานที่สุด (Benway & Lane, 1998; Sigel, et. al. 2006; Lohita, et. al., 2003; 
Yoon, 2003) 

แบนเนอร์ (banner) หรือป้ายโฆษณาอิเลกทรอนิกส์คือการนําเสนอเนือ้หาเพื่อการสื่อสารทางการตลาดถึง
กลุ่มเป้าหมาย บนเว็บเพจที่โดยส่วนใหญ่มักเป็นโฮมเพจ ทัง้นี ้การนําเสนอดังกล่าวได้กระทําในกรอบสี่เหลี่ยมที่ปรากฏบน
ตําแหน่งตา่งๆ ของเว็บเพจ  แต่ในปัจจุบนัความก้าวหน้าทางการโปรแกรมทําให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกมากกว่าเพียงกรอบ
สี่เหลี่ยม  กล่าวคือ ในปัจจบุนัอาจนําเสนอในรูปทรงใด ๆ ตามต้องการ ดงัตวัอยา่งในรูปที่ 1  

เนื่องจากวตัถปุระสงค์หลกัสําคญัของการโฆษณาด้วยแบนเนอร์คือการที่ผู้แวะชมรับรู้และคลิกบนแบนเนอร์เพื่อไปที่
เวบ็ไซต์ของผู้ โฆษณาและรับทราบเพิ่มเติมรายละเอียดของสินค้าที่ปรากฎบนแบนเนอร์   ดงันัน้การแสดงเนือ้หาบนแบนเนอร์
จึงมักพยายามออกแบบให้สะดุดตาหรือสร้างความสนใจกับผู้แวะชมมากจนทําให้ต้องคลิกบนแบนเนอร์  เนือ้หาดงักล่าวจึง
อาจเป็นภาพ เคลื่อนไหวที่ใช้เสียงประกอบ หรือนําเสนอประเด็นที่แตกต่างกับประเด็นบนเว็บเพจ  หรือกระทัง่การหน่วงเวลา
เพือ่ให้แบนเนอร์ปรากฏบนเว็บเพจช้ากว่าเนือ้หาอื่นๆ  ในเวบ็เพจอาจสร้างความสนใจกบัผู้แวะชม 

 

 
รปูทรงสีเ่หลีย่ม 

 
รปูทรงอสิระ (Free Form) 

 
 

รูปที่ 1 :  ตวัอย่างแบนเนอร์ทีเ่ป็นกรอบสี่เหลี่ยมและเป็นรูปทรงอิสระ 
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ดงันัน้จะเหน็ได้ว่าแบนเนอร์ที่มีประสิทธิภาพต้องดึงดดูให้ผู้แวะชมตระหนกัและรับรู้ถึงใจความบนแบนเนอร์ มากจน
ทําให้ผู้แวะชมคลิกบนแบนเนอร์เพื่อ (1) แวะมาที่เว็บไซต์ผู้ ลงโฆษณาบนแบนเนอร์ และ (2)  รับทราบข้อมลูเพิ่มเติม  ดงันัน้
ประสิทธิภาพของแบนเนอร์จึงวดัจากอตัราการคลิก (clickthrough rate) อนัมาจากจํานวนคลิกบนแบนเนอร์ (clickthrough) 
หารด้วยจํานวนผู้แวะชม (visitors) ในช่วงเวลาหนึง่ๆ  

จริงอยู่ที่ประสิทธิภาพของแบนเนอร์บนอินเทอร์เนตอาจวดัได้จากจํานวนครัง้ของผู้พบเห็นแบนเนอร์ (impression) 
อนัคาํนวณได้โดยตรงจากจํานวนผู้แวะชม (visitor) กล่าวคือ ผู้แวะชมหนึ่งคนมีค่าเป็นหนึง่ของจํานวนครัง้การพบเหน็แบนเนอร์  
การวดัประสิทธิภาพด้วยจํานวนผู้แวะชมแม้จะได้รับยอมรับในระดบัหนึ่ง แต่ข้อจํากดัสําคญัคือ การมีผู้ แวะชมหนึ่งคน ไม่อาจ
บอกอย่างชัดเจนว่าการสื่อสารทางตลาดได้ผลลัพธ์อย่างถูกต้อง เพราะผู้ แวะชมดังกล่าวอาจไม่ทนัได้ตระหนักหรือรับรู้
เนือ้ความบนแบนเนอร์เลย  อัตราการคลิกจึงดูจะเป็นตัวชีว้ดัประสิทธิภาพของแบนเนอร์ได้อย่างน่าเช่ือถือและสามารถใช้
เปรียบเทยีบได้ด้วย กล่าวคอื การคลิกเป็นการยืนยนัความสนใจของผู้แวะชมทีม่ากจนเกิดการคลิก และการคํานวณสดัส่วนต่อ
จํานวนผู้ แวะชม  ทําให้นักการตลาดออนไลน์สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบนเนอร์ระหว่างสถานการณ์ได้   ทัง้นี ้ 
ประสิทธิภาพของการโฆษณาในบริบททัว่ๆ ไปอาจวดัที่ปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้หรือความตระหนัก (awareness) ในสินค้าที่
ปรากฏในเนือ้ความทีส่ื่อสารผ่านการโฆษณา แม้ตวัชีว้ดัเหล่านีจ้ะได้การยอมรับในบริบทของการโฆษณาออนไลน์ด้วยเช่นกัน 
แตท่วา่อตัราการคลิกที่เลือกใช้ในการศกึษานี ้ได้เป็นตวับ่งชีป้ระสิทธิภาพหรือความสําเร็จของการโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เนต
ในหลายโครงการวิจัย (Benway & Lane, 1998; Sigel, et. al., 2008; Yoon, 2003; Lohita, et. al., 2003; Pagendarm & 
Schaumburg, 2001) 

ผู้ออกแบบแบนเนอร์ตลอดจนนักวิชาการด้านระบบสารสนเทศได้พยายามอย่างมากเพื่อพฒันาแบนเนอร์ให้มีอัตรา
คลิกสูงสุด (ชัชพงศ์  ตัง้มณี & เอกพจน์  เศวตรัตนเสถียร, 2546; ชชัพงศ์  ตัง้มณี & อษัฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์, 2547;  ชชัพงศ์  
ตัง้มณี & กานดา  เดชอาคม, 2546 ; Noiwan & Norcio, 2006; Sigel, et.al., 2008; ยตุินา  นิชพรกลุ, 2543)  รูปแบบของแบน
เนอร์ (format) ได้เป็นประเด็นที่นกัวิจยัด้านการตลาดออนไลน์ให้ความสําคญัมานานแล้ว  การเปรียบเทียบอัตราคลิกบนแบน
เนอร์สามรูปแบบอนัประกอบด้วย (1) แบบผงัในเว็บเพจ (embedded)  (2)  แบบปรากฏตวัแยกต่างหาก (pop-up) และ (3) 
แบบลอยบนเวบ็เพจ (floating) ของชชัพงศ์  ตัง้มณี  และเอกพจน์  รัตนเสถียร (2546) พบว่า อตัราคลิกบนแบบปรากฏตวัแยก
ต่างหาก (pop-up) จะสูงสุดอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  และบนแบบผังในเว็บเพจจะตํ่าสุดเช่นกัน ความพยายามที่จะใช้การ
เคลื่อนไหว (animation) เพือ่เพิ่มความน่าสนใจให้กบัแบนเนอร์นําไปสู่การวิจัยหลายโครงการที่มีข้อค้นพบยงัไม่สอดคล้องกนั 
(ชัชพงศ์ ตัง้มณี & กานดา เดชอาคม, 2546;  ชชัพงศ์  ตัง้มณี & เอกพจน์  เศวตรัตนเสถียร, 2547; ยตุินา  นิชพรกลุ, 2543)  
กล่าวคือ ยงัไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการเพิ่มส่วนเคลื่อนไหวให้กับแบนเนอร์นําไปสู่อัตราคลิกที่สูงกว่าแบนเนอร์ที่มีแต่ส่วนนิ่ง 
(static)  เพราะโครงการวิจัยที่อ้างถึงข้างต้นพบแต่เพียงอัตราคลิกบนแบนเนอร์ที่  (1) มี และ (2) ไม่มีส่วนเคลื่อนไหว ไม่
แตกตา่งกนัทางสถิติ ย่ิงไปกวา่นัน้ ชชัพงศ์ ตัง้มณี และเอกพจน์ เศวตรัตนเสถียร (2547)  ยงัพบว่า แบนเนอร์ที่มีส่วนเคลื่อนไหว
มีอตัราการคลิกน้อยกว่าทีไ่ม่มีส่วนเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศกึษาข้ามวฒันธรรม (cross-
cultural) ของ Noiwan และ Noreen (2006) ที่พบว่าผู้ ใช้งานทัง้คนไทยและคนอเมริกนัต่างมองข้าม (overlook) ลกัษณะที่
เคลื่อนไหวบนแบนเนอร์ในขณะที่กําลังค้นหาข้อมูล  กระทั่งได้มีการศึกษาที่ยืนยันการมองไม่เห็นแบนเนอร์ (banner 
blindness) ที่แม้ว่าการออกแบบแบนเนอร์จะได้พยายามกระทําอย่างโดดเด่นที่สุด (Benway & Lane, 1998; Pagendarm & 
Schaumburg, 2001) 
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ตําแหน่งหรือขนาดของแบนเนอร์บนเวบ็เพจเป็นอีกตวัแปรทีด่จูะส่งผลต่ออตัราคลิก โดยทัว่ไปการแสดงแบนเนอร์มกั
ปรากฏในตําแหน่งบน (top) ของเว็บเพจ  เน่ืองจากจะปรากฏต่อสายตาผู้แวะชมก่อนเนือ้หาส่วนอ่ืน ดงันัน้อตัราคลิกที่ตําแหน่ง
นีค้วรต้องแตกต่างมาตําแหน่งอื่นๆ เช่น ตําแหน่งล่าง  ซ้าย   ขวา หรือ ตรงกลาง (middle) ของเว็บเพจ โดยข้อสงัเกตนีเ้ป็นจริง
ในงานของยตุินา นิชพรกลุ (2543) และชชัพงศ์  ตัง้มณี และ กานดา  เดชอาคม (2546)  ที่ยืนยนัในบริบทของผู้ ใช้อินเทอร์เนต
ไทยวา่ตาํแหน่งบนได้รับอตัราคลิกสงูสดุและแตกต่างจากตําแหน่งอื่น ๆ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ แต่ Sigel และคณะ (2008) 
พบว่าแบนเนอร์ที่วางตําแหน่งริมซ้ายหรือขวามีอตัราคลิกสงูกว่าแบนเนอร์ในตําแหน่งบน  ทัง้นี ้งานของชัชพงศ์  ตัง้มณี และ 
กานดา เดชอาคม (2546)  นับเป็นการวิจัยแรกๆ ในบริบทของผู้ใช้อินเทอร์เนตไทยที่พบว่าแบนเนอร์ขนาดใหญ่นําไปสู่อตัรา
การคลิกทีส่งูกว่าขนาดเล็กอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  โดย  Sigel และคณะ (2008)  พบว่าอตัราการคลิกบนแบนเนอร์แนวตัง้
จะสงูกว่าอยา่งมีนยัสําคญับนแบนเนอร์ลกัษณะอ่ืน ๆ 

ไม่เพียงแคต่วัแปรข้างต้น ทีแ่สดงถึงความสามารถในการเพิ่มอตัราคลิก ยงัมีอีกสองตวัแปรทีผู่้ วิจัยสนใจศกึษาในงาน
นี ้นัน่คอืรูปทรง (shape) และการใช้ข้อความยัว่ย ุ(provocative message)  ในช่วงเวลาที่การตลาดออนไลน์ได้รับการยอมรับ
เพิ่มขึน้ แบนเนอร์มักปรากฏอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่โดยส่วนใหญ่เป็นสี่เหลี่ยมทางแนวนอนวางในตําแหน่งบนของเว็บเพจดัง
ตวัอย่างแบนเนอร์โฆษณาโทรศัพท์มือถือในรูปที่ 2  แต่ทว่าในปัจจุบันได้มีความพยายามนําเสนอแบนเนอร์ในรูปทรงที่ไม่ใช่
สี่เหลี่ยม  ในทีนี่ข้อเรียกว่าเป็นรูปทรงอิสระ (free form) โดยที่วตัถปุระสงค์หลกัของรูปทรงอิสระคือ การฉีกรูปแบบจากส่ิงที่ใช้
มาเพื่อให้ผู้แวะชมรับทราบความใหม่และสนใจมากจนคลิกบนแบนเนอร์ นักการตลาดออนไลน์จึงพยายามเสนอกับ
ผู้ประกอบการให้เปลี่ยนรูปทรงจากกรอบสี่เหลี่ยมเป็นทรงอิสระมากขึน้  ดงันัน้ รูปทรงของแบนเนอร์ในการศึกษานีจ้ึงหมายถึง 
ลกัษณะการแสดงแบนเนอร์บนเว็บเพจที่ประกอบด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมตามทีป่ฏิบตัมิา และรูปทรงอิสระอนัเป็นรูปทรงที่ไม่ใชท่รง
สี่เหลี่ยมข้างต้น ทัง้นีย้งัไม่พบการวิจยัที่ทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบนเนอร์อันเนื่องจากรูปทรงระหว่างรูปส่ีเหลี่ยม
กบัรูปทรงอิสระ และนีค้ือเป้าหมายหลกัของการศกึษาในครัง้นี ้

อีกหนึ่งในเทคนิคดงึดดูความสนใจ คือการยัว่ย ุ(provoke)   ก่อนลงสนามแข่งขนั ผู้ ฝึกซ้อมมักพูดยัว่ยใุห้ผู้ เล่นในทีม 
เกิดความสนใจในเกมแข่งขนัและเกิดความรู้สึกฮึกเหิมอยากเอาชนะฝ่ายตรงข้าม  การโฆษณาก็เช่นกนั ได้มีความพยายามใช้
ประเด็นท่ีอยูใ่นความสนใจของบุคคลเพื่อยัว่ยคุวามสนใจ เช่น การแสดงรูปสตัว์เลีย้งน่ารักน่าเอ็นดู หรือการใช้ประเด็นทางเพศ
เพือ่ยัว่ยใุห้เกิดความสนใจรับทราบข่าวสาร คงไม่ปฏิเสธว่าเมื่อผู้แวะชมเว็บเพจได้พบข้อความบนแบนเนอร์เขียนว่า ‚กดแล้วได้
เงิน‛ จะรู้สึกใคร่รู้และอยากคลิกแบนเนอร์มากกว่าข้อความนําเสนอทั่วๆไป  ทัง้นีค้วามรู้สึกถูกยัว่ยุจะแตกต่างไปทันทีหาก
ข้อความดงักล่าวเป็นการให้ข้อมลูสินค้าที่ไม่ยัว่ยแุต่อย่างใด   ในขณะที่ Yoon (2003) ทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
แบนเนอร์ระหว่างแบนเนอร์ที่แสดงข้อความกับที่แสดงเพียงรูปภาพ  ข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ แบนเนอร์ที่แสดงรูปภาพมี
ประสิทธิภาพสงูกว่าที่แสดงข้อความอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  แต่การทดลองของ Yoon (2003)  ได้กระทํากบัผู้ใช้อินเทอร์เนต
ในเกาหลี  ข้อค้นพบจงึยงัคงมีข้อจํากดั 
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รูปที่ 2 :  แสดงรูปทรงสี่เหลี่ยมของแบนเนอร์ 

   

ตวัอย่างข้อความยัว่ยุอาจเป็น ‚อยากได้ตัว๋หนังละซิ คลิกที่นี่‛ หรือ ‚โปรโมชั่นพิเศษ ถ้าไม่เกิน 18 ไม่ต้องแหยมมา
คลิก‛  หรือตามทีแ่สดงในรูปที ่3  ในขณะทีข้่อความในลกัษณะ ‚ร้านอาหารสนุัขออนไลน์‛  เป็นการให้รายละเอียดที่ไม่น่าจะมี
ผลเชิงยัว่ยไุด้ ดงันัน้ตวัแปรการใช้ข้อความยัว่ยใุนการศึกษาครัง้นีจ้ึงหมายถึงการแสดงหรือไม่แสดงข้อความบนแบนเนอร์เพื่อ
ดงึดดูความสนใจของผู้แวะชมแบนเนอร์ให้คลิกบนแบนเนอร์ 

 

 
รูปที่ 3 :  แสดงตวัอย่างข้อความยัว่ยบุนแบนเนอร์ 

 

ในขณะที่มีการวิจัยเชิงประจักษ์ (empirical work)  จํานวนหนึ่งได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบนเนอร์  อัน
เนื่องจากการใช้เสียง  รูปแบบ  ตําแหน่งและขนาดของแบนเนอร์ แต่กว่าการสํารวจวรรณกรรมในอดีตยงัไม่พบการศกึษาอย่าง
เป็นระบบที่ได้เปรียบเทียบอตัราคลิกอนัเนื่องจากรูปทรงของแบนเนอร์และการแสดงข้อความยัว่ยบุนแบนเนอร์  เว้นแต่ Lohita 
และคณะ (2003) ได้พบผลกระทบของการใช้ข้อความลกัษณะต่าง ๆ บนแบนเนอร์ต่ออัตราการคลิก แต่ Lohita และคณะ 
(2003) มุ่งความสนใจไปที่ลักษณะของเว็บไซต์ระหว่างแบบ Business-to-Business  และ Business-to-Customer  ดงันัน้ 
วตัถปุระสงค์สองข้อของการศึกษาครัง้นีค้ือ (1) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบนเนอร์ระหว่างแบนเนอร์รูปทรงสี่เหลี่ยมกับ
รูปทรงอิสระ และ  (2)  เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบนเนอร์ที่แสดงข้อความยัว่ยุและไม่ยัว่ยุในเว็บไซต์พาณิชย์อิเลกทรอ
นิกส์ทัว่ไป 
 

2.  ระเบียบวิธวีิจยั 

การตอบวตัถปุระสงค์สองข้อของการวิจยันี ้ได้กระทําในลกัษณะของ field experiment นัน่คือ ผู้ วจิยัต้องการทราบว่า
เมื่อควบคุมตวัแปรอื่นๆ ภายใต้สภาพจริงให้คงที่มากที่สุดเท่าที่ทําได้ และกําหนดให้ตวัแปรที่สนใจแปรผนัแล้ว อตัราคลิกจะ
แตกตา่งระหว่างแต่ละคา่ของตวัแปรทีกํ่าหนดอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติหรือไม่ (Babbie, 2010)  หรืออาจกลา่วได้ว่าการศึกษา
ครัง้นีต้้องการทราบวา่ภายใต้สถานการณ์จริง อตัราคลิกบนแบนเนอร์ที่แตกต่างกนัเป็นเพราะ (1) รูปทรงที่แตกต่างกันระหว่าง
ทรงสี่เหลี่ยมและทรงอิสระหรือ (2) การใช้หรือไม่ใช้ข้อความยัว่ยบุนแบนเนอร์ โดยที่ผู้ วิจยัจะพยายามอย่างที่สดุในการควบคุม
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ตวัแปรอ่ืนๆ ให้คงที่ เช่น ขนาดของแบนเนอร์ เว็บไซต์ทีแ่สดงแบนเนอร์ ตลอดช่วงเวลาทีแ่บนเนอร์ทัง้นีเ้พื่อให้ความแตกต่างของ
อตัราคลิกทีอ่าจเกิดขึน้เป็นเพราะรูปทรงหรือการใช้ข้อความยัว่ยเุทา่นัน้  การเลือกแนวทางการทดลองสําหรับตอบคําถามวิจยันี ้
นับได้ว่าเหมาะสมกว่าการสอบถาม (นวรัตน์ ลิขิตรานันท์, 2544) เนื่องจากการสอบถามเป็นการเก็บข้อมูลในระดับความ
ต้องการคลิกหรือเจตนาทีจ่ะคลิก โดยที่ Hoffman และ Novak (2000) ได้แนะนําว่า เจตนาทีจ่ะคลิกแบนเนอร์อาจไม่สะท้อนถึง
จํานวนคลิกที่เกิดขึน้จริง  ดงันัน้การศึกษานีจ้ึงเลือกพฒันาซอฟต์แวร์สําหรับนับจํานวนคลิกที่เกิดในสภาพจ ริงที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการทดลองในลกัษณะ field experiment โดยที่การนําเสนอรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจยัจึงเป็นตามลําดบันี ้ การเลือก
แบนเนอร์และเว็บไซด์ทีใ่ช้ทดลองการเก็บข้อมลูและหน่วยทดลอง  ระบบสารสนเทศที่พฒันาขึน้เพื่อการทดลองนี ้ประเด็นความ
เชื่อถือได้ (reliability) และความถกูต้อง (validity) และกรอบการวิเคราะห์ข้อมลู 

2.1  การก าหนดแบนเนอร์ในการทดลองเปรียบเทยีบ 

จากตวัแปรอิสระสองตวัแปรอนัประกอบด้วย (1) รูปทรงทีมี่คา่ทีเ่ป็นไปได้สองค่าคือ รูปทรงสี่เหลี่ยมและรูปทรงอิสระ 
และ (2)  การแสดงข้อความยัว่ยบุนแบนเนอร์ อนัมีค่าที่เป็นไปได้สองค่าคือการใช้หรือไม่ใช้ข้อความยัว่ยุ ทําให้ทราบว่าแบน
เนอร์ที่ใช้ในการทดลองจะมีสี่ลักษณะคือ ลกัษณะแรก เป็นแบนเนอร์รูปทรงสี่เหลี่ยมที่แสดงข้อความยัว่ยุ  ลักษณะที่สองคือ
รูปทรงสี่เหลี่ยมทีแ่สดงข้อความไม่ยัว่ย ุ ลกัษณะที่สามเป็นแบนเนอร์รูปทรงอิสระที่แสดงข้อความยัว่ยแุละลกัษณะทีส่ี่คือรูปทรง
อิสระทีแ่สดงข้อความไม่ยัว่ย ุ นัน่หมายความวา่รายละเอียดอ่ืนๆ ผู้วิจยัต้องควบคมุให้คงที่หรือเหมือนกันเพื่อให้ความแตกต่าง
ของอตัราการคลิกเกิดจากสี่ลกัษณะข้างต้นเทา่นัน้ 

เนื่องจากผู้ วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากเว็บไซต์ DoubleEnjoy.com  ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ให้สามารถ
ติดตัง้แบนเนอร์เพื่อเก็บข้อมูลอัตราคลิกได้   ทัง้นีก้ารเก็บอัตราคลิกนีไ้ด้กระทําต่อรายสามชั่วโมง  โดยทางเว็บไซด์กําหนด
ขนาดของแบนเนอร์เป็น 125 x 125 pixels และรูปทรงทัง้สองเป็นในรูปที ่4 

 

 
(ก)  รูปทรงสีเ่หล่ียมด้วยข้อความยัว่ยุ 

 

 
(ข)  รูปทรงอสิระด้วยข้อความไมย่ัว่ยุ 

รูปที่ 4 แสดงสองตวัอย่างของแบนเนอร์ในการทดลอง 
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สําหรับข้อความยัว่ยนุัน้ผู้วจิยัได้เลือกข้อความ ‚ท่องเที่ยวทัว่ไทยไปฟรีๆ‛ เป็นข้อความยัว่ยแุละข้อความ ‚ท่องเที่ยวทัว่
ไทยไปกับเรา‛  เป็นข้อความไม่ยั่วยุเพื่อแสดงบนแบนเนอร์ ทัง้ที่ผู้ วิจัยได้ตรวจสอบกับนิสิตบัณฑิตศึกษาของคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชีจํานวนสามสิบคน และได้รับการยืนยันว่าข้อความทัง้สองสะท้อนการยั่วยุและการไม่ยั่วยุ
ตามลําดบัอย่างเปรียบเทยีบกนัได้เหมาะสมแล้ว เนื่องจากแบนเนอร์มีขนาด 125 x 125 pixels ดงันัน้เนือ้ความบนแบนเนอร์จึง
มีเพียงข้อความดงักล่าวที่แสดงด้วยฟอนต์ชนิด Tahoma ขนาด 20 จดุเทา่กนั  ตวัอยา่งของแบนเนอร์ในการทดลองแสดงในรูป
ที่ 4  

2.2  เว็บไซต์ในการทดลอง 

เว็บไซต์ DoubleEnjoy.com ได้กรุณาให้ผู้วิจยัติดตัง้แบนเนอร์บนเว็บไซต์เป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 64 วนั  ทัง้นีเ้ว็บไซต์
อนุญาตให้แบนเนอร์เป็นแบบผังในเว็บเพจ (embedded) แบบไม่มีส่วนเคลื่อนไหวโดยมีตําแหน่งดงัในรูปที่ 5   และ 6 การ
สอบถามผู้บริหารเว็บไซต์นีพ้บวา่มีผู้แวะชมในวนัปกติเป็นจํานวนโดยเฉลี่ย 200-300 คน การใช้เว็บไซต์นีเ้ป็นบริบทการทดลอง 
จงึมีความเหมาะสมในลกัษณะทีไ่ม่ใช่เวบ็ใหม่ทีเ่พิง่ติดตัง้ เมื่อพจิารณารวมกบัข้อความบนแบนเนอร์ตามที่นําเสนอใน 2.1  จึง
สอดคล้องกบัการให้บริการด้านท่องเที่ยวของเว็บไซต์ DoubleEnjoy.com  

2.3  หน่วยทดลองและการเกบ็ข้อมูล 

หน่วยทดลองในการศกึษานี ้คือผู้แวะชมเวบ็ไซต์ DoubleEnjoy.com ในช่วง 64 วนัของการทดลอง แม้จะไม่สามารถ
ควบคมุหน่วยทดลองให้มีลกัษณะคล้ายกนัให้มากที่สุด (most compatible) เหมือนการทดลองในห้องปฏิบตัิการ  แต่ทว่าการ
ทดลองในสภาพจริงจะทําให้ได้ข้อสรุปที่มีความถกูต้องเชิงภายนอกสงู (high external validity)  

ในขณะที่ผู้วจิยัสามารถควบคมุการแสดงแบนเนอร์บนเวบ็ไซต์ DoubleEnjoy.com ให้เป็นหนึ่งในสี่เงื่อนไข (2 รูปทรง 
x 2 ข้อความยัว่ย)ุ  การคํานวณอตัราคลิกมาจากจํานวนคลิกหารด้วยจํานวนผู้ แวะชมในช่วง 64 วนัของการเก็บข้อมูล ได้มา
จากการพัฒนาโปรแกรมไปติดตัง้ที่เว็บไซต์ข้างต้นเพื่อ (1) ควบคุมการแสดงบนแบนเนอร์ในสี่เงื่อนไขบนเว็บไซต์  และ (2)  
บนัทกึจํานวนคลิกบนแบนเนอร์และผู้แวะชมลงฐานข้อมลูก่อนคํานวณอตัราคลิกสําหรับการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
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รูปที่ 5 :  แสดงตําแหน่งของแบนเนอร์บน DoubleEnjoy.com 
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นอกจากรูปทรงและลกัษณะข้อความที่ผู้ วิจัยต้องการตรวจสอบผลกระทบต่ออตัราคลิกแล้ว  ช่วงเวลาของการแสดง
แบนเนอร์อาจส่งผลต่อจํานวนคลิกหรือจํานวนผู้ แวะชมได้ กล่าวคือ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอาจทําให้มีผู้ แวะชม
เวบ็ไซต์  DoubleEnjoy.com ในช่วงประชาสมัพนัธ์มากเป็นพิเศษกว่าช่วงที่ไม่มีประชาสมัพนัธ์ ด้วยเหตุนีโ้ปรแกรมที่พฒันาขึน้
จงึกําหนดให้สุ่มแสดงแบนเนอร์จํานวนสีเ่งื่อนไขเป็นจํานวนทัง้สิน้แปดครัง้ในย่ีสิบสี่ชั่วโมง รายละเอียดการสุ่มอาจเป็นทํานอง
เดยีวกบัตารางที่ 1  ดงันัน้อตัราการคลิกในการศกึษาจงึเป็นอตัราตอ่สามชัว่โมง 

 

 
รูปที่ 6 แสดงตําแหน่งของแบนเนอร์บน DoubleEnjoy.com  

 

ตวัอย่างเช่นผู้แวะชมในช่วงตีสามถงึหกโมงเช้าจากตารางที่ 1 จะได้เห็นแบนเนอร์รูปทรงสี่เหลี่ยมแสดงข้อความไม่ยัว่
ย ุ ทัง้นีใ้นวนัต่อๆ ไป โปรแกรมจะสุ่มการนําเสนอแบนเนอร์ทําให้โอกาสที่จะนําเสนอแบนเนอร์รูปทรงเดียวกนัและใช้ข้อความ
แบบเดียวกนัในเวลาเดียวกนัลดลง  ขัน้ตอนการทาํงานของโปรแกรมเป็นดงันี ้

1.  เมื่อมีผู้ แวะชมเว็บไซต์ในช่วงการทดลอง  โปรแกรมจะบนัทึกหมายเลขไอพี (IP address) ของผู้แวะชม  วนัเวลา
ของการแวะชม  เงื่อนไขของแบนเนอร์ทีแ่สดง  ทัง้นีก่้อนการบนัทกึ โปรแกรมจะตรวจสอบว่ามีผู้แวะชมมาจากหมายเลขไอพี นี ้
ในช่วงคร่ึงชั่วโมงที่ผ่านมาหรือไม่  หากปรากฏว่ามีจะถือว่าเป็นการแวะชมจากบุคคลเดียวกนัให้บันทึกการแวะชมครัง้ที่แล้ว
เทา่นัน้  การกําหนดระยะเวลาสามสิบนาทีนีม้าจากการศกึษาของบณัฑิต  เช่ียวเจริญ และจนัทร์เจ้า มงคลนาวนิ (2548) 

2.  เมื่อผู้แวะชมคลิกบนแบนเนอร์ โปรแกรมจะบนัทกึการคลิก  ทัง้นีก้ารคลิกต้องเกิดภายในคร่ึงชัว่โมงของการเข้ามา
แวะชม  หากเกินจากนี ้ บณัฑติ  เชี่ยวเจริญ และจนัทร์เจ้า มงคลนาวิน (2548) ให้ถือได้ว่าผู้แวะชมไม่คลิก 

เนื่องจากเว็บไซต์ DoubleEnjoy.com อนญุาตให้วางแบนเนอร์ได้ทัง้สิน้ 64 วนั จึงทาํให้มีข้อมลูรายสามชัว่โมงจํานวน
ทัง้สิน้ 512 ระเบียน  เมื่อครบ 64 วนั ผู้ วิจัยได้ตรวจสอบข้อมลูที่ได้ดงัตวัอย่างในตารางที่ 2  แล้วพบว่าจํานวนผู้แวะชมในบาง
ช่วงเวลาเป็นศนูย์ทาํให้การคํานวณอตัราคลิกกระทาํไม่ได้  ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงต้องตดัข้อมลูที่มีจํานวนผู้แวะชมเป็นศูนย์ทําให้เหลือ
จํานวนข้อมลูทัง้สิน้ 496 ระเบียน 



 

 411 

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

 
ตารางที ่1  แสดงตวัอยา่งที่เป็นไปได้ในวนัหนึ่งๆของการแสดงแบนเนอร์ 

ช่วงเวลา รูปทรง ข้อความ 
00:01 – 03:00 สี่เหลี่ยม ยัว่ย ุ
03:01 – 06:00 สี่เหลี่ยม ไม่ยัว่ย ุ
06:01 – 09:00 อิสระ ยัว่ย ุ
09:01 – 12:00 อิสระ ไม่ยัว่ย ุ
12:01 – 15:00 สี่เหลี่ยม ยัว่ย ุ
15:01 – 18:00 สี่เหลี่ยม ไม่ยัว่ย ุ
18:01 – 21:00 อิสระ ยัว่ย ุ
21:01 – 24:00 อิสระ ไม่ยัว่ย ุ

 

2.4  ประเด็นความเชื่อถอืได้ (reliability) และความถกูต้อง (validity)  

ผู้วจิยัพยายามอยา่งที่สดุเพื่อให้ผลจากการทดลองมีคณุภาพที่ยอมรับได้ทัง้ในประเดน็ความเช่ือถือและความถกูต้อง
ของข้อมลู ความพยายามมีรายละเอียดดงันี ้

1.  การดําเนินการทดลองในลกัษณะของการทดลองในสภาพที่เกิดจริงหรือเรียกว่า field experiment จะทําให้ได้
ข้อมูลจากหน่วยทดลองเป็นผู้ แวะชมที่เกิดขึน้จริง  ยงัผลให้ความถูกต้องภายนอก (external validity)  สมบูรณ์มากขึน้  
โดยเฉพาะเมื่อเปรียบกบัการทดลองในห้องปฏบิตัิการ 

 
ตารางที่ 2  แสดงตัวอย่างแฟ้มข้อมูลที่เป็นไปได้ภายหลังตดัข้อมูลที่จ านวนผู้แวะชมเป็นศูนย์แล้ว 

ลําดบั รูปทรง ข้อความ 
จํานวนผู้แวะชม 

(คน) 
จํานวนคลิกบน

แบนเนอร์ 
อตัราการคลิก 

1 สี่เหลี่ยม ยัว่ย ุ 10 0 0.000 
2 อิสระ ไม่ยัว่ย ุ 31 3 0.096 
3 อิสระ ยัว่ย ุ 42 2 0.048 
4 สี่เหลี่ยม ไม่ยัว่ย ุ 19 1 0.053 
5 อิสระ ยัว่ย ุ 18 2 0.111 
. . . . . . 
. . . . . . 

496 สี่เหลี่ยม ไม่ยัว่ย ุ 15 4 0.267 

 

2.  การวดัประสิทธิภาพของแบนเนอร์ไม่ได้เป็นเพียงการสอบถามความต้องการคลิก (intention to click) (นวรัตน์  
ลิขิตรานนัท์, 2544; วธิุนันท์  สุวิมลพนัธ์, 2539) ที่มกัคลาดเคลื่อนไม่สะท้อนพฤติกรรมการคลิกที่เกิดจริง การนับจํานวนคลิก
และจํานวนผู้ แวะชมมาจากโปรแกรมที่พัฒนาด้วย ASP.NET (Active server page) ร่วมกับการจัดการฐานข้อมูลด้วย
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โปรแกรม MySQL อีกทัง้การประมวลผลอยูบ่นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ระบบปฏิบตัิการ Microsoft Windows Server 2000 ที่เสถียรด้วย
อตัราการทาํงาน 99%  ทําให้สามารถเก็บข้อมลูได้ตลอด 24 ชัว่โมงในช่วงทัง้หมด 64 วนั 

3.  เนื่องจากจํานวนคลิกหรือจํานวนผู้แวะชมขึน้กบัช่วงเวลา เช่น จํานวนผู้แวะชมเว็บไซต์กีฬาในช่วงวิมเบิลดนัจะสูง
กว่าในช่วงที่ไม่มีการแข่งขนั  ดังนัน้เพื่อควบคุมผลกระทบจากฤดูกาล (seasonal) ผู้ วิจัยจึงออกแบบให้แสดงแบนเนอร์ในสี่
เงื่อนไขอย่างทดัเทยีมกนัในช่วง 24 ชัว่โมง ผู้วิจยัได้กําหนดได้โปรแกรมสุ่ม (randomize) แบนเนอร์เพื่อนําเสนอโดยที่ในหนึ่งวนั
ต้องนําเสนอให้ครบถ้วนเหมือนกนัทกุวนั 

 

2.5  กรอบการวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะห์ข้อมลูเพือ่ตอบสองวตัถปุระสงค์ของการวจิยันีก้ระทําด้วยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างสองประชากร
ด้วยการทดสอบที (independent t-test)  ทัง้นีก้ารวิเคราะห์ดงักล่าวมีเงื่อนไขเบือ้งต้นว่า (1) การแจกแจงข้อมูลต้องเป็นแบบ
ปกติ และ (2) ข้อมลูต้องเป็นอิสระต่อกนั (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545, 2548)  หากนกัวิจยัตรวจสอบแล้วพบวา่เงื่อนไขเบือ้งต้น
ไม่เป็นจริง  การเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยต้องเป็นด้วยเทคนิคทีไ่ม่อิงพารามิเตอร์ (non-parametric technique) โดยสมมติฐานสอง
ข้อท่ีการศกึษามุ่งทดสอบคอื (1) อตัราคลิกระหว่างรูปทรงแบนเนอร์สองลกัษณะควรต้องแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 
และ (2)  อตัราการคลิกระหว่างการแสดงข้อความยัว่ยุสองลกัษณะควรต้องแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ทัง้นีร้ะดับ
นยัสําคญัท่ีใช้คือ 0.05 

นอกเหนือจากการวิเคราะห์อนุมานข้างต้น (inferential)  การวิเคราะห์จะยังอาศัยการวิเคราะห์เชิงพรรณา 
(descriptive) เพือ่อธิบายตวัแปรด้วยตวัสถิติเบือ้งต้น เช่น ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  หรือส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 

3.  ผลการวเิคราะห์ 

การเก็บข้อมลูจากการแสดงแบนเนอร์ในสี่เงื่อนไข (2 รูปทรง x 2 ข้อความยัว่ย)ุ บนเว็บไซต์ DoubleEnjoy.com เป็น
ระยะเวลา 64 วันหรือทัง้หมด 512 ระเบียน   แต่ทว่ามีอยู่ 16 ช่วงเวลาที่ไม่มีผู้ แวะชมเลย  ทําให้ไม่สามารถคํานวณ
ประสิทธิภาพของแบนเนอร์ชนิดนัน้ๆ ได้ ทําให้เหลือข้อมลูสําหรับการวเิคราะห์จํานวน 496 ระเบียน 

ตารางที่ 3  ได้แสดงค่าเฉลี่ยของอัตราการคลิกทัง้โดยรวมและจําแนกตามรูปทรงและลักษณะข้อความ ข้อค้นพบที่
สําคญัเป็นดงันี ้  

 เมื่อพิจารณาโดยรวมจะได้อตัราการคลิกเป็น 0.02760 หรือประมาณร้อยละ 2.76 หมายความว่า ในผู้ แวะชม 

100 คน จะมีประมาณสามคนทีค่ลิกบนแบนเนอร์ 

 เมื่อพิจารณาแยกตามรูปทรงและการแสดงข้อความยัว่ยุ ดูเหมือนว่าอัตราการคลิกบนแบนเนอร์ระหว่างสอง
รูปทรงหรือระหว่างการใช้และไม่ใช้ข้อความยัว่ยุ จะดูใกล้เคียงกันมาก  ทัง้นีข้้อสรุปว่าความแตกต่างของอัตราคลิกจะ มี
นยัสําคญัต้องขึน้กบัการทดสอบสมมติฐานในการรายงานในตอ่ไป 
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ตารางที ่3  แสดงค่าสถิตเิบือ้งต้นของอตัราคลิก จําแนกตามรูปทรงและชนิดข้อความ 
ตวัแปร จํานวนข้อมลู อตัราการคลิก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

รูปทรง    
สี่เหลี่ยม 240 0.02896 0.148 

อิสระ 256 0.02629 0.118 

ข้อความ 
ยัว่ย ุ 253 0.02984 0.144 

ไม่ยัว่ย ุ 243 0.02527 0.121 
รวม 496 0.02760 0.133 

 

ก่อนที่ผู้วิจยัจะทดสอบสมมตฐิานสองข้อ ผู้ วิจัยต้องตรวจสอบการแจกแจงของอตัราคลิกว่าเป็นแบบปกติสอดคล้อง
กบัข้อตกลงเบือ้งต้นของการทดสอบทีแบบอิสระหรือไม่  การตรวจสอบการแจกแจงแบบ Kolmogorov-Smirnov ได้คา่สถิติเป็น 
9.508 ด้วยองศาอิสระ 496 และค่านัยสําคัญเป็น 0.000 บ่งชีว้่าการแจกแจงของอัตราคลิกไม่เป็นแบบปกติ และเม่ือใช้
พิจารณาค่า skewness และ kurtosis พบวา่ทัง้สองมีค่าเป็น 6.645 และ 44.958  ตามลําดบั ยนืยนัอยา่งชดัเจนว่าการแจกแจง
ดงักล่าวไม่เป็นแบบปกติ (Muylle และคณะ (2004) อธิบายว่าหากค่าสมับูรณ์ของค่า skewness และ kurtosis น้อยกว่าหนึ่ง
อาจพอสรุปได้ว่าการแจกแจงเป็นแบบปกติ)  ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาการแจกแจงของอัตราคลิกจําแนกตามรูปทรงและข้อความที่
แสดงบนแบนเนอร์  พบว่าการแจกแจงของอัตราการคลิกในทุกกรณีตามที่นําเสนอในตารางที่ 4 ไม่เป็นแบบปกติเลย  ดงันัน้
การทดสอบสมมตฐิานจงึต้องใช้เทคนิค Mann-Whitney ที่ไม่อิงพารามิเตอร์ทดแทน 

การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับอตัราคลิกเฉลี่ยระหว่างบนแบนเนอร์รูปทรงสี่เหลี่ยมกับรูปทรงอิสระว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติได้ค่าสถิติ Mann-Whitney เป็น 0.000269 ค่า Z เป็น -3.771 และค่านยัสําคญัเป็น 0.000 ยืนยนัว่า 
อตัราคลิกเฉลี่ยบนสองรูปทรงแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 แม้ว่าการพิจารณาข้อมูลจากการทดลอง (ดู
ตารางที ่3 ประกอบ) จะเห็นว่าอตัราการคลิกของทัง้คู่จะใกล้เคยีงกนัก็ตาม 

ส่วนการทดสอบทํานองเดียวกนัระหว่างบนแบนเนอร์ที่แสดงข้อความยัว่ยแุละไม่ยัว่ยุ ได้ค่าสถิติ Mann-Whitney เป็น 
0.00030 ค่า Z เป็น -0.571 และค่านยัสําคญัเป็น 0.568 แสดงว่า ความแตกต่างของอตัราคลิกเฉลี่ยระหว่างบนแบนเนอร์ที่
แสดงข้อความยัว่ยแุละไม่ยัว่ยไุม่มีนยัสําคญั 
 

ตารางที ่4 แสดงผลการตรวจสอบการแจกแจงของอตัราคลิก 
เงื่อนไข ค่าสถติ ิ Kolmogorov-Smirnov df Sig. 

รูปทรง         สี่เหลี่ยม 0.473 120 .000 
                   ทรงอิสระ 0.385 120 .000 
ข้อความ      ยัว่ยุ 0.421 120 .000 
                   ไม่ยัว่ยุ 0.382 120 .000 

 

4.  สรุปและอภปิรายผล 

การเก็บข้อมลูภายใต้การทดลองในสภาพจริง (field experiment) ของอตัราการคลิกบนแบนเนอร์ในเว็บไซต์เก่ียวกบั
การท่องเที่ยว DoubleEnjoy.com เป็นระยะเวลา 64 วนั  ทําให้ได้ข้อมูลสําหรับการทดสอบสมมติฐานทัง้สิน้ 496 ระเบียน    
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การวิเคราะห์สถิติเบือ้งต้นพบว่าอัตราคลิกเฉลี่ยเป็นร้อยละ 2.76 หมายความว่าอย่างมาก 3 ใน 100 ของผู้แวะชมเว็บไซต์จะ
คลิกบนแบนเนอร์เพือ่รับทราบเพิ่มเตมิข้อมลูทางการตลาด หากเปรียบเทียบอตัราคลิกที่ได้รายงานไว้ในอดตี (ชชัพงศ์ ตัง้มณี & 
เอกพจน์ เศวตรัตนเสถียร, 2546; ชชัพงศ์  ตัง้มณี & กานดา เดชอาคม, 2546 ;  ชชัพงศ์ ตัง้มณี & อษัฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์, 
2547;  Sigel, et.al., 2008) จะเห็นว่าอตัราคลิกร้อยละ 2.76 ในงานนี ้ดจูะชีถ้งึอตัราการคลิกทีเ่พิ่มขึน้  ทัง้นีเ้พราะการศกึษาใน
อดีตมกัรายงานแนวโน้มอตัราการคลิกที่ลดลง กล่าวคือ อัตราคลิกร้อยละ 4 ในปี 2546 (ชัชพงศ์ ตัง้มณี & เอกพจน์ เศวตรัตน
เสถียร, 2546)  ลดเป็นร้อยละ 3 ในปี 2547  (ชชัพงศ์ ตัง้มณี & อษัฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์, 2547) อีกทัง้ในปี 2551  Sigel และ
คณะ (2008)  พบอัตราคลิกเป็นเพียงร้อยละ 0.4  ดังนัน้ จึงอาจสรุปได้ว่าอัตราคลิกโดยรวมในการศึกษานีส้อดคล้องกับข้อ
ค้นพบในการศึกษาที่ผ่านมาในบริบทไทย และชีถ้ึงจํานวนที่มากกว่าตวัเลขในงานต่างประเทศ แต่ทว่าการสรุปว่าผู้แวะชมใน
ประเทศไทยมีอตัราการคลิกสงูกว่าต่างชาต ิอาจต้องรอการวิจยัเพิ่มเตมิ 

ผลการทดสอบสมมติฐานยืนยนัว่าความแตกต่างของอัตราคลิกระหว่างแบนเนอร์รูปทรงสี่เหลี่ยมและรูปทรงอิสระมี
นยัสําคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 แม้วา่อตัราคลิกที่รายงานจะใกล้เคียงกนัก็ตาม (ดูตารางที่ 3 ประกอบ) แต่ความแตกต่างของ
อตัราคลิกระหว่างแบนเนอร์ที่แสดงข้อความยัว่ยกุับไม่ยัว่ย ุไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ   ข้อค้นพบนีค้่อนข้างแย้งกับความคิดของ
บุคคลทัว่ไปรวมถึงผู้ วิจยัด้วย กล่าวคือ บุคคลโดยส่วนใหญ่คงต้องเกิดความรู้สึกว่าถูกยัว่ยเุมื่อได้เห็นข้อความ ‚ห้ามกด‛ หรือ 
‚ไม่แน่จริงอยา่กด‛  ปรากฏบนแบนเนอร์ และใคร่คลิกเพื่อรับทราบข้อมลูเพิม่เติม  คําอธิบายสําหรับข้อค้นพบในงานนีท้ี่แย้งกับ
ความคิดเห็นข้างต้นคือ ข้อความยัว่ยุที่ใช้ในการศกึษานีอ้นัได้แก่ ‚ท่องเที่ยวทัว่ไทยไปฟรีๆ‛  ดูจะไม่แสดงการยัว่ยุให้ผู้ แวะชม 
สนใจใคร่คลิกมากนกั หรืออีกนยัหนึง่ยงัยัว่ยไุม่มากพอ 

ผลการทดลองในสภาพจริงนี ้ช่วยต่อเสริมองค์ความรู้ทางการโฆษณาออนไลน์  โดยเฉพาะเป็นส่วนช่วยนําเสนอผล
เชิงประจักษ์ (empirical result) ในบริบทของผู้ ใช้อินเทอร์เนตในประเทศไทย  สําหรับประเด็นของข้อความยั่วยุนัน้  ผล
การศกึษาอาจช่วยกระตุ้นให้มีการค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่ออธิบายการใช้ภาษาที่ส่งผลต่อการยัว่ยุให้เกิดการคลิกบนแบนเนอร์โดย
ไม่เป็นการหลอกลวงให้คลิก (deceive) นอกจากนีผู้้ประกอบการยังสามารถประยุกต์ข้อค้นพบไปใช้ในการกําหนดวิธีการ
ส่งเสริมทางการตลาดเพื่อเพิ่มอัตราการคลิก  การประยุกต์ดงักล่าวอาจเป็นการพิจารณารูปทรงของแบนเนอร์ให้เหมาะสม
เนื่องจากผลการศกึษานีย้ืนยนัผลกระทบของรูปทรงต่ออตัราการคลิก  ถึงแม้การศกึษานีจ้ะไม่สามารถยืนยนัผลกระทบของการ
ใช้ข้อความยั่วยุต่ออัตราการคลิก  แต่การยอมรับถึงการใช้ข้อความยั่วยุต่อการคลิกแบนเนอร์ยังคงปรากฏอยู่  ดังนัน้ 
ผู้ประกอบการอาจทดสอบระดบัยัว่ยใุห้มากพอก่อนประยกุต์ในแผนส่งเสริมการตลาดออนไลน์ของตน 

การนําผลการศกึษานีไ้ปใช้คงจะกระทําได้กว้างกว่านีห้ากไม่มีข้อจํากดัสองประการสําคญั  ข้อจํากดัแรกมาจากการ
เก็บข้อมลูในการศึกษานีก้ระทําบนเว็บไซต์เดียว  ผู้ วิจยัไม่สามารถอธิบายได้ว่าจะยงัคงได้ข้อสรุปเดียวกันหากเก็บข้อมูลบน
เว็บไซต์อ่ืนที่ไม่ใช่เว็บไซต์ทางการท่องเที่ยวเหมือนกับ DoubleEnjoy.com ดังนัน้ การศกึษาในอนาคตควรเพิ่มประเภทและ
จํานวนของเว็บไซต์ให้มากขึน้ เพื่อได้ข้อค้นพบที่ถูกต้องและเชื่อถือมากขึน้  ข้อจํากัดที่สองมาจากระยะเวลาการทดลองที่มี
ระยะสองเดือนตามที่ได้ขอความอนเุคราะห์ แม้จะมากพอที่ทําให้ผลอนัสามารถใช้ได้จริง  แต่ระยะเวลาที่นานขึน้อาจช่วยฉาย
ภาพผลกระทบของทัง้สองตวัแปรรวมถงึผลของเวลาที่มีต่ออตัราการคลิก  ดงันัน้โครงการวิจัยต่อจากนีอ้าจมุ่งวิเคราะห์อิทธิพล
ของระยะเวลาทดลองต่อผลสรุปที่ได้ 

บรรณานุกรม 
ภาษาไทย 

กลัยา วานิชย์บญัชา. 2545 การวิเคราะห์สถติิ: สถติิส าหรับการบริหารและวิจยั, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 
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รูปแบบการด าเนินชวีติของนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
Lifestyles of in Undergraduate Students in Twilight Programs of the Faculty of  

Business Administration, Chiang Mai University 
ศยามล สทุธิสวสัดิ์*, พชัรา ตนัติประภา** และ เรนสั เสริมบญุสร้าง***  

 
บทคัดย่อ 

การศึกษานีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และจดักลุ่มนกัศกึษาปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ตาม
ลกัษณะรูปแบบการดําเนินชีวิต โดยพิจารณาจาก 3 ด้าน คอื ด้านกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 410 คน ใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก สถิติที่ใช้ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor 
Analysis) เพือ่ลดจํานวนตวัแปร และการวิเคราะห์จดักลุ่ม (Cluster Analysis) เพือ่หาลกัษณะเด่นของกลุม่ตวัอยา่ง 

ผลการศกึษาพบว่า นกัศกึษาปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรูปแบบการดําเนิน
ชีวิต 5 กลุ่ม มีลกัษณะเด่นของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ตามลําดบัดงันี ้(1) กลุ่มใส่ใจแฟชัน่ไม่สนกีฬา เป็นกลุ่มที่
ไม่รักกีฬาและออกกําลงักาย แต่สนใจบุคลิกภาพและแฟชัน่ (2) กลุ่มบริโภคข้อมลูขา่วสารทกุประเภท เป็นกลุ่มที่ไม่ใส่ใจสงัคม
และเห็นคุณค่าเงิน สนใจข่าวสารทุกประเภท ไม่สนใจในครอบครัว ไม่คํานึงถึงคุณภาพและราคา แต่สมัครสมาชิกข้อมูล
ข่าวสารทุกประเภท (3) กลุ่มใส่ใจสงัคมไม่สนเทคโนโลยี เป็นกลุ่มที่ไม่สนใจเทคโนโลยีและการสื่อสาร ไม่ชอบออนไลน์และ
เกมส์ แต่ใส่ใจสงัคมและเห็นคุณค่าเงิน (4) กลุ่มคอกีฬาและออนไลน์ไม่ใส่ใจแฟชัน่ เป็นกลุ่มที่ไม่สนใจบุคลิกภาพและแฟชั่น 
รักกีฬาและออกกําลงักาย ไม่เข้าร่วมกิจกรรมและชมรม ชอบออนไลน์และเกมส์ ไม่รักบ้านและที่พกัอาศยั เป็นคอกีฬาและโปรด
ปรานอาหารเหนือ เป็นนักประดิษฐ์และสะสม และรักกิจกรรม (5) กลุ่มมีศีลธรรมรักบ้านและการเรียน เป็นกลุ่มที่ให้
ความสําคญัในเร่ืองสิทธิส่วนบุคคล ไม่ใช่คนกลางคืน ใส่ใจศีลธรรม รักบ้านเกิดและทาํประโยชน์แก่สงัคม รักความเป็นไทยและ
วางแผนอนาคต รักบ้านและที่พกัอาศยั เป็นเด็กเรียน รักเพื่อนพ้อง และชอบเรียนรู้และสนใจอาหารการกิน  

 
Abstract 

The objective of this study was to study lifestyle characteristics and patterns of undergraduate students at 
Twilight Program of Faculty of Business Administration, Chiang Mai University. The lifestyles were considered in 3 
aspects; activities, interests and opinions. The data was collected by using questionnaire distributed to 410 
undergraduate students from this faculty with the convenient sampling method. Statistics used in analysis the data 
were factor analysis and cluster analysis to find prominent characteristics of the sample. 

The findings showed that there were 5 patterns of lifestyles among undergraduate students at the Twilight 
Programs of Faculty of Business, Administration, Chiang Mai University, each of which had its own distinctive 
pattern of relative with the activities, interests and opinions as follows : (1) Fashionable but  anti-sport, students in 
this group did not like sports and exercises, but they were interested in personalities and the fashions; (2) News 

                                                
* นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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and information, students in this group did not concern in the social work, did not care in their families and did not 
consider in product qualities and prices; but they realized in money worth, interested and applied as the members 
in all kinds of information; (3) Society and anti-technology, students in this group were not interested in technology 
and communication and did not like any on-line activity and game, but they attended in the social work and 
realized in money worth; (4) Sport and online crazy but anti-fashion, students in this group were not interested in 
their personalities and fashions, did not participate in any activity and club, did not love their families and 
residences; but they loved sports, exercises, on-line activities and games, they were sport fans and were crazy 
about northern food, as well as they were the inventors, collectors and activity fans; (5) Morals-family-education, 
students in this group concentrated on personal rights, ignored in night lives, attended in morals, loved their home 
towns, contributed to social work, loved in Thai being, planned in their futures, loved their families and residences, 
worked hard in their education, loved their friends, enjoyed to learn new experience and cared in their food. 

 
บทน า 
 ในปัจจุบันสินค้าและบริการชนิดเดียวหรือรูปแบบเดียว ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกคนได้ 
เนื่องจากผู้บริโภคแต่ละคนมีความต้องการทีแ่ตกต่างหลากหลายออกไป แต่หากจะนําเสนอสินค้าที่มีรูปแบบเฉพาะตามความ
ต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายก็อาจทําได้ยากเพราะจะต้องใช้เงินทนุและทรัพยากรเป็นจํานวนมาก ซึง่จะทําให้ไม่คุ้มค่ากบัการ
ลงทนุ จงึทําให้เกิดแนวคดิเก่ียวกบัการแบ่งส่วนตลาดขึน้ (ธนวรรณ แสงสวุรรณ และคณะ, 2544 : 48) โดยการแบ่งส่วนตลาด 
เป็นการแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มตามความต้องการ โดยลูกค้าที่มีความชอบหรือความต้องการคล้ายคลึงกันจะอยู่ในกลุ่ม
เดียวกนั ส่วนลกูค้าที่มีความต้องการที่ต่างกนัก็จะอยู่ต่างกลุ่มกัน เพื่อนกัการตลาดจะได้สามารถนําเสนอสินค้า/ บริการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของคนในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
 เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ประกอบไปด้วยเกณฑ์ภมูิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา 
การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์จิตวิทยานัน้เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามปัจจยัด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ของกลุ่ม
ลกูค้า (เอก บุญเจือ, 2548 : 73) และปัจจบุนันกัการตลาดจํานวนมากได้นํามาใช้ในการแบ่งส่วนตลาด 
 รูปแบบการดําเนินชีวติ (Lifestyle) เป็นลกัษณะหนึ่งอยู่ในเกณฑ์จิตวิทยาซึง่เก่ียวข้องกบัการศึกษาถึงกิจกรรม ความ
สนใจ และความคิดเห็น ของผู้บริโภค รูปแบบการดาํเนินชีวติสะท้อนวา่บุคคลใช้เวลาอยา่งไร ความเช่ือเก่ียวกบัสงัคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของบุคคลคืออะไร รูปแบบการดําเนินชีวิตกระทบต่อสินค้าที่บุคคลซือ้อย่างไร และตราที่บุคคลชอบคืออะไร เป็น
ต้น (อดลุย์ จาตรุงคกลุ, 2541 : 72) การแบ่งตลาดตามรูปแบบการดําเนินชีวตินีจ้ะทาํให้นกัการตลาดสามารถออกแบบกลยุทธ์
การตลาดให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคได้ดขีึน้ 

นักศึกษาเป็นกลุ่มผู้ บริโภคที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีจํานวนมาก มีกําลังซือ้ที่ค่อนข้างสูง และยงัมีภาระ
ผูกพันไม่มากนัก ทําให้มีการใช้จ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลสูง จึงจัดเป็นลูกค้าชัน้ดีที่นักการตลาดให้ความ
สนใจ ดงันัน้นกัการตลาดจงึต้องศกึษาค้นหาความสมัพนัธ์ระหว่างสินค้ากับนักศึกษาในกลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตต่างๆ เพื่อ
จะได้นําเสนอสินค้าและบริการทีส่ามารถตอบสนองต่อแต่ละกลุ่มเหล่านีไ้ด้อยา่งเหมาะสมทีส่ดุ 

ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี และผลิตบัณฑิตออกไปแล้วมากมายรวมถึง
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคเหนือ 
(Thaihuborg, 2551: ออนไลน์) มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ ตัง้แต่ปีการศึกษา 2511 จาก
คุณภาพของบณัฑิตและความมีช่ือเสียงของคณะบริหารธุรกิจทําให้เกิดความต้องการศึกษาต่อในคณะนีม้าก  ดงันัน้เพื่อเป็น
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การตอบสนองความต้องการ ขยายโอกาสทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความจําเป็นต้องทํางานโดยไม่สามารถเรียน
ภาคปกติได้ มีโอกาสศึกษาในระดับปริญญาตรี จึงมีการเปิดหลกัสูตรสาขาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษขึน้ ในปี พศ.2548 (งาน
บริการการศกึษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั  เชียงใหม่, 2551) และเน่ืองด้วยนักศึกษากลุ่มนีม้ีค่าเรียนที่ค่อนข้างสูงและ
บางส่วนยงัทํางานมีรายได้เป็นของตวัเอง ซึง่ส่งผลให้มีอํานาจการซือ้สงู จึงนบัเป็นกลุม่ทีเ่ป็นตลาดที่น่าสนใจของนกัการตลาด 

ดัง นั น้  การศึก ษ า รู ป แ บ บ กา ร ดํ า เ นิน ชีวิ ต ขอ ง นักศึก ษา ป ริญ ญา ตรี  ภาค พิ เศ ษ  ค ณ ะ บ ริห ารธุ ร กิ จ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและนกัการตลาดในการนําข้อมูลเบื อ้งต้นมาใช้ในการเลือกนําเสนอ
สินค้าและบริการ รวมถึงผลิตผลิตภณัฑ์และกําหนดกลยทุธ์การตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุม่นี ้  
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 แนวคิดการแบ่งส่วนตลาดและรูปแบบการด าเนินชีวิต 
 เอก บุญเจือ (2548 : 74) กล่าววา่ ‚การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) หมายถึง การแบ่งความต้องการของ
ลกูค้าออกเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยจดัให้ลกูค้าที่มีลกัษณะความต้องการคล้ายคลึงกนัไว้ในกลุ่มเดียวกนั และแยกลูกค้าที่มีลกัษณะ
ความต้องการแตกต่างกันออกจากกนั‛  โดยเกณฑ์ที่ใช้ ได้แก่ ภูมิศาสตร์ (ลกัษณะที่ตัง้ทางภมิูศาสตร์ที่แตกต่างกนั เช่น ทวีป 
ประเทศ ภมูิภาค เขตเมือง เป็นต้น) ประชากรศาสตร์ (ลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างๆ เช่น เพศ อายุ อาชีพ วงจรชีวิตครอบครัว 
รายได้ จํานวนสมาชิกในครอบครัว การศึกษา สถานภาพสมรส เป็นต้น) จิตวิทยา (ปัจจัยด้านจิตวิทยา เช่น ชัน้ทางสังคม 
รูปแบบการดําเนินชีวติ บุคลิกลกัษณะ เป็นต้น) พฤติกรรมศาสตร์ (ลกัษณะพฤติกรรมการใช้สินค้าและบริการต่างๆ เช่น โอกาส
ในการซือ้ ผลประโยชน์ทีต้่องการ สถานะผู้ ใช้ อตัราการใช้ สถานภาพความซือ่สตัย์ เป็นต้น) (เอก บุญเจือ, 2548 : 74-78) 
 รูปแบบการดําเนินชีวติเป็นปัจจยัหนึง่ในเกณฑ์จิตวิทยาที่นกัการตลาดให้ความสนใจและนิยมนํามาใช้ในการแบ่งส่วน
ตลาด  พชัรา ตนัติประภา (2548 : 118) ได้ให้ความหมายว่า ‚รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) คือ รูปแบบที่บุคคลใช้ชีวิต 
เวลา และเงิน รูปแบบการดําเนินชีวิตสะท้อนถึง กิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) 
หรือท่ีเรียกว่า AIO‛ รูปแบบการดํารงชีวติจะรวมถึงวิถีทางที่บุคคลใช้เวลา การมีปฏิสมัพนัธ์กับบุคคลอื่น และรูปแบบทัว่ไปของ
ชีวิตและความเป็นอยู ่บคุคลจะกําหนดรูปแบบการดํารงชีวิตของตนเอง และการเลือกซือ้สินค้าและบริการก็จะได้รับผลกระทบ
จากรูปแบบการดําเนินชีวิต  ในด้านการตลาด รูปแบบการดาํเนินชีวติอธิบายถงึปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคลทีม่ีปฏิสมัพนัธ์กนั และ
กลุ่มใหญ่ของบุคคล (ส่วนแบ่งตลาด) ที่เป็นผู้มีศกัยภาพเป็นลูกค้า งานวิจัยรูปแบบการดําเนินชีวิตในการแบ่งส่วนตลาดจะวดั
กิจกรรมของบุคคลในรูปแบบของการใช้เวลาของบุคคล ความสนใจและการให้ความสําคญัในสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดของบุคคล 
การมองตนเองและโลกรอบตวัเอง และข้อมลูพืน้ฐานทางประชากรศาสตร์ (Kucukemiroglu, 1997: 473)  โดยทัว่ไปแล้วการ
วดัรูปแบบการดํารงชีวิตสามารถวดัได้จาก กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ร่วมกับปัจจยัทางประชากรศาสตร์ หรือที่
เรียกว่า การวดั AIO + Demo (อดลุย์  จาตรุงคกลุ, 2539 : 286) รายละเอียดของ AIO แสดงไว้ในตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1 การจดัพวก AIO เพือ่การศกึษารูปแบบการดําเนินชีวิต 

กจิกรรม 
(Activities) 

ความสนใจ 
(Interest) 

ความคดิเหน็ 
(Opinions) 

ประชากรศาสตร์ 
(Demographics) 

ทํางาน  
งานอดิเรก  
เหตกุารณ์ทางสงัคม  
วนัหยดุพกัผ่อน 
การบนัเทิง 

ครอบครัว  
บ้าน  
งานในอาชีพ 
ชมรม  
พกัผ่อน 

ตนเอง 
เร่ืองเก่ียวกบัสงัคม  
การเมือง  
ธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์  

อาย ุ 
การศึกษา  
รายได้  
อาชีพ  
ขนาดครอบครัว  
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สมาชิกสโมสร 
ชมรม 
จ่ายของ 
กีฬา 

แฟชัน่  
อาหาร  
สื่อต่างๆ 
ความสําเร็จ  

การศึกษา  
สินค้า  
อนาคต  
วฒันธรรม  

ที่อยูอ่าศยั  
ภมิูศาสตร์  
ขนาดเมืองที่อาศยั  
ขัน้ตอนวงจรชีวิต 

ที่มา : Plummer, J. T. (1974) อ้างถงึใน อดลุย์ จาตรุงคกลุ, 2539 : 286 
   
 งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

 ปกรณ์ สิทธิเลิศ (2545) ได้ศกึษารูปแบบการใช้ชีวติของวยัรุ่นในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยพิจารณาจาก 3 
ด้านคือกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นวยัรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-19 ปีที่พกัอาศยัในเขตอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่จํานวน 300 
ตัวอย่างผลการศึกษาพบว่ากิจกรรมหลังเลิกเรียนของวยัรุ่นส่วนใหญ่คือ ดูแลตัวเอง เช่น ซกัผ้ารีดผ้าเอง และช่วยงานบ้าน
ผู้ปกครอง กิจกรรมในการพกัผ่อนของวัยรุ่นคือ ดโูทรทศัน์และฟังวิทย ุกิจกรรมเก่ียวกบัการเดินชอปปิ้ งส่วนใหญ่ที่ชอปปิ้งคือ 
เสือ้ผ้า ซีดแีละการ์ตนูวยัรุ่นชายส่วนใหญ่จะใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาฟตุบอล กิจกรรมที่เก่ียวกบัการใช้บริการร้านอาหาร ส่วน
ใหญ่ชอบทานอาหารตามสั่ง จานเดียวทั่วไปโดยเหตุผลคือไปกับครอบครัวและนดัเจอเพื่อนๆ วัยรุ่น กิจกรรมเก่ียวกับสถาน
บันเทิงคือชมภาพยนตร์และร้านอาหารที่มีดนตรีฟังมากกว่าไปผับหรือเธค ความสนใจของวยัรุ่นคือการเที่ยวชมความงาม
ธรรมชาติมากกว่าเที่ยวสถานบันเทิง วยัรุ่นหญิงให้ความสนใจราคามากกว่าตราย่ีห้อ และสนใจที่จะใช้เคร่ืองสําอางเช่น 
นํา้หอม ยาระงบักลิ่นกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ ความคิดเห็นวยัรุ่นมีความเหน็เหมือนกนัวา่การชอปปิ้งตามร้านขายของข้างถนน
ดีกวา่ห้างสรรพสินค้า เห็นด้วยว่าสขุภาพเป็นเร่ืองทีส่ําคญัมาก และเห็นด้วยกบัการเล่นกีฬาว่าช่วยทําให้ห่างไกลยาเสพติด ทํา
ให้สขุภาพดี รูปร่างดี เห็นด้วยว่าการท่องเที่ยวในที่แปลกใหม่เป็นสิ่งที่สร้างเสริมประสบการณ์อีกทัง้การเที่ยวชมธรรมชาติเป็น
สิ่งที่ดีควรได้รับการสนับสนุน นอกจากนีว้ัยรุ่นไม่เห็นด้วยกับการทดลองสูบบุหร่ี และการเล่นพนันฟุตบอล โดยเฉพาะวยัรุ่น
หญิงไม่เห็นด้วยว่าการใช้บตัรเครดิตเป็นการบง่บอกฐานะและความทนัสมยั 

 อรรณพ ชยัวฒิุ (2548) ได้ทาํการศกึษารูปแบบการดําเนินชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่โดยมี
กลุ่มตวัอย่างจํานวน 400 คน โดยวิเคราะห์ตวัประกอบ (Factor Analysis) ได้กลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิต 33 กลุ่มแยกตาม
ลกัษณะกลุ่มตวัประกอบด้านกิจกรรมได้ 13 กลุ่ม กลุ่มตวัประกอบด้านความสนใจ 12 กลุ่มและกลุ่มตวัประกอบด้านความ
คิดเห็น 8 กลุ่มตามลําดับ และมีการแบ่งกลุ่มตามลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิต โดยการวิเคราะห์จัดกลุ่มตามลกัษณะที่
คล้ายกนั (Cluster Analysis) สามารถจดักลุ่มได้ 5 กลุ่มดงันี ้กลุ่มที่ 1 กลุ่มจริงจังกบัการเรียนมีลกัษณะเด่นคือเพื่อพ่อแม่และ
อนาคต ขยนัหมัน่เรียน นิยมความจริงไม่เพ้อฝัน ตระหนกัคณุคา่เงินตรา ชอบอบายมขุและเสี่ยงโชค นิยมอาหารนอกบ้าน กลุ่ม
ที่ 2 กลุ่มไม่สนใจอะไรทัง้นัน้เป็นกลุ่มที่มีลกัษณะเดน่คือใฝ่ลาภยศ สรรเสริญ มัน่ใจในตวัเอง อนรุักษ์วฒันธรรม ชีวิตนีเ้พื่อเกรด 
บนัเทิงเฮฮา นกักิจกรรม รักกีฬาและความสนกุสนาน สนใจเคร่ืองยนต์ เทคโน กีฬา บนัเทิง ชอบอบายมขุและเสี่ยงโชค กลุ่มที่ 3 
กลุ่มชีวติเรียบง่ายไม่คิดทาํเร่ืองเสื่อมเสีย มีลกัษณะเดน่คือตระหนกัคณุค่าเงินตรา เพือ่พอ่แม่และอนาคต มุ่งเน้นการกระทํา ไม่
เน้นสิทธิส่วนบุคคลคํานึงถึงส่วนรวม กลุ่มที่ 4 กลุ่มรักสนุกมีลักษณะเด่นคือเน้นสิทธิส่วนบุคคลไม่คํานึงถึงส่วนรวม ชอบ
อบายมขุและเสี่ยงโชค นักกิจกรรม ใส่ใจเหตกุารณ์บ้านเมืองและเศรษฐกิจส่วนตวั นิยมอาหารนอกบ้าน ขยนัหมั่นเรียน คลัง่
ไคล้แฟชัน่ กลุ่มที่ 5 กลุ่มสนใจแตต่นเองมีลกัษณะเด่นคอืชอบอบายมขุและเสี่ยงโชค สนใจเคร่ืองยนต์ เทคโน กีฬา บนัเทิง เน้น
สิทธิส่วนบุคคลไม่คํานึงถึงส่วนรวม รักกีฬาและความสนุกสนาน นกักิจกรรม นิยมความจริงไม่เพ้อฝัน รักครอบครัวและการ
เรียน ซึง่งานวิจยัดงักล่าวเป็นกลุ่มนกัศกึษา ภาคปกติโดยรวมทัง้มหาวทิยาลยัแต่ไม่ได้เจาะจงเป็นรายคณะซึง่แต่ละคณะก็ต้อง
มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกตา่งกนัไป  
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 Lin (2002: 249-268) ศึกษาการแบ่งส่วนตลาดลูกค้าตามความชอบตรายี่ห้อ โดยใช้ลกัษณะประชากรศาสตร์และ
ลกัษณะทางจิตวิทยา เช่นรูปแบบการดําเนินชีวิตและบุคลิกภาพ ได้สรุปว่าการใช้ตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ในการระบุถึง
ส่วนแบ่งตลาดมกัจะเป็นท่ีนิยมใช้ แตก่ารใช้ตวัแปรด้านจิตวิทยาในการแบ่งส่วนตลาด จะช่วยให้ได้ข้อมลูมากกว่าการใช้ตวัแปร
ด้านประชากรศาสตร์เพียงอย่างเดียว การใช้วิธีการแบ่งส่วนตลาดหลายแบบกล่าวคือการใช้ทัง้วิธีการแบ่งส่วนตลาดตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์และการแบ่งส่วนตลาดตามลักษณะจิตวิทยาจะให้ข้อมูลการแบ่งส่วนตลาดที่สมบูรณ์และเป็น
ประโยชน์ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการกําหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์และการเพิม่สว่นแบ่งตลาด 
วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตศึกษาครอบคลุมถึงกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น 

(Opinions) หรือที่เรียกว่า AIO โดยรายละเอียดของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ศึกษาตามการจัดพวก AIO ดัง
แสดงในตารางที่ 1 

2. ขัน้ตอนการศึกษา 
2.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
การศกึษานีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) แหล่งข้อมลูที่ใช้ในการศกึษา ได้แก่ 

  1) ข้อมลูปฐมภมิู (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ถามจากกลุ่มนกัศกึษาปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนในปีการศกึษา 2551  
  2)  ข้อมลูทุติยภมูิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร ตํารา 
งานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้การค้นคว้าข้อมลูผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

  2.2 การพัฒนาแบบสอบถามและแบบสอบถาม 
   การพฒันาแบบสอบถามและแบบสอบถาม มีดงันี ้
   1) สมัภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) นกัศกึษาทัง้ 4 ชัน้ปี จํานวน 13 คน โดยใช้กรอบคําถามเก่ียวกับรูปแบบ
การดําเนินชีวิต AIO ตามตารางที่ 1 จากนัน้นําผลการสมัภาษณ์กลุ่มและแบบสอบถามของอรรณพ ชัยวฒิุ (2548) มาพฒันา
เป็นแบบสอบถาม และให้ผู้ เชี่ยวชาญจํานวน 2 คน พิจารณาให้ความเหน็เก่ียวกบัข้อคําถาม และทําการแก้ไขปรับปรุงตามการ
แนะนํา 
   2) การทดสอบแบบสอบถาม มี 2 ขัน้ตอน คอื การทดสอบเบือ้งต้น โดยนําแบบสอบถาม 8 ชุด จํานวน 148 
ข้อ ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างทัง้ 4 ชัน้ปีชัน้ปีละ 2 คน พบว่าคําถามบางข้อผู้ตอบแบบสอบถามไม่เข้าใจ จึงได้ทําการแก้ไข 
ปรับปรุง จากนัน้จงึนําไปทดสอบอีกครัง้กบักลุ่มตวัอยา่งจํานวน 100 ตวัอย่าง  โดยแบบสอบถามแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 
ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึง่เป็นคําถามเก่ียวกับลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อาย ุชัน้ปีการศึกษา สาขาวิชา ภูมิลําเนา จํานวนพี่น้อง เป็นคนที่เท่าไหร่ในพี่น้อง พกัอาศัยกับใคร 
ประเภททีพ่กัอาศยั รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ยานพาหนะส่วนใหญ่ที่ใช้ใน
การเดนิทาง อปุกรณ์การสื่อสารและเทคโนโลยทีี่มีในครอบครอง การกู้ยมืเงินเพื่อการศกึษา และเว็บไซต์ที่เข้าบ่อยที่สุด จํานวน 
16 ข้อ 
  ส่วนที่ 2 เป็นคําถามเก่ียวกบัการทํากิจกรรม (Activities : A) ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ กิจกรรม
เก่ียวกับทํางาน งานอดิเรก เหตุการณ์ทางสังคม วนัหยุดพักผ่อน การบันเทิง สมาชิกสโมสร ชมรม การจ่ายของ และกีฬา 
จํานวน 57 ข้อ (แสดงไว้ในคอลมัน์ที ่3 ของตารางที ่3) 
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  ส่วนที่ 3 เป็นคําถามเก่ียวกบัความสนใจในเร่ืองต่างๆ (Interests : I) ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ความ
สนใจเก่ียวกบัครอบครัว บ้าน งานในอาชีพ ชมรม การพกัผ่อน แฟชั่น อาหาร สื่อต่างๆ และความสําเร็จ จํานวน 46 ข้อ (แสดง
ไว้ในคอลมัน์ที่ 3 ของตารางที ่4) 
   ส่วนที่ 4 เป็นคําถามเก่ียวกบัความคดิเหน็ในประเด็นต่างๆ (Opinions : O) ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
ความคิดเห็นเก่ียวกับคนอื่น สงัคม การเมือง ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา สินค้า อนาคต และวฒันธรรม จํานวน 45 ข้อ 
(แสดงไว้ในคอลมัน์ที ่3 ของตารางที ่5) 
   คําถามในส่วนที่ 2 ถงึส่วนที่ 4 ที่เป็นแบบประเมินค่าตามแบบของ Likert Rating Scale มีคําตอบให้เลือก 5 
คําตอบคือ เหน็ด้วยอย่างยิง่ เหน็ด้วย เฉยๆ ไม่เหน็ด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ = 5  เหน็ด้วย= 4  เฉยๆ = 3  ไม่เห็นด้วย = 2 และ ไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่ = 1 
   3) ข้อมลูที่ได้จากการทดสอบในครัง้ที่ 2 นํามาทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยใช้วิธีของ   ครอ
นบาค (Cronbach Method) คํานวณค่าสมัประสิทธิ์แอลฟา (α Coefficient หรือ Alpha Coefficient) ได้ค่าความน่าเช่ือถือ 
ของคําถามเก่ียวกบักิจกรรม (57 ข้อ) = 0.925  คําถามเก่ียวกบัความสนใจ (46 ข้อ) = 0.867  คําถามเก่ียวกบัความคดิเหน็ (45 
ข้อ) = 0.842  และคําถามรวมทัง้หมด (148 ข้อ) = 0.945   ซึง่เห็นได้ว่าคําถามในแบบสอบถามที่ใช้นี ้มีค่าความน่าเช่ือถืออยู่
ในเกณฑ์ค่อนข้างสงู จงึเหมาะสมสําหรับใช้ในการศกึษานี ้และได้นําข้อคําถามทัง้ 148 ข้อไปใช้โดยไม่ตดัออก  
   4) ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูจากนกัศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ ได้แบบสอบถามที่สามารถนํามาวิเคราะห์
ได้จํานวน 410 ชุด ทําการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ได้ค่าความน่าเช่ือถือ ของคําถามเก่ียวกบักิจกรรม (57 ข้อ) = 
0.887  คําถามเก่ียวกบัความสนใจ (46 ข้อ) = 0.840  คําถามเก่ียวกบัความคิดเห็น (45 ข้อ) = 0.794  และคําถามรวมทัง้หมด 
(148 ข้อ) = 0.918    

  2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อแบ่งกลุ่มตวัอย่างตามลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิต แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้

  1) การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ในการแบ่งกลุ่มตวัแปร (คําถาม) 
กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น (คําถามในส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 4) เป็นปัจจัย (กลุ่มตวัประกอบ)  แยกทําการวิเคราะห์
คําถามแตล่ะส่วนดงันี ้

   ก. การสกดัปัจจยัใช้วิธีตวัประกอบหลกั (Principal Component Analysis)    
  ข. จํานวนปัจจยั (กลุ่มตวัประกอบ) ทีเ่ลือกสกดัใช้ปัจจยัที่มีค่า Eigenvalue มากกว่า 1   
 ค. ใช้วธีิการหมนุแกนปัจจยัในแบบ Varimax 

 ผลจากการวเิคราะห์ข้างต้นทําให้ได้จํานวนปัจจยั (กลุ่มตวัประกอบ) และการพิจารณาว่าตวัแปร (คําถาม)  ใดควรอยู่
ในกลุ่มตวัประกอบใดพิจารณาจากค่า Factor Loading โดยจะจัดตวัแปร (คําถาม) ให้อยู่ในกลุ่มตวัประกอบที่มีค่า Factor 
loading สงู   
 กลุ่มตวัประกอบจะถกูตัง้ช่ือโดยพิจารณาจากตวัแปร (คําถาม) ทีอ่ยู่ในกลุ่มตวัประกอบนัน้ (แสดงในตารางที่ 3 ตาราง
ที่ 4 และตารางที่ 5) 
  2) การวิเคราะห์จดักลุ่ม (Cluster Analysis) ใช้การวิเคราะห์แบบ K-Means Cluster Analysis เพื่อจดักลุ่ม
ตวัประกอบเป็นกลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิต โดยนําคา่ Factor Score ของแตล่ะกลุ่มตวัประกอบที่ได้จากขัน้ตอนที่ 1)มาใช้
ในการวิเคราะห ์  
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  3) วิเคราะห์ Crosstabs ของแต่ละกลุ่มเพื่อหาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของแต่ละกลุ่มรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต 

3. ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่

ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2551 ซึ่งมีนักศึกษาจํานวน 499 คน (งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 7 มกราคม 2552)  

4. วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม จากนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ จํานวน 410 คน ใช้การ

เลือกตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenient Sampling)  โดยการแจกแบบสอบถามให้นกัศกึษากรอกข้อมูลใต้คณะ อาคาร
เรียน และห้องสมดุ เป็นต้น 
ผลการศึกษา 
 ผลการศกึษา พบว่าข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นดงัรายละเอียดต่อไปนี ้ 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมลูลกัษณะเฉพาะทัว่ไปของนกัศกึษาปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ที่มี
จํานวนมากที่สดุ 

ข้อมูลทั่วไป ลักษณะ ร้อยละ 
เพศ  หญิง 58.54 
อาย ุ 19 ปี 27.32 
ศกึษาอยูใ่นชัน้ปีที่  1 41.22 
ศึกษาในสาขาวิชาหรือตัง้ใจที่จะเลือกศึกษาใน
สาขาวิชา 

การตลาด 35.12 

ภมิูลําเนา  อยู่ในภาคเหนือยกเว้นจงัหวดัเชียงใหม่ 39.76 
มีพี่น้องรวมผู้ตอบแบบสอบถามด้วยจํานวน 1 – 2 77.07 

ตารางที่  2 (ต่อ)  แสดงข้อมูลลักษณะเฉพาะทั่วไปของนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ทีมี่จํานวนมากทีส่ดุ 

ข้อมูลทั่วไป ลักษณะ ร้อยละ 
เป็นบุตรคนที่   1 54.15 
พกัอาศยัอยูก่บั เพือ่น 29.76 
สถานที่พกัอาศยั หอพกั 54.88 
มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน  
(ไม่รวมคา่ทีพ่กัและคา่ลงทะเบียนเรียน) 

3,001 – 6,000 บาท 50.24 

แหล่งที่มาของรายได้ได้รับมาจาก  บิดามารดา 97.56 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว  25,001 บาท ขึน้ไป 59.27 
ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง รถจกัรยานยนต์ 48.54 
อปุกรณ์การสื่อสารและเทคโนโลยีทีม่ีในครอบครอง โทรศพัท์มือถือ 99.02 
กู้ยืมเงินเพือ่การศกึษา ไม่กู้  73.41 
เวบ็ไซต์ที่เข้าบ่อยทีส่ดุ www.google.co.th 48.05   
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ผลการวิเคราะห์ตัวประกอบด้านกจิกรรม (Activities : A) 
 ผลการวเิคราะห์ตวัประกอบด้านกิจกรรม (Activities : A) มคีําถามในส่วนของการทํากิจกรรม 57 ข้อ เม่ือนําข้อมลูมา
วเิคราะห์การจดักลุ่มตวัแปรด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) ได้กลุ่มตวัประกอบด้านกิจกรรม 15 กลุ่ม ทําการ
ตัง้ชื่อกลุ่มตวัประกอบตามตวัแปร (คําถาม) ในกลุ่มนัน้ 
ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปชื่อกลุ่มตวัประกอบด้านกิจกรรม 15 กลุ่ม 
กลุ่มตวัประกอบ ชื่อกลุ่ม ตัวแปร (ค าถาม) 
กลุ่มที่ 1  รักกีฬาและออกกําลงักาย ฉันเล่นกีฬาเป็นประจํา, ฉันติดตามข่าวสารด้านกีฬา

เสมอ, ฉันเป็นนักกีฬา, ฉันต้องมีอุปกรณ์กีฬาที่ฉันเล่น, 
ฉันสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์เก่ียวกบักีฬา, ฉันออกกําลงั
กายเป็นงานอดิเรก , ฉันมักเล่นกีฬาตามสมัยนิยม ,       
ฉันเป็นสมาชิกชมรมที่เก่ียวกับกีฬา และฉันมักเดิมพัน
เมื่อมีการแข่งขนักีฬา 

กลุ่มที่ 2 สมาชิกข้อมลูข่าวสารทกุประเภท สมัครเป็นสมาชิกข่าวกีฬาผ่านทางSMS, สมัครเป็น
สมาชิกข่าวดาราผ่านทางSMS, สมัครเป็นสมาชิกข่าว
สถานการณ์ปัจจุบนัผ่านทางSMS และสมัครเป็นสมาชิก
เวบ็ไซต์เก่ียวกบัความสวยความงามและสขุภาพ 

 
 
 
 
ตารางที่ 3 (ต่อ) แสดงผลสรุปชื่อกลุ่มตวัประกอบด้านกิจกรรม 15 กลุ่ม 
กลุ่มตวัประกอบ ชื่อกลุ่ม ตัวแปร (ค าถาม)  
กลุ่มที่ 3  เข้าร่วมกิจกรรมและชมรม เป็นสมาชิกชมรมช่วยเหลือสงัคม เช่น ชมรมอาสา ชมรม

ต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น, เป็นผู้ นําในการทํากิจกรรม
ของชมรมที่ เป็นสมาชิกอยู่ , มักเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาอยู่เสมอ, เป็นกรรมการชมรมต่างๆ ของคณะ , 
เป็นสมาชิกชมรมที่ได้ท่องเที่ยว เช่น ชมรมท่องเที่ยว 
ชมรมโฟโต้ เป็นต้น, เข้าร่วมกิจกรรมของคณะเสมอโดย
ไม่ต้องบงัคบั และชอบดหูมอ/ดดูวง 

กลุ่มที่ 4 เดก็เรียน เข้าเรียนทุกครัง้, ส่งการบ้านและรายงานให้ทนัตามเวลา
ที่กําหนดเสมอ, ตัง้ใจเรียน, ทําการบ้าน, ทํารายงานและ
สอบทุกครัง้เพื่อผลการเรียนที่ดี, ขาดเรียนเฉพาะเมื่อ
จําเป็นจริงๆเท่านัน้ และตัง้ใจเรียนและทบทวนเนือ้หาที่
เรียนอยา่งสม่ําเสมอ 

กลุ่มที่ 5 ออนไลน์และเกมส์ เล่นอินเทอร์เน็ตเป็นงานอดิเรก , เป็นสมาชิกเกมส์
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ออนไลน์, เล่นเกมส์เป็นงานอดิเรก, เวลาว่างส่วนใหญ่จะ
ท่องอินเทอร์เน็ตและแชทกับเพื่อน และแหล่งค้นคว้าหา
ข้อมลู คืออินเทอร์เน็ต 

กลุ่มที่ 6 พกัผ่อนแบบไร้สาระ เวลาว่างมกัจะดทูวีี, เวลาว่างมกัใช้ในการนอน, เวลาว่าง
ชอบอ่านหนังสือการ์ตูน/นวนิยาย/นิตยสารเก่ียวกับ
การ์ตนู และนิยมอ่านนิตยสารประเภท Gossip ดารา 

กลุ่มที่ 7 ไฮโซอินเทรนด์ ไปช้อปปิง้ตามห้างเทา่นัน้ (โรบนิสนั, เซน็ทรัล, โลตสั และ
อื่นๆ), ซือ้สินค้าแบรนด์เนมเท่านัน้ และเป็นผู้นําในการใช้
สินค้าหรือบริการใหม่ๆ อยู่เสมอ 

กลุ่มที่ 8 บนัเทิงและร่ืนรมย์ ไปชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เป็นประจํา, ไปดูละคร
เวที ทอล์คโชว์ คอนเสิร์ต เป็นประจํา, เวลาว่างชอบ
ท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และไปงาน
เปิดตวัภาพยนตร์/สินค้าใหม่ๆอยูเ่สมอ 

กลุ่มที่ 9 คนกลางคนื เวลาไปเที่ยวกลางคืนมกัจะดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์/
สูบบุหร่ี, เที่ยวกลางคืนเป็นประจํา และใช้เวลาว่างกับ
เพือ่นมากกว่ากบัครอบครัว 

กลุ่มที่ 10 นกัประดิษฐ์และสะสม สะสม สิ่ งขอ งต่ างๆ  เ ป็ นง านอ ดิ เ รก  เ ช่นแ สต มป์         
ของพรีเมี่ยม บัตรชมภาพยนตร์เป็นต้น และประดิษฐ์
สิ่งของเป็นงานอดิเรก 

 
ตารางที่ 3 (ต่อ) แสดงผลสรุปชื่อกลุ่มตวัประกอบด้านกิจกรรม 15 กลุ่ม 
กลุ่มตวัประกอบ ชื่อกลุ่ม ตัวแปร (ค าถาม)  
กลุ่มที่ 11 นกัช้อปราคาถกู ซือ้สินค้าที่หน้ามอ, กาดหลวงและกาดรินคําเป็นประจํา 

ชอบซือ้สินค้าราคาถูก และเมื่อไปช้อปปิ้งซือ้เสือ้ผ้าและ
เคร่ืองประดบัเป็นส่วนใหญ่ 

กลุ่มที่ 12 เรียนหาความรู้เพิ่มเติม เมื่อมีการอบรมความรู้เพิ่มเติมจะเข้าร่วมโดยไม่ต้อง
บงัคบั, มีการเรียนติวพิเศษเพิ่มเติม และค้นคว้าหาข้อมลู
จากห้องสมดุเป็นประจํา 

กลุ่มที่ 13 มีรายได้เสริมและความเป็นส่วนตวั ทํางานพิเศษต่างๆ เพื่อหารายได้เสริม และชอบไป         
ช้อปปิง้เพียงคนเดียว 

กลุ่มที่ 14 เรียนตามกฎเกณฑ์ จะเข้าเรียนตรงเวลาเมื่อมีการเช็คช่ือเท่านัน้ และถ้าเลือก
ได้จะไม่เลือกลงทะเบียนเรียนในตอนเช้าๆ 

กลุ่มที่ 15 คํานึงถึงคณุภาพและราคา เลือกซือ้สินค้า/บริการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ
คณุภาพและราคา 

ผลการวิเคราะห์ตัวประกอบด้านความสนใจในเร่ืองต่างๆ (Interests : I) 



 

 426 

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

 ผลการวเิคราะห์ตวัประกอบด้านความสนใจในเร่ืองต่างๆ (Interests : I) โดยมีคําถามในส่วนของความสนใจในเร่ือง
ต่างๆรวม 46 ข้อ เม่ือนําข้อมลูมาวิเคราะห์การจําแนกกลุ่มตวัแปรด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)  ได้ตัว
ประกอบด้านความสนใจ 14 กลุ่ม ทําการตัง้ชื่อกลุ่มตวัประกอบตามตวัแปร (คาํถาม) ในกลุ่มนัน้ 
ตารางที่ 4 แสดงผลสรุปชื่อกลุ่มตวัประกอบด้านความสนใจ 14 กลุ่ม 
กลุ่มตวัประกอบ ชื่อกลุ่ม ตัวแปร (ค าถาม) 
กลุ่มที่ 1 สนใจขา่วสารทกุประเภท สนใจติดตามข่าวผ่านSMS และMMS, สนใจติดตามข่าว

บันเทิงผ่านSMS และMMS, สนใจติดตามข่าวกีฬาผ่าน
SMS และMMS และสกั/เจาะ/เพ้นท์ร่างกายตามแฟชัน่ 

กลุ่มที่ 2 นิ ย ม ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น ชื่ อ เ สี ย ง 
เกียรตยิศ และเงินทอง 

ต้องประสบความสําเร็จในด้านการงาน , ต้องประสบ
ความสําเร็จในด้านการเรียน , ความสําเร็จสูงสุดคือ
เกียรตยิศช่ือเสยีง, ความสําเร็จสงูสดุในชีวติคอืความร่ํารวย 
และวางแผนการดําเนินชีวิตเพื่อไปสู่ความสําเร็จทีต่ัง้ไว้ 

กลุ่มที่ 3 สนใจในครอบครัว ครอบครัวคือสิ่งที่สําคญัที่สุดในชีวิต, คําปรึกษาของคนใน
ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากกว่าเพื่อน, สนใจ
และเอาใจใส่สุขภาพของคนในครอบครัว และให้ความ
สนใจกบัผลการเรียนมาก 

กลุ่มที่ 4 รักบ้านและที่พกัอาศยั ชอบปรับปรุง/ตกแต่ง/ซ่อมแซมที่พกัอาศัยให้ดูดีอยู่เสมอ , 
ชอบปลกูต้นไม้เพื่อสร้างความร่มร่ืนให้กบัที่พกัอาศยั และ
ทําความสะอาดและตกแต่งทีพ่กัอาศยัอยูเ่สมอ 

 
ตารางที่ 4 (ต่อ) แสดงผลสรุปชื่อกลุ่มตวัประกอบด้านความสนใจ 14 กลุ่ม 
กลุ่มตวัประกอบ ชื่อกลุ่ม ตัวแปร (ค าถาม) 
กลุ่มที่ 5 ไม่สนใจชมรมและกิจกรรมใดๆ ไม่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลยัจัด

ขึน้, ไม่สนใจในการเข้าร่วมงานประกวดที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวิชาทีเ่รียน และไม่สนใจที่จะเข้าร่วมชมรมใดๆ  

กลุ่มที่ 6 สนใจบุคลิกภาพและแฟชัน่ สนใจเร่ืองรูปร่างและผิวพรรณ, สนใจเร่ืองแฟชั่น, มีสไตล์
การแตง่ตวัเป็นของตวัเองไม่ตามใคร และสนใจติดตามข่าว
ดาราเสมอ 

กลุ่มที่ 7 ชอบเรียนรู้และสนใจอาหารการกิน เลือกเรียนวิชาที่นําไปใช้ได้จริงมากกว่าการได้เกรดง่าย , 
ชอบเรียนวิชาที่มีกิจกรรมมากกว่าการฟังบรรยายอย่าง
เดียว, ใส่ใจในคุณภาพและความสะอาดของอาหาร, ชอบ
อาหารเพื่อสุขภาพ, ชอบลองเมนอูาหารใหม่ๆ และพร้อม
เรียนรู้และยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีนํ่ามาใช้กบัสิ่งที่สนใจ 

กลุ่มที่ 8 สนใจตา่งประเทศและธรรมชาติ สนใจการใช้ชีวิตในต่างแดน, สนใจที่จะเรียนรู้วฒันธรรม
ต่างชาติ และการท่องเทีย่วทางธรรมชาตเิป็นสิ่งที่สนใจ 

กลุ่มที่ 9 เทคโนโลยีและการสื่อสาร โทรศพัท์มือถือเป็นส่วนสําคญัมากในชีวิต, อินเทอร์เน็ตเป็น
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แหล่งข้อมลูที่สาํคญัที่สดุ และใช้ hi5 สื่อสารกบัคนอ่ืน 
กลุ่มที่ 10 รักบ้านเกิดและทาํประโยชน์แก่สงัคม สนใจเลือกทาํงานตามภมิูลําเนาของตวัเอง, รักที่จะใช้ชีวิต

ในถ่ินฐานบ้านเกิด, สนใจที่จะทํางานให้ตรงกบัสาขาวิชาที่
เรียน และสนใจ หรืออยากมีส่วนร่วมในการเข้าชมรมที่เป็น
ประโยชน์แก่สังคม เช่น ชมรมต่อต้านยาเสพติด ชมรม
พระพทุธศาสนา เป็นต้น 

กลุ่มที่ 11 ชอบอยูบ้่าน ไม่ชอบเทีย่วร้านอาหาร ผับ หรือเธค แต่ชอบพกัผ่อนอยู่กบั
บ้านมากกว่าออกไปเที่ยวข้างนอก 

กลุ่มที่ 12 ชอบเก็บตวัและนิยมอาหารฝรั่ง ชอบอาหารฝรั่ง เช่น Fast food มากกว่าอาหารไทย และ
รู้จกัคนในละแวกบ้านน้อยมาก 

กลุ่มที่ 13 คอกีฬาและโปรดปรานอาหารเหนือ โปรดปรานอาหารภาคเหนือเป็นพิเศษ และเป็นแฟนกีฬา
ตวัยง 

กลุ่มที่ 14 สนใจขา่วเศรษฐกิจบ้านเมือง สนใจตดิตามข่าวเศรษฐกิจบ้านเมืองทางโทรทศัน์ 
ผลการวิเคราะห์ตัวประกอบด้านความคิดเหน็ในประเด็นต่างๆ (Opinions : O) 
 ผลการวเิคราะห์ตวัประกอบด้านความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ (Opinions : O) โดยมีคําถามในส่วนของความคิดเห็น
ในประเด็นต่างๆรวม 45 ข้อ เม่ือนําข้อมลูมาวเิคราะห์การจําแนกกลุ่มตวัแปรด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
ได้ตวัประกอบด้านความคิดเห็น 14 กลุ่ม ทําการตัง้ชื่อกลุ่มตวัประกอบตามตวัแปร(คาํถาม) ในกลุ่มนัน้ 
 
 
ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปชื่อกลุ่มตวัประกอบด้านความคดิเหน็ 14 กลุ่ม 
กลุ่มตวัประกอบ ชื่อกลุ่ม ตัวแปร (ค าถาม)   
กลุ่มที่ 1 ใส่ใจสงัคมและเหน็คณุค่าเงิน คิดว่าสินค้าดไีม่จําเป็นต้องมีราคาแพงเสมอไป, เร่ิมต้นทีต่วั

เราก่อนในการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน,     คนใน
สงัคมเร่ิมเหน็แก่ตวัมากขึน้, ชอบใช้สินค้าไทยเพื่อสนบัสนนุ
คนไทยด้วยกัน, เปรียบเทียบราคาก่อนซือ้สินค้า, อยากมี
ธุรกิจเป็นของตวัเอง, คิดว่าไม่ควรสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ 
และจริยธรรมในการทําธุรกิจของผู้ ประกอบการเป็นเร่ือง
สําคญัมาก 

กลุ่มที่ 2 รักความเป็นไทยและวางแผนอนาคต คิดว่าผู้หญิงไทยควรแต่งกายให้มิดชิด, สงัคมไทยกําลงัถูก
วัฒนธรรมต่างชาติครอบงํา , การรณรงค์เ ร่ืองการใช้
ภาษาไทยให้ถกูต้องเป็นเร่ืองสําคญัมาก, วางแผนอนาคต
ของตวัเองอยา่งเป็นขัน้ตอน, ในอนาคต อยากมีครอบครัวที่
อบอุ่นมากกว่าการมีเงินทอง และคิดว่านกัแสดงมีอิทธิพล
ต่อการเลอืกซือ้สินค้าของผู้ซือ้มาก 

กลุ่มที่ 3 ไม่ใส่ใจศีลธรรม คิดว่าการอยู่ก่อนแต่งไม่ใช่เร่ืองเสียหาย, การเล่นพนนัไม่ใช่
เร่ืองผิด, การดูคลิบส่วนตวัของใครๆไม่ใช่เร่ืองผิด และการ
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สบูบุหร่ีกินเหล้าเป็นเร่ืองปกติ 
กลุ่มที่ 4 ไม่ใส่ใจการเมือง คิดว่าการเมืองไม่เก่ียวข้องกบัตวัเอง, การเลือกตัง้ไม่สําคญั

อะไร เลือกไปก็เท่านัน้, ภาวะเศรษฐกิจที่ยํ่าแย่ในปัจจุบัน 
กระทบกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเองน้อยมาก, การ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรัฐบาลเท่านัน้ที่จะทําได้ และการ
ทจุริตในการสอบ ถ้าไม่ถกูจบัได้ก็ไม่น่าจะเป็นไร 

กลุ่มที่ 5 รักเพื่อนพ้อง เป็นคนท่ีผู้อื่นมกัมาขอคาํปรึกษา, ใส่ใจหรือให้ความสําคญั
กบัความรู้สกึของผู้อื่น, เพื่อนมีส่วนสําคญัมากในชีวิต และ
เคารพความคดิเหน็ของผู้อื่น 

กลุ่มที่ 6 ให้ความสําคญักบัการศกึษา คิดว่าการศึกษาแค่ระดับปริญญาตรียังไม่เพียงพอใน
ปัจจุบัน , ระบบการศึกษาไทยยังไม่ดีพอ และภาวะ
เศรษฐกิจไม่ดทีกุคนต้องประหยดัมากๆ 

กลุ่มที่ 7 หวัใหม่ใจเปิดกว้าง คิดว่าเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มากกว่าอิงตามอาวุโส, ไม่
ควรกีดกันชาวต่างชาติในการทําธุรกิจในไทย ไม่ว่าจะเป็น
ธุรกิจใดก็ตาม และคิดว่าการเมืองไทยปัจจุบันยังคงมีการ
ซือ้สิทธิขายเสียงอยู่มาก 

 
 
ตารางที่ 5 (ต่อ) แสดงผลสรุปชื่อกลุ่มตวัประกอบด้านความคดิเหน็ 14 กลุ่ม 
กลุ่มตวัประกอบ ชื่อกลุ่ม ตัวแปร (ค าถาม) 
กลุ่มที่ 8 ให้ความเสมอภาคในเร่ืองเพศ คิดว่าเพศที่สามไม่ใช่เร่ืองแปลก และการเปลี่ยนคํานําหน้า

ช่ือของผู้หญิงได้เป็นการสร้างความเสมอภาค ระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิง 

กลุ่มที่ 9 รักกิจกรรม คิดว่ากิจกรรมรับน้องเป็นสิ่งที่ดคีวรรักษาไว้ และการศึกษา
ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ 

กลุ่มที่ 10 เน้นปัจจบุนั คิดว่าทําวนันีใ้ห้ดทีี่สดุก็พอ ไม่ต้องคิดถึงอนาคต 
กลุ่มที่ 11 มุ่งเน้นสิทธิส่วนบุคคล คิดว่าการจัดระเบียบสังคมและเข้มงวดกับวยัรุ่นเป็นการ

ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และเป็นคนมัน่ใจในตนเอง 
กลุ่มที่ 12 คล้อยตามกระแส คิดว่าความเห็นของนักวิชาการ/นักวิจารณ์/สื่อ มีผลต่อ

ความ คิดเห็นทางการเ มืองข องตัว เอง  และการไป
ต่างประเทศเป็นการยกระดบัของคนวธีิหนึง่ 

กลุ่มที่ 13 มุ่งเน้นตวัเอง คิดว่าการแต่งกายเป็นสิทธิส่วนบุคคล เราจะแต่งอย่างไรก็
ได้ และในสงัคมธุรกิจรายใหญ่เทา่นัน้ทีจ่ะอยูไ่ด้ 

กลุ่มที่ 14 เน้นแรงงานไทย คิดว่าไม่ควรใช้แรงงานต่างชาติ 
ผลการวิเคราะห์จดักลุ่ม (Cluster Analysis) 
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 กลุ่มตวัประกอบด้านกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น ที่ได้จาก Factor analysis ดงัแสดงในตารางที่ 3-5 นํามา
วิเคราะห์จดักลุ่ม (Cluster Analysis)  โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีการจดักลุ่มแบบ K-Means Cluster Analysis การจดักลุ่ม
นักศกึษาปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่สามารถจัดได้ 6 กลุ่ม แต่เนื่องจากมี 1 กลุ่ม ที่มี
จํานวนสมาชิกในกลุ่มเพียง  1 คน จึงตดัออกไม่นํามาวเิคราะห์เพิ่มเติม จึงจดักลุ่มนกัศกึษาออกเป็น 5 กลุ่ม จากกลุ่มตวัอย่างที่
เหลือ 409 คน อธิบายการตัง้ชื่อกลุ่มได้ตามลกัษณะเด่น และลกัษณะโดยรวมของกลุ่ม ดงันี ้
ตารางที่ 6 แสดงผลสรุปกลุ่มตวัประกอบรวมลกัษณะรูปแบบการดําเนินชีวิต 5 กลุ่ม 

กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต 5 กลุ่ม จ านวน (คน) 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มใส่ใจแฟชัน่ไม่สนกีฬา 117 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มบริโภคข้อมลูขา่วสารทกุประเภท 99 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มใส่ใจสงัคมไม่สนเทคโนโลยี 75 
กลุ่มที่ 4 กลุ่มคอกีฬาและออนไลน์ไม่ใส่ใจแฟชัน่ 68 
กลุ่มที่ 5 มีศีลธรรมรักบ้านและการเรียน 50 

 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มใส่ใจแฟชั่นไม่สนกฬีา 

เป็นกลุ่มนกัศกึษาปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีจํานวนมากที่สุด คือ 117 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.54  

 
ตารางที่ 7 แสดงข้อมลูทัว่ไปของสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มและลกัษณะเดน่ของกลุ่มใส่ใจแฟชัน่ไม่สนกีฬา 

ข้อมูลท่ัวไป  ร้อยละ ลักษณะเด่น 
เพศ  หญิง 86.32  - ลักษณะเด่นสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยรวม ได้แก่ สนใจ
บุคลิกภาพและแฟชัน่  
- ลั ก ษ ณ ะ เ ด่ น ตํ่ า ก ว่ า
ค่าเฉลี่ยรวม ได้แก่ รักกีฬา
และออกกําลงักาย 

 

อาย ุ 19 ปี 28.21 
ศกึษาอยูใ่นชัน้ปีที่  1 42.74 
ศกึษาในสาขาวิชาหรือ 
ตัง้ใจทีจ่ะเลือกศกึษาในสาขาวิชา 

การบญัชี 37.61 

ภมิูลําเนา  อยู่ในภาคเหนือ 
ยกเว้นจงัหวดัเชียงใหม่ 

46.15 

มีพี่น้องรวมผู้ตอบแบบสอบถาม 1 – 2 79.49 
เป็นบุตรคนที่   1 53.85 
พกัอาศยัอยูก่บั เพือ่น 35.04 
สถานที่พกัอาศยั หอพกั 61.54 
มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน  
(ไม่รวมคา่ทีพ่กัและคา่ลงทะเบียนเรียน) 

3,001 – 6,000 บาท 51.28 

แหล่งที่มาของรายได้ได้รับมาจาก  บิดามารดา 97.44 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว  25,001 บาท ขึน้ไป 65.81 
ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง รถจกัรยานยนต์ 49.57 
กู้ยืมเงินเพือ่การศกึษา ไม่กู้  81.20 
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เวบ็ไซต์ที่เข้าบ่อยทีส่ดุ www.google.co.th 37.61   
 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มบริโภคข้อมูลข่าวสารทุกประเภท 

เป็นกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีจํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.15 
ตารางที่ 8 แสดงข้อมลูทัว่ไปของสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มและลกัษณะเดน่ของกลุ่มบริโภคข้อมลูข่าวสารทกุประเภท 

ข้อมูลทั่วไป ส่วนใหญ่ ร้อยละ ลักษณะเด่น 
เพศ  ชาย 55.56 - - ลกัษณะเด่นสูงกว่าค่าเฉลี่ย

รวม ได้แก่ สนใจข่าวสารทุก
ประเภท และสมาชิกข้อมูล
ข่าวสารทกุประเภท  

 - ลักษณะเด่นตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย
รวม ได้แก่ ใส่ใจสังคมและ
เห็นคุณค่าเงิน, สนใจใน
ค ร อ บ ค รั ว  แ ล ะ คํ า นึ ง ถึ ง
คณุภาพและราคา 

อาย ุ 19 ปี 30.30 
ศกึษาอยูใ่นชัน้ปีที่  1 44.44 
ศกึษาในสาขาวิชาหรือ 
ตัง้ใจทีจ่ะเลือกศกึษาในสาขาวิชา 

การตลาด 39.39 

ภมิูลําเนา  อยู่ในภาคเหนือ 
ยกเว้นจงัหวดัเชียงใหม่ 

35.35 

มีพี่น้องรวมผู้ตอบแบบสอบถาม 1 – 2 75.76 
เป็นบุตรคนที่   1 50.51 

ตารางที่ 8 (ต่อ)  แสดงข้อมลูทัว่ไปของสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มและลกัษณะเดน่ของกลุ่มบริโภคข้อมลูข่าวสารทกุประเภท 
ข้อมูลทั่วไป ส่วนใหญ่ ร้อยละ ลักษณะเด่น 

พกัอาศยัอยูก่บั บิดาและมารดา 35.35  
สถานที่พกัอาศยั บ้านเดี่ยว 45.45 
มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน  
(ไม่รวมคา่ทีพ่กัและคา่ลงทะเบียนเรียน) 

3,001 – 6,000 บาท 55.56 

แหล่งที่มาของรายได้ได้รับมาจาก  บิดามารดา 100.00 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว  25,001 บาท ขึน้ไป 57.58 
ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง รถจกัรยานยนต์ 46.46 
กู้ยืมเงินเพือ่การศกึษา ไม่กู้  78.79 
เวบ็ไซต์ที่เข้าบ่อยทีส่ดุ www.google.co.th 57.58  
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กลุ่มที่ 3 กลุ่มใส่ใจสังคมไม่สนเทคโนโลยี 
 เป็นกลุ่มนกัศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีจํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.29  
ตารางที่ 9 แสดงข้อมลูทัว่ไปของสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มและลกัษณะเดน่ของกลุ่มใส่ใจสงัคมไม่สนเทคโนโลยี 

ข้อมูลทั่วไป ส่วนใหญ่ ร้อยละ ลักษณะเด่น 
เพศ  หญิง 62.67 - ลั ก ษ ณ ะ เ ด่ น สู ง ก ว่ า

ค่าเฉลี่ยรวม ได้แก่  ใส่ใจ
สงัคมและเห็นคณุค่าเงิน 
- ลักษณะเด่นตํ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม ได้แก่ 
เทคโนโลยีและการสื่อสาร  
และออนไลน์และเกมส์  
 

อาย ุ 20 ปี 29.33 
ศกึษาอยูใ่นชัน้ปีที่  1 26.67 
ศกึษาในสาขาวิชาหรือ 
ตัง้ใจทีจ่ะเลือกศกึษาในสาขาวิชา 

การบญัชี 36.00 

ภมิูลําเนา อยู่ในภาคเหนือ 
ยกเว้นจงัหวดัเชียงใหม่ 

38.67 

มีพี่น้องรวมผู้ตอบแบบสอบถาม 1 – 2 73.33 
เป็นบุตรคนที่   1 52.00 
พกัอาศยัอยูก่บั อยู่ลําพงั 32.00 
สถานที่พกัอาศยั หอพกั 58.67 
มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน  
(ไม่รวมคา่ทีพ่กัและคา่ลงทะเบียนเรียน) 

3,001 – 6,000 บาท 45.33 

แหล่งที่มาของรายได้ได้รับมาจาก บิดามารดา 96.00 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 25,001 บาท ขึน้ไป 46.67 
ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง รถจกัรยานยนต์ 48.00 
กู้ยืมเงินเพือ่การศกึษา ไม่กู้  58.67 

ตารางที่ 9 (ต่อ) แสดงข้อมลูทัว่ไปของสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มและลกัษณะเดน่ของกลุ่มใส่ใจสงัคมไม่สนเทคโนโลยี 
ข้อมูลทั่วไป ส่วนใหญ่ ร้อยละ ลักษณะเด่น 

เวบ็ไซต์ที่เข้าบ่อยทีส่ดุ www.google.co.th 60.00  
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

 
กลุ่มที่ 4 กลุ่มคอกฬีาและออนไลน์ไม่ใส่ใจแฟชั่น 
 เป็นกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีจํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.59  
ตารางที่ 10 แสดงข้อมลูทัว่ไปของสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มและลกัษณะเดน่ของกลุ่มคอกีฬาและออนไลน์ไม่ใส่ใจแฟชัน่ 

ข้อมูลทั่วไป ส่วนใหญ่ ร้อยละ ลักษณะเด่น 
เพศ  ชาย 85.29 - ลักษณะเด่นสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยรวม ได้แก่ รักกีฬา
แ ล ะ อ อ ก กํ า ลั ง ก า ย , 
ออนไลน์และเกมส์, คอกีฬา
และโปรดปรานอาหารเหนือ 
และรักกิจกรรม  
- ลักษณะเด่นตํ่ากว่า
ค่าเฉลี่ยรวม ได้แก่ สนใจ
บุคลิกภาพและแฟชัน่,       

อาย ุ 22 ปี 26.47 
ศกึษาอยูใ่นชัน้ปีที่  1 38.24 
ศกึษาในสาขาวิชาหรือ 
ตัง้ใจทีจ่ะเลือกศกึษาในสาขาวิชา 

การตลาด 36.76 

ภมิูลําเนา อยู่ในอําเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

35.29 

มีพี่น้องรวมผู้ตอบแบบสอบถาม 
ด้วยจํานวน 

1 – 2 76.47 

เป็นบุตรคนที่   1 51.47 เข้าร่วมกิจกรรมและชมรม, 
รักบ้านและที่พกัอาศัย และ
นกัประดิษฐ์และสะสม  

 

พกัอาศยัอยูก่บั บิดาและมารดา 26.47 
สถานที่พกัอาศยั หอพกั 50.00 
มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน  
(ไม่รวมคา่ทีพ่กัและคา่ลงทะเบียนเรียน) 

3,001 – 6,000 บาท 52.94 

แหล่งที่มาของรายได้ได้รับมาจาก บิดามารดา 98.53 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 25,001 บาท ขึน้ไป 77.94 
ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง รถจกัรยานยนต์ 51.47 
กู้ยืมเงินเพือ่การศกึษา ไม่กู้  85.29 
เวบ็ไซต์ที่เข้าบ่อยทีส่ดุ www.google.co.th 41.18 
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

 
กลุ่มที่ 5 กลุ่มมีศีลธรรมรักบ้านและการเรียน  
 เป็นกลุ่มนกัศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีจํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.20  
ตารางที่ 11 แสดงข้อมลูทัว่ไปของสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มและลกัษณะเดน่ของกลุ่มมีศีลธรรมรักบ้านและการเรียน 

ข้อมูลทั่วไป ส่วนใหญ่ ร้อยละ ลักษณะเด่น 
เพศ  หญิง 74.00 - ลักษณะเด่นสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยรวม ได้แก่ มุ่งเน้น
สิทธิส่วนบุคคล, รักบ้านเกิด
และทําประโยชน์แก่สงัคม, 
รั ก ค ว า ม เ ป็ น ไ ท ย แ ล ะ
วางแผนอนาคต , รักบ้าน
และที่พักอาศยั, เด็กเรียน, 
รักเพื่อนพ้อง และชอบเรียนรู้
และสนใจอาหารการกิน  
- ลักษณะเด่นตํ่ากว่า
ค่ า เ ฉ ลี่ ย ร ว ม  ไ ด้ แ ก่ ค น
ก ล า ง คื น  แ ล ะ ไ ม่ ใ ส่ ใ จ
ศีลธรรม 

อาย ุ 19 ปี 42.00 
ศกึษาอยูใ่นชัน้ปีที่  1 56.00 
ศึกษาในสาขาวิชาหรือตัง้ใจที่จะเลือกศกึษา
ในสาขาวิชา 

การบญัชี 40.00 

ภมิูลําเนา  อยู่ในภาคเหนือยกเว้น
จงัหวดัเชียงใหม่ 

46.00 

มีพี่น้องรวมผู้ตอบแบบสอบถามด้วยจํานวน 1 – 2 82.00 
เป็นบุตรคนที่   1 70.00 
พกัอาศยัอยูก่บั เพือ่น 32.00 
สถานที่พกัอาศยั หอพกั 62.00 
มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน  
(ไม่รวมคา่ทีพ่กัและคา่ลงทะเบียนเรียน) 

3,001 – 6,000 บาท 42.00 

แหล่งที่มาของรายได้ได้รับมาจาก  บิดามารดา 96.00 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว  25,001 บาท ขึน้ไป 40.00 
ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง รถจกัรยานยนต์ 48.00 
กู้ยืมเงินเพือ่การศกึษา ไม่กู้  52.00  
เวบ็ไซต์ที่เข้าบ่อยทีส่ดุ www.google.co.th 44.00 

 
 
อภปิรายผลการศึกษา 
 เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษานีก้ับผลการศึกษาของอรรณพ ชัยวุฒิ (2548) ที่ศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าการศกึษานี ้สามารถจัดรูปแบบการดําเนินชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี
ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ได้ 5 กลุ่ม เช่นเดียวกบัการศึกษาของอรรณพ ชัยวฒุิ (2548) จดัรูปแบบ
การดําเนินชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ 5 กลุ่ม โดยสามารถเปรียบเทียบลักษณะของกลุ่มจาก
งานวจิยัทัง้สองได้ ดงัแสดงในตารางที่ 12 
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

ตารางที่ 12 แสดงการเปรียบเทยีบกลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตตามขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 

กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต
ของนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(อรรณพ ชัยวุฒ ิ(2548)) 

กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ  
คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

กลุ่มมี
ศลีธรรมรัก
บ้านและ
การเรียน 

กลุ่มใส่ใจ
สงัคมไมส่น
เทคโนโลยี 

กลุ่มใส่ใจ
แฟชัน่ไม่สน
กีฬา 

กลุ่มคอ
กีฬาและ
ออนไลน์ไม่
ใสใ่จแฟชัน่ 

กลุ่มบริโภค
ข้อมลู
ข่าวสารทกุ
ประเภท 

กลุ่มจริงจงักบัการเรียน ** *    
กลุ่มไม่สนใจอะไรทัง้นัน้ * * ** *  

ตารางที่ 12 (ต่อ) แสดงการเปรียบเทยีบกลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตตามขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 

กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต
ของนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(อรรณพ ชัยวุฒ ิ(2548)) 

กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ  
คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

กลุ่มมี
ศลีธรรมรัก
บ้านและ
การเรียน 

กลุ่มใส่ใจ
สงัคมไมส่น
เทคโนโลยี 

กลุ่มใส่ใจ
แฟชัน่ไม่สน
กีฬา 

กลุ่มคอ
กีฬาและ
ออนไลน์ไม่
ใสใ่จแฟชัน่ 

กลุ่มบริโภค
ข้อมลู
ข่าวสารทกุ
ประเภท 

กลุ่มชีวติเรียบง่ายไม่คิดทาํ
เร่ืองเสื่อมเสีย 

 * *  * 

กลุ่มรักสนกุ *   ** * 
กลุ่มสนใจแตต่นเอง *   ** ** 

หมายเหต ุ: กลุ่มที่มลีกัษณะใกล้เคียงกนั คือ กลุ่มทีม่ีลกัษณะเหมอืนกนัเพียงลกัษณะเดียว (*) กลุ่มที่มีลกัษณะ  
                   เหมือนกนั คือ กลุ่มทีมี่ลกัษณะเหมือนกนัตัง้แต ่2 ลกัษณะขึน้ไป (**) 
 

ในการศึกษานีก้ลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีขนาดตวัอย่างมากที่สดุเป็นอันดบัแรก คือ กลุ่มใส่ใจแฟชั่นไม่สนกีฬา 
โดยมีลกัษณะเด่น คือ สนใจบุคลิกภาพและแฟชัน่ แต่ไม่รักกีฬาและออกกําลงักาย ซึ่งมีลกัษณะเหมือนกบักลุ่มไม่สนใจอะไร
ทัง้นัน้ ในการศกึษาของอรรณพ ชยัวุฒิ (2548)  ซึง่มีลกัษณะเด่น คือ ไม่รักกีฬาและความสนุกสนาน และไม่สนใจเคร่ืองยนต์ 
เทคโน กีฬา บันเทิง และมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มชีวิตเรียบง่ายไม่คิดทําเร่ืองเสื่อมเสีย ในการศึกษาของอรรณพ ชัยวุฒิ 
(2548) ซึง่มีลกัษณะเด่น คอื ไม่สนใจเคร่ืองยนต์ เทคโน กีฬา บนัเทิง  

กลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีขนาดของกลุ่มตวัอย่างมากเป็นอนัดบัสอง คือ กลุ่มบริโภคข้อมลูข่าวสารทุกประเภท 
โดยมีลกัษณะเดน่ คือ สนใจข่าวสารทุกประเภท  และสมัครสมาชิกข้อมลูข่าวสารทุกประเภท แต่ไม่ใส่ใจสงัคมและเห็นคุณค่า
เงิน ไม่สนใจในครอบครัว ไม่คํานึงถึงคุณภาพและราคา ซึ่งมีลกัษณะเหมือนกับกลุ่มสนใจแต่ตนเองในการศึกษาของอรรณพ 
ชัยวุฒิ (2548)  ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ สนใจเคร่ืองยนต์ เทคโน กีฬา บันเทิง แต่ไม่รักครอบครัวและการเรียน และมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มชีวิตเรียบง่ายไม่คิดทําเร่ืองเสื่อมเสีย ในการศึกษาของอรรณพ ชัยวุฒิ (2548)   ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ ไม่
ตระหนกัคณุคา่เงินตรา และกลุ่มรักสนกุ ซึง่มีลกัษณะเด่น คือ สนใจเคร่ืองยนต์ เทคโน กีฬา บนัเทงิ  

กลุ่มที่มีขนาดกลุ่มตัวอย่างรองลงมา คือ กลุ่มใส่ใจสังคมไม่สนเทคโนโลยี มีลักษณะเด่น คือ ใส่ใจสังคมและเห็น
คณุค่าเงิน แต่ไม่สนใจเทคโนโลยีและการสื่อสาร ไม่ชอบออนไลน์และเกมส์ ซึ่งมีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มไม่สนใจอะไรทัง้นัน้  
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การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

ในการศกึษาของอรรณพ ชยัวฒุิ (2548) ซึง่มีลกัษณะเด่น คอื ไม่สนใจเคร่ืองยนต์ เทคโน กีฬา บนัเทิง กลุ่มชีวิตเรียบง่ายไม่คิด
ทําเร่ืองเสื่อมเสีย ซึง่มีลกัษณะเด่น คือ ไม่สนใจเคร่ืองยนต์ เทคโน กีฬา บนัเทิง และกลุ่มจริงจงักบัการเรียน ซึ่งมีลกัษณะเด่น 
คือ ตระหนกัคณุคา่เงินตรา  

กลุ่มคอกีฬาและออนไลน์ไม่ใส่ใจแฟชั่น มีลักษณะรูปแบบการดําเนินชีวิต คือ รักกีฬาและออกกําลังกาย ชอบ
ออนไลน์และเกมส์ คอกีฬาและโปรดปรานอาหารเหนือ ไม่สนใจบุคลิกภาพและแฟชัน่ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมและชมรม ไม่รักบ้าน
และที่พักอาศยั และ ไม่เป็นนักประดิษฐ์และสะสม กลุ่มนีม้ีลักษณะเหมือนกับกลุ่มรักสนกุ  ในการศกึษาของอรรณพ ชัยวุฒิ 
(2548) ซึง่มีลกัษณะเด่น คอื ไม่คลัง่ไคล้แฟชัน่ และสนใจเคร่ืองยนต์ เทคโน กีฬา บนัเทงิ กลุ่มสนใจแต่ตนเอง ซึง่มีลกัษณะเด่น 
คือ ไม่เป็นนักกิจกรรม สนใจเคร่ืองยนต์ เทคโน กีฬา บนัเทิง รักกีฬา และมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มไม่สนใจอะไรทัง้นัน้ ซึ่งมี
ลกัษณะเดน่ คือ ไม่เป็นนกักิจกรรม  

กลุ่มมีศลีธรรมรักบ้านและการเรียน มีลกัษณะรูปแบบการดําเนินชีวิต คือ มุ่งเน้นสิทธิส่วนบุคคล รักบ้านเกิดและทํา
ประโยชน์แก่สงัคม รักความเป็นไทยและวางแผนอนาคต รักบ้านและที่พกัอาศยั เด็กเรียน รักเพื่อนพ้อง ชอบเรียนรู้และสนใจ
อาหารการกิน ไม่เป็นคนกลางคืน และใส่ใจศีลธรรม กลุ่มนีม้ีลกัษณะสอดคล้องกบักลุ่มจริงจงักบัการเรียน ในการศึกษาของ
อรรณพ ชัยวฒิุ (2548) ซึง่มีลกัษณะเด่น คือ เพื่อพ่อแม่และอนาคต ขยนัหมั่นเรียน นิยมความจริงไม่เพ้อฝัน ไม่ชอบอบายมุข
และเสี่ยงโชค และมีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มไม่สนใจอะไรทัง้นัน้ ซึ่งมีลกัษณะเด่น คือ ไม่ชอบอบายมขุและเสี่ยงโชค กลุ่มรัก
สนกุ ซึง่มีลกัษณะเด่น คือ เน้นสิทธิส่วนบุคคลไม่คาํนงึถึงสว่นรวม และกลุ่มสนใจแต่ตนเอง ซึ่งมีลกัษณะเด่น คือ เน้นสิทธิส่วน
บุคคลไม่คาํนงึถึงส่วนรวม  

ผลการศกึษานีแ้ละการศึกษาของอรรณพ ชัยวุฒิ (2548) มีความเหมือนกันเพียงบางส่วนดังกล่าวข้างต้น โดยส่วน
ใหญ่มีความแตกต่าง ซึ่งความแตกต่างของผลการศึกษานี ้และผลการศึกษาของอรรณพ ชัยวุฒิ (2548) อาจเกิดจากกลุ่ม
นกัศกึษาที่ในการศกึษาทัง้สองมีลกัษณะต่างกนั โดยที่นกัศกึษาในการศกึษานีศ้กึษาเฉพาะนกัศกึษาของคณะบริหารธุรกิจภาค
พิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในขณะที่การศึกษาของอรรณพ ชัยวุฒิ (2548) ศึกษานักศึกษาปริญญาตรีทุกคณะ ของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ดงันัน้ สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ต้องเรียนนอกเวลาราชการ คือวนัจันทร์-ศุกร์ เวลา         17.00-
20.00 น. และวนัเสาร์เวลา 13.00-16.00 น. ซึง่มีเวลาเรียน มีการดาํเนินชีวติที่ต่างกนั ดงันัน้จึงอาจส่งผลให้รูปแบบการดําเนิน
ชีวิตของนกัศกึษาทัง้สองกลุ่มมีความแตกตา่งกนัด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาครัง้นี ้แสดงให้เห็นรูปแบบการดําเนินชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกนัเป็นกลุ่มๆ ซึ่งส่งผลให้การแสดงออกทางพฤติกรรมต่างกนั และมี
การบริโภคสินค้าที่แตกต่างกัน ดังนัน้ นักการตลาด หรือผู้ ประกอบการ สามารถนําข้อมูลที่ได้จากผลการศึกษาครัง้นีม้า
ประยกุต์ใช้ และเป็นข้อมลูพืน้ฐานสําหรับผู้ประกอบการในการพฒันากลยทุธ์การตลาดตามลกัษณะของคนในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะทางการตลาดของแต่ละกลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตของนักศึกษาป ริญญาตรีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยเรียงลําดบัจากกลุ่มที่มีขนาดตวัอย่างมากที่สดุไปหากลุ่มทีมี่ขนาดตวัอยา่งน้อยทีส่ดุ ได้ดงันี  ้
 

กลุ่มใส่ใจแฟชั่นไม่สนกฬีา  
กลุ่มนีม้ีขนาดกลุ่มตวัอย่างมากที่สุดคือ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 28.54 กลุ่มนีส้นใจบุคลิกภาพและแฟชัน่ คือ สนใจ

เร่ืองรูปร่างและผิวพรรณ สนใจเร่ืองแฟชัน่ ติดตามข่าวดาราเสมอ เป็นนักช้อปราคาถกู ชอบซือ้สินค้าที่หน้ามอ กาดหลวง และ
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กาดรินคําเป็นประจํา สินค้าที่ซือ้ส่วนใหญ่ คือ เสือ้ ผ้า และเคร่ืองประดับ สนใจเร่ืองเทคโนโลยีและการสื่อสาร คือ 
โทรศพัท์มือถือเป็นส่วนสําคญัมากในชีวิต อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมลูที่สําคญัท่ีสดุ และใช้ hi5 ติดต่อสื่อสารกบับุคคลอ่ืน 

สินค้าที่เหมาะสมกบักลุม่นี ้ได้แก่ เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั ของใช้กระจกุกระจิก และเคร่ืองสําอาง เป็นต้น ซึง่เป็นสินค้าที่
แสดงออกถงึความเป็นวยัรุ่น แสดงออกถึงความมัน่ใจในตวัเอง แน่นอนว่าความมัน่ใจของคนกลุ่มนี ้คือ เสือ้ผ้า หน้า ผม หน้า
ต้องขาวใส อมชมพ ูไม่มีสิว สินค้าทีท่ําการตลาดกบักลุ่มนีไ้ด้มีตัง้แต่ โฟมขดัทําความสะอาดผิว เจลแต้มสิว ครีมกนัแดด ครีม
บํารุง การเสริมสร้างความมัน่ใจของกลุ่มนี ้คือ การมีรูปร่างหน้าตาทีด่ีแบบใช้ทางลดัโดยสถานบริการเสริมความงามและคลินิก
รักษาผิว เช่น ขจดัไขมนัส่วนเกิน สูตรการลดนํา้หนกั ยาและเคร่ืองสําอางที่ลดการเกิดสิว ที่มีการให้บริการและคําแนะนําจาก
แพทย์ผู้ เชี่ยวชาญ กลุ่มนีจ้ะตัดสินใจซือ้สินค้าที่ราคาถูก หาซือ้ได้ง่ายหรือที่ตัง้ของสถานบ ริการเหล่านีต้้องอยู่ใกล้กับ
มหาวิทยาลยั และที่พกั เนื่องจากสะดวกในการเดนิทาง การส่งเสริมการตลาดโดยการโฆษณาผ่านทางสื่อโทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต 
นิตยสารแฟชั่น ใบปลิว ป้ายโฆษณา การเสนอขายสินค้าหรือบริการของสถานบริการต่างๆ เป็นต้น การแจกสินค้าตวัอย่างให้
ทดลองใช้ การให้ขา่ว และการประชาสมัพนัธ์โดยการให้สมัภาษณ์จากดารา นกัแสดง หรือบุคคลที่มีช่ือเสียงที่เคยใช้สินค้าหรือ
บริการนัน้ๆ  

กลุ่มบริโภคข้อมูลข่าวสารทุกประเภท  
กลุ่มนีม้ีขนาดกลุ่มตวัอย่างรองลงมาคือ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.15 กลุ่มนีม้ีรูปแบบการดําเนินชีวิตคือ สนใจข่าว

ติดตามข่าว ข่าวบนัเทิง ข่าวกีฬา ผ่านทาง SMS และMMS และสมัครสมาชิกข้อมลูข่าวสารทุกประเภทผ่านทาง SMS อีกทัง้
สมคัรเป็นสมาชิกเว็บไซต์เก่ียวกับความสวยความงาม และสุขภาพ กลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารทกุประเภทไม่ว่าจะ
เป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 

 สินค้าที่เหมาะกบักลุ่มนี ้คือ การให้บริการการส่งข้อมลูข่าวสารต่างๆ ผ่านทาง SMS และMMS ร้านอินเทอร์เน็ต ร้าน
กาแฟที่มี Wireless การให้บริการอินเทอร์เน็ตติดตัง้ที่บ้าน หรือที่หอพกั การให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านทางโทรศพัท์มือถือ การ
ให้บริการชัว่โมงอินเทอร์เน็ตทีม่ีความหลากหลายให้เลือก ทัง้นีก้ารบริการต้องเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู และมีการให้บริการ
หลงัการขาย ทัง้นีส้ินค้าเทคโนโลยีที่ทนัสมัยก็เป็นส่วนสําคญัที่ทําให้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วน และรวดเร็ว การโฆษณา
ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ โทรศพัท์มือถือ เว็บไซต์ต่างๆ อีเมล์  นิตยสารที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต หรือข้อมูล
สารสนเทศ เป็นต้น การส่งเสริมการขายโดยการให้ทดลองใช้ฟรี การสะสมแสตมป์การใช้บริการของร้านอินเทอร์เน็ต การแถม 
เป็นต้น  

กลุ่มใส่ใจสังคมไม่สนเทคโนโลย ี 
กลุ่มนีม้ีขนาดตวัอยา่ง 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.29 กลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มที่ใส่ใจสงัคม กล่าวคอื คดิวา่สินค้าไม่จําเป็นต้องมี

ราคาแพง คิดว่าต้องเร่ิมที่ตัวเราเองก่อนในการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน ชอบใช้สินค้าไทยเพื่อช่วยสนับสนุนคนไทย 
คิดว่าการสบูบุหร่ีในที่สาธารณะเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทํา และเห็นว่าจริยธรรมในการทําธุรกิจของผู้ประกอบการเป็นเร่ืองที่สําคญั 
และเป็นกลุ่มที่เห็นคณุค่าเงิน คือ เปรียบเทียบราคาก่อนซือ้สินค้า และเลือกซือ้สินค้า/บริการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ
คณุภาพและราคา  

สินค้าที่เหมาะกับกลุ่มนี ้คือ สินค้าที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มุ่งเน้นสินค้าที่ผลิตในท้องถ่ินและในประเทศ ทํา
โดยคนไทย จําหน่ายโดยคนไทย สินค้าดังกล่าวต้องเป็นสินค้าที่แสดงออกถึงการอนุรักษ์ความเป็นไทย ได้ช่วยเหลือคนไทย
ด้วยกนั อีกทัง้ยงัช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย สถานที่จําหน่ายสินค้าดงักล่าว ได้แก่ ถนนคนเดิน ตลาดหน้ามอ กาดรินคํา งาน
อตุสาหกรรมภาคเหนือ เป็นต้น สื่อทีส่ามารถเข้าถึงลกูค้ากลุ่มนี ้ได้แก่ วทิย ุหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน แผ่นพบัโฆษณา ป้ายโปสเตอร์ 
ป้ายเขียน โบรชวัร์ ใบปลิว สื่อยานพาหนะที่ตดิทัง้ภายในและภายนอกยานพาหนะ การส่งเสริมการขายควรทํารวมกันหรือผสม
กันระหว่างการทําการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย หรือการบริจาคเข้าด้วยกัน มุ่งเน้นให้กลุ่มนีมี้ส่วนร่วมในการ
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ช่วยเหลือคนไทย ช่วยเหลือสงัคม รักษาสิ่งแวดล้อมและแสดงให้กลุ่มเห็นว่าไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการขายสินค้า เช่น การ
ซือ้สินค้าครบ 100 บาท 1 บาทของคณุจะนําไปซือ้อุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น หรือ การจดั
เหตกุารณ์พิเศษทางการตลาดโดยการผูกติดกบัสงัคมหรือส่วนรวม โดยที่ชีใ้ห้กลุ่มนีเ้ห็นว่าสินค้านัน้ไม่ได้มุ่งหวงัประโยชน์เพียง
อย่างเดยีว แตม่ีกิจกรรมเพื่อตอบแทนสงัคมด้วย 

 
กลุ่มคอกฬีาและออนไลน์ไม่ใส่ใจแฟชั่น  
กลุ่มนีม้ีขนาดตวัอย่าง 68 คน คิดเป็นร้อยละ 16.59 กลุ่มนีม้ีรูปแบบการดําเนินชีวิต คือ รักกีฬาและออกกําลงักาย 

กล่าวคือ เล่นกีฬาเป็นประจํา เป็นนักกีฬา ออกกําลังกายเป็นงานอดิเรก มักเล่นกีฬาตามสมัยนิยม ต้องมีอุปกรณ์กีฬาที่เล่น 
เป็นสมาชิกชมรมทีเ่ก่ียวกบักีฬา ติดตามข่าวสารด้านกีฬาเสมอ สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์เก่ียวกบักีฬา และเป็นแฟนกีฬาตวัยง 
อีกทัง้กลุ่มนีย้งัชอบเล่นเกมส์เป็นงานอดิเรก เป็นสมาชิกเกมส์ออนไลน์ เวลาว่างส่วนใหญ่เล่นอินเทอร์เน็ต และแชทกับเพื่อน 
แหล่งค้นคว้าหาข้อมลู คอื อินเทอร์เน็ต  

กลุ่มนีเ้หมาะกับสินค้าที่เก่ียวกบักีฬาและการออนไลน์ ได้แก่ เสือ้ผ้ากีฬา อุปกรณ์กีฬา การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ด้านกีฬาผ่านทางโทรศพัท์มือถือ เป็นต้น ร้านเกมส์ ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านที่จําหน่ายเกมส์และอุปกรณ์การเล่นเกมส์ สถานที่ที่
ให้บริการต้องอยู่ใกล้กับสถานศึกษา และที่พัก สื่อที่เข้าถึงกลุ่มนีไ้ด้ดี คือ หนังสื อพิมพ์เฉพาะเก่ียวกับกีฬา นิตยสารกีฬา 
นิตยสารเกมส์ โดยเน้นการโฆษณาผ่านสื่อทีก่ลุ่มนีใ้ห้ความสนใจ คอื อินเทอร์เน็ต การให้การสนบัสนนุเพื่อการตลาด เช่น เป็นผู้
อปุถมัภ์ในการแข่งขนักีฬาระดบัต่างๆ หรือเป็นผู้สนบัสนุนอย่างเป็นทางการของการแข่งขนักีฬาต่างๆ และอาจใช้ รูปแบบของ
การเป็นสมาชิก เช่น สมาชิกชมรมกีฬาต่างๆ สมาชิกสปอร์ตคลบั สโมสร หรือสนามกีฬาที่เปิดให้บริการแก่สมาชิก เช่น สนาม
กีฬาสมโภช 700 ปี สมาคมพอ่ค้าจีน สนามกีฬาของชมรม เป็นต้น การส่งเสริมการขายควรให้ส่วนลด การให้สิทธิพิเศษสําหรับ
ผู้ทีเ่ป็นสมาชิก หรือผู้ทีเ่ป็นนกัศกึษา หรือการสะสมแสตมป์/คปูองเพื่อนํากลบัมาใช้บริการฟรี  

 
กลุ่มมีศีลธรรมรักบ้านและการเรียน  
กลุ่มนีม้ีขนาดตวัอยา่ง 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 กลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มที่คิดว่าการจดัระเบียบสงัคมและเข้มงวดกบัวยัรุ่น

เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เป็นคนที่มัน่ใจในตนเอง กลุ่มนีม้ีความเห็นว่า การอยู่ก่อนแต่ง การเล่นพนัน          การดูคลิบ
ส่วนตวัของใครๆ และการสบูบุหร่ีกินเหล้า เป็นเร่ืองทีผิ่ด ไม่ควรกระทํา กลุ่มนีร้ักและสนใจทีจ่ะทาํงานในถ่ินฐานบ้านเกิด สนใจ
ที่จะทํางานให้ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน สนใจและมีส่วนร่วมกับชมรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม รักบ้านและที่พักอาศยั ชอบ
ปรับปรุง/ตกแต่ง/ซ่อมแซมที่พกัอาศยัให้ดดูีอยู่เสมอ ชอบทําความสะอาด ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มร่ืนให้กบับ้านและที่พกั
อาศยั กลุ่มนีต้ัง้ใจเรียน ส่งการบ้านและรายงานทุกครัง้ เข้าเรียนทกุครัง้ขาดเฉพาะเมื่อจําเป็นเท่านัน้ ใส่ใจหรือให้ความสําคญั
กบัความรู้สกึของผู้อื่น เคารพความคดิเหน็ของผู้อื่น เป็นคนที่ผู้อื่นมกัมาขอคําปรึกษา และเพื่อนมีความสําคญัมากในชีวิต   

กลุ่มนีเ้หมาะกบัสินค้าทีเ่ก่ียวกบัของประดบัตกแต่งบ้าน ต้นไม้ ดอกไม้ เป็นต้น สถานท่ีทีเ่หมาะกบัการจําหน่ายสินค้า 
คือ สถานที่ทีเ่ป็นแหล่งรวมของอปุกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งที่พกัอาศยั ไปที่เดียวได้ของครบทกุอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้ ดอกไม้ 
กระถางต้นไม้ อปุกรณ์ในการปรับปรุงตกแตง่ที่พกัอาศยั อีกทัง้กลุ่มนีย้งัเหมาะกบัสินค้าที่เก่ียวกบัการเรียน ได้แก่ หนังสือ ตํารา
เรียน อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น การส่งเสริมการตลาดที่เก่ียวกบัของประดบัตกแต่งบ้าน ต้นไม้ ดอกไม้  โดยการเสนอขายของ
เจ้าของร้านและพนกังาน การให้ส่วนลด ของแถม การส่งเสริมการขายที่เก่ียวกบัการเรียน ได้แก่ การให้ส่วนลดสําหรับสมาชิก 
ให้สิทธิพเิศษสําหรับผู้ที่แสดงบตัรนกัศกึษา การจดัสปัดาห์พิเศษ เช่น สปัดาห์หนงัสือ เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับสถาบันการศึกษา 
 จากผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 เป็นกลุ่มที่สนใจแฟชั่น ไม่สนใจกีฬา และสนใจ
ข่าวสารทัว่ไปทุกประเภท รวมทัง้ข่าวดารา บันเทิง นิยมใช้สินค้าเทคโนโลยีในการรับข่าวสาร ขณะเดียวกันนักศึกษากลุ่มที่รัก
บ้านและการเรียนเป็นกลุ่มทีมี่จํานวนน้อยทีส่ดุเพียง ร้อยละ 12.2 ของนกัศกึษาทัง้หมด  โดยกลุ่มที่สนใจรับข้อมลูและกีฬาส่วน
ใหญ่จะเป็นเพศชาย ในขณะที่กลุ่มที่สนใจแฟชั่นส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง  จากข้อมูลนีท้างสถาบนัการศึกษาควรจะเน้นหา
วธีิการให้นกัศกึษาหนัมาให้ความสนใจในการเรียนมาขึน้โดยอาจพิจารณาการประยกุต์นําสิ่งที่นกัศกึษาสนใจอยู่แล้วมาช่วยทํา
ให้นักศึกษาสนใจ เช่น การประยุกต์นําเอาเร่ืองแฟชั่นที่อยู่ในความสนใจของนักศึกษามาเป็นตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาใน
บทเรียน  การใช้สื่อเทคโนโลยทีี่นกัศกึษานิยมใช้ในการรับข่าวสาร เช่น อินเทอร์เน็ต SMS และ MMS มาเป็นสื่อท่ีให้นกัศึกษาใช้
ประกอบการเรียนการสอนจะทาํให้นกัศกึษาเกิดความสนใจมากขึน้ เป็นต้น 
ข้อจ ากดัของการศึกษา 
 การศึกษานีท้ําการศึกษาเฉพาะรูปแบบการดําเนินชีวิตของนกัศกึษาภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ดงันัน้การนําผลการศกึษาไปประยกุต์ใช้สาํหรับสถาบนัการศกึษาอื่น จึงควรพิจารณาด้วยความ
ระมดัระวงัถงึข้อจํากดันี ้การศกึษาเพิ่มเตมิกบันกัศกึษาภาคพเิศษสถาบนัอ่ืนจะเป็นประโยชน์ในการสร้างบทสรุปทัว่ไปของ
การศึกษา (Generalization) 
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 อิทธิพลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าต่อความสัมพันธ์กบัตราสินค้า:       
กรณีศึกษาสินค้าหมวดอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย* 

Impact of Country-of-origin Image on Brand Relationship:  
A case study of Thai jewelry product category. 

นลนิรัตน์ ปิยนลนิมาศ* และนฤมล กิมภากรณ์ ** 
          

บทคัดย่อ 
การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบขององค์ประกอบภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าต่อต่อ

ความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัตราสินค้าหมวดอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยของนกัทอ่งเที่ยวต่างชาติ ใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ
ในการจดักลุ่มองค์ประกอบของภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าที่ใช้ทดสอบความสมัพนัธ์ประกอบด้วย  3 องค์ประกอบ
หลกั คอื 1.องค์ประกอบภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าด้านคณุลกัษณะทัว่ไปของประเทศไทย (GCA) ซึง่แบ่งได้เป็น 2 
องค์ประกอบย่อย คือ องค์ประกอบย่อยด้านคณุลกัษณะของคนชนชาติไทย (GCA1) และองค์ประกอบย่อยด้านคณุลกัษณะ
ของประเทศไทย (GCA2) 2.องค์ประกอบภาพลกัษณ์ประเทศแหลง่กําเนิดสินค้าด้านคณุลกัษณะทัว่ไปของสนิค้าไทย (GPA) 3.
องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าด้านคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าหมวดอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย 
(SPA) ซึง่แบ่งได้เป็น 2 องค์ประกอบย่อย คือ องค์ประกอบย่อยด้านคุณลกัษณะของอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย (SPA1) 
และองค์ประกอบย่อยด้านการบริการและการจดัจําหน่ายอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย (SPA2) ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยการ
ออกแบบสอบถามจํานวน 452 ชุด จากนักท่องเที่ยวชาวสหราชอาณาจักร 207 ราย และชาวสหรัฐอเมริกาจํานวน 245 ราย 
ทดสอบสมมตฐิานด้วยวิธีการวเิคราะห์การถดถอยพหุคณู ผลการศกึษาพบว่า องค์ประกอบย่อยด้านคุณลกัษณะของประเทศ
ไทยมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัตราสินค้ามากเป็นอนัดบัหนึง่ ตามด้วยองค์ประกอบด้านคุณลกัษณะทัว่ไป
ของสินค้าไทย และองค์ประกอบย่อยด้านการบริการและการจดัจําหน่ายอัญมณีและเคร่ืองประดบัไทย ส่วนองค์ประกอบย่อย
ด้านคณุลกัษณะของคนชนชาตไิทยมีอิทธิพลเชิงลบต่อความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัตราสินค้า  
 
Abstract 

The study examined the impact of country-of-origin image on customer-brand relationship in Thai jewelry 
industry among foreign tourists. The components of country-of-origin image are divided by factor analysis to 3 
main factors: 1) General Country Attributes (GCA), which was divided into two sub-facets: stereotypes of Thai 
people (GCA1) and attributes of Thailand (GCA2);  2) General Product Attributes  (GPA);  and 3) Thai jewelry 
product attributes (SPA), which was divided into two sub-facets: attributes of Thai jewelry (SPA1) and 
service/distribution of Thai jewelry industry (SPA2). Four hundred and fifty-two samples were collected from 207 
American tourists and 245 British tourists who visited Chiang Mai. The analysis to find the prediction factors for 
customer-brand relationship using Stepwise Multiple Regression Analysis revealed that the factors that have the 
most positive influence are attributes of Thailand (GCA2), followed by General Product Attributes (GPA), and 

                                                
* นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
** อาจารย์ ดร. ประจําภาควชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
( บทความน้ีเป็นสว่นหน่ึงของงานวิจยัเร่ือง อิทธิพลของภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินคา้ต่อความตัง้ใจซ้ือสินคา้ของ
นกัทอ่งเทีย่วต่างชาติ โดย นลินรัตน์  ปิยนลินมาศ นฤมล กิมภากรณ์ จิราวรรณ ฉายสวุรรณ และ พชัรา ตนัติประภา) 
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service/distribution of Thai jewelry industry (SPA2).  However, attributes of Thai people had a negative influence on 
customer-brand relationship.  
 
บทน า 

การสร้างภาพลกัษณ์ประเทศไทยและสินค้าไทยผ่านตราสญัลกัษณ์ ‚ตราประเทศไทย‛  หรือ ‚Country Logo‛ ซึง่มีคาํ
ว่า ‚Thailand : Land of Diversity and Refinement‛ และสญัลกัษณ์ ‚ตราสินค้าไทย‛ หรือ ‚Product Logo‛ ซึง่มีคําว่า 
‚Thailand : Diversity and Refinement‛ ได้ถกูพฒันาขึน้โดยกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ว่า ไทยเป็นแหล่งผลิต
สินค้าและบริการท่ีมีความหลากหลายพิถีพิถนัในทกุขัน้ตอนการผลิตและให้บริการ (‚รายงาน : ‘Thailand’s Brand’ กระหึม่ไกล 
ทัง้ในประเทศ – ต่างประเทศ.‛, 2548: ออนไลน์) โดยมีผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าอญัมณีและเคร่ืองประดบัได้รับอนญุาตให้ใช้
สญัลกัษณ์ตราสินค้าไทย (Thailand’s Brand) เพื่อแสดงถึงประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าแล้วจํานวน 31 ราย (กรมส่งเสริมการ
ส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2551: ออนไลน์)  เพือ่ส่งไปจําหน่ายยงัประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกาและส
หราชอาณาจกัรซึง่จดัเป็นประเทศคู่ค้าหลกัของไทยอนัดบัที่1 และ 2 ในด้านการส่งออกสินค้าประเภทอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
(กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2551: ออนไลน์)  

การสร้างภาพลกัษณ์ตราสนิค้าไทยในตลาดต่างประเทศให้สําเร็จจําเป็นต้องเข้าใจถึงมมุมองของชาวต่างชาติที่หล่อ
หลอมมาจากความแตกต่างทางด้านวฒันธรรม ซึง่สะท้อนออกมาในลักษณะเฉพาะของคนแต่ละชนชาติ ซึง่ภาพลักษณ์ตรา
สินค้าที่สื่อถึงประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าย่อมมีผลมาจากภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนินสินค้านัน้  ซึ่งเป็นผลจาก
ประสบการณ์ทีเ่ก่ียวข้องกบัประเทศนัน้ อาท ิประสบการณ์ทางตรงในการไปทอ่งเที่ยวยงัสถานทีต่่างๆ และการได้พบปะผู้คนใน
ประเทศนัน้ สมัผสัถงึความเป็นประเทศ ซึง่อิทธิพลของสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สงัคมและวฒันธรรมความเป็นอยู่ (Terpstra 
and Sarathy, 2000) เป็นภาพลกัษณ์ในมิติของคณุลกัษณะของประเทศแหล่งกําเนิดสินค้า (General Country Attributes; 
GCA)  นอกจากนีจ้ากแนวคิดของ  R. Parameswaran และ R.M. Pisharodi (1994) ได้รวมมิติด้านคุณลกัษณะของสินค้า
โดยรวมของประเทศ (General Product Attributes; GPA) และด้านคุณลกัษณะเฉพาะของสินค้าตามประเภทที่สนใจศกึษา 
(Special Product form goodwill-related attributes; SPA) ในการวดัภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้า   

ดังนัน้การศึกษานีผู้้ วิจัยจึงต้องการทดสอบอิทธิพลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าจําแนกตาม
องค์ประกอบของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าในหมวดสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับ เพื่อเข้าใจในมุมมองของ
ลกูค้าเป้าหมายทีม่ีตอ่ภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าไทย และทดสอบระดบัอิทธิพลขององค์ประกอบของภาพลกัษณ์
ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าที่ส่งผลต่อระดบัความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับตราสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลสําคญัในการกําหนด
แนวทางจัดการภาพลักษณ์ภาพลกัษณ์ตราสินค้าที่สื่อถึงประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าในหมวดอัญมณีและเคร่ืองประดับของ
ประเทศไทยให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดเป้าหมายได้อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาระดบัอิทธิพลของภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าที่มีต่อความสัมพันธ์ของลูกค้ากับตราสินค้าใน
หมวดอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย 

 
กรอบแนวคิดการศึกษา 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าต่อความสมัพนัธ์
ระหว่างลูกค้ากับตราสินค้าในหมวดผลิตภณัฑ์ประเภทอัญมณี โดยใช้กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอัญมณีประเทศไทย ซึ่ง
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การศกึษาภาพลกัษณ์ดําเนินการภายใต้กรอบแนวคิด ที่ประยกุต์จาก R. Parameswaran และ R.M. Pisharodi (1994) ที่แบ่ง
มิติในการวัดภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะของประเทศแหล่งกําเนิดสินค้า 
(General Country Attributes; GCA) ด้านคณุลกัษณะของสินค้าไทยทัว่ไป (General Product Attributes; GPA) และด้าน
คุณลกัษณะเฉพาะของสินค้าตามประเภทที่สนใจศกึษา (Special Product form goodwill-related attributes; SPA) (ข้อ
คําถามในการวัดแสดงในตารางที่ 1 แสดงผลการจดักลุ่มข้อคําถามในการวดัแนวคิดตามกรอบการศึกษา) ส่วนการวดัระดับ
ความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัตราสินค้าหมวดอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยเลือกใช้องค์ประกอบในการวดัจากแนวคิดของ Susan  
Fournier (1998) ซึง่นิยามความสมัพนัธ์ระหว่างลูกค้ากบัตราสินค้าว่าคือ อํานาจของจิตใจและความผูกพันระหว่างตราสินค้า
กบัลกูค้า ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การแสดงออกเชิงพฤติกรรมของลูกค้าที่มีการซือ้สินค้าในตราสินค้าเดิมซํา้กนัจน
เคยชินเป็นประจํา  การแสดงออกทางอารมณ์ที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างตวัตนของลูกค้ากบัตราสินค้า และการแสดงออก
ด้านสงัคมที่ลกูค้าสามารถบอกกล่าวให้บุคคลอื่นๆทราบได้ถึงบุคลิกลกัษณะของตนแก่ผู้พบเห็นผ่านการแสดงตราสินค้า โดย
ข้อคําถามทีใ่ช้ในการวดัประกอบด้วย 13 ข้อคาํถาม  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการศกึษา 
งานวิจัยนีท้ดสอบสมมติฐาน อิทธิพลของภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ากับความสัมพนัธ์ของลูกค้ากับตรา

สินค้า ดงันี ้
สมมตฐิานที ่1 คือ ภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าด้านคุณลกัษณะของประเทศแหล่งกําเนิดสินค้า (General 

Country Attributes; GCA)  ไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ของลูกค้ากับตราสินค้าหมวดอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยของ
นกัทอ่งเที่ยวต่างชาติ 

สมมติฐานที่ 2 คือ ภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าด้านคุณลกัษณะของสินค้าไทยทัว่ไป (General Product 
Attributes; GPA)  ไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ของลูกค้ากับตราสินค้าหมวดอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ 
สมมติฐานที่ 3 คือ ภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าด้านคุณลกัษณะเฉพาะของสินค้าหมวดอัญมณีและเคร่ืองประดบั
ไทย (Special Product form goodwill-related attributes; SPA)  ไม่มีผลต่อความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัตราสินค้าหมวดอญั
มณีและเคร่ืองประดบัไทยของนกัทอ่งเที่ยวต่างชาติ 
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วิธีการศึกษา 
1. ขอบเขตการศกึษา 

ศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าที่มีต่อความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัตราสินค้า รวมทัง้ศึกษา
ระดบัความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัตราสินค้าในหมวดอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยของกลุ่มนกัท่องเที่ยวชาวสหรัฐอเมริกาและ
ชาวสหราชอาณาจักร และสร้างสมการประมาณการระดับความสัมพันธ์ของลูกค้ากับตราสินค้าในหมวดอัญมณีและ
เคร่ืองประดับไทยของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวสหรัฐอเมริกาและชาวสหราชอาณาจักรจากองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศ
แหล่งกําเนิดสินค้า 

2. ขัน้ตอนการศกึษา 
การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research 

Method) ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) มีขัน้ตอนการวจิยัโดยการทบทวนแนวคิดทฤษฎทีีเ่ก่ียวข้อง กําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจยั สร้างแบบสอบถาม ทดสอบแบบสอบถาม รวบรวมข้อมลู ทดสอบสมมติฐาน ประมวลผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

3. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรในการศึกษาครัง้นี ้อ้างอิงจากสถิติของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี 2551 คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาว

สหรัฐอเมริกา และกลุ่มนกัท่องเที่ยวชาวสหราชอาณาจักรที่เดินทางมาจังหวดัเชียงใหม่รวม 368,490 ราย และกําหนดจํานวน
กลุ่มตวัอยา่งด้วยวธีิการของ Taro Yamane ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% (กณุฑลี ร่ืนรมย์, 2549) ได้กลุ่มตวัอยา่งจํานวนรวม 452 
คน นกัทอ่งเที่ยวชาวสหรัฐอเมริกาจํานวน 245 ราย นกัทอ่งเที่ยวชาวสหราชอาณาจกัรจํานวน 207 ราย  

4. เคร่ืองมือที่ใช้และการวเิคราะห์ข้อมลู 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สอบถามถึงภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้า และ 

ความสมัพนัธ์ของลูกค้ากับตราสินค้า กําหนดมาตรวดัเป็นไลเกิท (Likert Scale) 10 ระดบั คือ 10 เห็นด้วยอย่างยิ่ง น้อยลง
จนถึง 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีวิเคราะห์ค่าความสอดคล้อง
ภายในจากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัคในแต่ละกลุ่มองค์ประกอบ ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยทําการทดสอบ
สมมตฐิานของการวิจยัทีร่ะดบันยัสําคญัทางสถิติที่ 0.05 

ผลการทดสอบความน่าเช่ือถือและความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือที่ใช้วัดองค์ประกอบด้านภาพ ลักษณ์ประเทศ
แหล่งกําเนิดสินค้า  พบวา่ค่าความสอดคล้องภายในจากค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคัขององค์ประกอบรวมทัง้ 3 ด้าน มี
ค่าอยู่ในระดบัสงู เท่ากบั 0.830 ประกอบด้วย ภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าด้านคุณลกัษณะของประเทศไทย เท่ากบั 
0.897 ด้านคณุลกัษณะทัว่ไปของสินค้าไทย เท่ากบั 0.888 ด้านคณุลกัษณะเฉพาะของสินค้าหมวดอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
เทา่กบั 0.949  

ผลการจดัองค์ประกอบของภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสนิค้าด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบจดักลุ่มองค์ประกอบ
ภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้า 28 ข้อ  3 องค์ประกอบหลกั ออกเป็น 5 องค์ประกอบย่อย (แสดงด้วยค่านํา้หนกัปัจจยั
ดงัแสดงค่าในตารางที่ 1) ได้แก่ 

1) องค์ประกอบด้านคณุลกัษณะทัว่ไปของประเทศไทย (GCA) แบ่งได้เป็น 2 ปัจจยัยอ่ย คือ  
1.1)  องค์ประกอบยอ่ยด้านคณุลกัษณะของคนชนชาติไทย (GCA1)  
1.2)  องค์ประกอบยอ่ยด้านคณุลกัษณะของประเทศไทย (GCA2) 

2)  องค์ประกอบด้านคณุลกัษณะทัว่ไปของสินค้าไทย (GPA) 
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3)  องค์ประกอบด้านคณุลกัษณะเฉพาะของสินค้าหมวดอัญมณีและเคร่ืองประดบั (SPA) แบ่งได้เป็น 2 ปัจจัย
ยอ่ย คอื 

3.1 องค์ประกอบยอ่ยด้านคณุลกัษณะของอญัมณีและเคร่ืองประดบั (SPA1) 
3.2 องค์ประกอบยอ่ยด้านการบริการและการจดัจําหน่ายอญัมณีและเคร่ืองประดบั (SPA2) 

ผลการทดสอบความน่าเช่ือถือและความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือที่ใช้วดัองค์ประกอบความสมัพนัธ์ของลูกค้ากบัตรา
สินค้า พบว่าค่าความสอดคล้องภายในจากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคัขององค์ประกอบความสมัพนัธ์ของลูกค้ากับ
ตราสินค้ามีค่าครอนบาชอลัฟ่า เทา่กบั 0.971 

จดักลุ่มองค์ประกอบความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัตราสินค้าได้เป็น 1 กลุ่ม ได้แก่ CBR ซึง่แสดงด้วยค่านํา้หนกัปัจจยัดงั
แสดงค่าในตารางที่ 1  
ตารางที่ 1    แสดงผลการจดักลุ่มข้อคําถามในการวดัแนวคิดตามกรอบการศกึษา  
 

Country-or-origin Factors 
Rotated Component Matrix 

GCA1 GCA2 GPA SPA1 SPA2 CBR 
ชาวไทยมีความเป็นมิตร    .784   
ชาวไทยมีความเป็นศิลปิน    .793  
ชาวไทยมีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงประดษิฐ์    .753  
ชาวไทยเป็นผู้มีการศกึษาดี .511     
ชาวไทยเป็นผู้ทํางานหนกั .507     
ชาวไทยมีความรู้ทางเทคนิค .752     
ชาวไทยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันามาตรฐานงานให้ดขีึน้ .670     
ชาวไทยมีทกัษะในการทาํงาน .685     
ชาวไทยมีความสามารถในการเพิ่มมาตรฐานคณุภาพชีวิตของตน .641     
ระบอบการปกครองทีใ่ช้ในประเทศไทยมีความสงบเรียบร้อยดี .362     
เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าขึน้ .434     
สินค้าของประเทศไทยมีชื่อเสียง  .688    
สินค้าของประเทศไทยมีราคาสมเหตสุมผล  .415    
สินค้าไทยมีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์อยา่งมาก  .636    
สินค้าไทยสามารถสื่อข้อมลูข่าวสารท่ีเก่ียวข้องออกมาได้  .785    
สินค้าไทยมีความคงทน  .669    
สินค้าไทยมีให้เลือกหลายรูปแบบ  .613    
สินค้าไทยสามารถหาซือ้ได้ทัว่ไป  .523    
สินค้าไทยมีศนูย์บริการลกูค้า  .632    
อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยผลติจากวตัถดุิบที่มีคณุภาพสงู     .584 
การซือ้อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยถือเป็นการลงทนุที่ด ี     .680 
อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยผลติด้วยความพถีิพถิัน     .724 
อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยมีรูปแบบเป็นเอกลกัษณ์     .670 
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Country-or-origin Factors 
Rotated Component Matrix 

GCA1 GCA2 GPA SPA1 SPA2 CBR 
ร้านจําหน่ายอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยมีใบรบัรองคณุภาพสนิค้า     .663 
ร้านจําหน่ายอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยจําหน่ายสินค้าทีท่ํามาจาก
วตัถดุิบคณุภาพสงู 

  .738   

พนกังานบริการของร้านอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยให้บริการท่ีดี   .777   
พนกังานบริการของร้านอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยมีความรู้ใน
สินค้าเป็นอย่างด ี

  .758   

โดยภาพรวมมีความประทบัใจในสนิค้าอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย   .694   

Customer-Brand Relationship Factors 
Rotated Component Matrix 

GCA1 GCA2 GPA SPA1 SPA2 CBR 
เคยมีประสบการณ์ในการใช้อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย  0.707 
ได้ใช้เวลาในการเลือกซือ้อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยตามทีว่างแผน
ไว้ 

0.700 

มีความตัง้ใจทีจ่ะแนะนําอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยให้กบัเพื่อน/คน
รู้จกั 

0.646 

มีความชื่นชอบอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย 0.658 
มีความคลัง่ไคล้อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย 0.698 
มีความสนใจทีจ่ะศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย
เพิม่ขึน้ 

0.719 

มีความรู้เก่ียวกบัอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยอย่างมาก 0.752 
อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยเป็นสิ่งทีท่ําให้ระลกึถงึบุคคลต้นแบบ 0.727 
มีบคุลิกภาพทีเ่หมาะสมกบัการสวมใส่อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย 0.738 
อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยทาํให้นึกถงึความทรงจําทีเ่คยมา
ประเทศไทย 

0.767 

มีความสนใจในอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยมาก 0.758 
ซือ้อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยสมํ่าเสมอ 0.754 
มีความภมูิใจทีม่ีผู้พบเหน็วา่ได้สวมใส่อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย 0.743 
หมายเหต:ุ     วิธีการวิเคราะห์ Factor Analysis แบบ Varimax  Rotation 
 
ผลการศึกษา 

ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.50 มีอาย ุ
45 – 54 ปี ร้อยละ 27.00 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 19.20 มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน ร้อยละ 29.00 รายได้ตํ่า
กว่า 15,000 ดอลล่าร์สหรัฐต่อปี ร้อยละ 33.20 จําแนกตามเชือ้ชาติองักฤษและเชือ้ชาติอเมริกนัเป็นสดัส่วนทีเ่ท่าๆ กนั   

นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้า มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 7.06   
สามารถลาํดบัองค์ประกอบย่อย ได้แก่ ความเป็นมิตร ความเป็นศิลปิน ความเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงประดิษฐ์ ทกัษะ



 

 446 

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

ความรู้ความสามารถของฝีมือแรงงานไทย การบริการและการจดัจําหน่าย และสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดบัไทยมีคุณภาพ 
ส่วนค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบย่อยค่อนข้างน้อย อยู่ในระดบัเกือบจะเห็นด้วย ได้แก่ สินค้าไทยสามารถสื่อข้อมูลข่าวสารที่
เก่ียวข้อง ระบบการปกครองที่ใช้ในประเทศไทย และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของสินค้าไทย และหากแยกเป็นแต่ละ
องค์ประกอบพบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบย่อยด้านคณุลกัษณะของคนชนชาติไทย (GCA1) มีค่าเฉลี่ย 8.17   ความ
คิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบย่อยด้านคุณลกัษณะของประเทศไทย(GCA2) มีค่าเฉลี่ย 7.08    ความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบ
ด้านคณุลกัษณะทัว่ไปของสินค้าไทย (GPA) มีค่าเฉลี่ย 6.77    ความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบยอ่ยด้านการบริการและการจัด
จําหน่ายอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย (SPA2) มีค่าเฉลี่ย 7.10  และความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบย่อยด้านคุณ
ลกัษณะเฉพาะของอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย (SPA1) มีค่าเฉลี่ย 6.82   

นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความสมัพนัธ์ของลูกค้ากับตราสินค้ามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.71 
สามารถลาํดบัองค์ประกอบย่อย คือ มีความสนใจและคลัง่ไคล้อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย ตลอดจนมีความสนใจที่จะศกึษา
หาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย และมีความตัง้ใจที่จะบอกต่อไปยังคนรู้จัก ส่วนค่าเฉลี่ยของ
องค์ประกอบย่อยค่อนข้างน้อย อยู่ในระดับเกือบจะเห็นด้วย ได้แก่ ประสบการณ์ส่วนบุคคลเก่ียวกับการมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมกับการสวมใส่อัญมณีและเคร่ืองประดับไทย อัญมณีและเคร่ืองประดบัไทยเป็นสิ่งที่ทําให้ระลึกถึงบุคคลต้นแบบ 
ซือ้อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยสมํ่าเสมอ และมีความรู้เก่ียวกบัอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย 

อิทธิพลของภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าที่มีต่อความสมัพนัธ์ของลูกค้ากบัตราสินค้าในหมวดอัญมณีและ
เคร่ืองประดบัไทยของนกัท่องเทีย่วต่างชาติ 

ผลการทดสอบชุดของสมมตฐิาน ด้วยการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั ณ ระดบันัยสําคญั 0.01 พบ
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างองค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าด้านคุณลักษณะทัว่ไปของประเทศไทย
องค์ประกอบย่อยด้านคุณลักษณะของคนชนชาติไทย (GCA1) องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าด้าน
คุณลักษณะทั่วไปของประเทศไทยองค์ประกอบย่อยด้านคุณลักษณะของประเทศไทย (GCA2) องค์ประกอบภาพลักษณ์
ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าด้านคณุลกัษณะทัว่ไปของสินค้าไทย (GPA) องค์ประกอบภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้า
ด้านคุณลักษณะทัว่ไปของประเทศไทยองค์ประกอบย่อยด้านคุณลักษณะของอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย (SPA1) และ
องค์ประกอบภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าด้านคณุลกัษณะของประเทศไทยองค์ประกอบย่อยด้านการบริการและการ
จดัจําหน่ายอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย (SPA2) กบัความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัตราสินค้า  

องค์ประกอบย่อยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าด้านการบริการและการจัดจําหน่ายอัญมณีและ
เคร่ืองประดับไทย (XSPA2) องค์ประกอบย่อยด้านคุณลักษณะของประเทศไทย (XGCA2) องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศ
แหล่งกําเนิดสินค้าคณุลกัษณะทัว่ไปของสินค้าไทย (XGPA) และองค์ประกอบย่อยด้านคณุลกัษณะของคนชนชาติไทย (XGCA1) มี
ความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกบัความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัตราสนิค้าหมวดอญัมณีและเคร่ืองประดบัของนกัทอ่งเที่ยวต่างชาติ โดย
มีค่า ความสัมพันธ์ (R) 0.791  และมีค่าสัมประสิทธ์ิการทํานายความสัมพันธ์ของลูกค้ากับตราสินค้าหมวดอัญมณีและ
เคร่ืองประดบัของนกัท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถทํานายได้จากตวัแปรอิสระทัง้ 4 ร่วมกนั (R2)  ร้อยละ 62.6 โดยองค์ประกอบ
ย่อยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าด้านคุณลักษณะของประเทศไทย (XGCA2) มีอิทธิพลเชิงบวกมากที่สุดมีค่า
สมัประสทิธ์ิของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเทา่กบั 0.505  รองลงมาเป็นองค์ประกอบภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้า
คณุลกัษณะทัว่ไปของสินค้าไทย (XGPA) มีค่าสมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิเท่ากบั 0.501  องค์ประกอบย่อยด้าน
การบริการและการจดัจําหน่ายอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย (XSPA2) มีค่าสมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากบั 
0.455   ส่วนองค์ประกอบย่อยด้านคุณลกัษณะของคนชนชาติไทย (XGCA1) มีอิทธิพลเชิงลบ มีค่าสมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์
ในรูปคะแนนดิบเท่ากบั - 0.278  
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การอภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

การจดัองค์ประกอบภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าเป็นหลายองค์ประกอบ ซึ่งสอดคล้อง C.M. Han  และ V. 
Terpstra (1988); M.S. Roth และ J.B. Romeo (1992); R. Parameswaran และ R.M. Pisharodi (1994) ที่กล่าวว่า 
ภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้านับว่าเป็นแนวคิดที่มีประกอบไปด้วยหลายมิติ (Multidimensional Construct)  แต่
การศกึษานีม้ีข้อแตกต่างจากการจดัองค์ประกอบของ R. Parameswaran และ R.M. Pisharodi (1994) แบ่งองค์ประกอบย่อย
ขององค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าด้านคุณลักษณะทั่วไปของประเทศไทย (GCA) และ องค์ประกอบ
ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าด้านคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าหมวดอัญมณีและเคร่ืองประดบัไทย (SPA) ซึ่ง
สามารถแบ่งได้อีกเป็น 2 ปัจจยัยอ่ย คือ  

องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าด้านคุณลักษณะทั่วไปของประเทศไทย (GCA) 
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบยอ่ย คือ 

1) องค์ประกอบยอ่ยด้านคณุลกัษณะของคนชนชาติไทย (GCA1)  
2) องค์ประกอบยอ่ยด้านคณุลกัษณะของประเทศไทย (GCA2)  
องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าด้านคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าหมวดอัญมณีและ

เคร่ืองประดบัไทย (SPA) 
1) องค์ประกอบยอ่ยด้านคณุลกัษณะของอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย (SPA1) 
2) องค์ประกอบยอ่ยด้านการบริการและการจดัจําหน่ายอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย (SPA2) 

 ผลการศึกษานีย้งั พบว่า ภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้ามีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของลูกค้ากับตราสินค้า 
สอดคล้องกบั Nariaya Mohd Yasin และคณะ (2007) ที่กล่าวว่า ภาพลกัษณ์แหล่งกําเนิดสินค้ามีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี
ในตราสินค้า และสอดคล้องกับ C.H. Lin และ D.T. Kao (2004) ที่ว่า ภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าจะมีอิทธิพลต่อ
ความสมัพนัธ์ของลูกค้ากับตราสินค้า และสอดคล้องกบั V. Terpstra และ R. Sarathy (2000) สรุปได้ว่า ภาพลกัษณ์ประเทศ
แหล่งกําเนิดสินค้ามีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของลูกค้ากบัตราสินค้า และสอดคล้องกับ ณฐัพชัร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ (2549) ที่
กล่าววา่ การรับรู้ภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าและความสมัพนัธ์กบัตราสินค้าไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติ และภาพลกัษณ์ (รวมถงึภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้า) ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในตวัขบัเคลื่อนที่ก่อให้เกิด
ความสมัพนัธ์กับตราสินค้า แต่ไม่สอดคล้องกบังานวิจัยของ G. Balabanis และคณะ (2002) ที่ได้กล่าวว่าองค์ประกอบด้าน
คุณลกัษณะของคนชนชาติ (GCA1/Stereotype) เป็นองค์ประกอบสําคญัที่สุดในการศกึษาองค์ประกอบภาพลกัษณ์ประเทศ
แหล่งกําเนิดสินค้า ซึ่งจากโมเดลที่สร้างขึน้ในการวิจัยนี ้องค์ประกอบย่อยภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าด้าน
คณุลกัษณะของคนชนชาติไทย (GCA1) ที่มีอิทธิพลเชิงลบกบัความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัตราสินค้าและมีอิทธิพลน้อยที่สดุ 

การศกึษานีส้ามารถยนืยนัได้ว่าความสมัพนัธ์ระหว่างลูกค้ากบัตราสินค้าในหมวดของอัญมณีและเคร่ืองประดบัของ
ไทยเป็นผลมาจากความพึงพอใจของลูกค้าต่อประสบการณ์ ความทรงจําที่ดีกบัตราสินค้าเพิ่มขึน้จนกระทัง่เกิดความภกัดีใน
ตราสินค้า เป็นความรู้สกึประทบัใจในตวัสินค้า ดงันัน้การจะเพิ่มความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัตราสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดบั
ของนกัท่องเที่ยวต่างชาติ ควรปรับปรุงองค์ประกอบย่อยด้านคุณลกัษณะของประเทศไทย (GCA2) องค์ประกอบภาพลกัษณ์
ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าด้านคุณลักษณะทัว่ไปของสินค้าไทย (GPA) และองค์ประกอบย่อยด้านการบริการและการจัด
จําหน่ายอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย (SPA2) หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรร่วมมือกันกําหนดองค์ประกอบภาพลกัษณ์ประเทศ
แหล่งกําเนิดสินค้าที่เป็นจุดเด่นของประเทศไทย ในเร่ืองศักยภาพฝีมือแรงงานไทย การรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าและ
บริการ รูปแบบของสินค้าตรงตามความต้องการของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย สร้างความเชื่อมั่นต่อตราสินค้าไทย และส่ือสารไปยงั
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ตราสินค้า สร้างการจดจํา ระลึกถึงแก่กลุ่มตลาดเดิมและ
ตลาดใหม่ ที่มีศกัยภาพในการขยายตวัทางธุรกิจ ให้เพิ่มมากขึน้ จึงจะสามารถสร้างความสมัพนัธ์ของลูกค้ากบัตราสินค้าอัญ
มณีและเคร่ืองประดบัของนกัทอ่งเที่ยวต่างชาติให้เกิดความได้เปรียบในเชิงแข่งขนัและมัน่คงในระยะยาวได้   
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กลยุทธ์การพัฒนาภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
Strategy of Country-of-Origin Images Development for Textile Industry 

สิริเกียรต ิรัชชุศานติ*, นิตยา เจรียงประเสริฐ** และชานนท์ ชิงชยานรุักษ์***               

บทคัดย่อ  

การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อสํารวจศกัยภาพในการพฒันาภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าของสินค้าประเภท
สิ่งทอไทย เพื่อสํารวจทศันคติในการรับรู้ภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าของผู้ซือ้สินค้าจากต่างประเทศที่มีต่อสินค้า
ประเภทสิ่งทอไทย และ ศึกษากลยทุธ์การพฒันาภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศ
ไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาสินค้าประเภทเสือ้ผ้าสําเร็จรูปเป็นหลัก เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกรอบคําถามที่ใช้ในการ
สมัภาษณ์เชิงลกึจากผู้ทีเ่ก่ียวข้องจํานวน 15 ราย เพือ่ศกึษาศกัยภาพในการแข่งขนัและสภาพทัว่ไปของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย 
และแบบสอบถามสําหรับการสํารวจทศันคติ โดยใช้กลุ่มตวัอย่างจํานวน 60 ราย เพื่อสํารวจทัศนคติของผู้ซือ้ต่อภาพลักษณ์
แหล่งกําเนิดสินค้าของสินค้าประเภทสิ่งทอไทย การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ การสรุปผลตาม
ทฤษฎีความได้เปรียบจากการแข่งขนัระหว่างประเทศ ส่วนข้อมูลจากการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติอนมุาน ได้แก่ การทดสอบสถิต ิt 

ผลการศกึษาในส่วนศกัยภาพในการพฒันาภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยสรุปได้
ดงันี ้ด้านสภาพปัจจยัการผลิต พบว่าระบบการขนส่งยงัขาดความเชื่อมโยง แรงงานขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการ
วิจัยและพฒันาที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยงัอยู่ในระดับตํ่า ในขณะที่ ด้านสภาพอุปสงค์ พบว่าอุปสงค์ภายในและนอก
ประเทศมีความแตกต่างกัน โดยอุปสงค์ภายนอกประเทศมีความเข้มงวดและพฤติกรรมซบัซ้อนกว่า อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง
และสนบัสนนุมีความครบวงจร แตไ่ม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 กลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจ โครงสร้างและการแข่งขนั ผู้ ผลิตส่วนใหญ่แข่งขันโดยใช้กลยุทธ์ราคาเป็นหลัก การแข่งขนัอยู่ใน
ระดับสูง รวมถึงไม่มีการเช่ือมโยงในกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน  บทบาทของภาครัฐ มีการดําเนินการตามแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเคร่ืองนุ่งห่ม โดยมุ่งให้ไทยเป็นศูนย์กลางสิ่งทอและแฟชัน่ของภูมิภาคอาเซียน 
และโอกาส การเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีและนโยบายเปิดตลาดต่างประเทศใหม่ๆ ยงัสร้างโอกาสและความได้เปรียบให้กับ
ผู้ผลิตของไทย 

ในส่วนทศันคติการรับรู้ภาพลกัษณ์แหล่งกําเนิดสินค้าของผู้ซือ้ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ทําธุรกิจด้านเสือ้ผ้าโดยเฉพาะ
เสือ้ผ้าสําเร็จรูปและมีตราสินค้าเป็นของตนเอง เม่ือเปรียบเทียบมิติภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าห้าประเทศ ได้แก่ 
ประเทศไทย จีน เวยีดนาม อินเดยี และอินโดนีเซีย ในปัจจยัด้านราคา ด้านบริการและคุณภาพ ด้านโฆษณาและช่ือเสียง ด้าน
การออกแบบและรูปแบบ และด้านภาพลักษณ์ของลูกค้า สําหรับปัจจัยด้านราคา ประเทศไทยมีสินค้าราคาแพงและไม่
สมเหตสุมผล แตมี่ภาพลกัษณ์ที่เช่ือถือได้ และเป็นสินค้าเฉพาะ ปัจจยัด้านบริการและคณุภาพ แรงงานฝีมือของไทยถูกมองว่า
มีความระมัดระวงัและประณีตมากกว่าทุกประเทศ มีเทคนิคในการผลิตก้าวหน้าและมีการกระจายสินค้าในวงกว้างมากกว่า
หลายประเทศยกเว้นจีน ปัจจัยด้านโฆษณาและชื่อเสียง สินค้าไทยมีภาพลักษณ์ที่ทําให้ผู้ ซือ้ภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของและตรา
สินค้าเป็นที่รู้จักมากกว่าทุกประเทศ แต่การโฆษณาของสินค้าไทยยงัเป็นรองประเทศจีน ปัจจัยด้านการออกแบบและรูปแบบ 
สินค้าไทยมีขนาดและรูปแบบให้เลือกน้อยกวา่จีนและอินเดยี สินค้าไทยมีการใช้สีที่เหมาะสมและให้ความสําคญักบัการใช้งาน
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ต่างจากสินค้าประเทศอื่น และปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ของลูกค้า  สินค้าของประเทศไทยเหมาะกบัลูกค้าที่มีอายนุ้อย และเป็น
เพศหญิง โดยมีภาพลกัษณ์ที่เหมาะสมกบัลกูค้าระดบัสงูมากกวา่ทกุประเทศ  

จากการทดสอบสถิติ t เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของมิติภาพลกัษณ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศต่างๆ เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างไทยกับจีนพบว่ามี ปัจจัยจํานวน 16 ปัจจัย จากปัจจัยทัง้หมด 20 ปัจจัยที่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญั เมื่อเปรียบเทียบระหวา่งประเทศไทยกบัเวียดนามพบวา่ 10 ปัจจยัที่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั สําหรับไทย
และอินเดียมี 6 ปัจจยัที่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั และเมื่อเปรียบเทียบไทยกบัอินโดนีเซียพบว่ามี 11 ปัจจัยที่มีความ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั ในส่วนของค่าเฉลี่ยของคําถามเก่ียวกบัระดบัความสําคญัของประเทศผู้ผลิตสินค้าพบว่า ค่าเฉลี่ย
ของความคิดเห็นเก่ียวกับประเทศผู้ผลิตสินค้าโดยรวมแล้วอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
ประเทศผู้ ผลิตส่งผลต่อความมั่นใจในการซือ้สินค้าหรือตรายี่ห้อที่มีคุณภาพสูงสุดหรือดีที่สุด ซึ่งมีความหมาย ในระดับ
ค่อนข้างมาก 

แนวทางกลยทุธ์การพฒันาภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าเสือ้ผ้าสําเร็จรูปของไทย แนวทางเบือ้งต้นได้แก่การ
กําหนดตลาดเป้าหมาย โดยแบ่งออกเป็นสองตลาดหลกั ได้แก่ ตลาด Modern Fashion และ ตลาด Thai Fashion สําหรับ
ตลาด Modern Fashion สามารถแบ่งได้เป็นสองตลาด ได้แก่ ตลาดสินค้าทัว่ไป ซึง่ควรแข่งขนัในด้านคณุภาพการผลิตและ
สญัญาการส่งมอบที่ตรงเวลา รวมถึงการลดต้นทุน และการมองหาตลาดใหม่ๆ เพื่อลดความรุนแรงในการแข่งขนัด้านราคา 
ตลาดสินค้าเฉพาะ ควรมีการพฒันาคุณภาพสินค้าโดยให้ความสําคญักับบุคลากรในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และมี
รูปแบบสินค้าที่หลากหลาย และการผลิตที่ทนัสมัย ในส่วนของตลาด Thai Fashion เป็นตลาดที่ยงัมีโอกาสในด้านการพฒันา
ภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้า แต่ต้องมีการสร้างความแตกต่างในด้านผลิตภณัฑ์ให้โดดเด่นจากสินค้าของประเทศ
เพือ่นบ้าน และมีการสื่อสารเร่ืองราวผลิตภณัฑ์ไปยงักลุ่มเป้าหมาย และพฒันาการออกแบบสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึน้             

Abstract  

 This study focuses on Thai textile’s country of origin image. It aims to investigate the industry’s potential, 
survey foreign customers’ attitudes toward the country of origin image, and determine developing strategies for 
Thai textile’s country of origin image. Particularly, this study chooses to study in apparel products. The study 
research tools are a list of questions for in-depth interviews and a questionnaire for attitude survey. Fifteen 
respondents are selected from the textile expert list for in-depth interview, which purposes to explore the general 
knowledge of the industry. Data that gathered from in-depth interview is summarized by various theories. Sixty 
respondents are surveyed by using questionnaire. Both descriptive statistics: frequency, percentage, mean and 
inferential statistics: t-test are used for questionnaire analysis. 

There are several interesting results from the investigation of the industry potential. Production factor: Thai 
textile industry is lack of the transportation linkage, skilled labour, and R&D. Demand factor: internal and external 
demands are different and the external demand is more complicated. Related and supported industries factor: the 
cycle of related and supported industries is complete but not leading to the same direction. Business strategies 
factor: the competition is high and the main strategy is pricing strategy. There is no connection between main 
activity and supporting activity. Government factor: the strategic plan for developing textile industry of Thailand 
intends to demonstrate Thailand as an ASEAN fashion and textile center by FTA and opening a new market and 
opportunity.  
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Respondents are divided into two groups in attitude survey. They are Asian respondent and Non-Asian 
respondent. Most of the respondents are working in Apparel Company. Price and value factor: Thai textile image 
is viewed as the most expensive and unreasonable compared to China, Vietnam, India and Indonesia. However, it 
seems to be more reliable and exclusive. Service and quality: Thai textile image is viewed as having a careful and 
meticulous workmanship. Thailand owns images that are technically advanced and worldwide distribution than 
others, except China. Advertising and reputation: Thai textile has the most recognizable brand name and pride of 
ownership image, but little advertising when compared to China. Design and style: Thai textile provides limited 
choice of size & model when compared to China and India, but Thai textile is viewed as appropriate use of color 
and more concerned with performance. Consumers’ profile: Thai textile is viewed as more suitable for young 
people, women and upper class. 

T-test statistical analysis finds that there are sixteen factors of Thai textile images which are significantly 
different from China, ten factors for Thai and Vietnam, six factors for Thai and India, and eleven factors for Thai 
and Indonesia. The important of country of origin analysis states that most of the statements are fairly important. 
‚To make sure that I buy the highest quality product or brand, I look to see what country the product was made in‛ 
has the highest mean and could be interpreted to fairly important.  

The preliminary developing strategy for Thai textile industry from the study is defining target markets and 
applying the right strategy to the chosen market. There could be segmented into two main segments, Modern 
Fashion market, and Thai Fashion market. Modern Fashion market includes common product market and 
exclusive product market. The suggestions for common product market are to focus on production quality and 
delivery service. Due to the high pricing competition in this market, it is also important to decreasing cost and 
searching for new market. In exclusive product market, the product quality improvement is the most important. 
Designer should pay attention on the new design, various product styles, and advance production process. Thai 
Fashion market has high opportunity in improving the country of origin image. The suggestions are to create the 
distinctive product image from the neighborhood; to apply communication strategy toward target market, and 
customer oriented design. 
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บทน า  

กระบวนการโลกาภิวตัน์ในปัจจุบนัซึ่งถกูขบัเคลื่อนโดยปัจจยัเชิงมหภาค  2  ปัจจัยหลกัอนัได้แก่ ความพยายามใน
การลดการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านการขนส่งและการสื่อสาร  (Frankel, 
2000) ได้ส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง  (World Trade 
Organization, 2000) สินค้าซึ่งเดิมถกูจํากดัด้วยเงื่อนไขของพรมแดนได้ถูกนําเสนอให้เป็นที่รู้จักมากขึน้ในตลาดต่างประเทศ 
โดยอาศยักลยทุธ์ทางการตลาดระหวา่งประเทศทีถ่กูออกแบบให้มีความสอดคล้องกบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย แต่เป็น
ที่น่าเสียดายทีน่กัการตลาดและผู้ที่เก่ียวข้องในปัจจุบนัแทบจะไม่ได้ให้ความสําคญักบัภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้า 
(Nagashima, 1970) ซึง่ถือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดระหว่างประเทศ   (Parameswaran, &  
Pisharodi, 1994) 

ประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งซึ่งได้รับโอกาสจากกระบวนการโลกาภิวตัน์อย่างมาก ดังจะเห็นได้จากมูลค่าการ
ส่งออกที่เพิ่มสูงขึน้เกือบเท่าตวัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  (พ.ศ. 2543 -  2548 มลูค่าการส่งออกเพิ่มขึน้จาก  67,889 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 109,210 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2549)  ดงันัน้เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจาก
โอกาสส่งออกซึง่มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง นกัการตลาด ผู้ผลิต รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องทกุส่วน ควรหนัมาให้ความสําคญั
กับแนวคิดภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสามารถนําภาพลักษณ์ประเ ทศ
แหล่งกําเนิดดังกล่าวไปช่วยในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ให้ธุรกิจของไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดมีลกัษณะที่แตกต่างกนัไปตามประเภทของสินค้า  (Onkvisit 
& Shaw, 1997)  ผู้ เสนอโครงการวจิยัจงึเลือกที่จะศึกษาในสินค้าเพียงประเภทเดียว ซึ่งได้แก่ เสือ้ผ้าสําเร็จรูป ซึ่งเป็นสินค้าใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทัง้นีเ้น่ืองจากอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยในปี พ.ศ. 2548 มีมูลค่าสงูถึง 177,469 ล้านบาท ซึง่คิดเป็น 4.6% ของผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) (NESDB, 
2549) นอกจากนัน้ประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดการสง่ออกเสือ้ผ้าสําเร็จรูปคดิเป็น 1.6% ในปี พ.ศ. 2547 ซึง่คิดเป็นอนัดบัที่ 11 
ของโลก (World Trade Organization, 2000) แต่มีจุดอ่อนคือผู้ ผลิตส่วนมากเป็นผู้ รับจ้างผลิต หรือ OEM (Original 
Equipment Manufacturer) แทนทีจ่ะเป็นผู้ออกแบบสินค้า หรือ ODM (Original Design Manufacturer) และมีตราสินค้าเป็น
ของตนเองหรือ OBM (Original Branding Manufacturer) นอกจากนัน้ อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยในอนาคตมีแนวโน้มที่จะ
พบกบัอุปสรรคทางการค้าที่เพิ่มสงูขึน้ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าที่เพิ่มขึน้ (Safe Guard Measure) 
ของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยโุรปที่มีต่อสินค้าประเภทสิ่งทอจากประเทศจีนซึง่จะสิน้สุดในปี 2551 หรือมาตรการกีดกนัทาง
การค้าในรูปแบบที่ไม่ใช่ภาษี  

ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าสําหรับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย เพื่อผู้ผลิต นกัการตลาด และผู้ที่เก่ียวข้องจะสามารถนําไปใช้พัฒนากลยทุธ์ทางการตลาด
ระหว่างประเทศให้เกิดประสิทธิผล รวมถึงเป็นแนวทางสําหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อใช้กําหนดนโยบายในการพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป โดยมีความมุ่งหวังที่จะให้โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิจัยที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริงในทางปฏบิตัิให้กบัอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย  

ภายใต้โครงการวิจยัดงักล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย ผู้ วิจัยได้ออกแบบงานวิจัย
เป็น 3 ระยะดงัรูปที่ 1.1 โดยในระยะแรกจะเป็นการสํารวจศกัยภาพในการพฒันาภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดของสินค้า
ประเภทสิ่งทอ และการสํารวจทศันคติของผู้ซือ้สินค้าจากต่างประเทศที่มีต่อสินค้าประเภทสิ่งทอของไทย ในขณะที่ระยะที่สอง
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จะเป็นการตอ่ยอดจากระยะทีห่นึง่โดยทาํการสํารวจทศันคติของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศโดยตรง และในระยะที่สามจะได้
เชื่อมโยงผลจากงานวิจยัที่ได้ทัง้หมดมาใช้ในภาคปฏิบตัิโดยการสร้างตราสินค้าให้กบั OEM เพือ่ยกระดบัเป็น OBM ในท่ีสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 แนวคดิการวจิยัโครงการวจิยักลยทุธ์การพฒันาภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้า 
สําหรับอตุสาหกรรมสิ่งทอในระยะตา่ง ๆ 

 
อย่างไรก็ตามการนําเสนอผลงานครัง้นีผู้้ วิจัยมุ่งเน้นผลของงานวิจัยในระยะที่หนึ่งเท่านัน้  โดยผู้ วิจัยจะได้นําผล

การศกึษาทีไ่ด้ไปใช้ในงานวิจยัระยะที่สองและระยะทีส่ามต่อไปในอนาคต 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  

การวิจัยเร่ืองกลยุทธ์การพัฒนาประเทศแหล่งกําเนิดสินค้า สําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ใช้แนวคิด และทฤษฎีที่
เก่ียวข้องดงันี ้

1. แนวคิดด้านทศันคติ (ศิริวรรณ, 2538) 
ทัศนคติเป็นความคิดเห็นที่มีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ และเป็นส่วนที่พร้อมจะมีปฏิกิ ริยาเฉพาะอย่างต่อ

สถานการณ์ภายนอก ซึง่มีองค์ประกอบที่สําคญั 3 ประการประกอบกนั ได้แก่ 
องค์ประกอบทางด้านความเข้าใจ (Cognitive Component)  

 เป็นส่วนที่แสดงถึงความรู้ (Knowledge) การรับรู้ (Perception) และความเช่ือ (Beliefs) ที่ผู้บริโภคมีต่อ
ความคิดหรือสิ่งใดส่ิงหนึ่ง ส่วนของความเข้าใจเป็นส่วนประกอบแรก ซึ่งก็คือความรู้และการรับรู้ที่ได้จากการผสมกับ
ประสบการณ์โดยตรงต่อทัศนคติและข้อมลูที่เก่ียวข้องจากหลายแหล่งข้อมูล ความรู้และผลกระทบต่อการรับรู้กําหนดความ
เชื่อถือ ซึง่หมายถงึสภาพด้านจิตใจที่สะท้อนความรู้เฉพาะอยา่งของบุคคลและมีการประเมินเก่ียวกบัความคิดต่อสิ่งใดสิง่หน่ีง 

องค์ประกอบทางด้านความชอบ (Affective Component) 
เป็นส่วนทีส่ะท้อนถึงอารมณ์ (Emotion) หรือความรู้สกึ (Feeling) ของผู้บริโภคที่มีต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

สภาพอารมณ์จะสามารถเพิ่มประสบการณ์ด้านบวก (Positive) หรือด้านลบ (Negative) ซึง่ประสบการณ์ จะมีผลกระทบด้าน
จิตใจ วิธีปฏบิตัิทีใ่ช้วดัการประเมินผลอาศยัเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจหรือไม่พงึพอใจ ดีหรือไม่ดี เห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้วย 

องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม (Behavior Component) 
เป็นส่วนทีส่ะท้อนถึงความน่าจะเป็นหรือแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรม การปฏิบตัิ หรือปฏิกิริยาของผู้บริโภค ด้วยวิธี

ใดวิธีหน่ึงต่อทศันคติทีมี่ตอ่สิ่งหนึ่ง 

ระยะที ่1 

 ส ารวจศกัยภาพในการพฒันา
ภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งก าเนิด 

 ส ารวจทศันคติของผูซ้ื้อสินคา้ 
(buyer) จากต่างประเทศ 

 

ระยะที ่3 

 การสร้างตราสินคา้ 
 

เสนอกลยทุธ์การพฒันาภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินคา้ส าหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

ระยะที ่2 

 ส ารวจทศันคตขิองผูบ้ริโภคใน
ตลาดต่างประเทศ 
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ประเภทของทศันคติ 
ทศันคติเชิงบวกหรือทีด่ี เป็นทศันคตทิี่ชกันําให้บุคคลแสดงออกถึงความรู้สึกอารมณ์จากสภาพจิตใจ โต้ตอบใน

ด้านดตี่อบุคคลอื่น หรือเร่ืองราวใดเร่ืองราวหนึ่ง รวมทัง้หน่วยงาน องค์กร สถาบนั การดําเนินการขององค์กรและอื่นๆ 
ทศันคติเชิงลบหรือไม่ดี คือทัศนคติที่สร้างความรู้สึกเป็นไปในการเสื่อมเสีย ไม่ได้รับความเชื่อถือหรือไว้วางใจ 

อาจมีความเคลือบแคลง ระแวง สงสยั รวมทัง้เกลียดชงัต่อบุคคลในทศันคตเิชิงหนึง่ หรือเร่ืองเร่ืองราวหรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง 
หรือหน่วยงาน องค์กร สถาบนั การดําเนินงานขององค์กรและอื่น ๆ  

ทศันคติที่บุคลไม่แสดงความคดิเหน็ ในเร่ืองราวหรือปัญหาใดปัญหาหนึง่หรือหน่วยงาน สถาบนั องค์กร และอ่ืน 
ๆ โดยสิน้เชิง 

 
2. แนวคิดส่วนประสมการตลาด (ศิริวรรณ, 2541) 

กระบวนการวางแผนและการบริหาร  แนวความคิดเก่ียวกบัการตัง้ราคาการส่งเสริมการตลาด  การจัดจําหน่าย
สินค้าบริการหรือความคิด เพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปล่ียน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลและบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ หรือกล่าวได้ว่า การตลาดเป็นการใช้เคร่ืองมือการตลาด โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า โดยใช้ต้นทุนที่
เหมาะสม และสามารถเปลี่ยนแปลงกลยทุธ์ได้ทนัเวลา  ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) เป็นตวัแปรทาง
การตลาดทีค่วบคมุได้ ซึง่บริษัทใช้ร่วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเคร่ืองมือดงัตอ่ไปนี ้  

ผลิตภณัฑ์ (Product) 
ผลิตภณัฑ์ หมายถึงสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้พงึพอใจในผลิตภณัฑ์ที่

เสนอขาย  ผลิตภณัฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทําให้ผลิตภณัฑ์สามารถ
ขายได้ การกําหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามคํานึงถึงปัจจัยต่อไปนี  ้ ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์  (Product 
Differentiation)  เป็นกิจกรรมการออกแบบลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน  สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า   องค์ประกอบหรือคุณสมบตัิของผลิตภณัฑ์ (Product Component)     เช่น ประโยชน์
พืน้ฐาน รูปร่างลกัษณะ  คณุภาพ  การบรรจุภณัฑ์  ตราสินค้า ฯลฯ   ตําแหน่งผลิตภณัฑ์ (Product Positioning)  เป็นการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ของบริษัทเพื่อแสดงตําแหน่งที่แตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย   การพฒันาผลิตภณัฑ์ 
(Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะใหม่และปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้  ซึ่งต้องคํานึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดียิง่ขึน้  ส่วนประสมผลิตภณัฑ์ (Product Mix)  และสายผลิตภณัฑ์ (Product Line) ส่วน
ประสมผลิตภณัฑ์ หมายถึง กลุ่มของสินค้าหลายชนิดที่ธุรกิจผลิตออกมาเสนอขายให้กับผู้ซือ้ สายผลิตภณัฑ์ หมายถึง กลุ่ม
ของสินค้าหลายชนิดที่มีความสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิด เช่น ผลิตภณัฑ์ทาํหน้าที่คล้ายคลงึกัน ผลิตภณัฑ์ขายให้ลูกค้ากลุ่มเดียวกัน 
เป็นต้น 

ราคา (Price) 
ราคา หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผู้ บริโภคจะเปรียบเทียบ

ระหวา่งคณุค่า (Value) ผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ผลิตภณัฑ์นัน้  ถ้าคณุค่าสงูกว่าราคา  เขาก็ตดัสินใจซือ้  ดงันัน้ผู้ กําหนดกล
ยทุธ์ด้านราคาต้องคํานึงถึง  คุณค่าที่ได้รับ (Perceived Value) ในสายตาของลูกค้า  ซึง่ต้องพิจารณาว่าการยอมรับของลูกค้า
ในคณุค่าของผลิตภณัฑ์ว่าสูงกว่าราคาของผลิตภณัฑ์นัน้  ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง   ราคาสินค้าจะต้องคํานึงถึง
ต้นทุนสินค้า  และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เก่ียวข้องบวกด้วยกําไรที่ต้องการ   ภาวะการแข่งขนั การแข่งขนัที่รุนแรงมีแนวโน้มที่ราคา
สินค้าจะตํ่าลง  ปัจจยัอื่นๆ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Demand) ผู้ขายวตัถุดิบและปัจจัยการ
ผลิต และจรรยาบรรณของธุรกิจ 
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การจดัจ าหน่าย (Place) 
การจัดจําหน่าย หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม  ใช้เพื่อเคลื่อนย้าย

ผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยงัตลาด  สถาบนัที่นําผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือ สถาบันการตลาด  ส่วน
กิจกรรมทีช่่วยในการกระจายตวัของสนิค้าประกอบด้วย  การขนส่ง  การคลงัสินค้า และการรักษาสินค้าคงคลงั การจดัจําหน่าย
ประกอบด้วย 2 ส่วนต่อไปนี ้  ช่องทางการจดัจําหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึงเส้นทางที่ผลิตภณัฑ์และ(หรือ)
กรรมสิทธ์ิที่ผลิตภณัฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยงัตลาด ประกอบด้วย ผู้ ผลิต คนกลาง ผู้บริโภค หรือผู้ ใช้ทางอุตสาหกรรม   การ
สนบัสนนุการกระจายตวัสินค้าสู่ตลาด (Market Logistics) หมายถึง กิจ-กรรมที่เก่ียวข้องกบัการเคลื่อนย้ายตวัผลิตภณัฑ์จาก
ผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค หรือผู้ ใช้ทางอุตสาหกรรม ประกอบด้วย การขนส่ง (Transportation) การเก็บรักษาสินค้า (Storage) การ
คลงัสินค้า (Warehousing) และการบริหารสินค้าคงเหลือ (Inventory Management) 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่อสารเก่ียวกับข้อมลูระหว่างผู้ขายกบัผู้ซือ้  เพื่อสร้าง

ทศันคติและพฤติกรรมการซือ้  การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนกังานขายทําการขาย และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน  เคร่ืองมือ
ในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการซึ่งอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือ  ต้องใช้หลักการใช้เคร่ืองมือสื่อสารแบบประสม
ประสานกนั (integrated marketing communication: IMC) โดยพจิารณาถึงความเหมาะสมกบัลกูค้า ผลิตภณัฑ์คู่แข่งขนั โดย
บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ เคร่ืองมือส่งเสริมที่สําคญัมีดงันี  ้  การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสาร
เก่ียวกบัองค์การ และ(หรือ)ผลิตภณัฑ์ หรือความคิด ที่ต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถมัภ์รายการ  การขายโดยใช้พนกังานขาย 
(Personal Selling) เป็นกิจกรรมการแจ้งข่าวสารและจงูใจตลาดโดยใช้บุคคล ซึง่จะเก่ียวข้องกบักลยทุธ์การขายโดยใช้พนักงาน
ขายและการจดัการหน่วยงานขาย (Sales Force Management)  การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรม
การส่งเสริมที่นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน การให้ข่าวและการประชาสมัพนัธ์ ซึ่งสามารถกระตุ้นความ
สนใจทดลองใช้ หรือการซือ้ การส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบคอื การกระตุ้นผู้บริโภค เรียกวา่การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค 
(Consumer Promotion) ได้แก่ การแจกของตวัอย่าง การลดราคา เป็นต้น การกระตุ้นคนกลางเรียกว่าการส่งเสริมการขายที่มุ่ง
สู่คนกลาง (Trade Promotion) ได้แก่ การแจกรางวลัสําหรับผู้ ค้าส่ง การสะสมยอดขายเพื่อรับรางวลัของตวัแทนขาย เป็นต้น 
และการกระตุ้นพนกังานขาย  เรียกวา่การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย (Sales Force Promotion) ได้แก่ การแข่งขนัการ
ทํายอดขาย การแจกโบนสัพิเศษ เป็นต้น  การให้ข่าวและการประชาสมัพนัธ์ (Publicity and Public Relations) การให้ข่าวเป็น
การเสนอความคิดเก่ียวกับสินค้าหรือบริการที่ไม่ต้องมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสมัพนัธ์ หมายถึง ความพยายามที่มีการ
วางแผนโดยองค์การหนึ่งเพื่อสร้างทศันคติที่ดีต่อองค์การให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การให้ข่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งของการ
ประชาสมัพนัธ์   การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) และการตลาดเชื่อมตรง (Online 
Marketing) เป็นการติดต่อสื่อสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึงวิธีการต่างๆ ที่นักการตลาด
ใช้ส่งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตรงกบัผู้ซือ้ และทําให้เกิดการตอบสนองในทนัที ประกอบด้วย การขายทางโทรศพัท์ การขายโดยใช้
จดหมายตรง การขายโดยใช้แคตตาล็อค การขายทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือ หนังสือพิมพ์ ซึ่งจูงใจให้ลูกค้ามีกิจกรรมการ
ตอบสนอง 

3.  แนวคิดด้านกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) (พิบูล, 2546) 
กลยุทธ์ด้านการตลาดเป็นกลยุทธ์ระดบัหน้าที่ด้านเศรษฐกิจที่สําคญั เป็นแกนหลกัสําคญั และเป็นศูนย์กลาง

ของการปฏบิตัิ ซึง่กลยทุธ์ด้านอ่ืน ๆ ทัง้หมดจะต้องให้การสนบัสนนุที่สอดคล้องกนั จึงจะทําให้เกิดความแข็งแกร่งทางด้านการ
แขง่ขนั เคร่ืองมือสําคญัของกลยุทธ์การตลาด คือ การพฒันา 4P’s หรือส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ให้สอดคล้อง
กบัตลาดเป้าหมาย เพื่อสร้างความพอใจให้กบัผู้บริโภคเหนือคูแ่ข่ง  
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 หน่วยงานธุรกิจสามารถใช้กลยุทธ์ทางด้านการตลาดได้หลายรูปแบบ เช่น กลยุทธ์การพฒันาตลาด (Market 
Development Strategy) ทําให้สามารถเพิ่มยอดขายและขยายส่วนครองตลาดในตลาดเดิม (Existing Market) ได้มากขึน้ ด้วย
การลดราคาเพื่อเจาะตลาดในขณะที่ตลาดอยู่ในขัน้อิ่มตวั หรืออาจนําผลิตภณัฑ์เดิมเข้าไปขายในตลาดใหม่ หรือกลยทุธ์การ
พฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development Strategy) ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อวางจําหน่ายในตลาดเดิมในปัจจุบนั
เพื่อให้มียอดขายเพิ่มขึน้ หรือปรับปรุงผลิตภณัฑ์ใหม่เอาไปขายในตลาดใหม่ ซึ่งอาจทําได้หลายวิธี เช่น การเน้นรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ ปรับปรุงคณุภาพให้ดีขึน้ เพิ่มนวตักรรมบางอยา่งเป็นต้น 

กลยุทธ์ด้านการตลาดอ่ืน ๆ ที่หน่วยธุรกิจสามารถนํามาใช้ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการโฆษณาและการส่งเสริม
การตลาด (Sales and Promotion) ซึง่มีสองกลยทุธ์สําคญัระหว่าง กลยทุธ์ผลกั (Push Strategy) เป็นและกลยทุธ์ดงึ (Pull 
Strategy)  
 

4. ทฤษฎีความได้เปรียบจากการแข่งขันระหว่างประเทศ (Porter, 1990) 
ไมเคิล พอร์ทเตอร์ (Michael Porter) ได้ทาํการศกึษาเพื่อตอบคําถามว่าทาํไมบางประเทศจงึประสบความสําเร็จ

ในการแข่งขนัระหว่างประเทศในขณะที่บางประเทศล้มเหลว โดยสํารวจบริษัทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จํานวน 100 บริษัทใน
ประเทศพฒันาแล้ว 10 ประเทศ และได้ข้อสรุปว่าการที่องค์กรธุรกิจของประเทศใดจะสามารถใช้ทรัพยากรของประเทศนัน้ให้
เกิดความได้เปรียบในการแข่งขนัระหวา่งประเทศได้นัน้ขึน้อยูก่บัองค์ประกอบ 4 ประการ อันได้แก่ สภาพปัจจยัการผลิต สภาพ
อปุสงค์ อตุสาหกรรมทีเ่ก่ียวข้องและสนบัสนนุ (Related and Supporting Industries) และกลยทุธ์ขององค์กรธุรกิจ โครงสร้าง 
และคูแ่ข่งขนั (Firm Strategy, Strategy and Rivalry) 

พอร์ทเตอร์ได้กล่าวว่าองค์ประกอบทัง้ 4 เป็นส่วนประกอบของโมเดลเพชร (Diamond Model) ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันดงัแสดงในรูปที่ 2.1 หากองค์ประกอบหนึ่งเปลี่ยนจะส่งผลต่อเนื่องไปสู่องค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย 
ยกตวัอยา่งเช่น สภาพอุปสงค์จะไม่สามารถก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขนัได้หากคู่แข่งขนัในอุตสาหกรรมมีน้อย  

สภาพปัจจยัการผลิต (Factor Conditions) 
สภาพปัจจยัการผลิต หมายถึงระดบัและส่วนประกอบของปัจจยัการผลิต โดยสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท

ได้แก่ ปัจจัยขัน้พืน้ฐาน (Basic Factors) ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพภมูิประเทศ สภาพภมูิอากาศ ในขณะที่ปัจจยัการ
ผลิตอีกประเภทคือ ปัจจัยขัน้ก้าวหน้า (Advance Factors) ซึง่ได้แก่ สาธารณูปโภค การศึกษา แรงงานที่มีความชํานาญ และ
สิ่งอํานวยความสะดวกตอ่งานวิจยัและพฒันา ในทศันะของพอร์ทเทอร์ปัจจัยก้าวหน้ามีความสําคญัมากต่อความได้เปรียบใน
การแข่งขนัระหว่างประเทศ แต่ปัจจยัดงักล่าวไม่ได้เกิดขึน้ตามธรรมชาติเช่นเดียวกบัปัจจัยขัน้พืน้ฐาน แต่ได้มาจากการลงทนุ
โดย บุคคล บริษัท และรัฐบาล ดงันัน้การที่รัฐบาลลงทนุในด้านของการศึกษาขัน้พืน้ฐานและการศึกษาขัน้สูง ลงทุนในการ
ยกระดบัฝีมือและความรู้ของประชากร รวมถึงการสนบัสนนุงานวิจัยในสถาบนัการศึกษาชัน้สูงจะสามารถยกระดบัปัจจยัการ
ผลิตขัน้ก้าวหน้าของประเทศได้ 

สภาพอุปสงค์ (Demand Conditions) 
สภาพอุปสงค์ หมายถึงอุปสงค์ภายในประเทศ ในประเทศที่ผู้บริโภคมีความซบัซ้อนและต้องการสินค้าที่มี

คณุภาพสงูอยูต่ลอดเวลา จะเป็นแรงกดดนัให้องค์กรธุรกิจต้องมีการวจิยัและพฒันาสินค้าทีมี่คณุภาพสงูหรือสินค้ารูปแบบใหม่ 
ๆ มาตอบสนองตลาดยู่เร่ือย ๆ ในที่สุดจะส่งผลให้องค์กรธุรกิจและประเทศนัน้มีความสามารถสูงขึน้และมีความได้เปรียบใน
การแขง่ขนัระหว่างประเทศเหนือประเทศที่ไม่มีแรงกดดนัจากผู้บริโภคภายในประเทศ 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries) 
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อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องและสนับสนุน หมายถึงกิจการที่เป็นผู้ จัดหาวตัถุดิบและอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับ
อตุสาหกรรมนัน้ กิจการทีผ่ลิตสินค้าใดส่งออกขายในตลาดโลกไม่สามารถดําเนินการเป็นอิสระแยกตวักบักิจการอื่นได้เน่ืองจาก
การผลิตต้องอาศยั วตัถดุิบ อุปกรณ์ และชิน้ส่วน ซึง่เป็นผลผลิตของกิจการอื่น หากไม่มีกิจการอ่ืนจัดหาวตัถุดิบ อุปกรณ์ และ
ชิน้ส่วนให้ กิจการจะประสบปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบหรือต้นทุนที่สูงขึน้เน่ืองจากต้องจัดหาวตัถุดิบหรือผลิตในสิ่งที่ตนเองไม่
ชํานาญ   

การที่มีการจดัตัง้กลุ่มอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องและสนบัสนนุกนัไว้ในพืน้ที่เดี่ยวกนั หรือคลสัเตอร์ (Cluster) จะ
ส่งผลให้กิจการนัน้มีความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ เพราะสามารถสื่อสารกับกิจการที่เป็นผู้ จดัหาวตัถดุิบและ
กิจการที่เก่ียวข้องได้รวดเร็ว สามารถได้รับสารสนเทศและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจช่วยให้ประหยดัต้นทุน นอกจากนัน้
การแขง่ขนักนัเองในกลุม่ผู้จดัหาวตัถดุิบจะส่งผลให้ มีการพฒันาคณุภาพของวตัถดุิบรวมถงึการมีราคาที่ตํ่าลง 

กลยุทธ์ขององค์กรธุรกจิ โครงสร้างและคู่แข่งขัน (Firm Strategy, Strategy and Rivalry) 
กลยทุธ์ขององค์กรธุรกิจ โครงสร้างและคู่แข่งขนั หมายถึงลักษณะการบริหารจดัการ ขอบเขตของการแข่งขัน 

และข้อกีดขวางการเข้ามาแข่งขนัของผู้ผลิตรายใหม่ที่มีอยู่ภายในประเทศ พอร์ทเทอร์แสดงให้ว่าประเทศต่าง ๆ มีลกัษณะการ
บริหารจดัการในอดุมคติทีแ่ตกต่างกนั เช่น ผู้บริหารระดบัสงูของญ่ีปุ่ นส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ทศันคติของ
ผู้บริหารชาวญ่ีปุ่ นจงึมุ่งไปในทศิทางของการปรับปรุงกระบวนการผลิต กรรมวิธีในการผลิต และการออกแบบผลิตภณัฑ์ ตรงกนั
ข้ามผู้บริหารระดบัสงูของสหรัฐอเมริกาซึง่ส่วนใหญ่มีความรู้ทางด้านการเงินจงึขาดความสนใจในการปรับปรุงกระบวนการผลติ
และออกแบบ ส่งผลให้อเมริกาสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่กระบวนการผลิตและการออกแบบเป็น
ปัจจยัสําคญัตอ่ความสําเร็จเช่น อตุสาหกรรมรถยนต์ 
นอกจากนัน้การแขง่ขนัทีรุ่นแรงภายในประเทศยงัเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศได้ 
เนื่องจากท่ามกลางการแข่งขนัที่เข้มข้นองค์กรธุรกิจต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของตนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถแข่งขนักับ
คู่แข่งได้ 

5. แนวคิดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) (Porter, 1985) 
องค์กรภาคธุรกิจสามารถที่จะเลือกและปฏิบตัิตามกลยทุธ์การแข่งขนัทัว่ไปนําไปสู่ความสามารถในการแข่งขนัที่ยัง่ยืน พอร์ท
เทอร์ได้กล่าวถึงความสมัพนัธ์ระหว่างความสามารถในการแข่งขนั ไม่ว่าจะเป็นทางด้านต้นทุนหรือความแตกต่าง และห่วงโซ่
มลูค่าซึ่งประกอบกันขึน้มากจากกิจกรรมการสร้างมลูค่าแต่ละส่วน ดงัรูปที่ 2.2 โดยสามารถแบ่งกิจกรรมต่างๆ ออกเป็นสอง
ส่วน ได้แก่ กิจกรรมหลกั (Primary Activities) ซึง่ประกอบด้วยการนําเข้าปัจจยัในการผลิต 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 โมเดลเพชรของพอร์ตเทอร์ 

กลยุทธ์องคก์ร โครงสร้าง 
และคู่แขง่ขนั 

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
และท่ีสนบัสนุน 

สภาพอุปสงค ์สภาพปัจจยัการผลิต 
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การผลิต การนําผลิตภณัฑ์ออกจําหน่าย การตลาดและการขาย และการบริการ ในขณะที่กิจกรรมสนับสนุน 

(Secondary Activities) ประกอบด้วย การจัดซือ้ การพฒันาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ การจดัการทรัพยากรมนุษย์ และ
โครงสร้างพืน้ฐานขององค์กร  

การน าเข้าปัจจยัในการผลิต (Inbound Logistics)  
การนําเข้าปัจจยัในการผลิต คือ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการรับวตัถดุิบ การจดัเก็บ และการจัดการวตัถดุิบ เช่น 

การควบคมุสินค้าคงเหลือ การจดัตารางลําเลียงวสัด ุและการคืนวตัถดุบิให้กบัผู้ขายปัจจยัการผลิต 
การผลิต (Operations) 
การผลิต คือ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัการแปลงปัจจยัป้อนเข้าไปสูส่ินค้าสําเร็จรูป เช่น การใช้เคร่ืองจกัร การบรรจุ  

การประกอบ การดแูลรักษาเคร่ืองจกัร การทดสอบ เป็นต้น 
การน าผลิตภณัฑ์ออกจ าหน่าย (Outbound Logistics) 
การนําผลิตภณัฑ์ออกจําหน่าย คือ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัการจดัเก็บ และการกระจายสินค้าไปยงัผู้ซือ้ เช่น การ

จดัเก็บสินค้าสําเร็จรูป การจดัตารางส่งสินค้า กระบวนการรับคาํสัง่ซือ้ 
การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) 
การตลาดและการขาย คือ กิจกรรมที่ทําให้ลูกค้าสามารถซือ้สินค้า รวมถึงการชักชวนให้ซือ้ เช่น การโฆษณา 

การส่งเสริมการตลาด ทมีขาย การเลือกช่องทางกระจายสินค้า การบริหารช่องทาง และราคา 
การบริการ (Service) 
การบริการ คือ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัการให้การบริการเพื่อสร้างหรือรักษาคณุค่าของสินค้า เช่น บริการติดตัง้ 

ซอ่มแซม การจดัอบรม การจดัหาอะไหล่ และการปรับปรุงสินค้า 
การจดัซือ้ (Procurement) 
การจัดซือ้ คือ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการซือ้ปัจจัยนําเข้า เช่น การซือ้วตัถุดิบ วัสดุสิน้เปลือง และปัจจยันําเข้า

อื่นๆ รวมทัง้อปุกรณ์ เคร่ืองจกัร และอาคาร 
 
 
 
การพัฒนาเทคโนโลย ี(Technology Development) 
การพฒันาเทคโนโลยี เป็นส่วนสําคญัในการสร้างคณุค่าให้กบัผลิตภณัฑ์และบริการ กระบวนการดงักล่าวมีส่วน

ช่วยในด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ เช่น การแสวงหาแนวคิดใหม่ เพื่อผลิตสินค้า ออกแบบ และนําผลิตใหม่ออกจําหน่าย รวมถึง
การพฒันากระบวนการ เช่น การพฒันาและใช้วธีิการใหม่ๆ หรือใช้อปุกรณ์ใหม่เพื่อปรับปรุงกิจกรรมต่างให้สามารถสร้างมูลค่า
ได้เพิ่มขึน้ 

การจดัการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) 
การจดัการทรัพยากรมนษุย์ คอื กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับคนทัง้องค์กรประกอบด้วย การจ้างงาน การฝึกฝนอบรม 

รวมทัง้การจ่ายคา่ตอบแทนให้กบัพนกังาน 
โครงสร้างพืน้ฐานองค์กร (Firm Infrastructure) 
โครงสร้างพืน้ฐานองค์กร ประกอบด้วย กิจกรรมตา่งๆ ซึง่ได้แก่ การเงิน การบญัชี กฎหมาย และระบบข้อมูล 

6. แนวคิดภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิด 
ความหมายของแหล่งก าเนิดสินค้า  
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Nagashima (1970) ให้ความหมายของภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าว่า หมายถึง ภาพ (Picture) 
ช่ือเสียง (Reputation) และแบบฉบบัทางความคิด (Stereotype) ที่ผู้บริโภคมีตอ่สินค้าจากประเทศใดประเทศหนึ่ง ภาพลกัษณ์
ประเทศแหล่งกําเนิดนีถู้กสร้างขึน้มาจากตัวแปรหลายตัว อันได้แก่ คุณสมบัติของสินค้า ลักษณะของประเทศ พืน้ทางฐาน
การเมืองและเศรษฐกิจ ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมประเพณี 

Roth และ Romeo (1992) ให้ความหมายของภาพลกัษณ์แหล่งกําเนิดว่า เป็นการรับรู้ในภาพรวมที่ผู้ บริโภคมี
ต่อสินค้าจากประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งอยู่บนพืน้ฐานมาจากการรับรู้ด้านการผลิต และการรับรู้ของผู้บริโภคในจุดแข็งและ
จดุอ่อนทางการตลาดทีม่ีตอ่ประเทศนัน้  

 
ผลกระทบของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซือ้และคุณค่าตราสินค้า  
Lin และ Kao (2004) ได้กล่าวว่าภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสามารถส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าได้โดยที่

ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคและจะนําไปสู่การตดัสินใจเลือกซือ้สินค้า  ซึง่สามารถ
ส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าในที่สุด  ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยระดับผลกระทบจะมีมากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กับปัจจัยควบคุม
ดงัต่อไปนี ้ปัจจยัแรกได้แก่ความสามารถในการเข้าถึงข้อมลู (Information Accessibility) หมายถึงยิ่งผู้บริโภคสามารถที่จะ
เข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมลูค่ามากเท่าใด อิทธิพลของภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดต่อคุณค่าตราสินค้าก็จะลดลง 
ปัจจัยที่สองได้แก่ความคุ้นเคยกบัผลิตภณัฑ์ (Product Familiarity) หมายถึงยิ่งผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกบัสินค้ามากเท่าใด 
อิทธิพลของภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดต่อคุณค่าตราสินค้าก็จะลดลง ปัจจัยที่สาม คือ ความมีอคติด้านความรู้สึก 
(Affective Prejudice) หมายถึงความรู้สึกอคติในด้านความรักชาติของตนเหนือกว่าชาติอื่น และปัจจยัที่สี่ ได้แก่ ความสําคญั
ของสินค้า (Product Importance) หมายถึง หากสินค้ามีผู้บริโภคมากเท่าใด ผลกระทบของภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิด
ย่อมมีสูงขึน้ และประการสุดท้าย คือความซบัซ้อนของสินค้า (Product Complex) หมายถึง หากสินค้ามีความซบัซ้อนมาก 
ย่อมมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณา ดงันัน้ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดจึงอาจจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ของ
ผู้บริโภคลดลง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3 ผลกระทบของภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดทีมี่ตอ่คณุคา่ตราสินค้า (Lin และ Kao) 
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คุณลักษณะที่ใช้ในการวัดทศันคติที่มีต่อภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า 
 Nagashima (1977) ทําการศกึษาเปรียบเทียบทศันคติของนกัธุรกิจชาวญ่ีปุ่ นและชาวอเมริกาที่มีต่อผลิตภณัฑ์

ต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้แบบสอบถามที่ใช้มาตรวดั 7 ขัน้ (Semantic Differential Method) ในการสํารวจ
ความคิดเหน็ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านราคาและคณุคา่ (Price & Value) ด้านบริการและคณุภาพ (Service & Engineering) ด้านการ
โฆษณาและชื่อเสียง (Advertising & Reputation) ด้านการออกแบบและสไตล์ (Design & Style) ด้านคณุลกัษณะลูกค้า 
(Consumer’s Profile) ของนกัธุรกิจชาวสหรัฐอเมริกา 230 คน และนกัธุรกิจชาวญ่ีปุ่ น 100 คน ที่มีต่อคําบรรยายลกัษณะสินค้า 
20 ลักษณะของสินค้ากลุ่มต่างๆ ได้แก่ รถยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ เคร่ืองสําอาง หาร และยา ซึ่งผลิตในประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น เยอรมนั องักฤษ ฝรั่งเศส และอิตาลี 

Chasin และ Jaffe (1978) ทําการศึกษาการรับรู้ของผู้ซือ้อุตสาหกรรมชาวสหรัฐอเมริกาที่มีต่อคุณภาพของ
สินค้าที่ผลิตในประเทศยโุรปตะวนัออก (เช่น ฮงัการี โปแลนด์ โรมาเนีย และสหภาพโซเวียต) โดยการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง
จากกว่า 100 บริษัท ถึงคุณลกัษณะ 10 ด้าน โดย 5 ด้านเป็นคณุลกัษณะที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ ได้แก่ คุณภาพ (Quality) 
แรงงานมีฝีมือ (Workmanship) รูปแบบ (Style) เชื่อถือได้ (Dependability) และเทคโนโลยีขัน้สงู (Advanced Technology) 
ในขณะที่ 5 ด้านที่เหลือเป็นการวัดเก่ียวกับคุณค่าทางการตลาด ได้แก่ เงื่อนไขสินเชื่อทางการค้า (Credit Terms) คุณค่า
สําหรับเงินที่จ่าย (Values for Money) การส่งมอบตรงเวลา (On-time Delivery) ช่ือเสียง (Reputation) และการบํารุงรักษา
และการบริการ (Maintenance/ Service)  

Niffenegger และคณะ (1980) ทําการศึกษาภาพลกัษณ์ของสินค้าจากประเทศองักฤษในสายตาของผู้จัดการ
ร้านค้าปลีกชาวองักฤษและฝรั่งเศส โดยใช้แบบสอบถามในการสํารวจความคิดเห็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านราคาและคุณค่า (Price 
& Value) ด้านบริการและคณุภาพ (Service & Engineering) ด้านการโฆษณาและช่ือเสียง (Advertising & Reputation) ด้าน
การออกแบบและสไตล์ (Design & Style) ด้านคณุลกัษณะลูกค้า (Consumer’s Profile) ในลกัษณะเดียวกับ  Nagashima 
(1977)  

Narayana (1981) ทําการศกึษาภาพลกัษณ์ของสินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่ นโดยรวม โดยใช้มาตร
วดัในลกัษณะเดียวกบั Nagashima (1977) 

Johansson และคณะ (1985) ทําการศึกษาผลกระทบของภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าที่มีต่อการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ประเภทรถยนต์ โดยทําการวดัคณุลกัษณะ 13 ด้าน ได้แก่ ราคา (Price) การควบคุม (Handling) กําลงัม้า 
(Horse Power) อตัราเร่ง (Acceleration) การใช้นํา้มนั (Gas Mileage)  ความปลอดภยั (Safety) ความสะดวกสบายในการขบั
ขี่ (Driving Comfort) ความสะดวกสบายในการโดยสาร (Passenger Comfort) Reliability (ความเชื่อถือได้) ความทนทาน 
(Durability) แรงงานมีฝีมือ (Workmanship) รูปแบบ (Style) และ สี (Colour) ของรถยนต์ 10 รุ่น ซึง่ผลิตใน 3 ประเทศ ได้แก่ 
ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และเยอรมนั  

Roth และ Romeo (1992) ทําการสํารวจแหล่งกําเนิดสินค้าในมิติของความเหมาะสมระหว่างประเทศและ
ประเภทของผลิตภณัฑ์ โดยทําการศึกษาว่าคุณลักษณะของสินค้าด้านใดที่มีความเชื่อมโยงกบัภาพลักษณ์ของประเทศมาก
ที่สุด และคุณลักษณะดังกล่าวมีความแตกต่างกันในสินค้าประเภทที่ต่างกันหรือไม่ Roth และ Romeo เสนอกรอบการวัด
คุณลักษณะที่สําคัญได้แก่ ความมีนวตักรรม (Innovativeness) การออกแบบ (Design) ความภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของ 
(Prestige) และแรงงานมีฝีมือ (Workmanship) โดยทําการศกึษากับผลิตภณัฑ์ประเภท เบียร์ รถยนต์ รองเท้าหนัง คริสตลั 
รถจกัรยาน และนาฬิกา  
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วธีิการศึกษา  

1.    ขอบเขตการศึกษา   

ขอบเขตเนือ้หา แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่  
1) การศึกษาศกัยภาพในการแข่งขันด้านแหล่งกําเนิดสินค้าของสินค้าประเภทสิ่งทอไทย ตามแนวทางของ

ทฤษฎีความได้เปรียบจากการแข่งขนัระหว่างประเทศ และทฤษฎีห่วงโซ่คณุคา่  
2) การศึกษาทัศนคติในการรับรู้ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าของผู้ ซือ้สินค้า ( Buyer) จาก

ต่างประเทศที่มีต่อสินค้าประเภทสิ่งทอไทย ตามแนวทางของแนวคิดด้านการรับรู้หรือทศันคติที่มีต่อภาพลักษณ์ประเทศ
แหล่งกําเนิดสินค้า 5 ด้าน ของ Nagashima (1977) ได้แก่ ด้านราคาและคณุค่า (Price & Value) ด้านบริการและคุณภาพ 
(Service & Quality) ด้านการโฆษณาและช่ือเสียง (Advertising & Reputation) ด้านการออกแบบและสไตล์ (Design & 
Style) ด้านคณุลกัษณะลูกค้า (Consumer’s Profile) เนื่องจากมีความครอบคลมุการวดัคุณลกัษณะในทุกด้านของส่ิงทอและ
สินค้าประเภทสิ่งทอเป็นหนึ่งในสินค้าทีไ่ด้มีการสํารวจทศันคติด้วยในการศกึษาของ Nagashima (1970) 

3)  การศึกษากลยุทธ์การพฒันาภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้า สําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศ
ไทย ตามแนวทางของทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด ทฤษฎีความได้เปรียบจากการแข่งขันระหว่างประเทศ ทฤษฎีห่วงโซ่
คณุค่าและทฤษฎหี่วงโซอุ่ปทาน 

2.    ขัน้ตอนการศึกษา 

งานวจิยันีม้ีขัน้ตอนการศกึษา 7 ขัน้ตอนได้แก่ 
1)   ศกึษาเอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 
2)   สมัภาษณ์เชิงลกึผู้ทีเ่ก่ียวข้อง 
3)   จดัทําและทดสอบแบบสอบถาม 
4)   เก็บรวบรวมข้อมลู  
5)   วิเคราะห์ข้อมลู 
6)  จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
7)   สรุปผลและจดัทาํรายงาน 

3.    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ขอบเขตประชากรศกึษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
1.   เจ้าหน้าทีห่รือตวัแทนจาก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์  กรมส่งเสริม 

อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม สมาคมส่ิงทอ และนกัวิชาการจากสถาบนัการศกึษา   
2.   ผู้ผลิต ผู้ซือ้ทีม่าร่วมงานแสดงสินค้าทัง้ในและนอกทวีปเอเชีย 

 
4.    วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล   

1. เป็นการศกึษาข้อมลูทตุิยภมูิจากหนงัสือ  วารสาร อินเทอร์เน็ต  และเอกสารที ่ เก่ียวข้อง 
2. เป็นการเก็บข้อมลูปฐมภมูิซึง่แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม 

กลุ่มที่ 1   ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ที่เก่ียวข้องได้แก่ ผู้ บริหารจากกรมส่งเสริมการส่งออก 
กระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารจากกรมส่งเสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สมาชิกสมาคมสิ่ง
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ทอไทย นกัวชิาการ และผู้ผลิตเสือ้ผ้าสําเร็จรูปเพือ่การส่งออก จํานวนรวม 15  ราย เพื่อศกึษาด้าน
ศกัยภาพในการแขง่ขนัและสภาพทัว่ไปของอตุสาหกรรมสิ่งทอไทย 

กลุ่มที่ 2 ข้อมลูจากการเก็บแบบสอบถามโดยใช้กลุ่มตวัอย่างจํานวน 60 ราย ที่เลือกจากกลุ่มประชากรคือ ผู้
ซือ้สินค้า ประเภทเสือ้ผ้าสําเร็จรูปจากประเทศใน 3 กลุ่มที่มาร่วมงานแสดงสินค้าประเภทสิ่งทอ 
BIFF&BIL 2008 ที่จดัขึน้ในกรุงเทพฯ ได้แก่ ยุโรป อเมริกา และประเทศอื่นๆ เพื่อสํารวจทศันคติ
ของผู้ซือ้ต่อภาพลกัษณ์แหล่งกําเนิดสินค้าของสินค้าประเภทสิ่งทอไทย 

 อย่างไรก็ตาม จากการลงพืน้ที่ในการเก็บข้อมูลจริงในงาน  BIFF&BIL 2008 และข้อมูลการ
ประเมินผลงาน BIFF&BIL 2007 พบวา่ ผู้ซือ้ที่มาร่วมงานแสดงสินค้าที่จัดขึน้ในกรุงเทพฯนัน้ เป็น
กลุ่มประเทศในทวีปเอเชียเป็นส่วนมาก จงึแบ่งกลุ่มผู้ซือ้สินค้าในการศกึษาครัง้นี ้เป็น  2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย และกลุ่มประเทศนอกทวีปเอเชีย  

3. เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อตุสาหกรรม สมาชิกสมาคมสิ่งทอไทย นักวิชาการ และผู้ผลิตเสือ้ผ้าสําเร็จรูปเพื่อการส่งออก เพื่อศกึษาแนวทางการสร้างกล
ยทุธ์การพฒันาภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้า สําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย 

 

ผลการศึกษา  

ส่วนที่ 1 ศักยภาพในการพัฒนาภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย 
 จากการใช้ทฤษฎีความได้เปรียบจากการแข่งขนัระหวา่งประเทศของไมเคลิ พอร์ทเทอร์ ในการวิเคราะห์ศกัยภาพของ
อตุสาหกรรมสิ่งทอไทย สามารถสรุปได้ 

สภาพปัจจยัการผลิต 
ระบบการขนส่งมีการขยายตวัและพฒันาทัง้การขนส่งทางบก การขนสง่ทางนํา้ และการขนสง่ทางอากาศยาน แต่

ยงัคงขาดความเชื่อมโยงกนัระหว่างโครงข่าย 
อตัราค่าจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งในแถบเอเชีย และแรงงาน

ส่วนใหญ่ในอตุสาหกรรมยงัคงเป็นแรงงานทีใ่ช้ทกัษะและความรู้ตํ่า ในขณะทีย่งัคงขาดแคลนแรงงานท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้ในอตุสาหกรรมตัง้แต่ต้นนํา้ถงึปลายนํา้ 

การวิจยัและพฒันาอยูใ่นระดบัตํา่ และต้องพึง่พาเทคโนโลยีทัง้ในด้านเคร่ืองจกัรและเทคนิคในการผลิตจาก
ต่างประเทศเป็นหลกั 

สภาพอุปสงค์ 
อุปสงค์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศสามารถสะท้อนได้จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเสือ้ผ้าของคนไทย

พบว่าผู้บริโภคชาวไทยให้ความสําคญักับความคงทนอันดับหนึ่ง 95 คะแนน ในขณะที่ให้ความสําคัญกับรูปแบบเพียง 74 
คะแนน ซึ่งแตกต่างกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ซับซ้อนกว่าในญ่ีปุ่ นและยุโรปที่ให้ความสําคัญกับรูปแบบเสือ้ผ้ามากกว่า 
สําหรับการตอบสนองอุปสงค์ภายนอกประเทศ ผู้ผลิตไทยส่วนมากทําการผลิตในรูปแบบของการรับจ้างผลิตตามแบบและ
มาตรฐานที่กําหนดขึน้จากผู้ ซือ้ โดยในปัจจุบันอุปสงค์ของตลาดโลกมีแนวโน้มทีจะเข้มงวดกับมาตรฐานต่าง ๆ มากขึน้
โดยเฉพาะความเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม รวมถงึมีความต้องการสิ่งทอทีต้่องใช้เทคโนโลยขีัน้สงูในการผลิตมากขึน้ 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน 
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 อตุสาหกรรมสิ่งทอไทย ประกอบด้วยอตุสาหกรรมครบวงจรตัง้แต่ต้นนํา้ไปจนถึงปลายนํา้ อย่างไรก็ตามยงัขาดความ
เชื่อมโยงระหว่างอตุสาหกรรม รวมถึงมลูคา่และระดบัการพฒันาในแต่ละอตุสาหกรรมต้นนํา้จนถงึปลายนํา้ไม่เป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนั 

นอกจากนัน้อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยมีความพยายามในการพฒันาในรูปแบบของคลัสเตอร์แต่ยงัไม่ประสบผลสําเร็จ 
เนื่องจากผู้ เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมต้นนํา้ซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้าน ในขณะที่โรงงานขนาดกลาง และขนาดใหญ่
ซึง่เป็นอุตสาหกรรมกลางนํา้ไม่เข้าร่วม 

กลยุทธ์ขององค์กรธุรกจิ โครงสร้าง และการแข่งขัน 
ผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็น SME รับจ้างผลิต (OEM) ไม่มีการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ไม่มีการพฒันาแบรนด์เพื่อเพิ่ม

มลูค่าให้กบัสินค้าของตนเอง OBM และ ODM มีน้อยมาก จึงเกิดการแข่งขนัในระดบัที่สงู และใช้กลยุทธ์ราคาเป็นหลกั ผู้ผลิต
ยงัขาดการจัดการที่ดี ไม่ได้คํานึงถึงการสร้างคุณค่าในแต่ละกิจกรรมทัง้ในส่วนของกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของ
ธุรกิจ รวมถึงไม่ได้คาํนงึถึงความเชื่อมโยงในแตล่ะกิจกรรม 

บทบาทของภาครัฐ  
ภาครัฐมีการจัดตัง้สถาบนัและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศ และมีการจดัทําและ

ดําเนินการตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม โดยกําหนดวิสยัทศัน์ในระยะ 5 ปี คือ ไทยเป็น
ศนูย์กลางสิ่งทอและแฟชัน่ของภูมิภาคอาเซยีน  

โอกาส  
การเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี และนโยบายเปิดตลาดตา่งประเทศใหม่ๆ สร้างโอกาสให้กบัผู้ผลิตไทยสามารถส่งสินค้า

ไปยงัตลาดส่งออกหลกัได้โดยเสียภาษีตํา่ลงจนกระทัง่ไม่เสยีภาษีในที่สดุ สร้างความได้เปรียบเหนือประเทศอ่ืนๆ ที่ไม่ได้จดัทํา
ข้อตกลงกบัประเทศดงักล่าว 

 

ส่วนที่ 2 ทศันคติในการรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งก าเนิดสินค้าของผู้ซือ้ที่มีต่อเสือ้ผ้าส าเร็จรูปของไทย 

ข้อมูลทั่วไป 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากแถบ ประเทศทวีปเอเชีย ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ มีประสบการณ์การ

ทํางานในอตุสาหกรรมสิ่งทอ 15 ปี ทํางานอยูใ่นบริษัททีท่ําธุรกิจด้านเสือ้ผ้า โดยเฉพาะเสือ้ผ้าสําเร็จรูปและมีตราสินค้าเป็นของ
ตนเอง ที่มีพนกังานจํานวน 1-9 คน ยอดขายเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ น้อยกว่าหรือเท่ากบั 1 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในส่วนของประเทศ
อนัดบัแรกทีบ่ริษัทสัง่ซือ้สิ่งทอ คอื ประเทศ จีน รองลงมาได้แก่ประเทศไทย เสือ้ผ้าสําเร็จรูปส่วนใหญ่ที่ซือ้ คือ ชุดลําลอง วสัดุที่
ใช้ผลิตเสือ้ผ้าสําเร็จรูป ได้แก่ วัสดุ ประเภท ผ้าทอ โดยใช้วสัดุประเภทด้ายที่ใช้ในการเย็บและปัก ได้แก่ ด้ายเย็บ และวัสดุ
ประเภทด้ายที่ใช้ในการทอและปักได้แก่ด้ายสําหรับทอผ้ายดืเป็นส่วนใหญ่  
 
มิติภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า 
การเปรียบเทยีบมิติภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าของทุกประเทศ 

1. ปัจจยัด้านราคา  
เสือ้ผ้าสําเร็จรูปจากจีนมีภาพลกัษณ์ไม่แพงและราคาสมเหตสุมผลที่สดุ โดยไทยมีภาพลกัษณ์ที่มีราคาแพงที่สุด และ

ไม่สมเหตสุมผลที่สดุ แต่เชื่อถือได้มากที่สดุ ในขณะทีอ่ินเดียมีภาพลกัษณ์ในด้านเชื่อถือไม่ได้ทีส่ดุ เสือ้ผ้าสําเร็จรูปของไทยและ
อินเดียถกูมองว่าเป็นสินค้าทีห่รูหรากวา่สินค้าประเทศอ่ืนทีนํ่ามาเปรียบเทยีบ ในขณะทีจี่นมีภาพลกัษณ์ในด้านสินค้าไม่หรูหรา
มากทีส่ดุ สินค้าของไทยเป็นสินค้าทีถ่กูมองว่าเป็นสินค้าเฉพาะมากที่สดุ ซึ่งตรงข้ามกบัเวียดนามที่มีสินค้าในภาพลกัษณ์ที่เป็น
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สินค้าทัว่ไปมากที่สดุ การผลิตสินค้าของจีนมีภาพลกัษณ์การใช้เคร่ืองจักรในการผลิตสินค้ามาก ส่วนเวียดนามมีภาพลกัษณ์ที่
มีการผลิตโดยใช้เคร่ืองจกัรน้อยมากทีส่ดุ  

2. ปัจจยัด้านบริการและคุณภาพ  
จีนเป็นประเทศที่มีภาพลักษณ์ในด้านฝีมือแรงงานไม่ค่อยมีความระมัดระวังและไม่ค่อยปราณีตและผลิตสินค้า

จํานวนมากที่สดุ โดยไทยมีภาพลกัษณ์ทีมี่ฝีมือแรงงานที่ระมดัระวงัและปราณีต และผลิตสินค้าเป็นรายชิน้มากที่สุด แต่จีนถกู
มองว่ามีเทคนิคในการผลิตก้าวหน้า และมีการกระจายสินค้าในวงกว้างมากที่สุด ในขณะที่เวียดนามมีภาพลกัษณ์ทีมีเทคนิค
การผลิตล้าหลังมากที่สุด และอินโดนีเซียถูกมองว่ามีการกระจายสินค้าในวงจํากัดมากที่สุด ภาพลักษณ์สินค้ามีความ
ลอกเลียนแบบสินค้าของจีนสงูที่สดุ โดยที่อินเดียถกูมองว่าเป็นสินค้ามีความคิดสร้างสรรค์มากทีส่ดุ 

3. ปัจจยัด้านโฆษณาและชื่อเสียง  
สินค้าของไทยมีภาพลกัษณ์ในด้านความภมูิใจที่ได้เป็นเจ้าของสงูที่สดุ โดยส่วนใหญ่มีภาพลกัษณ์ที่ไม่ค่อยภูมิใจที่ได้

เป็นเจ้าของสินค้าจากประเทศจีน แตป่ระเทศจีนเป็นประเทศทีม่ีภาพลกัษณ์ในการทําโฆษณามากที่สดุ ในขณะที่เวียดนามเป็น
ประเทศที่ถกูมองวา่มีการโฆษณาน้อยที่สดุ ตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด คือ ตราสินค้าจากประเทศไทย ในขณะที่ตราสินค้า
จากอินโดนีเซียไม่เป็นทีรู้่จกัที่สดุ 

4. ปัจจยัด้านการออกแบบและรูปแบบ 
เสือ้ผ้าสําเร็จรูปของประเทศจีนมีขนาดและรูปแบบให้เลือกจํานวนมากที่สดุ และมีภาพลกัษณ์ในการท่ีให้ความสําคญั

กบัรูปลักษณ์ภายนอกที่สุด โดยเสือ้ผ้าสําเร็จรูปจากประเทศอินโดนีเซียมีขนาดและรูปแบบสินค้าให้เลือกจํานวนจํากัดที่สุด  
และไทยให้ความสําคญักับการใช้งานมากที่สุด สินค้าจากไทยมีการใช้สีอย่างเหมาะสมที่สุด โดยสินค้าจาก เวียดนามเป็น
สินค้าที่มีภาพลกัษณ์การใช้สีอย่างไม่เหมาะสมที่สดุ 

5. ปัจจยัด้านภาพลักษณ์ของลูกค้า  
ประเทศจีนมีภาพลกัษณ์ในด้านจําหน่ายสินค้าสําหรับลูกค้าอายนุ้อยที่สุด โดยประเทศ อินเดียมีภาพลกัษณ์ในการ

จําหน่ายเสือ้ผ้าสําเร็จรูปให้กบัลูกค้าอายมุากที่สุด สินค้าจากไทยถกูมองว่าเป็นสินค้าสําหรับผู้หญิงที่สดุ ซึ่งตรงข้ามกบัสินค้า
จากอินโดนีเซียซึง่ถกูมองวา่เป็นสินค้าสําหรับผู้ชายที่สดุ และสินค้าของไทยยงัมีภาพลกัษณ์ที่เหมาะสมกบัตลาดระดบัสูงมาก
ที่สดุ โดยสินค้าจากเวยีดนามถกูมองวา่เป็นสินค้าทีเ่หมาะสมกบัตลาดล่างทีส่ดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 466 

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 4 เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยในด้านราคาและมลูคา่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5 เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยในด้านบริการและคณุภาพ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 6 เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยในด้านโฆษณาและความเป็นที่รู้จกั 
 
 
 

1 7 2 3 4 5 6 
Price and Value 

1 7 2 3 4 5 6 
Service and Quality 

1 7 2 3 4 5 6 
Advertizing and Recognition 

1 7 2 3 4 5 6 
Design and Style 
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รูปที่ 7 เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยในด้านการออกแบบและรูปแบบ 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 8 เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยในด้านข้อมลูลกูค้า 
 

ต าแหน่งการรับรู้สินค้าประเภทเสือ้ผ้าของไทยเม่ือเปรียบเทยีบกบัประเทศจนี เวยีดนาม อินเดีย และ อินโดนีเซีย 
ในมิติภาพลักษณ์ต่างๆ 

มิติภาพลักษณ์ราคาไม่แพง-ราคาแพง และ ผลิตโดยใช้เคร่ืองจกัรมาก-ผลิตโดยใช้เคร่ืองจกัรน้อย 
พบวา่เสือ้ผ้าสําเร็จรูปของจีนเป็นประเทศเดียวทีอ่ยู่สว่นราคาไม่แพง และผลิตโดยใช้เคร่ืองจกัรมาก ส่วนประเทศอื่นๆ 

ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย และไทย อยู่ในส่วนราคาไม่แพง และผลิตโดยใช้เคร่ืองจกัรน้อย อย่างไรก็ตามจากภาพ
ดงักล่าว ยงัแสดงให้เห็นวา่ ภาพลกัษณ์ของเสือ้ผ้าสําเร็จรูปไทยแพงกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัเสือ้ผ้าสําเร็จรูปจากประเทศอื่นๆ 

 
มิติภาพลักษณ์เชื่อถอืได้-เชื่อถอืไม่ได้ และ ความเฉพาะ-ทั่วไป 
พบว่าสินค้าเสือ้ผ้าของไทยเป็นประเทศเดียวที่อยู่ส่วนเชื่อถือได้ และมีความเฉพาะ ประเทศ อินโดนีเซียอยู่ ในส่วน 

เชื่อถือได้ แต่เป็นเสือ้ผ้าสําเร็จรูปทัว่ไป สําหรับประเทศอื่นๆ ได้แก่ เวียดนาม จีน และ อินเดีย อยู่ในส่วนเชื่อถือไม่ได้ และเป็น
เสือ้ผ้าสําเร็จรูปทัว่ไป  

 
มิติภาพลักษณ์ปราณีตในการผลิต-แรงงานฝีมือที่ไม่ค่อยมีความระมัดระวังและความปราณตีในการผลิต 

และ สินค้าผลิตจ านวนมาก-สนิค้าผลิตรายชิน้ และ แรงงานฝีมือที่มีความระมดัระวัง 
พบว่าสินค้าเสือ้ผ้าของไทยมีภาพลกัษณ์อยู่ในส่วนที่ด้านแรงงานฝีมือที่มีความระมัดระวงัและปราณีตในการผลิต 

และ อยูร่ะหวา่งเสือ้ผ้าสําเร็จรูปผลิตจํานวนมากและผลิตรายชิน้พอดี สําหรับประเทศอินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม อยู่ในส่วน
ของแรงงานฝีมือท่ีมีความระมดัระวงัและปราณีตในการผลิต และ เสือ้ผ้าสําเร็จรูปผลิตจํานวนมาก ส่วนประเทศจีนอยู่ในส่วน
ของ แรงงานฝีมือท่ีไม่ค่อยมีความระมดัระวงัและความปราณีต และเสือ้ผ้าสําเร็จรูปผลิตจํานวนมากเพียงประเทศเดยีว 

 
มิติภาพลักษณ์เทคนิคในการผลิตก้าวหน้า-เทคนิคในการผลติล้าหลัง และ สินค้ามีความคิดสร้างสรรค์-

สินค้ามคีวามลอกเลียนแบบ 

1 7 2 3 4 5 6 
Consumer’s Profile 
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พบวา่สินค้าเสือ้ผ้าของไทย อินเดีย และอินโดนีเซยี อยูใ่นส่วนของมีเทคนิคในการผลติก้าวหน้า และเสือ้ผ้าสาํเร็จรูปมี
ความคิดสร้างสรรค์ แตเ่สือ้ผ้าสําเร็จรูปจาก จีนและเวียดนามอยูใ่นส่วนของมีเทคนิคในการผลิตก้าวหน้า แต่เสือ้ผ้าสําเร็จรูปมี
ความลองเลียนแบบ 

 
มิติภาพลักษณ์ภมิูใจที่ได้เป็นเจ้าของสูง-ไม่ค่อยภมิูใจที่ได้เป็นเจ้าของ และ ตราสินค้าเป็นที่รู้จกั-ตราสินค้า

ไม่เป็นที่ รู้จกั 
พบว่าสินค้าเสือ้ผ้าของไทย และจีน อยู่ในส่วนที่ภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของสูง และ ตราสินค้าเป็นที่รู้จัก ส่วนเสือ้ผ้า

สําเร็จรูปจากประเทศ อินเดยี เวียดนาม และอินโดนีเซยี อยูใ่นส่วนของภมิูใจทีไ่ด้เป็นเจ้าของสงู แต่ตราสินค้าไม่เป็นที่รู้จกั  
 
มิติภาพลักษณ์สินค้ามีขนาดและรูปแบบให้เลือกจ านวนมาก-สินค้ามขีนาดและรูปแบบให้เลือกจ านวน

จ ากดั และ ให้ความส าคัญกบัรูปลักษณ์ภายนอก-ให้ความส าคัญกบัการใช้งาน 
พบวา่สินค้าเสือ้ผ้าของไทย เป็นประเทศเดยีวทีอ่ยูใ่นส่วนของเสือ้ผ้าสําเร็จรูปมีขนาดและรูปแบบให้เลือกจํานวนมาก 

และให้ความสําคัญกับการใช้งาน สําหรับประเทศอ่ืนๆ ได้แก่ จีน อินเดีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย อยู่ในส่วนของส่วนของ
เสือ้ผ้าสําเร็จรูปมีขนาดและรูปแบบให้เลือกจํานวนมาก และ ให้ความสําคญักบัรูปลกัษณ์ภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9 มิติภาพลกัษณ์ราคาไม่แพง-ราคาแพง และ 
ผลิตโดยใชเ้คร่ืองจกัรมาก-ผลิตโดยใชเ้คร่ืองจกัรนอ้ย 

 

รูปท่ี 10 มิติภาพลกัษณ์เช่ือถือได-้เช่ือถือไม่ได ้และ 
ความเฉพาะ-ทัว่ไป 

 ้อย 

 

รูปท่ี 11 มิติภาพลกัษณแ์รงงานฝีมือที่มีความระมดัระวงั 
และ ปราณีตในการผลิต-แรงงานฝีมือที่ไม่ค่อยมีความ
ระมดัระวงัและความปราณีตในการผลิต และ สินคา้ผลิต

จ านวนมาก-สินคา้ผลิตรายนอ้ย 
 

รูปท่ี 12 มิติภาพลกัษณ์เทคนิคในการผลิตกา้วหนา้-
เทคนิคในการผลิตลา้หลงั และ สินคา้มีความคิด

สร้างสรรค-์สินคา้มีความลอกเลียนแบบ 
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ความส าคัญของประเทศผู้ผลติสินค้า (Importance of country of origin) 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของค าถามเกี่ยวกบัระดับความส าคัญของประเทศผู้ผลิตสินค้า 

ความคดิเหน็เกี่ยวกบัประเทศผู้ผลิตสินค้า ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
Std. 

Deviation 

ในการจดัซือ้เสือ้ผ้าสําเร็จรูป ท่านให้ความสําคญักบัประเทศผู้ผลติสินค้า 4.60 ค่อนข้างมาก 1.87 

ในการมองหาสินค้าที่ตัง้ใจจะซือ้ ทา่นให้ความสําคญักบัข้อมลูประเทศผู้ผลิต
สินค้า 

4.87 ค่อนข้างมาก 1.61 

เมื่อพิจารณาตดัสินใจซือ้ ทา่นให้ความสําคญักบัข้อมลูประเทศผู้ผลิตสินค้า 4.73 ค่อนข้างมาก 2.00 

ประเทศผู้ผลิตสง่ผลต่อความมัน่ใจในการซือ้สินค้าหรือตรายีห้่อที่มีคณุภาพสงู
สดุหรือดทีี่สดุ 

5.17 ค่อนข้างมาก 1.54 

ท่านให้ความสําคญักบัคณุภาพของสินค้า โดยพิจารณาจากประเทศผู้ผลิต 5.00 ค่อนข้างมาก 1.79 

เมื่อท่านซือ้สินค้าใหม่ ข้อมลูด้านประเทศผู้ผลติสนิค้าเป็นข้อมลูแรกที่ท่านจะให้
ความสําคญั 

4.52 ค่อนข้างมาก 1.81 

ท่านให้ความสําคญักบัป้ายระบุ "ผลิตในประเทศ ...." บนเสือ้ผ้า  4.73 ค่อนข้างมาก 1.82 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า คําถาม “ประเทศผู้ ผลิตส่งผลต่อความมั่นใจในการซือ้เสือ้ผ้าสําเร็จรูปหรือตรายี่ห้อที่มี

คุณภาพสูงสดุหรือดีที่สุด” มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 5.17 โดยมีความสําคัญอยู่ในระดบัค่อนข้างมาก ส่วนคําถาม “เมื่อท่านซือ้
เสือ้ผ้าสําเร็จรูปใหม่ ข้อมลูด้านประเทศผู้ผลิตเสือ้ผ้าสําเร็จรูปเป็นข้อมูลแรกที่ท่านจะให้ความสําคญั”   มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ 

รูปท่ี 13 มิติภาพลกัษณภู์มิใจท่ีไดเ้ป็นเจา้ของสูง-ไม่
ค่อยภูมิใจท่ีไดเ้ป็นเจา้ของ และ ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั-ตรา

สินคา้ไม่เป็นท่ีรู้จกันอ้ย 

 

รูปท่ี 14 มิติภาพลกัษณสิ์นคา้มีขนาดและรูปแบบให้
เลือกจ านวนมาก-สินคา้มีขนาดและรูปแบบใหเ้ลือก

จ านวนจ ากดั และ ใหค้วามส าคญักบัรูปลกัษณ์ภายนอก-
ให้ความส าคญักบัการใชง้าน 

นอ้ย 
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4.52 โดยมีความสําคญัอยูใ่นระดบัค่อนข้างมาก สําหรับคา่เฉลี่ยรวมของทกุคําถามอยู่ในช่วงมีความสําคญัค่อนข้างมาก คือ มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.80 

ส่วนที่ 3 แนวทางกลยุทธ์การพัฒนาภาพลักษณ์ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าของเสือ้ผ้าส าเร็จรูปของไทย 

เนื่องจากผู้ เสนอโครงการวิจยัได้ออกแบบงานวิจัยเป็น 3 ระยะดงัที่นําเสนอในบทที่ 1 โดยในระยะแรกจะเป็นการ
สํารวจศกัยภาพในการพฒันาภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดของสินค้าประเภทสิ่งทอ และสํารวจทศันคติของผู้ซือ้สินค้าจาก
ต่างประเทศที่มีต่อสินค้าประเภทสิ่งทอไทย ในขณะที่ระยะที่สองจะเป็นการต่อยอดจากระยะที่หนึ่งโดยทําการสํารวจทศันคติ
ของผู้บริโภคในตลาดตา่งประเทศโดยตรง และในระยะทีส่ามจะได้เช่ือมโยงผลจากงานวิจัยที่ได้ทัง้หมดมานําเสนอเป็นกลยทุธ์
การพฒันาภาพลกัษณ์แหล่งกําเนิดสินค้า (Country of Origin Image) เพื่อการนําไปใช้ในภาคปฏิบตัิโดยการสร้างตราสินค้า
เพือ่ยกระดบัผู้ประกอบการสิ่งทอไทย โดยเฉพาะสินค้าประเภทเสือ้ผ้าสําเร็จรูปให้มีศกัยภาพในการเป็น OBM ในที่สุด ซึ่งการ
นําเสนอผลการวจิยัครัง้นีเ้ป็นเพียงผลสรุปจากโครงการในระยะที ่1 เทา่นัน้ จึงยงัไม่สามารถเช่ือมโยงข้อมลูทัง้หมดเป็นกลยุทธ์
การพฒันาภาพลกัษณ์แหลง่กําเนิดสินค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ คณะผู้วิจยัจงึขอนําเสนอเป็นแนวทางเบือ้งต้น ซึง่ได้มาจาก
การเก็บข้อมลูทัง้ในส่วนของการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ที่เก่ียวข้องในอตุสาหกรรม การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกับผู้ซือ้ และ
การสมัมนากลุ่มย่อยกบัผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการสร้างกลยทุธ์การพฒันาภาพลกัษณ์แหล่งกําเนิดสินค้าสําหรับสินค้าประเภท
เสือ้ผ้าสําเร็จรูป มานําเสนอเป็นข้อเสนอแนะของคณะผู้ วิจยัดงันี ้
 การทําการตลาดสําหรับสินค้าประเภทเสือ้ผ้าสําเร็จรูปของไทย จําเป็นต้องมีการกําหนดตลาดเป้าหมายให้ชดัเจน
ก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการประเภทเสือ้ผ้าสําเร็จรูปของไทยมีความแตกต่างด้านศกัยภาพการผลิตค่อนข้างมาก เช่น ขนาด
โรงงานใหญ่ กลาง เล็ก หรือลกัษณะการผลิตทีเ่น้นแบบการผลิตจํานวนมาก ตามคําสัง่ซือ้เทา่นัน้ ไปจนถึงการผลิตจํานวนน้อย
ชิน้ต่อคําสัง่ซือ้ และมีการออกแบบเพื่อนําไปเสนอกบัลูกค้าด้วย ทําให้ต้องมีการทําการตลาดที่แตกต่างกนั เพราะลกัษณะการ
ผลิตดงักล่าวตอบสนองความต้องการของตลาดที่แตกต่างกนั กล่าวคือเป็นตลาดที่เน้นต้นทนุตํ่า จากการสัง่ผลิตจํานวนมาก 
หรือตลาดระดับล่าง ซึ่งมีคู่แข่งที่สําคญัคือ ประเทศจีน เวียดนาม อินเดีย เป็นต้น ส่วนการผลิตบางโรงงานจะเน้นการผลิต
จํานวนน้อย มีการออกแบบและผลิตทีห่ลากหลายมากขึน้ หรือตลาดระดบักลางขึน้ไป ซึ่งไม่คํานึงถึงการแข่งขนัด้านราคาเป็น
หลกั โดยมีคู่แข่ง คือ ฮ่องกง เกาหลี ไต้หวนั เป็นต้น ดงันัน้คณะผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางกลยทุธ์การพฒันาแหล่งกําเนิดสินค้า 
โดยแบ่งเป็น 2 ตลาดหลกัๆ ได้แก่ 

1. ตลาด Modern Fashion หรือตลาดสินค้าเสือ้ผ้าสําเร็จรูปแบบตามแฟชัน่โลก ที่ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการ
ลกูค้าที่เน้นความทนัสมยัเป็นหลกั 

2. ตลาด Thai Fashion หรือตลาดสินค้าเสือ้ผ้าสําเร็จรูปแบบที่เน้นความเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศไทย ที่มีความ
แตกตา่งจากประเทศอ่ืน และมีความคลาสสิกในการสวมใส่ 

ตลาด Modern Fashion  
ตลาดนีเ้ป็นตลาดท่ีผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ดําเนินธุรกิจอยู ่โดยเป็นการรับจ้างผลิตหรือ OEM เป็นจํานวนมาก มี

บางโรงงานเทา่นัน้ทีม่ีการออกแบบสินค้า (ODM) ไปนําเสนอให้ลกูค้าเลือก ส่วนการมีตราย่ีห้อเป็นของตนเอง หรือ ODM นัน้มี
น้อยมากๆ และหลายรายยงัไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร โดยการสร้างตรายีห้่อส่วนใหญ่จะไปขายในตลาดต่างประเทศ เพื่อ
สร้างการยอมรับก่อนจะนํามาขายในประเทศ เน่ืองจากทศันคติของคนไทยยงันิยมตรายี่ห้อของสินค้าจากต่างประเทศมากกว่า
ตรายี่ห้อของไทย 

ถึงแม้ว่าผู้ ประกอบการส่วนใหญ่จะเป็น OEM แต่ก็มีมาตรฐานการผลิตที่เน้นคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้ซือ้
ค่อนข้างสูง โดยจากผลการศึกษาครัง้นีพ้บว่า ผู้ซือ้มีความเห็นว่าสินค้าเสือ้ผ้าสําเร็จรูปของไทยมีความน่าเชื่อถือที่สุด มีการ
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ผลิตเป็นรายชิน้มากกว่าการผลิตแบบจํานวนมาก และมีภาพลกัษณ์ในการผลิตโดยใช้ฝีมือแรงงานที่มีความระมัดระวังและ
ความประณีตในการผลิตมากกว่าประเทศคู่แขง่อ่ืน เช่น จีน เวียดนาม อินเดีย และอินโดนีเซยี 
 นอกจากนีจ้ากการศกึษายงัพบว่า ผู้ซือ้มองว่าภาพลกัษณ์ของสินค้าเสือ้ผ้าสําเร็จรูปของไทยเหมาะกบัลูกค้าระดบัสูง
และมีราคาแพงกว่าของคู่แข่ง เน้นการใช้งานมากกวา่รูปลกัษณ์ภายนอกและมีรูปแบบให้เลือกทีจ่ํากดั แต่มีการใช้สีที่เหมาะสม 
และมีตราสินค้าเป็นทีรู้่จกัมากกวา่ของประเทศคู่แข่ง ถึงแม้จะมีการกระจายสินค้าและการโฆษณาที่น้อยกว่าประเทศคู่แข่ง เช่น 
จีน เวยีดนาม และอินเดีย 
 จากผลการศึกษาดงักล่าวทําให้สามารถเสนอแนะแนวทางกลยุทธ์การพัฒนาภาพลักษณ์แหล่งกําเนิดสินค้าของ
สินค้าประเภทเสือ้ผ้าสําเร็จรูปของไทยได้วา่ ควรเน้นกลยทุธ์การสื่อสารการตลาด (IMC) ในการสร้างการรับรู้ในภาพลกัษณ์ของ
สินค้าประเภทเสือ้ผ้าสําเร็จรูปของไทยให้มากขึน้ โดยเฉพาะในด้านคณุค่าของสินค้าที่มีคุณภาพ (Quality) เหนือกว่าประเทศ
คู่แข่ง และการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา (Delivery) และไม่ควรแข่งขนัในกลยทุธ์ด้านต้นทนุการผลิต (Cost) กบัประเทศคู่แข่ง 
ซึง่มีต้นทนุการผลิตที่ตํ่ากว่าในด้านวตัถดุิบทีส่ามารถผลิตได้เอง เช่น จีนและอินเดยี ซึง่ผลิตฝ้ายได้เป็นอนัดบั 1 และ 2 ของโลก 
หรือด้านแรงงานราคาถูก เช่น จีนและเวียดนาม ซึ่งมีอตัราค่าแรงงานเพียง USD 0.28 ต่อชัว่โมง นอกจากนีค้วรมีการเน้นกล
ยทุธ์ด้านช่องทางการจดัจําหน่ายให้มากขึน้ โดยนอกจากจะขายสินค้าผ่านตวัแทนจําหน่ายหรือ Trader ทัง้ในและต่างประเทศ
แล้ว ควรมีการออกงานแสดงสินค้า หรือการใช้กลยทุธ์ที่เรียกว่า Business Matching ในการไปเจรจาการค้าในตลาดต่างๆให้
มากขึน้ ซึง่นอกจากจะเป็นการประชาสมัพนัธ์แล้วยงัเป็นการขยายตลาดในตา่งประเทศทีเ่ป็นเสมือนการขายตรงได้มากขึน้ด้วย 
อย่างไรก็ตามการไปในลกัษณะนีผู้้ประกอบการควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางให้มากขึน้ โดยเฉพาะการหาข้อมูลใน
ตลาดทีจ่ะไปนัน้ๆ ทัง้ในด้านสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และพฤตกิรรมผู้บริโภค เพื่อการนําเสนอสินค้าที่ตรงกบัตลาดเป้าหมาย
ให้มากขึน้ 
 นอกจากนีจ้ากผลการศกึษาพบวา่ ภาพลกัษณ์ในด้านความคิดสร้างสรรค์ของเสือ้ผ้าสําเร็จรูปของไทยยงัด้อยกว่าของ
ประเทศอินเดยี แต่มีการใช้เทคนิคการผลิตทีด่ีกว่าประเทศอินเดีย จึงนับเป็นช่องทางในการพฒันากลยุทธ์ภาพลกัษณ์ประเทศ
แหล่งกําเนิดสินค้าได้ดใีนการนําไปสู่ตลาดระดบักลางสําหรับผู้ประกอบการที่มีศกัยภาพในด้านการออกแบบสินค้า โดยจะต้อง
มีการศึกษาแนวโน้มของตลาดแฟชั่นโลกให้มากขึน้ โดยเน้นการพัฒนาให้มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึน้ และการใช้สีให้
เหมาะสม ซึ่งประเทศไทยก็ทําได้ดีในระดบัหนึ่งจากภาพลักษณ์ที่ผู้ ซือ้มีต่อสินค้าประเภทเสือ้ผ้าสําเร็จรูปของไทยแต่หาก
ต้องการทีจ่ะแขง่ขนัในระดบักลางถงึระดบัสงู ซึง่มีคู่แข่งทีส่ําคญั เช่น ญ่ีปุ่ น เกาหลี ฮ่องกง หรือไต้หวนั ที่เป็นประเทศผู้ นําด้าน
แฟชั่นในตลาดกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจากข้อมลูมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเคร่ืองนุ่มห่มไทยเมื่อเดือน
ตลุาคม ปี 2550 พบวา่ มลูคา่การส่งออกในตลาดสหรัฐอเมริกา และยโุรปลดลงจนมีตวัเลขทีต่ิดลบ ขณะที่มลูค่าการส่งออกกบั
ประเทศในทวปีเอเชีย ยกเว้นประเทศญ่ีปุ่ นกลบัมีแนวโน้มที่เพิ่มขึน้ จึงเป็นอีกตลาดที่น่าสนใจ  

อย่างไรก็ตามการจะเป็นผู้นําด้านแฟชั่นนัน้ จําเป็นอย่างย่ิงที่ผู้ประกอบการไทยต้องพัฒนาศกัยภาพของตนในด้าน
การออกแบบที่สร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทนัสมัยขึน้เพื่อพัฒนารูปแบบของสินค้าให้มีคุณภาพมากขึน้ โดยนัก
ออกแบบของไทยต้องมีความรู้ตัง้แตเ่ร่ืองของผ้าชนิดต่างๆ และการใช้เทคนิคในการผลิตตา่ง เช่น การฟอก การย้อม และการใช้
สี เป็นต้น ซึง่จากข้อมลูทตุิยภมิูพบว่า อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทยยงัมีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ล้าสมัย แรงงานยงัมีระดบั
การศึกษาที่ตํ่ากว่ามัธยมปีที่ 6 (ม. 6) จํานวนมากกว่า 50% ของแรงงานทัง้หมดในอุตสาหกรรม รวมทัง้มีบุคลากรผู้ จบ
การศึกษาด้านสิ่งทอโดยตรงน้อยกว่า 1% ของบุคลากรทัง้หมดในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ทําให้การพฒันาทกัษะ
ความชํานาญของบุคลากรด้านนีมี้น้อย อันจะส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของเสือ้ผ้าสําเร็จรูปของไทยเพื่อการ
แขง่ขนัในตลาดระดบักลาง ซึง่ประเทศคู่แข่งมีศกัยภาพด้านนีค้่อนข้างมาก โดยการพฒันาด้านบุคลากรนีจ้ะเป็นไปด้วยดีหาก
ได้รับการสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐบาลให้เป็นในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ การพฒันาบุคลากรด้านการผลิตระดับล่างโดย
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์โดยกรม ส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งได้
ดําเนินการมาแล้วจากโครงการกรุงเทพเมืองแฟชัน่ แต่ไม่ได้ดาํเนินการอยา่งต่อเนื่อง 

นอกเหนือจากตลาดในเอเชียดงักล่าวแล้ว ยงัมีตลาดอื่นๆที่น่าสนใจสําหรับผู้ประกอบการผลิตเสือ้ผ้าสําเร็จรูปของ
ไทย เช่น ประเทศรัสเซีย ซึง่มีแนวโน้มการเตบิโตทางเศรษฐกิจทีด่ีขึน้ จากการเป็นผู้ผลิตนํา้มนัรายใหญ่ของโลก แต่ประชากรยงั
มีรายได้ที่ไม่สงูนกั ทาํให้เป็นตลาดระดบักลางที่น่าสนใจ หรือประเทศในทวีปอัฟริกา ซึ่งเป็นประเทศใหม่ๆที่ยงัมีความต้องการ
ของตลาดในด้านสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งหม่อยูม่าก เพราะมีประชากรจํานวนมาก ถงึแม้จะมีรายได้ไม่มากนกัก็ตาม 
 นอกจากนีผ้ลการศกึษายงัพบว่า ผู้ซือ้ให้ความสําคญักบัประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าในระดบัมาก โดยเฉพาะเมื่อนําไป
สมัพนัธ์กบัคณุภาพของสินค้า และการซือ้สินค้าใหม่ แต่ให้ความสําคญักบัป้ายระบุ ‚Made in…..‛ ในระดบัที่น้อยกว่า ซึง่อาจ
เป็นไปได้วา่ผู้ซือ้ส่วนใหญ่จะสนใจข้อมลูเก่ียวกบัประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าเมื่อต้องตดัสินใจซือ้ โดยการสอบถามหรือหาข้อมูล
จากผู้ขายโดยตรง จงึไม่ได้สนใจป้ายระบุแหล่งกําเนิดสนิค้า นอกจากนีส้ินค้าบางชนิดถกูผลิตจากหลายๆประเทศ โดยบางส่วน
ของสินค้าอาจถกูผลิตในตา่งประเทศกนั แต่ป้ายระบุแหล่งกําเนิดสินค้าอาจระบุเพียงประเทศเดียวที่มีมลูค่าของต้นทุนสูงที่สดุ 
อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจยัยงัคงเสนอแนะวา่ ผู้ประกอบการยงัควรให้ความสําคญัในการส่ือสารด้วยป้ายระบุ ‚Made in…..‛ เพื่อ
สื่อสารกบัผู้บริโภคได้วา่สินค้าของประเทศไทยนัน้มีคณุภาพเหนือกว่าประเทศคู่แข่งอย่างไร ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการไทยจะเน้น
การผลิตตามคําสั่งซือ้ หรือ OEM ก็ตาม เพราะจะเป็นแนวทางการพัฒนาภาพลกัษณ์สินค้าประเภทเสือ้ผ้าสําเร็จรูปของไทย
ไปสู่การเป็น ODM และ OBM ในท่ีสดุ 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่าแนวทางกลยุทธ์การพฒันาภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้า สําหรับกลุ่มสินค้าเสือ้ผ้า
สําเร็จรูปประเภท Modern Fashion สามารถแบ่งเป็น 2 ตลาด ดงันี ้

1. ตลาดสินค้าทั่วไป (Mass Products) สําหรับผู้ประกอบการที่รับจ้างผลิตตามคําสั่งซือ้ (OEM) ซึ่งประเทศคู่
แขง่ขนั ได้แก่ จีน เวยีดนาม และอินโดนีเซีย ควรเน้นการแขง่ขนัท่ีคณุภาพการผลิต และสญัญาการส่งมอบที่ตรง
เวลา รวมทัง้การพยายามลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้สามารถนําเสนอราคาที่เหมาะสมกบัคุณภาพ เน่ืองจากผู้ซือ้
ส่วนใหญ่ยงัมีภาพลกัษณ์ว่าสินค้าของไทยมีราคาที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตามควรสื่อสารกบัผู้ซือ้ให้มากขึน้ใน
ด้านความเหมาะสมของราคากบัคณุภาพ  และพยายามรักษาคุณภาพการผลิตให้มีความสมํ่าเสมอ ซึง่ประเทศ
คู่แข่งยงัจดัการได้ไม่ดนีกั นอกจากนีผู้้ประกอบการควรมองหาตลาดใหม่ๆ เพื่อลดความรุนแรงของการแขง่ขนักบั
ประเทศที่มีต้นทนุการผลิตตํา่อยา่งจีนหรือเวียดนามในตลาด เช่น สหรัฐอเมริกา และยโุรป  

2. ตลาดสินค้าเฉพาะ (Niche Market) เป็นตลาดสําหรับผู้ประกอบการที่มีความสามารถทัง้การรับจ้างผลิตตาม
คําสัง่ซือ้ (OEM) และความสามารถในการออกแบบสินค้าเพื่อนําเสนอกบัผู้ซือ้ (ODM) โดยการพฒันาคณุภาพ
การผลิตและการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้มีความน่าสนใจมากขึน้ ด้วยการพฒันาบุคลากรด้านการออกแบบให้มี
ความรู้ตัง้แต่ลกัษณะของผ้า การออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มีความทันสมัย (Modern) ตามทันแนวโน้มแฟชั่นโลก
และมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึน้ โดยเน้นทัง้ด้านการใช้งานและรูปลักษณ์ภายนอก รวมทัง้การรู้จักใช้สีให้
เหมาะสม และการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีทนัสมยั 

นอกจากนีก้ารสนบัสนนุจากภาครัฐเป็นสิ่งที่ช่วยผู้ประกอบการได้อย่างมากในการพฒันาให้เป็น ODM หรือ OBM ใน
ด้านการมีศนูย์พฒันาฝีมือแรงงานทีเ่ฉพาะเจาะจง เช่น ศนูย์พฒันาด้านการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ หรือการเพิ่มโอกาส
ด้านการศกึษาให้แรงงานระดบัล่างให้มีการศึกษาสูงขึน้ เพื่อให้การพฒันาความรู้ด้านการผลิตดีขึน้ รวมทัง้การสนับสนนุจาก
ภาครัฐในการเปิดตลาดใหม่ๆ หรือการทําการตลาดกับกลุ่มเฉพาะในตลาดเดิม ด้วยการออกงานแสดงสินค้า และการจับคู่
ธุรกิจ (Business Matching) ซึง่ต้องใช้เงินลงทนุจํานวนมาก  
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สําหรับการสร้างผู้ประกอบการท่ีมีตรายีห้่อของตนเองนัน้ สาํหรับตลาดแบบสินค้าทัว่ไปคงทาํได้ยาก เน่ืองจากคู่แข่งมี
ศกัยภาพมากกวา่และมีช่ือเสียงในการเป็นผู้ นําแฟชัน่อยูแ่ล้ว เช่น คู่แข่งจากประเทศญ่ีปุ่ น เกาหลี หรือฮ่องกง แต่สําหรับตลาด
สินค้าเฉพาะ อาจทําได้ด้วยการรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแนวโน้มแฟชั่นโลก และการพัฒนาบุค ลากรที่เป็น 
Designer และ Marketer รวมทัง้การส่งเสริมให้ Designer และ Marketer ทํางานร่วมกนัมากขึน้ ตัง้แต่การรู้จักผู้บริโภคใน
ตลาดต่างๆ การออกแบบให้ตรงกับความต้องการ การทําการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และการสื่อสารเร่ืองราวของ
ผลิตภณัฑ์ไปยงัผู้บริโภคให้ชดัเจนมากขึน้ 

ตลาด Thai Fashion 
 ตลาดนีย้งัมีผู้ประกอบการของไทยอยู่ในตลาดน้อยราย เน่ืองจากเป็นตลาดขนาดเล็ก และมีความเฉพาะในด้านความ
ต้องการ เน้นการใช้วตัถดุิบในประเทศที่มีความเป็นไทย เช่น ผ้าฝ้าย และผ้าไหม ซึง่ผู้ประกอบการจะต้องมีความสามารถใน
การออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สามารถสื่อสารความเป็นไทยไปยงัผู้บริโภค ขณะเดียวกนัสินค้าก็ต้องมีความทนัสมยัเหมาะสมกบั
การใช้งานจริงในโอกาสต่างๆ ซึ่งหากผู้ประกอบการในตลาดนีส้ามารถพฒันาตวัเองได้มากขึน้ ก็จะสามารถพัฒนาไปสู่การ
สร้างตรายีห้่อให้กบัสนิค้าเสือ้ผ้าสําเร็จรูปของตนเองได้ (OBM)  
 ดงันัน้แนวทางกลยุทธ์การพฒันาภาพลกัษณ์ประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าสําหรับตลาด Thai Fashion ยงัมีโอกาสอีก
มากสําหรับผู้ประกอบการไทย แต่ต้องมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะมากขึน้ สร้างความแตกต่างจากประเทศอื่น 
โดยเฉพาะประเทศลาวซึง่มีวฒันธรรมที่คล้ายกบัไทยอย่างมาก รวมทัง้การสื่อสารเร่ืองราวของผลิตภณัฑ์ไปยงักลุ่มเป้าหมายให้
มากขึน้ โดยกลุ่มเป้าหมายนัน้ต้องเน้นกลุ่มเฉพาะ (Niche Market) ที่มีความชอบผลิตภณัฑ์ที่มีความเป็น Geographical 
Indication, Historical Indication หรือ Cultural & Art Indication ซึง่ตลาดที่น่าสนใจ เช่น ประเทศญ่ีปุ่ นทีมี่ความสนใจผ้าฝ้าย
ของไทย และผลิตภณัฑ์ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ อย่างไรก็ตามตลาดลกัษณะนีผู้้ประกอบการต้องมีการพฒันาตนเองอย่างมากใน
ด้านการออกแบบ และการทําการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึน้ 
 
บรรณานุกรม 
 

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์.  รายงานประเมินผลงาน BIFF&BIL 2007. 
ชยัยศ สนัติวงศ์ และนิตยา เจรียงประเสริฐ . 2548. การบริหารระบบสารสนเทศเชิงกลยทุธ์. กรุงเทพฯ: ประชุมช่าง. 
พรชยั ลิขติธรรมโรจน์. 2545. พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: โอเดยีนสโตร์. 
พิบูล ทีปะปาล. 2546. การจดัการกลยทุธ์และกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ: Diamond in Business World. 
พิมล ศรีวกิรม์. 2542. พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพฯ: ศนูย์หนงัสือแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ธนิต โสรัตน์. 2549. Transport Logistics HUB เมื่อประเทศไทยอยากเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีนและ

จีนตอนใต.้ กรุงเทพฯ: ว-ีเซร์ิฟ โลจิสติกส์. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2538. พฤติกรรมผูบ้ริโภค ฉบบัสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: พฒันาศกึษา. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2541. หลกัการตลาด. กรุงเทพ: บริษัทพีระฟิลม์ไซเทกซ์จํากดั. 
สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิ่งทอ. รายงานภาวะอตุสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุง่ห่ม เมษายน - มิถนุายน 2550. 
สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิ่งทอ. สถิติส่ิงทอไทย 2549/2550.   
สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. รายงานภาวะอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ไตรมาสท่ี 3 

ปี 2550.  

http://www.oie.go.th/industrystatus2/518.zip
http://www.oie.go.th/industrystatus2/518.zip


 

 474 

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ. 2551. รายงานการศึกษาโครงการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของอตุสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย ระยะท่ี 1. สิงหาคม 2551. 

สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ. 2551. รายงานการศึกษาโครงการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของอตุสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย ระยะท่ี 2. สิงหาคม 2551. 

Chasin, J. and Jaffe, E. 1979. A Industrial buyer attitudes toward goods made in eastern Europe. Columbia 
Journal of World Business, 14, 74-81. 

Etteron, R., Wagner, J. & Gaeth, G. 1998. Evaluating the effect of country of origin and the ‘made in the USA’ 
campaign: a conjoint approach. Journal of Retailing, Vol. 64 No.1, 85-100. 

Frankel, J.A. 2000. Globalization of the Economy. National Bureau of Economic Research.  Working 
Paper No. 7858. 

Johansson, J.K., Douglas, S.P. and Nonaka, I. 1985. Assessing the impact of country of origin on product 
evaluation: a new methodological perspective. Journal of Marketing Research. 22, 388-96 

Johansson, J.K. 1997. Global marketing: Foreign entry, local marketing, and global management. Chicago: 
Irwin. 

Kaynak, E., Kuchukemiroglu, O. & Hyder, A. S. 2000. Consumers’ country-of-origin (COO) perceptions of 
imported products in a homogeneous less-developed country. European Journal of Marketing, 
Vol.34 Nos 9.10, 1221-41. 

Lin. C. H., and Kao, D. T. 2004. The impacts of country-of-origin on brand equity. Journal of American 
Academy of Business, 5(1), 37-40. 

Nagashima, A. 1970. A comparison of Japanese and U.S. attitudes toward foreign products. Journal of 
Marketing, 34(1), 68-74. 

Nagashima, A. 1977. A comparative ‘made in’ product imaged survey among Japanese businessmen. 
Journal of Marketing, 41, 95-100. 

Narayana, C. L. 1981. Aggregate images of American and Japanese products: implication on international 
market. Columbia Journal of World Business, 16, 31-35. 

Onkvisit, S., & Shaw, J. J. 1997. International marketing: analysis and strategy (3rd ed.). Upper Saddle River, 
NJ: Prentice-Hall.  

Parameswaran, R., & Pisharodi, R. M. 1994. Facets of country of origin image: An empirical assessment. 
Journal of Advertising, 23(1), 43-57. 

Porter, M. E. 1985. Competitive Advantage. New York: Free Press. 
Porter, M. E. 1990. The Competitive Advantage of Nations.  New York: Free Press. 
Roth, M. S., & Romeo, J. B. 1992. Matching product category and country image perceptions: A framework 

for managing country-of-origin effects. Journal of International Business Studies, 23(3), 477-497. 
 Textiles Intelligence Ltd. 2005.  Textile Outlook International, Jan-Feb. 

World Trade Organization. 2000.  International Trend and statistics. 



 

 475 

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

การศึกษาเปรียบเทยีบข้อบงัคับส าหรับนักวิชาชพีบญัชรีะหว่างประเทศไทย 
ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินเดีย 

A Comparative Study of Regulations for Professional Accountants in Thailand,  
Singapore and India 

ชศูรี  เทีย้ศิริเพชร* 
 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบข้อบังคับสําหรับนกัวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย  ประเทศสิงคโปร์และประเทศ
อินเดีย  มีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบข้อบังคบัสําหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย  ประเทศสิงคโปร์และประเทศ
อินเดีย  โดยศึกษาจากกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้องได้แก่  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  ข้อบังคบัสําหรับบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของทัง้ 3 ประเทศ และข้อบังคบัสําหรับนักวิชาชีพบัญชีของสหพนัธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ 
(International Federation of Accountants: IFAC)  รวมทัง้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทตุิยภูมิอื่น ข้อมูลที่ได้นํามาศึกษา
เปรียบเทียบใน 5 ประเด็น  ได้แก่  การเปรียบเทียบด้านคุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชี  ด้านการควบคุมกํากับดูแลการ
ปฏิบตัิงานของนกัวิชาชีพบญัชี  ด้านจรรยาบรรณของนักวิชาชีพบญัชี  ด้านบทลงโทษสําหรับนกัวิชาชีพบญัชี  และการ
เปรียบเทยีบกบัข้อบงัคบัสําหรับนกัวชิาชีพบญัชีของ IFAC 

ผลการศกึษาพบว่า  การเปรียบเทียบข้อบงัคบัด้านคณุสมบตัิ นกัวิชาชีพบญัชีของประเทศไทยมีอายขุัน้ตํ่า 18 ปี  มี
วุฒิการศึกษาขัน้ตํ่าระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  ไม่ต้องผ่านการฝึกหดังานก่อนการปฏิบัติงานจริง  ไม่ต้องผ่านการ
ทดสอบทางวิชาชีพ  และมีการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพน้อยกว่าอีก 2 ประเทศ  ส่วนนกัวิชาชีพบัญชีของประเทศ
สิงคโปร์และประเทศอินเดียมีอายขุัน้ตํ่า 21 ปี  มีวุฒิการศึกษาขัน้ตํ่าระดบัปริญญาตรี  ผ่านการฝึกหดังานก่อนการปฏิบตัิงาน
จริง    ผ่านการทดสอบทางวชิาชีพในวิชาที่นอกเหนือจากวิชาเก่ียวกบัการบญัชีและกฎหมาย  และมีการพฒันาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวชิาชีพมากกว่าข้อบงัคบัของประเทศไทย 
 การเปรียบเทียบข้อบังคับด้านการควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงาน นักวิชาชีพด้านการทําบัญชีของประเทศไทย
สามารถปฏิบตัิงานได้โดยไม่ต้องเป็นสมาชิกขององค์กรทางวิชาชีพบญัชี  แต่อีก 2 ประเทศกําหนดให้นกัวิชาชีพบญัชีทกุด้าน
ต้องเป็นสมาชิกขององค์กรทางวชิาชีพบญัชี   
 การเปรียบเทียบข้อบังคับด้านจรรยาบรรณ ข้อบังคับของประเทศไทยมีการกําหนดแต่ไม่มีรายละเอียดของ
จรรยาบรรณไว้  สว่นประเทศสิงคโปร์และประเทศอินเดียมีการกําหนดรายละเอียดของจรรยาบรรณไว้มากกว่า 
 การเปรียบเทียบข้อบงัคบัด้านบทลงโทษ ทัง้ 3 ประเทศมีการกําหนดบทลงโทษสําหรับนกัวิชาชีพบญัชีทกุด้าน  ซึ่ง
ครอบคลมุทัง้โทษของการประพฤติผิดจรรยาบรรณ  และโทษของการไม่ปฏบิตัิตามข้อบงัคบัสําหรับนกัวชิาชีพบญัชี 
 การเปรียบเทียบข้อบงัคบัสําหรับนักวิชาชีพบญัชีของทัง้ 3 ประเทศกบัข้อบงัคบัของ IFAC  พบว่า  ประเทศสิงคโปร์
และประเทศอินเดียมีการกําหนดข้อบังคบัทุกด้านตามที่ IFAC กําหนด  โดยประเทศสิงคโปร์มีการกําหนดรายละเอียดของ
ข้อบังคับเก่ียวกับจรรยาบรรณของนักวิชาชีพบัญชีไว้มากที่สุดและเทียบเท่า IFAC  ส่วนประเทศไทยมีรายละเอียดเก่ียวกับ
คณุสมบตัิของนกัวชิาชีพบญัชีน้อยกว่า IFAC  และน้อยท่ีสดุ ระหว่าง 3 ประเทศ 
 โดยสรุปแล้วพบว่า  ประเทศไทยมีการกําหนดรายละเอียดของข้อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีไว้น้อยกว่าอีก 2 
ประเทศและ IFAC   ดังนัน้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกําหนดข้อบังคบัสําหรับนักวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย ควรนํา

                                                
* รองศาสตราจารย์ อาจารย์ภาควิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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ข้อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีของประเทศสิงคโปร์และประเทศอินเดียมาเป็นแนวทางในการพฒันาข้อบงัคับสําหรับนัก
วชิาชีพบญัชีของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้ามากยิง่ขึน้และสามารถแข่งขนักบัประเทศอ่ืนได้ในอนาคต 
 
Abstract  

This study is a Comparative Study of Regulations for Professional Accountants in Thailand, Singapore and 
India. The purpose of this study is to compare the regulations for professional accountants in Thailand, Singapore 
and India by studying from laws and regulations concerning professional accountants of Thailand, Singapore and 
India. That are Accountant Acts and Listed Company Rules, and also Professional Accountant Regulations of 
International Federation of Accountants (IFAC). The data also collected from other secondary data In this study, 
the result was divided into 5 issues. There were comparing professional accountant qualification, monitoring 
professional accountants, professional accountant ethics, disciplinary procedures, and Professional Accountant 
Regulations of IFAC among 3 countries. 
 For professional accountant qualification, in Thailand, the professional accountant must have 18 years old 
minimum, graduated in diploma and Bachelor’s Degree, do not need to pass practical experience and 
professional examination, but need to pass Continuing Professional Development (CPD) with less period and 
subjects than other countries. In Singapore and India, the professional accountant must have 21 years old 
minimum, graduated in Bachelor’s Degree, need to pass practical experience and professional examination that 
include non-accounting and law subjects, and also pass CPD with more period and subjects than Thailand.  
 For monitoring professional accountants, Thai accountant can work without being a member of 
professional accountant organization whereas Singapore and Indian accountant have to be member of the 
organization. 
 For professional accountant ethics, Thailand has no detail in this regulation while India has quite much 
details and Singapore has the most. 
 For disciplinary procedures, all countries has penalties for professional accountants who do not comply 
with professional accountant ethics and regulations.  
 For comparing Professional Accountant Regulations of IFAC among 3 countries, both Singapore and 
India has all regulations following IFAC but Singapore has the most professional accountant ethics regulation 
details as same as IFAC. Even so Thailand has less professional accountant qualification regulation details than 
IFAC and has the least professional accountant ethics regulation details.  
 In conclusion, Thailand has less regulation details than Singapore, India and IFAC. Thus, the sector 
responsible for making the regulations for professional accountants in Thailand should take Singapore and India 
regulations as a model to improve Thai professional accountant regulations to be more advance and competitive 
with other countries in the future. 
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บทน า 
 ในปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากขึน้  ทําให้ธุรกิจระหว่างประเทศขยาย
ตวัอย่างรวดเร็ว ทัง้ในด้านการค้าและการลงทนุ  ประเทศไทยจงึต้องร่วมทําข้อตกลงว่าด้วยการเปิดเขตการค้าเสรี (Free Trade 
Area: FTA) กบัองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนกบัประเทศ
ต่าง ๆ ทัว่โลก  วิชาชีพบญัชีเป็นสาขาหนึง่ของการค้าบริการสาขาธุรกิจวชิาชีพท่ีประเทศต่าง ๆ มุ่งหวงัที่จะให้มีการเปิดเสรีหรือ
มีการยอมรับคุณสมบัติซึ่งกนัและกันมากขึน้  ผลของการเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัย (Uruguay Round) ทําให้เกิด
ความตกลงทัว่ไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services: GATS) ภายใต้กรอบขององค์การการค้า
โลก  ประเทศไทยได้ยื่นตารางข้อผูกพนัในการเปิดการค้าเสรีสาขาธุรกิจวิชาชีพ  ซึง่รวมการบริการด้านบญัชี (ศิลปพร ศรีจั่น
เพชร, 2545 : 12-13)  ทัง้นีป้รากฏว่า  กว่า 54 ประเทศได้ยืน่ตารางข้อผูกพนัให้มีการเปิดตลาดด้านบญัชี โดยเปิดเสรีให้บริษัท
ในประเทศสามารถใช้บริการด้านบญัชีจากบริษัทในต่างประเทศได้ ทัง้นีต้้องเป็นบริษัทในประเทศที่ยินยอมให้ผู้มีสญัชาติไทย
ประกอบอาชีพสอบบญัชีในประเทศนัน้ได้ (สภาวิชาชีพบญัชี, 2547 : ออนไลน์)  ประเทศไทยจึงมีความผูกพนัตามข้อตกลง
ดงักล่าวข้างต้นที่จะต้องมีการเปิดเสรีวิชาชีพบญัชีเพิ่มมากขึน้  ทําให้จําเป็นต้องปรับปรุงจุดอ่อนทางด้านกฎหมายให้มีความ
รัดกมุมากยิง่ขึน้  เพือ่ผลกัดนัให้มีมาตรฐานบญัชีและข้อบงัคบัสําหรับนกัวิชาชีพบญัชีที่รุดหน้าและสามารถแข่งขนักบัประเทศ
อื่นได้ 
 การพัฒนาทางการบัญชีและข้อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีในแต่ละประเทศนัน้ล้วนแตกต่างกัน  ซึ่งขึน้อยู่กับ
สภาพแวดล้อมทางการบัญชีของแต่ละประเทศ  ได้แก่ ด้านการเมือง  กฎหมาย  การศึกษา  วฒันธรรม  และเศรษฐกิจ  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงระดบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของแตล่ะประเทศ  ประเทศทีม่ีระดบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ใน
ระดบัสงูยอ่มมีการบญัชีทีม่ีความซบัซ้อนมากกว่า  ส่งผลให้การบญัชีและข้อบงัคบัสําหรับนักวิชาชีพบญัชีของประเทศนัน้ ๆ มี
มาตรฐานสงูตามไปด้วย (ศิริลกัษณ์ ศุทธชัย, 2549 : 91)  ในกลุ่มประเทศแถบเอเชียด้วยกัน  ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มี
การกํากบัดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) อยู่ในระดบัสูง โดยได้รับคะแนนเป็นอนัดบัที่ 1 ของกลุ่มประเทศใน
ภมิูภาคเอเชีย  และถือเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ติดอันดบัความโปร่งใสสูงมาก (ดรรชนีชีว้ัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น 
ประจําปี 2549, 2549 : ออนไลน์) จากการจดัอนัดบัโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) การ
ที่ประเทศและองค์กรที่มีการกํากับดูแลที่ดี จะเป็นเสมือนกลไกที่ทําให้ได้รับความเชื่อถือจากนานาประเทศ  ส่งผลให้องค์กร
วชิาชีพบญัชีของประเทศสิงคโปร์เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล  ส่วนประเทศอินเดียนัน้มีการรับบริการทําบญัชีเพื่อ
การส่งออก โดยเร่ิมจากการทีส่ํานกังานบญัชีในสหรัฐอเมริกาเป็นตวักลางทําตลาดเพื่อรับให้คําปรึกษาทางด้านบญัชีและภาษี 
แล้วส่งงานบนัทกึบญัชีส่งไปให้บริษัทในอินเดยีเป็นผู้ดาํเนินการ  ซึง่ปัจจบุนัธุรกิจนีข้องประเทศอินเดยีมีการขยายไปยงัประเทศ
อื่นเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นว่าวิชาชีพการบญัชีของประเทศอินเดียมีการพัฒนาและเป็นที่ยอมรับเพราะ
สามารถสง่ออกไปยงัตา่งประเทศ (ศิริรัฐ โชติเวชการ :2550) 
 ดงันัน้ผู้ศกึษาจึงสนใจศกึษาเปรียบเทียบข้อบงัคบัสําหรับนกัวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศไทย  ประเทศสิงคโปร์และ
ประเทศอินเดยี ในประเดน็การกําหนดคณุสมบตั ิ การควบคมุ กํากบัดแูล  จรรยาบรรณ  และบทลงโทษสําหรับนกัวิชาชีพบญัชี
ของแต่ละประเทศ รวมทัง้การนําไปเปรียบเทียบกับข้อบังคับวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ 
(International Federation of Accountants: IFAC) ซึง่เป็นเป็นองค์กรระดบัสากล เพื่อพิจารณาความแตกต่างอนัจะเป็น
แนวทางในการปรับปรุงด้านข้อบังคบัสําหรับนักวิชาชีพบัญชีไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดบัสากลและสามารถแข่งขันระดบั
นานาชาตไิด้ 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 ในการศกึษาครัง้นีม้ีกรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการศึกษา ประกอบด้วยทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้
 1. ข้อบังคับส าหรับนักวิชาชีพบัญชี (Regulation of the Accountancy Profession) (IFAC, 2007 : Online) เป็น
แนวนโยบายในการกําหนดข้อบงัคบัสําหรับนกัวิชาชีพบญัชีของสหพนัธ์นักบญัชีระหว่างประเทศ (IFAC)  ซึง่ถือเป็นแนวทาง
ให้กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกสามารถนําไปใช้ในการกําหนดข้อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีในประเทศของตนได้   ซึ่ง
แนวนโยบายได้ระบุว่า  ข้อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีที่ดีต้องมีการกําหนดเนือ้หาครอบคลุม  ในเร่ืองดังต่อไปนี ้ได้แก่1)
คุณสมบัติของนักวิชาชีพบัญชี (Entry and Licensing Requirements) โดยเฉพาะอย่างย่ิงคุณสมบัติด้านการศึกษา 
(Education Requirements) 2) การควบคุม  กํากบัดูแลการปฏิบตัิงานของนกัวิชาชีพบญัชี (Monitoring of  Professional 
Accountant Behavior and Performance) 3)  จรรยาบรรณของนกัวิชาชีพบญัชี (Ethical Standards) และ 4)  บทลงโทษ
สําหรับนกัวชิาชีพบญัชี (Disciplinary Systems and Procedures) 
 2. มาตรฐานการศึกษาส าหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ (International Education Standards for 
Professional Accountants: IES) (International Federation of Accountants, 2008 : Online) เป็นมาตรฐานที่กําหนด
คุณสมบตัิด้านการศกึษา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาชีพบญัชี รวมทัง้จรรยาบรรณของนกัวิชาชีพบัญชี  ซึ่ง
กําหนดโดย IFAC  ปัจจุบนัมีทัง้หมด 8 ฉบบั  คือ  IES 1 – IES 8  สําหรับมาตรฐานเก่ียวกบัการกําหนดคุณสมบตัิและ
จรรยาบรรณของนกัวชิาชีพบญัชีทีส่ําคญัมี 5 ฉบบั  (International Federation of Accountants, 2008 : Online) ดงันี ้
 2.1 IES 2:  หัวข้อในหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพบัญชี (Content of Professional Accounting Education 
Programs) ต้องมีสาระสําคญัครอบคลมุในหวัข้อตา่ง ๆ  ดงัต่อไปนี ้ 
 1) หวัข้อเก่ียวกบัการบญัชี การเงิน และหวัข้ออื่นที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยวิชา บญัชีการเงินและรายงานทางการเงิน 
บญัชีบริหารและการควบคุม ภาษีอากร ธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ การตรวจสอบและการรับรอง การเงินและการจัดการทาง
การเงิน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
 2) หวัข้อเก่ียวกับองค์กรและธุรกิจ ประกอบด้วยวิชา เศรษฐศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การกํากบัดูแลกิจการ 
จริยธรรมทางธุรกิจ ตลาดเงิน วิธีการเชิงปริมาณ พฤติกรรมองค์กร การจัดการ และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การตลาด และ
ธุรกิจระหวา่งประเทศ  
 3) หัวข้อเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยวิชา เช่น ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้
เก่ียวกบัการควบคมุเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถของผู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
 2.2 IES 4:   จรรยาบรรณของนักวิชาชีพบัญชี (Professional Values, Ethics and Attitudes) นักวิชาชีพบญัชี
ต้องมีจรรยาบรรณตาม Code of Ethics for Professional Accountants ในเร่ืองต่าง ๆ ได้แก่ ความซื่อสตัย์ ความเป็นกลาง 
ความสามารถและความระมดัระวงัทางวชิาชีพ การรักษาความลบั และการปฏบิตัิตามระเบียบทางวิชาชีพ 
  2.3 IES 5:  คุณสมบัติเกี่ยวกบัประสบการณ์การฝึกหดังาน (Practical Experience Requirements) โดย
นักวิชาชีพบัญชีต้องผ่านการฝึกหัดงานทางวิชาชีพเป็นระยะเวลานานพอที่ผู้ ขึน้ทะเบียนจะมีความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทาง
วชิาชีพ และคณุธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ เพียงพอต่อการปฏิบตัิงานวิชาชีพบญัชี  และพร้อมสําหรับการพฒันาอย่างต่อเน่ือง
ทางวิชาชีพต่อไปในอนาคต  ซึ่ง IFAC ได้กําหนดให้ผู้ที่สามารถขึน้ทะเบียนเป็นนักวิชาชีพบญัชีได้ต้องผ่านการฝึกหดังานทาง
วชิาชีพมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี  
 2.4 IES 7: การพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ (Continuing Professional Development) นักวิชาชีพบญัชีมี
หน้าที่ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาที่ทําหน้าที่เป็นนักวิชาชีพบัญชี ผ่าน
กระบวนการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ (Continuing Professional Development: CPD)  โดยระบุให้นักวิชาชีพบญัชี
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ต้องผ่านการพฒันาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพอย่างน้อย 120 ชั่วโมงภายในระยะเวลา 3 ปี  ซึ่งต้องเป็นการพฒันาความรู้
ต่อเน่ืองทางวิชาชีพที่ได้รับการรับรองทางวิชาชีพอย่างน้อย 60 ชัว่โมง  และในแต่ละปีต้องผ่านการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทาง
วชิาชีพไม่น้อยกว่า 20 ชัว่โมง  
 2.5 IES 8: คุณสมบัตด้ิานความสามารถของนักวิชาชีพสอบบัญช ี (Competence Requirements for Audit 
Professionals) นกัวชิาชีพสอบบญัชต้ีองมีคณุสมบตัทิางด้านความสามารถ โดยต้องสําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือ
เทยีบเทา่ ได้รบัการศกึษาในวชิา การตรวจสอบขัน้สงู มาตรฐานการสอบบญัชีระหว่างประเทศ วชิาบญัชีการเงินและรายงาน
ทางการเงินขัน้สงู มาตรฐานรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบญัชีการเงิน การ
ประเมินการควบคมุและความเสีย่ง และประเด็นสาํคญัที่เก่ียวข้องเป็นปัจจบุนั ต้องปฏิบตัติาม Code of Ethics for 
Professional Accountants ของ IFAC  ต้องมปีระสบการณ์การฝึกหดังานสอบบญัชีอย่างน้อย 3  ปี  และต้องเป็น
ประสบการณ์การฝึกหดังานตรวจสอบข้อมลูทางการเงิน อย่างน้อย 2 ปี และต้องมีการพฒันาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ เป็น
เช่นเดียวกบันกัวิชาชีพบญัชีตาม IES 7 
 3. ข้อบงัคับเกี่ยวกบัวิชาชีพบญัชขีองประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดีย 
 3.1 ข้อบงัคับเกี่ยวกบัวชิาชีพบัญชีของประเทศไทย ประกอบด้วยพระราชบญัญัติ 3 ฉบบั ได้แก่ พระราชบญัญัติ
การบญัชี พ.ศ. 2543 พระราชบญัญตัิวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547  และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 

 3.2 ข้อบังคบัเกี่ยวกบัวิชาชพีบัญชขีองประเทศสิงคโปร์ ประกอบด้วยพระราชบญัญัต ิ 3 ฉบบั ได้แก่ 
พระราชบญัญตัินกัวชิาชีพบญัช ี ค.ศ. 2004 (Accountants Act, 2004)  กฎระเบียบสําหรับนกัวิชาชีพบญัชี ค.ศ. 2004 
(Accountants (Public Accountants)  Rules, 2004)  และกฎระเบียบสาํหรับบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ 
(SGX-ST Listing Rules) 
 3.3 ข้อบังคับเกี่ยวกบัวชิาชพีบัญชขีองประเทศอินเดีย ประกอบด้วยพระราชบญัญัติ 5 ฉบบัได้แก่  
พระราชบญัญตัินกัวชิาชีพบญัชีรับอนญุาต ค.ศ. 1949 (Chartered Accountants Act, 1949) พระราชบญัญตัินกัวชิาชีพบญัชี
รับอนญุาต (แก้ไขเพิ่มเตมิ) ค.ศ. 2006  (Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006)  พระราชบญัญตับิริษัท ค.ศ. 
1956 (Companies Act, 1956)พระราชบญัญตับิริษัท (แก้ไขเพิม่เติม) ค.ศ. 2006 (Companies (Amendment) Act, 2006) 

และกฎระเบียบของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์อินเดีย ค.ศ. 1993  (Securities and Exchange Board of India 
(underwriters) Rules, 1993) 
 4. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกบัข้อบังคับส าหรับนักวิชาชีพบญัชี 
 ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2545)  ได้กล่าวไว้ในบทความเร่ืองนกัวิชาชีพบญัชีกบั IEG ฉบบัที่ 9  ว่า  ในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมาเศรษฐกิจไทยมีการเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากขึน้  ทําให้ธุรกิจระหว่างประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็ว  ทัง้ในด้าน
การค้าและการลงทนุ  ดงันัน้นกับญัชีในปัจจบุนัจําเป็นต้องมีการปรับตวัอย่างมากเช่นกนั  ทัง้ทางด้านความรู้ความชํานาญและ
ทักษะที่จําเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ 
(International Federation of Accountants: IFAC) เป็นองค์กรทางวิชาชีพบญัชีองค์กรหนึง่ที่มีบทบาทอยา่งมากในการพฒันา
วชิาชีพให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมดงักล่าว  ในฐานะประเทศสมาชิกของ  IFAC สมาคมนกับญัชีและ
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย (ส.บช) ได้ใช้แนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัวิชาชีพที่กําหนดโดย IFAC ในหลาย ๆ เร่ือง  โดย
จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีระหว่างประเทศ (International Standards on Auditing: ISAs) ที่กําหนดโดย IFAC  
นอกจากนีม้รรยาทของนกัวิชาชีพบญัชีจะครอบคลมุสาขาวิชาชีพบญัชีทัง้หมด 



 

 480 

 

 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการบริหารธรุกิจ ครัง้ที่ 3 
 

    
วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดยีน จ.เชียงใหม่ 

 อุเทน  เลาน าทา (2547)  ได้ศกึษาเปรียบเทียบข้อบงัคบัสําหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย  ประเทศ
มาเลเซียและประเทศเวียดนาม  โดยทําการเปรียบเทียบจากกฎหมายที่เก่ียวข้องกับนักวิชาชีพบญัชีของแต่ละประเทศ  โดย
ศกึษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมลูทตุิยภมูิทัง้ที่เป็นหนงัสือเชิงวิชาการ  วารสารนักบญัชี  กฎหมายเก่ียวกับบญัชี  และข้อมลูต่าง ๆ 
ในด้านทีเ่ก่ียวข้องกบัคณุสมบตัิของนกัวชิาชีพบญัชี  ด้านจรรยาบรรณของนักวิชาชีพบญัชี  ด้านการปฏิบตัิงานของนกัวิชาชีพ
บญัชี  ด้านการควบคมุกํากบัดแูลนกัวิชาชีพ  และในด้านบทลงโทษของนกัวชิาชีพบญัชี  ผลการศกึษาพบว่า  ประเทศมาเลเซีย
มีพัฒนาการทางด้านบัญชีที่เก่ียวข้องกับข้อบังคับของนักวิชาชีพบัญชีที่กําหนดไว้ลํา้หน้ากว่าประเทศไทยและประเทศ
เวยีดนาม  มีสถาบนัวิชาชีพท่ีหลากหลายสําหรับนกัวิชาชีพบญัชีเฉพาะด้าน  สถาบนัวิชาชีพมีอิสระในการกํากบัดแูลนกัวิชาชีพ
บญัชีด้วยกนัอย่างเต็มที่  และประเทศมาเลเซียได้บงัคบัให้นกัวิชาชีพบญัชีต้องเป็นสมาชิกกับสถาบนัวิชาชีพ  ซึง่ประเทศไทย
และประเทศเวียดนามยงัไม่มีข้อกําหนดนี ้ ในด้านการศกึษาวิชาการบญัชีเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
สามารถปฏิบตังิานในระดบัท้องถ่ินและระดบัสากลนัน้  ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียได้มีการปรับหลกัสูตรทางการศึกษา
แล้ว ซึ่งเช่ือว่าหลักสูตรดังกล่าวสามารถจะทําให้ได้คุณลักษณะของบัณฑิตทางการบัญชีที่ตลาดแรงงานต้องการ  ประเทศ
เวียดนามถึงแม้ว่าจะมีพัฒนาการที่ช้ากว่าแต่ก็เร่ิมเห็นพัฒนาการที่ดีขึ น้อย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับความช่วยเหลือและ
สนบัสนนุจากกลุม่ประเทศยโุรป  และถือได้ว่ามีพฒันาการทางการบญัชีทีร่วดเร็วมาประเทศหนึง่ในปัจจบุนั 
 Ghazala Saeed (2008) ได้เขียนบทความเร่ือง  Are Ethics Important For Professional Accountants? กล่าวว่า  
ปัจจุบนัธุรกิจในประเทศตา่งๆ มีทศิทางในการนําเสนอรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ใน
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของสถาบันวิชาชีพบัญชีของแต่ละประเทศก็ควรจะมีการกําหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ระหว่างประเทศด้วย  นักวิชาชีพการบญัชีควรให้ความสําคญัของเร่ืองจรรยาบรรณนีโ้ดยมีการเข้าศกึษาหาความรู้และมีการ
ทดสอบเพื่อรับใบอนญุาตจากสถาบนัวิชาชีพ บทบาทของนกัวิชาชีพบญัชีควรปฏิบตัิเสมือนเป็นที่ปรึกษาอิสระของกิจการ นัก
วชิาชีพบญัชีสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกได้แก่ นกัวิชาชีพบญัชีทํางานนอกกิจการโดยมีความเป็นอิสระ ได้แก่ ผู้สอบบญัชี
หรือท่ีปรึกษางานบริการอ่ืน คนกลุ่มนีค้วรสามารถให้คําแนะนํางานด้านระบบบญัชี งานภาษีอากร งานงบประมาณ ตลอดการ
แนะนําการป้องการทุจริตด้วย ซึง่จะเป็นเสริมสร้างจรรยาบรรณในองค์กร อีกกลุ่มหนึ่งได้แก่ ผู้ทําบญัชีที่ปฏิบตัิงานในองค์กร
นอกจากมีหน้าที่จัดทํางบการเงินตามกฎหมายแล้ว ควรจะมีวิธีการนําเสนอข้อมลูเพิ่มเติมที่จําเป็นเพื่อสนับสนุนการตดัสินใจ
ของผู้บริหารในการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 สมาพนัธ์นักบญัชีระหว่างประเทศ (IFAC)  ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพการบญัชีระหว่างประเทศ ประกอบด้วยสมาชิก
สถาบนัวชิาชีพชัน้นําของโบก เช่น ACCA, AICPA, ICMA, ICAP, IASB เป็นต้น ได้ร่วมกนักําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณด้าน
บญัชีระดบัสากล เพื่อสถาบนัวชิาชีพบญัชีแต่ละประเทศสามารถนําไปประยกุต์ใช้ได้  โดยไม่ควรจะน้อยกว่ามาตรฐานระหว่าง
ประเทศ  
 หลกัเกณฑ์พืน้ฐานของมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์  (Integrity)  คือ  นัก
วชิาชีพบญัชีต้องปฏิบตัิงานด้วยความซื่อตรงต่อกิจการทีป่ฏบิตัิงานอยู ่การที่ความเป็นกลาง (Objectivity)  คือนักวิชาชีพบญัชี
ต้องปฏิบัติด้วยความไม่ลําเอียง ไม่มีส่วนได้เสียในการตัดสินใจของกิจการ ความสามารถและความระมัดระวังทางวิชาชีพ 
(Professional Competence & Due Care) คือการที่นกัวิชาชีพบญัชีต้องรักษาความมีความรู้ ทกัษะในการปฏิบตัิเย่ียงนัก
วิชาชีพ การรักษาความลับ(Confidentiality )  คือการที่นักวิชาชีพบญัชีต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับรู้จากการปฏิบตัิงานให้
บุคคลอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้อง รวมทัง้ไม่นําข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และการปฏิบตัิตามระเบียบทางวิชาชีพ (Professional 
Behavior) คือ นกัวชิาชีพบญัชีต้องปฏบิตัิตามกฎระเบียบ และไม่ปฏบิตัิในสิ่งที่ทาํให้เสื่อมเสียช่ือเสียง  

 
 

http://ezinearticles.com/?expert=Ghazala_Saeed
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วิธีการศึกษา 
 

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเชิงพรรณนา โดยการขัน้ตอนการศกึษาดงันี ้
 1. การเก็บข้อมลูทตุิยภูมิ (Secondary Data) จากแหล่งข้อมลูที่เป็น  กฎหมายข้อบงัคบัเก่ียวกบัวิชาชีพบญัชีของ 3 
ประเทศที่ศกึษา รวมทัง้เอกสารทีเ่ก่ียวข้องได้แก่ งานวิจยั หนงัสือวิชาการ  วารสารวิชาการ  เอกสารประกอบการอบรมสมัมนา  
และข้อมลูออนไลน์ (Online Documents) 
 2. นําข้อมลูที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาดาํเนินการศกึษาเปรียบเทยีบข้อบงัคบัสําหรับนกัวชิาชีพบญัชีระหว่างประเทศ
ไทย  ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินเดยี  ในประเด็นต่าง ๆ ดงันี ้ได้แก่ ด้านคณุสมบตัิของนกัวิชาชีพบญัชี  ด้านการควบคุม
กํากบัดแูลการปฏบิตัิงานของนกัวิชาชีพบญัชี ด้านจรรยาบรรณของนกัวิชาชีพบญัชี ด้านบทลงโทษสําหรับนกัวิชาชีพบัญชี 
และการเปรียบเทียบกบัข้อบงัคบัสําหรับนกัวิชาชีพบญัชีของ IFAC โดยนกัวิชาชีพบญัชีในที่นีห้มายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
การทําบญัชีและผู้สอบบญัชีเทา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัของประเทศไทยกําหนด 
 3.นําผลการศึกษาเปรียบเทียบในแต่ละประเด็นของข้อบงัคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย  ประเทศ
สิงคโปร์และประเทศอินเดยี    และการเปรียบเทยีบกบัข้อบงัคบัของ IFAC แล้วสรุปผลการศกึษาและนําเสนอข้อเสนอแนะ 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศกึษาการเปรียบเทียบข้อบงัคบัสําหรับนกัวิชาชีพบญัชี ระหว่างประเทศไทย  ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินเดีย 
และของ IFAC โดยแยกเป็นประเด็น ด้านคณุสมบตัิของนกัวิชาชีพบญัชี ด้านการควบคมุกํากบัดแูลการปฏิบตังิานของนกั
วชิาชีพบญัชี ด้านจรรยาบรรณของนกัวิชาชีพบญัชี  และด้านบทลงโทษสําหรับนกัวชิาชีพบญัชี มีรายละเอียดดงันี ้

 
 1. การเปรียบเทยีบข้อบงัคับด้านคุณสมบัติของนักวิชาชพีบัญชี  
 การเปรียบเทยีบข้อบงัคบัคณุสมบตัิของนกัวิชาชีพบญัชีระหวา่งประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินเดีย  กับ
ข้อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีของ  IFAC  ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ได้แก่  อายุ  สัญชาติ  วุฒิการศึกษา  
สถาบนัการศกึษา  การฝึกหดังาน  การทดสอบทางวิชาชีพ  วิชาที่ใช้ในการทดสอบทางวิชาชีพ  และการพฒันาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวชิาชีพ ดงัแสดงในตารางที่ 1  โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดงันี ้
 1.1 ด้านอายุของนักวิชาชีพบัญชี IFAC ไม่ได้มีข้อกําหนดเก่ียวกบัอายขุองนกัวิชาชีพบญัชี  สําหรับประเทศไทยได้
มีการกําหนดให้นกัวิชาชีพด้านการทําบญัชีต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  และนกัวิชาชีพด้านการสอบบญัชีต้องมีอายุไม่
ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  ส่วนประเทศสิงคโปร์และประเทศอินเดียได้มีการกําหนดให้นักวิชาชีพบญัชีทุกด้านต้องมีอายไุม่ตํ่ากว่า 
21 ปีบริบูรณ์   
 1.2 ด้านสัญชาติของนักวิชาชีพบัญชี  IFAC ไม่ได้มีข้อกําหนดเก่ียวกับสญัชาติ  ส่วนประเทศไทยกําหนดให้นัก
วิชาชีพด้านการทําบญัชีมีสญัชาติใดก็ได้  สําหรับนักวิชาชีพด้านการสอบบญัชีต้องมีสญัชาติไทย หรือสญัชาติของประเทศที่
ยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยประกอบวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศนัน้ได้  ซึ่งนักวิชาชีพบัญชีทัง้ 2 ด้านต้องมีความรู้ภาษาไทย
เพยีงพอทีจ่ะสามารถทําบญัชี สอบบญัชี และจดัทํารายงานเป็นภาษาไทยได้  มีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐาน
การสอบบัญชี และกฎหมายภาษีอากรของไทย และได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว   ส่วน
ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินเดยีไม่ได้กําหนดเก่ียวกบัเร่ืองสญัชาตขิองนกัวชิาชีพบญัชีไว้   
ตารางที ่1  แสดงการเปรียบเทยีบคณุสมบตัิของนกัวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินเดยี  และ
ข้อบงัคบัสําหรับนกัวิชาชีพบญัชีของ IFAC 
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  * หากมีประสบการณ์ฝึกงานไม่ถึง 2 ปี และไม่สําเร็จการศึกษา หรือไม่ผ่านการทดสอบจากสถาบนัวิชาชีพ ต้องผ่าน
การทดสอบเร่ืองกฎหมายของประเทศสิงคโปร์  

คุณสมบัตขิองนักวิชาชีพบญัช ี IFAC ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินเดีย 

1. อายุของนักวิชาชีพบัญช ี
   - นกัวชิาชีพทําบญัชี 

   - นกัวชิาชีพสอบบญัช ี

   - นกัวชิาชีพบญัชีทกุด้าน 

 
 
 

ไม่กําหนด 

 
ไม่ตํา่กวา่ 18 ปี 

ไม่ตํา่กวา่ 20  ปี 

 
 
 

ไม่ตํา่กวา่ 21 ปี 

 
 
 

ไม่ตํา่กวา่ 21 ปี 
2. สัญชาต ิ
   - นกัวชิาชีพทําบญัชี 

   - นกัวชิาชีพสอบบญัช ี
  
   - นกัวชิาชีพบญัชีทกุด้าน 

 
 
 
 

ไม่กําหนด 

 
ไม่จํากดัสญัชาติ 
สญัชาตไิทยและ 

ประเทศที่คนไทยไป 
 

 
 
 
 

ไม่จํากดัสญัชาติ 

 
 
 
 

ไม่จํากดัสญัชาติ 
3. วุฒกิารศึกษาไม่ต ่ากว่าระดบั 
   - นกัวชิาชีพทําบญัชี 

   -นกัวชิาชีพสอบบญัชี 
  - นกัวชิาชีพบญัชีทกุด้าน 

 
 
 

ปริญญาตรี 

 
อนปุริญญา/ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

 
 
 

ปริญญาตรีและผ่าน
การทดสอบ 

 
 
 

ปริญญาตรี  และ
ผ่านการฝึกงาน 30-
90 ชม. 

4.สถาบันการศึกษารับรองโดย ไม่กําหนด สภาวชิาชีพบญัชี สภาวชิาชีพบญัชี สภาวชิาชีพบญัชี/รัฐ 

5. ประสบการณ์การฝึกหดังาน  
   - นกัวชิาชีพทําบญัชี 

   - นกัวชิาชีพสอบบญัชี 
  -  นกัวชิาชีพบญัชีทกุด้าน 

 
 
 

3 ปี 

 
ไม่กําหนด 

 3 ปี และ 3,000 ชม. 

 
 
 

 3 ปี* 

 
3 ปี 
4 ปี 

 

6. การทดสอบวิชาชีพ 
   - นกัวชิาชีพทําบญัชี 

   - นกัวชิาชีพสอบบญัชี 
  -  นกัวชิาชีพบญัชีทกุด้าน 

 
 
 

มีการทดสอบ 

 
ไม่กําหนด 

ทดสอบ 8 วิชา 

 
 
 

ทดสอบ 4 วิชา 

 
 
 

แบง่เป็น 3 ระดบั
ทดสอบ 18 วชิา 

7. การพัฒนาความรู้ต่อเน่ือง 
  - นกัวชิาชีพทําบญัชี 

  - นกัวชิาชีพสอบบญัชี 
  - นกัวชิาชีพบญัชีทกุด้าน 
 

 
 
 

120 ชม./3ปี 

 
27 ชม./3 ปี 
12 ชม./ปี 

 
 
 

40 ชม./ปี 

 
 
 

ผ่านหลกัสตูร Post 
Qualification 
Courses 4 วชิา/2 ปี 
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 1.3 ด้านวุฒิการศึกษา IFAC กําหนดให้นักวิชาชีพบญัชีทุกด้านต้องสําเร็จการศกึษาไม่ตํ่ากว่าระดบัปริญญาตรี  
ส่วนประเทศไทยมีการกําหนดให้นกัวิชาชีพด้านการทําบญัชีของกิจการที่มีทนุจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท  สินทรัพย์รวมไม่
เกิน 30 ล้านบาท  และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาทสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดบัอนปุริญญา หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สงู (ปวส.) ส่วนกิจการที่ขนาดเกินกว่าที่กําหนดข้างต้น ผู้ทําบญัชีต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดบัปริญญาตรี  ส่วนนัก
วิชาชีพด้านการสอบบญัชีต้องสําเร็จการศกึษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี  ส่วนประเทศสิงคโปร์กําหนดวุฒิการศึกษาขัน้ตํ่า
ต้องจบปริญญาตรีและผ่านการทดสอบวิชาชีพ  และประเทศอินเดียกําหนดให้นกัวิชาชีพบญัชีทกุด้านต้องมีวฒุิการศึกษาขัน้
ตํ่าต้องจบปริญญาตรี และผ่านการฝึกงานระหว่างเรียน 30- 90 ชัว่โมง  
 1.4 ด้านสถาบนัการศึกษาของนักวิชาชีพบญัชี  IFAC ไม่ได้กําหนดลกัษณะสถาบนัการศกึษาของนกัวิชาชีพบญัชี  
สําหรับประเทศไทยกําหนดให้นกัวิชาชีพบญัชีทกุด้านต้องสําเร็จการศึกษาจากสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาที่ได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  ส่วนประเทศสิงคโปร์ได้มีการกําหนดให้นักวิชาชีพบัญชีทุกด้านต้องสําเร็จ
การศึกษาจากสถาบนัการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี และประเทศอินเดียได้มีการกําหนดให้นัก
วชิาชีพบญัชีทกุด้านต้องจบการศกึษาจากสถาบนัการศกึษาทีไ่ด้รับการรับรองจากรัฐบาลกลาง หรือสภาวิชาชีพบญัชี  
 1.5 ด้านการฝึกหดังานของนักวิชาชพีบญัช ีIFAC กําหนดให้นกัวิชาชีพบญัชีทกุด้านต้องมีประสบการณ์การฝึกหดั
งานอยา่งน้อย 3 ปี สําหรับประเทศไทยกําหนดเฉพาะนักวิชาชีพด้านการสอบบญัชีต้องมีประสบการณ์การฝึกหดังานเป็นเวลา
ต่อเน่ืองกันไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์  และมีเวลาฝึกหัดงานรวมกันไม่น้อยกว่า 3,000 ชั่วโมง  ส่วนประเทศสิงคโปร์ได้มีการ
กําหนดให้นกัวิชาชีพบญัชีทกุด้านต้องมีประสบการณ์การฝึกหดังานทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศรวมกนัไม่น้อยกว่า 3 ปี 
หรือหากมีประสบการณ์การฝึกหดังานภายในประเทศไม่ถึง 2 ปีและไม่ได้สําเร็จการศึกษาทางการบัญชี หรือไม่ได้ผ่านการ
ทดสอบทางวิชาชีพบญัชีจากสถาบนัที่คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีกําหนด ต้องผ่านการทดสอบเก่ียวกบักฎหมายของประเทศ
สิงคโปร์  ประเทศอินเดียได้มีการกําหนดให้นกัวิชาชีพด้านการทาํบญัชีต้องมีประสบการณ์การฝึกหดังานไม่น้อยกว่า 3 ปี   ส่วน
นกัวชิาชีพด้านการสอบบญัชีของนิติบุคคลต้องผ่านการฝึกหดังานไม่น้อยกวา่ 4 ปี   
 1.6 ด้านการทดสอบทางวิชาชีพของนักวิชาชีพบัญชี IFAC กําหนดให้นักวิชาชีพบัญชีทุกด้านต้องผ่านการ
ทดสอบ ส่วนประเทศไทยกําหนดให้นักวิชาชีพด้านการสอบบัญชีเท่านัน้ต้องผ่านการทดสอบความรู้จํานวน 8 วิชา   ส่วน
ประเทศสิงคโปร์กําหนดให้นกัวิชาชีพบญัชีทกุด้านต้องผ่านการทดสอบ 4 วิชา สําหรับประเทศอินเดียกําหนดให้นกัวชิาชีพบญัชี
ทกุด้านต้องผ่านการทดสอบทางวิชาชีพโดยแบ่งเป็น 3 ระดบั จํานวน 18 วชิา   
 1.7 ด้านการศึกษาต่อเน่ืองทางวิชาชีพของนักวิชาชีพบัญช ีIFAC กําหนดให้นกัวิชาชีพบญัชีทกุด้านต้องผ่านการ
พฒันาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพอย่างน้อย 120 ชัว่โมงทกุรอบ 3 ปี  หรือ 40 ชัว่โมงต่อปี สําหรับประเทศไทยกําหนดให้นัก
วชิาชีพด้านการทําบญัชีต้องผ่านการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพอย่างน้อย 6 ชัว่โมงต่อปี และไม่ตํ่ากว่า 27 ชัว่โมงต่อ 3 
ปี  โดยต้องมีเนือ้หาเก่ียวกบัการบญัชีไม่น้อยกว่า 18 ชัว่โมง    สําหรับนกัวิชาชีพด้านการสอบบญัชีต้องผ่านการพฒันาความรู้
ต่อเน่ืองทางวิชาชีพอย่างน้อย 12 ชัว่โมงต่อปี   ส่วนประเทศสิงคโปร์ได้มีการกําหนดให้นกัวิชาชีพบญัชีทุกด้านต้องผ่านการ
พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพอย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อปี  และประเทศอินเดียได้มีการกําหนดให้นักวิชาชีพบัญชีที่เป็น
ผู้ เช่ียวชาญในแต่ละด้านต้องผ่านหลกัสตูร Post Qualification Courses ซึง่มี 4 วชิา ทกุรอบ 2 ปี ซึง่ประกอบวิชาที่เก่ียวกบัการ
จดัการและวชิาทีเ่ก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ด้วย 
 โดยสรุปการเปรียบเทยีบข้อกําหนดคณุสมบตัิของนกัวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศไทย  ประเทศสิงคโปร์และประเทศ
อินเดีย  พบว่า  นกัวชิาชีพบญัชีของประเทศไทยมีอายนุ้อยกว่า อาจเน่ืองจากข้อกําหนดด้านวฒิุการศึกษาตํ่ากว่า  ไม่ต้องผ่าน
การฝึกหดังาน  ไม่ต้องผ่านการทดสอบทางวิชาชีพ และมีการพฒันาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพน้อยกว่า  ส่วนนกัวิชาชีพบญัชี
ของประเทศสิงคโปร์และประเทศอินเดียมีอายมุากกว่า  อาจเนื่องจากมีข้อกําหนดนักวิชาชีพของทัง้ 2 ประเทศต้องผ่านการ
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ฝึกหดังาน  และผ่านการทดสอบในวิชาที่นอกเหนือจากวิชาเก่ียวกบัการบญัชีและกฎหมาย  และมีการพฒันาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพมากกว่านักวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย และเม่ือเปรียบกับข้อกําหนดของ IFAC นักวิชาชีพบัญชีของไทยมี
คณุสมบตัิตํ่ากว่าในประเด็นอาย ุคณุวฒิุ และประสบการณ์ฝึกงาน 
 
             2. การเปรียบเทยีบข้อบงัคับการควบคุม ก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของนักวิชาชีพบญัชี   
 การเปรียบเทยีบข้อบงัคบัด้านการควบคมุ กํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของนกัวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศไทย ประเทศ
สิงคโปร์ และประเทศอินเดยี  กบัข้อบงัคบัสําหรับนกัวิชาชีพบญัชีของ IFAC ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ  ได้แก่  องค์กรวิชาชีพ
บัญชีและบทบาทหน้าที่ที่มีต่อนักวิชาชีพบัญชี  ข้อบังคับและกฎระเบียบที่ใช้ควบคุมนักวิชาชีพบัญชี  การเป็นสมาชิกของ
องค์กรทางวิชาชีพบญัชี  และการควบคมุนกัวิชาชีพบญัชี  ดงัแสดงรายละเอียดในตาราง 2  
 
 ตารางที ่ 2  แสดงการเปรียบเทยีบการควบคมุ  กํากบัดแูลการปฏบิตังิานของนกัวิชาชีพบญัชี ระหวา่งประเทศ
ไทย ประเทศสงิคโปร์ และประเทศอินเดยี  กบัข้อบงัคบัสําหรับนกัวิชาชีพบญัชีของ IFAC 
 
การควบคุม ก ากับดูแล นักวิชาชีพ
บัญช ี

IFAC ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินเดีย 

1. องค์กรวิชาชีพบัญชีและบทบาท
หน้าที่ 
-  นกัวชิาชีพบญัชีทกุด้าน 

 
 

สภาวชิาชีพ 

สภาวชิาชีพบญัชี 
กระทรวงพาณิชย์ 

ตลาดหลกัทรัพย์และ
กลต. 

สภาวชิาชีพบญัชี 
ตลาดหลกัทรัพย์ 

สถาบนัวชิาชีพบญัชี 
คณะกรรมการ
กฎหมายบริษัท 
ตลาดหลกัทรัพย์   

2. ข้อบงัคับและกฎระเบยีบ 
-  นกัวชิาชีพบญัชีทกุด้าน 

 
มีข้อกําหนด 

 
พ.ร.บ. 3 ฉบบั 

 
พ.ร.บ. 3 ฉบบั 

 
พ.ร.บ. 5 ฉบบั 

3 .  กา รเ ป็นสมาชิกขององ ค์กร
วิชาชีพบญัชี 
   - นกัวชิาชีพทําบญัชี 

   - นกัวชิาชีพสอบบญัชี 
  -  นกัวชิาชีพบญัชีทกุด้าน 

 
 
 
 

ต้องเป็นสมาชิก 

 
 

ขึน้ทะเบียน 
ต้องเป็นสมาชิก 

 
 
 
 

ต้องเป็นสมาชิก 

 
 
 
 

ต้องเป็นสมาชิก 
4. การควบคุมนักวิชาชีพบญัช ี
- ด้านคณุสมบตัิ 
- ด้านการปฏิบตังิาน 
- ด้านการเพิกถอน 

 
มีการกําหนดไว้ 

ทกุด้าน 

 
มีการกําหนดไว้ 

ทกุด้าน 

 
มีการกําหนดไว้ 

ทกุด้าน 

 
มีการกําหนดไว้ 

ทกุด้าน 

  
 จากตารางที่  2  ที่แสดงการเปรียบเทียบการควบคุม  กํากบัดูแลการปฏิบตัิงานของนกัวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศ
ไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดยี  กบัข้อบงัคบัสําหรับนกัวิชาชีพบญัชีของ IFAC มีรายละเอียดดงันี ้
 2.1 ด้านองค์กรวิชาชีพบัญชีและบทบาทหน้าที่ที่มีต่อนักวิชาชีพบัญชี  IFAC มีข้อกําหนดให้มีองค์กรวิชาชีพ
กํากับดูแลนักวิชาชีพบัญชีที่เก่ียวข้อง ส่วนประเทศไทยมีสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ทําหน้าที่ในการดําเนินการ
เก่ียวกับการประกอบวิชาชีพบัญชีและนักวิชาชีพบัญชีทุกด้าน  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ทําหน้าที่ในการ
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กําหนดคุณสมบตัิและควบคุมการปฏิบตัิงานของนกัวิชาชีพด้านการทําบัญชี  และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งทําหน้าที่ในการกําหนดหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ และวิธีการในการให้ความ
เหน็ชอบนกัวิชาชีพด้านการสอบบญัชีของนิติบุคคลในตลาดหลกัทรัพย์    
 ประเทศสิงคโปร์มีสถาบนันกัวชิาชีพบญัชีแหง่ประเทศสิงคโปร์ เป็นองค์กรทางวิชาชีพบญัชีทาํหน้าที่ในการดาํเนินการ
ที่ เก่ียวกับวิชาชีพบัญชีและนักวิชาชีพบัญชีทุกด้าน  และมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ ทําหน้าที่ในการกําหนด
กฎระเบียบและกํากบัดแูลนิติบคุคลในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมลูและการกํากบัดแูลทีด่ี ส่ ว น
ประเทศอินเดยีมีสถาบนันกัวิชาชีพบญัชีแหง่ประเทศอินเดีย ทําหน้าที่ในการดําเนินการที่เก่ียวกับการประกอบวิชาชีพบญัชีทกุ
ด้าน  สํานกังานคณะกรรมกฎหมายบริษัททําหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบตัิและควบคุมการปฏิบตัิงานของนกัวิชาชีพด้าน
การสอบบัญชีที่ปฏิบัติงานในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  และมีสํานักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
อินเดียทําหน้าทีใ่นการกําหนดกฎระเบียบสําหรับนิติบุคคลในตลาดหลกัทรัพย์ และกํากบัดแูลให้นิติบุคคลดงักล่าวปฏิบตัิตาม
อย่างเคร่งครัด  เพื่อรักษาผลประโยชน์ทกุด้านของผู้ลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์อินเดีย โดยเฉพาะด้านความถกูต้องและเชื่อถือได้
ของข้อมลูทางการเงินในรายงานทางการเงินของนิติบุคคลในตลาดหลกัทรัพย์   
 2.2 ด้านข้อบังคับและกฎระเบียบที่ใช้ควบคุมนักวิชาชีพบัญชี      IFAC มีการกําหนดข้อบงัคบัระดบัสําหรับ
องค์กรวิชาชีพเพือ่ให้ประเทศต่างๆนําไปเป็นแนวทางปฏิบตัิ สําหรับประเทศไทยมีข้อบงัคบัและกฎระเบียบที่สําคญัสําหรับนัก
วิชาชีพบัญชี  3 ฉบับ  ได้แก่ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  และ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535     
 ประเทศสิงคโปร์มีข้อบงัคบัและกฎระเบยีบทีส่ําคญัสําหรับนกัวิชาชีพบญัชี 3 ฉบบั  ได้แก่  พระราชบญัญัตินักวิชาชีพ
บญัชี ค.ศ. 2004 กฎระเบียบสําหรับนกัวิชาชีพบญัชี ค.ศ. 2004 และกฎระเบียบสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
สิงคโปร์ ส่วนประเทศอินเดียมีข้อบงัคบัและกฎระเบียบที่สําคญัสําหรับนกัวิชาชีพบัญชี 5 ฉบบั  ได้แก่   พระราชบญัญัตินัก
วิชาชีพบญัชีรับอนญุาต ค.ศ. 1949 พระราชบญัญัตินกัวิชาชีพบญัชีรับอนญุาต (แก้ไขเพิ่มเติม) ค.ศ. 2006  พระราชบญัญัติ
บริษัท ค.ศ. 1956  พระราชบญัญัติบริษัท (แก้ไขเพิ่มเติม) ค.ศ. 2006  และกฎระเบียบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
อินเดีย ค.ศ. 1993   
 2.3 ด้านการเป็นสมาชกิขององค์กรทางวิชาชีพบญัชี  IFAC มีการกําหนดให้นกัวิชาชีพบญัชีต้องเป็นสมาชิกของ
องค์กรวิชาชีพในประเทศ  สําหรับประเทศไทยได้กําหนดให้นักวิชาชีพด้านการทําบญัชีต้องเป็นสมาชิกสามญั  วิสามญั  หรือ
สมทบของสภาวิชาชีพบญัชี  หรือต้องเป็นผู้ขอขึน้ทะเบียนไว้กบัสภาวิชาชีพบญัชี    ส่วนวิชาชีพด้านการสอบบญัชีต้องเป็น
สมาชิกสามญัหรือวิสามัญของสภาวิชาชีพบญัชี  สําหรับประเทศสิงคโปร์ได้มีการกําหนดให้นักวิชาชีพบญัชีทุกด้านต้องเป็น
สมาชิกของสถาบนันกัวชิาชีพบญัชีแห่งประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดียได้มีการกําหนดให้นกัวิชาชีพบญัชีทกุด้านต้องเป็น
สมาชิกของสถาบนันกัวชิาชีพบญัชีแห่งประเทศอินเดีย  
 2.4 ด้านการควบคุมนักวิชาชีพบัญชี   IFAC มีการกําหนดข้อบงัคบัเพื่อควบคมุนกัวิชาชีพบญัชีทกุด้าน ได้แก่ ด้าน
คณุสมบตัิ ด้านปฏิบตัิ และด้านการลงโทษ  สําหรับประเทศไทยได้กําหนดเพื่อควบคุม โดยให้นกัวิชาชีพด้านการทําบญัชีต้อง
เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี  หรือขึน้ทะเบียนไว้กบัสภาวิชาชีพบัญชี  และนิติบุคคลซึง่ประกอบกิจการให้บริการด้านการทํา
บญัชีต้องจดัให้มีหลกัประกนัเพื่อประกนัความรับผิดตอ่บุคคลที ่3  สําหรับนกัวชิาชีพด้านการสอบบญัชีของนิติบุคคลทัว่ไปต้อง
เป็นสมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี  ต้องได้รับใบอนญุาตจากสภาวิชาชีพบญัชี  และต้องเข้ารับการพฒันาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ  
ใบอนญุาตเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจะสิน้ผลลง  เมื่อผู้ รับใบอนุญาตนัน้ตาย   พ้นจากการเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบญัชี   
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเน่ืองจากการประพฤติผิด
จรรยาบรรณ  ไม่ชําระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตและไม่ได้รับการผ่อนผันตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชีกําหนด    หรือไม่
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เข้ารับการอบรมตามหลกัสตูรทีส่ภาวชิาชีพบญัชีกําหนดให้ครบถ้วน  นิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการให้บริการด้านการสอบบญัชี
ต้องจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพและมีหลกัประกนัเพื่อประกนัความรับผิดต่อบุคคลที่ 3  ตามประเภท  จํานวน  หลกัเกณฑ์  และ
วธีิการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง  สําหรับนกัวิชาชีพด้านการสอบบญัชีของนิตบิุคคลในตลาดหลกัทรัพย์ต้องปฏิบตัิเช่นเดียวกับ
นกัวชิาชีพด้านการสอบบญัชีของนิติบุคคลทัว่ไป  รวมทัง้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์  ซึง่ความเหน็ชอบดงักล่าวจะสิน้สุดลงเมื่อระยะเวลาครบ 5 ปีนบัตัง้แต่วนัที่ได้รับความเห็นชอบ   ผู้สอบ
บญัชีได้แจ้งเป็นหนงัสือเพือ่ขอยตุิการปฏิบตัิงานเป็นผู้สอบบญัชี  ผู้สอบบญัชีนัน้ลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็นในการสอบ
บญัชีของนิติบุคคลในตลาดหลกัทรัพย์ตดิต่อกนัเกิน 2 ปีโดยมิได้ปฏบิตัิงานสอบบญัชีในนิติบุคคลนัน้จริง หรือไม่สามารถดํารง
คณุสมบตัิของผู้สอบบญัชีทีไ่ด้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้   
 ประเทศสิงคโปร์กําหนดให้นักวิชาชีพบญัชีทุกด้านต้องเป็นสมาชิกของสถาบันนกัวิชาชีพบญัชีแห่งประเทศสิงคโปร์ 
ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงชื่อ  หรือข้อมูลอื่นในทะเบียนนักวิชาชีพบญัชีต่อคณะกรรมการกํากบัดแูลภายใน 30 วนันบัจาก
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง หากไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ต้องถูกปรับไม่เกิน 1,000 $ และต้องถูกเพิกถอน
ใบอนญุาต  หากนกัวชิาชีพบญัชีนัน้  เสียชีวติ ไม่สามารถปฏบิตัิงานวชิาชีพบญัชีได้  เนื่องจากความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
ทางจิต  ถกูตดัสินให้ล้มละลาย  ไม่สามารถต่อใบอนญุาตได้โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรภายใน 1 เดือน  หรือถกูยกเลิกการขึน้
ทะเบียนเนื่องจากคณะกรรมการกํากับดแูลพิจารณาแล้วว่าได้รับการขึน้ทะเบียน  โดยการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ   ขาด
คณุสมบตัิของผู้ขอขึน้ทะเบียนเป็นนกัวิชาชีพบญัชี หรืออยู่ในสถานะที่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ของนักวิชาชีพบญัชีได้อีกต่อไป  
สําหรับสํานกังานบญัชีต้องถกูยกเลกิการขึน้ทะเบียน  เมื่อคณะกรรมการกํากบัดแูลพิจารณาแล้วว่า ได้รับการขึน้ทะเบียน  โดย
การทุจริต หรือประพฤติมิชอบ   ได้ยตุิการให้บริการทางวิชาชีพบญัชีในประเทศสิงคโปร์แล้ว  หรืออยู่ในสถานะที่ไม่สามารถ
ให้บริการทางวิชาชีพบญัชีได้อีกต่อไป   
 ประเทศอินเดียได้กําหนดให้นกัวิชาชีพบญัชีทุกด้านต้องเป็นสมาชิกของสถาบนันกัวิชาชีพบญัชีแห่งประเทศอินเดีย
ต้องถกูเพิกถอนใบอนญุาต  หากเสียชีวิต  ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดไว้  ถกูดําเนินคดีในขณะที่ได้รับการขึน้ทะเบียน
เป็นนกัวชิาชีพบญัชีรับอนญุาต  ถกูศาลตดัสินให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ  ไม่ยอมให้ข้อมูลตามที่ถกูร้องขอตามกฎระเบียบ 
ข้อบงัคบั หรือกฎหมายสําหรับนกัวิชาชีพบญัชี  กระทําการแอบอ้างเป็นสมาชิกสถาบนันักวิชาชีพบญัชี  สมัครใจหยุดการเป็น
นกัวชิาชีพบญัชี  หรือถกูร้องเรียนจากนักวิชาชีพบญัชีอ่ืนว่าประพฤติตนไม่เหมาะสม และได้รับการตดัสินจากศาลสงู  แล้วว่า
นกัวชิาชีพบญัชีนัน้ประพฤติตนไม่เหมาะสมจริง  
 โดยสรุปการเปรียบเทียบการควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานของนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย  ประเทศ
สิงคโปร์  และประเทศอินเดีย  พบว่า  การควบคุม กํากับดูแลการปฏิบตัิงานของนกัวิชาชีพด้านการทําบญัชีของประเทศไทย
แตกตา่งจากประเทศสิงคโปร์และประเทศอินเดยี  กล่าวคือ  นักวิชาชีพด้านการทําบญัชีของประเทศไทยสามารถปฏิบตัิงานได้
โดยไม่ต้องเป็นสมาชิกขององค์กรทางวชิาชีพบญัชี แตต้่องขึน้ทะเบียนเทา่นัน้  ซึง่อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้การควบคุม กํากบัดูแล
การปฏบิตัิงานของนกัวิชาชีพด้านการทําบญัชีของประเทศไทยทําได้ยากกว่าประเทศสิงคโปร์และประเทศอินเดีย  เน่ืองจากทัง้
ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินเดยีได้มีการกําหนดให้นกัวิชาชีพบญัชีทกุด้านต้องเป็นสมาชิกขององค์กรทางวิชาชีพบญัชี ทัง้นี ้
ทัง้ 3 ประเทศได้มีการกําหนดให้มีการควบคุมนักวิชาชีพบัญชีทุกด้าน  ทัง้ที่ปฏิบัติ งานในบริษัทที่จดทะเบียนและไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
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 3. การเปรียบเทยีบข้อบงัคับด้านจรรยาบรรณของนักวิชาชีพบญัชี  
 การเปรียบเทยีบข้อบงัคบัด้านจรรยาบรรณของนกัวิชาชีพบญัชี ระหว่างประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และ
ประเทศอินเดยี  กบัข้อบงัคบัสําหรับนักวิชาชีพบญัชีของ IFAC ประกอบด้วยประเด็น จรรยาบรรณ ได้แก่ ความซื่อสตัย์ ความ
เป็นกลาง ความสามารถและความระมดัระวงัทางวิชาชีพ การรักษาความลบั และการปฏิบตัติามระเบียบทางวชิาชีพ 
ดงัแสดงรายละเอียดในตาราง 3 
 
               ตารางที ่ 3 แสดงการเปรียบเทยีบจรรยาบรรณของนกัวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์และประเทศ
อินเดีย  กบัข้อบงัคบัสําหรับนกัวิชาชีพบญัชีของ  IFAC 

 
 จากตารางที ่ 3  แสดงการเปรียบเทียบจรรยาบรรณของนกัวิชาชีพบญัชี พบว่า  IFAC  กําหนดให้มีข้อบงัคบัเก่ียวกบั
จรรยาบรรณของนกัวิชาชีพบญัชี  โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด  ได้แก่  ความซื่อสตัย์  ความเป็นกลาง  ความสามารถและความ
ระมดัระวงัทางวิชาชีพ  การรักษาความลบั  และการปฏิบตัิตามระเบียบทางวิชาชีพ  สําหรับประเทศไทยได้มีการกําหนดให้นกั
วิชาชีพบญัชีต้องมีจรรยาบรรณอันประกอบด้วย  การมีความโปร่งใส  ความเป็นอิสระ  ความเที่ยงธรรม  และความซื่อสัตย์
สจุริต  การมีความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏบิตัิงาน  การมีความรับผิดชอบตอ่ผู้รับบริการและการรักษาความลบั  
รวมทัง้การมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น  ผู้เป็นหุ้นส่วน  หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีปฏบิตัิหน้าทีใ่ห้   
 ประเทศสิงคโปร์ได้มีการกําหนดให้นักวิชาชีพบญัชีต้องมีจรรยาบรรณอนัประกอบด้วย ความเป็นอิสระ  การปฏิบัติ
ตามแนวทางในการปฏิบัติงาน  การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียม  การรักษาความลับ  การเปลี่ยนการแต่งตัง้
ผู้ปฏบิตัิงานวชิาชีพ  การอ้างอิง และบทสรุปความก้าวหน้าในการดาํเนินงานของกิจการ และเอกสารประกอบอื่น   
 ประเทศอินเดียได้มีการกําหนดให้นักวิชาชีพบัญชีต้องมีจรรยาบรรณอันประกอบด้วย  ความเป็นอิสระ  การปฏิบัติ
ตามแนวทางในการปฏิบัติงาน  การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียม  การรักษาความลับ  และการเปลี่ยนการแต่งตัง้
ผู้ปฏบิตัิงานวชิาชีพ  
 โดยสรุปแล้ว ทัง้ 3 ประเทศมีการกําหนดจรรยาบรรณของนักวิชาชีพไว้ครอบคลุมทัง้ 4 หมวด  สอดคล้องกับ
ข้อกําหนดของ IFAC อนัได้แก่  การมีความโปร่งใส  ความเป็นอิสระ  ความเที่ยงธรรม  และความซื่อสตัย์สุจริต   การมีความรู้
ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบตังิาน  การมีความรับผิดชอบตอ่ผู้รับบริการและการรักษาความลบั  รวมทัง้การมีความ
รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น  ผู้ เป็นหุ้นส่วน  หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีปฏิบตัิหน้าที่ให้  แต่ประเทศไทยไม่มี

จรรยาบรรณของนักวิชาชพีบญัชี IFAC ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินเดีย 
1. ความซือ่สตัย์  
2. ความเป็นกลาง  
3. ความสามารถและความ
ระมดัระวงัทางวิชาชีพ  
 4. การรักษาความลบั  
5. การปฏบิตัิตามระเบียบทางวิชาชีพ 
6. หวัข้ออ่ืน   
     - การประชาสมัพนัธ์ 
    -  ค่าธรรมเนียม  
    - บทสรุปการดาํเนินงาน 

กําหนด 
กําหนด 
กําหนด 

 
กําหนด 
กําหนด 

 
ไม่กําหนด 
ไม่กําหนด 
ไม่กําหนด 

กําหนด/ไม่มีรายละเอียด 
กําหนด/ไม่มีรายละเอียด 
กําหนด/ไม่มีรายละเอียด 

 
กําหนด/ไม่มีรายละเอียด
กําหนด/ไม่มีรายละเอียด 

 
ไม่กําหนด 
ไม่กําหนด 
ไม่กําหนด 

มีรายละเอียด 
มีรายละเอียด 
มีรายละเอียด 

 
มีรายละเอียด 
มีรายละเอียด 

 
กําหนด 
กําหนด 
กําหนด 

มีรายละเอียด 
มีรายละเอียด 
มีรายละเอียด 

 
มีรายละเอียด 
มีรายละเอียด 

 
กําหนด 
กําหนด 

ไม่กําหนด 
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การกําหนดรายละเอียดของจรรยาบรรณไว้   ประเทศอินเดียมีการกําหนดรายละเอียดของจรรยาบรรณไว้มากพอสมควร  ส่วน
ประเทศสิงคโปร์มีการกําหนดรายละเอียดของจรรยาบรรณไว้มากที่สุดโดยเฉพาะหมวดการมีความโปร่งใส  ความเป็นอิสระ  
ความเที่ยงธรรม  และความซือ่สตัย์สจุริต  มีการกําหนดรายละเอียดครอบคลมุในเร่ืองตา่ง ๆ  เช่น  ครอบครัวและความสมัพนัธ์
ส่วนตวั  ค่าธรรมเนียม   ของกํานัลและการรับรอง  เป็นต้น  ซึ่งอาจเป็นตัวชีว้ดัหนึ่งที่ประเทศสิงคโปร์ได้รับรางวลัอันดบัการ
กํากบัดแูลที่ดสีงูสดุในเอเชียนัน้   
 
 4. การเปรียบเทยีบข้อบงัคับบทลงโทษส าหรับนักวิชาชพีบญัชี 
 การเปรียบเทยีบข้อบงัคบัด้านบทลงโทษสําหรับนกัวิชาชีพบญัชี ระหว่างประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และ
ประเทศอินเดยี  กบัข้อบงัคบัสําหรับนักวิชาชีพบญัชีของ IFAC ประกอบด้วยประเด็นบทลงโทษ ด้านจรรยาบรรณ และการไม่
ปฏบิตัิตาม ดงัแสดงรายละเอียดในตารางที ่ 4  
 
  ตารางที่  4  แสดงการเปรียบเทียบบทลงโทษสําหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์และ
ประเทศอินเดยี  กบัข้อบงัคบัสําหรับนกัวชิาชีพบญัชีของ  IFAC 

 
 จากตารางที่  4  แสดงการเปรียบเทียบบทลงโทษสําหรับนกัวิชาชีพบญัชี พบว่า IFAC มีการกําหนดบทลงโทษไว้ทัง้
ด้านการประพฤติผิดด้านจรรยาบรรณ และไม่ปฏบิตัิตามข้อบงัคบั ส่วนอีก 3 ประเทศมีรายละเอียดต่างกนั 
 ประเทศไทยได้มีการกําหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการทําบญัชีท่ีประพฤติผิดจรรยาบรรณต้องได้รับโทษโดยการถกู
ตักเตือนเป็นหนังสือ  ภาคทณัฑ์  พักใช้ใบอนุญาต  พักการขึน้ทะเบียน  หรือห้ามการประกอบวิชาชีพด้านที่ประพฤติผิด
จรรยาบรรณโดยมีกําหนดเวลาไม่เกิน 3 ปี  เพกิถอนใบอนญุาต  เพิกถอนการขึน้ทะเบียนหรือสัง่ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภา
วิชาชีพบัญชี  หากประกอบวิชาชีพด้านการทําบัญชีโดยไม่มีใบอนุญาตต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี  หรือปรับไม่เกิน 
60,000 บาท  หรือทัง้จําทัง้ปรับ  หากประกอบวิชาชีพด้านการทําบญัชีโดยไม่ได้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี หรือไม่ได้ขึน้
ทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี  หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท  หรือทัง้จําทัง้ปรับ  หากนัก
วิชาชีพด้านการทําบญัชีใดถูกลงโทษเนื่องจากประพฤติผิดจรรยาบรรณทําการประกอบวิชาชีพบญัชีในระหว่างนัน้ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี  หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท  หรือทัง้จําทัง้ปรับ  และหากผู้ ใดไม่ปฏิบตัิตามคําสัง่ของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณตามมาตรา 53 วรรคห้า  หรือคําสัง่ของคณะกรรมการกํากบัดแูลการประกอบวิชาชีพบญัชีตามมาตรา 61 (2) หรือ 
(3)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน  หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท  หรือทัง้จําทัง้ปรับ  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติ
บุคคล  กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  หุ้นส่วนผู้ จัดการ  ผู้ แทนนิติบุคคล  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินการของนิติบุคคลนัน้ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนัน้ ๆ ด้วย  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มี
ส่วนรู้เห็นหรือยินยอมในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนัน้  นอกจากนีน้ิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการให้บริการด้านการทํา
บญัชี  ต้องจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพตามเงื่อนไข  หากไม่ได้จดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 300,000 
บาท  และปรับอีกไม่เกินวนัละ 10,000 บาทจนกว่าจะได้ปฏบิตัิให้ถกูต้อง  สําหรับนกัวิชาชีพบญัชีด้านการสอบบญัชีที่ประพฤติ

บทลงโทษส าหรับนักวิชาชบีัญช ี IFAC ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินเดีย 
โทษประพฤติผิดด้านจรรยาบรรณ 
และไม่ปฏิบัติตามข้อบงัคับ 
 - นกัวชิาชีพบญัชีทกุด้าน 

 
มีการกําหนด 

 
ตกัเตอืน/เพกิถอน

ใบอนญุาต 
ทัง้จําคกุและปรบั 

 
พกั/เพิกถอน

ใบอนญุาตและปรับ 

 
ปรบัและจําคกุ 
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ผิดต้องได้รับโทษเพิ่มเติมจากโทษของนกัวชิาชีพด้านการทาํบญัชี   ในกรณีที่ลงลายมือช่ือรับรองการสอบบญัชี  รับรองเอกสาร
หรือแสดงความเห็นในฐานะผู้สอบบญัชี  โดยที่ตนไม่ได้เป็นผู้ สอบบญัชีรับอนุญาต หรือเป็นการกระทําในอํานาจหน้าที่ทาง
ราชการต้องได้รับโทษจําคกุไม่เกิน 3 ปี  หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท  หรือทัง้จําทัง้ปรับ  รวมทัง้นิติบุคคลซึง่ให้บริการด้านการ
สอบบญัชีทีไ่ม่ได้จดทะเบียนตอ่สภาวิชาชีพบญัชีตามเงื่อนไขที่กําหนดต้องได้รับโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาท  และปรับอีกไม่
เกินวนัละ 10,000 บาทจนกว่าจะปฏิบตัใิห้ถกูต้อง   
 ประเทศสิงคโปร์ได้มีการกําหนดให้นกัวิชาชีพบญัชีทกุด้านทีป่ระพฤตผิิดจรรยาบรรณและไม่ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของ
นกัวชิาชีพบญัชีต้องถกูพกัใช้ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพบญัชี  หรือถกูสัง่ระงบัการปฏบิตัิงานวิชาชีพบญัชีเป็นระยะเวลาไม่เกิน 
2 ปี  หรือถูกสัง่ให้จํากัดขอบเขตการปฏิบัติงานเฉพาะในรูปแบบ หรือวิธีการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกํากับดูแล 
เหน็สมควรเทา่นัน้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี  หรือถกูปรับไม่เกิน 10,000 $  หรือได้รับหนงัสือตกัเตือน  หรือถกูสัง่ให้กระทําการ
ตามที่คณะกรรมการกํากบัดูแลเห็นสมควรเท่านัน้  หรือถูกสั่งให้จ่ายเงินค่าเสียหายต่างๆ รวมทัง้ภาษีอากรที่เกิดขึน้จากการ
ปฏบิตัิงานผิดพลาดตามที่ศาลสงูสดุตดัสิน  หรือมีคาํสัง่ อ่ืน ๆ ทีเ่หมาะสมกบัแต่ละกรณี   
 ประเทศอินเดยีได้มีการกําหนดให้นักวิชาชีพบญัชีทุกด้านที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณและไม่ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของ
นักวิชาชีพบญัชีต้องถกูปรับตัง้แต่ 1,000 รูปี แต่ไม่เกิน 5,000 รูปี  หรือจําคุกไม่เกิน 6 ปี  หรือทัง้จําทัง้ปรับ  หรือถูกเพิกถอน
ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพบญัชี 
 จะเห็นได้ว่า การเปรียบเทียบบทลงโทษสําหรับนักวิชาชีพบัญชี ทัง้ 3 ประเทศ มีการกําหนดข้อบังคับเก่ียวกับ
บทลงโทษสําหรับนกัวชิาชีพบญัชีทัง้ด้านการประพฤติผิดจรรยาบรรณและไม่ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัและสอดคล้องกบั IFAC   
โดยประเทศไทยมีบทลงโทษแยกระหว่างนักวิชาชีพทําบัญชีและผู้ สอบบัญชี และมีโทษทัง้การจําคุกและเสียค่าปรับ แต่มี
ข้อจํากดัในค่าปรับ ส่วนประเทศสิงคโปร์แม้ไม่มีบทลงโทษการจําคุกแต่ค่าปรับจะครอบคลุมถึงความเสียหายอื่นที่เกิดจากการ
ปฏิบตัิงานผิดพลาดโดยมีการจํากดัวงเงิน จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่นกัวิชาชีพบัญชีในสิงคโปร์มีการปฏิบตัิงานตามข้อบงัคบั
อย่างเคร่งครัด 
   สรุปโดยรวมของการเปรียบเทียบข้อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศไทย  ประเทศสิงคโปร์  และ
ประเทศอินเดยี  กบัข้อบงัคบัสําหรับนกัวิชาชีพบญัชีของ IFAC  พบว่า  ประเทศไทย  ประเทศสิงคโปร์  และประเทศอินเดีย  มี
การกําหนดข้อบังคับเก่ียวกับการควบคุม  กํากับดูแล  การปฏิบตัิงานของนักวิชาชีพบญัชี  และข้อบังคับเก่ียวกบับทลงโทษ
สําหรับนักวิชาชีพบัญชีเช่นเดียวกับ IFAC  ในด้านการกําหนดข้อบังคับเก่ียวกับคุณสมบัติของนักวิชาชีพบญัชีนัน้  พบว่า  
ประเทศสิงคโปร์กําหนดคณุสมบตัิทกุด้านของนักวิชาชีพบญัชีตามที่ IFAC กําหนด  ประเทศอินเดียกําหนดคุณสมบตัิด้านวฒุิ
การศึกษาและประสบการณ์การฝึกหดังานตามที่ IFAC กําหนด แต่ในด้านการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพมีหน่วยวดัที่
ต่างกนั  สําหรับประเทศไทยกําหนดคุณสมบัติทุกด้านของนกัวิชาชีพบัญชีตํ่ากว่าที่ IFAC กําหนด  นอกจากนีย้งัพบว่า  การ
กําหนดข้อบงัคบัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของนกัวิชาชีพบญัชีนัน้  ทัง้ 3 ประเทศกําหนดให้มีข้อบงัคบัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของนัก
วชิาชีพบญัชีเช่นเดยีวกบัที่ IFAC  กําหนด  แต่ประเทศไทยไม่มีการกําหนดรายละเอียดของจรรยาบรรณ  ประเทศอินเดียมีการ
กําหนดรายละเอียดของจรรยาบรรณไว้มากพอสมควร  และประเทศสิงคโปร์มีการกําหนดรายละเอียดของจรรยาบรรณไว้มาก
ที่สดุ   
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อภปิรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาพบว่า  ข้อบังคับเก่ียวกับนักวิชาชีพบญัชีของประเทศสิงคโปร์และประเทศอินเดียมีข้อบงัคับและ
พฒันาการท่ีมากกวา่นกัวิชาชีพบญัชีของประเทศไทย  ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้
 1. การกําหนดข้อบังคับเก่ียวกับคณุสมบตัิของนักวิชาชีพบัญชี  ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินเดียกําหนดให้นัก
วิชาชีพบัญชีต้องสําเร็จการศึกษาขัน้ตํ่าในระดับปริญญาตรี  ผ่านการฝึกหัดงาน  ผ่านการทดสอบทางวิชาชีพในวิชาที่
นอกเหนือจากวิชาการบัญชีและกฎหมาย  ได้แก่วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  วิชาเศรษฐศาสตร์  วิชาบริหารธุรกิจ   และวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และผ่านการพฒันาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพมากกว่าประเทศไทยทัง้จํานวนชัว่โมงและเนือ้หาวิชา  ทํา
ให้นกัวชิาชีพบญัชีของทัง้ 2 ประเทศมีความรอบรู้หลายด้าน  ซึง่สอดคล้องกบัข้อบงัคบัของ IFAC ในส่วน IES 2 เร่ืองหวัข้อใน
หลกัสตูรการศกึษาวิชาชีพบญัชี (Content of Professional Accounting Education Programs) ต้องมีสาระสําคญัครอบคลุม
ในหัวข้อต่าง ๆ  นอกเหนือจากหัวข้อเก่ียวกับการบัญชี การเงิน และกฎหมาย ได้แก่ หัวข้อเก่ียวกับองค์กรและธุรกิจ 
ประกอบด้วยวิชา เศรษฐศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ ตลาดเงิน วิธีการเชิง
ปริมาณ พฤติกรรมองค์กร การจัดการ และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การตลาด และธุรกิจระหว่างประเทศ และหวัข้อเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยวิชา เช่น ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้เก่ียวกับการควบคมุเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความสามารถของผู้ ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นต้น 
 2. การกําหนดข้อบังคับเก่ียวกับการควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานของนักวิชาชีพบัญชีประเทศสิงคโปร์และ
ประเทศอินเดียกําหนดให้นักวิชาชีพบญัชีทุกด้านต้องเป็นสมาชิกขององค์กรทางวิชาชีพบญัชี  ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษา
เปรียบเทยีบข้อบงัคบัสําหรับนกัวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศไทย  ประเทศมาเลเซียและประเทศเวียดนามของ  อุเทน  เลานํา
ทา (2547)  ที่พบว่า   ประเทศมาเลเซียมีพฒันาการทางด้านบญัชีที่เก่ียวข้องกับข้อบงัคบัของนักวิชาชีพบัญชีที่กําหนดไว้ลํา้
หน้ากว่าประเทศไทยและประเทศเวียดนาม  เพราะประเทศมาเลเซียได้บังคบัให้นักวิชาชีพบัญชี ต้องเป็นสมาชิกกับสถาบัน
วชิาชีพ  
 3. การกําหนดข้อบงัคับเก่ียวกับจรรยาบรรณสําหรับนักวิชาชีพบัญชี  ประเทศสิงคโปร์ได้กําหนดรายละเอียดของ
ข้อบงัคบัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของนกัวชิาชีพบญัชีไว้มากทีส่ดุ  ซึง่สอดคล้องกบับทความเร่ืองนกัวิชาชีพบญัชีกบั IEG ฉบบัที่ 9 
ของศิลปพร  ศรีจั่นเพชร (2545) ที่กล่าวไว้ว่า  จรรยาบรรณของนักวิชาชีพบัญชี (Code of Ethics for Professional 
Accountants) จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง  โดยครอบคลมุสาขาวิชาชีพบญัชีทัง้หมดตามแนวทางของ IFAC  
 4. การแบ่งกลุ่มนักวิชาชีพบัญชีของประเทศสิงคโปร์มีมากกว่าประเทศไทย 3 สาขา ได้แก่ ผู้ บริหารการเงิน  ผู้
ประกอบวชิาชีพด้านการล้มละลาย  และผู้ ให้คําปรึกษาเก่ียวกบัการบริหาร  ส่วนนกัวิชาชีพบญัชีของประเทศอินเดียมีมากกว่า
ประเทศไทย 1 สาขา  คือ  ผู้ ให้คําปรึกษาเก่ียวกับการล้มละลาย   ทําให้นักวิชาชีพบญัชีของทัง้ 2 ประเทศมีบทบาทหน้าที่
หลากหลายกว่านักวิชาชีพบญัชีของประเทศไทย  ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ Ghazala Saeed (2008) เร่ือง  Are Ethics 
Important For Professional Accountants? ที่กล่าวไว้ว่า  บทบาทของนกัวิชาชีพบญัชีควรปฏิบัติเสมือนเป็นที่ปรึกษาอิสระ
ของกิจการ โดยนกัวิชาชีพบญัชีทํางานนอกกิจการซึง่มีความเป็นอิสระ ได้แก่ ผู้สอบบญัชีหรือที่ปรึกษางานบริการอื่น คนกลุ่มนี ้
ควรสามารถให้คําแนะนํางานด้านระบบบญัชี งานภาษีอากร งานงบประมาณ ตลอดการแนะนําการป้องการทุจริตด้วย ซึง่จะ
เป็นเสริมสร้างจรรยาบรรณในองค์กร อีกกลุ่มหน่ึงได้แก่ ผู้ทําบญัชีที่ปฏิบตัิงานในองค์กรนอกจากมีหน้าที่จัดทํางบการเงินตาม
กฎหมายแล้ว ควรจะมีวิธีการนําเสนอข้อมูลเพิ่มเติมที่จําเป็นเพื่อสนับสนนุการตดัสินใจของผู้บริหารในการใช้ทรัพยากรของ
องค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากในปัจจุบนัเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเชื่อมโยงกบัเศรษฐกิจโลกมากขึน้  เกิดการเปิดการค้าเสรีบริการ
วชิาชีพด้านบญัชี ทําให้ประเทศไทยจําเป็นต้องปรับปรุงจุดอ่อนทางด้านกฎหมายให้มีความรัดกมุมากยิ่งขึน้  เพื่อผลกัดนัให้มี
ข้อบงัคบัสําหรับนกัวิชาชีพบญัชีทีรุ่ดหน้าและสามารถแข่งขนักบัประเทศอื่นได้   
 จากการศกึษาเปรียบเทยีบข้อบงัคบัสําหรับนกัวิชาชีพบญัชีระหวา่งประเทศไทย  ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินเดีย  
ทางผู้ศกึษามีข้อเสนอแนะที่สําคญัสําหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงข้อบังคับสําหรับนกัวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยให้มี
ความก้าวหน้ามากยิง่ขึน้  สําหรับหน่วยงานท่ีมีหน้าทีใ่นการกําหนดข้อบงัคบัสําหรับนกัวชิาชีพบญัชีในประเทศไทย  ดงัต่อไปนี  ้
 1. ด้านคุณสมบตัิเก่ียวกับคุณวุฒิการศึกษา ควรกําหนดให้นักวิชาชีพด้านการทําบัญชีต้องสําเร็จการศึกษาขัน้ตํ่า
ระดบัปริญญาตรี  ผ่านการฝึกหดังาน  และผ่านการทดสอบทางวิชาชีพ  เพื่อยกระดับการปฏิบัติของนักวิชาชีพบัญชีไทยให้
แขง่ขนัระดบัสากล รวมทัง้นําไปสู่การพฒันาการจดัทําบญัชีของหน่วยงานภาคเอกชนให้ได้มาตรฐานมากขึน้ 
 2. ด้านคณุสมบตัิเก่ียวกับการทดสอบวิชาชีพ ควรกําหนดวิชาที่ใช้ในการทดสอบทางวิชาชีพให้มีความหลากหลาย
มากขึน้  นอกเหนือจากวิชาเก่ียวกับการบัญชีและกฎหมาย  เช่น  วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  วิชาเศรษฐศาสตร์  วิชา
บริหารธุรกิจ  วิชาภาษีอากร  และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมการบริหารงาน
จําเป็นต้องบูรณาการความรู้ด้านต่างๆอยา่งใกล้ชิด 
 3. ด้านคณุสมบตัิเก่ียวกบัการศึกษาต่อเนื่อง  ควรกําหนดให้นกัวิชาชีพบญัชีต้องผ่านการพฒันาความรู้ต่อเนื่องทาง
วิชาชีพเพิ่มขึน้ทัง้จํานวนชั่วโมง  และความหลากหลายของเนือ้หาวิชา   เช่น  วิชาเก่ียวกับการจัดการ  วิชาเก่ียวกับ
เศรษฐศาสตร์  เป็นต้น 
 4. ด้านข้อบงัคับการกํากับดูแล ควรกําหนดให้นักวิชาชีพด้านการทําบัญชีต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี  
เพือ่ให้การควบคมุ กํากบัดแูลนกัวชิาชีพด้านการทาํบญัชีมีความสะดวกมากยิง่ขึน้ 
 5. ด้านจรรยาบรรณ ควรกําหนดรายละเอียดในจรรยาบรรณของนักวิชาชีพบญัชี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดการมี
ความโปร่งใส  ความเป็นอิสระ  ความเที่ยงธรรม  และความซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลที่ดี  ของ
ประเทศไทย 
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แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับคณะในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
Guideline for Monitoring and Evaluation the Internal Control System for Faculty level  

in Chiang Mai University 

ชศูรี เทีย้ศิริเพชร  
 

บทคัดย่อ 
การศกึษาเร่ืองแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในระดบัคณะในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์

เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในของหน่วยงานระดบัคณะ เพื่อให้ได้ข้อมูลไปจัดทํารายงาน
ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ขอบเขตการศกึษาครัง้นีใ้ช้ข้อมลูจากคณะบริหารธุรกิจเป็นตวัอย่าง โดยเป็นการศึกษาการประเมินผลรายครัง้ด้วย
การประเมินตนเอง ใช้วิธีการประเมินโดยการจดัประชุมเชิงปฏิบตัิการ (CSA Workshop)  วิธีการศึกษาเป็นการหาข้อมลูจาก
เอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อหาข้อมูลเบือ้งต้น และโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ เก่ียวข้องในระบบปฏิบัติงานของคณะ
บริหารธุรกิจ แล้วนํามาออกแบบเอกสารการประเมินผล และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นเพื่อได้ข้อมูลไป
วเิคราะห์สําหรับการจดัทํารายงาน 

ผลการศกึษาพบว่า แนวปฏิบตัิการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในของหน่วยงานระดบัคณะ ผู้บริหารควรเร่ิม
โดยการจัดทําแผนและดําเนินการประเมินการควบคุมภายในของคณะ โดยกําหนดผู้ รับผิดชอบการประเมินโดยตรงซึ่งควร
แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการประเมิน คุณสมบัติของคณะกรรมการซึ่งควรเป็นผู้ เข้าใจระบบการปฏิบัติงาน วิธีการประเมินผล  
ตารางเวลากิจกรรมการประเมิน  การนําผลการประเมินไปใช้ และงบประมาณตามความเหมาะสม 

วธีิการประเมินผลเป็นการประเมินผลด้วยตนเองควรใช้วธีิการประชุมเชิงปฏิบตัิการ โดยให้ผู้ รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม
มาประชมุร่วมกนั เพื่อระดมความเห็นเก่ียวกบัระบบปฏบิตัิงานทีท่ําอยู ่ระบุจุดอ่อนการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ 
และเสนอแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

เคร่ืองมือที่ใช้การประเมินการควบคมุภายในด้วยตวัเอง ประกอบด้วย 2 สว่น ได้แก่ 1) แบบประเมินองค์ประกอบการ
ควบคมุภายใน ประกอบด้วยคําถามในแต่ละหวัข้อย่อยแต่ละองค์ประกอบ เพื่อประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผล
ของแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายใน โดยระบุระดับประสิทธิผลการควบคุม  ประสิทธิผลการปฏิบตัิงาน และหลักฐาน
แสดงการควบคมุ 2) ผงัแสดงกระบวนการแต่ละกิจกรรม จดัทําขึน้ตามลกัษณะงานทีท่ําในปัจจบุนั แล้วนําไปเสนอในที่ประชุม
เชิงปฏบิตัิการ เพือ่ระดมความเห็นในการประเมินผลการควบคมุภายใน  

ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการควบคุมภายใน ได้แก่ ผลการประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบการควบคุม
ภายใน จุดอ่อนการควบคมุภายใน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน จะเป็นข้อมลูไปบนัทกึ
ลงในรายงานตามแบบมาตรฐานของระเบียบฯ และสาํหรับเป็นข้อมลูในการพิจารณาบริหารงานต่อไป 

 
Abstract 
 A study entitled ‚Guideline for Monitoring and Evaluation the Internal Control System for Faculty level in 
Chiang Mai University has the objective to set up the guideline for monitoring the Internal Control System for 
Faculty level as well as the methods for acquiring data which will lead to the preparation of report of the monitoring 
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of Internal Control in accordance with the regulation of the National Audit Committee regarding the standard of 
Internal Control B.E. 2544 (A.D. 2001). The scope of this study  uses the data from Faculty of Business 
Administration as an sample and outlined to explore several evaluation by using Control Self Assessment 
Workshop. The methodology includes researching from related document for fundamental information and in-
depth interviews with related people in the operative system of Faculty of Business Administration. The data 
acquired was used for designing the evaluation document and workshop was held to gather opinions leading to 
the data for analyzing and report preparing. 
 The research findings indicate that regarding the operative methods for the monitoring and evaluation of 
Internal Control of Faculty level, the executives should start from preparing a plan and conducting the assessment 
of Internal Control for the faculty by assigning the directly responsible people who should be appointed as the 
evaluation committee. The committee should be selected from people who have thorough understanding of the 
operative system, evaluation methods, schedule of evaluation activities, application of the results, and budget. 
 The evaluation should be a Control Self Assessment. Workshop should be adopted having people 
responsible for each activity attending the meeting to gather opinions concerning the operative system in mission 
and to identify weaknesses of the Internal Control, possible risks, and to suggest methods of improvement for 
effective operation. 
 The tools used for Control Self Assessment include 2 parts, which are (1) Internal Control Elements 
Questionnaire covering questions in each minor aspects of each element to evaluate the sufficiency and 
effectiveness of the elements of Internal Control. The questionnaire should specify the levels of control 
effectiveness, operation effectiveness, evidence of Internal Control, and conclusion of Internal Control in each 
element. (2) Process Flow Charts illustrating procedures of each activity based on the current mission. The 
presentation was conducted in the workshop to gather opinions concerning the evaluation of Internal Control. 
 The evaluation data of Internal Control includes the evaluation data from Internal Control Elements 
Questionnaire, the weaknesses of Internal Control, possible risks, and improvement plan of Internal Control. The 
data will be used for preparing the report as required by the regulation and for further administration. 
บทน า 

การควบคมุภายใน(Internal Control) เป็นกระบวนการปฏบิตังิานท่ีจดัขึน้ในองค์กรเพือ่ให้บรรลภุารกิจอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จึงเป็นสิง่ทีจ่ําเป็นสําหรับที่ผู้บริหารของทกุองค์กรไม่วา่ภาคเอกชนหรือภาครัฐจะต้องเข้าใจและ
ปฏบิตัติามกิจกรรมต่างๆ เพือ่ให้การปฏบิตัิงานบรรลเุป้าหมายตามนโยบาย และวตัถปุระสงค์ขององค์กรทัง้ด้านการดําเนินงาน
และการใช้ทรัพยากร โดยผู้บริหารควรพิจารณาถงึองค์ประกอบการควบคมุภายใน ได้แก่ มีการจัดสภาพแวดล้อมการควบคมุ
ภายในท่ีดใีนองค์กร มีการประเมินความเสี่ยงในการปฏบิตังิาน มีการกําหนดกิจกรรมการควบคมุ มีระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารภายในองค์กร และมีการตดิตามประเมินผล (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ,2546)  

การควบคมุภายในไม่ใช่ระบบหนึง่ระบบใดโดยเฉพาะ หรือเป็นระบบทีแ่ยกออกจากระบบงานประจําขององค์กร แต่
ควรถือเสมือนหนึ่งเป็นสว่นเดียวกนักบัของระบบงานท่ีฝ่ายบริหารใช้ปฏบิตัิงาน สําหรับหน่วยงานภาครัฐ รายงานของการ
ควบคมุภายในเป็นส่วนหนึง่ของระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐสู่ระบบอิเลคทรอนิกส์(GFMIS) ที่นําไปเป็นข้อมลูใน
การประเมินผลยทุธศาสตร์ของชาติและรัฐบาลได้ 
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สําหรับหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยทุกแห่ง จะต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งถกูกําหนดตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยกําหนดให้หน่วยรับตรวจซึ่ง
ได้แก่หน่วยงานภาครัฐนํามาตรฐานการควบคมุภายในมาใช้ เพื่อวางแนวทางการจดัวางระบบการควบคมุภายใน และมีการ
ประเมินเพื่อทําให้ทราบว่าหน่วยงานมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในหรือไม่ โดยต้องส่งรายงานความคืบหน้าทกุ 2 
เดอืน และให้ส่งรายงานการรับตรวจต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ทุกปี   ในทางปฏิบตัิพบว่า ผู้บริหารระดบัสูงใน
ภาครัฐส่วนใหญ่ยงัไม่มีสนใจการควบคุมภายในและผู้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานยงัไม่เข้าใจในการประเมินการควบคุมภายใน 
โดยเข้าใจว่าการควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน  แม้ว่า คตง. ได้กําหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุม
ภายในเพื่อให้หน่วยรับตรวจภาครัฐทกุแหง่ถือปฏิบตัติามระเบียบ ซึง่เป็นไปตามแนว ทางมาตรฐานการควบคมุภายในระหว่าง
ประเทศ(COSO) (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ,2546) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐ แม้ว่าได้มีการบริหารแบบองค์กรในกํากับตัง้แต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 
2551 แล้ว ก็จําเป็นต้องมีการจดัตัง้ระบบการควบคุมภายในระดบัองค์กร โดยที่มหาวิทยาลยัเป็นหน่วยงานที่เป็นสถานศึกษา
และมีพันธกิจและกิจกรรมหลายอย่างซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานรัฐอื่น  และในส่วนการดําเนินงานระดับคณะซึ่งเรียกว่าเป็น
ระดับหน่วยงาน ก็ถูกกําหนดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลของหน่วยงานเช่นเดียวกัน ทัง้นีล้กัษณะการ
ดําเนินงานของแต่ละคณะมีความแตกต่างกัน ผู้บริหารแต่ละคณะจึงควรมีการกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคมุภายในเพื่อใช้ปฏบิตัิในคณะของตนเอง 

คณะต่างๆใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดตัง้คณะกรรมการควบคุมภายในระดบัคณะ และจัดทําระบบการ
ควบคุมภายในเพื่อส่งมหาวิทยาลยัแล้วเมื่อปีพ.ศ. 2545  และในปีพ.ศ. 2547 ได้มีการประเมินผลเพื่อจัดทํารายงานตาม
ระเบียบและหลกัเกณฑ์ที่กําหนดโดย คตง.แล้ว ทัง้นีผู้้ จัดทําและผู้ เก่ียวข้องในคณะต่างๆส่วนใหญ่ยงัไม่มีความเข้าใจในการ
ติดตามประเมินผลอย่างชัดเจน  เนื่องจากคณะยงัไม่มีแนวทางและขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน แ ต่เป็นการจัดทําตาม
แนวทางที่ให้ปฏิบตัิซึง่เป็นหลกัเกณฑ์ทัว่ไปสําหรับหน่วยงานรัฐทกุแห่ง (อินทิรา ธงไชย : สมัภาษณ์)  ผู้บริหารคณะจงึควรมีการ
กําหนดแนวทางในการประเมินผลการควบคมุภายในที่เหมาะสมเฉพาะหน่วยงานภายใน   เพื่อให้การติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และสามารถนําข้อมลูไปใช้ประโยชน์ในการบริหารต่อไป ซึ่งคณะกรรมการควบคุมภายในของ
คณะเห็นว่าควรจะมีการศึกษาแนวทางปฏิบตัิในเร่ืองนีส้ําหรับคณะด้วย(รายงานการประชุมครัง้ที่ 3/2547 วนัที่ 14 มิถนุายน 
2547) 

คณะผู้ศกึษาเป็นผู้ทีเ่ก่ียวข้องเก่ียวกบัการควบคมุภายในของคณะบริหารธุรกิจ จึงมีความสนใจและเห็นความจําเป็น
ที่จะศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในของหน่วยงานระดบัคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดยใช้ข้อมูลคณะบริหารธุรกิจเป็นตัวอย่างในการศึกษา ซึ่งผลการศึกษาจะทําให้คณะมีแนวทางในการปฏิบัติงานและ
ประเมินผลการควบคุมภายในมีความถูกต้องเหมาะสมมากขึน้ และจะสามารถเป็นแนวทางที่นําไปประยุกต์ใช้สําหรับ
หน่วยงานระดับคณะอื่นๆทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนสามารถนําไปใช้เป็นกรณีศึกษาสําหรับการสอน
วิชาการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่สอนในระดบัปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้ นอกจากนีย้งัก่อให้เกิดการ
พฒันาระบบการควบคมุภายในต่อไป 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 ในการศกึษาครัง้นีม้ีกรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการศึกษา ประกอบด้วยทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

1. ทฤษฎีและแนวคิดหลักการศึกษา ในครัง้นีแ้นวทฤษฎีทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่ มาตรฐานการควบคมุภายในสากลที่ตัง้
โดยคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เรียกว่า COSO (Committee of Sponsoring 
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Organizations of the Treadway Commission)   ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 แนวคิดและกระบวนการติดตามประเมินผล และขัน้ตอนการปฏิบตัิในการประเมินการควบคุม
ภายในและการรายงานตามระเบียบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

1.1 ความหมายของการควบคุมภายใน ในการศกึษาครัง้นี ้ ใช้ตามกําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ ใน
หนงัสือคําแนะนํา การนํามาตรฐานการควบคมุภายในไปใช้ในเชิงปฏบิตัิ ซึง่มีความสอดคล้องกบัมาตรฐาน COSO มี
รายละเอียดดงันี ้(คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ, 2544) 

การควบคมุภายใน(Internal Control) หมายถึง กระบวนการที่ผู้ กํากบัดแูล ฝ่ายบริหารและบคุลากรของหน่วยรับ
ตรวจ กําหนดให้มีขึน้ เพือ่ให้ความมัน่ใจอยา่งสมเหตสุมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรล ุ วตัถปุระสงค์
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Effectiveness and Efficiency of operations) ได้แก่ การ
ดําเนินงานและการใช้ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง่รวมถึงการดแูลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิน้เปลือง หรือการทจุริตในหน่วยรับตรวจ 

(2)   ความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Reliability of financial reporting)  ได้แก่ การจดัทาํรายงาน
ทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอยา่งถกูต้อง เชื่อถือได้ และทนัเวลา 

(3) การปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง (Compliance with applicable laws and 
regulations) ได้แก่ การปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั หรือมติคณะรัฐมนตรีทีเ่ก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจ รวมทัง้การปฏิบตัติามนโยบายและวิธีการปฏบิตังิานทีห่น่วยรับตรวจได้กําหนดขึน้ 

1.2  แนวคิดเกี่ยวกบัการควบคุมภายใน จากความหมายของการควบคมุภายในข้างต้นสะท้อนให้เหน็ถงึแนวคดิ
เก่ียวกบัการควบคมุภายในดงันี(้สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย;2551) 

(1) การควบคมุภายในเป็นส่วนประกอบทีแ่ทรกหรือแฝงอยูใ่นการปฏิบตังิานตามปกติ มิใช่เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์
หนึง่ และมิใช่ผลสดุท้ายของการกระทํา แตเ่ป็นกระบวนการ (Process) ที่ตอ่เนื่อง และแทรก ในการปฏิบตังิานตามปกตขิอง
หน่วยรับตรวจ ฝ่ายบริหารจงึควรนําการควบคมุภายในมาใช้มาเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการบริหารงาน ซึง่ได้แก่ การวางแผน 
(Planning) การดําเนินการ (Executing) และการตดิตามผล (Monitoring) 

(2) การควบคมุภายในเกิดขึน้ได้โดยบคุลากรของหน่วยรับตรวจ บุคลากรทกุระดบัเป็นผู้มบีทบาทสําคญัในการทําให้
มีการควบคมุภายในเกิดขึน้ในหน่วยรับตรวจ ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ดี ส่วน
บุคลากรอ่ืนของหน่วยรับตรวจรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัติามระบบการควบคมุภายในท่ีกําหนดขึน้ 

(3) การควบคมุภายในช่วยให้ความมัน่ใจอยา่งสมเหตสุมผล (Reasonable assurance)วา่จะบรรลตุามวตัถปุระสงค์
ที่กําหนด แตไ่ม่สามารถให้ความมัน่ใจอย่างสมบูรณ์ เพราะยงัมีปัจจยัอื่น ซึง่มีผลกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์ของหน่วยรับ
ตรวจ เช่น การใช้ดลุยพนิิจผิดพลาด การปฏิบตัผิิดกฎหมายระเบียบและกฎเกณฑ์ทีกํ่าหนดไว้ เป็นต้น นอกจากนีก้ารวางระบบ
การควบคมุภายในจะต้องคาํนงึถึงต้นทนุและผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกนัวา่ผลประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการควบคมุภายในจะคุ้มค่า
กบัต้นทนุท่ีเกิดขึน้ 

1.3 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ตามแนวคิดของ COSO การควบคมุภายในประกอบด้วยองคป์ระกอบที่สําคญั 5 ประการ ที่มีความเก่ียวพนัธ์กนั 

องค์ประกอบเหล่านีไ้ด้มาจากแนวทางทีผู่้บริหารดาํเนินงานและเช่ือมโยงเข้ากบักระบวนการบริหาร มีรายละเอียดดงันี ้(สมาคม
ผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย;2551)  
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1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุ  (Control Environment) เป็นองค์ประกอบพืน้ฐานซึง่อาศยับคุลากรเป็นรากฐาน.
ในการขบัเคลื่อนการดําเนินงาน และสง่ผลตอ่องค์ประกอบอ่ืนๆ ได้แก่ ความซื่อสตัย์ คณุค่าทางจริยธรรมและความสามารถ
ของบคุลากรในองค์กร สะท้อนทศันคตแิลความรับรู้ถึงความสาํคญัของการควบคมุภายในของบุคลากรทกุระดบั ผู้บริหาร
ระดบัสงูทบีทบาทสําคญัในเอือ้ให้เกิดบรรยากาศในการควบคมุภายใน 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) องค์กรต้องรับรู้และจดัการความเสี่ยงทีต้่องเผชิญในรูปแบบที่
หลากหลาย ทัง้จากภายในและภายนอกองค์กร โดยต้องมีการกําหนดวตัถปุระสงค์ให้เช่ือมโยงกนัทุกกระบวนการของ
หน่วยงานทัง้ระดบักิจกรรมและระดบัองค์กร องค์กรประกอบนี ้ ประกอบด้วยการกําหนดวตัถปุระสงค์ การระบุเหตกุารณ์ที่เป็น
ปัจจยัเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง 

3. กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities)  หมายถึง นโยบายและวิธีการตา่งๆที่ฝ่ายบริหารกําหนดขึน้และนํามาใช้
เพือ่ก่อให้เกิดความมัน่ใจวา่มาตรการต่างๆที่จําเป็นได้มีการนําไปปฏิบตัอิยา่งมีประสิทธิภาพสําหรบัการจดัการความเส่ียงทีมี่
ผลตอ่การบรรลคุวามสําเร็จตามวตัถปุระสงค์  กิจกรรมแหล่านี ้ เช่น การสอบทานโดยผู้บริหารระดบัสงู ระดบักลาง การ
แบง่แยกหน้าที่ การจดัทาํเอกสาร การควบคมุทางกายภาพ เป็นต้น 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) เป็นปัจจยัที่ททีําให้บุคลากรในองค์กรสามารถ
เข้าถงึสารสนเทศ และเกิดการแลกเปลี่ยนสารสนเทศทีจํ่าเป็นต่อการบริหารจดัการและควบคมุการปฏิบตังิาน องค์กรควรจดัให้
มีเคร่ืองมือ เทคโนโลยี และระบบงานท่ีดี รวมทัง้บุคลากรทีเ่หมาะสม 

5.  การติดตามประเมินผล (Monitoring) กระบวนการดําเนินงานในองค์กรทัง้หมด จําเป็นต้องมีการติดตาม
ประเมินผล และมีการปรับปรุงแก้ไขตามความจําเป็นอยา่งตอ่เน่ือง และสอดคล้องกบัสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ การ
ประเมินผลควรมีการติดตามทัง้ 5 องคป์ระกอบ ทัง้ระดบักิจกรรมและระดบัองค์กร มกัมีการประเมินผลอย่างน้อยปีละครัง้ เพือ่
ประเมินความเพียงพอและประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายใน 

1.4  แนวปฏิบัตใินการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิได้นําเสนอแนวปฏิบตัิในการติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน สําหรับหน่วยงาน
ทัว่ไป ประกอบด้วย 2 ส่วน ดงันี ้ 
 (1)  แนวทางการตดิตามผลในระหว่างการปฏิบตัิงาน (Ongoing Monitoring) โดย การกําหนดนโยบายและวธีิ
ปฏบิตัิ เพือ่ให้ฝ่ายบริหารสามารถติดตามความน่าเชื่อถือของระบบการรายงาน เช่น มีการสอบทานรายงานเป็นครัง้คราว เป็น
ต้น เพื่อให้มัน่ใจว่าในการปฏบิตัิงานตามปกติของบุคลากรได้รับข้อมลูทีถ่กูต้องเก่ียวกบัการควบคมุภายใน เช่น การท่ีให้
เจ้าหน้าทีมี่ส่วนร่วมในการกําหนดวิธีการควบคมุและประเมินระบบการควบคมุภายใน เป็นต้น เพื่อสามารถติดตามผลการ
ปฏบิตัิงานตามปกติของเจ้าหน้าทีท่ี่มีหน้าทีร่ับผิดชอบงาน โดยสอบทานกิจกรรมการควบคมุทีส่าํคญักบัเจ้าหน้าทีผู่้ รับผิดชอบ
ปฏบิตัิงานในเป็นระยะๆ และควรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิตัิงานในกิจกรรมนัน้ๆ เสนอแนะการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการ
ควบคมุ และสอบทานประสิทธิผลของการควบคมุภายในเป็นระยะๆ โดยให้ความสําคญักบัคณุสมบตัขิองผู้ รับผิดชอบใน
ประเมินการควบคมุภายใน เช่น ต้องมีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ในระดบัทีเ่หมาะสม เป็นต้น การวางแผนการตรวจสอบ 
ขอบเขตการตรวจสอบ และความรับผิดชอบจะต้องเหมาะสมกบัความต้องการของหน่วยงานนัน้ ๆ 
 (2)  แนวทางการประเมินผลเป็นรายครัง้ (Separate Evaluation) โดยจดัทาํแผนการประเมินผลการควบคมุ
ภายในอย่างเป็นระบบโดยมีทีมงานรับผิดชอบ ซึง่ควรเป็นผู้มีความรู้ ทกัษะ ความชํานาญ และเข้าใจกิจกรรมต่างๆทีจ่ะประเมิน
อย่างเพยีงพอ และเคร่ืองมอืทีใ่ช้ประเมิน กําหนดขอบเขตการ กิจกรรม และความถ่ีของการประเมินให้เหมาะสม ทําความ
เข้าใจเก่ียวกบักระบวนการของระบบการควบคมุ แล้วจดัเตรียมคูมื่อ นโยบาย แผนภมิูองค์กร และเอกสารที่เก่ียวข้องอื่นๆให้กบั
ทีมงาน อาจจดัให้มีการประชุมเจ้าหน้าทีห่น่วยงานยอ่ยผู้ รับการประเมนิตามความเหมาะสมเพื่อระดมสมองระบปัุญหา สาเหตุ
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ของปัญหา หรือความเสี่ยงทีท่ําให้งานไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ พร้อมประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้รบัจากการประเมิน โดย
บนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร แล้วสรุปผลการประเมินและจดัทํารายงาน 

1.5 การวางแผนและการด าเนินการประเมินการควบคุมภายใน 
 ตามมาตรฐานการควบคมุภายในของคตง. ระบุให้หน่วยรับตรวจจดัให้มีการประเมินผลการควบคมุภายในทัง้ใน
ระหวา่งการปฏบิตังิาน และการประเมินผลเป็นรายครัง้ ในทางปฏบิตัิการประเมินผลเป็นรายครัง้ของทกุกิจกรรมอาจทําได้ยาก 
คตง.จงึได้มข้ีอแนะนําในการวางแผนและการดาํเนินการประเมินการควบคมุภายใน ควรดาํเนินการ ดงันี ้
 1. การกําหนดผู้ รับผิดชอบ เนื่องจากหวัหน้าหน่วยงานไม่สามารถทราบสถานการณ์การควบคมุภายในท่ีรับผิดชอบได้
ทนัทีจะต้องมีการติดตามประเมนิผลก่อน จงึควรมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กบัเจ้าหน้าที่ระดบัอาวโุสที่เหมาะสม
ไปดแูลในเร่ืองนี ้ เพื่ออํานวยการและประสานการประเมินผลการ การปรับปรุงการควบคมุภายใน และการรายงานของ
หน่วยงานโดยรวม 
 2. การแบง่หน่วยงานออกเป็นกิจกรรมต่างๆ เจ้าหน้าที่ระดบัอาวโุสจะดําเนินการให้ผู้บริหารระดบัสว่นงานย่อย
ติดตามประเมนิผลการควบคมุในกิจกรรมทีต่นรับผิดชอบ แล้วบนัทกึผลเป็นลายลกัษณ์อกัษร การตดิตามผลนีค้วรกระทาํอยา่ง
ต่อเน่ืองและรวมเป็นงานประจําวนั เชน่ การแบ่งเป็นกิจกรรมด้านการบญัชี และด้านการจดัซือ้จดัจ้าง เป็นต้น 
 3. การจดัสรรทรัพยากรบุคคล ควรจดัสรรอตัรากําลงัในการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน ทัง้นีก้ารติดตามผล
ในระหว่างการปฏบิตัิงานเป็นความรับผิดชอบทัว่ไปของฝ่ายบริหาร ส่วนการประเมินรายครัง้ควรมอบให้หวัหน้ากิจกรรม โดยผู้
ประเมินต้องเช้าใจกิจกรรมที่ประเมิน 
 4. การจดัให้มีระบบการติดตามผลการปฏิบตังิานประเมินผล โดยในระหว่างการประเมินผลการควบคมุภายในระดบั
ส่วนงานหรือส่วนงานย่อย ควรจดัให้มีการบนัทกึเก่ียวกบัการประเมินแตล่ะกิจกรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีแผนงานแสดง
ระยะเวลาทีจ่ะปรบัปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจดุอ่อนของการควบคมุภายใน และการติดตามผลการปรบัปรุง 
 5. กําหนดเวลาการประเมินผล ระดบัหน่วยงาน ควรพิจารณา 3 ปัจจยัหลกัได้แก่ ทรัพยากรท่ีมีอยู่  ประสิทธิผลของ
การติดตามประเมินผล และ ลกัษณะวงจรกิจกรรม เพื่อให้มัน่ใจว่ามีการกําหนดระยะเวลาไว้เพยีงพอทีจ่ะปฏิบตังิานให้แล้ว
เสร็จภายใน 1 ปี 
 6. การดําเนินการประเมินผลการควบคมุภายใน เป็นการเลือกกิจกรรมทีป่ระเมิน วธีิการ และเคร่ืองมือที่ใช้ในประเมิน 
พร้อมเตรียมเอกสารสําหรับการประเมนิ รวมถงึการจดัทํารายงาน 

ในการศกึษาครัง้นีม้ีขอบเขตการศกึษาเพื่อกําหนดแนวทางการประเมินการควบคมุภายในเฉพาะในส่วนการ
ประเมินผลรายครัง้ด้วยการควบคมุด้วยตนเองเท่านัน้ เน่ืองจากการติดตามผลระหวา่งปฏิบตัิงานได้รวมอยูใ่นงานประจํา และ
คณะบริหารธุรกิจเป็นหน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ซึง่ไม่จําเป็นต้องมีการประเมนิผลการควบคมุอย่างเป็นอิสระ
จากผู้ตรวจสอบภายใน 

2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
2.1 คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ (2545) ได้วจิยัเร่ือง โครงสร้างและระบบการบริหารงานของ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เมื่อเป็นมหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ  เป็นการศกึษาเปรียบเทียบโครงสร้างและระบบบริหารงานของ
สถาบนัการศกึษาที่อยู่ในกํากบัของรฐักบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พร้อมทัง้เสนอปัญหาที่เกิดขึน้และโครงสร้างการบริหาร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ภายใต้วิสยัทศัน์ที่กําหนดไว้ในแผนพฒันาการศกึษาระยะที่ 9 ระหว่างพ.ศ. 2545-2549   

ผลการศกึษาได้เสนอโครงสร้างและระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลยัเป็น 3 ระบบ ได้แก่ ระบบการบริหารทัว่ไป 
ระบบบริหารงบประมาณและทรัพยากรและระบบการบริหารบุคคล  ในส่วนของระบบบริหารงบประมาณและทรัพยากร 
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ประกอบด้วย 5 ระบบงานยอ่ย ได้แก่ ระบบงบประมาณ ระบบทรัพย์สินและพสัด ุระบบการเงิน ระบบบญัชีและการทาํรายงาน
การเงิน และระบบการตรวจสอบและประเมินผล   
 สําหรับระบบการตรวจสอบและประเมินผลพบว่า ระบบงานทีป่ฏบิตังิานอยูไ่มม่ีการประเมินผล มีเพียงการตรวจสอบ
ให้ถกูต้องตามระเบียบราชการเท่านัน้ และบคุลากรบางส่วนไม่มคีวามเข้าใจในระเบียบราชการ อีกทัง้บุคลากรไม่เพียงพอใน
การติดตามและประเมินผล  สว่นระบบการบริหารงานของสถาบนัท่ีอยูใ่นกํากบัของรัฐพบวา่ยงัไม่มีวิธีและแนวทางปฏบิตัิงาน
การประเมินผลทีช่ดัเจน ผลการศกึษาครัง้นีจ้งึมีข้อเสนอแนะโดยการจดัให้มีแนวทางการตรวจสอบภายในเพือ่การตดิตามและ
ประเมินผลการปฏบิตังิาน เพื่อกําหนดเป็นมาตรฐานการตรวจสอบและการประเมินผลหน่วยงานต่อไป ทัง้นีค้วรจะมีการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ตมาสนบัสนนุด้วย เพือ่สร้างความเป็นเลิศ ความโปร่งใส และความมีประสทิธิภาพสําหรับการบริหารของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เมื่อออกนอกระบบ 
 2.2 เบญ็จมาศ ฮะยิม้ (2549) ศกึษาเร่ืองการควบคมุภายในโดยการประเมินตนเอง (Control Self - Assessment : 
CSA) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัอุดมศกึษา  โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาข้อมลูพืน้ฐานเร่ืองการจดัวางระบบควบคมุ
ภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัอดุมศกึษาทัง้ภาครัฐบาลและเอกชนว่ามีวิธีการ รูปแบบปฏิบตัอิย่างไร ผลการศกึษา
พบวา่ สถาบนัอุดมศกึษาของรัฐบาลมีรูปแบบการจดัวางระบบควบคมุภายใน เพื่อเป็นการประกนัคณุภาพด้านการศกึษา ทํา
ให้สามารถวดัประสิทธิผลการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละ
สถาบนัอดุมศกึษาได้รวมถงึการรายงานผลให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบ ส่วนสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ยงัไมมี่รูปแบบทีช่ดัเจน
เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือข้อบงัคบั แต่ได้มีการพฒันารูปแบบ การจดัวางระบบควบคมุภายในเพื่อให้สอดคล้องกบัการประกนั
คณุภาพการศกึษา  
 การบริหารความเสี่ยงเพือ่การจดัวางระบบควบคมุภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องสอดคล้องตรงกบั
วตัถปุระสงค์หลกั และกลยทุธ์ของสถาบนัอุดมศกึษา จะมีการทบทวนและประเมินความเสีย่งอยา่งน้อยปีล่ะ 1 ครัง้ จงึจะทาํให้
การควบคมุภายในเกิดประสทิธิผลจากการจดัวางระบบควบคมุภายในดงักล่าว และการจดัวางระบบควบคมุภายในของ
สถาบนัอดุมศกึษาพบวา่มีวตัถปุระสงค์ทีเ่หมือนกนั แตค่วามแตกต่างที่พบคือวฒันธรรมของแต่ละสถาบนัอดุมศกึษาทาํให้มีวิธี
ดําเนินงานการจดัวางระบบควบคมุภายในแตกตา่งกนั 
 2.3 Audit and Consulting Services (2009) ได้กล่าวถงึงานที่รับผิดชอบโดยฝ่ายตรวจสอบในของ University of 
Tennessee แหง่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแตล่ะปีจะมีจดัทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี จงึต้องหาข้อมลูเบือ้งต้นโดย
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง จากการปฏบิตังิานของสว่นงานต่างๆในมหาวิทยาลยั การปฏิบตัิตามกฎระเบียบของ
หน่วยงานรัฐบาลทีเ่ก่ียวข้อง และความต้องการตรวจสอบของฝ่ายบริหาร ปัจจยัทีใ่ช้ในการประเมินความเสี่ยง เช่น ผลการ
ตรวจสอบในอดีต ขนาดของงบประมาณ มีการเปลี่ยนผู้บริหารหรือระบบงาน และการประเมินผลการควบคมุภายใน เป็นต้น 
สําหรับในสว่นการควบคมุภายใน แตล่ะแผนกงานจะประเมินการควบคมุภายในโดยการใช้แบบสอบถามการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment of Internal Controls Questionnaire) เพือ่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในในแผนก คาํถาม
ในแบบสอบถามเพื่อตอบเร่ืองกระบวนการปฏบิตัติ่างๆ  เช่น  การรับชําระเงิน การเคลื่อนย้ายอปุกรณ์ การปฏิบตัติามระเบียบ
และสญัญา เป็นต้น ข้อแนะนําที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้บริหารควรนํามาแก้ไข หากไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้เอง สามารถ
ติดต่อของความช่วยเหลือจากหน่วยงานตรวจสอบภายในได้  
 2.4 Florida State University (2009) ได้กําหนด Department Business Management Guide – Internal Control 
& Fraud Prevention โดยระบวุา่ การควบคมุภายในเป็นกระบวนการทีอ่อกแบบโดยผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความมัน่ใจในเร่ือง
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน รายงานทางการเงินทีเ่ชื่อถือได้ และป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิดจากการทจุริต  บทบาทของ
ฝ่ายบริหารในการควบคมุภายใน ได้แก่ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เกิดจริยธรรมในการทํางาน มีการประเมินความเสี่ยง 
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จดัทําและรักษาระบบการควบคมุภายใน  รับข้อมลูสารสนเทศจากมหาวทิยาลยัมาใช้อยา่งเหมาะสม และติดตามประเมนิ
ระบบการควบคมุภายใน เพื่อทราบถึงจดุอ่อนหรือข้อบกพร่องแล้วนํามาแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน
ได้แก่ แบบประเมินการควบคมุภายใน (The Internal Control Checklist) ซึง่จะประกอบด้วยหวัข้อ เช่น สภาพแวดล้อมในการ
ควบคมุ งบประมาณและรายงานทางการเงิน  การจดัซือ้ การบริหารทรัพยากรมนษุย์ การวจิัยและพฒันา และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้บริหารควรมีการประเมินทกุหวัข้อตามจริง เพื่อทราบข้อมลูในการปรับปรุงให้ถกูต้อง  
 
วิธีการศึกษา 

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเชิงคณุภาพเพื่อการพฒันา โดยการขัน้ตอนการศกึษาดงันี ้
1. การเก็บข้อมลูจาก 2 แหล่งได้แก่ 
1.1  ข้อมลูทตุยิภมูิ เป็นการสํารวจข้อมลูจากเอกสาร บทความ สิ่งพิมพ์ ตลอดจนข้อมลูจาก Internet ที่เก่ียวข้องกบั

งานวิจัย ได้แก่ ระเบียบและแนวปฏิบัติของการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องของคณะกรรการตรวจเงินแผ่นดิน  ม าตรฐานการ
ควบคมุภายในระหว่างประเทศ (COSO) รวมทัง้บทความอื่นทีเ่ก่ียวข้อง  

1.2 ข้อมลูปฐมภูมิ เป็นการเก็บข้อมูลจากบุคลากรทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่เป็นบุคคลที่มีความสําคญั  
(Key Informant) โดย 

(1)  การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) บุคคลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
- ผู้บริหารในคณะเพือ่ทราบนโยบายและแผนเก่ียวกบักิจกรรมการควบคมุภายใน 
- บุคลากรในหน่วยงานนอกคณะ โดยการสมัภาษณ์และเก็บข้อมูลเก่ียวกบัระเบียบและข้อมลูในแนวปฏิบตัิ

ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน ตลอดจนปัญหาที่เกิดจากการดําเนินงาน ได้แก่ หน่วย
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยั 

(2) การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Discussion) ได้แก่ 
- บุคลากรในส่วนงานย่อยเพื่อทราบวิธีปฏิบัติงานในระบบปฏิบัติงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินการ

ควบคมุภายในปละความเส่ียงทีอ่าจเกิดขึน้  
2. การวิเคราะห์ข้อมลู โดยการเก็บรวบรวมข้อมลูปฐมภมูิและทตุิยภมิูที่ได้ ทาํให้ทราบสถานการณ์การควบคมุภายใน

ของคณะ  แล้วนําไปเปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบตัิที่เป็นมาตรฐานและนํามากําหนดแนวทางประเมินผลการควบคุมภายใน 
พร้อมทัง้พิจารณาเลือกวิธีการประเมินผลและ ออกแบบเคร่ืองมือที่จะนําไปใช้ในการประเมินผล ที่เหมาะสมสําหรับหน่วยงาน 
เพือ่จะได้ข้อมลูการจดัทํารายงานการควบคมุภายในตามระเบียบฯ และสําหรับการบริหารงานต่อไป 

3. การจดัประชุมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการประเมินผลด้วยตนเอง(CSA Workshop) เพื่อนําเสนอและระดมความเห็น
ระดับคณะ โดยนําเคร่ืองมือที่การประเมินที่ออกแบบนําไปใช้ทดลองการประเมินผล กับผู้ เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย
หวัหน้างานแต่ละส่วน เพื่อรับฟังความคดิในแนวทางการประเมินผลการควบคมุภายในและแนวทางปรับปรุง  

4  การจดัทํารายงานฉบบัสมบูรณ์ โดยนําเห็นนําข้อมลูจากการสมัภาษณ์ การวิเคราะห์ และการประชุม มาปรับปรุง
จัดทําร่างรายงาน และส่งไปยงัให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านเพื่อรับฟังข้อเสนอ นํามาปรับปรุงร่างรายงาน จัดทําเป็นรายงานฉบับ
สมบูรณ์ต่อไป  
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ผลการศึกษา 
 ผลการศกึษาแยกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
 ส่วนที ่ 1 ข้อมลูพืน้ฐานในการกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในของคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 ส่วนที ่2  แนวทางการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน ของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ประกอบด้วย แนวปฏบิตัิการประเมินผล และการนําข้อมลูไปจดัทาํรายงานตามระเบียบฯ 
 ส่วนที ่3 แนวทางการนําผลการศึกษาไปประยกุต์ใช้กบัหน่วยงานอ่ืนระดบัคณะในมหาวทิยาลยั 
 
 1 ข้อมูลพืน้ฐานในการก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 1.1 ข้อก าหนดของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544  ได้กําหนดหลกัเกณฑ์สําคญั ดงันี ้
 (1) ให้หน่วยรับตรวจ ซึง่หมายถงึ หน่วยงานราชการทัง้หมด จดัวางระบบการควบคมุภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคมุ
ภายในตามระเบียบฯ  ซึง่สอดคล้องกบัมาตรฐานควบคมุภายในสากล แนวทาง  COSO 

(2)  ตามข้อ 6 ของ  ให้หน่วยรับตรวจ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ ผู้ กํากบัดแูล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ ภายในเก้าสิบวนันบัจากวนัสิน้ปีงบประมาณหรือปีปฏิทนิแล้วแต่
กรณี โดย 

- ทําความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบนีห้รือไม่ 
- รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายในในการบรรลวุตัถปุระสงค์และ

เป้าหมายที่กําหนด รวมทัง้ข้อมลูสรุปผลการประเมินแตล่ะองค์ประกอบของการควบคมุภายใน ประกอบด้วย 
สภาพแวดล้อมของการควบคมุ การประเมินความเสี่ยง  กิจกรรมการควบคมุ สารสนเทศและการสือ่สาร และการ
ติดตามประเมนิผล 

- จดุอ่อนของระบบการควบคมุภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบ 
 การควบคมุภายใน 

 (3) รูปแบบการจดัทาํ ได้กําหนดเป็น คําแนะนําการใช้รูปแบบรายงานรูปแบบรายงานและตวัอยา่งรายงาน สําหรับ
ระดบัหน่วยงานย่อย มีรายงาน 6 แบบได้แก่  

- แบบ ปย.1 เป็นรายงานความเห็นเก่ียวกบัการควบคมุภายในของผู้บริหารส่วนงาน แบบ ปย.2-1 เป็นรายงานผล
การประเมินองค์ประกอบการควบคมุภายใน  

- แบบ ปย.2 เป็นสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน  

- แบบ ปย.3 แผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน ระบจุุดอ่อนของระบบการควบคมุภายในหรือความเสี่ยงที่ยงัมี
อยู่ และข้อเสนอแนะการปรับปรุง 

-  แบบตดิตาม-ปย.3 เป็นแบบรายงานผลการติดตามการปฏบิตัิตามแผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน  
 -      แบบ ปม. เป็นแบบประเมินการควบคมุภายใน  
 1.2  ลักษณะด าเนินงานและระบบการควบคุมภายในของคณะบริหารธุรกจิ 
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีโครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ภาค
วชิาการจดัการ ภาควชิาการตลาด ภาควิชาการบญัชี และสํานกังานเลขานกุารคณะ โดยปัจจบุนั สํานกังานเลขานกุารคณะ 
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ประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ งานบริหารและธุรการ งานนโยบายและแผน งานคลงัและพสัด ุ งานบริการการศกึษา งานวิจยัและ
วเิทศสมัพนัธ์ 
 ผู้ บริหารสูงสุดของคณะได้แก่ คณบดี  มีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองคณบดี 4ฝ่ายดูแลรับผิดชอบแต่ละ
ด้าน ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  และมีหัวหน้า
ภาควิชา 4 ภาค ดแูลด้านวชิาการแตล่ะภาควชิา 
 ในด้านการดําเนินการเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน คณะได้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการควบคมุภายในขึน้ในปีพ.ศ. 
2545 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินวา่ด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 
คณะกรรมการประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหารรับผิดชอบโดยตําแหน่ง คณาจารย์ตวัแทนจากภาควิชาตา่งๆท่ีมีความรู้ด้าน
บญัชีการเงิน หวัหน้าหน่วยงานย่อยในงานคลงัพสัด ุ และงานนโยบายและแผน  กิจกรรมทีด่ําเนินการไปแล้ว ได้แก่ การจดัทาํ
ระบบการควบคมุภายในเพื่อส่งมหาวิทยาลยัและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามระเบียบ คณะกรรมการควบคมุภายในมี
การประชุม เมื่อมีการจดัทาํรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน โดยเป็นการปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ทัว่ไปสําหรับ
หน่วยงานรัฐและเอกสารคาํแนะนํา ไม่มีการกําหนดแนวทางการประเมินการควบคมุภายในของคณะ เพื่อการนําข้อมลูไปไปใช้
เพือ่การบริหาร  คณะกรรมการควบคมุภายในเสนอให้มีการศกึษาแนวทางปฏบิตัิการประเมินผลการควบคมุภายในของคณะ
บริหารธุรกิจ  
 2. แนวทางการติดตามประเมนิผลการควบคุมภายในของคณะบริหารธุรกจิ  
 เป็นผลการศกึษาตามวตัถปุระสงค์งานศกึษานี ้ประกอบด้วย ประกอบด้วยหวัข้อย่อย 
 2.1 แนวปฏิบัติการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะบริหารธุรกจิ เป็นการศกึษาเปรียบเทยีบ
การดําเนินการประเมินการควบคมุภายในของคณะกบัแนวปฏิบตักิารตดิตามประเมินผลการควบคมุภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน แล้วนํามากําหนดแนวทางปฏิบตักิารติดตามประเมินผลการควบคมุภายในของคณะบริหารธุรกิจ สําหรับการ
ประเมินผลเป็นไปตามมาตรฐานการควบคมุภายในต่อไป โดยควรขัน้ตอนการดําเนินการ ดงันี ้

(1)  การจดัทําแผนและดาํเนินการประเมินการควบคมุภายในของคณะอย่างชดัเจน โดยระบุผู้ รบัผิดชอบการประเมิน
โดยตรง  ควรแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการประเมิน คณุสมบตัขิองคณะกรรมการ วธีิการประเมินผล  ตารางเวลากิจกรรมการ
ประเมิน  การนําผลการประเมินไปใช้ และงบประมาณตามความเหมาะสม 

(2)  กําหนดองค์ประกอบและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการประเมิน ควรประกอบด้วยรองคณบดทีีรั่บผิดชอบ 
คณะกรรมการควรเป็นหวัหน้างานหน่วยต่างๆ ที่เข้าใจระบบการปฏิบตัิงานได้ด ีและผู้ เช่ียวชาญที่มีความรู้ ทกัษะ และสามารถ
วเิคราะห์ เพือ่ประเมินระบบควบคมุภายใน 
 (3) กําหนดกระบวนการประเมินผลการควบคมุภายในและเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและ
วฒันธรรมองค์กร 

(4) กําหนดตารางเวลากิจกรรมประเมินผลการควบคมุภายใน ตัง้แตก่ารเตรียมการจนถึงการจดัทาํการรายงานส่ง 
(5) การประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการประเมิน โดยคณะกรรมการประเมินและบนัทกึเป็นลายลกัษณ์

อกัษร นําเสนอผู้บริหารสงูสดุแสดงความเหน็ 
(6) การสรุปผลและข้อมลูการประเมินการควบคมุภายในจดัทาํเป็นรายงานตามแบบฟอร์มตามระเบียบ คตง. และ

นําส่งภายในกําหนด รวมทัง้การรายงานผลการประเมินเป็นข้อมลูเพื่อนําไปใช้ในการบริหารและปรับปรุงงาน 
 2.2 วิธีการประเมินผลการควบคุมภายใน คณะผู้ศกึษาเสนอแนะการประเมินผลด้วยตนเองควรใช้วธีิการประชมุ
เชิงปฏบิตัิการ (CSA Workshop) เนื่องจากเป็นวิธีทีน่ิยมปฏิบตั ิ โดยที่การประเมินการควบคมุด้วยตนเองโดยการประชมุเชิง
ปฏบิตัิการนี ้ เป็นกระบวนการทีผู่้ รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมมาประชมุร่วมกนั เพื่อพิจารณาวธีิการควบคมุที่ได้กําหนดไว้แล้ว
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อย่างเป็นทางการมีจุดอ่อนหรือไม่อย่างไร มีความเสี่ยงที่อาจเกิดอยา่งไร และมีแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบตัปิระสบ
ความสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ได้อย่างไร เน่ืองจากผู้ปฏบิตังิานทกุคนรับผิดชอบต่อกิจกรรมทีต่นปฏิบตั ิ จึงเป็นผู้ทีรู้่ดเีก่ียวกบั
การควบคมุและปัญหาต่างๆซึง่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข  โดยมีผู้นาํการประชมุ(Facilitator) ซึง่อาจเป็นประธานการประเมิน
การควบคมุภายใน หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้เร่ืองการควบคมุภายใน  
 คณะผู้ศกึษาได้ทดลองใช้การประเมินวธีินี ้ โดยจดัให้มีการประชมุระหว่างหวัหน้างานและเจ้าหน้าหน่วยงานยอ่ย 
รวมทัง้ผู้บริหารระดบัรองคณบดฝ่ีายบริหารเข้าร่วมประชมุ โดยนําเสนอเอกสารสําหรับการประเมินและระดมความคดิเหน็ 
คณะผู้ศกึษาเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการประชุม (Facilitator) พบวา่ผู้ เข้าร่วมประชุมมีการแสดงความเห็นอย่างดี เพื่อระบุ
ปัญหาที่เกิดขึน้แล้ว จดุอ่อนการควบคมุ ความเสี่ยงที่อาจเกิด และระดมความเหน็แนวทางการปรับปรุง  และเห็นว่าผู้บริหาร
คณะควรมีการจดัการประชมุเช่นนีอ้ยา่งต่อเนื่อง เพราะทําให้ทราบปัญหาทีแ่ท้จริงและมีแนวทางร่วมกนัในการนําไปปรับปรุง
งานได้ทนัท ีแสดงให้เห็นว่าวิธีการนีส้ามารถใช้ได้กบัวฒันธรรมองค์กรของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 2.3 เคร่ืองมือที่เกี่ยวข้องกบัการประเมินการควบคุมภายในด้วยตวัเอง ในการประชมุเชิงปฏิบตั ิ ควรต้องมี
เอกสารเพื่อการประเมิน 2 ส่วน ดงันี ้ 

(1) แบบประเมินองค์ประกอบการควบคมุภายใน เป็นแบบสอบถามทีผู่้ศกึษาได้จดัทาํออกแบบโดยประยกุต์จากแบบ
มาตรฐานของคตง. และแบบประเมินของสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูระถมัภ์ เพื่อประเมินความเพียงพอและความมี
ประสิทธิผลของแตล่ะองค์ประกอบการควบคมุภายใน    ดงัแสดงตวัอย่างในรูปที่ 1 เป็นตวัอย่างแบบประเมินด้าน
สภาพแวดล้อมการควบคมุ ประกอบด้วยคาํถามในแตล่ะหวัข้อยอ่ยแตล่ะองค์ประกอบ มีการสรุปการควบคมุทัง้ระดบั
หน่วยงานและระดบักิจกรรมว่ามี/ไม่มี ระบุระดบัประสิทธิผลการออกแบบการควบคมุว่า มี/มีบางส่วนหรือมีครบถ้วน ระบุ
ประเภทหลกัฐานทีแ่สดงว่ามีการควบคมุ ระบุระดบัประสทิธิผลการปฏบิตังิานว่า มี/มีบางส่วนหรือมีครบถ้วน และสรุปผลการ
ควบคมุภายในแต่ละองค์ประกอบเพื่อแสดงความเห็นว่าการควบคมุภายในมีความเพียงพอ มีประสิทธิผลการออกแบบการ
ควบคมุ และมีประสิทธิผลการปฏิบตังิานหรือไม่ ควรมีการปรับปรุงในส่วนใดอยา่งย่อ เนื่องจากแบบประเมินเป็นภาพรวมของ
หน่วยงาน อาจนําไปประเมินท่ีประชุมเชิงปฏบิตัิการ หรือที่ประชมุคณะกรรมการควบคมุก็ได้ 
 (2)  ผงัแสดงกระบวนการแต่ละกิจกรรม (Process Flow Chart) การศกึษาครัง้นีเ้ลือกใช้รูปแบบการประเมินเน้น
กระบวนการ (Process - Based) เพราะเป็นการประเมินขัน้ตอนของกระบวนการของงานตา่งๆที่สําคญัตัง้แตต้่นจนจบ
กระบวนการ คณะผู้ศกึษาได้จดัทําผงักระบวนการปฏิบตังิานขึน้ตามลกัษณะทีท่ําในปัจจบุนั ตามการแบ่งส่วนงานของคณะ
โดยแยกเป็นกระบวนการปฏิบตังิานยอ่ยทีส่ําคญัจํานวนทัง้สิน้ 21 ผงั  แล้วนําเสนอในทีป่ระชมุเชิงปฏิบตักิาร โดยให้ผู้ เข้าร่วม
ประชมุร่วมกนัระดมความเหน็เพื่อระบุจดุควบคมุและความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึน้ และเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้  ดงัแสดงตวัอย่างในรูปที่ 2 แสดงตวัอย่างผงัแสดงกระบวนการรับเอกสารของงานบริหารและธุรการ 
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รูปที่ 1 แสดงตวัอย่างแบบประเมินองค์ประกอบการควบคมุภายในของคณะบริหารธุรกิจ 
 

ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคมุ                           *ประสิทธิผล : 0 = ไม่มี   1 = มีบางส่วน   2  = มีครบถ้วน  

ลําดั
บ 

สภาพแวดล้อมของการ
ควบคมุ 

สรุปการควบคมุ ประสิทธิผล
การ

ออกแบบ
ควบคมุ* 

สรุปหลกัฐานการควบคมุ 

ประสิทธิผ
ลการ

ปฏบิตั*ิ 
 

ระดบั
องค์กร 

ระดบั
กิจกรร

ม 

1 ความซือ่สตัย์และคณุค่าทางจริยธรรม   

1.1 ผู้บริหารระดบัสูงได้จัดให้
มีกฎจรรยาบรรณที่ทุกคน
ใ น อ ง ค์ ก ร เ ข้ า ใ จ ด้ ว ย
หรือไม่ 

- -  1) คู่มือจ ริยธรรมพนักงาน
(ของมหาวิทยาลยั) 

2) นโยบายการกํากบัดแูล
กิจการทีด่ี  

3) เ อ ก ส า ร เ ซ็ น รั บ ท ร า บ
นโยบายการปฏบิตัิ 

 

1.2 ค ณ ะ มี ก ร ะ บ ว น ก า ร
ติดตามการปฏบิตัิตามกฎ
ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ แ ล ะ
จรรยาบรรณหรือไม่ 

√ √  1) รายงานการเก่ียวกบัการปฏบิตัิ
ตามกฎความซือ่สตัย์และ
จรรยาบรรณของบุคลากร 

2) เอกสารแต่งตัง้คณะทาํงานรับ
เร่ืองร้องเรียน และกระบวนการ
ไตส่วนและพจิารณาบทลงโทษ 

 

1.3 มีการระบุการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎความซื่อสตัย์และ
จรรยาบรรณในเวลาที่
เหมาะสม และมีการแก้ไข
โดยผู้ทีเ่หมาะสมหรือไม่ 

√ -  1) นโยบายและระเบียบปฏบิตัใิน
เร่ืองโทษของการกระทําทจุริต  

2) นโยบายการให้คณุแลโทษแก่ผู้
ปฏบิตัติามคู่มอืจรรยาบรรณ 

 

 
 ข้อมลูทีไ่ด้จากการประเมินการควบคมุภายใน ในส่วนของการประชมุเชิงปฏิบตักิารได้แก่ ในแต่ละกระบวนการ
ปฏบิตัิงานจะระบุจดุควบคมุ จดุอ่อนการควบคมุภายใน ความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึน้ และแนวทางปรับปรุงแก้ไข ให้มีการจดบนัทกึ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพราะเป็นผลการประเมินการควบคมุภายใน ซึง่จะเป็นข้อมลูสําคญัไปจดัทาํรายงานการควบคมุภายใน
ตามระเบียบของ คตง.  อยา่งไรก็ตามผู้ รับผิดชอบโดยตรง อาจจะต้องพิจารณาโดยละเอียดแต่ละขัน้ตอนในแตล่ะกระบวนการ 
เช่น จํานวนเอกสาร ระยะเวลาการปฏบิตัิงาน คณุสมบตัผิู้ปฏบิตั ิ เป็นต้น เพื่อจะเป็นข้อมลูนําไปปรบัปรุงงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้  
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 2.4 การน าข้อมูลการประเมินผลการควบคุมภายในไปจดัท ารายงานตามระเบียบฯข้อ 6 
เป็นขัน้ตอนการจดัทาํรายงานโดยมีการนําข้อมลูจากการศกึษามาใช้ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ดงัแสดงในรูปที่ 3 
 

รูปที่ 3 แสดงการนําข้อมลูจากการประเมินผลการควบคมุภายในไปจดัทาํรายงานตามระเบียบของ คตง. 
 

 
รายงานระดับหน่วยงานตามระเบยีบของคตง. 

 
 
 
                                             
 
    
                                                 
                                                          
                                              
                                       
 
 
 
                                                     
 
 

 
 

 
 

 
 
  
 ขัน้ท่ี 1 การจดัทาํแบบปย. 2-1 รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน และแบบปย. 2 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน โดยนําข้อมลูจากแบบสอบถามประเมินองค์ประกอบการ
ควบคมุภายใน พิจารณาความเพยีงพอและประสิทธิผลของการควบคมุภายในแต่ละองค์ประกอบ  
 ขัน้ท่ี 2  การจดัทําแบบตดิตาม ปย. 3 รายงานผลการตดิตามการปฏิบตัติามแผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน เป็น
การประเมินสถานการณ์การควบคมุภายในทีป่ฏบิตัิอยู่ จากข้อมลูทีจ่ดบนัทกึจากการประชมุเชิงปฏบิตัิการ ซึง่ได้แก่ จดุออ่น
การควบคมุและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ มาเทยีบกบัแบบ ปย.3 แผนการปรับปรุงการควบคมุภายในงวดก่อน   

ปย.2 

ปย.1 ปย.3 ปม. 

ต ดตาม  
/ปย.3 

ปย.2-1 

 ุดอ่อ ขอ การ
คว คุมภาย   

ข้อมูล
ประ ม   

ข้อมูล
ประ ม   

ผ  แ ด 
ก  กรรม 

- การประชุม ช  ปฏ   ต การ 
 

แ   อ ถามอ ค์ประกอ  

การคว คุมภาย   

ปย.3 
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 ขัน้ท่ี 3 การจดัทําแบบ ปม. แบบการประเมินการควบคมุด้วยตนเองในแต่ละกิจกรรม  เพือ่พิจารณาความเพียงพอ
และเหมาะสมของการควบคมุภายใน โดยข้อมลูจากแบบ ปย.2 แบบปย.3 และแบบติดตามปย.3 แล้วจดัทาํแบบ ปย. 3 
แผนการปรับปรุงการควบคมุภายในเพื่อกําหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาทีจ่ะดาํเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 ขัน้ท่ี 4  การจดัทําแบบปย.1 หนงัสือรับรองการควบคมุภายในของผู้บริหารระดบัส่วนงานย่อย (ตามระเบยีบฯ  ข้อ 6) 
แสดงความเหน็เก่ียวกบัการควบคมุภายใน โดยนําข้อมลูจากรายงานขัน้ที่ 1 ถงึ 3 มาจดัทาํ แบบฟอร์มเป็นข้อความมาตรฐาน
แบง่เป็น 2 กรณี คอื กรณีไม่พบจดุอ่อนทีม่ีนยัสําคญั และ กรณีพบจดุอ่อนทีมี่นยัสําคญั ลงนามโดยคณบดซีึง่เป็นหวัหน้าส่วน
งานยอ่ย 

3. แนวทางการน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้กบัหน่วยงานอ่ืนระดับคณะในมหาวิทยาลัย การดําเนินงานของ
หน่วยงานคณะตา่งๆในมหาวทิยาลยั มีภารกิจทีเ่หมือนกนัและอยู่ภายในกฎระเบียบที่คล้ายกนั แต่อาจแตกต่างกนัในด้าน
ระดบักิจกรรม ดงันัน้ในการประเมินผลการควบคมุภายในเพื่อรายงานผลต่อหน่วยงานภาครัฐตามผลการศกึษาครัง้นี ้ สามารถ
จะนําขัน้ตอนทีก่ล่าวถึงนีไ้ปประยกุต์ใช้ได้ โดยการเร่ิมจาก การกําหนดแผนการประเมินการควบคมุภายใน ควรดาํเนินการโดย
คณะกรรมการควบคมุภายในระดบัคณะ ใช้วิธีการประเมินผลด้วยตนเองโดยการประชมุเชิงปฏิบตักิาร อาจจะมีการทําแตล่ะ
หน่วยงานย่อย เช่น ภาควิชา หน่วยงานคลงั หน่วยงานวิจยั เป็นต้น เคร่ืองมือท่ีใช้การประเมินการควบคมุภายในด้วยตวัเอง 
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) แบบประเมินองค์ประกอบการควบคมุภายใน ประกอบด้วยคําถามในแต่ละหวัข้อย่อยแต่ละ
องค์ประกอบของแตล่ะหน่วยงาน เช่น ภาควิชาจะถามเก่ียวกบักระบวนการจดัวิชาที่เปิดสอน หน่วยงานคลงัจะถามเก่ียว
กระบวนการรับจ่ายเงิน เป็นต้น 2) ผงัแสดงกระบวนการแต่ละกิจกรรม จดัทาํขึน้ตามลกัษณะงานที่ทาํในปัจจบุนั เคร่ืองมือทัง้
สองนีค้วรนําไปเสนอในทีป่ระชุมเชิงปฏิบตัิการ เพือ่ระดมความเหน็เก่ียวกบัระบบปฏิบตังิานท่ีทาํอยู ่ ระบุจดุอ่อนการควบคมุ
ภายใน ความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึน้ และเสนอแนวทางการปรับปรุงเพือ่ให้การปฏบิตังิานมีประสทิธิภาพมากขึน้ ข้อมลูที่ได้จากการ
ประเมินผลการควบคมุภายใน จะเป็นข้อมลูไปบนัทกึลงในรายงานตามแบบมาตรฐานของระเบียบฯ ซึง่จะเป็นแบบฟอร์ม
มาตรฐานสําหรับทกุหน่วยงานและทกุมหาวทิยาลยั และสําหรับเป็นข้อมลูในการพิจารณาบริหารงานต่อไป 

 
อภปิรายผลการศึกษา 

จากผลการศกึษาพบว่า หน่วยงานระดบัคณะต่างๆในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รวมทัง้คณะบริหารธุรกิจมีการติดตาม
ประเมินผลการควบคมุภายในตามระเบียบและเอกสารคาํแนะนําของคตง. โดยยงัไม่มีแนวทางปฏบิตัิงานการประเมินผล
ควบคมุภายในท่ีชดัเจน สอดคล้องกบัการศกึษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2545) ที่ศกึษา ที่พบว่า ระบบ
การบริหารงานของสถาบนัท่ีอยูใ่นกํากบัของรัฐยงัไม่มีวิธีและแนวทางปฏบิตังิานการประเมินผลทีช่ดัเจน 
 ในการวางแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในของคณะบริหารธุรกิจ ควรใช้วิธีการประเมินตนเองโดย
การประชุมเชิงปฏบิตัิการ ซึง่สอดคล้องกบัวฒันธรรมองค์กร โดยจะเป็นข้อมลูส่วนหนึง่ของระบบประกนัคณุภาพการศึกษา ซึง่
สอดคล้องกบัการศกึษาของเบญ็จมาศ ฮะยิม้(2549) ซึง่ศกึษาเร่ืองการควบคมุภายในโดยการประเมินตนเอง (Control Self - 
Assessment : CSA) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัอุดมศกึษา พบวา่ การจดัวางระบบควบคมุภายในของสถาบนัอดุมศกึษา
มีรูปแบบการจดัวางระบบควบคมุภายในมีวตัถปุระสงค์เหมือนกนั เพือ่เป็นการประกนัคณุภาพด้านการศึกษา แตค่วาม
แตกตา่งทีพ่บคือวฒันธรรมของแตล่ะสถาบนัอุดมศกึษาทําให้มีวธีิดําเนินงานการจดัวางระบบควบคมุภายในแตกตา่งกนั 
 การเพิม่ประสิทธิภาพการควบคมุในหน่วยงานในคณะควรมีการปรบัปรุงระบบการปฏบิตังิานใหม่อย่างต่อเนื่องให้มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกบับทความของ Department Business Management Guide – Internal Control & Fraud 
Prevention (2008) ที่กล่าวถึง การควบคมุภายในเป็นกระบวนการทีอ่อกแบบโดยผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความมัน่ใจในเร่ือง
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน รายงานทางการเงินทีเ่ชื่อถือได้ และป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิดจากการสญูเสยีหรือการทจุริต  
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ดงันัน้บทบาทของภาควิชาในการควบคมุภายใน คือการจดัวางระบบการควบคมุภายในและติดตามประเมินระบบการควบคมุ
ภายใน เพื่อทราบถงึจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องแล้วนํามาแก้ไขปรับปรุงอยูเ่สมอ เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมนิได้แก่ แบบประเมิน
การควบคมุภายใน (The Internal Control Checklist) ซึง่จะประกอบด้วยหวัข้อตามองค์ประกอบการควบคมุภายใน 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้บริหารคณะมีนโยบายการควบคมุภายในมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกําหนดแนวทางทีช่ดัเจนให้ปฏิบตัิ และมี
การเผยแพร่ให้ทราบทัว่กนัโดยทางเวป็ไซด์ของคณะ  
 2. ในการปรับปรุงแก้ไขระบบงานด้านต่างๆ นอกจากการควบคมุภายในแล้ว ควรจดัให้มีการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
ระหวา่งผู้ปฏบิตัทิกุฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง ซึง่เหมาะสมกบัวฒันธรรมของคณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ รับผิดชอบควรจะนําข้อมลูการนําไป
ปรบัปรุงแก้ไขทนัที  
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