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ความต้องการรูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บของ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
           The Needs for Electronic Training Model of Islamic bank of Thailand 

 

 ศุทธภา  วันเทียร 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยทั้งหมด 2 ประการ คือ 1) เพื่อ
ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับการอบรม 2) เพื่อศึกษาความ
ต้องการเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาของการฝึกอบรมบนเว็บของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามความ
คิดเห็นของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับการอบรม 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสาขา เจ้าหน้าที่พนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับการ
อบรมในเขตสาขาภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 
100 แห่ง กลุ่มตัวอย่างใช้เลือกแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 170 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตราฐาน และสถิติการวิเคราะห์ค่า 
t–test และ F-test 

ความต้องการที่มีต่อรูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บโดยรวมระดับมีความสําคัญอยู่ระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 3.06) และด้านเนื้อหาการอบรมบนเว็บ แบ่งเนื้อหา 2 ด้าน คือ การเสนอเนื้อหาความรู้ใหม่
ภายนอกมีความสําคัญอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.83) และการเสนอเนื้อหาความรู้ ภายในธนาคารมี
ความสําคัญอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2) การทดสอบสมมติฐาน พบว่าลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่าง
กันมีผลต่อความต้องการที่มีต่อรูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 

คําสําคัญ: ความต้องการ การฝึกอบรมบนเว็บ 
 

Abstract 
This research is quantitative research. A total of  two reasons: 1) To study the need to 

create a training on the bank. The opinion of the management. Officers and employees 
involved in training, 2) To offer training on the web. The Islamic Bank of Thailand.   
 The population of this research, including the executive branch officers and employees. 
Associated with training in the field of north central, southern and north-east of the 100 samples 
of 170 people using a particular tool is used questionnaires. Data analysis by calculating the 
average percentage standard deviation. The alpha coefficienof  Cronbach. 
 

Keywords:  Need, Training on the Web (Electronic Training) 
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บทนํา 
 สภาพในปัจจุบันของการพัฒนาพนักงาน หน่วยงานต่าง ๆ จะใช้วิธีการการฝึกอบรม ซึ่งมี

กิจกรรมคือ การให้พนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมหรือร่วมสัมมนาประชุมปฏิบัติการตามหลักสูตร ซึ่ง
จะมีระยะเวลาในการฝึกอบรมตามหลักสูตรกําหนด เช่น ตั้งแต่ 3-5 วัน หรือ ถึง 1 เดือน ซึ่งในการ
ฝึกอบรมดังกล่าวจะมีข้อดีคือ ทําให้พนักงานได้พบปะเพื่อนพนักงานและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ซึ่งเป็นการไม่จําเจในการปฏิบัติงานประจํา แต่ปัญหาท่ีพบคือ การที่ให้พนักงานได้เดินทางเข้ารับการ
ฝึกอบรมแต่ละครั้งนั้น พนักงานจะต้องละทิ้งงานเพื่อมาเข้ารับการฝึกอบรม ทําให้ลูกค้าไม่ได้รับ
การศึกษาจากพนักงานเต็มตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเท่าที่ควร และการฝึกอบรมแต่ละครั้งนั้น 
หน่วยงานจํานวนมากจะต้องกําหนดงบประมาณเพื่อการฝึกอบรมพัฒนาจํานวนมาก และบางครั้ง
การฝึกอบรมให้กับบุคลากรไปแล้วไม่เกิดผลตามที่คาดหวังไว้เท่าที่ควร ซึ่งเป็นการเสียงบประมาณ 
เสียเวลา และโอกาสอื่น ๆ อีกมากมาย  

 ฉะนั้น จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหารูปแบบการพัฒนาพนักงานแบบใหม่ที่สามารถ
พัฒนาพนักงานไปพร้อม ๆ กับพนักงานได้ปฏิบัติหน้าที่คือการบริการลูกค้า และเครื่องมือและวิธีการ
หนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้กับงาน
ทางด้านการฝึกอบรมและการเรียนรู้คือ การใช้การฝึกอบรมผ่านเว็บ (Web-Based Training : WBT)  

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จัดเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ผู้ที่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลได้เร็วกว่าย่อมได้เปรียบผู้อื่น (ถนอมพ  เลาหจรัสแสง, 
2545)  อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทอย่างมากต่อสังคมในยุคนี้ เพราะเป็น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก และใช้มาตรฐานเดียวกันในการรับส่งข้อมูล
ก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและสามารถรับส่งข้อมูลได้ในรูปแบบต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น ตัวอักษร 
ภาพ หรือเสียง ความสามารถดังกล่าวจึงก่อให้เกิดการเชื่อมโยงของกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมการเมืองและการศึกษา ดังที่ กิดานันท์ มลิทอง (2540) กล่าวว่า อินเทอร์เน็ตมี
ความสําคัญกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการธุรกิจ 
บันเทิง การศึกษา ฯลฯ ต่างก็ได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตด้วยกันทั้งสิ้น ด้วยศักยภาพของ
อินเทอร์เน็ตที่มีอยู่มาก จึงสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการศึกษาได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสาร อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสอบถามข้อมูล
ข่าวสารการฝึกอบรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

การฝึกอบรมผ่านเว็บ (Web-Based Training : WBT)  เป็นการสอนหรือการฝึกอบรมเพื่อช่วย 
อํานวยความสะดวกในการฝึกอบรม เป็นลักษณะของการเรียนการสอนโดยสื่อหลายมิติ บทเรียนมี
การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนและสร้างให้เกิดการเรียนรู้ที่ทําให้ผู้เรียนสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป นอกจากนี้ผู้เรียนยังเป็นผู้ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
อิสระในเรื่องของสถานที่และเวลา โดยบทเรียนและเนื้อหาวิชาในการฝึกอบรมผ่านเว็บนั้นจะมีการ
ปรับ เปลี่ยนแปลง พัฒนาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ในบทเรียนหรือโปรแกรมการฝึกอบรมผ่านเว็บที่
มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องประกอบด้วยข้อความหลายมิติ สื่อหลายมิติ คอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม 
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และการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวไม่จําเป็นจะต้องมีทั้งหมดในโปรแกรมการ
ฝึกอบรมผ่านเว็บ อาจมีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ งหมดเลยก็ได้ (จรัสศรี รัตนะมาน, การ
ฝึกอบรมผ่านเว็บเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ) 

 จากความสําคัญของการฝึกอบรมผ่านเว็บ (Web-Based Training : WBT) ประกอบกับ
ความจําเป็นในการพัฒนาพนักงานโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม และเพื่อเป็นการมีปัญหาที่ควร
ได้รับการแก้ไขพัฒนา ได้แก่ การที่ผู้เข้าอบรมไม่ได้มีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมน้อย ผู้เรียนที่เป็นวัย
ผู้ใหญ่มีความต้องการและสามารถเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง ด้วยเหตุนี้ หากนําวิธีการเรียนบนเว็บมา
ใช้ในการพัฒนาพนักงาน จึงควรศึกษาความต้องการ มีรูปแบบ ขั้นตอนที่เหมาะสม จึงจะมีโอกาส
ประสบความสําเร็จ ในการนํารูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพนักงานใน
องค์กร 

   ดังนั้น จึงเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหารูปแบบของหลักสูตรในการพัฒนา
พนักงานไปพร้อม ๆ กับที่พนักงานยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนไปด้วย กล่าวว่าการฝึกอบรม
กระทําอย่างเป็นขั้นตอน จนดูเป็นงานประจํามากกว่าการพัฒนา และกระทําได้ไม่ทั่วถึงการพัฒนา
บุคลากรไม่ตรงเป้าหมายและไม่ตอบสนองหรือไม่มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมทุกคน (ปรัญญานันท์ 
นิลสุข, 2542: 79 – 8; สํานักงานปฏิรูปครูวิชาชีพคร,ู 2545) 

 

               
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บของธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับการอบรม 
 2. เพื่อศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาของการฝึกอบรมบนเว็บของธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับการอบรม 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
         ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พนักงาน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่มีเพศ  อายุ ระดับการศึกษา 
สาขาภาค  ตําแหน่งงาน  ประสบการณ์การใช้งานคอมพิวเตอร์ ที่แตกต่างกัน  มีความต้องการ
เกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บ แตกต่างกัน 

ข้อมูลทั่วไป 

 เพศ 
 อายุ 
 ระดับการศึกษา 
 ต าแหน่งงาน 

 ประสบการณ์การฝึกอบรม 

ความต้องการของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
พนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

          - ด้านรูปแบบ 

          - ด้านเนื้อหา 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
   1. ทําให้ทราบถึงความต้องการของพนักงานถึงรูปแบบและเนื้อหาในการฝึกอบรมบนเว็บว่า

มีความต้องการมากน้อยเพียงใด 
    2. เป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อนําไปสร้างเว็บฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

ให้บริการ 
     3. สนองตามนโยบายของผู้บริหารองค์กรที่มุ่งจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างเว็บ 

ฝึกอบรม 
 

คํานิยามศัพท์ 
1. การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างหรือเพิ่มพูนความรู้  

ทักษะ ความสามารถและเจตคติ อันกระบวนการในอันที่จะทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ ความชํานาญ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันจะเป็นผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม จะช่วยปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
          2. การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง การกําหนดว่าจะทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติ โดยเทคนิค และวิธีการอย่างใด และจะต้องใช้เวลามากน้อย
เพียงใด จึงจะทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ตาม
วัตถุประสงค์ 
         3. การฝึกอบรมบนเว็บ  (e-training)หมายถึง การจัดการอบรมโดยอาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เข้ามาช่วยให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหาหลักสูตรที่กําหนดโดย
นําเสนอเนื้อหาของการฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบนเว็บ สําหรับเจ้าหน้าที่พนักงาน 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยการนําโปรแกรมการฝึกอบรมที่นําองค์ประกอบสําคัญมาใช้
ประโยชน์ในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีความหมายถึงการเรียนต่างเวลา ต่างสถานที่ โดยมี
ผู้สอนหรือพนักงานพี่เลี้ยงเป็นผู้ให้คําแนะนํา อํานวยความสะดวก และจัดหาแหล่งข้อมูล วิธี
การศึกษาและประเด็นการเรียนรู้ตามที่ผู้เรียนหรือพนักงานต้องการ 
       4. ความต้องการ หมายถึง ความอยากได้ ใคร่ได้หรือประสงค์จะได้ และเม่ือเกิดความรู้สึก
ดังกล่าวจะทําให้ร่างกายเกิดการความขาดสมดุลเนื่องมาจากมีสิ่งเร้ามากระตุ้น  มีแรงขับภายใน
เกิดขึ้น ทําให้ร่างกายไม่อาจอยู่นิ่งต้องพยายามดิ้นรน และแสวงหาเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น 
ๆ เมื่อร่างกายได้รับตอบสนองแล้ว ร่างกายมนุษย์ก็กลับสู่ภาวะสมดุลอีกครั้งหนึ่ง และก็จะเกิดความ
ต้องการใหม่ ๆ เกิดขึ้นมา ทดแทนวนเวียนอยู่ไม่มีที่สิ้นสุด 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
       1. ประชากร  

   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสาขา เจ้าหน้าที่พนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับ
การอบรม ในเขตสาขาภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
     2. ตัวแปรที่ศึกษา 
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      2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
     เพศ  
     อายุ  
     การศึกษา  
 ตําแหน่งและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
 ประสบการณ์ในการฝึกอบรมหรือการเป็นวิทยากร 

       2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  
 ความต้องการที่มีต่อรูปแบบของการฝึกอบรมบนเว็บ 
 ความต้องการที่มีต่อเนื้อหาของการฝึกอบรมบนเว็บ 

 3. ขอบเขตของเนื้อหา  
                เนื้อหาการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของรูปแบบและเนื้อหาของการ

ฝึกอบรมบนเว็บ ของ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

ประชากรประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสาขา เจ้าหน้าที่พนักงานและ 
ผู้เกี่ยวข้องกับการอบรมในเขตสาขาภาคกลาง  ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 78 แห่ง  

กลุ่มตัวอย่างใช้เลือกแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 170 คน ประกอบด้วย 
1.1 ผู้บริหารสาขา ทั้ง 5 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาค 

ตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1.2  เจ้าหน้าที่พนักงานประจําสาขาและสํานักงานใหญ่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุก

คน  
1.3 ผู้เกี่ยวที่ข้องกับการฝึกอบรม มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ คือใช้งาน

อินเตอร์เน็ตและ WWW ได้ สามารถรับ และ ส่ง E-mail และสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ จาก Internet ได้ 
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

2.1 แบบสอบถามความต้องการของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับการ
อบรมที่มีต่อรูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บของ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

 
 3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี  1 ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับเพศ อายุ การศึกษา ตําแหน่งงาน เป็นต้น 
ตอนท่ี  2 ข้อมูลความต้องการด้านรูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บและข้อมูลความต้องการด้าน

เนื้อหาการฝึกอบรมบนเว็บ      
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ตอนท่ี  3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ันตอนดังน้ี 
1) ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ออกหนังสือถึงผู้จัดการฝ่ายพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการขอเก็บ
ข้อมูล            

2) แจกแบบสอบถามกับผู้บริหารและพนักงานที่เข้าอบรมในห้องเรียน เพื่อสัมภาษณ์และ
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น  

3) เก็บรวบรวมแบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมบนเว็บจากเจ้าหน้าที่พนักงานและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการอบรม ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ  พร้อมให้ส่งกลับคืนทางฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
บุคคล        

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 

 นําข้อมูลจากแบบสอบถามมาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติการวิเคราะห์ค่า t – test และ F-test โดยการใช้โปรแกรม 
 SPSS/PC ด้วยวิธีการทางสถิติ  
 

ผลการวิจัย  
 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 170 คน โดยเพศหญิงมากกว่าเพศชายอย่างมาก มี
อาย ุ31-40 ปี ประมาณครึ่งหน่ึงของกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ในสัดส่วนสูงที่สุด 
ระดับตําแหน่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน /สาขา  มีประสบการณ์ในการ
ฝึกอบรมหรือการเป็นวิทยากร อยู่การฝึกอบรมน้อยกว่า 2 ปี กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วน
ใหญ่เห็นด้วยการจัดฝึกอบรมบนเว็บ โดยเหตุเห็นด้วยการจัดฝึกอบรมบนเว็บ (ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต) ประหยัดค่าใช่จ่ายให้กับธนาคาร และไม่เห็นด้วยเพราะว่าบางครั้งมีข้อสักถามแต่ไม่รู้
คําตอบทันที และไม่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ความต้องการที่มีต่อรูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บ  โดยรวมระดับมีความสําคัญอยู่ระดับ  ปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.06)  โดยแยกความต้องการที่มีต่อรูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บออกเป็น ได้แก่ ด้าน
วิธีการอบรมบนเว็บมีความสําคัญอยู่ระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.51) และด้านเนื้อหาการอบรมบนเว็บมี
ความสําคัญอยู่ระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.91) มีรายละเอียดแต่ด้าน ดังนี้ 

ด้านวิธีการอบรมบนเว็บ มีความต้องมากที่สุด คือ สถานที่ที่ใช้เพื่อการอบรมบนเว็บที่บ้าน 
(ค่าเฉลี่ย 3.95) รองลงมาคือ การสรุปทบทวนความรู้เดิม (ค่าเฉลี่ย 3.94) และความต้องการน้อย
ที่สุด คือ ช่วงเวลาที่สะดวกในการเรียนผ่านเว็ปท่ีเหมาะสม 8-09.00 น. (ค่าเฉลี่ย 2.74) 

ด้านเนื้อหาการอบรมบนเว็บ แบ่งเนื้อหา 2 ด้าน คือ การเสนอเนื้อหาความรู้ใหม่ภายนอก มี
ความสําคัญอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.83) และการเสนอเนื้อหาความรู้ ภายในธนาคาร มีความสําคัญ
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อยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2)  โดยการเสนอเนื้อหาความรู้ใหม่ภายนอก มีความต้องมากที่สุด คือ การ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย 4.17) รองลง เนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม (ค่าเฉลี่ย 
4.04)  ส่วนการเสนอเนื้อหาความรู้ ภายในธนาคาร มีความต้องมากที่สุดคือ ความรู้เรื่องการ
พิจารณาให้สินเชื่อ (ค่าเฉลี่ย 4.26) รองลง มา คือ การวิเคราะห์สินเชื่อ (ค่าเฉลี่ย 4.25) และความ
ต้องการน้อยท่ีสุด คือ ความรู้เร่ืองงานสาขาเรื่องการนับเงินสด (ค่าเฉลี่ย 3.68) 

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการที่มี
ต่อรูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

อภิปรายผล 
        ลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการที่มีต่อรูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บ
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของรัตนา จูมคอม 
(2552) ได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในการใช้บริการเว็บไซต์
ท่องเที่ยวภายในประเทศ: กรณีศึกษา www.sabuy.com ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมีอายุเฉลี่ย 29 ปีการศึกษาระดับปริญญาตรีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตนับตั้งแต่เริ่มใช้จนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 3 ปี 8 เดือนความถี่ใน
การใช้บริการเว็บไซต์ท่องเที่ยวภายในประเทศwww.sabuy.com เฉลี่ย 7.81 ครั้งต่อสัปดาห์มี
ระยะเวลาการใช้บริการเว็บไซต์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 5 นาทีกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี
ด้านการปฏิสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นผลการศึกษาพบว่าเพศการ
เป็นสมาชิกระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในการใช้บริการ
เว็บไซต์www.sabuy.com ที่แตกต่างกันแต่สถานที่อยู่ปัจจุบันที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมของ
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในการใช้บริการเว็บไซต์www.sabuy.com ที่ไม่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังพบว่าอายุมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและ ปริยวงศ์ วานชาตรี (2554) ทําการศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังน้อยอยู่สาเหตุที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่นิยมซื้อ
สินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนื่องจากไม่ม่ันใจในระบบรักษาความปลอดภัยของ
เว็บไซต์ในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและเรื่องการเงินไม่ม่ันใจในความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ว่ามีอยู่จริง
หรือไม่ไม่ม่ันใจในเรื่องความถูกต้องและเวลาของการขนส่งสินค้าการขาดข้อมูลทางด้านภาษีสินค้า
การที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะปกป้องผู้ทําการซื้อขายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะการที่ระบบ
การสื่อสารของเว็บไซต์เองไม่มีเสถียรภาพไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรสินค้าที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเคยซื้อหรือจะ
ซื้อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพบว่ามักเป็นสินค้าที่ไม่จําเป็นต้องเห็นสินค้าจริงๆก่อนจะซื้อสําหรับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคือเพศสถานที่พักอาศัย
สาเหตุของการซ้ือสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนื่องจากความสะดวกราคาฤดูกาลและ
รายได้และปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคืออายุ
การศึกษาอาชีพแต่ไม่สอดคล้อยกับงานวิจัยของ ธนัสถ์เกษม ไชยานันท์ (2554) ทําการศึกษาเรื่อง
ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้ 
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อินเทอร์เน็ตในกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ
ใช้เว็บไซต์ในกรุงเทพมหานครเป็นเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนท่ีเท่ากันมีอายุระหว่าง18-25 ปีมี 
การศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ในด้านของพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
การใช้เว็บไซต์โดยเฉลี่ยประมาณสัปดาห์ละ 5.58 ครั้งและมีระยะเวลาในการใช้เฉลี่ยประมาณครั้งละ 
2.44 ชั่วโมงโดยช่วงเวลาที่มีการใช้บ่อยที่สุดคือระหว่างเวลา 20.01 – 24.00 น. กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ใช้เว็บไซต์มาแล้ว 1-2 ปีสถานที่ที่ใช้เว็บไซต์มากที่สุดคือที่บ้านและที่ทํางานวัตถุประสงค์ในการ
ใช้เว็บไซต์เพื่อสืบค้นข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และเพื่อความบันเทิงส่วนปัจจัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ได้แก่ลักษณะทางประชากรศาสตร์คือเพศอายุการศึกษาอาชีพและ
รายได ้
 

ข้อเสนอแนะ 
1.การฝึกอบรมผ่านเว็บมีความเหมาะสมสําหรับการฝึกอบรมในส่วนของทักษะด้านความรู้

ความเข้าใจ (Cognitive Skills) เพียงเท่านั้น แต่หากเป็นทักษะทางด้านเทคนิคการปฏิบัติ 
(Psychomotor Skills) และทักษะทางด้านเจตคติ (Attitudinal Skills) แล้วนั้น การฝึกอบรมผ่านเว็บ
จะไม่เหมาะสมและไม่สามารถที่จะนํามาใช้ในการฝึกอบรม ทั้ง 2 ทักษะ ดังกล่าวนั้นควรใช้ในการ
ฝึกอบรมในรูปแบบอื่น ๆ จะทําให้ได้รับประโยชน์ตามที่มุ่งหวังและตรงจามวัตถุประสงค์พร้อมทั้ง
บรรลุเป้าหมายมากกว่าการใช้การฝึกอบรมผ่านเว็บเป็นเครื่องมือช่วยในการฝึกอบรมพนักงาน 

2. ควรมีการวิจัยรูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ (Web-Based Training : WBT) ในแนวคิด
ทฤษฎีอื่น ๆ เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการฝึกอบรมที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับสภาพการ
เรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

3. ในการดําเนินกิจกรรมการฝึกอบรมผ่านเว็บควรมีการจัดทําตารางนัดหมายหรือกําหนดการ
ในการจัดกิจกรรมหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเว็บได้มีการสื่อสารและ
สนทนากันในห้องสนทนาออนไลน์ (Chat room) หรือกระดานเสวนา (Web Board) เพื่อสอบถาม
ความรู้หรือข้อข้องใจกับวิทยากรโดยตรง หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่าง ๆ กับผู้เข้ารับการอบรม
ผ่านเว็บคนอื่น ๆ ในการฝึกอบรมด้วย 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้กําหนดความมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารในช่วงม้ือ
เย็นของกลุ่มคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการจัดการร้านอาหาร ได้แก่ 
ด้านสถานที่ ด้านอาหาร ด้านบุคลากร และด้านการจัดการ  และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลในการเลือกใช้
บริการร้านอาหาร ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรม และด้านกลุ่มอ้างอิง  โดยอาศัยระเบียบ
วิธีวิจัย 2 วิธี ได้แก่ ระเบียบวิธีเชิงปริมาณโดยมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน   200 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าร้อยละ และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) และระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
dept Interview) กลุ่มตัวอย่างจํานวน 20 คน ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  พบว่า  1.จํานวนสมาชิกในครอบครัว มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารในช่วงม้ือเย็นของผู้บริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 2. ทัศนคติต่อการจัดการร้านอาหารในด้านสถานที่ มีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้บริการร้านอาหารในช่วงม้ือเย็นของผู้บริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้
บริการ  3. ทัศนคติต่อการจัดการร้านอาหารในด้านอาหาร มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านอาหารในช่วงม้ือเย็นของผู้บริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 4. 
ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องด้านสังคมและวัฒนธรรม มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร
ในช่วงมื้อเย็นของผู้บริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ด้านรูปแบบร้านอาหาร และด้านความถี่ใน
การใช้บริการ   5. ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องด้านกลุ่มอ้างอิง มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านอาหารในช่วงม้ือเย็นของผู้บริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 
และด้านความถี่ในการใช้บริการ  
 ผลจากการสัมภาษณ์ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในภาพรวม พบประเด็นที่น่าสนใจ
เพิ่มเติมหลายๆด้าน ในทัศนคติต่อการจัดการร้านอาหารในด้านสถานที่ รูปแบบร้านที่ผู้บริโภคนิยม
คือ ร้านที่มีบรรยากาศทั้งแบบเปิดโล่งและห้องปรับอากาศให้เลือก และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้าน
การตกแต่ง บริเวณโต๊ะมีเนื้อที่ความเป็นส่วนตัว มีวงดนตรี ด้านอาหาร ควรมีรายการอาหารแปลก
ใหม่เพื่อความน่าสนใจ รวมถึงความหลากหลายของอาหาร ความยืดหยุ่น ของรสชาติอาหารที่เลือก
ระดับปริมาณความเผ็ดตามต้องการได้ ราคาไม่แพงมาก โดยที่อาหารสามารถรับประทานได้ตั้งแต่
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เด็ก-ผู้ใหญ่ ด้านการจัดการในส่วนการจัดคิว ควรที่จะการกระจายกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการให้
เหมาะสม ด้านการจัดการในส่วนการบริการ ร้านท่ีมีการคิดค่าบริการร่วมกับค่าอาหารควรจะมีบริการ
ในระดับที่น่าพึงพอใจด้วย ควรมีการให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิด  และระบบการบริการค่อนข้างเป็น
มาตรฐาน  และในส่วนความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารม้ือเย็นนอกบ้านของคน
กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน มีความคิดเห็นว่า การับประทานอาหารนอกบ้าน ถ้ารับประทานร่วมกับ
ครอบครัว ก็ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์กันในครอบครัว แต่ถ้าเป็นในส่วนการรับประทานอาหาร
ร่วมกับเพื่อน ซึ่งมักจะเป็นการสังสรรค์พูดคุย จึงเน้นเอาสะดวกในแต่ละสถานการณ์ อีกทั้งใน
ปัจจุบันคนทํางานไม่มีเวลาทําอาหารและปัจจัยทางด้านวัตถุดิบที่มีราคาสูงเพิ่มมากขึ้นทุกวัน การ
รับประทานอาหารนอกบ้านจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนทํางานจะตัดสินใจที่เลือกรับประทานอาหาร
นอกบ้านมากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญกับการตั้งทําเล
ที่ตั้งร้านที่ควรมีการคมนาคมที่สะดวกต่อผู้บริโภค และรูปแบบร้านที่เป็นแบบมีความเป็นธรรมชาติ 
เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการรู้สึกผ่อนคลาย และร้านควรมีเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อดึงดูดใจให้ลูกค้าเข้า
มาใช้บริการ ควรให้ความสําคัญกับอาหารที่ต้องที่เหมาะสมในทุกๆส่วน ไม่ว่าจะเป็นราคา  ปริมาณ 
รสชาติ และคุณภาพ ควรให้พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมไปถึงการที่
ร้านอาหารไม่ควรเอาเปรียบลูกค้าโดยควรมีนโยบายในการช่วยเหลือลูกค้า เพื่อช่วยเหลือในด้านค่า
ครองชีพของลูกค้า  อีกทั้งผู้ประกอบการควรเอาใจใส่กับลูกค้าทุกเพศทุกวัย เนื่องจากส่วนมาก
ผู้บริโภคมักจะมาเป็นกลุ่มเพื่อนและครอบครัว  จึงควรมีรายการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ดึงดูด
ใจลูกค้า ทั้งแบบพื้นฐานทั่วไป เช่น การมารับประทาน  3 ท่าน จ่ายในราคา 2 ท่าน, การแจกบัตร
ส่วนลด เป็นต้น และรายการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษที่ทางผู้ประกอบการควรมีเพิ่มเติม
เพื่อให้ลูกค้าให้ความสนใจที่เพิ่มมากขึ้น เช่น Happy Hours ลดราคาอาหารทุกรายการ 50% 
ช่วงเวลา 21:00-22:00 น. การมารับประทาน 3 ท่านฟรี 1 ท่าน เป็นต้น ทั้งนี้ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะใช้
บริการร้านอาหารที่มีมากมายในปัจจุบันนี้ ซึ่งปัจจัยที่มีส่วนต่อการตัดสินใจในการใช้บริการคือ 
อิทธิพลจากลุ่มอ้างอิง ได้แก่ เพื่อนและสมาชิกในครอบครัว ที่จะก่อให้เกิดการสื่อสารแบบปากต่อ
ปาก ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ร้านอาหารควรที่จะมีมาตรฐาน เพื่อที่จะเป็นที่ไว้วางใจในการใช้บริการของ
ผู้บริโภค 
 

คําสําคัญ: วัยทํางาน ร้านอาหาร พฤติกรรมการใช้บริการ 
 

Abstract 
The purposes of this research was to study the behavior of working-aged people in 

Bangkok for choosing the restaurant for dinner, the consumer attitudes of management of 
the restaurants consisting of places(location), food, staffs, and restaurant management, Also 
it was aimed to study the factors that affecting the decision making of people to get the 
restaurant services such as economic, social, culture, and reference group. The 
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methodologies being used for this research are questionnaires for the samplings of 200 
people. The statistics used in this study are percentage and Chi-Square. Another method 
was in-depth interviews with 20 people. The research results revealed the followings: 

1. The number of members in the family affected to service usage at the restaurant 
among working-aged people in terms of average expenses at the significant level of 0.05 

2. The attitude of the place of the restaurant affected to service usage at the 
restaurant among working-aged people in terms of frequency at the significant level of 0.05 

3. The attitude of the food affected to service usage at the restaurant among 
working-aged people in terms of average expenses at the significant level of 0.05 

4. The factor related with social and culture affected to service usage at the 
restaurant among working-aged people in terms of styles of the restaurant and frequency at 
the significant level of 0.05 

5. The factor related with the reference affected to service usage at the restaurant 
among working-aged people in terms of expenses and frequency at the significant level of 
0.05 

The in-depth interview also stated that the style of the restaurant which was 
preferred by the consumers was the one that had choices of both outdoor and indoor air-
conditioned room. In addition, the decoration of the restaurants was significant factor for 
many consumers for making a decision. Also, some customers would like a private area with 
a music band.  

In the aspect of the food, a variety of the menus and the taste of the food are the 
important factors for consumers to choose a restaurant. Another issue that also vital is the 
food price.  For the management aspect, the waiting time and the customer service plays 
essential roles too. 
 The research also showed opinions of people in Bangkok about dining out at 
restaurants. Some people said having dinners with family could be a way to make a good 
relationship within the family. Meanwhile, some people thought having dinners with friends is 
a my activity. Nowadays, most of working people do not have enough time to cook their 
dinner and the raw materials are also expensive compared to those in the past. Therefore, 
many people choose to have dinners at restaurants instead of eating at home. 
 This research suggests that entrepreneurs should think about the location of the 
restaurants which ought to be convenient to get to and the style of the restaurants are likely 
to be natural in order to give the feeling of relaxation. The quantity, the taste, and the quality 
of the food are the keys to motivate the consumers to come to the restaurant. Promotion is 
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another factor which will also raise the number of customers. For example, the restaurant 
may give a 50% discount or pay 2 for 3 people during off peak hour between 9 to 10 pm. 
 As the number of the restaurants is increasing everyday, another factor which can 
be really important is the recommendations from friends or family. Hence, the restaurants 
should have standard of quality control in every aspect in order to gain trusts from 
consumers for choosing their restaurants. 
 

Keywords: working-aged, restaurant, service behavior 
 
บทนํา 

ในยุคปัจจุบันที่ทุกคนดํารงชีวิตอยู่ในสังคม มีสิ่งต่างๆมากมายที่แวะเวียนอยู่ในการใช้
ชีวิตประจําวันของเรา ซึ่งเกือบทุกสิ่งมีวงจรในการเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละ
วงจร ซึ่งวงจรหนึ่งที่มีความสําคัญกับมนุษย์เราคือปัจจัยสี่ที่เราทุกคนต้องมีและปัจจัยที่สําคัญที่สุด ก็
คือ อาหาร อาหารนั้นมีความจําเป็นกับมนุษย์เรามาทุกยุคทุกสมัย เนื่องจากอาหารนั้นเป็นสิ่งที่
จําเป็นกับคนในทุก ๆ เพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น การเสริมสร้างโภชนาการให้กับเด็ก ๆ เพื่อให้เด็ก
เจริญเติบโต และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ในส่วนของวัยรุ่นและวัยทํางาน อาหารก็เป็น
การเสริมสร้างพละกําลังในการทํางาน และท้ายสุดในส่วนของผู้สูงอายุ อาหารจะเป็นการดูแลรักษา
ในส่วนร่างกายที่สึกหรอรวมทั้งการเพิ่มสมรรถภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง ไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บ 
เป็นต้น จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าอาหารมีความจําเป็นและเป็นที่ต้องการของคนทุกคน  

เนื่องด้วยอาหารเป็นสิ่งที่ จําเป็นต่อทุกเพศทุกวัย ซึ่งคนเรานั้นต้องมีการบริโภคอยู่
ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าเราจะแบ่งการรับประทานอาหารออกเป็น 3 ม้ือ เป็นปกติ คือ ม้ือเช้า ม้ือกลางวัน 
และม้ือเย็น ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีอาหารม้ืออื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาในสภาพสังคมปัจจุบัน อาทิเช่น ม้ือดึก เป็น
ต้น แต่ในสภาพสังคมก็ยังยึดการแบ่งการรับประทานอาหารออกเป็น 3 ม้ือ เช่นเดิม ซึ่งในปัจจุบัน
การที่มีการทําอาหารับประทานกันภายในครัวเรือนเริ่มที่จะมีปริมาณลดลง ผู้บริโภคเริ่มที่จะมีการ
รับประทานอาหารนอกบ้านเพิ่มมากขึ้น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารในช่วงม้ือเย็นของ
ผู้บริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งทางผู้วิจัยจะเน้นการศึกษาในช่วงเวลาวันทํางานช่วงวัน
จันทร์ถึงศุกร์ เพื่อดูถึงการตัดสินใจในการเลือกรับประทานอาหารของคนวัยทํางานในช่วงหลังเลิก
งาน  ดังที่กล่าวมาข้างต้นว่าม้ือเย็นเป็นม้ือที่ผู้บริโภคใส่ใจในรายละเอียดมากกว่าม้ืออื่น อีกทั้งด้าน
ธุรกิจร้านอาหารน้ันมีการแข่งขัน และอัตราการขยายตัวที่เพิ่มสูงขึ้น และความต้องการของผู้บริโภคก็
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ   ดังนั้นการวิจัยนี้จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาและพิจารณาถึงความ
ต้องการของพฤติกรรมกลุ่มผู้บริโภค เพื่อที่จะให้ร้านอาหารมีการพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการในด้านรูปแบบร้านอาหาร ด้านช่วงเวลาที่ใช้บริการ 

ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ และด้านความถี่ในการใช้บริการ ร้านอาหารในช่วงม้ือเย็นของกลุ่มคน
วัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคต่อการจัดการร้านอาหารในด้านสถานที่ ด้านอาหาร ด้าน
บุคลากร และด้านการจัดการ ที่ มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารของกลุ่มคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยภายนอกในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านกลุ่ม
อ้างอิง ที่มีผลในการใช้บริการร้านอาหารของกลุ่มคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ,อายุ,จํานวนสมาชิกในครอบครัว และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารในช่วงม้ือเย็นของผู้บริโภควัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร 
 2. ปัจจัยด้านจิตวิทยาด้านทัศนคติในการจัดการร้านอาหาร ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านอาหาร 
ด้านบุคลากร และด้านการจัดการ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารในช่วงม้ือเย็นของ 
ผู้บริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 3. ปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านกลุ่มอ้างอิง มีผล
ต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารในช่วงม้ือเย็นของผู้บริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้บริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่
เลือกรับประทานอาหารม้ือเย็นนอกบ้าน ซึ่งไม่สามารถระบุจํานวนประชากรที่แน่นอนได้ 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย 2 วิธี ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ได้มีการ
จัดทําการวิจัยในเชิงปริมาณ ผ่านทางการเก็บแบบสอบถาม ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 200 คน โดยวิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ จากการแจกแบบสอบถามตามสถานที่ประเภท
ร้านอาหารต่าง ๆ ซึ่งระบุไว้ในแบบสอบถาม ได้แก่ ร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ร้านอาหารแบบ Fast 
Foods ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า และสวนอาหาร   และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์จํานวน 20 คน ใช้การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้มีการทําแบบสอบถามในเชิงปริมาณ 
ซึ่งจะมีการเก็บแบบสอบถามในช่วงเวลา 17.30 – 21.30 น. ในช่วงวันทํางานจันทร์-เสาร์ ที่จะพบ
กลุ่มคนวัยทํางานในการใช้บริการร้านอาหารสําหรับม้ือเย็น  
 สาเหตุที่เก็บกลุ่มตัวอย่าง 200 คน เนื่องจากผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย 2 วิธี ได้แก่ ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงปริมาและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งในส่วนของระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณที่เก็บกลุ่ม
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ตัวอย่าง 200 คน เพราะผู้วิจัยต้องการเห็นภาพกว้างของงานวิจัย และผู้วิจัยจะได้เจาะลึกข้อมูลอย่าง
ละเอียดโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 สรุปผลทดสอบสมมติฐานด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

ตัวแปรอิสระ รูปแบบร้านอาหาร ช่วงเวลา ค่าใช้จ่าย ความถี่ 
1. ลักษณะส่วนบุคคล     

เพศ 
X 

0.486 
X 

0.083 
X 

0.522 
X 

0.181 

อายุ 
X 

0.321 
X 

0.068 
X 

0.362 
X 

0.177 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
X 

0.069 
X 

0.522 
√ 

0.012   
X 

0.734 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
X 

0.109 
X 

0.057 
X 

0.247 
X 

0.343 
2. ทัศนคติต่อการจัดการร้านอาหาร     

ด้านสถานท่ี 
X 

0.886 
X 

0.801 
X 

0.312 
√ 

0.030 

ด้านอาหาร 
X 

0.338 
X 

0.123 
√ 

0.034 
X 

0.376 

ด้านบุคลากร 
X 

0.439 
X 

0.369 
X 

0.361 
X 

0.234 

ด้านการจัดการ 
X 

0.223 
X 

0.051 
X 

0.290 
X 

0.112 
3.  ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง     

ด้านเศรษฐกิจ 
X 

0.205 
X 

0.174 
X 

0.061 
X 

0.292 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม √ 
0.021 

X 
0.481 

X 
0.606 

√ 
0.015   

ด้านกลุ่มอ้างอิง 
X 

0.146 
X 

0.513 
√ 

0.019   
√ 

0.017 
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ผลการวิจัย พบว่า 
1. จํานวนสมาชิกในครอบครัว มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารในช่วงม้ือเย็นของ

ผู้บริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 2. ทัศนคติต่อการจัดการร้านอาหารในด้านสถานที่ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านอาหารในช่วงม้ือเย็นของผู้บริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้บริการ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. ทัศนคติต่อการจัดการร้านอาหารในด้านอาหาร มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านอาหารในช่วงม้ือเย็นของผู้บริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4. ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องด้านสังคมและวัฒนธรรม มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านอาหารในช่วงม้ือเย็นของผู้บริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ด้านรูปแบบร้านอาหาร และด้าน
ความถี่ในการใช้บริการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 5. ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องด้านกลุ่มอ้างอิง มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร
ในช่วงม้ือเย็นของผู้บริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ และด้าน
ความถี่ในการใช้บริการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สรุปผลทดสอบสมมติฐานด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง 20 คน พบว่า ส่วนใหญ่จะเห็นม้ืออาหารที่

สําคัญที่สุดใน 1 วัน คืออาหารม้ือเช้า โดยที่ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการอยู่ที่ประมาณ 500 บาท/ครั้ง/
คน ช่วงเวลาในการใช้บริการอยู่ระหว่าง19:00-20:00 น. ความถี่ในใช้บริการร้านอาหารในวันทํางาน
อยู่ที่ประมาณ 3-4 ครั้ง/เดือน และรูปแบบร้านอาหารที่กลุ่มเป้าหมายจากการสัมภาษณ์ใช้บริการ
บ่อยครั้งที่สุด คือ ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ในส่วนข้อดีของร้านอาหารประเภทที่กลุ่มเป้าหมายมี
การใช้บริการบ่อย คือ สะดวกต่อการเดินทางหาง่าย และรวดเร็ว ในส่วนข้อเสีย คือ ราคาอาหารที่
ค่อนข้างสูง ในด้านทัศนคติต่อการจัดการร้านอาหารในด้านสถานที่ ส่วนใหญ่ร้านควรจะหาง่ายและมี
การคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางในทุกๆ ด้าน รูปแบบร้านควรจะเป็นแบบสะอาด สบาย ๆ เป็น
ธรรมชาติ และมีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของทางร้านเอง ชื่อเสียงของทางร้านส่วนใหญ่จะรู้จักผ่านทาง
เพื่อนแนะนํา ส่วนสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทางร้านควรจะมีหรือควรจะมีอยู่ใกล้ๆบริเวณร้านอาหาร 
คือ ที่จอดรถ และซุปเปอร์มาร์เก็ต ในด้านอาหาร อาหารต้องมีความหลากหลายและควรที่จะต้องมี
เมนูแนะนําให้กับลูกค้า และส่วนประกอบที่สําคัญต่อการตัดสินใจในการใช้บริการร้านอาหาร คือ 
ราคา รสชาติ และปริมาณ ตามลําดับ ในด้านบุคลากร ส่วนของพนักงานเสิร์ฟ ต้องมีอัธยาศัยดี ยิ้ม
แย้มแจ่มใส สุภาพ และมีความสนใจและใส่ใจในการให้บริการ ในส่วนการที่ร้านมีการนําพ่อครัวมาไว้
หน้าร้าน ส่วนใหญ่จะชอบเพราะได้เห็นกระบวนการทําอาหาร เป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูดใจให้เข้าใช้
บริการ อีกทั้งยังทําให้ม่ันใจถึงความสะอาดของอาหารที่ทํา ในด้านการจัดการ ในส่วนการจัดคิว อยู่
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ในเกณฑ์ที่ดี เพราะมีการแจกบัตรคิวและการโทรตาม แต่ควรแจกแจงเวลาในการรอให้แน่นอน ใน
ส่วนการบริการ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีการบริการที่รวดเร็ว แต่ต้องมีการตอบสนองในการบริการที่
มากกว่านี้ อีกทั้งระบบการบริการไม่ได้เป็นมาตรฐานที่เท่ากันในทุกสาขา ในส่วนหัวข้อของปัจจัยที่
เกี่ยวข้องพบว่าในด้านเศรษฐกิจ จะให้ความสําคัญกับรายได้ของตนเองและค่าครองชีพในการใช้ชีวิต
ในเมือง ในด้านสังคมและวัฒนธรรม จะให้ความสําคัญกับค่านิยมในการเข้าสังคมและพบปะสังสรรค์
กับเพื่อน  และในส่วนปัจจัยกลุ่มอ้างอิงที่สําคัญที่สุด คือกลุ่มเพื่อน และสมาชิกในกลุ่มในการพบปะ
สังสรรค์จะมีประมาณ 3-4 คน ในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารในช่วง
ม้ือเย็นของคนวัยทํางานในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเน้นความสะดวกสบาย และประหยัดเวลา อีกทั้งราคา
วัตถุดิบในการทําอาหารรับประทานเองมีราคาที่สูงขึ้น และอีกสาเหตุคือร้านอาหารในปัจจุบันมีความ
หลากหลายเป็นอย่างมาก และประเด็นสุดท้ายคือ สังคมปัจจุบันครอบครัวเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็ก 
หรืออาจจะมีการพักอาศัยอยู่คนเดียวมากขึ้น 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารในช่วงมื้อเย็นของผู้บริโภควัยทํางาน

ในกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
1. ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ,อายุ,จํานวนสมาชิกในครอบครัว และรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารในช่วงมื้อเย็นของผู้บริโภควัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร 

    จากการศึกษา พบว่า จํานวนสมาชิกในครอบครัว(ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในขณะนี้) มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารในช่วงม้ือเย็นของผู้บริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว (ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
ในขณะนี้) ประมาณ 3 คนขึ้นไป และมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการอยู่ที่ประมาณ 100-500 บาท/คน/
ครั้ง กล่าวคือ ในปัจจุบันจํานวนสมาชิกในครอบครัว (ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในขณะนี้) มีจํานวนที่เป็น
ครอบครัวเดี่ยวที่มากขึ้น ซึ่งมีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านอาหารในช่วงม้ือเย็น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วนของ นพดล เจริญวิริยะธรรม (2551 : บทคัดย่อ) พบว่า พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคพบว่า มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 300-601 บาท และสอดคล้องกับ
งานวิจัยบางส่วนของสุรชัย ไชยนิตย์ (2546 : บทคัดย่อ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ออกไป
รับประทานอาหารนอกบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่แน่นอนสําหรับจํานวนผู้ร่วมรับประทานอาหารนอกบ้าน 
และผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุดตอบว่าไม่แน่นอน เช่นกัน ในเรื่องของค่าใช้จ่ายสําหรับ
รับประทานอาหารนอกบ้านในแต่ละครั้งของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ต่ํากว่า 500 บาท และ
สอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วนของดวงใจ เชยสาคร (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า รูปแบบบ้านเดี่ยวมี
ความสัมพันธ์กับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว ประเภทที่พัก
อาศัยเดิม และลักษณะการครอบครองที่อยู่อาศัย วัตถุประสงค์ในการซื้อบ้านของผู้บริโภคมี
ความสัมพันธ์กับเพศอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และ
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ประเภทที่พักอาศัยเดิม และสอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วนของรุจิรา ถาวระ (2549 : บทคัดย่อ) 
พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบบุปเฟ่ต์ของผู้บริโภคในภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นชาบูชิ ในด้าน
จํานวนคนท่ีร่วมรับประทานด้วยเฉลี่ยครั้งละ 4 คน 

  

2. ปัจจัยด้านจิตวิทยาด้านทัศนคติต่อการจัดการร้านอาหาร ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้าน
อาหาร ด้านบุคลากร และด้านการจัดการ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารในช่วง
มื้อเย็นของผู้บริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 

ทัศนคติต่อการจัดการร้านอาหารในด้านสถานที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร
ในช่วงม้ือเย็นของผู้บริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้บริการ  ซึ่งกลุ่ม
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการจัดการร้านอาหารในด้านสถานที่ ในส่วนของการที่ร้านอาหารอยู่
ในทําเลที่เดินทางสะดวก เช่น มีป้ายรถประจําทางBTS  MRT และร้านอาหารมีรูปแบบ บรรยากาศ 
และการตกแต่งภายในร้านที่ดึงดูดใจมากที่สุด เพราะผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายในการ
เดินทาง โดยเฉพาะช่วงเย็นที่การจราจรในกรุงเทพมหานครที่ติดขัดเป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าร้านอาหาร
อยู่ในทําเลที่เดินทางได้สะดวกก็จะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผู้บริโภคให้ความสนใจในการเข้าไปใช้
บริการ อีกทั้งในส่วนด้านการตกแต่งร้านที่ในสังคมเมืองหันมองไปทางไหนก็จะพบเห็นแต่ตึกสูงเป็น
ส่วนใหญ่ จึงทําให้ผู้บริโภคต้องการความรู้สึกสบาย ๆ และการที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ อจึงทําให้
ผู้บริโภคสนใจร้านอาหารที่มีสบาย ๆ มีความเป็นธรรมชาติ ร่มรื่น ทั้ง 2 ส่วน มีผลต่อความถี่ที่
ผู้บริโภคจะเข้ามาใช้บริการ เพราะในด้านความถี่ของการใช้บริการของผู้บริโภคจะอยู่ที่ประมาณ 1-5 
ครั้ง/เดือน ซึ่งร้านอาหารอยู่ในเกณฑ์ทั้ง 2 ข้อข้างต้น ก็จะมีผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการร้านอาหารที่เพิ่ม
มากขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วนของสุรชัย ไชยนิตย์ (2546 : บทคัดย่อ) พบว่า ปัจจัยด้าน
สถานท่ีที่มีผลในระดับมาก ได้แก่ สถานที่จอดรถสะดวกกว้างขวางเพียงพอ ทําเลที่ตั้งไม่พลุกพล่าน
หรือแออัดจนเกินไปทําเลที่ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ไป - มาสะดวก จัดสถานที่ที่รอรับบริการอย่างเป็น
สัดส่วน ทําเลที่ตั้งอยู่ใกล้บ้านหรือที่พักอาศัย จัดโต๊ะไว้รอรับบริการอย่างกว้างขวางและเพียงพอ 
ทําเลที่ตั้งอยู่ใกล้ที่ทํางาน ทําเลที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนไปทําธุรกิจที่อื่นได้ รวมไปถึง บรรยากาศหรือ
การตกแต่งภายในร้านมีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกบนโต๊ะอาหารครบครัน การจัดพื้นที่
บริการของร้านเป็นสัดส่วน จัดสวนรอบ ๆ ร้านสวยงามร่มรื่น และสอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วนของ
วิเชษฐ์ อนันตเวทย์ (2540 : บทคัดย่อ) พบว่า ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ผู้บริโภคที่มีช่วงอายุ 41-50 ปี 
จะให้ความสําคัญต่อปัจจัยในด้านทําเลที่ตั้งเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริารมากที่สุด ส่วนในด้าน
ทัศนคติต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจ ประเภทนี้ ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติสูงในหลายเรื่อง ได้แก่ 
ปัญหาการจราจร มีผลต่อการตัดสินใจของท่านในการเข้ามาใช้บริการ ความสะอาดถูกหลักอนามัย
ของอาหาร และของร้านฟาสต์ฟู้ดในสถานีบริการน้ํามัน ราคา และ สถานที่จอดรถสะดวกสบาย
ปลอดภัย และสอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วนของกนกนาฐ โลณะปาลวงศ์ (2547 :บทคัดย่อ) พบว่า 
การเลือกแหล่งทําเลที่ตั้งของร้านสาขาที่สามารถสอดคล้องกับพฤติกรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิต
ของลูกค้าที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยที่มากขึ้น การซื้อสินค้าของลูกค้ามักจะไป
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ซื้อตามศูนย์การค้า ทําให้ทําเลที่ตั้งที่สําคัญสามารถตอบสนงความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
และสอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วนของเนาวรัตน์ แก้วสัตยา (2552 :บทคัดย่อ) พบว่า ปัจจัยต่าง ๆ ที่
มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการภัตตาคารซูกิชิของผู้บริโภคพบว่า ผู้บริโภคทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็น
ของปัจจัยด้านการตกแต่งสถานท่ีและบรรยากาศเท่าน้ันท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ทัศนคติต่อการจัดการร้านอาหารในด้านอาหาร มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร
ในช่วงม้ือเย็นของผู้บริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ  ซึ่งกลุ่ม
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการจัดการร้านอาหารในด้านอาหาร ในส่วนของอาหารคือ อาหารต้อง
มีราคาที่เหมาะสมกับปริมาณ, รสชาติ และคุณภาพอาหารเนื่องจากในปัจจุบันร้านอาหารบางร้านมี
ราคาที่สูงเกินความเป็นจริง อีกทั้งปริมาณ รสชาติ ที่ได้รับนั้นไม่ได้ดีขึ้นตามราคา ทําให้ผู้บริโภคให้
ความใส่ใจกับปัจจัยต่างๆที่ผู้บริโภคจะพิจารณาในการใช้บริการร้านอาหารอีกทั้งรายได้ของผู้บริโภค
ที่ม่ได้มีการปรับตัวสุงขึ้นตามราคาอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วนของนัฐณี รติชน (2548 : 
บทคัดย่อ) พบว่า ปัจจัยทางด้านรายได้มีผลต่อความคิดเห็นด้านราคาอาหาร และความคิดเห็นด้าน
ราคาอาหารนั้นมีผลต่อการกลับมาใช้บริการที่ร้านนี้อีกและสอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วนของ
รสสุคนธ์ วิจิตเวชไพศาล (2551 : 98) พบว่า การกําหนดราคาควรตั้งให้เหมาะสมกับคุณภาพสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค และสอดคล้องกับโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค ที่กล่าวถึง สิ่งกระตุ้นด้าน
ราคาที่ว่า การกําหนดราคาสินค้าควรกําหนดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาจากลูกค้า
เป้าหมายเป็นหลัก และสอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วนของวัฒนา รัตนเรืองรักษ์ (2551 : บทคัดย่อ)  
พบว่า ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนในการใช้บริการแต่ละครั้งของร้านอาหารประเภทติ่มซํา คือ 100-150 
บาท และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วงศกร คําเพิ่ม(2553:40) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการ
ร้านอาหารเวียดนามให้ความสําคัญมากในด้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 46.82  

 

3. ปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านกลุ่ม
อ้างอิง มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารในช่วงมื้อเย็นของผู้บริโภควัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องด้านสังคมและวัฒนธรรม  มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านอาหารในช่วงม้ือเย็นของผู้บริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ด้านรูปแบบร้านอาหาร ซึ่งกลุ่ม
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ค่านิยมเกี่ยวกับการสังสรรค์และการเข้าสังคมของประชากรในวัย
ทํางานเป็นประเด็นหลักในด้านสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากสภาพแวดล้อมสังคมในปัจจุบันที่มีการ
ทํางานร่วมกัน พบปะสังสรรค์ร่วมกันทั้งกับกลุ่มเพื่อนสนิท และเพื่อนร่วมงาน ซึ่งทําให้สังคมใน
ปัจจุบันมีการสังสรรค์กันอยู่เป็นประจําในช่วงวันปลายสัปดาห์ ซึ่งรูปแบบร้านอาหารที่ผู้บริโภคให้
ความสนใจ คือ ร้านอาหารแบบสวนอาหาร เนื่องจากเป็นร้านอาหารที่เป็นอาหารแบบทั่วๆไปและ
สามารถร่วมกันรับประทานได้ ทั้งยังไม่มีการกําหนดระยะเวลาในการรับประทาน รวมไปถึง
บรรยากาศของร้านที่ส่วนมากจะเป็นร้านที่ดูสบาย ๆ ตาและมีการตกแต่งด้วยต้นไม่ให้ดูมีความเป็น
ธรรมชาติ ซึ่งทําให้ผู้บริโภครู้สึกผ่อนคลายจากการทํางาน   
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ในด้านความถี่ในการใช้บริการ ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการประมาณ 1-5 
ครั้ง/เดือน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วนของ ชาญยุทธ จงพิพัฒนากูล (2549) ที่กล่าวว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีการรับประทาน 1 ครั้ง/เดือน และงานวิจัยบางส่วนของอัญชลี วงศ์วิบูลย์กุล (2546) ที่กล่าว
ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการบริโภคอาหารญี่ปุ่น 1 ครั้ง/เดือน อาจเป็นเพราะรสชาติอร่อยและ
ราคาที่ไม่แพงมากนัก ทําให้ผู้บริโภคมีความถี่ในการบริโภคได้บ่อยครั้ง และสอดคล้องกับงานวิจัย
บางส่วนของภาวีวรรณ นรพัลลภ (2536 : 4) พบว่า อาหารมีมิติความเป็นวัฒนธรรมในตัวเองอยู่
ควบคู่กับประโยชน์ใช้สอย รวมถึงสามารถทําหน้าที่เป็นสื่ออย่างหนึ่งได้เพราะว่าอาหารสามารถทํา
หน้าที่เป็นสื่อ (Food as media) ในการสื่อสารความหมายสะท้อนความเชื่อ ค่านิยม ตลอดจนสภาพ
สังคมได้อีกทางหนึ่ง และสอดคล้องกับแนวคิดบางส่วนของ Rozin & Nemeroff (1990 : 205-232) 
กล่าวว่า อาหารมิได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่ทําให้อิ่มท้องเท่านั้น แต่ยังเป็นผลผลิตทางสังคมและวัฒนธรรม 
อันเป็นวิถีชีวิตของคนในแต่ละสังคม ซึ่งสามารถสื่อความหมาย หรือบ่งบอกบางสิ่งบางอย่างระหว่าง
ผู้ปรุง และผู้รับประทานท้ังที่อยู่ในวัฒนธรรมเดียวกัน หรือต่างวัฒนธรรมได้ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะนิสัย 
อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด โลกทัศน์ ความเชื่อบางอย่าง ภูมิหลังทางครอบครัว รวมทั้งสถานภาพ
สังคมและเศรษฐกิจด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วนของรุจิรา ถาวระ (2549 : บทคัดย่อ) 
พบว่า ทัศนคติด้านรูปแบบการดํารงชีวิตเกี่ยวกับการทานอาหารนอกบ้าน  และสนใจที่จะลิ้มลอง
อาหารรสชาติใหม่ในระดับดี และมีค่านิยมในด้านการทานอาหารญี่ปุ่นเพื่อเข้าสังคม และการทาน
อาหารญี่ปุ่นทําให้เป็นคนทันสมัยในระดับปานกลาง  

ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องด้านกลุ่มอ้างอิง มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารในช่วง
ม้ือเย็นของผู้บริโภควัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ซึ่งผู้บริโภคส่วน
ใหญ่มีค่าใช้จ่ายประมาณ 100-500 บาท/ครั้ง/คน ซึ่งกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการ
ตัดสินใจคือ แฟน,คนในครอบครัว สาเหตุมาจากการที่ม้ือเย็นเป็นม้ืออาหารที่ผู้บริโภคมีเวลาในการ
ตัดสินใจอีกทั้งถ้าเป็นช่วงวันทํางานปลายสัปดาห์มักจะเป็นเวลาที่ให้กับแฟน ,คนในครอบครัวในการ
รับประทานอาหารร่วมกัน  

ด้านความถี่ในการใช้บริการ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการประมาณ 1-5 ครั้ง/
เดือน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วนของเฉลิมพล นิรมล (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างนิยมซื้อและรับประทานผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทขนมปังชนิดของขนมปังจืด (ขนมปัง
ปอนด์ ขนมปังแซนด์วิช) มากที่สุด ซื้อเพื่อรับประทานเอง ในกรณีที่ซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เพื่อเป็น
ของขวัญ / ของฝาก นิยมซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภท เค้ก มากที่สุด และเนื่องในโอกาสวันเกิดมาก
ที่สุด โดยมีคนในครอบครัวและตัวเองที่มีส่วนในการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ นิยม
รับประทานผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในช่วงเวลาอาหารเช้า ประเภทของร้านที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ใน
ห้างสรรพสินค้ามากที่สุด รับประทานผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่บ้านบ่อยที่สุด ซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 2-3 
ครั้งต่อสัปดาห์  และสอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วนของรุจิรา ถาวระ (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า สื่อ
บุคคลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการมาใช้บริการมากที่สุด 
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 4. ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) 
    จากการเก็บข้อมูลของผู้บริโภคด้วยระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ พบข้อคิดเห็นจากผู้บริโภค

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเห็นม้ืออาหารที่สําคัญที่สุดใน 1 วัน คืออาหารม้ือเช้า โดยที่ค่าใช้จ่าย
ในการใช้บริการอยู่ที่ประมาณ 500 บาท/ครั้ง/คน ช่วงเวลาในการใช้บริการอยู่ระหว่าง 19:00-20:00 
น. ความถี่ในใช้บริการร้านอาหารในวันทํางานอยู่ที่ประมาณ 3-4 ครั้ง/เดือน และรูปแบบร้านอาหารที่
กลุ่มเป้าหมายจากการสัมภาษณ์ใช้บริการบ่อยครั้งที่สุด คือ ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ในส่วน
ข้อดีของร้านอาหารประเภทที่กลุ่มเป้าหมายมีการใช้บริการบ่อย คือ สะดวกต่อการเดินทางหาง่าย 
และรวดเร็ว ในส่วนข้อเสีย คือ ราคาอาหารที่ค่อนข้างสูง ในด้านทัศนคติต่อการจัดการร้านอาหารใน
ด้านสถานที่ ส่วนใหญ่ร้านควรจะหาง่ายและมีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางในทุกๆด้าน 
รูปแบบร้านควรจะเป็นแบบสะอาด สบาย ๆ เป็นธรรมชาติ และมีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของทางร้าน
เอง ชื่อเสียงของทางร้านส่วนใหญ่จะรู้จักผ่านทางเพื่อนแนะนํา ส่วนสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทางร้าน
ควรจะมีหรือควรจะมีอยู่ใกล้ ๆ บริเวณร้านอาหาร คือ ที่จอดรถ และซุปเปอร์มาร์เก็ต ในด้านอาหาร 
อาหารต้องมีความหลากหลายและควรท่ีจะต้องมีเมนูแนะนําให้กับลูกค้า และส่วนประกอบที่สําคัญต่อ
การตัดสินใจในการใช้บริการร้านอาหาร คือ ราคา รสชาติ และปริมาณ ตามลําดับ ในด้านบุคลากร 
ส่วนของพนักงานเสิร์ฟ ต้องมีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพ และมีความสนใจและใส่ใจในการ
ให้บริการ ในส่วนการท่ีร้านมีการนําพ่อครัวมาไว้หน้าร้าน ส่วนใหญ่จะชอบเพราะได้เห็นกระบวนการ
ทําอาหาร เป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูดใจให้เข้าใช้บริการ อีกทั้งยังทําให้ม่ันใจถึงความสะอาดของ
อาหารที่ทํา ในด้านการจัดการ ในส่วนการจัดคิว อยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพราะมีการแจกบัตรคิวและการโทร
ตาม แต่ควรแจกแจงเวลาในการรอให้แน่นอน ในส่วนการบริการ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีการบริการที่
รวดเร็ว แต่ต้องมีการตอบสนองในการบริการที่มากกว่านี้ อีกทั้งระบบการบริการไม่ได้เป็นมาตรฐาน
ที่เท่ากันในทุกสาขา ในส่วนหัวข้อของปัจจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าในด้านเศรษฐกิจ จะให้ความสําคัญกับ
รายได้ของตนเองและค่าครองชีพในการใช้ชีวิตในเมือง ในด้านสังคมและวัฒนธรรม จะให้ความสําคัญ
กับค่านิยมในการเข้าสังคมและพบปะสังสรรค์กับเพื่อน  และในส่วนปัจจัยกลุ่มอ้างอิงที่สําคัญที่สุด คือ
กลุ่มเพื่อน และสมาชิกในกลุ่มในการพบปะสังสรรค์จะมีประมาณ 3-4 คน ในด้านความคิดเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารในช่วงม้ือเย็นของคนวัยทํางานในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะ
เน้นความสะดวกสบาย และประหยัดเวลา อีกทั้งราคาวัตถุดิบในการทําอาหารรับประทานเองมีราคา
ที่สูงขึ้น และอีกสาเหตุคือร้านอาหารในปัจจุบันมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก และประเด็นสุดท้าย
คือ สังคมปัจจุบันครอบครัวเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็ก หรืออาจจะมีการพักอาศัยอยู่คนเดียวมากขึ้น 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) คือ ค่าใช้จ่ายใน
การใช้บริการอยู่ที่ประมาณ 500 บาท/ครั้ง/คน ช่วงเวลาในการใช้บริการอยู่ระหว่าง 19:00-20:00 น. 
ความถี่ในการใช้บริการร้านอาหารอยู่ประมาณ 3-4 ครั้ง/เดือน ในด้านทัศนคติต่อการจัดการ
ร้านอาหารในด้านสถานที่ ส่วนใหญ่ร้านควรจะหาง่ายและมีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางใน
ทุกๆด้าน รูปแบบร้านควรจะเป็นแบบสะอาด สบายๆ เป็นธรรมชาติ และมีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของ
ทางร้านเอง ด้านบุคลากรที่พนักงานต้องมีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพ และมีความสนใจและใส่
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ใจในการให้บริการ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในด้านเศรษฐกิจ จะให้ความสําคัญกับรายได้ของตนเองและค่า
ครองชีพในการใช้ชีวิตในเมือง ในด้านสังคมและวัฒนธรรม จะให้ความสําคัญกับค่านิยมในการเข้า
สังคมและพบปะสังสรรค์กับเพื่อน ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติจาก
การแจกแบบสอบถาม 

ในส่วนของรูปแบบร้านอาหารที่กลุ่มเป้าหมายใช้บริการบ่อยครั้ง คือ ร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลทางสถิติที่ ได้จากการเก็บแบบสอบถาม เนื่องจาก
กลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการสํารวจนั้นมีการสํารวจในช่วงวันทํางานที่กลุ่มเป้าหมายต้องการความ
สะดวกในการใช้บริการ เพราะยังมีภาระหน้าที่ในการทํางานในวันรุ่งขึ้น และในส่วนของปัจจัยด้าน
กลุ่มอ้างอิงจากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือเพื่อน อันมี
สาเหตุมาจากการที่ผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์ในช่วงปลายสัปดาห์ของการทํางานและ ติดต่อขอ
สัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมายที่มากันเป็นกลุ่มโดยเฉพาะเป็นกลุ่มเพื่อน จึงทําให้ผลการสัมภาษณ์ที่ได้
ออกมาเป็นไปในทิศทางเดียวกันซ่ึงทําให้ไม่สอดคล้องกับการเก็บแบบสอบถาม 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 1. ผู้บริโภคจากสํารวจจากแบบสอบถามมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว (ที่อาศัยอยู่ร่วมกันใน
ขณะนี้) ประมาณ 3 คนขึ้นไป ดังนั้นผู้ประกอบการร้านอาหารจึงควรทําการตลาดที่มุ่งเน้นการ
รับประทานอาหารแบบครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นกลุ่มอ้างอิงที่สามารถกระจายข่าวสารในด้าน
ปากต่อปากให้กับกลุ่มลูกค้าในทุกกลุ่ม ซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหารจึงควรที่จะมีการตลาดหรือ
โปรโมชั่นที่ดึงดูดใจกลุ่มลูกค้าแบบครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นในแบบที่เราสามารถพบเห็นกัน
ทั่วไปอาทิเช่น การจัดเมนูที่สามารถทานได้ทุกกลุ่มเพศและวัย มีเมนูเซ็ตที่ทําให้ง่ายต่อการเลือก
รับประทาน  การลดราคา เป็นต้น รวมไปถึงควรมีโปรโมชั่นพิเศษ ๆ ที่เพิ่มเติมเข้ามา อาทิเช่น มา 3 
ฟรี 1(ตามช่วงเวลาที่กําหนด), ทานเมนูขนาดพิเศษหมดภายในเวลาที่กําหนดได้ทานฟรี Happy 
Hour ทุกเมนูลด 50% ในช่วงเวลา 21:00-22:00 น. เป็นต้น 
 2. จากผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติต่อการจัดการร้านอาหารในด้านสถานที่ ผู้บริโภคให้ความ
ใส่ใจกับทําเลที่ตั้งของร้านที่ต้องอยู่ในทําเลที่มีการคมนาคมที่สะดวกและร้านจะต้องมีบรรยากาศที่
เป็นธรรมชาติ ซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหารควรจะตั้งร้านให้อยู่ในทําเลที่ลูกค้าสามารถเดินทางมาได้
สะดวก อาทิเช่น ร้านอยู่ติดถนน ร้านอยู่ใกล้ป้ายรถประจําทาง และรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT อีกทั้ง
ควรที่จะตกแต่งร้านให้มีความเป็นธรรมชาติ โดยเน้นรูปแบบความเป็นสวนที่มีความร่มรื่ น และ
สบายๆไม่แออัด ซึ่งถ้าร้านอาหารนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็สามารถที่จะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้
บริการได้เพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น การแต่งร้านแบบย้อนยุค การแต่งร้านแบบนําสมัย 
 3. ผู้ประกอบการสามารถนําข้อมูลจากงานวิจัยไปเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายและกล
ยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งผลวิจัยพบว่าด้านลักษณะส่วน
บุคคล ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 29-39 ปี มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว  (ที่
อาศัยอยู่ร่วมกันในขณะนี)้ ประมาณ 3 คนขึ้นไป และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 
บาท 
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 4. ผู้ประกอบการควรมีการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  เพื่อทําให้
ผู้บริโภคเป้าหมายหลักเกิดความพึงพอใจให้มากที่สุดต่อสินค้าและบริการของทางร้านอาหาร เพราะ
หากผู้บริโภคเป้าหมายหลักของร้านอาหารมีทัศนคติที่ดีต่อทางร้าน ก็จะทําให้ผู้บริโภคเกิดความ
จงรักภักดีต่อร้าน แล้วบอกต่อไปยังคนที่รักนั่นคือ คนในครอบครัว/ญาติ และเพื่อน ทําให้เกิดการ
สื่อสารแบบปากต่อปาก (word of mouth)ขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอีกวิธีหนึ่งที่ให้ผลใน
วงกว้าง และมีต้นทุนท่ีต่ํา  
 5. ผู้ประกอบการควรมีการปรับปรุง และขยายร้านอาหารให้มีจํานวนที่นั่งเพิ่มขึ้น รวมทั้งควร
เพิ่มพัดลม หรือทําให้อากาศถ่ายเท เนื่องจากผู้บริโภคชอบร้านอาหารที่เป็นแนวธรรมชาติ ซึ่งจะเป็น
แบบเปิดโล่ง บรรยากาศของร้านจึงต้องไม่ดูแออัด โดยเฉพาะช่วงที่มีผู้มาใช้บริการเป็นจํานวนมาก 
เช่น ช่วงพักเที่ยง ช่วงเย็น เนื่องจากเป็นข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้บริโภคโดยตรงซึ่งหากมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นก็จะมีผู้บริโภคมาใช้บริการได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มียอดขายเพิ่มข้ึน 
 6. จากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจท่ีผู้บริโภคให้ความใส่ใจกับเรื่องรายได้และค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
ผู้ประกอบการควรที่จะมีนโยบายที่จะช่วยเหลือผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการคงเดิมของราคา,ปริมาณ 
และคุณภาพของอาหาร โดยไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 
 7. ผู้ประกอบธุรกิจควรปรับแนวทางการวางแผน กิจกรรมทางการตลาด การสร้างความ
จงรักภักดีต่อร้านค้าให้ตรงกับค่านิยมของผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในระยะยาว เพราะ
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมในเรื่องค่านิยมของผู้บริโภคในการเข้าสังคม มี
ความสัมพันธ์โดยตรงในด้านความถี่ในการมารับประทานในร้าน  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ปริญญานิพนธ์นี้สําเร็จได้ด้วยดี เพราะผู้วิจัยได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย์ ดร.  
ธนภูมิ อติเวทิน  ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งเพื่อให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํางานวิจัยนี้ทุก
ขั้นตอน อีกทั้งขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งผู้ที่สละเวลาในการให้สัมภาษณ์เชิงลึก 
สุดท้ายนี้ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของผู้รับสืบทอดกิจการของธุรกิจ
ครอบครัวในกลุ่มกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

Factors Influencing the Willingness of the Successor to Take Over 
SMEs Family Business 

 
ธัญญ์นรี ภูวศิริอภินันท์ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
บทคัดย่อ  
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) ระดับความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของผู้รับสืบ
ทอดกิจการของธุรกิจครอบครัว และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเตรียมความพร้อม
ให้แก่ผู้รับสืบทอดกิจการ รางวัลจากธุรกิจ ความสอดคล้องกับความต้องการส่วนบุคคล การรับรู้
ความไว้วางใจในความสามารถของผู้รับสืบทอดกิจการ ความสัมพันธ์ในครอบครัว การรับรู้การ
ยอมรับบทบาทของแต่ละบุคคล การรับรู้ความต้องการในการถ่ายโอนอํานาจการบริหาร และความ
เต็มใจในการสืบทอดกิจการของผู้รับสืบทอดกิจการของธุรกิจครอบครัว  โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ 
กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล การสุ่มตัวอย่างเป็นแบบใช้
วิจารณญาณ (Judgment Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยมีแบบสอบถาม
ที่ได้รับกลับคืนมาและสามารถนํามาวิเคราะห์จํานวน 89 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ อัตราร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของผู้รับสืบทอดกิจการอยู่ใน
ระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 3.65) และยังพบว่า ปัจจัยด้านความสอดคล้องกับความต้องการส่วนบุคคล ด้าน
ความสัมพันธ์ในครอบครัว และด้านรางวัลจากธุรกิจ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความเต็มใจใน
การสืบทอดกิจการของผู้รับสืบทอดกิจการของธุรกิจครอบครัว ส่วนปัจจัยด้านการเตรียมความพร้อม
ให้แก่ผู้รับสืบทอดกิจการ ด้านการรับรู้ความไว้วางใจในความสามารถของผู้รับสืบทอดกิจการ และ
ด้านการรับรู้การยอมรับบทบาทของแต่ละบุคคล พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับความเต็มใจในการสืบ
ทอดกิจการของผู้รับสืบทอดกิจการของธุรกิจครอบครัวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

 คําสําคัญ: ธุรกิจครอบครัว กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ความเต็มใจในการสืบทอด
กิจการของผู้รับสืบทอดกิจการ 
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Abstract  
 The purpose of this research is to 1) study a level of the willingness of the successor 
to take over family businesses and 2) study the relationships between preparation level of 
heirs, rewards from the business, personal needs alignment, trust in the successor’s 
abilities, family relationships, mutual acceptance of individual roles, propensity of the 
incumbent to step aside and the willingness of the successor to take over family businesses. 
The sample sizes of this research are juristic small and medium enterprises by using 
judgment sampling. The instrument of this research is a questionnaire. 89 questionnaires 
were completed and sent back. Data analysis was performed by percentage, mean and 
multiple regression analysis. 
 The results indicated that the respondents had a high level of the willingness of the 
successor to take over (Mean 3.65). The significant factors that influencing the willingness of 
the successor to take over family businesses were personal needs alignment, rewards from 
the business and family relationships. But preparation level of heirs, trust in the successor’s 
abilities and mutual acceptance of individual roles did not significantly relate to the 
willingness of the successor to take over family businesses. 
 

Keywords: Family business, SMEs, The Willingness of the successor to take over  
 
บทนํา  
 ธุรกิจครอบครัวมักเริ่มต้นจากกิจการเล็ก ๆ โดยเจ้าของคนเดียว ก่อนจะค่อยๆเพิ่มบทบาท
ในประเทศ และก้าวสู่การทําธุรกิจในขนาดที่ใหญ่ขึ้น มีโครงสร้างธุรกิจซับซ้อนมากขึ้น บางครอบครัว
ขยายธุรกิจไปได้เป็นเครือข่ายในระดับภูมิภาค เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ในกลุ่มเจียรวนนท์ 
เครือเซ็นทรัลในกลุ่มจิราธิวัฒน์ บริษัทเบียร์ช้างในกลุ่มสิริวัฒนภักดี เป็นต้น (อําพล นววงศ์เสถียร, 
2552). 
 ธุรกิจครอบครัว ประกอบจาก 2 ส่วนด้วยกัน คือ ครอบครัว และธุรกิจ ซึ่งคุณลักษณะของ
ธุรกิจครอบครัวจะเกิดจากการหลอมรวมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในระบบครอบครัว และ
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในระบบธุรกิจ ทําให้เกิดข้อดี คือ มีการจัดการที่คล่องตัวเนื่องจากสมาชิก
ครอบครัวสามารถสื่อสารและสร้างความเข้าใจระหว่างกันได้ง่าย พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ยินดีที่จะทุ่มเทเนื่องจากมีความรู้สึกร่วมในฐานะเจ้าของกิจการ อันกลายเป็นความได้เปรียบของ
ธุรกิจครอบครัว 
 ในเอเชีย ประเทศแถบตะวันออกกลางและหลายประเทศในยุโรป เช่น อิตาลีและสเปน ธุรกิจ
ครอบครัวมีสัดส่วนการครอบครองกิจการประมาณร้อยละ 95 ของมูลค่าธุรกิจทั้งหมด ในประเทศ
อุตสาหกรรมที่ตลาดทุนพัฒนาไปมากแล้ว เช่น เยอรมนีและฝรั่งเศส ธุรกิจครอบครัวมีมูลค่ากิจการ
รวมกันมากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าธุรกิจทั้งหมดของประเทศ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาซึ่งมีตลาดทุน
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เข้มแข็ง ธุรกิจครอบครัวก็ยังครอบครองกิจการมากกว่าร้อยละ 60-70 ของมูลค่าองค์กรธุรกิจทั้งหมด 
โดยประมาณการว่าธุรกิจครอบครัวสร้างรายได้มากกว่าครึ่งหนึ่ งของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐอเมริกา และสร้างงานมากกว่าครึ่งหนึ่งของแรงงานทั้งหมดใน
สหรัฐอเมริกา และจากการสํารวจการจัดอันดับธุรกิจที่ทํารายได้มากที่สุดในโลก 500 บริษัทของ
นิตยสาร Fortune หรือ Fortune 500 พบว่าหนึ่งในสามของบริษัทที่ติดอันดับล้วนเป็นธุรกิจ
ครอบครัว (นวพล วิริยะกุลกิจ รอน ศิริวันสาณฑ์ และภาคณี วิริยะรังสฤษฎ์, 2552). ในประเทศไทย
เองธุรกิจครอบครัวก็มีบทบาทอย่างมากเช่นกัน โดยกลุ่มธุรกิจครอบครัวที่มียอดขายสูงสุด 100 
อันดับแรกของไทย เม่ือวัดตามมูลค่ายอดขายพบว่ามีสัดส่วนสูงกว่าหนึ่งในสามของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนหรือหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ตัวเลขสัดส่วนของ
ยอดขายจากกลุ่มธุรกิจครอบครัวในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ก็ยังคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง 
(เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์, 2549). จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าธุรกิจครอบครัวนั้นมีบทบาทสําคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพราะเป็นกิจการที่สร้างมูลค่าแก่ระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ทั้ง
ในแง่ของการสร้างงาน และการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ      
 ความสําเร็จของธุรกิจครอบครัว จะสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจครอบครัว การอยู่รอดและ
เติบโตจะสร้างความเชื่อถือและความม่ันใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจ รวมทั้งการสร้างความม่ันคง
ทางการเงินให้กับครอบครัว ทําให้สมาชิกในครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี มีงานทํา หาเลี้ยงตัวเองได้  
 อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยเกี่ยวกับอัตราการอยู่รอดของธุรกิจครอบครัว (Survival Rates) 
พบว่า มีธุรกิจครอบครัวประมาณหนึ่งในสามเท่านั้นที่สามารถถ่ายโอนธุรกิจไปยังทายาทรุ่นที่สองได้ 
และมีเพียงร้อยละ 15 ที่ถ่ายโอนไปสู่ทายาทรุ่นที่สามได้ (Ibrahim, A. B., K. Soufani, P. 
Poutziouris, J. Lam., 2001) จากการสํารวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปี 2553 (บิสิเนสไทย 
,2550) โดยผลสํารวจพบว่าในธุรกิจครอบครัวรุ่นแรกร้อยละ 100 ผ่านมาในรุ่นที่ 2 จะมีธุรกิจอยู่รอด
เพียงร้อยละ 30 ในรุ่นที่ 3 จะอยู่รอดร้อยละ 12 และในรุ่นที่ 4 จะเหลือเพียงร้อยละ 3 ซึ่งการอยู่รอด
ของธุรกิจครอบครัวก็ขึ้นกับหลายปัจจัยด้วยกัน ทั้งปัจจัยภายนอกธุรกิจครอบครัว เช่น เศรษฐกิจ 
การเมือง กฎหมาย และปัจจัยภายในธุรกิจครอบครัว เช่น การวางแผนสืบทอดธุรกิจ การเตรียม
ความพร้อมให้แก่ทายาททั้งในด้านการศึกษาและประสบการณ์การทํางานที่จําเป็นในการบริหาร
กิจการ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เป็นต้น (Morris, M. H., Williams, R. W., Allen, J. A., & 
Avila, R. A.,1997; Venter, E., Boshoff, C. & Maas, G., 2005) จากความสําคัญของธุรกิจ
ครอบครัว จึงควรให้ความสนใจและมีการเตรียมความพร้อมในการวางแผนสืบทอดการบริหารใน
ธุรกิจครอบครัวไว้ล่วงหน้า ซึ่งก็คือ การเตรียมการหาผู้รับสืบทอดกิจการไว้แต่เนิ่น  ๆ รวมทั้งการ
เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้รับสืบทอดกิจการ เพราะเม่ือเจ้าของกิจการเกิดปัญหาด้านสุขภาพหรือ
เสียชีวิต กิจการก็จะไม่เกิดการขาดช่วงการบริหาร อันทําให้กิจการสะดุดและเกิดผลกระทบต่อกิจการ
ได้ เช่น ความกังวลใจของคู่ค้า ความไม่ม่ันใจของพนักงาน เป็นต้น 
 นอกจากนี้ยังพบว่า ความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของผู้รับสืบทอดกิจการเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่มีความสําคัญต่อกระบวนการสืบทอดกิจการของธุรกิจครอบครัว (Sharma, P., 2004). และเป็น
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ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการถ่ายโอนธุรกิจแบบครอบครัว (Venter, E., Boshoff, C. & 
Maas, G.,2005; Sharma, P., Chrisman, J., & Chua, J.; 1998).  โดยควรต้องสร้างความคุ้นเคย 
ความผูกพันต่อกิจการ รวมทั้งการสร้างทัศนคติที่ดีต่อกิจการให้กับทายาท ซึ่งวิธีการหนึ่งที่จะช่วย
สร้างความเต็มใจในการสืบทอดกิจการ ได้แก่ การให้ทายาทเข้าไปคลุกคลีกับธุรกิจครอบครัวตั้งแต่
เล็ก เพื่อให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิดกับธุรกิจจนกลายเป็นความผูกพันและยอมรับในภาระหน้าที่ในการ
ดูแลกิจการต่อไป เพราะหากไม่มีความเต็มใจในการบริหารกิจการแล้วก็ยากที่จะทุ่มเทให้กับกิจการ
ได้อย่างจริงจัง  
 Davis (1983) กล่าวว่า เทคนิคที่แทรกอยู่ในครอบครัว เพื่อไปถึงจุดหมายในการถ่ายโอน
ธุรกิจในระหว่างรุ่นของสมาชิกครอบครัว คือ การจัดเตรียมครอบครัวและสมาชิกครอบครัวที่จะสืบ
ทอดธุรกิจให้มีความพร้อมที่จะต้องมีพันธะกรณีต่อผลประกอบการที่ดี และมีความเต็มใจที่จะเผชิญ
และฝ่าฟันอุปสรรคไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั้นได้ 
 Handler (1989) กล่าวว่า ความสนใจในตําแหน่งหน้าที่ของผู้รับสืบทอดกิจการ และ
สอดคล้องกับความต้องการส่วนบุคคลมีความสําคัญต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมกิจการครอบครัว 
นอกจากนี้ยังพบว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากธุรกิจทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส่งผลต่อความเต็มใจเช่นกัน (Fox, M., Nilakant, V., & Hamilton, R. T.,1996; Dumas, C., 
Dupuis, J. P., Richer, F., & St.-Cyr, L.;1995) 
 ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจในการสืบทอด
กิจการของผู้รับสืบทอดกิจการของธุรกิจครอบครัวในกลุ่มกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญต่อกระบวนการสืบทอดกิจการ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน
กระบวนการสืบทอดกิจการของธุรกิจครอบครัวให้มีการเติบโตแบบยั่งยืนต่อไป อันจะส่งผลดีต่อ
ระบบเศรษฐกิจประเทศไทยอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาระดับความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของผู้รับสืบทอดกิจการของธุ รกิจ
ครอบครัวในกลุ่มกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของผู้รับสืบทอดกิจการของ
ธุรกิจครอบครัวในกลุ่มกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 ศึกษาระดับความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของผู้รับสืบทอดกิจการ รวมทั้งศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้รับสืบทอดกิจการ( = 0.766) รางวัลจากธุรกิจ
( = 0.740) ความสอดคล้องกับความต้องการส่วนบุคคล( = 0.875) การรับรู้ความไว้วางใจใน
ความสามารถของผู้รับสืบทอดกิจการ( = 0.851) ความสัมพันธ์ในครอบครัว( = 0.938) การรับรู้
การยอมรับบทบาทของแต่ละบุคคล( = 0.941) การรับรู้ความต้องการในการถ่ายโอนอํานาจการ
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บริหาร และความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของผู้รับสืบทอดกิจการ( = 0.866) ของธุรกิจ
ครอบครัวในกลุ่มกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาตัดตัวแปรการรับรู้
ความต้องการในการถ่ายโอนอํานาจการบริหารออกไป เนื่องจากค่า Cronbach’s Alpha Coefficient 
ต่ํากว่า 0.70 มาก โดยการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) สถิติที่ใช้ 
ได้แก่ การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มเลือกตัวอย่าง 385 ราย แบบไม่ทราบความน่าจะเป็น (Non-
Probability Sampling) เนื่องจากมีกรอบประชากรที่ไม่ชัดเจน โดยใช้วิธีการการสุ่มตัวอย่างแบบใช้
วิจารณญาณ (Judgment Sampling) ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ลูก หลาน คู่สมรส หรือญาติพี่น้อง 
ที่กําลังเตรียมตัวเข้ามาบริหารกิจการ หรือผู้บริหารกิจการปัจจุบันตั้งแต่รุ่นที่ 2 ขึ้นไป โดยผู้วิจัยได้
ทําการส่งแบบสอบถามออนไลน์ รวมท้ังการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 

ผลการวิจัย  
 จากการเก็บแบบสอบถามพบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์จํานวน 44 ราย และจากการ
เก็บแบบสอบถามด้วยตนเองจํานวน 45 ราย ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะห์ผลได้ทั้งสิ้นจํานวน 89 ชุด  
 พบว่า ระดับความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของผู้รับสืบทอดกิจการอยู่ในระดับสูง 
(ค่าเฉลี่ย 3.65) โดยผู้รับสืบทอดกิจการที่มีเพศ อายุ ประสบการณ์การทํางานภายในกิจการ
ครอบครัว มูลค่ายอดขายต่อปีของกิจการ และจํานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมญาติพี่น้อง) ที่ทํางาน
ในธุรกิจครอบครัวแตกต่างกันมีความเต็มใจในการสืบทอดกิจการไม่แตกต่างกัน และยังพบว่า ปัจจัย
ด้านความสอดคล้องกับความต้องการส่วนบุคคล ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว และด้านรางวัลจาก
ธุรกิจ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของผู้รับสืบทอดกิจการของ
ธุรกิจครอบครัว ส่วนปัจจัยด้านการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้รับสืบทอดกิจการ ด้านการรับรู้ความ
ไว้วางใจในความสามารถของผู้รับสืบทอดกิจการ และด้านการรับรู้การยอมรับบทบาทของแต่ละ
บุคคล พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของผู้รับสืบทอดกิจการของธุรกิจ
ครอบครัว  
 

สรุปและอภิปรายผล  
 ระดับความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของผู้รับสืบทอดกิจการ มีค่าเฉลี่ย 3.65 ถือว่าอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อความเต็มใจในการสืบทอดกิจการ ซึ่งพบว่าผู้รับ
สืบทอดกิจการส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 3.78 ถือว่าอยู่ในระดับ
มาก) การรับรู้ได้ถึงการยอมรับบทบาทของสมาชิกแต่ละบุคคลในธุรกิจของผู้รับสืบทอดกิจการ 
(ค่าเฉลี่ย 3.74 ถือว่าอยู่ในระดับมาก) รางวัลที่ผู้รับสืบทอดกิจการจะได้รับจากการดําเนินธุรกิจใน
ระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 3.41 ถือว่าอยู่ในระดับมาก) การรับรู้ได้ถึงความไว้วางใจของผู้บริหารคนปัจจุบัน
หรือคนก่อนในความสามารถของผู้รับสืบทอดกิจการ (ค่าเฉลี่ย 3.31 ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง) 
ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับสืบทอดกิจการ (ค่าเฉลี่ย 3.10 ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง) 
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และการเตรียมความพร้อมที่ดีให้แก่ผู้รับสืบทอดกิจการ (ค่าเฉลี่ย 3.00 ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง)   
 นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าผู้รับสืบทอดกิจการทั้งชายและหญิงมีความเต็มใจในการสืบทอด
กิจการไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากปัจจุบันมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับสืบทอดกิจการทั้งชายและ
หญิงได้มีโอกาสเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา หรือประสบการณ์ต่างๆที่ผู้รับสืบทอดกิจการ
ควรจะได้รับ รวมทั้งโอกาสในการเข้ามาทํางานในธุรกิจครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับผลการสํารวจของ
มาสเตอร์การ์ด (มาสเตอร์การ์ด,2555 )ที่พบว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของความเสมอภาคทาง
เพศใน 12 จาก 14 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยผลสํารวจประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
การเป็นเจ้าของธุรกิจ (Business Ownership) ความเป็นผู้นําในด้านธุรกิจและภาครัฐ (Business & 
Government Leadership) การมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน (Workforce Participation) โอกาส
ทางการจ้างงานทั่วไป (Regular Employment Opportunities) และการศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษา 
(Tertiary Education) พบว่าประเทศไทยมีผลคะแนนมาเป็นอันดับที่ 6 ดังนั้นจะพบว่าผู้หญิงได้รับ
โอกาสที่มากขึ้นในธุรกิจ จึงทําให้เพศไม่มีผลต่อระดับความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของผู้รับสืบ
ทอดกิจการ 
 จากการวิจัยยังพบว่า ผู้รับสืบทอดกิจการที่มีอายุแตกต่างกันมีความเต็มใจในการสืบทอด
กิจการไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้รับสืบทอดกิจการส่วนใหญ่เป็นบุตร (ร้อยละ 89.8) จึงย่อม
ต้องมีความคุ้นเคยและผูกผันกับธุรกิจครอบครัวในระดับหนึ่ง จึงทําให้ผู้รับสืบทอดกิจการแม้จะมีอายุ
ที่แตกต่างกันก็ย่อมต้องการที่จะสืบทอดธุรกิจที่พ่อแม่ของตนเองเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาให้อยู่รอดต่อไป 
อีกทั้งอาจเกิดจากปัจจัยด้านรางวัลจากธุรกิจที่ผู้รับสืบทอดกิจการคาดหวังว่าจะได้รับจากการเข้าร่วม
ธุรกิจครอบครัวหรืออาจเกิดจากปัจจัยด้านความสอดคล้องกับความต้องการส่วนบุคคลที่มีส่วนทําให้
ผู้รับสืบทอดกิจการท่ีมีอายุต่างกันก็มีความเต็มใจในการสืบทอดกิจการไม่แตกต่างกัน 
 ผู้รับสืบทอดกิจการที่มีประสบการณ์การทํางานภายในกิจการครอบครัว (นับตั้งแต่เป็น
พนักงานประจํา) แตกต่างกันมีความเต็มใจในการสืบทอดกิจการไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้พบว่าผู้รับสืบ
ทอดกิจการส่วนใหญ่เป็นบุตร (ร้อยละ 89.8) ซึ่งน่าจะมีความรู้ความเข้าใจและมีโอกาสได้เรียนรู้ใน
ธุรกิจของครอบครัวมาจากเจ้าของกิจการหรือพ่อแม่ในระดับหนึ่ง แม้ว่าจะยังไม่ได้เข้ามาเป็น
พนักงานประจํา เช่น การช่วยพ่อแม่ทํางานเม่ือมีเวลาว่าง หรือการทํางานเป็นพนักงานชั่วคราวใน
แผนกต่างๆ ซึ่งความเข้าใจพื้นฐานในตัวของกิจการนี้เอง มีส่วนสําคัญให้ผู้รับสืบทอดกิจการมีความ
เต็มใจที่จะรับสืบทอดกิจการ เนื่องจากคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อนเกินไปที่จะเข้ามารับช่วง
กิจการต่อ ทําให้มีความม่ันใจว่าตนเองสามารถรับช่วงกิจการต่อได้และทําให้กิจการนั้นประสบ
ความสําเร็จได้เหมือนอย่างที่ผู้ก่อตั้งกิจการทํามา อีกทั้งอาจเกิดจากปัจจัยด้านรางวัลจากธุรกิจหรือ
ปัจจัยด้านความสอดคล้องกับความต้องการส่วนบุคคลที่อาจเกี่ยวข้อง ดังนั้นประสบการณ์ในการ
ทํางานที่น้อยกว่าจึงไม่ได้ส่งผลต่อความเต็มใจในการสืบทอดกิจการ  
 ผู้รับสืบทอดกิจการที่กิจการมีมูลค่ายอดขายต่อปีแตกต่างกันมีความเต็มใจในการสืบทอด
กิจการไม่แตกต่างกัน โดยพบว่ากิจการของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในรูปของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมและจดทะเบียนในรูปของนิติบุคคล ซึ่งทําให้ธุรกิจมีลักษณะการบริหารงานที่ค่อนข้างเป็น
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ระบบ มีแบบแผนการทํางานค่อนข้างชัดเจน จึงทําให้ผู้รับสืบทอดกิจการที่กิจการมีมูลค่ายอดขายต่อ
ปีน้อยกว่า 10 ล้านบาทอาจมองว่า ธุรกิจที่ตนเองรับสืบทอดกิจการนั้น ยังมีศักยภาพในการเติบโต
และสามารถทํากําไรเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต จึงทําให้ผู้รับสืบทอดกิจการที่มีมูลค่ายอดขายต่อปีไม่มาก
นักก็มีความเต็มใจในการสืบทอดกิจการไม่แตกต่างจากผู้รับสืบทอดกิจการที่มีมูลค่ายอดขายต่อปี
จํานวนมากกว่า 
 ผู้รับสืบทอดกิจการที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมญาติพี่น้อง) ที่ทํางานในธุรกิจ
ครอบครัวแตกต่างกันมีความเต็มใจในการสืบทอดกิจการไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้จะพบว่าผู้รับสืบทอด
กิจการส่วนใหญ่มีความเห็นต่อปัจจัยความสัมพันธ์ในครอบครัวในระดับมาก ซึ่งแปลผลได้ว่า
ความสัมพันธ์ในครอบครัวของผู้รับสืบทอดกิจการส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี อีกทั้งกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมญาติพี่น้อง) ที่ทํางานในธุรกิจครอบครัว อยู่ที่ 3-
5 คน (ร้อยละ 58.4) จึงอาจกล่าวได้ว่า แม้ว่าจะมีสมาชิกครอบครัวหลายคนที่ทํางานร่วมกันในธุรกิจ
ครอบครัวก็ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแย่ลง เช่นเดียวกับความ
คิดเห็นต่อปัจจัยการรับรู้การยอมรับบทบาทของแต่ละบุคคลที่อยู่ในระดับมาก ก็แปลผลได้ว่าสมาชิก
ในครอบครัวส่วนใหญ่รู้ถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี ดังนั้นผู้รับสืบทอด
กิจการที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมญาติพี่น้อง) ที่ทํางานในธุรกิจครอบครัวมากน้อยต่างกัน
จึงมีความเต็มใจในการสืบทอดกิจการไม่แตกต่างกันเนื่องจากจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาต่อความสัมพันธ์หรือบทบาทของแต่ละบุคคล  
 จากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณจะพบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเต็มใจในการสืบ
ทอดกิจการของผู้รับสืบทอดกิจการที่ผู้วิจัยได้ทําการทบทวนวรรณกรรมมานั้น ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย
ด้านการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้รับสืบทอดกิจการ รางวัลจากธุรกิจ ความสอดคล้องกับความ
ต้องการส่วนบุคคล การรับรู้ความไว้วางใจในความสามารถของผู้รับสืบทอดกิจการ ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว การรับรู้การยอมรับบทบาทของแต่ละบุคคล และการรับรู้ความต้องการในการถ่ายโอน
อํานาจการบริหาร มีเพียง 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของผู้รับสืบทอด
กิจการ ได้แก่ ปัจจัยด้านความสอดคล้องกับความต้องการส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ในครอบครัว และ
รางวัลจากธุรกิจ สามารถสรุปเป็นสมการได้ดังนี้ ความเต็มใจในการสืบทอดกิจการ = .723 + .371 
(ความสอดคล้องกับความต้องการส่วนบุคคล) + .304 (ความสัมพันธ์ในครอบครัว) + .184 (รางวัล
จากธุรกิจ)  
 ปัจจัยความสอดคล้องกับความต้องการส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความเต็มใจ
ในการสืบทอดกิจการของผู้รับสืบทอดกิจการมากที่สุด (B = 0.371) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความ
ต้องการหรือความสนใจของผู้รับสืบทอดกิจการที่มีความสอดคล้องกับสิ่งที่จะได้รับจากการเข้ามา
ทํางานในธุรกิจครอบครัวไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกว่าการทํางานในธุรกิจครอบครัวน่าตื่นเต้น โอกาสที่
ได้รับจากการทํางานในธุรกิจครอบครัวที่มีความท้าทาย หรือโอกาสการเติบโตในหน้าที่การงานที่สูง
กว่าการทํางานที่อื่น ย่อมส่งผลต่อความต้องการในการเข้าร่วมธุรกิจหรือมีความเต็มใจในการสืบทอด
กิจการ โดยเจ้าของกิจการหรือพ่อแม่ควรต้องพิจารณาหรือสังเกตว่าผู้รับสืบทอดกิจการมีความสนใจ
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ทางด้านใดหรือตําแหน่งใดเป็นพิเศษ ซึ่งในตอนเริ่มต้นอาจให้ผู้รับสืบทอดกิจการ ได้ทํางานใน
ตําแหน่งหรือแผนกที่ตนเองชื่นชอบก่อน เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการทํางานแล้วจึงค่อยๆให้
เรียนรู้งานในส่วนอื่น จากงานวิจัยจะพบว่าผู้รับสืบทอดกิจการส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี (ร้อยละ 
67.4) ซึ่งถือว่าอยู่ใน Generation Y (อายุระหว่าง 13-33 ปี) เติบโตมาในยุคของการเปลี่ยนแปลง
อย่างมากของสภาพแวดล้อมทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เป็นวัย
ที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่วัยทํางาน  มีลักษณะนิสัยชอบแสดงออก  มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ใน
กรอบและไม่ชอบเงื่อนไข เป็นคนทันสมัย ไม่ตกยุค และมักเบื่อง่าย เป็นกลุ่มคนที่ทันโลก ทัน
เทคโนโลยี คนกลุ่มน้ีจึงมีบุคลิกลักษณะด้านหน่ึงที่ค่อนข้างหวือหวา ตามสมัยนิยม บวกกับความกล้า
ในการแสดงออกและกล้าที่จะคิด คนวัยน้ีมีศักยภาพสูงมากในการเรียนรู้ มีพลังในตัวเองมาก และมัก
คิดนอกกรอบ  พวกเขามักมีความคิดที่แปลกแหวกแนวและมีความม่ันใจในตัวเองค่อนข้างสูง 
ความสามารถของคนในวัยน้ีไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านต่างๆ ทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ล้วนเป็นความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อการทํางานในโลกยุคไร้พรมแดนเช่น
ในปัจจุบัน คนในวัยนี้สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วและพร้อมพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ใน
ด้านการทํางานคนในวัยนี้ต้องการความชัดเจนในการทํางานว่าสิ่งที่ทํามีผลต่อตนเองและต่อ
หน่วยงานอย่างไร  เป็นกลุ่มคนท่ีต้องการเรียนรู้ในประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  ต้องการประสบการณ์ 
และการเรียนรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาสามารถแสดงความคิดเห็นและบริหารจัดการด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องเวลาและสถานที่  ให้ความสําคัญต่อสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานกลุ่ม เป็นกลุ่มที่นําเทคโนโลยี
มาใช้ให้เกิดความสะดวกสบายให้กับตนเอง และด้วยเทคโนโลยีเขาจึงมองว่า เขาสามารถทํางานที่
ไหน หรือตอนไหนก็ได้ โดยเม่ือถึงกําหนดเขาก็จะสามารถส่งงานได้ตามเวลา ดังนั้นองค์กรที่ต้องการ
ดึงดูดคนกลุ่มนี้มาทํางานด้วยหากสามารถเข้าใจถึงอุปนิสัยของพวกเขาจะสามารถดึงศักยภาพต่างๆ 
เหล่านี้มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อิทธิพร มนตรีวัต, 2554) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าคนกลุ่มนี้จะเลือก
ทํางานหรือทําสิ่งต่างๆตามความต้องการของตนเองเป็นส่วนใหญ่ ถ้าพวกเขารู้สึกชอบในงานที่ทําใน
ธุรกิจครอบครัวแล้ว ก็ย่อมส่งผลต่อความเต็มใจในการที่จะเข้ามาทํางานในธุรกิจหรือสืบทอดกิจการ
ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sharma (1997) ที่พบว่าความสนใจในอาชีพของผู้รับสืบทอด
กิจการมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของผู้รับสืบทอดกิจการ หรือ
ผลการศึกษาของ Venter, Boshoff และ Maas (2005) ที่ชี้ให้เห็นว่า องค์ประกอบสําคัญของความ
เต็มใจของทายาทในการสืบทอดธุรกิจ ประกอบด้วย ความต้องการหรือความปรารถนาอย่างแรงกล้า
ของทายาทใน การบริหารธุรกิจครอบครัว โดยทายาทต้องมีความสุข ความภาคภูมิใจ และเชื่อว่า
ธุรกิจครอบครัวมีความตื่นเต้น และมีความท้าทายมากกว่าองค์กรอื่น  
 ปัจจัยความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความเต็มใจในการสืบทอด
กิจการของผู้รับสืบทอดกิจการ (B = 0.304) ทั้งนี้เนื่องจากผู้รับสืบทอดกิจการส่วนใหญ่เห็นว่า
ความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่ในระดับดี ซึ่งความสัมพันธ์นั้นประกอบด้วย ความห่วงใยซึ่งกันและกัน 
ความไว้วางใจกันของคนในครอบครัว การเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งการพูดคุยกัน
อย่างเปิดเผย จึงทําให้ผู้รับสืบทอดกิจการเกิดความรู้สึกที่ดีในการเข้ามาทํางานและนําไปสู่การเข้า
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ร่วมธุรกิจ ทั้งนี้ธุรกิจครอบครัวประกอบด้วยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ 
ครอบครัว (Family) ธุรกิจ (Business) และความเป็นเจ้าของ (Ownership) องค์ประกอบทั้งสามส่วน
จะรวมกันขึ้นเป็นระบบ ในการที่จะบรรลุเป้าหมายความสําเร็จสําหรับธุรกิจครอบครัวนั้น จําเป็นต้อง
บูรณาการระบบย่อยทั้งสามเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม ความเป็นครอบครัว ธุรกิจ และความเป็น
เจ้าของ หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ธุรกิจครอบครัวจะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ (Gersick, K. 
E., Davis, J. A., McCollom Hampton, M. M., & Lansberg, I., 1997). ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นปัจจัยสําคัญที่ มีผลต่อความเต็มใจในการสืบทอดกิจการและ
ความสําเร็จของธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Morris, Williams, Allen และ Avila (1997) ที่
พบว่า ความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวส่งผลให้การถ่ายโอนกิจการประสบความสําเร็จ และมีความ
ราบรื่นในการถ่ายโอนกิจการมากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลในเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานในด้านต่างๆ
ภายหลังการถ่ายโอนกิจการ เช่น การเติบโตของยอดขายและผลกําไร เป็นต้น หรืองานวิจัยของ 
Brockhaus (2004); Chrisman, Chua และ Sharma (1998); Stempler (1988); Lansberg และ 
Astrachan (1994) ที่กล่าวว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกิจการและผู้รับสืบทอดกิจการเป็นปัจจัย
ที่สําคัญอย่างหนึ่งของความสําเร็จของกระบวนการสืบทอดกิจการ โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอาจ
ทําได้โดยการสังสรรค์ภายในครอบครัว มีการพบปะพูดคุยกันอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งการบัญญัติกฎ
กติกาและขอบเขตหน้าที่ของสมาชิกที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อผู้รับสืบทอดกิจการและ
สมาชิกครอบครัว 
 ปัจจัยรางวัลจากธุรกิจมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของ
ผู้รับสืบทอดกิจการ (B = 0.184) ทั้งนี้เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้รับจากธุรกิจครอบครัวทั้งที่อยู่ในรูป
ของตัวเงิน เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนจากการทํางานล่วงเวลา เงินปันผล หุ้น สวัสดิการ เป็น
ต้น และผลตอบแทนที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ความภาคภูมิใจที่
ได้ทํางานในองค์กร ความท้าทายในการทํางาน เป็นต้น เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ผู้รับสืบทอด
กิจการมีทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจและอยากเข้าร่วมในธุรกิจครอบครัว หรืออาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วย
เปลี่ยนทัศนคติของผู้รับสืบทอดกิจการจากเดิมที่ไม่อยากเข้าร่วมธุรกิจครอบครัวเป็นอยากเข้าร่วม
ธุรกิจครอบครัวก็เป็นได้ ซึ่งจะพบว่าผู้รับสืบทอดกิจการส่วนใหญ่เห็นว่ารางวัลที่ได้รับจากธุรกิจ
ครอบครัวอยู่ในระดับสูง และยังพบว่ากิจการของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีมูลค่ายอดขายต่อปีตั้งแต่ 
10 ล้านบาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 72 ซึ่งเป็นมูลค่าที่มากพอสมควรที่จะเป็นแรงจูงใจให้ผู้รับสืบทอด
กิจการอยากเข้าร่วมธุรกิจครอบครัว ธุรกิจเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ทําให้สมาชิกครอบครัวมีความ
เป็นอยู่ที่ดี ทําให้ตนเองมีงานทํา สามารถเลี้ยงดูตนเองและสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆได้ เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ Stavrou (1999) ที่พบว่า ขนาดของธุรกิจมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความตั้งใจของ
บุตรหลานในการเข้าร่วมธุรกิจครอบครัว ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับผลตอบแทนที่ได้ทั้งที่เป็นตัวเงินและ
ไม่ใช่ตัวเงินในธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่า โดยธุรกิจที่มีศักยภาพในการทํากําไรได้สูงจะช่วยดึงดูดผู้รับ
สืบทอดกิจการให้อยากเข้าร่วมธุรกิจ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Stavrou (1998) ที่พบว่า 
โอกาสต่างๆที่ได้จากการดําเนินธุรกิจ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจการครอบครัวของ
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ทายาท งานในธุรกิจครอบครัวจะอํานวยให้เกิดโอกาส รางวัล และความท้าทายต่างๆ การได้ทํางาน
เคียงข้างกับพ่อแม่ พี่น้อง และหลานๆ แบ่งปันความสําเร็จและข้ามผ่านความท้าทาย จะสร้างเสริมให้
เกิดความผูกผันทางอารมณ์ความรู้สึกได้ ซึ่งเป็นเหมือนรางวัลพิเศษในเชิงจิตวิทยาในการเป็นส่วน
หนึ่งที่สําคัญต่อครอบครัว รางวัลจากธุรกิจถือเป็นแรงจูงใจที่สําคัญมากอย่างหนึ่งที่จะทําให้ผู้รับสืบ
ทอดกิจการอยากเข้ามาทํางานในธุรกิจครอบครัวหรือทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสบความสําเร็จ
ได้ โดยรางวัลที่ไม่มากพออาจทําให้ผู้รับสืบทอดกิจการไม่อยากที่จะเข้าร่วมธุรกิจครอบครัว และเม่ือ
ผู้รับสืบทอดกิจการสามารถทํางานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความสําเร็จได้ ผู้รับสืบทอดกิจการก็
จะอยากได้รางวัลจากธุรกิจ เช่น เงินเดือน มากขึ้นไปอีก ดังนั้นจึงถือเป็นความรับผิดชอบของ
เจ้าของกิจการที่จะต้องสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่
ผู้รับสืบทอดกิจการ อย่างไรก็ตามความคาดหวังถึงรางวัลจากธุรกิจก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
บุคคล เจ้าของกิจการควรพิจารณาให้ดีว่าอะไรเป็นรางวัลจากธุรกิจที่ผู้รับสืบทอดกิจการต้องการจาก
การทํางาน 
 ปัจจัยการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้รับสืบทอดกิจการไม่มีความสัมพันธ์กับความเต็มใจใน
การสืบทอดกิจการของผู้รับสืบทอดกิจการ แม้ว่าผู้รับสืบทอดกิจการส่วนใหญ่จะมีระดับการศึกษาที่
ปริญญาโท และการศึกษาดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับงานในธุรกิจครอบครัว แต่จะพบว่าผู้รับสืบทอด
กิจการส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี (ร้อยละ 67.4) ประสบการณ์การทํางานภายนอกกิจการ
ครอบครัวที่ยังไม่มาก คือ น้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 94.4) รวมท้ังประสบการณ์การทํางานภายในกิจการ
ครอบครัว นับตั้งแต่เป็นพนักงานประจําที่ส่วนใหญ่น้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 78.6) จึงอาจส่งผลให้ผู้รับ
สืบทอดกิจการรู้สึกว่ายังไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมที่ดีเท่าที่ควร โดยพบว่าผู้รับสืบทอดกิจการมี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้รับสืบทอดกิจการ (ค่าเฉลี่ย 3.00) ในระดับปาน
กลาง อีกทั้งผู้รับสืบทอดกิจการอาจให้ความสําคัญกับปัจจัยอื่นมากกว่าในการที่จะเข้ามาทํางานใน
ธุรกิจครอบครัว เช่น รางวัลจากธุรกิจ หรือความสอดคล้องกับความต้องการส่วนบุคคล หรืออาจเป็น
เพราะว่าผู้รับสืบทอดกิจการส่วนใหญ่อยู่ใน Generation Y ซึ่งเป็นวัยที่มีความม่ันใจในตัวเอง
ค่อนข้างสูง จึงคิดว่าตนเองมีความสามารถในการบริหารกิจการอยู่แล้ว จึงทําให้ปัจจัยการเตรียม
ความพร้อมให้แก่ผู้รับสืบทอดกิจการไม่มีความสัมพันธ์กับความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของผู้รับ
สืบทอดกิจการ 
 ปัจจัยการรับรู้ความไว้วางใจในความสามารถของผู้รับสืบทอดกิจการไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของผู้รับสืบทอดกิจการ จากการที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุน้อย
กว่า 30 ปี (ร้อยละ 67.4) ประสบการณ์การทํางานภายนอกกิจการครอบครัวที่ยังไม่มาก คือ น้อย
กว่า 5 ปี (ร้อยละ 94.4) รวมทั้งประสบการณ์การทํางานภายในกิจการครอบครัว นับตั้งแต่เป็น
พนักงานประจําที่ส่วนใหญ่น้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 78.6) จึงอาจทําให้ผู้รับสืบทอดกิจการคิดว่าตนเอง
ยังไม่มีคุณสมบัติหรือความสามารถมากเพียงพอที่จะได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของกิจการหรือพ่อ
แม่ หรืออาจเกิดจากความไม่ไว้วางใจของเจ้าของกิจการหรือพ่อแม่ที่มีต่อผู้รับสืบทอดกิจการโดยตรง
เนื่องจากเห็นว่าผู้รับสืบทอดกิจการยังอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมหรือเรียนรู้งานในธุรกิจ 
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โดยพบว่าผู้รับสืบทอดกิจการมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการรับรู้ความไว้วางใจในความสามารถของผู้รับ
สืบทอดกิจการ (ค่าเฉลี่ย 3.31) ในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้รับสืบทอดกิจการจึงให้ความสําคัญกับ
ปัจจัยการรับรู้ความไว้วางใจในความสามารถของผู้รับสืบทอดกิจการน้อยเม่ือเทียบกับปัจจัยอื่นๆ 
หรืออาจเป็นเพราะว่าผู้รับสืบทอดกิจการส่วนใหญ่อยู่ใน Generation Y ซึ่งเป็นวัยที่มีความม่ันใจใน
ตัวเองค่อนข้างสูง จึงคิดว่าตนเองมีความสามารถในการบริหารกิจการอยู่แล้ว จึงทําให้ปัจจัยการรับรู้
ความไว้วางใจในความสามารถของผู้รับสืบทอดกิจการไม่มีความสัมพันธ์กับความเต็มใจในการสืบ
ทอดกิจการของผู้รับสืบทอดกิจการ 
 ปัจจัยการรับรู้การยอมรับบทบาทของแต่ละบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับความเต็มใจในการสืบ
ทอดกิจการของผู้รับสืบทอดกิจการ แม้ว่าผู้รับสืบทอดกิจการส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการ
รับรู้การยอมรับบทบาทของแต่ละบุคคลในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.74) แต่การรับรู้ได้ว่าสมาชิกแต่ละ
บุคคลยอมรับและเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และส่วนแบ่งในความเป็นเจ้าของของตนเอง รวมทั้งการ
รับรู้ได้ว่าสมาชิกแต่ละบุคคลยอมรับความสําเร็จในผลงาน การให้กําลังใจ และการให้ความร่วมมือซึ่ง
กันและกัน ก็อาจไม่เกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของผู้รับสืบทอดกิจการ 
จึงทําให้ปัจจัยการรับรู้การยอมรับบทบาทของแต่ละบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับความเต็มใจในการสืบ
ทอดกิจการของผู้รับสืบทอดกิจการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว 
จากผลการศึกษาทําให้ทราบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของผู้รับสืบทอด
กิจการ ได้แก่ ปัจจัยด้านความสอดคล้องกับความต้องการส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ในครอบครัว และ
รางวัลจากธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัวที่เป็นเจ้าของกิจการหรือพ่อแม่ สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้รับสืบทอดกิจการเกิดความเต็มใจในการสืบทอดกิจการ ได้ดังนี้ 
 1. ปัจจัยด้านความสอดคล้องกับความต้องการส่วนบุคคล โดยเจ้าของกิจการควรให้ความ
สนใจกับความต้องการของผู้รับสืบทอดกิจการ เช่น การเสนอตําแหน่งหน้าที่หรือโอกาสต่างๆที่เห็น
ว่าผู้รับสืบทอดกิจการมีความสนใจหรืออยากทํา เพื่อให้ผู้รับสืบทอดกิจการเกิดความต้องการในการ
เข้ามาทํางานในธุรกิจ หลังจากนั้นจึงค่อยๆให้ผู้รับสืบทอดกิจการได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆที่
จําเป็นต่อการบริหารธุรกิจ เช่น การให้ทํางานเป็นพนักงานในแผนกต่างๆเพื่อให้ผู้รับสืบทอดกิจการ
เข้าใจธุรกิจในทุกๆด้าน เมื่อผู้รับสืบทอดกิจการต้องเผชิญกับปัญหาก็จะได้นําความรู้และทักษะต่างๆ
มาช่วยในการแก้ปัญหา   
 2. ปัจจัยความสัมพันธ์ในครอบครัว ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญมากประการหนึ่งที่เจ้าของ
กิจการควรให้ความสนใจ โดยควรมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดกับสมาชิกในครอบครัว เช่น 
การพูดคุยกันอย่างเปิดเผย การให้สมาชิกในครอบครัวสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเป็น
มิตรต่อกัน และมีการแบ่งปันกัน นอกจากนี้ควรจัดให้มีการสังสรรค์กันภายในครอบครัว หรือจัดให้มี
การประชุมครอบครัวซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยหาความชัดเจนเม่ือเกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในการ
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ทํางานร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว วิธีการต่างๆเหล่านี้จะช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างสมาชิกครอบครัวอันนําไปสู่การไม่อยากเข้าร่วมธุรกิจได้ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าของกิจการหรือพ่อแม่กับลูก ซึ่งอาจเกิดจากการที่พ่อแม่มองแบบหนึ่ง และลูกมองอีกแบบหนึ่ง 
โดยเฉพาะลูกที่จบการศึกษาสูงๆ มักจะมีความต้องการที่จะพัฒนาธุรกิจในรูปแบบของตนเอง ซึ่งใน
บางเรื่องพ่อแม่อาจยังไม่เห็นด้วยเนื่องจากมองว่าลูกยังเป็นเด็กและมีประสบการณ์น้อย ดังนั้นในช่วง
เริ่มต้นอาจลองให้ลูกได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยท่ีพ่อแม่ต้องค่อยๆดูอย่างใกล้ชิด 
 3. ปัจจัยรางวัลจากธุรกิจ ถือเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ผู้รับสืบทอดกิจการอยากทํางาน
ในธุรกิจครอบครัว ดังนั้นเจ้าของกิจการควรพิจารณาถึงรางวัลที่ผู้รับสืบทอดกิจการควรจะได้รับทั้งที่
อยู่ในรูปตัวเงิน และไม่อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ความภาคภูมิใจที่ได้ทํางาน
ในองค์กร ความท้าทายในการทํางาน เป็นต้น เพื่อใช้เป็นแรงผลักดันให้ผู้รับสืบทอดกิจการบรรลุ
เป้าหมายหรือทํางานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความสําเร็จ ซึ่งรางวัลจากธุรกิจที่ได้รับควรอยู่ใน
กฎเกณฑ์หรือนโยบายของกิจการเพื่อไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัยของสมาชิกครอบครัวและ
พนักงานคนอื่น ๆ 
 

 ข้อเสนอแนะสําหรับภาครัฐ 
 สนับสนุนด้านการให้ความรู้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถึงปัจจัยที่มีผล
ต่อความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของผู้รับสืบทอดกิจการ เช่น การจัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบการ 
การเผยแพร่ความรู้หรือให้คําปรึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อให้
เจ้าของกิจการใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกระบวนการสืบทอดกิจการของธุรกิจครอบครัวให้มีการ
เติบโตแบบย่ังยืนต่อไป อันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจประเทศไทยอีกด้วย 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นที่รวมของความกรุณา ความช่วยเหลือ และความร่วมมืออย่างดียิ่ง
จากบุคคลมากมาย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร . พัชสิรี ชมภูคํา อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการแนะนํา ให้ข้อคิดเห็น รวมถึงแก้ไขปรับปรุง
ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ ทําให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สําเร็จลุล่วงได้อย่างดี ขอกราบ
ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุส วัฒนาศุภโชค และ
ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่กรุณาเสียสละเวลาให้คําแนะนํา 
ตรวจสอบ และช้ีจุดบกพร่องที่ควรแก้ไขในวิทยานิพนธ์ 
        และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ให้ความรู้ และประสบการณ์การเรียนรู้ตลอด
ระยะเวลาของการศึกษา ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ญาติ และเพื่อน ๆ ที่คอยให้กําลังใจ และห่วงใยตลอด
มา จนวิทยานพินธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสา 
ในประเทศไทย 

International Marketing Communication Strategy of  Entrepreneurship Mulberry 
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คณะวิทยาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
บทคัดย่อ 
 

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศของ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสา โดยอาศัยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น โดยวิธีการ
สุ่มแบบเจาะจง  ศึกษาจากผู้ประกอบการทั่วประเทศที่ได้ข้อมูลการเป็นผู้ประกอบการจากสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด และติดตามข้อมูลการเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสาทั่วประเทศทาง
อินเทอร์เน็ตรวบรวมกลุ่มตัวอย่างได้ 86 ราย ใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก (Deep   
interview) ผลการวิจัย พบว่าผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสา ร้อยละ 83.7 ประกอบกิจการใน
ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบปอสาที่สําคัญของประเทศ แต่การดําเนินกิจการ
ขนาดเล็ก  โดยเกือบทั้งหมดอยู่ในรูปบุคคลธรรมดา เงินทุนหมุนเวียนต่ํากว่า 1 ล้านบาทและ
บุคลากร ต่ํากว่า 50 คน การดําเนินธุรกิจประมาณครึ่งหนึ่งอยู่ในรูปกลุ่ม โดยกิจการทําการผลิต
กระดาษสาและผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา ร้อยละ 33.7  และผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาอย่าง
เดียว ร้อยละ 60.4 ซึ่งผลิตภัณฑ์จากปอสาที่ผู้ประกอบการทําการผลิต มีทั้งบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ
สา ของขวัญของที่ระลึกจากกระดาษสา ดอกไม้ประดิษฐ์ของตกแต่งบ้าน เครื่องเขียนของใช้ในบ้าน 
ภาพพร้อมกรอบ และวัสดุห่ออุปกรณ์การแพทย์   
  จากตัวอย่างผู้ประกอบการ ประมาณร้อยละ 60 จําหน่ายผลิตภัณฑ์จากสาไปยังตลาด
ต่างประเทศ อยางไรก็ตามประมาณร้อยละ 60 เกิดจากผู้ซื้อต่างประเทศมาติดต่อเองโดยตรงและ
ประมาณร้อยละ 30 ขายผ่าน Trading Company หรือนายหน้าของคนไทยที่ตั้งในประเทศไทย 
ดังนันจึงอาจกล่าวได้ว่าลักษณะการดําเนินงานยังคงเป็นการดําเนินงานด้านตลาดต่างประเทศในขั้น
พื้นฐาน  กล่าวคือผู้ประกอบการเกือบทั้งหมดยังขาดศักยภาพในการติดต่อหรือเจาะตลาดไปยังผู้จัด
จําหน่ายกระดาษสาและผลิตภัณฑ์จากสาในต่างประเทศได้โดยตรง ตลาดหลักของไทยยังคงเป็น
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น และประเทศในแถบยุโรป ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะใช้การสื่อสาร
การตลาดผ่านเว็บไซด์ ทั้งของกิจการเองและที่มีอยูในเว็บไซด์แสดงรายการสินค้าของ OTOP มี
เพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ไปออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ส่วนปัญหาหลักที่ผู้ประกอบการพบ
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สําหรับตลาดในต่างประเทศ ได้แก่ลูกค้าจะพิถีพิถันกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความประณีต ฝีมือ
และการออกแบบผลิตภัณฑ์                       
            อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปอสาของไทยมีความได้เปรียบในการแข่ งขันของชาติ                                  
ซึง่มีคู่แขง่ขันทีส่ําคัญ ได้แก่  จีนแล ะญีปุ่ น  ซึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนั้น
ประเทศไทยควรขยายการผลิตวัตถุดิบคือ ปอสา ภายในประเทศทีจะทดแทนการนําเข้าจากประเทศ
เพื่อนบ้านทั้งการส่งเสริมการปลูกตามแหล่งนํา สาธารณะและในแปลงของเกษตรกรให้มากยิ่งขึ้น  
ตลอดจนหนวยงานของรัฐควรจัดแผนงานในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในการดําเนิน
ธุรกิจระหว่างประเทศ เนื่องจากในอุตสาหกรรมนีต้ลาดหลักคือตลาดต่างประเทศ                                                                                                   
 

คําสําคัญ :  กลยุทธ์ การตลาดระหว่างประเทศ ผลิตภัณฑ์จากสา  
 
Abtract 
 The main objective of this research is to study the international marketing strategy 
entrepreneurship mulberry products in Thailand by using nonfprobability sampling and 
purposive method.  The samples of this research are 86 mulberry products entrepreneurs in 
Thailand from information of  The Federation of Thai Industries, Provincial Chapter and 
information of internet network by using infdepth interviews. owners using questionnaires 
and infdepth interviews. The result shows that 83.7 percent of owners are running their 
businesses in the North which is one of the most important sources of mulberry in the 
country. However, most of SMEs are in the form of personal business with less than a 
million baht of revenue and less than 50 labors. 33.7 percent produce mulberry paper from 
mulberry while 60.4 percent produce only mulberry paper. There are many forms of products 
from mulberry; packaging, paper, decoration, stationary, card, furniture and medical tools 
packaging that the owners produce.   
   From the sample of owners, 60 percent distribute and export mulberry products  
However, 60 percent of the trades occur by direct trading by foreigners and 30 percent from 
trading companies. Hence, it may say that this characteristic of process is still a simply lower 
level market or most of owners are still lack of market penetrating ability and direct 
contacting the foreign distributors. The main market target is still USA, Canada, Japan, and 
some countries in Europe. Most of owners are using their own websites and OTOP’s 
website to promote their businesses. Only few business that go for the international expo in 
other countries. The main problems are the quality and the concentration for products. In  
part  of  the  advantage  in  national  competition,  shows  that  Thai  mulberry  industries  
still  have  
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advantages in national competition. The main competitors are China and Japan. In order to 
strengthen, Thai mulberry industries should expand sources inside the country as the 
substitution for importing from other neighbors. The government should support the 
international marketing plan for owners and provide some public more mulberry sources 
because the main target is an international market.  
  

Keywords:  Strategies, International Marketing, Mulberry Products  
 
บทนํา   
            กระดาษสาและผลิตภัณฑ์มีลักษณะที่แตกต่างจากอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษและ
กระดาษโดยทั่วไปทั้งในด้านวัตถุดิบ  ลักษณะการผลิตและผลิตภัณฑ์  กล่าวคือวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตมาจากเปลือกของต้นปอสา   ซึ่งแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่มาจากป่าธรรมชาติและนําเข้าจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน (สมศักดิ ไชยมงคล,  2544)  ในการประกอบกิจการเกือบทั้งหมดเป็น
อุตสาหกรรมขนาดย่อมในครัวเรือนที่มีวิวัฒนาการมาจากอุตสาหกรรมพื้นบ้านในแถบภาคเหนือของ
ประเทศไทย ในด้านผลิตภัณฑ์จากสานั้น  นอกจากการนําปอสาไปผลิตเป็นกระดาษสาในขนาดและ
คุณภาพต่าง ๆ แล้วยังมีการนํากระดาษสาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกเป็นจํานวน มาก เช่น 
ดอกไม้ประดิษฐ์ เครื่องเขียน และบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ  
            อํานาจ ธีระวนิช และคณะ. (2545) ผลการวิจัย พบว่าผู้ประกอบการที่ทําการผลิตกระดาษ
สาและผลิตภัณฑ์ ร้อยละ  59.6  จําหนา่ยผลิตภัณฑ์ของตนไปยังตลาดต่างประเทศ  สําหรับประเทศ
ที่ไทยส่งผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายนั้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ มาเลเชีย ไต้หวัน  
อินเดีย ออสเตรเลียและอื่น ๆ  มีมูลค่าต่อปี หลายพันล้านบาท ตลอดจนมีอัตราการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง (www.ops2.moc.go.th)  
            การทีผู่้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้  มีการจําหนายผลิตภัณฑ์จากสาส่วนหนึ่งไปยังตลาด
ต่างประเทศ  ซึ่งในด้านการแข่งขันในตลาดต่างประเทศนั้น พบว่าประเทศจีนถือเป็นคู่แข่งขันที่
สําคัญของไทย เนื่องจากมีวัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติและต้นทุนการผลิตต่ํา นอกจากนั้นแล้ว
ประเทศญีปุน่มีเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากสาที่เหนือกว่าประเทศไทย  อีกทั้งอาศัยการนําเข้า
วัตถุดิบจากประเทศไทยและประเทศลาวในการผลิตผลิตภัณฑ์จากสา  ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการของ
ไทยต้องอาศัยเครื่องมือการสื่อสารที่หลากหลายให้สามารถเข้าถึงลูกค้าต่างประเทศ   ดังนั้นใน
การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสาที่ใช้ใน
ปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ  เป็นสิง่จําเป็นต่อการเสริมสร้างความได้เปรียบในเชิง
แข่งขันให้กับผู้ประกอบการของไทย  อันจะทําให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากสามีความม่ันคง   
ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในครัวเรือนในแถบ
ภาคเหนือของไทย    
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วัตถุประสงค์การศึกษา   
         เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศของที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสา
ในประเทศไทยทีใ่ช้อยู่   
                           

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย   
         ผู้ประกอบการที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์จากสาไปยังตลาดต่างประเทศสามารถนําแนวทางไปใช้
และทบทวนกลยุทธ์  การสื่อสารการตลาดในธุรกิจของตนให้เหมาะสมมากขึ้น หน่วยงานที่นํา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์   
          1. เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในสายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากสา  
          2. ผู้ประกอบการที่ทําการผลิตกระดาษสาและผลิตภัณฑ์   
          3. กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาชุมชน  กรมส่งเสริมการ
สง่ออก และหน่วยงานท่ี เกี่ยวข้องกับ OTOP  เป็นต้น  
          4. เอกชนท่ีสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมนี้   
 

วิธีดําเนินการวิจัย   
            การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey  research)  เน้นผู้ประกอบการที่จําหนาย
ผลิตภัณฑ์จากสาไปยังตลาดต่างประเทศ โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี  
            1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมล   
              1.1 ข้ อ มลปฐมภู มิ   แ ละ เ ค รื่ อ ง มือที่ ใ ช้  ใ นการวิ จั ยนี้  อ าศั ยแบบสอบถาม 
(Questionnaires) และนํา แบบสอบถามไปทดลองใช้ก่อนด้วยวิธีการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล (Personal 
interview method) เพื่อนํามาปรับปรุงจนแบบสอบถามนั้นมีความสมบูรณ์    
               1.2 ข้อมลทุติยภูมิ จากเอกสารต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน และทาง
อินเทอร์เน็ต  
            2. การสุม่ตัวอย่าง     
                สุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (Nonprobability sampling) โดยวิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive method) จากฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสาในประเทศ
ไทยหลัก ได้จาก 4 แหล่งข้อมูล ทัง้ผู้ประกอบการที่จําหนา่ยผลิตภัณฑ์จากสาไปยังตลาดต่างประเทศ 
และผู้ประกอบการที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์จากสาในประเทศ คือ (1) งานวิจัยเรื่อง “การตลาดและการ
เพิมมูลค่ากระดาษสา” ของ อํานาจ ธีระวนิช และคณะ. 2545.  ที่เน้นการถ่ายทอดการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากสาและการเพิ่มมูลค่ากระดาษสา ซึ่งมีฐานข้อมูลผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม (2) ฐานข้อมูล
จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัด (3) กรมส่งเสริมการส่งออก และ (4) เว็บไซต์ต่างๆ เช่น เว็บไซด์ สินค้า 
OTOP ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสา จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้นํามาติดต่อ
เพื่อขอสัมภาษณ์ผา่นทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ และการนัดหมายเพื่อเข้าพบด้วยวิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก (Deep interview method) ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว สามารถรวบรวมตัวอย่างที่
ได้มาทั้งหมดเพียง 86 ราย เนื่องจากที่อยู่มีการย้ายถิ่นและมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์จึงยาก
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ต่อการติดต่อเพื่อสัมภาษณ์ จากนั้นเลือกเฉพาะผู้ประกอบการที่จําหน่าย ผลิตภัณฑ์จากสาไปยัง
ตลาดต่างประเทศมาวิเคราะห์กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดเท่านัน้                                                                                                         
            3.  การวิเคราะห์ข้อมูล    
                ในการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
จากสาในประเทศไทย ที่ผู้ประกอบการในประเทศไทยใช้อยู่ ควบคู่ กับการประเมินขีดความสามารถ
ในเชิงแข่งขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากสา ทังนี้ เพื่อนํามาเสนอแนวทางการ
พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสาในประเทศ
ไทย โดยนําข้อมูลจากการสํารวจมาทําการวิเคราะห์ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงพรรณนารวมกัน ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จะทําการประมวลผลเพื่อแสดงผลข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และจําแนกข้อมูลตามตัวแปรประเภทต่างๆ ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสา และใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยอาศัยข้อมูลจากการสํารวจและ
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสา   4. ระยะเวลาทําการวิจัย   ระยะเวลาของการ
รวบรวมข้อมูล 2  ปี   เนื่องจากมีอุปสรรคในการรวบรวมข้อมูล ปัญหาหลักคือ ข้อมูลผู้ประกอบการ
จากฐานข้อมูลที่มีอยู่นั้น เม่ือทําการสํารวจจริงพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลิกกิจการและย้าย
สํานักงาน จึงทําให้แบบสํารวจที่ส่งทางไปรษณีย์ตีกลับเป็นส่วนใหญ นอกจากนั้นการสอบถามทาง
โทรศัพท์ ยังพบอีกว่าโดยสว่นใหญ่ได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ไปแล้ว ซึ่งในส่วนนี้ ผู้วิจัยจึงได้
มีการรวบรวมฐานข้อมูลใหม่   
              
ผลสําเร็จทีไ่ด้   
           ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืนโดยเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์จากสาบน
ฐานความรู้และความเป็นไทยให้มีขีดความสามารถในเชิงแข่งขันในตลาดโลก  
           1. สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกจชุมชนให้มีรากฐานที่ม่ันคงของประเทศ   
           2. สร้างงานในท้องถิ่นและชุมชนเพื่อลดปัญหาการย้ายถิน               
 

ผลการวิจัย   
           ผู้ประกอบการที่ทําการส่งออกนั้น มักส่งออกไปยังหลายประเทศ กล่าวคือผู้ที่ทําการส่งออก
ไปยังสหรัฐอเมริกา จะมีมูลค่าส่งออกไปยังประเทศนี้ ร้อยละ 28.9  แคนาดา ร้อยละ 45.0  เยอรมัน 
ร้อยละ 30.0  เนเธอร์แลนด์ ร้อยละ 20.0 อังกฤษ ร้อยละ 26.9 ฝรั่งเศส ร้อยละ 20 อิตาลี ร้อยละ 
25.0 ญี่ปุน่ ร้อยละ 48.8 นอกนัน้มีสัดส่วนส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 การสงออกผลิตภัณฑ์จากสาจําแนกตามประเทศที่สงออก  

 

 
 
ที่มา : จากการสํารวจของคณะผู้วิจัย   
หมายเหตุ: NA หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ระบุสัดสวนตลาด  
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            ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสาประมาณร้อยละ  70  ใช้เว็บไซด์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
สื่อสารเพื่อการจําหนายผลิตภัณฑ์จากสากับลูกค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต  โดยร้อยละ  45.3  เป็นการ
สื่อสารผ่านเว็บไซด์แสดงรายการสินค้าของ OTOP  ชื่อเว็บไซด์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด  ได้แก่  
www.thaitambon.com และร้อยละ 13.9 จะมีเว็บไซด์ แสดงรายการสินค้าของกิจการเป็น
ภาษาอังกฤษ เช่น บริษัท UM Thai International Co., Ltd. บริษัท สยามพรหมประทาน จํากัด และ
บริษัทฏินี จํากัด เป็นต้น อยา่งไรกต็ามผู้ประกอบการร้อยละ 30.3 ไมมี่เว็บไซด์ที่หาข้อมูลของกิจการ
ได้   ชื่ อ เว็บไซด์ที่ เป็นผู้ ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสา  ได้แก่  www.banmaneeyom.com, 
www.bannsuwan.com,www.doitung.com,www.cardbridal.com,www.boxbridal.com, 
www.thaitambon.com, www.designpaper2you.com, www.dinee.com,www.grassrootshq. 
com,www.javicraft.com,www.rakchiangmai.com,www.kosaiexport.com,www.mthai.com, 
www.thaitumbon.com,www.smesocirty.com,www.ngaotravel.com,www.saapaperfarm.cc. 
www.siampt.com,www.thaiotop.cdd.go.th,www.thaipods.com,www.thaitumbon.com, 
www.mulberryclub.com,www.siamonlineshop.com,www.thaiwebindex.com,www.umthai. com,  
www.winnersupply.com, www.ydcraft.com เปน็ต้น ดังตารางที่ 2   
 
ตารางที่ 2  การส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสา ผา่นเว็บไซด์  

 
          
  ในส่วนวิธีการสื่ อสารการตลาดสําหรับตลาดในต่ างประเทศนั้ น  จากตารางที่   3  
ผู้ประกอบการบางรายเน้น เครื่องมือในการสื่อสารเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง แต่บางผู้ประกอบการ
อาศัยหลาย ๆ เครื่องมือ ขณะที่บางรายไม่ใช่ เครื่องมือในการสื่อสารการตลาดแตอย่างใด กลาวคือ
จากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสาที่มีการส่งออกจํานวน 49 ราย  จาก กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  86  
ราย  (อีก 37 ราย เป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสาที่ลูกค้าเป้าหมายเป็นตลาดในประเทศ)  
ใช้เครือ่งมือในการสื่อสารอย่างใดอยา่งหนึง่เป็นเครือ่งมือหลักในตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ร้อยละ 
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18.4 อาศัยการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 16.3 อาศัยหน่วยงานราชการของไทยส่งเสริม 
การตลาดให้  ร้อยละ 12.3 อาศัยออก งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ และร้อยละ 2.0 โฆษณาผ่าน
อินเทอร์เน็ตและอาศัยหน่วยงานราชการ เป็นต้น 
   
ตารางที่ 3  วิธีการส่งเสริมการตลาดสําหรับตลาดต่างประเทศ  

ที่มา : จากการสํารวจของคณะผู้วิจัย   
 

การสร้างมูลค่าเพิมผลิตภัณฑ์จากสา   
 วิธีที่ผู้ประกอบการในผลิตภัณฑ์จากสาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม พบว่า  ร้อยละ   48.8  มีการ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการเน้นคุณภาพ ความปราณีตและฝีมือ ร้อยละ 18.6 เน้นการออกแบบที่เป็น
เอกลักษณ์ ร้อยละ 16.3  เน้นการใช้รูปแบบทางบรรจุภัณฑ์  ร้อยละ  9.3  เน้นการมีตราผลิตภัณฑ์
อยู ่ทีต่ัวผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์  ร้อยละ  8.2  ที่เน้นการ สร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ทําด้วย
มือ  ร้อยละ  4.7  เน้นประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์มีหลายด้าน  และร้อยละ  3.5 เน้นการใช้
ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญของบุคลากรของกิจการ  และการเน้นผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อม ที่เหลือร้อยละ  1.2  เน้นใช้การโฆษณาในการสร้างภาพลักษณ์ให้ก้บสินค้าและการ
คัดเลือกช่องทางการจัดจําหนายท่ีสอดคล้องกับลูกค้าเปา้หมาย ดังตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4  วิธีการเพิ่มมูลค่าเพิ่มในตัวผลิตภัณฑ์จากสา 

 
หมายเหตุ : ผู้ตอบเลือกตอบได้มากกวา 1 ข้อ  
ทีม่า : จากการสํารวจของคณะผู้วิจัย   
 

ปัญหาของของผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์จากสาในการทําการตลาดต่างประเทศ  
          ปัญหาใหญ่ 3 ประเด็น  สําหรับการแขงขันในตลาดตางประเทศทีผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
กระดาษสาและผลิตภัณฑ์ คือ (1) ร้อยละ 75.5  ตลาดต่างประเทศจะเน้นเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
ความประณีต และฝีมือผลิตภัณฑ์สา ในด้านสีและรูปแบบท่ีงานฝีมือต้องได้รูปแบบตามสั่ง ซึ่งอาจถูก
ให้แก่งานหากไม่เป็นไปตามต้องการ เช่น มอร์นิงฟราวเวอร์ จังหวัดลําปาง ชิ้นงานที่มีลูกค้า
ต่างประเทศ คือ ญี่ปุ่น สินค้าจากสาต้องถูกตรวจสอบคุณภาพ ทั้งรายละเอียดและน้ําหนักแต่ละ
ชิ้นงาน เป็นต้น (2) ร้อยละ 40.8 เป็นปัญหาในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ (3) ร้อยละ 12.2 
เปน็ปัญหาด้านราคา นอกจากนี้เปน็ปัญหาด้านต่าง ๆ ได้แก่ การลอกเลียนแบบของผลิตภัณฑ์ ความ
น่าเชือ่ถือและช่ือเสียงกิจการ ความสะดวกในการติดต่อซื้อขายการให้สินเชื่อ ความรวดเร็วในการส่ง
มอบสินค้า   
 วิธีการส่งเสริมการขาย เช่น การให้ส่วนลด ของแถม การขนส่ง และค่าใช้จ่ายความเสี่ยงใน
การมัดจํา (ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์)  ด้านการตลาด  ต้นทุนวัตถุดิบราคาสูงขึ้นตามค่าพลังงาน  
ปัญหาในอัตราแลกเปลี่ยนเงิน  ลูกค้าชําระเงิน ล่าช้า ความช่วยเหลือด้านเงินลงทุน ความต้องการ
การฝึกอบรมเพิมเติม ปัญหาการเรียกเกบเงินในขณะขนย้ายวัตถุดิบปอสา และปัญหาทางเศรษฐกิจ
ไมด่ี ดังตารางที่ 5 
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  ตารางที่ 5  ปัญหาของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสาเพื่อการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ                

 
หมายเหต ุ: ผู้ตอบเลือกตอบได้มากกวา 1 ข้อ  
ที่มา : จากการสํารวจของคณะผู้วิจัย   
 

อุปสรรคและจดด้อยของผ้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสา   
          จากปัญหาที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสาในตลาดต่างประเทศ พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่
สามารถวิเคราะห์จุดอ่อนหรือจุดด้อย และอุปสรรคของผู้ประกอบการในผลิตภัณฑ์จากสาที่ เผชิญอยู่               
ซึง่เกิดจากที่ผู้ประกอบการมีการประเมินตนเอง มีรายละเอียดดังน้ี   
           จุดอ่อนหรือข้อด้อยของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกระดาษสาและผลิตภัณฑ์  ที่ ตอบ
แบบสอบถาม 86 ราย มีดังนี ้(1) เงินทุนหมุนเวียน (2) ปัญหาด้านคุณภาพวัตถุดิบเกรดเอขาดแคลน  
(3) ทักษะในการพัฒนาเทคนิค รูปแบบและการออกแบบ (4) เครื่องจักรในการผลิตมีข้อจํากัดในการ
ผลิตรูปแบบ และกําลังการผลิต เช่น เครื่องตัดกลีบดอก เป็นต้น (5) ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นทําให้กําไร
ลดลง (6) ความสามารถในการหาตลาด เป็นต้น  
           อุปสรรค ในอุตสาหกรรมกระดาษสาและผลิตภัณฑ์ที่ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ (1) สภาพ
ภูมิอากาศที่มีผลต่อการผลิตและการขนส่ง (2) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ (3) ความคงทนของผลิตภัณฑ์  
(4) ความนิยมของตลาดลดลง รวมถึงคนไทยไม่คอยนิยม แต่ชาวต่างชาตินิยม (5) เป็นผลิตภัณฑ์ที่
ง่ายต่อการลอกเลียนแบบทําให้ผลิตภัณฑ์ดูเกลือนไม่เป็นเอกลักษณ์  เปน็ต้น 
   
สรปุและอภิปรายผล   
           ในการดําเนินธุรกิจในตลาดต่างประเทศของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสานั้น  5    
ประเทศหลักที่เป็น ตลาดต่างประเทศหลักของกลุ่มตัวอย่าง  คือ  อันดับ  1 คิดเป็ น  ร้อยละ  51.0  
สง่ออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา อันดับ  2  ร้อยละ  44.8  เป็นการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น  อันดับ  
3  ร้อยละ  34.7  เป็นตลาดในประเทศอังกฤษ  และ อันดับ 4 และ 5 คือ ประเทศแคนาดาและ
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เยอรมันมีผู้ประกอบการส่งออก ร้อยละ 22.4 เท่ากัน นอกจากนี้ยังมีตลาดต่างประเทศอื่นๆ อ่ยางไรก็
ตามผู้ประกอบการที่ทําการส่งออกนั้น มักจะส่งออกไปยังหลายประเทศ  
           ผู้ประกอบการธุรกิจสาประมาณร้อยละ  70  ได้ใช้เว็บไซด์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารในตัว
ผลิตภัณฑ์จากสากับลูกค้า โดยร้อยละ 45.3 เป็นการสื่อสารผ่านเว็บไซด์แสดงรายการสินค้าของ 
OTOP ซึ่งชื่อเว็บไซด์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ได้แก่  www.thaitambon.com  และร้อยละ  14  จะมี
เว็บไซด์แสดงรายการสินค้าของกิจการเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากการใช้เว็บไซด์แล้ว  วิธีการ
สง่เสริมการตลาดในการจําหน่ายภายในประเทศ  ที่ผู้ประกอบการส่วนมากนิยมใช้ในการส่งเสริม 
การตลาดจะมีหลายเครื่องมือ  
           ส่วนวิธีที่ผู้ประกอบการในธุรกิจสาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวผลิตภัณฑ์จากสา  พบว่า  
ร้อยละ  48.8  มีการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการเน้นคุณภาพ ความประณีตและฝีมือ ร้อยละ 18.6 เน้น
การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ร้อยละ 16.3  เน้นการใช้รูปแบบทางบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 9.3 เน้นการมี
ตราผลิตภัณฑ์อยู่ที่ตัวผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 8.2 ที่ เน้นการสร้างเอกลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ทําด้วยมือเป็นหลักที่อาศัยการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการส่งเสริมการตลาด เป็นหลักเป็น
เพียงส่วนน้อย  
             สว่นปัญหาในการดําเนินธุรกจของผู้ประกอบการในตลาดต่างประเทศ คือ  ปัญหาด้านการ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความประณีตและฝีมือ ปัญหาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปัญหา
เรือ่งราคา เป็นต้น   
 

ข้อเสนอแนะ   
           ผลจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยนี้  สามารถนํามาเสนอเป็นข้อเสนอแนะในการ
พัฒนากลยุทธ์ การส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสา อย่างไรก็
ตามการที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้ เป็นธุรกจขนาดย่อม ดังนันในการพัฒนาตลาด
ระหว่างประเทศ บทบาทของภาครัฐจึงถือว่าเป็นสวนสําคัญในการให้การสนับสนุน ดังนี้  
           1. จากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่จําหนายผลิตภัณฑ์จากสาไปยังตลาดตางประเทศ 
กล่าวได้วาลักษณะ การดําเนินงานยังคงเป็นการดําเนินงานด้านตลาดตางประเทศในขั้นพื้นฐาน  
กล่าวคือผู้ประกอบการเกือบทังหมดยังขาดศักยภาพในการติดต่อหรือเจาะตลาดไปยังผู้จัดจําหน่าย
กระดาษสาและผลิตภัณฑ์จากสาในต่างประเทศได้โดยตรง  การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการใน
ด้านน้ีจึงมีความสําคัญ ถ้าต้องการขยายตลาดให้กว้างยิ่งขึน้    
           2.  การที่ผู้ซื้อจากต่างประเทศเข้ามาติดต่อกับผู้ประกอบการโดยตรงนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจาก
ลูกค้าศึกษาข้อมูล เบื้องต้นจากเว็บไซด์ หลังจากนั้นจึงเข้ามาติดต้อกับกิจการ ดังนั้นการพัฒนาเว็บ
ไซด์ของกิจการเองเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษาถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สําคัญที่จะทํา
ให้ตลาดของอุตสาหกรรมนี้กว้างยิง่ขึน้ ซึง่ในส่วนน้ีภาครัฐควรให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง  
           3. แนวทางในการเจาะตลาดและขยายตลาดต่างประเทศ  ภาครัฐยังคงมีบทบาทที่สําคัญ  
โดยเฉพาะอย่างยิง่การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยไปออกงานแสดงสินค้ายังประเทศต่าง ๆ อย่าง
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ต่อเนื่อง ซึ่งจากการสัมภาษณ์ในเชิงลึกพบว่าการออกงานแสดงสินค้ามีส่วนสําคัญที่จะทําให้กิจการ
ได้ลูกค้าใหม่ 
            4. การที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ ส่วนใหญ่ส่งออกผลิตภัณฑ์ของตนไปยังตลาด
ต่างประเทศแม้จะไม่ได้เป็นผู้เข้าไปเจาะตลาดต่างประเทศโดยตรงก็ตาม ดังนั้นการสร้างความรู้และ
ความเข้าใจในการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ยังคงเป็นสิ่ งจําเป็นต่อการพัฒนา
ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการของไทย เหตุนี้ภาครัฐควรจัด
แผนงานในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ   
            5. เครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมการตลาดเพื่อการสื่อสารไปยังตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่
สําหรับผู้ประกอบการที่เน้นตลาดต่างประเทศ คือ การจัดงานงานแสดงสินค้า สําหรับผู้ประกอบการ
รายใหญ่ให้ความสําคัญในการลงทุนทางธุรกิจเดินทางไปจัดงานจัดแสดงสินค้าร่วมในต่างประเทศ ซึ่ง
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสาแสดงความเชื่อม่ันว่าได้ผลดี แต่การได้โอกาสในงานจัดแสดงสินค้า
ระดับประเทศหรือในต่างประเทศ ผู้ประกอบการแต่ละรายมีโอกาสไม่เท่ากัน ซึ่งรัฐบาลควรให้การ
สง่เสริมเพื่อให้เกิดโอกาสมากขึ้นในผู้ประกอบการทีมี่ศักยภาพ    
            นอกจากนี้เครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดอื่น คือ เว็บไซด์ www.thaitambon.com ที่
แสดงรายการสินค้าของ OTOP จํานวนมาก คิดเป็น ร้อยละ 45.3 นั้น เว็บไซด์นี้สวนใหญ่ได้ตลาดใน
ประเทศมากกว่าอีกทั้งความยืดหยุนในการปรับปรุงข้อมูลค่อนข้างยาก การเรียงข้อมูลสินค้าจะเรียง
ตามพื้นท่ีซึง่ลูกค้าอาจจะไม่ทราบวาอยู่ในพื้นที่ใด การหาข้อมูลเพื่อการซื้อไม่ค่อยได้รับความสะดวก 
และควรจัดทําเว็บไซด์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อตลาดต่างประเทศ  
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            ผู้วิจัยขอขอบคุณสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร์   ที่ ใ ห้ ก ารสนับสนุนทุนวิ จั ย  แ ละคณะวิทยาการ จัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ทีท่ําให้งานวิจัยสามารถสําเร็จลุลวงได้ดี  
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคําและปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาค 
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

An Analysis of the Relationship between Gold Price and Macroeconomic Factors 
in Asian Countries 

 
นลิน ชูโชคเทียนกุล  

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่ผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาทองคําในแต่ละประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างราคาทองคําของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนและปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยใช้
ข้อมูลทุติยภูมิของราคาทองคําของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน ราคาทองคําโลก ราคาน้ํามันดิบ 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และอัตราเงินเฟ้อของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน  ตั้งแต่ เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2549 จนถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในการศึกษานี้
คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามกระบวนการเออาร์ดีแอล  

                                                                                        

คําสําคัญ: ราคาทองคํา อาเซียน ARDL 
 

Abstract 
The purposes of this study are to analyze the relationship between gold price and 

macroeconomic factors in Asian countries and to investigate the macroeconomic factors 
which affect to gold price in Asian countries. This study uses the secondary data namely 
gold price in Asian countries, world gold price, crude oil price, exchange rate and inflation 
rate in Asian countries during January 2006 to December 2011. The methods used in this 
study are unit root test and ARDL.  

 

Keywords: gold price, Asian countries, ARDL 
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1. บทนํา 
 ปัจจุบันทองคําได้เข้ามามีบทบาททางด้านเศรษฐกิจมากขึ้น เช่น ทางการเงิน การลงทุน และ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่ทองคําถูกใช้เป็นทุนสํารองระหว่างประเทศ เพื่อแสดงถึงฐานะ ความม่ัง
คั่ง ความมีเสถียรภาพของประเทศ และสามารถใช้ชําระหนี้สินระหว่างประเทศได้ นอกจากนี้
ภาคเอกชนและภาคครัวเรือนก็ใช้ทองคําเพื่อการออมและการลงทุนโดยกําไรได้มาจากส่วนต่างของ
ราคาการซื้อขายทองคํา ซึ่งการลงทุนในทองคําถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงการถือครอง
สินทรัพย์ในรูปแบบหนึ่ง ทําให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนในทองคําขึ้นมาเป็นจํานวนมาก 
แม้ว่าในปี พ.ศ. 2550 เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาขาดเสถียรภาพและเกิดปัญหาหนี้
สาธารณะในยุโรปน้ันได้สั่นคลอนความเชื่อม่ันต่อค่าเงินยูโรเช่นเดียวกับค่าเงินของสหรัฐอเมริกา ทํา
ให้ราคาสินทรัพย์ลดลง เช่น ราคาหุ้น ตราสารหนี้ และราคาอสังหาริมทรัพย์ ความเชื่อม่ันในสถาบัน
การเงินและสภาวะทางเศรษฐกิจลดลง แต่ราคาทองยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทําให้ธนาคารกลาง
ของประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจเพิ่มสัดส่วนทองคําในทุนสํารองระหว่างประเทศมากขึ้นเพื่อสร้าง
ความเชื่อม่ันในสกุลเงินของประเทศตนเอง และประเทศในแถบเอเชียที่เคยใช้เงินดอลลาร์และยูโร
เป็นทุนสํารองระหว่างประเทศหันมาใช้ทองคําเป็นทุนสํารองในสัดส่วนที่มากขึ้นเช่นกัน (World Gold 
Council, 2011)  

ดังนั้น ภาคเอกชนและครัวเรือนในประเทศจึงหันมาลงทุนในทองคํามากขึ้น เพราะขาดความ
เชื่อม่ันในรัฐบาลของประเทศว่าอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ทันท่วงที ดังนั้น ประชาชนที่
มีกําลังทรัพย์ตลอดจนกองทุนต่างๆจึงหันมาลงทุนทองคํามากขึ้น และด้วยปริมาณความต้องการที่
เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งที่กําลังการผลิตมีอยู่เท่าเดิมหรือน้อยลง ประกอบกับต้นทุนในการผลิต
ทองคําสูงขึ้น เพราะค่าแรง ค่าสํารวจ และค่าดูแลสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น และการผลิตทองคํามีขั้นตอนการ
ผลิตที่ยุ่งยากและหลายขั้นตอน เม่ือขุดพบเหมืองทองคําแหล่งใหม่ก็ไม่สามารถนําออกมาขายได้
ทันที จึงเป็นเหตุให้ปริมาณของผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการครอบครองทองคํา จึงทําให้ราคา
ทองคําสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามกฎอุปสงค์ 1 ถ้าปริมาณความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น
อย่างรวดเร็วทั้งที่กําลังการผลิตมีอยู่เท่าเดิมหรือน้อยลง ประกอบกับต้นทุนในการผลิตทองคําสูงขึ้น 
จึงเป็นเหตุให้ปริมาณของผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการครอบครองทองคํา จึงทําให้เกิดอุปสงค์
ส่วนเกินทําให้ราคาทองคําสูงขึ้นไปอย่างรวดเร็ว  

การกําหนดราคาทองคําจะอ้างอิงจากราคาทองคําของตลาดโลก บวกหรือลบค่า premium 
คูณกับอัตราแลกเปลี่ยน และปรับหน่วยทรอยออนซ์เป็นหน่วยน้ําหนักที่ประเทศนั้นใช้ จึงทําให้ราคา
ทองคําในตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละประเทศเป็นส่วนหนึ่งที่กําหนดราคาทองคํา โดย
ความสัมพันธ์ของราคาทองคําและราคาทองคําโลกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  2 นอกจากนี้ 
                                                 
1อุปสงค์ คือ ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าใดสินค้าหนึ่งที่ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อ ณ ระดับราคาต่างๆ เมื่อกําหนดให้ปัจจัยอื่นๆ 
อยู่คงที่ กฎของอุปสงค์ คือ เมื่อราคาสินค้าใดเพิ่มขึ้น กําหนดให้สิ่งอื่นๆ คงที่ ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าลดลง ในขณะที่ราคาสินค้าลดลง 
ปริมาณความต้องการซื้อสินค้านั้นของผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้น  

2หน่วยน้ําหนักทรอยออนซ์เป็นหน่วยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษใช้ ประเทศไทยใช้บาท ประเทศเวียดนามใช้ชิ และ   ประเท
ส่วนใหญ่ใช้หน่วยน้ําหนักที่เป็นกรัม (สมาคมค้าทองคํา, 2555) 
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ความสัมพันธ์ของราคาทองคําและอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม 3 นอกจากนี้ราคา
ทองคํากับราคานํ้ามันดิบ และราคาทองคํากับอัตราเงินเฟ้อก็มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 4  

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคําของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนและปัจจัยทาง

เศรษฐศาสตร์มหภาค ซึ่งใช้การวิเคราะห์ความสันพันธ์ตามกระบวนการ ARDL  
 

3. อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
ARDL ย่อมาจาก Autoregressive distributed lag มาจากคําสองคําคือ AR ย่อมาจาก 

autoregressive model เป็นแบบจําลองที่รวมค่าล่า (lagged value) ของตัวแปรตามไว้อาจมากกว่า
หนึ่งค่า หรือเขียนดังสมการท่ี 1 

tttt uyxy  1       (1) 
โดยท่ี

tt xy ,  คือ ตัวแปรในระยะเวลาต่างๆ  , คือ ค่าพารามิเตอร์ 
tu  คือ ค่าความคลาดเคลื่อน ส่วน

อีกหนึ่งคําน้ันคือ distributed-lag model ซึ่งเป็นแบบจําลองสมการถดถอยของตัวแปรอิสระ  
( sx' ) ที่มีทั้งค่าปัจจุบันและค่าล่า (lagged value) สามารถเขียนสมการได้ดังนี้ (Gujarati. D and 
porter, 2009) 

ttttt uxxxy   22110       (2) 
จากสมการท่ี 1 และ 2 สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ว่า ARDL(1,1) มาจาก AR(1) คือการ

ลําดับ (order) ที่ 1 ของข้อมูลในองค์ประกอบของ Autoregressive ดังสมการที่ 1 และการลําดับ 
(order) ที่ 1 ของข้อมูลในองค์ประกอบของ distributed-lag ดังสมการที่ 2 แต่อย่างไรก็ตามถ้าระบบ
สมการมีลําดับของข้อมูล ณ ลําดับ (order) ใดๆ จะเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ว่า ARDL(p,q) โดยที่ p 
และ q คือ ณ ลําดับใดๆ และแสดงในรูปแบบระบบสมการได้ดังน้ี (ปาณะฑา สุวรรณกุล 2553) 

       tptptqtqttt uyyxxxy    ...... 11110     (3) 
โดยท่ี p คือ lag order ของตัวแปร y และ q คือ lag order ของตัวแปร x และจากทฤษฎีดังกล่าว
สามารถเขียนแบบจําลอง ARDL ของการวิจัยครั้งนี้ได้ดังสมการท่ี 4 
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โดยที่ GP  คือ การเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําของแต่ละประเทศที่ศึกษา ได้แก่ ประเทศกัมพูชา 
ลาว ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ WGP คือ การเปลี่ยนแปลงของราคา
ทองคําในตลาดโลก OIL คือ การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันดิบ ส่วน EXC และ INF คือ การ

                                                 
3 หากอัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้น กล่าวได้ว่าสกุลเงินท้องถิ่นอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะทําให้ราคา
ทองคําที่เป็นสินค้านําเข้ามีราคาสูงขึ้นเมื่ออยู่ในรูปของสกุลเงินท้องถิ่น (นิภาพร ลิ้มกุลสวัสดิ์, 2552) 

4 ราคาทองคําจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเพราะอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น และเนื่องด้วยทองคําเป็นสินทรัพย์ชนิดหนึ่งที่สามารถป้องกันความเสี่ยง    
ด้านอัตราเงินเฟ้อที่มีประสิทธิภาพ โดยที่ทิศทางของอัตราเงินเฟ้อสังเกตได้จากทิศทางของราคาพลังงาน  เช่น น้ํามัน และราคา
อาหารต่างๆ เพราะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อภาวะเงินเฟ้อโดยตรง (ธนาคารกรุงเทพ, 2555) 
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เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และอัตราเงินเฟ้อของแต่ละประเทศที่ศึกษา ตามลําดับ  i 
คือ ค่าล่า (Lagged Value) t คือ แนวโน้มเวลา (Trend) 

iiiii  ,,,,   คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร 
นอกจากนี้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามแบบจําลอง ARDL approach to cointegration 

ถูกเสนอโดย Pesaran and Pesaran (1997), Pesaran and Smith (1998), Pesaran and Shin 
(1999) และ Pesaran et al. (2001) นั้นถูกใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ ซึ่ง
แบบจําลองนี้ใช้เพื่อทดสอบระดับความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างตัวแปรต่างๆ โดยไม่คํานึงถึงว่าตัว
แปรนั้นจะเป็น I(0)  (integrated of order 0) ทั้งหมด  I(1) (integrated of order 1) ทั้งหมด หรือ 
I(0) และ I(1) ร่วมกัน (Pesaran et al.  2001, p. 290) ซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์ของ Engle-
Granger ที่ต้องใช้ตัวแปรที่มีลักษณะนิ่งที่ I(1) อย่างเดียว (Engle & Granger, 1987) โดย
แบบจําลอง ARDL สามารถวิเคราะห์ error corrections และ autoregressive lags ที่ครอบคลุมทั้ง
ความสัมพันธ์ระยะยาวและระยะสั้นของตัวแปรที่ศึกษาโดยสามารถจําแนกได้ 5 แบบจําลอง no 
intercepts และ no trends, restricted intercepts และ no trends, unrestricted intercepts และ no 
trends, unrestricted intercepts และ restricted trends และแบบจําลองสุดท้ายคือ unrestricted 
intercepts และ unrestricted trends5  โดยการศึกษานี้ได้ดําเนินตามกระบวนการของ Pesaran et 
al (2001) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระยะยาวของตัวแปรต่างๆในรูปแบบของแบบจําลอง 
unrestricted error correction ซึ่งแสดงแบบจําลองได้ดังนี้ 
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ซึ่งการทดสอบความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างตัวแปรต่างๆภายใต้การประมาณการสมการ  
และทดสอบสมมติฐาน H0: 054321    (ไม่มีความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างตัวแปร) และ 
H1 (มีความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างตัวแปร)โดยการทดสอบ F-Test หรือ Wald–Test ซึ่ง Pesaran 
et al. (2001) ได้ทําการปรับค่าสถิติโดยมี 2 กรณีที่เหมาะสมในการทดสอบความสัมพันธ์ ซึ่งสมมติ
ว่าทุกตัวถดถอยเป็น I(0) คือค่าวิกฤติขอบเขตล่างและอีกกรณีเป็น I(1) คือค่าวิกฤติขอบเขตบน และ
เรียกค่าวิกฤตินี้ว่า ขอบเขตค่าวิกฤติ (Critical Value Bounds) ถ้าค่าสถิติที่คํานวณได้มีค่าต่ํากว่าค่า
วิกฤติขอบเขตล่าง แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ถ้าค่าสถิติที่คํานวณได้มีอยู่ระหว่างค่าวิกฤติ
ขอบเขตล่างและค่าวิกฤติขอบเขตบน หมายความว่าไม่สามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ ถ้าค่าสถิติที่
คํานวณได้มีค่ามากกว่าค่าวิกฤติขอบเขตบน แสดงว่าสมมติฐานที่ว่าไม่มีความสัมพันธ์ระยะยาว
ระหว่างตัวแปรนั้นถูกปฏิเสธ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (เกียรติศักดิ์ จรัสแสง
สุริยา, 2554)ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําในกลุ่ม
อาเซียน สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ ขั้นตอนท่ี 1 คือการทดสอบยูนิทรูทด้วยวิธีการ ADF-Test 6 เพื่อ 

                                                 
5 ดูรายละเอียดได้ใน pesaran et al (2001) 

6 ADF-Test หรือ Augmented  Dickey Fuller Test ได้พัฒนาจากการทดสอบดิกกี้-ฟลูเลอร์เป็นการทดสอบยูนิทรูทที่สามารถทดสอบ  

ตัวแปรกรณีที่เป็น Serial Correlation ในค่าคลาดเคลื่อนหรือ Error Term ( tu ) 
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ทดสอบว่า ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานั้นมีลักษณะนิ่งที่ระดับ Level หรือเรียกว่า ข้อมูลเป็น 
Integrated of Order 0 หรือ I(0) ส่วนขั้นตอนที่ 2 คือ ประมาณค่า แบบจําลอง ARDL ขั้นตอนที่ 3 
คือการทดสอบความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างตัวแปรต่างๆภายใต้การประมาณการสมการ  โดยใช้
ข้อมูลรายเดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 จํานวน 72 เดือน ซึ่ง
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ราคาทองคําโลก  ราคาน้ํามันดิบ อัตราแลกเปลี่ยนแปลงของแต่ละ
ประเทศที่เป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา อัตราเงินเฟ้อของแต่ละประทศสมาชิกกลุ่ม
อาเซียน และราคาทองคําในแต่ละประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศลาว 
ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศ
สิงคโปร์ ประเทศบูรไน และประเทศอินโดนีเซีย แต่การเก็บรวบรวมข้อมูลของประเทศสิงคโปร์และ
ประเทศบูรไนนั้นมีข้อจํากัดจึงทําให้ไม่สามารถทําการทดสอบความสัมพันธ์ดังกล่าวของสองประเทศ
นี้ได ้
 

4. ผลการวิจัย 
จากผลการทดสอบยูนิทรูทด้วยวิธี ADF-Test พบว่า อัตราเงินเฟ้อของประเทศอินโดนีเซีย

และพม่ามีลักษณะน่ิงที่ I (1) โดยท่ีข้อมูลอื่นๆมีลักษณะน่ิงที่ I(0) ทั้งหมด ซึ่งได้แสดงไว้ในตารางที่ 2 
โดยที่ในการวิจัยนี้ใช้แบบจําลอง ARDL ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ จึงตัวแปรที่มีความนิ่งที่ I(0) 
เท่านั้น นั่นคือ ตัวแปรที่มีลักษณะนิ่งที่ I(1) จะไม่ถูกนํามาวิเคราะห์หรือประมาณค่าในแบบจําลอง 
ARDL ซึ่งก็คือ อัตราเงินเฟ้อของประเทศอินโดนีเซีย และอัตราเงินเฟ้อของประเทศพม่า 
 

ตารางที่ 1  จํานวน Lag Order ของแบบจําลอง ARDL ภายใต้ SBC 

 
ผลการวิจัยจากการสร้างแบบจําลองความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคําและตัวแปรทาง

เศรษฐศาสตร์มหภาคของแต่ละประเทศที่ศึกษา ซึ่งการประมาณค่าแบบจําลองตามสมการที่ 4 โดย
ผลขอจํานวนค่าล่า (Lag value) แสดงไว้ดังตารางที่ 1 และผลของค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวแปรที่
ศึกษาได้แสดงไว้ในตาราง 2 โดยท่ี GP  คือ การเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําเป็นตัวแปรตามของแต่
ละประเทศ WGP คือ การเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําในตลาดโลก OIL คือ การเปลี่ยนแปลงของ
ราคานํ้ามันดิบ ส่วน EXC และ INF คือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และอัตราเงิน
เฟ้อของแต่ละประเทศที่ศึกษา ตามลําดับ  เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ของราคาทองคําในตลาดโลก
กับราคาทองคําภายในประเทศที่ศึกษาพบว่าโดยส่วนใหญ่ราคาทองคําในตลาดโลกมีอิทธิพลอย่างมี
นัยสําคัญต่อราคาทองคําภายในประเทศของแต่ ละประเทศ ซึ่งได้แก่ ประเทศกัมพูชา ไทย 
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อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ และสังเกตได้ว่าเครื่องหมายของสัมประสิทธิ์เป็นเครื่องหมาย
บวกทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าราคาทองคําในตลาดโลกมีผลทางบวกต่อราคาทองคําภายในประเทศ
ของแต่ละประเทศอย่างแน่นอน นั่นคือหากราคาทองคําในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นก็ทําให้ราคาทองคํา
ภายในประเทศที่ศึกษานี้สูงขึ้นด้วยเช่นกัน หรือหากราคาทองคําในตลาดโลกมีราคาต่ําลง ราคา
ทองคําภายในประเทศที่ศึกษานี้ก็ต่ําลงด้วย  เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคําและ
ราคาน้ํามันดิบ พบว่าประเทศที่ราคาทองคําภายในประเทศและราคาน้ํามันดิบมีความสัมพันธ์กันใน
ทิศทางเดียวกันตามทฤษฎี ได้แก่ ประเทศพม่าและกัมพูชา นั่นหมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ราคาทองคําและราคานํ้ามันดิบในประเทศไทย ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซียเวียดนาม และฟิลิปปินส์นั้น
มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม  

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคําภายในประเทศและอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศตนเอง พบว่ามี 3 ประเทศ คือ ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย และ
มาเลเซียที่อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศนั้นมีผลกระทบต่อราคาทองคําของประเทศตนเองในทาง
ตรงกันข้ามซึ่งขัดแย้งกับ และหากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคําภายในประเทศและ
อัตราเงินเฟ้อประเทศตนเองนั้นพบว่าอัตราเงินเฟ้อของประเทศลาว และฟิลิปปินส์มีผลทางบวกต่อ
ราคาทองคําของประเทศตนเอง ส่วนประเทศกัมพูชา ไทย อินโดนีเซีย 

 และเวียดนามนั้นพบว่าอัตราเงินเฟ้อมีอิทธิพลทางลบต่อราคาทองคําของประเทศนั้น  ส่วน
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคําและอัตราเงินเฟ้อของประเทศมาเลเซีย พบว่าอัตรา 
เงินเฟ้อของประเทศมาเลเซียนั้นมีค่าล่า (Lag value) เท่ากับ 4 ช่วงด้วยกัน ซึ่งจากผลการวิจัยนั้น 
อธิบายได้ว่า อัตราเงินเฟ้อที่ค่าล่าเท่ากับ 1 และ 4 มีผลทางบวกกับราคาทองคําภายในประเทศ ส่วน
อัตราเงินเฟ้อที่ค่าล่าเท่ากับ 2 และ 3 มีผลทางลบกับราคาทองคําภายในประเทศ 
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ตารางที่ 2  ค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจําลอง ARDL ภายใต้ Schwarz Information Criterion 

 
 

ตารางที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์ของแบบจําลองของประเทศในอาเซียนโดย Wald Test 

ประเทศ 

กําหนดค่าแนวโน้ม 
(with deterministic trends) 

ไม่กําหนดค่าแนวโน้ม 
(without deterministic trends) 

Wald Statistic (V) Wald Statistic (III) 
กัมพูชา 
ไทย 
ลาว 
อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย 
พม่า 
เวียดนาม 
ฟิลิปปินส์ 

315.9447c 
10.2227c 
3.8535b 
94.4215c 
7.8028c 
6.1627c 

144.1257c 
54.5605c 

324.7403c 
10.583c 
2.3794a 
98.491c 
7.9890c 
6.7789c 

147.4325c 
55.3741c 
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ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: a คือ ค่าสถิติมีค่าต่ํากว่าขอบเขตวิกฤติล่างที่ระดับนัยสําคัญ 0.05, b คือ
ค่าสถิติมีอยู่ในขอบเขตวิกฤติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ c คือ ค่าสถิติมีค่ามากกว่า
ขอบเขตวิกฤติบนที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 

 ตารางที่ 3 แสดงค่า Wald Statistic ที่คํานวณได้มี 2 กรณี คือ ค่าสถิติ Wald ที่มีการ
กําหนดค่าแนวโน้ม และค่าสถิติที่ไม่มีการกําหนดค่าแนวโน้ม ซึ่งการศึกษานี้ใช้ค่าสถิติในตารางที่ 3 
เปรียบเทียบกับขอบเขตค่าวิกฤต (Critical Value Bounds) โดยค่าวิกฤตที่ k = 4 มี 2 กรณี คือช่วง 
(2.86, 4.01) 7 สําหรับค่าสถิติที่ไม่ได้กําหนดค่าแนวโน้ม และช่วง (3.47, 4.57) 8 สําหรับค่าสถิติที่
กําหนดแนวโน้ม จากการเปรียบเทียบค่าสถิติกับขอบเขตค่าวิกฤตพบว่า ทุกประเทศที่ศึกษายกเว้น
ประเทศลาว มีค่าสถิติทั้งที่กําหนดค่าแนวโน้มและไม่ได้กําหนดค่าแนวโน้มมีค่ามากกว่าค่าวิกฤต
ขอบเขตบนทั้ง 2 กรณี กล่าวคือ การทดสอบสมมติฐานของประเทศกัมพูชา ไทย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย พม่า และฟิลิปปินส์ ได้ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่าราคาทองคําและตัวแปรทาง
เศรษฐศาสตร์มหภาคของประเทศดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในระยะยาว ส่วนประเทศลาวค่า Wald 
Statistic(V) คือ 3.8535 มีค่าอยู่ในช่วงขอบเขตค่าวิกฤตนั่นคือไม่สามารถสรุปความสัมพันธ์ได้หาก
เป็นในกรณีที่มีการกําหนดค่าแนวโน้ม และ Wald Statistic(III) คือ 2.3794 มีค่าน้อยกว่าค่าวิกฤต
ขอบเขตล่าง (< 2.86) จึงทําให้การทดสอบสมมติฐานของประเทศลาวในกรณีที่ไม่มีการกําหนดค่า
แนวโน้มนั้นเป็นไปตามสมมติฐานหลักนั่นคือราคาทองคําและตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาใน
ประเทศลาวนั้นไม่มีความสัมพันธ์กันในระยะยาว 
 

5. สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของราคาทองคํากับตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์
เหล่านี้ พบว่า โดยส่วนใหญ่ราคาทองคําในตลาดโลกมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญต่อราคาทองคํา
ภายในประเทศของแต่ละประเทศ ซึ่งได้แก่ ประเทศกัมพูชา ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และ
ฟิลิปปินส์ และราคาทองคําในตลาดโลกมีผลทางบวกต่อราคาทองคําภายในประเทศของแต่ละ
ประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม สังเกตได้ว่าผลการวิจัยดังตารางที่ 2 มีบางผลการวิจัยของแต่ละประเทศที่
ศึกษามีผลขัดแย้งกับทฤษฎีและมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสําคัญ ซึ่งผลการวิจัยเหล่านี้อธิบาย
ได้ว่า ประเทศที่ศึกษานั้นเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาจึงทําให้รัฐบาลต้องคอยสังเกตการณ์ภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างใกล้ชิด ดังนั้นเม่ือใดที่เศรษฐกิจของประเทศได้ดําเนินไปอย่างผิดรูปแบบ
มากเกินไป เช่น การเกิดภาวะเงินเฟ้อ ค่าเงินของสหรัฐอเมริกาอ่อนค่าลงอันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์
เศรษฐกิจการเงินของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้รัฐบาลต้องยื่นมือมาแทรกแซงเพื่อ
ประคับประคองให้เศรษฐกิจของประเทศไม่แย่ลง ซึ่งการแทรกแซงอาจเป็นการแทรกแซงในด้าน

                                                 
7 ดู Table CI(iii): Unrestricted intercept and no trend ใน Pesaran et al. (2001) หน้า 300 
8 ดู Table CI(v): Unrestricted intercept and Unrestricted trend ใน Pesaran et al. (2001) หน้า 301 



โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 2 477 

 

  เศรษฐกิจและสังคม 

 

อัตราเงินเฟ้อ การแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนไม่ให้แข็งหรืออ่อนค่ามากเกินไปเพื่อส่งเสริมการส่งออก
ของประเทศ และการแทรกแซงเหล่านี้อาจทําให้การปรับตัวอัตราเงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้
มีผลในทันทีต่อการปรับตัวของราคาทองคําในประเทศ 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคําและปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มห
ภาคในประเทศกลุ่มอาเซียนฉบับนี้สําเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์และความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก
ผู้สนับสนุนและผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ อ .ดร. กัญสุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล ที่
กรุณาเป็นที่ประธานที่ปรึกษาและสละเวลาให้คําแนะนํา รวมทั้งขอขอบคุณกรรมการของการทําวิจัย
นี้ คือ ผศ.ดร. ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ และ อ.ดร. ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล ที่คอยให้คําปรึกษาที่เป็น
ประโยชน์กับงานวิจัยฉบับนี้ อีกทั้งคอยตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดต่างๆ จนทําให้
งานวิจัยนี้สําเร็จลุล่วงได้ ขอขอบคุณคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่านที่
อบรมสั่งสอนและประสิทธิประสาทวิชาให้ความรู้มาโดยตลอด ซึ่งเป็นรากฐานการศึกษางานวิจัยนี้ 
ขอขอบคุณบิดา มารดา และเพื่อนๆ ทุกคนที่สนับสนุนและเป็นกําลังใจเสมอมา รวบทั้งขอขอบคุณ
หน่วยงานที่ให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นส่วนสําคัญในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนับสนุนเงินทุนในการดําเนินงานวิจัยฉบับนี้ ท้ายที่สุดนี้ ผู้วิจัย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาของการวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความสนใจจะ
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคําและปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยก็ขอน้อมรับและขออภัยมา ณ ที่น่ีด้วย 
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การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเมืองพิษณุโลก พ.ศ. 2500 -2542 
Economic and Social Changes of Phitsanulok, A.D. 1957 – 1999. 

 
ภัทรา ศักดิ์ศรีพาณิชย์ 

นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
บทคัดย่อ 
  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเมืองพิษณุโลก 
ระหว่าง พ.ศ. 2500 -2542 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า เศรษฐกิจและสังคมเมืองพิษณุโลกมีการเปลี่ยนแปลง
เป็น 2 ระยะสําคัญ โดยในระยะแรกคือช่วง พ.ศ. 2500 – 2519 ซึ่งในระยะนี้พบว่าได้เกิดเหตุการณ์ไฟ
ไหม้ครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน ตึก และอาคารหลายแห่งในเมืองพิษณุโลก ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สําคัญต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจจากใจกลางเมืองพิษณุโลกไปยังบริเวณใกล้เคียง ดังจะเห็นได้จากการจัดระเบียบผังเมือง
พิษณุโลกโดยสํานักโยธาเทศบาลเมืองพิษณุโลกที่ได้แบ่งเขตการใช้ที่ดินของเมืองพิษณุโลกออกเป็น 2 
ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําน่านให้เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ ส่วนฝั่งตะวันออกของแม่น้ําน่านให้
เป็นย่านธุรกิจการค้าและย่านที่พักอาศัยของประชาชนในเมืองพิษณุโลก ขณะเดียวกันการเข้ามา
ช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาในการบูรณะฟื้นฟูสาธารณูปโภคภายในเมืองพิษณุโลก รวมทั้งการ
ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 เป็นต้นมา นับเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมภายในเมืองพิษณุโลกตามมา โดยเฉพาะการอพยพเข้ามาของผู้คน
จากต่างถิ่นโดยเฉพาะพ่อค้าจากกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงย้ายที่เข้ามาอยู่อาศัยและเปิดกิจการ
ค้าขายภายในเมืองพิษณุโลก โดยอาคารพาณิชย์ที่สร้างขึ้นใหม่ตามถนนบรมไตรโลกนาถ ถนนพุทธ
บูชา และถนนนเรศวร ได้รับความสนใจในการเข้ามาจับจองเปิดร้านค้าขายสินค้าในท้องถิ่นเองและ
สินค้านําเข้ามาจากเมืองใกล้เคียงรวมทั้งกรุงเทพฯ 

ส่วนในระยะท่ีสองคือช่วง พ.ศ. 2520 – 2542 ภายหลังจากเมืองพิษณุโลกได้รับเลือกให้เป็น
เมืองหลักของภูมิภาคเหนือตอนล่าง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ซึ่งมี
นโยบายท่ีเน้นการพัฒนาสาธารณูปโภคขึ้นพื้นฐาน รวมท้ังลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก จากนโยบายข้างต้นทําให้ในระยะน้ีมีนักธุรกิจทั้งในท้องถิ่นและนัก
ธุรกิจจากต่างถิ่นได้เข้ามาลงทุนในกิจการต่างๆ โดยเฉพาะการลงทุนเปิดห้างสรรพสินค้า โรงแรม และ
สถานบันเทิงต่างๆ ตามย่านการค้าที่สําคัญของเมือง แต่ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนพื้นถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในเรือนแพ โดยพวกเขาได้รับ
การเสนอให้ย้ายท่ีอยู่อาศัยไปอยู่บนบก ทั้งนี้เทศบาลเมืองพิษณุโลกได้อ้างถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ชาวเรือนแพและเพื่อเป็นการป้องกันปัญหามลภาวะของแม่น้ําน่านจากเรือนแพอีกด้วย อย่างไรก็ดีจาก
การเปลี่ยนแปลงข้างต้น ส่งผลให้เทศบาลเมืองพิษณุโลกได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลนคร
พิษณุโลกใน พ.ศ. 2542 ซึ่งการยกฐานะเทศบาลนครพิษณุโลกดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัว
ทั้งด้านกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของเมืองพิษณุโลกได้อย่างชัดเจน 
 

คําสําคัญ: พิษณุโลก, การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม, พ.ศ.2500 - 2542  
 

Abstract 
This research was conducted to study economic and social changes of Phitsanulok, 

A.D. 1957 – 1999. The findings showed that economic and social changes of Phitsanulok 
were separated into 2 significant phases. The 1st phase (A.D. 1957 – 1976) had a massive 
fire which burned many buildings in the province triggering economic changes especially 
expanding civilizations from the heart of the city to outside. The Phitsanulok Municipal 
Bureau of Civil divided the downtown area into 2 parts: the west of the Nan River for local 
administration and the east of the Nan River for businesses and dwellings. Some public 
utilities of Phitsanulok were supported by the United States of America. The 1st National 
Economic Development Plan played an important role influencing the economic and social 
changes in the city: The immigration of the merchants from Bangkok and nearby resulted in 
commercial businesses in Pitsanulok. New commercial buildings along Boromtrailokanat 
Road, Puttabucha Road and Naresuan Road were constructed to sell local products selling 
and non-local products from nearby cities including Bangkok. 

In the 2nd phase (A.D. 1977 – 1999) after Phitsanulok was selected the center of the 
Lower North according the 4th National Economic Development Plan , the policies focused 
on boosting up public utilities and also decreasing the economic and social  inequalities 
among people in Phitsanulok. Local and non-local business people invested in businesses 
including hotels, department stores and entertainments in business areas.  At the same 
time, these changes directly affected the local’s way of life, especially those in houseboats. 
They were offered to move away from the river. The Phisanulok Municipality claimed that 
the locals’ quality of life would be improved and the pollution of the Nan River would be 
prevented. However, these changes helped a Municipality to be promoted to be Phitsanulok 
Municipality in 1999. This promotion clearly indicates the physical expansion as well as 
economic and social changes of Phitsanulok. 
 

Keywords: Phitsanulok, economic and social changes, A.D. 1957 – 1999 
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บทนํา 

การศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองพิษณุโลก พ .ศ. 2500 – 
2542 ผู้ศึกษาเริ่มศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เนื่องจากในปีดังกล่าวได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เมือง
พิษณุโลกครั้งใหญ่ โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นครอบคลุมพื้นที่กว่า 75 ไร่เศษ ทั้งในย่านการค้า 
ตลาด ชุมชน และสถานที่ราชการภายในเมืองพิษณุโลกเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งจากเหตุการณ์ไฟไหม้
ครั้งนี้ถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเมืองพิษณุโลกอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขยายตัวทางด้านกายภาพในเมืองพิษณุโลก ดังจะเห็นได้จากการจัดผังเมือง
พิษณุโลกใหม่โดยสํานักโยธาเทศบาลเมืองพิษณุโลกซึ่งได้มีการวางแผนผังการใช้ที่ดินภายในเมือง
พิษณุโลกให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น โดยการแบ่งเขตการใช้ที่ดินเมืองพิษณุโลกออกเป็นสองส่วน คือ 
ส่วนสถานที่ราชการ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ําน่าน กับส่วนย่านการค้าและที่อยู่อาศัย อยู่ทาง
ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําน่าน ประกอบกับการเข้ามาช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาในการบูรณะฟื้นฟู
สาธารณูปโภคภายในเมืองพิษณุโลก โดยการมอบเงินช่วยเหลือในการบูรณะถนนหนทาง ท่อระบาย
น้ํา และทางเท้า ภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือสําหรับเขตไฟไหม้ ปี 2500 ส่วนพ.ศ. 2542 
กําหนดเป็นปีสุดท้ายของการศึกษา เนื่องจากในปีดังกล่าวเทศบาลเมืองพิษณุโลก ได้รับการยกฐานะ
ให้เป็นเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของเมืองพิษณุโลกจนสามารถ
บริหารและปกครองตนเองได้ ภายหลังจากที่รัฐบาลโอนภารกิจจากส่วนกลางและหน่วยงานต่างๆ มา
เป็นภารกิจของท้องถิ่นมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดสรรภาษีอากร เป็นต้น โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
ที่จะศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมของเมืองพิษณุโลกก่อนพ.ศ. 2500 ศึกษา
ปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองพิษณุโลก ระหว่าง พ.ศ. 2500 – 
2542 และศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองพิษณุโลก ระหว่าง พ .ศ. 2500 
– 2542 ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ และนําเสนอในแนวทาง
พรรณนาวิเคราะห์ โดยอาศัยหลักฐานเอกสารชั้นต้นจากสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สํานักงาน
สถิติแห่งชาติ รวมทั้งข้อมูลประวัติศาสตร์จากการบอกเล่าของบุคคลร่วมสมัยในจังหวัดพิษณุโลก 
ส่วนเอกสารชั้นรองประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ผลงานการวิจัย บทความวิชาการ วารสาร 
และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ แล้วนําข้อมูลและหลักฐานมาประกอบการศึกษาวิเคราะห์ 
 

เมืองพิษณุโลกก่อนเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ พ.ศ. 2500 
พิษณุโลกเป็นเมืองที่มีความสําคัญทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจมาตั้งแต่อดีต เนื่องจากมี

สภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมเป็นพื้นฐานสําคัญ ประกอบกับตัวเมืองตั้งอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ําน่านซึ่งมี
ส่วนเอื้อต่อการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของผู้คนจนเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่และมีความสําคัญอย่า ง
ต่อเนื่องมาเป็นเวลาช้านาน ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองเอกที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในหัวเมืองฝ่ายเหนือและอยู่ภายใต้การปกครองของส่วนกลางโดยมีศูนย์กลางอํานาจอยู่ที่เมือง
หลวง คือ กรุงเทพมหานคร โดยมีหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้แก่เมืองหลวงในการสอดส่องดูแลราชการ
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ข้างหัวเมืองฝ่ายเหนือกับทั้งทําหน้าที่ทางด้านเศรษฐกิจในการจัดส่งส่วย ภาษีอากร แรงงาน และ
สิ่งของอื่นๆ โดยเฉพาะของป่าไปให้เมืองหลวงตามหมายเกณฑ์ (จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ, 2542) 
ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจผนวกกับตําแหน่งที่ตั้งของเมืองพิษณุโลกที่สามารถติดต่อไปยังภาคเหนือ
ตอนบนกับภาคกลาง และภูมิภาคใกล้เคียง อาทิ พม่า ล้านนา หลวงพระบาง ยูนาน และกรุงเทพฯได้ 
จึงทําให้เมืองพิษณุโลกเป็นตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าที่สําคัญ เนื่องจากเมืองพิษณุโลกตั้งอยู่ใน
เส้นทางคมนาคมติดต่อกับดินแดนต่างๆ ได้สะดวกทั้งทางน้ําและทางบก 

เมือ่มาถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมืองพิษณุโลกได้รับผลกระทบ
จากแนวคิดการปกครองแบบรวมเข้าสู่ศูนย์กลางในพ.ศ. 2437 เมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคทั้งหลายถูกจัด
ระเบียบการปกครองรูปแบบใหม่ภายใต้ระบบเทศาภิบาล ซึ่งระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลนี้เป็น
การปกครองส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางมีความพยายามที่ขยายอํานาจควบคุมบรรดาหัวเมืองต่าง ๆ 
ให้ทั่วถึง โดยการตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นเป็นหน่วยงานสาขาของรัฐบาลกลาง และส่งตัวแทนของ
รัฐบาลกลางไปควบคุมอย่างใกล้ชิดทุกมณฑล (นิยม รัฐอมฤต และวิศษฐ์ ทวีเศรษฐ, 2520) ส่งผลให้
การปกครองหัวเมืองแบบเดิมที่เคยมีการยกฐานะให้เมืองพิษณุโลกที่เป็นหัวเมืองเอกในสมัยต้น
รัตนโกสินทร์นั้นถูกยกเลิกไป พร้อมกันนั้นได้มีการรวมหัวเมืองฝ่ายเหนือทางด้านแม่น้ําน่าน และ
แม่นํ้ายม ซึ่งประกอบด้วยเมืองพิษณุโลก พิจิตร พิชัย สุโขทัย และสวรรคโลก โดยให้เมืองพิษณุโลก
เป็นที่บัญชาการมณฑลและมีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (เชย กัลยาณมิตร) ดํารงตําแหน่งข้าหลวง
เทศาภิบาลมณฑลเป็นคนแรก (สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2545)  

อย่างไรก็ดี หลังจากการจัดระบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ส่งผลให้ความเป็นอยู่
ของผู้คนในมณฑลพิษณุโลกดีขึ้นกว่าแต่ก่อน เนื่องจากพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร มีความวิริยะ
อุตสาหะ อดทน ซื่อสัตย์ในการรับราชการ และมีความสามารถทางด้านการปกครอง อีกทั้งยังเป็นผู้ที่
ได้นําการปฎิรูปหลายประการเข้าไปใช้ในมณฑลพิษณุโลกอีกด้วย (เตช บุนนาค, 2548) เม่ือเป็น
เช่นนี้จึงส่งผลให้การปกครองภายในมณฑลพิษณุโลกกลายเป็นมณฑลที่เต็มไปด้วยความสงบ
เรียบร้อย บ้านเมืองเจริญยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน ถึงกับสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพได้เขียนกล่าว
ชมไว้ในรายงานตรวจราชการมณฑลพิษณุโลก ใน ร.ศ. 199 ที่ว่า 

 

“...แม้ถึงในเวลานี้ไม่ว่าในการอย่างใดใด ยังไม่มีมณฑลอื่นที่จะจัดการเรียบร้อยดียิ่งกว่า
มณฑลพิษณุโลก คือโจรผู้ร้ายในมณฑลพิษณุโลกมีน้อยกว่ามณฑลอื่นทุกปีมา แต่เพราะเป็น
มณฑลที่มีราษฎรน้อย ยากที่จะเทียบกับมณฑลอื่นที่มีราษฎรมากและมีการปกครองยากกว่า 
ส่วนการผลประโยชน์แผ่นดิน ถ้าจะเปรียบเทียบมณฑลอื่นผลประโยชน์แผ่นดินในมณฑล
พิษณุโลกย่อมน้อยกว่าโดยมาก แต่เ ม่ือตรวจดูในรายการจํานวนเงินที่ทวีขึ้นในมณฑล
พิษณุโลกนั้นเอง โดยลําดับมา ก็แลเห็นได้ว่าการเก็บผลประโยชน์แผ่นดินในมณฑลนี้ ได้
จัดการให้ดีขึ้นโดยลําดับ...”(เรื่องสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาไทย
กราบบังคมทูลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องทูลเกล้าถวายรายงานข้าหลวง
เทศาภิบาลมณฑลพิษณุโลก,” วันท่ี 16 พฤษภาคม ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443), เอกสารรัชกาลที่ 5, 
ม.51/1 หนังสือที่ 47/973, สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ) 
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ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ภายใต้การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลที่มีพระยาศรีสุริย

ราชวรานุวัตร (เชย กัลยาณมิตร) เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลของมณฑลนั้น มณฑลพิษณุโลกมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีโจรผู้ร้ายน้อยลงกว่ามณฑลอื่น ส่วนในเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
มณฑลพิษณุโลกสามารถเก็บผลประโยชน์ให้กับส่วนกลางได้มากขึ้นตามลําดับ อย่างไรก็ดี ภายใต้
การจัดระบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองพิษณุโลกได้รับการทํานุบํารุงในด้านต่างๆ 
อาทิ การวางรากฐานการศึกษา โดยในพ.ศ. 2442 พระยาศรีสุริยราชวรานุวัติ (เชย กัลยานมิตร) ได้
อาราธนาพระครูอ่อนแห่งสํานักวัด อนงคาราม จังหวัดธนบุรีมาว่าการเป็นเจ้าคณะมณฑลพิษณุโลก 
ว่าการพระศาสนาประจําอยู่วัดนางพญา และด้วยเหตุที่ท่านพระครูอ่อนเป็นผู้สนใจการพระศาสนา
และการศึกษา จึงได้เริ่มจัดตั้งสํานักศึกษา ก.ข.นะโม ขึ้นในวัดนางพญา (สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม, 2542) คอยอบรมสั่งสอนบรรดาศิษย์ในสํานัก ซึ่งเป็นวัตรปฏิบัติของพระภิกษุ
สงฆ์ในสมัยนั้น และด้วยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเห็น
ความสําคัญของการศึกษาว่า เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและเข็มแข็ง 
พระองค์จึงได้ทรงตั้ง “โรงเรียนตัวอย่างประจํามณฑล” ขึ้น ด้วยเหตุนี้สํานักศึกษาของท่านพระครู
อ่อนแห่งสํานักวัดนางพญา เมืองพิษณุโลก จึงได้รับการพิจารณาให้ยกฐานะสํานักศึกษาแห่งนี้ขึ้น
เป็นโรงเรียนตัวอย่างประจํามณฑลพิษณุโลก (วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม, ม.ป.ป.) อีกทั้งจัดระเบียบ
เป็นช้ันตามขั้นความรู้ จัดให้ครูได้รับพระราชทานเงินเดือน และเลื่อนสมณะศักดิ์ของท่านพระครูอ่อน
เป็นพระครูโลกเชษฐ์ชินราชบริบาล ดํารงตําแหน่งเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน (สมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม, 2542) 

อย่างไรก็ดี การทํานุบํารุงเมืองที่นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจมาสู่เมือง
พิษณุโลกมากที่สุด คือ การพัฒนาทางด้านคมนาคมโดยเฉพาะการสร้างทางรถไฟสายเหนือที่เชื่อม
จากกรุงเทพฯ ไปยังพิษณุโลกเม่ือ พ.ศ. 2450 โดยมีระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงเมืองพิษณุโลกเป็น
ระยะทางทั้งสิ้น 389 กิโลกเมตร และสถานีพิษณุโลกตั้งอยู่นอกเมืองทางด้านตะวันออกห่างลําน้ํา
น่าน 1 กิโลเมตร (สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2509) ทั้งนี้เพราะภายหลังจากก่อสร้างทาง
รถไฟสายเหนือแล้วได้ส่งผลให้เมืองพิษณุโลกสามารถติดต่อกับภายนอกได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อาทิ 
เมืองพิษณุโลก – กรุงเทพฯ ซึ่งก่อนหน้านั้นต้องใช้การล่องเรืองลงมาตามแม่น้ําเจ้าพระยา ลงสู่ลําน้ํา
น่านซึ่งต้องใช้ระยะเวลายาวนานถึง 7 วัน (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2508) อีกทั้ง
ทางรถไฟยังสามารถติดต่อได้ทุกฤดูกาล ในขณะที่การคมนาคมทางน้ําสามารถติดต่อได้สะดวก
เฉพาะในฤดูฝนที่มีน้ําเพียงพอเท่านั้น รถไฟจึงเป็นสิ่งที่ช่วยนําผลผลิตจากท้องถิ่นออกสู่ตลาด และ
นําสินค้าจากภูมิภาคอื่นหรือสินค้าจากต่างประเทศเข้าไปจําหน่ายในท้องถิ่นได้รวดเร็ว นอกจากนั้น
การสร้างทางรถไฟสายเหนือยังมีส่วนทําให้เกิดการขยายตัวของพื้นที่การเพาะปลูกของราษฎรมาก
ขึ้นในบริเวณที่ทางรถไฟตัดผ่านอีกด้วย เนื่องจากมีการเปิดพื้นที่ท่ีรกร้างว่างเปล่าให้ราษฎรเข้าไปจับ
จองพื้นที่ทําการเพาะปลูก อีกทั้งยังทําให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นของราษฎรในภูมิภาคอื่นๆ มาตั้งถิ่น
ฐานอยู่ในบริเวณเมืองพิษณุโลกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟ กลายเป็นชุมชน
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การค้าแห่งใหม่ซึ่งเป็นศูนย์รวมทางการค้าของพ่อค้าและลูกค้า ตลอดจนสินค้าเข้าออกเป็นจํานวน
มาก จนนําไปสู่การเกิดชุมชนใหม่ในเขตเมืองพิษณุโลกและบริเวณใกล้เคียง 

ภายหลังจากประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้ว  
รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบการแบ่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476 โดยให้ยุบ
เลิกมณฑลทั่วพระราชอาณาจักร และให้แบ่งราชการบริหารส่วนภูมิภาคออกเป็นจังหวัดรวม 70 
จังหวัดด้วยกัน อีกทั้งให้มีข้าหลวงประจําจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานขึ้นตรงต่อ
กระทรวงมหาดไทย มณฑลพิษณุโลกซึ่งประกอบด้วยจังหวัด 7 จังหวัดนั้น (มณฑลพิษณุโลกมี 7 
จังหวัด คือ พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ สวรรคโลค กําแพงเพชร ตาก และเพชรบูรณ์) จึงได้แบ่งแยก
การปกครองออกเป็นจังหวัดโดยอิสระตั้งแต่นั้นมา (หวน พินธุพันธุ์, 2514) อีกทั้งได้มีการยกฐานะ
สุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาล ซึ่งภายใต้พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สุขาภิบาลพิษณุโลกจึงได้ยกฐานะ
เป็นเทศบาลเมืองพิษณุโลกในพ.ศ. 2478 โดยคณะบริหารเทศบาลพิษณุโลกชุดแรกนั้น ได้มีการ
แถลงนโยบายต่อสภาโดยมีจุดมุ่งหมายคือ ส่งเสริมและทํานุบํารุงท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมือง
พิษณุโลก ให้ประชาชนทุกเหล่าทุกชั้นได้รับความสุขสําราญ (จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ, 2546) 
ดังนั้นหลังจากเมืองพิษณุโลกได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองอย่างเป็นทางการแล้ว จึงมีส่วน
ส่งเสริมให้มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาอาศัยในเขตเทศบาลเมืองอย่างหนาแน่นมากขึ้น จนนําไปสู่การ
ขยายตัวของพื้นที่เทศบาลเมืองพิษณุโลกอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการอพยพเข้ามาของผู้คนจาก
ภูมิภาคใกล้เคียงรวมทั้งยังมีชาวจีน และชาวอินเดีย ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสําคัญต่อการ
ขยายตัวทางการค้าในย่านการค้าสําคัญที่ตั้งบริเวณใกล้สถานีรถไฟและริมแม่น้ําน่าน ซึ่งจากปัจจัย
ต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งเสริมให้การค้าภายในเมืองพิษณุโลกขยายตัวขึ้น และอาชีพดั้งเดิมที่เน้นการทํา
การเกษตรของราษฎรเมืองพิษณุโลกค่อยๆ เริ่มเปลี่ยนมาเป็นการค้าขาย 
 

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเมืองพิษณุโลกระหว่าง พ.ศ. 2500 – 2519  
เศรษฐกิจและสังคมเมืองพิษณุโลกเริ่มเปลี่ยนแปลงในระยะที่ 1 คือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 – 

2519 ซึ่งเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้เมืองพิษณุโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ คือ เหตุการณ์ไฟไหม้
เมืองพิษณุโลกในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2500 โดยเพลิงได้ลุกลามไหม้ย่านการค้าและที่พักอาศัย
บริ เวณสถานีรถไฟไปจนถึงบริ เวณริมแม่น้ํ าน่าน ในพื้ นที่กว่ า  75 ไร่ เศษ ตามรายงาน
กระทรวงมหาดไทยระบุว่า มีผู้ประสบอัคคีภัยรวมทั้งสิ้น 450 หลังคาเรือน และมีประชาชนที่ได้รับ
ความเสียหายถึง 6,650 คน (“เรื่องรายงานเรื่อง ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีและท่านผู้หญิงละเอียด 
พิบูลสงครามกับคณะไปตรวจและเยี่ยมเยียนประชากรผู้ประสบอัคคีภัยจังหวัดพิษณุโลก ,” พ.ศ. 
2500, เอกสารกระทรวงมหาดไทย, มท.0201.2.1.36/55, สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ) โดยทาง
ทิศเหนือจดถนนนเรศวรจากหลังสถานีรถไฟถึงแม่น้ําน่าน ทางตะวันออกจดถนนเอกาทศรฐ จาก
หลังสถานีรถไฟถึงบริษัททหารสามัคคีต้นเพลิง ทางใต้จดถนนสุรสีห์ตรงข้ามโรงไฟฟ้า ทางตะวันตก
จดลําน้ําน่าน พวกตึกแถวริมน้ําพังครืนลงไปตามความลาดของตลิ่งสูงชัน อาคารคงเหลือเพียงติด
แถวริมถนนนเรศวร ส่วนด้านเหนือเหลือเพียงตึกสองชั้นหลังสถานีรถไฟแถวเดียวเท่านั้น 
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(หนังสือพิมพ์เดลิเมล์, ฉบับวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2500) ความเสียหายที่เกิดขึ้นครอบคลุมพื้นที่ทั้ง
ในย่านการค้า ตลาด ชุมชน และสถานที่ราชการเป็นบริเวณกว้าง ทั้งนี้เนื่องจากบ้านเรือนอาคาร
ร้านค้าและห้องแถวส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้จึงกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี จึงใช้เวลาดับเพลิงยาวนานถึง 
12 ชั่วโมงกว่าเพลิงไหม้จะดับลงได้ (หนังสือพิมพ์เดลิเมล์, ฉบับวันท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2500)  

 

 
ภาพที่ 1 เหตุการณ์ไฟไหม้เมืองพิษณุโลก พ.ศ. 2500, เอื้อเฟื้อจาก พิพิธภัณฑ์บัญชา อ.เมือง  
จ.พิษณุโลก 
 

ในขณะเดียวกันการเข้ามาให้ความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาภายใต้การลงนามในสัญญา
ฉบับต่าง ๆ กับสหรัฐอเมริกา อาทิ สนธิสัญญามิตรภาพและการค้าระหว่างประเทศไทยกับ
สหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. 2493 (โรเบิร์ต เจ มัสแคต, เมธี ครองแก้ว และพรายพล คุ้มทรัพย์ , 
บรรณาธิการแปล, 2536) ซึ่งสหรัฐอเมริกามีเป้าหมายหลักในการต่อต้านการขยายตัวของ
คอมมิวนิสต์ในภูมิภาคอินโดจีน โดยการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านเงินทุนพัฒนาประเทศ ด้าน
สาธารณูปโภค การสาธารณสุข ทางด้านวิชาการ และทางทหารในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย อาทิ 
พิษณุโลก นครราชสีมา อุดรธานี นครสวรรค์ ขอนแก่น เป็นต้น ซึ่งจากเหตุการณ์ไฟไหม้เมือง
พิษณุโลกใน พ.ศ. 2500 สหรัฐอเมริกาจึงมีนโยบายในการช่วยเหลือฟื้นฟูสาธารณูปโภคภายในเมือง
พิษณุโลก โดยการให้ความช่วยเหลือปรับปรุงถนนบริเวณเขตเพลิงไหม้ในเมืองพิษณุโลก ภายใต้
โครงการให้ความช่วยเหลือสําหรับเขตไฟไหม้ปี 2500 ดังนี้ (วิทยุสารประจําวัน กรมประชาสัมพันธ์, 
ข1/มท. 8 1 1 (พิษณุโลก) เรื่อง การดําเนินงานบูรณะและจัดสร้างถนนใหม่ในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้
ครั้งใหญ่เมื่อวันท่ี 2 มกราคม 2500, สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ) 

1. ขยายถนนให้กว้างขวางขึ้นเท่าที่สามารถจะตกลงกับเจ้าของที่ดินที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อรัฐจะ
ได้เสียเงินน้อย ราษฎรได้ประโยชน์มาก  

2. จัดถนนท่ีไม่ตรงเป็นแถวเป็นแนวให้เป็นแนวเดียวกัน หรือคดโค้งก็ให้โค้งเป็นระเบียบเพื่อ
ความงดงามของบ้านเมือง  
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3. ตัดถนนใหม่ 2 สาย ส่วนมากเป็นถนนสั้นๆ ที่ตัดน้อยสาย เพราะว่างบประมาณที่รัฐจะซื้อ
ที่ดินไม่อาจจัดหาได้ และเจ้าของที่ดินไม่ให้ความร่วมมือ ถ้าจะทําจริงๆ ก็ต้องออกพระราชบัญญัติ
เวนคืนท่ีดิน ถนนสองสายที่ตัดได้นั้น ก็โดยความร่วมมือของเจ้าของที่ดิน  

4. ขนาดถนนท่ีตัดใหม่มีขนาดตั้งแต่ 10 เมตร 11 เมตร 12 เมตร 14 เมตร 16 เมตร และ 20 
เมตร จะเห็นว่าบางสายมีขนาดเล็กไป ทั้งน้ีเนื่องจากเจ้าของที่ดินบางแห่งมิได้ให้ความร่วมมือและถ้า
หากจะเอาจริงจังก็ต้องซื้อหรือใช้กฎหมายบังคับ อันเป็นการกระทําที่ทางราชการไม่พึงประสงค์ และ
การระบายนํ้า จัดเป็นท่อมีบ่อพัก สร้างไว้ริมสองข้างถนนเหมือนถนนโดยท่ัวไป  

นอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังมอบเงินช่วยเหลือในการบูรณะถนนหนทางในบริเวณที่ถูกไฟไหม้
ให้เป็นจํานวนเงิน 4 ล้านบาท (“เรื่องการบูรณะปรับปรุงจังหวัดพิษณุโลก โดยทุนสมทบของเงิน
ช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา เพื่อฟื้นฟูและบูรณะถนนต่าง ๆ ในหรือบริเวณใกล้เคียงถึงที่ถูกอัคคีภัย,” 
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2501, เอกสารกระทรวงมหาดไทย, มท.3.1.4.11/177, 
สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ) ในบริเวณตัวเมืองซึ่งถูกไฟไหม้ โดยการปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ํา 
และทางเท้าข้ึนใหม่ อีกทั้งยังมีแผนการพัฒนาบริเวณเมืองพิษณุโลกในส่วนต่างๆ ทั้งการก่อสร้างทาง
หลวงแผ่นดินสายพิษณุโลก – หล่มสัก (ถนนมิตรภาพ) และการบูรณะปรับปรุงสนามบินพิษณุโลกให้
เป็นสนามบินพาณิชย์ภายในประเทศที่มีความถูกต้องตามมาตรฐานสากลอีกด้วย  

อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ พ.ศ.2504 เมืองพิษณุโลกยังได้รับการผลักดันให้มีการพัฒนาภายหลัง
จากการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) เป็นต้นมา โดย
รัฐบาลมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อให้เกิดความรุ่งเรืองตาม
แบบอย่างประเทศตะวันตก และสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การลงทุนของภาคเอกชน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตร,ี ม.ป.ป.) จากนโยบายดังกล่าวส่งผลให้เกิดการพัฒนาในเมืองพิษณุโลกขึ้นหลายด้าน 
โดยเฉพาะการบูรณะเส้นทางคมนาคมทางบกให้ได้มาตรฐานและสามารถใช้ได้ตลอดทุกฤดูกาล ทํา
ให้การเดินทางระหว่างอําเภอและการเดินทางระหว่างจังหวัดพิษณุโลกไปยังภูมิภาคอื่นๆ ได้สะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งรัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมทางด้านการศึกษา โดยมีการก่อตั้งวิทยาลัยวิชา
การศึกษา พิษณุโลก ขึ้นใน พ.ศ. 2510 นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น โทร
เลข โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมภายในเมือง
พิษณุโลก ให้มีบริการสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ บูรณะที่ทําการ
ไปรษณีย์ รวมทั้งแบ่งเขตไปรษณีย์ในท้องที่ต่าง ๆ ที่มีประชากรหนาแน่น เพื่อเสริมสร้างระบบ
คมนาคมของประเทศให้สมบูรณ์และทันสมัยตามความต้องการของประชาชนและพ่อค้าที่เพิ่มจํานวน
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง (สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2504)  

จากปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ล้วนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมภายในเมืองพิษณุโลกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขยายตัวทางด้านกายภาพภายในเมือง
พิษณุโลก ดังจะเห็นได้จากการจัดระเบียบผังเมืองพิษณุโลกใหม่โดยสํานักโยธาเทศบาลเมือง
พิษณุโลกที่มีการวางระเบียบการใช้ที่ดินภายในเมืองให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น โดยการแบ่งเขต
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บริเวณสถานที่ราชการและเขตธุรกิจของเมืองออกไปตามฝั่งแม่น้ําน่าน กล่าวคือ ฝั่งตะวันตกของ
แม่น้ําเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ ในขณะที่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเป็นบริเวณย่านธุรกิจ
การค้าและย่านที่พักอาศัยของประชาชนในเมืองพิษณุโลก อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการอพยพเข้ามา
ของผู้คนจากต่างถิ่นโดยเฉพาะพ่อค้าจากกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงต่างเดินทางเข้ามาอยู่อาศัย
และเปิดกิจการค้าขายภายในเมืองพิษณุโลกอย่างเป็นล่ําเป็นสัน (สัมภาษณ์หลอ เวศอุไร.  อายุ 79 
ปี. พ่อค้าขายหมูในตลาดเทศบาล 1.  สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2554; สุเทพ อธิชลบุตร.  อายุ 58 ปี.  
เจ้าของห้างชาย-หญิง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.  สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2554; ศิริมา วิทยากร.  
อายุ 72 ปี.  ลูกชายนายไควดัส นูนคาน ผู้นําชุมชนมุสลิมในเมืองพิษณุโลก.  สัมภาษณ์, 9 เมษายน 
พ.ศ. 2554; เล็ก เจริญวงศ์.  อายุ 63 ปี  ชาวเมืองพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.  
สัมภาษณ์, 7 เมษายน พ.ศ. 2554) อาคารพาณิชย์ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ตามถนนบรมไตรโลกนาถ ถนน
พุทธบูชา และถนนนเรศวร ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาจับจองเปิดร้าน
ขายของนานาชนิด ทั้งสินค้าในท้องถิ่นเองและสินค้าที่ต้องนําเข้ามาจากจังหวัดใกล้เคียงและ
กรุงเทพฯ 

การค้าขายภายในเมืองพิษณุโลกในระยะนี้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากการพัฒนาเมืองพิษณุโลกให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ประกอบกับเมืองพิษณุโลกมีทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมต่อการค้าขายสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งทางน้ําและ
ทางบก จึงเอื้ออํานวยให้เรือสินค้าและรถบรรทุกสินค้าจากพื้นที่ต่างๆ เข้ามาส่งสินค้ายังเมือง
พิษณุโลกได้โดยสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้การที่เมืองพิษณุโลกมีทําเลที่ตั้งที่สามารถเดินทางไป
ยังภูมิภาคต่างๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนั้น ล้วน
ส่งเสริมให้การค้าขายภายในเมืองพิษณุโลกเกิดการขยายตัวมาโดยตลอด ส่งผลให้ชาวเมือง
พิษณุโลกสามารถซื้อสินค้าที่หลากหลายชนิดขึ้น สินค้าหลายอย่างที่ต้องสั่งมาจากภายนอก เช่น ยา
จากต่างประเทศ เครื่องใช้ไฟฟ้า จักรเย็บผ้า จักรยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง และอะไหล่เครื่องยนต์ ซึ่ง
จากตัวอย่างสินค้าดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่นอกเหนือไปจากวิถีชีวิตแบบเดิม  ๆ 
สินค้าหลายอย่างต้องใช้ความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้น เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่ผู้ขายต้องอาศัยความรู้ใน
สินค้านั้นมากขึ้นกว่าเดิม จากสินค้าต่างๆ เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจของเมืองพิษณุโลกมี
ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความคึกคักทางด้านการค้าและการเป็นชุมชมเมือง
ขนาดใหญ่ของเมืองพิษณุโลกอีกด้วย นอกจากนี้เม่ือการค้าขายสินค้าในเมืองพิษณุโลกมีมาก จึงมี
การรวมกลุ่มกันของคนที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการเดียวกัน เช่น กลุ่มชมรมค้าผ้า กลุ่มผู้ค้าทอง กลุ่ม
ผู้ขายยา (เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์, 2545) อย่างไรก็ดีการขยายตัวของร้านค้าต่าง ๆ และการรวมกลุ่ม
ของเหล่าพ่อค้าในเมืองพิษณุโลกเหล่านั้น ล้วนมีส่วนส่งเสริมให้เศรษฐกิจของเมืองพิษณุโลกเจริญขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าจากเดิมที่ประกอบด้วยร้านค้าขนาดเล็กที่
จําหน่ายของใช้ในชีวิตประจําวัน ไปเป็นธุรกิจในด้านการบริการและความบันเทิงมากขึ้น เช่น ห้าง
ร้านขนาดใหญ่ ธนาคาร โรงแรม และโรงภาพยนตร์ เป็นต้น 
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การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเมืองพิษณุโลกระหว่าง พ.ศ. 2520 – 2542  
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองพิษณุโลกระยะที่ 2 นั้น เกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 

2520 – 2542 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เมืองพิษณุโลกได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลักของภูมิภาคเหนือตอนล่าง 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 -2524) เป็นต้นมา โดยแนวทาง
การพัฒนาเมืองหลักนั้น เน้นหนักไปในการกระจายความเจริญออกไปจากกรุงเทพมหานครเป็น
สําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2520) 
ทั้งนี้เพราะตั้งแต่การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่หนึ่ง พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา 
กรุงเทพมหานครมีอัตราการขยายตัวที่เร็วกว่าเมืองอื่นในแต่ละภูมิภาค ประกอบกับกรุงเทพมหานคร
เป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศเพียงจุดเดียว โดยเป็นทั้งศูนย์รวมของระบบราชการ กิจกรรม
การทหาร กิจกรรมพาณิชย์ การธนาคาร ตลอดจนเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมและกิจการ
สาธารณูปโภคหลัก จึงเกิดแรงดึงดูดทางเศรษฐกิจสูงสุดจนแทบจะกล่าวได้ว่าทุกภาค ทุกเมือง และ
ทุกชนบทตกเป็นบริวารของกรุงเทพมหานครโดยสิ้นเชิง ด้วยเหตุนี้กรุงเทพมหานครจึงเป็นเมืองที่
เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มิใช่กรุงเทพมหานคร การ
พัฒนาจังหวัดและการเจริญเติบโตในด้านต่าง ๆ เป็นไปในลักษณะตามแต่ละจังหวะและโอกาส 
ขึ้นอยู่กับการร่วมแรงร่วมใจของคนในจังหวัดนั้นๆ ที่จะใช้ความพยายาม ความสามารถในการช่วย
ตนเอง ถ้าจังหวัดใดผู้บริหารจังหวัดขาดความสนใจ ขาดความเอาใจใส่หรือขาดความกว้างขวางใน
หมู่ผู้มีอํานาจของรัฐบาล จังหวัดนั้นอาจจะเป็นจังหวัดที่ด้อยพัฒนาไปในที่สุด จากการที่กรุงเทพฯ 
เป็นศูนย์รวมของความเจริญเติบโต แต่ในขณะที่บางจังหวัดยังไม่ได้รับความเหลียวแลจากรัฐบาล 
บางจังหวัดผลผลิตรวมทางการเกษตรต่ํา หรือผลผลิตทางการเกษตรขายไม่ได้ราคาคุ้มค่าการลงทุน 
ป่าไม้ถูกทําลาย ฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาล หรือปัญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรสูงขึ้น และกลุ่มผู้ใช้
แรงงานในต่างจังหวัดมีอัตราว่างงานกันมากขึ้น เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน จึง
พากันทิ้งแผ่นดินแม่ของตนเดินทางเข้ามาเพื่อแสวงหาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางเข้ามา
แสวงหาอาชีพยังกรุงเทพมหานคร นครแห่งศูนย์รวมความเจริญ  

ฉะนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว รัฐบาลจึงวางนโยบายในการกระจายความเจริญ
ออกจากกรุงเทพฯ ไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ในทุก ๆ ด้าน โดยกําหนดให้มีการพัฒนาเมืองหลักในภูมิภาค
ให้เป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญด้านเศรษฐกิจไปสู่ชนบท โดยการปรับปรุงบริการพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจของเมือง การพัฒนาบริการทางสังคม การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรท้องถิ่น 
การปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารงานของเทศบาลเมืองหลัก ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้
เอกชนมีความสนใจและมีความม่ันใจในการเข้ามาประกอบกิจการหรือเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น จาก
นโยบายดังกล่าวส่งผลให้เมืองพิษณุโลกได้รับการพัฒนาจากภาครัฐทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมใน
ฐานะเมืองหลักของภูมิภาคเหนือตอนล่างอย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนา
เส้นทางคมนาคมทางบกภายในเมืองพิษณุโลกและพื้นท่ีใกล้เคียงให้สามารถใช้เดินทางสัญจรได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและสามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล และการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกฐานะ
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลกขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร  ทําให้ในระยะน้ีมีนักธุรกิจ
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ทั้งในท้องถิ่นและนักธุรกิจจากต่างถิ่นได้เข้ามาลงทุนในกิจการต่างๆ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการลงทุน
เปิดห้างสรรพสินค้า โรงแรม และสถานบันเทิงต่าง ๆ ตามย่านการค้าที่สําคัญของเมือง ดังจะเห็นได้
จากสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ภายในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพบว่ามีจํานวนผู้จดทะเบียนพาณิชย์
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2520 มีจํานวนผู้จดทะเบียนพาณิชย์ภายในจังหวัดพิษณุโลก
ทั้งสิ้น 4,523 ราย ใน พ.ศ. 2524 มีจํานวนผู้จดทะเบียนพาณิชย์ภายในจังหวัดพิษณุโลกทั้งสิ้น 4,909 
ราย (สํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี , ม.ป.ป.) ในระยะ 5 ปี มีจํานวนผู้จดทะเบียน
พาณิชย์ภายในจังหวัดพิษณุโลกเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นทั้งสิ้น 368 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.53 ใน พ.ศ. 2530 ผู้
ศึกษาไม่พบสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ภายในจังหวัดพิษณุโลก หากแต่พบใน พ.ศ. 2535 มีจํานวน
ผู้จดทะเบียนทั้งสิ้น 6,606 ราย (สํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, ม.ป.ป.) โดยในระยะ 
11 ปี มีจํานวนผู้จดทะเบียนพาณิชย์ภายในจังหวัดพิษณุโลกเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นทั้งสิ้น 1,698 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 34.56 ต่อมาใน พ.ศ. 2540 มีจํานวนผู้จดทะเบียนพาณิชย์ภายในจังหวัดพิษณุโลกทั้งสิ้น 
11,128 ราย (สํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, ม.ป.ป.) ในระยะ 5 ปี มีจํานวนผู้จด
ทะเบียนเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นทั้งสิ้น 4,522 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.45 จากนั้นใน พ.ศ. 2545 มีจํานวนผู้จด
ทะเบียนพาณิชย์ภายในจังหวัดพิษณุโลกทั้งสิ้น 14,508 ราย (ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, 
2547) ในระยะ 5 ปี มีจํานวนผู้จดทะเบียนพาณิชย์เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 3,380 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.37 
ตามลําดับ 

นอกจากนี้ยังส่งผลให้สถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมภายในเมืองพิษณุโลก อันได้แก่ วัดพระศรี
รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระราชวังจันทน์ และวัดจุฬามณีได้รับการพัฒนาและได้รับความนิยมเพิ่ม
มากขึ้นจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างพากันไหลหลั่งเข้ามาท่องเที่ยวยังเมือง
พิษณุโลก อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ภายในเมืองพิษณุโลก อันได้แก่ 
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งแรกในจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ถ่ายทอดวิธีชีวิตความ
เป็นอยู่ ภูมิปัญญาชาวบ้าน มรดกทางวัฒนธรรมของชาวพิษณุโลก และในเขตภาคเหนือตอนล่างไว้
ไม่ให้สูญหาย โดยเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าชมตั้งแต่ พ.ศ. 
2526  

อย่างไรก็ดีหลังจากที่ เ มืองพิษณุโลกได้รับพัฒนาจากภาครัฐจนกลายเป็นเมืองที่ มี
ความสําคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเมืองหลักในการกระจายความเจริญของภูมิภาคเหนือ
ตอนล่างตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 เป็นต้นมา ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเรือนแพริมแม่น้ําน่าน โดยเทศบาลเมืองพิษณุโลกได้เสนอให้มีการย้าย
ที่อยู่อาศัยไปอยู่บริเวณริมคลองโคกช้างซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะห่างจากเทศบาลเมืองพิษณุโลก
ประมาณ 4 กิโลเมตร การย้ายที่อยู่อาศัยของชุมชนเรือนแพดังกล่าว เป็นโครงการหนึ่งที่ดําเนินการ
เพื่ อตอบสนองนโยบายของรัฐ  ในด้านการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของ
กระทรวงมหาดไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเรือนแพ ทั้งทางด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ และความปลอดภัย 
อีกทั้งเป็นการจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับเรือนแพที่จะเข้าอยู่อาศัยด้วยความสมัครใจ และเพื่อแก้ไข
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ปัญหามลภาวะของแม่น้ําน่านที่จะเกิดจากเรือนแพ อันจะสอดคล้องในแนวทางเดียวกับโครงการ
พัฒนาเมืองหลักของเทศบาลเมืองพิษณุโลกอีกด้วย (เทศบาลเมืองพิษณุโลก, 2538) อย่างไรก็ตาม
จากการเปลี่ยนแปลงข้างต้นส่งผลให้เทศบาลเมืองพิษณุโลกได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลนคร
พิษณุโลกใน พ.ศ. 2542 (“พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 
2542,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116, ตอนที่ 14 ก (8 มีนาคม 2542) : 10.) ซึ่งการยกฐานะเทศบาล
นครพิษณุโลกดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวทั้งด้านกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของเมืองพิษณุโลกได้อย่างชัดเจน 
 

สรุป 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเมืองพิษณุโลก ระหว่าง พ.ศ. 2500 – 
2542 ทําให้ผู้ศึกษาทราบว่าสภาพสังคมเมืองพิษณุโลกในปัจจุบันมีรากฐานมากจากพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน การศึกสงคราม การอพยพของผู้คนจากต่างถิ่น การดําเนินนโยบายการ
พัฒนาของผู้นําในช่วงเวลาที่ผ่านมา ลักษณะเฉพาะของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภูมิศาสตร์ และ
การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งมาจากความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ล้วนส่งเสริมให้
เมืองพิษณุโลกเป็นเมืองที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวและมีมิติการพัฒนาที่ครอบคลุกทุกด้าน 
อย่างไรก็ตามจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นกับเมืองพิษณุโลกอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ชาวเมืองพิษณุโลกต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดภายใต้กระแสสังคมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ทั้งการทํามาหากิน วิถีชีวิต วัฒนธรรม และปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวที่ผัน
แปรไปกับการความเจริญของเมืองพิษณุโลก เช่น ปัญหาจราจร ขยะมูลฝอย เด็กขอทาน โจรผู้ร้าย 
โสเภณี อาชญากรรม ตลอดจนปัญหายาเสพติด เป็นต้น อย่างไรก็ดีเอกสารฉบับนี้อาจจะเป็นตัวจุด
ประกายที่ทําให้ชาวเมืองพิษณุโลกกลับมาทบทวนและระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลให้เมือง
พิษณุโลกเจริญรุ่งเรืองอย่างเช่นในปัจจุบัน 
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พฤติกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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Small and Medium Enterprises’ Behavior for Sustainable Development: A Case Study of 
the Chicken Meat and Egg Industry in Chiang Mai Province 

 
ษรอัตถ์ อินทรทัต  

นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)  
อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์ 
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บทคัดย่อ 
  

การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนกรณีศึกษาอุตสาหกรรมค้าเนื้อไก่และไข่ไก่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ถึงพื้นฐานท่ัวไปทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม
ค้าเนื้อไก่และไข่ไก่ ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมไปถึงเพื่อทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง
เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจําลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) 
ซึ่งข้อมูลที่นํามาใช้เป็นข้อมูลปฐมภูมิโดยทําการเก็บรวบรวมจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ทําการค้าขายเนื้อไก่และไข่ไก่ในจังหวัดเชียงใหม่จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยได้ทํา
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยแบบจําลองสมการโครงสร้างเชิงเส้น เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างตัวแปรแฝงภายนอก (การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) กับตัวแปรแฝงภายใน (ระดับความพึงพอใจด้านการเงินของ
ผู้ประกอบการ ระดับความพึงพอใจด้านสังคมของผู้ประกอบการ และระดับความพึงพอใจด้าน
สิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ) ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจําลองมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ กล่าวคือ การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบในด้านการเงิน ด้าน
สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการศึกษาครั้งนี้ คือ เพื่อให้เกิด
ความสําคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถทําการค้าได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน 
  

คําสําคัญ: การพัฒนาอย่างยั่งยืน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โมเดล สมการโครงสร้าง 
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Abstract 
This study entitles Small and Medium Enterprises’ Behavior for Sustainable 

Development: A Case Study of the Chicken Meat and Egg Industry in Chiang Mai Province. 
Its main objective is to understand the socio-economic background of small and medium 
enterprises within such chicken meat and egg industry, and to identify the casual 
relationships between various variables within the Structural Equation Model. The primary 
data used in this study is collected through the questionnaires survey by using 400 samples 
from such enterprises in Chiang Mai, Thailand. Factor analysis is used to analyze the 
relationships between exogenous latent variable (the sustainable development of small and 
medium enterprises) and endogenous latent variables (the satisfactions of entrepreneurs 
toward their financial characteristic, nearby society, and nearby environment). The result 
indicates the significance of positive casual relationships between latent variables in the 
model. The study reveals that the sustainable development of small and medium enterprises 
has also influence on the satisfaction of entrepreneurs toward their financial characteristic, 
nearby society, and nearby environment. The results of the study therefore imply that the 
aspects of sustainable development should be focused so as to enhance the level of 
satisfactions of entrepreneurs throughout their financial characteristic, nearby society and 
nearby environment; this then results in creating the sustainable development for small and 
medium enterprises. 

 

Keywords: Sustainable development, Small and medium enterprise, Structural Equation 
Model 
 

1. บทนํา 
เศรษฐกิจถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะเป็นตัวชี้วัดถึงความสําเร็จถึงการบริหารและแสดงถึง

ศักยภาพของแต่ละประเทศต่าง ๆ บนโลก ซึ่งประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ต้องทําการพัฒนา
เศรษฐกิจของตนเองให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ซึ่งจากปีที่ผ่านมานั้น ธนาคารโลกได้ระบุไว้ว่า
เศรษฐกิจไทยยังจะสามารถเติบเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งการเติบโตของประเทศไทยนั้นเป็นการ
เติบโตบนพื้นฐานจากความต้องการจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ไม่ได้มาจากการการส่งออก
แต่เพียงอย่างเดียวเหมือนในอดีตที่ผ่านมา (บุณฑริกา แสงอรุณ, 2554) ปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เศรษฐกิจ
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม9 (Small and Medium 
Enterprises: SMEs) ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการของวิสาหกิจดังกล่าวได้เห็นถึงความต้องการของ

                                                 
9
 งานวิจัยครั้งนี้ ใชศ้ัพท์ค านี้ตาม “พระราชบัญญัติสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ.2543” 
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ตลาดที่มีมูลค่าที่สูง จึงมีการขยายการลงทุนและการผลิตออกไปอย่างรวดเร็ว และมากมาย (บุณฑ
ริกา แสงอรุณ, 2554) 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึงการตอบสนองความ
ต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต 
เพราะว่าในการกระทําสิ่งต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน จะต้องเกิดการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งจะเสียในอนาคต ดังนั้นเพื่อไม่เกิดผลกระทบในทางลบต่อคนรุ่น
หลังจึงเกิดแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยได้มีความคิดใน
การพยายามอนุรักษ์ธรรมชาติต่าง ๆ (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2541) ซึ่งการที่จะเกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนได้นั้นต้องมีการพัฒนาไปทั้ง 3 ด้านพร้อมกัน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งสามด้านนี้เป็นองค์ประกอบที่องค์กรจะต้องมีการเน้นในการพัฒนาไปพร้อมกันใน
ทุก ๆ ด้านเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เกื้อ วงศ์บุญสิน, 2540)  
 ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ถึงความสําคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่เนื่องจากปัญหาในการประกอบธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งในอนาคตนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนของทรัพยากรในการผลิต จึงจําเป็นอย่าง
ยิ่งที่องค์กรต่าง ๆ ควรมีความตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจังหวัดเชียงใหม่นั้นถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางในด้านต่าง 
ๆ ของภาคเหนือ ซึ่งถือได้ว่ามีประชากรที่อาศัยอยู่จํานวนมาก และส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม นอกจากนี้อุตสาหกรรมการค้าเนื้อไก่และไข่ไก่ก็ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญ 
เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความต้องการในการบริโภคค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงเป็นที่มาในการศึกษาถึงเรื่อง
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื น 
กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมเนื้อไก่และไข่ไก่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ผ่านมานั้นการศึกษาถึงการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนยังไม่ได้มีการใช้โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) ที่เป็น
เครื่องมือในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการสามารถวิเคราะห์ตั วแปรที่ไม่
สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือตัวแปรแฝง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเน้นพฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ประกอบการขนาดย่อมและ
ขนาดกลาง ในอุตสาหกรรมค้าเนื้อไก่และไข่ไก่ของจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อให้ทราบถึงรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนกับความพึงพอใจในด้านการเงิน ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ในแบบจําลองสมการ
โครงสร้างของพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ในอุตสาหกรรมเนื้อไก่และไข่ไก่ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 



498 โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 2 
 

  เศรษฐกิจและสังคม 

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
     3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

3.1.1 การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 
        จากการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องที่ผ่านมา ได้ส่งผลต่อการพัฒนาและ

การเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม รวมไปถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งการ
พัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ กล่าวคือ มีการนําทรัพยากร
ทางธรรมชาติมาใช้ในการผลิตมากขึ้นเพื่อตอบสนองการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากเกินไปส่งผลต่อ
ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม และปริมาณทรัพยากรทางธรรมชาติที่ลดลง (Kates, Parris, & 
Leiserowitz, 2005)  

 การที่จะทําให้วัตถุประสงค์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นสามารถลุล่วงได้มีองค์กรต่าง 
ๆ พยายามหาหลักการและแนวคิดเพื่อให้เป็นเครื่องในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น (เกื้อ วงศ์บุญ
สิน, 2540) โดยการนี้ได้มีใช้หลักการ “สามองค์ประกอบที่สําคัญ” (Three Bottom Line: TBL) ซึ่ง
องค์กรจะต้องให้ความสําคัญทั้งสามด้านอันได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม และ 3) ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างถูกต้อง ทั้งนี้หลักการนี้เป็นแนวความคิดที่มีทิศทาง
เดียวกับแนวการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) (Henriques & Sadorsky, 
1999) ซึ่งแนวคิดนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนมุมมองความคิดขององค์กรต่าง ๆ เนื่องจากการประกอบธุรกิจที่
ผ่านมาองค์กรต่าง ๆ จะคํานึงถึงผลกําไรเป็นหลัก โดยไม่ทันคิดถึงความยั่งยืนขององค์กรในระยะ
ยาว ซึ่งความยั่งยืนดังกล่าวนั้นจะต้องเกิดจากการที่องค์กรมีปัจจัยในการผลิตที่สมํ่าเสมอไม่ส่งผลเสีย
ต่อผู้คนรอบข้าง ซึ่งถ้าหากองค์กรสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลรอบข้างและทรัพยากรได้ การพัฒนาของ
องค์กรก็จะเป็นไปอย่างยั่งยืน (Cheney, 2004)  จากองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการ
พัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งได้มีนักวิจัยหลายท่านได้ให้ข้อสรุปและตัวชี้วัดต่าง ๆ ไว้มากมาย แต่อย่างไรก็ตาม 
ในงานวิจัยชิ้นนี้ได้ใช้แนวความคิดและตัวชี้วัดซึ่งอ้างอิงจากงานวิจัยของ  “Joseph Fiksel,Jeff 
McDaniel & Catherine Mendenhall(1999)” เป็นหลัก ซึ่ง 
สามารถที่จะสรุปได้ดังนี้ 

1)  ตัวชี้วัดทางด้านสังคม 
องค์กรที่จะสามารถบรรลุแนวคิดด้านนี้ได้นั้นจะต้องสามารถที่อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่าง

ไม่มีปัญหาและมีความร่วมมือกับทางชุมชนและบุคคลที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง (พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, 
2553) ซึ่งตัวชี้วัดที่สําคัญที่จะทําให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ด้านนี้มีด้วยกัน 2 ด้าน ได้แก่ 1) คุณภาพ
กายของคนรอบข้าง และ 2) คุณภาพจิตใจของคนรอบข้าง (Fiksel et al., 1999) 

2)  ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม 
การที่จะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมได้นั้นธุรกิจจะต้องตระหนักถึง

ความสําคัญของทรัพยากรที่มีอยู่ (สฤณี อาชวานันทกุล, 2554) ซึ่งตัวชี้วัดความสําเร็จทางด้าน
สิ่งแวดล้อมได้แก่ 1) การใช้ สิ่งของ วัตถุดิบ หรือ/และ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 2) 
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ระดับการใช้พลังงานเพื่อดําเนินธุรกิจ และ 3) ระดับของการนําของเสียกับมาใช้ใหม่ (Fiksel et al., 
1999) 

3)  ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ 
การที่ธุรกิจสามารถประสบความสําเร็จในด้านการเงินสามารถลดต้นทุนให้ลดลงและมี

กําไรเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของการประกอบธุรกิจ (วิภาดา วีระสัมฤทธิ์, 
2553) จากที่กล่าวมาตัวชี้วัดที่จะทําให้ธุรกิจสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 1) 
รายได้ทางตรง 2) รายได้ทางอ้อม และ3) การเกิดต้นทุนท่ีไม่คาดคิด (Fiksel et al., 1999) 

3.1.2 การพัฒนาอย่างยั่งยืนกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
        ผู้ประกอบการเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งคุณลักษณะที่จะทําให้

เป็นผู้ประกอบการที่ดีนั้นได้แก่ ความตั้งใจ วิสัยทัศน์ การเป็นผู้นําทางด้านนวัตกรรม มีแรงผลักดัน
ให้ตัวเองพัฒนาอยู่เสมอ  มีความทะเยอทะยานและมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี  ซึ่งองค์ประกอบ ต่าง 
ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่จะทําให้ธุรกิจมีโอกาสประสบผลสําเร็จได้  ซึ่งผู้ประกอบการนั้นเป็นผู้ที่ มี
ความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ 
มากมายและยังทําให้เกิดการจ้างงานที่มากขึ้น (Chin, 2001) โดยลักษณะของผู้ประกอบการที่ดีนั้น
จะต้องเป็นผู้ที่ค้นหาและคอยสังเกตถึงความต้องการของตลาดเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจพัฒนาและเติบโต 
มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยง มีความเป็นผู้นําทางด้านนวัตกรรมเพื่อให้ทันต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ นอกจากนี้แล้วเนื่องจากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจจําเป็นที่ต้องทําให้ทุกภาคส่วนพัฒนา
ไปด้วยกัน การที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จนั้นจําเป็นที่จะต้องมีความรู้และเข้าใจใน
ระบบเศรษฐกิจอย่างถ่องแท้และสามารถพัฒนาความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเสมอเพื่อนํามาเป็นเครื่องมือ
เพื่อนําพาธุรกิจไปสู่ความสําเร็จ นอกจากนี้แล้วผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ที่เข้าใจพื้นฐานทางด้าน
สังคม มีความเอาใจใส่ต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีหัวใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะเผชิญต่อปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ ซึ่งจําเป็นท่ีจะต้องใช้ความรู้ความสามารถมาเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาและนําพาธุรกิจให้
ประสบความสําเร็จ และส่วนที่สําคัญคือผู้ประกอบการจะต้องมีความคิดที่สร้างสรรค์สามารถ
สร้างสรรค์สินค้าที่แปลกใหม่และตามความต้องการของตลาดทันเพื่อส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อ
สินค้าของตนและทําให้เกิดความยั่งยืนแก่ธุรกิจธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นถือได้ว่าเป็น
องค์ประกอบสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากมีอิทธิพลอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ 
(Audretsch & Acs, 2003) ผู้ประกอบธุรกิจประเภทนี้น้ันได้มีส่วนในการขับเคลื่อนประเทศต่าง ๆ ซึ่ง
ลักษณะของประเทศที่จะสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องมีการกระจายอํานาจที่ดี มีการปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สมดุล และต้องมีตลาดภายในที่แข็งแรงควรจะมีการปรับตัวอย่างถูกวิธี 
(Smallbone et al., 1996) ก็เพราะว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น เป็นส่วนสําคัญในการ
ก่อให้เกิดพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ และเป็นการชี้วัดถึงศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศนั่นเอง โดย
องค์การสหพันธ์ประชาชาติ (The United Nations) ได้มีการเสนอแนวคิดเพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถที่จะทําให้องค์กรของตนเองเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการทําให้ผู้ประกอบการเห็นถึง
คุณค่าความสําคัญด้านอื่นนอกจากกําไรเพียงอย่างเดียว ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนให้เกิดการ
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พัฒนาที่ย่ังยืนในภาคธุรกิจ โดยแนวคิดดังกล่าวนั้นสามารถสรุปได้ว่ามีปัจจัยที่จะทําให้ผู้ประกอบการ
สามารถบรรลุเป้าหมาย 10 ด้านด้วยกันดังนี้ 1) ระดับการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ(Opportunity-
Seeking and Initiative) 2) ระดับการยึดติดกับธุรกิจที่มีอยู่ (Persistence) 3) ระดับการยึดติดกับ
สัญญาที่มีอยู่ (Fulfilling Commitments) 4) ระดับความต้องการด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ 
(Demand for Quality and Efficiency) 5) ระดับการประเมินความเสี่ยง (Taking Calculated Risks) 
6) ระดับการตั้งเป้าหมาย (Goal-Seeking) 7) ระดับการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร (Information-
Seeking) 8) ระดับการควบคุมและวางแผน (Systematic Planning and Monitoring) 9) ระดับการ
โน้มน้าวให้ผู้อื่นช่วยเหลือ (Persuasion and Network) และ10) ระดับความม่ันใจในการดําเนินธุรกิจ 
(Independence and Self-Confidence) (McClelland, 2008) 

3.1.3 โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) 
  โมเดลสมการโครงสร้างนั้นเป็นเทคนิคที่ได้รับการเชื่อมความคิดของนักพฤติกรรม

ศาสตร์ (สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และ รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2551) โดย
วัตถุประสงค์เบื้องต้นของโมเดลสมการโครงสร้าง คือ เพื่อใช้อธิบายรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุดตัวแปรแฝง โดยวัดค่าความสัมพันธ์จากตัวแปรที่สังเกตได้(Reisinger & Turner, 1998) โดยที่ตัว
แปรแฝงจะใช้ในการอธิบายตัวแปรภายนอกหรือตัวแปรต้น และตัวแปรภายในหรือตัวแปรตาม 
โมเดลสมการโครงสร้างประกอบด้วยสมการถดถอยเส้นตรงหนึ่งสมการหรือมากกว่า เพื่ออธิบายว่า
ตัวแปรภายในได้รับอิทธิพลจากตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายในตัวอื่นอย่างไร(Byrne, 1998) การ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณหรือสถิติความแปรปรวนหลายตัว
แปร ใช้แนวคิดองค์ประกอบเชิงสํารวจในการวิเคราะห์และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดการ
วิเคราะห์โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ (Grimm & Yarnold, 2000) 

 

 3.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
              การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษา โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้างในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ที่กําหนดขึ้นในแบบจําลอง 
ตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบด้วย 1) ลักษณะการเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและกลางเพื่อการ
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ส่วนตัวแปรแฝงภายใน ซึ่งประกอบด้วย 1) พฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านการเงิน 2) พฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านสังคม และ 3) พฤติกรรมและความพึง
พอใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านสิ่งแวดล้อม ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดแบบจําลองที่ใช้ในการวิจัย 
 
 3.3) สมมติฐานในการวิจัย 
  จากการกําหนดตัวแปรและแบบจําลองที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 สมมติฐาน 1: การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มุ่งเน้นไปยังการ
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจด้านการเงินของผู้ประกอบการ
ดังกล่าว 
 สมมติฐาน 2: การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มุ่งเน้นไปยังการ
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจที่มีคุณภาพของสังคมรอบข้าง
ของผู้ประกอบการดังกล่าว 
 สมมติฐาน 3: การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มุ้งเน้นไปยังการ
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างของ
ผู้ประกอบการดังกล่าว 
 

4. ขอบเขตการศึกษา 
4.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

      ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาค่านิยม พฤติกรรม และความพึงพอใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมอันจะนําไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่ 
ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้อมูล Cross-
sectional Data ทั้งนี้ข้อมูลต่าง ๆ นั้นได้มาจากการเก็บแบบสอบถาม ซึ่งมีการวางแผนในการเก็บ
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รวบรวมข้อมูลดังกล่าวในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 และ 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ บทความ นิตยสาร งานวิจัย หนังสือ รวมทั้งสิ่งพิมพ์
อิเล็คทรอนิคส์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ีเพื่อใช้สนับสนุนการการดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจให้สมบูรณ์แบบมาก
ขึ้น 

 4.2 การกําหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่ดําเนินธุรกิจค้าเนื้อไก่และไข่ไก่ในจังหวัดเชียงใหม่ แต่เนื่องจากในปัจจุบัน ไม่ทราบจํานวนที่
แน่ชัดของประชากร ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงได้กําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการคํานวณแบบ
ไม่ทราบจํานวนจํานวนประชากร โดยอาศัยสูตรของ Cocharan(1953) โดยได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 400 กลุ่มตัวอย่าง  

 4.3 การออกแบบสอบถาม 
       การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ได้
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 2) พฤติกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3) พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านการเงิน 
4) พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีต่อสมาชิก
ของธุรกิจและชุมชน และ 5) พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อด้านสิ่งแวดล้อมรอบข้างธุรกิจ 

 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
      เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถามแล้ว จึงนําข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปลิสเรล (LISREL) โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ 2 ส่วน คือ การ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป (Descriptive Analysis) เพื่อให้ทราบถึงลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ค่าสถิติต่าง ๆ และการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง ทั้งนี้การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ซึ่งเป็นวิธีการทางสถิติที่รวมการ
วิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องหลายตัวแปรไว้เป็นองค์ประกอบเดียวกัน(สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 
2552) การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าของตัวแปรแฝง โดยนําผลการศึกษา
ที่ได้จากการวิเคราะห์มาสร้างตัวแปรแฝงขึ้น อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบว่าโมเดลสมการโครงสร้างใน
การศึกษาครั้งนี้มีผลตรงกันกับทฤษฎีหรือไม่  (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548) 
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5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 5.1 ผลการศึกษาสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
 ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามพบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 208 คน (ร้อยละ 52) มีอายุระหว่าง 31 – 
40 ปี จํานวน 125 คน (ร้อยละ 31.25) มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่ต่ํากว่า 11 ปี จํานวน 
295 คน (ร้อยละ 73.75) กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่มี
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 150 คน (ร้อยละ 37.5) มีรายได้อยู่ระหว่าง 30,001 – 60,000 
บาท จํานวน 151 คน (ร้อยละ 37.75) โดยกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมมีพฤติกรรมในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ อยู่ในระดับมากที่สุด จํานวน 261 คน (ร้อยละ 
65.3) มีพฤติกรรมในการยึดติดกับธุรกิจที่มีอยู่ อยู่ในระดับมาก จํานวน 263 คน(ร้อยละ 65.8) มี
พฤติกรรมในการยึดติดกับสัญญาที่มีอยู่อยู่ในระดับมาก จํานวน 263 คน (ร้อยละ 65.8)  มีพฤติกรรม
ในความต้องการด้านคุณภาพและประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก จํานวน 228 คน (ร้อยละ 57) มี
พฤติกรรมในระดับการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับมาก จํานวน 183 คน (ร้อยละ 45.8) มี
พฤติกรรมในระดับการตั้งเป้าหมายอยู่ในระดับมาก จํานวน 261 คน (ร้อยละ 65.3) มีพฤติกรรมใน
ระดับการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับมาก จํานวน 182 คน (ร้อยละ 45.5) มีพฤติกรรมใน
ระดับการควบคุมและวางแผนอยู่ในระดับมาก จํานวน 236 คน (ร้อยละ 59) มีพฤติกรรมในระดับการ
โน้มน้าวให้ผู้อื่นช่วยเหลืออยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 141 คน (ร้อยละ 35.3) และ มีพฤติกรรมใน
ระดับความม่ันใจในการดําเนินธุรกิจอยู่ในระดับมาก จํานวน 225 คน (ร้อยละ 56.3) ในส่วนของ
ความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ได้แบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ โดยกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการมีความ
คิดเห็นดังนี้ 1) มีความพึงพอใจในด้านการเงินอยู่ในระดับมากด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 2) มีความ
พึงพอใจในด้านสังคมรอบข้างอยู่ในระดับมากด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และ 3) มีความพึงพอใจใน
ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06  
 5.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
     การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจสามารถกระทําโดยการสกัดองค์ประกอบขั้นต้นโดย
วิธี Principal Component Analysis หมุนแกนแบบมุมฉาก ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีแวริแมกซ์ 
(Varimax) (Swanson & Horridge, 2004, 2006; กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548) ในส่วนของผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจของตัวแปรพฤติกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (SUSTAINABLE) พบว่าตัวแปรที่สําคัญ 9 ตัวแปรมีค่าน้ําหนักของ
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.56 ถึง 0.71 มีค่าไอเกน (Igen) เท่ากับ 5.82 ค่าความแปรปรวนมีค่า
เท่ากับร้อยละ 61.16 มีค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.62 สําหรับตัวแปรพฤติกรรมและความพึง
พอใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านการเงิน (MONEY)มีตัวแปรที่
สําคัญ 3 ตัวแปรมีค่าน้ําหนักขององค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.54 ถึง 0.75 มีค่าไอเกนเท่ากับ 1.91 ค่า
ความแปรปรวนมีค่าเท่ากับร้อยละ 63.71 มีค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.71 ตัวแปรพฤติกรรม
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และความพึงพอใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านสังคม (SOCIETY)มี
ตัวแปรที่สําคัญ 2 ตัวแปรมีค่าน้ําหนักขององค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.73 ถึง 0.75 มีค่าไอเกนเท่ากับ 
1.48 ค่าความแปรปรวนมีค่าเท่ากับร้อยละ 73.36 มีค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.64 ตัวแปร
พฤติกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่ อการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(ENVIRONMENT) มีตัวแปรที่สําคัญ 2 ตัวแปรมีค่าน้ําหนักขององค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.50 ถึง 
0.65 มีค่าไอเกนเท่ากับ 1.15 ค่าความแปรปรวนมีค่าเท่ากับร้อยละ 48.22 มีค่า Cronbach’s alpha 
เท่ากับ 0.60 
 หลังจากทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจแล้ว จึงทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันของโมเดลสมมติฐาน ซึ่งผลการวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล
สมมติฐานไม่มีความเหมาะสม จึงทําการตัดตัวแปรออกจากโมเดล แล้วทําการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันโมเดลที่มีการปรับแก้เรียบร้อยแล้ว โดยผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วย
โปรแกรมสถิติลิสเรล พบว่า ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมที่มุ่งเน้นไปยังการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (ได้แก่ 1) การแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจ 2) การยึดติดกับธุรกิจที่มีอยู่ 3) ความต้องการด้านคุณภาพ 4) การตั้งเป้าหมาย 5) การ
แสวงหาข้อมูลข่าวสาร และ 6) การโน้มน้าวให้ผู้อื่นช่วยเหลือ) มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันกับความ
พึงพอใจด้านการเงินของผู้ประกอบการ (ได้แก่ 1) รายได้ทางตรง และ 2) รายได้ทางอ้อม) เท่ากับ 
0.75 (t=6.40) การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มุ่งเน้นไปยังการพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน (ได้แก่ 1) การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ 2) การยึดติดกับธุรกิจที่มีอยู่ 3) ความ
ต้องการด้านคุณภาพ 4) การตั้งเป้าหมาย 5) การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร และ 6) การโน้มน้าวให้ผู้อื่น
ช่วยเหลือ) มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจที่มีคุณภาพของสังคมรอบข้างของ
ผู้ประกอบการ(ได้แก่ 1)คุณภาพกายของคนรอบข้าง และ  2) คุณภาพจิตใจของคนรอบข้าง) เท่ากับ 
0.47 (t=5.43) การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มุ้งเน้นไปยังการพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน ((ได้แก่ 1) การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ 2) การยึดติดกับธุรกิจที่มีอยู่ 3) ความ
ต้องการด้านคุณภาพ 4) การตั้งเป้าหมาย 5) การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร และ 6) การโน้มน้าวให้ผู้อื่น
ช่วยเหลือ)  มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างของ
ผู้ประกอบการ เท่ากับ 0.51 (t=4.43) ดังแสดงในภาพที่ 2 และตารางที่ 1 จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น
สามารถสรุปได้ว่า “การเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มุ่งเน้นไปยังการพัฒนา
อย่างยั่งยืนมีนัยสําคัญทางสถิติกับความพึงพอใจด้านการเงิน ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม” 
 ค่า Relative/normed chi-square (X2/df = 114.20/48) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.38 โดยค่าดังกล่าว
เป็นดัชนีที่ลดผลกระทบของขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยทั่วไปจากการทบทวนวรรณกรรม (Weaton, 
1977) ได้เสนอไว้ว่าค่าดังกล่าวไม่ควรเกิน 5.0 ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยในครั้งนี้ ในส่วนของค่า 
Goodness of Fit Index (GFI)  มีค่าเท่ากับ 0.96  ถือได้ว่าเป็นค่าที่เหมาะสม ค่า Adjusted 
Goodness of Fit Index (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.93 ค่า Root Mean Square Residual (RMR) และค่า 
Standardized Root Mean Square Residual (SRME) มีค่าเท่ากับ 0.02 และ 0.05 ตามลําดับ ซึ่ง
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ถือว่าเป็นค่าที่เหมาะสมเนื่องจากมีค่าน้อยกว่า 0.05(Byrne, 1998) ค่า Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.06 ถือว่าเป็นค่าเหมาะสม เพราะว่ามีค่าน้อยกว่า 0.07 
(Steiger, 2007) ในส่วนของค่า Non-Normed Fit Index (NNFI) Comparative Fit Index (CFI) 
Incremental Fit Index (IFI) และ Relative Fit Index (RFI) มีค่าเท่ากับ 0.87, 0.91, 0.91 และ 0.80 
ตามลําดับ  

 
 
 
ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลหลังการปรับแก้ 
หมายเหตุ:         แสดงความสัมพันธ์ที่มีนัยสําคัญ 
         ค่าในวงเล็บ คือ ค่า t-value 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goodness of Fit Measures: 
X2=114.10(48), p<0.05 

GFI = 0.96 
RMR = 0.02 

RMSEA = 0.05 
AGFI = 0.93 
NNFI = 0.87 
CFI = 0.91 
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ตารางที่ 1 การประมาณค่าด้วยโปรแกรมสถิติลิสเรลสําหรับแบบจําลองหลังการปรับแก้ 

Construct Indicator Path 
LISREL 
Estimates* 

t-value Residuals 
LISREL 
Estimates
* 

t-value 


1

 

SUSTAIN 

X1 11  0.47 12.91 
1  0.23 8.84 

X2 21  0.40 12.47 
2  0.19 9.53 

X4 41  0.17 4.54 
4  0.39 13.75 

X6 61  0.08 2.40 6  0.35 14.02 
X7 71  0.15 3.64 7  0.51 13.89 
X9 91  0.11 2.06 9  0.87 14.05 


1

 

MONEY 
Y1 11  0.57 9.05 

1  0.27 8.96 
Y2 21  0.49 9.03 

2  0.19 8.51 


2

 

SOCIE 
Y4 42  0.41 9.08 

4  0.32 9.18 
Y5 52  0.53 9.00 5  0.15 3.31 


3

 

ENVIR 
Y7 73  0.40 6.85 7  0.33 8.71 
Y8 83  0.37 6.72 8  0.39 10.36 

*ประมาณค่าด้วยโปรแกรมสถิติลิสเรล ณ ระดับนัยสําคัญ p<0.05  
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 6.1 บทสรุป 
       การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมค้าเนื้อไก่และไข่ไก่ในจังหวัดเชียงใหม่นั้น มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รวมไปถึงเพื่อศึกษาถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของโครงสร้างเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ภายใน
แบบจําลองโครงสร้างเชิงเส้นของพฤติกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพื่อนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้างในการวิเคราะห์ผลการศึกษา ใน
ส่วนของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามจํานวน 400 
ตัวอย่าง จากการวิเคราะห์พบว่า ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 พฤติกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในด้านการเงิน สังคม 
และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับ
เนื้อไก่และไข่ไก่ในจังหวัดเชียงใหม่ 
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 6.2 ข้อเสนอแนะ 
      จากการศึกษาและวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน:กรณีศึกษาอุตสาหกรรมค้าเนื้อไก่และไข่ไก่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่เกิดการ
พัฒนาการอย่างยั่งยืน (McClelland, 2008)ได้แก่ 1) ระดับการแสงหาโอกาสทางธุรกิจ 2) ระดับการ
ยึดติดกับธุรกิจที่มีอยู่ 3) ระดับความต้องการด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ 4) ระดับการ
ตั้งเป้าหมาย 5) ระดับการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร และ 6) ระดับการโน้มน้าวให้ผู้อื่นช่วยเหลือ ซึ่งทั้ง 
6 ปัจจัยนี้ เป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่มีอยู่ใน
ระดับที่สูง ดังนั้นรัฐหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องควรท่ีจะมีการสนับสุนนและช่วยเหลือให้ปัจจัยทั้ง  6 ด้านนี้ 
มีความเข้มแข็งและนํามาเป็นจุดเด่นในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืน ในส่วนปัจจัยอีก 
4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ระดับการยึดติดกับสัญญาที่มีอยู่ 2) ระดับการประเมินความเสี่ยง 3) ระดับการ
ควบคุมและวางแผน และ 4) ระดับความม่ันใจในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่มีอยู่น้อย ดังนั้นรัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องควร
จะมีการตระหนักและมีการสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในจังหวัดเชียงใหม่มีความเข้มแข็งในปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัยเพื่อส่งผลให้ในอนาคต ธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่มีการเติบโตที่ม่ันคง แข็งแรง และยั่งยืน ท้ายที่สุดนี้ 
การศึกษาในครั้งต่อไปในอนาคตเกิดความสมบูรณ์ที่สุด ผู้ที่จะทําการศึกษาครั้งต่อไปควรที่จะมี
การศึกษาในกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ เพื่อจะทําให้ผล
การวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น รวมทั้งควรมีการปรับเพิ่มตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจจะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมที่ค้าเนื้อไก่และไข่ไก่ในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจากจุดแข็ง
และจุดอ่อนข้างต้น ในด้านจุดแข็งนั้น ภาครัฐควรมีการสนับสนุนปัจจัยที่เข้มแข็งทั้ง 6 ปัจจัยข้างต้น
โดยมีการจัดการอบรม และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ
รักษาจุดแข็งของตัวเองต่อไป ส่วนภาคเอกชนควรมีการนําปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัยไปศึกษาและทําเป็น
นโยบายบริษัทเพื่อรักษาความได้เปรียบและเพิ่มความม่ันคงในอนาคต ในด้านจุดอ่อน ภาครัฐต้องมี
การจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในพัฒนาปัจจัยทั้ง 4 ให้เกิดความเข้มแข็งม่ันคง มีการติดตาม
ผลอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ถูกจุดและม่ังคง ในส่วนของภาคเอกชนจะต้องมีการ
วางแผนนโยบาย มีการประเมินตนเองอย่างสมํ่าเสมอถึงความก้าวหน้าในปัจจัยต่าง ๆ เพื่อส่งผลให้
ธุรกิจเกิดความม่ันคงและย่ังยืน 
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7. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จได้ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์จากคณาจารย์และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ.ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ซึ่งได้สละเวลาอันมีค่าในการให้ความรู้ คําแนะนํา และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการทํางาน
วิจัยฉบับนี้ ตลอดจนได้กรุณาติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของ
งานวิจัยฉบับน้ีด้วยความเอาใจใส่มาโดยตลอด 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน ที่
ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่าง ๆ ให้กับผู้วิ จัยตลอดมา  ความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามเพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักในการจัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีให้สําเร็จลุล่วง 
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 14 เขตเศรษฐกิจในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

เอเชีย–แปซิฟิก 
Analysis of the Relationship Between Energy Use, Carbon Dioxide Emission and 
Economic Growth of 14 Economic Area in Asia–Pacific Economic Cooperation 

 
วิษุวัต  มั่นคง 

นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 14 เขตเศรษฐกิจในกลุ่มความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิก ได้แก่ แคนนาดา อเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ รัสเซีย ชิลี แมกซิโก จีน ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซียซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูล
พาแนลแบบรายปี ตั้งแต่ พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2553 จํานวนทั้งสิ้น 21 ปี และตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
คือ ปริมาณการใช้น้ํามัน ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ ปริมาณการใช้ถ่านหินและลิกไนต์ ปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วิธีพาแนลโคอินทิเกรชัน ผลการศึกษาพบว่า การใช้พลังงาน การ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้ง 14 เขตเศรษฐกิจ มีโคอินทิ
เกรชันหรือมีความสัมพันธ์กันในระยะยาว นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบความเข้มข้นของอัตราการใช้
พลังงานต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พบว่า ในเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วมีอัตราต่ํากว่าใน
เขตเศรษฐกิจท่ีกําลังพัฒนา 

                                                                                        

คําสําคัญ: การใช้พลังงาน, การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ, 
พาแนลโคอินทิเกรชัน 
 
Abstract 

The main goal of the paper is to investigate relation between energy consumption, 
carbon dioxide emission and economic growth of 14 economic areas in Asia – Pacific 
Economic Cooperation. Analyzed period is from 1990 to 2010 total of 21 years and including 
Canada, United state, Japan, Taiwan, South Korea, Australia, New Zealand, Russia, Chile, 
Mexico, China, Thailand, Malaysia and Indonesia. The variables used in this study including 
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amount of oil consumption, amount of natural gas consumption, amount of coal and lignite 
consumption, amount of electricity consumption, emission of carbon dioxide and gross 
domestic product (GDP). This paper used Panel cointegration for analyze of the long-run 
relationship. The results indicate that there are long-run equilibrium relationships between 
energy consumption, carbon dioxide emission and economic growth. Additionally, carbon 
dioxide emissions per unit of energy use in developing economies are higher than 
developed economies.  

 

Keywords: energy use, carbon dioxide emission, economic growth, panel cointegration 
 

บทนํา 
 การมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เข้ามามี
บทบาทและเป็นเครื่องมือชี้วัดความเจริญที่สําคัญของแต่ละประเทศในปัจจุบัน ยิ่งในยุคของทุนนิยม
ด้วยแล้ว ประเทศต่าง ๆ ยิ่งต้องหาแนวทางในการพัฒนาประเทศของตนให้ก้าวหน้านําประเทศคู่แข่ง
จากหลากหลายประเทศ ซึ่งจากการแข่งขันทางเศรษฐกิจทําให้ในหลายภูมิภาคทั่วโลกได้มีการร่วม
กลุ่มกันจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ มากมายขึ้นเพื่อเป็นการผลักดันและช่วยเหลือประเทศในกลุ่มสมาชิกให้มี
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ เนื่องจากในปัจจุบันประเทศต่างๆ ไม่สามารถที่จะ
อยู่ได้โดยปราศจากสังคมโลก เพราะการรวมกลุ่มกันจะช่วยสร้างอํานาจในการต่อรองหรือเจรจา
ทางด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศสมาชิก อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถที่ใช้ในการแข่งขัน
กันระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์และการพัฒนาประเทศไปพร้อมกัน  
 กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation) 
เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นจากการประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศในภูมิภาคเอเชีย – 
แปซิฟิกเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2532 (ค.ศ.1989) ณ กรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลีย โดยมี
สมาชิกทั้งสิ้น 21 เขตเศรษฐกิจ (19 ประเทศ 2 เขตเศรษฐกิจ) ได้แก่  ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น 
นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ บรูไน รัสเซีย เกาหลีใต้ ปาปัวนิวกินี ไทย แคนนาดา ฮ่องกง มาเลเซีย เปรู 
ไต้หวัน ชิลี แมกซิโก ฟิลิปปินส์ อเมริกา และเวียดนาม ซึ่งการจัดตั้งองค์กรมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าของภูมิภาคโลก ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว และเพื่อ
ส่งเสริมระบบการค้าในระดับพหุภาคี(ระบบการค้าหลายฝ่าย) นอกจากนี้ กลุ่มความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิก มีเป้าหมายที่จะทําการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความ
เจริญเติบโตอย่างยังยืนให้กับภูมิภาคและโลก และสนับสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบเปิด 
(Open regionalism) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การให้สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกให้แก่กัน และมีผลต่อผู้ที่
มิได้เป็นสมาชิกด้วย ซึ่งการดําเนินงานจะยึดหลักฉันทามติร่วมกันของสมาชิก ความสมัครใจของ
สมาชิกและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยคํานึงถึงความแตกต่างของระบบเศรษฐกิจและสังคม และระดับ
การพัฒนาของสมาชิก (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2554)   
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 การพัฒนาประเทศของทุกประเทศล้วนแล้วแต่ต้องพึงพาพลังงาน เพราะพลังงานเป็นสิ่ งที่มี
ความสําคัญต่อทุกภาคส่วนในสังคม10 ทั้งระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง ระบบการผลิต ตลอดจน
การดําเนินชีวิตของประชาชนในแต่ละวัน ดังนั้นพลังงานจึงถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้โลกมีการ
พัฒนา เจริญเติบโต และขับเคลื่อนไปข้างหน้า ซึ่งในปัจจุบันหลายประเทศมีความต้องการใช้พลังงาน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง11 โดยเฉพาะประเทศที่มีความต้องการขยายระบบเศรษฐกิจและประเทศที่มี
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เพราะในกระบวนการผลิตในภาคต่างๆ เช่น ภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ฯลฯ ต่างจําเป็นต้องใช้พลังงานในกระบวนการผลิต
ด้วยกันทัง้สิ้น ยิ่งมีกําลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งมีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น 
แต่เนื่องจากแหล่งพลังงานบางชนิดในปัจจุบันมีอยู่อย่างจํากัด อาทิ ถ่านหิน น้ํามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ 
ฯลฯ ทําให้พลังงานทวีความสําคัญเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในปัจจุบัน และมีมูลค่าเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในอนาคต  
 การใช้พลังงานทั้งในด้านการผลิต การขนส่ง รวมถึงการใช้พลังงานในการดํารงชีวิต
ประจําวัน นอกจากจะก่อให้เกิดผลประโยชน์มากมายมหาศาลแล้ว ยังสามารถก่อให้เกิดมลพิษจาก
การใช้พลังงานตามมาด้วยเช่นกัน พลังงานส่วนใหญ่ที่เรานํามาใช้ประโยชน์ในปัจจุบันก็จะเป็น
เชื้อเพลิงหรือพลังงานจากก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินและน้ํามัน12 และเนื่องจากในกระบวนการผลิตหรือ
การขนส่งที่นํ า เอาพลั งงานเหล่ านี้ ไปใช้ก็จะมีการเผาไหม้เกิดขึ้ น ซึ่ งจะก่อให้ เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่จะถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ ทําให้เกิดปัญหามลภาวะและการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศตามมา และอาจนําไปสู่ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว 
 

1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 14 เขตเศรษฐกิจในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย–แปซิฟิก 
โดยใช้เทคนิคพาแนลโคอินทิเกรชัน 

 

2. แนวคิดและทฤษฎี 

     ข้อมูลแบบ Panel เป็นข้อมูลที่เกิดจากการสังเกตกลุ่มตัวอย่างชุดเดิม เก็บข้อมูลซ้ําๆ เป็นเวลา
หลายๆครั้งภายในระยะเวลาที่ศึกษา (Baltagi, 2002: 1) ซึ่งข้อมูลแบบพาแนลจะประกอบไปด้วย 
ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-sectional data) และข้อมูลอนุกรมเวลา (Time series data) ทําให้
สามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของหน่วยภาคตัดขวางในแต่
ละช่วงเวลาได้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรภาคตัดขวางทุกหน่วยในช่วงเวลาเดียวกันได้
(Gujarati, 2003: 637-638)  

                                                 
10 การบริโภคพลังงานมีผลกระทบทางบวกต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งระดับการบริโภคพลังงานต่ําและระดับ
การ บริโภคพลังงานสูง (ผจงจิต  ติ๊บประสอน, 2551) 
11 สถิติการใชพ้ลังงานของแต่ละประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลก (Global Energy Statistic Yearbook, 2011) 
12 แหล่งพลังงานที่ใช้ในปัจจุบันของประเทศไทย (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2554) 
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การวิเคราะห์ข้อมูลพาแนลแบบไม่นิ่ง (Nonstationary Panel Data) จะทําการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและทําการประมาณค่าแบบจําลอง      

แบบจําลองที่ใช้ในการศึกษา        
      ),,,,( 2COELECOANATOILfGDP                           (1)                    

รูปแบบสมการเชิงเส้น (Linear form) สามารถเขียนได้ดังนี้    

 
ititititititit COaELEaCOAaNATaOILaaGDP  2543210 lnlnlnlnlnln        (2) 

 โดยที่ GDP คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของแต่ละประเทศที่ศึกษา ได้แก่ 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ไทย แคนนาดา 
มาเลเซีย เปรู แมกซิโก ฟิลิปปินส์ ชิลี อเมริกา และไต้หวัน OIL คือ ปริมาณการใช้น้ํามันของแต่ละ
ประเทศที่ศึกษา NAT คือ ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของแต่ละประเทศที่ศึกษา COA คือ ปริมาณ
การใช้ถ่านหินและลิกไนต์ของแต่ละประเทศที่ศึกษา ELE คือ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแต่ละประเทศ
ที่ศึกษา 

2CO  คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของแต่ละประเทศที่ศึกษา i คือ ค่าล่า 
(Lagged Value)  t คือ แนวโน้มเวลา (Trend) 50 ,...,aa คือ ค่าพารามิเตอร์ it  คือ ค่าความคลาด
เคลื่อน  

 

3. วิธีการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ทําการทดสอบพาแนลยูนิทรูทเพื่อตรวจสอบความนิ่งของข้อมูล ด้วยวิธีการ 

Fisher - ADF Test  ขั้นตอนที่ 2 ทําการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชัน ซึ่งเป็นการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจําลองว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ด้วยวิธีของ Pedroni Test 
ขั้นตอนที่ 3 ทําการทดสอบสมการพาแนล ซึ่งเป็นการประมาณค่าแบบจําลองที่มีข้อสมมติของ
ค่าคงที่และค่าสัมประสิทธิ์ต่างกัน แบ่งออกเป็นการประมาณค่า Constant Coefficient Model 
(Pooled Estimator) การประมาณค่าแบบ Fixed – Effects Model และการประมาณค่าแบบ 
Random Effects Model ซึ่งการเลือกการประมาณวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าแบบจําลองและข้อมูลที่ใช้ใน
การศึกษาเหมาะสมกับการประมาณแบบใดมากกว่ากัน และขั้นตอนที่ 4 ทําการประมาณค่า
แบบจําลองพาแนล โดยการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีการประมาณค่าแบบกําลังสอง
น้อยที่สุด (Ordinary Least Square : OLS) วิธีการประมาณค่าการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตรแบบ
กําลังสองน้อยที่สุด (Dynamic Ordinary Least Square : DOLS) และการประมาณค่าสมการโดยวิธี
โมเมนต์ในรูปทั่วไป (Generalized Method of Moments : GMM) (ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, 2547) 
 

4. ผลการศึกษา 
 จากผลการทดสอบด้วยวิธี Fisher – ADF test พบว่า ปริมาณการใช้ถ่านหิน-ลิกไนต์ น้ํามัน 

ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของ
ทั้ง 14 เขตเศรษฐกิจในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิก มีลักษณะนิ่งที่ I(1) ทั้งหมด 
และเม่ือทําการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชัน ซึ่งเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใน
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แบบจําลองโดยใช้วิธี Pedroni Test ซึ่งในตารางที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามสมการที่ 2 
โดยมีสมมติฐานหลักคือ ไม่มีความสัมพันธ์กันในระยะยาว สมมติฐานรองคือ มีความสัมพันธ์กันใน
ระยะยาว 

 จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบโดยกําหนดให้มีค่าคงที่ (Individual Intercept) พบว่าค่าสถิติ 
Panel pp - Statistic และ Panel ADF – Statistic มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 0.05 ซึ่ง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ มีโคอินทิเกรชันหรือตัวแปรปริมาณการใช้ถ่านหิน-ลิกไนต์ ปริมาณการ
ใช้น้ํ า มัน  ปริมาณการใช้ก๊ าซธรรมชาติ  ปริมาณการใช้ ไฟฟ้ า  ปริมาณการปล่ อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของทั้ง 14 เขตเศรษฐกิจในกลุ่มความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย–แปซิฟิก มีความสัมพันธ์กันทุกเขตเศรษฐกิจ ส่วนค่าสถิติ 
Group pp – Statistic และ Group ADF – Statistic มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 0.05 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชันของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาด้วยวิธี Pedroni Test 
ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ Specification 

None Intercept Intercept and 
Trend 

Panel   - Statistic  -954.6499 
(1.0000) 

-10941.9800 
(1.0000) 

-14717.6000 
(1.0000) 

Panel   - Statistic 2.2721 
(0.9885) 

0.1935 
(0.5767) 

0.7818 
(0.7858) 

Panel pp - Statistic 0.3666 
(0.6431) 

-5.8083 
(0.0000) 

-8.6729 
(0.0000) 

Panel ADF - Statistic -0.5243 
(0.3000) 

-8.0929 
(0.0000) 

-0.7942 
(0.2135) 

Group   - Statistic 2.4413 
(0.9927) 

1.9456 
(0.9741) 

2.3652 
(0.9910) 

Group pp – Statistic 
 

Group ADF - Statistic 

-4.9889 
(0.0000)  
-8.1332 
(0.0000) 

-6.3679 
(0.0000)  
-8.7766 
(0.0000) 

-15.8281 
(0.0000)  
-1.1409 
(0.1270) 

ที่มา : จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : ค่า Probability Values แสดงในวงเล็บ มีนัยสําคัญทางสิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 0.05  
 

 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ มีโคอินทิเกรชันหรือตัวแปรมีความสัมพันธ์กันอย่างน้อย 1 
ประเทศ   
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 เมื่อทําการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชัน พบว่า ตัวแปรในแบบจําลองมีโคอินทิเกรชันหรือมี
ความสัมพันธ์กัน ดังนั้นจึงทําการประมาณค่าแบบจําลอง เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรแต่ละตัว 
ซึ่งต้องทําการทดสอบสมการพาแนลเสียก่อนว่าสมควรทําการประมาณค่าแบบใดจึงจะมีความ
เหมาะสมที่สุด และผลการทดสอบมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมการพาแนลด้วยวิธี Redundent Fixed Effect Test 

Test Cross-Section Fixed Effect 
Effects Test Statistic d.f. Prob. 
Cross-Section F 45.2122 (13,275) 0.0000 
Cross-Section Chi-Square 336.1489 13 0.0000 

ที่มา  จากการคํานวณ 
 

 จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมการด้วยวิธี Redundent Fixed Effect Test โดยการ
ทดสอบ Cross-Section Fixed Effect ซึ่งเป็นการทดสอบว่าควรประมาณค่าแบบจําลองในรูปแบบใด
จึงจะมีความเหมาะสม โดยสมมติฐานหลักในการทดสอบคือ No Fixed Effects ถ้าปฏิเสธสมมติฐาน
หลักแสดงว่าควรประมาณค่าแบบจําลองด้วยแบบ Fixed Effects ซึ่งผลการทดสอบพบว่า ค่าสถิติ 
Cross-Section F และ Cross-Section Chisquare ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อม่ัน 0.05 นั่นคือ ควรทําการประมาณค่าแบบจําลองในรูปแบบ Fixed Effects จึงจะมีความ
เหมาะสมที่สุด 
 ผลการประมาณค่าแบบจําลองที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังงาน การ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 14 เขตเศรษฐกิจในกลุ่มความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิก ในรูปแบบ Cross-Section Fixed Effects ด้วยวิธีการ
ประมาณค่าแบบกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square : OLS) วิธีการประมาณค่าการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตรแบบกําลังสองน้อยที่สุด (Dynamic Ordinary Least Square : DOLS) และ
การประมาณค่าสมการโดยวิธีโมเมนต์ในรูปทั่วไป (Generalized Method of Moments : GMM) ซึ่ง
แสดงได้ในตารางเดียวกันมีรายละเอียด ดังนี ้
 

ตารางที่ 3 ผลการประมาณค่าแบบจําลองที่ใช้ในการศึกษา ในรูปแบบ Cross-Section Fixed 
Effects ด้วยวิธี OLS Estimator, DOLS Estimator และ GMM Estimator 

ตัวแปร OLS Estimator DOLS Estimator GMM Estimator 
Constant -0.2124 

(0.0427) 
-2.3352 
(0.0449) 

-1.8776 
(0.0074) 

itOILln  0.1712 
(0.0000) 

-1.1348 
(0.0622) 

0.0863 
(0.0011) 
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ตารางที่ 3 ผลการประมาณค่าแบบจําลองที่ใช้ในการศึกษา ในรูปแบบ Cross-Section Fixed 
Effects ด้วยวิธี OLS Estimator, DOLS Estimator และ GMM Estimator (ต่อ) 

ตัวแปร OLS Estimator DOLS Estimator GMM Estimator 

itNATln  0.3897 
(0.0006) 

-0.0169 
(0.3393) 

0.4216 
(0.0004) 

itELEln  1.7037 
(0.0000) 

2.1138 
(0.0052) 

1.6366 
(0.0000) 

itCO2ln  0.2124 
(0.0000) 

0.0662 
(0.0349) 

0.3708 
(0.0885) 

))1((ln  itOIL   -1.3686 
(0.0202) 

 

))1((ln  itNAT   -0.4232 
(0.0549) 

 

))1((ln  itCOA   0.1681 
(0.0829) 

 

))1((ln  itELE   0.3567 
(0.0373) 

 

))1(2ln  itCO   0.3686 
(0.6430) 

 

R-squared 0.9593 0.9627 0.9604 
Adjust R-square 0.9567 0.9531 0.95789 

ที่มา : จากการคํานวณ 
หมายเหต ุ: ค่า Probability Values แสดงในวงเล็บ มีนัยสําคัญทางสิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 0.05 
 จากการเปรียบเทียบผลของการประมาณค่าแบบจําลองที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
พลังงาน การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 14 เขต
เศรษฐกิจในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิกทั้ง 3 วิธี พบว่า การประมาณค่า
แบบจําลองด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square, OLS) มีความเหมาะสมกับ
แบบจําลองมากที่สุด เนื่องจากมีค่า Adjusted R-square มากกว่าการประมาณค่าแบบวิธีกําลังสอง
น้อยที่สุดเชิงพลวัตร (Dynamic Ordinary Least Square, DOLS) และการประมาณค่าด้วยวิธีการ
โมเมนต์ในรูปทั่วไป (Generalized Method of Moments, GMM) ซึ่งผลของการประมาณค่าด้วยวิธี
กําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square, OLS)  พบว่าตัวแปรทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับความ
เชื่อม่ัน 0.05 สามารถเขียนสมการได้ดังน้ี 

 itititit COANATOILGDP ln0.2909ln0.3897ln0.1712-0.2124ln  

    ititit COELE  2ln0.2124ln1.7037           (3) 



518 โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 2 
 

  เศรษฐกิจและสังคม 

 

 จากสมการที่ 3 เม่ือปริมาณการใช้น้ํามัน (
itOILln )เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ส่งผลให้

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (
itGDPln ) เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 0.1712 ในทิศทางเดียวกัน เม่ือ

ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ (
itNATln ) เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (
itGDPln )เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 0.3897เม่ือปริมาณการใช้ถ่านหิน–ลิกไนต์(

itCOAln ) 
เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (

itGDPln ) เปลี่ยนแปลงไปร้อย
ละ 0.2909 ในทิศทางเดียวกัน เม่ือปริมาณการใช้ไฟฟ้า (

itELEln ) เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (

itGDPln ) เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1.7037 ในทิศทางเดียวกัน และ
เม่ือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (

itCO2ln ) เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (

itGDPln ) เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 0.2124 ในทิศทางเดียวกัน 
จากตารางที่ 4 ผลการประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 14 เขตเศรษฐกิจในกลุ่มความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจเอเชีย–แปซิฟิกเป็นรายประเทศ แบบ Cross-section Fixed Effects ด้วยวิธีการ
ประมาณค่าแบบจําลองด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square, OLS) ซึ่งจะมีค่าคงที่ 
(Constant) แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4 ผลการประมาณค่าแบบจําลองที่ใช้ในการศึกษา ในรูปแบบ Cross-Section Fixed 
Effects ด้วยวิธ ีOLS Estimator รายประเทศ 

ประเทศ OLS-Estimator 
Constant 

itOILln  
itNATln  

itCOAln  
itELEln  

itCO2ln  
แคนนาดา -0.5917 0.1712 0.3897 0.2909 1.7037 0.2124 
อเมริกา 0.0369 0.1712 0.3897 0.2909 1.7037 0.2124 
รัสเซีย -1.0963 0.1712 0.3897 0.2909 1.7037 0.2124 

แมกซิโก 0.4282 0.1712 0.3897 0.2909 1.7037 0.2124 
ชิลี -0.2399 0.1712 0.3897 0.2909 1.7037 0.2124 
จีน -1.4764 0.1712 0.3897 0.2909 1.7037 0.2124 

ญี่ปุ่น 0.2823 0.1712 0.3897 0.2909 1.7037 0.2124 
ไต้หวัน -0.9050 0.1712 0.3897 0.2909 1.7037 0.2124 

เกาหลีใต้ -0.0177 0.1712 0.3897 0.2909 1.7037 0.2124 
ไทย -0.0722 0.1712 0.3897 0.2909 1.7037 0.2124 

อินโดนีเซีย 0.8304 0.1712 0.3897 0.2909 1.7037 0.2124 
มาเลเซีย -0.1037 0.1712 0.3897 0.2909 1.7037 0.2124 

ออสเตรเลีย 0.3234 0.1712 0.3897 0.2909 1.7037 0.2124 
นิวซีแลนด์ -0.3721 0.1712 0.3897 0.2909 1.7037 0.2124 

ที่มา : จากการคํานวณ 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 ในการศึกษาการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลั งงาน การปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 14 เขตเศรษฐกิจในกลุ่มความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิก โดยใช้ข้อมูลแบบพาแนลรายปี ตั้งแต่ พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2553 
จํานวนทั้งสิ้น 21 ปี โดยใช้วิธีพาแนลโคอินทิเกรชันในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษา คือ ปริมาณการใช้น้ํามัน ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ ปริมาณการใช้ถ่านหินและลิกไนต์ 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ(GDP) พบว่าในการทดสอบยูนิทรูท ตัวแปรทุกตัวไม่มียูนิทรูทหรือข้อมูลมีความนิ่งที่
ระดับ First Differnce หรือมีอันดับความสัมพันธ์ของข้อมูล เท่ากับ 1 หรือ I(1) และเม่ือทําการ
ทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชัน พบว่าการใช้พลังงาน (

itOILln ,
itNATln ,

itCOAln และ 
itELEln ) การ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (
it

CO2ln ) และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (
itGDPln ) มีโคอินทิเกร

ชันหรือมีความสัมพันธ์กันในระยะยาว  
 จากการประมาณค่าแบบจําลองทั้ง 3 วิธี ได้แก่ วิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least 

Square, OLS) วิธีกําลังสองน้อยที่สุดเชิงพลวัตร (Dynamic Ordinary Least Square, DOLS) และ
วิธีการประมาณค่าแบบโมเมนต์ในรูปทั่วไป (Generalized Method of Moments, GMM) ในรูปแบบ 
Fixed Effects พบว่าการประมาณค่าแบบจําลองด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least 
Square, OLS) มีความเหมาะสมกับแบบจําลองมากที่สุด 

 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณการใช้น้ํามัน ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ 
ปริมาณการใช้ถ่านหินและลิกไนต์ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP) พบว่า ตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันในทิศทาง
เดียวกัน คือ เม่ือมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และผลิตมวล
รวมภายในประเทศก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องคํานึงถึง
ประเด็นเรื่องความม่ันคงด้านพลังงานมากยิ่งขึ้น และควรเน้นการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดพร้อมกับดําเนินนโยบายควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานอย่าง
จริงจัง เพราะถ้าหากไม่มีการควบคุมการใช้พลังงานหรือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อาจ
ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อม สภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ 
ปัญหาการคลาดแคลนพลังงาน และความล้มเหลวของระบบเศรษฐกิจที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นใน
ระยะยาว นอกจากนี้หากความต้องการใช้พลังงานมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่แหล่งพลังงาน
ภายในประเทศมีอยู่อย่างจํากัด ในอนาคตก็จะต้องมีการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้วยเช่นกัน 

 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจํากัดด้านข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้ตัวแปรเพียง 6 ตัวและ
ระยะเวลาในการศึกษาเพียง 21 ปีย้อนหลัง ซึ่งในการศึกษาครั้งต่อไป อาจจะมีการเพิ่มตัวแปรที่
สําคัญทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรืออาจเพิ่มจํานวนประเทศ
นอกเหนือจากประเทศที่ได้ทําการศึกษาแล้วให้มากยิ่งขึ้น  
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การวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงและค่าเฉลี่ยความเสียหายส่วนเกินของผลตอบแทนดัชนี
หลักทรัพย์มอร์แกนสแตนลีย์อินเตอร์เนอชั่นแนลโดยใช้วิธีมูลค่าปลายสุด:  

ตลาดเกิดใหม่เอเชีย 
Value at Risk and Expected Shortfall Analysis of the Morgan Stanley Capital 

International Index Return Using Extreme Value Theory: Asia Emerging Markets 
 

สาธิต พรหมมินทร์ 
นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
บทคัดย่อ 
 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงการประเมินมูลค่าความเสี่ยงและค่าเฉลี่ยความ
เสียหายส่วนเกินของผลตอบแทนดัชนีหลักทรัพย์มอร์แกนสแตนลีย์อินเตอร์เนอชั่นแนลในตลาดเกิด
ใหม่เอเชียโดยใช้ทฤษฎีมูลค่าปลายสุด โดยในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ข้อมูลรายวันของดัชนีในตลาด
เกิดใหม่เอเชีย ประกอบไปด้วย ประเทศ จีน, อินเดีย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, เกาหลีใต้. 
ไต้หวัน และไทย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 พยากรณ์มูลค่าความ
เสี่ยงและค่าเฉลี่ยความเสียหายส่วนเกินโดยวิธีทฤษฎีมูลค่าปลายสุดซึ่งสามารถสามารถแบ่งได้เป็น 2 
วิธี คือการคํานวณโดยใช้การแบ่งช่วงระยะเวลาเพื่อเก็บข้อมูลที่มีค่าสูงสุด และวิธีคํานวณโดยการ
เลือกขอบเขต ข้อดีของการศึกษาคือ สามารถนําไปการประกอบตัดสินใจในการลงทุนและการจัดการ
ความเสี่ยง อีกทั้งยังพยากรณ์หาอัตราผลตอบแทนของราคาหลักทรัพย์ในอีก 5 และ 10 ปีข้างหน้า  
 

คําสําคัญ: หลักทรัพย์มอร์แกนสแตนลีย์อินเตอร์เนอชั่นแนล, ตลาดเกิดใหม่, ทฤษฎีมูลค่าปลายสุด, 
มูลค่าความเสี่ยง, ค่าเฉลี่ยความเสียหายส่วนเกิน 
 
Abstract 
 This study investigates a Value at Risk and Expected Shortfall Analysis of the 
Morgan Stanley Capital International Index (MSCI) Return in case of Asia Emerging Markets 
by using Extreme Value Theory. This study uses daily MSCI Emerging Market Index in Asia 
, which including China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea, Taiwan, and 
Thailand over the period of January 1, 2001 through December 31, 2011. The paper is 
considered to estimate Value at Risk and Expected Shortfall using an Extreme Value Theory 
applied in modeling extremes. The theory based on the both of the generalized extreme 
value distribution and the generalized Pareto distribution. An advantage of the method is 
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very useful to manage a risk allocation in portfolio. Moreover, the paper is included to the 
forecasting in the next 5 and 10 years.  
 

Keywords: Morgan Stanley Capital International Index, Emerging Markets, Extreme Value, 
Value at Risk, Expected Shortfall 
 
1. Principle and Rational of the Study 
 Emerging markets are nations with social or business activity in the process of rapid 
growth and industrialization. Based on data from World Bank in 2006, there are around 28 
emerging markets in the world and in  2010 says there are 40 emerging markets. The 
economies of China and India are considered to be the largest. According to The Economist 
(2008) many people find the term outdated, but no new term has yet to gain much traction. 

Emerging market hedge fund capital reached a record new level in the first quarter of 2011 
of $121 billion. As of May 2010, MSCI Barra classified the following 21 countries as 
emerging markets are  Brazil, Chile, China, Egypt, India, Peru, Czech Republic, Hungary, 
Indonesia, Malaysia, Mexico, Morocco, Philippines, Poland, Russia, South Africa, Taiwan, 
Thailand, and Turk. In the case of the study I will focus on the MSCI Emerging Market Index 
of Asia. Investor in the world as know as the MSCI World is a stock market index of over 
1,600 world’ stocks. It is maintained by MSCI Inc., formerly Morgan Stanley Capital 
International, and is often used as a common benchmark for world or global stock funds.  
 This paper investigate the relative predictive performance of various alternative 
Value at Risk (VaR) and expected shortfall (ES) models of the MSCI Emerging Market Index 
in Asia, which are China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea, Singapore, 
Taiwan, and Thailand. The study emphasizes on extreme value theory-based models. 
Extreme Value Theory provides a solid framework to formally study the behavior of extreme 
observations. It focuses directly on the tails of the sample distribution and could, therefore, 
potentially perform better than other approaches in terms of predicting unexpected extreme 
changes (Dacorogna et al., 1995; Longin, 2000). Extreme Value Theory methods have two 
characteristics which make them attractive for tail estimation based on a sound statistical 
theory. Theory brings out a parametric form for the tail of a distribution. Two main 
approaches are proposed in the literature to measure extreme value theory, which are the 
Block Maxima (BM) based on the Generalized Extreme Value (GEV) and the Peak Over 
Threshold (POT) based on the Generalized Pareto Distribution (GPD). 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/MSCI_Barra
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2. Scope of the Study and Data Collection 
 This study uses daily MSCI Emerging Market Index in Asia; China, India, Indonesia, 
Malaysia, Philippines, South Korea, Singapore, Taiwan, and Thailand over the period of 
January 1, 2001 through December 31, 2011. The paper is considered to estimate Value at 
Risk (VaR) using an Extreme Value Theory applied in modeling extremes : Block maxima 
models modeled by the generalized extreme value (GEV) distribution; Threshold models 
realized large values over some high threshold, which can be simulated by the generalized 
Pareto distribution (GPD). 
 

3. Extreme Value Theory and Statistical Approaches 
 This paper is used Extreme Value Theory and Statistical Approaches. Extreme value 
theory relates to the asymptotic behavior of extreme observations of a random variable. It 
provides the fundamentals for the statistical modeling of rare events, and is used to compute 
tail risk measures. Researchers have contributed abundant theoretical discussion on EVT 
such as Embrechts et al. (1997), Reiss and Thomas (1997), and Coles (2001). Modeling 
Extreme Value Theory, there are two ways if identified extremes in data.  
 This paper is considered a random variable which may represent daily losses or 
returns. The first approach considers the maximum (or minimum) the variable takes in 
periods. The second approach focuses on the largest value variable over some high 
threshold. 
 Block Maxima or Generalized Extreme Value Distribution (GEV) An approach is 
the one of studying the limiting distributions of the sample extreme, which is presented 
under a single parameterization. In this case, extreme movements in the left tail of the 
distribution can be characterized by the negative numbers (Jiahn-Bang Jang, 2007) 
 Let iX  be the negative of the thi  daily MSCI Emerging Market Index price in Asia 
between day i  and day 1i  . Define as 1(ln ln )i i iX P P   where, iP and 1iP  are the 
daily MSCI Emerging Market Index price in Asia of day i  and day 1i  .  
 Suppose that 1, 2 ,..., nX X X  be the random variables with an unknown cumulative 
distribution functionCDF ; ( ) Pr( )iF x X x  . Extreme values are defined as maxima (or 
minimum) of the n  independently and identically distributed random variable 1, 2 ,..., nX X X . 
 Then, let nX  be the maximum negative side movements in the MSCI Emerging 
Market Index price in Asia returns, that is, 1, 2max( ,..., )n nX X X X . Since the extreme 
movements are the focus of this study, the exact distribution of nX  can be written as 
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 In practice the parent distribution F  is usually unknown or not precisely known. The 
empirical estimation of the distribution ( )nF a  is poor in this case. Fisher and Tippet (1928) 
derived the asymptotic distribution of ( )nF a . Suppose n and n are sequences of real 
number location and scale measures of the maximum statistic nX . Then the standardized 
maximum statistic 
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which has one of three forms of non-degenerate 
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 These forms go under the names of Gumbel, Frechet, and Weibull respectively. 
Here μ and σ are the mean return and volatility of the extreme values x  and   is the 
shape parameter or called 1

  the tail index of the extreme statistic distribution. With 

0, 0, 0      represent Gumbel, Frechet, and Weibull types of tail behavior 
respectively. In fact Gumbel, Frechet, and Weibull types can be fit for exponential, long, and 
short tails respectively. 

 Embrechts and Mikosch (1997) proposed a generalized extreme value (GEV) 
distribution which included those three types and can be used for the case stationary 
GARCH processes. GEV distribution has the following form 
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Then, suppose that block maxima 1, 2 ,..., nB B B  are independent variables from a GEV 
distribution, the log-likelihood function for the GEV, under the case of 0  , can be given 
as 



โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 2 525 

 

  เศรษฐกิจและสังคม 

 

  

1

1 1

1
ln ln 1 ln 1 1

k k
i i

i i

B B
L k

 


  



 

      
          

    
    4      

For the Gumbel type GEV form, the log-likelihood function can be written as 
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  As Smith (1985) declared that, for 0.5  , the maximum likelihood estimators, for 
, ,  and  , satisfy the regular conditions and therefore having asymptotic and consistent 

properties. The number of blocks, k and the block size form a crucial tradeoff between 
variance and bias of parameters estimation. 
 
 Peak over threshold or Generalized Pareto Distribution (GPD)   Jiahn-Bang 
Jang, 2007 stated that Peaks over Thresholds (POT) method utilizes data over a specified 
threshold. Define the excess distribution as  
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    7 

where h  is the threshold and F is an unknown distribution such that the CDF of the maxima 
will converge to a GEV type distribution. For large value of threshold h , there exists a 
function ( ) 0h  such that the excess distribution of equation (2) will approximate by the 
generalized Pareto distribution (GPD) with the following form 
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8

 
where 0x   for the case of 0 , and 0  x,   and  0 x h



 
 for the case of 0  . 

Define 1, 2 ,..., kX X X  as the extreme values which are positive values after subtracting 
threshold h . 
 For large value of h , 1, 2 ,..., kX X X is a random sample from a GPD, so the unknown 
parameters   and    h can be estimated with maximum likelihood estimation on GPD log-
likelihood function. Based on equation (7) and GPD distribution, the unknown distribution F  
can be derived as 
   , ( )( ) 1 ( ) ( ) ( )hF y F h H x F h         9 

Therefore the estimator of (9) is    ( ) 1 ( ) ; , ( ) ( )F h F h H x h F h       10 
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where   and ( )h  are parameters of GPD log-likelihood. High quantile VaR and expected 
shortfall can be computed using (9). First, define ( )  qF VaR q as the probability of 
distribution function up to thq quantile qVaR . 

Therefore,   
1

( ) ( ) 1 1q

n
V aR F q h h q

k


 

   
      

  
   11 

 Next, given that qVaR  is exceeded, define the expected loss size, expected shortfall
( )ES , as 

     | |q q q q qES E X X VaR VaR E X VaR X VaR        12 

 From (11), (Jiahn-Bang Jang, 2007) qES can be computed using qVaR  and the 
estimated mean excess function of GPD distribution.  

Therefore, 
 
 

( )

1 1

q
q

h hV aR
ES

 

 


 

 
      13 

 

4. The empirical result  
 4.1 The Generalized Extreme values (GEV) 
 The variance diagnostic plots for assessing the accuracy of the GEV model covers 
pending to the MSCI EM Asia index return are shown in Fig. 1. The probability plot 
corresponds to the model as near-linear but the quintiles plot corresponds to the model as 
near-linear only in the beginning while then diverge outward in the end. This means that the 
distribution of model is not reliable in the long term. The return level curve asymptotes to a 
finite level as a consequence of the positive estimate of ξ, though since the estimate is 
close to zero. The estimated curve is closed to linear. The density estimate seems 
consistent with the histogram of the data with short tailed in the left and the long tailed in the 
right. Maximization of the GEV log-likelihood for the data leads to the estimate:  
( , ,   ) = (0.0199, 0.0112, and 0.0793). Taking square roots, the standard errors are 
0.08839, 0.00085 and 0.00114 for , ,  and  respectively.   
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Figure 1: Diagnostic Plots for GEV Compared to the MSCI EM Asia Index Return 
Source: Computed Result 
 

Table 1:  The Summary Results of the MSCI EM Asia index return in the Next 10 Year 
(2012-2022) Based on Generalize Extreme Value Analysis  

 5-year 
(percentage) 

10-year 
(percentage) 

Value at Risk of the MSCI EM Asia index 
return 

3.73 4.76 

95% (3.337, 4.223) (4.149, 5.654) 
99% (3.227, 4.422) (4.049, 6.067) 

Source: Computed Result 
 

 Table 1 represents the MSCI EM Asia index return in US dollar based on 
Generalized Extreme Value Analysis in during the period between 1991 and 2011 in order to 
forecast the MSCI EM Asia index return for the next ten years (2012 to 2022). For the MSCI 
Asia index return will be increased as of 2012 to 2022. In 2017, the extreme values of the 
MSCI EM Asia index return will be 3.73% (3.227%, 4.422%) at the significant level of 99%. 
As mentioned that the log-likelihood estimates are  = 0.0199, = 0.0112, and  = 0.04736 
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therefore, for the next 10 years, Value at Risk from GEV estimates gives the result as 
4.76%. This implies that, the extreme loss in every year will exceed to 4.76% with 1% risk. It 
means that if we invest $1 US million in MSCI Asia index return, we are 99% confident that 
our daily loss at worst will not exceed $47,600 US. In other word, we are 1% confident that 
our loss return will exceed 4.76% or $47,600 US if we have an investment of $1 US million 
in that market. 
 4.2 The Generalized Pareto Distribution (GPD)  
 Figure 2 shows the mean residual life plot with approximate 99% confidence 
intervals for the daily MSCI EM Asia index return. The graph appears to curve from u=0 to 
u≈12, beyond which it is approximately linearity. Accordingly, it might be concluded that 
there is some evidence for linearity around u=0 to u=8. Moreover, figure 3 can show more 
obvious mean residual life plot for parameter estimate, for which the selected threshold of 
u=7 is reasonable .There are 31 cases of over-the-threshold occurrences u=7 in the 
complete set of 2,563 observations. 
 Diagnostic plots for the threshold model are shown in Fig. 4. The accuracy 
correspondence to the probability plot and quartile plot is unconvincing because the curve is 
only about near-linear. Also, the return level illustrates the large certainties that correspond 
exactly to the model. 

Figure 2: Mean residual life plot for the daily MSCI EM Asia index return 
Source: Computed Result 
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Figure 3: Parameter estimates against threshold for the daily MSCI EM Asia index return 
Source: Computed Result 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4: Diagnostic plots for threshold model fitted to the daily MSCI EM Asia index return 
Source: Computed Result 
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Table 2:  The Summary Results of the MSCI EM Asia index return in the Next 10 Year 
(2012-2022) Based on Generalized Pareto Distribution Analysis 

 5-year 
(percentage) 

10-year 
(percentage) 

Value at Risk of the MSCI EM Asia index 
return 

4.95 5.64 

95% (2.538, 3.7506) (2.9040, 4.537) 
99% (2.4845, 4.1108)   (2.7039, 4.8927) 

Source: Computed Result 
 

 Table 2 represents the daily MSCI EM Asia index return in US dollar based on 
Generalize Pareto Distributions Analysis in during period of 1985-2011 to forecast the daily 
MSCI EM Asia index return of the next ten year (2012-2022). For the daily MSCI EM Asia 
index return will increase from 2012 to 2022. In the 2017 the extreme values of the daily 
MSCI EM Asia index return will be 4.95% (2.4845%, 4.1108%) at the significant level of 
99%. In 2022 the extreme values of the daily MSCI EM Asia index return will be 5.64% 
(2.7039%, 4.8927%) at the significant level of 99%.  
 The log-likelihood estimates are  = 0.0597 and  = 0.03188. Therefore, this study 
gives the result of Value at Risk at different value depended on time. For the next 10 years, 
Value at Risk from GPD estimates gives the result as 5.64%. This implies that, the extreme 
loss in daily 10 years return will exceed to 5.64% with 1% risk. It means that if we invest $1 
US million in index return, we are 99% confident that our daily loss at worst will not exceed 
$56,400 US during one trade day. In other word, we are 1% confident that our daily loss will 
exceed to 5.64% or $56,400 US during one trade day if we have an investment of $1 US 
million in that market. Then, Expected Shortfall which is the average amount that is lost over 
a given day, assuming that the loss is greater than the 99th percentile of the loss distribution 
(Artzner, et al., 1999), shows the result as 6.034% with 99% confidence intervals. It means 
that the maximum loss in one-day will be 6.034% with 99% confidence intervals. In other 
word, if we invest $1 US million in the MSCI EM Asia index, we are 99% confident that the 
daily average amount loss over the 99th percentile of the loss distribution is $60,340 US. 
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5. Conclusions 
 This study investigates the estimation a value at risk of MSCI EM Asia index return. 
Empirical research reveals that MSCI EM Asia index return when modeled after Generalized 
Extreme Value (GEV) is 4.76%. This implies that, the extreme loss in every year will exceed 
to 4.76% with 1% risk. Then, it is shown that the Generalize Pareto Distributions (GPD) fits 
the tails of the return distributions well. Estimation of left tails at 0.999 percentile along with 
99 percent confidence interval show that it is possible to observe over 5.64% loss in one 
day and an expected shortfall is 6.03% in a single day. 
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คุณภาพและคุณค่าการบริการที่มีผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมของลูกค้าชาวต่างชาติ 
ในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพไทย  กรณีศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 

Service and Value Quality Affecting to Foreign Customers’ Behavioral Intentions in the 
Thai Healthcare Industry: A Case Study of Bangkok Hospital Pattaya 

 
สิรินธร  เนื่องจํานงค์ 
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บทคัดย่อ 
 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ มีแนวโน้มการขยายตัวสอดคล้องกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจที่มีความสําคัญและมีแนวโน้มการเติบโตสูง โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาค
อาเซียนมุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการด้านสุขภาพ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นภายหลังจากการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558   ใน
สภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นองค์กรต่างๆ จําเป็นต้องกําหนดกลยุทธ์ให้มีความสามารถหลักในเชิงการ
แข่งขันเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันซึ่งมีความสําคัญต่อรายได้มหาศาลที่จะเข้าสู่ประ เทศไทย 
งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยคุณภาพและคุณค่าการบริการที่มีผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมของลูกค้า
ชาวต่างชาติระหว่างปี พ.ศ. 2554 ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านความเชื่อม่ันสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดและปัจจัยด้านความพยายามอํานวยความสะดวกสร้างการรับรู้คุณค่าการบริการให้แก่
ชาวต่างชาติส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมด้านกลับมาซื้อซ้ํามากที่สุดสําหรับการบริการทาง
การแพทย ์
 

ค ำส ำคัญ: คุณภาพบริการ  คุณค่าการบริกา, เจตนาเชิงพฤติกรรม 
 

Abstract 
At present, the healthcare industry is likely to expand in consistent with the tourism 

industry. The business group is very important and the growing trend has great potential. 
The countries in the ASEAN region are developing tourist attractions and healthcare 
services to accommodate the number of tourists that are expected to increase after the 
move to the ASEAN Economic Community in 2015. In this situation of increasing 
competition, each organization has to set up a strategic plan to be competitive in 
comparison to its competitors and this is the most sinigficant towards hugh revenue to 
Thailand. This research studied service and value quality affecting to foreign customers’ 
behavioral intentions in the thai healthcare industry during the year 2011 and found that the 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=aec%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww2.oae.go.th%2Fbiae%2FArticle%2F_aec15OCT50.pdf&ei=kjFQT_u6BcnJrAej75zdDQ&usg=AFQjCNFZPUtdxxr2y6DWIK-bElY_4h5a5Q


โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 2 535 

 

  เศรษฐกิจและสังคม 

 

confidence created the highest customer statisfaction and the effort to facilitate customer 
needs created the recognition of service value to foreign customers which affects their 
behavioral intentions to return for repetition of the medical services. 

 

Keywords: Service Quality, Service Value, Behavioral Intentions 
 
บทนํา 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ มีแนวโน้มการขยายตัวสอดคล้องกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจที่มีความสําคัญและมีแนวโน้มการเติบโตสูง โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาค
อาเซียนที่มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการด้านสุขภาพเพื่อรองรับจํานวนนักท่องเที่ยวที่คาด
ว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นภายหลังจากการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN 
Economic Community: AEC) อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2558 ในสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น
ประเทศสมาชิกอาเซียนจะร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจในการเปิดเสรีสินค้าและบริการไปสู่เป้าหมาย
ร่วมกัน ดังนั้นธุรกิจต่าง ๆ จําเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการ
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพของสินค้า รวมถึงรักษาระดับ
มาตรฐานการให้บริการอย่างดีที่สุด (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2554) อุตสาหกรรมบริการสุขภาพนับเป็น
หนึ่งในหลายธุรกิจที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาภาคบริการมีศักยภาพในการเติบโตและสร้าง
เศรษฐกิจโดยรวม นํารายได้มหาศาลเข้าสู่ประเทศประกอบกับปัจจุบันทวีปเอเชียจัดเป็นตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งธุรกิจโรงพยาบาลถือได้เป็นหนึ่งในธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
ดังนั้นคําว่าศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ของเอเชีย (Medical Hub of Asia) จึงเป็นเป้าหมายหลัก
ของหลายประเทศภายใต้สถานการณ์ท่ีมีการแข่งขันสูง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาธุรกิจบริการสุขภาพ
สามารถสร้างรายได้จากการใช้บริการของชาวต่างชาติเป็นมูลค่าถึง 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ภายในปี พ.ศ. 2550 โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 12.7 ของตลาดโลกที่คาดว่ามีมูลค่าตลาดรวมถึง 
26.77 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีการประมาณการไว้ว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 17.6 ในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2555 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2546) ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีและมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะความร่วมมือของภาคเอกชนจะมีส่วนสําคัญในการ
ผลักดันให้อุตสาหกรรมบริการสุขภาพเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ตั้งอยู่ในเมืองพัทยาซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลกมาเที่ยวตลอดทั้งปี ซึ่งได้รับความไว้วางใจ
จากผู้รับบริการชาวต่างประเทศถึงปีละกว่า 100,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2553 สามารถทํารายได้
กว่า 1,200 ล้านบาท ซึ่งส่วนแบ่งรายได้ร้อยละ 60 มาจากชาวต่างชาติ (โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, 
2554)  จากโอกาสการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จึงจําเป็นต้องกําหนด
กลยุทธ์ให้องค์กรมีความสามารถหลักในเชิงการแข่งขันพร้อมกําหนดวิสัยทัศน์จะเป็นสถานบริการ
ทางการแพทย์ที่เป็นเลิศมีมาตรฐานสูงด้วยคุณภาพในระดับสากลเพื่อความไว้วางใจและพึงพอใจ
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สูงสุดของผู้รับบริการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญ
ของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงคุณภาพการบริการ 
คุณค่าการบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจทําให้เกิดเจตนาพฤติกรรมการใช้บริการด้านการแพทย์
ของลูกค้าชาวต่างชาติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกําหนดกลยุทธ์พร้อมกับพัฒนางานบริการ
ของโรงพยาบาลโดยรวมได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของ

ลูกค้าชาวต่างชาติที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณค่าการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า

ชาวต่างชาติที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับเจตนาเชิงพฤติกรรมของชาวต่างชาติ

ในการใช้บริการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการใช้บริการของ 

ลูกค้าชาวต่างชาติในโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 
2. การรับรู้คุณค่าบริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการใช้บริการ 

ของลูกค้าชาวต่างชาติในโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 
3. ความพึงพอใจในการบริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตนาเชิงพฤติกรรมของ 

ลูกค้าชาวต่างชาติในการใช้บริการของชาวต่างชาติในโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย  
 การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็น
ชาวต่างชาติ ที่เข้าใช้บริการในโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 
พ.ศ.2554 จํานวน 459 คนโดยครอบคลุมถึง ชาวต่างชาติที่พํานักอยู่ในประเทศไทย (Expatriates) 
กลุ่มนักท่องเที่ยวและใช้บริการรักษาพยาบาลบางส่วน (Tourist) กลุ่มที่เดินทางมาเพื่อการรักษา
โดยเฉพาะ (Medical Toursim) โดยการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane, 1967) โดยกําหนดความเชื่อม่ันท่ีร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อนเท่ากับร้อยละ 5 (สิน  
พันธุ์พินิจ, 2553)  

 
21 Ne

N
n


                       

เมื่อ  n = จํานวนตัวอย่างที่จะต้องทําการสุ่มเก็บ 
N = จํานวนประชากรที่ทราบค่าซ่ึงเท่ากับ 130,407 คน (ข้อมูล ปี 2553 ) 

e = ค่าความคลาดเคลื่อน โดยในการวิจัยครั้งน้ีกําหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.05 
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 ดังนี้แทนค่าสูตรจะได้ขนาดตัวอย่าง คือ  
        n     =              130,407 
                            1+ 130,407 ( .052) 
   n     =       398.78 คน    =     399  คน 
 

 จากการคํานวณพบว่า ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 399 คน ผู้วิจัยจะสํารองตัวอย่างเพื่อ
ป้องกันข้อมูลที่อาจจะไม่สมบูรณ์เพิ่มอีกร้อยละ 15 ดังนั้นจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจํานวน 
459 คน และใช้ข้อมูลด้านประชาการศาสตร์มาคํานวณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สําหรับข้อมูลด้าน
ความพึงพอใจคํานวณโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน Regression และ Correlation 
 ทั้งนี้การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลโดยมีการ
ตรวจสอบคุณภาพและทดสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลทั้งด้านความเที่ยงตรง(Validity) และความ
น่าเชื่อถือได้ (Reliability) ซึ่งขั้นตอนในการทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 
(ประคอง  กรรณสูต, 2534) ดังนี ้ 
 1.  การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity Content)นําแบบสอบถามที่ได้เรียบเรียงแล้วไป
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องในการนําไปเก็บ
ข้อมูลจริง 

2.  ผู้วิจัยนําแบบสอบถามฉบับร่างไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพื่อทดสอบความ
เชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามในส่วนที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  โดยนํา
ผลของข้อมูลเฉพาะท่ีมีการวัดค่าอัตราส่วนประมาณค่ามากําหนดหาความเชื่อม่ัน โดยวิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า ( - Coefficient) โดยใช้สูตรของ Cronbach (1974) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
คํานวณได้มีค่า ตามสูตรดังน้ี 

สูตร                
















2

2

)1(
1

tSt

St

n

n
   

   = ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
 n   = จํานวนข้อของแบบสอบถาม 

 2St   = ผลรวมของค่าความแปรปรวนรายข้อ 
2Si   = ค่าความแปรปรวนรายข้อ 
2

tSt   = ค่าความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
อุปกรณ์และวิธีการ 
 เครื่องมือคือ แบบสอบถาม (Questionaire) ในการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยแบบสอบถามที่ใช้ชนิดของคําถามปลายปิดซึ่งได้กําหนดคําตอบไว้ให้เลือกตอบ  
(Multiple Choices) และแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ สําหรับแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 3 คือ ส่วนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์  ได้แก่  เพศ อายุ 
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สัญชาติ การศึกษา อาชีพ และพฤติกรรมต่างๆของนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบสถิติพรรณาและรายงานผลในรูปของร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐานและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สว่นท่ี 2 และ 3 แบบสอบถามเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ ใช้สถิติประเภท Correlation ทํา
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว และ Regression ใช้วิเคราะห์ความสําคัญของตัวแปร
อิสระท่ีมีต่อตัวแปรตามและการประเมินค่าตัวแปรหนึ่งเม่ือเทียบกับอีกตัวแปรหนึ่ง 

 

ผลการวิจัย 
จากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือลูกค้าชาวต่างชาติในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพไทยของ

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา  มีลักษณะข้อมูลทั่วไปดังนี้ 
   

ตารางที่1 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล รายได้ อาชีพ 
ประเภทของชาวต่างชาติ ช่องทางการติดต่อ (N = 405 คน) 

ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
  ชาย 

 
237 

 
58.8 

  หญิง 168 41.5 
ช่วงอายุ 
  ไม่เกิน 30 ปี 

 
8 

 
2.0 

  31 – 40 ปี 38 9.4 
  41 – 50 ปี 42 10.4 
  51 – 60 ปี 115 28.4 
  61 – 70 ปี 114 28.1 
  71 ปี ขึ้นไป 88 21.7 
รายได้ 
  ต่ํากว่า 3,000 US$ 

 
43 

 
10.6 

  3,000 – 4,999 US$ 124 30.6 
  5,000 – 9,999 US$ 140 34.6 
  10,000 – 29,999 US$ 97 24.0 
  มากกว่า 30,000 US$ 1 0.2 
อาชีพ 
  เจ้าของธุรกิจ 

 
111 

 
27.4 

  พนักงานบริษัท 47 11.6 
  แม่บ้าน 
  เกษียณ 

71 
152 

17.5 
37.5 
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ตารางที่1 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล รายได้ อาชีพ 
ประเภทของชาวต่างชาติ ช่องทางการติดต่อ (N = 405 คน) (ต่อ) 

ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 
 ประเทศ 
  อังกฤษ 
  นอร์เวย ์

 
109 
37 

 
26.9 
9.1 

  โอมาน 33 8.1 
  ออสเตรีย 32 7.9 
การชําระค่ารักษาพยาบาล 
  สวัสดิการรัฐบาล 

 
24 

 
5.9 

  ประกันส่วนบุคคล 216 53.3 
  ชําระเงินเอง 165 40.7 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่าเป็นเพศชาย  อายุ 51 – 60 ปี ซึ่งอยู่ในวัย
เกษียณมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.4 ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 5,000 - 9,999 US$ สําหรับ
กลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติที่เกษียณแล้วมาพักอาศัยในประเทศไทยเดินทางมาจากประเทศแถบยุโรป   
ช่องทางการติดต่อเพื่อมารับบริการด้านสุขภาพจะสะดวกเดินเข้ามารับการรักษาด้วยตนเอง 141 คน
คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 และมีประกันส่วนบุคคลร้อยละ 53.3 
 

ตารางที่2:  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
ด้านคุณภาพการบริการเป็นรายด้าน 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ  SD ระดับ 
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 4.41 0.686 มากที่สุด 
2. ด้านความเชื่อม่ัน  4.05 0.833 มาก 
3. ด้านการตอบสนองความต้องการ  4.33 0.578 มากที่สุด 
4. ด้านการเข้าถึงจิตใจ 4.28 0.641 มากที่สุด 
5. ด้านความน่าเชื่อถือ 4.15 0.661 มาก 

รวม 4.25 0.697 มากที่สุด 
  
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าระดับความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติในโรงพยาบาล

กรุงเทพพัทยาที่มีต่อคุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และลําดับสูงสุดคือ ด้านความ
เป็นรูปธรรมของบริการ 0.686 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
การรับรู้คุณค่าการบริการเป็นรายด้าน 

การรับรู้คุณค่าการบริการ  SD ระดับ 
1. ด้านราคา  3.81 0.738 มาก 
2. ด้านเวลา 3.63 0.797 มาก 
3. ด้านความพยายามอํานวยความสะดวก 4.42 0.623 มากที่สุด 

รวม 4.00 0.795 มาก 
 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าระดับความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติในโรงพยาบาล
กรุงเทพพัทยาที่มีต่อการรับรู้คุณค่าการบริการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และลําดับสูงสุดคือ ด้าน
ความพยายามอํานวยความสะดวก 0.623 

 

ตารางที่4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อด้าน
เจตนาเชิงพฤติกรรมเป็นรายด้าน 
ความคิดเห็นด้านเจตนาเชิงพฤติกรรม  SD ระดับที่เห็นด้วย 
1. ด้านการซื้อซ้ํา 4.37 0.607 มากที่สุด 
2. ด้านการบอกต่อ 4.43 0.618 มากที่สุด 
3. ด้านความจงรักภักดี 4.10 0.635 มาก 

รวม 4.32 0.629 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าระดับความคิดเห็นด้านเจตนาเชิงพฤติกรรมโดยรวมของลูกค้า
ชาวต่างชาติในโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยามีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด และลําดับสูงสุดคือ  
ด้านการบอกต่อ 0.618 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐาน 
 

ตารางที่ 5: แสดงปัจจัยด้านคุณภาพการบริการและการรับรู้คุณค่าบริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความพึงพอใจในการใช้บริการของชาวต่างชาติในโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา  โดยใช้สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของ Pearson (Pearson Correlation) 

ปัจจัยคุณภาพและคุณค่าการบริการ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

r p-value n 
ด้านความเป็นรูปธรรม 0.29** 0.0000 405 
ด้านความเชื่อม่ัน 0.40** 0.0000 405 
ด้านการตอบสนอง 0.19** 0.0000 405 
ด้านการเข้าถึงจิตใจ 0.29** 0.0000 405 
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ปัจจัยคุณภาพและคุณค่าการบริการ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

r p-value n 
ด้านความน่าเชื่อถือ 0.32** 0.0000 405 
ด้านราคา 0.37** 0.0000 405 
ด้านเวลา 0.34** 0.0000 405 
ด้านความสะดวกสบาย 0.44** 0.0000 405 

*    ระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
**  ระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
 

สําหรับการทดสอบสมมติฐานที่ 1 และ 2  โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson 
(Pearson Correlation) พบว่า ความพึงพอใจในการใช้บริการมีความสัมพันธ์กับปัจจัยคุณภาพและ
คุณค่าการบริการทุกตัว ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 และ 0.01 สามารถเรียงลําดับค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) จากมากไปน้อยของปัจจัยคุณภาพการบริการและการรับรู้คุณค่าบริการที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการใช้บริการได้ดังนี้ ด้านความสะดวกสบาย  ด้านความ
เชื่อม่ัน ด้านราคา ด้านเวลา ด้านการเข้าถึงจิตใจ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความเป็นรูปธรรมของ
บริการ และด้านการตอบสนองความต้องการ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.44, 0.40, 
0.37, 0.34, 0.32, 0.29, 0.29 และ 0.19 ตามลําดับ 

จากนั้นวิเคราะห์ความสามารถในการทํานายกลุ่มปัจจัยคุณภาพการบริการ คุณค่าการ
บริการโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อคัดเลือกปัจจัยต่าง ๆ ในการอธิบายความพึงพอใจ
ในการใช้บริการของลูกค้าชาวต่างชาติในโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา  

 

ตารางที่ 6: สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) วิธี Stepwise 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อคัดเลือกปัจจัยต่าง ๆ ที่ดีที่สุด 

ปัจจัยคุณภาพ 
และคุณค่าการบริการ 

R R2 
Adjusted 

R2 
B 

Std. 
Error 

Beta t p-value 

(ค่าคงที)่ 
ความเชื่อม่ัน 
ด้านราคา 
การเข้าถึงจิตใจ 
ความ
สะดวกสบาย
ความเป็น
รูปธรรม 

0.5
5 

0.3
0 

0.29 0.13 
0.34 
0.14 
0.17 
0.20 
0.12 

0.36 
0.06 
0.04 
0.05 
0.06 
0.06 

 
0.25 
0.18 
0.16 
0.15 
0.10 

0.35 
5.47 
3.79 
3.58 
3.32 
2.20 

0.7240 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0010 
0.0280 
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สมการ  
55443322110 xxxxxy  



 
ความพึงพอใจในการใช้บริการ    0.13 + 0.34(ความเชื่อมั่น) + 0.14(ราคา) + 0.17 

(การเข้าถึงจิตใจ) + 0.20(ความสะดวกสบาย) + 0.12(ความเป็นรูปธรรม) 
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.29 นั่นคือ

ด้านความเชื่อม่ัน ด้านราคา ด้านการเข้าถึงจิตใจ ความสะดวกสบาย ด้านความเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็น
ปัจจัยท่ีดีที่สุดสามารถอธิบายภาพรวมของความพึงพอใจในการใช้บริการได้ร้อยละ 29 

 

ตารางที่ 7: สถิติทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับเจตนาเชิงพฤติกรรมโดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson (Pearson Correlation) 

ความพึงพอใจกับเจตนาเชิง
พฤติกรรม 

ระดับเจตนาเชิงพฤติกรรม 
การซื้อซ้ํา การบอกต่อ ความจงรักภักดี 

ความพึงพอใจ 
  r 
  p-value 
  n 

 
0.54** 
0.0000 

405 

 
0.37** 
0.0000 

405 

 
0.34** 
0.0000 

405 
*   ระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
**  ระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
 

ผลวิเคราะห์พบว่า เรียงลําดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)   จากมากไปน้อยของระดับ
เจตนาเชิงพฤติกรรมที่ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจ ได้ดังนี้  ด้านการซื้อซ้ํ า 
(Repurchase), ด้านการบอกต่อ (Word of Mouth) และด้านความจงรักภักดี (Loyalty) มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.54, 0.37 และ 0.34 ตามลําดับ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาคุณภาพและคุณค่าการบริการที่มีผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมของลูกค้า
ชาวต่างชาติในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ พบว่าปัจจัยของคุณภาพการบริการ คือ ด้านความเป็น
รูปธรรม ด้านความเชื่อม่ัน ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการเข้าถึง
จิตใจ และปัจจัยของคุณค่าการบริการ คือ ราคา เวลา  ความพยายามอํานวยความสะดวก ทุกตัวนั้น
มีความสัมพันธ์และมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าชาวต่างชาติที่โรงพยาบาล
กรุงเทพพัทยาอยู่ในระดับกลาง  ซึ่งให้ความสําคัญสูงสุดสําหรับปัจจัยด้านคุณภาพการบริการในด้าน
ความเชื่อม่ันอาทิเช่น  ชื่อเสียงของสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลนานาชาติ
เป็นเพราะโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยามีวิสัยทัศน์มุ่งม่ันที่จะเป็นผู้นําในการให้บริการทางการแพทย์ที่
ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล หรือได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลกจนได้รับรองมาตรฐาน
การบริการระดับสากล JCI (โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, 2554) ตลอดจนความน่าเชื่อถือในบุคลากร
ทางการแพทย์ คือ แพทย์และพยาบาลให้ข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลอย่างชัดเจน ความระมัดระวัง



โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 2 543 

 

  เศรษฐกิจและสังคม 

 

ในการวินิจฉัยโรค รวมถึงขั้นตอนการเก็บรักษาข้อมูลการรักษาพยาบาลโดยคํานึงถึงสิทธิ์ผู้ป่วย โดย
จะเห็นได้จากขั้นตอนการจัดเก็บฐานข้อมูลต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ที่ข้อมูลทั้งหมด ซึ่งคณะ
ผู้บริหารให้ความสําคัญและมีการลงทุนสูงเพื่อพัฒนาต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สําหรับคุณค่า
การบริการลูกค้าชาวต่างชาติให้ความสําคัญในด้านความพยายามอํานวยความสะดวกสบายสามารถ
เข้าถึงบริการของโรงพยาบาลได้โดยง่ายในการเข้ารับบริการและรับข่าวสารของโรงพยาบาล
ตลอดจนเรื่องของราคาเพราะชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอยู่ในวัยเกษียณมี
รายได้ค่อนข้างจํากัดและปัจจุบันสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายในการ เปรียบเทียบราคาค่า
รักษาพยาบาล 

สําหรับผลของการศึกษาความพึงพอใจในการบริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตนาเชิง
พฤติกรรมของลูกค้าชาวต่างชาติที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยามีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับกลาง กล่าวคือ เม่ือเกิดความพึงพอใจแล้วมีผลทําให้เกิดเจตนาเชิงพฤติกรรมใน
ด้านการกลับมาซื้อซ้ํามากที่สุด 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การทราบถึงจุดแข็งด้านการ

ให้บริการสําหรับธุรกิจบริการสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญเพราะสามารถนําไปพัฒนาและปรับกลยุทธ์สร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ ในจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่ามีข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้ง
ต่อไปดังนี้ 1) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคของชาวต่างชาติแต่ละเชื้อชาติให้
ละเอียด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้ 2) ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของเหตุจูงใจ หรือ 
องค์ประกอบการตัดสินใจเข้ารับบริการด้านบริการสุขภาพไทยที่ประเทศไทยให้ละเอียด  3) ควร
ทําการศึกษาความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีต่อมาตรฐานการรักษาพยาบาลของประเทศไทยเม่ือ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ น.พ. พิชิต  กังวลกิจ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ที่อนุญาตให้ทํา
การวิจัย และคุณนีรชร  ศิริสัมพันธ์  ผู้ให้คําปรึกษาและข้อมูลในการทําวิจัย  
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ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจใช้บริการรถสี่ล้อแดงและรถส่วนตัวของประชาชน 
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

The Relationship Between the People’ Decisions of Using Public Transportation  
(Red Taxi Truck) and Private Vehicles in Chiang Mai Municipality 

 
พริมรตา  กองเพียร 

 ผทัยรัตน์ ภาสพิพัฒน์กุล 
นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
บทคัดย่อ 
 

เนื่องจากเชียงใหม่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและศูนย์กลางของภาคเหนือ แต่กลับ
ขาดระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถูกผูกขาดอยู่กับ “รถสี่ล้อแดง” มาเป็นเวลานาน ใน
ขณะเดียวกันกลับมียอดจดทะเบียนรถส่วนตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดปัญหามลพิษและ
การจราจรคับคั่ง ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจใช้
บริการรถสี่ล้อแดงและรถส่วนตัวของประชาชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วยวิธี Bivariate 
Probit Model โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจํานวน 500 ชุด จากประชาชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าโดยสาร, ระยะเวลาเดินทางจากที่พักไปยังจุดรอรถ, ภาวะ
เศรษฐกิจ/ราคาน้ํามัน, ปัญหาการไม่มีระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่น, และกิริยามารยาทของ
พนักงานขับรถ นั้น เป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้รถส่วนตัวให้หัน
มาใช้บริการรถสี่ล้อแดงได้ ซึ่งหากมีการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการและระบบของรถสาธารณะ  จะ
ช่วยเพิ่มความนิยมในการใช้และลดพลังงานตามนโยบายประหยัดพลังงานของประเทศได้อีกด้วย  
 

คําสําคัญ สี่ล้อแดง รถส่วนตัว Bivariate Probit Model  
 

Abstract 
 Since Chiang Mai is known as the city of travels and the center of Northern region. 
However, it still has an inefficient public transportation system. It is retained by "Red Taxi 
Truck" for a long time. As meanwhile, the new private vehicles registrations increase 
steadily. This can cause the pollution problems and the traffic congestion. Therefore, the 
purpose of this study is to study the Relationship Between the People’ Decisions of Using 
Public Transportation (Red Taxi Truck) and Private Vehicles in Chiang Mai Municipality The 
analysis was based on Bivariate Probit Model with data collected by questionnaire survey  
from a sample of 500 population in Chiang Mai municipality. The result showed that factors 
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affecting the decision are “fare”, “oil prices” , “time period – home to station”, “no alternative 
modes of transportation” and “politeness of drivers” which can changing the behaviour from 
Private Vehicles to Public Transportation (Red Taxi Truck). This will be useful to improve the 
services and the public transportation systems for increasing the behaviors to use more 
public transportations and also saving the energy due to the country's energy policy as well. 
 

Keywords: Red taxi Truct, Private Vehicles, Bivariate Probit Model 
 
1. บทนํา 
 เนื่องจากเมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ 
(ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่, 2554) อีกทั้งเชียงใหม่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวอันดับ 2 ที่ดีที่สุด
ของโลก และของภูมิภาคเอเชีย (รองจากกรุงเทพมหานคร) ประจําปี 2553 อีกด้วย (Travel & 
Leisure, 2010) ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้คนจากภูมิภาคต่างๆและจากทั่วโลก หลั่งไหลเข้ามายังจังหวัด
เชียงใหม่เป็นจํานวนมาก ดังนั้นเมืองที่มีขนาดใหญ่เช่นน้ี จึงต้องการระบบ 
ขนส่งมวลชนที่เหมาะสม เพื่อรองรับความต้องการที่มีในปัจจุบัน 
 ระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มขึ้นตั้งแต่ในช่วงที่พระราชบัญญัติการขนส่งทาง
บก พ.ศ. 2497 ประกาศบังคับใช้ โดยในเขตเมืองเชียงใหม่ รถสองแถว (รถสี่ล้อแดง)  ประชาชน
นิยมใช้บริการมากที่สุด แต่ปัจจุบันรถสี่ล้อแดงที่ดําเนินการให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ 
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสมจนเป็นทางเลือกในการเดินทาง
ได้ เนื่องจากอัตราค่าโดยสารที่ค่อนข้างสูงหรือคิดราคาในกรณีเหมาจ่ายซึ่งถูกกําหนดจากการตกลง
กันระหว่างผู้ประกอบการและผู้โดยสาร นอกจาก นี้เส้นทางในการให้บริการนั้นไม่มีความชัดเจน ไม่
สามารถระบุเวลาเดินทางได้แน่นอน และผู้ขับรถจะเป็นผู้กําหนดเส้นทางในการให้บริการในแต่ละวัน 
ซึ่งบ่อยครั้งเป็นเส้นทางที่วกวนเพื่อพยายามเพิ่มจํานวนผู้โดยสาร แต่กลับส่งผลให้ระยะเวลาการ
เดินทางเพิ่มขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งยังไม่มีจุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสารที่แน่นอนเนื่องจากจุดจอดรับ-ส่งนั้น
ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้โดยสาร ทําให้กีดขวางการจราจรอยู่เสมอ ทําให้การ
ใช้บริการรถสี่ล้อแดงไม่เป็นที่นิยมของประชาชน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2554) ดังนั้นจึงส่งผลให้ประชาชนมีอัตราการครอบครองรถส่วนตัวในอัตราสูงอย่างรวดเร็ว  โดยมี
อัตราการใช้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วง ปี พ.ศ. 2549 ถึง ปี พ.ศ. 2553 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถเก๋ง) 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) และรถจักรยานยนต์ เป็นกลุ่มยานพาหนะที่มีอัตราการจด
ทะเบียนเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิด
ปัญหาจราจรติดขัด และมลภาวะทางอากาศในปัจจุบัน 
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลรถที่จดทะเบียนในจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2549 ถึง ปี พ.ศ. 2553 
ประเภทรถ 2549 2550 2551 2552 2553 

1.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 106,650 122,135 131,962 140,657 152,024 

2.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน 9,753 10,573 10,616 10,800 11,119 

3.รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 132,880 145,963 153,101 158,682 166,297 
4.รถจักรยานยนต์ 482,593 531,361 549,661 564,032 587,844 
5.รถโดยสารขนาดเล็ก 3,583 3,322 2,671 2,396 2,329 

แหล่งที่มา: ฝ่ายทะเบียนรถ สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล วันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554) 
 

 หากมีการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะให้ดีขึ้น จะสามารถลดอัตราการครอบครองรถส่วนตัว
ของประชาชนได้ และยังสามารถลดสภาพการจราจรติดขัด รวมถึงปัญหามลภาวะทางอากาศและ
อุบัติเหตุลงได้อีกด้วย  ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจใช้
บริการรถสี่ล้อแดงและรถส่วนตัวของประชาชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้น
ด้านพฤติกรรม การตัดสินใจ ปัญหา รวมถึงแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารถสี่ล้อแดง ให้มี
ประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการและระบบของรถสาธารณะ เพื่อ
เพิ่มความนิยมในการใช้และลดพลังงานตามนโยบายประหยัดพลังงานของประเทศอีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจัยของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อการตัดสินใจใช้
รถสี่ล้อแดง 
     2.2 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจใช้บริการรถสี่ล้อแดงและรถส่วนตัวของ
ประชาชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
3.1 ขอบเขตประชากรและการกําหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

การศึกษาความสัมพันธ์ของการตัดสินใจใช้บริการรถสี่ล้อแดงกับการตัดสินใจซื้อรถส่วนตัว
ของประชาชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชาชนภายในตัวเมือง จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น ซึ่งการกําหนดขนาดตัวอย่างเพื่อสํารวจโดยใช้
แบบสอบถามในครั้งนี้ ได้นําเทคนิคการกําหนดตัวอย่างอย่างง่ายของ Yamane กรณีทราบจํานวน
ประชากร และประชากรมาก โดยกําหนดให้ระดับความเชื่อม่ัน 95% จํานวนประชากรในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2552 มีจํานวน 238,460 คน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, ธันวาคม 2554) 
ดังนั้นจะมีจํานวนขนาดตัวอย่างทั้งสิ้นประมาณ 400 ตัวอย่าง แต่ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ขนาด
ตัวอย่างทั้งสิ้น 500 ตัวอย่าง 
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 3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร ผู้วิจัยได้ทําการโดยการอ่านและศึกษารายละเอียด

เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี ผลงานวิจัย รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากนั้นทําการเรียบเรียงข้อมูล และ
ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้ทําการโดยการเก็บแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ2. ข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้ยานพาหนะของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็นส่วนของรถ 
ส่วนตัวและส่วนของรถสี่ล้อแดง 
 

4. อุปกรณ์และวิธีการ 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในส่วนของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและด้านปัจจัยที่

มีผลต่อการตัดสินใจใช้รถส่วนตัวและรถสี่ล้อแดงนั้น ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จากโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ การนําเสนอผลในรูปตารางร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
จากนั้นนําเสนอผลวิเคราะห์ในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย 

4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจใช้บริการรถสี่ล้อแดงและรถส่วนตัวโดยเลือกใช้วิธีการ
แบบจําลองไบวาริเอจโพรบิท (Bivariate Probit Model) ซึ่งมีการตัดสินใจมากกว่า 1 ทางเลือกในเวลาเดียวกันคือ 1. 
การตัดสินใจใช้ รถสี่ล้อแดง และ 2. การมีรถส่วนตัว เม่ือกําหนดให้ความน่าจะเป็นของการตัดสินใจใช้บริการรถสี่ล้อ
แดงและรถส่วนตัวมีรูปแบบการแจกแจงของตัวรบกวนเป็นแบบปกติ แล้วนําตัวแปรที่รวบรวมจากแบบสอบถามมา
ปรับปรุงเป็นตัวแปรหุ่นหรือค่าจริงที่วัดได้ แล้วนําตัวแปรต่าง  ๆมาศึกษาหาความสัมพันธ์ของการตัดสินใจใช้
บริการรถสี่ล้อแดงและรถส่วนตัว ของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีตัวแปรใน
การศึกษาดังนี ้

1Y = 1   เมื่อประชาชนตัดสินใจใช้รถส่วนตัว 1Y = 0  เมื่อประชาชนไม่ตัดสินใจใช้รถส่วนตัว 

2Y  = 1 เมื่อประชาชนตัดสินใจใช้รถสี่ล้อแดง 2Y = 0 เมื่อประชาชนไม่ตัดสินใจใช้รถสี่ล้อแดง 
 

ตารางที่ 4 ตัวแปรต้นท่ีถูกพิจารณาในการสร้างแบบจําลอง 
 ตัวแปร  คําอธิบาย 
ข้อมูล
ทั่วไป 

เพศ   1=ชาย,  0=หญิง 
อายุ   มีหน่วยวัดเป็นปี 
สถานภาพ   1=โสด,  0=อื่นๆ 
การศึกษาประถมศึกษา   1= ประถม, 0= อื่นๆ 
การศึกษามัธยม/อาชีวะ  1= มัธยม/อาชีวะ, 0= อื่นๆ 
การศึกษาอนุปริญญา  1= อนุปริญญา, 0= อื่นๆ 
การศึกษาปริญญาตรี  1= ปริญญาตรี, 0= อื่นๆ 
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  1= นักเรียน/นักศึกษา, 0= อื่นๆ 
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  1= ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว, 0= อื่นๆ 
อาชีพข้าราชการ  1= ข้าราชการ, 0= อื่นๆ 
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ตารางที่ 4 ตัวแปรต้นท่ีถูกพิจารณาในการสร้างแบบจําลอง (ต่อ) 
 ตัวแปร  คําอธิบาย 
ปัจจัยเกี่ยวกับ
รถส่วนตัว 
 

อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน 1= พ่อบ้าน/แม่บ้าน, 0= อื่น  ๆ
วัตถุประสงค์เดินทางไปทํางาน 1= ไปทํางาน, 0= อื่น  ๆ
วัตถุประสงค์เดินทางไปเรียน 1= ไปเรียน, 0= อื่น  ๆ
วัตถุประสงค์เดินทางไปท่องเที่ยว 1= ไปท่องเที่ยว, 0= อื่น  ๆ
วัตถุประสงค์เดินทางไปซื้อสินคา้ 1= ไปซื้อสินค้า, 0= อื่น  ๆ
วัตถุประสงค์เดินทางไปทําธุระ/ธุรกิจ 1= ไปทําธุระ/ธุรกิจ, 0= อื่น  ๆ
ความปลอดภัยของรถส่วนตวั 1= ความปลอดภัยของรถส่วนตวัมีผลตอ่การตัดสินใจ, 0= อื่น  ๆ
ราคารถส่วนตวั 1= ราคารถส่วนตวัมีผลตอ่การตดัสินใจ, 0= อื่น  ๆ
ราคาอะไหล่รถส่วนตัว 1= ราคาอะไหล่รถสว่นตัวมีผลตอ่การตัดสินใจ, 0= อื่น  ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีหน่วยเป็นบาท 
บริการทดลองขับ 1= บริการทดลองขับมีผลต่อการตัดสินใจ, 0= อื่น  ๆ
บริการ ลด แลก แจก แถม 1= บริการ ลด แลก แจก แถมมีผลตอ่การตัดสินใจ, 0= อื่น  ๆ
พนักงานขาย 1= พนักงานขายมีผลต่อการตดัสินใจ, 0= อื่น  ๆ
สมถนะเครื่องยนต ์ 1= สมถนะเครือ่งยนต์มีผลตอ่การตัดสินใจ, 0= อื่น  ๆ
ยี่ห้อ/รุ่นรถ 1= ยี่ห้อ/รุ่นรถมีผลต่อการตัดสนิใจ, 0= อื่น  ๆ
รูปลักษณ์ภายนอก 
การออกแบบภายใน 
ความประหยัดน้ํามัน 
มีศูนย์บริการครอบคลุมพื้นที่และเพียงพอ 
ศูนย์บริการดีมีคุณภาพ 

1= รูปลักษณ์ภายนอกมีผลตอ่การตัดสินใจ, 0= อื่น  ๆ
1= การออกแบบภายในมีผลต่อการตัดสินใจ, 0= อื่น  ๆ
1= ความประหยัดน้ํามันมีผลต่อการตัดสินใจ, 0= อื่น  ๆ
1= จํานวนรถสี่ล้อแดงเพียงพอมีผลตอ่การตัดสินใจ, 0= อื่น  ๆ
1= ศูนย์บริการครอบคลุมพื้นที่และเพียงพอมีผลตอ่การ
ตัดสินใจ, 0= อื่น 

ปัจจัยเกี่ยวกับ
รถสี่ล้อแดง 

จํานวนรถสี่ล้อแดงเพียงพอ 
 
ความสะดวกสบายของรถสี่ลอ้แดง 

1= จํานวนรถสี่ล้อแดงเพียงพอมีผลตอ่การตัดสินใจ, 0= อื่น  ๆ
1= ความสะดวกสบายของรถสี่ลอ้แดงมีผลตอ่การตัดสินใจ, 
0= อื่น  ๆ

 ความปลอดภัยของสีล่้อแดง 1= ความปลอดภัยของสีล่้อแดงมีผลต่อการตัดสินใจ, 0= อื่น  ๆ
 พาหนะ/ที่น่ังผู้โดยสาร 1= พาหนะ/ที่น่ังผู้โดยสารมีผลตอ่การตัดสินใจ,  0= อื่น  ๆ
 ค่าโดยสาร มีหน่วยเป็นบาท 
 ภาวะเศรษฐกิจ/ราคาน้ํามัน 1= ภาวะเศรษฐกิจ/ราคาน้ํามันมีผลตอ่การตัดสินใจ, 0= อื่น  ๆ
 กิริยามารยาทพนักงานขับรถ 1= กิริยามารยาทพนักงานขับรถมีผลต่อการตัดสินใจ, 0= อื่น  ๆ
 สภาพรถสี่ลอ้แดง 1= สภาพรถสี่ลอ้แดงมีผลตอ่การตัดสินใจ, 0= อื่น  ๆ
 อายุการใช้งานรถสี่ล้อแดง 1= อายุการใช้งานรถสี่ล้อแดงมีผลตอ่การตัดสินใจ, 0= อื่น  ๆ
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ตารางที่ 4 ตัวแปรต้นท่ีถูกพิจารณาในการสร้างแบบจําลอง (ต่อ) 
 ตัวแปร  คําอธิบาย 
 
 
ปัจจัยเกี่ยวกับ 

การเข้าถึงบริการได้ง่าย 
ตรงเวลา/รักษาความถี่ 

1= การเข้าถึงบริการได้ง่ายมีผลต่อการตัดสินใจ,  0= อื่น  ๆ
1= ตรงเวลา/รักษาความถี่มีผลตอ่การตัดสินใจ, 0= อื่น  ๆ

รถสี่ล้อแดง ระยะเวลารอรถ  มีหน่วยเป็นนาที 
 ระยะเวลาเดินทางจากต้นทาง-ปลายทาง  มีหน่วยเป็นนาที 
 ปัญหาการส่งไม่ถึงจุดหมาย/ 

ปล่อยลงกลางทาง 
1= ปัญหาการส่งไม่ถึงจุดหมาย/ปล่อยลงกลางทางมีผลตอ่
การตัดสินใจ, 0= อื่น  ๆ

 ปัญหาการขับรถอ้อม/วนหาลูกคา้ 1= ปัญหาการขับรถอ้อม/วนหาลกูค้ามีผลตอ่การตัดสินใจ, 
0= อื่น  ๆ

 ปัญหาการขับรถหวาดเสียว/อันตราย 1=ปัญหาการขับรถหวาดเสียว/อนัตรายมีผลต่อการตัดสินใจ, 
0= อื่น  ๆ

 ปัญหาคนขับรถพูดจาไม่สุภาพ 1= ปัญหาคนขับรถพูดจาไม่สุภาพมีผลต่อการตัดสินใจ,  
0= อื่น  ๆ

 ปัญหาค่าโดยสารแพงเกินไป 1= ปัญหาค่าโดยสารแพงเกินไปมีผลต่อการตัดสินใจ,  
0= อื่น  ๆ

 ปัญหาสภาพรถเก่า/ชํารุด/ไม่ปลอดภัย 1= ปัญหาสภาพรถเก่า/ชํารุด/ไม่ปลอดภัยมีผลตอ่การ
ตัดสินใจ, 0= อื่น  ๆ

 ปัญหาการไม่มีบริการขนส่งมวลชน
ประเภทอื่น 

1= ปัญหาการไม่มีบริการขนส่งมวลชนประเภทอื่นมีผลตอ่
การตัดสินใจ, 0= อื่น  ๆ

 

5. ผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ํากว่า 5,000 บาท 
ส่วนมากแล้วมีวัตถุประสงค์เพื่อเดินทางไปเรียนหนังสือ กลับบ้านและทํางาน โดยนิยมเดินทางโดยใช้
รถจักรยานยนต์ รถสี่ล้อแดง และรถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง) ตามลําดับ 

จากผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจําลองไบวาริเอจโพรบิท ซึ่งเป็นการศึกษาตัวแปรอิสระทุกตัวที่น่าจะมีผลต่อ
การตัดสินใจใช้รถสี่ล้อแดงและรถส่วนตัว พบว่าการทดสอบค่า athrho = 0.000 หมายความว่า การตัดสินใจของกลุ่ม
ตัวอย่างในการใช้รถสี่ล้อแดงและรถส่วนตัวนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญ 

ผลจากแบบจําลองพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการใช้รถสี่ล้อแดงและรถส่วนตัว ในกรณีที่ตัวเลือก Y1 คือ รถ
ส่วนตัว ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เรียงค่านัยสําคัญจากน้อยไปมากได้แก่ การศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษา
ระดับมัธยม/อาชีวะ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว อาชีพข้าราชการ อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน 
ความปลอดภัยของรถส่วนตัว อายุ และ การมีวัตถุประสงค์เพื่อเดินทางไปเรียนหนังสือ นอกจากนี้ที่ระดับนัยสําคัญ 
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0.1 เรียงค่านัยสําคัญจากน้อยไปมากได้แก่  เพศ การมีวัตถุประสงค์เพื่อเดินทางไปทํางาน และศูนย์บริการมี
ครอบคลุมพื้นที่และเพียงพอ  
 

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ Bivariate Probit Model  

ตัวแปร ค่าสัมประสทิธิ ์
Standard Error 

Robust 
z Statistic p>|z| 

Y1 =  
รถส่วนตัว 

 
 

เพศ -0.3388952** 0.1777474 -1.91 0.057 
อาย ุ 0.0408408* 0.0161511 2.53 0.011 
สถานภาพโสด -0.5542569 0.3830075 -1.45 0.148 
การศึกษาประถมศกึษา -2.833317* 0.6263232 -4.52 0.000 
การศึกษามัธยม/อาชวีะ -2.338335* 0.4697919 -4.98 0.000 
การศึกษาอนุปริญญา -0.9155118 0.7826292 -1.17 0.242 
การศึกษาปริญญาตร ี -0.7662489 0.4869996 -1.57 0.116 
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา -4.966824* 0.8542082 -5.81 0.000 
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั -5.565397* 0.5860917 -9.50 0.000 
อาชีพข้าราชการ -5.080944* 0.1731679 -29.34 0.000 
อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน -6.158138* 0.9809473 -6.28 0.000 
วัตถุประสงค์เดินทางไปทํางาน -0.5573278** 0.3199202 -1.74 0.081 
วัตถุประสงค์เดินทางไปเรียน -0.4563546* 0.204 -2.24 0.025 
วัตถุประสงค์เดินทางไปท่องเที่ยว 0.213207 0.2383727 0.89 0.371 
วัตถุประสงค์เดินทางไปซื้อสินคา้ -0.12959 0.2705372 -0.48 0.632 
วัตถุประสงค์เดินทางไปทําธุระ/ธุรกิจ 0.0716989 0.2403733 0.30 0.765 
ความปลอดภัย 0.5099586* 0.1845308 2.76 0.006 
ราคารถส่วนตวั -0.1469356 0.2156902 -0.68 0.496 
ราคาอะไหล่รถส่วนตัว 0.1413178 0.2032224 0.70 0.487 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง -0.0739914 0.2141144 -0.35 0.730 
บริการทดลองขับ 0.2404748 0.2264579 1.06 0.288 
บริการ ลด แลก แจก แถม 0.2488191 0.2163497 1.15 0.250 
พนักงานขาย -0.3532336 0.2315227 -1.53 0.127 
สมถนะเครื่องยนต ์ 0.2910814 0.2298142 1.27 0.205 
ยี่ห้อ/รุ่นรถ -0.0693652 0.2385124 -0.29 0.771 
รูปลักษณ์ภายนอก 0.1570413 0.2593299 0.61 0.545 
การออกแบบภายใน 0.1477549 0.2184174 0.68 0.499 
ความประหยัดน้ํามัน 0.0952617 0.2112849 0.45 0.652 

 มีศูนย์บริการครอบคลุมพื้นที่และเพียงพอ -0.4384004** 0.2570223 -1.71 0.088 



554 โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 2 
 

  เศรษฐกิจและสังคม 

 

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ Bivariate Probit Model (ต่อ) 

ตัวแปร 
ค่า

สัมประสิทธิ์ 
Standard 

Error Robust 
z 

Statistic 
p>|z| 

 
 

Y2 =  
รถสี่ล้อ
แดง 

ศูนย์บริการดีมีคุณภาพ 
ค่าคงที ่
เพศ 

0.05757 
6.923763 

10.630651* 

0.2683457 
0.8287876 
0.1552476 

0.21 
8.35 
4.06 

0.830 
0.000 
0.000 

อาย ุ 0.0066206 0.0123813 0.53 0.000 
สถานภาพโสด 0.4564098 0.3486349 1.31 0.190 
การศึกษาประถมศกึษา 0.1894019 0.7082295 0.27 0.789 
การศึกษามัธยม/อาชวีะ 1.54983* 0.2908311 5.33 0.000 
การศึกษาอนุปริญญา 0.5487659 0.4342288 1.26 0.206 
การศึกษาปริญญาตร ี -0.0539148 0.2625673 -0.21 0.837 
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา 0.128281 0.3342766 0.38 0.701 
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั 0.6899107* 0.3311269 2.08 0.037 
อาชีพข้าราชการ 0.4413406 0.4132969 1.07 0.286 
อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน 2.294573* 0.5476665 4.19 0.000 
วัตถุประสงค์เดินทางไปทํางาน -0.027987 0.2466499 -0.11 0.910 
วัตถุประสงค์เดินทางไปเรียน 0.8559555* 0.2051949 4.17 0.000 
วัตถุประสงค์เดินทางไปท่องเที่ยว 0.0243552 0.1921632 0.13 0.899 
วัตถุประสงค์เดินทางไปซื้อสินคา้ 0.2478351 0.2216785 1.12 0.264 
วัตถุประสงค์เดินทางไปทําธุระ/ธุรกิจ 0.102354 0.2257957 0.45 0.650 
จํานวนรถสี่ล้อแดง 0.1739868 0.1736268 1.00 0.316 
ความสะดวกสบาย 0.1096581 0.2026016 0.54 0.588 
ความปลอดภัย 0.4009597** 0.2188997 1.83 0.067 
พาหนะ/ที่น่ังผู้โดยสาร 0.3368047 0.2717499 1.24 0.215 
ค่าโดยสาร -0.0982144** 0.0511978 -1.92 0.055 
ภาวะเศรษฐกิจ/ราคาน้ํามัน -0.3900685* 0.1934822 -2.02 0.044 
กิริยามารยาทพนักงานขับรถ -0.4530177** 0.2525664 -1.79 0.073 
สภาพรถสี่ลอ้แดง -0.0718024 0.2578369 -0.28 0.781 
อายุการใช้งานรถสี่ล้อแดง -0.1737713 0.251798 -0.69 0.490 

 การเข้าถึงบริการได้ง่าย 0.3125279 0.2034917 1.54 0.125 
 ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ -0.0871338 0.2053484 -0.42 0.671 
 จอดรับ-ส่งตรงสถานที ่ -0.152483 0.1875217 -0.81 0.416 
 ตรงตอ่เวลา/รักษาความถี่ 0.2647808 0.1950592 1.36 0.175 



โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 2 555 

 

  เศรษฐกิจและสังคม 

 

 

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ Bivariate Probit Model (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
ค่า

สัมประสิทธิ์ 
Standard 

Error Robust 
z 

Statistic 
p>|z| 

ระยะเวลาเดินทางจากที่พักไปจุดรอรถ -0.3887163* 0.1962088 -1.98 0.048 
ระยะเวลารอรถ 0.3158136 0.1975803 1.60 0.110 

Y2 =  
รถสี่ล้อ
แดง 

ระยะเวลาเดินทางจากต้นทาง-ปลายทาง -0.0042263 0.0042872 -0.99 0.324 
ปัญหาการส่งไม่ถึงจุดหมาย/ลงกลางทาง 0.0716804 0.2323945 0.31 0.758 
ปัญหาการขับรถอ้อม/วนหาลูกคา้ -0.1805191 0.142217 -1.27 0.204 
ปัญหาการขับรถหวาดเสียว/อันตราย -0.0254903 0.1660384 -0.15 0.878 
ปัญหาคนขับรถพูดจาไม่สุภาพ -0.3736019 0.2471378 -1.51 0.131 
ปัญหาค่าโดยสารแพงเกินไป 0.2730326 0.1634079 1.61 0.107 
ปัญหาสภาพรถเก่า/ชํารุด/ไม่ปลอดภัย -0.1633532 0.2043847 -0.80 0.424 
ปัญหาการไม่มีบริการขนส่ง
มวลชนประเภทอื่น 

-0.4502202* 0.2200007 -2.05 0.041 

ค่าคงที่ -2.437511 0.6426314 -3.79 0.000 
/athrho -0.7162127 0.1683205 -4.26 0.000  
Rho -0.6145579 0.104749    
Number of obs 500     
Log psedolikelihood -291.16337     
Wald chi2 235.11     
Prob>chi2 0.000     
Likelihood-ratio test prob 0.000     
Chi2(1) 18.1055     

ที่มา: จากการคํานวณ 
* มีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 **มีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 90 
  

นอกจากนี้หากพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์จะพบว่าปัจจัยที่มีระดับนัยสําคัญและมีค่า
สัมประสิทธิ์เป็นบวก หรือตัวแปรเชิงบวก เรียงจากค่าสัมประสิทธิ์ที่มีค่ามากไปน้อยได้แก่  ความ
ปลอดภัยและอายุ ซึ่งเม่ือปัจจัยดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลต่อการใช้รถ
ส่วนตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่วนปัจจัยที่มีระดับนัยสําคัญและมีค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ หรือตัวแปรเชิงลบ เรียง
จากค่าสัมประสิทธิ์ที่มีค่ามากไปน้อยได้แก่ เพศ มีศูนย์บริการครอบคลุมพื้นที่และเพียงพอ การมี
วัตถุประสงค์เพื่อเดินทางไปเรียนหนังสือ การมีวัตถุประสงค์เพื่อเดินทางไปทํางาน การศึกษาระดับ
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มัธยม/อาชีวะ การศึกษาระดับประถม อาชีพนักเรียน/นักศึกษา อาชีพข้าราชการ อาชีพค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว และอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน จากปัจจัยดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเม่ือเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ความ
น่าจะเป็นที่กลุ่มตัวอย่างจะใช้รถส่วนตัวลดลง 
 ส่วนในกรณีที่ตัวเลือก Y2 คือรถสี่ล้อแดง ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เรียงค่านัยสําคัญจากน้อย
ไปมาก ได้แก่ เพศ การศึกษาระดับมัธยม/อาชีวะ อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน การมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เดินทางไปเรียนหนังสือ อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ปัญหาการไม่มีระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่น 
ภาวะเศรษฐกิจ/ราคาน้ํามัน และระยะเวลาเดินทางจากที่พักไปยังจุดรอรถ นอกจากนี้ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.1 เรียงค่านัยสําคัญจากน้อยไปมาก ได้แก่ ค่าโดยสาร ความปลอดภัยของรถสี่ล้อแดง 
และกิริยามารยาทของพนักงานขับรถ   

หากพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์จะพบว่าปัจจัยที่มีระดับนัยสําคัญและมีค่าสัมประสิทธิ์เป็น
บวก หรือตัวแปรเชิงบวก เรียงจากค่าสัมประสิทธิ์ที่มีค่ามากไปน้อยได้แก่  อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน 
การศึกษาระดับมัธยม/อาชีวะ การมีวัตถุประสงค์เพื่อเดินทางไปเรียนหนังสือ อาชีพค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว เพศ และความปลอดภัยของรถสี่ล้อแดง ซึ่งเม่ือปัจจัยดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่ม
มากขึ้น จะส่งผลต่อการใช้รถสี่ล้อแดงเพิ่มสูงขึ้น ส่วนปัจจัยที่มีระดับนัยสําคัญและมีค่าสัมประสิทธิ์
เป็นลบ หรือตัวแปรเชิงลบ เรียงจากค่าสัมประสิทธิ์ที่มีค่ามากไปน้อยได้แก่ ค่าโดยสาร ระยะเวลา
เดินทางจากที่พักมายังจุดรอรถ ภาวะเศรษฐกิจ/ราคาน้ํามัน ปัญหาการไม่มีระบบขนส่งมวลขน
ประเภทอื่น และกิริยามารยาทของพนักงานขับรถ จากปัจจัยดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเม่ือเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น ความน่าจะเป็นที่กลุ่มตัวอย่างจะใช้รถสี่ล้อแดงลดลง 

 

6. สรุปและอภิปรายผล 
    สรุปผลการศึกษา 
   จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจใช้บริการรถสี่ล้อแดงและรถส่วนตัวของ
ประชาชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่าการตัดสินใจใช้รถส่วนตัวและรถสี่ล้อแดงของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญ โดยเป็นการตัดสินใจเรื่องเดียวกันและตัวแปรบางตัว มี
ความสัมพันธ์กันกับการตัดสินใจใช้รถส่วนตัวและรถสี่ล้อแดง ส่วนปัจจัยที่สามารถอธิบายความน่าจะ
เป็นของการตัดสินใจใช้รถส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างได้ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ 
ความปลอดภัยและ อายุ ในขณะที่ปัจจัยสามารถอธิบายโอกาสในการตัดสินใจใช้รถส่วนตัวในทิศทาง
ตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศ, วัตถุประสงค์ในการเดินทางไปทํางานและไปเรียน
หนังสือ, การศึกษา โดยเฉพาะระดับประถมและมัธยมศึกษา,  และอาชีพ ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ข้าราชการ พ่อบ้าน/แม่บ้านส่วนปัจจัยที่สามารถอธิบายความน่าจะเป็นของการ
ตัดสินใจใช้รถสี่ล้อแดงของกลุ่มตัวอย่างได้ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  คือ เพศ, 
ความปลอดภัยของรถสี่ล้อแดง, อาชีพ ได้แก่ พ่อบ้าน/แม่บ้าน ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว, วัตถุประสงค์ใน
การเดินทางไปเรียนหนังสือ, และการศึกษา โดยเฉพาะระดับมัธยม ในขณะที่ปัจจัยสามารถอธิบาย
โอกาสในการตัดสินใจใช้รถสี่ล้อแดงในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ ค่าโดยสาร
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ระยะเวลาเดินทางจากที่พักไปยังจุดรอรถ, ภาวะเศรษฐกิจ/ราคาน้ํามัน, ปัญหาการไม่มีระบบขนส่ง
มวลชนประเภทอื่น, และกิริยามารยาทของพนักงานขับรถ 
 
อภิปรายผล 
   จากผลการวิจัย จะเห็นได้ว่า  ค่าโดยสาร, ระยะเวลาเดินทางจากที่พักไปยังจุดรอรถ, ภาวะ
เศรษฐกิจ/ราคาน้ํามัน, ปัญหาการไม่มีระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่น, และกิริยามารยาทของ
พนักงานขับรถ นั้น เป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้บริการรถส่วนตัว
ให้หันมาใช้รถสี่ล้อแดงได้อย่างมาก เนื่องจากเมืองเชียงใหม่มีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่องและกลายเป็นเอกนครระดับภาค แต่กลับขาดระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเดินทางภายในเขตเมือง โดยผูกขาดการเดินทางอยู่ที่รถสองแถว 
(โดยเฉพาะรถสี่ล้อแดง) ส่วนรถประเภทอื่นๆ มีผู้ใช้บริการน้อยมาก ทําให้มีการโก่งราคาค่าโดยสาร
จากผู้ใช้บริการ โดยอัตราค่าโดยสารนั้น เรียกเก็บตามความพึงพอใจของพนักงานขับรถ อีกทั้งการ
ให้บริการและกิริยามารยาทของคนขับรถสี่ล้อแดงนั้นไม่มีความสุภาพ นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าปัจจัย
ด้านภาวะเศรษฐกิจ/ราคานํ้ามัน เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจหรือราคานํ้ามันสูงขึ้นแล้ว ประชาชนจะหันมา
ใช้บริการรถสาธารณะมากขึ้น แต่สําหรับเมืองเชียงใหม่แล้ว กลับส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามกับมหา
นครหลายๆแห่ง โดยเม่ือเกิดภาวะเศรษฐกิจ หรือราคาน้ํามันสูงขึ้น คนขับรถสี่ล้อแดงก็จะเรียกร้อง
ค่าโดยสารสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว ซึ่งโดยส่วนมาก ค่าโดยสารที่เรียกเก็บเม่ือเปรียบเทียบกับระยะทาง
ในการเดินทางแล้วถือว่า ราคาแพงเกินความเป็นจริง ดังนั้นเม่ือไม่มีทางเลือกในการเดินทางที่
เหมาะสม จึงส่งผลให้การใช้พาหนะส่วนตัวเข้ามามีบทบาทสําคัญ โดยมีอัตราการใช้สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจากทรรศนะของ Wilfred Owen ในหนังสือเรื่อง“The Accessible City” อธิบายเปรียบ
กับป่าที่มีสัตว์หลากหลายชนิดอาศัยอยู่สัตว์ย่อมมีโอกาสในการอยู่รอดมากกว่าป่าที่มีสัตว์เพียงสาย
พันธุ์เดียวเป็นผู้ควบคุมการล่าสรุปได้ว่า ในระบบขนส่งสาธารณะที่ขาดความหลากหลายและความ
ยืดหยุ่น ทางเลือกในการเดินทางจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เม่ือไม่มีทางเลือกในการเดินทาง  ผู้คน
จําต้องใช้พาหนะส่วนตัว ซึ่งจะนําไปสู่หายนะดังเช่นที่เชียงใหม่กําลังประสบอยู่ในปัจจุบันนี้ (Owen, 
1972)  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
     7.1 ระบบขนส่งสาธารณะของเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะรถสี่ล้อแดงนั้น ยังเป็นความต้องการของ
ประชาชนเมืองเชียงใหม่ ทางหน่วยงานราชการและผู้ระกอบการขนส่งจะต้องร่วมมือกันพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เพราะ
อนาคตในภายภาคหน้า  ประชาชนมีการศึกษา มีหน้าที่การงานดีขึ้น หากการบริการยังอยู่ในสภาพ
เดิม อาจทําให้ประชาชนที่เคยใช้บริการขนส่งสาธารณะในการเดินทางหันไปใช้รถส่วนตัวมากขึ้น ทํา
ให้การจราจรของเมืองเชียงใหม่เกิดปัญหาการจราจรคับคั่งมากยิ่งขึ้น 
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 7.2 การปรับปรุงและพัฒนารถสี่ล้อแดงของเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นระบบขนส่งสาธารณะที่มี
มาตรฐานในการให้บริการ โดยควรปรับปรุงกิริยามารยาทของพนักงานขับรถสี่ล้อแดง อัตราค่า
โดยสารท่ีมีมาตรฐาน เป็นราคากลาง ไม่ข้ึนอยู่กับพนักงานขับรถเป็นหลัก  
 7.3 การพัฒนาระบบขนส่งเมืองเชียงใหม่ในอนาคตควรพัฒนาระบบขนส่งให้มีคุณภาพและมี
ระบบขนส่งสาธารณะให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อที่จะจูงใจให้ผู้ใช้รถส่วนตัวหันมาใช้รถ
สาธารณะมากขึ้น เช่น มีการทําจุดจอดรับ-ส่งหรือป้ายหยุดรถ  สามารถขึ้นลงได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลา
เดินโบกรถ มีความปลอดภัย 
 7.4 เม่ือมีการจัดระบบขนส่งสาธารณะให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึงแล้ว หน่วยงานภาครัฐ ควรมีมาตรการควบคุมจํานวนรถสาธารณะและหรือรถส่วนตัวของ
บุคคลในเขตเมือง เพื่อลดปัญหาการจราจร และปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และควันพิษจาก
ท่อไอเสีย นอกจากนี้ควรมีแผนแม่บทในการจัดบริการขนส่งสาธารณะทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่
ชัดเจน เพื่อให้มีการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษานี้สําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและการอนุเคราะห์อย่างสูงจากคณาจารย์และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ซึ่งกรุณาให้ความรู้ คําแนะนํา คําปรึกษา และตรวจทานแก้ไข จนกระทั่ง
วิทยานิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้ขอ
กราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล และ อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี 
กรรมการที่ปรึกษา ที่กรุณารับเป็นกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และกรุณาให้คําแนะนําเป็นอย่าง
ดีตลอดมา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้เป็นวิทยาทานต่อไป และผู้เขียนหวังว่า
วิทยานิพนธ์นี้คงจะมีประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อไป     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 2 559 

 

  เศรษฐกิจและสังคม 

 

บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
“ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่”.2554. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.chiangmai.go.th/ 
 newweb/main (15 มิถุนายน 2554) 
“ข้อมูลรถที่จดทะเบียนในจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2549-2553.” 2554. [ระบบออนไลน์]. 
 แหล่งที่มา http://www.cmcity.go.th/aboutus/infradata.php (18 มิถุนายน 2554). 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2554. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 การศึกษาและ

 สาธิตการจัดการระบบรถร่วมสี่ล้อแดงของเมืองเชียงใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน. ศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรภูมิภาค ภาคเหนือที่1. เชียงใหม่. คณะ
 วิศวกรรมศาสตร์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ.2554. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.nso.go.th/ (15 ธันวาคม  
2554) 
 

ภาษาอังกฤษ 
Greene, W.2003. Econometric analysis (4rd ed.). New York: McGraw-Hill. Model with  

Discrete Dependent Variables, 19:849-852 
Owen, Wilfred. The Accessible City. Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1972. 
Travel&Leisure. 2010. World’s Best Award 2010. [Online]. Retrieved July 15, 2011    

Resource  http://www.travelandleisure.com/worldsbest/2010/cities  
Yamane, T. 1973. Statistics: an introductory analysis. New York: New York Harper  

and Row. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



560 โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 2 
 

  เศรษฐกิจและสังคม 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณรายจ่ายด้านการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศของไทย 
The Relationship Between Transportation Expenditure Budget and 

 International Trade of Thailand 
 

มลทิพย์ ปัญญายงค์  
นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระยะสั้นและระยะยาวระหว่างงบประมาณ
ด้านการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ กับการค้าระหว่างประเทศของไทย และเปรียบเทียบผลของ
งบประมาณด้านการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ กับการค้าระหว่างประเทศ โดยใช้ข้อมูลรายปี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2524 ถึ งปี  พ .ศ.2553 ในส่วนของการหาความสัมพันธ์ระยะยาวได้ ใช้แบบจําลอง 
Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Approach to Cointegration และใช้แบบจําลอง Error 
Correction Mechanisms (ECM) มาทดสอบความสัมพันธ์ในระยะสั้น ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทําการ
ทดสอบความนิ่งของข้อมูลด้วยวิธี Augmented Dickey Fuller-test และ Phillips Perron-test 
เนื่องจากว่าแบบจําลอง ARDL สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีทั้งระดับความนิ่งที่ระดับ 0 และ 1 ร่วมกัน
ได้ ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระยะยาวพบว่างบประมาณด้านการขนส่งทางบก (3.55) และทาง
อากาศ (2.20) มีผลกระทบในทิศทางเดียวกัน ต่อมูลค่าสินค้านําเข้าทั้งหมด แต่ในงบประมาณการ
ขนส่งทางน้ํา (-7.21) พบว่ามีผลกระทบทางลบ ส่วนทางด้านมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมดนั้น พบว่า
งบประมาณด้านการขนส่งทางน้ํา (8.16) มีผลกระทบในทิศทางเดียวกันต่อมูลค่าสินค้าส่งออก
ทั้งหมด แต่ในงบประมาณด้านการขนส่งทางบก (-3.23) และทางอากาศ (-2.33) ส่งผลกระทบทางลบ 
นอกจากนี้ในส่วนของการทดสอบความสัมพันธ์ระยะสั้น พบว่าการเปลี่ยนแปลงของงบประมาณด้าน
การขนส่งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ มีผลกระทบต่อมูลค่าสินค้านําเข้า -ส่งออกทั้งหมดของ
ประเทศไทย ดังนั้นพบว่า ตัวแปรต้นที่มีความสัมพันธ์ต่อมูลค่าสินค้านําเข้าทั้งหมด และมูลค่าสินค้า
ส่งออกทั้งหมดน้ัน จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเสมอ 
 

คําสําคัญ งบประมาณด้านการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ ARDL 
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Abstract 
 The purpose of this study is to analyze the short-run and the long run relationships 
between transportation expenditure budget in each mode of transportation against the value 
of international trade of Thailand. The data used in this study ranges from 1981 to 2010, 
covering the period of 30 years. The Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Approach to 
Cointegration is used to identify their long-run relationships; and Enterprise Content 
Management (ECM) is employed to find their short-run relationships. The Unit Root  test of 
time series data is performed by using Augmented Dickey Fuller-test and Phillips Perron-
test. This is because the ARDL Approach to Cointegration can analyze the variables being 
the mixed-order of integration, I(0) and I(1). The long run results indicates that land (3.55) 
and air (2.20) transportation expenditure budgets have a positive effect to the value of 
imports whereas water (-7.21) transportation expenditure budgets has a negative effect. In 
case of exports, the result indicates that water (8.16) transportation expenditure budgets 
have a positive effect but land (-3.23) and air (-2.33) transportation expenditure budgets 
have a negative effect. In addition, the short-run results indicate that there are short-run 
relationships between land water and air transportations expenditure budgets. 

 

Keywords: Transportation expenditure budget, International trade, ARDL 
 
1. บทนํา 

ภาคการขนส่งถือได้ว่าเป็นภาคการบริการที่สําคัญภาคหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ เป็นภาค
บริการที่เอื้ออํานวยต่อความสะดวกให้กับหน่อยงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อก่อให้เกิด
เชื่อมโยง ติดต่อสื่อสาร และสามารถเข้าถึงกันได้ในทุกพื้นที่ (Heinen 2009) ปัจจุบันการขนส่งสินค้า
มีทั้งหมด 5 รูปแบบคือ การขนส่งทางถนน การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางน้ํา การขนส่งทาง
อากาศ และการขนส่งทางท่อ ซึ่งเป็นรูปแบบการขนส่งที่สําคัญในด้านการขนส่งสินค้าภายในประเทศ 
ที่สามารถเอื้อต่อการค้าระหว่างประเทศ โดยผ่านแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และ ตะวันออก-
ตะวันตก ยิ่งไปกว่านั้นการขนส่งถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งในด้านการ
ขนส่งสินค้าและการเดินทาง หากประเทศใดมีกิจการขนส่งที่สามารถดําเนินการได้ด้วยดีมี
ประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีความเจริญเติบโต และพัฒนา
ก้าวหน้าได้อย่างมาก (Petersen 2004) สําหรับการลงทุนด้านการขนส่งของประเทศไทย รัฐบาลได้
เริ่มให้ความสําคัญมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่หนึ่ง พ.ศ. 2504 - 2509 
(กระทรวงคมนาคม 2554) ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เนื่องจาก
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งนับเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่างๆ 
เพื่อทําให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าที่
ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสําคัญต่อการลงทุนทางด้านการขนส่งเป็นสําคัญ ซึ่งสามารถพิจารณาได้
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จากงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีที่รัฐบาลได้ใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาด้านการขนส่ง ยิ่งไปกว่านั้นเม่ือ
การขนส่งได้มีการพัฒนาไปในทุกพื้นที่ทั่วโลก ทําให้การเชื่อมโยงระหว่างประเทศเป็นไปโดยง่าย 
ส่งผลทําให้การค้าระหว่างประเทศมีบทบาทที่สําคัญมากยิ่งขึ้น ทั้งในภาคการนําเข้า และการส่งออก
ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาประเทศ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นถึงความสําคัญของการลงทุนในงบประมาณของรัฐบาล ที่ทําให้
เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะการลงทุนในงบประมาณ
ทางด้านการขนส่ง เนื่องจากการขนส่งนับเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ และสร้างความ
เจริญเติบโตทางการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จะมุ่งเน้นที่จะพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ของการลงทุนในงบประมาณด้านการขนส่งในแต่ละรูปแบบ ที่มีต่อการค้าระหว่าง
ประเทศของไทย เพื่อสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางใน
การพิจารณาลงทุน และวางแผนในเรื่องงบประมาณ เพื่อพัฒนาในด้านการค้าระหว่างประเทศต่อไป
ในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระยะยาวและระยะสั้นระหว่างงบประมาณด้านการขนส่งในรูปแบบ

ต่าง ๆ กับการค้าระหว่างประเทศของไทย และเพื่อเปรียบเทียบผลของงบประมาณด้านการขนส่งใน
รูปแบบต่าง ๆ กับการค้าระหว่างประเทศ 

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
    3.1) ทฤษฏีและแบบจําลอง 
          แนวคิดว่าด้วยผลกระทบของงบประมาณของรัฐบาลด้านการขนส่งต่อมูลค่าการนําเข้า 
ส่งออก สินค้าและบริการ ในประเทศไทย นั้นประเด่นสําคัญว่าด้วยเรื่องความสําคัญของการขนส่ง 
การเลือกรูปแบบการขนส่ง และงบประมาณรายจ่ายด้านการขนส่งกับการพัฒนา ในส่วนของการ
วิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) ทางเศรษฐศาสตร์จําเป็นต้องมีการทดสอบข้อมูล
ก่อนว่าตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในสมการมีลักษณะนิ่ง (Stationary) หรือไม่นิ่ง (Non Stationary) ทั้งนี้
เนื่องจากข้อมูลสมมติฐานของค่าสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบ อาทิ F-test, t-test ข้อมูลที่ได้นั้นต้อง
มีลักษณะนิ่ง ดังนั้น จึงควรทําการทดสอบก่อน โดยงานวิจัยครั้งนี้ได้ใช้การทดสอบ Augmented 
Dickey Fuller (ADF-test) และการทดสอบ Phillips Perron (PP-test) (ประเสริฐ ไชยทิพย์ 2547) 
โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้สมการถดถอยรูปแบบมีจุดตัดแกนและมีแนวโน้มเวลา (Trend and 
Intercept) มาใช้ในการทดสอบความนิ่ง ซึ่งสามารถแสดงสมการได้ดังต่อไปนี้ 
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สําหรับจํานวนค่า Lagged Term ที่เพิ่มเข้าไปในสมการขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละ
งานวิจัย นั้นคือสามารถเพิ่มค่า Lagged เข้าไปในสมการจนกว่าค่าความคลาดเคลื่อนจะไม่เกิด
ปัญหาสหสัมพันธ์ของตัวรบกวน โดยมีการทดสอบสมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 

0:0     (ข้อมูลมลีักษณะไม่น่ิง) 
1:1     (ข้อมูลมีลักษณะน่ิง) 

ถ้า   ในสมการมีค่าเป็นลบ สามารถสรุปการทดสอบได้ว่า สมการนั้นปฏิเสธ 
0:0    หรือ ยอมรับ 1:1    ซึ่งหมายความว่า ข้อมูลมีลักษณะนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงไป

ตามกาลเวลา 
เม่ือทดสอบว่าข้อมูลมีลักษณะนิ่งทั้ง ณ ระดับ Level I(0) และระดับ 1st Difference I(1) 

แล้วจึงนําข้อมูลนั้นมาคํานวณต่อด้วยแบบจําลอง ARDL ซึ่งมีข้อได้เปรียบกว่าวิธีอื่นอยู่หลายประการ 
เช่น แบบจําลองนี้สามารถนํามาใช้โดยไม่คํานึงถึงว่าตัวแปรนั้นจะเป็น I(0) หรือ I(1) (Pesaran and 
Pesaran 1997) อีกทั้งยังสามารถใส่ค่า Lags ให้เพียงพอกับกระบวนการในการสร้างข้อมูลในกรอบ
ที่กําหนดไว้ (Pesaran and Shin 1995) นอกจากนั้น ระบบป้องกันความผิดพลาด หรือ Error 
Correction Model (ECM) ยังสามารถนํามาได้จาก ARDL โดย Simple Line Transformation (Jack 
and John 1997) ส่วนในด้าน ECM นั้นเกิดจากการผสมผสานการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น กับการ
สมดุลในระยะยาวโดยปราศจากการสูญเสียข้อมูลในระยะยาว ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่า การใช้
แบบจําลอง ARDL สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาอันสามารถเกิดขึ้นได้จากข้อมูลอนุกรมเวลาที่ไม่นิ่ง 
(ประเสริฐ ไชยทิพย์ 2552) ดังนั้น เพื่อแสดงให้เห็นการสร้างแบบจําลอง ARDL สามารถพิจารณาได้
ตามแบบจําลอง ต่อไปนี้ (Narayan and Narayan 2006) 

tttt uzxy           (2) 
โดยท่ี 

ty คือ ข้อมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรตาม ณ t-time 

tx คือ ข้อมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรอิสระตัวที่หน่ึง ณ t-time  

tz คือ ข้อมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรอิสระตัวที่สอง ณ t-time 

tu คือ เงื่อนไขข้อผิดพลาดแบบสุ่ม Error Term  ,   และ  คือ พารามิเตอร์ 
สมการที่ (2) สามารถแก้ไขปัญหา Error Term และเขียนให้อยู่ในรูปความสัมพันธ์ตาม

แบบจําลอง ARDL Approach to Cointegration ได้ดังต่อไปนี ้
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ii  , และ 

i คือ การเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น 
321 ,,  คือ ความสัมพันธ์ในระยะยาว 

 
จากนั้นทําการคํานวณค่า F-statistic โดยตัวเลขที่ได้จากการคํานวณ ต้องนํามาเทียบกับ

ตารางคํานวณค่า F-statistic เพื่อหาความสัมพันธ์ในระยะยาว เนื่องจากการทดสอบครั้งนี้ มีการใส่
ค่า Trend เข้าไปด้วย ดังนั้น ค่า F-statistics ที่จะนํามาใช้นั้น จะถูกนํามาใช้ในส่วนของ Trend and 
Intercept ที่ค่านัยสําคัญ 95% โดยที่ I(0) คือค่าขอบล่าง และ I(1) คือค่าขอบบน จากนั้นนําค่า F-
statistics ที่ได้จากการคํานวณตามกระบวนการ ARDL Approach to Cointegretion มาเทียบ ซึ่ง
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หากค่า F-statistics ที่ได้จากการคํานวณมีค่าน้อยกว่าขอบล่าง I(0) ก็สามารถยอมรับสมมติฐาน 
0  

นั้นคือ ไม่มีความสัมพันธ์ระยะยาวซึ่งกันและกัน แต่ถ้าหาก F-statistics มีค่ามากกว่า ค่าขอบบน 
I(1) จะสามารถยอมรับสมมติฐาน 

1  นั้นคือ มีความสัมพันธ์ระยะยาวซึ่งกันและกัน 
0: 43210     (ไม่มีความสัมพันธ์ในระยะยาว) 
0: 43211     (มีความสัมพันธ์ในระยะยาว) 

สามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบฟังก์ชัน F-statistics ได้ดังนี ้
),,( AWRM XXXYF     ),,( AWRX XXXYF  

และสุดท้ายจึงทําการทดสอบผลกระทบระยะสั้น ECM ของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตาม จาก
สมการท่ี (3) และสามารถจัดรูปสมการใหม่ได้ ดังต่อไปนี ้

0: 10     (ไม่มีการปรับตัวในระยะสั้น) 
0: 11     (มีการปรับตัวในระยะสั้น) 

 
3.2) ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

งานวิจัยนี้เลือกที่จะศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณด้านการขนส่ง
และการค้าระหว่างประเทศของไทย โดยงบประมาณด้านการขนส่งที่นํามาศึกษานั้นได้ทําการแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆได้แก่ 1) ด้านการขนส่งทางบก 2) ด้านการขนส่งทางน้ํา และ 3) ด้านการ
ขนส่งทางอากาศ ส่วนในด้านการค้าระหว่างประเทศนั้น การศึกษาครั้งนี้ได้มุ่งเน้นไปในทั้งด้านมูลค่า
สินค้านําเข้า และมูลค่าสินค้าส่งออก ของประเทศไทย โดยการศึกษาจะใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายปีของ
งบประมาณด้านการขนส่ง ของทุกๆด้านการขนส่ง และมูลค่าสินค้านําเข้า และมูลค่าสินค้าส่งออก 
ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 – 2553 โดยมีข้อมูลรายปีรวมทั้งสิ้น 30 ปี ซึ่งจะนํามา
ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการประมวลผลทางสถิติ โดยสามารถเขียนได้ดังนี้ 

(3.2.1) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือมูลค่าสินค้าการค้าระหว่างประเทศของ
ไทย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ มูลค่าสินค้านําเข้าทั้งหมด และมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด 
ดังนี ้

tMInY  คือ Natural Log ข้อมูลอนุกรมของมูลค่าสินค้านําเข้าท้ังหมด ณ เวลา (t-time) 

tXInY  คือ Natural Log ข้อมูลอนุกรมของมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด ณ เวลา (t-time) 
 (3.2.2) ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าสินค้า

การค้าระหว่างประเทศของไทยมี 3 ปัจจัยคือ ด้านการขนส่งทางบก ด้านการขนส่งทางน้ํา และด้าน
การขนส่งทางอากาศ ดังนี ้

tRInX  คือ Natural Log ข้อมูลอนุกรมของงบประมาณด้านการขนส่งทางบก ณ เวลา (t-time) 

tWInX  คือ Natural Log ข้อมูลอนุกรมของงบประมาณด้านการขนส่งทางนํ้า ณ เวลา (t-time) 

tAInX  คือ Natural Log ข้อมูลอนุกรมของงบประมาณด้านการขนส่งทางอากาศ ณ เวลา (t-time) 
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4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการปรับใช้วิธีการทางเศรษฐมิติแนวใหม่ด้วยเทคนิค Cointegration 

และ Error Correction Model (ECM) ตามกระบวนการ ARDL Approach to Cointegration ซึ่ง
สามารถนํามาใช้กับข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลาได้ โดยปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับ มูลค่าสินค้า
นําเข้าทั้งหมด และมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด ได้แก่ งบประมาณด้านการขนส่งทางบก งบประมาณ
ด้านการขนส่งทางน้ํา และงบประมาณด้านการขนส่งทางอากาศ โดยการศึกษาจะใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
รายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 – 2553 ซึ่งรายละเอียดของผลการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนการทดสอบความนิ่งตามแบบทดสอบ Augmented Dickey Fuller (ADF-test) Dicky 
and Fuller (1979) และการทดสอบ Phillips Perron (PP-test) Phillips and Perron (1988) โดย
ข้อมูลที่สามารถนํามาใช้ในการศึกษาต้องมีลักษณะนิ่ง โดยการแทนค่าลงในสมการ Trend and 
Intercept ซึ่งคือสมการท่ี (1) แล้วจึงทําการทดสอบสมมติฐานดังต่อไปนี้ 

0:0     (ข้อมูลมีลักษณะไม่น่ิง) 
1:1     (ข้อมูลมีลักษณะน่ิง) 

ถ้า 0  นั้นคือไม่สามารถปฏิเสธ 
0  จึงสามารถกล่าวได้ว่าตัวแปรที่นํามาใช้นั้นมีการ

ทดสอบความนิ่ง หรือข้อมูลมีลักษณะไม่นิ่ง ดังนั้นจึงต้องทําการหาผลต่าง ไปจนกว่าผลที่ได้จะ
ปฏิเสธ 

0  ซึ่งจํานวนครั้งที่ทําการหาผลต่างจะทําให้ทราบถึงการผสมผสานของลําดับที่ (d) [I(d)] 
และเม่ือทราบถึงการผสมผสานของลําดับ 0 [I(0)] หรือ การผสมผสาน ณ ลําดับที่ 1 [I(1)] แล้วจึงนํา
ผลมาทดสอบตามกระบวนการ ARDL ซึ่งสามารถทําการวิเคราะห์ได้แม้ตัวแปรมี I(d) ที่ต่างกัน [I(0) 
กับ I(1)] 

สามารถเขียนสมการการทดสอบ ARDL Approach to Cointegration ของมูลค่าสินค้านําเข้า 
และมูลค่าสินค้าส่งออกได้ ดังต่อไปนี้ 
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โดย 
tMnY  คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินค้านําเข้าท้ังหมด 

tXnY  คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด  
 

tRnX  คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของงบประมาณด้านการขนส่งทางบก  

tWnX  คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของงบประมาณด้านการขนส่งทางนํ้า  
 

tAnX  คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของงบประมาณด้านการขนส่งทางอากาศ  
 

i
 

i i i คือ ค่าคงที่, i  คือ ลําดับของปี 1, 2, 3,…, 30 
 

4321 ,,,   คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของการปรับตัวระยะยาว , T คือ เวลา 
เม่ือทําการทดสอบ Null Hypothesis ( 03210   ) ผลที่ได้คือจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก

ของความสัมพันธ์ในระยะยาว โดย itu  คือ Error Term,   คือ First-difference และ p  คือ ค่า Lag 
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เพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวสามารถกําหนดสมมติฐานได้ ดังนี้ 
0: 43210     (ไม่มีความสัมพันธ์ในระยะยาว) 
0: 43211     (มีความสัมพันธ์ในระยะยาว) 

ต่อจากนั้นเริ่มทําการทดสอบด้วย F-Test ซึ่งทําการแจกแจงเพื่อเข้าสู่เส้นโค้ง (Asymptotic 
Distribution) ของข้อมูลอนุกรมเวลาตามลักษณะที่เป็น Non-stationary การใช้ค่าสถิติ F-test นั้นถือ
ได้ว่ายังไม่ได้มาตรฐานหากตัวแปรมีลักษณะเป็น I(1) หรือ I(0) แต่ในการศึกษาของ Pesaran and 
Shin et al. (2001) ได้ทําการปรับค่าสถิติโดยมีตาราง 2 ชุดของค่าวิกฤตที่เหมาะสมในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ดังกล่าว โดยทําการจัดหมวดหมู่แบ่งเป็นชุด ซึ่งชุดหน่ึง สมมติให้เป็น I(1) ส่วนชุดอื่นๆ 
สมมติให้เป็น I(0) ทั้งหมด ทั้งนี้หากค่าที่คํานวณได้อยู่เหนือกว่าค่าวิกฤต ขอบเขตล่างจะไม่สามารถ
ทําการปฏิเสธสมมติฐานหลัก )( 0  ได้ และถ้าหากค่าที่คํานวณได้อยู่ในช่วงระหว่างค่าวิกฤตขอบเขต
บนและล่างแล้วจะไม่สามารถสรุปผลได้ 

ขั้นต่อมาเม่ือได้ผลของความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวแล้ว จึงทําการพิจารณาการ
ปรับตัวในระยะสั้น ECM จากสมการท่ี (5) และสมการที่ (6) สามารถจัดรูปใหม่ได้ ดังต่อไปนี้ 
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เพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะสั้น ECM สามารถกําหนดสมมติฐานได้ 
ดังต่อไปนี ้

0: 10     (ไม่มีการปรับตัวในระยะสั้น) 
0: 11     (มีการปรับตัวในระยะสั้น) 

 
5.  ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนคือ 1) ผลการทดสอบความนิ่ง 2) ผลการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระยะยาว ARDL และ 3) ผลการทดสอบการปรับตัวในระยะสั้น ECM 

5.1) ผลการทดสอบความนิ่งของตัวแปรที่นํามาศึกษาสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 
ผลการทดสอบความนิ่งโดยวิธีการทดสอบ ADF-test ของมูลค่าสินค้านําเข้าทั้งหมด (

tMIn ) มูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด (
tXIn ) และงบประมาณด้านการขนส่งทางบก (

tRIn ) พบว่า
ไม่ได้มีลักษณะข้อมูลแบบ I(0) เพราะ ณ ระดับ Level กรณี Trend and Intercept ค่าความน่าจะเป็น
ที่ได้จากการคํานวณมีค่ามากกว่า 0.01 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสําคัญที่ทําการทดสอบ โดยอยู่ในช่วงที่
ยอมรับสมมติฐานหลัก แสดงว่า ณ ระดับ Level กรณี Trend and Intercept ข้อมูลที่ใช้ในการ
ทดสอบทั้ง 3 ข้อมูล มีลักษณะไม่นิ่ง หรือมีการทดสอบความนิ่ง ดังนั้นสามารถนําข้อมูลทั้ง 3 ข้อมูล 
มาทําการทดสอบที่ Order of Integration ที่สูงขึ้น โดยการหาผลต่างระดับที่ 1 หรือ I(1) พบว่า มี
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ลักษณะข้อมูลแบบ I(1) เพราะสังเกตได้จากที่ระดับ 1st Difference กรณี Trend and Intercept ค่า
ความน่าจะเป็นที่ได้จากการคํานวณมีค่าน้อยกว่า 0.01 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญที่ทําการทดสอบ 
โดยอยู่ในช่วงที่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่าที่ระดับ 1st Difference กรณี Trend and Intercept 
ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบทั้ง 3 ข้อมูล มีลักษณะน่ิง หรือไม่มีการทดสอบความนิ่ง และมีลักษณะข้อมูล
แบบ I(1) 

ส่วนผลการทดสอบของ 2 ข้อมูลที่เหลือคือ งบประมาณด้านการขนส่งทางน้ํา (
tWIn ) และ

งบประมาณด้านการขนส่งทางอากาศ (
tAIn ) นั้น ก็ยังคงไม่มีลักษณะข้อมูลแบบ I(0) เช่นกัน 

เพราะ ณ ระดับ Level กรณี Trend and Intercept ค่าความน่าจะเป็นที่ได้จากการคํานวณมีค่า
มากกว่า 0.01ซึ่งมากกว่าระดับนัยสําคัญที่ทําการทดสอบ โดยอยู่ในช่วงที่ยอมรับสมมติฐานหลัก 
แสดงว่า ณ ระดับ Level กรณี Trend and Intercept ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบทั้ง 2 ข้อมูล มีลักษณะ
ไม่นิ่ง หรือมีการทดสอบความนิ่ง แต่เม่ือทําการทดสอบที่ Order of Integration ที่สูงขึ้น ซึ่งการหา
ผลต่างระดับที่1 หรือ I(1) พบว่า ไม่มีลักษณะข้อมูลแบบ I(1) เพราะ ณ ระดับ 1st Difference กรณี 
Trend and Intercept ค่าความน่าจะเป็นที่ได้จากการคํานวณมีค่ามากกว่า 0.01 ซึ่งมากกว่าระดับ
นัยสําคัญที่ทําการทดสอบ ซึ่งอยู่ในช่วงที่ยอมรับสมมติฐานหลัก แสดงว่า ณ ระดับ 1st Difference 
กรณี Trend and Intercept ข้อมูลทั้ง 2 จึงมีลักษณะไม่นิ่ง หรือมีการทดสอบความนิ่ง และไม่มี
ลักษณะข้อมูลแบบ I(1) ดังนั้น การทดสอบข้อมูลของงบประมาณด้านการขนส่งทางน้ํา และ
งบประมาณด้านการขนส่งทางอากาศ จึงไม่สามารถทําการทดสอบต่อด้วยวิธี ADF-test ได้เพราะ
การศึกษาครั้งนี้ต้องการข้อมูลแบบ I(0) และ I(1) เท่านั้นในการทดสอบด้วยแบบจําลอง ARDL 
ฉะนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงต้องนําเอาวิธีการทดสอบความนิ่งอีกหนึ่งวิธีมาทําการทดสอบเพิ่มคือ การ
ทดสอบความนิ่งโดยวิธี PP-test  

ผลการทดสอบความนิ่งโดยวิธีการทดสอบ PP-test ของมูลค่าสินค้านําเข้าทั้งหมด (

tMIn ) มูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด (
tXIn )  งบประมาณด้านการขนส่งทางบก (

tRIn ) 
งบประมาณด้านการขนส่งทางน้ํา (

tWIn ) และงบประมาณด้านการขนส่งทางอากาศ (
tAIn ) 

พบว่าทั้ง 5 ข้อมูลนั้นไม่ได้มีลักษณะข้อมูลแบบ I(0) เพราะ ณ ระดับ Level กรณี Trend and 
Intercept ค่าความน่าจะเป็นที่ได้จากการคํานวณมีค่ามากกว่า 0.01 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสําคัญที่ทํา
การทดสอบ โดยอยู่ในช่วงที่ยอมรับสมมติฐานหลัก แสดงว่า ณ ระดับ Level กรณี Trend and 
Intercept ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบทั้ง 5 ข้อมูล มีลักษณะไม่นิ่ง หรือมีการทดสอบความนิ่ง ดังนั้น
สามารถนําข้อมูลทั้ง 5 ข้อมูล มาทําการทดสอบที่ Order of Integration ที่สูงขึ้น โดยการหาผลต่าง
ระดับที่ 1 หรือ I(1) พบว่า มีลักษณะข้อมูลแบบ I(1) เพราะสังเกตได้จากที่ระดับ 1st Difference กรณี 
Trend and Intercept ค่าความน่าจะเป็นที่ได้จากการคํานวณมีค่าน้อยกว่า 0.01 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยสําคัญที่ทําการทดสอบ โดยอยู่ในช่วงที่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่าที่ระดับ 1st Difference 
กรณี Trend and Intercept ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบทั้ง 5 ข้อมูล มีลักษณะนิ่ง หรือไม่มีการทดสอบ
ความนิ่ง และมีลักษณะข้อมูลแบบ I(1)  
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ดังนั้นสามารถสรุปผลได้ว่า การทดสอบความนิ่งด้วยวิธี ADF-test สามารถนําไปหา
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวโดยวิธี ARDL Approach to Cointegration ต่อได้ด้วยกัน 3 ตัว
แปร คือ

tMIn , 
tXIn และ 

tRIn  ส่วนอีก 2 ตัวแปร คือ 
tWIn และ 

tAIn  ต้องทําการทดสอบ
ความนิ่งด้วยวิธี PP-test ถึงจะสามารถหาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวโดยวิธี ARDL 
Approach to Cointegration ต่อได้ ซึ่งทําการแสดงผลสรุปในตารางที่ 1 ดังต่อไปนี ้
 

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูลด้วยวิธี ADF-test และ PP-test  
Variable ADF-test PP-test 

tMIn  I(1) I(1) 

tXIn  I(1) I(1) 

tRIn  I(1) I(1) 

tWIn  I(2) I(1) 

tAIn  I(2) I(1) 
ที่มา จากการคํานวณ 
 

5.2) ผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระยะยาว ระหว่างงบประมาณรายจ่ายด้านการขนส่ง
และการค้าระหว่างประเทศของไทย 

5.2.1) ผลการทดสอบ Cointegration ของความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณรายจ่าย
ด้านการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศของไทย โดยการหาความสัมพันธ์ระยะยาว 

จากผลการทดสอบ F-statistics ในตารางที่ 2 แสดงถึงความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่าง
ตัวแปรทั้งหมด กับค่าขอบเขตวิกฤตของ F-statistics ซึ่งใช้สมการถดถอยรูปแบบ Trend and 
Intercept (k=2) โดย Pesaran and Shin (1995) สําหรับมูลค่าสินค้านําเข้า และมูลค่าสินค้าส่งออก
ทั้งหมดของประเทศไทย ผลการทดสอบ F-statistics มีค่าสูงกว่าค่าขอบเขตวิกฤต (ค่าขอบบน) ณ 
ระดับนัยสําคัญร้อยละ 95 ดังนั้นค่าที่ได้จะยอมรับสมมติฐาน 

1 นั้นคือมีความสัมพันธ์ระยะยาวซึ่ง
กันและกัน 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบ F-statistics ในการหาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 

Variables 
F-

statistics 
ณ ระดับนัยสําคัญร้อยละ 95 จํานวนk 

I(0) ค่าขอบล่าง I(1) ค่าขอบบน k 

M  236.42*** 4.903 5.872 2 

X  313.86*** 4.903 5.872 2 

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: *, **, *** มีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.10, 0.05, 0.01 ตามลําดับ 
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5.2.2) ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว โดยวิธี ARDL  
ตามการทดสอบโดยวิธี ARDL Approach to Cointegration เพื่อดูว่าปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆ  อัน

ได้แก่ งบประมาณด้านการขนส่งทางบก งบประมาณด้านการขนส่งทางน้ํา และงบประมาณด้านการขนส่งทางอากาศ 
กับมูลค่าสินค้านําเข้าทั้งหมด และมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมดมีความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพในระยะยาว โดย
แบ่งเป็น 2 กรณีคือ 1) กรณีมูลค่าสินค้านําเข้าทั้งหมด และ 2) กรณีมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด โดยจากการทดสอบ
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้การอ่านค่าตามรายงานวิชาการที่ทําการศึกษาโดย 
Bandiera et al (2000), Loayza et al (2000) และ Reinhart and Tokatlidis (2001) ซึ่งสามารถอ่านค่าได้ดังต่อไปนี้ 

จากตารางที่ 3และตารางที ่4 ได้ทําการแสดงผลการทดสอบดุลยภาพระยะยาวโดยวิธี ARDL Approach 
to Cointegration ของมูลค่าสินค้านําเข้าทั้งหมด และมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด ในประเทศไทย ตามลําดับดังนี้ 

(ก) กรณีมูลค่าสินค้านําเข้าทั้งหมด 
ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของมูลค่าสินค้านําเข้าทั้งหมดของประเทศไทย (

M ) จากตารางที่ 5 สามารถอธิบายได้ว่า ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 ปัจจัยงบประมาณด้านการขนส่งทางบก (

RIn ) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าสินค้านําเข้าทั้งหมดของประเทศไทย แต่ในส่วนปัจจัย
งบประมาณด้านการขนส่งทางน้ํา (

WIn ) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับมูลค่าสินค้านําเข้าทั้งหมด 
และ ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.10 ปัจจัยงบประมาณด้านการขนส่งทางอากาศ (

AIn ) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันกับมูลค่าสินค้านําเข้าทั้งหมดของประเทศไทย 

  
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของมูลค่าสินค้านําเข้าท้ังหมด (

M ) 

C T 
tRIn  

tWIn  tAIn  ADRL Model  

4.62 
(.001) 

-3.84 
(.003) 

3.55*** 
(.005) 

-7.21*** 
(.00) 

2.20* 
(.052) 

ARDL 
(3,3,3,0,2) 

SBC, AIC, 
HQC 

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: หมายเหตุ: *, **, *** มีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.10, 0.05, 0.01 ตามลําดับ 
 

 (ข) กรณีมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด 
ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมดของประเทศไทย (

X ) จากตารางที่ 4 สามารถอธิบายได้ว่า ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 ปัจจัยงบประมาณด้านการขนส่งทางบก (
RIn

) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมดของประเทศไทย แต่ในส่วนปัจจัย
งบประมาณด้านการขนส่งทางน้ํา (

WIn ) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด และ 
ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ปัจจัยงบประมาณด้านการขนส่งทางอากาศ (

AIn ) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมดของประเทศไทย  
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด (
X ) 

C T 
tRIn  

tWIn  tAIn  
ADRL 
Model 

 

-4.82 
(.001) 

4.11 
(.002) 

-3.23*** 
(.009) 

8.16*** 
(.000) 

-2.33** 
(.042) 

ARDL 
(3,3,3,0,2) 

SBC 

-4.84 
(.001) 

4.20 
(.002) 

-3.21** 
(.011) 

7.87*** 
(.000) 

-2.40** 
(.039) 

ARDL 
(3,3,3,0,3) 

AIC 
HQC 

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: หมายเหตุ: *, **, *** มีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.10, 0.05, 0.01 ตามลําดับ 
 

5.3) ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะสั้น ECM 
เมื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวแล้ว พบว่าตัวแปรที่นํามาทดสอบนั้น

มีลักษณะความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว จากนั้นจึงสามารถนํามาทดสอบกระบวนการปรับตัว
ในระยะสั้นของตัวแปรต้น และตัวแปรตาม เพื่อปรับเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาว 

 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะสั้น ของมูลค่าสินค้านําเข้า และสินค้า
ส่งออกทั้งหมด 

Regressor 
M  

X  
C 4.62*** -4.82*** 
T -3.84*** 4.11*** 

tRIn  3.55*** -3.23*** 

tWIn  -7.21*** 8.16*** 

tAIn  2.20** -2.33** 

1tecm  -3.90** -3.92*** 
2R  0.98 0.98 
2R  0.96 0.96 

DW. 2.21 2.27 
F-statistics 59.20*** 65.47*** 

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: *, **, *** มีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.10, 0.05, 0.01 ตามลําดับ 
 

 (ก) กรณีมูลค่าสินค้านําเข้าท้ังหมด  
จากตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์ ecm(-1) หรือ 

1
 ของมูลค่าสินค้านําเข้ารวมทั้งหมด มี

ค่า -3.90 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน 0: 11    คือมีการปรับตัวในระยะสั้น และมีระดับนัยสําคัญทาง
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สถิติ ซึ่งบ่งบอกได้ว่า ในระยะสั้นหากมูลค่าสินค้านําเข้าทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงออกนอกดุลยภาพ
ในระยะยาวแล้วจะมีกลไกการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาว 

 (ข) กรณีมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด  
จากตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์ ecm(-1) หรือ 

1
 ของมูลค่าสินค้าส่งออกรวมทั้งหมด มี

ค่า -3.92 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน 0: 11    คือมีการปรับตัวในระยะสั้น และมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ ซึ่งบ่งบอกได้ว่า ในระยะสั้นหากมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงออกนอกดุลยภาพ
ในระยะยาวแล้วจะมีกลไกการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาว 
 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
6.1) สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระยะสั้นและระยะยาวระหว่างงบประมาณด้านการขนส่งใน
รูปแบบต่างๆ กับการค้าระหว่างประเทศของไทย จากการการทดสอบความนิ่งของข้อมูลด้วยวิธี 
ADF-test พบว่ามีตัวแปรงบประมาณด้านการขนส่งทางน้ํา และทางอากาศ มีลักษณะที่ Order of 
Integration ณ ระดับ ระดับ 2nd Difference I(2) ซึ่งตามกระบวนการ ARDL Approach to 
Cointegration นั้นจะสามารถยอมรับข้อมูล ณ ระดับ Level I(0) และระดับ 1st Difference I(1) 
เท่านั้น ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้ทําการเพิ่มการทดสอบความนิ่ง ด้วยวิธี PP-test ในอีก 2 ตัว
แปร คือ 

tWIn และ 
tAIn  ถึงจะสามารถหาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวโดยวิธี ARDL 

Approach to Cointegration ต่อได้ 
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระยะยาวตามวิธี ARDL Approach to Cointegration พบว่า

งบประมาณด้านการขนส่งทางบกและทางอากาศมีผลกระทบทางบวกต่อมูลค่าสินค้านําเข้าทั้งหมด 
แต่ในงบประมาณการขนส่งทางนํ้าพบว่ามีผลกระทบทางลบ ส่วนทางด้านมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด
นั้น พบว่างบประมาณด้านการขนส่งทางนํ้ามีผลกระทบทางบวกต่อมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด แต่ใน
งบประมาณด้านการขนส่งทางบกและทางอากาศส่งผลกระทบทางลบ  

การปรับตัวในระยะสั้นตามวิธี ARDL Approach to Cointegration ของมูลค่านําเข้า-
ส่งออกสินค้าทั้งหมดของไทย ค่า 

1 ของตัวแปรงบประมาณการขนส่งทางบก ทางน้ํา และทาง
อากาศ สามารถยอมรับสมมติฐาน 0: 11    ซึ่งหมายความว่า ในระยะสั้นหากงบประมาณการ
ขนส่งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศมีการเปลี่ยนแปลงออกนอกดุลยภาพแล้วจะมีกลไกการปรับตัว
เข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาว 

 

6.2) ข้อเสนอแนะ 
จาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณรายจ่ายด้านการขนส่งและการค้าระหว่าง

ประเทศของไทยในครั้งน้ี มีข้อเสนอแนะสําหรับผู้ที่สนใจทําการศึกษาในครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 
(6.2.1) การศึกษาโดยการใช้แบบจําลองARDL Approach to Cointegration ในครั้งนี้ มี

การใช้ข้อมูลการศึกษาเพียง 30 ปีย้อนหลัง ซึ่งถือได้ว่าข้อมูลยังไม่ละเอียดเท่าที่ควร ดังนั้นใน
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรหาข้อมูลรายไตรมาสย้อนหลัง เพิ่มเข้ามาในศึกษาร่วมด้วย  
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(6.2.2) การศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษางบประมาณด้านการขนส่งคือ การขนส่งทางบก การ
ขนส่งทางน้ํา และการขนส่งทางอากาศ ปัญหาที่ควรระวังในการศึกษาครั้งต่อไปนั้นคือ ข้อมูลในแต่
ละปีของงบประมาณด้านการขนส่งทางน้ํา เพราะงบประมาณในแต่ละปีของงบประมาณด้านการ
ขนส่งทางนํ้านั้นมีอัตราที่ไม่แน่นอน และมีอัตราเสี่ยงท่ีจะเกิดข้อผิดพลาดในการศึกษา 

(6.2.3) รัฐบาลควรออกนโยบายสนับสนุนงบประมาณด้านการขนในทุกๆด้านการขนส่ง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาด้านการขนส่งของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแล้ว เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่ง และเพิ่มช่องทางการค้าระหว่างของประเทศไปพร้อมๆกัน) 

 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์จากคณาจารย์และผู้มี

พระคุณหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ.ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการให้
ความรู้ คําแนะนํา ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าต่อการศึกษา ตลอดจนช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง 
ๆ ของการวิจัยฉบับนี้ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาที่ทําการวิจัย ผู้วิจัยจึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
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รูปแบบทางพื้นที่ของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศทางด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
Industrial Location Pattern of Foreign Direct Investment in Thailand   

 
อภิเศก ปั้นสุวรรณ 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
บทคัดย่อ 
 
 ภายหลังจากการเปิดการค้าเสรีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศทางด้านอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย มาจากหลากหลายประเทศ อาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ไต้หวัน 
ฮ่องกง และสิงคโปร์ โดยเฉพาะการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา ที่มี
ความสําคัญมาก ในปัจจุบันการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศจะเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเลคทรอนิคส์ ทั้งนี้โรงงานอุตสาหกรรมที่มา
จากการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศส่วนใหญ่จะตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และใน
พื้นที่โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเท่านั้น ซึ่งมักปรากฏว่าเป็นจังหวัดที่มีนิคม
อุตสาหกรรมตั้งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่มีโครงสร้างพื้นฐานพิเศษอันได้แก่ ท่าเรือน้ําลึก และ
สนามบินนานาชาติ เป็นต้น 
 

คําสําคัญ: การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ที่ตั้งอุตสาหกรรม นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 
Abstract 
 After trade liberalization, the sources of foreign direct investment (FDI) in Thailand 
manufacturing have generally been quite diversified that include Japan, the United States, 
Europe, Taiwan, Hong Kong, and Singapore. Japan had been the Thailand’s largest source 
of FDI since the late 1970s. Currently, most of FDI investment in the manufacturing sector 
has been in high technology industries such as the automobile and electrical industries.  
Meanwhile, most of FDI firms located in the Bangkok metropolis and the Eastern Seaboard 
(ESB) only, most of the investors also had industrial estates in the provinces, especially in 
the provinces with major investments and having special infrastructures such as deep sea 
port or international airport. 
 

Keywords: Foreign direct investment, Industrial location, Industrial development policy 
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1.Introduction 
 Since the World War II, the Thai Government has placed great importance on 
industrial development (Panpiemras 1988; IFCT 1991). The establishment of the Ministry of 
Industry (MOI) in 1942 was mainly aimed to encourage and monitor the development in this 
sector, with other government agencies participating directly or indirectly in the formulation of 
industrial policies. These include, for example, the formulation of development strategies by 
the National Economic and Social Development Board (NESDB), tax policies by the Ministry 
of Finance (MOF) and investment promotion by the Board of Investment (BOI) (Sibunruang 
1986; Loha-unchit 1990).  
 The industrialization strategies of the 1960s put more emphasis on the production 
of goods for the domestic market. Import-substitution industries including assembly plants 
largely using imported parts and components were fostered. Foreign direct investment (FDI) 
was also enthusiastically encouraged (Akrasanee 1977; Reinhardt 2000; Jansen 2001). The 
promotion of the import substitution (IS) strategy helped in making a quick start of the 
industrialization process. Many foreign manufacturers and assemblers of consumer goods 
came to invest in Thailand (Hussey 1993; Glassman 2007). As a result of the IS promotion 
however, almost all factories were situated in the Bangkok metropolis region (BMR), since it 
is where infrastructures and facilities especially the container and commercial port as well as 
the international airport, which play the key role for the movement of raw materials and 
machineries, are situated (Hussey 1993).  
 The production of manufactured goods for export was promoted in the Third and 
Forth National Economic and Social Development Plan (NESDP). Thus in 1972, the 
investment promotion law was revised providing more incentives to the exporting industries. 
Starting from a small base, production of goods for export had since then expanded rapidly 
(MOI 2002). Such export promotion (EP) strategy is still being implemented until the present. 
Along with such development, the country’s industrial structure had also diversified towards 
the intermediate and capital goods industries (IFCT 1991; Hussey 1993).  
 In addition to advancing the export promotion strategy, the policy on dispersing 
industrial activities to different regions in the country was also prescribed in the Third 
NESDP (Panpiemras 1988; Tsuneishi, 2005). In fact, the revision of the investment 
promotion law in 1972 had enabled the BOI to provide more incentives to business firms 
operating in designated provincial areas. In the same year, the Industrial Estate Authority of 
Thailand (IEAT) was established as a state enterprise under the MOI to promote the 
creation of industrial estates (IEs) in different regions of the country. However, even in the 
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late 1970s the industrial estates were still mostly located in provinces near the capital, due 
to the availability of better infrastructures as well as accessibility to the largest consumer 
market (Hussey 1993; IEAT 2006).  
 As a result, most of the industrialization both domestic and FDI industries took 
place in and around the Bangkok Metropolis Region (BMR) as it is the most economically 
and most efficient location for the import substitution and export oriented industries. The 
concentration of factories in Bangkok then led to mass migration into the capital ending up 
with social ills such as the emergence of more slum dwellings, environmental pollution, 
traffic congestion and income disparities (Hussey 1993).  
 With the main purpose of examining the FDI distribution in Thailand including the 
factors influencing the location patterns of industries as well as the relationship between 
factories and rural economic development, especially in terms of employment generation. 
This study is envisaged to help the Thai government policy-makers understand the industrial 
development trend of the country especially for FDI promotion.  
 

2. Objective 
 This research investigated the FDI manufacturing structure, trend and distribution. 
 

3. Methodology 
 Based on the resources available, this study covers the manufacturing industries 
which are considered the major factors that promote industrialization development of FDI in 
Thailand. In order to achieve the objective, this study specifically made use of the following 
information. Firstly, industrial sector in this study is defined as the manufacturing industry 
where manipulation of goods is being undertaken in various ways in order to generate new 
products. Meanwhile, in order to evaluate the industrial development of FDI pattern, this 
study uses the data available at the Board of Investment (BOI) for 1996-2006.The 
descriptive analyses aimed to study the trend of FDI on the changing investment structure of 
Thailand, the types of industries, employment, and capital investment by manufacturing 
including investors home countries and the industrial sector's contribution to the national 
economy. For the data analysis, growth rate, proportion and basic statistical techniques such 
as cross tabulation and percentages were used. For the pattern of the FDI in Thailand, this 
paper also tried to identify and assess the FDI distribution by province. Thus, the number of 
projects in each province and the percentage distribution of their respective factories were 
taken into account in the analysis, in order to understand the concentration of industries in 
each province. 
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3. Finding 
 As for the number projects, the inflow of FDI projects increased from 844 in the 
1980s to 2,483 projects in the 1990s. From 2001 to 2005, the FDI inflow showed a total of 
3,155 projects (Figure 1). In terms of the volume of capital, FDI inflows increased from Baht 
209.642 billion in the 1980s to Baht 1.121650 trillion in the 1990s. From 2001 to 2005, the 
FDI inflow was Baht 1.214272 trillion (Figure 2). As regards the status of employment, it 
could be noted that employment in the FDI projects increased from 216,625 persons in the 
1980s to 629,366 persons in the 1990s while from 2001 to 2005, the FDI projects employed 
645,238 persons (Figure 3). 
 

 
Figure 1 Number of Foreign Direct Investment BOI-Certified Projects, 1980-2005 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1980 1985 1990 1995 2000 2005

Year

U
n

it
s

Total Project



578 โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 2 
 

  เศรษฐกิจและสังคม 

 

 
Figure 2 Capital Investments of Foreign Direct Investment BOI-Certified Projects,1980-2005 
 

 

 
Figure 3 Number of Employment in Foreign Direct Investment BOI-Certified Projects, 1980-
2005 
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 In terms of capital investment, Japan had been the largest national source of FDI in 
Thai manufacturing with more than Baht 1.11 trillion or around 40.68% in 1996-2006. 
Coming as second and third are the United States of America and Singapore, with capital 
investments of about Baht 442.20 billion and Baht 218.62 billion, and sharing 16.18% and 
8.0% of the national total, respectively (Figure 4).   
 There has been an overall increase in investments interest in Thailand. However, 
the total planned investment of foreign projects approved by the BOI declined from Baht 
326,335 million in 1996 to Baht 325,828 million in 2005. This trend must have resulted 
mainly from the world market demand following the United States and Japan economic 
recoveries. In 2005, the main investment applications came from the Japanese and Chinese 
investors, while most of the capital investments in manufacturing approved by the BOI were 
from Japanese companies, investing mainly in automotive assembly as well as in the 
manufacture of automotive and vehicle parts (BOI, 2006).  
 

 
Figure 4 Percentage of Foreign Direct Investment by Major Countries, 1996-2006 
 

 During the period 1996-2006, chemicals and paper industries shared the highest 
among the Thai factories in terms of FDI with a total worth of Baht 360.02 billion contributing 
around 24.81% of the country’s total investments, but such amount declined to Baht 301.71 
billion in 1996-2000 and 2001-2006, respectively. However, in 2005, the metal products and 
machinery industries which were being dominated by the automobile industries, was the 
highest at Baht 141,029.3 million or sharing around 43.3% of the total investments. 
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Moreover, the electric and electronic products had increased shares from Baht 288.32 billion 
in 1996-2000 to Baht 356.82 billion in 2001-2006 (Figure 5).  
 Table 1 shows the proportion of capital investments by province. Topping the list of 
provinces in 1996 were Rayong, Chonburi and Phra Nakhon Si Ayutthaya, sharing around 
83.5% of the total national investments. From 2001, Chonburi, Rayong and Phra Nakhon Si 
Ayutthaya remained the main areas with major investments but in 2005 only Chon Buri 
shared around 47.52% of the total capital investment. While in some provinces, foreign 
investors also continuously made investments, such as in Chachoengsao, Lamphun, Pathum 
Thani, Prachin Buri, Samut Prakan, Songkhla and Bangkok, most of the investors also had 
industrial estates in the provinces, especially in the provinces with major investments and 
having special infrastructures such as deep sea port or international airport. 
 

 
Figure 5 Percentage of Foreign Direct Investment by Sector, 1996-2006 
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Figure 6 Locations of Industrial Estates in Thailand 
 

5. Conclusion 
 Thailand has been quite successful in terms of FDI promotion. Currently, Thailand 
is the 3rd most attractive business locations in Asia and the Pacific from the point of view of 
the transnational corporations (TNCs). This could be mainly due to the efficiency of the 
macro policies related to industrial promotion while the promotional incentives and the 
rapidly declining monopoly of the state owned companies since 1960s, helped in creating 
new industries and firms with sizes much larger than most of the country's traditional firms. 
The founders of such firms are typically those formerly engaged in merchandise and trading 
businesses, particularly the importers as well as the domestic distributors. Foreign firms also 
quickly came to Thailand either to establish their affiliates or to join the local firms in 
establishing various joint-venture industries. Finally, it can be conclude that, the findings in 
this section strongly reconfirm the result of the analysis of the geographical concentration of 
the FDI, most of industries import raw materials were located in the BMR and ESB such as 
the chemical products, electronic and the metal products industries, and that most of the 
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products of such industries were also exported to the world market. Therefore the BMR and 
ESB areas were defined as 'core or center' based on the New Economic Geography theory 
as found in other countries (Krugman and Venables, 1990; Martin and Sunley, 1996 citing 
from Krugman, 1991). 
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Table 1 Proportion of Foreign Direct Investment Projects by Province, 1996, 2001 and 2005 

Province Zone 
          1996            2001            2005 
Projects Proportion Projects Proportion Projects Proportion 

Amnat Charoen 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Ang Thong 2 0 0.00 0 0.00 2 0.66 
Bangkok 1 13 6.70 48 21.82 80 26.40 
Buri Ram 3 0 0.00 1 0.45 1 0.33 
Chachoengsao 2 21 10.82 25 11.36 35 11.55 
Chai Nat 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Chaiyaphum 3 0 0.00 1 0.45 1 0.33 
Chanthaburi 3 0 0.00 1 0.45 3 0.99 
Chiang Mai 3 2 1.03 6 2.73 6 1.98 
Chiang Rai 3 1 0.52 2 0.91 0 0.00 
Chon Buri 2 44 22.68 72 32.73 144 47.52 
Chumphon 3 0 0.00 0 0.00 1 0.33 
Kalasin 3 0 0.00 0 0.00 1 0.33 
Kamphaeng Phet 3 2 1.03 0 0.00 1 0.33 
Kanchanaburi 2 0 0.00 0 0.00 1 0.33 
Khon Kaen 3 2 1.03 1 0.45 6 1.98 
Krabi 3 3 1.55 2 0.91 1 0.33 
Lampang 3 0 0.00 1 0.45 0 0.00 
Lamphun 3 13 6.70 19 8.64 17 5.61 
Loei 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Lop Buri 3 7 3.61 7 3.18 9 2.97 
Mae Hong Son 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Maha Sarakham 3 0 0.00 0 0.00 2 0.66 
Mukdahan 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Nakhon Nayok 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Nakhon Pathom 1 1 0.52 2 0.91 7 2.31 
Nakhon Phanom 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Nakhon Ratchasima 3 18 9.28 13 5.91 16 5.28 
Nakhon Sawan 3 1 0.52 0 0.00 0 0.00 
Nakhon Si Thammarat 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Nan 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
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Narathiwat 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Nong Bua Lam Phu 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Nong Khai 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Nonthaburi 1 1 0.52 5 2.27 0 0.00 
Pathum Thani 1 15 7.73 27 12.27 50 16.50 
Pattani 3 0 0.00 0 0.00 1 0.33 
Phangnga 3 0 0.00 0 0.00 1 0.33 
Phatthalung 3 0 0.00 0 0.00        0 0.00 
Phayao 3 0 0.00      0 0.00        0 0.00 
Phetchabun 3 0 0.00      0 0.00         1 0.33 
Phetchaburi 2 3 1.55     6 2.73         2 0.66 
Phichit 3 1 0.52     1 0.45         0 0.00 
Phitsanulok 3 0 0.00     0 0.00         2 0.66 
Phra Nakhon Si 
Ayutthaya 2 44 22.68   60 27.27      101 33.33 
Phrae 3 0 0.00    0 0.00       0 0.00 
Phuket 2 2 1.03    3 1.36       4 1.32 
Prachin Buri 3 20 10.31 24 10.91 29 9.57 
Prachuap Khiri Khan 3 1 0.52 2 0.91 2 0.66 
Ranong 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Ratchaburi 2 4 2.06 2 0.91 3 0.99 
Rayong 2 74 38.14 65 29.55 76 25.08 
Roi Et 3 2 1.03 0 0.00 0 0.00 
Sa Kaeo 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Sakon NaKhon 3 0 0.00 0 0.00 1 0.33 
Samut Prakan 1 12 6.19 32 14.55 41 13.53 
Samut Sakhon 1 1 0.52 6 2.73 5 1.65 
Samut Songkhram 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Saraburi 2 6 3.09 4 1.82 13 4.29 
Satun 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Si Sa Ket 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Sing Buri 3 3 1.55 0 0.00 4 1.32 
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Songkhla 3 14 7.22 11 5.00 12 3.96 
Sukhothai 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Suphan Buri 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Surat Thani 3 3 1.55 2 0.91 3 0.99 
Surin 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Tak 3 0 0.00 0 0.00 2 0.66 
Trang 3 3 1.55 1 0.45 1 0.33 
Trat 3 0 0.00 0 0.00 1 0.33 
Ubon Ratchathani 3 0 0.00 0 0.00 1 0.33 
Udon Thani 3 1 0.52 0 0.00 0 0.00 
Uthai Thani 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Uttaradit 3 0 0.00 1 0.45 0 0.00 
Yala 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Yasothon 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total   194 100.00 220 100.00 303 100.00 
Source: Compiled by researcher 
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ความต้องการทํางานของผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2550 
 

ธาราทิพย์ พ่วงเชียง 
นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต  

สาขาประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

บทคัดย่อ 
 

ภาวะเศรษฐกิจมีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตอย่างมาก ผู้สูงอายุจะรอรับการเกื้อหนุนจาก
ลูกหลานหรือรัฐบาลเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ กอปรกับความยืนยาวของอายุและสุขภาพที่ดี
มากขึ้นส่งผลให้ผู้สูงอายุบางส่วนอาจต้องการทํางานเพื่อสร้างรายได้และตอบสนองความต้องการ
ให้แก่ตนเอง งานวิจัยน้ีจึงศึกษาความต้องการทํางานของผู้สูงอายุ และค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ความต้องการทํางานของผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2550 แหล่งที่มาของข้อมูลได้รับความอนุเคราะห์จาก
โครงการการสํารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ดําเนินการโดยสํานักสถิติสังคม 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ การเลือกตัวอย่างเป็นแบบสองขั้นตอน โดยผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีอายุ 
60 ปีขึ้นไปที่ตอบแบบสัมภาษณ์ด้วยตนเองได้จํานวนตัวอย่าง 26,368 ราย   ผลการวิจัยผู้สูงอายุที่
เป็นตัวอย่างร้อยละ 37.3 มีความต้องการทํางานภายหลังจากที่อายุครบ 60 ปีแล้ว และผลการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบพหุ พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการทํางานของผู้สูงอายุ
ไทยท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสถานภาพสมรส ภาคที่อยู่อาศัย 
เขตที่อยู่อาศัย ประวัติการรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ภาวะสุขภาพ สถานภาพในครัวเรือน ภาระ
หนี้สินของตนเองและครอบครัว รายได้ ความเพียงพอของรายได้ การออมเงินหรือทรัพย์สิน จํานวน
บุตร จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และการอ่านออกเขียนได้ ตามลําดับ กล่าวคือ ผู้สูงอายุเพศชาย 
ผู้สูงอายุที่มีอายุน้อยกว่า ผู้ไม่เคยได้รับการศึกษา ผู้ที่สมรส ผู้ที่อาศัยอยู่ภาคอื่นๆที่ไม่ใช่
กรุงเทพมหานคร ผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล ผู้ที่ไม่เคยรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้ที่มีภาวะสุขภาพ
อยู่ในระดับดี ผู้ที่มีสถานภาพเป็นหัวหน้าครัวเรือน ตัวผู้สูงอายุเองและสมาชิกในครัวเรือนมีหนี้สิน ผู้
มีรายได้สูงกว่า ผู้มีรายได้ไม่เพียงพอ ผู้ที่มีการออมเงินหรือทรัพย์สิน ผู้มีจํานวนบุตรและมีจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนน้อยกว่า ผู้ที่สามารถอ่านออกเขียนได้ มีโอกาสที่จะเป็นผู้ที่มีความต้องการ
ทํางานสูงกว่าผู้สูงอายุที่เป็นตัวอย่างที่มีลักษณะสมนัยกัน ดังนั้นรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรพิจารณาหาวิธีช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ียังมีความต้องการทํางาน โดยอาจช่วยจัดหางาน หรือช่วยฝึก
อาชีพ รวมไปถึงจัดสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการพัฒนาความสามารถในการทํางานให้กับ
ผู้สูงอายุให้ยังคงสามารถทํางานได้ 
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บทนํา 
 ในปัจจุบันโลกมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมไป
ถึงระบบสาธารณสุข การรักษาโรคด้วยวิธีต่างๆและเครื่องมือการรักษาโรคที่ทันสมัย กอปรกับ
ประชากรก็มีกระแสความตื่นตัวและใส่ใจเรื่องสุขภาพ สังเกตได้จากความนิยมในเรื่องอาหารเพื่อ
สุขภาพ สมุนไพร การออกกําลังกาย การทําสปา ตลอดจนการเกิดกลุ่มและชมรมสุขภาพต่างๆ ที่
แพร่หลายขึ้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความคาดหมายการครอง
ชีพโดยเฉลี่ยยืนยาวกว่าคนรุ่นบรรพบุรุษ โดยประชากรโลกในปัจจุบันมีความคาดหมายการครองชีพ
เฉลี่ยเพศชายอยู่ที่ 65 ปี เพศหญิง 69 ปี และประชากรในประเทศไทยเพศชายเท่ากับ 68 ปี เพศ
หญิงเท่ากับ 75 ปี (คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 
2550-2554: 10, สุชาดา ทวีสิทธิ์, 2553: 3)  
 นอกจากนี้องค์การสหประชาชาติรายงานว่าในปี พ.ศ. 2552 โลกมีประชากรสูงอายุ 737 
ล้านคนซ่ึงเพิ่มเป็น 3.5 เท่าของจํานวนผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2493 ที่มีประชากรสูงอายุเพียง 205 ล้าน
คน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2593 ประชากรสูงอายุทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอีกเกือบสามเท่าโดยโลกจะมี
ประชากรสูงอายุถึง 2 พันล้านคน (United Nations, 2009: 10) สถิติการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ
ของโลกดังกล่าวสอดคล้องกับสถิติการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุในประเทศไทย โดยผลจากการ
สํารวจประชากรสูงอายุของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 3 ครั้งที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยมีจํานวนและ
สัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปีพ.ศ. 2537 ประเทศไทยมีจํานวน
ผู้สูงอายุร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศ ปีพ.ศ. 2545 ประเทศไทยมีจํานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 9.4 และผลสํารวจในปี พ.ศ. 2550 พบว่าประเทศไทยมีจํานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
10.7  และล่าสุดผลจากการสํามะโนประชากร ในปี พ.ศ. 2553 ที่ดําเนินการโดยสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่า จํานวนผู้สูงอายุถึงร้อยละ 13 ของประชากรทั้งประเทศแล้ว การที่ประเทศไทยมี
ประชากรอายุ 60 ปีหรือมากกว่าถึงร้อยละ 10 นั้นก็ถือว่าประเทศไทยได้ก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
(Aging Society) ตามนิยามขององค์การสหประชาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2549: 3) 
 การเปลี่ยนแปลงไปสู่วัยสูงอายุนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสรีระ 
เช่น การเปลี่ยนแปลงการทํางานของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย อาทิ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง 
ฮอร์โมน และการทํางานของระบบประสาท เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ เป็นผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เช่น ความเจ็บป่วย การเสื่อมของระบบต่างๆ ในร่างกาย สิ่ง
เหล่านี้ก่อให้เกิดความวิตกกังวล ความกดดัน เช่น อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย กลัวถูกทอดทิ้ง ขาด
ความม่ันใจในตนเอง ไม่สามารถปรับตัวได้ ซึมเศร้า หงุดหงิด โกรธง่าย ใจน้อย เป็นต้น ประการ
สุดท้าย การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงทางสถานภาพและบทบาททางสังคม เช่น 
ผู้ที่เคยทํางาน เม่ืออายุครบ 60 ปีถึงเวลาเกษียณอายุการทํางานต้องออกจากงาน ทําให้เกิดการ
สูญเสียบทบาทในการทํางาน สูญเสียบทบาทในการเป็นผู้นําครอบครัว นอกจากนี้ยังมีปัญหาการถูก
ทอดทิ้งให้อยู่เพียงลําพังของผู้สูงอายุในสังคมชนบทเนื่องจากสภาพปัจจุบัน คนหนุ่มสาว(วัยแรงงาน)
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มีการย้ายถิ่นออกจากภูมิลําเนาเดิมเพื่อมาหางานทําในเขตเมือง ผู้สูงอายุจึงถูกทิ้งให้อยู่ในภูมิลําเนา
เดิม ส่วนในสังคมเมืองผู้สูงอายุต้องอยู่ตามลําพัง เนื่องจากลูกหลานต้องออกไปทํางานนอกบ้านเป็น
ส่วนใหญ่ จึงทําให้ไม่มีเวลาเอาใจใส่ผู้สูงอายุมากนัก  อีกทั้งยังมีประเด็นเรื่องการเสื่อมความเคารพ
ต่อผู้สูงอายุเนื่องจากคนส่วนใหญ่มักมองว่าผู้สูงอายุมีสมรรถภาพทางร่างกายและความสามารถใน
การทํางานน้อยลง มีความคิดว่าผู้สูงอายุไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้สูงอายุจากที่เคยได้รับ
ความเคารพนับถือในฐานะที่มีประสบการณ์ เป็นการเสื่อมความเคารพแทน (อารีย์ เสนาชัย, 2550: 
ออนไลน์) 
 ปัญหาของผู้สูงอายุนอกจากจะเป็นปัญหาที่มาจากการเปลี่ยนแปลงด้านสรีระ ด้านจิตใจ
อารมณ์ และด้านสังคมแล้วยังมีอีกปัญหาที่สําคัญ คือ ปัญหาการมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ 
ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานและยังไม่สามารถทําให้ลดลงได้ ถึงแม้รัฐบาลได้มีนโยบายสร้าง
หลักประกันทางรายได้โดยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั่วประเทศแล้วก็ดี แต่เป็นเพียงวิธีการหนึ่งที่
ช่วยบรรเทาปัญหาด้านรายได้ของผู้สูงอายุลงได้บ้าง ดังนั้นผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งจึงต้องแสวงหาอาชีพ
ใหม่หรือพัฒนาอาชีพเดิมให้ต่อเนื่องไป การเพิ่มโอกาสในการทํางานให้กับผู้สูงอายุที่ยังสามารถ
ประกอบอาชีพได้ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่เพื่อสร้างรายได้
ให้กับตนเองและครอบครัว โดยไม่ต้องพึ่งพิงบุตรหลานหรือภาครัฐ และยังเป็นการสร้างคุณค่าให้กับ
ตนเอง อาจถือเป็นการออกกําลังกายทําให้สมองไม่หยุดนิ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ของผู้สูงอายุอีกด้วย (ปรียา มิตรานนท,์ 2552: 92 ; ไพโรจน์ วงศ์วุฒิวัฒน์, 2551: 26)  
 ด้วยเหตุและผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเรื่อง “ความต้องการทํางาน
ของผู้สูงอายุ” โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อศึกษาสถานการณ์ความต้องการทํางานของ
ผู้สูงอายุ และเพื่อทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการทํางานของผู้สูงอายุ เพื่อหน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําข้อค้นพบจากการศึกษาในครั้งนี้ ไปใช้ประกอบการวางแผน 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มีความต้องการทํางานได้มีโอกาสในการทํางานตามความพร้อมและ
ศักยภาพที่เหมาะสม 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ความต้องการทํางานของผู้สูงอายุ  
2) ค้นหาปัจจัยและตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความต้องการทํางานของผู้สูงอายุ 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้อาศัยแนวคิดเชิงทฤษฎีจากทฤษฎีกิจกรรม(Activity Theory) (Robert 
Havighurst, 1963 อ้างถึงในระพีพรรณ คําหอม และคณะ, 2547) ทฤษฎีการจําแนกแตกต่างทาง
สังคม (The Social Differentiation Theory) (De fleur and Ball-Rokeach, 1988: 181-182) และ
ทฤษฎีการตัดสินใจและการกระทําทางสังคม (The Multiple Factors Theory of Decision Making 
and Social Action) (William W.Reeder, 1971 อ้างถึงในสุรพล กาญจนะจิตรา, 2530: 28-2) ทําให้
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กําหนดตัวแปรที่สอดคล้องกับข้อมูลจากโครงการการสํารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 
2550 ดําเนินการโดยสํานักสถิติสังคม สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้กรอบแนวคิดของการวิจัยดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ได้รับความอนุเคราะห์จากสํานักสถิติสังคม 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ให้ใช้ข้อมูลจากการสํารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550โดย
การสํารวจดังกล่าวใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (Stratified Two - Stage Sampling) 
สําหรับการศึกษานี้จะเลือกศึกษาเฉพาะผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีเต็มขึ้นไปที่ตอบแบบสอบถามด้วย
ตนเองได้จํานวนตัวอย่างทั้งสิ้น 26,368 ราย ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิ
สติกแบบพหุ 

ปัจจยัสว่นบุคคล 

เพศ  
อายุ  
ระดับการศึกษา  
สถานภาพสมรส 

ภาคที่อยู่อาศยั 

เขตที่อยู่อาศัย 

 

ปัจจยัดึงดูด 

ประวัติการรับราชการ/รัฐวิสาหกจิ 

ภาวะสุขภาพ 
 

ปัจจยัผลักดัน 

การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย  
สถานภาพในครัวเรือน  
ภาระหนี้สินของตนเองและครอบครัว  
รายได้  
ความเพยีงพอของรายได้  
การออมเงินหรือทรัพย์สิน 

การมีบุตร   
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  
 

ปัจจัยเสริม 

การอ่านออกเขียนได้ 
การได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน 

 
ความต้องการทํางานของผู้สูงอายุ 
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ผลการวิจัย 
(1)  ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง  

ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้สูงอายุเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ (ร้อยละ 55.3 เปรียบเทียบกับ
ร้อยละ 44.7) เป็นผู้สูงอายุตอนต้น คืออายุระหว่าง 60 – 69 ปี (ร้อยละ 59)  รองลงมาได้แก่อายุ 70-
79 ปี และอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 31.5 และร้อยละ 9.4 ตามลําดับ) ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ72.7) รองลงมาคือ ไม่เคยเรียน (ร้อยละ 17.3) จบมัธยมศึกษา ( ร้อยละ 
6.1) จบปริญญาตรีและสูงกว่า (ร้อยละ3.0) และจบปวส./ปวท./อนุปริญญา (ร้อยละ 0.9) ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรสสมรส (ร้อยละ62.4) รองลงมาคือมีสถานภาพเคยสมรส (ร้อยละ 34.8) และ
สถานภาพโสด (ร้อยละ 2.8) เป็นผู้อาศัยอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ34.2) 
รองลงมาอาศัยอยู่ในภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) (ร้อยละ 23.7) ภาคเหนือ (ร้อยละ20.4) 
ภาคใต้ (ร้อยละ 12.7) และกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 8.9) ส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อย
ละ71.4) มีเพียงร้อยละ 28.6 เท่าน้ันท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล  

ปัจจัยดึงดูด พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่เคยมีประวัติรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 
93.2) มีเพียงร้อยละ 6.8 ที่เคยรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพอยู่ในระดับดีเป็น
สัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ46.9) รองลงมามีสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 29) และระดับไม่ดี 
(ร้อยละ 24) 

ปัจจัยผลักดัน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ตนเองหรือคู่สมรสเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 
(ร้อยละ79.8) มีเพียงร้อยละ 20.2 ที่ลูก/หลาน/ญาติ/คนอื่นเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย  ส่วนใหญ่เป็น
หัวหน้าครัวเรือน (ร้อยละ 59.8)  รองลงมาเป็นสามี/ภรรยาของหัวหน้าครัวเรือน และเป็นบิดา/มารดา
และญาติ/ผู้อาศัยของหัวหน้าครัวเรือน (ร้อยละ 23.3) (ร้อยละ 16.9) ตามลําดับ เป็นผู้ไม่มีหนี้สิน
สัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 51.8) อีกร้อยละ 48.2 มีหนี้สิน มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,000 - 29,999 บาทต่อ
ปี (ร้อยละ34.7) รองลงมามีรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 30.6) 30,000 - 49,999 บาท 
(ร้อยละ 17.9) และต่ํากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 16.8) ตามลําดับ เป็นผู้มีรายได้เพียงพอ (ร้อยละ 
58.1) อีกร้อยละ 41.9 มีรายได้ไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่มีการออมเงิน/ทรัพย์สิน (ร้อยละ 68.9) อีกร้อย
ละ 31.1 เป็นผู้ที่ไม่มีการออมเงิน/ทรัพย์สิน  ส่วนใหญ่เป็นผู้มีบุตร (ร้อยละ95. 4) มีเพียงร้อยละ 4.6 
เท่าน้ันท่ีไม่มีบุตร และเป็นผู้มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3 – 4 คน (ร้อยละ 36.4) รองลงมามีจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป 2 คน และอยู่คนเดียว (ร้อยละ 32.6) (ร้อยละ 23.5) (ร้อยละ 
7.6) ตามลําดับ 

ปัจจัยเสริม พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อ่านออกเขียนได้ คิดเป็นร้อยละ 76.2 มีเพียงร้อยละ 
23.8 ที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ และส่วนใหญ่ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน คิดเป็นร้อยละ 
76.2 และร้อยละ 23.8 ไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน  

 
 
 



592 โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 2 
 

  เศรษฐกิจและสังคม 

 

(2)  ความต้องการทํางานของผู้สูงอายุ 
ผลการศึกษาปรากฏดังตารางที่ 1 พบว่าร้อยละ 37.3 ของผู้สูงอายุที่เป็นตัวอย่างมีความ

ต้องการทํางาน และร้อยละ 62.7 ไม่ต้องการทํางาน จะเห็นได้ว่ามีผู้สูงอายุมากกว่าหนึ่งในสามที่
ยังคงมีความต้องการทํางาน ตัวเลขนี้สอดคล้องกับข้อมูลกําลังแรงงานที่เป็นผู้สูงอายุที่นําเสนอโดย
สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2549: 1) ที่ว่าในปี พ.ศ. 2548 มีกําลังแรงงานของประเทศที่เป็นผู้สูงอายุถึง 
2.6 ล้านคน นอกจากนี้ยังมีรายงานของกองทุนสนับสนุนการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพโดยไม่มี
ดอกเบี้ย โดยทางกองทุนสามารถให้กู้ยืมได้ 3,138 รายเท่านั้น (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2552: 127) ซึ่ง
ข้อมูลนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามีผู้สูงอายุท่ียังคงต้องการจะประกอบอาชีพอยู่ 

 
ตารางที่ 1 การกระจายอัตราร้อยละของความต้องการทํางานของผู้สูงอายุ (n = 26,368) 

ลักษณะทั่วไป ร้อยละ 
   ความต้องการทํางานของผู้สูงอายุ   
      - ต้องการทํางาน 37.3 
      - ไม่ต้องการทํางาน 62.7 
 
(3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการทํางานของผู้สูงอายุ 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการทํางานของผู้สูงอายุไทย ปรากฏตาม
ตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรทุกตัวยกเว้นการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยและการได้รับความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินมีความสัมพันธ์กับความต้องการทํางานของผู้สูงอายุไทยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.05 กล่าวคือ ผู้สูงอายุเพศชายมีโอกาสจะเป็นผู้ที่ต้องการทํางานมากกว่าเพศหญิง    เม่ือผู้สูงอายุมี
อายุเพิ่มข้ึนผู้สูงอายุจะมีโอกาสเป็นผู้ต้องการทํางานลดลง    ในขณะที่ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา ระดับปวส./ปวท./อนุปริญญา และระดับปริญญาตรีและสูงกว่ามีโอกาสเป็นผู้
ต้องการทํางานน้อยกว่าผู้สูงอายุท่ีไม่เคยเรียน    ผู้สูงอายุท่ีมีสถานภาพสมรสเคยสมรส (หม้าย/หย่า/
แยก) มีโอกาสเป็นผู้ต้องการทํางานน้อยกว่าผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรส  ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในภาค
กลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีโอกาสเป็นผู้
ต้องการทํางานมากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลมี
โอกาสเป็นผู้ต้องการทํางานน้อยกว่าผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล   ผู้สูงอายุที่เคยรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจมีโอกาสเป็นผู้ความต้องการทํางานน้อยกว่าผู้สูงอายุที่ไม่เคยมีประวัติการรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ    ผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพในระดับไม่ดีและระดับปานกลางมีโอกาสเป็นผู้ต้องการ
ทํางานน้อยกว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพอยู่ในระดับดี    ผู้สูงอายุที่เป็นสามี /ภรรยาของหัวหน้า
ครัวเรือนและเป็นบิดา/มารดาและญาติ/ผู้อาศัยของหัวหน้าครัวเรือนมีโอกาสเป็นผู้ต้องการทํางาน
น้อยกว่าผู้สูงอายุท่ีเป็นหัวหน้าครัวเรือน    ผู้สูงอายุท่ีตนเองและสมาชิกในครัวเรือนมีหนี้มีโอกาสเป็น
ผู้ต้องการทํางานมากกว่าผู้สูงอายุที่ตนเองและสมาชิกในครัวเรือนไม่มีหนี้    ผู้สูงอายุที่มีรายได้สูง
กว่าหรือมีรายได้ในกลุ่ม 10,000 - 29,999 บาท 30,000 - 49,999 บาท และตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้น
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ไปมีโอกาสเป็นผู้ต้องการทํางานมากกว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท     ผู้สูงอายุที่มี
รายได้ไม่เพียงพอมีโอกาสเป็นผู้ต้องการทํางานมากกว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้เพียงพอ ขณะที่ผู้สูงอายุที่
ไม่มีการออมเงินและทรัพย์สินมีโอกาสเป็นผู้ต้องการทํางานน้อยกว่าผู้สูงอายุที่มีการออมเงินและ
ทรัพย์สิน   ในส่วนของจํานวนบุตรและจํานวนสมาชิกในครัวเรือน พบว่าผู้สูงอายุที่มีจํานวนบุตรและ
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเพิ่มข้ึนมีโอกาสเป็นผู้ต้องการทํางานลดลง  ประการสุดท้ายผู้สูงอายุที่การ
อ่านออกเขียนได้มีโอกาสเป็นผู้ต้องการทํางานมากกว่าผู้สูงอายุที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  นอกจากนี้
ยังพบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 18 ตัวตามกรอบแนวคิดในการศึกษาสามารถร่วมกันอธิบายถึงความแปร
ผันของความต้องการทํางานได้ประมาณร้อยละ 31.5  
 

ตารางที่ 2 อัตราส่วนโอกาสความต้องการทํางานของผู้สูงอายุไทยจําแนกตามปัจจัยต่าง ๆ โดยการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบพหุ (n = 26,368) 

คุณลักษณะทั่วไป อัตราส่วนโอกาส 
ปัจจัยส่วนบุคคล  
   เพศ  
       ชาย 1.900* 
       หญิง ==== 
   อายุ 0.907* 
   ระดับการศึกษา  
       ประถมศึกษา 0.997 
       มัธยมศึกษา  0.614* 
       ปวส./ปวท./อนุปริญญา 0.570* 
       ปริญญาตรีและสูงกว่า 0.513* 
       ไม่เคยเรียน ==== 
   สถานภาพสมรส  
       โสด 1.173 
       เคยสมรส (หม้าย/หย่า/แยก) 0.640* 
       สมรส ==== 
   ภาคที่อยู่อาศัย  
       ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) 1.868* 
       ภาคเหนือ 2.021* 
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.849* 
       ภาคใต้ 3.267* 
       กรุงเทพมหานคร ==== 
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ตารางที่ 2 อัตราส่วนโอกาสความต้องการทํางานของผู้สูงอายุไทยจําแนกตามปัจจัยต่าง ๆ โดยการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบพหุ (n = 26,368) (ต่อ) 

คุณลักษณะทั่วไป อัตราส่วนโอกาส 
   เขตที่อยู่อาศัย  
      ในเขตเทศบาล 0.754* 
     นอกเขตเทศบาล ==== 
ปัจจัยดึงดูด  
   ประวัติการรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
      เคยรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  0.428* 
      ไม่เคยรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ==== 
   ภาวะสุขภาพ  
      ไม่ด ี 0.471* 
      ปานกลาง 0.696* 
      ด ี ==== 
ปัจจัยผลักดัน  
   การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย  
     ตัวผู้สูงอายุและหรือคู่สมรส 0.980 
     ลูก/หลาน/ญาติ/คนอื่น ==== 
  สถานภาพในครัวเรือน   
      สามี/ภรรยาของหัวหน้าครัวเรือน 0.851* 
      บิดา/มารดาและญาติ/ผู้อาศัย 0.498* 
      หัวหน้าครัวเรือน ==== 
  ภาระหนี้สินของตนเองและครอบครัว  
      ตนเองและสมาชิกในครัวเรือนมีหนี้  1.434* 
      ตนเองและสมาชิกในครัวเรือนไม่มีหนี้ ==== 
  รายได้  
      ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป 2.303* 
      30,000 – 49,999 บาท 1.952* 
      10,000 – 29,999 บาท 1.302* 
      ต่ํากว่า 10,000 บาท ==== 
      ไม่เพียงพอ  1.319* 
      เพียงพอ  
 

==== 
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ตารางที่ 2 อัตราส่วนโอกาสความต้องการทํางานของผู้สูงอายุไทยจําแนกตามปัจจัยต่าง ๆ โดยการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบพหุ (n = 26,368) (ต่อ) 

คุณลักษณะทั่วไป อัตราส่วนโอกาส 
   การออมเงินหรือทรัพย์สิน   
      ไม่มี 0.876* 
       มี ==== 
   จํานวนบุตร   0.954* 
   จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  0.896* 
ปัจจัยเสริม  
   การอ่านออกเขียนได้    
      ได้ 1.200* 
      ไม่ได ้ ==== 
   การได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน   
      ไม่ได ้ 1.033 
      ได ้ ==== 

-2 Log Likelihood 27909.048 
R2 0.315* 

* หมายถึง ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

 อภิปรายผล 
ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุเพศชายมีโอกาสจะเป็นผู้ที่ต้องการทํางานมากกว่าเพศหญิง 

ทั้งนี้เพราะผู้สูงอายุเพศชายมีลักษณะทางกายภาพที่แข็งแรงกว่าผู้สูงอายุเพศหญิง อีกทั้งเพศชาย
ส่วนมากมักเป็นผู้นําครอบครัวจึงมีแนวโน้มที่จะยังคงทํางานมากกว่าเพศหญิง 

ผลการศึกษา พบว่า เมื่อผู้สูงอายุมีอายุเพิ่มข้ึนผู้สูงอายุจะมีโอกาสเป็นผู้ต้องการทํางานลดลง 
ซึ่งสอดคล้องกับประสิทธิภาพการทํางานของคนซึ่งเสื่อมถอยลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นดังนั้นผู้สูงอายุจึง
ตัดสินใจพักผ่อนมากกว่าทํางาน 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุท่ีมีสถานภาพสมรสเคยสมรส (หม้าย/หย่า/แยก) มีโอกาสเป็นผู้
ต้องการทํางานน้อยกว่าผู้สูงอายุท่ีมีสถานภาพสมรสสมรส อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุที่อยู่กับคู่สมรสมี
ค่าใช้จ่ายท่ีมากกว่าผู้สูงอายุท่ีเป็นโสดหรือผู้สูงอายุที่เคยสมรส คือต้องรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายของ
ทั้งตนเองละคู่สมรส หรืออาจรวมท้ังบุตรด้วย 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะสุขภาพในระดับไม่ดีและระดับปานกลางมีโอกาสเป็นผู้
ต้องการทํางานน้อยกว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพอยู่ในระดับดี  ซึ่งสอดคล้องกับการทํางานตาม
ศักยภาพ และหากมองอีกมุมหนึ่งการทํางานในวัยเกษียณก็มีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุยังคงมีสุขภาพที่
แข็งแรงด้วยเช่นกัน 
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ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุที่ตนเองและสมาชิกในครัวเรือนมีหนี้มีโอกาสเป็นผู้ต้องการ
ทํางานมากกว่าผู้สูงอายุท่ีตนเองและสมาชิกในครัวเรือนไม่มีหนี้ เนื่องมาจากผู้สูงอายุมีความต้องการ
ทํางานเพื่อปลดหนี้นั่นเอง 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุที่มีจํานวนบุตรเพิ่มขึ้นมีโอกาสเป็นผู้ต้องการทํางานลดลง 
เนื่องมาจากผู้สูงอายุที่มีบุตรมากจะได้รับการเกื้อหนุนในทุกๆด้านสูงกว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตร 
เนื่องมาจากผู้สูงอายุท่ีมีบุตรมีบุตรจะสามารถเลี้ยงดูหรือเกื้อหนุนในยามแก่ชราได้ ทําให้ผู้สูงอายุที่มี
บุตรมีความต้องการทํางานน้อยกว่าผู้สูงอายุท่ีไม่มีบุตร 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุที่การอ่านออกเขียนได้มีโอกาสเป็นผู้ต้องการทํางานมากกว่า
ผู้สูงอายุที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ กล่าวคือผู้ที่อ่านออกเขียนได้ก็จะมีความได้เปรียบผู้ที่ไม่สามารถ
อ่านออกเขียนได้ไม่ว่าจะเป็นในด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร การได้รับการยอมรับจากคนในสังคม 
โอกาสในการทํางาน เนื่องจากในแต่ละอาชพีนอกจากจะใช้การสื่อสารกันทางด้านภาษาพูดแล้วก็ยังมี
การสื่อสารกันทางด้านเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรอีกด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาหาวิธีช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยังมีความต้องการ
ทํางาน โดยอาจช่วยจัดหางาน หรือช่วยฝึกอาชีพ รวมไปถึงจัดสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการ
พัฒนาความสามารถในการทํางานให้กับผู้สูงอายุให้ยังคงสามารถทํางานได้ 
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แนวทางการกํากับดูแลด้านราคาในอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศของประเทศไทย 
In-house price regulation on aviation industry in Thailand 

 
ปารมิตา  อุทาสิน 

นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต  
   คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
บทคัดย่อ 
 

การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างตลาดอุตสาหกรรมการบิน
ภายในประเทศของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน  รวมท้ังศึกษาการกําหนดแนวทางการกํากับดูแล
ด้านราคาที่มีความเหมาะสมต่ออุตสาหกรรมการบินภายในประเทศของประเทศไทย   ซึ่งการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมการบินจะวัดการแข่งขันของตลาดโดยใช้ส่วน
กลับของ ดัชนีวัดการกระจุกตัวในอุตสาหกรรม หรือ  Herfindahl-Hitschman Index (HHI) เป็นการ
วัดการกระจุกตัว (Concentration) ของผู้ค้าและผู้ให้บริการภายในอุตสาหกรรม และทดสอบปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการตั้งราคาค่าโดยสารภายในประเทศของ   สายการบินในปัจจุบันจากแบบจําลอง
เศรษฐมิติ จากนั้นนําผลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับแนวทางการกํากับดูแล     ด้านราคาในอุตสาหกรรม
การบินในต่างประเทศเพื่อกําหนดแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับการกํากับดูแลด้านราคาในอุตสาหกรรม
การบินภายในประเทศของไทย  ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การกํากับดูแลที่ใช้อยู่เป็นการกํากับดูแล
ราคาในภาพรวมทั้งประเทศโดยใช้หลักเกณฑ์ที่กําหนดขึ้นในขณะที่อุตสาหกรรมการบินถูก
ผูกขาด โดยการบินไทย แต่เมื่อวัดการกระจุกตัวรายเส้นทางบินในปัจจุบันแล้วพบว่า บาง
เส้นทางบินมีการผูกขาดและบางเส้นทางมีการแข่งขันสูง  อีกทั ้งเมื ่อทดสอบปัจจัยใ นการ
กําหนดราคาของสายการบินพบว่า  การกําหนดเงื่อนไขของตั๋วโดยสารและจํานวนสายการบิน
ที่ให้บริการส่งผลโดยตรงต่อการกําหนดราคาอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้นการกํากับดูแลด้านราคา
ของอุตสาหกรรมการบินจึงควรมีการเปลี่ยนแปลงจากการกํากับในภาพรวมเป็นการใช้กลไก
ราคาในเส้นทางที ่มีการแข่งขันและกํากับดูแลราคาให้มีความเหมาะสมในเส้นทางที ่มีการ
ผูกขาด 
 

คําสําคัญ :  การกํากับดูแลด้านราคา  การกํากับดูแลอุตสาหกรรมการบิน 
 

Abstract 
The objective of this study  is  to compare the structure of the past and the current 

domestic aviation industry in Thailand, as well as to study the appropriated approach of 
government which will be applied to regulate price determination for this industry. the 
variation of the market structure will be determined by the market competition Concentration 
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Ratio or Herfindahl-Hitschman Index (HHI) used to measure the concentration of traders and 
service providers.  The impact-factors to  the current  domestic airline's fare structure will be 
also examined by the economic model. The results will be analyzed with the existing 
national price – control regulations to determine the appropriate approach which should 
properly be applied to the domestic aviation industry of Thailand. The study concludes that 
the current price regulation has been applied to the domestic airline industry as a whole . 
Without determining a particular market definition, the overall domestic aviation industry has 
been monopolized by Thai Airways International. Specifically, instead of being applied to the 
entire domestic market , the Concentration Ratio should be applied to a particular route in 
concern since practically the measured concentrations are suitably calculated in the route 
basis. Under the route basis some route has monopolized and competed with other in some. 
Moreover, after testing factors determining the air fare ,it is found that conditions of services 
stipulated in the ticket and the number of airlines servicing in the same routes directly affect 
the price significantly. Consequently, price regulation mechanism should be changed from 
defining an entire domestic market as the market definition to specifying a particular route as 
the concerned market to be used in properly regulating any airlines in monopoly routes and 
competitive ones.   
 

Keywords:  price regulation,   price regulation for aviation industry. 
 
บทนํา 

การขนส่งทางอากาศเป็นหนึ่งในสาขาการขนส่งที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ  ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาโครงสร้างอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงไปมากเห็นได้จากส่วนแบ่งการตลาดในปัจจุบันของสายการบิน ซึ่งแต่เดิมก่อนการเข้าสู่
ตลาดของ   สายการบินต้นทุนต่ําในปี 2547 การบินไทยในฐานะสายการบินหลักของชาติถือครองส่วน
แบ่งตลาดอยู่ถึง ร้อยละ   86.3 นอกจากนั้นจะเป็นสายการบินของเอกชน   แต่หลังจากการเข้ามาของ
สายการบินต้นทุนต่ําทําให้ส่วนแบ่งการตลาดของการบินไทยก็ลดลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปี 
2553 ส่วนแบ่งการตลาดของการบินไทยลดลงเหลือเพียงร้อยละ 32  พร้อมกับสายการบินของ
เอกชนอื่น ๆ ที่ทยอยออกจากตลาดเนื่องจากประสบปัญหาการขาดทุน  โดยสายการบินไทยแอร์
เอเชียถือครองส่วนแบ่งการตลาดกว่าร้อยละ 27 สายการบินนกแอร์และสายการบินวันทูโกมีส่วนแบ่ง
การตลาดร้อยละ 15.8 และ 8.4 ตามลําดับ  

ภาครัฐโดยกรมการบินพลเรือนสังกัดกระทรวงคมนาคม มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
ในการกํากับดูแลอุตสาหกรรมการบิน  ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณค่าโดยสารที่ใช้ในปัจจุบัน 
เป็นหลักเกณฑ์ที่ได้หารือร่วมกับสายการบินตั้งแต่ปี 2542 โดยกําหนดแนวทางให้ใช้ต้นทุนรวมของ
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สายการบินที่มีต้นทุนในการให้บริการสูงสุดเป็นเพดานค่าโดยสาร  ซึ่งปัจจุบันการกํากับดูแลด้าน
ราคาด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าว อาจไม่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน  เนื่องจากต้นทุนที่นํามาคํานวณ
เป็นต้นทุนทั้งระบบของสายการบิน อีกทั้งปัจจุบันมีการให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ําที่มีต้นทุน
ในการดําเนินงานต่ํากว่าสายการบินปกติมากและมีส่วนแบ่งตลาดจากสายการบินหลักในประเทศ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดความไม่สอดคล้องกับโครงสร้างอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศที่
เปลี่ยนแปลงไป  การกําหนดเพดานขั้นสูงจากต้นทุนของสายการบินที่มีต้นทุนการให้บริการสูงสุดจึง
เป็นข้อได้เปรียบของสายการบินต้นทุนต่ําในการตั้งราคาในบางเส้นทางแล้วฉวยโอกาสคิดค่าโดยสาร
สูงกว่าต้นทุนเพื่อชดเชยราคาที่ตั้งไว้ต่ํามากในเส้นทางที่มีการแข่งขันสูง  การศึกษาครั้งนี้จึง
ทําการศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศของไทยในอดีตกับปัจจุบัน
และศึกษาข้อจํากัดของแนวทางการควบคุมด้านราคาในอดีต เพื่อเป็นประโยชน์ในการกําหนดแนว
ทางการกํากับดูแลของภาครัฐให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้โดยสารและ
ก่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างสายการบินและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมการ
บินภายในประเทศของไทยต่อไป 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างตลาดอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศของ 

ประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน 
2. เพื่อกําหนดแนวทางการกํากับดูแลด้านราคาในอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ 

ของประเทศไทย 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้จะแบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วนดังนี้  ส่วนแรกจะเป็นการศึกษาและ

วิเคราะห์   การเปลี ่ยนแปลงของโครงสร้างตลาดอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศของ
ประเทศไทย  รวมทั ้งทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการกําหนดราคาค่าโดยสารของสายการบิน
ภายในประเทศโดยใช้สมการถดถอย ทางเศรษฐศาสตร์แล้ว  นําผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษา
ในส่วนแรกมาวิเคราะห์เชิงพรรณนาเพื่อกําหนดแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการกํากับดูแลด้าน
ราคาในอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศของไทย 

 
ส่วนที่หนึ่ง: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมการบินปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
กําหนดราคาของสายการบินในเส้นทางบินภายในประเทศ 
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมการบินจะวัดการแข่งขันของ
ตลาดโดยใช้ส่วนกลับของ ดัชนีวัดการกระจุกตัวในอุตสาหกรรม หรือ  Herfindahl-Hitschman Index 
(HHI) เป็นการวัดการกระจุกตัว (Concentration) ของผู้ค้าและผู้ให้บริหารภายในอุตสาหกรรม ซึ่งมี
สูตรในการคํานวณดังนี้ คือ  
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HHI = 


N

i

is
1

2  เมื่อ  10  HHI  

                    เมื่อ S คือ ปริมาณเที่ยวบินแยกรายสายการบิน 
                      N คือ จํานวนสายการบินในตลาดทั้งหมด 

ทั้งน้ีสามารถแบ่งระดับการกระจุกตัวภายในอุตสาหกรรมได้  3 ระดับ คือ ระดับแรกค่า HHI 
ต่ํากว่า 0.1 แสดงถึงการกระจุกตัวของผู้ค้าและผู้บริการในระดับต่ําหรือตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ส่วน
ระดับที่สองค่า HHI อยู่ระหว่าง 0.1-0.8 แสดงถึงการกระจุกตัวของผู้ค้าและผู้บริการในระดับปานกลาง 
หรือตลาด  ที่มีผู้แข่งขันมากราย   และระดับที่สามค่า HHI มากกว่า 0.8 แสดงถึงการกระจุกตัวของ
ผู้ค้าและผู้บริการในระดับสูงหรือตลาดที่มีผู้ค้าน้อยราย นอกจากนี้กรณีที่ HHI เท่ากับ 1 แสดงถึง
ตลาดผูกขาด จากนั้นนําดัชนีวัดการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิด
ทฤษฏีโครงสร้างตลาดและทําการทดสอบปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตั้งราคา       ค่าโดยสาร
ภายในประเทศของสายการบินในปัจจุบัน  จะทําการศึกษาจากสมการถดถอย โดยมีแบบจําลองดังนี้ 
Pijk  =    β0 + β1Rijk + β2 HHIi + β3 DISTi +  β4 TIMEi+ β5 TRAVi  + β6 DAYSijk + β7 CAPij 
+ Β8 AIRCOSTi+ eijk 

โดยท่ี           i  =  เส้นทางบิน 
j  =  สายการบิน 
k  =  ช่วงเวลาการจองในแต่ละเส้นทาง 
 

อธิบายตัวแปรและสมมติฐานการศึกษา 
ตัวแปรตาม   
ราคาค่าโดยสาร (Pijk)  การศึกษาครั้งนี้จะใช้ข้อมูลราคาค่าโดยสารที่แตกต่างกันของ       

สายการบินทั้ง 7 สายการบิน ในเส้นทางที่แตกต่างกัน 42 เส้นทาง โดยในแต่ละเส้นทางจะแบ่งเป็น
ราคาตามเงื่อนไขและข้อจํากัดของตั๋วโดยสาร ทั้งนี้ราคาค่าโดยสารจะถูกขจัดผลของความต่างด้าน
ราคาในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยจะใช้ข้อมูลราคาที่ทําการจองในวันเดียวกัน เพื่อหาปัจจัยในการ
กําหนดค่าโดยสารของสายการบินในช่วงเวลาปกติ 

ตัวแปรภายนอก 
ข้อจํากัดของตั๋วโดยสาร (R i jk) ข้อจํากัดของตั๋วถูกนํามาเป็นเงื่อนไขในการปรับลด

ราคาของสายการบินโดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่ํา เช่น  ค่าปรับสําหรับการขายคืนตั๋ว การ
จําหน่ายตั๋วล่วงหน้า การไม่บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน การไม่ให้เลือกที่นั่ง ฯลฯ  

Herfindahl Index (HHIi) เป็นการวัดการกระจุกตัว (Concentration) ของผู้ค้าและผู้ 
ให้บริการภายในอุตสาหกรรมการบินเพื่อวัดระดับการผูกขาดของกิจการรายเส้นทางบิน 

ระยะทางของเส้นทางบิน (DISTi )การบริการในระยะทางใกล้มีต้นทุนสูงต่อหน่วยการ 
ให้บริการมากกว่าการให้บริการในระยะไกล คํานวณจากระยะทางของเส้นทางบิน (DISTi ) =  The 
natural logarithm ระยะทางบิน (กิโลเมตร) 
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           เวลาที่สั้นที่สุดของการเดินทางประเภทอื่นในเส้นทางเดียวกัน (TIMEi) จากการศึกษา
อุปสงค์ของการขนส่งพบว่า การตัดสินใจในการเลือกเดินทางของผู้โดยสารโดยอาศัยหลักต้นทุน
ต่ําสุดจะต้องพิจารณาทั้งต้นทุนที่เป็นตัวเงินและต้นทุนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ในที่นี้ได้แก่ต้นทุนเวลาในการ
เดินทาง โดยการเลือกวิธีการเดินทางของผู้โดยสารจะมีการเปรียบเทียบทางเลือกจากเวลาที่ใช้ใน
การเดินทาง ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงใช้ตัวแทนเปรียบเทียบเป็นเวลาในการเดินทางโดยการขนส่ง
ประเภทอื่นท่ีใช้เวลาน้อยที่สุด  

ค่าเฉลี่ยจํานวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทาง (TRAV i) การ
ขนส่งทางอากาศมักได้รับผลกระทบจาการท่องเที่ยวค่อนข้างมาก จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าหากช่วง
ใดที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศหดตัวจํานวนผู้โดยสารทางอากาศก็มักจะลดต่ําลงไป  
โดยจะคํานวณจาก  

TRAV i = The natural logarithm ค่าเฉลี่ยจํานวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดปลายทาง 
 

 จํานวนวันล่วงหน้าก่อนเดินทาง (DAYSijk) จํานวนวันในการจองตั๋วล่วงหน้าจะทําให้มีการ
เปลี่ยนแปลงของระดับราคาในเส้นทางและสายการบินเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะสายการบิน
ต้นทุนต่ํา  

ความสามารถในการบรรทุก (CAPij) ความสามารถในการบรรทุกจะขึ้นอยู่กับ 
แบบของอากาศยานซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการขนส่งในแต่ละเที่ยว เนื่องจากค่าธรรม- 
เนียมการบินของสนามบินโดยส่วนใหญ่จะเป็นอัตราถดถอย ดังนั้นเม่ืออากาศยานสามารถบรรทุกได้
มากขึ้นจะส่งผลให้ต้นทุนต่อหัวของผู้โดยสารของสายการบินลดลง   

ต้นทุนค่าธรรมเนียมของสายการบินในแต่ละเส้นทาง (AIRCOSTi) ค่าธรรมเนียมการ
บินในการให้บริการแต่ละครั้งประกอบด้วย ค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ ค่าบริการที่เก็บ
อากาศยาน และค่าบริการการขึ้นลงของอากาศยาน ดังนั้นต้นทุนค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจึงมีความ
แตกต่างกันตามเส้นทางและขนาดของ    อากาศยานที่ให้บริการในเส้นทางนั้น  

 

ส่วนที่สอง: การกําหนดแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการกํากับดูแลด้านราคาในอุตสาหกรรม
การบินภายในประเทศของไทยการศึกษาในส่วนนี้จะนําผลการศึกษาที่ได้จากส่วนแรกมาวิเคราะห์
ทางเลือกในการกํากับดูแลด้านราคาของอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ 
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมการบินและปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการกําหนดราคาของสายการบินในเส้นทางบินภายในประเทศ พบว่า   
         1.1 ส่วนแบ่งการตลาดของสายการบิน  ก่อนการเข้ามาของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ําในปี 
พ.ศ. 2547 ซึ่งแต่เดิมการบินไทยในฐานะสายการบินหลักของชาติถือครองส่วนแบ่งตลาด ร้อยละ 
86.3 ของจํานวนเที่ยวบินภายในประเทศทั้งหมด นอกจากนั้นอีกประมาณร้อยละ 13 เป็นส่วนแบ่ง
ตลาดจํานวนเที่ยวบินของสายการบินเอกชนอื่น ๆ  หลังการเข้ามาของสายการบินต้นทุนต่ําในปี 
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พ.ศ. 2547 ทําให้ส่วนแบ่งตลาดจํานวนเที่ยวบินภายในประเทศของการบินไทยลดลง โดยมีส่วนแบ่ง
ตลาดลดลงเหลือเพียงร้อยละ 32 ของจํานวนเที่ยวบินภายในประเทศทั้งหมด รองลงมาคือ สายการ
บินบางกอกแอร์ มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 15.8 นอกเหนือจากนั้นเป็นสายการบินต้นทุนต่ํา  
 

1.2 ลักษณะสินค้าและการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบิน  ลักษณะสินค้าของ 
อุตสาหกรรมการบินไม่มีความแตกต่างกันในด้านการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารไปยังจุดหมายที่ต้องการ 
แต่ผู้ประกอบการจะพยายามสร้างความแตกต่างระหว่างกันจากรูปแบบการให้บริการ โดยใช้
เครื่องมือการแข่งขันทางด้านตลาด (Price Competition) และการแข่งขันที่ไม่ใช่ราคา (Non-Price 
Competition)  ซึ่งการแข่งขันด้านราคาในอุตสาหกรรม  การบินมีแนวโน้มสูงขึ้น จากความพยายาม
แข่งขันส่วนแบ่งตลาดของสายการบินต้นทุนต่ํา ที่ใช้วิธีการกําหนดเงื่อนไขและปรับลดการให้บริการ
ที่ไม่จําเป็นสําหรับผู้โดยสารบางกลุ่มลง เพื่อลดต้นทุนการให้บริการ ทําให้ราคาค่าโดยสารต่ําลง ทั้ง
ยังสามารถขยายฐานผู้โดยสารจากการดึงส่วนแบ่งตลาดการขนส่งรูปแบบอื่น  โดยสายการบิน
ภายในประเทศที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันมีการกําหนดเงื่อนไขต่างเพื่อปรับลดราคาค่าโดยสาร  ซึ่ง
แม้กระทั่งสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบอย่างการบินไทยและสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ก็เริ่ม
ใช้กลยุทธ์การแข่งขันทางด้านราคาเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดกลับคืนจากสายการบินต้นทุนต่ํา   
สําหรับการแข่งขันที่ไม่ใช่ราคา  ปัจจุบันกลยุทธ์การแข่งขันที่ไม่ใช่ราคาของสาย การบินต่างๆ ถูก
นํามาใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน ยกตัวอย่างเช่น  ช่องทางการจัดจําหน่ายที่ในปัจจุบันทุกสายการบินมี
ช่องทางการจําหน่ายท้ังการจัดหน่ายผ่านตัวแทน  การจัดจําหน่ายผ่านทางโทรศัพท์ การจัดจําหน่าย
ผ่านสํานักงานขายที่ท่าอากาศยาน และช่องทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งความแตกต่างของการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของแต่ละสายการบินท่ีเห็นได้ชัดและสามารถสื่อถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละสาย
การบินได้ดีที่สุดคือ  การกําหนดสโลแกนการให้บริการของแต่ละสายการบิน  
 

 1.3 การวัดการแข่งขันของตลาดในปัจจุบันโดยใช้ดัชนีวัดการกระจุกตัวใน
อุตสาหกรรมหรือ Herfindahl – Hitschman Index (HHI)  การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้จํานวน
ผู้โดยสาร (Direct Passengers) ภายในประเทศของแต่ละสายการบิน เนื่องจากสามารถสะท้อน
ปริมาณความต้องการการใช้บริการท่ีแตกต่างกันในแต่ละเส้นทางและการเลือกใช้จํานวนผู้โดยสารจะ
ขจัดปัญหาความแตกต่างที่เกิดจากความสามารถในการบรรทุก (Load Factors) ของแต่ละแบบ
อากาศยาน  
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ตารางที่ 1  แสดงดัชนีวัดการกระจุกตัวในอุตสาหกรรม (Herfindahl – Hitschman Index (HHI)) 
ของสายการบินภายในประเทศแยกรายเส้นทางบิน 

เส้นทางบิน จํานวนผู้โดยสาร HHI 
กรุงเทพ – ตราด 73,002 1.00 
กรุงเทพ – ลําปาง 22,343 1.00 
กรุงเทพ – สุโขทัย 43,203 1.00 
กรุงเทพ – ชุมพร 5,354 1.00 
กรุงเทพ – ระนอง 2,195 1.00 
กรุงเทพ – ขอนแก่น 456,094 1.00 
กรุงเทพ – นครราชสีมา 314 1.00 
กรุงเทพ – ร้อยเอ็ด 15,024 1.00 
กรุงเทพ – พิษณุโลก 204,698 0.95 
กรุงเทพ – บุรีรัมย์ 6,406 0.83 
กรุงเทพ – แม่ฮ่องสอน 55,180 0.77 
กรุงเทพ – สมุย 1,437,576 0.76 
กรุงเทพ – นครพนม 32,961 0.70 
กรุงเทพ – นราธิวาส 116,463 0.65 
กรุงเทพ – ปาย 6,587 0.63 
กรุงเทพ – ดอนเมือง 2,975,150 0.57 
กรุงเทพ – สกลนคร 39,357 0.57 
กรุงเทพ – ตรัง 252,957 0.54 
กรุงเทพ – แพร ่ 3,494 0.52 
กรุงเทพ – เลย 10,085 0.50 
กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช 554,292 0.46 
กรุงเทพ – แม่สอด 11,914 0.46 
กรุงเทพ – เชียงราย 726,377 0.46 
กรุงเทพ – น่าน 19,188 0.38 
กรุงเทพ – อุบลราชธานี 614,532 0.38 
กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี 571,588 0.35 
กรุงเทพ – อุดรธานี 1,011,738 0.32 
กรุงเทพ – ภูเก็ต 3,691,901 0.32 
กรุงเทพ – เชียงใหม ่ 2,913,881 0.29 
กรุงเทพ – หาดใหญ่ 1,379,202 0.28 
รวมทุกเส้นทางบิน 27,790,296 0.26 
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 จากตารางเมื่อวิเคราะห์การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมการบินโดยใช้ข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร 
ปี พ.ศ. 2554 พบว่า หากพิจารณาค่า HHI ที่คํานวณได้รวมทุกเส้นทางบินจะมีค่าเท่ากับ 0.26 แสดง
ให้ว่าอุตสาหกรรมการบินมีการแข่งขันกันระหว่างสายการบินที่ค่อนข้างสูงซึ่งหาก เม่ือพิจารณา
ร่วมกับค่า HHI ในปี พ.ศ.2546 (เสวิตา จําเนียร,2550) พบว่า ค่า HHI ในปี พ.ศ.2554 ลดต่ําลงจาก
ปี พ.ศ.2546 ที่มีค่า HHI เท่ากับ 0.87  
 การแบ่งระดับการกระจุกตัวภายในอุตสาหกรรมสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ กลุ่มแรกคือ
กลุ่มที่มีระดับการกระจุกตัวของผู้ค้าผู้ให้บริการในระดับต่ําหรือตลาดแข่งขันสมบูรณ์กลุ่มนี้จะแสดง
ด้วยค่า HHI ที่เข้าใกล้ 0.1 แต่จากการคํานวณพบว่า ในปัจจุบันไม่มีเส้นทางบินใดที่มีการแข่งขัน
อย่างสมบูรณ์   
 กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มที่มีการกระจุกตัวของผู้ค้าและผู้ให้บริการในระดับปานกลางหรือตลาดที่มี
ผู้แข่งขัน มากราย กลุ่มนี้จะแสดงด้วยค่า HHI ระหว่าง 0.1 - 0.8 จากการคํานวณพบว่า เส้นทางบิน
ภายในประเทศส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มน้ีโดยเส้นทางบินที่มีการแข่งขันระหว่างสายการบินสูง 3 อันดับ
แรก ได้แก่  เส้นทางบิน กรุงเทพ – หาดใหญ่  เส้นทางบิน กรุงเทพ – เชียงใหม่  และเส้นทางบิน
กรุงเทพ – ภูเก็ต 
 กลุ่มที่สามได้แก่ กลุ่มที่มีการกระจุกตัวของผู้ค้าและผู้ให้บริการในระดับสูงหรือตลาดที่มีผู้ค้า
น้อยราย กลุ่มนี้จะแสดงด้วยค่า HHI มากกว่า 0.8  ในปัจจุบันเส้นทางบินกลุ่มนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 10 
เส้นทางบิน และในจํานวนน้ีมี 8 เส้นทางบินท่ีมีการกระจุกตัวสูงในระดับการผูกขาด  
  

 1.4  อุปสรรคการเข้าสู่ตลาด (Barrier  to  Entry)  ในปัจจุบันถึงแม้ว่านโยบายการเปิด
เสรีการบินจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543   โดยได้มีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ทางเส้นทางการบิน
ลง  โดยเฉพาะการบินภายในประเทศที่แต่เดิมห้ามมิให้สายการบินเอกชนทําการบินทับเส้นทางของ
การบินไทย  แต่ต่อมา ในปี 2544 ได้อนุญาตให้เอกชนสามารถแข่งขันได้ในเส้นทางที่ การบินไทย 
ให้บริการอยู่ส่งผลให้จํานวนสายการบินเอกชนเข้ามาให้บริการมากขึ้นเป็นลําดับ  ทําให้ประชาชนมี
สายการบินทางเลือกไว้เลือกใช้บริการได้มากขึ้นโดยเฉพาะเม่ือสายการบินต้นทุนต่ําเข้าไป
ให้บริการ  แต่อย่างไรก็ตามด้วยอุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ
เฉพาะและต้องการมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงจึงยังคงมีอุปสรรคการเข้าสู่ตลาดของ
ผู้ประกอบการสายการบินรายใหม่อยู่ ประกอบด้วย  กฎระเบียบของรัฐ (Government Regulation)  
ที่มีกฎเกณฑ์มากและใช้เวลาขออนุมัติค่อนข้างยาวนาน การได้เปรียบทางด้านต้นทุน  (Absolute 
Cost Advantage) การประกอบการสายการเป็นเป็นธุรกิจที่ลงทุนสูงและต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ
เฉพาะอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้น นอกจากการกําหนดเงินทุนจดทะเบียนไม่ต่ํากว่า 200 ล้านบาทแล้ว 
การลงทุนในต้นทุนคงที่ของสายการบินก็มีมูลค่าสูงมากโดยเฉพาะการลงทุนในการซื้อเครื่องบินและ
ต้นทุนน้ํามัน ที่มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20-40 ของต้นทุนทั้งหมด   ความภักดีในตราสินค้า  
(Brand Royalty)  ชื่อตราสินค้าเป็นสิ่งสําคัญในการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ในการให้บริการ   
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 จากการศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อการกําหนดราคาของสายการบินใน เส ้นทางบ ิน
ภายในประเทศ พบว่า  
 

ตารางที่ 2 แสดงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการกําหนดราคาของสายการบินในเส้นทางบินภายในประเทศ 
Variable Coefficient  (Prob) 
R -1.277 (0.01) 
HHI 15.36 (0.00) 
DIST -2.47 (0.21) 
TIME -0.67 (0.02) 
TRAV -0.10 (0.50) 
CAP 0.70 (0.91) 
AIRCOST 2.32 (0.32) 

  

จากตารางที่ 2 พบว่าการกําหนดเงื่อนไขของตั๋วโดยสารและจํานวนสายการบินที่
ให้บริการส่งผลโดยตรงต่อการกําหนดราคาอย่างมีนัยสําคัญ โดยการกําหนดเงื่อนไขของตั๋ว
โดยสารหากมีเงื ่อนไขกําหนดมากขึ ้นราคาค่าโดยสารจะต่ําลง ส่วนจํานวนสายการบินที่
ให้บริการแสดงด้วยดัชนีการกระจุกตัวของตลาดที่เมื่อมีค่า HHI ที่สูงแสดงถึงการผูกขาดใน
เส้นทางนั้นราคาของตั๋วโดยสารก็จะมีราคาสูงตามไปด้วย 

จากการศึกษาส่วนที่สอง  การกําหนดแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการกํากับดูแลด้าน
ราคาในอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศของไทยการศึกษาในส่วนนี้จะนําผลการศึกษาที่ได้
จากส่วนแรกมาวิเคราะห์ทางเลือกในการกํากับดูแลด้านราคาของอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ  
พบว่า หลักเกณฑ์การกํากับดูแลด้านราคาก่อนและหลังการเข้ามาของสายการบินต้นทุนต่ําไม่มีความ
แตกต่างกันมากนัก โดยเป็นหลักเกณฑ์ที่กําหนดจากหลักการคํานวณค่าโดยสารโดยใช้ต้นทุนสูงสุด
ของสายการบินในขณะนั้น ได้แก่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เป็นฐานในการกําหนดเพดานราคา 
และเม่ือมีการเข้าสู่ตลาดของสายการบินต้นทุนต่ําจึงมีมาตรการที่เพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการกําหนด
ราคาที่สูงกว่าต้นทุนเป็นจํานวนมากในเส้นทางที่มีการผูกขาดสูงด้วยการให้สายการบินต้นทุนต่ําแจ้ง
อัตราค่าโดยสารสูงสุดที่เรียกเก็บให้กรมการบินพลเรือนทราบล่วงหน้า เมื่อมีการปรับเพิ่มค่าโดยสาร  

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างตลาดอุตสาหกรรมการบิน

ภายในประเทศของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน  รวมท้ังศึกษาการกําหนดแนวทางการกํากับดูแล
ด้านราคาที่มีความเหมาะสมต่ออุตสาหกรรมการบินภายในประเทศของประเทศไทย   จากผล
การศึกษาพบว่า โครงสร้างตลาดสายการบินภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากหลังจากการ
เข้ามาของสายการบินต้นทุนต่ําในปี 2547 และเม่ือศึกษาการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมด้วยดัชนี 
HHI รายเส้นทางบิน พบว่า เส้นทางบินส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีลักษณะเป็นตลาดที่มีผู้แข่งขันมา
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กราย มีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างมากแต่ก็ยังมีหลายเส้นทางบินที่มีลักษณะเป็นตลาดผูกขาด
โดยสายการบินใดสายการบินหนึ่ง และจากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการกําหนดราคาของสายการ
บินสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการกําหนดราคาของสายการบิน คือ เงื่อนไขในการ
จําหน่ายตั๋วและการแข่งขันในเส้นทางบินนั้น  ดังนั้นเม่ือนําผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับการ
ควบคุมด้านราคาของอุตสาหกรรมการบินในประเทศที่ใช้ในปัจจุบันจะทําให้เห็นว่า  การควบคุมที่
ภาครัฐใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเกณฑ์การควบคุมในภาพรวมที่ใช้มาตั้งแต่ในอดีตที่โครงสร้างตลาดสาย
การบินยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเช่นในปัจจุบัน และเม่ือพิจารณาการควบคุมด้านราคา
ในต่างประเทศจะเห็นได้ว่า  ส่วนใหญ่ประเทศที่มีการพัฒนาในอุตสาหกรรมการบินมักจะปล่อยให้
เส้นทางที่มีการแข่งขันสูงมีการกําหนดราคาได้โดยเสรีแต่จะให้การสนับสนุนเส้นทางรองหรือเส้นทาง
บินเชื่อมระหว่างภูมิภาคด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการให้เงินช่วยเหลือสายการบินเพื่อให้ทําการบิน         

ดังนั้นการควบคุมที่เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมการบินของไทยในปัจจุบันควรเป็นควบคุม
แยกเป็นกลุ่มเส้นทางบิน  โดยการสนับสนุนให้สายการบินทําการกําหนดราคาโดยใช้กลไกตลาดใน
เส้นทางที่มีการแข่งขันสูง และเข้าไปสนับสนุนรวมทั้งควบคุมไม่ให้สายการบินใช้อํานาจผูกขาดใน
เส้นทางบินท่ีมีผู้ใช้บริการน้อย แล้วค่อยๆ ลดการควบคุมลงเม่ือเส้นทางนั้นมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น 
  
กิตติกรรมประกาศ  

ในการทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.เขมรัตน์  เถลิงศรี  ที่ให้ความ
ช่วยเหลือในการให้คําแนะนําในการทําวิทยานิพนธ์ ขอบคุณกรมการบินพลเรือนในการสนับสนุน
ข้อมูลในการทําวิจัยและขอบคุณทุกกําลังใจที่ช่วยเหลือในการทําวิทยานิพนธ์ครั้งน้ี 
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ผลกระทบของตัวแปรด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตต่อการกระจายรายได้ในประเทศไทย
โดยใช้วิธีเบย์เซียน เวคเตอร์ ออโต้รีเกรสชั่น 

The Impacts of Economic and Quality of Life Variables on Income Distribution of 
Thailand Using Bayesian Vector Autoregression Method 

 
ภิญญดา เฉียบแหลม  

นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยฉบับนี้ทําการศึกษาผลกระทบของตัวแปรด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตต่อการ
กระจายรายได้ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความแม่นยําในการ
พยากรณ์การกระจายรายได้ระหว่างวิธีเวคเตอร์ ออโต้รีเกรสชั่น (VAR) และวิธีเบย์เซียน เวคเตอร์ 
ออโต้รีเกรสชั่น (BVAR) โดยทําการศึกษาความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์จีนี่ และตัวแปรด้านเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต ได้แก่ รายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัวประชากร อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน 
ร้อยละของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ต่อประชากรในวัยเรียน และอัตราการเปิดประเทศ โดยข้อมูล
ที่ใช้ในการศึกษาเป็นรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ถึงปี พ.ศ. 2552 รวมทั้งสิ้น 20 ปี โดยผลการทดสอบ
ความสัมพันธ์ พบว่าแบบจําลอง VAR lag 1 และแบบจําลอง BVAR lag 1 เป็นแบบจําลองที่
เหมาะสมที่สุด ซึ่งผลการทดสอบของแบบจําลอง VAR lag 1 พบว่า สัมประสิทธิ์จีนี่ ณ เวลา t มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับสัมประสิทธิ์จีนี่ ณ เวลา t-1 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับอัตราการว่างงาน ณ เวลา t-1 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 
ส่วนผลการทดสอบของแบบจําลอง BVAR lag 1 นั้นพบว่า สัมประสิทธิ์จีนี่ ณ เวลา t ไม่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับตัวแปรทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ณ เวลา t-1 สําหรับ
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลอง โดยการคํานวณค่า Root Mean Squared Error นั้น
พบว่า แบบจําลอง BVAR lag 1 สามารถให้ผลการพยากรณ์สัมประสิทธิ์จีนี่ที่มีความถูกต้องแม่นยํา
กว่าในปีที่ 1-4 อย่างไรก็ตามสําหรับพยากรณ์ในปีที่ 5 พบว่าแบบจําลอง VAR lag 1 สามารถให้ผล
การพยากรณ์สัมประสิทธิ์จีนี่ท่ีมีความถูกต้องแม่นยํากว่า 
 

คําสําคัญ: การกระจายรายได้ เวคเตอร์ ออโต้รีเกรสชั่น เบย์เซียน  
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Abstract 
 This paper attempts to study the impacts of Economic and quality of life variables on 
income distribution of Thailand. The objective was to investigate and compare the accuracy 
of forecasting models the income distribution between Vector Autoregression method and 
Bayesian Vector Autoregression method. Six variables were included in this study, including: 
gini coefficient, gross national income per capita, inflation rate, unemployment rate, students 
as a percentage of school-age population and degree of openness. Annual data over the 20 
years from 1990 to 2009 was utilized. For the relationship model, revealed VAR (1) model 
and BVAR (1) model are the optimal forecasting models. The VAR (1) model found that gini 
coefficient at time t has a negative relationship with gini coefficient at time t-1, to a 
statistically significant degree and with a 99% confidence level and has a positive 
relationship with the unemployment rate at time t-1, to a statistically significant degree and 
with a 90% confidence level. For BVAR (1) model, found that gini coefficient at time t has 
not the relationship, to a statistically significant degree, with all Economics and quality of life 
variables at time t-1. The results of a comparison of forecasting model accuracy between 
VAR (1) model and BVAR (1) model by calculating the value of root mean squared error 
found that BVAR (1) model was appropriate for forecasting gini coefficient in 1st -4th years. 
However, for forecasting gini coefficient in 5th year, VAR (1) model was more appropriate. 
 

Keywords: income distribution, Vector Autoregression, Bayesian Vector Autoregression 
 
1. บทนํา 
 การพัฒนาประเทศนั้นถือได้ว่าเป็นเป้าหมายท่ีสําคัญของทุกๆ ประเทศที่จะต้องบรรลุ และสิ่ง
ที่สามารถชี้ให้เห็นว่าประเทศนั้น ๆ มีการพัฒนาไปมากน้อยเพียงใดนั้น ไม่เพียงแต่ตัวเลขทาง
เศรษฐกิจเท่านั้นที่จะเป็นตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศ แต่ยังมีตัวชี้วัดตัวอื่น ๆ ที่สามารถชี้วัดได้เช่นกัน 
เช่น ระดับการว่างงาน คุณภาพชีวิต และความเหลื่อมล้ําของรายได้ เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การ
พัฒนาประเทศนั้น ควรรวมถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ ที่
ดีขึ้นด้วย และเนื่องจากรายได้นั้น ถือเป็นตัวแปรที่สําคัญในการที่จะบ่งบอกถึงความสามารถของแต่
ละบุคคลในการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ของสังคมในการดํารงชีวิต ดังนั้น ความเท่าเทียมในด้านการ
กระจายรายได้จึงเป็นตัวแปรที่สําคัญในการชี้ให้เห็นว่า แต่ละประเทศนั้นประสบความสําเร็จหรือ
ล้มเหลวในการพัฒนาประเทศได้อีกประการหน่ึง (อัศวิน ไกรนุช, 2550) 

จากการที่ประเทศไทยได้เริ่มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน) จึงส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
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ประเทศไทยนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยภาพที่ 1 ได้แสดงถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ของประเทศไทย ณ ราคาตลาดมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2541-2553 อีกทั้งการ
เพิ่มขึ้นดังกล่าว ยังส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร (GDP per Capita) มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น
เช่นกันในระหว่างปี พ.ศ. 2541-2553 ดังแสดงได้ดังภาพที่ 2 (โกมล ปราชญ์กตัญํู, 2551) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2541-2553 
ที่มา : Trading Economics. (2011). GDP in period 1998-2010. Retrieved Dec 2, 2011, from 
http://www.tradingeconomics.com/thailand/gdp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรระหว่างปี พ.ศ. 2541-2553 
ที่มา : Trading Economics. (2011). Thailand GDP per capita, PPP in period 1998-2010.   
Retrieved Dec 2, 2011, from http://www.tradingeconomics.com/thailand/gdp-per-capita-ppp. 
 

จากประสบการณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าระดับ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่เม่ือ
พิจารณาถึงการกระจายรายได้กลับพบว่า ประเทศไทยยังประสบปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําทางด้าน
รายได้ (โกมล ปราชญ์กตัญํู, 2551) โดยบทวิเคราะห์ของนิตยสาร The Economists (The 
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Economists, 2011) ได้ทําการสํารวจอัตราส่วนระหว่างส่วนแบ่งของรายได้ประชาชาติของคนที่รวย
ที่สุดในประเทศ 20% ต่อคนที่จนที่สุดในประเทศ 20% ระหว่าง พ.ศ. 2548-2552 พบว่า ประเทศ
ไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่ประสบปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ระหว่างคนจนและคนรวย 
โดยท่ีคนรวยมีรายได้มากกว่าคนจนถึง 15 เท่า โดยชี้ให้เห็นว่าช่องว่างระหว่างรายได้ของคนรวยและ
คนจนของประเทศสูงถึง 53.6 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงของโลกประเทศหนึ่ง  

เหตุผลที่งานวิจัยฉบับนี้เจาะจงที่ศึกษาและเปรียบเทียบความแม่นยําในการพยากรณ์การ
กระจายรายได้ระหว่างวิธีเบย์เซียนเวคเตอร์ ออโต้รีเกรสชั่น (BVAR) และวิธีเวคเตอร์ ออโต้รีเกรสชั่น 
(VAR) นั้น เนื่องมาจากงานของ Sims (1980) และงานของ Litterman (1979) ได้แสดงให้เห็นว่าการ
พยากรณ์แบบ Vector Autoregression นั้นให้ความถูกต้องแม่นยําในการพยากรณ์มากกว่าทุก ๆ วิธี
ที่เคยมีการใช้ในการสร้างตัวแบบมา โดยวิธี  Vector Autoregression นั้นถูกใช้เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายในระบบ ส่วนวิธีเบย์เซียน เวคเตอร์ ออโต้รีเกรสชั่นนั้น ได้อ้างอิง
จากทฤษฎีบทของเบย์ ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการขจัดปัญหาที่เกิดจากความไม่แน่นอน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทําการระบุว่า บุคคลควรจะปฏิบัติตนเช่นไรในการหลีกหนีความไม่แน่นอนของ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์บางประเภท ซึ่งตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์โดยวิธีเบย์เซียน เวคเตอร์ออ
โต้ รีเกรสชั่นนั้น เป็นตัวแบบที่สามารถบอกถึงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยผ่านแนวคิดแบบวิธีความน่าจะเป็น (Likelihood) อีกทั้งวิธีเบย์เซียน เวคเตอร์ออโต้ รีเกรสชั่น ยัง
แสดงให้เห็นภาพของระบบเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากจากการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายได้อีก
ด้วย (Litterman, 1984) 
 ดังเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น การศึกษาถึงผลกระทบของตัวแปรด้านเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตต่อการกระจายรายได้ในประเทศไทย โดยใช้วิธีเบย์เซียน ออโต้ รีเกรสชั่นนั้น มีวัตถุประสงค์ที่จะ
ศึกษาและเปรียบเทียบความแม่นยําในการพยากรณ์การกระจายรายได้ระหว่างวิธีเบย์เซียนเวคเตอร์
ออโต้ รีเกรสชั่น (Bayesian Vector Autoregression) และวิธีเวคเตอร์ ออโต้ รีเกรสชั่น (Vector 
Autoregression) เพื่อที่จะสามารถนําข้อมูลที่ไ ด้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินนโยบาย
เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายรายได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาประเทศเพื่อส่งผล
ให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
      เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความแม่นยําในการพยากรณ์การกระจายรายได้ระหว่างวิธีเวคเตอร์ 
ออโต้ รีเกรสชั่น (Vector Autoregression) และวิธีเบย์เซียน เวคเตอร์ ออโต้รีเกรสชั่น (Bayesian 
Vector Autoregression)  
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3. ระเบียบวิธีวิจัย 
3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิแบบรายปี ซึ่งทําการเก็บรวบรวมจาก 5 แหล่ง คือ 
สํานักงานคณะกรรมพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารโลก กองทุนเงินระหว่างประเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการ และระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ได้แก่ สัมประสิทธิ์จีนี่ (แทน
ด้วย GINI) รายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัวประชากร (แทนด้วย GNI) อัตราเงินเฟ้อ (แทนด้วย INF) 
อัตราการว่างงาน (แทนด้วย UER) ร้อยละของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ต่อประชากรในวัยเรียน 
(แทนด้วย EDU) และอัตราการเปิดประเทศ (แทนด้วย DO) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 ถึงปี พ.ศ. 2552 

3.2 แบบจําลองที่ใช้ในการศึกษา 
ในการศึกษาผลกระทบของตัวแปรด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตต่อการกระจายรายได้ใน

ประเทศไทย โดยใช้วิธีเบย์เซียน ออโต้ รีเกรสชั่นนั้น สามารถเขียนแบบจําลองความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
GINI = f (GNI, INF, UER, EDU, DO) 

 3.3 สมมติฐานในการศึกษา 
โดยงานวิจัยฉบับนี้ ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งได้กําหนดไว้ในแบบจําลอง

ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
1) รายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัวประชากร คาดว่าจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน 

ข้ามกับสัมประสิทธิ์จีนี่ หมายความว่า ถ้ารายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัวประชากรเพิ่มสูงขึ้นแล้วจะ
ทําให้สัมประสิทธิ์ จีนี่ของประเทศนั้นๆ ลดต่ําลง (ศุภกร สารารัตน์ และคณะ, 2549; ราเชนทร์ ชิน
ทยารังสรรค,์ 2554) 

2) อัตราเงินเฟ้อ คาดว่าจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับสัมประสิทธิ์จีนี่ หมายถึง ถ้า 
อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นแล้วจะทําให้สัมประสิทธิ์จีนี่ของประเทศนั้น ๆ เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน (สมศจี 
ศิกษมัต, 2554) 

3) อัตราการว่างงาน คาดว่าจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับสัมประสิทธิ์จีนี่ หมายความ 
ว่า ถ้าอัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นแล้วจะทําให้สัมประสิทธิ์จีนี่ของประเทศนั้นๆ เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน  (ศิ
รินธร เอี๊ยบศิริเมธี, 2544) 

4) ร้อยละของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ต่อประชากรในวัยเรียน คาดว่าจะมีความสัมพันธ์ 
ในทิศทางตรงกันข้ามกับสัมประสิทธิ์จีนี่ หมายความว่า ถ้าร้อยละของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา 
ต่อประชากรในวัยเรียนสูงขึ้นแล้วจะทําให้สัมประสิทธิ์จีนี่ของประเทศนั้นๆ ลดต่ําลง (ธันวา จิตต์
สงวน และรัชนี ชัยยาภรณ์, 2546; ศุภกร สารารัตน์ และคณะ, 2549; ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์, 
2554) 

5) อัตราการเปิดประเทศ คาดว่าจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับสัมประสิทธิ์จีนี่  
หมายถึง ถ้าอัตราการเปิดประเทศเพิ่มสูงขึ้นแล้วจะทําให้สัมประสิทธิ์จีนี่ของประเทศนั้นๆ ลดต่ําลง 
(จิระ บุรีคํา, 2544) 
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4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในงานวิจัยนี้จะทําการศึกษาและเปรียบเทียบความแม่นยําในการพยากรณ์การกระจาย

รายได้ระหว่างวิธีเบย์เซียน เวคเตอร์ ออโต้รีเกรสชั่น และวิธีเวคเตอร์ ออโต้รีเกรสชั่น ซึ่งมีวิธีการ 5 
ขั้นตอนดังน้ี 

1) นําตัวแปรแต่ละตัวมาทดสอบคุณสมบัติความนิ่งของข้อมูล (Stationary) โดยการทดสอบ 
Unit Root ทั้งหมด 2 วิธี คือ การทดสอบ Augmented Dickey-Fuller (ADF) และการทดสอบ 
Phillips-Perron  
  โดยการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller มีข้อสมมติฐานดังนี้ 

   H0  : 0  (Non-stationary)  
   H1  : 0  (Stationary) 

   และการทดสอบ Phillips-Perron มีข้อสมมติฐานดังนี้ 
 H0 : ข้อมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรที่ศึกษา ณ เวลา t มีลักษณะไม่น่ิง 

 H1 : ข้อมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรที่ศึกษา ณ เวลา t มีลักษณะน่ิง 
โดยที่ข้อสรุปของสมมติฐานสามารถพิจารณาได้โดย ถ้าค่าสถิติทดสอบ Augmented 

Dicky-Fuller และ Phillips-Perron มีค่ามากกว่าค่าสถิติ Mackinnon จะยอมรับสมมติฐานหลัก และ
สรุปได้ว่าข้อมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรที่ศึกษา ณ เวลา t มีลักษณะไม่นิ่ง ในทางกลับกัน ถ้าค่าสถิติ
ทดสอบ Augmented Dicky-Fuller และ Phillips-Perron มีค่าน้อยกว่าค่าสถิติ Mackinnon จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก และสรุปได้ว่าข้อมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรที่ศึกษา ณ เวลา t มีลักษณะนิ่ง (Enders, 
1995) 

ในกรณีที่การทดสอบสมมติฐานพบว่า ตัวแปรที่ศึกษามีลักษณะไม่นิ่งหรือมียูนิทรูทนั้น 
จะต้องนําค่า tY ของตัวแปรนั้นๆ มาทํา Differencing จนกระทั่งสามารถปฏิเสธสมมติฐานที่ว่า tY  
ตัวแปรมีลักษณะไม่น่ิงได้ เพื่อทราบว่า Order of Integration (d) ว่าอยู่ในระดับใด 

 
2) นําตัวแปรต่างๆ ที่ได้มาใส่ลงในแบบจําลองเวคเตอร์ ออโต้รีเกรสชั่น เพื่อหาค่าความ

ล่าช้า (Lag) ของแบบจําลองเวคเตอร์ ออโต้รีเกรสชั่นที่เหมาะสม  

  AIC  =  log     + 2 
   

 
 

  SIC  =  log     + 2 
   

 
 log T 

โดยหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกแบบจําลอง คือ เลือกแบบจําลองที่ให้ค่า AIC หรือ 
SC ที่มีค่าน้อยที่สุด โดยค่า AIC และ SC จะมีค่าน้อย เนื่องจากมีความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมน้อยมีจํานวนของตัวแปรและจํานวน Lag น้อยและสุดท้ายมีจํานวนข้อมูลในการ
ประมาณค่ามาก (เจษฎา กาวีวงศ์, 2552) 
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3) สร้างแบบจําลองเวคเตอร์ ออโต้รีเกรสชั่น โดย Johnston and Dinardo (1997) ได้ทํา
การสร้างแบบจําลองในรูปของค่าในอดีต ซึ่งสามารถเขียนแบบจําลองเวคเตอร์ ออโต้รีเกรสชั่นของตัว
แปรที่ศึกษาให้อยู่ในรูปสมการได้ดังนี้ 
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หรือสามารถเขียนในรูปเมทริกซ์ได้ดังนี้ 
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4) สร้างแบบจําลองเบย์เซียน เวคเตอร์ ออโต้รีเกรสชั่น โดยกําหนดให้มีความล่าช้าที่
เหมาะสมเท่ากับค่าความล่าช้าที่เหมาะสมที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 เม่ือกําหนดให้แบบจําลองเวคเตอร์ 
ออโต้รีเกรสชั่นใช้คุณสมบัติของเมทริกซ์การกระจายปกติที่ไม่เป็นแบบมาตรฐาน จะได้ฟังก์ชันความ
เป็นไปได้ (Likelihood Function)  
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     )               
 

 
  exp   

 

 
                         

ทําการกําหนดความน่าจะเป็นของการแจกแจงก่อนหน้า 

          )              
   

   

จะได้ความน่าจะเป็นของการแจกแจงภายหลัง ซึ่งถือว่าเป็นค่าการพยากรณ์ตามวิธีการของเบย์เซียน 

 เวคเตอร์ออโต้รีเกรสชั่น Sim และ Zha (1996) 

     ∣ y)               
 

 
        exp   

 

 
                         

5) พยากรณ์สัมประสิทธิ์จีนี่จากแบบจําลองเวคเตอร์ ออโต้รีเกรสชั่น และแบบจําลองเบย์
เซียน เวคเตอร์ ออโต้รีเกรสชั่น และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพยากรณ์สัมประสิทธิ์จีนี่ โดย
การคํานวณค่า Root Mean Squared Error (RMSE) การวัดประสิทธิภาพของการพยากรณ์สามารถ
ทําโดยการกําหนดช่วงเวลาที่ต้องการพยากรณ์ คือ j = T+1, T+2,…, T+h และกําหนดให้ ty  คือ
ค่าที่เกิดขึ้นจริง ณ เวลา t และกําหนดให้ tŷ คือค่าพยากรณ์ของตัวแปร ณ เวลา t ที่ได้จากการ
พยากรณ ์โดยการคํานวณค่า RMSE สามารถคํานวณได้จากสูตรดังน้ี 

ค่า Root Mean Squared Error (RMSE)  =    
 

 
         

    
      

  โดยท่ีค่า RMSE นั้นจะบอกความเหมาะสมของแต่ละตัวแบบที่ใช้ในการพยากรณ์ ดังนั้น
ตัวแบบใดที่ให้ค่า RMSE ต่ํา จะหมายถึงตัวแบบนั้นเหมาะที่จะใช้ในการพยากรณ์มากกว่าตัวแบบที่
ให้ค่า RMSE สูง (Pindyck and Rubinfeld, 1998; Kenny, Meyler, and Quinn,1998) 
 

5. ผลการศึกษา 
5.1 ผลการทดสอบยูนิทรูท (Unit Root Test) 

จากผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูลหรือยูนิทรูท (Unit Root) โดยวิธีการทดสอบ 2 วิธี คือ 
การทดสอบ Augmented Dickey-Fuller (ADF) และการทดสอบ Phillips-Perron (PP) สามารถสรุป
ได้ว่าข้อมูลของสัมประสิทธิ์จีนี่ และตัวแปรด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประเทศไทย ได้แก่ 
GINI, GNI, INF, UER, EDU และ DO มีลักษณะน่ิงอย่างมีนัยสําคัญ ดังแสดงโดยสรุปในตารางที่ 1 
และ 2 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนําไปใช้กับแบบจําลองเวคเตอร์ ออโต้รีเกรสชั่น และแบบจําลองเบย์
เซียน เวคเตอร์ ออโต้รีเกรสชั่นต่อไป 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller (ADF) 
ของตัวแปรสัมประสิทธิ์จีน่ี และตัวแปรด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประเทศไทย 

ตัวแปร ADF Test Statistic MacKinnon Critical Value I(d) 
GINI -6.562153*** -4.532598 I(0) 
GNI -3.464396* -3.297799 I(2) 
INF -6.837297*** -4.532598 I(0) 
UER -4.666929*** -4.571559 I(1) 
EDU -4.668564*** -4.571559 I(1) 
DO -4.166829** -3.690814 I(1) 

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: *, **, *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 2  ผลการทดสอบการทดสอบยูนิทรูทโดยวิธีการทดสอบ Phillips-Perron (PP) ของตัวแปร
สัมประสิทธิ์จีนี่ และตัวแปรด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประเทศไทย 

ตัวแปร PP-Test Statistic MacKinnon Critical Value I(d) 
GINI -6.233119*** -4.532598 I(0) 
GNI -3.341217* -3.297799 I(2) 
INF -6.629229*** -4.532598 I(0) 
UER 4.673527*** -4.571559 I(1) 
EDU -4.668564*** -4.571559 I(1) 
DO -4.133524** -3.690814 I(1) 

ที่มา: จากการคํานวณ 
หมายเหตุ: *, **, *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 

5.2 ผลการเลือกความล่าช้า (Lag Length) สําหรับแบบจําลองเวคเตอร์ ออโต้รีเกรสชั่น  
(VAR) 
  จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาค่าสถิติทดสอบ AIC และ BIC พบว่าแบบจําลอง VAR (1) เป็น
แบบจําลองที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากให้ค่าสถิติทดสอบ AIC และ BIC ที่มีค่าต่ําที่สุด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
25.36850, 27.45621 และ 25.72182 ตามลําดับ  

ตารางที่ 3 การเลือกความล่าช้า (Lag Length) สําหรับแบบจําลอง Vector Autoregression (VAR) 
Model Lag Log L AIC BIC 

VAR (0) 0 -309.42631 33.20277 33.50101 
VAR (1) 1 -199.0007   25.368501 27.456211 

ที่มา: จากการคํานวณ 
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หมายเหตุ: 1 ค่าสถิติ logL, AIC และ BIC ที่มีค่าต่ําที่สุด 

5.3 ผลการทดสอบโดยแบบจําลองเวคเตอร์ ออโต้รีเกรสชั่น (VAR) ที่เหมาะสม 
 เนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้ได้ทําการศึกษาถึงผลกระทบของตัวแปรด้านเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตต่อการกระจายรายได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงอธิบายเฉพาะส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างการกระจาย
รายได้และตัวแปรด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตเท่านั้น โดยตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ด้วย
แบบจําลอง VAR (1) โดยแสดงรายละเอียดของค่าสัมประสิทธิ์ อีกทั้งยังแสดงค่าสถิติสําคัญต่าง ๆ ที่
จําเป็นต่อการวิเคราะห์แบบจําลอง VAR (1) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรสัมประสิทธิ์จีนี่ ณ เวลา t กับตัวแปรสัมประสิทธิ์จีนี่ 
รายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัวประชากร อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน ร้อยละของนักเรียน นิสิต 
และนักศึกษา ต่อประชากรในวัยเรียน และอัตราการเปิดประเทศ ณ เวลา t-1 สามารถแสดงได้ในรูป
ของสมการดังนี ้

         =                                                       
                                            (3.7597)                                    (-3.7586)       (0.1937)              (-0.2091)                             

                                                     
                            (2.0469)                             (-0.3289)                            (1.3630) 

  จากสมการข้างต้นสัมประสิทธิ์จีน่ี ณ เวลา t มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ
สัมประสิทธิ์จีนี่ ณ เวลา t-1 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีขนาดของความสัมพันธ์เท่ากับ 
0.7929 และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับอัตราการว่างงาน ณ เวลา t-1 ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.10 โดยมีขนาดของความสัมพันธ์เท่ากับ 0.0560 ทั้งน้ีไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัวประชากร อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละของนักเรียน นิสิต และ
นักศึกษา ต่อประชากรในวัยเรียน และอัตราการเปิดประเทศ ณ เวลา t-1 
 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบโดยแบบจําลอง VAR (1)  
 Intercept 

(t-stat.) 
GINI lag 1 
 (t-stat.) 

GNI lag 1 
 (t-stat.) 

INF lag 1 
 (t-stat.) 

UER lag 1 
 (t-stat.) 

EDU lag 1 
 (t-stat.) 

DO lag 1 
 (t-stat.) 

GINI 0.4526 
(3.7597) 

-0.7929*** 
(-3.7586) 

7.72E-06 
(0.1937) 

-0.0009 
(-0.2091) 

0.0560* 
(2.0469) 

-0.0016 
(-0.3289) 

0.0034 
(1.3630) 

ที่มา: จากการประมวลผล 
หมายเหตุ: *, *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 และ 0.01 

5.4 ผลการทดสอบโดยแบบจําลองเบย์เซียน เวคเตอร์ ออโตร้ีเกรสชั่น (BVAR) ที่เหมาะสม 
  เนื่องจากงานวิจัยฉบับน้ีได้ทําการศึกษาถึงผลกระทบของตัวแปรด้านเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตต่อการกระจายรายได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงอธิบายเฉพาะส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างการกระจาย
รายได้และตัวแปรด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตเท่านั้น โดยตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ด้วย
แบบจําลอง BVAR (1) โดยแสดงรายละเอียดของค่าสัมประสิทธิ์ อีกทั้งยังแสดงค่าสถิติสําคัญต่าง ๆ 
ที่จําเป็นต่อการวิเคราะห์แบบจําลอง BVAR (1) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
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  เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรสัมประสิทธิ์จีนี่ ณ เวลา t กับตัวแปรสัมประสิทธิ์จีน่ี 
รายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัวประชากร อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน ร้อยละของนักเรียน นิสิต 
และนักศึกษา ต่อประชากรในวัยเรียน และอัตราการเปิดประเทศ ณ เวลา t-1 สามารถแสดงได้ในรูป
ของสมการดังน้ี 

         =                                                   
                              (0.0203)                          (0.0973)            (0.0000)                (0.0033) 
                                                     
                  (0.0101)                                  (0.0021)                           (0.0009) 

จากสมการข้างต้นสัมประสิทธิ์จีน่ี ณ เวลา t ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
สัมประสิทธิ์จีนี่ รายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัวประชากร อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน ร้อยละ
ของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ต่อประชากรในวัยเรียน และอัตราการเปิดประเทศ ณ เวลา t-1 

 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบโดยแบบจําลอง BVAR (1)  
 Intercept 

(t-stat.) 
GINI lag 1 
 (t-stat.) 

GNI lag 1 
 (t-stat.) 

INF lag 1 
 (t-stat.) 

UER lag 1 
 (t-stat.) 

EDU lag 1 
 (t-stat.) 

DO lag 1 
 (t-stat.) 

GINI 0.0003 
(0.0203) 

0.9069 
(0.0973) 

4.73E-07 
(0.0000) 

0.0008 
(0.0033) 

-0.0013 
(0.0101) 

0.0004 
(0.0021) 

0.0001 
(0.0009) 

ที่มา จากการประมวลผล 
 

5.5 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลอง 
จากตารางที่ 6 พบว่า การพยากรณ์ในปีที่ 1-4 (พ.ศ. 2548-2551) นั้น แบบจําลอง BVAR 

(1) สามารถให้ผลการพยากรณ์สัมประสิทธิ์จีนี่ท่ีมีความถูกต้องแม่นยํากว่าแบบจําลอง VAR (1)  
เนื่องจากมีค่า RMSE ที่ต่ํากว่า อย่างไรก็ตามสําหรับการพยากรณ์ในปีที่ 5 (พ.ศ. 2552) นั้น พบว่า
แบบจําลอง VAR (1) สามารถให้ผลการพยากรณ์สัมประสิทธิ์จีนี่ที่มีความถูกต้องแม่นยํากว่า
แบบจําลอง BVAR (1) เนื่องจากมีค่า RMSE ที่ต่ํากว่า 
 

ตารางที่ 6 ผลการพยากรณ์และค่า RMSE โดยแบบจําลอง VAR (1) และ BVAR (1) 

ปี 
ค่าจริงของ

สัมประสิทธิ์จีนี่ 
ค่าพยากรณ์โดย

แบบจําลอง VAR (1) 
ค่าพยากรณ์โดย

แบบจําลอง BVAR (1) 

ค่า RMSE ของ
แบบจําลอง VAR 

(1) 

ค่า RMSE ของ
แบบจําลอง 
BVAR (1) 

2548 0.432 0.4825 0.4802 0.050537 0.048152 
2549 0.511 0.4813 0.4882 0.029679 0.022754 
2550 0.497 0.4807 0.4957 0.016289 0.001329 
2551 0.535 0.4800 0.5025 0.055017 0.032513 
2552 0.485 0.4794 0.5088 0.005571 0.023763 
ที่มา : จากการประมวลผล 
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6. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาผลกระทบของตัวแปรด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตต่อการกระจายรายได้ใน

ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความแม่นยําในการพยากรณ์การกระจาย
รายได้ระหว่างวิธี เวคเตอร์ออโต้ รีเกรสชั่น และวิธี เบย์เซียนเวคเตอร์ออโต้ รีเกรสชั่น โดย
ทําการศึกษาความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์จีนี่ และตัวแปรทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ได้แก่  
รายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัวประชากร อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน ร้อยละของนักเรียน นิสิต 
และนักศึกษา ต่อประชากรในวัยเรียน และอัตราการเปิดประเทศ โดยผลศึกษาแบบจําลอง VAR (1) 
พบว่า สัมประสิทธิ์จีนี่ ณ เวลา t มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับสัมประสิทธิ์จีนี่ ณ เวลา t-1 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับอัตราการว่างงาน ณ เวลา t-1 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 ส่วนผลการศึกษาแบบจําลอง BVAR (1) นั้นพบว่า สัมประสิทธิ์จีนี่ 
ณ เวลา t ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับตัวแปรทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ณ 
เวลา t-1 สําหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลองพบว่า แบบจําลอง BVAR (1) สามารถ
ให้ผลการพยากรณ์สัมประสิทธิ์จีนี่ที่มีความถูกต้องแม่นยํากว่าในปีที่ 1-4  อย่างไรก็ตาม สําหรับการ
พยากรณ์ในปีที่ 5 พบว่าแบบจําลอง VAR (1) สามารถให้ผลการพยากรณ์สัมประสิทธิ์จีนี่ที่มีความ
ถูกต้องแม่นยํากว่า 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพยากรณ์การกระจายรายได้โดยการใช้แบบจําลอง VAR หรือ
แบบจําลอง BVAR อย่างใดอย่างหนึ่งนั้น อาจนํามาซึ่งผลพยากรณ์ที่ไม่ถูกต้องแม่นยําเท่าที่ควร 
ดังนั้น ควรใช้แบบจําลอง BVAR ในการศึกษาการกระจายรายได้ควบคู่กับแบบจําลอง VAR เพื่อให้
ได้มาซึ่งการพยากรณ์การกระจายรายได้ที่เหมาะสมที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ Kenny, 
Meyler, and Quinn (1998) ซึ่งพบว่าแบบจําลอง BVAR นั้นสามารถให้ผลการพยากรณ์ที่ถูกต้องและ
แม่นยําได้ดีกว่าแบบจําลอง VAR อีกทั้งงานของจรรยพร (2552) ยังให้ผลการศึกษาว่าแบบจําลอง 
BVAR สามารถให้ผลการพยากรณ์ในระยะสั้นได้ดีกว่าแบบจําลอง VAR อีกด้วย 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยฉบับนี้ พบว่าอัตราการว่างงาน มีผลกระทบในทิศทางเดียวกับการกระจายรายได้

ของประเทศไทย กล่าวคือ ถ้าอัตราการว่างงานลดต่ําลงแล้วจะทําให้สัมประสิทธิ์จีนี่ของประเทศนั้นๆ 
ลดต่ําลงด้วยเช่นกัน ดังนั้นรัฐบาลควรดําเนินนโยบายในการลดอัตราการว่างงานเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้ โดยการดําเนินนโยบายการคลัง เช่น การดําเนินนโยบายการมีงาน
ทํา (Employment Policy) เพื่อทําการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้แรงงานอย่างเต็มที่ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน อีกทั้งดําเนินนโยบายการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากการว่างงานนั้นจะถูกกําหนดโดยอุปสงค์รวม (Aggregate Demand) และ
อุปทานรวม (Aggregate Supply) ดังนั้นรัฐบาลจะต้องทําการเพิ่มอุปสงค์มวลรวม เช่น การเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค การเพิ่มการใช้จ่ายด้านการลงทุน และการเพิ่มการใช้จ่ายของ
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ภาครัฐบาล เป็นต้น รวมถึงการดําเนินนโยบายการเงินโดยการลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อกระตุ้นการ
ลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งเป็นอีกแนวทางที่สามารถลดอัตราการว่างงานได้ 

ผู้ทําการศึกษาในครั้งต่อไปควรเพิ่มจํานวนของข้อมูลให้มากขึ้น และเนื่องจากข้อมูลที่ใช้
ศึกษานั้นเป็นแบบรายปี ซึ่งตัวแปรอาจได้รับอิทธิพลของฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นควรมีการขจัด
อิทธิพลของฤดูกาล โดยสามารถทําได้โดยใช้วิธี Markov Switching Model (MSM) และวิธี 
Threshold Non-linear Vector ซึ่งจะทําให้ผลการศึกษามีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
รวมถึงการใช้วิธี Bayesian Tobit Model (2 tailed) ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลแกว่งน้อยลง อีกทั้ง
ทําการศึกษาตัวแปรด้านคุณภาพชีวิตเพิ่มเติม เช่น ตัวแปรด้านสุขภาพและสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อ
สามารถดูความสัมพันธ์ของตัวแปรได้ชัดเจนมากขึ้น และอาจทําการศึกษาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม เช่น 
ผลิตภัณฑ์มวลมวลภายในประเทศ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายภาครัฐบาล ซึ่งล้วนแต่
เป็นตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อการกระจายรายได้ด้วยเช่นกัน 

 

8.  กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี อันเนื่องมาจากความอนุเคราะห์ รวมถึงการ

สนับสนุนจากบุคลากรหลายฝ่าย โดยเฉพาะความกรุณาของ อ.ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล ผู้ซึ่ง
ได้สละเวลาการให้ความรู้ คําแนะนําและคําปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อการศึกษา ตลอดจนได้กรุณา
ติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของงานวิจัยฉบับนี้ด้วยความเอาใจใส่มา
โดยตลอด อีกทั้งให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน ซึ่งผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
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แนวคิดแบบลีน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้อย่างไร 

How Can Lean Concepts Increase Work Efficiency? 
 

แจ่มใส จันทรพา  
นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต  
สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม  

เกษตรชัย และหีม  
ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้
แนวคิดแบบลีน   แนวคิดแบบลีนเป็นแนวคิดที่ศึกษากระบวนการปฏิบัติงาน โดยการเขียน
กระบวนการปฏิบัติงานให้อยู่ในรูปของผังงาน (Work Flow) ใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนคําอธิบาย
ขั้นตอน แล้ววิเคราะห์กระบวนการเพื่อหาความสูญเปล่าในกระบวนการปฏิบัติงานและสัมภาษณ์
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่อยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานนั้น เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกระบวนการ 
ระบุปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในกระบวนการ รวมถึงแนวทางแก้ไข เพื่อสร้างการไหลของงานไป
ยังกระบวนการถัดไปได้อย่างไม่ติดขัด กระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงแล้วจะถูกนํามาสร้าง
มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานใหม่และนําไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
ผลการวิจัย แสดงมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถปรับลดความสูญเสียในกระบวนการ
เดิมลงได้ด้วยการลด-ขั้นตอนการดําเนินงานหรือคงไว้ซึ่งกระบวนการเดิม หากแต่สามารถร่น
ระยะเวลาผลสําเร็จของงาน ปัจจัยแห่งความสําเร็จดังกล่าว จึงเป็นความสุขของพนักงานทุกคน 
 

คําสําคัญ: กระบวนการ ลดขั้นตอน แนวคิดแบบลีน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 
Abstract 

The objective of this study was to increase work efficiency using Lean concepts in 
which work flow charts with pictures and symbols are used instead of words to explain the 
work process.  The process is then analyzed to determine waste in the work process, and 
everyone involved was interviewed to analyze the relationships within the process, identify 
the problems and obstacles arising in the process, and find solutions to them.  This was to 
enable a smooth workflow to the next process.  The improved process was used to set a 
standard for a new work process so that it could be implemented and improved 
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continuously.  The results of the study showed a standardized work process that could 
reduce waste by reducing steps in the work process or by maintaining the original process 
but the process time was shortened.  Thus, the success was happiness of all employees. 
 

Keywords: Keyword 1 process, Keyword 2 reducing steps, Keyword 3 Lean concepts, 
Keyword 4 increasing work efficiency 
 
บทนํา 

ในภาษาอังกฤษ “Lean” (ลีน) แปลว่า ผอมหรือบาง เม่ือเปรียบเทียบกับองค์กร จะหมายถึง 
องค์กรที่ดําเนินกิจกรรมโดยปราศจากความสูญเปล่าในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน เป็นองค์กรที่มี
ความสามารถในการปรับตัวและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่าง
ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ  

แนวคิดแบบลีน คือแนวคิดที่มุ่งเน้นการจัดการความสูญเปล่าในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน 
โดยกําจัดกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติงานที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าออกไปจากกระบวนการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะกระบวนการฯ ที่มีผลต่อผู้รับบริการ ทําให้กระบวนการปฏิบัติงานไหลอย่างต่อเนื่อง  และ
ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน เกิดการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ
พัฒนาวิธีการทํางานอย่างต่อเนื่อง   

แนวคิดแบบลีน หรือในวงการอุตสาหกรรม เรียกว่า ระบบการผลิตแบบลีน เป็นแนวคิดที่
เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ โดย เฮนรี ฟอร์ด (Henry Ford) ผู้ก่อตั้งบริษัท ฟอร์ด 
มอเตอร์ ได้ริเริ่มแนวคิด ในการสร้างสายการผลิตให้มีลักษณะคล้ายกับการไหลของสายน้ําอีกหลายปี
ต่อมา อิจิ โทโยดะ (Eiji Toyoda) และไทอิจิ โอโนะ (Taiichi Ohno) ผู้บริหารบริษัท โตโยต้า 
พยายามนําเอาแนวคิดนี้ไปปรับใช้ โดยเริ่มจากปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับปฏิบัติการของบริษัทฯ แล้ว
นําข้อเสนอแนะที่ได้จากพนักงานมาทดลองปฏิบัติ สร้างระบบการผลิตของตนเอง ที่เรียกว่า ระบบ
การผลิตแบบโตโยต้า หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in Time 
Production System: JIT) ซึ่งมีหลักการสําคัญคือ ผลิตเฉพาะสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ตามปริมาณความ
ต้องการและภายในเวลาที่มีความต้องการโดยมุ่งเน้นกําจัดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ทํางาน 

การที่ผู้ปฏิบัติงานมีภาระหน้าที่ที่ไม่ชัดเจนหรือมากเกินไป ทําให้การปฏิบัติงานขาดความ
คล่องตัว การมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่ชัดเจนหรือไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเลย ทําให้
บุคลากรขาดความเข้าใจในการปฏิบัติ การที่วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งานทําให้การจัดทํา
เอกสารเกิดความผิดพลาด รอคอย การขาดการประสานงานในการปฏิบัติงานทําให้ต้องใช้เวลาใน
การปฏิบัติงานนั้นๆ นานขึ้น และการบริหารงานที่ขาดแนวยึดถือปฏิบัติ ขาดแผนงาน ขาดแนวทาง
การพัฒนาและปลูกฝังความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมไปถึงบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ความชํานาญในงาน  หลายๆ องค์กร จึงต้องการที่จะพัฒนาและบริหารจัดการเกี่ยวกับความสูญเปล่า
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ที่เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม เพื่อนําองค์กรไปสู่การบริหาร
จัดการที่ทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 ส่วนราชการก็จําเป็นจะต้องพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับปรงกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการบริการ โดยจะต้องมีการประเมินและวิเคราะห์กระบวนการ
เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปรับปรุงงาน
นั้น ๆ เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งการสร้างการมีส่วนร่วมนี้จะทําให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความ
เต็มใจที่จะพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากจะส่งผลดีกับตัวผู้ปฏิบัติงานเอง 
ทั้งในเรื่องของความสะดวก รวดเร็ว และได้ผลงานที่มีคุณภาพ  

การทดสอบวัสดุในห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น
การทดสอบตัวอย่างวัสดุสําหรับใช้ในการดําเนินการก่อสร้างอาคารหรือโครงการต่างๆ เช่น โครงการ
ก่อสร้างสะพาน โดยจะทําการทดสอบตัวอย่างวัสดุในห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ ซึ่งผู้รับบริการ
จะต้องนําตัวอย่างวัสดุที่ต้องการทําการทดสอบ ไปติดต่อขอรับบริการ ณ สํานักงานธุรการของ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การทดสอบวัสดุใน
ห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ เป็นงานบริการทางวิชาการที่ให้บริการทดสอบตัวอย่างวัสดุ เพื่อนํา
รายงานผลการทดสอบไปอ้างอิงหรือเปรียบเทียบผลที่ได้กับคุณสมบัติวัสดุตามมาตรฐานสําหรับการ
ก่อสร้างอาคารหรือโครงการต่าง ๆ โดยวัสดุที่ให้บริการทดสอบนั้น มีหลากหลายชนิด อันได้แก่ 
เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ คอนกรีต ทั้งคอนกรีตรูปทรงกระบอกและรูปทรงสี่เหลี่ยม หิน ทราย ดิน 
อิฐ ไม้ รวมถึงการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา โดยให้บริการแก่ประชาชน ส่วนราชการ บริษัท ห้าง ร้านฯ 
ซึ่งให้บริการมานานกว่า 30 ปีแล้ว 

จากผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการทดสอบวัสดุ ในปี 2544 ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์พบว่า ผู้รับบริการมีความไม่พึงพอใจเป็นอย่างมากต่อการออกรายงานผลการ
ทดสอบวัสดุ นั่นหมายถึง การรายงานผลการทดสอบช้ามากและไม่เป็นไปตามเวลาที่ได้นัดหมาย 
หัวหน้าภาควิชาฯ ในสมัยนั้น จึงได้ทําบันทึกถึงผู้ปฏิบัติการทดสอบและผู้ควบคุมการทดสอบ(ผู้
ควบคุมการทดสอบเป็นผู้ออกรายงานออกผลการทดสอบ) เพื่อแจ้งให้ทําการทดสอบและส่งรายงาน
ผลการทดสอบให้สํานักงานภาควิชาฯ ภายใน 3 วันทําการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) ต่อมาในปี 2549 
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริการวิชาการ ได้ชี้แจงรายละเอียดของหนังสือดังกล่าว และเน้นย้ําวันที่
นัดให้ผู้รับบริการทดสอบ รับรายงานผลการทดสอบที่สํานักงานภาควิชาฯ โดยแจ้งให้ผู้รับบริการเข้า
มารับรายงานผลการทดสอบในวันที่ 5 ของวันนําส่งวัสดุไม่รวมวันหยุดราชการ  

ปัจจุบันเสียงสะท้อนของผู้รับบริการในเรื่องความล่าช้าและการไม่ตรงต่อเวลานัดหมายให้เข้า
มารับรายงานผลการทดสอบยังคงมีอยู่ นอกจากนี้ ยังมีเสียงสะท้อนของผู้ปฏิบัติการทดสอบ  ที่ต้อง
เป็นผู้ติดตามรายงานผลการทดสอบเม่ือได้รับการทวงถามจากผู้รับบริการหรือจากเจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานภาควิชาฯ ซึ่งเป็นผู้จ่ายงานการทดสอบ แม้ผู้ปฏิบัติการทดสอบจะส่งมอบงานไปยัง
กระบวนการถัดไปแล้วก็ตาม เสียงสะท้อนของผู้รับบริการทดสอบจากการสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่จึง
อยากจะให้ออกรายงานผลการทดสอบให้เร็วขึ้นหรือไม่ก็ขอให้ตรงตามเวลานัดหมาย เพราะส่วนใหญ่
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เมื่อเข้ามารับรายงานฯ ก็จะได้รับคําตอบว่าเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่ได้รับรายงานผลการทดสอบดังกล่าว
เลย 

 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าปฏิบัติการทดสอบวัสดุและร่นระยะเวลา

การส่งรายงานผลการทดสอบ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ในการเพิ่มความรวดเร็วในงานการปฏิบัติการทดสอบวัสดุในห้องปฏิบัติการและเพิ่มความ

รวดเร็วในการออกรายงานผลการทดสอบให้กับงานบริการทางวิชาการประเภทวิเคราะห์ทดสอบของ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงต้องศึกษาว่ากระบวนการปฏิบัติการทดสอบและ
การออกรายงานผลการทดสอบนั้น เป็นอย่างไร ต้องทําอย่างไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อศึกษากระบวนการให้
เข้าใจ แล้วจึงสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติการทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ในประเด็นความคิดเห็นใน
ทุกกระบวนการปฏิบัติงานและประเด็นปัญหาต่างๆ รวมถึงร่วมกันพิจารณาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ด้วย  

แต่ก่อนที่จะทําการศึกษากระบวนการปฏิบัติงานตามที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยต้องทําการศึกษา
เอกสารและตําราต่างๆ เพื่อให้เข้าใจหลักแนวคิดแบบลีนและการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง
รายละเอียดในการดําเนินงานวิจัย เป็นดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร วารสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อทําความเข้าใจในการดําเนินงาน
ตามแนวคิดแบบลีน 

2.  บันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานลงในแบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work 
Flow) ทบทวนกระบวนการข้ันตอนของงานนั้นร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

3.  สร้างผังกระบวนการปฏิบัติงาน (แผนภูมิสารธารแห่งคุณค่าของกระบวนงานปัจจุบัน) การ
สร้างผังกระบวนการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการหนึ่งที่ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานว่าถูกต้อง
หรือไม ่

4.  วิเคราะห์กระบวนการโดยใช้ความสูญเปล่า 7 ประการ วิเคราะห์หาว่าขั้นตอนใดเข้าข่าย
ความสูญเปล่าในข้อใดแล้วพิจารณาถึงแนวทางแก้ไขปัญหาตามข้อแก้ไขปรับปรุงกระบวนการของ
ความสูญเปล่านั้นร่วมกับผู้ปฏิบัติการ 

5.  นําแนวทางแก้ไขปัญหาในกระบวนการไปปฏิบัติเพื่อสร้างระบบงานให้เกิดการไหลอย่าง
ต่อเนื่อง ขับเคลื่อนกระแสคุณค่าหรือความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อให้กระบวนการต่างๆ ดําเนิน
ไปได้อย่างต่อเนื่อง (Flow) โดยปราศจากการติดขัด การอ้อม การย้อนกลับ การรอคอย หรือการเกิด
ของเสีย โดยใช้เทคนิค ECRS อันได้แก่ Eliminating การกําจัดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นออกไป 
Combining การรวมขั้นตอนเข้าด้วยกัน Rearranging การสลับขั้นตอนเพื่อทําให้มีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น Simplifying ทําให้ง่ายขึ้น ไม่ซับซ้อน และ IT System การพัฒนาโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทดแทนการทํางาน ทําให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ลดความซ้ําซ้อน ลดการทํางาน แล้วใช้
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เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ในแต่ละกระบวนการขั้นตอนเพื่อตรวจสอบ
ข้อบกพร่องและแก้ไขให้ดีที่สุด 

6.  ตรวจสอบ ประเมินผลว่าถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่   
 

เน้ือหา 
หลักการดําเนินงานตามแนวคิดแบบลีนเริ่มต้นด้วยการระบุความต้องการของลูกค้า คือต้องรู้

ว่าลูกค้าต้องการอะไร เพื่อที่จะผลิตสินค้าหรือบริการตามที่ลูกค้าต้องการ จากนั้นกําจัดความสูญ
เปล่า (Waste) หรือสิ่งที่ไม่เพิ่มคุณค่าที่อยู่ในกระบวนการผลิตออกไป  เพื่อทําให้กระบวนการ
ปฏิบัติงาน ไหล (Flow) ไปสู่กระบวนการถัดไปได้อย่างต่อเนื่อง และต้องมีการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ โดยแนวคิดในการดําเนินงานตามแนวคิดแบบลีน นั้น มีอยู่ 5 ขั้น ดังนี ้

1. ระบุคุณค่าที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ คือจะผลิตอะไร จะต้องตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ หรือจะต้องระบุให้ได้ว่า ลูกค้าต้องการอะไร เช่น ความ
รวดเร็ว  ในการรับสินค้าและบริการ หรือสินค้านั้นสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่าง
หลากหลาย เป็นต้น 

2. ประเมินคุณค่าจากกระบวนการผลิต ด้วยการจําแนกกระบวนการ /ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานทั้งหมด  เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน ทั้งนี้ก็เพื่อจะจําแนกความ
สูญเปล่าที่แฝงมากับกระบวนการ-ปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิต ได้ง่ายขึ้น 

3. สร้างระบบในกระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดการไหลอย่างต่อเนื่อง หมายถึงการพิจารณา
กระบวนการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หากกระบวนการใดสร้างความติดขัดให้เกิดขึ้นในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน กระบวนการนั้นจะต้องถูกขจัดให้หมดสิ้นไป เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานดําเนินไปได้ 
หรือไหลลื่นไปได้ นั่นเอง  

4. มุ่งแนวคิดการผลิตแบบดึง คือจะผลิตเมื่อได้รับคําสั่งซื้อจากลูกค้า   ซึ่งเป็นอุปสงค์หรือ
ความต้องการแท้จริง ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีที่จะลดและไม่ทําให้เกิดความสูญเปล่าของต้นทุนการผลิต
หรือต้นทุนการปฏิบัติงาน 

5. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งขจัดหรือลดความสูญเปล่า (Waste) ที่ไม่จําเป็นออกจาก
กระบวนการปฏิบัติงาน 
          การดําเนินงานตามแนวคิดแบบลีน ทั้ง 5 ขั้นนี้ เป็นกระบวนการท่ีสอดรับกัน หากจะชี้ให้เห็น
ภาพ ก็จะมีลักษณะเหมือนฟันเฟืองที่กระบวนการปฏิบัติงานหมุนสอดรับกัน และเม่ือได้กระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีดีแล้ว ก็จะต้องมีวิธีการหรือเครื่องมือที่จะตรวจสอบได้ว่ากระบวนการทั้งหมดนั้นถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ หนึ่งในวิธีการหรือเครื่องมือคุณภาพที่องค์กรต่างๆ เลือกใช้และหนึ่งในเครื่องมือ
ที่แนวคิดแบบลีนสนับสนุนให้ใช้คือ วงจรคุณภาพ PDCA  
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วงจรคุณภาพ PDCA (Plan Do Check Act)  
เป็นเครื่องมือในการสร้างความพยายามที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ และยังเป็น

เครื่องมือ ในการค้นหาความสูญเปล่าและกําจัดให้หมดไปจากกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
การปรับปรุงคุณภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มคุณค่า   เปรียบเสมือนกับการแก้ปัญหาเพื่อให้การ
ทํางานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น ในการปรับปรุงแก้ไขจะต้องกระทําอย่างต่อเนื่องในทุก
ขั้นตอนของการแก้ไขปัญหา การแก้ ปัญหาตามหลักวงจร PDCA  ของ W.E. Deming ในแต่ละ
ขั้นตอนจะต้องได้รับการตอบสนองการทํางานจากกลุ่มคนที่ทํางานร่วมกัน ซึ่งเปรียบเสมือนการไหล
ของงานที่ส่งผ่านไปยังกระบวนการถัดไป  การที่จะทําการปรับปรุงคุณภาพเพื่อเพิ่มการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น จําเป็นท่ีจะต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ชัดเจนที่ทําให้ผู้ปฏิบัติงาน
มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งส่วนนี้ก็จะตรงกับแนวคิดในการดําเนินงานตามแนวคิดแบบลีน ซึ่งมี
อยู่ 5 ขั้นนั้น เม่ือมีกระบวนปฏิบัติงานที่ชัดเจนแล้ว จึงใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามวงจรคุณภาพ 
PDCA เข้าช่วยปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย 

1. PLAN    เป็นการค้นหาสาเหตุหรือหัวข้อของปัญหา  มีการกําหนดเป้าหมายของ 
งานที่จะทําสํารวจสภาพปัจจุบันแล้วกําหนดแนวทางแก้ไข 

2.   DO    เป็นการดําเนินการแก้ไขตามแผนท่ีวางไว้ 
3.   CHECK   เป็นการตรวจสอบผลการแก้ไข 
4.   ACT        การกําหนดมาตรฐานและปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 

การจําแนกหรือการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน อันเป็นหัวใจของกระบวนการลีน 
การจําแนกกระบวนการปฏิบัติงาน คือการเขียนกระบวน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้

ทราบว่ากระบวนการปฏิบัติงานในการผลิตต่อหนึ่งชิ้นงานนั้น มีกระบวนการ /ขั้นตอนการปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง ในการจัดทํา   กระบวนการปฏิบัติงาน อาจต้องนําเอาเครื่องมือในการจัดทํากระบวนการ
เข้ามาใช้ เพื่อความสะดวกในการเขียนกระบวนการ และเพื่อความง่ายต่อการมองเห็นหรือเข้าใจใน
กระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมด และเม่ือเรามองเห็นกระบวนการปฏิบัติงาน เราก็ย่อมมองเห็นถึง
ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในแต่ละขั้นตอนได้ แล้วจึงนําเอาความคิดในการแก้ไขปัญหา
เข้าไปแทนที่ในกระบวนการ หรือตัดทิ้งกระบวนการบางกระบวนการ เพื่อให้การดําเนินงานใน
กระบวนการดังกล่าวนั้น ไหลลื่นและส่งไปยังกระบวนการหรือแผนกถัดไปได้ 

แผนภูมิกระบวนงาน (Process Chart) เป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่ใช้ในการจัดทํากระบวนการ
ปฏิบัติงาน โดยการใช้สัญลักษณ์เข้ามาแทนคําอธิบายการปฏิบัติงานในกระบวนการฯ โดย
ผู้ปฏิบัติงานจะพิจารณาหรือวิเคราะห์กิจกรรมในกระบวนงานว่ากิจกรรมที่ทํานั้นเป็นกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์มีคุณค่า (Value) หรือเป็นกิจกรรมที่สูญเปล่า (Waste) สัญลักษณ์ต่างๆ ที่นํามาใช้ใน
แผนภูมิกระบวนการปฏิบัติงาน มีสัญลักษณ์ดังนี้ 
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                  คือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการ 
 
 คือกิจกรรมและการปฏิบัติงาน 
 
  คือการตัดสินใจ 
  

คือทิศทางและการเคลื่อนไหว 
 
คือการรอคอย   

   
 

ในการทําแผนภูมิการปฏิบัติงาน ก็เพื่ออธิบายการปฏิบัติงานทั้งหมดด้วยแผนภาพประกอบ 
เพื่อทําให้ทุกสายงานการผลิตหรือทุกคน ได้เห็นและเข้าใจในกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ทั้งหมด และเพื่อให้เห็นถึงการส่งผ่านงานไปยังกระบวนการถัดไป  

ในการอธิบายวิธีการทํางาน หรือขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ก็เพื่อให้ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้อื่น
เข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ซึ่งบางครั้งการอธิบายก็มักจะยาวเกินไป ดังนั้น การนํา
สัญลักษณ์ต่าง ๆ  มาใช้ จะช่วยอธิบายวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ดี และยังแลดูง่ายสําหรับการ
ส่งผ่านงานไปยังกระบวนการถัดไปอีกด้วย  

 

การวิเคราะห์กระบวนงาน (Process Analysis)  
การวิเคราะห์กระบวนงาน ทําให้เห็นถึงการไหลของกระบวนการ ทําให้ทราบว่าลําดับ

ขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการ ลื่นไหลดีหรือไม่ หรือมีการติดขัด วกวนย้อนกลับ หรือไม่ การจัดทํา
กระบวนการให้อยู่ในรูปของแผนผังหรือแผนภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ จะทําให้การวิเคราะห์ทําได้ง่าย
ขึ้น  

 

ประโยชน์ของเครื่องมือที่ใช้แสดงวิธีการปฏิบัติงาน  
เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน และยังช่วยให้ทํางาน

ได้ง่ายขึ้น  เป็นเครื่องมือสําหรับฝึกอบรมพนักงาน ชี้บ่งถึงปัญหาและโอกาสในการปรับปรุง
กระบวนการ ช่วยให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือสายงานการผลิต และเป็นการสะดวก
ในการนําไปเขียนเป็นระเบียบปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติงานหรือวิธีการปฏิบัติงานในลําดับต่อไป  
 

การลดความสูญเปล่า เพิ่มการไหลให้กับกระบวนการปฏิบัติงาน 
           เครื่องมือ ECRS เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อลดความสูญเปล่า พร้อมเพิ่มการไหลของงานไปยัง
กระบวนการปฏิบัติงานถัดไป ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว มีดังนี้  
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Eliminating   เป็นการกําจัดขั้นตอนท่ีไม่มีความจําเป็นออกไป 
Combining    เป็นการรวมขั้นตอนหลายๆ ขั้นตอนเข้าด้วยกัน 
Rearranging   เป็นการสลับขั้นตอนเพื่อทําให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
Simplifying   เป็นการทําให้ง่ายขึ้น ไม่ซับซ้อน ไม่ซํ้าซ้อน  

และอีก 1 วิธี ที่จะช่วยลด Waste และ เพิ่ม Flow ได้ดีนั่นคือ IT system   การพัฒนาโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทดแทนการทํางาน ทําให้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น ลดความซ้ําซ้อน ลดกระดาษ 
 

ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน  
จากประสบการณ์ความเป็นเลิศในการนําแนวคิดลีน ไปใช้ ทําให้องค์กรได้รับประโยชน์ต่างๆ  

มากมาย โดยอาจแยกได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ (Operational) จากที่ NIST Manufacturing Extension Partnership 

ได้สํารวจ 40 บริษัทที่นําแนวคิดแบบลีนไปปฏิบัติ พบว่า ระยะเวลา (Lead Time) ลดลง    ร้อยละ 
90 ความสามารถในการผลิต (Productivity) เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 รายการสิ่งของที่เก็บไว้ (Work in 
Process Inventory) ลดลงร้อยละ 80 คุณภาพดีขึ้นร้อยละ 80 การใช้พื้นที่ลดลงร้อยละ 75 

2. ด้านการบริหารจัดการ (Administrative) พบว่า ความผิดพลาดในกระบวนการคําสั่งลดลง 
เส้นทางของการบริการลูกค้าสั้นลง การใช้กระดาษในสํานักงานลดลง ความต้องการจํานวนบุคลากร
ลดลง โดยให้บุคลากรที่มีอยู่มีประสิทธิภาพ/ศักยภาพมากขึ้น สามารถจ้างบุคคลภายนอก 
(Outsourcing)   ในขั้นตอนที่ไม่สําคัญ ลดการลาออกของบุคลากรลง และผลที่ได้คือต้นทุนการจ้าง
งานลดลง การสร้างมาตรฐานของงานทําให้ม่ันใจว่าบุคลากรที่ผ่านขั้นทดลองงานสามารถทํางานได้
จริง 

3. ด้านการปรับปรุงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Improvement) ตัวอย่างหนึ่งคือ บริษัทผลิต
อุปกรณ์การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานสามารถลดเวลานําส่งสินค้าจาก 15 วันเหลือ 4 วันและมีสินค้า
คงคลังพร้อมส่งทันทีไม่น้อยกว่า 7 วัน ทําให้บริษัทสามารถออกโฆษณาส่งเสริมการขาย รับประกัน
การส่งสินค้าภายใน 10 วัน แต่ถ้าต้องการสินค้าน้อยกว่า 7 วันก็สั่งซื้อแบบพิเศษโดยเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มอีกร้อยละ 10 ของราคา ผลลัพธ์ที่ได้คือมีลูกค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และลูกค้าที่มีอยู่ยินดีจะสั่งซื้อ
แบบพิเศษเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 30  ทําให้ผลกําไรของบริษัทเพิ่มร้อยละ 40 โดยบริษัทไม่ต้องจ้าง
พนักงานเพิ่ม และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ   ก็ไม่เพิ่มขึ้นด้วย ผลประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือบริษัท
สามารถออกใบส่งของได้เร็วกว่าเดิม 11 วัน ทําให้สภาพคล่องของเงินทุนดีขึ้น 

จากกรณีตัวอย่าง การทดสอบวัสดุในห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา จึงมี
กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานดัง Flow Chart ดังนี้ 
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เม่ือทราบว่ากระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ เป็นอย่างไรแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือผู้วิจัยจะต้องทํา
การสัมภาษณ์หรือร่วมพูดคุยกับผู้ปฏิบัติการในทุกๆกระบวนการในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงาน
สภาพการปฏิบัติงาน หรือปัญหาในการดําเนินงานในแต่ละกระบวนการ และสิ่งที่ผู้ปฏิบัติการคิดว่า
สามารถปรับปรุงได้หรือต้องการให้ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น และเม่ือมีประเด็นปัญหา ผู้วิจัยและผู้
ปฏิบัติการในแต่ละกระบวนการ จะต้องช่วยกันคิดวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ ไขปัญหา เพราะ
ผู้ปฏิบัติงานจะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดว่า วิธีแก้ไขนั้นๆ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการ
หรือไม่ และวิธีการดังกล่าวสามารถทําได้หรือไม่ ดีพอหรือไม่ โดยผู้วิจัยต้องสอบถามหรือสัมภาษณ์
ผู้ปฏิบัติงานในทุกๆ กระบวนการ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาต่ างๆ และบางครั้งปัญหาในการ
ดําเนินงาน อาจไม่ได้อยู่ในกระบวนการ แต่อาจจะซ้อนอยู่ระหว่างกระบวนการที่ถูกส่งผ่านไปก็
เป็นได้  ซึ่ง ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการหรือเกิดขึ้นระหว่างส่งงานไปยังกระบวนการถัดไป
ยังคงมีอยู่ และเม่ือผู้วิจัยและผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจนครบทุก
กระบวนการแล้ว จึงนําเสนอปัญหาและวิธีการแก้ไขแก่ผู้บริหาร เพื่อวินิจฉัยกระบวนการทั้ง
กระบวนการ วินิจฉัยการแก้ปัญหา ในการดําเนินงานจึงต้องแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน  ใน
กระบวนการทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการประชุมร่วมกันกับผู้ปฏิบัติการในทุกๆ 
กระบวนการ และทําความเข้าใจในประเด็นปัญหาต่างๆ ร่วมกัน แล้วจึงประกาศให้ดําเนินการตามที่
เสนอนั้น และหากเป็นการแก้ไขกระบวนการใหม่ จะต้องจัดทํา Flow Chart การปฏิบัติงานขึ้นมาใหม่ 
เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการ แต่หากกระบวนการปฏิบัติงานยังคง
เดิม เพียงแต่ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเอกสาร หรือเพิ่มเติมการประสานงานให้ดีขึ้น ก็ไม่จําเป็นที่
จะต้องเปลี่ยน Flow Chart  จากนั้นจึงลองปฏิบัติงานตามแนวทางที่ได้แก้ปัญหา เพราะการ
ดําเนินงานทุกอย่าง ต้องลองปฏิบัติดูว่า เหมาะสมแล้วหรือยังกับกระบวนการปฏิบัติงาน หากยังไม่ดี
พอจะได้ทําการแก้ไขปรับปรุงต่อไป และหากดีแล้ว ก็นําไปปฏิบัติต่อไป   
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ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้บริหารจําเป็นต้องแจ้งกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ปฏิบัติงานน้ีให้แก่บุคลากรทุกคนในองค์กรทราบด้วย เพราะถึงแม้จะต่างสายงานกัน แต่ข่าวสารหรือ
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ขององค์กรนั้น พนักงานทุกคนควรได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ 
กระบวนการขององค์กรด้วย และแม้ต่างสายงานกันแต่การติดต่อประสานงานหรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารใดๆ ต่อผู้รับบริการจะได้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
 

การตรวจสอบและประเมินผล 
 ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้กระบวนการที่ดีที่สุดนั้น การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอาจทําได้หลายกรณีเช่น เม่ือปฏิบัติตามกระบวนการที่ได้ปรับปรุง สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและความสูญเปล่าได้หรือไม่ หรือทําให้ผลสําเร็จของงานน้ัน  เร็วขึ้นหรือไม่  

การเปรียบเทียบ Pre-Post Lean 
กิจกรรม Pre-Lean Post-Lean ผลที่ได้ 

ขั้นตอน xxx xxx (ลดได้กี่ขั้นตอน) 
ความรวดเร็ว xxx xxx (ลดได้กี่วัน) 
 

ในการดําเนินงานศึกษาวิจัยดังกล่าว ได้ดําเนินงานตามหลักการลีน ซึ่งมีอยู่ 5 ขั้น ดังนี้ 
แนวคิดแบบลีน ผลการวิจัย 

ระบุคุณค่าที่ผู้รับบริการต้องการ  ต้องรู้ว่าผู้รับบริการต้องการอะไร และนั่นคือความ
รวดเร็วในการรับรายงานผลการ  

จําแนกกระบวนการเพื่อให้เห็นถึงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อหาปัญหาและสาเหตุแห่งความ
สูญเปล่าที่แฝงมากับกระบวนการปฏิบัติงาน 

ศึกษารายละเอียดกระบวนการการทดสอบวัสดุใน
ห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งกระบวนการ 

สร้างระบบการไหลในกระบวนการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  

จัดทําผังกระบวนงาน (Work Flow) เพื่อให้เห็น
กระบวนการปฏิบัติงานและการส่งผ่านงานไปยังกระ
บนการถัดไป 

ใ ช้ ร ะ บ บ ดึ ง  ( ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ สิ่ ง ที่
ผู้รับบริการต้องการ ในเวลาที่ผู้รับบริการ
ต้องการ)  

ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในการเพิ่ม
ความรวดเร็วในการรับรายงานผลการทดสอบ 

ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง นําข้อสนับสนุน/ข้อปรับปรุงกระบวนการมาใช้ 
สังเกตความคล่องตัวในการดําเนินงานเพื่อการ
ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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ผลการวิจัย  
 จากการสัมภาษณ์และร่วมพูดคุยถึงประเด็นปัญหารวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ผู้ทดสอบและผู้ควบคุมการทดสอบตลอดจน
เจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานทดสอบวัสดุ           ใน
ห้องปฏิบัติการ มีประเด็นปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข แยกได้ 3  ประเด็นดังน้ี 

ประเด็นปัญหาที่ 1   
แฟ้มเก็บหนังสือวัสดุทดสอบ เป็นแฟ้มรวมของงานทดสอบทุกประเภท ประเด็นปัญหาคือ 

หนังสือหรือแบบฟอร์มนําส่งวัสดุนั้นสูญหาย  
ประเด็นปัญหาที่ 2 
การติดตามงานทดสอบ เนื่องจากเม่ือผู้รับบริการหรือเจ้าหน้าที่ติดตามงานทดสอบ 

เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบจากแฟ้มงานที่ดําเนินการแล้วเสร็จก่อน หากไม่พบรายงานฯ ก็จะสอบถามไป
ยังผู้ทดสอบว่ารายการทดสอบดังกล่าวได้ดําเนินการทดสอบไปแล้วหรือไม่ หากดําเนินการทดสอบ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะติดตามงานทดสอบจากผู้ควบคุมการทดสอบต่อไป ในการดําเนินงานดังกล่าวจึง
เป็นประเด็นปัญหาหนึ่งในกระบวนการดําเนินงาน เนื่องจากหากผู้ทดสอบหรือผู้ควบคุมการทดสอบ
ไม่ได้รับโทรศัพท์ หรือเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ไม่สามารถติดต่อหรือได้รับคําตอบใดๆ ได้ในขณะนั้น ก็
จะทําให้ไม่สามารถตอบคําถามผู้รับบริการทดสอบได้ว่าเม่ือใดที่จะสามารถรับรายงานผลการทดสอบ
ได้ อีกนัยหนึ่งการติดตามรายงานผลการทดสอบของผู้รับบริการ เป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่าเกิดความ
ล่าช้าในกระบวนการดําเนินงาน 

ประเด็นปัญหาที่ 3 
การเข้าปฏิบัติการทดสอบล่าช้า เนื่องจากผู้ควบคุมการทดสอบจะไม่ทราบว่าในแต่ละวันมี

วัสดุเข้ามาขอทดสอบมากน้อยเพียงใด และในการทดสอบจะต้องรอให้ผู้ทดสอบเตรียมการทดสอบให้
เสร็จสิ้นก่อนจึงจะทําการทดสอบได้ ดังนั้นหากผู้ทดสอบไม่ติดต่อขอทดสอบการเข้าควบคุมการ
ทดสอบก็จะไม่เกิด และประเด็นนี้จึงเกิดเป็นปัญหาการอคอยอย่างหนึ่ง ซึ่งการรอคอยนี้ส่งผลต่อ
ความล่าช้าในการทดสอบ ความล่าช้าในการออกรายงานผลการทดสอบ และความล่าช้าในการรับ
รายงานผลการทดสอบของผู้รับบริการด้วย   
 ทั้ง 3 ประเด็นปัญหา ได้ทําการแก้ไขปรับปรุง โดยได้ทําการปรับปรุงแฟ้มงานทดสอบโดย
การแยกประเภทการทดสอบให้เห็นเด่นชัดยิ่งขึ้น ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการใช้งาน และป้องกันการ
สูญหายของเอกสารงานทดสอบโดยการหยิบเอาเอกสารที่ไม่ใช่งานทดสอบของตนผิดประเภทไป  
ผู้วิจัยได้เพิ่มส่วนของการทดสอบโดยหากทดสอบวัสดุเสร็จแล้วผู้ปฏิบัติการทดสอบจะต้องมีเอกสาร
ส่วนหนึ่งที่ระบุว่าได้ทําการทดสอบเสร็จแล้วเม่ือวันที่เท่าไหร่ และนําส่งให้เจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ 
เพื่อทราบต่อไป และในส่วนของการกระชับความรวดเร็วในการทดสอบวัสดุ ผู้วิจัย จึงได้กําหนดให้
ระบบในโปรแกรมงานบริการทางวิชาการแจ้งการรับวัสดุทดสอบไปให้ผู้ปฏิบัติการทดสอบทราบทาง
อีเมล์ ทั้งนี้เพื่อทําให้ผู้ทดสอบและผู้ควบคุมการทดสอบทราบความเคลื่อนไหวของจํานวนวัสดุที่เข้า
มาทดสอบเพื่อการติดต่อประสานงานการทดสอบทั้งสองทาง เพื่อให้ผู้ควบคุมการทดสอบทราบและ
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ติดต่อนัดหมายวันทดสอบกับผู้ทดสอบได้ทันที เสมือนเป็นการติดต่อสองทางที่ไม่ต้องรอให้ผู้ทดสอบ
มาแจ้งว่ามีวัสดุทดสอบเข้ามาเพื่อทําการควบคุมการทดสอบต่อไป เพราะที่ผ่านมาผู้ควบคุมการ
ทดสอบจะรอให้ผู้ทดสอบมาติดต่อเพื่อให้ไปทําการควบคุมการทดสอบ 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
ผู้วิ จัยได้นําแนวคิดแบบลีนมาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการในงานทดสอบวัสดุใน

ห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่ง
แนวคิดแบบลีนเป็นแนวคิด ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นแนวคิดที่ใช้
แผนผังการทํางานและสัญลักษณ์อธิบายขั้นตอน/กระบวนการการทํางาน ซึ่งจะช่วยทําให้เห็นการ
ไหลทั้งกระบวนการ ทําให้วิเคราะห์กระบวนการทํางาน ปัญหาและแนวทางแก้ไขได้ง่ายขึ้น  ในการ
นําแนวทางแก้ไขปัญหาไปใช้ควรเป็นไปตามแนวทางของวงจรคุณภาพ PDCA ที่จะต้องศึกษาปัญหา
อย่างละเอียด วางแผนการใช้ ทดลองใช้ แล้วต้องสังเกตสภาพความคล่องตัวหรือปัญหาใหม่ว่า
เกิดขึ้นในกระบวนการหรือไม่ และต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 

ผลจากการนําแนวคิดแบบลีนมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยกระบวนการทดสอบวัสดุใน
ห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธานั้น  ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ที่แนวคิด แบบลีน
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานทดสอบวัสดุในห้องปฏิบัติการได้ โดยเพิ่มความรวดเร็วให้กับการ
เข้าปฏิบัติการทดสอบวัสดุและส่งรายงานผลการทดสอบให้รวดเร็วขึ้น  จากปัจจัยสนับสนุน
กระบวนการปฏิบัติงานทั้ง 3 ส่วน (อันได้แก่การปรับปรุงแฟ้มงานทดสอบวัสดุ,  ปรับปรุงส่วนของ
การติดตามงานทดสอบ และแจ้งเตือนงานทดสอบทางอีเมล์ )  ชี้ให้เห็นว่า        ส่วนสนับสนุนการ
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการปฏิบัติงานนั้น อาจไม่ได้อยู่ในกระบวนการหรือขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน แต่อาจอยู่ก่อนดําเนินงาน ระหว่างดําเนินงาน หรือเป็นส่วนสนับสนุนให้แต่ละ
กระบวนการในการดําเนินงานนั้นประสบผลสําเร็จได้ และทุกๆ ส่วนสนับสนุนการแก้ไขปรับปรุงล้วน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงานทั้งสิ้น  

จากการปรับปรุงแฟ้มงานทดสอบวัสดุ  ปรับปรุงส่วนของการติดตามงานทดสอบ และแจ้ง
เตือนงานทดสอบทางอีเมล์ สรุปผลการวิจัยได้ว่า การปรับปรุงทั้ง 3 ส่วนดังกล่าว  ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในการร่นระยะเวลาการเข้าปฏิบัติการทดสอบและส่งรายงานผลการทดสอบ
ให้รวดเร็วขึ้น แม้กระบวนการปฏิบัติการทดสอบยังคงเดิม โดยสามารถร่นระยะเวลาการส่งรายงาน
ผลการทดสอบจากเดิม 5 วัน เป็น 4 วันได้ 

จึงสรุปผลได้ว่า  การดําเนินงานตามแนวคิดแบบลีนสามารถลดกระบวนการในการทํางาน
และเพิ่มความรวดเร็วของผลสําเร็จของงานได้แม้กระบวนการปฏิบัติงานยังคงเดิม และยังเป็นการ
ชี้ให้เห็นอีกว่า ในการปรับปรุงกระบวนการไม่จําเป็นต้องปรับหรือลดกระบวนการเพื่อที่จะทําให้งาน
ประสบผลสําเร็จหรือทําให้งานเร็วขึ้น แต่ควรให้ความสําคัญกับทุกส่วนที่สนับสนุนให้กระบวนการ
สําเร็จได้ แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ตาม  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนในการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบ
วัสดุในห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการศึกษาแนวทางใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าปฏิบัติการทดสอบวัสดุในห้องปฏิบัติการฯ และร่นระยะเวลาการส่ง
รายงานผลการทดสอบนั้น ผลการวิจัยสามารถแยกประเด็นของข้อเสนอแนะได้เป็น 2 ทาง คือ 1.
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ และ 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังรายละเอียดดังน้ี 
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1. จากผลการวิจัยทําให้ทราบว่า หากผู้ปฏิบัติงานทราบกระบวนการในการผลิตหรือ

กระบวนการทํางาน โดยเฉพาะกระบวนการที่ต้องส่งผ่านไปยังผู้ปฏิบัติการคนถัดไป จะทําให้
ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกระบวนการ เข้าใจลักษณะงาน และเข้าใจในปัญหาและอุปสรรคและพร้อมที่จะ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว  หน่วยงานจึงควรเผยแพร่แนวคิดแบบลีนให้บุคลากรในองค์กร   ได้
เข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวคิดแบบลีนอย่างท่องแท้และเพื่อให้บุคลากรทุกท่าน  นํา
แนวคิดไปใช้ในการพัฒนางานต่างๆ ของตนต่อไป  

2. จากผลการวิจัยที่สามารถลดวันรอคอยของผู้รับบริการในการรับรายงานผลการทดสอบ
ได้เร็วขึ้นกว่าเดิม 1 วัน ดังนั้นหน่วยงานจึงควรนํากระบวนการปฏิบัติงานนี้ไปยึดถือปฏิบัติ และ
ประกาศใช้ให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ อย่างไร
ก็ตามหน่วยงานควรสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานคิดค้นวิธีการที่สามารถเพิ่มความรวดเร็วในการทดสอบ
และออกรายงานผลการทดสอบให้รวดเร็วยิ่งๆ ขึ้นไปอีก ทั้งนี้ เพื่อความ  เป็นเลิศในการบริการและ
ความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ  

3. จากผลการวิ จัยที่สามารถยืนยันได้ว่า การปรับปรุงกระบวนการสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ โดยเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าปฏิบัติการทดสอบและร่นระยะเวลา
ในการส่งรายงานผลการทดสอบ ดังนั้นหน่วยงานจึงควรนําแนวทางจากงานวิจัยนี้ไปใช้ในงานที่มี
ลักษณะการทดสอบที่ใกล้เคียงกัน เพื่อการสร้างมาตรฐานให้กับงานบริการของภาควิชาวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีงานบริการที่หลากหลาย และหากสามารถทําได้ควรปรับปรุง
ประสิทธิภาพของงานบริการทุกประเภทเพื่อความเป็นเลิศในการบริการและความพึงพอใจสูงสุดของ
ผู้รับบริการ  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการเข้าปฏิบัติการทดสอบวัสดุและส่งรายงานผล

การทดสอบทุกระยะ ทั้งนี้เพื่อรักษาหรือพัฒนามาตรฐานการบริการฯ   เพราะโดยปกติของ
กระบวนการปฏิบัติงานของคนโดยทั่วไป อาจละเลยบางสิ่งบางอย่างในการปฏิบัติ ซึ่งหากหน่วยงาน
ไม่สนับสนุนหรือไม่เอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติงานที่นําสู่งานมาตรฐาน ก็อาจทําให้  ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานใหม่อีกครั้ง  
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2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอุปสรรคหรือปัจจัยความสําเร็จที่มีต่อความรวดเร็วในการเข้า
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุและส่งรายงานผลการทดสอบ เพราะงานวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ในการประสบผลสําเร็จ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการดําเนินงานแต่อย่าง
ใด กระบวนการปฏิบัติงานเหล่านั้นยังคงเดิม ซึ่งกระบวนการนี้ได้ปฏิบัติกันมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปีแล้ว ดังนั้น 
จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพราะหากสามารถศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอุปสรรคหรือปัจจัยความสําเร็จที่มี
ต่อความรวดเร็วในการเข้าปฏิบัติการทดสอบวัสดุและส่งรายงานผลการทดสอบได้แล้ว เชื่อแน่ว่าจะสามารถร่น
ระยะเวลาความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วมาก และหน่วยงานจะเป็นหน่วยงานที่เป็นหนึ่ง  ทั้งในด้านการบริการและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

3. ควรมีการนําระบบออนไลน์เข้ามาใช้ในการทดสอบและออกรายงานผลการทดสอบ เนื่องจากข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ทั้งเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ผู้ปฏิบัติงานบริการทางวิชาการ  ซึ่งเป็นผู้จ่ายงานการทดสอบดังกล่าว จากผู้
ปฏิบัติการทดสอบและผู้ควบคุมการทดสอบ ซึ่งให้ข้อมูลที่ตรงกันว่าข้อมูลที่อยู่ในระบบโปรแกรมงานบริการ
วิชาการนั้น เป็นข้อมูลชุดเดียวกับที่ต้องนําไปใช้ในรายงานผลการทดสอบ ซึ่งปัจจุบันผู้ควบคุมการทดสอบต้อง
กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนนี้เข้าไปในทุก ๆ  โครงการ ดังนั้นหากนําข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในส่วนนี้ได้ จะลดความสูญ
เปล่า และความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน และยังเป็นการเพิ่มความรวดเร็วให้กับการออกรายงานผลการทดสอบเป็น
อย่างมากที่เดียว  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการปรับปรุงงานไปเป็นระบบออนไลน์อาจมีค่าใช้จ่ายและยังต้องใช้เวลาใน
การดําเนินงาน หน่วยงานจึงควรศึกษาและประเมินผลความคุ้มทุนในการดําเนินงานควบคู่ไปด้วย 
 

สรุป 
องค์กรท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จะต้องสร้างระบบการไหลของงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง    ด้วย

การขจัดหรือลดความสูญเปล่าที่เป็นอุปสรรคต่อการไหลของงาน การขจัดและลดความสูญเปล่าตาม
แนวคิดลีน มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้  

1. มุ่งผลิตหรือให้บริการในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 
2. มุ่งตอบสนองด้วยการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าภายในเวลาอันรวดเร็ว 
3. ผลิตสินค้าและให้บริการด้วยคุณภาพที่เป็นเลิศ 
4. มีช่วงเวลานําที่สั้นท่ีสุด เพื่อการตอบสนองให้ทันกับความต้องการของลูกค้า 
5. ผลิตสินค้าท่ีสอดคล้องกับการตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า 
6. มุ่งลดความสูญเปล่าทุกประเภทจากกิจกรรมการดําเนินงาน 
7. มุ่งผลิตตามวิธีการท่ีเหมาะสมซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจากบุคลากรขององค์กร 

 

แนวคิดแบบลีน เป็นแนวคิดที่มุ่งลดความสูญเปล่าในกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อทําให้งาน
นั้น ๆ มีกระบวนการที่สั้นลง รวดเร็ว และกระชับ ซึ่งหากสามารถลดระยะเวลาของการรอคอยของ
ลูกค้าลงได้ ก็ถือว่าองค์กรประสบผลสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการปฏิบัติงานแล้ว 
ถึงแม้กระบวนการปฏิบัติงานยังคงใช้กระบวนการเดิม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากสามารถลด
ระยะเวลาของการรอคอย หรือลดระยะเวลาของการปฏิบัติงานลงได้แล้ว ก็เปรียบเสมือนกับว่า การ
เพิ่มประสิทธิภาพในงานน้ัน ประสบความสําเร็จแล้ว  
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พลวัตการปรับตัวของกลุ่มทุนภูเก็ต: จากทุนเหมืองแร่สู่ทุนบริการ 
The Changing Dynamics of Phuket’s Business Groups:  

From Tin Mining to Service Industry 
 

หนึ่งหทัย อินทขันตี 

นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
บทคัดย่อ 
 

บทความนี้ศึกษาพลวัตการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มทุนท้องถิ่นภูเก็ตในช่วงการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเศรษฐกิจของภูเก็ตจากที่เคยมีธุรกิจเหมืองแร่เป็นสาขานําไปเป็นการพึ่งพาธุรกิจบริการ 
โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งนําไปสู่การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มทุนที่มีประสบการณ์ในกิ จการ
ท่องเที่ยวและมีเงินทุนสูง ทั้งกลุ่มทุนต่างชาติและกลุ่มทุนไทยจากส่วนกลาง ส่งผลให้กลุ่มทุนท้องถิ่น
ซึ่งมีความชํานาญในกิจการเหมืองแร่ต้องปรับ กลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภายใต้
โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ วัตถุประสงค์หลักเพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์ที่กลุ่มทุนท้องถิ่นใช้ในการปรับตัว 
และอธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของกลุ่มทุน โดยวิเคราะห์ภายใต้กรอบ
แนวคิดค่าเช่าทางเศรษฐกิจและ Resource Based View  

 

คําสําคัญ: กลุ่มทุนไทย, ธุรกิจครอบครัว, ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ, Resource Based View 
 
Abstract 
 This paper explored the dynamics of changes of Phuket’s local business groups over 
the past forty years. The transformation of Phuket’s economic structure from tin mining to 
service, especially the rise of the tourist industry, inevitably led to increased competition from 
the more experienced and better endowed foreign companies and leading firms from 
Bangkok. As a result, Phuket’s local business groups have had to adjust their business 
strategies in order to increase their competitiveness. The main objective of the paper was to 
compare and analyse the competitive strategies of Phuket’s local business groups and to 
explain the factors behind their success or failure from the economic rent and resource-
based perspectives.  
 

Keywords: Thai business group, Family Business, Economic Rent, Resource Based View 
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1. บทนํา 
กลุ่มทุนจีนภูเก็ตเป็นกลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทย

ในฐานะที่เป็นกลุ่มทุนที่ทํากิจการเหมืองแร่และยางพาราซึ่งเป็นสินค้าออกขั้นปฐมที่สําคัญในสมัยที่
เศรษฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออกสินค้าขั้นปฐมในระยะเริ่มแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจ เห็นได้จาก
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกแร่ดีบุกของมณฑลภูเก็ต13 ในช่วง พ.ศ.2463-2472 ที่มีสัดส่วนถึง 80% ของ
มูลค่าการส่งออกของแร่ดีบุกในภาคใต้ (พวงทิพย์ เกียรติสหกุล, 2534: 162) กลุ่มทุนจีนภูเก็ตสะสม
ทุนมาจากการทํากิจการเหมืองแร่และยางพารา โดยเฉพาะกิจการเหมืองแร่เป็นกิจการที่ชาวจีน
ท้องถิ่นภูเก็ตใช้เป็นฐานเศรษฐกิจมาเป็นเวลานานกว่าศตวรรษ กล่าวได้ว่าคนจีนในภูเก็ตทําเหมือง
แร่มาตั้งแต่สมัยที่อพยพเข้ามาเป็นแรงงานในเหมือง จนถึงขั้นสามารถสะสมทุนขึ้นมาเป็นเจ้าของ
เหมืองแร่ได้เอง และกลุ่มทุนหลักในภูเก็ตก็ล้วนแต่มีกิจการเหมืองแร่เป็นฐานการสะสมทุนที่สําคัญ
ทั้งสิ้น  

อย่างไรก็ตาม หลังจากขุดแร่มานานหลายศตวรรษ แหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์ก็ร่อยหรอลง 
ประกอบกับราคาดีบุกในตลาดโลกเริ่มลดลง เป็นผลให้กิจการเหมืองแร่ดีบุกของภูเก็ตเริ่มมีแนวโน้ม
ถดถอยลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 (ประสิทธิ ชิณการณ์, 2548) ขณะเดียวกันกิจการด้านการท่องเที่ยวก็
เริ่มก่อตัวขึ้นในจังหวัดภูเก็ต และมีบทบาทสําคัญมากขึ้นเร่ือยๆ ในจังหวัดภูเก็ตจนกลายเป็นสาขานํา
ในเศรษฐกิจภู เก็ตในระยะต่อมา ดัง เห็นได้ จากสัดส่วนรายได้จากกิจการเหมืองแร่และ
ภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยกิจการเหมืองแร่เคยมีสัดส่วนรายได้ถึง 11.56% 
ในปี พ.ศ.2524 ลดเหลือ 0% ในปี 2549 ส่วนรายได้จากภาคอุตสาหกรรมซึ่งเคยมีสัดส่วนถึง 
40.51% ในปี 2524 ลดสัดส่วนลงเหลือเพียง 4.17% ในปี 2549 ขณะที่ภาคบริการที่เคยมีสัดส่วน
รายได้ 15.17% ในปี พ.ศ.2524 กลับมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนในปี 2549 สัดส่วนรายได้จาก
ภัตตาคารและโรงแรมสูงถึง 38.14% เช่นเดียวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการท่องเที่ยวอย่าง
การขนส่งสินค้าก็มีสัดส่วนรายได้ปรับเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ขณะเดียวกันกิจการด้านการท่องเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ตก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากรัฐบาลที่เห็นความสําคัญของรายได้จากต่างประเทศ
ที่มาจากธุรกิจการท่องเที่ยวมาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เห็นได้จากการเริ่มบรรจุแผนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเป็นครั้งแรกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และให้ความสําคัญมาก
ขึ้นในฉบับอื่นๆ ที่ตามมา รวมทั้งการจัดตั้งสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขึ้นในจังหวัด
ภูเก็ตในปี พ.ศ. 2520 

การเติบโตขึ้นของธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต เป็นผลให้เกิดการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยใ์นรูปแบบต่างๆ ทั้งโรงแรม รีสอร์ท รวมถึงที่พักอาศัยประเภทอื่นๆ พร้อมไปกับการ
ปรับเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินในจังหวัดภูเก็ต กิจการด้านการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นพร้อมกับราคาที่ดิน

                                                 
13 พ.ศ. 2435 สถาปนาเป็นมณฑลภูเก็ต รวมหัวเมืองภาคใต้ฝั่งตะวันตก 7 เมือง คือภูเก็ต พังงา กระบี่ ตะกั่วป่า ระนอง ตรัง และ สตูล 

แต่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 รัฐบาลได้ยกเลิกระบบมณฑลเทศาภิบาล และยุบมณฑลภูเก็ตเหลือเป็นเพียง

จังหวัดภูเก็ต นับตั้งแต่ พ.ศ. 2476 (ประสิทธิ ชิณการณ์, 2548: 122) 
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เพิ่มสูงขึ้น ทําให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มทุนข้ามชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริการ โดยเฉพาะการบริหารกิจการ
โรงแรมและรีสอร์ท เข้ามาลงทุนทํากิจการในจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น  เช่น กลุ่มบันยันทรี กลุ่มโฟร์ซีซัน 
กลุ่มจูเมร่าห์ กลุ่มทาทา ที่เข้ามาลงทุนทํากิจการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต เช่นเดียวกับ
กลุ่มทุนไทยขนาดใหญ่นอกภูเก็ตเช่น กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มชาญอิสระ ที่เข้ามาทําธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน 

บริบททางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากระบบเศรษฐกิจที่มีกิจการเหมืองแร่เป็นสาขา
นําไปสู่ระบบเศรษฐกิจการบริการที่มีการท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์เป็นสาขานํา โดยที่ตลาดมีผู้
เล่นซ่ึงเป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ่ขยายกิจการเข้ามามากขึ้นล้วนแต่ส่งผลต่อกลุ่มทุนท้องถิ่นภูเก็ตดั้งเดิม
ซึ่งเคยเป็นกลุ่มทุนหลักในภูเก็ต และเป็นกลุ่มธุรกิจในภูมิภาคที่แม้จะมีขนาดทรัพย์สินจัดเป็นกลุ่ม
ธุรกิจขนาดกลางเมื่อเทียบกับทุนในกรุงเทพฯ แต่ก็เป็นฐานทุนที่สําคัญในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะใน
ภาคใต้ (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2525) นําไปสู่คําถามที่ว่ากลุ่มทุนชั้นนําในภูเก็ตในอดีตมี
วิธีการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาความเข้มแข็งของกลุ่มทุนของตนไว้ได้
อย่างไร และภายใต้การปรับตัวในแต่ละรูปแบบน้ัน อะไรเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวของกลุ่ม
ทุนท้องถิ่นภูเก็ต 

 

2. วรรณกรรมปริทัศน์ 
แนวคิดค่าเช่าทางเศรษฐกิจ 

แนวคิดเรื่องค่าเช่า (Rent) มีที่มาจากการเรียกเก็บผลตอบแทนจากการใช้ที่ดินที่มีคุณภาพ
เหมาะสมต่อการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตสูงซึ่งเป็นที่ดินที่มีปริมาณจํากัด ทําให้ผู้ที่ต้องการใช้ที่ดิน
ยินยอมท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนต่อที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ในระดับราคาที่สูงกว่าปกติ ในระยะต่อมาจึงมีการ
นําแนวคิดค่าเช่ามาใช้ในการอธิบายถึงผลตอบแทนที่สูงกว่าผลตอบแทนระดับปกติอื่นๆ 
นอกเหนือจากการเช่าที่ดิน(สมบูรณ์ ศิริประชัย, 2533) ในทางเศรษฐศาสตร์ ค่าเช่าหมายถึง
ผลตอบแทนส่วนเกิน หรือ ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนปกติ โดยที่อัตราผลตอบแทนปกติ
วัดได้จากระดับผลตอบแทนในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ซึ่งมีเฉพาะในทฤษฎี แต่ไม่มีจริงในปรากฏการณ์
จริงที่ปกติ ดังนั้น นิยามของค่าเช่าในทางปฏิบัติ จึงอาจหมายถึงผลตอบแทนที่สูงกว่าระดับ
ผลตอบแทนขั้นต่ําที่ปัจเจกบุคคลหรือบริษัทจะได้มาจากทางเลือกอื่นๆ (Khan and Jomo, 2000:5)  

โดยเหตุที่นิยามของค่าเช่าทางเศรษฐกิจที่หมายถึงผลตอบแทนส่วนเกินกว่าอัตรา
ผลตอบแทนปกติ ทําให้ในมุมมองของเศรษฐศาสตร์เสรีนิยมใหม่ (Neo-classic) มองว่าค่าเช่าทาง
เศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมเพราะทําให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ขาดประสิทธิภาพและมีแนวโน้มที่จะนําไปสู่การผูกขาดทางเศรษฐกิจ ค่าเช่าทางเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งที่
ควรกําจัดออกไปจากระบบเศรษฐกิจ ในทางตรงข้าม Khan and Jomo (2000) กลับแสดงให้เห็นว่า
ค่าเช่าทางเศรษฐกิจในบางกรณีอาจจะมีประสิทธิภาพและนําไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ 
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โดยเฉพาะในประเทศเศรษฐกิจกําลังพัฒนา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของค่าเช่าซึ่ง Khan and Jomo 
แบ่งออกเป็น 6 ประเภท 

ค่าเช่าทั้ง 6 ประเภทตามทัศนะของ Khan and Jomo คือ 1.ค่าเช่าจากการผูกขาดซึ่งเกิด
จากกําไรที่ธุรกิจสามารถผูกขาดการขายสินค้าหรือบริการได้ 2.ค่าเช่าจากการโอนย้ายทรัพยากรใน
ลักษณะของการโอนทรัพยากรสาธารณะไปเป็นของปัจเจกบุคคล 3.ค่าเช่าจากการผูกขาด
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจํากัด 4.ค่าเช่าจากการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งได้รับการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาจนยากต่อการเข้ามาแข่งขัน 5.ค่าเช่าที่ได้รับจากการเรียนรู้ใหม่ ๆ และ 6.ค่าเช่าจากการ
กํากับดูแลและการบริหารจัดการ 

ค่าเช่าแต่ละประเภทจะมีประสิทธิภาพและผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน 
โดยที่ค่าเช่าที่เกิดจากทรัพยากรธรรมชาติ ค่าเช่าจากการโอนย้ายทรัพยากร ค่าเช่าจากนวัตกรรม 
ค่าเช่าจากการเรียนรู้และค่าเช่าจากการบริหารจัดการเป็นค่าเช่าที่อาจจะนําไปสู่การเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจ โดยค่าเช่าอื่นๆ เป็นค่าเช่าที่มีประสิทธิภาพเว้นแต่ค่าเช่าจากการโอนย้ายทรัพยากรที่
แม้ว่าอาจจะนําไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจได้แต่มีแรงจูงใจที่จะนําไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพ แต่
เป็นค่าเช่าที่จําเป็นในช่วงของการเริ่มต้นสะสมทุน และค่าเช่าจากการเรียนรู้ที่ประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่
กับความสามารถของรัฐในการกํากับดูแล  ขณะที่ค่าเช่าจากการผูกขาดเป็นค่าเช่าที่นําไปสู่การลด
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและไม่มีประสิทธิภาพ (Khan and Jomo, 2000:68) ทั้งนี้ผลของค่าเช่า
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจยังขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้ที่ได้รับจัดสรรค่าเช่าด้วย โดยหากค่าเช่าอยู่ในกลุ่ม
นักลงทุน ผลต่อเศรษฐกิจจะอยู่ในแง่บวกมากกว่าค่าเช่าที่จัดสรรให้กับผู้บริโภคโดยไม่ลงทุน 
 ข้อถกเถียงของ Khan and Jomo ที่มีต่อแนวคิดค่าเช่าแบบ Neo-classic ด้วยการพิจารณา
ผลของค่าเช่าที่แตกต่างออกไปตามประเภทของค่าเช่า และผู้ที่ถือครองค่าเช่า จึงสามารถนํามา
อธิบายปัจจัยที่กลุ่มทุนท้องถิ่นใช้ในการปรับตัวแข่งขันกับกลุ่มทุนต่างถิ่นในรูปแบบต่างๆ ที่นําไปสู่
ค่าเช่าและผลต่อเศรษฐกิจในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะหากพิจารณาควบคู่ไปกับการ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยเชิงสถาบันที่เกิดขึ้น  

การพิจารณาความสัมพันธ์ของค่าเช่าและการแสวงหาค่าเช่าเป็นการพิจารณาในแง่ของ
ปัจจัยเชิงสถาบันและผลของค่าเช่าที่มีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมเชิงมหภาค ซึ่งแม้กรอบค่าเช่าของ 
Khan and Jomo จะสามารถนํามาใช้อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเช่าในหลายลักษณะ
แต่ก็มีข้อจํากัดในแง่ของการวิเคราะห์ระดับจุลภาค ที่จะสามารถอธิบายให้เห็นวิธีการในการแสวงหา
คา่เช่าในระดับธุรกิจ บทความฉบับนี้จึงนําเอาแนวคิด Resource-Based Viewที่ใช้ในการอธิบายการ
แสวงหาค่าเช่าที่เกิดจากการจัดการของหน่วยเศรษฐกิจที่เป็นหน่วยย่อยในระดับขององค์กรมา
ประกอบในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของกลุ่มทุนภูเก็ตเพื่อให้การวิเคราะห์กลุ่มทุน มี
ความชัดเจนมากขึ้น 
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แนวคิด Resource-Based View 
การบริหารกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage) ของ

องค์กรหรือหน่วยธุรกิจ วัตถุประสงค์สําคัญก็เพื่อให้องค์กรมีความสามารถหรือข้อได้เปรียบที่
เหนือกว่าคู่แข่งขันซึ่งจะนําไปสู่ผลตอบแทนที่สูงกว่าคู่แข่งขันรายอื่นๆ หรือสูงกว่าผลตอบแทนปกติ
ในอุตสาหกรรม โดยความสามารถในการสร้างความได้เปรียบของธุรกิจจะมีมากหรือน้อยอย่ างไรก็
ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่องค์กรมีและขึ้นอยู่กับความสามารถ (Capabilities) ที่เหนือไปกว่าคู่แข่งขันราย
อื่น (Besanko et al, 2007; Collis and Montgomery, 1998) โดยที่ความได้เปรียบในการแข่งขันนั้น
จะดํารงอยู่ได้ก็ต่อเม่ือทรัพยากรหรือความสามารถที่องค์กรมีนั้นมีความแตกต่าง ยากต่อการที่คู่แข่ง
ขันรายอื่นจะเข้าถึงหรือเลียนแบบได้ ซึ่งแนวคิด Resource-based View ก็คือแนวคิดที่พยายามตอบ
คําถามว่า เหตุใดบริษัทหนึ่งจึงมีความแตกต่างจากบริษัทอื่นและสามารถสร้างกําไรได้เหนือกว่า
บริษัทอื่น และปัจจัยใดเป็นเหตุให้บริษัทสามารถรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันไว้ได้ (Collis 
and Montgomery, 1998) ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทความฉบับนี้  

ทรัพยากร (Resource) ที่กล่าวถึงในแนวคิดนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ 
1.สินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Tangible Assets) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่สามารถประเมินมูลค่าได้ง่าย เช่น 
ที่ดิน อาคาร 2.สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) เช่น ชื่อเสียงของบริษัท ตราสินค้า 
วัฒนธรรม การเรียนรู้ที่สะสมมาเป็นเวลานาน 3.ความสามารถขององค์กร (Organizational 
capabilities) เป็นสิ่งที่เกิดจากการผสมผสานของปัจจัยต่างๆ ทั้งทรัพย์สิน คน และกระบวนการ 
(process) เพื่อที่จะก่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลลัพธ์ (output) (Collis and 
Montgomery, 1998) 

Peteraf (1993) ได้สร้างตัวแบบในการอธิบายเงื่อนไขที่มีผลต่อการสร้างความได้เปรียบตาม
แนวคิด Resource Based View โดยชี้ให้เห็นว่าความได้เปรียบในการแข่งขันจะเกิดขึ้นต้อง
ประกอบด้วยเงื่อนไข(Condition) 4 ประการประกอบกัน (The cornerstones of competitive 
advantage) คือ 1.ความแตกต่าง (Heterogeneity) ของทรัพยากรและความสามารถในการจัดการที่
เหนือไปจากคู่แข่งขันรายอื่น ซึ่งนําไปสู่ค่าเช่าจากความจํากัดของทรัพยากร (Ricardian Rent) หรือ 
ค่าเช่าจากการผูกขาด (Monopoly Rent) 2.การจํากัดการเข้ามาแข่งขันภายหลังจากที่สร้างความ
ได้เปรียบได้แล้ว (Ex post limits to competition) เกิดจากความยากในการเลียนแบบ (Imperfect 
Imitation) และการท่ีไม่สามารถทดแทนได้ (Imperfect Substitution) ซึ่งจะช่วยรักษาไว้ซึ่งค่าเช่าที่ได้
จากความแตกต่าง  3.ทรัพยากรที่มีไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสมบูรณ์ (Imperfect mobility) ทําให้
ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ง่าย ซึ่งจะช่วยรักษาค่าเช่าไว้ในธุรกิจได้ 4.การจํากัดการแข่งขันก่อนที่จะ
ได้มาซึ่งความได้เปรียบ (Ex ante limits to competition) เพื่อที่ค่าเช่าที่ได้มาจะไม่ถูกหักล้างไป
เพราะต้นทุนที่เกิดจากการแข่งขันให้ได้มาซึ่งทรัพยากร ตัวแบบในการสร้างความได้เปรียบในการ
แขง่ขันของ Peteraf สามารถสรุปได้ตามแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 1 ตัวแบบในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (The cornerstones of competitive 
advantage) 
ที่มา: Peteraf (1993, p.186) 
 

โดยสรุป แนวคิดค่าเช่าและการแสวงหาค่าเช่า และแนวคิด Resource-Based View มีความ
เชื่อมโยงกันในการอธิบายถึงปัจจัยที่ทําให้กลุ่มทุนหรือหน่วยธุรกิจสามารถสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งขันรายอื่นในตลาดจนนําไปสู่การสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าระดับปกติ 
หรือค่าเช่า โดยปัจจัยดังกล่าวอาจจะมาจากการสร้างความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์กับผู้มีอํานาจรัฐ การ
คอรัปชั่น การถือครองทรัพยากรจํากัด หรือการมีทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้เหนือกว่าคู่แข่ง เช่นการมี
ชื่อเสียง การมีเครือข่ายทางธุรกิจ เป็นต้น ทั้งนี้การใช้แนวคิดสองอย่างดังกล่าวประกอบกันในการ
อธิบายพฤติกรรมการปรับตัวและปัจจัยท่ีมีผลต่อการปรับตัวของกลุ่มทุนจะทําให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ขึ้น
ทั้งในระดับการวิเคราะห์จุลภาคและมหภาค  

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
บทความฉบับนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาแบบมุ่งหาคําอธิบายและนํามา

วิเคราะห์ตีความกับแนวคิดที่เลือกใช้เป็นกรอบการศึกษา ในลักษณะของการศึกษาแบบอุปนัย 
(Inductive Research) คือวิเคราะห์แนวทางการปรับตัวและปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของกลุ่มทุนที่
เลือกมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อนําไปสู่ผลสรุปของการปรับตัวและปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของกลุ่ม
ทุนในภูเก็ต โดยการวิเคราะห์และอธิบายผลการศึกษาจะอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดค่าเช่าและการ
แสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจและแนวคิด Resource Based View ประกอบกัน  

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาการปรับตัวของกลุ่มทุนภูเก็ตจะรวบรวมจากทั้งข้อมูลทุติยภูมิและ
ข้อมูลปฐมภูมิ โดยข้อมูลที่ใช้จะเก็บรวบรวมจากข้อมูลการจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจซึ่งรวบรวมอยู่ใน
ฐานข้อมูลกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูล 56-1 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

Heterogeneity 
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ไทย และฐานข้อมูล Business Online ข้อมูลจากบทความที่ปรากฏในหนังสือหรือเอกสารต่างๆ เช่น
งานวิจัย วารสาร หนังสืออนุสรณ์และข่าวหนังสือพิมพ์ นอกจากข้อมูลดังกล่าวแล้ว บทความนี้ใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ตัวแทนกลุ่มทุนภูเก็ตทั้งกลุ่มทุนที่สามารถรักษากิจการ
มาได้จนถึงปัจจุบันและกลุ่มทุนที่ต้องเลิกกิจการไป รวมถึงคนท้องถิ่นซึ่งอยู่ร่วมในการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต  

 

4. การปรับตัวของกลุ่มทุนภูเก็ตสู่ธุรกิจบริการ  
    หลังจากเหตุการณ์เผาโรงงานแทนทาลัมซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของจุดสิ้นสุดของ 
อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในภูเก็ตแล้ว ภูเก็ตก็มุ่งหน้าสู่กิจการท่องเที่ยว
อย่างเต็มตัว ธุรกิจการท่องเที่ยวในภูเก็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับจากปี พ.ศ. 2529 เห็นได้จาก
สัดส่วนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางมาเยือนภูเก็ตซึ่งมีสัดส่วน 4% ของนักท่องเที่ยวที่มา
เยือนไทยในปี พ.ศ. 2526 แล้วเพิ่มขึ้นเป็น  6.2% 6.4% 9% และ 11.5% ในปี 2527 2528 2529 
และ 2530 ตามลําดับ เนื่องจากปัจจัยในการอํานวยความสะดวกสบายมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะโรงแรมที่พักที่มีการสร้างขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมา(โอภาส สุกใสและคณะ
,หน้า136) 

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของกิจการด้านการท่องเที่ยวของภูเก็ต ทําให้การแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการเข้ามาลงทุนของกิจการโรงแรมเครือต่างประเทศ 
นับจากการเข้ามาบุกเบิกลงทุนในกิจการโรงแรมของกลุ่มคลับเมดิเตอเรเนียน(คลับเมด)  ซึ่งริเริ่ม
กิจการโรงแรมบริเวณชายหาดกะรนเม่ือปี พ.ศ. 2526 ตามมาด้วยกลุ่มทุนตะวันตกอีกหลายกลุ่มใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2530-2535 โรงแรมในเครือต่างประเทศได้ทยอยเปิดให้บริการในจังหวัดภูเก็ต เช่น 
Le Meridien (2530), Thai Wah Group (2530), Amanpuri (2531), Holiday Inn เป็นต้น กลุ่มหนึ่ง
ที่มีบทบาทสูงคือกลุ่มโรงแรมในเครือบันยันทรี โฮลดิ้งส์ของสิงคโปร์ นับจากปี พ.ศ. 2530 และมี
บทบาทนํามากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน จนทําให้กิจการในเครือของบริษัทลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล
ซึ่งเป็นกิจการท่ีถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัทบันยันทรี โฮลดิ้งส์ของประเทศสิงคโปร์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
รวม 65.8% จํานวนถึง 5 แห่งเป็นกิจการที่ถือครองทรัพย์สินสูงสุดในสิบอันดับแรกของกิจการใน
จังหวัดภูเก็ตในปี พ.ศ. 254914 

การเข้ามาลงทุนของธุรกิจโรงแรมที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจ
โรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกิจการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มทุนท้องถิ่นที่ไม่มีความเชี่ยวชาญใน
กิจการโรงแรม หรือมีทรัพยากรที่สั่งสมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาก่อนแข่งขันได้ยากมากขึ้น อย่างไรก็

                                                 
14 ข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ในปี 2549 ระบุบริษัทที่ถือครองสินทรัพย์สูงสุดในจังหวัดภูเก็ต 10 อันดับแรก โดยบริษัทในเครือลากูน่า 

5 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทลากูน่า แกรนด์ จํากัด บริษัททีดับบลิวอาร์โฮลดิ้งส์ จํากัด บริษัทลากูน่า บันยันทรี จํากัด บริษัทบางเทา

แกรนด์จํากัด และบริษัทบางเทาดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ถือครองสินทรัพย์สูงสุดเป็นลําดับที่ 2,3,4,5 และ 7 ตามลําดับ รวมสินทรัพย์

ทั้งหมด 15,572.65 ล้านบาท ส่วนบริษัทที่ถือครองสินทรัพย์สูงสุดเป็นลําดับแรกคือบริษัทวงษ์บัณฑิต มีจํานวนสินทรัพย์  5,861.61 

ล้านบาท 
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ตาม กลุ่มทุนท้องถิ่นก็ได้ปรับตัวโดยการขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจด้านบริการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเป็น
กิจการท่ีรองรับกับการเติบโตขึ้นของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ตระกูลหงษ์หยก ได้ลงทุนทํากิจการ
สนามกอล์ฟในพื้นที่ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทําเหมืองแร่เก่ามาก่อน การเข้าร่วมลงทุนกับโรงพยาบาล
กรุงเทพ เพื่อให้บริการด้านสุขภาพกับนักท่องเที่ยวนอกเหนือไปจากการรักษาพยาบาลรับกับ
แนวนโยบายการเป็น Medical Hub ตระกูลอุปัติศฤงค์ ขยายการลงทุนในกิจการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะกิจการบ้านจัดสรรซึ่งสามารถขยายโครงการได้หลายโครงการอย่าง
รวดเร็วอันเนื่องมาจากความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นสอดรับกับจํานวนคนที่เข้ามาในภูเก็ตมาก
ขึ้นทั้งที่ เข้ามาเป็นแรงงานในกิจการด้านการท่องเที่ยว และเพื่อซื้อเป็นบ้านพักอาศัยของ
นักท่องเที่ยว   

ขณะที่กลุ่มทุนท้องถิ่นที่ได้ริเริ่มลงทุนในธุรกิจโรงแรมในเมืองก่อนที่ธุรกิจการท่องเที่ยวจะ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีผู้เล่นจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขัน แม้ว่าจะได้เปรียบจากการที่เคยมี
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจด้านการโรงแรมมาก่อนแต่ก็ต้องปรับตัวให้รับกับกลุ่มผู้ใช้บริการที่
เปลี่ยนไป เช่นกรณีของกลุ่มตระกูล ณ ระนอง เจ้าของกิจการศูนย์การค้าเพิร์ล ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจ
บริการทั้งกิจการโรงแรม โบว์ลิ่งและโรงภาพยนตร์ในบริเวณพื้นที่เดียวกันภายในตัวเมืองภูเก็ตที่เปิด
ให้บริการตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ก็ต้องขยายกิจการโรงแรมไปยังบริเวณชายหาดเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับ
กลุ่มนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็ต้องปรับกลยุทธ์การให้บริการภายในโรงแรมให้มีลักษณะเฉพาะ
เพื่อดึงดูดลูกค้าท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น (วิภาพรรณ คูสุวรรณ, สัมภาษณ์)  

ในภาพรวม ลักษณะการปรับตัวของกลุ่มทุนภูเก็ตที่เติบโตมาจากกิจการเหมืองแร่และ
ยางพาราภายหลังจากสิ้นสุดยุคทองของกิจการเหมืองแร่ มีหลายรูปแบบ ลักษณะที่เห็นได้ชัดเจน
ประการแรกคือการพัฒนาที่ดินเดิมท่ีเคยเป็นเหมืองแร่หรือสวนยางพาราเพื่อลงทุนในกิจการประเภท
ใหม่ เช่น การลงทุนสร้างสนามกอล์ฟของตระกูลหงษ์หยก การลงทุนในกิจการหมู่บ้านจัดสรรหรือ
อาคารพาณิชย์ของกลุ่มวานิช และกลุ่มหงษ์หยก ลักษณะการลงทุนแบบที่สอง คือ การเข้าร่วมทุน
กับกลุ่มทุนต่างถิ่น เช่น การร่วมทุนกับยูนิลีเวอร์ในกิจการอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันของตระกูลวานิช 
การร่วมลงทุนในโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต กับเครือกรุงเทพดุสิตเวชการของตระกูลหงษ์หยก  
ลักษณะการปรับตัวประการสุดท้ายคือการลงทุนในกิจการเพื่อเป็นตัวแทนขายให้กับสินค้าหรือ
บริการที่มีชื่อเสียงจากส่วนกลาง โดยเฉพาะ การเป็นตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ เช่น การเป็นตัวแทน
จําหน่ายรถยนต์มาสด้า ฮอนด้าและฟอร์ดของตระกูลหงษ์หยก การเป็นตัวแทนโตโยต้าของตระกูล 
ณ ระนอง นอกจากนี้ยังมีการดําเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจําหน่ายเบียร์สิงห์ของตระกูลอุปัติศฤงค์ การ
เป็นตัวแทนธุรกิจร้านค้าขายปลีกของตระกูลงานทวี  

ขณะท่ีการลงทุนในกิจการด้านการโรงแรมของกลุ่มทุนภูเก็ตที่มีรากฐานจากเหมืองแร่ไม่เป็น
การลงทุนที่โดดเด่นหรือมีขนาดใหญ่เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มทุนต่างถิ่นทั้งจากกรุงเทพฯ และกลุ่ม
ทุนต่างชาติ การลงทุนในกิจการโรงแรมของกลุ่มทุนภูเก็ตจะอยู่ในลักษณะของกิจการที่บริหารภายใต้
ชื่อของเครือโรงแรมที่เป็นที่รู้จักดีอยู่แล้ว เช่น โนโวเทล หรือเป็นการลงทุนในโรงแรมขนาดกลางและ
เล็ก อย่างไรก็ตามกลุ่มทุนภูเก็ตที่เติบโตมาจากกิจการโรงแรมยังคงเป็นกลุ่มที่สามารถขยายการ
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ลงทุนในกิจการโรงแรมรับกับการท่องเที่ยวได้ภายใต้การบริหารของกลุ่มตระกูลแต่มีการปรับเพิ่ม
รูปแบบโรงแรมที่ทันสมัยมากขึ้น เช่น การบริหารโรงแรมในเครือเพิร์ลของตระกูล ณ ระนอง เป็นต้น 

ปัจจัยสําคัญในการปรับตัวรับกับการแข่งขันที่สูงขึ้นของของกลุ่มทุนภูเก็ตมีหลายประการ ที่
สําคัญคือการมีที่ดินซึ่งเป็นทรัพยากรที่กลุ่มทุนภูเก็ตท้องถิ่นมีความได้เปรียบกลุ่มทุนต่างถิ่น 
เนื่องจากได้สะสมทุนที่ดินมาก่อนตั้งแต่สมัยที่ทํากิจการเหมืองแร่และกิจการสวนยางพาราซึ่งใน
ขณะน้ันท่ีดินยังไม่มีต้นทุนสูงเช่นปัจจุบัน ราคาของที่ดินในภูเก็ตที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้กลุ่ม
ทุนท้องถิ่นสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากการจํากัดการแข่งขันก่อนที่จะได้มาซึ่ง
ความได้เปรียบ (Ex ante limits to competition) อันเน่ืองจากต้นทุนของที่ดินที่ปรับสูงขึ้นในภายหลัง 
อีกทั้งยังเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสมบูรณ์ (Imperfect mobility) ทําให้ไม่สามารถ
แลกเปลี่ยนได้ง่าย ซึ่งจะช่วยรักษาค่าเช่าจากไว้ในธุรกิจได้ ในขณะเดียวกันในกรณีของกลุ่มทุน
ท้องถิ่นภูเก็ตที่สูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปทั้งที่เคยเป็นกลุ่มทุนที่ประสบความสําเร็จใน
กิจการเหมืองแร่ส่วนหน่ึงมาจากการเร่งขายท่ีดินให้กับนายทุนต่างถิ่น  

อย่างไรก็ตาม การมีที่ดินเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดที่ทําให้กลุ่มทุนภูเก็ตสามารถ
ปรับตัวอยู่รอดในช่วงที่เศรษฐกิจภูเก็ตเปลี่ยนไปเป็นเศรษฐกิจที่เน้นการท่องเที่ยวได้ ปัจจัยที่สําคัญ
ต่อการเพิ่มความสามารถการแข่งขันของธุรกิจในภูเก็ตปัจจุบันคือการยอมปรับวิธีการบริหารจัดการ
ให้ทันสมัย ด้วยการประสานมาตรฐานการทํางานที่มีระบบเข้ากับรูปแบบการบริหารงานแบบ
ครอบครัวซึ่งช่วยทําให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่ยังมีความยืดหยุ่นในรูปแบบของ
กิจการครอบครัวในระดับหนึ่ง (ปิยะนุช หงษ์หยก,สัมภาษณ์) ลักษณะของการบริหารจัดการธุรกิจ
ครอบครัวที่ประสานการจัดการที่ทันสมัยนี้สอดคล้องกับแนวความคิดด้านการบริหารธุรกิจครอบครัว
ที่ชี้ว่าธุรกิจครอบครัวที่จะประสบความสําเร็จในระยะยาวจะต้องมีกลยุทธ์ที่ตอบสนองการเติบโตของ
ครอบครัวไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจ(Jaochim Schwass, 2005)  

การบริหารจัดการที่มีระบบมากขึ้นจากเดิมที่บริหารในระบบธุรกิจครอบครัวช่วยทําให้กลุ่ม
ทุนรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ การจัดการในรูปแบบที่ทันสมัยเป็นการเรียนรู้ประเภท
หนึ่งซ่ึงนําไปสู่ค่าเช่าจากการเรียนรู้และค่าเช่าจากการบริหารจัดการได้  

ขณะที่ปัจจัยที่ดินและการบริหารรูปแบบใหม่ยังคงเป็นปัจจัยที่นําไปสู่การก่อให้เกิดการค่า
เช่าทางเศรษฐกิจที่ส่งผลดีต่อการแข่งขันของกลุ่มทุนภูเก็ต ปัจจัยหนึ่งที่เคยมีความสําคัญต่อการ
แข่งขันของกลุ่มทุนคือการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มทุนกับกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มทุนกับกลุ่มการเมืองซึ่งมีบทบาทสําคัญโดยเฉพาะในช่วงรัฐบาลทหารได้กลายเป็นปัจจัย
ที่มีความสําคัญลดลง จากการสัมภาษณ์ตัวแทนของกลุ่มทุนภูเก็ต ต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่า
เครือข่ายทางการเมืองมีส่วนต่อการปรับตัวอยู่รอดในการแข่งขันกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ต่างถิ่นได้
น้อยลง เนื่องจากการแข่งขันมุ่งสู่การแข่งขันที่ใช้ระบบบริหารจัดการที่ดีและการมีนวัตกรรมใหม่  ๆ 
ในกิจการท่ีลงทุนมากกว่าการใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลในสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 
 



โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 2 649 

 

  เศรษฐกิจและสังคม 

 

สรุป 
บทความนี้ศึกษาพลวัตการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มทุนท้องถิ่นภูเก็ตในช่วงสี่สิบปีที่ผ่านมา โดย

มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกลยุทธ์ที่ใช้ในการปรับตัวของกลุ่มทุนภูเก็ต และอธิบาย
ถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของกลุ่มทุน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ
ของภูเก็ตจากที่เคยมีธุรกิจเหมืองแร่เป็นสาขานําไปเป็นการพึ่งพาธุรกิจบริการ โดยเฉพาะธุรกิจ
ท่องเที่ยว นําไปสู่การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มทุนที่มีประสบการณ์ในกิจการท่องเที่ยวและมีเงินทุน
สูง ทั้งกลุ่มทุนต่างชาติและกลุ่มทุนไทยจากส่วนกลาง ส่งผลให้กลุ่มทุนท้องถิ่นซึ่งมีความชํานาญใน
กิจการเหมืองแร่ต้องปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่  

 
โดยการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก บทความนี้วิเคราะห์การ

ปรับตัวของกลุ่มทุนภูเก็ตภายใต้กรอบแนวคิดค่าเช่าทางเศรษฐกิจและ Resource Based View 
พบว่าวิธีการปรับตัวของกลุ่มทุนภูเก็ตได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเชิงสถาบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่
ละช่วงเวลา แนวโน้มการปรับตัวของกลุ่มทุนภูเก็ตเน้นการร่วมทุนกับทุนขนาดใหญ่มากขึ้น การ
จัดการรูปแบบใหม่ที่มีระบบชัดเจนถูกนํามาประยุกต์กับรูปแบบการบริหารกิจการครอบครัวในแบบ
ดั้งเดิม แทนการพึ่งพาปัจจัยที่ไม่เป็นทางการเช่นเครือข่ายความสัมพันธ์ส่วนบุคคล หรือเครือข่าย
ทางการเมืองซึ่งเป็นปัจจัยที่มีบทบาทสําคัญในอดีต ขณะเดียวกันการถือครองที่ดินซึ่งมีราคาสูงที่
ได้รับตกทอดจากต้นตระกูลยังคงเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของกลุ่ม
ทุนภูเก็ต 
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พฤติกรรมและปัจจัยในการตัดสินใจดื่มน้ําผลไม้ทั่วไปและน้ํากล้วยหอม 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Behavior and decision-making factors in drinking  fruits  juice and banana juice of 
consumers in Bangkok Metropolitan Area 

 
ผจงศักดิ์  หมวดสง   

             ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 
บทคัดย่อ   
 

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มน้ําผลไม้ทั่วไปของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อหาความสัมพันธ์ลักษณะประชากรกับพฤติกรรมการดื่มน้ําผลไม้ทั่วไป 
จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได้ครอบครัวต่อเดือน  ศึกษาปัจจัยใน
การดื่มน้ําผลไม้ทั่วไปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเปรียบเทียบระดับการใช้ปัจจัยใน
การดื่มน้ําผลไม้ทั่วไปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาระดับความชอบน้ํากล้วยหอม
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาพฤติกรรมการดื่มน้ํากล้วยหอมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร    เพื่อหาความสัมพันธ์ลักษณะประชากรกับพฤติกรรมการดื่มน้ํากล้วยหอม 
จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได้ครอบครัวต่อเดือน ศึกษาปัจจัยใน
การดื่มน้ํากล้วยหอมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาเปรียบเทียบระดับการใช้ปัจจัย
ในการดื่มน้ํากล้วยหอมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผู้บริโภค จํานวน 400 ตัวอย่าง  ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ คะแนนค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาความสัมพันธ์โดยการทดสอบค่าไคสแควร์ (chi-square)  การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of  Variance) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติจะใช้การทดสอบรายคู่โดยใช้วิธี LSD (Least  Significant  Difference)   
 

ผลการวิจัย พบว่า   
1. ผู้บริโภคที่นิยมดื่มน้ําผลไม้ทั่วไปเป็นประจํา จะดื่มทุกวันโดยดื่มน้ําผลไม้ 100%                 

น้ําผลไม้ทั่วไปที่ดื่มเป็นประจํา คือ น้ําส้ม โดยมีวัตถุประสงค์ในการดื่มเพื่อสุขภาพ ปริมาณที่ดื่มต่อ
ครั้ง คือ  1 กล่อง (ประมาณ 200-300 มล.)  ในการซื้อน้ําผลไม้ส่วนใหญ่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อด้วย
ตนเอง นิยมซื้อแบบกล่องกระดาษ (ปริมาณ 200-300 มล.) จํานวนที่ซื้อต่อครั้ง 1 กล่อง/ กระป๋อง/
ขวด ราคาที่ซื้อต่อครั้ง ต่ํากว่า 20 บาท สถานที่ซื้อ คือ ร้านสะดวกซื้อ ยี่ห้อที่ดื่มประจําได้แก่ ทิปโก้ 
และนิยมซื้อยี่ห้อเดิมเป็นประจํา  



652 โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 2 
 

  เศรษฐกิจและสังคม 

 

2. เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการการดื่มน้ําผลไม้ท่ัวไปในส่วนท่ีเกี่ยวกับความถี่อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนยี่ห้อที่ซื้อเป็นประจําและสถานที่ซื้อเป็นประจํา มีความ 
สัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนข้ออื่นๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

3.  อาย ุ รายได้ครอบครัวต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มน้ําผลไม้ทั่วไปอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    

4. สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มน้ําผลไม้ทั่วไป
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ยกเว้นข้อปริมาณที่ดื่มเป็นประจํามีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ  

5. ผู้บริโภคมีระดับการใช้ปัจจัยโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก  
6. ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกันใช้ปัจจัยในการตัดสินใจดื่มน้ําผลไม้ทั่วไป  ด้านผลิตภัณฑ์ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
แตกต่างกันอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

7.  ผู้บริโภคที่มีระดับอายุที่ต่างกันใช้ปัจจัยในการตัดสินในใจดื่มน้ําผลไม้ทั่วไป โดยรวม 
ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้าน
ผลิตภัณฑ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05   

8.  ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน ใช้ปัจจัยในการตัดสินใจดื่มน้ําผลไม้ทั่วไป โดยรวม 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนรายด้านอื่นๆ 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

9.  ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันใช้ปัจจัยในการตัดสินใจดื่มน้ําผลไม้ทั่วไป แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ   

10.  ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันใช้ปัจจัยในการตัดสินใจดื่มน้ําผลไม้ทั่วไป โดยรวม          
และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ด้านราคา            
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนรายด้านอื่นๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  

11. ผู้บริโภคที่มีระดับรายได้ครอบครัวต่อเดือนแตกต่างกันใช้ปัจจัยในการตัดสินใจดื่มน้ํา
ผลไม้ทั่วไป โดยรวม ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านสงเสริมการตลาดแตกต่างกัน
อย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

12. ผู้บริโภคให้ระดับความชอบน้ํากล้วยหอม ชอบโดยรวม และรายข้อกลิ่นมากที่สุด 
รองลงมารสชาติในเรื่องกลมกล่อมและรสหวาน อยู่ในระดับมาก   

13. หากผู้บริโภคจะเลือกซื้อน้ํากล้วยหอมจะเลือกรสหวานมากที่สุด เหตุผลที่ซื้อเพราะ
รสชาติ และปริมาณที่ต้องการดื่มต่อครั้งคือ 200 - 300 มล. ราคา 15 บาท บรรจุในขวดแก้ว   
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14.  เพศ อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในส่วนของรสชาติของน้ํากล้วยหอมโดย               
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ส่วนข้ออื่นๆ เพศ อายุ มีความสัมพันธ์  
กันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ   

15. สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มน้ํากล้วยหอมอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ   

16. ระดับการศึกษา รายได้ครอบครัวต่อเดือน  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ                   
ดื่มน้ํากล้วยหอม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   

17. อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มน้ํากล้วยหอมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ยกเว้นในรายข้อเหตุผลที่ซ้ือน้ํากล้วยหอม มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ   

18.  ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกันใช้ปัจจัยในการตัดสินใจดื่มน้ํากล้วยหอม โดยรวม และด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย เพศหญิงใช้
ปัจจัยดังกล่าวมากกว่าเพศชาย ส่วนด้านอื่นๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

19.  ผู้ บ ริ โภคที่ มี ร ะดับอายุที่ ต่ า งกัน ใช้ปั จ จัย ในการตัดสิ น ใจดื่ มน้ํ ากล้ วยหอม                       
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนรายด้านอื่นๆ 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

20.  ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสต่างกันใช้ปัจจัยในการตัดสินใจดื่มน้ํากล้วยหอมในด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนรายด้านอื่นๆ 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

21. ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันใช้ปัจจัยในการตัดสินใจดื่มน้ํากล้วยหอม โดยรวม 
ด้านราคา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ส่วนรายด้านอื่นๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

22. ผู้บริโภคที่ มีอาชีพต่างกันมีระดับการใช้ปัจจัยในการตัดสินใจดื่มน้ํ ากล้ วยหอม            
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ด้านราคาแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนรายด้านอื่นๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

23. ผู้บริโภคที่มีระดับรายได้ของครอบครัวต่อ เดือนที่แตกต่างกันมีระดับการใช้ปัจจัย           
ในการตัดสินใจดื่มน้ํากล้วยหอม ด้านส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ส่วนรายด้านอื่นๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  

 

คําสําคัญ  : พฤติกรรม ระดับการใช้ปัจจัย  
 
Abstract 
 The purpose of this research are to study drinking behavior for fruits juice of 
consumers in Bangkok metropolitan area, to explore the correlation between drinking 
behavior for fruits juice and demographic aspects sort by gender, age, marital status, 
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education level, occupation and monthly income of family,  to examine decision-making 
factors in drinking fruits juice of consumers in Bangkok metropolitan area,  to compare using 
level of decision-making factors in drinking fruits juice of consumers in Bangkok metropolitan 
area,  to study appreciation level of banana juice of consumers in Bangkok metropolitan 
area,  to study drinking  behavior for banana juice of consumers in Bangkok metropolitan 
area,  to explore the correlation between drinking behavior for banana juice and 
demographic aspects sort by gender, age, marital status, education level, occupation and 
monthly income of family, to examine decision-making factors in buying banana juice of 
consumers in Bangkok metropolitan area, and to compare using level of decision-making 
factors in buying banana juice of consumers in Bangkok metropolitan area. The sample of 
research were 400 consumers. Statistics used for data analysis included Percentage, Mean, 
Standard Deviation. Relationship was analyzed by Chi-square test. One-way Analysis of 
Variance was also applied and in case statistically significant difference was found, LSD 
(Least Significant Difference) was applied.   

 Research findings indicated that : 
1. Heavy consumers drank fruits juice everyday.  They usually drank 100% fruits 

juice.  Orange juice was favorite favor. The purpose of drinking was for good health. 
Drinking consumption per time was 200-300 ml. Most of the consumers made buying 
decision by themselves. They usually bought fruits juice at convenience store for 1 unit of 
tetra-pack which had net volume 200-300 ml. and retail price was less than 20 baht.  Tipco 
was popular brand. They had brand loyalty.  

2. Gender and drinking behavior for fruits juice in buying frequency aspect had 
correlation at statistical significance of 0.01 level. Meanwhile there were correlation between 
gender and usually buying brand / place aspect at statistical significance of 0.05 level. while 
other aspects showed no statistically significant difference. 
 3. There were correlation between age / monthly income of family and drinking 
behavior for fruits juice had correlation at statistical significance of 0.01 level. 
 4. There were correlation between marital status / education level / occupation and 
buying behavior for fruits juice at statistical significance of 0.01 level except drinking 
consumption aspect showed no statistical significance. 

5. Consumers weighed their opinion toward overall and individual aspect of using 
level of decision-making factors in drinking fruits juice at high level of appropriateness. 

6. Different gender gave opinion to decision-making factors in drinking fruits juice 
toward product aspect showing difference at statistical significance of 0.01 level and toward 
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price and distribution channel aspect showing difference at statistical significance of 0.05 
level.  

7. Age difference showed different opinion to decision-making factors in drinking  
fruits juice toward price and distribution channel aspect at statistical significance of 0.01 level 
and toward product aspect showed difference at statistical significance of 0.05 level. 

8. Difference in marital status gave opinion to decision-making factors in drinking 
fruits juice toward overall, product and price aspect showing difference at statistic 
significance of 0.05 level while other aspects showed no statistically significant difference. 

9. Different education level gave opinion to decision-making factors in drinking fruits 
juice showed no statistical1y significant difference.   

10. Occupation difference showed different opinion to decision-making factors in 
drinking  fruits juice toward overall and distribution channel aspect at statistical significance 
of 0.01 level, toward price aspect showed difference at statistical significance of 0.05 level 
while other aspects showed no statistically significant difference. 

11. Difference in monthly income of family gave opinion to decision-making factors in 
drinking  fruits juice toward overall, price, distribution channel and marketing promotion 
aspect showing difference at statistical significance of 0.01 level. 

12. Consumers weighted their opinion to satisfaction of taste toward overall and 
smell aspect in highest ranking, the next were delicious and sweet taste, they showed at 
high level of appropriateness. 

13. If consumers choose to buy sweet favor of banana juice. The reason for buying 
was good taste. The consumer requirements included consumption per time was 200-300 
ml., retail price was 15 baht and juice contained in glass bottle.  

14. There were correlation between gender / age and  drinking  behavior for banana 
juice toward taste aspect at statistical significance of 0.01 level. Meanwhile gender / age and 
other aspects had correlation by no statistical significance.  

15. There was correlation between marital status and drinking behavior for banana 
juice showed no statistical significance. 

16. There were correlation between education level / monthly income of family and 
drinking  behavior for banana juice at statistical significance of 0.01 level. 

17. Occupation and drinking behavior for banana juice had correlation at statistical 
significance of 0.05 level except the reason for buying banana juice aspect showed no 
statistical significance. 
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18. Different gender gave opinion to decision-making factors in  drinking  banana 
juice toward overall, price and distribution channel aspect showing difference at statistical 
significance of 0.01 level. Female used these factors more than male while other aspects 
showing difference by no statistical significance. 

19. Age difference showed different opinion to decision-making factors in drinking  
banana juice toward product and price aspect at statistical significance of 0.05 level while 
other aspects showed no statistical significance. 

20. Difference in marital status showed different opinion to decision-making factors in 
drinking  banana juice toward distribution channel aspect at statistical significance of 0.05 
level while other aspects showed no statistical significance. 

21. Difference in education level gave opinion to decision-making factors in drinking 
banana juice toward overall and price aspect showing difference at statistic significance of 
0.05 level and toward distribution channel aspect showing difference at statistic significance 
of 0.01 level while other aspects showing difference by no statistical significance. 

22. Different occupation gave opinion to decision-making factors in drinking banana 
juice toward distribution channel aspect showing difference at statistic significance of 0.01 
level and toward price aspect showing difference at statistic significance of 0.05 level while 
other aspects showing difference by no statistical significance. 

23. Difference in monthly income of family showed different opinion to decision-
making factors in drinking banana juice toward marketing promotion aspect at statistical 
significance of 0.05 level while other aspects showed no statistical significance.  

 

Keywords : Behavior,  Using level of factors 
 

บทนํา  
ปัจจุบันตลาดอุตสาหกรรมน้ําผลไม้ทั่วไปกําลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ

ตลาดน้ําผลไม้ทั่วไป 100% ถือเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากผู้บริโภคส่วน
ใหญ่มักไม่นิยมคั้นน้ําผลไม้ทานเอง และการที่ผู้บริโภคหันมาสนใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นส่ งผล
ให้ตลาดดังกล่าวมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นไปด้วย ดังนั้นตลาดจึงต้องมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับ Lifestyle ของผู้บริโภคในปัจจุบันและในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสําคัญกับการ
ดูแลสุขภาพของตนเองกันมากขึ้น โดยจะคํานึงถึงคุณประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างแรก ตามมาด้วย
การดูแลผิวพรรณ ประกอบกับทางภาครัฐได้ออกมารณรงค์ให้ผู้บริโภคคนไทยดื่มน้ําผลไม้ทั่วไปเพื่อ
สุขภาพกันมากขึ้น ด้วยการจัดโครงการส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ให้คนไทยดื่มน้ําผลไม้ทั่วไปเพื่อ
สุขภาพ ทั้งน้ําผลไม้สด และน้ําผลไม้กล่อง เพราะจากการวิจัยข้อมูลเบื้องต้นของภาครัฐพบว่า คน
ไทยมีอัตราการบริโภคน้ําผลไม้ทั่วไปเฉลี่ย 3 ลิตรต่อคนต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นจํานวนที่น้อยมาก เม่ือ
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เทียบกับประเทศในแถบยุโรป ที่มีการบริโภคอยู่ที่ 22 ลิตรต่อคนต่อปี (ผู้จัดการรายสัปดาห์ 18 
มกราคม 2554) ภาครัฐจึงได้ออกมากระตุ้นการดื่มน้ําผลไม้ของคนไทยให้มากขึ้น ทั้งนี้ทําให้ถือเป็น
โอกาสทางการตลาดสําหรับผู้เล่นในตลาดน้ําผลไม้ ในการเพิ่มยอดขาย  และขยายฐานลูกค้า
เป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ผู้หญิงทํางาน อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป และแม่บ้านที่เอาใจใส่ใน
การดูแลสุขภาพ รวมถึงรักความสวยความงาม เพราะจากการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคของคน
ไทยพบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่จะสนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง ทั้งภายในและภายนอกมาก
ยิ่งขึ้น จึงทําให้เวลาเลือกซื้อสินค้าจะคํานึงถึงคุณประโยชน์ต่อร่างกายและผิวพรรณ                    
จะเห็นว่า ผู้บริโภคปัจจุบันมีความต้องการในการบริโภคน้ําผลไม้ทั่วไปเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุผลจากความ
ใส่ใจในสุขภาพ  และสภาวะแวดล้อมด้านชีวิตความเป็นอยู่ประกอบกับประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มี
ชื่อเสียงทางเกษตรกรรม และมีผลไม้หลากหลายตลอดแทบทุกฤดูกาลยิ่งทําให้ตลาดน้ําผลไม้
กลายเป็นตลาดที่มีศักยภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคตและตลาดยังมีโอกาสเติบโตอีกมากในอนาคต 
 กล้วยหอม เป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง มีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ เช่น กล้วยหอมจันทร์ กล้วย
หอมทอง กล้วยหอมเขียว จัดเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยคุณค่าสารอาหารครบถ้วนตามหลักทาง
โภชนาการ อาทิเช่น มีวิตามิน ไฟเบอร์ ที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการขับถ่าย มีสารแทนนิน ซึ่งมีส่วน
ช่วยในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่มีชื่อว่า Escherichia coli ที่เชื่อว่าทําให้เกิดอาการท้องร่วง
ได้ เป็นต้น ซึ่งกล้วยหอมได้ถูกจัดว่าเป็นผลไม้ของเขตเมืองร้อน สามารถปลูกได้เกือบทุกประเทศที่มี
ภูมิอากาศร้อนชื้นหลายแห่ง สําหรับประเทศไทยสามารถปลูกกล้วยหอมได้ทั่วทุกภาค ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีพื้นที่สําหรับปลูกกล้วยหอมอยู่ประมาณ 140,000 ไร่ (ผลการสํารวจปี พ.ศ. 2554) 
โดยพบว่าภาคที่มีการปลูกกล้วยหอมมากที่สุดได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน) ภาคใต้ แต่
ภาคใต้ และภาคตะวันออก จะเน้นปลูกกล้วยหอมเพื่อการค้า ประเทศไทยมีการส่งออกกล้วยหอม          
ไปยังประเทศต่างๆมากมาย เช่น ฮ่องกง  สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และสวิสเซอร์แลนด์    
สรรพคุณของกล้วยหอม : แก้โรคท้องผูก โรคลําไส้ โรคซึมเศร้า โรคโลหิตจาง เป็นต้น                                           
(ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/)     
        จากเหตุผลที่ได้กล่าวในข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาถึง “พฤติกรรมและปัจจัยในการ
ตัดสินใจดื่มน้ําผลไม้ทั่วไปและน้ํากล้วยหอม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยศึกษาปัจจัย
ทางด้ านการตลาดต่ างๆที่ มี อิทธิพลต่ อการบริ โภคน้ํ าผล ไ ม้ทั่ ว ไป และน้ํ ากล้ วยหอม                  
เพื่อเป็นแนวทางการทําตลาดน้ํากล้วยหอมต่อไป 
 

ความมุ่งหมายในงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มน้ําผลไม้ท่ัวไปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อหาความสัมพันธ์ลักษณะประชากรกับพฤติกรรมการดื่มน้ําผลไม้ท่ัวไป จําแนกตาม 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได้ส่วนตัว/เดือน  
3. เพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจดื่มน้ําผลไม้ท่ัวไปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการใช้ปัจจัยในการตัดสินใจดื่มน้ําผลไม้ท่ัวไปของผู้บริโภค 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/
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บทคัดย่อ 
 

 มุสลิมในประเทศไทยมีประมาณ 10% หรือประมาณ 6 ล้านคน มีความจําเป็นจะต้องปฏิบัติ
ตามหลักการศาสนาอย่างเคร่งครัด ซึ่งเชื่อมโยงการใช้ชีวิตทั้งหมด รวมทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การ
กินอยู่ การทํางาน รายได้ การค้าขาย การทําธุรกิจ การกู้ยืม ด้วยการใช้ชีวิตในโลกนี้จะส่งผลต่อการ
รับผลตอบแทนในโลกหน้า หลักการอิสลาม ระบุว่า สิ่งของที่มุสลิมบริโภคจะต้องเป็นสิ่งที่ได้รับอนุมัติ 
หากบริโภคสิ่งของที่ต้องห้าม เช่น การบริโภคอาหารที่ได้มาจากการคดโกงจากดอกเบี้ย สิ่งนี้ จะ
กลายเป็นเชื้อไฟนรกในโลกหน้า ด้วยต้องอยู่ภายใต้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่อยู่
ภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจของตะวันตก อาทิ ระบบธนาคารมีระบบดอกเบี้ย ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามตาม
หลักศาสนา จําเป็นที่มุสลิมจะต้องมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการค้าการลงทุนที่ถูกต้องตาม
หลักศาสนา แต่การจะเปลี่ยนโครงสร้างหลักของประเทศ เป็นเรื่องยาก การเคลื่อนไหวของมุสลิมใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะจากพื้นที่ที่มุสลิมอาศัยอยู่หนาแน่นอย่างพื้นที่ภาคใต้ การเคลื่อนไหวใน
ระยะแรกเป็นการเคลื่อนไหวด้านการเมือง การปกครองตนเอง การคงความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง  

ทั้งนี้ หากผลการต่อสู้ด้านการเมืองประสบความสําเร็จ ประเด็นการสร้างโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจตามหลักการอิสลามก็จะได้รับการตอบสนองด้วย อย่างไรก็ตาม เม่ือประเทศไทยเข้าสู่ยุค
ประชาธิปไตย มีตัวแทนประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง ทําให้มีการรวมตัวกันของมุสลิมในพื้นที่เพื่อ
ขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจตามหลักการอิสลาม ซึ่งประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งด้วยการ
ผลักดันสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลาม และผลักดันผ่านทางรัฐสภา จนนําไปสู่การก่อตั้งธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย ซึ่งธนาคารอิสลามฯ สามารถตอบสนองการค้าการลงทุนได้ระดับหนึ่ง นําไปสู่การ
ขยายตัวของธุรกิจต่อเนื่อง อาทิ ธุรกิจประกันชีวิตแบบตะกาฟุล ธุรกิจประกันภัยแบบตะกาฟุล การ
ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแบบตะกาฟุล เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม การมีอยู่ของโครงสร้างเศรษฐกิจแบบอิสลามบางอย่าง ยังมีจุดเปราะบาง อาทิ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ยังไม่มีกฎหมายรองรับชัดเจน อาจมีปัญหาในอนาคตหากมีรัฐบาลที่ไม่เข้าใจ
ปัญหา อีกทั้ง ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ยังไม่สามารถรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจตามระบบ
อิสลามได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งการขับเคลื่อนขาดความต่อเนื่อง จึงควรมีหน่วยงานระดับชาติอย่าง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมอิสลามแห่งชาติ เพื่อศึกษาโครงสร้าง
เศรษฐกิจอิสลามทั้งระบบ ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมมุสลิมได้ในระดับดี  
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คําสําคัญ: เศรษฐกิจอิสลาม ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลาม มุสลิม ตะ 
กาฟุล  
 

1.บทนํา   
มุสลิมทั่วโลก จะต้องปฏิบัติตามหลักการอิสลามอย่างเคร่งครัด ตามที่ปรากฏในอัลกุรอาน 

ซึ่งเป็นวจนะของพระผู้เป็นเจ้า และวัตรปฏิบัติของศาสดา หรืออัลฮาดิษ ด้วยความเชื่อว่า มนุษย์เกิด
มาในโลกนี้เป็นการทดสอบของพระผู้เป็นเจ้า ในทางพุทธศาสนา อาจหมายถึงการเสวยกรรม เพื่อ
นําไปสู่การตัดสินในโลกหน้า(อาคีเราะห์) ดังนั้น  คําสอนของอิสลามจึงเป็นวิถีชีวิตที่มุสลิมต้องปฏิบัติ
ตามในทุกๆด้าน การทําความดีในโลกนี้ เพื่อชีวิตในสรวงสวรรค์ในโลกหน้า  มุสลิม เชื่อว่า ทุกสรรพ
สิ่งในโลกและจักรวาลเป็นกรรมสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า แม้แต่ตัวมนุษย์เอง ตามบทบัญญัติในอัลกุ
รอานที่ว่า “สรรพสิ่งในชั้นฟ้าและสรรพสิ่งในแผ่นดิน ล้วนเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะฮ์ และหากพวก
ท่านเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจของพวกท่าน(จากความชั่ว)หรือปกปิดมันไว้ อัลเลาะฮ์จะทรงนํามันมาถาม
พวกท่าน” 

ด้วยหลักปฏิบัติที่ชัดเจนการดําเนินชีวิตของมุสลิมจึงต้องเคร่งครัด โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ
ตามที่หลักการอิสลามกําหนดแนวทางไว้ตั้งแต่การกิน การดื่ม การแสวงหารายได้ การใช้จ่าย หรือ
การบริโภค จะต้องไม่เป็นสิ่งต้องห้าม สิ่งรับประทานเข้าไป หากเป็นสิ่งต้องห้ามก็จะเป็นเชื้อไฟนรก
ในโลกหน้า ยกตัวอย่าง อิสลามห้ามบริโภคสุกร คําสั่งห้ามนี้ ไม่ได้ครอบคลุมเพียงการห้ามบริโภค
สุกรเท่านั้น แต่ครอบคลุมทั้งการซ้ือขาย การขนส่ง หรือการเกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่ง ก็มีความผิด
เช่นกับการรับประทานเนื้อสุกร เช่นเดียวกับการห้ามดื่มสุรา คําสั่งห้ามนี้ ครอบคลุมทุกบริบทที่
เกี่ยวข้องกับสุราเช่นเดียวกัน หรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการคดโกง จะครอบคลุมถึงการใช้จ่าย
ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดด้วย  สมมติว่า นายก.คดโกงเงินคนอื่น นายก.นําเงินไปบริโภคก็เป็นบาป หรือ
นายก.นําเงินไปเลี้ยงครอบครัว คนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน ส่วนนี้ก็ได้รับผลบาปเช่นเดียวกัน หรือ
แม้แต่นําเงินไปบริโภค ก็ไม่ได้บุญตามเชื่อทั่วๆไป แต่จะเป็นบาป เช่นเดียวกัน ตามหลักการอิสลาม 
หากเราบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงเรียน  คนบริจาคจะได้ผลบุญอย่างต่อเนื่องหากมีการใช้ประโยชน์จาก
โรงเรียนนี้  ตรงกันข้าม หากมีการบริจาคเงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง ก็จะได้ผลบาปต่อเนื่อง
เช่นเดียวกัน  มุสลิมจึงไม่อาจไปเกี่ยวข้องการสิ่งที่ศาสนามีคําสั่งห้ามไม่ว่าโดยทางใด  

มุสลิมในสังคมไทยที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายสิ่งที่
ขัดแย้งกับหลักการอิสลาม ในขณะท่ีอีกด้านหนึ่งสังคมไทยยึดรูปแบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจมาจาก
ตะวันตกซึ่งมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอย่างขัดแย้งกับหลักการอิสลาม อาทิ ระบบธนาคารที่มี
ดอกเบี้ยเป็นตัวขับเคลื่อน ทําให้มุสลิมไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขัดแย้ง
ต่อหลักการศาสนาได้ ซึ่งไม่เพียงก่อให้เกิดปัญหาในการดําเนินชีวิต การอุปโภคบริโภคแล้ว ยังเป็น
อุปสรรคในการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วย คําสั่งห้ามเรื่องการเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยส่งผล
สําคัญต่อพัฒนาการเศรษฐกิจอิสลามในประเทศไทย ทั้งการออม การกู้ยืมเพื่อการลงทุน การลงทุน
ส่วนใหญ่เน้นการลงทุนจากเงินสะสม ทรัพย์สินส่วนตัว การกู้ยืมจากญาติพี่น้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
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ธุรกิจขนาดเล็กตามศักยภาพที่มี ไม่สามารถลงทุนในกิจการขนาดใหญ่ได้มากนัก ในขณะที่ข้อมูล
จากดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ระบุว่า มุสลิมโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ไม่ได้มีการเคลื่อนไหว
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบอิสลามมากนัก เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่    

สําหรับมุสลิมในประเทศไทย มีประมาณ 10% ของประชากรของทั้งประเทศ สามารถ
แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ มุสลิมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมุสลิมในพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งทั้ง 
2 กลุ่มมีความเป็นมาที่ไม่แตกต่างกัน แต่เบ้าหลอมอุดมการณ์อาจมีความแตกต่างกันบ้าง 

มุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเป็นมาประมาณ 600 ปี หลังอาณาจักรปัตตานี 
ได้เปลี่ยนจากอาณาจักรฮินดู-พุทธ เป็นอาณาจักรอิสลาม มุสลิมในส่วนนี้ จึงมีอัตลักษณ์แบบมลายู
มุสลิมที่ฝังรากมายาวนาน ส่วนมุสลิมในพื้นที่อื่น อาทิ มุสลิมในกรุงเทพฯและปริมณฑลและส่วนที่
เชื่อมโยง เป็นมุสลิมที่ถูกเกณฑ์มาจากอาณาจักรปัตตานี และมุสลิมที่อพยพมาจากต่างประเทศ อาทิ 
ปากีสถาน บังคลาเทศ ข้อแตกต่างระหว่างมุสลิม 2 กลุ่ม ก็คือ มุสลิมในภาคใต้ จากการที่เคยเป็น
อาณาจักอิสลามมาก่อน เม่ือรัฐไทยเข้าปกครองทําให้เกิดการต่อต้านเกิดขึ้น เนื่องจากกฎระเบียบที่
ใช้ในการปกครองขัดแย้งต่อการศาสนาและมีการเข้าไปทําลายอัตลักษณ์ดั้งเดิม ในขณะที่มุสลิมใน
พื้นที่อื่นแม้ส่วนที่เป็นมุสลิมที่อพยพมาจากทางตอนใต้แต่แนวทางการต่อสู้หรือผลักดันแนวคิด
อิสลามไม่เข้มข้นเพียงพอ การขับเคลื่อนเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองและทาง
เศรษฐกิจจึงมาจากมุสลิมในภาคใต้เป็นหลัก แต่ก็มีการประสานกับมุสลิมในพื้นที่อื่นด้วย จนสามารถ
ผลกดันให้เกิดระบบการเงินแบบอิสลาม คือ สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลาม และธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งนําไปสู่การเกิดธุรกิจตามหลักการอิสลามที่ต่อเนื่อง การเกิดธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย คือ การเกิดสถาบันทางการเงินตามหลักการอิสลาม 

Arild Vatn ได้ให้ความหมายของสถาบัน(โครงสร้างของสังคม)ไว้ว่า เป็นธรรมเนียม
,ปทัสถานและระเบียบกฎเกณฑ์ทางกฎหมายของสังคมหนึ่งๆ โดยสถาบันต่างๆทําหน้าที่กําหนด
ความคาดหวัง สร้างเสถียรภาพ และการกําหนดและให้ความหมายที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการ
ร่วมมือประสานของมนุษย์ สถาบันต่างๆจึงทําหน้าที่คอยสร้างระเบียบให้กับวิถีชีวิต รวมทั้งทําหน้าที่
คอยปกป้องและสร้างผลประโยชน์ต่างๆ กรอบสถาบันจะคอยควบคุมกํากับ และเหนี่ยวรั้งการกระทํา
ของปัจเจกบุคคล เรียกว่า social constructivist 

ส่วนหน่ึงของความสําเร็จในการขับเคลื่อนระบบการเศรษฐกิจแบบอิสลาม คือการเกิดสถาบัน
ขึ้นมารองรับ และมีการขับเคลื่อนสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

 

2. วัตถุประสงค์  
 งานวิจัยฉบับนี้ เน้นศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบอิสลาม ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจอิสลามใน
ประเทศไทย ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและความสําเร็จ  
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3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงเอกสาร ด้วยการสืบค้นรูปแบบของ
เศรษฐกิจแบบอิสลามและการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการลงพื้นที่เก็บข้อมูล การสัมภาษณ์บุคคลที่
เกี่ยวข้อง โดยวิเคราะห์ตามทฤษฎีสถาบันผสมผสานกับทฤษฎีการเคลื่อนไหวทางสังคม  
 

4. แนวคิดอิสลามเกี่ยวกับการค้าการลงทุน  
 การค้าการลงทุนในอิสลามเน้นการค้าการลงทุนที่เป็นธรรม ไม่มีการกักตุน การแสวงหาผล
กําไรที่มากจนเกินไป มีระบบที่ตรวจสอบได้ และมีการค้าการลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่
ขัดแย้งกับหลักการอิสลาม อาทิ การไม่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่ไม่ฮา
ลาล อาทิ หมู สัตว์ที่ไม่ได้เชือดตามหลักศาสนา สุรา หวย การพนัน  เป็นต้น    
 ความเป็นธรรมในการค้าการลงทุนในอิสลาม ไม่เพียงเป็นการค้าการลงทุนที่ในสินค้าที่
ถูกต้องตามหลักศาสนาแล้ว ยังกําหนดให้เป็นสินค้าที่ไม่ส่งผลเสียต่อผู้บริโภค สินค้าที่นํามาขาย
จะต้องเป็นสินค้าที่มองเห็น จับต้องได้ อิสลามห้ามการซื้อขายแบบตกเขียว หรือซื้อขายสินค้า
ล่วงหน้าโดยที่คนซื้อยังไม่เห็นสินค้า เป็นต้น การชั่งตวงสินค้า จะต้องมีน้ําหนักตามที่กําหนด ไม่คด
โกงตาชั่ง เพราะการกระทําเช่นนั้น เป็นบาปที่รุนแรง นอกจากนี้ ยังกําหนดไว้ชัดเจนว่า ผู้ซื้อและ
ผู้ขายจะต้องมีสติสัมปชัญญะ  
 สําหรับมุสลิมเม่ือมีเงินสะสมตามจํานวนที่กําหนดในระยะเวลา 1 ปี จะต้องบริจาคให้กับ
บุคคลตามที่ศาสนากําหนดจํานวน 2.5% ของจํานวนเงินท่ีมีหรือตามสัดส่วนของสินค้าที่ผลิตได้ อาทิ 
หากเลี้ยงวัว เลี้ยงอูฐ หากมีจํานวนที่กําหนดก็จะต้องบริจาค สําหรับคนที่ทําธุรกิจ เม่ือธุรกิจมีกําไรก็
จะต้องบริจาคส่วนที่เป็นกําไร 2.5% การค้าการลงทุนในอิสลาม จึงยังเป็นระบบที่เน้นการเอื้อต่อ
สังคมโดยรวมด้วย  
 อิสลามให้ความสําคัญกับการค้าขายที่เป็นธรรม โดยให้เกียรติกับพ่อค้าที่ซื่อสัตย์สุจริตไว้
อย่างสูงส่ง โดยกําหนดให้พวกเขาจะได้อยู่ในสรวงสวรรค์ใกล้ชิดกับศาสดาเหมือนคนที่เสียชีวิตเพื่อ
ศาสนา(ชะอีด)15 
 

5. แนวคิดการเงินการคลังอิสลาม 
 คัมภีร์ อัล กุรอานบัญญัติอนุญาตให้ “มุสลิมค้าขาย แต่ห้ามการกินดอกเบี้ย” ซึ่งการค้าขาย
และการกินดอกเบี้ย มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ การค้าขายคือ การแสวงหาผลกําไรจากการขาย
สิ่งของ แต่ดอกเบี้ยคือ การแสวงหากําไรจากเงิน ออซึ่งอิสลามไม่อนุญาตให้แสวงหากําไรจากเงิน ไม่
ว่า จะเรียกว่าอะไรก็ตาม ศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.) กล่าวว่า การคนให้ยืมเงินนั่งม้าไปกับคนยืมเงิน 
หากไม่ใช่เป็นการปฏิบัติตามปกติเท่ากับเป็นการกินดอกเบี้ย สะท้อนให้เห็นว่า อิสลามเข้มงวดกับ
การแสวงหากําไรจากค่าเงินอย่างย่ิง   

                                                 
15 อัล ฮาดิษ บันทึกโดยบุคอรี  



662 โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 2 
 

  เศรษฐกิจและสังคม 

 

 ด้วยข้อห้ามดังกล่าว ระบบการเงินอิสลามจึงเป็นระบบที่ไม่มีดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะ
เป้าหมายของการเงินอิสลาม ไม่ได้อยู่ที่การแสวงหากําไรสูงสุด แต่เป็นระบบที่เอื้ออาทรต่อมวล
มนุษยชาติ เป้าหมายของระบบการเงินอิสลาม จึงเป็นการนําไปสู่การสร้างระบบเศรษฐกิจที่ยุติธรรม 
ความเท่าเทียมตามหลักการอิสลาม ซึ่งตามความเห็นที่นักวิชาการตะวันหลายคนสนใจศึกษา พบว่า 
เป็นระบบที่แตกต่างกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมหรือสังคมนิยม  Dennis Saraut ระบุในหนังสือ 
History of Religions ว่า ศาสนาอิสลามมีขึ้นมาก็เพื่อความอยู่รอดในโลกปัจจุบัน หลักการของ
อิสลามนั้นง่ายและมีเหตุผล  
 

การกู้ยืม 
ระบบการกู้ยืมตามระบบอิสลามเป็นระบบที่ปราศจากดอกเบี้ย แต่จะใช้วิธีการแบ่งรายได้ 

โดยผู้ให้กู้ยืมจะต้องยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนด้วย เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของฝ่ายผู้ให้กู้
และฝ่ายผู้กู้ เม่ือฝ่ายผู้กู้ได้กู้ยืมเงินไปลงทุน ผู้ให้กู้จะต้องศึกษาความเป็นไปได้ในทางธุรกิจและ
ศึกษาประวัติทางการเงินของผู้จะขอกู้ โดยผู้ให้กู้อาจจะมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการหรือไม่มีส่วน
บริหารกิจการก็ได้   แต่จะต้องรับผิดชอบต่อผลประกอบการที่เกิดขึ้น ไม่ว่า จะขาดทุนหรือได้ผล
กําไร 

ส่วนการกู้ยืมซื้อบ้านหรือรถยนต์ ผู้ให้กู้ยืมจะเป็นผู้ซื้อบ้านมาเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้กู้ 
จากนั้นจะขายต่อให้กับผู้ขอกู้ ในราคาตามที่ตกลงกัน การจ่ายเงินใช้ระบบการผ่อนส่งได้ ซึ่งอิสลาม
อนุญาตให้มีระบบการผ่อนส่ง แต่ผู้ให้กู้ยืมจะต้องไม่ไปเร่งรัดผู้ขอกู้จนเกินไปหากมีปัญหาในการจ่าย
คืนเงิน  และสนับสนุนให้ยกหนี้ให้กับลูกหนี้ที่ประสบปัญหา   

การกู้ยืมในส่วนอื่น ๆ จะเป็นไปตามหลักการเดียวกัน คือ จะต้องไม่มีดอกเบี้ยเข้ามา
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดแยกย่อยแต่ละประเภทไว้ชัดเจน  

 

6.  พัฒนาการบทบาทมุสลิมในประเทศไทย  
 มุสลิมในประเทศไทย มีบทบาทในทางการเมือง เศรษฐกิจในสังคมไทยมายาวนาน ที่มี
หลักฐานชัดเจน คือในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเฉกอาหมัด ชาวมุสลิมเปอร์เชีย เข้ามาค้าขายกรุงศรี
อยุธยาปลายสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและรับราชการในสมัยพระเจ้าทรงธรรม และมีบทบาท
ในด้านการเมืองการปกครองมาตั้งแต่นั้น โดยมีตําแหน่งเป็นเจ้าพระยาจุฬาราชมนตรีเป็นคนแรก
ควบคุมดูแลคนมุสลิม เฉกอะหมัดเริ่มต้นชีวิตในกรุงศรีอยุธยาด้วยบทบาทางเศรษฐกิจ คือ ค้าขายจน
ร่ํารวย การรับราชการในระยะแรกดูแลการค้าต่างประเทศ แต่หลังจากนั้นได้มีบทบาทในด้าน
การเมืองการปกครองเป็นหลัก 

อีกด้านหนึ่ง มุสลิมมลายูในภาคใต้ ก็มีบทบาทในการสร้างอาณาจักรของตัวเองปกครองตาม
ระบบอิสลาม ก่อนที่จะถูกผนวกเข้าเป็นส่วนของราชอาณาจักรไทย โดยถอดตําแหน่งซุลต่านเป็น
สามัญชน  
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 การที่รัฐไทยผนวกอาณาจักรปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยก่อให้เกิดแรงต่อต้านจากคนใน
พื้นที่ มีเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจเหตุหนึ่งนอกจากเหตุผลทางการเมือง คือ การที่ตัวแทนกรุงเทพฯ
เข้าไปเก็บส่วย หรือภาษี สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที่  
 ปัญหาการต่อต้านเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการกําหนดระบบการปกครองขึ้นใหม่ โดย
รัฐบาลกลางส่งตัวแทนเข้าไปบริหารแบบเบ็ดเสร็จและยกเลิกตําแหน่งเดิมที่มีทั้งหมด ข้าราชการที่
ถูกส่งไปยังภาคใต้เป็นข้าราชการที่ขาดคุณธรรมและมีอคติต่อคนมลายูท้องถิ่นในสมัยรัชกาลที่ 6 จึง
ได้กําหนดระเบียบการบริหารราชการจังหวัดภาคใต้ใหม่ โดยให้ส่งคนที่มีคุณธรรมเข้าไปบริหารคน
ใน 3 จังหวัด  
 ในสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองมุสลิมมีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน ซึ่งบุคคลที่เข้าร่วมคือ นาย
แช่ม พรหมยงค์ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรี ซึ่งเป็นจุฬาราชมนตรีคนแรกของสายซุนห
นี่ แต่มีบทบาทในระยะสั้น เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นายแช่ม ซึ่งอยู่ในสายของ
นายปรีดี พนมยงค์ ต้องลี้ภัยทางการเมือง เม่ือจอมพลป.พิบูลสงคราม ยึดอํานาจรัฐบาลนายปรีดี ใน
ระยะนั้น มีการเคลี่อนไหวของมุสลิมใน 3 จังหวัดเสนอรูปแบบการปกครองที่ให้อิสระแก่ปัตตานีมาก
ขึ้น ภาษีที่เก็บในพื้นที่จะต้องใช้จ่ายในพื้นที่ ให้มุสลิมมีบทบาทในการปกครองในพื้นที่ บุคคลที่เป็น
ผู้นําการเคลื่อนไหวในยุคนั้น เป็นผู้นําศาสนา คือ ฮัจยีสุหลง โต๊ะมีนา แต่เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางรัฐบาลจากรัฐบาลนายปรีดี พนมยงค์ เป็นจอมพลป. กลุ่มบุคคลที่เป็นแกนนําการเคลื่อนไหว
รวมทั้งฮัจยีสุหลง ได้หายตัวไปหลังจากเข้าพบเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสมัยรัฐบาลจอมพลป . ได้
ประกาศใช้นโยบายนิยมไทยอย่างเข้มข้น ส่งผลให้มุสลิมไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ ไม่สามารถ
สวมใส่เสื้อผ้าแบบท้องถิ่นนิยมได้  ทําให้เกิดแรงต่อต้านอย่างรุนแรง นําไปสู่การเกิดกองกําลังติด
อาวุธเพื่อต่อสู้กับอํานาจรัฐในเวลาต่อมา 
 จะเห็นว่า การเคลื่อนไหวของมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุคแรก เป็นการเคลื่อนไหว
ในทางการเมืองเสียเป็นส่วนใหญ่ อาจเป็นไปได้ว่า เมื่อมีอํานาจทางการเมือง การดําเนินการด้านอื่น 
ๆ รวมท้ังด้านเศรษฐกิจ ก็จะติดตามมาด้วย   
 ส่วนมุสลิมในกรุงเทพฯและบริเวณใกล้เคียงมีบทบาทในด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก 
โดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสําคัญหลังสยามทําสัญญาเบาริ่งกับอังกฤษในปี 2392 มี
บทบาทในการค้าขายบ้างแต่เป็นการค้าขายขนาดเล็ก แต่ไม่มีบทบาทเคลื่อนไหวในการผลักดันเชิง
โครงสร้าง เปรียบเทียบกับคนจีนที่เข้ามาใช้แรงงานหลังสยามเปิดประเทศ แต่ต่อมาได้มีบทบาท
สําคัญในด้านเศรษฐกิจอย่างโดดเด่น หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 นายแช่ม พรหมยงค์ 
เป็นผู้นํามุสลิมที่มีบทบาทโดดเด่น แต่มีบทบาทในระยะสั้นเกินไป บทบาทในระยะนั้นคือการประสาน
ระหว่างผู้นํามุสลิมในภาคใต้กับรัฐบาลนายปรีดี  แต่หลังจากที่นายแช่ม ลี้ภัยทางการเมือง ตําแหน่ง
จุฬาราชมนตรีเว้นว่างไปหลายปี จนมีการรื้อฟื้นอีกครั้งหลังสิ้นยุคจอมพล.ป. แต่มีบทบาทในฐานะ
ผู้นําทางศาสนาไม่มีบทบาทในการในการผลักดันเชิงโครงสร้าง เช่นเดียวกับมุสลิมในภาคใต้ หลัง
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การหายตัวไปของฮัจยุสุหลง บทบาทการเคลื่อนไหวไม่โดดเด่นมากนัก แต่หลังทศวรรษ 2500 การ
เคลื่อนไหวด้านหน่ึงเปลี่ยนเป็นการต่อสู้ด้วยอาวุธ16 
 การเคลื่อนไหวในเชิงการเปลี่ยนโครงสร้าง โดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจของมุสลิมมีความ
ชัดเจนหลังทศวรรษ 2530 เม่ือนักการเมืองในพื้นที่ภาคใต้ รวมตัวกันในนามกลุ่มวาดะห์ กลุ่มนี้ได้
ผลักดันให้มีการจัดตั้งธนาคารอิสลามในประเทศไทย ตั้งแต่รัฐบาลพล.อ.ชาติชาย ชุณหวัณ รัฐบาล
นายชวน หลีกภัย รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปะอาชา รัฐบาลพล .อ.ชวลิต ยงใจยุทธ แต่ประสบ
ความสําเร็จในรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  โดยในรัฐบาลพล.อ.ชาติชาย ชุณหวัณ เป็นการเริ่มต้น
เผยแพร่ความคิด ได้มีการเสนอร่างกฎหมายในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย แต่ถูกปฏิเสธ เช่นเดียวกับ 
รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา แต่ในสมัยรัฐบาลพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี ได้ลงนาม
รับรองร่างกฎหมาย แต่ไม่ทันเข้าสู่วาระการประชุมสภาฯ ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเมืองโดย
นายกรัฐมนตรีลาออก รัฐบาลนายชวย หลีกภัย สมัยที่ 2 ยังไม่เห็นชอบร่างกฎหมายธนาคารอิสลาม 
แต่ในรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ร่างกฎหมายได้รับความเห็นชอบ รัฐบาลพรรคไทยรักไทยใน
ขณะนั้นมีจํานวน ส.ส.ในสภามากกว่าครึ่งหนึ่งมาก เม่ือนายกฯเห็นชอบ กระบวนการออกกฎหมาย
เพื่อจัดตั้งธนาคารอิสลาม จึงประสบความสําเร็จ  
 อย่างไรก็ตาม ระหว่างรอการจัดตั้งธนาคารอิสลาม ส.ส.กลุ่มวาดะห์อย่างนายเด่น โต๊ะมีนา 
ได้ผลักดันสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามขึ้นมาก่อน ซึ่งได้รับความนิยมสูงมีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
อิสลามแพร่หลายมีเงินหมุนเวียนมากกว่า 3,000 ล้านบาท เม่ือปี 2553  มีมุสลิมเป็นสมาชิกสหกรณ์
มากกว่า 100,000 คน แต่สหกรณ์อิสลามฯมีปัญหาในการบริหาร กรณีที่ต้องการสภาพคล่องหรือการ
นําเงินฝากของจากสหกรณ์ไปฝากต่อ เพราะไม่สามารถนําไปฝากกับธนาคารพาณิชย์ได้ แต่เม่ือมี
ธนาคารอิสลาม ธนาคารจึงรองรับการดําเนินงานของสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี  
 หลังจากมีธนาคารอิสลาม ยังได้เกิดธุรกิจอิสลามที่เกี่ยวเนื่องกับการเงินหลายอย่าง อาทิ 
ประกันชีวิตตามระบบอิสลาม ประกันภัยตามระบบอิสลาม เป็นต้น  
 

7. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
“ธนาคารอิสลาม” จัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 

ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เริ่มเปิดดําเนิน
กิจการครั้งแรกเม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2546 โดยมีสํานักงานใหญ่และสาขาแห่งแรกอยู่ที่คลองตัน 
จากนั้น ก็เริ่มทยอยเปิดสาขาในกรุงเทพฯและพื้นที่ภาคใต้ ต่อมาธนาคารได้ควบรวมกิจการของ
กระทรวงการคลัง โดยการซ้ือกิจการบริการทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ์ของธนาคาร กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) และได้มีพิธีลงนามสัญญาโอนกิจการบริการทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ์ของธนาคาร 
กรุงไทย ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2548 
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ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ดําเนินการตามหลักชารีอะห์ เป็นธนาคารที่ปราศจาก
ดอกเบี้ย แต่ใช้ระบบการแบ่งผลกําไร ให้บริการทางการเงินแก่บุคคลทุกศาสนาไม่เฉพาะมุสลิม การ
ให้บริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย  

ด้านสินเชื่อ  
สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย 
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 
สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์ 
สินเชื่อเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร ประเภทอสังหาริมทรัพย์ 
สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดิน สําหรับประกอบกิจการ 
สินเชื่อเพื่อก่อสร้างโรงงาน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ 
สินเชื่อวงเงินเบิกถอนเงินสด 
สินเชื่อวงเงินทุนหมุนเวียน 
สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
สินเชื่อเพื่อการค้ําประกัน  
สินเชื่อเพื่อการรับรองตั๋วแลกเงินและการอาวัลตั๋วเงิน  
สินเชื่อวงเงินซื้อตั๋วลดเงิน 
สินเชื่อเพื่อการศึกษา กยศ. 
สินเชื่อธนาคารชุมชน 
สินเชื่อรากหญ้า iBank 
สินเชื่อรีไฟแนนซ์หนี้นอกระบบ 
สินเชื่อสวัสดิการ  
สินเชื่อเพื่อการศึกษาภายในประเทศ 
สินเชื่อเพื่อผู้รับบํานาญ 
 

โครงการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 
โครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพให้บริการรถสาธารณะ 
โครงการย้ิมสู้ฟื้นฟูอาชีพฯ 
โครงการประกันสังคมเคียงข้างผู้ประกันตนต้านอุทกภัย  
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ํากว่า 500,000 บาท 
เงินฝาก 
บัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์  
บัญชีเดินสะพัดวะดีอะฮ์ 
บัญชีเงินฝากมุดอรอบะฮ์ 
บัญชีเงินฝากมุดอรอบะฮ์ปลอดภาษี 

http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=1&ID=66&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=1&ID=67&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=1&ID=68&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=1&ID=70&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=1&ID=71&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=1&ID=73&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=1&ID=74&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=1&ID=75&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=1&ID=76&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=1&ID=77&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=1&ID=78&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=1&ID=79&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=1&ID=40&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=1&ID=80&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=1&ID=98&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=1&ID=82&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=1&ID=7&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=1&ID=113&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=1&ID=119&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=5&ID=116&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=5&ID=127&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=5&ID=129&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=5&ID=130&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=2&ID=28&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=2&ID=6&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=2&ID=3&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=2&ID=2&Customer=Main
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บัญชีเงินฝากผู้สูงอายุ 
บัญชีเงินฝากอัล-อะมีน 
บัญชีเงินฝาก อัล – ฮัจญ์ 
บัญชีเงินฝากอุ่นใจวัยเรียน 
บริการทางการเงิน 
iBank Family Member (iFM) 
บริการหักบัญชีชําระสินค้าและบริการ 
บริการบัตร ATM 
บริการโอนเงินรายย่อย 
ระบบการหักบัญชีเช็ค 
บริการจัดการซะกาตจากบัญชีซะกาต 
บริการระหว่างประเทศ 
ด้านสินค้าเข้า 
ด้านสินค้าออก 
ด้านในประเทศและการค้ําประกัน 
ด้านปริวรรตเงินตรา 
 

 โดยสรุปการให้บริการทางเงินของธนาคารอิสลามตามหลักชารีอะหก์นั้น ด้านการบริการด้าน
สินเชื่อ ธนาคารใช้หลักการซื้อขายแทนระบบดอกเบี้ย กล่าวคือ หากลูกค้ากู้เงินซื้อบ้านธนาคารจะ
ซื้อบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารและขายต่อให้กับผู้ขอสินเชื่อโดยบวกกําไรเข้าไป ส่วนการกู้ยืม
เพื่อการลงทุน ธนาคารใช้หลักการแบ่งปันผลกําไร โดยอ้างอิงกําไรที่ร้อยละ 7.75 โดยพิจารณาตาม
ต้นทุนการบริหาร 
 ส่วนการให้บริการด้านเงินฝาก ธนาคารใช้ระบบการจ่ายผลกําไรให้กับผู้ฝาก โดยแบ่งกําไร
สัดส่วนกําไรให้ผู้ฝากร้อยละ 70 ของผลกําไร ธนาคารเก็บไว้ร้อยละ 30 17 
 

8. บทสรุป 
 เศรษฐกิจอิสลาม สามารถดําเนินควบคู่กับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของประเทศไทยได้ 
ซึ่งโดยปกติมุสลิมในประเทศไทย ได้ดําเนินชีวิตตามระบบเศรษฐกิจแบบอิสลามในวิถีชีวิตประจําวัน
มานานแล้ว แต่ขาดสถาบันทางเศรษฐกิจในการส่งเสริมให้การสร้างสรรค์เศรษฐกิจแบบอิสลาม
เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ พัฒนาการเศรษฐกิจอิสลามในประเทศไทยในเชิงโครงสร้างที่ต้องอาศัย
อํานาจรัฐ จึงต้องใช้เวลายาวนานนับ 100 ปี เนื่องจากอํานาจรัฐส่วนกลางได้เข้าไปครอบงําวิถีชีวิต
ของมุสลิม โดยมุ่งเน้นเร่ืองความม่ันคงเป็นหลัก  

                                                 
17 อธิบายเพิ่มเติม 

http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=2&ID=97&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=2&ID=4&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=2&ID=5&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=2&ID=103&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=3&ID=126&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=3&ID=20&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=3&ID=21&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=3&ID=22&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=3&ID=108&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=3&ID=117&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=4&ID=45&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=4&ID=50&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=4&ID=121&Customer=Main
http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=4&ID=58&Customer=Main
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การพัฒนาการเศรษฐกิจอิสลามในประเทศไทย ท่ามกลางโครงสร้างทุนนิยมในสังคมพุทธ
ศาสนา มีการพัฒนาที่เชื่องช้า ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราช รัฐไทยได้ผนวกดินแดนมุสลิมในภาคใต้
เข้าสู่โครงสร้างการปกครองของส่วนกลางก่อให้เกิดปัญหาอํานาจรัฐเข้าไปครอบงําโครงสร้างอิสลาม
ที่ดํารงอยู่มากว่า 400 ปี ระบบเศรษฐกิจอิสลามที่เคยดํารงอยู่ในสมัยอาณาจักรอิสลาม ได้ถูกทดแทน
โดยระบบเศรษฐกิจตามโครงสร้างของอํานาจรัฐไทย ในสมัยรัฐบาลทหาร อํานาจรัฐไทยได้เข้าไป
ครอบงําวิถีชีวิตของมุสลิมทั้งประเทศ ไม่สามารถใช้ชีวิตตามหลักการศาสนาได้ จนเม่ือประเทศเป็น
ประชาธิปไตย ที่เปิดโอกาสให้มุสลิมเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง ทําให้สามารถกําหนด
โครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบอิสลามขึ้นมาได้ แต่ต้องใช้กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอย่างหนัก 
โดยอาศัยกลไกลอํานาจรัฐ  
   อย่างไรก็ตาม พัฒนาการในเชิงสถาบันยังขาดความต่อเนื่อง มีพัฒนาการที่ไม่เป็นระบบ 
การเคลื่อนไหวมุ่งเน้นในบางเรื่อง อาทิ การผลักดันธนาคารอิสลามก็จะผลักดันเฉพาะธนาคารอิสลาม 
ในขณะที่โครงสร้างในส่วนอื่นไม่ได้เดินตามไปด้วย อาทิ การจัดตั้งกองทุนซากาตที่ยังไม่ประสบ
ความสําเร็จ การผลักดันต้องอาศัยอํานาจทางการเมืองจึงจะประสบความสําเร็จ หากผู้นําทางการ
เมืองไม่ให้ความสําคัญ การผลักดันก็ล้มเหลว ขณะเดียวข้าราชการที่มีส่วนสําคัญในการให้ข้อมูลฝ่าย
การเมืองยังขาดความรู้ความเข้าใจหลักการอิสลามและให้ความสําคัญกับปัญหาความม่ันคงมาก
จนเกินไป การผลักดันในเชิงโครงสร้างจึงต้องใช้เวลานาน ขณะที่โครงสร้างบางอย่างยังไม่รองรับการ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ อาทิ กรณีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามไม่มีกฎหมาย
รองรับ ต้องอาศัยการอนุโลมจากเจ้าพนักงานจึงสามารถดําเนินการได้  
 สิ่งที่ควรจะมีการดําเนินการเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอิสลามไม่มีอุปสรรค รัฐจะต้องให้
ความสําคัญในการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยการจัดตั้งสํานักงานถาวรขึ้นมาศึกษา ในนาม
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจอิสลามในประเทศไทย ทํางานคู่ขนานไปกับคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อศึกษากฎหมาย กฎระเบียบของประเทศไทย ที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาการเศรษฐกิจอิสลาม เพื่อให้มุสลิมในประเทศไทยสามารถดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจตามหลักการศาสนาได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวมด้วย  
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การวิเคราะห์นโยบายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหาร 

An Analysis of the small and medium enterprises promotion policy :  
The case of food industry 

 
กีรติ  หล่อโลหการ  

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

บทคัดย่อ 
 
  เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําที่ผ่านมาประกอบกับการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาทได้ส่งผล
กระทบต่อผู้ประกอบการที่ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในด้านต่าง ๆ อาทิ ต้นทุนการผลิต 
การตลาด และสภาพคล่องของธุรกิจ รัฐบาลนําโดยสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมจึงมียุทธศาสตร์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
หลายประการ ส่วนหนึ่งของนโยบายสนับสนุนหลัก คือ ระบบสนับสนุนวิสาหกิจฯ เพื่อการขยาย
ธุรกิจไปยังต่างประเทศ ระบบสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา และระบบสนับสนุนบริการที่ปรึกษา 
ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายส่งเสริมวิสาหกิจฯ งานวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะ
วิเคราะห์ถึงผลจากการดําเนินนโยบายสนับสนุนวิสาหกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแต่ปี พ .ศ.
2549 ถึงปี 2553 โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกันและกันระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม จาก
วรรณกรรมปริทัศน์และบทวิเคราะห์ พบว่าการสนับสนุนด้านการเงินให้กับวิสาหกิจฯ ยังไม่ดีพอ 
เนื่องมาจากปัญหาด้านโครงสร้างของภาครัฐประกอบกับการขาดการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทําให้วิสาหกิจฯ ในประเทศไทย ไม่เติบโตเท่าที่ควร 
นอกจากนี้ในการศึกษายังพบว่า แหล่งเงินทุนไม่มีแรงจูงใจที่เพียงพอในการปล่อยสินเชื่อให้แก่
วิสาหกิจฯ ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินนโยบายการสนับสนุนด้านเงินทุนให้แก่
อุตสาหกรรมอาหารในอนาคต  
 
Abstract 
  Because of economic downturn and baht appreciation, many Thai food 
manufacturing firms have been affected from many-sided such as manufacturing costs, 
marketing and financial liquidity. In order to help these firms, government founded the Office 
of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP) to enhance the firms’ competency. 
The main policies of OSMEP are supporting firms to expand their business operation in 
overseas, promoting and protecting firms’ intellectual properties, and providing consulting 
services to firms. In order to be the direction of developing the policies, this paper aims to 
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examine how these policies affect food manufacturing sector in Thailand during 2006 to 
2012, including an analysis of the relationship between food manufacturing sector and other 
sectors. According to some literature reviews, the financial supports are ineffective due to 
poor management and credit screening; moreover, fund accessibility problem. Therefore, the 
growth in food manufacturing sector is limited and less than its potential.  In this study, we 
found that the sources of funding are lack of incentive for providing fund for food 
manufacturing firms. This may be the major obstacle, which will hinder the effectiveness of 
financial support policy in the future. 
 

หลักการและเหตุผล 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) มี

ความหมายครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่ม คือ การผลิต การค้า และการบริการ ตามประกาศกฎกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องกําหนดจํานวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. 2545 ใช้จํานวนการจ้างงานหรือมูลค่าทรัพย์สินถาวรเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
วิสาหกิจ ซึ่งในภาพรวมแล้วกิจการที่มีจํานวนการจ้างงานไม่เกิน 200 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวร
สุทธิโดยไม่นับรวมท่ีดิน ไม่เกิน 200 ล้านบาทจะเข้าข่ายเป็น SMEs โดยมีรายละเอียดในการกําหนด
เกณฑ์การเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  เกณฑ์การกําหนดขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ลักษณะวิสาหกิจ 
จํานวนการจ้างงาน (คน) 

จํานวนสินทรัพย์ถาวร 
(ล้านบาท) 

ขนาดย่อม ขนาดกลาง ขนาดย่อม ขนาดกลาง 
กิจการผลิตสินค้า ไม่เกิน 50 51-200 ไม่เกิน 50 51-200 
กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 25 26-50 ไม่เกิน 50 51-200 
กิจการค้าปลีก ไม่เกิน 15 16-30 ไม่เกิน 30 31-60 
กิจการให้บริการ ไม่เกิน 50 51-200 ไม่เกิน 50 51-200 

ที่มา : สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

ในปัจจุบัน SMEs เข้ามามีบทบาทที่สําคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา เนื่องจาก SMEs เป็นวิสาหกิจที่มีความสามารถใน
การปรับตัวให้เข้ากับภาวะเศรษฐกิจสูง เนื่องจากมีขนาดเล็ก โดยจะพบว่า SMEs บางกลุ่มจะใช้
บุคลากรน้อย ทําให้แต่ละคนสามารถทํางานได้หลายหน้าที่ งานบางอย่างสามารถทําทดแทนกันได้ 
ตลอดจนมีความรวดเร็วในการตัดสินใจและมีความยืดหยุ่นมากจึงเป็นข้อได้เปรียบสําหรับธุรกิจขนาด
เล็ก อีกทั้ง SMEs เป็นแหล่งรายได้ที่สร้างมูลค่าแก่ระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาลและมีบทบาทสําคัญ
ในการสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ่ และก่อให้เกิดการสร้างงาน การกระจายรายได้ ตลอดจนเป็นแหล่ง
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เกื้อหนุนต่อการพัฒนาชนบทและการจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่างๆ  ประเทศไทยเป็นประเทศ
หนึ่งที่มีจํานวน SMEs มากถึงประมาณร้อยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม, 2553) โดยสัดส่วนรายได้ของ SMEs คิดเป็นร้อยละ 37.1 ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) รวมทั้งก่อให้เกิดการจ้างงาน
กว่า 9.7 ล้านคน 

การส่งเสริม SMEs ในช่วงที่ผ่านมาจะพบว่ารัฐบาลได้กําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริม SMEs ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดคือแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
SMEs โดยกล่าวถึงการสร้างความเข้มแข็งของ SMEs และวิสาหกิจชุมชน โดยตั้งเป้าหมายให้
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ผลิตได้โดย SMEs มีสัดส่วนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ อย่างไรก็ตามพบว่ามีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทในการให้การ
สนับสนุน เช่น ในด้านการเงิน รัฐบาลได้มีหน่วยงานในการสนับสนุนด้านการเงินสําหรับ SMEs 
จํานวนมาก เช่น สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น
(ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552) 

เม่ือพิจารณา SMEs ในภาคการผลิตที่มีความสําคัญต่อ GDP ของประเทศไทยและมีมูลค่า
มหาศาล คือ อุตสาหกรรมอาหาร เม่ือจําแนกตามสาขาการผลิต18 (ISIC 2 หลัก) จะพบว่าในปี พ.ศ. 
2553 สาขาอาหารและเครื่องดื่ม (ISIC 15) มีมูลค่า 620,458.4 ล้านบาท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
17.2 ของมูลค่า GDP ในภาคการผลิตทั้งหมด (ตารางที่ 2) อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่
นําผลผลิตจากภาคเกษตร ได้แก่ ผลผลิตจากพืช ปศุสัตว์ และประมง มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการ
ผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะดวกต่อการบริโภค  
หรือการนําไปใช้ในขั้นต่อไป และเป็นการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตจากพืช ปศุสัตว์ และประมง 
โดยผ่านกระบวนการแปรรูปขั้นต้น หรือขั้นกลางเป็นสินค้ากึ่งสําเร็จรูปหรือขั้นปลายที่เป็นผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูป (ฝ่ายยุทธศาสตร์ SMEs รายพื้นที/่สาขา สสว., 2552) 

 
 
 
 
 

                                                 
18 การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมขององค์การสหประชาชาต ิ (International Standard Industrial Classification of All 
Economic Activities, ISIC)ได้นํามาใช้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1948 ต่อมาคณะกรรมาธิการเศรษฐศาสตร์และสังคม ได้เห็นชอบในเรือ่ง
ของความจําเป็นในการเปรียบเทียบข้อมูลกับนานาประเทศในด้านสถติิเศรษฐกิจ และคณะกรรมการด้านสถิตไิด้นําข้อเสนอแนะของ
เจ้าหน้าที่รัฐมาใช้ในการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมขององค์การสหประชาชาติ 
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ตารางที่ 2 มูลค่า GDP สาขาการผลิตที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2553 

ISIC สาขาอุตสาหกรรม 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 
สัดส่วนต่อทั้งหมด  

(ร้อยละ) 
15 อาหารและเครื่องดื่ม 620,458.4 17.2 
34 รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง 372,184.0 10.3 
18 เครื่องแต่งกาย 275,480.4 7.7 

36 
เครื่องเรือนท่ีมิได้จัดไว้ใน
ประเภทอื่น 

275,273.5 7.6 

24 เคมี 226,928.1 6.3 
ที่มา : สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

สินค้าอาหารสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งผลผลิตทางการเกษตร
นี้เชื่อมโยงกับเกษตรกรจํานวนมากในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมทางด้าน
วัตถุดิบทางการเกษตรที่หลากหลาย รวมทั้งมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ สินค้าอาหารไทยจึงสามารถ
สร้างรายได้ให้กับประเทศจํานวนมาก ซึ่งประเทศไทยได้รับการยอมรับว่ามีศักยภาพสูงในการผลิต
อาหารและเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลก จากสถิติการค้าอาหารของโลก 
(International Trade Statistics) ในปี 2551 ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ 13 ของโลก มี
มูลค่าประมาณ 23,862 ล้านเหรียญดอลล่าห์สหรัฐฯ (ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์, 2553) 
 อย่างไรก็ตามการดําเนินการของธุรกิจจําเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถ
ดําเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อธุรกิจเป็นอันมาก คือ เงินทุน เนื่องจาก
ผู้ประกอบการ SMEs จําเป็นต้องใช้เงินทุนในการดําเนินกิจการ หรือลงทุนทางเทคโนโลยี หรือใช้
เป็นทุนหมุนเวียน นอกจากเงินทุนจะมีความสําคัญต่อการขยายกิจการแล้ว เงินทุนยังเป็นสิ่งจําเป็น
ในการสร้างเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมอีกด้วย แต่ที่ผ่านมากลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศ
ไทยยังขาดการเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐ ทําให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่สามารถไปสู่
ผู้ประกอบการได้อย่างเต็มที่ (นางพรทิวา นาคาศัย, 2553) รวมทั้งผู้ประกอบการ SMEs ประสบกับ
ปัญหาหลายด้าน เช่น ปัญหาในการเข้าถึงความช่วยเหลือของรัฐ ปัญหาด้านการผลิต การตลาด 
เทคโนโลยี และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 แหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs ประกอบด้วยสองแหล่ง คือ แหล่งเงินทุนภายใน
กิจการและแหล่งเงินทุนภายนอกกิจการ (กฤษดี ปิยะวัฒนะนนท์, 2546) แต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ภายนอกของ SMEs นั้น มีความยากลําบากกว่าวิสาหกิจขนาดใหญ่ ในช่วงที่ผ่านมา SMEs เป็น
วิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบท่ีรุนแรงจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น เนื่องจาก 
SMEs ในประเทศไทยประสบปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาด้านการเงิน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น
ปัญหาที่มีบทบาทสําคัญและเป็นสาเหตุให้ SMEs ไม่ค่อยมีการเติบโตเท่าที่ควร รัฐบาลเห็นถึง
ความสําคัญของ SMEs ในประเทศไทยจึงได้มีการสนับสนุนเงินทุนจํานวนมากผ่านทางสถาบัน
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การเงินต่างๆ เช่น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ 
SME bank) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริม 
ช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดตั้ง การดําเนินงานและการขยาย  SMEs โดยการให้สินเชื่อ ให้
คําปรึกษา แนะนํา หรือให้บริการที่จําเป็นต่อ SMEs (รายงานประจําปีของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, 2553) โดยจากความสําคัญดังที่กล่าวมา งานวิจัยนี้จึง
ต้องการศึกษาและวิเคราะห์การสนับสนุนด้านการเงินว่า SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับ
การสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลในปริมาณมากควรจะมีศักยภาพในการเติบโตที่ดีหรือไม่ และ
รัฐบาลควรจะมีนโยบายในการสนับสนุนด้านการเงินต่อไปหรือไม่ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเงินที่รัฐบาลให้การสนับสนุนกับศักยภาพของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  
 

วิธีการวิจัย 
ในการศึกษานี้จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

สมมติฐานในการศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 

 ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary data) รายปี ในปี พ.ศ.2549 ถึง 2553 โดยได้จาก
แหล่งต่างๆ ดังนี ้  

1. ข้อมูลยอดขายของธุรกิจที่ใช้เป็นข้อมูลที่หาได้จากงบการเงิน โดยค้นหาจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

2. ข้อมูลสินเชื่อและบริษัทได้จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย 

3. ข้อมูลดัชนีค่าเงิน (Norminal Effective Exchange Rate, NEER) ได้จากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

4. ข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศไทย (Gross Domestic Product, GDPth) ได้จาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

5. ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index, PPI) ได้จากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 ในส่วนของการรวบรวมและการคัดเลือกข้อมูลที่ใช้ คัดเลือกข้อมูลจากข้อมูลสินเชื่อในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารซึ่งมีมูลค่าสินเชื่อประมาณ 15,564 ล้านบาท จากนั้น จึงคัดเลือกข้อมูลที่เป็นนิติ
บุคคลซึ่งทําให้สามารถหาข้อมูลงบการเงินรายปีได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
และนําปริมาณเงินที่ SMEs กู้จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
มาจัดเรียงตามการกระจายของข้อมูล โดยใช้ควอไทล์ในการวัดการกระจายของข้อมูลเป็น 4 ช่วง 
แบ่งตามความต้องการพึ่งพาเงินกู้ของ SMEs และเลือกข้อมูลจากควอไทล์ที่ 4 ต่อมา เพื่อเป็นการ
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คัดเลือก SMEs ให้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารจึงได้นําข้อมูลที่ได้มาจัดตามการจัดประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรมขององค์การสหประชาชาติ (International Standard Industrial Classification 
of All Economic Activities, ISIC)  
 

สมมติฐาน 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับการ

สนับสนุนด้านการเงินมากจะทําให้มีศักยภาพที่ดีกว่าวิสาหกิจฯ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน
น้อย ดังนั้น ยอดขายจึงควรเพิ่มมากขึ้น 

สาเหตุที่ตั้งสมมติฐานว่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร Loanit เป็นบวก เนื่องจากธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพิ่มการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่ SMEs จะ
ส่งผลให้ SMEs มีการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้น ตัวแปรต่อมา คือ ตัวแปร GDPth การที่ประเทศ
ไทยมี GDP เพิ่มมากขึ้น สะท้อนถึงรายได้ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ยอดขายของ SMEs เพิ่ม
มากขึ้น สําหรับตัวแปรดัชนีค่าเงิน (FXit) ใช้ค่าดัชนีค่าเงินบาทซึ่งสร้างจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ระหว่างค่าเงินบาทและค่าเงิน 23 สกุลที่สําคัญในฐานะคู่แข่งและคู่ค้าของประเทศไทย การที่ดัชนี
ค่าเงินเพิ่มขึ้นแสดงถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น เม่ือเงินบาทแข็งค่าจะส่งผลให้ราคาของสินค้าใน
ประเทศไทยมีราคาแพงขึ้นในมุมมองของชาวต่างชาติ จึงส่งผลให้ยอดขายในส่วนที่ส่งออกลดน้อยลง 
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เป็นสิ่งสะท้อนต้นทุนของผู้ผลิต เม่ือต้นทุนของผู้ผลิตเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลให้
ผู้ผลิตจําเป็นต้องขึ้นราคา จึงทําให้ยอดขายลดลง จากสมมติฐานข้างต้นสามารถเขียนโดยสรุปได้ 
ดังนี ้
 
ตารางที่ 3 สรุปสมมติฐานในการศึกษา 

ตัวแปร ความหมาย sign 
Salesit ยอดขาย (บาท) + 
Loanit ปริมาณสินเชื่อ (บาท) + 

GDPth 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (ล้านบาท) 

+ 

FXit ดัชนีค่าเงิน - 
PPI ดัชนีราคาผู้ผลิต - 

ที่มา: จากสมมติฐาน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้จะใช้ข้อมูลแบบ Pool Data และนํามาวิเคราะห์หา

ความสัมพันธ์ด้วยวิธีการสมการถดถอย (Regression) โดยความสัมพันธ์ของตัวแปรจะแสดงผ่าน
ทางค่าสัมประสิทธิ์ ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูล 2 ประเภท คือ ข้อมูลที่เป็นการตัดขวางข้ามกลุ่ม (Cross-
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sectional Data) เป็นการศึกษาหน่วยองค์กรแบบตัดขวางหน่วยและข้อมูลอนุกรมเวลา (Time 
Series Data) ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา ข้อมูลทั้งสองประเภทนี้ช่วยให้ติดตาม
พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตร (Dynamics) ได้ และยังใช้ในการวัดผลกระทบที่สังเกตไม่ได้
ในช่วงเวลาเดียว แต่ต้องอาศัยการสังเกตในช่วงเวลาต่างๆ (พลากร, 2553 อ้างถึงใน กัลปพฤกษ์, 
2552) ข้อมูล Pool เป็นข้อมูลที่มีการจัดเก็บในจํานวนหลายปี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเดียวกันในทุกๆ ปี 
ซึ่งข้อมูลประเภทน้ีช่วยให้ติดตามพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และยัง
สามารถใช้ในการประเมินนโยบายต่างๆ ระหว่างก่อนเริ่มนโยบายและหลังเลิกนโยบาย โดยมีสมการ
ดังนี ้

 PPIExchangeGDPloanfSalesit ,,,  
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วยวิธีสมการถดถอย (Regression) 

โดยปรับข้อมูลปริมาณเงินกู้ให้สอดคล้องกับช่วงเวลา และใช้อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ.2554 จากนั้นจึงปรับโดยการ take log ในสมการ  
 

ผลการวิจัย 
 เมื่อนําตัวแปรข้างต้นมาวิเคราะห์ด้วยวิธีสมการถดถอยแล้ว ได้ผลการวิจัยออกมาดังนี้ 
 

ตารางที่ 4  ผลการวิจัยเบื้องต้น 
Dependent Variable: log(Sales) 

Equation Intercept log(Loan) log(GDP) log(FX) log(PPI) Adjusted R2 

A 
Coefficient 9.094866 2.17E-09 -0.17187 -0.193182 0.432608 

0.466646 P-value -1.42E-84 -4.20E-140 -6.61E-09 -6.85E-11 -2.37E-52 

B 
Coefficient 7.193338 2.18E-09 

  
-0.176836 0.233232 

0.473084 P-value -1.60E-105 -6.10E-128 -0.064114 -0.008705 

C 
Coefficient 16.35383 2.13E-09 -0.742359 

  
0.653216 

0.499887 P-value -1.04E-09 -6.26E-80 -0.001061 -0.002934 

D 
Coefficient 3.870354 2.18E-09 0.289822 -0.228601 

  0.469462 P-value -0.000251 -6.20E-142 -0.010322 -0.244386 

E 
Coefficient 7.479911 2.13E-09 

    
0.002838 

0.498962 P-value -1.35E-51 -1.28E-82 -0.973033 

F 
Coefficient 9.123636 2.15E-09 

  
-0.101681 

  0.501899 P-value -3.33E-15 -1.29E-78 -0.138238 

G 
Coefficient 17.56104 1.98E-09 -2.193391 

    0.11627 P-value -5.01E-26 -4.10E-31 -1.15E-10 
 
 จากผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่าเม่ือควบคุมตัวแปรอิสระแล้วพบว่ามีทางเลือกทั้งหมด 7 
สมการ คือสมการ A ถึง G เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์พบว่าสมการ F และสมการ D มีค่า
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สัมประสิทธิ์ของตัวแปรสอดคล้องกับสมมติฐาน และเม่ือเปรียบเทียบค่า Adjusted R square แล้ว 
สมการทางเลือกที่สามารถอธิบายผลได้มากที่สุด คือ สมการ F โดยสมการ F มีค่า  Adjusted R 
square เท่ากับ 0.501899 ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ในสมการได้ว่า เม่ือ 
SMEs ได้รับเงินกู้เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 2.15E-09 อย่างมีนัยสําคัญ และหาก
พิจารณาความสัมพันธ์ของดัชนีค่าเงินบาทพบว่าเม่ือเงินบาทแข็งค่าขึ้นโดยเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศจะทําให้ยอดขายของธุรกิจลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาค่า p-value แล้ว
พบว่าไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ   
 

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเงินที่รัฐบาลให้การสนับสนุนกับศักยภาพ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ในปี พ.ศ. 2549-2553 โดยใช้
ข้อมูลที่ได้รับจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และมีการ
คัดเลือกกลุ่มบริษัทที่มีการพึ่งพิงสินเชื่อในปริมาณมาก การศึกษานี้เก็บข้อมูลในรูปแบบ Pool Data 
และนํามาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วยวิธีการสมการถดถอย (Regression) 
โดยความสัมพันธ์ของตัวแปรจะแสดงผ่านทางค่าสัมประสิทธิ์ จากการศึกษาในเบื้องต้นโดยการ
ควบคุมตัวแปรพบว่าการที่รัฐบาลสนับสนุนด้านการเงินกับ SMEs ผ่านทางสถาบันการเงินของรัฐ ซึ่ง
ในการศึกษานี้ คือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จะพบว่า
สินเชื่อที่ปล่อยให้กับ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในปริมาณมากจะส่งผลให้ยอดขายของ 
SMEs เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงปริมาณการเพิ่มขึ้นแล้วจะพบว่า
ปริมาณสินเชื่อที่ SMEs กู้ไปนั้นไม่ส่งผลให้ยอดขายของ SMEs เพิ่มมากขึ้นเท่าที่ควร ทั้งนี้ ผล
การศึกษานี้ไม่ได้เป็นการอธิบายถึงการปล่อยสินเชื่อกับ SMEs ทั้งหมด เนื่องจากข้อจํากัดทางการ
ศึกษาพอสมควรจึงทําให้ผลการศึกษานี้อธิบายได้เพียงส่วนหน่ึงเท่าน้ัน 
 SMEs ในประเทศไทยประสบกับปัญหาหลายประการ การที่รัฐบาลให้การสนับสนุนด้าน
การเงินที่ดีอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอ อาจต้องมีการสนับสนุนด้านอื่นควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ การ
คัดเลือกสถานประกอบการในการสนับสนุนด้านการเงินและการติดตามประเมินผลจึงเป็นสิ่งสําคัญ 
เพื่อให้การสนับสนุน SMEs เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติในระบบการเงินโลก: พัฒนาการ บทบาท และ  
จุดยืนของประเทศไทย 

Sovereign Wealth Fund in Global Financial System: Development,  
Role and Thai Positions 

 
เบ๊นซ์ สุดตา 

คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
บทคัดย่อ 
 

 กองทุนความม่ังคั่งแห่งชาติ (SWF) เป็นกลุ่มก้อนของเงินตราต่างประเทศที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐ บทความวิจัยชิ้นนี้ เป็นงานวิจัยเชิงเอกสารโดยอาศัยวิธีการทาง
เศรษฐศาสตร์การเมืองและเศรษฐศาสตร์กระแสหลักในการแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของ SWF 
ท่ามกลางพลวัตของระบบการเงินโลกนับแต่ระบบ Bretton Woods ล่มสลาย วิเคราะห์บทบาทของ 
SWF และบทสรุปสําหรับประเทศไทยในการตั้ง SWF ผลสรุปของงานชี้ว่า การผงาดของ SWF ใน
แต่ละช่วงของประวัติศาสตร์การเงินโลกเป็นผลมาจากพลวัตทางการเงินที่มีความผันผวนสูงและการ
ตอบสนองต่อวิกฤตการเงินหลายๆครั้ง นอกจากนั้นแล้ว SWF ยังมีบทบาทมากต่อการบริหาร
ปัจจัยมหภาคในประเทศรวมถึงบทบาทที่มากขึ้นในอุตสาหกรรมการเงินและราคาโภคภัณฑ์ ส่วน
ประเทศไทยนั้นไม่มีความเหมาะสมในการตั้ง SWF เนื่องจากข้อจํากัดทางสถาบันทั้งระบบเศรษฐกิจ
เสรีท่ีเปิดกว้างมากและบทบาทที่จํากัดของภาครัฐในเศรษฐกิจ 
 

คําสําคัญ: กองทุนความม่ังคั่งแห่งชาติ, ทุนนิยมโดยรัฐ, เฮดจ์ฟันด,์ วิกฤตการเงินโลก, ทุนสํารอง
ต่างประเทศ 
 

Abstract 
 Sovereign Wealth Fund (SWF) is pool of foreign exchange assets set up to achieve 
state purposes. This paper uses the approach of political economy as well as economics to 
show the development of SWF amid financial dynamism since the collapse of Bretton 
Woods, analyses the role of SWF and implication for Thailand in establishing its own SWF. 
The conclusion is that the rises of SWF in each period of financial history are the result of 
volatile financial dynamism and responses to financial crises. SWF also has many roles in 
domestic macro management as well as growing role in financial industry and commodity 
prices. For Thailand, there are many institutional constrains in setting up SWF due to liberal 
and highly open economic system and the limited role of state in the economy. 
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1. บทนํา 
 กองทุนความม่ังคั่งแห่งชาติหรือ Sovereign Wealth Fund (SWF) กําลังกลายเป็นที่จับตามอง
ของประชาคมโลก แม้ว่ากองทุนเหล่านี้จะมีตัวตนมาแล้วหลายทศวรรษ แต่กลับเป็นที่กล่าวขวัญกัน
มากขึ้นในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเอง โดยคําว่ากองทุนความม่ังคั่งแห่งชาติหรือ SWF นั้นมีการ
บัญญัติขึ้นเป็นทางการเป็นครั้งแรกโดยนาย Andrew Rozanov จาก State Street Global Advisors 
ในปี 2005 จากการที่ Rozanov ได้เฝ้ามองและตั้งข้อสังเกตว่า ทุนสํารองธนาคารกลางที่เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในเอเชียน้ัน จะถูกนําไปบริหารจัดการในรูปแบบใด (Rozanov, 2005)  
 SWF คือ “กองทุนการลงทุนหรือการจัดสรร วางแผน การลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่มี
รัฐบาลเป็นเจ้าของ เนื่องจาก SWF จัดตั้งโดยรัฐบาลเพื่อวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจมหาภาค SWF 
จึงถือครอง บริหาร และ จัดการสินทรัพย์เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน และใช้กลยุทธ์ทางการ
ลงทุนที่หลากหลายซึ่งต้องมีการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินในต่างประเทศด้วย SWF โดยทั่วไป
จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยเงินทุนจากการเกินดุลการชําระเงิน การซื้อขายเงินตราต่างประเทศของทางการ 
เงินทุนจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การเกินดุลงบประมาณ และ/หรือ รายได้อันเป็นผลจากการส่งออก
โภคภัณฑ์” จากการนิยามของ International Working Group of Sovereign Wealth Funds [IWG] 
(2008) โดยนิยามจาก IWG (2008) นั้นถือว่าเป็นนิยามกลางที่ลงตัวและสมควรเป็นที่อ้างอิง เพราะ
มาจากการประชุมหารือกันของบรรดาตัวแทนจาก SWF ทั้งหลาย ธนาคารโลก (World Bank) 
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และ องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD) เรียกได้ว่าเป็นนิยามที่เขียนโดยบรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างแท้จริง 
 ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมามีการออกมาพูดถึงผลกระทบต่างๆจากการผงาดขึ้นมาของทุนการเงิน
ภาครัฐที่ทรงอิทธิพลอย่าง SWF ในหลายแง่มุมไม่ว่าจะแง่ของระบบการเงิน เศรษฐกิจมหภาค 
รวมถึงด้านความม่ันคงและการต่างประเทศ ด้วยลักษณะพิเศษที่ SWF เป็นทุนการเงินที่มีขนาดใหญ่
มาก กองทุน SWF ไม่กี่กองทุนรวมกันก็สามารถมีขนาดใหญ่กว่าระบบเศรษฐกิจหรือทุนสํารองของ
หลายๆประเทศได้ ขณะเดียวกันด้วยลักษณะที่พิเศษของการเป็นทุนที่มีภาครัฐหนุนหลังและมาจาก
ประเทศกําลังพัฒนาที่ใช้รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต่างจากชาติตะวันตกที่เน้นการเปิดเสรีและ
กลไกตลาด ประเทศเจ้าของ SWF ทั้งหลายกลับมีระบบเศรษฐกิจที่รัฐเป็นใหญ่ มีการควบคุมทาง
เศรษฐกิจที่สูงแต่ก็ประสบความสําเร็จในการพัฒนาเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นแล้วประเทศเหล่านี้ไม่
ว่าจะเป็นอาหรับ จีน รัสเซีย สิงคโปร์ ก็ล้วนกําลังมีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลกด้วยเช่นกัน 
 McKinsey Global Institute (MGI) ทําการศึกษา SWF ผ่านการวิเคราะห์ทุนการเงินภาครัฐ
กลุ่มใหม่ 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผู้ส่งออกน้ํามันและธนาคารกลางในเอเชียที่มีทุนสํารองมาก โดย MGI 
(2007) มองว่าทุนการเงินภาครัฐจากประเทศผู้ส่งออกน้ํามันและชาติเอเชียเป็นพลังการเงินใหม่ที่มี
บทบาทมากขึ้นในโลกเช่นเดียวกับ Hedge Fund และ Private Equity โดยบทบาทของทุนภาครัฐ
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จากชาติส่งออกน้ํามันหรือ ทุนเปโตรดอลลาร์ (Petrodollar) นั้นจะเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความ
เสี่ยงสูง ขณะท่ีทุนจากฝั่งเอเชียจะเน้นบริหารเงินทุนสํารองเพื่อเป้าหมายด้านเสถียรภาพ ทุนการเงิน
จากรัฐบาลเอเชียจึงมีบทบาทสําคัญในตลาดพันธบัตรโดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 
 Portman (2008) ก็วิเคราะห์ผลกระทบของ SWF ไว้อย่างน่าสนใจ โดยมองว่าแรงจูงใจหลัก
ของการก่อตั้ง SWF นั้นมาจากความต้องการบริหารทุนสํารองในลักษณะเชิงรุกมากขึ้น 
ขณะเดียวกันยังมองอีกว่า SWF จะมีผลอย่างสําคัญต่อทิศทางการเคลื่อนย้ายเงินทุนโลก โดยใน
อนาคตประเทศเจ้าของ SWF จะกลายเป็นผู้ส่งออกเงินทุนไปยังประเทศตะวันตกแทน ขณะที่
ประเด็นการเคลื่อนย้ายเงินทุนนี้ Beck and Fidora (2008) มองว่า SWF จะมีผลอย่างสําคัญต่อการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเช่นกัน โดยจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณพบว่า เม่ือพิจารณา
ผลตอบแทน ขนาดของตลาดทุนและการจัดสรรการลงทุนที่อิงกับทุนสํารองในสกุลต่างๆ SWFมี
แนวโน้มที่จะโยกย้ายเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่ให้ความเสี่ยงสูงกว่าอย่างตลาดหุ้น ขณะที่เทขายเงิน
ลงทุนที่อยู่ในตลาดตราสารหนี้ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการที่ธนาคารกลางในประเทศที่มีทุนสํารองสูงเกิน
ความจําเป็น โดย Beck and Fidora (2008) กลับมองว่า ประเทศกําลังพัฒนาและญี่ปุ่นจะเป็นผู้ได้รับ
เงินทุนจาก SWF ขณะที่ประเทศตะวันตกเองจะประสบกับภาวะเงินไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ 
กระนั้นก็ตามเงินก็จะไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นของประเทศเหล่านี้เช่นกัน  
 ขณะเดียวกัน ประเด็นด้านเสถียรภาพทางการเงินก็มีการหยิบขึ้นมาถกเถียงอยู่ไม่น้อยในงาน
วรรณกรรมทั้งหลายเนื่องมาจากขนาดของสินทรัพย์ที่ใหญ่โตของ SWF และพฤติกรรมการลงทุนที่
ต่างกันตามระดับความเสี่ยง ทําให้เกิดคําถามต่อผลกระทบในแง่ของเสถียรภาพของระบบการเงิน
จาก SWF โดยงานของ Beck and Fidora (2008), Cognato (2008), Wu and Seah (2008) ต่าง
ออกมาสนับสนุนว่า SWF มีข้อดีในการเสริมสร้างเสถียรภาพในระบบการเงิน ในฐานะที่เป็นอัศวินม้า
ขาวมากอบกู้สถาบันการเงินในช่วงวิกฤตการเงินช่วง 2007-2008 นอกจากนั้นแล้ว บทบาทในฐานะ
นักลงทุนระยะยาวของ SWF ยังช่วยหนุนให้มีเสถียรภาพด้วย 
 ขณะที่ Setser (2008) และ Truman (2008) กลับเห็นแย้งในประเด็นนี้ โดย Setser (2008) 
ผสมมุมมองในเชิงความม่ันคงด้านเศรษฐกิจและการเงิน โดยมองว่าในปัจจุบัน ประเทศที่เป็นเจ้าหนี้
สหรัฐฯล้วนเป็นประเทศที่อยู่คนละขั้วในทางการเมืองทั้งสิ้น ประเทศเหล่านี้สามารถเทขายสินทรัพย์
ในระบบการเงินสหรัฐฯซึ่งย่อมส่งผลเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินได้ หากว่าเกิดการไม่ลง
รอยกับสหรัฐฯ ขณะที่ Truman (2008) นั้นมองไปที่ความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นระหว่าง SWF และ
ทุนเก็งกําไรอย่าง Hedge Fund และ Private Equity ซึ่งที่ผ่านมา SWF ได้มีการลงทุนในกองทุน
การเงินดังกล่าวอยู่มาก ซึ่งนั่นเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้กลุ่ม Hedge Fund และ Private Equity มี
กิจกรรมการเก็งกําไรที่พุ่งขึ้นได้ ซึ่งน่ันย่อมส่งผลเสียต่อเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวมด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 งานชิ้นนี้มุ่งใช้การวิเคราะห์ทางทฤษฎีเพื่อทําความเข้าใจพัฒนาการและบทบาทของ SWF ใน
ระบบการเงินโลก และความเป็นไปได้ในการตั้ง SWF ของประเทศไทย 
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3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร โดยนําเอาแนวการวิเคราะห์ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
การเมืองเพื่อให้เห็นภาพต่อเนื่องที่กว้างไกลมากขึ้น เพื่อให้เห็นการเชื่อมโยงกันของพัฒนาการระบบ
การเงินโลกและการเติบโตของ SWF ในระดับของโครงสร้าง โดยงานวิจัยชิ้นนี้จะอาศัยทฤษฎี 
Régulation Theory ของสํานักฝรั่งเศสพิจารณาพลวัตของสิ่งที่เรียกว่า Monetary Regime โดยแกน
หลักของการวิเคราะห์จะอยู่ที่พัฒนาการทางการเงินของสหรัฐฯที่เป็นศูนย์กลางของระบบทุนนิยม
โลกในแต่ละช่วงเวลา  
 

4. พัฒนาการของ SWF ในกระแสการเงินโลก 
 กองทุน SWF กองทุนแรกของโลกนั้นเกิดขึ้นในประเทศคูเวต โดยจัดตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 
1953 โดยใช้ชื่อว่า Kuwait Investment Board โดยมีสํานักงานในกรุงลอนดอน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
บริหารความม่ังคั่งที่ได้จากการขายนํ้ามันของคูเวตเพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการจัดตั้งรัฐบาลของคูเวตเอง
เม่ือได้รับเอกราชจากอังกฤษ แต่แท้จริงแล้วแนวคิดในการจัดตั้ง SWF จริงๆนั้น อังกฤษต้องการ
ริเริ่มที่หมู่เกาะคิริบาติก่อน ซึ่งอาณานิคมแห่งนี้ก็มีทรัพยากรแร่ฟอสเฟตมากมาย และมีประชากร
น้อยเช่นเดียวกับคูเวตด้วย โดยวัตถุประสงค์หลักที่อังกฤษต้องการให้มีการตั้ง SWF ในตอนนั้นก็
เพื่อให้อาณานิคมบางส่วนที่มีศักยภาพดูแลตัวเอง หลังจากที่อังกฤษเสียหายหนักหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 และไม่มีเงินพอที่จะดูแลประเทศอาณานิคมอีกต่อไป (Weiner, 2010: 127-128)  
 แต่หากพิจารณาจากมุมมองทางทฤษฎีแล้ว การเกิดขึ้นของ SWF ที่มีนัยสําคัญในพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจและการเงินโลกจริง ๆ นั้นก็คือ ช่วงหลังจากที่ระบบ Bretton Woods ล่มสลายอย่าง
เป็นทางการในปี 1971 หลังจากสหรัฐฯประกาศยกเลิกการนําเงินดอลลาร์มาแลกคืนเป็นทองคําได้
กับทางการสหรัฐฯ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ร่วงลงอย่างหนักและสร้างความปั่นป่วนต่อระบบการเงิน
โลกเป็นอย่างมากตลอดทศวรรษที่ 1970 ทั้งนี้เนื่องจากว่า การลงทุนข้ามประเทศและมีลักษณะของ 
Portfolio Management เช่นเดียวกับนักลงทุนสถาบันเอกชนทั่วๆไปของ SWF นั้นก็เกิดขึ้นในช่วงนี้
ด้วย โดย SWF ของคูเวตเริ่มซื้อหุ้นบริษัทขนาดใหญ่เป็นครั้งแรกโดยประเดิมไปที่หุ้นเดมเลอร์ในปี 
1972 (Monitor Group, 2008: 15) นอกจากนั้นแล้วในปี 1976 กองทุน ADIA (Abu Dhabi 
Investment Authority) ของ UAE ก็มีการแบ่งส่วนงานการลงทุนที่ชัดเจนขึ้นตามลักษณะของ
สินทรัพย์มีทั้ง แผนกหุ้นและพันธบัตร แผนกบริหารสภาพคล่อง (Treasury) และ แผนก
อสังหาริมทรัพย ์
 ในช่วงนั้นมีการเกิดขึ้นของ SWF สําคัญ 2 กองทุนคือ Temasek Holdings ของสิงคโปร์ในปี 
1974 และ ADIA ของ UAE ในปี 1976 โดยทั้ง 2 กองทุนเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ Oil Shock ในปี 
1973 ส่งผลให้ราคาน้ํามันพุ่งขึ้นตลอดช่วงที่เหลือของทศวรรษที่ 1970 นั่นทําให้เกิดเงินทุนไหลเข้า
มหาศาลมายังประเทศผู้ส่งออกน้ํามันในตะวันออกกลาง ซึ่งนอกจากจะขายน้ํามันเป็นดอลลาร์แล้ว 
ค่าเงินของตัวเองยังผูกค่าคงที่กับเงินดอลลาร์ด้วย ก่อให้เกิดสหสัมพันธ์ทางการเงินแบบ 2 ชั้น
ระหว่างชาติอาหรับผู้ส่งออกน้ํามันและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะเดียวกันเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าเม่ือเทียบ
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กับเงินเยนและมาร์กเยอรมันในช่วงนั้น ก็ส่งผลให้ราคาสินค้านําเข้ามายังประเทศเหล่านี้แพงขึ้นด้วย 
ดังนั้นการจัดตั้ง SWF เพื่อบริหารเงินจากการค้านํ้ามันไม่ให้เสื่อมค่าลงและต่อสู้กับความปั่นป่วนของ
เศรษฐกิจโลกในช่วงนั้นจึงเป็นความจําเป็นตามสถานการณ์อย่างไม่ต้องสงสัย 
 กรณีของสิงคโปร์เองนั้นก็ได้รับกระแสเงินไหลเข้าอย่างมหาศาลอันเนื่องมาจากวิกฤตน้ํามัน
โลกในปี 1973 ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากว่า ก่อนหน้าที่สิงคโปร์จะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เสือแห่งเอเชียได้
นั้น ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งพาอุตสาหกรรมน้ํามันในการขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ช่วงก่อน
ได้รับเอกราชแล้ว โดยปี 1961 โรงกลั่นแห่งแรกในสิงคโปร์ก็เกิดขึ้น (Siddayo, 1977: 144) และ
หลังจากนั้นสิงคโปร์ก็อาศัยข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และการขับเคลื่อนนโยบายผลักดันตัวเองสู่การ
เป็นศูนย์กลางน้ํามันชั้นนําของเอเชียและของโลก และการลงทุนในภาคปิโตรเลียมก็เป็นแหล่งที่มา
สําคัญของเงินตราต่างประเทศในสิงคโปร์ด้วย โดยเป็นการลงทุนโดยต่างชาติ 100% (Haggard and 
Cheng, 1988: 99) และนั่นก็ส่งผลให้สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางการกลั่นน้ํามันใหญ่เป็นอันดับ 3 
ของโลกหลังวิกฤตน้ํามันปี 1973 เป็นรองแค่ฮูสตันและร็อทเทอร์ดัม (Siddayo, 1977: 135) 
 นอกจากอุตสาหกรรมการกลั่นแล้ว ความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน นโยบาย และข้อ
ได้เปรียบด้านที่ตั้งยังช่วยให้สิงคโปร์ดึงธุรกิจปิโตรเลียมได้ตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําและอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องอื่นๆ โดยสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น การต่อและซ่อมเรือ การสร้างและ
ให้บริการด้านแท่นขุดเจาะน้ํามัน การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การสํารวจปิโตรเลียม และ
อุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางน้ําด้วย (Lim, 1977: 65; Siddayo, 1977: 129) และด้วยบทบาท
อย่างสูงของภาคปิโตรเลียมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ทําให้ในช่วงทศวรรษที่ 1960 จนถึงต้น
ทศวรรษที่ 1970 ภาคปิโตรเลียมกลายเป็นแหล่งเงินตราต่างประเทศสําคัญของสิงคโปร์ทั้งในรูปของ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI การส่งออก และรายได้จากภาคบริการด้วย ทําให้ไม่น่า
แปลกใจเลยว่า เม่ือเกิดวิกฤตน้ํามันขึ้น สิงคโปร์จะมีเงินทะลักเข้ามากมายจนเพียงพอที่จะนํามา
จัดตั้ง SWF ได้  
 ความผันผวนของเงินดอลลาร์และความเสี่ยงทางการเมืองในตะวันออกกลางได้ส่งผลซ้ําเติม
เศรษฐกิจโลกต่อเนื่องมาจนถึงช่วงรอยต่อทศวรรษใหม่ โดยหลังจากวิกฤตน้ํามันครั้งที่ 1 ในปี 1973 
แล้ว ก็เกิดวิกฤตน้ํามันคร้ังที่ 2 ตามมาอีกในปี 1979-1980 ในช่วงปฏิวัติอิหร่าน ส่งผลให้ราคาน้ํามัน
พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องขึ้นไปอีก นํามาซึ่งเงินตราต่างประเทศมหาศาลทะลักเข้าสู่ผู้ส่งออกน้ํามันทั้งหลาย 
และคราวนี้ด้วยผลจากวิกฤตน้ํามันครั้งที่ 2 จึงได้เห็น SWF ก่อกําเนิดขึ้นเพิ่มเติมในช่วงนี้โดยในปี 
1980 มีการตั้ง Alaska Permanent Fund และ State General Reserve Fund ขึ้นมาบริหารรายได้
จากการค้าน้ํามันของรัฐอลาสก้า ประเทศสหรัฐและของประเทศโอมานตามลําดับ จากนั้นในปี 1981 
ก็เกิดกองทุน GIC ของสิงคโปร์ขึ้นจากการที่เงินตราต่างประเทศของสิงคโปร์พอกพูนขึ้นตามราคา
น้ํามันที่สูงขึ้นและเงินทุนจากญี่ปุ่นที่ เริ่มย้ายฐานมายัง 4 เสือเอเชียในช่วงทศวรรษที่ 1970 
ต่อจากนั้นในปี 1983 ประเทศเพื่อนบ้านอย่างบรูไนก็เดินตามสิงคโปร์ ตั้ง Brunei Investment 
Agency ขึ้นมา 
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  เม่ือเข้าสู่ทศวรรษที่ 1990 สงครามเย็นสิ้นสุดลง ทําให้สหรัฐฯมีอํานาจเหนือระบบเศรษฐกิจ
โลกแบบเบ็ดเสร็จ หลังจากที่คู่แข่งทางอํานาจโลกอย่างสหภาพโซเวียตล่มสลาย ประเทศอดีต
คอมมิวนิสต์ทั้งโลกได้หันเข้าสู่ระบบทุนนิยมอย่างเต็มตัว สหรัฐฯในยุคของคลินตันได้เปิดเกมผลักดัน
ระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ไปทั่วโลกด้วยการเผยแพร่แนวนโยบายฉันทามติวอชิงตันไปยังประเทศผู้
มาใหม่ทางทุนนิยมทั้งหลาย ส่งผลให้ตลาดการค้า การผลิต และการเงินขยายตัวไปทั่วโลก ก่อให้เกิด
ทางเลือกการลงทุนใหม่ๆที่หลากหลายทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายทั้ง
ประเทศอดีตค่ายคอมมิวนิสต์ หรือดาวรุ่งดวงใหม่ในเอเชียท่ีได้รับอานิสงส์จากการเคลื่อนย้ายทุนของ
ญี่ปุ่น นอกจากนั้นแล้วราคาน้ํามันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากสิ้นสุดสงครามอิรัก-อิหร่านในต้น
ทศวรรษที่ 1980 และเงินดอลลาร์เริ่มมีเสถียรภาพ ก็ส่งผลดีต่อบรรยากาศทางเศรษฐกิจและการ
ลงทุนทั่วโลกด้วย 
 ในช่วงทศวรรษที่ 1990 นั้น ก็มีการตั้ง SWF ขึ้นมาด้วยเช่นกัน แต่บริบทการตั้ง SWF ในช่วง
นี้จึงดูจะสวนทางกับในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา การตั้ง SWF จะเน้นการบริหาร “เงินส่วนเกิน” แต่
ในช่วงนี้เป็นเหมือนการบริหารจัดการรายได้ที่มีแนวโน้ม “ต่ําลง” จากการที่ระดับราคาน้ํามันซึ่งเป็น
โภคภัณฑ์ที่เป็นหัวใจหลักของระบบเศรษฐกิจโลกนั้นมีราคาลดต่ําลงต่อเนื่องและยาวนาน ฉะนั้นการ
บริหารเงินเก็บที่มีมาแต่ก่อนในยุคที่ราคาน้ํามันสูงมากและเงินไหลเข้าก้อนใหม่ที่มีความม่ันคงต่ําลง
จึงต้องมีการจัดตั้งกองทุน SWF มาบริหารจัดการกระแสรายได้ให้มีความต่อเนื่องคงตัว ตัวอย่างเช่น 
การตั้งกองทุน Government Pension Fund – Global ของนอร์เวย์ในปี 1990 หรือ Pula Fund ของ
บอสต์วานาซึ่งเป็นผู้ส่งออกเพชรรายใหญ่ที่สุดของโลกจากแอฟริกาในปี 1994 
 แต่จุดเปลี่ยนสําคัญของช่วงนี้คือ ช่วงหลังปี 1997 ซึ่งก่อให้เกิดการปรับกระบวนทัศน์สําคัญ
ของการตั้ง SWF ทั่วโลก หลังจากที่การดําเนินนโยบายเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างสุดขั้ว
ตามแนวฉันทมติวอชิงตันและความเยาว์วัยของประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายต่อการบริหารจัดการความ
ผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่รวดเร็วมาก ส่งผลให้คลื่นแห่งวิกฤตการเงินและการพังลงของ
ค่าเงินเข้าถาโถมบรรดาประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายไล่ตั้งแต่เม็กซิโกในปี 1994, เอเชียตะวันออกในปี 
1997, รัสเซียและบราซิลในปี 1998 และอาร์เจนติน่าและตุรกีในปี 2000 (Yagci, 2001 : 11) วิกฤตที่
เข้าถล่มประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายและราคาโภคภัณฑ์ที่ต่ําลงกว่าเดิม ส่งผลให้เกิดการตั้งกองทุนใน
ลักษณะที่เป็น กองทุนรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Stabilization Fund) ขึ้น ทั้งในเอเชีย 
ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา ทั้งนี้เนื่องด้วยรัฐบาลในหลายๆประเทศพึ่งพิงการส่งออกโภคภัณฑ์ใน
ฐานะแหล่งเงินตราต่างประเทศและรายได้ทางการคลัง ทําให้เม่ือราคาโภคภัณฑ์ลดลงย่อมส่งผลต่อ
ฐานะทางการคลังของประเทศตามไปด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการตั้ง SWF ขึ้นมาเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจเกิด
อาการช็อคและสะดุดตัวลงในยามที่ราคาโภคภัณฑ์ลดลง โดยกองทุนในลักษณะนี้ที่มีการตั้งใน
ประเทศผู้ส่งออกโภคภัณฑ์ได้แก่ Oil Stabilization Fund ของอิหร่านในปี 1999, Oil Revenues 
Stabilization Fund ของเม็กซิโก, State Oil Fund ของอาร์เซอร์ไบจัน และ Kazakhstan National 
Fund ของคาซัคสถานในปี 2000 และแม้แต่ประเทศในเอเชียเองอย่างเช่นไต้หวันก็มีการตั้ง SWF 
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ด้วย ชื่อว่า National Stabilization Fund ในปี 2000 เพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดทุน (Lyon, 2007: 
142)  
 นวัตกรรมในด้านของ Stabilization Fund ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ การเกิดขึ้นของ SWF ของ
เวเนซูเอล่าที่ชื่อ Investment Fund for Macroeconomic Stabilization โดยถือเป็นกองทุนแรกที่
ตั้งขึ้นเพื่อการจัดสรรเงินทุนเพื่ออุดหนุนภาคเศรษฐกิจที่มิใช่โภคภัณฑ์ (Non-Commodity Sector) 
เพื่อลดการพึ่งพาภาคการส่งออกโภคภัณฑ์มากเกินไปในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นครั้งแรกที่มี
การตั้ง SWF ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ 
 แต่ศตวรรษที่ 21 ถือเป็นช่วงที่มีการตั้ง SWF มากที่สุดก็ว่าได้ มากกว่าช่วงที่ผ่านมาตลอด
ประวัติศาสตร์ของ SWF ในทุกๆช่วง (Monitor Group, 2008: 16) จากกระแสเงินมหาศาลที่ไหลเข้า
ประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายผ่านทางการเกินดุลการค้ามากมายโดยเฉพาะในเอเชีย ซึ่งเกาะกระแสการ
เติบโตของจีนในฐานะที่เป็นส่วนสําคัญของห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่ระดับภูมิภาคและระดับโลก เม่ือ
การส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศซึ่งโดยหลักแล้วอยู่ที่สหรัฐฯและยุโรป ก็ย่อมก่อให้เกิดความ
ต้องการสินค้าชิ้นส่วนมากขึ้นไปด้วย รวมถึงโภคภัณฑ์ที่สําคัญต่อการผลิตอย่างพลังงานและแร่ธาตุ 
ส่งผลให้กระแสความม่ังคั่งเหล่านี้กระจายไปทั่วโลกด้วย (สมภพ มานะรังสรรค์, 2552: 11-12, 95) 
ทั้งนี้ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้กระแสเงินเหล่านี้ไหลเข้ามาสู่ประเทศกําลังพัฒนาทั้งเอเชียและบรรดาผู้
ส่งออกโภคภัณฑ์ก็เป็นผลมาจากนโยบายการเงินและการคลังในสหรัฐฯหลังฟองสบู่ไอทีแตกที่ลด
ดอกเบี้ยนโยบายลงต่ําเป็นประวัติการณ์และการขาดดุลการคลังมหาศาลในช่วงของบุช ส่งผลให้เกิด
การขยายตัวของการบริโภคและสินเชื่อต่างๆ และทําให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงด้วย  
 เม่ือเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงย่อมก่อให้เกิดแรงจูงใจให้มีการไล่ซื้อเงินดอลลาร์เหล่านี้คืนจาก
ประเทศกําลังพัฒนา โดยท้ังจีนและชาติอาหรับท่ีส่งออกน้ํามันต่างก็ตรึงค่าเงินตัวเองคงที่กับดอลลาร์
ทั้งน้ัน ขณะที่ประเทศในเอเชียอื่นๆแม้จะลอยตัวค่าเงิน แต่ก็ลอยตัวแบบมีการจัดการและต้องพึ่งการ
ส่งออกเช่นเดียวกัน และนั่นก็นํามาสู่การทุ่มซื้อเงินดอลลาร์ครั้งใหญ่จากธนาคารกลางทั่วโลก และมี
ผลต่ออัตราดอกเบี้ยระยะยาวในสหรัฐฯลดต่ําลงด้วย จากการที่ เงินจากทุนสํารองเหล่านี้เข้าสู่ตลาด
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (MGI, 2007: 83-86) และแน่นอนว่า เม่ือดอกเบี้ยระยะยาวต่ําลงเรื่อยๆ
ขณะท่ีเงินดอลลาร์อ่อนตัวลง ก็ย่อมทําให้บรรดาประเทศที่ถือเงินดอลลาร์มหาศาลนี้คิดตั้ง SWF เพื่อ
เพิ่มผลตอบแทนและหาทางใช้ประโยชน์จากเงินส่วนเกินน้ีให้มากขึ้น 
 

5. บทบาทของ SWF 
 แม้ว่า SWF จะเกิดขึ้นมานานแล้ว แต่การถกเถียงและวิเคราะห์บทบาทของกองทุนเหล่านี้กลับ
มีขึ้นไม่นานมานี้เอง โดยเริ่มจากงานของ Rozanov (2005) ขณะเดียวกันบทบาทของ SWF ก็
เปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกที่เปลี่ยนไปด้วย และด้วยความพิเศษ
ของ SWF ที่ส่วนมากมีท่ีมาจากประเทศที่มีการควบคุมทางเศรษฐกิจและการเมืองสูง ย่อมก่อให้เกิด
การซ้อนทับกันของบทบาทของ SWF ในหลากมิติดังต่อไปนี้ 
 บทบาททางนโยบายในประเทศ แน่นอนว่ากองทุนเหล่านี้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลของประเทศ
หนึ่ง มีกฎหมายรองรับชัดเจนและมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนในการจัดตั้ง ซึ่งจากการวิเคราะห์ในส่วน
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ของพัฒนาการของ SWF นั้นเห็นได้ชัดว่า SWF ที่เกิดในแต่ละช่วงนั้นมีโครงสร้างและวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกัน โดย Singh (2008) ได้แบ่ง SWF ตามวัตถุประสงค์ออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กองทุนรักษา
เสถียรภาพ (Stabilization Funds), กองทุนเพื่อการออมระยะยาว (Saving Funds) และกองทุน
สํารองบํานาญ (Pension Reserve Funds) แต่ทั้งนี้การแบ่งประเภทของ SWF ตามบทบาทของ 
Singh (2008) นั้นก็จํากัดแต่ในหมู่ SWF ของประเทศส่งออกโภคภัณฑ์เท่านั้น 
 นอกจากบทบาทในลักษณะของการเป็นเหมือน “คลังเก็บเงินสํารอง” ไว้แล้ว SWF จํานวนมาก
ก็ถูกตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นการช่วยเรื่องการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานในประเทศ (Singh, 2008: 3) การกระจายตัวทางเศรษฐกิจ (Economic 
Diversification) ซึ่งการตั้ง SWF เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านนี้มักจะกระจุกตัวอยู่ในประเทศผู้ส่งออก
โภคภัณฑ์ทั้งหลาย และในบางกรณีก็ตั้งเพื่อการแข่งขันในภาคการเงินโลกด้วย ตัวอย่างก็เช่น 
Istithmar World ของ UAE ที่ตั้งเพื่อสนับสนุนดูไบในการเป็นศูนย์กลางการเงินโลก (Lyon, 2007: 
143) หรือ Korea Investment Corporation (KIC) ของเกาหลีใต้ที่ก็มีวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งก็เพื่อ
พัฒนาภาคการเงินของประเทศเช่นกัน (Ibid: 140)   
 ในบางครั้งการเกิดเหตุไม่คาดฝันก็ส่งผลให้ SWF บางแห่งทําหน้าที่นอกเหนือจาก
วัตถุประสงค์เบื้องต้นท่ีตั้งเอาไว้ในฐานะเครื่องมือของรัฐในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตัวอย่างก็เช่น 
ในช่วงวิกฤตการเงินรุนแรงหลัง Lehman ล้มในปี 2008 SWF บางแห่งถูกเรียกกลับไปอุ้มภาค
การเงินในประเทศเพื่อไม่ให้ล้มตามตะวันตกไปด้วย เช่น CIC ของประเทศจีนที่เข้าไปช้อนซื้อหุ้น
ธนาคารของรัฐ หรือ KIA ของคูเวตที่รับหน้าที่พยุงราคาหุ้นในประเทศไม่ให้ร่วงหนักไปกว่านี้ 
 บทบาทในอุตสาหกรรมการเงิน  ด้วยขนาดการลงทุนที่ใหญ่โตและขอบข่ายการลงทุนที่
กว้างขวาง ทําให้ SWF เป็นผู้เล่นรายสําคัญในระบบการเงินโลกที่น่าจับตามอง จากที่ผ่านมาทุน
การเงินเอกชนที่มีบทบาทมากทั้งในการลงทุนระยะยาวและการเก็งกําไรระยะสั้น แต่ทว่าวิกฤต
การเงินที่ผ่านมาก็ส่งผลให้โลกการเงินมีการพลิกโฉมไปอย่างสําคัญ โดยในช่วงปี 2007- กลางปี 
2008 บรรดา SWF ได้เข้าไปกอบกู้ระบบการเงินตะวันตกที่กําลังจะล้มละลายด้วยการอัดฉีดเงินกว่า 
92,000 ล้านดอลลาร์เข้าสู่สถาบันการเงินเหล่านั้น (Kern, 2008: 10) 
 นอกจากนั้นแล้ว ด้วยกิจกรรมการลงทุนที่หลากหลายและมีปริมาณมาก ทําให้ SWF 
กลายเป็นลูกค้ารายใหญ่ของธุรกิจด้านหลักทรัพย์และที่ปรึกษาการลงทุนมากมาย สถาบันการเงิน
ใหญ่ๆในปัจจุบันได้มีการตั้งแผนก SWF ขึ้นมาเป็นการเฉพาะเพื่อทําการติดต่อและเจรจาธุรกิจกับ
ลูกค้ากลุ่ม SWF ทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันอย่างมากในหมู่สถาบันการเงินเอกชนในการชิง
ส่วนแบ่งธุรกิจกับนักลงทุนรายใหญ่ของโลกประเภทนี้ 
 อีกแนวโน้มหนึ่งที่น่าจับตามองก็คือ บทบาทของ SWF ที่มีต่ออุตสาหกรรม Hedge Fund ซึ่ง
ที่ผ่านมาบรรดากองทุนในตะวันออกกลางได้เข้าไปลงทุนในกองทุน Hedge Fund ต่างๆเป็นจํานวน
มาก และถือเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนใน Hedge Fund รายใหญ่ที่สุดของโลกเลย (MGI, 2007: 99-100) 
และหลังจากเสียหายหนักจากการเข้าไปลงทุนในหุ้นสถาบันการเงินช่วง 2007-2008 กองทุนใน
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เอเชียท้ังสิงคโปร์และจีนก็รุกคืบถึงขั้นจัดตั้ง Hedge Fund ของตัวเองขึ้นมาด้วยเพื่อกลบผลขาดทุนที่
ผ่านมาและเพิ่มอัตราผลตอบแทน 
 ราคาทรัพยากร การที่เงินดอลลาร์อ่อนค่าย่อมสร้างแรงจูงใจให้ SWF ทั้งหลายมองหา
สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง และหักล้างกับเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงได้ ที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าการลงทุน
ในตราสารการเงินที่ขาดสินทรัพย์ที่มีตัวตนหนุนหลังก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโลก
อย่างมาก บรรดา SWF ต่างๆก็เข็ดกับบทเรียนนี้มากขึ้น ทําให้นับแต่หลังวิกฤตการเงินที่ผ่านมา 
การลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวอย่างที่ดินอสังหาริมทรัพย์ และสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นที่นิยมมากขึ้น 
(Monitor Group, 2011) CIC ซึ่งเป็น SWF ของจีนก็อาศัยการโหมลงทุนในโภคภัณฑ์ทําให้สามารถ
พลิกกลับมามีกําไรได้ต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การเข้าซื้อทรัพยากรและที่ดินของ SWF ที่มี
แนวโน้มสูงขึ้นในอนาคตย่อมส่งผลให้ราคาโภคภัณฑ์และเงินเฟ้อสูงขึ้นในระยะยาวด้วย  
 
6. ประเทศไทยกับ SWF 
 ในช่วงที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2008 มีการถกเถียงมากในประเด็นของการจัดตั้ง SWF ซึ่งในช่วง
ของรัฐบาลพรรคพลังประชาชนก็มีความพยายามจะจัดตั้งกองทุน SWF ขึ้นมาแต่ก็ล้มไปเสียก่อน 
มาถึงยุคของรัฐบาลประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยก็มีความพยายามที่จะจัดการเรื่องของการบริหาร
ทุนสํารองที่มากมายเป็นประวัติการณ์ให้มีประสิทธิภาพในลักษณะของการตั้ง SWF เช่นกันแต่ทุก
วันน้ียังไม่มีความชัดเจนและก็ถูกคัดค้านจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 เม่ือมองดูภาพรวมทั้งหลายด้วยมุมมองทางเศรษฐศาสตร์การเมืองแล้ว นอกจากการมีเงินทุน
สํารองอยู่มากมายแล้ว ปัจจัยท่ีจะมากําหนดความเหมาะสมในการตั้ง SWF นั้นมีดังต่อไปนี ้
 1.บทบาทภาครัฐ ประเทศที่เป็นเจ้าของกองทุน SWF ขนาดใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ
เกิดใหม่ทั้งหลายมักเป็นประเทศที่มีการควบคุมและ/หรือรวมศูนย์ทางเศรษฐกิจสูง มีรัฐเป็นตัวนําใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มีรัฐเป็นผู้บริหารจัดการสินทรัพย์และทิศทางเศรษฐกิจอย่างเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด ทั้งนี้เน่ืองจากว่า SWF ถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายของรัฐ ทําให้ต้องมี
การทํางานประสานกับองคาพยพอื่นๆของรัฐเพื่อให้สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านนโยบาย
ต่างๆได้ 
 2.ระบบการปกครองภายในประเทศ แน่นอนว่าหากระบบเศรษฐกิจอยู่ในลักษณะที่รวมศูนย์ 
มีรัฐวิสาหกิจเป็นผู้นําและเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต และภาครัฐเป็นผู้ควบคุมปัจจัยมหภาคต่างๆ 
การเมืองภายในประเทศย่อมมีบรรยากาศที่ค่อนไปทางรวมศูนย์ไปด้วย อยู่ในลักษณะที่เป็นเผด็จการ 
ไม่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนขั้วอํานาจมากนัก เพื่อให้การบริหารจัดการต่างๆมีความคล่องตัว ทั้งนี้ต้อง
ไม่ลืมอีกว่า การลงทุนของ SWF นั้น ต้องมีการรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นและมีการบริหารงานที่ยาวนาน
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและตอบสนองกับนโยบายของภาครัฐด้วย 
 3.ระบบการเงิน หรือภาษาทางทฤษฎีก็คือ Monetary Regime ซึ่งบรรดาประเทศที่เป็น
เจ้าของ SWF ส่วนมากจะมีระบบการเงินที่ปิดและมีการควบคุมสูง ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่
หรือมีการแทรกแซงจากธนาคารกลางมากเช่น กรณีของจีนหรือชาติอาหรับ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว
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ตลาดการเงินในประเทศต้องมีการจํากัดไม่ให้มีการลงทุนจากต่างชาติมากเกินไป เพื่อรักษา
เสถียรภาพโดยรวมของระบบการเงินด้วย 
 หากประเทศไทยมีการตั้ง SWF ขึ้นมาได้จริงๆ แน่นอนว่าประเทศไทยย่อมมีทางเลือกในการ
บริหารทุนสํารองมากขึ้น เกิดความยืดหยุ่นในการเลือกสินทรัพย์ลงทุนและเพิ่มผลตอบแทนให้สูงขึ้น
ได้ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของค่าเงินสกุลหลักทั้งดอลลาร์และยูโรที่เป็นองค์ประกอบหลักของทุน
สํารอง ขณะเดียวกันการตั้ง SWF จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาระบบการเงินในประเทศได้อีก
ทางหนึ่งผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลกับสถาบันการเงินชั้นนําของโลก นอกจากนั้นแล้วการ
มี SWF จะช่วยให้ประเทศไทยเข้าถึงและรับรู้มุมมองในเชิงลึกของมหาอํานาจใหม่ทางเศรษฐกิจโลก
จากประเทศเกิดใหม่ผ่านการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ SWF ขนาดใหญ่ และการเข้าร่วมประชุม
ประจําปีของ SWF ทั่วโลกที่ชื่อว่า การประชุมระหว่างประเทศของกองทุนความม่ังคั่งแห่งชาติ 
(International Forum of Sovereign Wealth Funds) 
 แต่เม่ือพิจารณาจากทั้ง 3 ปัจจัยข้างต้นจะพบว่า ในทางปฏิบัติแล้ว ประเทศไทยไม่อยู่ใน
ฐานะที่จะตั้ง SWF ได้เลย ทั้งนี้เนื่องจากว่า ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่เปิด
กว้างในทุกด้าน ไม่มีการควบคุมเงินทุนที่เข้มงวดเหมือนจีนหรือตะวันออกกลาง สังเกตได้จากราคา
ตราสารการเงินและค่าเงินบาทที่มีความผันผวนสูงและถูกเก็งกําไรโดยต่างชาติมาก หากมีการตั้ง 
SWF ขึ้นมา ย่อมเท่ากับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงทางการเงินของประเทศเข้าไปอีก การลงทุนของ 
SWF ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น ย่อมส่งผลต่อความผันผวนของค่าเงิน และด้วยสภาพ
เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันเองที่โลกมีความเสี่ยงจากวิกฤตในยุโรป การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีน 
และราคานํ้ามันท่ีอาจพุ่งขึ้นได้จากวิกฤตในตะวันออกกลาง  SWF ย่อมเสี่ยงขาดทุนมหาศาลในระยะ
สั้นๆได้ และนั่นจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อค่าเงินและความเชื่อม่ันต่อระบบเศรษฐกิจและระบบ
การเงินของประเทศ เงินทุนจะไหลออกจากระบบตลาดทุนอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับ
ว่าประเทศไทยในยามนี้มีความสามารถในการหาเงินตราต่างประเทศเข้ามาได้น้อยลงจากภาคการ
ส่งออกที่อาจชะลอตัวลงและต้นทุนการนําเข้านํ้ามันท่ีปรับสูงขึ้น 
 และหากประเทศไทยต้องการใช้ SWF เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจก็จะติดปัญหาตรงที่ว่า ระบบ
เศรษฐกิจของไทยนั้นเป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นบทบาทของภาคเอกชนมากกว่าภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
ไทยส่วนใหญ่อยู่ในกิจการด้านสาธารณูปโภคแถมกําลังทยอยถูกแปรรูปไปเรื่อยๆด้วย ต่างจาก
ประเทศอย่างจีน สิงคโปร์ หรือ UAE ที่ทุนภาครัฐมีบทบาทในทุกอุตสาหกรรม การตั้ง SWF เพื่อไป
ซื้อกิจการขนาดใหญ่ในต่างประเทศเพื่อหวังเชื่อมโยงมายังภายในประเทศอาจให้ประโยชน์ที่จํากัดใน
การพัฒนา อีกทั้งการที่ประเทศไทยอยู่ในภาวะที่ธุรกิจกับการเมืองแยกกันไม่ออก ก็อาจก่อให้เกิด
ภาวะของ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ที่ SWF ถูกใช้เป็นเครื่องมือให้ประโยชน์คนเฉพาะกลุ่มควบคู่ไปกับ
การออกนโยบายที่เอื้อพวกพ้องได้ ทั้งนี้ตัวอย่างของการที่นักการเมืองเข้ามาล้วงลูกในโลกนี้ก็มีให้
เห็นแล้วคือ กรณีของ Excess Crude Account (ECA) ของไนจีเรียที่ตั้งขึ้นในปี 2003 โดยในปี 2007 
ซึ่งไนจีเรียได้ผู้นําคนใหม่คือ อุมารู ยาร์อาดัว และขณะนั้นเงินของ ECA มีมากกว่า 20,000 ล้าน
ดอลลาร์ แต่ด้วยปัญหาของข้อกฎหมายที่ไม่ชัดเจนในเรื่องของการจัดสรรเงินไปยังหน่วยงานใน
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ระดับต่างๆทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และปัญหาการทุจริตที่รุนแรง ส่งผลให้ภายใน 3 ปี เงินของ 
ECA เหลือเพียง 3,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน 2010  
 

7. บทสรุป  
 SWF นั้นไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่ในระบบการเงินโลก แต่มีตัวตนมานานย้อนไปถึงตั้งแต่สมัยหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในทุกๆช่วงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเงิน
โลกที่ มีการพลิกผันอย่างสําคัญ เนื่องมาจากพลวัตในระบบการเงินที่ถูกขับเคลื่อนโดยการ
เปลี่ยนแปลงในศูนย์กลางการเงินสําคัญของโลกอย่างสหรัฐฯและวิกฤตการเงินทั่วโลกในหลายๆครั้ง 
ส่งผลให้เกิด SWF ที่มีโครงสร้างและวัตถุประสงค์แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาตามสภาพของปัจจัย
ภายในประเทศและสิ่งที่เกิดขึ้นนอกประเทศในช่วงเวลานั้นๆ 
 SWF ถือเป็นเครื่องมือใหม่ในทางนโยบายของรัฐในการบรรลุเป้าหมายต่างๆทั้งการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเป็นแหล่งเงินออมในอนาคต และเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนา
เศรษฐกิจ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ จึงต้องมีการนําเงินส่วนเกินในรูปของทุนสํารองและ
รายได้จากการขายโภคภัณฑ์ไปลงทุนทั่วโลก ส่งผลให้ SWF มีบทบาทในเวทีเศรษฐกิจและการเงิน
โลกในช่วงที่ผ่านมา เป็นตัวแปรสําคัญต่อการไหลเวียนของเงินทุนข้ามประเทศจากการเข้าไปลงทุน
ในกิจการต่างๆทั่วโลก โดยในช่วงต้นของวิกฤตการเงินในปี 2007-2008 SWF มีบทบาทอย่างมากใน
การกอบกู้ความเชื่อม่ันท่ีมีต่อระบบสถาบันการเงินในตะวันตก แต่หลังจากถูกพิษการเงินเข้าเล่นงาน
จนขาดทุนไปมาก SWF ก็เบนเข็มการลงทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนมากขึ้นทั้ง Hedge 
Fund และสินทรัพย์ที่มีตัวตนต่างๆทั้งที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ และสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งการลงทุนใน
สินค้าโภคภัณฑ์ของ SWF นอกจากจะช่วยให้ผลตอบแทนสูงขึ้นแล้ว ย่อมมีผลต่อราคาในระยะยาว
ของโภคภัณฑ์ที่อาจมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อทั่วโลก และอาจส่งผลสําคัญต่อ
ค่าเงินดอลลาร์ได้ให้อ่อนลงอีกด้วย 
 สําหรับประเทศไทยนั้นเมื่อพิจารณาถึงข้อดีในการตั้ง SWF ขึ้นมานั้นประโยชน์ที่ได้จะจํากัดวง
อยู่แต่เฉพาะในด้านการเงินและเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ประโยชน์ในเชิงของเศรษฐกิจมหาภาค
โดยรวมนั้นไม่มากด้วยข้อจํากัดของโครงสร้างสถาบันของประเทศทั้งบทบาทภาครัฐ ระบบการเงิน 
และระบบการปกครองประเทศ ที่แตกต่างจากประเทศต้นแบบ การตั้ง SWF ในยามนี้กลับจะยิ่งทําให้
ประเทศไทยเผชิญความเสี่ยงจากระบบเศรษฐกิจโลกมากขึ้นและอาจขาดทุนสูงได้ในระยะสั้น 
นอกจากนั้นแล้วการตั้ง SWF ขึ้นมากลับจะเป็นอีกช่องทางให้นักการเมืองเข้ามาแสวงหา
ผลประโยชน์ได้จนส่งผลอย่างมากต่อระดับทุนสํารองของประเทศ เกิดปัญหาต่อความเชื่อม่ัน ดังนั้น
แล้วเมื่อพิจารณาจากผลดีและผลเสียควบคู่กัน การตั้ง SWF จึงไม่เหมาะสมกับประเทศไทย 
 ในส่วนของข้อเสนอในการวิจัยเพิ่มเติมนั้น ผู้เขียนเห็นว่า ควรขยายการศึกษา SWF ในสาขา
กฎหมายและรัฐศาสตร์ เพื่อความเข้าใจใน SWF ที่รอบด้านมากขึ้นและหาแนวทางที่เหมาะสมในการ
ออกกฎหมายและนโยบายที่เหมาะสมกับ SWF เพื่อให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุดและควบคุม
ความเสี่ยงจากการเข้ามาลงทุนของ SWF ได้ 
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8. กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิจัยชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์การเมือง ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ผู้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาที่จุดประกายในการทํางานวิจัยชิ้นนี้และให้แนวคิดและความเห็นทางวิชาการเสมอมา 
ตลอดจนภาคการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่เอื้อเฟื้อข้อมูลอันมีค่าทาง
การเงินจากระบบซอฟต์แวร์ทางการเงินที่ทันสมัย 
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การประเมินประสิทธิภาพแรงงานไทยด้วยวิธี พาแนล ดีอีเอ 
Evaluation Efficiency of Thai Labors Using Panel Data Envelopment Analysis 

 
สิริสินทร์ หล่อสมฤดี 

นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต   
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินประสิทธิภาพแรงงานไทยภาพรวมทั้งประเทศ 
รวมทั้งการศึกษาถึงประสิทธิภาพแรงงานเชิงเปรียบเทียบทั้ง 75 จังหวัด ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่ง
วิธีการศึกษา  2 แนวทาง ในส่วนแรกคือการประเมินประสิทธิภาพแรงงานไทยภาพรวมทั้งประเทศ 
โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ตั้งแต่ พ.ศ.2544 – พ.ศ.2553 รวมทั้งสิ้น 10 ปี และในส่วนที่สองคือ การ
ประเมินประสิทธิภาพแรงงานไทยรายจังหวัดทั้ง 75 จังหวัด โดยใช้ข้อมูลพาแนล รายจังหวัดตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2549-พ.ศ.2552  รวมทั้งสิ้น4 ปี โดยตัวแปรปัจจัยผลผลิตที่ใช้ในการศึกษาคือ ผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) สําหรับภาครวมทั้งประเทศ และ ผลิตภัณฑ์มวลรวมรวมภายในจังหวัด  
(GPP) สําหรับการศึกษารายจังหวัด ตัวแปรปัจจัยนําเข้าที่ใช้ในการศึกษาคือ แรงงานที่มีงานทํา 
(Employment) ภาพรวมทั้งประเทศและรายจังหวัดทั้ง 75 จังหวัด ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิค ดีอีเอ (Data Envelopment Analysis) และ พาแนล ดีอีเอ(Panel 
Data Envelopment Analysis) พิจารณาทางด้านปัจจัยนําเข้า ภายใต้ข้อสมมุติผลได้แบบแปรผัน
(Variable Return to Scale: VRS)   การประเมินประสิทธิภาพแรงงานภาพรวมทั้งประเทศและราย
จังหวัดนั้น ผลการศึกษาพบว่า การประเมินประสิทธิภาพแรงงานไทยภาพรวมทั้งประเทศตั้งแต่ปี
พ.ศ.2544 ถึงปีพ.ศ.2553 ร่วมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ปี ประสิทธิภาพแรงงานไทยใกล้ค่าความมี
ประสิทธิภาพและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 0.990 และประสิทธิภาพ
แรงงานไทยอยู่ในระดับค่าความมีประสิทธิภาพทั้งหมด 3 ปี ส่วนการประเมินประสิทธิภาพแรงงาน
ไทยรายจังหวัดทั้ง 75 จังหวัดพบว่า ในช่วงปีพ.ศ.2549-พ.ศ.2550 การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพ
การผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น 54 จังหวัด และประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมลดลง 21 จังหวัด ในช่วงปี 
พ.ศ.2550-พ.ศ.2551 การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น 44 จังหวัด และ
ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมลดลง  31 จังหวัด ในช่วงปีพ.ศ.2551-พ.ศ.2552 การเปลี่ยนแปลง
ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น 40 จังหวัด และประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมลดลง 25 
จังหวัด โดยที่แนวโน้มประสิทธิภาพแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกันระหว่างภาครวมทั้ง
ประเทศและรายจังหวัดทั้ง 75 จังหวัด 
 

คําสําคัญ : การประเมินประสิทธิภาพทางเทคนิค, ดัชนีการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพ 
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Abstract 

 The main proposes of this paper is to investigate efficiency evaluation of Thai Labors 
holding the country and there are relative comparison of all of 75 provinces. This study is 
divided into 2 ways. First, Study efficiency evaluation of Thai labors holding country by using 
secondary data. Analyzed period is 10 years from 2001to 2010. Input factor is all 
employment in the country and output factor is GDP. Second, Study efficiency evaluation of 
Thai labors relative comparison of all 75 provinces using panel data to analyze. Analyzed 
period is 4 years from 2006 to 2009. Input factor is GPP and output factor is provinces 
employment. In this paper is going to use Data Envelopment Analysis: DEA and Malmquist 
productivity index in order to evaluation Thai workforce efficiency. Both are considering 
under variable return to scale: VRS and input orientation assumptions. The results indicate 
that. The efficiency Thai labors hold the country. The point of workforce efficiency has 
increased steadily. 3 years of Thai labor efficiency is outstanding to the efficiency point. 
Evaluation of Thai labors efficiency comparison all of 75 provinces found that. First period, 
the total factor productivity change is increase 54 provinces. There are decrease 21 
provinces. Second period, the total factor productivity change is increase 44 provinces. 
There are decrease 31 provinces. Third period, the total factor productivity change is 
increase 40 provinces. There are decrease 25 provinces. Therefore, tend of both evaluation 
efficiency Thai labors increases steadily.  
 

Keywords: Data Envelopment Analysis, Efficiency change index 
 
1. บทนํา 
 ในอดีตที่ผ่านมาค่าจ้างขั้นต่ําของไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ.2533 -
พ.ศ.2540 โดยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 แต่ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ค่าจ้างขั้นต่ํากลับมี
แนวโน้มลดลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแรงงานไร้ฝีมือของไทยยังไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และแรงงานไร้ฝีมือมียังคงกระจุกตัวอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่  
(ตลับลักขณ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ  และอัญชลีศิริคะเณรัตน์, 2554) สําหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้
นโยบายค่าจ้างขั้นต่ํา 300 บาทนั้นจะทําให้แรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง โดยอัตราค่าจ้าง
ดังกล่าวสูงขึ้นเฉลี่ยทั่วประเทศคิดเป็นร้อยละ 40 และค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําในส่วนของกลุ่มธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสูงขึ้นเป็นร้อยละ 71.76 (คํานวณจากข้อมูล สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม) ซึ่งจะสามารถทําให้มีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยหรือกําลังซื้อ
เพิ่มขึ้น และเกิดการปรับตัวให้ผู้ประกอบการใช้แรงงานที่มีทักษะ (knowledge skilled-based)  มาก
ขึ้น โดยภาคธุรกิจต้องให้ความสําคัญกับการจ้างแรงงานที่มีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น เพื่อให้
คุ้มค่ากับต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน นอกจากนั้นแล้ว ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในภาวะขาดแคลน
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แรงงานทั้งในระดับไร้ฝีมือและมีฝีมือ ทําให้มีแนวโน้มที่จะต้องปรับเพิ่มค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพตลาดแรงงานและสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
 ส่วนของผู้ประกอบการภายในประเทศไทย นิยมจ้างแรงงานไทยที่มีลักษณะ 3Lคือ “ค่าจ้างต่ํา 
ประสิทธิผลต่ํา และรายได้ต่ํา” (Voravid Charoenloet และ Alain Mounier, 2008) ซึ่งเป็นลักษณะที่
ใช้แรงงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดปัญหาในมิติทางด้านสังคมคือ ปัญหาการกระจาย
รายได้ โดยนโยบายดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตทางด้านแรงงาน โดยเฉลี่ยทั่ว
ประเทศแล้ว ต้นทุนค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 (คํานวณจากข้อมูล สํานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ซึ่งผลกระทบดังกล่าวในแต่ภาคการผลิตจะมีผลกระทบที่
แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทการผลิตที่พึ่งแรงงานอย่างเข้มข้น (Labor Intensive) อาทิ
เช่น ธุรกิจโรงแรม รับเหมาก่อสร้าง และภาคการขนส่ง นอกเหนือจากนั้นยังมีผลกระทบทางอ้อม
เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ อันเน่ืองมาจากต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการสูงขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหา
การใช้แรงงานต่างด้าวทดแทนแรงงานไทย และอาจจะส่งผลต่อนโยบายการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ที่จะทําการหลีกเลี่ยงต้นทุนด้านแรงงานที่สูงขึ้นอีก
ด้วย โดยอาจจะหันไปเลือกลงทุนในแถบประเทศที่มีค่าจ้างขั้นต่ําที่ต่ํากว่าประเทศไทย อาทิเช่น 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งนี้ ประสิทธิภาพ
ทางการผลิตถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในระยะยาวของ
ประเทศ ถ้าสามารถยกระดับประสิทธิภาพทางการผลิต จะนําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรในประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีเช่นกัน ดังนั้นการที่จะพัฒนาศักยภาพการผลิต จําเป็นต้อง
พัฒนาประสิทธิภาพของปัจจัยในการผลิตเป็นสําคัญ ปัจจัยการผลิตที่เป็นตัวแปรสําคัญของ
ประสิทธิภาพทางการผลิต คือ แรงงาน และ ทุน สําหรับการวัดประสิทธิภาพในครั้งนี้จะวัด
ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
  การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพแรงงานมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ เนื่องจากประสิทธิภาพแรงงาน จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทํางานของปัจจัย
การผลิตด้านแรงงาน เพื่อใช้เปรียบเทียบผลผลิตทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ประเมินนโยบายตลาดแรงงานของประเทศว่าจะดําเนินไปในลักษณะใด กล่าวคือจะดําเนินนโยบาย
การใช้แรงงานเข้มข้น(Labor Intensive) แต่ด้อยคุณภาพ เหมือนในอดีตที่ผ่านมา หรือจะปรับเปลี่ยน
นโยบายลักษณะการใช้แรงงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นร่วมกับเทคโนโลยีชั้นสูง ร่วมถึง เป็น
ประโยชน์ต่อการกําหนดอัตราค่าแรงเชิงเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพแรงงานที่เหมาะสม ดังนั้น
ภาครัฐควรมีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆในแรงงาน
ไทยให้มีลักษณะเป็นแรงงานที่มีลักษณะเฉพาะ และโดดเด่นกว่าแรงงานประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นที่
ยอมรับหากต้นทุนปัจจัยการผลิตทางด้านแรงงานของประเทศไทยมีค่าจ้างที่สูงแต่ถ้าหากมี
ประสิทธิภาพในการผลิตมากกว่าต้นทุนการผลิต และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการอย่าง
เหมาะสม ผู้ประกอบการก็จะมีความสามารถเพียงพอที่จะจ่ายค่าแรงขั้นต่ําที่สูงขึ้น   
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  จากปัญหาข้างต้นนํามาสู่แนวทางการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพแรงงานไทย
เพื่อเป็นแนวทางในการอธิบายอย่างน่าเชื่อถือถึงความมีประสิทธิภาพแรงงานไทย โดยการทํา
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ เลือกการศึกษาโดยวิธีวิเคราะห์ทางเทคนิค (Data Envelopment Analysis: DEA)  
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 ศึกษาถึงประสิทธิภาพแรงงานไทย ในภาพรวมทั้งประเทศรวมทั้งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง
ของประสิทธิภาพแรงงานเชิงเปรียบเทียบรายจังหวัดทั้ง 75 จังหวัด  
 

3. แนวคิดและทฤษฎี 
    โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคแรงงาน โดยแบ่งการศึกษาเป็น 
2 แนวทางคือการศึกษาภาพรวมทั้งประเทศ และศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพแรงงานไทย
รายจังหวัดทั้ง 75 จังหวัด โดยศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีดังต่อไปนี้ 
 

 การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิค (Data Envelopment Analysis: DEA) 
 การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Data Envelopment Analysis: DEA) เป็นวิธีที่ใช้ประเมิน
ประสิทธิภาพของหน่วยการผลิต ซึ่งเปรียบเทียบระหว่างหน่วยการผลิตแต่ละหน่วยการผลิตกับ
หน่วยการผลิตที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ซึ่งการวัดประสิทธิภาพโดยวิธีนี้ถือเป็นวิธีประเมินผลการ
ดําเนินงานของหน่วยการผลิตใดหน่วยการผลิตหนึ่ง โดยหน่วยการผลิตที่ทําการศึกษาเราจะเรียกว่า 
Decision Making Unit (DMU) ซึ่งลักษณะของหน่วยการผลิตที่ทําการศึกษาจะต้องเป็นหน่วยการ
ผลิตที่มีลักษณะเดียวกันและมีปัจจัยการผลิตเหมือนกัน และการวัดประสิทธิภาพด้วยวิธีการดังกล่าว 
ยังเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเพื่อหาหน่วยการผลิตตัวอย่างที่มี
ประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับหน่วยการผลิตกลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษา กล่าวคือ DEA จะสามารถทํา
ให้ทราบถึงหน่วยการผลิตใดเป็นหน่วยการผลิตที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด และสามารถอธิบายถึงความ
ไม่มีประสิทธิภาพของหน่วยการผลิตอื่นๆได้ โดยที่ประสิทธิภาพของแต่ละหน่วยการผลิตจะถูก
คํานวณออกมาในรูปของค่าประสิทธิภาพ (Efficiency Scores :SE) ค่าประสิทธิภาพนี้แสดงถึงระดับ
สัดส่วนของผลผลิตที่หน่วยการผลิตสามารถเพิ่มได้โดยที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงปริมาณปัจจัยการผลิต 
หรือในทางกลับกันสามารถแสดงถึงสัดส่วนของปัจจัยการผลิตที่หน่วยการผลิตลดลงเพื่อให้หน่วย
การผลิตดําเนินไปถึงจุดที่มีประสิทธิภาพ โดยที่จํานวนผลผลิตที่ได้รับไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงความสามารถของหน่วยผลิตในด้านการจัดสรรทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ให้เกิด
ประสิทธิภาพดีที่สุด ทําให้ต้นทุนการผลิตลดลงในขณะเดียวกันก็ยังสามารถที่จะได้รับผลผลิตสูงสุด
อีกด้วย เส้นขอบเขตการผลิต (Production Frontier) ของฟังก์ชันการผลิตสําหรับหน่วยการผลิตหนึ่ง 
เกิดจากความสัมพันธ์ของการใช้ปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่ได้รับ หน่วยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
จะอยู่บนเส้นพรมแดนการผลิต (Best practice Frontier) ส่วนหน่วยการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพจะ
อยู่ต่ํากว่าเส้นพรมแดนการผลิต ปัจจุบันมีการวัดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยวิธีการวิเคราะห์ 
DEA ทั้งที่มุ่งเน้นทั้งปัจจัยการผลิตและปัจจัยผลผลิต โดยข้อสมมติเกี่ยวกับผลตอบแทนทั้งใน
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รูปแบบผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ (Constant Return to Scale: CRS) และผลตอบแทนต่อขนาดไม่
คงที่ (Variable Return to Scale: VRS)  ภายใต้ผลตอบแทนต่อขนาดไม่คงที่ และพิจารณาทางด้าน
ปัจจัยนําเข้า ซึ่งอยู่ภายใต้สมการดังต่อไปนี ้
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โดยท่ี                                         คือ ค่าความมีประสิทธิภาพของ DMU 

      rjy  คือ เวกเตอร์ของผลผลิต r สําหรับ DMU ที่ j 

      ijx   คือ เวกเตอร์ของปัจจัยการผลิตที่ i สําหรับ DMU ที่ j 

       j   คือ ค่าถ่วงน้ําหนัก 

      


is   คือ ตัวแปร Slack ของปัจจัยการผลิตของ DMU 

  


rs  คือ ตวัแปร Slack ของปัจจัยการผลิตของ DMU 
 

การพิจารณาการเติบโตประสิทธิภาพแรงงานไทยรายจังหวัดทั้ง 75 จังหวัดระยะเวลา 4 ปีนั้น
จะใช้วิธี Malmquist Productivity index ซึ่งสามารถหาการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพโดยรวม (Total 
efficiency change) ของหน่วยผลิต ณ เวลาที่ t ถึงเวลาที่ t+1 ภายใต้สมการดังน้ี 
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4. วิธีการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาการประเมินประสิทธิภาพแรงงานไทยด้วยวิธี พาแนล ดีอีเอ 
(Panel Data Envelopment Analysis) โดยทําการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 - พ.ศ.2553 รวม
ระยะเวลาทั้งหมด 10 ปี สําหรับภาพรวมทั้งประเทศ และทําการศึกษาอัตราการเติบโตประสิทธิภาพ
รายจังหวัดทั้ง 75 จังหวัด โดยทําการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 -พ.ศ.2552 รวมระยะเวลาทั้งหมด 4 
ปี ซึ่งการศึกษาดังกล่าวใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยปัจจัยผลผลิตของการศึกษาภาค
รวมท้ังประเทศคือของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) และผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (Gross Domestic Province: GPP) สําหรับการศึกษาการเติบโตประสิทธิภาพราย
จังหวัด และปัจจัยนําเข้าคือ จํานวนแรงงานในระบบ ซึ่งประกอบไปด้วยจํานวนแรงงานภาค
การเกษตร (Agriculture) และนอกภาคการเกษตร (Non-Agriculture) ทั้งประเทศและรายจังหวัด 
และพิจารณาทางด้านปัจจัยนําเข้า (Input Orientation) ภายใต้ข้อสมมติผลตอบแทนต่อขนาดไม่คงที่ 
(Variable Return to Scale: VRS) เพื่อป้องกันเรื่องการนําข้อมูลที่ใช้หาค่าความมีประสิทธิภาพ 
เพราข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นข้อมูลที่สุดโต่งทางด้านสูงหรือต่ําเกินไป (Outlier) ซึ่งการเก็บข้อมูล
ดังกล่าวมาจากสํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ีและสํานักสถิติแห่งชาติ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ตารางที่1 ตัวแปรปัจจัยการผลิต และผลผลิตในการคํานวณหาค่าความมีประสิทธิภาพ 
            ตัวแปร       รายการ                   วิธีการ 
ตัวเปรปัจจัยการผลิต กําลังแรงงานท่ีได้รับการจ้างงานทั้งประเทศ      DEA 
     (Input)           กําลังแรงงานท่ีได้รับการจ้างงานรายจังหวัด   Malmquist DEA 
ตัวแปรผลผลิต     ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ(GDP)                        DEA 
    (Output)        ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวด(GPP)            Malmquist DEA 
 

5. ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาจากการประเมินประสิทธิภาพแรงงานไทยภาพรวมทั้งประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 
-  พ.ศ. 2553 ตลอดระยะเวลารวม 10 ปี ภายใต้สมมติฐานผลตอบแทนแบบแปรผัน(Variable 
Return to Scale: VRS) กล่าวได้ว่าประเทศไทยมีค่าความมีประสิทธิภาพแรงงานจํานวน 3 ปีได้แก่ปี 
2544, 2550 และ2553 และค่าความไม่มีประสิทธิภาพแรงงานจํานวน 7 ปีโดยค่าเฉลี่ยค่าความมี
ประสิทธิภาพคือ 0.990 และถ้าพิจารณาค่าความมีประสิทธิภาพต่อขนาด (Scale Efficiency: SE) 
ระดับค่าความมีประสิทธิภาพแรงงานไทยมีจํานวน 1 ปีและค่าความไม่มีประสิทธิภาพต่อขนาด
จํานวน 9 ปี โดยค่าเฉลี่ยความมีประสิทธิภาพต่อขนาดคือ 0.911 ปี เม่ือพิจารณาภาพรวมตลอด
ระยะเวลา 10 ปีน้ัน ค่าความมีประสิทธิภาพของแรงงานไทยอยู่ในระดับท่ีใกล้ค่าความมีประสิทธิภาพ  
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ตารางที่ 2 ค่าความมีประสิทธิภาพแรงงานไทยภาพรวมทั้งประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-พ.ศ.2553 
   ปี    CRS   VRS   SE  
       2544   0.783    1.000    0.783 

2545   0.808    0.990    0.815 
2546              0.846    0.991    0.853 
2547              0.877    0.987            0.888 
2548   0.900    0.988    0.911 
2549              0.934    0.995    0.939 
2550               0.970    1.000    0.976 
2551      0.965    0.989    0.970  
2552             0.935    0.963   0.976 

        2553            1.000    1.000    1.000 
 ค่าเฉลี่ย   0.902   0.990   0.911 
 ค่าสูงสุด   1.000   1.000   1.000 
 ค่าต่ําสุด   0.783   0.963   0.783 
จํานวนปีที่มีประสิทธิภาพ    1      3      1  
จํานวนปีที่ไม่มีประสิทธิภาพ    9      7      9 

 

เม่ือพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพแรงงานไทยรายจังหวัดตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-พ.ศ.2552 
ตลอดระยะเวลารวม 4ปี สามารถพิจารณาแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาดังต่อไปนี้ 

ช่วงระยะเวลา 1 ระหว่างปี พ.ศ.2549-พ.ศ.2550 ค่าการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพแรงงานราย
จังหวัดเฉลี่ยระดับ 1.032 แสดงว่าประสิทธิภาพแรงงานรายจังหวังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 
2549 

ช่วงระยะเวลา 2 ระหว่างปี พ.ศ.2550-พ.ศ.2551 ค่าการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพแรงงานราย
จังหวัดเฉลี่ยระดับ 0.993 แสดงว่าประสิทธิภาพแรงงานรายจังหวังหวัดเฉลี่ยลดลงจากปี พ.ศ. 2550 

ช่วงระยะเวลา 3 ระหว่างปี พ.ศ.2551-พ.ศ.2552 ค่าการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพแรงงานราย
จังหวัดเฉลี่ยระดับ 0.992 แสดงว่าประสิทธิภาพแรงงานรายจังหวังหวัดเฉลี่ยลดลงจากปี พ.ศ. 2551 
แต่เม่ือพิจารณาโดยรวมแล้วค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพแรงงานเพิ่มขึ้น โดยอยู่ระดับ 
1.005 ตามตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพแรงงานไทยรายจังหวัด ปี พ.ศ.2549- พ.ศ.2552 
                      ปี                                                Total Factor Productivity Change 
      พ.ศ.2549 - พ.ศ.2550            1.032 
      พ.ศ.2550 - พ.ศ.2551            0.993 
      พ.ศ.2551 - พ.ศ.2552            0.992 
              Average                        1.005 

 

การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพแรงงานไทยรายจังหวัดทั้ง 75 จังหวัดโดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงปี
และจัดเรียงตามค่าเปลี่ยนแปลงสูงสุดและต่ําสุดในแต่ละภูมิภาคโดยแบ่งออกเป็น 7 ภูมิภาคได้แก่ 
ปริมณฑล ภาคเหนือ      ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตารางที่ 4  

 

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงสูงสุดและต่ําสุดของประสิทธิภาพแรงงานไทยรายจังหวัด แบ่งตาม
ภูมิภาคตั้งแต่ปี พ.ศ.2549- พ.ศ.2552 
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ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงสูงสุดและต่ําสุดของประสิทธิภาพแรงงานไทยรายจังหวัด แบ่งตาม
ภูมิภาคตั้งแต่ปี พ.ศ.2549- พ.ศ.2552 (ต่อ) 
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6. สรุปผลการศึกษา 
 การประเมินประสิทธิภาพแรงงานไทย ด้วยวิธี พาแนล ดีอีเอ ในครั้งนี้ได้แบ่งการประเมิน
ประสิทธิภาพแรงงานไทยเป็น 2 ส่วนโดยส่วนแรกคือการประเมินประสิทธิภาพแรงงานไทยภาพรวม
ทั้งประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-พ.ศ.2553 และส่วนต่อมาคือการประเมินประสิทธิภาพแรงงานไทย
รายจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-พ.ศ.2552 ซึ่งกําหนดปัจจัยผลผลิตคือ ผลิตภัณฑ์มวล
รวมประเทศ(GDP) สําหรับการประเมินภาคร่วมทั้งประเทศ และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
สําหรับการประเมินประสิทธิภาพแรงงานรายจังหวัด และปัจจัยการผลิตคือ จํานวนแรงงานที่มีงานทํา
ทั่วประเทศและแรงงานที่มีงานทํารายจังหวัดทั้ง 75 จังหวัด ภายใต้สมมติฐานผลผลิตแบบแปรผัน 
(Variable Return to Scale: VRS) และพิจารณาด้านปัจจัยการผลิต (Input Orientation) 
 การพิจารณาทั้งการประเมินประสิทธิภาพแรงงานไทยภาพรวมทั้งประเทศนั้น ประสิทธิภาพ
แรงงานไทยตลอดระยะเวลา 10 ปีอยู่ในระดับเฉลี่ย 0.990 ซึ่งใกล้ค่าความมีประสิทธิภาพ โดยมี
จํานวน3 ปีที่มีค่าความมีประสิทธิภาพและจํานวน 7 ปีที่มีค่าใกล้ค่าความมีประสิทธิภาพ และเม่ือ
พิจารณาจากค่าประสิทธิภาพต่อขนาด (Scale Efficiency) อยู่ในระดับเฉลี่ย 0.911 ซึ่งใกล้ค่าความมี
ประสิทธิภาพต่อขนาด โดยมีจํานวน1 ปีที่มีค่าความมีประสิทธิภาพและจํานวน 9 ปีที่มีค่าใกล้ค่า
ความมีประสิทธิภาพ 
 การพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพแรงงานรายจังหวัดโดยทั้ง 3 ช่วงเวลารวมแล้วค่าเฉลี่ย
การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพแรงงานเพิ่มขึ้น โดยอยู่ระดับ 1.005 โดยแนวโน้มของประสิทธิภาพ
แรงงานท้ังภาครวมทั้งประเทศและการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพแรงงานรายจังหวัดนั้นอยู่ในระดับที่
ใกล้เคียงกับค่าความมีประสิทธิภาพ 
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