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ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทาน
Factors Affecting the Efficiency of the Procurement Water Resources Development
Projects of Royal Irrigation Department
1

หรรษชล เฟื่องลิขิต
กัญญ์ชล วัฒนากูล2
ชูเกียรติ ชัยบุญศรี3
บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและปัจจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
พัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทาน โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2558 ซึ่งในการทดสอบสมมติฐานจะท้าการ
วิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทีม่ ีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทาน
ได้แก่ จ้านวนผูเ้ ข้าร่วมประมูล พืน้ ที่ที่ตั้ง และประเภทการจัดหาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยที่จ้านวนผู้เข้าร่วมประมูลมีผลไปใน
ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง คือ เมื่อจ้านวนผู้เข้าร่วมประมูลเพิ่มขึ้นจะท้าให้ประสิทธิภาพในการจัดซื้อ
จัดจ้างเพิ่มขึ้นด้วยเพราะเกิดการแข่งขันทางด้านราคาอย่างแท้จริง ส่วนพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สดุ คือ
ภาคเหนือ รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทการจัดหาโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีผลต่อประสิทธิภาพ คือ ประเภทโครงการจ้างเหมา ซึ่งมีผลในเชิงลบกับ
ประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่า หากมีการจัดซื้อจัดจ้างประเภทโครงการจ้างเหมาจะส่งผลให้ประสิทธิภาพใน
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าลดลงหรืออีกนัยหนึ่งคือประเภทโครงการจ้างเหมามีประสิทธิภาพน้อยที่สุด ส่วน
ปัจจัยนอกเหนือจากที่กล่าวมา ได้แก่ พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ วิธีการประมูลออนไลน์ วิธีการสอบ
ราคา ประเภทโครงการก่อสร้าง โครงการเช่า และโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
พัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทานแต่อย่างใด
คำสำคัญ: การพัฒนาแหล่งน้า ประสิทธิภาพของโครงการ การจัดซือจัดจ้างสาธารณะ
Abstract
The purpose of this study was to study general conditions and investigate factors affecting the
efficiency of the procurement water resources development projects of Royal Irrigation Department. We
collect bidding as from January to December 2015. Addition we will analyze by use of the linear
regression analysis to test the hypotheses.
Results of this study revealed that there were three factors that contribute to the efficiency of the
procurement water resources development projects of Royal Irrigation Department. Firstly number of
bidders, when number of bidders increased the efficiency of the procurement increased as well in the
same direction because of definitely price competition. Secondly region, Northern region was the most
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effective area for procurement while Northeastern region came secondly. Thirdly type of project procurement,
Lump Sum project was less effective than other type of project procurement.
Any factors moreover above were Central region, Western region, Eastern region, Southern region,
e-auction, price-based method, construction project, rental project, and procurement project did not affect
the efficiency of the procurement water resources development projects of Royal Irrigation Department.
Keywords: water resources development, project efficiency, public procurement
บทน้า
ในปัจจุบันสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทย เข้าข่ายว่าเป็น “วิกฤติภัยแล้ง” ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับการเกษตร
และแหล่งน้้า เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นภัยแล้งจึงส่งผล
เสียหายต่อกิจกรรมทางการเกษตรอย่างมาก เช่น พื้นดินขาดความชุ่มชื้น พืชขาดน้้า พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตที่ได้มี
คุณภาพต่้า รวมถึงปริมาณของผลผลิตลดลง ส่วนใหญ่ภัยแล้งที่มีผลต่อการเกษตร มักเกิดในฤดูฝนที่มีฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ส่งผลไปยังด้านต่าง ๆ ดังนี้ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ จะท้าให้สิ้นเปลืองและสูญเสียผลผลิตด้าน
การเกษตร ปศุสัตว์ ป่าไม้ การประมง เช่น ราคาที่ดินลดลง โรงงานผลิตเสียหาย การว่างงาน สูญเสียอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว พลังงาน อุตสาหกรรมขนส่ง ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ท้าให้ขาดแคลนน้้า เกิดโรคกับสัตว์ สูญเสียความ
หลากหลายทางพันธุกรรม รวมถึงผลกระทบทางด้านอุทกวิทยา ท้าให้ปริมาณน้้าลดลง พื้นที่ชุ่มน้้าลดลง ความเค็มของน้้า
เปลี่ยนแปลง ระดับน้้าในดินเปลี่ ยนแปลง คุณภาพน้้าเปลี่ยนแปลง เกิดการกัดเซาะของดิน ไฟป่าเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพ
อากาศและสูญเสียทัศนียภาพ และผลกระทบทางด้านสังคม ในด้านสุขภาพอนามัย เกิดความขัดแย้งในการใช้น้าและการ
จัดการคุณภาพชีวิตที่ลดลง
สถานการณ์น้าของประเทศไทยในปัจจุบันครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.
2559 ฝ่ายประมวลผลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ากรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง หรือ “พื้นที่ภัยแล้งฉุกเฉิน ” ไว้แล้วทั้งหมด 37 จังหวัด 238 อ้า เภอ 1,241
ต้าบล 9,934 หมู่บ้าน ดังนี้
ตารางที่ 1 : พื้นที่ประสบภัยแล้งในแต่ละภูมิภาค ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559
ภาค

พื้นที่ประสบภัยแล้ง

เหนือ

จังหวัด
12

ตะวันออกเฉียงเหนือ

6

กลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก

12

ใต้

7

รวมทั้งประเทศ

37

อ้าเภอ รายชื่อจังหวัด
78
เชียงใหม่ (18) อุตรดิตถ์ (8) พะเยา (7) สุโขทัย (8) นครสวรรค์ (7)
น่าน (2) พิจิตร (3) ล้าพูน (1) ตาก (7) ล้าปาง (3) ก้าแพงเพชร (7)
แม่ฮ่องสอน (7)
48
นครราชสีมา (11) มหาสารคาม (6) บุรีรมั ย์ (6) สุรินทร์ (5)
ขอนแก่น (16) หนองบัวล้าภู (4)
71
กาญจนบุรี (11) เพชรบุร(ี 5) ชัยนาท (4) สระบุรี (11) สระแก้ว (7)
จันทบุรี (10) ชลบุรี (1) ตราด (7) สุพรรณบุรี (9) ปราจีนบุรี (2)
อุทัยธานี (2) ราชบุรี (2)
41
สตูล (5) กระบี่ (7) ตรัง (9) นครศรีธรรมราช (10)
ประจวบคีรีขันธ์ (5) พังงา (3) ชุมพร (2)
238
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จากข้อมูลกรมชลประทานที่ได้เปิดเผยในภารกิจ “รัฐราษฎร์ร่วมใจรับมือภัยแล้ง” ปริมาณน้้าใน 4 เขื่อนหลักของ
ประเทศ ประกอบไปด้วย เขื่อนภูมิพล จ.ตาก เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี และเขื่อนแควน้้าบ้ารุงแดน
จ.พิษณุโลก มีปริมาตรน้้าที่สามารถใช้การได้รวมกันอยู่ที่ 1,384 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 8% ของความจุระดับปกติ ซึ่งต่้าลง
อย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีน้าอยู่ในระดับ 6,300 ล้าน ลบ.ม. (กรมชลประทาน,2559) ถือว่าปีนี้เป็นปีที่ภัยแล้งรุนแรง
ในรอบ 20 ปี ใกล้เคียงกับปี 2537 ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดปัญหาน้้าไม่พอใช้ ท้าให้กรมชลประทานต้องบริหารจัดการ
น้้าอย่างเคร่งครัด และเร่งรีบในการพัฒนาแหล่งชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้้าเพื่อให้เกิดความสมดุล ซึ่งจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแหล่งน้้าชลประทานคือ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้้าและการบรรเทาอุทกภัย เพื่อสนับสนุนความมั่นคง
ด้านอาหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติ ให้มีความพร้อมทั้งระดับประเทศ พื้นที่ และชุมชน โดยได้ก้าหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาปรับปรุง และฟื้นฟู
แหล่งน้้า เพื่อเพิ่มปริมาณน้้าต้นทุนในแหล่งน้้าให้มศี ักยภาพในการกักเก็บน้้าให้เหมาะสมกับระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ และ
ในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจ้าเป็นต้องมีกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการ และสิ่งก่อสร้างแก่หน่วยงานภาครัฐ
โดยจะเริ่มจากการแสดงความประสงค์ในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท้าเอกสารสัญญา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือกผู้ชนะการ
ประมูล การด้าเนินงานและการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดสัญญา ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ ถือเป็นกระบวนการส้าคัญในการบริหาร
งบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จากในอดีตที่ผ่านมานั้นการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้เกิดขึ้นมากมาย ทั้งที่การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Public Procurement) มีกระบวนการที่ยุ่งยากและค่อนข้างซับซ้อน มีกฎระเบียบการ
เบิกจ่ายที่รัดกุม มีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและตรวจสอบจากภายนอก แต่อย่างไรแล้วการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ก็ยังคงมีเกิดขึ้นอยู่เสมอทั่วโลก และจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นมีการ
พัฒนากระบวนการตัวเองให้สามารถโกงได้มากขึ้นและสามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับได้มากขึ้น เนื่องจากมีการวางแผนกัน
อย่างซับซ้อน มีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ประสานงานกันเป็นเครือข่าย สาเหตุที่มีพฤติกรรมการคอรัปชั่นเกิดขึ้นสูง
เพราะโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐนั้นเป็นเสมือนช่องทางในการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกินทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ซึ่งในประเทศไทยนั้นมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างสูงมากถึงร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ( GDP)
รวมถึงรัฐบาลที่ซึ่งเป็นผู้บริหารเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นไม่ได้เป็นเจ้าของเงินที่ แท้จริง เป็นเพียงแค่ตัวแทนของ
ประชาชนในการบริหารจัดการ ด้วยเหตุผลนี้จึงท้าให้เกิดปัญหาของการที่ตัวแทนไม่ได้รักษาผลประโยชน์ของเจ้าของเงิน
(agency problem) จึงท้าให้เกิดการแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกินโดยผู้ประกอบการที่เสนอราคาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยวิธี
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการจ้ากัดไม่ให้มีการแข่งขันในการเสนอราคา ท้าลายระบบการแข่งขันและการค้าเสรี
ที่ผ่านมานั้นส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ท้าการสุ่มตรวจสอบเอกสารการประกวดราคาและสัญญาจัดซื้อจัด
จ้างในปี 2551 พบเรื่องที่น่าสงสัยจ้านวน 403 เรื่อง (รายงานผลการปฏิบัติงานประจ้าปีสา้ นักงานตรวจเงินแผ่นดิน,2551) โดย
ข้อบกพร่องที่ สตง. ตรวจพบมากที่สุดคือเอกสารการประกวดราคาหรือสอบราคา และเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ตัวอย่างที่ก้าหนด ซึ่งข้อบกพร่องที่ตรวจพบคือมีการก้าหนดข้อความหรือเงื่อนไขในเอกสารที่มีลักษณะเป็นการกีดกัน ไม่ให้มี
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงปัญหาความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบว่าการทุจริตที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างหรือโครงการก่อสร้างใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีการทุจริต 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการทุจริตดังกล่าวคือ “ไม่มีโครงการ” ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใดๆ แต่มีฎีกา
เบิกจ่ายปกติ ซึ่งสิ่งนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ และอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ท้าให้ไม่สามารถหา
ความสงบสุขได้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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จากปัญหาดังกล่ าวนี้ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นการบิดเบือนการพัฒนาของประเทศและการ
คอรัปชั่นกลายเป็นต้นตอของปัญหาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เช่น เกิดความไม่
ไว้วางใจของประชาชนต่อหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐในการบริหารจัดการเงินภาษีของผู้คนในสังคมเพื่อไปด้าเนินโครงการต่าง ๆ
ซึ่งจากที่ผ่านมาได้มีการประท้วงต่อต้านโครงการต่าง ๆ ของรัฐด้วยเหตุที่ว่ารัฐบาลไม่สามารถด้าเนินโครงการได้ตามที่มีการ
ประกาศให้ประชาชนได้รับรู้ตงั้ แต่แรก และจากการประท้วงนี้ส่งผลให้อีกหลายโครงการไม่สามารถด้าเนินการได้หรือต้องล่าช้า
เช่น โครงการบริหารจัดการน้้าด้วยงบประมาณ 3.5 แสนล้านบาท โครงการใช้งบประมาณ 2 ล้านล้านบาทเพื่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภค เป็นต้น
จากเหตุผลดังกล่าวข้า งต้น จึงท้าให้มีความสนใจที่จะศึกษาถึงสภาพทั่วไปในการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการพัฒนา
แหล่งน้้าของกรมชลประทานว่าเป็นอย่างไรและพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขันเสนอราคาประมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทาน โดยผลการศึกษาที่ได้รับนั้นจะท้าให้กรมชลประทานสามารถทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการสอบราคาและวิธีการประมูลออนไลน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางก้าหนดกฎเกณฑ์การจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าให้มีประสิทธิภาพต่อ ไป รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติในการก้าหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และยังสามารถเป็นแนวทางใน
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่ใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทาน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทาน
สมมติฐานของการศึกษา
1. จ้านวนผู้เข้าร่วมประมูลมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนา
แหล่งน้้าของกรมชลประทาน
2. พื้นที่ที่ตั้งมีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งนั้นของกรมชลประทาน
3. ขนาดของโครงการมีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทาน
4. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทาน
5. ประเภทการจัดหาโครงการจัดซื้อจัดจ้างมีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของ
กรมชลประทาน
วิธีด้าเนินการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงสภาพทั่วไปและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนา
แหล่งน้้าของกรมชลประทานโดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพัฒนา
แหล่งน้้าของกรมชลประทาน ตั้งแต่เดือน มกราคม –ธันวาคม ปี 2558
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
ปัจจัยที่มีผล
- จ้านวนผู้เข้าร่วมประมูล
- พื้นที่ที่ตั้ง
- ขนาดของโครงการ
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประเภทการจัดหาโครงการจัดซือ้ จัดจ้าง

ประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
พัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทาน (ร้อยละ
ของส่วนลดจากราคากลาง)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทาน มีดังนี้คือ (1) จ้านวน
ผู้เข้าร่วมประมูล (2) พื้นที่ที่ตั้ง (3) ขนาดของโครงการ (4) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ (5) ประเภทการจัดหาโครงการจัดซื้อจัด
จ้าง
แบบจ้าลองที่ใช้ในการศึกษา
การประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทาน ใน
การศึกษาครั้งนี้จะถูกอธิบายโดยใช้แบบจ้าลองซึ่งสามารถเขียนได้ดงั นี้
Pdiscount = α + β1 nratio + β2 S + β3 A1 + β4 A2 + β5 A3 + β6 d1 + β7 C1 + β8 C2 + β9 C3

โดยที่

Pdiscount คือ

α

nratio
S

คือ
คือ
คือ

(1)

ร้อยละส่วนลดจากราคากลาง
ซึ่งร้อยละส่วนลดจากราคากลางจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยที่ เมื่อร้อยละส่วนลดจากราคากลางมีค่ามาก(น้อย) แสดงว่าโครงการมี
ประสิทธิภาพมาก(น้อย)
โดยค้านวณจาก (ราคากลาง-ราคาชนะประมูล)/(ราคากลาง)
ค่าคงที่
จ้านวนผู้เข้าร่วมประมูล
ขนาดของโครงการ

ตัวแปรหุ่นประเภทของพื้นที่ที่ตั้ง (𝐀𝐢 )
A1
= 1 ในกรณีที่เป็นพื้นที่เขตภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก
= 0 ในกรณีที่เป็นพื้นที่อื่น ๆ
A2
= 1 ในกรณีที่เป็นพื้นที่เขตภาคเหนือ
= 0 ในกรณีที่เป็นพื้นที่อื่น ๆ
A3
= 1 ในกรณีที่เป็นพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
= 0 ในกรณีที่เป็นพื้นที่อื่น ๆ
A1 = A2 = A3 = 0 ในกรณีที่เป็นพื้นที่ภาคใต้
ตัวแปรหุ่นของวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (𝐝𝐢 )
d1
= 1 ในกรณีเป็นรูปแบบการประมูลออนไลน์
= 0 ในกรณีเป็นรูปแบบอื่น ๆ (การสอบราคา)
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ตัวแปรหุ่นประเภทการจัดหาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง (𝐂𝐢 )
C1
= 1 ในกรณีเป็นโครงการก่อสร้าง
= 0 ในกรณีเป็นโครงการอื่น ๆ
C2
= 1 ในกรณีเป็นโครงการจ้างเหมาด้าเนินการต่าง ๆ
= 0 ในกรณีเป็นโครงการอื่น ๆ
C3
= 1 ในกรณีเป็นโครงการเช่า
= 0 ในกรณีเป็นโครงการอื่น ๆ
C1 = C2 = C3 = 0 ในกรณีที่เป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
2. วิธีการศึกษา
วัตถุ ประสงค์ ข้อ ที่ 1 เพื่ อศึ กษาสภาพทั่ วไปในการจัด ซื้อจั ดจ้ างโครงการพั ฒนาแหล่ งน้้ าของกรมชลประทาน
ซึ่งผู้ศึกษาด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาโดยใช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ปีงบประมาณ 2558-2559 โดยน้าข้อมูลราคาชนะการประมูลและราคากลางที่กรม
ชลประทานได้ก้าหนดไว้ มาใช้เพือ่ ค้านวณหาค่าสัดส่วนการประมูล
2. ท้าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน้าข้อมูลราคาชนะการประมูลและราคากลางมาหาค่าสัดส่วนการประมูล ดังนี้
ค่าสัดส่วนการประมูล =

ราคาชนะการประมูล
ราคากลาง

หากค่าสัดส่วนการประมูล มีคา่ เท่ากับ 1 จะแสดงให้เห็นว่า ราคาชนะการประมูลมีค่าเท่ากับราคากลางที่กรม
ชลประทานก้าหนดไว้
หากค่าสัดส่วนการประมูล มีคา่ น้อยกว่า 1 จะแสดงให้เห็นว่า ราคาชนะการประมูลมีค่าต่้ากว่าราคากลางที่กรม
ชลประทานก้าหนดไว้
หากค่าสัดส่วนการประมูล มีคา่ มากกว่า 1 จะแสดงให้เห็นว่า ราคาชนะการประมูลมีค่าสูงกว่าราคากลางที่กรม
ชลประทานก้าหนดไว้
3. น้าค่าสัดส่วนการประมูลของแต่ละโครงการที่คา้ นวณได้ ไปท้าการหาค่าสัดส่วนการประมูลเฉลี่ย ค่าสัดส่วนการ
ประมูลเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัดส่วนการประมูลต่้าสุด และค่าสัดส่วนการประมูลสูงสุด เพื่อท้าการเปรียบเทียบแต่ละปัจจัย
ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นสภาพทั่วไปของการเสนอราคาในการประมูลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรม
ชลประทานทั้ง 5 ด้านคือ 1. จ้านวนผู้เข้าร่วมประมูล 2. พื้นที่ที่ตั้ง 3. ขนาดโครงการ 4. วิธีการประมูล และ 5. ประเภทการ
จัดหาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมชล
ประธานโดยใช้วิธีการทางเศรษฐมิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม Stata
อภิปรายผลการศึกษา
ผู้ศึกษาได้ท้าการแบ่งผลการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทาน
หลังจากที่ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้น้ามาหาค่าสัดส่วนการประมูลดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้น มาใช้เพื่อ
ศึกษาสภาพทั่วไปในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทาน ได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี้
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1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งตามจ้านวนผู้เข้าร่วมประมูล
จ้านวนของผู้เข้าร่วมประมูลได้ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 กลุ่มคือ
1. จ้านวนผู้เข้าร่วมประมูล 1 ราย
2. จ้านวนผู้เข้าร่วมประมูล 2-5 ราย
3. จ้านวนผู้เข้าร่วมประมูล 6-10 ราย
4. จ้านวนผู้เข้าร่วมประมูล 11 รายขึ้นไป
ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปโดยแยกตามจ้านวนผู้เข้าร่วมประมูลดังนี้
ตารางที่ 2 : แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งตามจ้านวนผู้เข้าร่วมประมูล
จ้านวนผู้เข้าร่วมประมูล
1 ราย
2-4 ราย
5-10 ราย
1. จ้านวนโครงการ
2224
2053
615
2. ค่าสัดส่วนการประมูลเฉลีย่
0.8572
0.8982
0.7572
3. ค่าสัดส่วนการประมูลเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.2307
0.1855
0.2259
4. ค่าสัดส่วนการประมูลต่้าสุด
0.001
0.003
0.0041
5. ค่าสัดส่วนการประมูลสูงสุด
1
0.9999
0.9999
6. ค่าเฉลี่ยของขนาดโครงการ
1,514,136
1,034,957 1,952,526
ที่มา: จากการค้านวณ

11 รายขึ้นไป
328
0.6505
0.2766
0.0396
1
5,569,893

จากตารางที่ 2 พบว่าโครงการส่วนใหญ่มีจ้านวนผู้เข้าร่วมประมูล 1 ราย และเมื่อพิจารณาค่าสัดส่วนการประมูล
เฉลี่ยพบว่าเมื่อจ้านวนผู้เข้าร่วมประมูลเพิ่มมากขึ้น จะท้าให้ค่าสัดส่วนการประมูลเฉลี่ยลดลง นั่นหมายความว่า การที่จ้านวน
ผู้เข้าร่วมประมูลเพิ่มขึ้น ยิ่งท้าให้มีการแข่งขันทางด้านราคามากขึ้น ส่งผลให้ราคาชนะการประมูลลดต่้าลงจากราคากลางมาก
ยิ่งขึ้น (การแข่งขันของผู้ประกอบการในการประมูลโครงการที่มากขึ้นส่งผลให้การประมูลโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น)
1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งตามพื้นที่ที่ตั้ง
บริเวณพื้นที่ที่ตั้งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อการประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรม
ชลประทานด้วยเช่นกัน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะแบ่งพื้นที่ที่ตั้งออกเป็นทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่
1. เขตภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก ประกอบไปด้วยจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล สระบุรี
ลพบุรี ตราด ระยอง จันทบุรี นครนายก ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชัยนาท
อุทัยธานี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี
2. เขตภาคเหนือ ประกอบไปด้วยจังหวัดแพร่ ตาก สุโขทัย ก้าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุตรดิตถ์
พิษณุโลก เชียงราย พะเยา น่าน ล้าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล้าพูน และเพชรบูรณ์
3. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบไปด้วยจังหวัดยโสธร อุบลราชธานี ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
มหาสารคาม ขอนแก่น สกลนคร เลย หนองคาย อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร อ้านาจเจริญ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรมั ย์
หนองบัวล้าภู สระแก้ว ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา
4. เขตภาคใต้ ประกอบไปด้วยจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต
สุราษฏร์ธานี สงขลา พัทลุง และตรัง
ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 3 ดังนี้
- เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี -
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ตารางที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งตามพื้นที่ที่ตั้ง

1. จ้านวนโครงการ
2. ค่าสัดส่วนการประมูลเฉลีย่
3. ค่าสัดส่วนการประมูลเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ค่าสัดส่วนการประมูลต่้าสุด
5. ค่าสัดส่วนการประมูลสูงสุด
6. ค่าเฉลี่ยของขนาดโครงการ
7. ค่าเฉลี่ยของจ้านวนผูเ้ ข้าร่วมประมูล

ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
และภาคตะวันตก
999
0.9292
0.1415
0.1
1
2,060,932
2.55

พื้นที่ที่ตั้ง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
2024
0.8136
0.2427
0.003
1
1,627,864
4.65

1515
0.81
0.2599
0.001
0.9999
1,418,002
3.84

ภาคใต้

682
0.9198
0.136
0.1617
0.9999
1,492,656
2.18

ที่มา: จากการค้านวณ
จากตารางที่ 3 พบว่าในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าสัดส่วนการประมูลเฉลี่ยต่้ากว่า ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันตก และ ภาคใต้ ซึ่งหมายความว่า ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ราคาชนะการประมูล
ลดลงจากราคากลางมากกว่าภาคอื่น ๆ รวมถึงมีจ้านวนผู้เข้าร่วมประมูลโครงการเฉลี่ยมากกว่าภาคอื่น ๆ อีกด้วย นั่นคือ
ผู้ประกอบการมีการแข่งขันกันในการเสนอราคามากกว่าในภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และ ภาคใต้
1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งตามขนาดโครงการ
ขนาดของโครงการจัดแบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ
1. โครงการที่มีราคากลางน้อยกว่า 1,000,000 บาท
2. โครงการที่มีราคากลาง 1,000,000 ถึง 2,000,000 บาท
3. โครงการที่มีราคากลาง 2,000,001 ถึง 3,000,000 บาท
4. โครงการที่มีราคากลางมากกว่า 3,000,000 ล้านบาท
ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกตามขนาดโครงการ

1. จ้านวนโครงการ
2. ค่าสัดส่วนการประมูลเฉลีย่
3. ค่าสัดส่วนการประมูลเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ค่าสัดส่วนการประมูลต่้าสุด
5. ค่าสัดส่วนการประมูลสูงสุด
6. ค่าเฉลี่ยของจ้านวนผูเ้ ข้าร่วมประมูล
ที่มา: จากการค้านวณ

น้อยกว่า
1,000,000
3717
0.8608
0.2163
0.001
0.9999
2.514

ขนาดโครงการ
1,000,000 2,000,001 –
2,000,000
3,000,000
653
178
0.8001
0.8294
0.2410
0.2487
0.0025
0.0149
0.9999
0.9999
4.79
6.82
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จากตารางที่ 4 พบว่าขนาดโครงการที่มีราคากลางระหว่าง 1,000,000-2,000,000 บาท มีค่าสัดส่วนการ
ประมูลเฉลี่ยต่้าทีส่ ุดหมายความว่าราคาชนะการประมูลลดลงจากราคากลางที่ได้มีการประเมินไว้มากที่สุดเมื่อเทียบกับ
โครงการขนาดอื่น ๆ นั่นหมายความว่ามีการแข่งขันของผู้ประมูลมากที่สุด
1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งตามวิธีการประมูล
วิธีการประมูลที่เลือกน้ามาวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. รูปแบบการประมูลออนไลน์
2. รูปแบบการสอบราคา
ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 5 ดังนี้
ตารางที่ 5 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งตามวิธีการประมูล
วิธีการประมูล
1. จ้านวนโครงการ
2. ค่าสัดส่วนการประมูลเฉลีย่
3. ค่าสัดส่วนการประมูลเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ค่าสัดส่วนการประมูลต่้าสุด
5. ค่าสัดส่วนการประมูลสูงสุด
6. ค่าเฉลี่ยของขนาดโครงการ
7. ค่าเฉลี่ยของจ้านวนผูเ้ ข้าร่วมประมูล

ประมูลออนไลน์
1012
0.8441
0.2408
0.0025
1
6,187,387
7.034

การสอบราคา
4208
0.8496
0.2234
0.001
0.9999
536,667.5
2.89

ที่มา: จากการค้านวณ
จากภาพที่ 5 พบว่าการสอบราคามีค่าสัดส่วนการประมูลเฉลี่ยสูงกว่าการประมูลออนไลน์ หมายความว่า กรณีใช้
วิธีการประมูลออนไลน์ ราคาชนะการประมูลลดลงจากราคากลางมากกว่ากรณีที่ใช้วิธีการสอบราคา รวมถึงการประมูล
ออนไลน์มีจ้านวนของผู้เข้าร่วมประมูลเฉลี่ยสูงกว่าการสอบราคาอีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแข่งขันทางด้านราคาของ
ผู้ประกอบการ
1.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งตามประเภทการจัดหาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทการจัดหาโครงการจัดซื้อจัดจ้างถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ
1. ประเภทโครงการก่อสร้าง
2. ประเภทโครงการจ้างเหมา
3. ประเภทโครงการเช่า
4. ประเภทโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 6 ดังนี้
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ตารางที่ 6 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งตามประเภทการจัดหาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทการจัดหาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ
โครงการ โครงการเช่า โครงการจัดซื้อ
ก่อสร้าง
จ้างเหมา
จัดจ้าง
1. จ้านวนโครงการ
1627
393
48
3152
2. ค่าสัดส่วนการประมูลเฉลีย่
0.8288
0.8955
0.8773
0.8576
3. ค่าสัดส่วนการประมูลเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.2474
0.2437
0.1889
0.2132
4. ค่าสัดส่วนการประมูลต่้าสุด
0.001
0.003
0.3431
0.003
5. ค่าสัดส่วนการประมูลสูงสุด
1
1
0.9999
0.9999
6. ค่าเฉลี่ยของขนาดโครงการ
1,352,592
4,963,092 6,032,720
1,294,162
7. ค่าเฉลี่ยของจ้านวนผูเ้ ข้าร่วมประมูล
3.398
4.934
5.77
3.655
ที่มา: จากการค้านวณ
2. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทาน
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงการศึกษาทางเศรษฐมิตโิ ดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (linear regression model)
ตารางที่ 7 : ผลการประมาณค่าโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
Mode
Coef.
Std. Err.
t
P>t
[95% Conf. Interval]
Constant
0.066
0.0004
8.93
0.000
0.0519
0.0811
***
nratio
0.0104
0.0000
22.77
0.000
0.0095
0.01134
S
-0.000
0.0094
-1.44
0.149
-0.0302
0.0000
A1
-0.119
0.0084
-1.27
0.205
-0.0000
0.0065
***
A2
0.079
0.0111
9.46
0.000
0.0628
0.0956
***
A3
0.050
0.0087
4.56
0.000
0.0288
0.0723
D1
-0.013
0.0091
-1.50
0.133
-0.0303
0.0040
C1
-0.015
0.0107
-1.70
0.100
-0.0332
0.0024
**
C2
-0.025
0.0280
-2.38
0.017
-0.0464
-0.0045
C3
-0.030
0.0074
-1.08
0.282
-0.0850
0.0247
** มีนัยส้าคัญที่ 0.05 *** มีนัยส้าคัญที่ 0.01 R-squared = 0.3757 Adjusted R Square = 0.3747
ที่มา: จากการค้านวณจากภาพที่ 6 พบว่าประเภทโครงการก่อสร้างมีค่าสัดส่วนการประมูลเฉลี่ยต่้าที่สุด นั่นคือ ราคาชนะการประมูลใน
โครงการก่อสร้างลดต่้าลงจากราคากลางมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเภทโครงการอื่น ๆ

จากตารางที่ 7 ผลการประมาณค่าโดยใช้แบบจ้าลองสมการถดถอยเชิงเส้น สามารถเขียนผลการประมาณค่า
ดังกล่าวในรูปของสมการในแบบจ้าลองได้ดังนี้
Pdiscount = 0.067 + 0.01nratio∗∗∗ − 0.000S − 0.119A1 + 0.08A2 ∗∗∗ + 0.051A3 ∗∗∗ − 0.013d1 − 0.015C1
− 0.025C2 ∗∗ − 0.03C3

เมื่อ *** คือ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99
** คือ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
* คือ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90
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จากสมการข้างต้น เมื่อพิจารณาเครื่องหมายของตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจ้าลองพบว่า
1. ร้อยละส่วนลดจากราคากลางและจ้านวนผู้เข้าร่วมประมูล
จ้านวนผู้เข้าร่วมประมูล (nratio) มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับร้อยละส่วนลดจากราคากลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.01 ซึ่งหมายความว่า หากจ้านวนผู้เข้าร่วมประมูล
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท้าให้ส่วนลดจากราคากลางเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.01 นั่นคือประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละส่วนลดจากราคากลางและขนาดของโครงการ
ขนาดของโครงการ (S) ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติและมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -0.000 ซึ่งหมายความว่าไม่ว่า
ขนาดของโครงการจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กก็ไม่มีผลต่อร้อยละส่วนลดจากราคากลางหรือไม่มีผลต่อ ประสิทธิภาพในการจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทาน
3. ร้อยละส่วนลดจากราคากลางและพื้นที่ที่ตั้ง
พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก (A1) ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่าการจัดซื้อจัด
จ้างในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ไม่มีผลต่อร้อยละส่วนลดจากราคากลางหรือไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทาน
พื้นที่ภาคเหนือ (A2) มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับร้อย
ละส่วนลดจากราคากลาง ซึ่งหมายความว่าหากมีการจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่ภาคเหนือ จะท้าให้ส่วนลดจากราคากลางเพิ่มขึ้น
หรือมีประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่าภาคอื่น ๆ
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (A3) มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับร้อยละส่วนลดจากราคากลาง ซึ่งหมายความว่าหากมีการจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะท้าให้
ส่วนลดจากราคาเพิ่มขึ้นหรือมีประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่าภาคอื่น ๆ
4. ร้อยละส่วนลดจากราคากลางและวิธีการประมูล
รูปแบบการประมูลออนไลน์ (D1) ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่าการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ
ประมูลออนไลน์ไม่มีผลต่อร้อยละส่วนลดจากราคากลางหรือไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่ง
น้้าของกรมชลประทาน
5. ร้อยละส่วนลดจากราคากลางและประเภทการจัดหาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้าง (C1) ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่าการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างไม่มีผลต่อ
ร้อยละส่วนลดจากราคากลาง หรือไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทาน
โครงการจ้างเหมา (C2) มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
ร้อยละส่วนลดจากราคากลาง ซึ่งหมายความว่าการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมา มีผลท้าให้ส่วนลดจากราคาลดลงหรือมี
ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างน้อยกว่าโครงการประเภทอื่น ๆ
โครงการเช่า (C3) ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ซึ่งหมายความว่าการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าไม่มีผลต่อร้อยละ
ส่วนลดจากราคากลาง หรือไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทาน
การวัดความเหมาะสมของแบบจ้าลองในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ค่า R-squared ที่ได้จากการประมาณค่าโดยใช้
แบบจ้าลองสมการถดถอยเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม Stata ซึ่งมีค่าประมาณ 0.3757 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในแบบจ้าลอง
สามารถอธิบายตัวแปรตามได้ประมาณร้อยละ 37.57
ซึ่งสาเหตุที่ค่า R-squared มีค่าต่้านั้นอาจเป็นผลจากการที่ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ว่า
จะเป็นด้วยวิธีการสอบราคาหรือวิธีการประมูลออนไลน์ก็ตามนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ประกอบการในการเสนอราคา
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ค่า R-squared ที่ได้จะมีค่าต่้ากว่าร้อยละ 50 เนื่องด้วยพฤติกรรมของ
มนุษย์เป็นสิ่งที่ยากจะคาดเดาเมื่อเทียบกับกระบวนการทางกายภาพ รวมถึงสมมติฐานในการศึกษา ได้มีการก้าหนดไว้ว่าปัจจัย
ในแบบจ้าลองส่วนใหญ่ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้นั้นก็สอดคล้องตามสมมติฐานที่คาดไว้
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สรุปผลการศึกษา
วิทยานิพนธ์ครั้งนี้ได้ท้าการศึกษาโดยใช้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกรมชลประทาน ในช่วงปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559
ซึ่งการวิจัยได้น้าค่าสัดส่วนการประมูลโครงการดังที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้น มาใช้เพื่อท้าการศึกษาถึงสภาพทั่วไปของการจัดซือ้
จัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทาน และนอกจากนี้ยังได้ท้าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทานด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (linear regression model) ซึ่ง
ส้าหรับการสรุปผลการวิจัยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทาน
จากการศึกษาพบว่าการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทาน มีมากที่สุดในภาคเหนือของ
ประเทศไทย และส่วนใหญ่แล้วประเภทการจัดหาโครงการที่นิยมใช้นั้นคือ ประเภทโครงการจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมา คือ
โครงการก่อสร้าง โครงการจ้างเหมา และโครงการเช่า ตามล้าดับ
สภาพทั่วไปของการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า โครงการที่มีผู้เข้าร่วมประมูลจ้านวนมากจะมีสัดส่วนราคาประมูลเฉลี่ย
น้อยกว่าโครงการที่มีผู้เข้าร่วมประมูลจ้านวนน้อย (นั่นหมายความว่าราคาชนะประมูลลดลงจากราคากลางมากขึ้นเมื่อจ้านวน
ผู้เข้าร่วมประมูลมากขึ้น) ซึ่งแสดงถึงว่ามีการแข่งขันทางด้านราคาทีม่ ากขึ้น (ตารางที่ 2) และเมื่อพิจารณาการกระจายตัวของ
ค่าสัดส่วนการประมูลเฉลี่ยแล้วก็จะเห็นว่า ยิ่งจ้านวนของผู้เข้าร่วมประมูลมากขึ้น การแข่งขันทางด้านราคาและการกระจาย
ตัวของราคาประมูลก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และนอกจากนี้ยังพบว่า จ้านวนผู้เข้าร่วมประมูล จะเพิ่มขึ้นเมื่อโครงการจัดซื้อจัด
จ้างมีขนาดทีใ่ หญ่ขึ้นอีกด้วย (ตารางที่ 4)
2. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทาน
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นในครั้งนี้ท้าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อร้อยละส่วนลดจากราคากลาง
หรือประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทาน ว่ามีทั้งหมด 3 ตัวแปร คือ
1. จ้านวนผู้เข้าร่วมประมูล (nratio) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับร้อยละส่วนลดจากราคากลาง (Pdiscount)
เนื่องจากการที่จ้านวนผู้เข้าร่วมประมูลมากขึ้นจะเป็นการเพิ่มการแข่งขันทางด้านราคา จึงส่งผลให้ร้อยละส่วนลดจากราคา
กลางเพิ่มสูงขึ้น ท้าให้การจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. พื้นที่ที่ตั้ง ได้แก่ พื้นที่ภาคเหนือ (A2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (A3) เป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) ที่
มีผลต่อร้อยละส่วนลดจากราคากลาง (Pdiscount) โดยการจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่ภาคเหนือ (A2) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(A3) มีความสัมพันธ์กับร้อยละส่วนลดจากราคากลาง (Pdiscount) ในเชิงบวก ซึ่งหมายความว่าหากมีการจัดซื้อจัดจ้างใน
พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะท้าให้ร้อยละส่วนลดจากราคากลางมากกว่าภาคอื่น ๆ หรือมีประสิทธิภาพใน
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้ามากกว่าภาคอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากจ้านวนของผู้เข้าร่วมประมูลเฉลี่ยในพื้นที่
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าภาคอื่น ๆ (ดังตารางที3่ ) จึงท้าให้เกิดการแข่งขันกันทางด้านราคาอย่างแท้จริง
3. ประเภทการจัดหาโครงการจัดซื้อจัดจ้างฯ ได้แก่ ประเภทโครงการจ้างเหมา (C2) มีความสัมพันธ์กับร้อยละ
ส่วนลดจากราคากลาง (Pdiscount) ในเชิงลบ ซึ่งหมายความว่าหากมีการจัดซื้อจัดจ้างประเภทโครงการจ้างเหมา จะท้าให้
ร้อยละส่วนลดจากราคากลางลดลงหรือประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างน้อยกว่าประเภทโครงการอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ลักษณะของโครงการจ้างเหมาเป็นการพิจารณาความแล้วเสร็จของงานและจ่ายค่าจ้างตามที่ระบุในสัญญาเมื่อผลงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งงานก่อสร้างลักษณะนี้มีความเสีย่ งที่จะมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาระหว่างการด้าเนินงานก่อสร้างโดย
ผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่ เช่น เปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือคุณภาพของวัสดุที่ใช้ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงท้าให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทโครงการจ้างเหมามีประสิทธิภาพน้อยกว่าการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบอื่น ๆ
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ข้อเสนอแนะ
1. การจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทาน จะมีประสิทธิ ภาพได้ก็ต่อเมื่อมีการแข่งขันกัน
ทางด้านราคาอย่างแท้จริง โดยปัจจัยหนึ่งที่ก้าหนดให้เกิดการแข่งกันทางด้านราคาก็คือ จ้านวนของผู้เข้าร่วมประมูล ซึ่งจาก
การศึกษาข้อมูลของโครงการจัดซื้อจัดจ้างโดยแบ่งตามจ้านวนผู้เข้าร่วมประมูล พบว่า ค่าสัดส่วนการประมูลเฉลี่ยจะลดลงเมื่ อ
จ้านวนผู้เข้าร่วมประมูลมากขึ้น (ดังตารางที่ 2) ยิ่งค่าสัดส่วนการประมูลเฉลี่ยน้อยลงเท่าไหร่หมายความว่าราคาชนะการ
ประมูลต่้ากว่าราคากลางมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งตรงกันกับผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติที่พบว่าจ้านวนของผู้เข้าร่วมประมูลมีผล
ต่อร้อยละส่วนลดจากราคากลางหรือประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส้าคัญ
2. ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างในการพัฒนาแหล่งน้้า เนื่องจากพบว่ามี
ประสิทธิภาพมากกว่าภาคอื่น ๆ เพราะฉะนั้นหากในอนาคตกรมชลประทานมีการจัดโครงการพัฒนาแหล่งน้้า ควรจะเลือกใช้
วิธีการอื่น ๆ ส้าหรับภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก เป็นต้น เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ประเภทโครงการจ้างเหมา เป็นประเภทการจัดหาโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ มีประสิทธิภาพน้อยกว่าประเภทอื่น ๆ
เพราะฉะนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงในการใช้วิธีการจัดหาโครงการจัดซื้อจัดจ้างประเภทจ้างเหมา เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะท้าให้
รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณในการพัฒนาประเทศมากเกินความจ้าเป็น
4. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในเรื่องความเกี่ ยวข้องระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละราย และความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่ว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ รวมถึงศึกษาด้านพฤติกรรมการเสนอราคาในแต่ละครั้ง
ของผู้ประกอบการว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ และหากมีความแตกต่างเป็นเพราะสาเหตุใด รวมถึงควรใช้ข้อมู ลปฐมภูมิมา
เป็นองค์ประกอบในการศึกษาด้วยเพื่อความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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Cluster Analysis of Consumer Behavior’s in Niche Rice Market
วรันธร สิทธิชัยวิจิตร 1
เดชรัต สุขก้าเนิด 2
วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 2
บทคัดย่อ
การศึกษามีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มข้าวทั่วไปและกลุ่มข้าวตลาดเฉพาะ ศึกษาการรับรู้การเข้าใจ
ปัจจัยด้านตราและผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อความยินดีจ่ายพร้อมแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเพื่อเสนอแนวทางสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด
รวมทั้งใช้แนวคิดมาตรฐานสินค้า ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค การรับรู้ ส่วนประสมทางการตลาด และ Cluster Analysis
ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคกลุ่มที่ 1 ให้ความส้าคัญทุกตรามาตรฐาน เพราะ เป็นปัจจัยที่เสริมสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้ผลิ ตภัณฑ์ และ ปัจจั ยด้านผลิตภั ณฑ์บางปัจจั ย จากข้างต้นท้า ให้ผู้บ ริโภคมีความยินดี จ่า ยมากกว่ ากลุ่ม อื่น กลุ่ม ที่ 2
ผู้บริโภคกลุ่มข้าวทั่วไปที่ไม่ยินดีจ่ายปัจจัยใดเลยท้าให้การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ต่้าสุดเมื่อเทียบกลุ่มอื่น ดังนั้นไม่ควรเน้นการ
ส่งเสริมการขาย เพราะ เป็นการเพิ่มต้นทุนให้ผลิตภัณฑ์ กลุ่มที่ 3 ผู้บริโภคกลุ่มข้าวโภชนาการสูง และ กลุ่มข้าวที่มีสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ไทย ให้ความส้าคัญและยินดีจ่าย บรรจุภัณฑ์แบบแพ็คสุญญากาศ ผลิตภัณฑ์ที่มีตรามาตรฐานสินค้าหนึ่งต้าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ และ ตรามาตรฐานสินค้าจากส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หากผลิตภัณฑ์ตอบสนองปัจจัยดังกล่าวได้
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สามารถตั้งราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันในตลาด นอกจากนี้การส่งเสริมการขายควรเน้นความเป็น
ชุมชนท้องถิ่น กลุ่มที่ 4 ผู้บริโภคกลุ่มข้าวอินทรีย์ให้ความส้าคัญและยินดีจ่ายตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพียงมาตรฐานเดียว
หากผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการได้ส่งผลให้ผู้บริโภคยินดีจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 นอกจากนี้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อ
ข้าวเกษตรอินทรีย์น้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ดังนั้นการส่งเสริมการขายควรเน้นการสร้างพฤติกรรมการซื้อซ้้า
ค้าส้าคัญ: การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค กลุ่มข้าวตลาดเฉพาะ พฤติกรรมผู้บริโภค
Abstract
The purpose of this research is to study consumers’ behavior for rice varieties in market between
standard rice market and niche rice market. These are also study about perception and understanding of
standard and product. That affect customer’s willingness to pay of customer, separate each groups of
customer and determine market’ strategies. It needs to use analysis tools consist of standard product’s
concept, theory of consumer behavior, perception, marketing mix and cluster analysis.
The first group is consumers who consider about standard because this factor supports produce’s
reliability and some product factors. From the earlier, they are willing to pay more than other groups. Then,
the promotion of this group has to focus about standard. The second group is general rice consumers who do
not want to pay for any factors and it makes product become the lowest pricing among groups. For this group,
you do not need and promotions that it may cause of increase cost of product. The third group is high
1
2

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี -

733

รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7

nutrition consumers and GI rice which prioritize and pleased to pay for vacuum package, standard product
such as OTOP and FDA. If this factor responds, pricing of product can be higher than other brands in the same
market. Thus the promotion should focus on local community. The last group is organic rice consumers who
prioritize and pleased to pay for organic agriculture standards. If product responds their want, consumers also
pleased to increase 100 percent for their purchase. After compared to other groups, the consumption of
organic rice is still small. Therefore, the promotion should focus on repeat buying behavior.
Keywords: Cluster Analysis, Niche Rice Market, Consumer Behavior
บทน้า
ข้าวเป็ นพืชอาหารที่ส้ าคัญชนิดหนึ่งของโลกโดยเฉพาะในแถบประเทศภูมิภาคเอเชียที่นิยมรับประทานข้ าวเป็ น
อาหารหลักซึ่งเหมือนกับประเทศไทย ประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรมมีการเพาะปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมี
สภาพดินและสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออ้านวยต่อการเพาะปลูก จากการส้ารวจของส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) พบว่า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือโดยมีเนื้อที่ปลูกข้าว 36.86 ล้านไร่ และ 14.55 ล้านไร่ รองลงมา ได้แก่ ภาคกลางมีเนื้อ
ที่ 5.27 ล้านไร่ ภาคตะวันออกมีเนื้อที่ 2.57 ล้านไร่ ภาคตะวันตกมีเนื้อที่ 1.53 ล้านไร่ และ ภาคใต้มีเนื้อที่ 0.93 ล้านไร่
จากข้อมูลของส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) พบว่า ผลผลิตข้าวปี พ.ศ. 2553 – 2555 มีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก
32.20 เป็น 38.10 ล้านตันข้าวเปลือก เมื่อเข้าสู่ปี พ.ศ. 2556 – 2558 ปริมาณผลผลิตลดลงจาก 38.00 เป็น 33.81 ล้านตัน
ข้าวเปลือก และมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่
ปลูกประกอบกับปริมาณน้้าในเขื่อนขนาดกลางและใหญ่ลดลง เนื่องจากปริมาณน้้าฝนที่ตกในพื้นที่เหนือเขื่อนมีปริมาณน้อย
กว่าปกติท้าให้น้าไหลเข้าเขื่อนน้อยส่งผลให้ข้าวได้รับน้้าไม่เพียงพอ เกษตรกรจึงเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ต้องการน้้าน้อยทดแทน
นอกจากนี้ยังพบปัญหาราคาข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว และ ข้าวเหนียวเมล็ดยาว ในปี พ.ศ. 2554 – 2558 มีความผัน
ผวน (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) จากข้างต้นเมื่อน้าปัจจัยทั้งสองเทียบกับทฤษฎีอุปสงค์และอุปทาน พบว่า อุปสงค์
และอุปทานในระยะเวลาดังกล่าวขาดความสมดุล ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย อาทิ ความเสื่อมโทรมของดิน เกษตรกรขาด
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น (อัญชนา ตราโช, 2558) จากปัญหาข้างต้นเป็นผลให้กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่างยุทธศาสตร์ข้าวไทย ด้านการผลิต ปี พ.ศ. 2558 – 2562 เพื่อแก้ปัญหาโดยมีวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งกล่าวว่ากรมการข้าวจะ
ส่งเสริมการผลิตข้าวตามกลุ่มพันธุ์ที่ตรงตามความต้องของตลาด ได้แก่ กลุ่มข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ข้าวเหนียว ข้าวหอมปทุม
และ ข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ซึ่งประกอบด้วย ข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) ข้าวที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
(Geographical Indications หรือ GI) และ ข้าวโภชนาการสูง เนื่องจากกรมการข้าวต้องการให้ข้าวดังกล่าวเป็นจุดแข็งในการจัด
จ้าหน่ายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557) จากข้างต้นเห็นได้ว่ากลุ่มข้าวตลาดเฉพาะ
เป็นตลาดที่น่าสนใจจึงท้าให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาเรื่องนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มข้าวทั่วไปและกลุ่มข้าวตลาดเฉพาะ
2. เพื่อศึกษาการรับรู้การเข้าใจปัจจัยด้านตราและผลิตภัณฑ์ส้าหรับกลุ่มข้าวตลาดเฉพาะที่ส่งผลต่อความยินดี
จ่ายของผู้บริโภค
3. เพื่อแบ่งกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มข้าวตลาดเฉพาะ โดยแบ่งจากพฤติกรรมความยินดีจ่ายของผูบ้ ริโภค
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น
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สมมติฐานของการวิจัย
1. กลุ่มของผู้บริโภคที่แบ่งตามความยินดีจ่ายมีความเป็นอิสระหรือไม่เป็นอิสระต่อกันตามปัจจัยทางลักษณะ
ประชากรศาสตร์
2. กลุ่มของผู้บริโภคที่แบ่งตามความยินดีจ่ายมีความเป็นอิสระหรือไม่เป็นอิสระต่อกันตามพฤติกรรมการซื้อข้าวทั่วไป
และ พฤติกรรมการซื้อกลุ่มข้าวตลาดเฉพาะ
3. กลุ่มของผู้บริโภคที่แบ่งตามความยินดีจ่ายมีความเป็นอิสระหรือไม่เป็นอิสระต่อกันตามปัจจัยด้านตราและผลิตภัณฑ์
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด และ ปลายปิด จ้านวน 400 ตัวอย่าง จากผู้บริโภค
ข้าวทีอ่ าศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จ้านวน 400 คน ส้ารวจและเก็บข้อมูลเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
วิธีด้าเนินการวิจัย
1. ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
1.1 กลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือบริโภคข้าวที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
1.2 ประเทศไทยมีประชากรขนาดใหญ่ และ ไม่สามารถระบุจ้านวนที่แน่นอนได้ การศึกษาครั้งนี้จึงเลือกใช้
สูตรของ W.G. Cochran กรณีไม่ทราบค่าสัดส่วนประชากร ก้าหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 กฤษณะ จ้านงผล (ม.ป.ป.
อ้างถึง W.G. Cochran, 1953) จากการค้านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างควรมากกว่าหรือเท่ากับ 385 ตัวอย่าง เพื่อความ
สะดวกในการเก็บข้อมูลจึงก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง เมื่อได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจึงสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งกลุ่มขั้นเดียวดังนี้ ประเทศไทยแบ่งเขตตามที่ตั้งในกรุงเทพมหานครได้ 3 เขต คือ เขตชั้นใน ชั้นกลาง และ ชั้นนอก (ศูนย์
ข้อมูลกรุงเทพมหานคร, 2557) จับฉลาก 2 เขต ในเขตชั้นใน (ยานนาวา สาทร) และ จับฉลาก 1 เขต ในเขตชั้นกลาง
(บางเขน) และ ชั้นนอก (หลักสี่)
2. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลปฐมภูมิ และ ข้อมูลทุติยภูมิ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการส้ารวจโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดและปิด ประกอบด้วย
ค้าถามข้อมูลของลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยด้านตราและผลิตภัณฑ์ ความยินดีจ่ายของผู้บริโภค
2.2 ข้อมูลทุติภูมิ หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือ ข้อมูลที่มีผู้เก็บรวบรวมไว้อย่างเป็ นระบบ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้
ใช้ข้อมูลแนวคิดทฤษฎีที่ได้รวบรวมจากหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ และ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
3. การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล ภายในประกอบด้วยค้าถาม 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
3.1 ข้อมูลของลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ และ ที่อยู่อาศัย
3.2 พฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบด้วย พฤติกรรมการซื้อข้าวทั่วไป ได้แก่ แหล่งที่ซื้อ ความถี่ในการซื้อ
ปริมาณในการซื้อ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ ตราที่ซื้อ และ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมการซื้อกลุ่มข้าวตลาดเฉพาะ
ได้แก่ การรับรู้และการเข้าใจความหมาย พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคกลุ่มข้าวตลาดเฉพาะ
3.3 ปัจจัยด้านตรา ประกอบด้วย การเห็น การเข้าใจความหมาย ความน่าเชื่อถือ และ ความยินดีจ่ายตรา
PGS Organic Organic Thailand USDA Organic Thai Geographical Indication OTOP Q Primary GMP IFOAM
Carbon Footprint Standard และ อย. ด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ความจ้าเป็น การน้าเสนอ และ ความยิ นดีจ่ายด้าน
บรรจุภัณฑ์ วิธีการหุง วิธีการเก็บรักษา ตารางคุณค่าทางโภชนาการ ฉลากข้าว รายละเอียดวันเดือนปีผลิต เรื่องราวผลิตภัณฑ์
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา บรรยายและสรุปข้อมูลในรูปสถิติเบื้องต้น ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และ ค่าร้อยละ
4.2 การวิเคราะห์ความยินดีจ่ายของผู้บริโภค แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ด้านตรามาตรฐาน และ ผลิตภัณฑ์
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4.3 การจ้าแนกกลุ่มด้วย Cluster Analysis แบบไม่เป็นขั้นตอน วิธี Optimizing Partitioning เนื่องจาก
จ้านวนข้อมูลเกิน 200 ตัวอย่าง การศึกษาแบ่งสมมติฐานเป็น 3 ส่วน และ ทดสอบความเป็นอิสระระหว่างตัวแปรโดยใช้
ค่าสถิติ Pearson Chi – Square และ Asymp. Sig. (2 – sided) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (α = 0.05) หากค่า Sig >
α ให้ยอมรับสมมติฐานหลัก แสดงว่าตัวแปรไม่มีระดับนัยส้าคัญที่ 0.05 ในทางตรงข้ามหากค่า Sig < α ให้ยอมรับสมมติฐาน
ทางเลือก แสดงว่าตัวแปรมีระดับนัยส้าคัญที่ 0.05 (สมโภชน์ ศรีสมุทร, 2555)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามน้าไปสู่การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามปัจจัยส้าคัญที่มผี ลต่อความยินดีจ่าย จาก
ข้างต้นสามารถแบ่งกลุ่มผู้บริโภคออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มข้าวที่ให้ความส้าคัญปัจจัยด้านตรามาตรฐานและ
ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มข้าวทั่วไปในตลาด กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มข้าวโภชนาการสูง และ กลุ่มข้าวที่มีสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ไทย และ กลุ่มที่ 4 กลุม่ ข้าวอินทรีย์ ดังตารางที่ 1 จากข้างต้นน้าไปสู่การอภิปรายผลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 : แสดงการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริโภค
กลุ่มที่ 1 (คน)
กลุ่มที่ 2 (คน)
33.0
242.0
ที่มา: การด้าเนินการเก็บข้อมูลของผู้วิจัย (2560)

กลุ่มที่ 3 (คน)

กลุ่มที่ 4 (คน)

รวม (คน)

87.0

38.0

400.0

1. ข้อมูลของลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ของทุกกลุ่มเป็นเพศหญิง และ มีเพียงกลุ่มที่ 1
เท่านั้นที่อยู่ในช่วง Generation X (อายุ 38 – 52 ปี) ส่วนกลุ่มอื่นอยู่ในช่วง Generation Y (อายุ 20 – 37 ปี) โดยกลุ่มที่ 1 2
และ 4 มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ประกอบอาชีพพนักงานราชการ ส่วนกลุม่ ที่ 3 มีสถานภาพสมรส
การศึกษาต่้ากว่าปริญญาตรี และ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว โดยทุกกลุ่มมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท โดย
กลุ่มที่ 1 และ 3 อาศัยบ้านเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ ส่วนกลุ่มที่ 2 และ 4 อาศัยอาคารพาณิชย์ และ คอนโดมิเนียม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : แสดงข้อมูลของลักษณะทางประชากรศาสตร์
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่ม 1 (%) กลุ่ม 2 (%) กลุ่ม 3 (%) กลุ่ม 4 (%) Value Sig. (2 – sided)
เพศ
ชาย
33.3
31.0
33.3
26.3
0.681
0.878
หญิง
66.7
69.0
66.7
73.7
อายุ
Gen Z
0.0
1.6
1.1
0.0
24.433
0.018S
Gen Y
39.4
55.0
46.0
76.3
Gen X
45.5
31.0
34.5
18.4
Baby Boomer
15.1
12.4
14.9
5.3
Silent Gen
0.0
0.0
3.5
0.0
สถานะ โสด
48.5
48.8
46.0
73.7
10.048
0.123
สมรส
45.5
45.4
47.1
26.3
แยกกันอยู่
6.0
5.8
6.9
0.0
การศึกษา ต่้ากว่าปริญญาตรี
36.4
39.3
49.4
15.8
39.286
0.000S
ปริญญาตรี
48.5
52.5
47.1
47.4
สูงกว่าปริญญาตรี
15.1
8.2
3.5
36.8
- เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี -
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ข้อมูลทั่วไป
กลุ่ม 1 (%) กลุ่ม 2 (%) กลุ่ม 3 (%) กลุ่ม 4 (%) Value Sig. (2 – sided)
อาชีพ
นักศึกษา
3.0
14.0
12.6
5.3
19.047
0.087
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
15.2
11.6
14.9
10.5
พนักงานราชการ
36.4
29.8
19.5
50.0
ธุรกิจส่วนตัว
24.2
21.9
32.2
13.2
อื่น ๆ
21.2
22.7
20.8
21.0
รายได้
ต่้ากว่า 10,000 บาท
24.2
19.8
24.1
13.2
8.263
0.508
10,000 – 20,000 บาท
33.3
46.7
48.3
60.5
20,001 – 30,000 บาท
30.3
21.9
14.9
15.8
สูงกว่า 30,001 บาท
12.2
11.6
12.7
10.5
ที่อยู่
บ้านเดี่ยว
48.5
30.2
47.1
31.6
16.470
0.011S
อาคารพาณิชย์
27.3
36.8
31.0
21.1
คอนโดมิเนียม
24.2
33.0
21.9
47.3
หมายเหตุ: S หมายถึง มีระดับนัยส้าคัญที่ 0.05
ที่มา: การด้าเนินการเก็บข้อมูลของผู้วิจัย (2560)
2. พฤติกรรมข้าวทั่วไป พบว่า ทุกกลุ่มซื้อข้าวจากห้างสรรพสินค้า โดยส่วนใหญ่ซื้อข้าวตราฉัตร ซื้อเพียงเดือนละครั้ง
มีเพียงกลุ่มที่ 4 ที่ซื้อข้าวน้อยกว่าเดือนละครั้ง และ ทุกกลุ่มซื้อข้าวมากกว่า 1,000 กรัมต่อครั้ง ซึ่งกลุ่มที่ 1 และ 3 มีค่าใช้จ่าย
ในการซื้อมากกว่า 300 บาท ส่วนกลุ่ม อื่นมีค่าใช้จ่ายในการซื้อ 201 – 300 บาท ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมีดังนี้
กลุ่มที่ 1 ให้ความส้าคัญด้านราคา รสชาติ และ คุณค่าทางโภชนาการ กลุ่มที่ 2 และ 3 ให้ความส้าคัญด้านราคา คุณค่าทาง
โภชนาการ และ รสชาติ กลุ่มที่ 4 ให้ความส้าคัญด้านรสชาติ คุณค่าทางโภชนาการ และ ราคา ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : แสดงพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มข้าวทั่วไป
กลุ่มข้าวทั่วไป
กลุม่ 1 (%) กลุม่ 2 (%)
สถานที่ ห้างสรรพสินค้า
54.5
63.6
ร้านสะดวกซื้อ
36.4
30.2
โทรสั่งซื้อ
0.0
0.8
อื่น ๆ
9.1
5.4
ความถี่ น้อยกว่าเดือนละครั้ง
24.2
27.3
เดือนละครั้ง
51.5
47.5
มากกว่าเดือนละครั้ง
24.3
25.2
ปริมาณ น้อยกว่า 500 กรัม
12.1
15.3
500 – 1,000 กรัม
36.4
32.2
มากกว่า 1,000 กรัม
51.5
52.5
ค่าใช้จ่าย น้อยกว่า 100 บาท
0.0
9.9
101 – 200 บาท
39.4
24.0
201 – 300 บาท
18.2
33.5
มากกว่า 300 บาท
42.4
32.6

กลุม่ 3 (%)
64.4
31.0
2.3
2.3
21.8
54.0
24.2
18.4
40.2
41.4
6.9
20.7
26.4
46.0

กลุม่ 4 (%) Value
71.1
10.580
18.3
5.3
5.3
44.7
8.204
31.6
23.7
7.9
6.483
28.9
63.2
10.5
14.032
23.7
34.2
31.6

- เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี -
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0.306

0.224

0.371

0.121
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กลุ่มข้าวทั่วไป
กลุม่ 1 (%) กลุม่ 2 (%) กลุม่ 3 (%) กลุม่ 4 (%)
ตรา
หงส์ทอง
18.2
25.2
17.2
15.8
มาบุญครอง
12.1
16.1
13.8
13.1
ฉัตร
27.3
27.7
29.9
31.6
1000 ดี
15.2
6.2
10.3
10.5
อื่น ๆ
27.2
24.8
28.8
29.0
ปัจจัย* ราคา
60.6
59.1
60.9
42.1
รสชาติ
54.5
45.9
46.0
57.9
คุณค่าโภชนาการ
48.5
47.1
54.7
50.0
ความสะดวก
24.2
24.8
27.6
18.4
ปริมาณ
36.4
19.8
21.8
10.5
อื่น ๆ
9.1
3.3
3.4
13.2
หมายเหตุ: S หมายถึง มีระดับนัยส้าคัญที่ 0.05 , * หมายถึง เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
ที่มา: การด้าเนินการเก็บข้อมูลของผู้วิจัย (2560)

Value
8.084

Sig. (2 – sided)
0.779

4.456
2.632
1.462
1.198
7.494
8.753

0.216
0.452
0.691
0.754
0.058
0.033S

3. พฤติกรรมข้าวตลาดเฉพาะ พบว่า ทุกกลุ่มเคยได้ยินและเข้าใจความหมายของข้าวเกษตรอินทรีย์ ข้าวโภชนาการสูง
ข้าว GI ตามล้าดับ ซึ่งกลุ่มที่ 1 2 และ 3 มีพฤติกรรมการซื้อสอดคล้องกับการได้ยินและการเข้าใจความหมาย มีเพียงกลุ่มที่ 4 ที่
มีพฤติกรรมการซื้อข้าวโภชนาการสูง ข้าวเกษตรอินทรีย์ และ ข้าว GI ตามล้าดับ นอกจากนี้ทุกกลุ่มซื้อข้าวเกษตรอินทรีย์ และ
ข้าว GI น้อยกว่าเดือนละครั้ง มีเพียงข้าวโภชนาการสูงที่กลุ่มที่ 1 ซื้อเดือนละครั้ง ส่วนกลุ่มอื่นซื้อน้อยกว่าเดือนละครั้ง ด้านการ
บริโภค พบว่า ทุกกลุ่มบริโภคข้าวเกษตรอินทรีย์ ข้าวโภชนาการสูง ข้าว GI ตามล้าดับ นอกจากนี้กลุ่มที่ 2 3 และ 4 บริโภคข้าว
เกษตรอินทรีย์น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง มีเพียงกลุ่มที่ 1 ที่บริโภคทุกวัน ส่วนข้าว GI ทุกกลุ่มบริโภคน้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง และ
ข้าวโภชนาการสูงมีเพียงกลุ่มที่ 3 ที่บริโภคทุกวัน ส่วนกลุ่มอื่นบริโภคน้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : แสดงพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มข้าวตลาดเฉพาะ
กลุ่มข้าวตลาดเฉพาะ
กลุม่ 1 (%) กลุม่ 2 (%) กลุม่ 3 (%) กลุม่ 4 (%)
การได้ยิน* ข้าวเกษตรอินทรีย์
90.9
78.5
77.0
68.4
ข้าว GI
39.4
26.0
19.5
42.1
ข้าวโภชนาการสูง
60.6
48.3
56.3
52.6
การเข้าใจ* ข้าวเกษตรอินทรีย์
78.8
66.9
65.5
65.8
ข้าว GI
27.3
24.4
18.4
36.8
ข้าวโภชนาการสูง
39.4
41.7
44.8
60.5
การซื้อ* ข้าวเกษตรอินทรีย์
72.7
60.6
57.5
57.9
ข้าว GI
21.2
14.9
18.4
31.6
ข้าวโภชนาการสูง
54.5
46.3
48.3
60.5
ความถี่ใน ข้าวเกษตรอินทรีย์
การซื้อ*
น้อยกว่าเดือนละครั้ง
36.4
42.1
44.8
55.3
เดือนละครั้ง
30.3
19.8
20.7
10.5
มากกว่าเดือนละครั้ง
9.1
7.4
6.9
0.0
- เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี -

Value
5.352
9.47
2.888
2.158
5.024
5.024
2.507
6.642
3.151

Sig. (2 – sided)
0.148
0.024S
0.409
0.540
0.170
0.170
0.474
0.084
0.369

9.001

0.437
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กลุ่มข้าวตลาดเฉพาะ
กลุม่ 1 (%) กลุม่ 2 (%) กลุม่ 3 (%) กลุม่ 4 (%)
ข้าว GI
น้อยกว่าเดือนละครั้ง
24.2
17.4
32.2
36.8
เดือนละครั้ง
21.2
3.7
5.7
0.0
มากกว่าเดือนละครั้ง
0.0
3.3
1.1
5.3
ข้าวโภชนาการสูง
น้อยกว่าเดือนละครั้ง
24.2
25.6
25.3
39.5
เดือนละครั้ง
27.3
15.3
20.7
10.5
มากกว่าเดือนละครั้ง
15.2
8.3
11.5
7.9
การบริโภค* ข้าวเกษตรอินทรีย์
69.7
62.4
65.5
68.4
ข้าว GI
33.3
17.8
20.7
39.5
ข้าวโภชนาการสูง
57.6
49.6
57.5
57.9
ความถี่ใน ข้าวเกษตรอินทรีย์
การบริโภค* น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง
24.2
31.8
37.9
39.5
สัปดาห์ละครั้ง
15.2
9.5
8.0
21.1
2 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์
3.0
10.7
16.1
10.5
4 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์
6.1
5.4
4.6
5.3
ทุกวัน
27.3
14.5
10.3
2.6
ข้าว GI
น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง
21.2
14.5
32.2
23.7
สัปดาห์ละครั้ง
9.1
3.7
2.3
5.3
2 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์
6.1
2.5
2.3
10.5
4 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์
6.1
1.2
0.0
5.3
ทุกวัน
12.1
5.0
4.6
5.3
ข้าวโภชนาการสูง
น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง
18.2
21.9
23.0
18.5
สัปดาห์ละครั้ง
15.2
7.9
3.4
10.5
2 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์
12.1
7.4
5.7
5.3
4 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์
12.1
4.5
2.3
7.9
ทุกวัน
12.1
10.7
27.6
18.3
หมายเหตุ: S หมายถึง มีระดับนัยส้าคัญที่ 0.05 , * หมายถึง เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
ที่มา: การด้าเนินการเก็บข้อมูลของผู้วิจัย (2560)

Value

Sig. (2 – sided)

35.764

0.000S

11.265

0.258

1.137
11.927
2.461

0.768
0.008S
0.482

21.125

0.133

37.756

0.001S

27.519

0.025S

4. ปัจจัยด้านตรามาตรฐาน พบว่า ตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์มีเพียงกลุ่มที่ 4 ที่เคยเห็น ส่วนการเข้าใจความหมายมี
เพียงกลุ่มที่ 1 และ 4 ที่เข้าใจความหมาย นอกจากนี้กลุ่มที่ 1 มีความเชื่อว่า ตรา PGS ORGANIC Organic Thailand และ USDA
ORGANIC มีความน่าเชื่อถือเท่ากัน ส่วนกลุ่มอื่นไม่แน่ใจหรือไม่ทราบว่าตรามาตรฐานใดมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากัน เมื่อพิจารณา
ความยินดีจ่ายมีเพียงกลุ่มที่ 1 และ 4 มีความยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น 43.8 บาท และ 39.6 บาท หากผลิตภัณฑ์มีตรามาตรฐานเกษตร
อินทรีย์รับรอง ส่วนตรามาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย พบว่า ทุกกลุ่มไม่เคยเห็น และ มีเพียงกลุ่มที่ 1 และ 4 ที่เข้าใจ
- เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี -
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ความหมายของตรามาตรฐาน หากผลิตภัณฑ์มีตรามาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยรับรองจะมีเพียงกลุ่มที่ 1 เท่านั้นที่มี
ความยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น 39.3 บาท ด้านตรามาตรฐานสินค้าหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ พบว่า ทุกกลุ่มเคยเห็นและเข้าใจ
ความหมายของตรามาตรฐาน หากผลิตภัณฑ์มีตรามาตรฐานสินค้าหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์รับรองจะมีเพียงกลุ่มที่ 1 และ 3
ที่มีความยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น 47.5 บาท และ 38.3 บาท ตรามาตรฐานสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสม พบว่า มีเพียงกลุ่มที่ 1
เท่านั้นที่เคยเห็น เข้าใจความหมาย และ ยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น 35.7 บาท หากผลิตภัณฑ์มีตรามาตรฐานสินค้าเกษตรที่ดีและ
เหมาะสมรับรอง ตรามาตรฐานสินค้าจากส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่า ทุกกลุ่มเคยเห็นและเข้าใจความหมาย
ของตรามาตรฐาน หากผลิตภัณฑ์มีตรามาตรฐานสินค้าจากส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรองจะมีเพียงกลุ่มที่ 1
และ 3 ที่มีความยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น 31.4 บาท และ 24.1 บาท ตรามาตรฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร พบว่า
ทุกกลุ่มไม่เคยเห็นและไม่เข้าใจความหมายของตรามาตรฐาน หากผลิตภัณฑ์มีตรามาตรฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑ์ที่ดีในการ
ผลิตอาหารรับรองจะมีเพียงกลุ่มที่ 1 เท่านั้นที่มีความยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น 27.5 บาท ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ IFOAM
พบว่า ทุกกลุ่มไม่เคยเห็น และ มีเพียงกลุ่มที่ 1 เท่านั้นที่เข้าใจความหมายรวมทั้งมีความยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น 35.1 บาท หาก
ผลิตภัณฑ์มีตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์รับรอง ตรามาตรฐาน Carbon Footprint พบว่า ทุกกลุ่มไม่เคยเห็นและไม่
เข้าใจความหมายของตรามาตรฐาน หากผลิตภัณฑ์มีตรามาตรฐาน Carbon Footprint รับรองจะมีเพียงกลุ่มที่ 1 เท่านั้นที่มี
ความยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น 22.1 บาท ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 : แสดงปัจจัยด้านตรามาตรฐาน
ตรามาตรฐาน
กลุม่ 1 (%)
Organic การเห็น
เคยเห็น
48.5
ไม่เคยเห็น
51.5
การเข้าใจ
เข้าใจ
66.7
ไม่เข้าใจ
33.3
ความน่าเชื่อถือ
PGS ORGANIC
15.2
Organic Thailand
6.1
USDA ORGANIC
21.2
น่าเชื่อถือเท่ากัน
30.3
ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ
27.2
ความยินดีจ่าย
ยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น
93.9
จ้านวนเงิน (บาท)
43.8
GI
การเห็น
เคยเห็น
36.4
ไม่เคยเห็น
63.6
การเข้าใจ
เข้าใจ
63.6
ไม่เข้าใจ
36.4

กลุม่ 2 (%)

กลุม่ 3 (%)

กลุม่ 4 (%)

Value

Sig. (2 – sided)

33.9
66.1

35.6
64.4

52.6
47.4

6.899

0.075

33.5
66.5

35.6
64.4

65.8
34.2

25.341

0.000S

15.3
14.5
6.6
11.2
52.4

16.1
20.7
6.9
13.8
42.5

13.2
10.5
28.9
18.4
29.0

41.350

0.000S

0.0
0.0

34.5
10.9

100.0
39.6

284.378

0.000S

14.9
85.2

8.0
92.0

36.8
63.2

24.783

0.000S

18.6
81.4

12.6
87.4

55.3
44.7

57.940

0.000S
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ตรามาตรฐาน
ความยินดีจ่าย
ยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น
จ้านวนเงิน (บาท)
OTOP การเห็น
เคยเห็น
ไม่เคยเห็น
การเข้าใจ
เข้าใจ
ไม่เข้าใจ
ความยินดีจ่าย
ยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น
จ้านวนเงิน (บาท)
Q
การเห็น
เคยเห็น
ไม่เคยเห็น
การเข้าใจ
เข้าใจ
ไม่เข้าใจ
ความยินดีจ่าย
ยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น
จ้านวนเงิน (บาท)
อย.
การเห็น
เคยเห็น
ไม่เคยเห็น
การเข้าใจ
เข้าใจ
ไม่เข้าใจ
ความยินดีจ่าย
ยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น
จ้านวนเงิน (บาท)
Primary การเห็น
GMP
เคยเห็น
ไม่เคยเห็น
การเข้าใจ
เข้าใจ
ไม่เข้าใจ

กลุม่ 1 (%)

กลุม่ 2 (%)

กลุม่ 3 (%)

กลุม่ 4 (%)

Value

Sig. (2 – sided)

93.9
39.3

0.8
0.2

5.7
1.7

42.1
19.2

247.244

0.000S

90.9
9.1

92.6
7.4

100.0
0.0

97.4
2.6

8.233

0.041S

93.9
6.1

90.5
9.5

98.9
1.1

97.4
2.6

8.301

0.040S

93.9
47.5

0.0
0.0

98.9
38.3

23.7
9.1

354.880

0.000S

66.7
33.3

37.2
62.8

43.7
56.3

26.3
73.7

14.029

0.003S

54.5
45.5

27.7
72.3

24.1
75.9

18.4
81.6

13.832

0.003S

87.9
35.7

0.0
0.0

18.4
3.7

5.3
0.2

221.905

0.000S

93.9
6.1

96.3
3.7

97.7
2.3

97.4
2.6

1.131

0.769

90.9
9.1

93.4
6.6

94.3
5.7

97.4
2.6

1.395

0.707

72.7
31.4

10.7
3.5

59.8
24.1

26.3
43.7

112.103

0.000S

36.4
63.6

21.5
78.5

12.6
87.4

31.6
68.4

10.547

0.014S

36.4
63.6

16.9
83.1

6.9
93.1

23.7
76.3

16.267

0.001S
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ตรามาตรฐาน
ความยินดีจ่าย
ยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น

กลุม่ 1 (%)

กลุม่ 2 (%)

กลุม่ 3 (%)

กลุม่ 4 (%)

Value

Sig. (2 – sided)

69.7

0.8

9.2

7.9

168.245

0.000S

จ้านวนเงิน (บาท)
27.5
IFOAM การเห็น
เคยเห็น
36.4
ไม่เคยเห็น
63.6
การเข้าใจ
เข้าใจ
54.5
ไม่เข้าใจ
45.5
ความยินดีจ่าย
ยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น
72.7
จ้านวนเงิน (บาท)
35.1
Carbon การเห็น
Footprint
เคยเห็น
24.2
ไม่เคยเห็น
75.8
การเข้าใจ
เข้าใจ
30.3
ไม่เข้าใจ
69.7
ความยินดีจ่าย
ยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น
54.5
จ้านวนเงิน (บาท)
22.1
หมายเหตุ: S หมายถึง มีระดับนัยส้าคัญที่ 0.05
ที่มา: การด้าเนินการเก็บข้อมูลของผู้วิจัย (2560)

0.4

1.6

0.7

12.0
88.0

11.5
88.5

18.4
81.6

15.065

0.002S

9.9
90.1

5.7
94.3

23.7
76.3

56.290

0.000S

0.4
1.9

4.6
1.9

28.9
31.1

186.964

0.000S

8.7
91.3

8.0
92.0

13.2
86.8

8.482

0.037S

9.1
90.9

10.3
89.7

18.4
81.6

14.118

0.003S

0.0
0.0

1.1
0.1

10.5
1.8

164.746

0.000S

5. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มที่ 4 ชอบบรรจุภัณฑ์แพ็คสุญญากาศพร้อมกล่อง กลุ่มอื่นชอบบรรจุภัณฑ์แพ็ค
สุญญากาศ หากตอบสนองปัจจัยข้างต้นได้กลุ่มที่ 1 และ 3 ยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น 37.1 และ 22.1 บาท ด้านวิธีการหุงทุกกลุ่มเห็น
ตรงกันว่ามีความจ้าเป็น และ ชอบวิธีการการหุงที่มีรูปประกอบค้าอธิบาย หากตอบสนองปัจจัยข้างต้นได้กลุ่มที่ 1 ยินดีจ่าย
เพิ่มขึ้น 18.6 บาท ด้านวิธีการเก็บรักษาทุกกลุ่มเห็นตรงกันว่ามีความจ้าเป็น หากผลิตภัณฑ์ระบุวิธีการเก็บรักษากลุ่มที่ 1 ยินดี
จ่ายเพิ่มขึ้น 16.6 บาท ด้านตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการทุกกลุ่มเห็นตรงกันว่ามีความจ้าเป็น และ ชอบตารางที่ระบุ
สารอาหารพร้อมอธิบายคุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ หากตอบสนองปัจจัยข้างต้นได้กลุ่มที่ 1 ยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น 19.2 บาท
ด้านฉลากข้าว และ รายละเอียด พบว่า ทุกกลุ่มเห็นตรงกันว่ามีความจ้าเป็น หากผลิตภัณฑ์มีปัจจัยข้างต้นจะไม่มีกลุ่มใดที่ยินดี
จ่ายเพิ่มขึ้น ด้านเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ พบว่า ทุกกลุ่มเห็นตรงกันว่ามีความจ้าเป็น หากผลิตภัณฑ์ มีการแสดงเรื่องราวกลุ่มที่
1 ที่ยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น 26.9 บาท ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 : แสดงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์
รูปแบบ
แพ็คสุญญากาศ
แพ็คสุญญากาศ+กล่อง
ถุงผ้า
ถุงพลาสติก
ถุงตามประเภทข้าว
ความยินดีจ่าย
ยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น
จ้านวนเงิน (บาท)
วิธีการหุง
ความจ้าเป็น
มีความจ้าเป็น
ไม่มีความจ้าเป็น
รูปแบบ
บรรยาย
รูปภาพ
บรรยาย + รูปภาพ
ความยินดีจ่าย
ยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น
จ้านวนเงิน (บาท)
วิธีการเก็บรักษา ความจ้าเป็น
มีความจ้าเป็น
ไม่มีความจ้าเป็น
ความยินดีจ่าย
ยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น
จ้านวนเงิน (บาท)
คุณค่าทาง
ความจ้าเป็น
โภชนาการ
มีความจ้าเป็น
ไม่มีความจ้าเป็น
รูปแบบ
รูปแบบทั่วไป
ค้านิยามสั้นๆ
อธิบายสารอาหาร
ภาษาอังกฤษ
ความยินดีจ่าย
ยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น
จ้านวนเงิน (บาท)

กลุม่ 1 (%) กลุม่ 2 (%) กลุม่ 3 (%) กลุม่ 4 (%)

Value

Sig. (2 – sided)

42.4
33.3
3.0
15.2
6.1

44.2
24.4
11.2
12.4
7.8

36.8
26.4
18.4
9.2
9.2

36.8
39.5
5.3
7.9
10.5

13.310

0.347

90.0
37.1

13.2
3.8

57.5
22.1

47.4
16.4

120.871

0.000S

97.0
3.0

88.4
11.6

88.5
11.5

92.1
7.9

2.620

0.454

3.0
12.1
84.9

15.3
19.0
65.7

14.9
11.5
73.6

7.9
21.1
71.0

9.067

0.170

54.5
18.6

1.7
0.1

23.0
7.7

7.9
1.5

96.715

0.000S

97.0
3.0

84.7
15.3

89.7
10.3

68.4
31.6

13.562

0.004S

51.5
16.6

0.8
0.1

24.1
3.9

5.3
0.7

101.499

0.000S

97.0
3.0

93.0
7.0

93.1
6.9

94.7
5.3

0.882

0.830

6.1
24.2
51.5
18.2

15.7
24.8
46.3
13.2

13.8
21.8
51.7
12.7

15.8
10.5
44.7
29.0

11.489

0.244

51.5
19.2

3.3
0.9

23.0
4.9

18.4
6.3

72.053

0.000S
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ผลิตภัณฑ์
กลุม่ 1 (%) กลุม่ 2 (%) กลุม่ 3 (%) กลุม่ 4 (%)
ฉลากข้าว
ความจ้าเป็น
มีความจ้าเป็น
97.0
77.3
87.4
81.6
ไม่มีความจ้าเป็น
3.0
22.7
12.6
18.4
ความยินดีจ่าย
ยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น
42.4
5.0
26.4
18.4
จ้านวนเงิน (บาท)
23.8
1.5
6.2
16.7
รายละเอียด
ความจ้าเป็น
มีความจ้าเป็น
97.0
95.9
98.9
89.5
ไม่มีความจ้าเป็น
3.0
4.1
1.1
10.5
ความยินดีจ่าย
ยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น
42.4
4.5
26.4
13.2
จ้านวนเงิน (บาท)
16.3
1.1
6.02
3.28
เรื่องราว
ความจ้าเป็น
มีความจ้าเป็น
87.9
72.3
75.9
73.7
ไม่มีความจ้าเป็น
12.1
27.7
24.1
26.3
ความยินดีจ่าย
ยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น
51.5
3.7
26.4
18.4
จ้านวนเงิน (บาท)
26.9
0.9
4.5
3.2
หมายเหตุ: S หมายถึง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีระดับนัยส้าคัญที่ 0.05
ที่มา: การด้าเนินการเก็บข้อมูลของผู้วิจัย (2560)

Value

Sig. (2 – sided)

10.085

0.018S

50.369

0.000S

6.148

0.105

53.550

0.000S

3.816

0.282

71.613

0.000S

5. จากข้างต้นสรุปปัจจัยที่มีระดับนัยส้าคัญ 0.05 ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ Gen X มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และ อาศัยบ้านเดี่ยว นอกจากนี้ผู้บริโภคยินดีจ่ายทุกตรามาตรฐานซึ่งตรามาตรฐานที่ผู้บริโภคเคยเห็นและเข้าใจ
ความหมายผู้บริโภคจะมีความยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น ได้แก่ ตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตรามาตรฐานสินค้าหนึ่งต้าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ และ ตรามาตรฐานสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสม ส่วนตรามาตรฐานที่ผู้บริโภคไม่เคยเห็นหรือไม่เข้าใจความหมาย
ผู้บริโภคมีความยินดีจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลิตภัณฑ์ดูมีความน่าเชื่อถือ ด้านผลิตภัณฑ์มีปัจจัย ด้านบรรจุภัณฑ์ วิธีการหุงข้าว
วิธีการเก็บรักษา ตารางคุณค่าทางโภชนาการ และ เรื่องราวที่ผู้บริโภคให้ความส้าคัญ สรุปได้ว่าผู้บริโภคกลุ่มที่ 1 คือ ผู้บริโภค
ที่ให้ความส้าคัญปัจจัยด้านตรามาตรฐานและผลิตภัณฑ์ กลุ่มที่ 2 ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ Gen Y มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
และอาศัยอาคารพาณิชย์ ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้ไม่ยินดีจ่ายปัจจัยด้านตราและผลิตภัณฑ์ใดเลย สรุปได้ว่าผู้บริโภคกลุ่มที่ 2 คือ
ผู้บริโภคกลุ่มข้าวทั่วไปในตลาด กลุ่มที่ 3 ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ Gen Y มีการศึกษาต่้ากว่าปริญญาตรี และอาศัยบ้านเดี่ยว กลุ่ม
นี้บริโภคข้าวโภชนาการสูงทุกวัน ส่วนตรามาตรฐานสินค้าหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และตรามาตรฐานสินค้าจากส้านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ผู้บริโภคเคยเห็นและเข้าใจความหมายจึงยินดีจ่ายเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับด้านบรรจุภัณฑ์ผู้บริโภค
ยินดีจ่ายเพิ่มขึ้นกับบรรจุภัณฑ์แพ็คสุญญากาศ สรุปได้ว่าผู้บริโภคกลุ่มที่ 3 คือ ผู้บริโภคกลุ่มข้าวโภชนาการสูง และ กลุ่มข้าวที่
มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย กลุ่มที่ 4 ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ Gen Y มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และอาศัยคอนโดมิเนียม
ผู้บริโภคให้ความส้าคัญกับปัจจัยด้านตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพียงมาตรฐานเดียว เนื่องจากผู้บริโภคเคยเห็นและเข้าใจ
ความหมาย จากข้างต้นสรุปได้ว่า ผู้บริโภคกลุ่มที่ 4 คือ ผู้บริโภคกลุ่มข้าวอินทรีย์
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6. จากข้อที่ 5 เพื่อความชัดเจนของข้อสรุป ผู้ศึกษาจึงอภิปรายผลผ่านส่วนประสมทาง ดังนี้
6.1 กลุ่มที่ 1 ผู้บริโภคกลุ่มข้าวที่ให้ความส้าคัญปัจจัยด้านตรามาตรฐานและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
6.1.1 Product: ผลิตภัณฑ์ควรมีการรับรองตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์อาจเลือก
ตรามาตรฐาน Organic Thailand รับรองผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเป็นตรามาตรฐานสินค้าเกษตรของประเทศไทยซึ่งมีขั้นตอนที่ไม่
ซับซ้อนและประหยัดค่าใช้จ่าย ในทางกลับกันอาจเลือกตรา PGS Organic และ USDA ORGANIC รับรองผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือให้ผลิตภัณฑ์ ส่วนตรามาตรฐานสินค้าหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตรามาตรฐานสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสม
และ ตรามาตรฐานสินค้าจากส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้บริโภคส่วนใหญ่เคยเห็นและเข้าใจความหมายจึงส่งผล
ต่อความยินดีจ่ายอย่างมีนัยส้าคัญ ส่วนตรามาตรฐานสิ่งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย และตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์
IFOAM แม้ว่าผู้บริโภคจะไม่เคยเห็นแต่เมื่อเห็นในแบบสอบถามผู้บริโภคเข้าใจความหมายและยินดีจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญ
ส่วนตรามาตรฐานที่ผู้บริโภคไม่เคยเห็นและไม่เข้าใจความหมายแต่มีความยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น ได้แก่ ตรามาตรฐานที่แสดงถึง
หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร และ ตรามาตรฐาน Carbon Footprint เนื่องจากตรามาตรฐานเหล่านั้ นช่วยสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคให้ความส้าคัญและยินดีจ่ายบรรจุภัณฑ์แพ็คสุญญากาศ วิธีการหุงข้าวที่มี
ภาพประกอบค้าอธิบาย วิธีการเก็บรักษา ตารางโภชนาการที่ระบุสารอาหารพร้อมอธิบายคุณประโยชน์ และเรื่องราวของผลิตภัณฑ์
6.1.2 Price: ผู้บริโภคให้ความส้าคัญกับปัจจัยข้างต้นส่งผลให้มีความยินดีจ่ายมากกว่ากลุ่มอื่น
6.1.3 Promotion: ปัจจัยตรามาตรฐานและผลิตภัณฑ์ช่วยกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคได้
6.1.4 Place: สถานที่ซื้อข้าวส่วนใหญ่ คือ ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ
6.2 กลุ่มที่ 2 ผู้บริโภคกลุ่มข้าวทั่วไปในตลาด
6.2.1 Product: ผู้บริโภคให้ความส้าคัญกับปัจจัยด้านตราและผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ยินดีจ่ายเพิ่มขึ้น
6.2.2 Price: ตั้งราคาได้ไม่สูงนัก และ เป็นกลุ่มที่ราคาของผลิตภัณฑ์ต่้าที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น
6.2.3 Promotion: ไม่ต้องเน้นการส่งเสริมการขาย เพราะ เป็นการเพิ่มต้นทุนให้ผลิตภัณฑ์
6.2.4 Place: สถานที่จัดจ้าหน่ายของผู้บริโภคกลุ่มที่ 2 เหมือนกับผู้บริโภคกลุ่มที่ 1
6.3 กลุ่มที่ 3 ผู้บริโภคกลุ่มข้าวโภชนาการสูง และ กลุ่มข้าวที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
6.3.1 Product: ผู้บริโภคส่วนใหญ่รับประทานข้าวโภชนาการสูงทุกวัน ให้ความส้าคัญและยินดี
จ่ายกับผลิตภัณฑ์ที่มตี รามาตรฐานสินค้าหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และ ตรามาตรฐานสินค้าจากส้านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เนื่องจากผูบ้ ริโภคเคยเห็นและเข้าใจความหมายตรามาตรฐาน ซึ่งรวมไปถึงกลุ่มข้าวทีม่ ีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ไทย สาเหตุที่รวมกลุ่มข้าวดังกล่าวเพราะเมื่อยกตัวอย่างชื่อข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้จักและเข้าใจว่า
ข้าวดังกล่าว คือ สินค้าหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ผู้บริโภคให้ความส้าคัญกับบรรจุภณ
ั ฑ์แบบแพ็คสุญญากาศ
6.3.2 Price: หากตอบสนองปัจจัยข้างต้นได้ท้าให้สามารถตั้งราคาได้สูงกว่าผลิตภัณฑ์แบบเดียวกัน
6.3.3 Promotion: การเข้าร่วมงานอีเวนท์ทเี่ น้นความเป็นชุมชนท้องถิ่น
6.3.4 Place: สถานที่จัดจ้าหน่ายของผู้บริโภคกลุ่มที่ 3 เหมือนกับผูบ้ ริโภคกลุ่มที่ 1 และ 2
6.4 กลุ่มที่ 4 ผู้บริโภคกลุ่มข้าวอินทรีย์
6.4.1 Product: ผู้บริโภคให้ความส้าคัญและยินดีจ่ายตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
6.4.2 Price: หากตอบสนองปัจจัยข้างต้นได้ส่งผลให้ผู้บริโภคยินดีจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 จากเดิม
6.4.3 Promotion: ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรองตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
นอกจากนี้ความถี่การซื้อข้าวเกษตรอินทรีย์มีน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ 1 และ 2 ดังนั้นควรเน้นการสร้างพฤติกรรมการซื้อซ้้า
6.4.4 Place: สถานที่จัดจ้าหน่ายของผู้บริโภคกลุ่มที่ 4 เหมือนกับผูบ้ ริโภคกลุ่มที่ 1 2 และ 3
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สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยของ Janssen and Hamm (2012) ศึกษาความต้องการของผู้บริโภคและความยินดีจ่ายส้าหรับตรารับรอง
มาตรฐานสินค้าในตลาดอาหารอินทรีย์ โดยน้าแนวคิดมาตรฐานสินค้ามาประยุกต์ใช้พร้อมอธิบายพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านความ
ยินดีจ่าย ซึ่งมีการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีคล้ายงานวิจัยของพิมพ์รวี ทังสุบุตร (2554) ศึกษาการจ้าแนกกลุ่มผู้รับประทาน
อาหารสุขภาพโดยใช้ทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารสุขภาพ ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี
พฤติกรรม จากข้างต้นเป็นผลท้าให้ผู้ศึกษาปรับใช้แนวคิดข้างต้นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและประสิทธิภาพสูงสุดในการศึกษา
การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มข้าวตลาดเฉพาะ ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า ทุกกลุ่มเคยได้ยินและ
เข้าใจความหมายของข้าวเกษตรอินทรีย์ ซึ่งกลุ่มที่ 2 3 และ 4 บริโภคข้าวเกษตรอินทรีย์น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง มีเพียงกลุ่มที่
1 ที่บริโภคทุกวัน ผลการศึกษาดังกล่าวมีส่วนคล้ายกับงานวิจัยของกริช สุปินะเจริญ (2556) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวอินทรีย์ ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้จักข้าวอินทรีย์และเคยซื้อข้าวอินทรีย์น้อยกว่า 1
ครั้งต่อเดือน เนื่องจากแหล่งจ้าหน่ายมีน้อย นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภัสรัตน์ อินพิลา (2558) ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม ผลการศึกษา พบว่า ราคาข้าว
อินทรีย์ที่ผู้บริโภคเคยซื้อสูงกว่าราคาข้าวทั่วไปเฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.51 บาท และผู้บริโภคมีความยินดีจ่ายส้าหรับข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์เฉลี่ยกิโลกรัมละ 63.80 บาท ส่วนผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมโดยเรียงล้าดับตามปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรองมาตรฐาน รองลงมา ได้แก่ ราคา ชนิด การอ้างอิงสุขภาพ ตามล้าดั บ
ส่วนการแบ่งกลุ่มผู้บริโภค 5 กลุ่ม โดยกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญด้านราคาและคุณค่าทางโภชนาการซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาครั้งนี้ เพราะ กลุ่มที่ 1 2 และ 3 ให้ความส้าคัญด้านราคาเป็นหลักเช่นกัน รวมทั้งทุกกลุ่มให้ความส้าคัญด้าน
คุณค่าทางโภชนาการเช่นกันซึ่งมีล้าดับความส้าคัญแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม ด้านงานวิจั ยของพิมพ์รวี ทังสุบุตร ผล
การศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคประกอบด้วย 7 ปัจจัย ดังนี้ ด้านการลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพ คุณภาพ
ชีวิต ความชอบเกษตรอินทรีย์ รสชาติ ราคา สิ่งแวดล้อม และ การให้ข้อมูล นอกจากนี้ผลการศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มผู้บริโภค
ได้ 5 กลุ่มดังนี้ ร้อยละ 37.4 คือ กลุ่มใช้ชีวิตตามสบายซึ่งไม่ให้ความความส้าคัญด้านคุณภาพชีวิต รองลงมา ได้แก่ กลุ่ม
ป้องกันโรคและบริหารเพื่อสร้างสมดุลชีวิต ให้ความส้าคัญด้านการลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
คิดเป็นร้อยละ 27.7 กลุ่มที่สนใจสุขภาพแบบอิงกระแสไม่ให้ความส้าคัญกับปัจจัยด้านลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพและการให้
ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 19.4 กลุ่มค้านึงราคาก่อนแม้ใส่ใจสุขภาพให้ความส้าคัญกับปัจจัยด้านราคา คิดเป็น ร้อยละ 12.9 และ
กลุ่มเคร่งครัดเพื่อสร้างสมดุลสุขภาพให้ความส้าคัญด้านคุณภาพชีวิตและความชอบเกษตรอินทรีย์คิดเป็นร้อยละ 2.6
ข้อเสนอแนะ
1. กลุ่มที่ 1 ให้ความส้าคัญกับทุกตรามาตรฐานซึ่งมีทั้งที่ผู้บริโภคไม่เคยเห็นหรือไม่เข้าใจความหมายดังนี้ ตรา
มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ตรามาตรฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร ตรามาตรฐานระบบเกษตร
อินทรีย์ IFOAM และ ตรามาตรฐาน Carbon Footprint ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ผู้บริโภคเห็นและเข้าใจความหมายเพิ่มยิ่งขึ้น
2. กลุ่มที่ 3 ให้ความส้าคัญพร้อมยินดีจ่ายผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรองตรามาตรฐานสินค้าหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
และ ตรามาตรฐานสินค้าจากส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สิ่งที่ช่วยกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค คือ ผลิตภัณฑ์
ที่มีความเป็นชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นผู้ผลิตควรออกแบบผลิตภัณฑ์โดยพยายามรักษาความเป็นท้องถิ่น เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์
โดยประยุกต์ลวดลายไทยเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
3. กลุ่มที่ 4 เชื่อถือตรามาตรฐาน USDA ORGANIC มากที่สุดซึ่งเป็นตรามาตรฐานสินค้าเกษตรต่างประเทศมีความ
ใช้จ่ายสูงรวมทั้งมีขั้นตอนการขอรับรองที่ค่อนข้างซับซ้อน หากผู้ผลิตเป็นเกษตรกรท้องถิ่นอาจมีความเป็นไปได้น้อยที่จะขอ
รับรองตรามาตรฐานดังกล่าว ดังนั้นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบตรามาตรฐานดังกล่าวนี้ควรเข้าไปสนับสนุนหรือหาแนวทาง
เพื่อให้ผู้ผลิตเข้าถึงตรามาตรฐานดังกล่าวได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
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องค์ประกอบพื้นฐานของการตลาดดิจิทัลและการบูรณาการการตลาดดิจิทัลผ่าน
วงจรความเกี่ยวข้องทางดิจิทัล
Fundamental Elements of Digital Marketing and Integrated
Digital Marketing through the Digital Involvement Cycle
1

กาญจนาภรณ์ พลประทีป
บทคัดย่อ

บทความเรื่อง “องค์ประกอบพื้นฐานของการตลาดดิจิทัลและการบูรณาการการตลาดดิจิทัลผ่านวงจรความเกี่ยวข้อง
ทางดิจิทัล” จะช่วยท้าให้ผู้อ่านเข้าใจหัวข้อหลัก 3 ประการได้แก่ วิวัฒนาการทางการตลาด 3 ยุค องค์ประกอบพื้นฐานของ
การตลาดดิจิทัลและการบูรณาการการตลาดดิจิทัลผ่านวงจรความเกี่ยวข้องทางดิจิทัล โดยมีเป้าหมายให้ผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์
ประสบความส้าเร็จในยุคการตลาดดิจิทัล
โดยหัวข้อแรก วิวัฒนาการทางการตลาดจะกล่าวถึงการตลาด 3 ยุค ได้แก่ ยุคการตลาดแบบดั้งเดิม ยุคการตลาด
2.0 และยุคการตลาดสภาวะปกติรูปแบบใหม่หรือยุคการตลาดดิจิทัล วัตถุประสงค์ของหัวข้อนี้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดทาง
การตลาด เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและหลักการในแต่ละยุค โดยเฉพาะยุคการตลาดดิจิทัล ซึ่งแนวความคิดของ
การตลาดดิจิทัลคือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างผลิตภัณฑ์และผู้บริโภค อันจะน้าไปสู่การมีส่วนร่วม เช่น ไลค์
แบ่งปัน แสดงความคิดเห็นและสร้างเนื้อหาผลิตภัณฑ์ในเชิงบวกผ่านเครือข่ายผู้บริโภคและสื่อสังคมออนไลน์ การมีส่วนร่วม
ของผู้บริโภคเกิดจากความร่วมมือของผู้บริโภคที่มีความภักดีและเป็นผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ดังนั้นกลยุทธ์ทางการตลาดในยุคนี้
คือ การบูรณาการการตลาดดิจิทัลและท้าให้ผู้บริโภคสนับสนุนผลิตภัณฑ์และกลายเป็นแฟนพันธุ์แท้ ซึ่งจะส่งผลให้ยอด
จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
หัวข้อที่สองจะกล่าวถึงองค์ประกอบพื้นฐานของการตลาดดิจิทัล 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การแบ่งส่ว นตลาด แบรนด์
ของสังคมและดิจิทัลแบรนด์ การสร้างประสบการณ์ของผู้บริโภคขณะใช้ผลิตภัณฑ์ และวงจรความเกี่ยวข้องทางดิจิทัล
หัวข้อสุดท้ายจะกล่าวถึงการบูรณาการการตลาดดิจิทัลผ่านวงจรความเกี่ยวข้องทางดิจิทัล โดยจะแสดงถึงการ
ประยุกต์ใช้กลยุทธ์ ยุทธวิธีและการวัดผลตามวงจรความเกี่ยวข้องทางดิจิทัล อีกทั้งยกตัวอย่างของเครื่องมือสื่อสารทางการ
ตลาดและแนวทางการวัดผลด้วย
การบูรณาการทางการตลาดดิจิทัล โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐานของการตลาดดิจิทัลและวงจรความ
เกี่ยวข้องทางดิจิทัล จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ประสบความส้าเร็จได้และบรรลุหลักการของยุคการตลาดดิจิทัลซึ่งก็คือ
การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน การสร้างเครือข่ายของผลิตภัณฑ์และการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคนั่นเอง
คำสำคัญ: ยุคการตลาดดิจิทัล วงจรความเกี่ยวข้องทางดิจิทัล การบูรณาการการตลาดดิจิทัล
Abstract
This article “Fundamental Elements of Digital Marketing and Integrated Digital Marketing through
the Digital Involvement Cycle” encourages reader to understand three main topics which are the Evolution
of Three Marketing Era, Fundamental Elements of Digital Marketing, and Integrated Digital Marketing through
the Digital Involvement Cycle for product or brand achievement in Digital Marketing Age.
1

ดร. กาญจนาภรณ์ พลประทีป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
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Firstly, the Evolution of Marketing Era comprises the evolution and the details of marketing mix of
Traditional Marketing Era, Marketing 2.0 Era and Marketing New Normal or Digital Marketing Era. The purpose
of this topic to gain reader’s knowledge of the marketing concept, organization’s goals and objectives and
principles, especially Digital Marketing Era. The marketing concept of Digital Marketing Era is to build
sustainable relationships among product and consumer leading to consumer engagement ex. Like, share,
comment, and creating content of product in positive aspects via online social media and consumer
networks. Consumer engagement is participated by the consumer who has loyalty with product that can be
called product or brand advocacy. Hence, the marketing strategic for this era is integrated digital marketing
and make consumers to be brand advocacy and super fans resulting in increased sales volume and building
sustainable relationship.
Secondly, Fundamental Elements of Digital Marketing comprises four topics which are Marketing
Segmentation, Social and Digital Brand, Creating Customer Experience while Using Product, and Digital
Involvement Cycle.
Lastly, Integrated Digital Marketing through the Digital Involvement Cycle, the content elaborates
application of strategic, tactics, and measurement following the Digital Involvement Cycle and provides
examples of communications tools and guild lines of metrics
Integrated digital marketing by analysis of fundamental elements of digital marketing and the
Digital Involvement Cycle can encourage product or brand accomplishment and achieve the principles of
Digital Marketing Era which are building sustainable relationship and creating consumer engagement and
product networks.
Keywords: Digital Marketing Era , Digital Involvement Cycle , Integrated Digital Marketing
บทน้า
เมื่อเข้าสู่ยุคของการตลาดดิจิทัล Brandon Carroll (Kaufman และ Horton 2015: 20) ได้กล่าวไว้ว่า การตลาด
ดิจิทัลไม่ได้เป็นแค่รูปแบบของการตลาดแต่เป็นวิถีชีวิตของผู้บริโภคด้วย ทัศนคติของการตลาดดิจิทัลคือ เราจะปฏิบัติต่อ
ผู้บริโภคอย่างไรและแนวทางไหนที่เราจะใช้ในการจัดการธุรกิจของเรา ธุรกิจในยุคดิจิทัลมีความจ้าเป็นต้องโปร่งใส ซื่อสัตย์
และต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างล้้าลึก การตลาดดิจิทัลไม่ได้มองผู้บริโภคเป็นเพียงลูกค้า แต่ต้องมอง
ผู้บริโภคให้เป็นหุ้นส่วนและเป็นผู้น้า หากผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ จะเป็นการ
สนับสนุนให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อผลิตภัณฑ์และบอกต่อผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจ
และเป็นไปตามแนวคิดหลักของการตลาดยุคดิจิทัลคือ สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคและสร้าง
เครือข่ายของผู้บริโภคที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นโดยการมีส่วนร่วม เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ อันจะส่งผลให้ธุรกิจประสบ
ความส้าเร็จ ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้นบทความนี้ จึงขอน้าเสนอหัว ข้อหลัก 3 หัวข้อ คือ วิ วัฒนาการทางการตลาด
องค์ประกอบพื้นฐานของการตลาดดิจิทัล 4 ประการ และการบูรณาการการตลาดดิจิทัลผ่านวงจรความเกี่ยวข้องทางดิ จิทัล
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก้าหนด กลยุทธ์ ยุทธวิธี และการวัดผล การใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดให้สอดคล้องและ
เหมาะสม ตามหลักการบูรณาการการตลาดดิจิทัล (Integrated Digital Marketing) โดยมีรายละเอียดของเนื้อหาดังต่อไปนี้
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1. วิวัฒนาการทางการตลาด (The Evolution of Marketing)
Kaufman และ Horton (2015) ได้กล่าวถึงวิวัฒนาการทางการตลาด เพื่อให้นักการตลาดท้าความเข้าใจอย่าง
ละเอียดกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ถูกน้ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของแต่ละยุค โดย
วิวัฒนาการทางการตลาด ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ยุคดังต่อไปนี้
1.1 ยุคการตลาดแบบดั้งเดิมหรือยุคการตลาด 1.0 (Traditional Marketing Era or Marketing 1.0 Era)
การวิวัฒนาการของส่วนประสมทางการตลาด (The Evolution of the 4P’s) เกิดขึ้นในปี 1960 โดย Jerome
McCarthy ผู้คิดค้นส่วนประสมทางการตลาด 4P’s คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ้าหน่าย (Place) และการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) (Kaufman และ Horton,2015: 70) และนักการตลาดได้ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
เป็นปัจจัยส้าคัญในการวางแผนและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดมาเป็นระยะเวลายาวนาน การตลาดในยุคนี้ถูกเรียกว่า “ยุค
การตลาดแบบดั้งเดิมหรือยุคการตลาด 1.0” เป็นการน้าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ตัวมาใช้เป็นตัวแปรส้าคัญของ
การท้าการตลาด โดยมีนักการตลาดที่ Kaufman และ Horton เรียกว่า “นักสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creator)” นัก
สร้างสรรค์คุณค่าคือ ผู้ที่ก้าหนดเนื้อหาข่าวสารทางการตลาด เพื่อที่จะถ่ายทอดเนื้อหาข่าวสารนั้นไปยังผู้รับสารที่นักสร้างสรรค์
คุณค่าต้องการจะสื่อสารด้วย ซึ่งก็คือ ผู้รับสารกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนั่นเอง
นักสร้างสรรค์คุณค่า
(Value Creator)
ส่วนประสมทาง
การตลาด
4P’s

ผู้บริโภค (Customer)
ผลิตภัณฑ์ (Product)
ราคา (Price)
การจัดจาหน่าย : (Place) ออฟไลน์ (offline)
การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

ภาพที่ 1 มุมมองของส่วนประสมทางการตลาดของการตลาดแบบดัง้ เดิม
ที่มา: ปรับจาก Traditional View of Marketing 4P’s ของ Kaufman และ Horton (2015: 70)
จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงมุมมองส่วนประสมทางการตลาดแบบดั้งเดิมที่ใช้ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจัย
ส้าคัญในการวางแผนการตลาด โดยเนื้อหาข่าวสารทางการตลาดจะถูกบอกผ่านปากต่อปาก (Word of Mouth) และใช้
รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในลักษณะที่จ้ากัด ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 จะถูกสร้างสรรค์โดยนักสร้างสรรค์คุณค่า
หรือนักการตลาด โดยการจัดจ้าหน่ายในยุคนี้จะผ่านช่องทางที่เป็นออฟไลน์เท่านั้น การตลาดในยุคนี้มีเป้าหมายคือ สนับสนุน
การขายใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่น้าไปสู่ยอดขายที่สูงขึ้นเพื่อสร้างผลก้าไรและความส้าเร็จทางธุรกิจ แรงขับของยุคนี้คือ การ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม
1.2 ยุคการตลาด 2.0 (Marketing 2.0 Era)
ถัดจากยุคการตลาดแบบดั้งเดิมเข้าสู่ยุคเริ่มของการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ คือยุคการตลาด 2.0 ซึ่ง
เกิดขึ้นในราวปี 1980 มีการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตถูกน้ามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จึงน้าพาสังคมเข้าสู่ยุคการตลาด 2.0 (ปิยะชาติ อิศรภักดี, 2559: 16)
Kaufman และ Horton ให้ค้าอธิบายว่ายุคการตลาด 2.0 คือ โมเดลทางการตลาดที่บูรณาการโดยใช้สื่อแบบดั้งเดิม
(Traditional Media) ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร และการตลาดออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่สุด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาแนวความคิดเรื่องการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing
Communication)
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ผู้สร้างคุณค่า
(Value Builder)
ส่วนประสมทาง
การตลาด
5P’s

ผู้ใช้ (User)

ผลิตภัณฑ์ (Product) : แบรนด์ของสังคม (Social brand)
ราคา (Price) : เวลา เงิน และความสะดวก (time, $, ease)
การจัดจ้าหน่าย (Place) : ออนไลน์และออฟไลน์ (online & offline)
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) : การสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ (integrated marketing communication)
การร่วมมือ (Praticipation) : การสนทนา (conversation)

บริษัท พนักงาน หุ้นส่วน
และผู้ใช้
ภาพที่ 2 มุมมองของส่วนประสมทางการตลาดของการตลาด 2.0
ที่มา: ปรับจาก Marketing 2.0 ของ Kaufman และ Horton (2015: 71)
จากภาพที่ 2 แสดงถึ งโมเดลการตลาด 2.0 ซึ่ งในยุ ค การตลาด 2.0 จะประกอบไปด้ ว ยผู้ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า (Value
Builder) ซึ่งผู้สร้างคุณค่าจะไม่ใช่นักการตลาดเพียงกลุ่มเดียวที่มาสร้างคุณค่าทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณ ฑ์แต่หมายรวมถึง
บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Company) พนักงานของบริษัทฯ (Employee) หุ้นส่วนของบริษัทฯ (Partner) และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
(User) ซึ่งก็คือ ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่มาช่วยกันสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์
จากภาพจะเห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจาก 4 ปัจจัยจะกลายมาเป็น 5 ปัจจัย ปัจจัยที่เพิ่มขึ้นมาคือ การ
ร่วมมือ (Participation) โดยยุคการตลาด 2.0 นี้ ผลิตภัณฑ์จะกลายมาเป็นแบรนด์ของสังคม (Social Brand) ส่วนปัจจัยด้าน
ราคานั้น เนื่องจากผู้บริโภคในยุคนี้จะไม่ได้ค้านึงถึงเรื่องราคาของผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว ผู้บริโภคจะค้านึงถึงความสะดวก
ในการซื้อผลิตภัณฑ์และเวลาที่เสียไปรวมถึงค่าเดินทางไปซื้อผลิตภัณฑ์อีกด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์มีราคา 500 บาทแต่ผู้บริโภค
ต้องจ่ายค่าเดินทางเพื่อไปซื้อผลิตภัณฑ์ 250 บาท ผู้บริโภคจึงคิดว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีราคา 750 บาท ดังนั้นนักการตลาดจึงต้อง
ค้านึงถึงเรื่องนี้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดด้านราคาด้วย ส่วนการจัดจ้าหน่ายจะมีการใช้ช่องทางการจัดจ้าหน่ายทั้ง
แบบออนไลน์และออฟไลน์ ด้านการส่งเสริมการตลาดจะอยู่ในรูปแบบของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการโดยใช้
เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่หลากหลายน้ามาผสมผสานกัน และปัจจัยสุดท้ายที่เพิ่มเติมมานั้นคือ การร่วมมือ (Participation)
ผู้สร้างคุณค่าจะท้าให้ผู้บริโภคเกิดการร่วมมือกับผลิตภัณฑ์ สร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ของผู้บริโภค โดยท้า
ให้ผู้บริโภคสนทนา (Conversation) ถึงผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์นั้น ๆ
ยุคของการตลาด 2.0 ผู้บริโภคจะไม่ใช่กลุ่มผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่มาก เนื้อหาข่าวสารของผลิตภัณฑ์ก็จะถูกสื่อสาร
ไปยังผู้บริโภคต่างกลุ่มกัน รวมทั้งยังมีการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้น้าความคิดและสื่อต่าง ๆ อีกด้วย ผู้สร้างคุณค่าจะเป็นผู้ควบคุม
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 5 นี้ เพื่อให้ส่งผลไปยังผู้ใช้หรือผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
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1.3 ยุคการตลาดสภาวะปกติรูปแบบใหม่หรือยุคการตลาดดิจิทัล (New Marketing Normal Era or Digital
Marketing Era)
เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ที่เป็นยุค Big data เป็นยุคที่มีปริมาณข้อมูลมากมายมหาศาล (high-volume) ข้อมูลมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา (high-velocity) และข้อมูลมีความหลากหลาย (high-variety) Kaufman และ Horton
(2015: 58) กล่าวว่า Big data คือการจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเก็บ วิเคราะห์และมองเห็นได้ยาก และมี
การประมวลผลโดยใช้ซอฟท์แวร์ปกติทั่วไป นอกจากนั้นยังเป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง สิ่งที่ Big data สามารถท้าทายนักการ
ตลาดได้มากที่สุดคือ จะเก็บรวบรวมข้อมูลให้ถูกต้องแม่นย้า ให้ข้อมูลมีความสัมพันธ์กัน และท้าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับ
ข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏอย่างท่วมท้นอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี้ได้อย่างไร เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่ง Kaufman และ Horton เรียก
การตลาดในยุคนี้ว่า “การตลาดสภาวะปกติรูปแบบใหม่ (The New Marketing Normal)” หากพิจารณาค้าว่า “สภาวะปกติ
รูปแบบใหม่ (New Normal)” ปิยะชาติ อิศรภักดี (2559: 108) กล่าวว่าสภาวะนี้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมปกติของผู้บริโภคที่
ด้าเนินอยู่ในชีวิตประจ้าวัน ซึ่งเรียกว่าเป็น “พฤติกรรมปกติ (normal)” ในขณะเดียวกันบางส่วนของพฤติกรรมนั้นก็สามารถ
เกิดขึ้นได้ผ่านกลไกออนไลน์ พฤติกรรมดังกล่าวจะถูกมองและนิยามว่าเป็นพฤติกรรมใหม่ (new) ส้าหรับมนุษย์ทันที ในสภาวะที่
มนุษย์มีพฤติกรรมและการด้ารงชีวิตที่เกิดขึ้นได้ทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ จึงก่อให้เกิดลักษณะที่ขัดแย้งกันระหว่างสิ่งที่มี
อยู่เดิมและสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ จนในที่สุดสังคมก็เคยชินและยอมรับพฤติกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น จึงเรียกว่าเป็น “สภาวะปกติรูปแบบ
ใหม่ (New Normal)” นั่นเอง ตัวอย่างเช่น จากเดิมผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเครื่องบินจะต้องไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ในสนามบิน
ด้วยตนเอง ปัจจุบันมีระบบออนไลน์ให้เลือกในการเช็คอินหลายช่องทางเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลา เช่น การเช็คอินผ่าน
เว็บไซต์ ผ่านทางโมบายและเครื่อง Kios เมื่อผู้โดยสารรับรู้และใช้ช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ ในการเช็คอิน ก็กลายเป็นสภาวะ
ปกติรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมนั่นเอง ในทางการตลาดก็เช่นกัน เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลจึงมีการบูรณาการการตลาดแบบดิจิทัล
(Integrated Digtal Marketing) โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อกระจายข่าวสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์ สร้างเครือข่ายชุมชนของ
ผู้บริโภค จึงกลายเป็นสภาวะปกติรูปแบบใหม่ทางการตลาด โดย Kaufman และ Horton ได้ผนวกยุคการตลาด 3.0 หรือ
ยุคเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ากับยุคการตลาด 4.0 โดยใช้ชื่อว่า “ยุคการตลาดสภาวะปกติรูปแบบใหม่ ” หรือ “ยุคการตลาด
ดิจิทัล” นั่นเอง โดยในบทความนี้จะใช้ค้าว่ายุคการตลาดดิจิทัล เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น
ผู้ให้ก้าเนิดคุณค่า
(Value Generator)
ส่วนประสมทาง
การตลาด
6P’s

ผู้ใช้ (User)
ผลิตภัณฑ์ (Product) : แบรนด์ของสังคมและดิจิทัลแบรนด์ และการเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้บริโภคแบบจุดสัมผัส ( Social and Digital brand & touchpoints)
ราคา (Price) : สร้างคุณค่าและผูม้ ีอิทธิพล (Value creation & influencer)
การจัดจ้าหน่าย : (Place) ออนไลน์ ออฟไลน์และโมบาย (online, offline & mobile)
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) : การตลาดแบบบูรณาการและผู้ใช้เป็นผู้สร้าง
เนื้อหาผลิตภัณฑ์ (integrated marketing & user generated content)

บริษัท พนักงาน หุ้นส่วน
ผู้ใช้และข้อมูล

การร่วมมือกัน (Praticipation) : ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเครือข่าย(Sustainable
relationships & networks)
หลักการ (Principles) : คุณค่าและความยั่งยืน (Values & Sustainability)

ภาพที่ 3 มุมมองของส่วนประสมทางการตลาดของการตลาดสภาวะปกติรูปแบบใหม่ (New Marketing Normal)
ที่มา: ปรับจาก New Marketing Normal ของ Kaufman และ Horton (2015: 72)
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จากภาพที่ 3 จะประกอบไปด้วยผู้ให้ก้าเนิดคุณค่า (Value Generator) แก่ผลิตภัณฑ์ โดยธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะมี
ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จะมีการก้าหนดแก่นแท้ของคุณค่าหรือค่านิยมหลัก (Core Value) ให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจาก
พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นหลัก ผู้ให้ก้าเนิดคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์จะประกอบไปด้วยบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Company)
พนักงานของบริษัทฯ (Employee) หุ้นส่วนของบริษัทฯ (Partner) และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (User) หรือผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
เหมือนในยุคการตลาด 2.0 แต่ที่เพิ่มขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งคือ ข้อมูล (Data)
ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดมีทั้งหมด 6 ปัจจัย ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนมาเป็นแบรนด์ของสังคม
(Social Brand) และดิจิทัลแบรนด์ (Digital Brand) โดยการสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้บริโภคผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ บวกกับ
จุดสัมผัส (Touch point) ซึ่งก็คือ การเข้าถึงข้อมูลของผู้บริโภคผ่านหลากหลายช่องทางเช่น การพบปะพูดคุยโดยตรง
การโทรศัพท์ติดต่อ การสร้างเครือข่ายในสังคมออนไลน์ เพื่อที่จะเชื่อมโยงผู้บริโภคเข้ากับผลิตภัณฑ์ ส่วนด้านราคาจะเกิดจาก
การสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และมีการใช้ผู้มีอิทธิพลสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์นั้น
ด้านการจัดจ้าหน่ายผู้บริโภคสามารถพบผลิตภัณฑ์ในทุกหนทุกแห่ง โดยผ่านช่องทางการจัดจ้าหน่ายทั้งแบบออนไลน์
ออฟไลน์และโมบาย (Online, Offline and Mobile) ซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ที่มีสมาร์ตโฟน
แท็บเบล็ต และระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ซึ่งเป็นโมเดลที่อ้านวยความสะดวก ให้ผู้ใช้อินเทอร์เ น็ตเข้าถึง
เครือข่ายได้ตามต้องการ โดยการแบ่งปันข้อมูลของกลุ่มด้วยการประมวลผล เช่น เครือข่าย ระบบเซิร์ฟเวอร์ การเก็บข้อมูล
แอพพลิเคชั่น และการให้บริการต่าง ๆ ซึ่งสามารถจัดหาและเผยแพร่ได้ง่าย ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งจะช่วยให้เกิดช่องทางการ
จัดจ้าหน่ายแบบออนไลน์ ท้าให้ผู้บริโภคสามารถพบเห็นและซื้อผลิตภัณฑ์ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
ด้านการส่งเสริมการตลาดจะเป็นการบูรณาการเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่หลากหลายทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อสังคม
ออนไลน์ (Online Social Media) แต่จะเน้นไปทางสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น โดยแต่ละสื่อจะสนับสนุนซึ่งกันและกัน และสร้างให้
ผู้บริโภคมีส่วนสนับสนุนข่าวสารของผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์นั้นผ่านทางชุมชนของสังคมออนไลน์ (Online Social Communities)
ส่วนด้านการร่วมมือกัน (Participation) จะเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Sustainable relationships)
ระหว่างผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภค อีกทั้งยังมีการสร้างเครือข่าย (Networks) ของผู้บริโภคด้วย และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดตัวสุดท้ายคือ หลักการ (Principles) เป็นการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนยาวนานของผลิตภัณฑ์ โดยการให้ข้อมูลข่าวสาร
ของค่านิยมหลัก (Core Value) ของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ และสื่อสารให้ผู้บริโภคทราบว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติงานอย่างไร
ไม่ใช่เพียงเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพียงอย่างเดียวแต่หมายรวมถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน หุ้นส่วนของ
บริษัทฯ และชุมชนในสังคมโดยรวมทั้งหมด
แนวคิดหลักของการตลาดในยุคนี้คือ เปลี่ยนจากผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ให้มาเป็นผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ (Advocacy)
และกลายมาเป็นแฟนพันธุ์แท้ (Super fans) โดยผู้สนับสนุนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของผลิตภัณฑ์จะช่วยแพร่กระจายข่าวสารของ
ผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ โดยเน้นให้ผู้บริโภคเกิดการมีส่วนร่วม (Engagement) เช่น การกดไลค์ (Like) แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร
ของผลิตภัณฑ์ (Share) และแสดงความคิดเห็น (Comment) ของผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ในเชิงบวกผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพื่อท้าให้เกิดผู้บริโภครายใหม่ทั้งในประเทศและทั่วโลก
จากวิวัฒนาการทางการตลาดของทั้ง 3 ยุคมีข้อน่าสั งเกตคือ การตลาดแบบดั้งเดิม จะมีการใช้กลยุทธ์ผลัก (Push
Strategy) คือการใช้กลยุทธ์การน้าเสนอผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคด้วยช่องทางการจัดจ้าหน่ายโดยเน้นให้เกิดการขายอย่างรวดเร็ว
และปริมาณมาก ในขณะที่ยุคการตลาด 2.0 จะใช้กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy) คือการใช้งบประมาณในการโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขายเพื่อน้าเสนอผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์และ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ และถามหาผลิตภัณฑ์จากพ่อค้าปลีก (Retailers) พ่อค้าส่ง (Wholesalers) และผู้ผลิต (Manufacturer)
(Belch, 2015: 63) ในขณะที่ยุคการตลาดดิจิทัลจะมีแรงขับคือ ข้อมูลที่เป็น Big data ซึ่งเป็นข้อมูลจ้านวนมาก หลากหลาย
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และนักการตลาดต้องท้าความเข้าใจวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและ
อัตโนมัติ จากนั้นน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพในการที่จะส่งข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างรวดเร็ว แม่นย้าให้ตรงกลุ่มมากที่สุด
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2. องค์ประกอบพื้นฐานของการตลาดดิจิทัล (Fundamental Elements of Digital Marketing)
เมื่อเข้าสู่ยุคการตลาดดิจิทัล นักการตลาดจึงมีความจ้าเป็นต้องท้าความเข้าใจกับองค์ประกอบพื้นฐานของการตลาด
ในยุคนี้ เพื่อน้าองค์ประกอบต่าง ๆ มาวิเคราะห์และบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามที่บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ตั้งไว้ Kaufman และ Horton (2015) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
พื้นฐานของยุคการตลาดดิจิทัลว่า มีองค์ประกอบพื้นฐานหลัก 4 ประการ ดังต่อไปนี้
2.1 การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)
การแบ่งส่วนตลาดเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่แบ่งกลุ่มเป้าหมายให้เป็นกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม โดยกลุ่มเป้าหมายในแต่
ละกลุ่มย่อยนั้นมีความต้องการที่คล้ายคลึงกัน เพื่อที่นักการตลาดจะสามารถใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและเครื่องมือสื่อสาร
ทางการตลาดแบบเดียวกันส้าหรับกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม Shimp และ Andrews (2013: 116) ยังได้ให้ความเห็นว่า การแบ่ง
ส่วนตลาดจะท้าให้นักสื่อสารทางการตลาดสามารถส่งเนื้อหาข่าวสารของผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นย้า
และยังป้องกันการคลอบคลุม (coverage) ที่สูญเปล่าอันเกิดจากการส่งข่าวสารผ่านสื่อไปยังประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
ของผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย
โดยในปัจจุบันมีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รีบเร่งอีกทั้งข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักการตลาด
สามารถเก็บข้อมูลพฤติกรรมที่ซับซ้อนของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายผ่านการใช้อินเทอร์เน็ต เช่น ทางเว็บไซต์ เสิร์ชเอ็นจิน
(Search Engine) สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ฯลฯ โซเชียลเช็คอิน (Social check-in) โมบาย
แอพพลิเคชั่น (Mobile Application) การส่งข้อความเอสเอ็มเอส (SMS text) หรือการที่ผู้บริโภคเขียนบทวิจารณ์และ
ข้อคิดเห็น (Review and Comment) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเภทต่าง ๆ ของผู้บริโภคเหล่านี้จะ
ท้าให้นักการตลาดสามารถเก็บข้อมูลด้านประชากรศาสตร์และภูมิศาสตร์ของผู้บริโภคได้ และยังสามารถแบ่งส่วนตลาดโดย
พิจารณาจากข้อมูลของผู้บริโภคที่ได้จากพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตดังกล่าวข้างต้น เช่น ท้าให้ทราบถึงความสนใจของ
ผู้บริโภคในปัจจุบันและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคจากการดูข้อมูลของค้าค้นหลัก (Key word search) ในเสิร์ชเอ็น
จิ น ตั ว อย่ า งเช่ น ค้ า ค้ น หลั ก ของ “กล้ อ งติ ด รถยนต์ ”ปรากฏขึ้ น เป็ น จ้ า นวนมาก ในเครื่ อ งมื อ วางแผนค้ า หลั ก (Google
Keyword Planner) ใน Google Adwords ซึ่ง Google Adwords คือบริการของ Google เป็น Search Engine อันดับหนึ่ง
ของโลกที่ให้บริการโฆษณาโดยคิดค่าบริการต่อคลิกโดย Google จะคิดค่าบริการก็ต่อเมื่อมีคนคลิกที่โฆษณา จากค้าค้น
หลักของกล้องติดรถยนต์ที่ปรากฏขึ้นเป็นจ้านวนมาก ท้าให้นักการตลาดสามารถทราบถึงความสนใจของผู้บริโภคในปัจจุบันว่า
มีความห่วงใยเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน เนื่องจากมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงขึ้น จึงมีความจ้าเป็นต้องหา
กล้องติดรถยนต์มาใช้บันทึกภาพในขณะที่เดินทาง ส่งผลให้กล้องติดรถยนต์มียอดจ้าหน่ายเพิ่มขึ้น และมีอัตราการเติบโตของ
ตลาดสูงขึ้น
นอกจากนี้การเก็บข้อมูลจากพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภค ยังท้าให้ทราบถึงความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ของ
ผู้บริโภคโดยดูจากภาพผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือการเขียนบทวิจารณ์และข้อคิดเห็นใน
เชิงบวกของผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์นั้น อีกทั้ งยังท้าให้ทราบถึงพฤติกรรมการจับจ่ายซื้อของของผู้บริโภคเช่น ซื้อจากหน้าร้าน
(In-stroe) หรือซื้อผ่านออนไลน์ มีการใช้คูปองส่วนลดหรือไม่ ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้นยังท้าให้นักการตลาดทราบถึงความสนใจและ
ค่านิยมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยการดูข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์เช่น การให้ข้อมูลของผู้ใช้เฟซบุ๊กในเรื่องความสนใจ
ผู้ใช้เฟซบุ๊กกดไลค์หัวข้อเกี่ยวกับอะไรบ้าง ผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพเกี่ยวกับอะไรบ้าง และผู้ใช้เฟซบุ๊กคลิกโพสต์ของผลิตภัณฑ์ใด
หรือคลิกชมโฆษณาของผลิตภัณฑ์ใดที่ลงในเฟซบุ๊กบ้าง
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างข้อมูลของประสิทธิภาพการท้างานของการลงโฆษณาในเฟซบุ๊ก
ที่มา: https://www.google.co.th/search?q=performance+of+facebook+ads+manager&source
จากภาพที่ 4 จะแสดงให้เห็นถึงแคมเปญโฆษณาที่ได้ลงในเฟซบุ๊กไปนั้นมีคนเข้ามากดไลค์จ้านวนเท่าไหร่ โฆษณา
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกี่คน โดยดูจากวงกลมจะเห็นว่ามีคนกดไลค์จ้านวน 189 คน เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จ้านวน 7,376 คน
ซึ่งข้อมูลที่ได้เหล่านี้จะเป็นการเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ
การเก็บข้อมูลจากพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายท้าให้ทราบถึงรายละเอียดข้อมูลทา ง
ประชากรศาสตร์และภูมิศาสตร์ พฤติกรรมและวิถีชีวิตของผู้บริโภค ความภักดีที่มีต่อผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
และความสนใจและค่านิยมของผู้บริโภคได้
ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้นักการตลาดสามารถที่จะแบ่งส่วนตลาดให้เป็นกลุ่มย่อยโดยมีขนาดเล็กลงได้มากขึ้น และนักการ
ตลาดยังสามารถน้าข้อมูลที่ได้ดังกล่าวมาใช้สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
ตรงกลุ่มและครอบคลุมมากขึ้น
2.2 แบรนด์ของสังคมและดิจิทัลแบรนด์ (Social & Digital Brand)
American Marketing Association (AMA) ให้ความหมายของค้าว่า “แบรนด์ (Brand)” ไว้ว่าหมายถึง ชื่อ ศัพท์
เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือการออกแบบ หรือการรวมกันขององค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อให้ระบุถึงสินค้าและบริการของ
ผู้ขายรายเดียวหรือผู้ขายที่เป็นกลุ่มและเพื่อสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการนั้นให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน (Keller, 2013)
ก่อนยุคการตลาดดิจิทัลกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของนักการตลาดเป็นไปในลักษณะ การควบคุมแบรนด์ด้วยการให้ค้า
นิยามแบรนด์ การออกแบบแบรนด์ และการสื่อสารคุณค่าของแบรนด์ไปในทิศทางเดียวกันสู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยต้องการ
ผลการตอบกลับจากผู้บริโภคในเชิงบวก แต่ในยุคการตลาดดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ดังกล่าวมาสู่แนวทางของการร่วมมือกัน
(Collaboration) มากกว่าการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของแบรนด์ แบรนด์ของสังคมจะเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างแฟน (Fans)
ของแบรนด์และผู้ติดตาม (Follower) ที่ช่วยกันสร้างประสบการณ์ที่ท้าให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วม (Engagement) กับแบรนด์
ของสังคมนั้นอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดย Blech (Blech 2015 :22) ได้ให้ความหมายของ “สื่อสังคม (Social
Media)” ไว้ว่าสื่อสังคม หมายถึงการสื่อสารแบบออนไลน์และมีปฏิสัมพั นธ์กันระหว่างผู้ใช้ ด้วยการสร้างสรรค์ แบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเนื้อหาเช่น ข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น ประสบการณ์ ทัศนคติ โดยมีแพลตฟอร์มที่หลากหลายเช่น เฟซบุ๊ก อินสตรา
แกรม ทวิตเตอร์ ยูทูป กูเกิล ไลน์ พินเทอเรส ฯลฯ และอัตราการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยรายงานผลการ
ส้ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยใน ปี 2557 ของ ส้านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สพธอ (2557)
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 16,596 ค้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 7 ชั่วโมงต่อวัน และมีแนวโน้มการใช้งาน
- เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี -

755

รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7

อินเทอร์เน็ตมากขึ้น โดยแนวโน้มในปี 2563 คาดการณ์ว่าผู้บริโภคหนึ่งคนอาจใช้เวลาทั้งส่วนของอุปกรณ์ดิจิทัลและโลกออนไลน์
รวมกันมากกว่า 15 ชั่วโมงต่อวันหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของวัน (ปิยะชาติ อิศรภักดี, 2559: 42) เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคมีการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นและในอัตราเฉลี่ยต่อวันสูงขึ้น อีกทั้งแบรนด์มีการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้น
เราจึงเรียกแบรนด์ในยุคนี้ว่าเป็น “แบรนด์ของสังคมและดิจิทัลแบรนด์(Social & Digital Brand)”ควบคู่กันไป
ผู้บริโภคในยุคนี้จะมีบทบาทส้าคัญในเชิงรุก ที่จะช่วยสร้างปรากฎการณ์ในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านปฏิกิริยา
ตอบกลับ (Feedback) ตามเวลาที่แท้จริง (Real time) ของการมีส่วนร่วมทางสื่อสังคมออนไลน์ ท้าให้แบรนด์ของสังคมมีความ
เป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสังคมออนไลน์ มีลักษณะเป็นสื่อเชิงโต้ตอบ (Interactive
media) อยู่แล้ว คือมีลักษณะของการไหลเวียนของการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way flow of communication) ซึ่งผู้ใช้
และผู้มีส่วนร่วมสามารถดัดแปลงรูปแบบเนื้อหาข่าวสารที่ได้รับและท้าการโต้ตอบกันได้ตามเวลาที่แท้จริง (Real time) (Blech,
2015: 22)
ในการสร้างแบรนด์ให้เป็นแบรนด์ของสังคม นักการตลาดควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคให้เกิดขึ้น
โดยเริ่มจากสร้างความดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจแบรนด์และเกิดความภักดีต่อแบรนด์ จึงสามารถท้าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างแบ
รนด์กับผู้บริโภคได้ โดยผู้บริโภคจะสร้างการสนทนา (Conversation) เกี่ยวกับแบรนด์ผ่านเครือข่ายของผู้บริโภค อันน้าไปสู่การ
เป็นแบรนด์ของสังคมในที่สุด โดย Duncan (Duncan 2002 อ้างใน Strauss และ Frost, 2014: 236) ได้กล่าวถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์ของแบรนด์กับผู้บริโภคให้เกิดขึ้นได้อย่างเข้มข้นไว้ 5 ประการคือ
1.) ผู้สนับสนุน (Advocay) ผู้บริโภคบอกแบรนด์ที่ตนเองชื่นชอบต่อผู้อื่นทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์
2.) ชุมชน (Community) ผู้บริโภคในชุมชนเช่นใน เฟซบุ๊กสื่อสารกันเรื่องแบรนด์
3.) การเชื่อมโยง (Connection) ผู้บริโภคสื่อสารกับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ในขณะที่ซื้อผลิตภัณฑ์
4.) อัตลักษณ์ (Identity) ผู้บริโภคมีความภาคภูมิใจที่จะน้าเสนอชื่อแบรนด์ที่ผู้บริโภคใช้
5.) การตระหนักรู้ (Awareness) ผูบ้ ริโภคมีชื่อแบรนด์อยู่ในรายการที่จะซื้อ
หากนักการตลาดสามารถท้าให้ผู้บริโภคเกิดความสัมพันธ์กับแบรนด์ตามวิธีของ Duncan ได้ทั้ง 5 ประการ ก็จะท้าให้
แบรนด์เกิดความสัมพันธ์กับผู้บริโภคอย่างเข้มข้น ส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ตามหลักการของยุคการตลาดดิจิทัล
2.3 การสร้างประสบการณ์ของผู้บริโภคขณะใช้ผลิตภัณฑ์ (Creating Customer Experience while Using
Product)
ในยุคของการตลาดแบบดั้งเดิม การตลาดจะเน้นไปที่ประสบการณ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคโดยมุ่งเน้นให้
ผู้บริโภครู้สึกถึงลักษณะส้าคัญของผลิตภัณฑ์ (Product features) เป็นหลัก เช่น คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์ ความสะดวกสบายที่ผู้บริโภคได้รับจากผลิตภัณ ฑ์หรือแม้แต่ราคาของผลิตภัณฑ์ แต่ในยุคของการตลาดดิจิทัล
มีหัวใจหลักคือ เน้นการสร้างประสบการณ์ของผู้บริโภค (Customer experience) ซึ่งหมายถึงทุกโอกาสที่ผู้บริโภคสัมผัสกับ
ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่เริ่มซื้อผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงประสบการณ์ที่มีต่อบริษัทเจ้าของผลิตภั ณฑ์และการให้บริการ ซึ่งประสบการณ์
ของผู้บริโภคจะน้าไปสู่การให้ค้าแนะน้าต่อผู้อื่นต่อไป โดย Kaufman และ Horton (2015, 79) ได้น้าเสนอกลยุทธ์การสร้าง
ประสบการณ์ของผู้บริโภค ด้วยวิธีการสร้างคุณค่าที่สอดคล้องกันส่งไปยังผู้บริโภค เป็นวิธีการสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้
เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภคขณะใช้ผลิตภัณฑ์ 6 วิธี ได้แก่
1.) เป้าหมาย (Goal) โดยพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์สามารถช่วยผู้บริโภคแก้ไขปัญหาที่ผู้บริโภคต้องการได้หรือไม่ หรือ
ท้าให้ผู้บริโภคบรรลุวัตถุประสงค์ของเขาหรือไม่ เช่น เครื่องปรับอากาศซัมซุง มีระบบ Digital Inverter Wind-Free ให้ความ
เย็นโดยที่ลมจากเครื่องปรับอากาศไม่โดนตัว ซึ่งการที่ลมจากเครื่องปรับอากาศไหลเวียนในห้องและโดนตัวอยู่เสมอจะท้าให้
ผู้ใช้เครื่องปรับอากาศเป็นหวัดได้ ดั้งนั้นเครื่องปรับอากาศซัมซุง จึงเหมาะกับผู้ใช้ที่ห่วงใยเรื่องสุขภาพหรือผู้ใช้ที่มีสุขภาพไ ม่
แข็งแรง
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2.) สามารถน้าไปใช้ได้จริง (Functionally) โดยพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์มีลักษณะส้าคัญ ราคาและคุณภาพตรงหรือ
มากกว่าความคาดหวังของผู้บริโภคหรือไม่ เช่นไม้ม็อบ มาจิคลีน ไวเปอร์ มีลักษณะส้าคัญคือ มีแผ่นท้าความสะอาดแบบใช้
แล้วทิ้งติดกับหัวไม้ม็อบ ดักจับฝุ่น เส้นผม ขนสัต ว์ ฯ หัวไม้ม็อบบางเข้าถึงซอกมุม ต่าง ๆ หมุนได้รอบ 360 องศา ท้าให้ถูง่าย
ไม่หนักแรง ช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดแรงและเวลา และมีราคาไม่แพง เมื่อผู้บริโภคน้าไปใช้ก็สามารถใช้ได้จริงตามลักษณะส้าคัญ
ของไม้ม็อบดังกล่าวจึงเกิดความพึงพอใจต่อไม้ม็อบ มาจิคลีน ไวเปอร์ เป็นต้น

ภาพที่ 5 เครื่องปรับอากาศซัมซุง มีระบบ Wind-Free
ที่มา: https://www.google.co.th/search?q=แอร์ซัมซุง+วินฟรี

ภาพที่ 6 ไม้ม็อบมาจิคลีน ไวเปอร์ มีแผ่นท้าความสะอาด
ใช้แล้วทิ้งดักจับฝุ่น
ที่มา: https://www.google.co.th/search?q=ไม้ม็อบ+มาจิคลีน

3.) การใช้งาน (Usability) โดยพิจารณาว่าผู้บริโภคสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นได้ง่ายหรือไม่ เช่น น้้ายาล้างห้องน้้า
เป็ด ไม่ต้องขัดประหยัดแรง เพียงแค่เทน้้ายาลงบนพื้นแล้วล้างออกเท่านั้น เป็นการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ง่ายและสะดวก
4.) อารมณ์ (Emotion) โดยพิจารณาว่าผู้บริโภคให้ความหมายต่อประสบการณ์ของผู้บริโภคขณะใช้ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการนั้นว่าอย่างไร เช่น สายการบิน Vergin America มีการให้บริการที่ดี เนื่องจากใช้บริการง่าย ที่นั่งสบายกว้างขวาง มี
การเปิดไฟในห้องผู้โดยสารด้วยโทนสีสบายตา ให้อารมณ์ผ่อนคลาย มีระบบ Wi-fi ให้บริการ มีเพลงฟังและผู้โดยสารเลือกสั่ง
อาหารบนจอทัชสกรีนได้ ผู้ใช้บริการกล่าวถึงประสบการณ์ในการเดินทางด้วยสารการบินนี้ว่า “อยากให้เวลาในการเดินทาง
ยาวนานขึ้น เพราะรู้สึกสบายเหมือนอยู่ในไนท์คลับที่มีเพลงฟังตลอดการเดินทาง” (Kotler และ Keller, 2012: 267)

ภาพที่ 7 (ซ้าย) และ 8 (ขวา) ห้องผู้โดยสารของสายการบิน Vergin America ให้ประสบการณ์แก่ผู้ใช้สายการบินในเชิงบวก
ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=virgin+america&source
5.) ความสอดคล้อง (Consistency) โดยพิจารณาว่าประสบการณ์ของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นในขณะใช้ผลิตภัณฑ์นั้น
สอดคล้องกันและมีคุณค่าที่น่าเชื่อถือ เช่น จากประสบการณ์ของผู้ใช้บริการสายการบิน Vergin America ที่กล่าวขึ้นนั้น
สอดคล้องกัน หลังจากสายการบินเปิดให้บริการเพียงไม่กี่ปี ก็ท้าให้สายการบินได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้บริโภคนิยมให้ความเชื่อถือ
และเป็นสายการบินที่ท้ารายได้ดี
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ภาพที่ 9 (ซ้าย) สายการบิน Vergin America สายการบินที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
มีความน่าเชื่อถือเรื่องการให้การบริการและให้ประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ
ภาพที่ 10 (ขวา) ริชาร์ด แบนสันเจ้าของสายการบินฯ และพนักงานต้อนรับของสายการบินฯ
ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=virgin+america&source

6.) ปฏิสัมพันธ์กับพนักงาน (Employee interaction) โดยพิจารณาว่าผู้บริโภครู้สึกอย่างไรกับการบริการก่อนและ
หลังการขายตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือไม่หรือประสบการณ์ที่ได้จากพนักงานในการให้บริการก่อนและหลังการ
ขายนั้นมากกว่าที่ผู้บริโภคคาดหวังไว้ เช่น ผู้บริโภคเกิดความประทับใจในการบริการหลังการขายของศูนย์บริการรถยนต์
ฮอนด้า ที่ให้บริการรวดเร็ว พนักงานมีความสุภาพอ่อนน้อม มีห้องพักรับรองส้าหรับผู้มาใช้บริการ ท้าให้รถยนต์ฮฮนด้ามียอด
จ้าหน่ายเพิ่มขึ้นเพราะส่วนหนึ่งผู้บริโภคมีความประทับใจด้านการบริการหลังการขายและปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของพนักงาน
จากกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ของผู้บริโภคทั้ง 6 วิธี สามารถก่อให้เกิดบทบาทส้าคัญในยุคการตลาดดิจิทัลคือ
สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความภักดีต่อแบรนด์ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยการแก้ปัญหา
และยังสามารถช่วยให้เจ้าของผลิตภัณฑ์น้าปฏิกริยาตอบกลับของผู้บริโภคมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่องการออกแบบและหน้าที่
ของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นได้ นอกจากนั้นยังสามารถใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อรักษาผู้บริโภคในปัจจุบันไว้ได้ และ
ยังสามารถดึงดูดผู้บริโภครายใหม่ได้อีกด้วย
2.4 วงจรความเกี่ยวข้องทางดิจิทัล (Digital Involvement Cycle)
AWARENESS
INTEREST
INVOLVEMENT
COMMITMENT
LOYALTY
ADVOCACY
CHAMPION

ภาพที่ 11 วงจรความเกี่ยวข้องทางดิจิทัล (Digital Involvement Cycle)
ที่มา: ปรับจาก The Digital Involvement Cycle ของ Kaufman และ Horton (2015: 84)
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จากภาพที่ 11 แสดงให้เห็นถึง กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่ง Kaufman และ Horton เรียกว่า “วงจร
ความเกี่ยวข้องทางดิจิทัล (Digital Involvement Cycle)” โดยจะเริ่มจากกระบวนการก่อนการตัดสินใจซื้อคือ ผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายเกิดการตระหนักรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ (Awareness) จากนั้นไปสู่ขั้นการเกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ (Interest)
ถัดมาคือขั้นความเกี่ยวข้อง (Involvement) ในขั้นนี้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายจะสอบถามรายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ์หรือหา
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ จากสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์เมื่อได้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์แล้วหากเป็นที่พอใจ ก็จะเข้าสู่ขั้น
การไว้วางใจในตัวผลิตภัณฑ์ส่งผลให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ (Commitment) ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายก็จะกลายมาเป็นลูกค้าของ
ผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการหลังการตัดสินใจซื้อ คือขั้นการเกิดความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ (Loyalty) และน้าไปสู่
ขั้นการเป็นผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ (Advocacy) จนกระทั่งไปสู่ขั้นสุดท้ายของวงจรคื อ ผลิตภัณฑ์ กลายมาเป็นผู้ชนะเลิศ
(Champion) เนื่องจากผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้น
ส้าหรับยุคการตลาดดิจิทัล ผู้บริโภคจะมีปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายที่หลากหลายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในทุกขั้นตอน
ของวงจรนี้ เพื่อหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์และทางเลือกอื่นที่แตกต่างออกไป เช่นผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง จากนั้นจะคัดเลือก และ
ประเมินทางเลือก เมื่อเกิดการไว้วางใจในตัวผลิตภัณฑ์และซื้อผลิตภั ณฑ์ (Commitment) แล้วกระบวนการจะเกิดซ้้าอีกคือ
ผู้บริโภคจะให้ความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ เกิดความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ จนผู้บริโภคเกิดความแน่ใจในตัวผลิตภัณฑ์และซื้อ
ผลิตภัณฑ์ซ้าอีก หรือเป็นสมาชิกการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ที่ผลิตภัณฑ์ได้น้าเสนอ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผลิตภัณฑ์ได้
จัดขึ้น เมื่อมาถึงจุดนี้ จะน้าไปสู่วงจรที่สอง คือเป็นการเริ่มต้นการเกิดของผู้บริโภครายใหม่ ซึ่งมาจากผู้บริโภครายเก่าที่เกิด
ความภักดีต่อผลิตภัณฑ์และเป็นผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ แบ่งปันประสบการณ์ของตนเองที่มีต่อผลิตภัณฑ์ในเชิงบวกผ่านสือ่ สังคม
ออนไลน์ท้าให้ผู้บริโภครายใหม่เกิดความตระหนักรู้ในตัวผลิตภัณฑ์และเข้าสู่วงจรถัดมาตามล้าดับขั้นคือ สนใจ เกิดความ
เกี่ยวข้อง ไว้วางใจและซื้อผลิตภัณฑ์ และหากผู้บริโภครายใหม่เกิดการซื้อซ้้าก็จะน้าไปสู่ความภักดีต่อผลิตภัณฑ์และกลายเป็น
ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ตามวงจรอีกด้วย
Kaufman และ Horton ยังได้กล่าวว่านักการตลาดควรให้ความส้าคัญกับผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
(Online Social media advocacy) ซึ่งหมายถึงผู้บริโภคที่มีความต้องการที่จะสร้างสรรค์ ดูแลและใช้เนื้อหาในสื่อสังคม
ออนไลน์ (Online Social media content) เพื่อให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นแฟนพันธุ์แท้
ของผลิตภัณฑ์ (Super fans) จะสามารถโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในเชิงบวกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
รายใหม่ ๆ นอกจากนี้ Kaufman และ Horton (2015:49) ได้ยกตัวอย่างพฤติกรรมของผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ว่า 90% ของผู้บริโภคจะแนะน้าแบรนด์ต่อผู้อื่นเมื่อสื่อสารกับผู้อื่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในขณะที่ 83% ของ
ผู้บริโภคกล่าวว่าบทวิจารณ์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ที่ได้อ่านบทวิจารณ์ ในบางครั้ง
หรือเสมอ ๆ และ 80 % ของผู้บริโภคเปลี่ยนใจที่จะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ หลังจากได้อ่านบทวิจารณ์ของผลิตภัณฑ์ในเชิงลบ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
รายใหม่ได้อย่างดีทเี ดียว
นอกจากนี้นักการตลาดยังต้องให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Engagement)
อีกด้วย โดย Strauss และ Frost (2014: 52) ได้กล่าวถึงตัววัดของการมีส่วนร่วม (Engagement Metric) 5 ประเภท ได้แก่
1) จ้านวนผู้ชมเนื้อหา (Content viewership) หมายถึง จ้านวนผู้เข้าเยี่ยมชมเนื้อหาข่าวสารของผู้บริโภค เช่น การ
อ่านเนื้อหาในบล็อก (blog) การชมวิดีโอ การฟัง Podcasts หรือการดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลต่าง ๆ
2) การไลค์ (Likes) หมายถึง การกดไลค์ในเนื้อหาที่ดีหรือเนื้อหาที่ชอบ
3) สมาชิกหรือผู้ติดตาม (Membership/Follower) หมายถึง จ้านวนสมาชิกหรือผู้ติดตามในเครือข่ายชุมชนสังคม
ออนไลน์ เช่นจ้านวนผู้ติดตามในทวิตเตอร์หรือในอินสตราแกรม
4) จ้านวนครั้งที่แบ่งปัน (Number of shares) หมายถึง การวัดจ้านวนครั้งที่เนื้อหาข่าวสารถูกแบ่งปันไปยังผู้อื่น
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5) การสร้างสรรค์เนื้อหา (Content creation) หมายถึง การนับจ้านวนครั้งที่ผู้เยี่ยมชมอัพโหลดโฆษณาเพื่อการ
แข่งขันหรือการประกวด เช่น การส่งเสริมการตลาดของ Frito Lay ในการแข่งขันซุปเปอร์โบลว์ (Super Bowl) โดยจะวัดจาก
จ้านวนผู้เข้าเยี่ยมชมที่ให้คะแนนหรือวิจารณ์ผลิตภัณฑ์ การเขียนข้อคิดเห็นในบล็อก ในวิดีโอ หรือการรีทวิต เป็นต้น
ดังนั้นเมื่อนักการตลาดเข้าใจถึงวงจรความเกี่ยวข้องทางดิจิทัล ท้าให้นักการตลาดสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ก้าลังอยู่ในขั้นตอนไหนของวงจร ท้าให้วิเคราะห์ได้ว่าควรใช้การสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบใด
เพื่อสร้างให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจซื้อผลิตภัณฑ์ของเราและเกิดความภักดีตอ่ ผลิตภัณฑ์ ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ด้วยการ
มีส่วนร่วมอันจะท้าให้ผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์นั้นกลายเป็นผู้ชนะเลิศในท้ายที่สุด และสามารถท้าให้เกิดผู้บริโภครายใหม่จาก
ผู้บริโภคปัจจุบันที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์อีกด้วย
3. การบูรณาการการตลาดดิจิทัลผ่านวงจรความเกี่ยวข้องทางดิจิทัล (Integrated Digital Marketing through the
Digital Involvement Cycle)
เมื่อนักการตลาดท้าความเข้าใจกับวงจรความเกี่ยวข้องทางดิจิทัล ในแต่ละขั้นตอนแล้ว จากนั้นนักการตลาดสามารถ
บูรณาการการตลาดดิจิทัลผ่านการวิเคราะห์วงจรความเกี่ยวข้องทางดิจิทัล โดยสามารถก้าหนดกลยุทธ์ (Strategy) ยุทธวิธี
(Tactic) และการวัดผล (Measurement) ตามขั้นตอนของวงจรได้ ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงวงจรความเกี่ยวข้องทางดิจิทัลและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้การสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
กลยุทธ์ (Strategy)
กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือ

การวัดผล (Measurement)
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
ตัววัด

กลุ่มเป้าหมายทาง
ประชากรศาสตร์

อีเมล ป้ายแบนเนอร์
การโฆษณาผ่านสื่อสังคมฯ

การเปิดอ่านอีเมล
การคลิกดูป้ายแบนเนอร์

ผู้ใช้ที่มีศักยภาพในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์/ผู้บริโภค

เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ พินเทอเรส
กิจกรรมการประกวด หรือแข่งขันต่าง ๆ
ทางสื่อสังคมฯ
ยูทูบ บล็อก และจดหมายข่าว

ขั้นตอน

เป้าหมาย

การตระหนักรู้
(Awareness)

เพิ่มการเปิดรับข่าวสารของ
ผลิตภัณฑ์

ความสนใจ
(Interest)

สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมาย
เกิดปฏิสัมพันธ์

ความเกี่ยวข้อง
(Involvement)
ไว้วางใจ
(Commitment)

สนันสนุนให้กลุ่มเป้าหมายถาม กลุ่มเป้าหมายที่
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์คาดหวัง
สร้างการสนทนา
ลูกค้าของผลิตภัณฑ์

ความภักดี
(Loyalty)

การให้บริการลูกค้า

ให้ลูกค้าเกิดความภักดี
ต่อผลิตภัณฑ์

สนับสนุน
(Advocacy)

การมีส่วนร่วม

ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์

ผู้ชนะเลิศ
(Champion)

สร้างความหลงใหลในตัว
ผลิตภัณฑ์

แฟนพันธุ์แท้

ยุทธวิธี (Tactic)

การกดไลค์ การแบ่งปัน
การแสดงความคิดเห็น
การเข้าร่วมกิจกรรมประกวด
การดูคลิปในยูทูบ
เป็นสมาชิกบล็อก/จดหมายข่าว
คูปองส่วนลด การบอกต่อ
การใช้คูปอง การซื้อผลิตภัณฑ์
Opt-in และ Call to action
เข้าร่วมกิจกรรมที่ผลิตภัณฑ์จัดขึ้น
การลงทะเบียนหรือเป็นสมาชิก
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านสื่อ
ปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้การบริการผ่าน
สังคมฯ
สื่อสังคมฯ
การวิจารณ์การให้บริการผ่านสื่อสังคมฯ
การแบ่งปันข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผู้ใช้แบ่งปันข้อมูล
ท้าวิจัยแบบสอบถาม
การกรอกแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นและวิจารณ์
แสดงความคิดเห็นและวิจารณ์
ส่งลิงค์ข่าวสารผลิตภัณฑ์
แบ่งปันลิงค์ข่าวสารผลิตภัณฑ์ไปยังเครือข่าย
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สร้างเนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับ สร้างแคมเปญกิจกรรมผ่านสื่อสังคม
ผลิตภัณฑ์และให้การรับรองคุณภาพ
ระดมเครือข่ายของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น
ผลิตภัณฑ์สร้างชุมชนของผลิตภัณฑ์

ที่มา: ปรับจาก Figure 6.5 The Digital Involvement cycle with related strategies ของ Kaufman และ Horton (2015: 119)
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จ้านวนการเปิดอ่านอีเมล
จ้านวนคลิกและยอดรับชม
ยอดการติดตาม ยอดไลค์
รีทวิตและการมีส่วนร่วม
ยอดชมคลิปและจ้านวน
สมาชิก
จ้านวนการสนทนา
การได้ลูกค้าของผลิตภัณฑ์
เพิ่มขึ้น
การกล่าวถึงการให้บริการ
บทวิจารณ์การให้บริการ
จ้านวนครั้งที่แบ่งปันข้อมูล
รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการ
จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
จ้านวนการเชื่อมต่อ
จ้านวนการดาวน์โหลดข้อมูล
และการมีส่วนร่วม
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จากตารางที่ 2 คือตารางแสดงวงจรความเกี่ยวข้องทางดิจิทัล และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้การสื่อสารผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ Kaufman และ Horton (2015: 119) ได้อธิบายถึงวงจรความเกี่ยวข้องทางดิจิทัล (Digital
Involvement Cycle) ตามภาพที่ 11 ซึ่งจะท้าให้นักการตลาดสามารถบูรณาการกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านการวิเคราะห์วงจรนี้
โดย Kaufman และ Horton ได้ก้าหนดกลยุทธ์ โดยใช้การระบุเป้าหมายทางการตลาด (Goals) และกลุ่มเป้าหมาย (Targets)
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ และก้ า หนดยุ ท ธวิ ธี ด้ ว ยการยกตั ว อย่ า งการใช้ รู ป แบบ ต่ า ง ๆ ของเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารทางการตลาด
(Communication tools) ผ่านการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาด และการวัดผลด้วย
การดูจากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายอีกทั้งยังระบุตัววัดว่าการใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดนั้นสัมฤทธิ์ผลมากน้อยแค่ไหน
ซึ่งการก้าหนดกลยุทธ์ ยุทธวิธีและการวัดผลนั้น ได้มีการแจกแจงรายละเอียดครบทุกขั้นตอนตามวงจรความเกี่ยวข้องทางดิจิทัล
โดยขั้นการตระหนักรู้มีกลยุทธ์คือ เพิ่มการเปิดรับข่าวสารของผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยพิจารณาจาก
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ สถานภาพ ที่อยู่อาศัย เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเช่น อีเมล์ ป้ายแบน
เนอร์ และโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ขั้นความสนใจมีกลยุทธ์คือ สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้ที่มีศักยภาพ เกิดปฏิสัมพันธ์ด้วยการหาข้อมูลหา
ข้อ มูล ของผลิต ภัณ ฑ์ สร้า งความสนใจในตัว ผลิ ตภั ณฑ์ ด้ว ยการใช้สื่ อสั งคมออนไลน์ และอาจจั ดกิ จ กรรมที่เ กี่ย วข้ องกั บ
ผลิตภัณฑ์ เช่น การประกวดหรือการแข่งขัน เป็นต้น
ขั้นความเกี่ยวข้องมีกลยุทธ์ให้กลุ่มเป้าหมายที่ คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ สอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
มีการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และใช้การส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นไว้วางใจมีกลยุทธ์ให้ก ลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์แล้ว สร้างการสนทนา อาจจะด้วยการบอกต่อ
ผ่านสื่อสังคม (Social Buzz) ส่วน Opt-ins คือการที่ลูกค้าของผลิตภัณฑ์อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ส่งข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์
มาทางอีเมลล์ได้ หรือ Call to action ซึ่งคือ ปุ่มหรือป้ายแบนเนอร์ อาจจะเป็นในรูปแบบของกราฟฟิคหรือตัวอักษรที่อยู่บน
เว็บไซต์หรือสื่อสังคมต่าง ๆ เช่นในโพสต์ที่ลงโฆษณาของผลิตภัณฑ์ในเฟซบุ๊ก ที่พร้อมจะให้ผู้ใช้คลิก และจะพาผู้ใช้ไปสู่หน้า
Landing page ซึ่งก็คือ หน้าบนเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์หน้าใดก็ได้ที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้อ งการให้ผู้คลิกเข้าไปเยี่ยมชม และยัง
สามารถวัดผลได้ว่ามีจ้านวนการคลิกกี่ครั้ง ตัวอย่างของ Call to action ได้แก่ สมัคร (Sign up) อ่านต่อ (Read more) ดาวน์
โหลดแอปพลิเคชั่น (Download the App) ซื้อเลย (Buy Now) ลงทะเบียน (Register now) ฯลฯ (จักรพงศ์, 2014)

ภาพที่ 12 Call to action ของโพสต์โฆษณาแมคโดนัลด์ ในเฟซบุ๊ก
ที่มา: https://web.facebook.com/McThai/?_rdc=1&_rdr

ภาพที่ 13 Call to action ของโพสต์โฆษณาเครื่องส้าอางค์ Lancome ในเฟซบุ๊ก
ที่มา: https://web.facebook.com/LancomeThailand/?fref=ts
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ขั้นความภักดีมีกลยุทธ์คือ ต้องการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งขั้นตอนนี้ Kaufman
และ Horton ได้ใช้ยุทธวิธีการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านสื่อสังคม (Social Customer Relationship Management)
เพื่อสร้างความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ให้เกิ ดขึ้นแก่บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยเน้นไปที่การให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมมากกว่าการเข้าไป
บริหารจัดการความสัมพันธ์ ในขณะที่ Chaffey (2015) ได้กล่าวว่า การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในยุคธุรกิจดิจิทัล
จะต้องมีการสร้างการติดต่อกับลูกค้าผ่านสมาร์ตโฟน อีเมล และเครือข่ายสังคม เพื่อสนับสนุนการขายทั้งก่อนและหลังการขาย
ต้องมีการอ้านวยความสะดวกด้านบริการให้แก่ผู้บริโภคผ่านออนไลน์ เช่น ใช้เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ผู้บริโภคเป็น
ผู้สร้างและน้าการสนทนาและสร้างเนื้อหาเพื่อสนับสนุนการซื้อผลิตภัณฑ์ มีการตอบค้าถามผู้บริโภคในเว็บ ไซต์ทุกครั้งอย่าง
รวดเร็ว การสนับสนุนให้เกิดการสนทนาเรื่องผลิตภัณฑ์ จัดการคุณภาพการให้บริการผ่านออนไลน์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริโภค
ได้ รั บ ประสบการณ์ ที่ ดี จ ากการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รั้ ง แรกซึ่ งจะเป็ น การสนั บ สนุ น ให้ ผู้ บ ริ โ ภคเกิ ด การซื้ อ ซ้้ า บริ ห ารจั ด การ
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อสร้างประสบการณ์ผู้บริโภค เป็นต้น
ตัวอย่างของการให้บริการผ่านออนไลน์ที่ดี คือรถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ มีระบบการให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้าผ่าน
ออนไลน์ (COS) เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถทราบข้อมูลด้านการแสดงรายละเอียดสัญญาทางการเงิน พิมพ์รายละเอียดการช้าระ
เงินทั้งใบเสร็จรับเงิน และใบก้ากับภาษี ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ต่าง ๆ สอบถามหรือแนะน้าข้อคิดเห็นในการให้บริการทาง
ออนไลน์ โดยมีช่องทางให้ใช้ระบบ COS หลายช่องทางเช่น ผ่านเว็บไซต์ ผ่านแอพพลิเคชั่น “myMBFS” ผ่านสมาร์ตโฟน
ทั้งในระบบแอนดรอย์ และ ios เพื่อความสะดวกแก่ผู้บริโภค

ภาพที่ 14 ระบบบริการข้อมูลลูกค้าแบบออนไลน์ (COS) ของเมอร์เซเดสเบนซ์ ประเทศไทย
ที่มา:http://www.mercedesbenz.co.th/content/thailand/mpc/mpc_thailand_website/thng/home_mpc/pas
sengercars/home/financialservices/Customer_Online_Service.html

ขั้นสนับสนุนมีการใช้กลยุทธ์ให้ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ มีส่วนร่วมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยการแบ่งปันข้อมูล และ
แสดงความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ ส่งต่อลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และท้าแบบสอบถามเพื่อส้ารวจความคิดเห็นที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ และขั้นสุดท้ายคือ ผู้ชนะเลิศ สร้างกลยุทธ์ให้ผู้บริโภคที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ (Super fan) เกิดความหลงใหลคลั่งไคล้ใน
ตัวผลิตภัณฑ์ โดยให้แฟนพันธุ์แท้สร้างเนื้อหาข่าวสารของผลิตภัณฑ์เชิงบวกและให้การรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสร้าง
ชุมชนของผลิตภัณฑ์ขึ้นมา ซึ่งจะตรงกับหลักการของยุคการตลาดดิจิทัลที่ Kaufman และ Horton กล่าวไว้คือ ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดปัจจัยที่ 5 การร่วมมือกัน (Participation) ระหว่างผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภค เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
ระหว่างผลิตภัณฑ์และผู้บริโภค และสร้างเครือข่าย (Networks) ของผลิตภัณฑ์นั่นเอง
สรุป
การตลาดดิจิทัลเป็นยุคที่มีแรงขับส้าคัญ คือ Big Data ข้อมูลที่มีปริมาณมาก หลากหลาย เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
นักการตลาดมีความจ้าเป็นต้องศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียด โดยศึกษาและท้าความเข้าใจกับวิวัฒนาการทาง
การตลาดในแต่ละยุคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่นักการตลาดแต่ละยุคน้ามาประยุกต์ใช้ อีกทั้งท้าความเข้าใจกับ
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องค์ประกอบพื้นฐานของการตลาดดิจิทัลทั้ง 4 องค์ประกอบอย่างละเอียด ซึ่งได้แก่ การแบ่งส่วนตลาด แบรนด์ของสังคมและ
ดิจิทัลแบรนด์ การสร้างประสบการณ์ของผู้บริโภคขณะใช้ผลิตภัณฑ์และวงจรความเกี่ยวข้องทางดิจิทัล จากนั้นน้ามาวิเคราะห์
ก้าหนด กลยุทธ์ ยุทธวิธี การวัดผลผ่านวงจรความเกี่ยวข้องทางดิจิทัล ในรูปแบบการบูรณาการการตลาดดิจิทัล (Integrated
Digital Marketing) โดยเน้นถึงหลักการส้าคัญของยุคการตลาดดิจิทัลคือ สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างผลิตภัณฑ์และ
ผู้บริโภคและสร้างเครือข่ายผลิตภัณฑ์ โดยการท้าให้แบรนด์เป็นแบรนด์ของสังคมและดิจิทัลแบรนด์ เปลี่ยนผู้บริโภคให้เป็น
ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์และกลายเป็นแฟนพันธุ์แท้ ด้วยการสร้างประสบการณ์ทางผลิตภัณฑ์ในเชิงบวกให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค และ
ท้าให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วม อันจะท้าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคตามหลักการของยุคการตลาดดิจิทัล
ซึ่งจะท้าให้ผลิตภัณฑ์บรรลุเป้าหมายและประสบความส้าเร็จทางธุรกิจในท้ายที่สุด
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ความสัมพันธ์ระหว่างการก้ากับดูแลกิจการกับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมและราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The Relationships between Corporate Governance and Environmental Disclosures and
Stock Prices of the Listed Companies in Stock Exchange of Thailand
1

ชนิดาภา กัลยานี
พลานุช คงคา 2
3
สุมาลี เอกพล
บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก้ากับดูแลกิจการกับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม
และราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก้ากับ
ดูแลกิจการไปยังราคาหลักทรัพย์โดยผ่านการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม จ้านวนประชากรที่ใช้ในการวิจัยจ้านวน 119 บริษัท โดย
เก็บข้อมูลจากรายงานประจ้าปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2557 ในการศึกษาด้านการก้ากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย ขนาดของคณะ
กรรมการ สัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร สัดส่วนกรรมการอิสระและการรวมหรือแยกต้าแหน่งระหว่างประธานกรรมการกับ
กรรมการผู้จัดการ ในการเก็บการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมใช้ content analysis การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและ
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า การก้ากับดูแลกิจการได้แก่ ขนาดของคณะกรรมการและสัดส่วนกรรมการ
อิสระมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม และลักษณะการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์
กับราคาหลักทรัพย์ในทิศทางเดียวกันได้แก่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดอันดับ/รางวัลและข้อมูลการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และพบว่าการก้ากับดูแลกิจการในด้านขนาดของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย์ นอกจากนี้
ยังพบว่า การก้ากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์โดยส่งผ่านการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม มีสองด้านคือ ด้าน
ขนาดของคณะกรรมการ และด้ านสั ดส่ ว นกรรมการอิ ส ระ (ทางอ้ อ ม) แต่ อย่ างไรก็ ตามมี เพี ย งด้ านเดี ยว คื อ ขนาดของ
คณะกรรมการที่ส่งผลโดยตรงกับราคาหลักทรัพย์
คำสำคัญ: การก้ากับดูแลกิจการ การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม ราคาหลักทรัพย์
Abstract
This study’s objectives are to study relationships between corporate governance mechanisms and
environmental disclosures and stock prices of the Thai industrials and resources listed companies in the
Stock Exchange of Thailand (SET) and investigate the relationships between corporate governance and stock
prices through environmental disclosures. Population used in this study was 119 Thai listed companies in
the SET. The annual reports during period 2012 – 2014 were studied, Descriptive analysis and a multiple
regression model were used to analyze the data. The corporate goveranace mechanisms consists of board
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size, proportion of executive directors, proportion of indenpedent directors and chairman duality or separation.
Content analysis was employed for collectiong environmental disclosures. Descriptive analysis and a multiple
regression model were used to analyze the data. As the results, there were positive relationships between
corporate governance mechanisms, (the board size, the proportion of independent directors) and the
environmental disclosures. Furthermore, the positive relationships between environmental disclosures
(award and environmental conservation categories) and stock prices were found. Moreover, the study
revealed that the corporate governance (board size and proportion of independent director mechanisms)
affected and stock prices through environmental disclosures (indirect) while the board size tool affected
directly to the stock prices.
Keywords: Corporate governance, Environmental disclosures, Stock price.
บทน้า
นโยบายในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ก้ า หนดโดยคณะกรรมการบริ ษั ท ที่ ถื อ เป็ น กลไกลหนึ่ ง ของการก้ า กั บ ดู แ ล
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปัญหาลดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้บริหารและนักลงทุน ส่งผลให้มีข้อมูลที่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นใน
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ จึงกล่าวได้ว่าการก้ากับดูแลกิจการสามารถส่งผลได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลการด้าเนินงาน
ขององค์กร ซึ่งในเรื่องการก้ากับดูแลกิจการคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส้าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นการก้ากับดูแลกิจการที่ดีจึ ง
ต้องเน้นไปที่บทบาท หน้าที่ และโครงสร้างกรรมการบริษัท โดยเฉพาะคณะกรรมการบริษัทควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาท
และหน้าที่ของตนเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความยั่งยืนในการด้าเนินงาน จากงานวิจัยของ Fama
and Jensen (1983), Yermack (1996), Linck et al.(2008) แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิ บั ติ ง านและมี แ นวโน้ ม ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ งศั ก ยภาพการด้ า เนิ น งานของบริ ษั ท รวมทั้ งการก้ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีบทบาทส้าคัญอย่างยิ่ง (Guthrie and Parker, 1989) จึงเป็นเหตุผลให้ผู้วิจัยเลือกศึกษาการ
ก้ากับดูแลกิจการในด้านองค์ประกอบคณะกรรมการ ประกอบด้วย ขนาดของคณะกรรมการ สัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
สัดส่วนกรรมการอิสระ และการรวมหรือแยกต้าแหน่งระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการ (ธาริณี จวงมุฑิตา,
2550; สิรีนาฏ นาคเลิศ, ม.ป.ป.,; สิริมา แซ่ลี้, ม.ป.ป.)
นอกจากนี้ การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในหลายประเทศทั่วโลกได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์
ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ทั้งปัญหามลภาวะทางน้้า มลภาวะทางอากาศของเสียที่
เป็นพิษ ท้าให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดลดจ้านวนลงอย่างรวดเร็วซึ่งเมื่อสิ่งแวดล้อมถูกท้าลาย ทุนทางธรรมชาติที่เป็นพื้นฐาน
ของการเติบโตและการด้ารงชีวิตของมนุษย์ก็ถูกท้าลายลงไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจที่ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปริมาณมากที่สุด ซึ่งเห็นได้จากรายการใช้พลังงานของประเทศในปี 2558 อยู่ที่ระดับ
2,080 พันบาร์เรลเทียบกับน้้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 จากปีก่อนโดยก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนการใช้มากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 44 รองลงมาคือน้้ามัน ถ่านหิน/ลิกไนต์ และไฟฟ้าพลังน้้า/ไฟฟ้าน้าเข้า ตามล้าดับ (กระทรงพลังงาน, 2559: ออนไลน์)
ภาคธุรกิจ จึงถูกมองว่าเป็นหน่วยที่อาจท้าลายทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด จึงท้าให้หน่วยงานต่าง ๆ หันมาให้ความส้าคัญกับ
การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงแนวทางและนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
องค์กร ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในภาคธุรกิจต้องการให้เห็นความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดี คือ
การบริหารจัดการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และค้านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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จากสภาพปัญหามลภาวะที่ส่งผลต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมจึงได้มีหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศได้ออกมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องของการลดและการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส้าหรับประเทศ
ไทยได้มีพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ตามความในมาตราของพระราชบัญญัตินี้ กรมควบคุมมลพิษมีอ้านาจหน้าที่ในการ
ก้าหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการควบคุมการด้าเนินกิจการของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะมาตรฐานและวิธีการควบคุม
การก้าจัดของเสียมลพิษหรือสารปนเปื้อนซึ่งเกิดจากกิจการของโรงงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ, 2560:
ออนไลน์) ซึ่งแนวโน้มที่บริษัทจะมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะชนอาจมีมากขึ้น กล่าวคือเป็นการเปิดเผย
ข้อมูลโดยสมัครใจซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่อยู่นอกเหนือข้อก้าหนดเชิงบังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี เท่ากับเป็นทางเลือก
โดยอิสระของบริษัทที่จะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ส้าหรับการตัดสินใจที่ถูกต้อง (Meek
et al., 1995) อีกทั้งเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งการเปิดเผย
ข้อมูลโดยความสมัครใจจะท้าให้บริษัทเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนว่ามีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจลงทุนมากขึ้น (Balachandran and Bliss, 2004) และจากทฤษฎีประสิทธิภาพตลาดทุน ผู้ลงทุนใช้ข้อมูลข่าวสาร
ที่มีอยู่หรือสามารถหาได้จากที่องค์กรเปิดเผยข้อ มูลข่าวสารสู่สาธารณะชนมาใช้ในการประเมินราคาหลักทรัพย์ดังนั้นข้อมูล
ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมจึงเป็นปัจจัยส้าคัญในการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์และการปรับตัวในราคาหลักทรัพย์ ซึ่งในปัจจุบัน
นักลงทุนได้ให้ความสนในในการลงทุนในองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและจากงานวิ จัยของ Belkaoui (1976), Vence
(1975), Fiore et al. (2009) พบว่าการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ในทิศทางที่แตกต่างกันไป
จึงท้าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการก้ากับดูแลกิจการกับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมและราคาหลักทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาจาก 2 กลุ่ม
อุตสาหกรรม คือ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มทรัพยากรเนื่องจากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีโรงงานขนาดใหญ่เพื่อใช้ผลิต
สินค้าและเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติสูงจึงอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก (เบญจวรรณ
แซ่ลี้, 2555)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก้ากับดูแลกิจการกับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุม่ ทรัพยากร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุม่ สินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มทรัพยากร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก้ากับดูแลกิจการกับราคาหลักทรัพย์บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกลุม่ สินค้าอุตสาหกรรมและกลุม่ ทรัพยากร
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก้ากับดูแลกิจการกับราคาหลักทรัพย์โดยผ่านการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุม่ สินค้าอุตสาหกรรมและกลุม่ ทรัพยากร
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสมมุติฐานของการวิจัย
ตามทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวการ และตัวแทน ว่าแต่ละฝ่ายมีแรงจูงใจในการ
ที่ จ ะตั ด สิ น ใจเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ งระหว่ า งสองฝ่ า ยซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาของหน่ ว ยงาน
ตัวอย่างเช่น ความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลระหว่างตัวการที่เป็นผู้ถือหุ้น และตัวแทนที่ตัวการเป็นผู้แต่งตั้งให้บริหารงานแทน
ดังนั้นตัวแทนซึ่งท้าหน้าที่ในการบริหารงานประจ้าวันจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าตัวการ ซึ่งการจะลดข้อขัดแย้งดังกล่าว
สามารถท้าได้ด้วยการก้ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผลจากการก้ากับดูแลกิจการที่ดีนั้นยังส่งผลท้าให้กิจการเหล่านั้นเปิดเผยข้อมูล
โดยสมัครใจให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับกิจการเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันของข้อ มูล ข้อมูลประเภทหนึ่งที่ผู้บริหาร
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ต้องการที่จะเปิดเผยให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทราบ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีความถูกต้องตามกฎหมายขององค์กร
(Legitimacy Theory) อธิบายถึงสาเหตุที่ผู้บริหารต้องการเปิดเผยและรายงานข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานโดยความสมัครใจเป็นการแสดงให้เห็นว่าองค์กรด้าเนินงานสอดคล้องกับบรรทัดฐานและความคาดหวัง
ของสังคม (ศุกันยา ห้วยผัด, 2550) นอกจากนี้แล้วข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ถูกเปิดเผยออกไปนี้
ตามแนวคิดทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพตลาดทุน (Efficiency Theory) ผู้ลงทุนใช้ข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่หรือที่สามารถหาได้จาก
ที่องค์กรเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะชนมาใช้ในการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ ดังนั้นข้อมูลข่าวสารจึงเป็นปัจจัยส้าคัญในการ
ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์และการปรับตัวในราคาหลักทรัพย์ ซึ่งในปัจจุบันนักลงทุนได้ให้ความสนใจในการลงทุนในองค์กรที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะเชื่อว่าการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นมีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การก้ากับดูแลกิจการกับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม
การก้ากับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทยเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เล็งเห็น
ความจ้าเป็นว่าบริษัทจดทะเบียนควรจะต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นกลไกส้าคัญในระบบการควบคุมภายใน และ
การก้ากับดูแลกระบวนการบริหารของฝ่ายบริหารและการจัดท้ารายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ส้าหรับการเปิดเผ ย
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้นมีความแตกต่างกัน ไม่มีรูปแบบแนวทางที่ก้าหนดไว้ว่าต้อง
ท้าและบังคับให้เปิดเผยข้อมูล ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลจึงเป็นการเปิดเผยตามความสมัครใจของบริษัทและเป็นข้อมูลเชิงบวกที่
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท (พฤกษา พึ่งจิตต์ประไพ, 2551) ความส้าคัญของการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ส่วนหนึ่งอาจเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ซึ่งคือ
การด้าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีโดยรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับไกลและใกล้อัน
น้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (ฐิติมา กิ่งแก้ว, 2555)
ขนาดของคณะกรรมการ
จากการศึกษางานวิจัยของ สิทธร ภูมิวัฒน์ (2553), สิรีนาฎ นาคเลิศ (ม.ป.ป.), SharifahBuniamin et al. (2008),
Mohamed et al. (2014 อ้างถึงใน สิรีนาฏ นาคเลิศ, ม.ป.ป.) พบว่าขนาดของคณะกรรมการความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการศึกษาของ จักรวุฒิ ชอบพิเชียร (2552) พบว่า ขนาดของคณะกรรมการที่ใหญ่กว่ามี
อิทธิพลต่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสังคมอยู่ในระดับสูง ซึ่งขัดแย้งกับ Haniffa and Cooke (2002) ส่วน Eng and Mak
(2003) ที่พบว่าขนาดคณะกรรมการมีความสัมพันธ์ในระดับต่้ากับระดับการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของ
การวิจัยที่สนใจศึกษาดังนี้ “ขนาดของคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมหรือไม่”
สัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จากการศึกษางานวิจัยในอดีตส่วนใหญ่พบว่าบริษัทที่มีสัดส่วนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่สูงมีอิทธิพลต่อการ
เปิดเผยข้อมูลตามความสมัครใจอยู่ในระดับต่้า โดยพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างสัดส่วนของผู้บริหารและคณะกรรมการ
บริหารกับขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจ (จักรวุฒิ ชอบพิเชียร, 2552) ซึ่งสอดคล้องกับ Eng and Mak (2003) ที่
พบว่าการที่ผู้บริหารมีสัดส่วนลดลงมีความสัมพันธ์กับ การเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญ ในขณะที่สิริมา แซ่
ลี้ (ม.ป.ป.) ที่พบว่า สัดส่วนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลตามความสมัครใจ ดังนั้นจึงเป็น
ที่มาของการวิจัยที่สนใจศึกษาดังนี้ “สัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมหรือไม่”
สัดส่วนกรรมการอิสระ
จากการศึกษางานวิจัยในอดีตได้แก่ Williams (2002) ได้ด้าเนินการศึกษาเกี่ยวกับสัดส่วนของกรรมการอิสระมีผล
ต่อการตัดสินใจอย่างไร ผลการวิจัยพบว่าการมีจ้านวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการตรวจสอบมากกว่าจ้านวนขั้นต่้าตามที่
กฏหมายก้าหนด และสัดส่วนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเพิ่มขึ้นของการตัดสินใจ
อย่างรอบคอบของบริษัท ในกลุ่มงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลเช่น Leung and Horwitz (2004) พบว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างคณะกรรมการที่เป็นอิสระกับการเปิดเผยข้อมูลภาคสมัครใจเกี่ยวกับส่วนงาน ส้าหรับข้ อมูล
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เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม(หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจ) จากการศึกษางานวิจัยของ Eng and Mark (2003) พบว่า
องค์ประกอบของคณะกรรมการซึ่งพิจารณาจากร้อยละของคณะกรรมการอิสระมีผลกระทบต่อการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจ
ในทางลบ ในขณะที่ Cheng and Courtenay (2006) พบข้อขัดแย้งว่า สัดส่วนคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ระดับการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจ แต่อย่างไรก็ตาม Ho and Wong (2001) ไม่ยืนยันความสัมพันธ์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ระหว่างคณะกรรมการที่เป็นอิสระและระดับการเปิดเผยข้อมูลภาคสมัครใจ ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานเชิ งประจักษ์ของ Chen
and Jaggi (2000) จึงเป็นที่มาของการวิจัยที่สนใจศึกษาดังนี้ “ สัดส่วนกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูล
สิ่งแวดล้อมหรือไม่”
การรวมหรือแยกต้าแหน่งระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการ
จากงานวิจัยในอดีตความสัมพันธ์ระหว่างการท้างานสองต้าแหน่งกับการเปิดเผยข้อมูลยังไม่ค่อยชัดเจน Ho and Wong
(2001) ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการรวมต้าแหน่งระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการกับการเปิดเผยข้อมูลโดย
สมัครใจ ซึ่งสอดคล้องกับ Haniffa and Cooke (2002) แต่อย่างไรก็ตาม Gul and Leung (2004, Xiao and Yuan (2007
อ้างถึงใน ศุกันยา ห้วยผัด, 2550) พบว่า การรวมต้าแหน่งระหว่างประธานกรรมการผู้จัดการมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับการเปิดเผยข้อมูลด้วยความสมัครใจ จึงเป็นที่มาของการวิจัยที่สนใจศึกษาดังนี้ “การรวมหรือแยกต้าแหน่งระหว่าง
ประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการผู้จัดการมีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมหรือไม่”
การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมกับราคาหลักทรัพย์
จากงานวิจัยในอดีตพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมกับราคาหุ้นนั้นไม่มีความชัดเจน (จอมขวัญ
รัชตะวรรณ, 2549) และ Vence (1975 อ้างถึงใน จอมขวัญ รัชตะวรรณ, 2549) ได้ท้าการศึกษาโดยจัดอันดับการเปิดเผย
ข้อมูลด้านสังคมจากการเปิดเผยจริงของบริษัท ผลการวิจัยพบว่า อันดับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
ราคาหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Fiori et al. (2009) แต่ Belkaoui (1976: 26-31 อ้างถึงใน จอมขวัญ รัชตะวรรณ, 2549) พบว่า
เมื่อศึกษาข้อมูลการเปิดเผยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการควบคุมมลพิษ ส่งผลทางบวกกับราคาหุ้นซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
พรวิดี วัฒนากลาง (2552) ที่พบว่าการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ จึงเป็นที่มาของการวิจัยที่สนใจศึกษาดังนี้ “การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์
หรือไม่”
การก้ากับดูแลกิจการกับราคาหลักทรัพย์
ในปัจจุบันการก้ากับดูแลกิจการกลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส้าคัญในการตัดสินใจลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน
(ยุทธ วรฉัตรธาร, 2558: เว็บไซด์) จากการศึกษาของ Paul A. Gompers และ Joy L. Ishii (2003) แห่งมหาวิทยาลัย
Harvard และ Andrew Metrick แห่งมหาวิทยาลัย Pennsylvania ได้ร่วมกันวิจัยเรื่อง บรรษัทภิบาลกับราคาหุ้น
(Corporate Governance and Equity Price) โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทที่มี GCG ดี (ซึ่งเน้นที่ระดับการให้
ความส้าคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น) กับราคาหุ้น ผลจากการศึกษาปรากฏว่า บริษัทที่มีระดับการให้
ความส้าคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นสูง มีมูลค่ากิจการสูงกว่า มีอัตราก้าไรดี กว่า มีอัตราการเติบโตของ
ยอดขายสูงกว่า และมีการใช้ทุนน้อยกว่า บริษัทที่มีระดับการให้ความส้าคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นต่้า
สอดคล้องกับ สุรีย์พร ช่วยป้อง (2554) ที่พบว่ามีการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศอันดับโดยรวมในการกับ
กับดูแลกิจการ และ Kouwenberg (2006 อ้างถึงใน สุรีย์พร ช่วยป้อง, 2554) ซึ่งพบว่าบริษัทที่ปฏิบัติตามหลักการก้ากับดูแล
กิจการที่ดี 15 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีราคาหุ้นดีกว่าบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดี
จากงานวิจัยนี้ในการศึกษาการก้ากับดูแลกิจการจากการทบทวนวรรณกรรมในข้างต้นนั้นศึกษาในทั้งหมด 4 ด้าน คือ ขนาด
ของคณะกรรมการ สัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร สัดส่วนกรรมการอิสระ และการรวมหรือแยกต้าแหน่งระหว่างประธาน
กรรมการกับกรรมการผู้จัดการ จึงเป็นที่มาของการวิจัยที่สนใจศึกษาดังนี้ “การก้ากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กับราคา
หลักทรัพย์หรือไม่”
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การก้ากับดูแลกิจการสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ผ่านการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม
จากการทบทวนงานวิจัยในอดีตข้างต้น จึงอาจกล่าวได้ว่ามีการศึกษาหาความสัมพันธ์แบ่งได้ 2 ประเภท คือ การ
ก้ากับดูแลกิจการส่งผลต่อการเปิดเผยข้อมูล (Eng and Mark (2003); Cheng and Courtenay (2006); Ho and Wong
(2001); Chen and Jaggi (2000); Leung and Horwitz (2004) และการเปิดเผยข้อมูลส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ (จอมขวัญ
รัชตะวรรณ (2549); Vence (1975); Fiori et al. (2009); Belkaoui (1976); พรวิดี วัฒนากลาง (2552) ดังนั้นในงานวิจัยนี้
จึงมีความสนใจที่จะใช้กลุ่มตัวอย่างชุดเดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อเป็นการศึกษาเพิ่มเติมจากงานวิจัยในอดีต จึงมาเป็น
ที่มาของการวิจัยที่สนใจศึกษาดังนี้ “การก้ากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์โดยส่งผ่า นการเปิดเผยข้อมูล
สิ่งแวดล้อมหรือไม่
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยจึงน้าไปสู่กรอบแนวคิดในการวิจัยซึ่งมีแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้แก่ ทฤษฎีตัวแทน ทฤษฎีความถูกต้องตามกฎหมาย และทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ หลักการก้ากับ
ดูแลกิจการที่ดีและแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม จึงน้าไปสู่กรอบแนวคิดดังนี้
การก้ากับดูแลกิจการ
-ขนาดของคณะกรรมการ
-สัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
-สัดส่วนกรรมการอิสระ
-การรวมหรือแยกต้าแหน่งระหว่างประธาน
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

การเปิดเผยข้อมูล
สิ่งแวดล้อม

ราคาหลักทรัพย์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีด้าเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและ
กลุ่มทรัพยากรรวมทั้งสิ้น 119 บริษัท เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวมีโรงงานขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและเป็น
กลุ่มธุรกิจที่มีการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติสูงจึงอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก (นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา,
2547) และเลือกเฉพาะบริษัทที่มีรายงานประจ้าปีครบสมบูรณ์และมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคมของทุกปีคือ
ปี 2555-2557
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือการใช้แบบเก็บรวมรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จัดท้าขึ้นจากการท้า Pilot test ในการ
จัดเก็บข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมในรายงานประจ้าปีส้าหรับปี 2555-2557 การเก็บรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยวิธีการนับค้า (Word Count) เนื่องจากการนับค้าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดใน
การแจงนับซึ่งสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนได้มากที่สุด (Deegan & Gordon,1996: Gray et al,1998) เพื่อนับปริมาณการ
เปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมในรายงานประจ้าปีโดยการให้คะแนนปริมาณการเปิดเผยข้อมูลจากจ้านวนค้าที่นับได้ และในการศึกษา
ครั้งนี้เลือกใช้แนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามแนวคิดของ Markfazli (2008) สรุปหัวข้อเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมได้
ทั้งหมด 4 กลุ่มได้แก่ 1) นโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม 2) การรับรองทางด้านสิ่งแวดล้อม 3) การจัดอันดับ/รางวัล และ 4) การ
สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ท้าการเก็บข้อมูลจากรายงาน
ประจ้าปีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากฐานข้อมูล SET SMART

- เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี -

771

รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนาเพื่อการประมวลผลข้อมูลปริมาณค้าในการเปิดเผยข้อมูล
สิ่งแวดล้อมในรายงานประจ้าปี พ.ศ. 2555-2557 โดยแสดงด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าต่้าสุด ค่าสูงสุด และการ
กระจายตั ว ในการอธิ บ ายผล ในการทดสอบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรตั ว ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์
(Correlation Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ ส้าหรับการหาความสัมพันธ์ระหว่างการก้ากับดูแลกิจการกับการเปิดเผยข้อมูล
สิ่งแวดล้อมและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก้ากับดูแลกิจการกับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมและราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเก็บข้อมูลจากรายงานประจ้าปี พ.ศ. 2555-2557 จ้านวน 119
บริษัท ผลการวิจัยได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะน้าเสนอตามวัตถุประสงค์ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ
BS
PED
PID
CDS
ED1
BS
1.00 -0.260**
0.050
0.148
0.318**
PED
1.00
-0.248**
-0.153
-0.174**
PID
1.00
0.088
0.183**
CDS
1.00
0.121
ED1
1.00
ED2
ED3
ED4
SP
**ระดับนัยส้าคัญ 0.01

ED2
0.135
-0.19
0.008
0.100
0.105
1.00

ED3
0.275**
-0.204**
0.200**
-0.052
0.235**
0.219**
1.00

ED4
0.226**
-0.215**
0.218**
0.071
0.378**
0.058
0.278**
1.00

SP
0.182**
-0.163
0.081
0.112
0.086
-0.030
0.266**
0.247**
1.00

จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามโดยก้าหนดค่าความสัมพันธ์ถ้ามีค่ามากกว่า 0.80 จะเกิดปัญหาจากการที่ตัวแปรมีความสัมพันธ์ใน
ระดั บ สู ง มาก (Multicollinearity) ซึ่ ง มี ก ารใช้ ใ นการวิ จั ย (Field, 2000; Mangena and Pike, 2005) พบว่ า ไม่ เ กิ ด
Multicollinearity ระหว่ างตั วแปรอิ สระและตั ว แปรตาม เนื่อ งจากมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน อยู่ร ะหว่ าง 0.001 ถึ ง 0.781 ซึ่ ง
ความสัมพันธ์มีค่าไม่เกิน 0.80 ดังนั้น ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามทุกตัวสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุได้
เมื่อไม่เผชิญกับปัญหา Multicollinearity
1.1 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก้ากับดูแลกิจการกับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มทรัพยากร
ตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติเชิงพรรณนาของการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมจ้าแนกตามรูปแบบ
ประเภทการเปิดเผย
ค่าสูงสุด ค่าต่้าสุด ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
ของค้า
ของค้า
ของค้า
มาตรฐาน
1. นโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม
2,548.00
0.00
356.6203
381.54104
2. การรับรองทางด้านสิ่งแวดล้อม
406.00
0.00
19.0127
52.87798
3. การจัดอันดับ/รางวัล
640.00
0.00
41.7468
98.22114
4. การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1,919.00
0.00
145.2278
279.08311
รวมจ้านวนค้า
5,513.00
0.00 562.6076
811.72327
- เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี -
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จากตารางที่ 2 พบว่าบริษัทจดทะเบียนกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรมีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ทั้งสิ้น 133,338 ค้า โดยมีการเปิ ดเผยด้า นนโยบายทางสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ซึ่งมีการเปิดเผยด้านนี้เ ฉลี่ย 356.6203 ค้ า
รวมจ้านวนค้าที่เปิดเผยด้านนี้ทั้งสิ้น 84,519 ค้า คิดเป็นร้อยละ 63.39 รองลงมาเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย
มีจ้านวนค้าที่เปิดเผยด้านนี้ทั้งสิ้น 34,419 ค้า คิดเป็นร้อยละ 25.81 และด้านการจัดอันดับ/รางวัล โดยมีจ้านวนค้าที่เปิดเผย
ด้านนี้ทั้ งสิ้ น 9,894 ค้า คิ ด เป็นร้ อยละ 7.42 ตามล้า ดับ และด้า นที่ มีก ารเปิด เผยข้ อมูล น้อ ยที่ สุดคื อ การรั บรองทางด้า น
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการเปิดเผยจ้านวนทั้งสิ้น 4,506 ค้า คิดเป็นร้อยละ 3.38
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการก้ากับดูแลกิจการกับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม
ED = β0 + β1*BS + β2 * PED + β3 * PID + β4 * CDS + €
Model
1 (Constant)
ขนาดของคณะกรรมการ
สัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
สัดส่วนกรรมการอิสระ
การรวมหรือแยกต้าแหน่งฯ
**ระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.01

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
-769.756
280.450
82.393
15.576
.324
-3.737
2.202
-.107
12.277
3.598
.207
63.591
134.869
.028

t

Sig.

-2.745
5.290
-1.697
3.413
.472

.007
.000**
.091
.001**
.638

จากตารางที่ 3 พบว่า การก้ากับดูแลกิจการด้านขนาดของคณะกรรมการ และสัดส่วนกรรมการอิสระ มีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันกับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม ณ ระดับ 0.000 และ 0.001 ตามล้าดับ ซึ่งบ่งบอกว่าการตัดสินใจของ
คณะกรรมการมีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมของบริษัทในรายงานประจ้าปีในทิศทางเดียวกัน แต่สัดส่วนกรรมการที่
เป็นผู้บริหารและการรวมหรือแยกต้าแหน่งระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการไม่พบความสัมพันธ์กับการเปิดเผย
ข้อมูลสิ่งแวดล้อม
1.2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มทรัพยากร
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลสิง่ แวดล้อมกับราคาหลักทรัพย์
SP = β0 + β1*ED + €
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
t
B
Std. Error
Beta
1 (Constant)
22.225
6.330
3.511
การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม
.026
.008
.212
3.319
**ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01

Sig.
.001
.001**

จากตารางที่ 4 พบว่าการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับ
นัยส้าคัญ 0.001 ซึ่งแสดงว่าการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปริมาณที่มากท้าให้ราคา
หลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น และจากการศึกษาเพิ่มเติมโดยน้าข้อมูลสิ่งแวดล้อมมาจัดเป็นประเภทของการน้าเสนอข้อมูล
โดยจั ดประเภทการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้ อมโดยเลื อกใช้ แนวทางการเปิ ดเผยข้อมู ลตามแนวคิ ดของ Markfazli (2008)
ดังต่อไปนี้
- เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี -
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลสิง่ แวดล้อมกับราคาหลักทรัพย์จ้าแนกตามตัวแปร
SP = β0 + β1*ED1 + β2 * ED2 + β3 * ED3 + β4 * ED4 + €
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1 (Constant)
26.541
6.308
4.207
.000
นโยบายทางสิ่งแวดล้อม
-.007
.013
-.036
-.529
.597
การรับรองทางด้านสิ่งแวดล้อม
-.124
.087
-.090
-1.424
.156
การจัดอันดับ/รางวัล
.176
.049
.239
3.595
.000**
การสนับสนุนการอนุรักษ์ฯ
.052
.018
.200
2.923
.004**
**ระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.01
จากตารางที่ 5 ยังพบว่าประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้านการจัดอันดับ/รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม และการ
สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ในทิศทางเดียวกัน (0.000 และ 0.004 ตามล้าดับ) แต่
ด้านนโยบายทางสิ่งแวดล้อมและการรับรองทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่พบความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์
1.3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก้ากับดูแลกิจการกับราคาหลักทรัพย์บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มทรัพยากร
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการก้ากับดูแลกิจการกับราคาหลักทรัพย์
SP = β0 + β1*BS + β2 * PED + β3 * PID + β4 * CDS + €
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
B
Std. Error
Beta
1 (Constant)
-26.445
36.923
ขนาดของคณะกรรมการ
4.378
2.051
.142
สัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
-.445
.290
-.105
สัดส่วนกรรมการอิสระ
.298
.474
.041
การรวมหรือแยกต้าแหน่งฯ
19.497
17.756
.072
*ระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05

t
-.716
2.135
-1.534
.628
1.098

Sig.
.475
.034*
.126
.530
.273

จากตารางที่ 6 พบว่า การก้ากับดูแลกิจการด้านขนาดของคณะกรรมการ มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (0.034) ซึ่งบ่งบอกว่าขนาดของคณะกรรมการมีผลท้าให้การ
ด้าเนินงานมีประสิทธิภาพได้เนื่องจากกรรมการจะมีการปรึกษาหารือกันอย่างเพียงพอก่อนท้าการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของ
บริษัทรวมถึงการก้าหนดนโยบายที่ส้าคัญ ๆ ของบริษัท แต่สัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร สัดส่วนกรรมการอิสระ และการ
รวมหรือแยกต้าแหน่งระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการไม่พบความสัมพันธ์
1.4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก้ากับดูแลกิจการไปยังราคาหลักทรัพย์ โดยส่งผ่านการเปิดเผยข้อมูล
สิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 7 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก้ากับดูแลกิจการไปยังราคาหลักทรัพย์โดยส่งผ่านการเปิดเผยข้อมูล
สิ่งแวดล้อม
1) SP = µ1 + cBS + cPED + cPID + cCDS + €1 2) Med = µ2 + aBS + aPED + aPID + aCDS + €2
3) SP = µ3 + c’BS + c’PED + c’PID + c’CDS + bMed + €1
Model:
Standardized
Table
Variables
t-statistic
Sig.
Multiple Regression of:
Coefficient
Mediating Variable
การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม
4
การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม
0.212
3.319
0.001**
Driect Effects
การก้ากับดูแลกิจการ
6
ขนาดของคณะกรรมการ
0.142
2.135
0.034*
กับราคาหลักทรัพย์
Indirect Effects
การก้ากับดูแลกิจการ
3
ขนาดของคณะกรรมการ
0.324
5.290
0.000**
กับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม
สัดส่วนกรรมการอิสระ
0.207
3.413
0.001**
*ระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 0.01**
จากตารางที่ 7 พบว่าขนาดของคณะกรรมการ และสัดส่วนกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูล
สิ่งแวดล้อม ในทิศทางเดียวกัน (0.000 และ 0.001 ตามล้าดับ) และการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับราคา
หลักทรัพย์ในทิศทางเดียวกัน (0.001) จึงอาจสรุปได้ว่า ขนาดของคณะกรรมการและสัดส่วนกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์กับ
ราคาหลักทรัพย์ โดยส่งผลทางอ้อมผ่านการเปิดเผยข้อมูล แต่อย่างไรก็ตามในการหาความสัมพันธ์ทางตรงระหว่า งการก้ากับ
ดูแลกิจการกับราคาหลักทรัพย์ พบว่าขนาดของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ (0.034) จึงอาจกล่าวได้ว่า
จ้านวนคณะกรรมการของบริษัทมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการก้ากับดูแลกิจการกับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม พบว่าขนาดของ
คณะกรรมการและสัดส่วนกรรมการอิสระ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ
SharifahBuniamin et al. (2008), Mohamed et al. (2014), สิทธร ภูมิวัฒน์ (2553) และสิรีนาฎ นาคเลิศ (ม.ป.ป.)
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการที่มีจ้านวนกรรมการมากท้าให้ประสิทธิภาพในการด้าเนินงานของฝ่ายบริหารดีขึ้น เนื่องจาก
ขนาดของคณะกรรมการที่จะสามารถควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหารได้ทั่วถึงท้าให้บริษัทมี ผลการด้าเนินงานดีขึ้น
รวมถึงส่งผลต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการมีผลต่อการก้าหนดนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการ
ของบริษัทอาจจะต้องการใช้ข้อมูลส่วนนี้เป็นสัญญาณในการส่งต่อไปยังนักลงทุนว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีอย่างไร
ส่วนคณะกรรมการอิสระซึ่งมีหน้าที่หลักคือการท้าให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ไม่ได้มีสิทธิเข้ามาบริหาร
ดังนั้น ความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลระหว่างผู้บริหารจึงเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งการที่มีความสัมพันธ์เป็นบวกแสดงให้เห็นว่า
กรรมการอิสระที่มีจ้านวนมากจะส่งอิทธิพลกดดันให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มมากขึ้น
ส้าหรับผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก้ากับดูแลกิจการกับราคาหลักทรัพย์พบว่า ขนาดของคณะกรรมการ
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย์สอดคล้องกับ สุรีย์พร ช่วยป้อง (2554) และ Kouwenberg (2006 อ้าง
ถึงใน สุรีย์พร ช่วยป้อง, 2554) ซึ่งแสดงว่าคณะกรรมการที่มีจ้านวนกรรมการมากท้าให้ประสิทธิภาพในการด้าเนินงานของ
ฝ่ายบริหารดีขึ้นและท้าให้การตัดสินใจมีความรอบคอบและมีประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลดีต่อนักลงทุน เพราะส่งผล
ท้าให้ราคาหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น
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ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมกับราคาหลักทรัพย์ ในภาพรวมพบว่าการเปิดเผย
ข้อมูลสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนให้ความส้าคัญกับข้อมูล
สิ่งแวดล้อมทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างอยู่ในกลุ่มที่การด้าเนินธุรกิจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นการบริหารจัดการ
ที่ดี จึงเป็นปัจจัยหลักในการด้าเนินธุรกิจ ดังนั้นผู้บริหารจึงมีแนวโน้มที่ต้องการจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสัญญาณบวกต่อนัก
ลงทุน ซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่า เมื่อการศึกษาในครั้งนี้ได้ท้าการแยกประเภทของข้อมูลมาวิเคราะห์ จะพบว่ากลุ่มของข้อมูล
ที่มีอิทธิพลอย่างมีสาระส้าคัญต่อราคาหลักทรัพย์ คือ ข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้านการจัดอันดับ/รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม และการ
สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านสิ่งแวดล้อมให้ ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
พรวิดี วัฒ นากลาง (2552) ที่ พบว่า การเปิด เผยข้ อมูล ด้านสิ่งแวดล้อ มมีค วามสั มพัน ธ์ในทิศทางเดี ยวกั นกับผลตอบแทน
หลักทรัพย์
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก้ากับดูแลกิจการกับราคาหลักทรัพย์โดยส่งผ่านการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม
อธิบายได้ว่าขนาดของกรรมการและสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ต่อการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมในทิศทาง
เดียวกันและการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ในทิศทางเดียวกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า ขนาดของ
กรรมการและสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระส่งผลต่อราคาหลั กทรัพย์ผ่านการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
การสร้างกระบวนการก้ากับดูแลกิจการที่ดี ผ่านเครื่องมือขนาดของกรรมการ และสัดส่วนของคณะกรรมอิสระนั้นจะส่งผลให้
กิจการมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองไม่ว่าจะเป็นประเด็ นการตอบสนองความ
คาดหวังของสังคมเนื่องจากกิจการเหล่านี้อยู่ในอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น และใน
ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ซึ่งผลของข้อมูลเหล่านี้จะเป็นการส่งสัญญาณไปยังผู้ถือหุ้นอันส่งผล
กระทบท้าให้ราคาหุ้นของกิจการสูงขึ้น
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้อาจจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนในการน้าข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการก้ากับ
ดูแลกิจการที่ดีกับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมและราคาหลักทรัพย์มาใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุนซื้อขายหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานที่ก้ากับดูแลและเกี่ยวข้องกับตลาดทุนน้าผลการวิจัยไปสนับสนุนให้
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สร้างกลไกการก้ากับดูแลกิจการที่ดี และมีประโยชน์ต่อนักลงทุน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังคงมีข้อจ้ากัดบางส่วน เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมใช้หน่วย
วิเคราะห์เนื้อหาในรูปแบบนับค้า ซึ่งการนับค้าอยู่ที่ดุลยพินิจของแต่ละคนอาจท้าให้จ้านวนค้าที่นับได้แตกต่างกัน หากไม่ใช้ผู้
นับค้าคนเดียวกัน อย่างไรก็ตามข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยในอนาคตคือ ในการศึกษาครั้งต่อไปในอนาคตอาจศึกษาในตัว
แปรการกับกับดูแลกิจการอื่น ๆ เช่น สัดส่วนของผู้ถือหุ้นภายนอก จ้านวนคณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนของกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร และการวัดค่าการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น การวัดด้วยดัชนีการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม
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การจัดการก้าไรระหว่างระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทที่เสนอขายหุน้ ใหม่
แก่สาธารณชนเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Earning Management during Silent Period of Initial Public Offering Firms
in the Stock Exchange of Thailand
1
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ธารินี พงศ์สุพัฒน์ 2
3
ไพบูลย์ ผจงวงศ์
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ได้ศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการจัดการก้าไรของฝ่ายบริหารในระหว่างระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและ
หลักทรัพย์ (Silent Peroid: SP) วัดโดยรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายด้วยแบบจ้าลอง Performance-matching
Model ที่มีต่อผลการด้าเนินงานภายหลังสิ้นสุด SP วัดโดยอัตราส่วนผลตอบแทนต่อของบริษัทที่เสนอขายหุ้นใหม่แก่
สาธารณชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering Firms: IPOs) เนื่องจากผลการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าภายหลังสิ้นสุด SP
บริษัท IPOs มีผลการด้าเนินงานลดลง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการจัดการก้าไรของฝ่ายบริหารระหว่าง SP จึงท้า
ให้ผลการด้าเนินงานไม่เป็นไปตามที่ผู้ลงทุนคาดหวังไว้ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาบริษัท IPOs ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2558 จ้านวน
165 บริ ษัท โดยใช้เครื่อ งมือทางสถิติด้วยเทคนิคการทดสอบความแตกต่างของสองประชากรแบบจับ คู่และเทคนิคการ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ พบว่าบริษัท IPOs มีการจัดการก้าไรระหว่าง SP ต่้ากว่าหลังสิ้นสุด SP โดยการจัดการก้าไร
ระหว่าง SP ไม่มีอิทธิพลต่อผลการด้าเนินงานภายหลังสิ้นสุด SP อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ถึงแม้เมื่อแบ่งประชากรเป็นกลุ่ม
ย่อยตามลักษณะของบริษัท IPOs (ประเภทตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน, ประเภทอุตสาหกรรมเทคโนโลยี , ประเภทตาม
จ้านวนวัน SP) ก็ยังให้ผลการวิจัยเช่นเดียวกัน
คำสำคัญ: การจัดการก้าไร ระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ บริษัทที่เสนอขายหุ้นใหม่แก่สาธารณชนเป็นครังแรก
Abstract
This research studies the influence of managers’ earnings management behavior during Silent
Period (SP) that measured with discretionary accruals by using Performance-matching Model on the
operating performance after SP expiration by measuring operating return on assets of Initial Public Offering
Firms (IPOs). Because the prior research found that the firms’ operating performance after SP expiration
has declined, it may be due to managers’ earnings management behavior during SP. As a result, the
operating performance was not as a outperformance as the investors expected. The population for this
research were IPOs firms which listed during 2005 to 2015 with the total of 165 firms. Analytical statistics
were conducted using Pair T-Test and Multiple Regression Analysis. The empirical results show that
earnings management of IPOs firms during SP are lower than those after SP expiration. However, the
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earnings management during SP is not statistical significantly influenced on the operating performance
after SP expiration. Although the population are divided into sub-population base on IPOs characteristics
of Stock type, technology industry type and Number of days of SP, they give the same result.
Keywords: Earnings Management, Silent Period, Initial Public Offerings Firms
บทน้า
ในปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่เริ่มมีการลงทุนในตราสารมากขึ้น และหนึ่งในตราสารทุนที่อยู่ในความสนใจ คือ หุ้นทุนที่
เสนอขายแก่สาธารณชนเป็นครั้งแรก เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเมื่อซื้อมาในตอนเริ่มต้น
แต่หุ้นประเภทดังกล่าวมีความผันผวนในด้านราคาและไม่มีการออกบทวิเคราะห์ (Consensus) ท้าให้มีความเสี่ยงในการลงทุน
ดังนั้นรายงานทางการเงินจึงเป็นเครื่องมือส้าคัญในการวิเคราะห์เพื่อการตั ดสินใจของนักลงทุน ซึ่งในการจัดท้ารายงานทาง
การเงินส้าหรับงบการเงินจะถูกจัดท้าตามเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย (Accrual Basis) โดยรายการต่าง ๆจะบันทึกบัญชีและแสดงใน
งบการเงินตามงวดที่เกี่ยวข้องนั้น ท้าให้อาจเกิดการจัดการก้าไรหรือความต้องการปรับแต่งผลการด้าเนินงานหรือการส ร้าง
ภาพลักษณ์ของผลการด้าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการด้วยความจงใจ (Mulford and Comiskey, 2002) โดยมี
สาเหตุที่สามารถอธิบายได้จากบริบทของทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ของ Alchian และ Demsetz (1972 อ้างโดย
วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2543) ที่พบว่ามนุษย์ทุกคนย่อมมีแรงผลักดันในการที่จะท้าทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์สว่ นตัวด้วยกันทั้งสิ้น
ดังนั้นผู้บริหารจะพยายามหาหนทางสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับกิจการก็ต่อเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งนั้นเอื้ออ้านวยผลประโยชน์
ให้กับตนด้วยในเวลาเดียวกัน เช่น ผลตอบแทนราคาส่วนต่างจากการขายหุ้นที่ตนถือครองซึ่งมีราคาเพิ่มขึ้นจากราคาทุน เป็นต้น
ดังนั้นนักลงทุนจึงให้ความสนใจและต้องการทราบก้าไรที่แท้จริงเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง โดย Francis และคณะ (2004) ได้
เสนอตัววัดคุณภาพก้าไรไว้และหนึ่งในตัวชี้วัด คือ คุณภาพของรายการพึงรับพึงจ่าย โดยอธิบายว่า ก้าไรประกอบด้วยเงินสด
และรายการพึงรับพึงจ่าย ซึ่งเมื่อรายการพึงรับพึงจ่ายในปีปัจจุบันสามารถสะท้อนกระแสเงินสดในอดีต ปัจจุบันและอนาคตได้ดี
จะสามารถแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของก้าไรที่ดีได้ ทั้งนี้ Jones (1991) ได้แบ่งประเภทรายการพึงรับพึงจ่ายตามเกณฑ์
การควบคุมของฝ่ายบริหารไว้ 2 ประเภท ได้แก่ รายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและรายการพึงรับพึงจ่าย
จากการด้าเนินงานทางธุรกิจ ซึ่ง Aharony และคณะ (1993 อ้างโดย พิมพ์ชนก ตันต๊ะนา, 2554) พบว่าฝ่ายบริหารสามารถ
เพิ่มหรือลดก้าไรโดยผ่านรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการหรือเลือกใช้นโยบายทางการบัญชี
ที่ท้าให้บริษัทแสดงผลการด้าเนินงานและก้าไรไปในทิศทางตามที่ฝ่ายบริหารต้องการ ซึ่งรายงานทางการเงินอาจไม่สะท้อนผล
การด้าเนินงาน ฐานะทางการเงินได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือท้าให้ก้าไรที่รายงานออกมาจากงบการเงินไม่มีคุณภาพ ส่งผลท้า
ให้ผู้มีส่วนได้เสียและนักลงทุนตัดสินใจผิดพลาดและได้รับผลกระทบที่รุนแรง ท้าให้การจัดท้าข้อมูลรายงานทางการเงินต้องมีการ
ควบคุมและก้ากับดูแลให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและโปร่งใสมากที่สุด
ส้าหรับประเทศไทยหนึ่งในหน่วยงานที่มีหน้าที่ก้ากับดูแลตลาดทุน คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทาง
หน่วยงานได้มีการออกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อก้ากับดูแลบริษัทที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ส้าหรับบริษัทที่เสนอขายหุ้นใหม่แก่
สาธารณชนเป็นครั้งแรกก็เช่นกัน ได้มีการออกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้น บุริม
สิทธิ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมให้บริษัทที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์มีธรรมาภิบาล
(Good Governance) ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังเช่นหนึ่งในข้อบังคับ หมวด 5 การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขาย
หุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
ว่าการระดมทุนดังกล่าว จะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพื่อการเก็งก้าไรจากส่วนต่างของการขายหุ้นของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง แต่จะเป็นการระดมทุนเพื่อให้บริษัทมีการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง Brav และ Gompers (2003) พบว่า ถ้าหาก SP
มีก้าหนดระยะเวลานานมากเท่าไหร่ ข้อมูลก็จะมีความน่าเชื่อถือมากเท่านั้น โดยอาจเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารมีการจัดการก้าไร
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ให้มีผลการด้าเนินงานที่ดีในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและดึงดูดนักลงทุน ส่งผลให้ต่อมาภายหลังเมื่อ
สิ้นสุด SP ผลการด้าเนินงานของบริษัทนั้นลดต่้าลง ซึ่งเป็นไปตามผลการวิจัยของ Liao และ Huang (2015) ที่พบว่าบริษัทจะ
มีการจัดการก้าไรก่อนการสิ้นสุด SP สูง จากหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลพินิจของฝ่ายบริหารสูง
กว่าช่วงหลังการสิ้นสุด SP ประกอบกับผลการด้าเนินงานที่ลดลงในภายหลังที่สิ้นสุด SP อาจมีผลกระทบมาจากการพลิกกลับ
ของรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในเวลาต่อมา โดยแสดงให้เห็นจากความสัมพันธ์ในทิศทางลบระหว่าง
รายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารก่อนสิ้นสุด SP และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของบริษัทหลังสิ้นสุด
SP นอกจากนี้จากการวิจัยในอดีตยังพบอีกว่ามีตัวแปรควบคุ มซึ่งประกอบด้วย จ้านวนวัน SP ขนาดของบริษัท อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี จ้านวนคณะกรรมการบริษัท และประเภทอุตสาหกรรมของบริษัท
มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ซึ่งอาจมีอิทธิพลที่ท้าให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ สินทรัพย์ลดลงไป
ภายหลังสิ้นสุดช่วง SP ด้วยเช่นกัน
การวิจัยครั้งนี้จึงให้ความสนใจศึกษาการจัดการก้าไรในระหว่างการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขาย
หุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด โดยผ่านรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร เพื่อท้าให้นักลงทุน
และผู้ใช้งบการเงินทราบแนวโน้มการจัดการก้าไรของฝ่ายบริหารของบริษัท IPOs ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลต่อผลการด้าเนินงานของบริษัทให้ลดลงได้ในภายหลังสิ้นสุด SP เช่นเดียวกับผลการวิจัยก่อน
หน้านี้ เนื่องจากการวิเคราะห์งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนอาจไม่เพียงพอและเกิดความ
ผิดพลาดที่จะท้าให้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ พร้อมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยง
ทางด้านการเงินของธุรกิจในการคาดการณ์ความเป็นไปได้ของการจัดการก้าไรของบริษัท IPOs ประกอบกับการวิเคราะห์และ
พิจารณาในด้านอื่น ๆด้วย อีกทั้งเพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ก้ากับดูแลตลาดทุนอาจน้าผลการวิจัยไปใช้ในการปรับ
หลักการและข้อบังคับในมาตรฐานการจัดท้าและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินของบริษัทที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แ ห่ง
ประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ในการก้ากับดูแลและป้องกันการจัดการก้าไรต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการก้าไรผ่านรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารก่อนและหลังสิ้นสุดระยะเวลา
การห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทที่เสนอขายหุ้นใหม่แก่สาธารณชนเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการก้าไรผ่านรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์กับผลการด้าเนินงานภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ ของ
บริษัทที่เสนอขายหุ้นแก่สาธารณชนเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วิธีด้าเนินการวิจัย
ประชากรและแหล่งข้อมูล
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ บริษัทที่เสนอขายหุ้นใหม่แก่สาธารณชนเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยในช่วงปี พ.ศ. 2548 – ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 จ้านวน 232 บริษัท ยกเว้นบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินจ้านวน 19
บริษัท และบริษัทที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่ก้าหนดจ้านวน 48 บริษัท ดังนั้นจ้านวนบริษัททั้งหมดที่ผู้วิจัยได้น้ามาท้าการวิจัย
ครั้งนี้ทั้งสิ้นมีจ้านวน 165 บริษัท โดยข้อมูลในการวิจัยได้จากการรวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนของบริษัทของประชากรจาก
ข้อมูลในเว็ปไซต์ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลทางบัญชีจากฐานข้อมูล SETSMART
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การเก็บข้อมูลของแต่ละบริษัทระหว่าง SP จะเป็น
ข้อมูลที่เก็บก่อนสิ้นสุด SP 2 ไตรมาส (q-2 และ q-1) จากนั้นเก็บข้อมูลไตรมาสที่สิ้นสุด SP (q) เป็นไตรมาสฐาน และภายหลัง
สิ้นสุด SP 2 ไตรมาส (q+1 และ q+2) รวมเป็นบริษัทละ 5 ไตรมาส
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาการจัดการก้าไรผ่านรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่าย
บริหาร ได้แก่ แบบจ้าลอง Performance-matching Model โดย Kothari และคณะ (2005) ซึ่งถูกพัฒนามาจากเทคนิค
การวิเคราะห์การจัดการก้าไรด้วยแบบจ้าลอง Modified Jones Model (Dechow, et al., 1995) โดยควบคุมปัจจัยด้านผล
การด้าเนินงานด้วยอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม มีขั้นตอนการค้านวณดังนี้
ขั้นที่ 1 ค้านวณรายการพึงรับพึงจ่ายรวมของธุรกิจ ดังสมการ
TACCi,q = ∆NCAi,q – (∆CLi,q – ∆STDi,q) – Depi,q
(1)
ขั้นที่ 2 ประมาณการค่าสัมประสิทธิ์จากสมการรายการพึงรับพึงจ่ายรวมโดยวิธีก้าลังสองน้อยสุดและหารด้วย
สินทรัพย์รวมต้นงวดเพื่อปรับขนาดของบริษัทให้เปรียบเทียบกันได้ และควบคุมตัวแปรผลการด้าเนินงานซึ่งวัดด้วยอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเพิ่มเข้ามา ดังสมการ
TACCi,q / TAi,q-1 = α0 + α1 (1 / TAi,q-1) + α2 (∆REVi,q / TAi,q-1) + α3 (nPPEi,q / TAi,q-1)
+ α4 (ROAi,q / TAi,q-1) + εi
(2)
ขั้นที่ 3 ค้านวณรายการพึงรับพึงจ่ายจากการด้าเนินงานธุรกิจ ดังสมการ
NDAi,q / TAi,q-1 = α0 + α1 (1 / TAi,q-1) + α2 ((∆REVi,q-∆RECi,q) / TAi,q-1) + α3 (nPPEi,q / TAi,q-1)
+ α4 (ROAi,q / TAi,q-1) + εi
(3)
ขั้นที่ 4 ค้านวณรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารจากผลต่างระหว่างรายการพึงรับพึงจ่ายรวมกับ
รายการพึงรับพึงจ่ายจากการด้าเนินงานทางธุรกิจ ดังสมการ
DAi,q / TAi,q-1 = (TACCi,q / TAi,q-1) – (NDAi,q / TAi,q-1)
(4)
โดยที่ ∆=การเปลี่ยนแปลง, i=บริษัท, q=ไตรมาสที,่ TACC=รายการพึงรับพึงจ่ายรวม, NCA=สินทรัพย์หมุนเวียนที่
ไม่ใช่เงินสด, CL=หนี้สินหมุนเวียน, STD=หนี้สินระยะยาวที่ถึงก้าหนดช้าระภายใน 1 ปี, REV=รายได้, nPPE=สินทรัพย์ถาวร
สุทธิ, Dep=ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ้าหน่าย, ROA=อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม, TA=สินทรัพย์รวม, α=ค่า
สัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์, ε=ค่าความคลาดเคลื่อน, NDA=รายการพึงรับพึงจ่ายจากการด้าเนินงานทางธรุกิจ, REC=ลูกหนี้
การค้า, DA=รายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยนี้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการก้าไรซึ่งมีตัวชี้วัด คือ รายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารซึ่งค้านวณ
ด้วยแบบจ้าลอง Performance-matching Model (2005) แล้วน้ามาวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยการหาค่าทางสถิติเป็น 3 ช่วงเวลา
ได้แก่ ก่อนสิ้นสุด SP 2 ไตรมาส (q-2 to q-1) เมื่อสิ้นสุด SP ถึงหลังสิ้นสุด SP 1 ไตรมาส (q to q+1) และหลังสิ้นสุด SP 1 ไตร
มาสถึงไตรมาสที่ 2 (q+1 to q+2) แล้วน้ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลา (q-2 to q-1) กับ (q to q+1) และ (q-2 to
q-1) กับ (q+1 to q+2) ด้วยการทดสอบความแตกต่างของสองประชากรแบบจับคู่ (The Wilcoxon Test) แบบสองหาง (Twotailed) เนื่องจากยังไม่ทราบทิศทางเมื่อทราบทิศทางแล้วจึงทดสอบแบบหางเดียว (One-tailed) ในระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อได้ผลการเปรียบเทียบจะท้าให้ทราบว่า มีการจัดการก้าไรผ่านรายการพึงรั บพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่าย
บริหารก่อนสิ้นสุด SP สูงกว่าหลังสิ้นสุด SP หรือไม่ ตามงานวิจัยของ Liao และ Huang (2015) ซึ่งหากสูงกว่าอาจเนื่องมาจาก
ในระหว่าง SP มีการจัดการก้าไรและต่อมาเกิดการพลิกกลับรายการทางบัญชีตามงวดเวลา (The reversal effect) และอาจ
ส่งผลต่อผลการด้าเนินงานภายหลังสิ้นสุด SP ให้ลดลงตามไปด้วย
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2. ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารก่อนสิ้นสุด SP 2 ไตรมาส (q-2
to q-1) และตัวแปรควบคุมกับผลการด้าเนินงานซึ่งมีตัวชี้วัด คือ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ รวมหลังสิ้นสุด SP
จ้านวน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ (q to q+1) และ (q+1 to q+2) โดยวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยการหาค่าทางสถิติของอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและตัวแปรควบคุมเพิ่ม จากนั้นทดสอบความสัมพันธ์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยที่ตัวแปรและการวัดค่าตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวแปรต้น คือ รายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร (DA) ก่อนสิ้นสุด SP วัดค่าโดยรายการพึงรับพึง
จ่ายรวมหักรายการพึงรับพึงจ่ายจากการด้าเนินงานทางธุรกิจ จากแบบจ้าลอง Performance-matching Model (2005)
ตัวแปรควบคุม ได้แก่ จ้านวนวัน SP (LU) วัดค่าจากค่าลอการิทึมธรรมชาติของจ้านวนวัน SP ซึ่ง Brav และ Gompers
(2003) ได้อธิบายไว้ว่าจ้านวนวัน SP เป็นสัญญาณบอกถึงคุณภาพของบริษัท โดยบริษัทที่มีจ้านวนวัน SP มาก ยิ่งมีความ
น่าเชื่อถือ ขนาดของบริษัท (SIZE) วัดค่าจากค่าลอการิทึมธรรมชาติของสินทรัพย์รวมหลัง IPOs ซึ่ง Liao และ Huang (2015)
พบว่าขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ในทิศทางบวกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ผู้ถือหุ้น (DE) วัดค่าจากหนี้สินหารด้วยส่วนผู้ถือหุ้นของหุ้นสามัญ เมื่อตอนรายงานผลการด้าเนินงานในไตรมาสแรกหลัง IPOs
ซึ่งเนาวรัตน์ ศรีพนากุล (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างเงินทุนแล้วพบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ผู้ถือหุ้นกับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ในเชิงลบอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (PB) วัดค่า
จากราคาของหุ้นสามัญหารด้วยมูลค่าตามบัญชีของหุ้นสามัญเมื่อตอนรายงานผลการด้าเนินงานในไตรมาสแรกหลัง IPOs โดย
Jain และ Kini (1994) พบว่าภายหลังบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์มีผลการด้าเนินงานลดลงซึ่งอั ตราส่วนราคาต่อมูลค่าตาม
บัญชีก็เช่นเดียวกัน จ้านวนคณะกรรมการบริษัท (BSIZE) วัดค่าจากค่าลอการิทึมธรรมชาติของจ้านวนคณะกรรมการของ
บริษัท โดยสุชาดา เจียมสกุลและพัชรี ส่งเจริญ (2556) พบว่าบริษัทที่มีจ้านวนคณะกรรมการบริษัทน้อยจะสร้างผลประกอบการ
ให้กั บกิ จการได้ดีก ว่า บริ ษัทที่ มีจ้ านวนมาก และประเภทอุตสาหกรรมของบริษั ท (IND) วัด ค่า โดยตัว แปรหุ่น (Dummy
Variables) โดยก้าหนดให้ค่า 1 = บริษัทอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง และค่า 0 = บริษัทอยู่ในประเภท
อุตสาหกรรมที่ไม่มีเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่ง Liao และ Huang (2015) พบว่า บริษัทที่อยู่ในประเภทอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีขั้น
สูงจะมีผลการด้าเนินงานที่ลดลงภายหลังเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้การแบ่งบริษัทเป็นประเภทอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีขั้น
สูงและไม่มีเทคโนโลยีขั้นสูง ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แบ่งโดยใช้หมวดธุรกิจในประเภทอุตสาหกรรมตามประเภท
เทคโนโลยีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่งได้แบ่งประเภทอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
ตามรหัส (International Standard Industrial Classification Revision 4: ISIC Rev.4) (ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2559)
ตัวแปรตาม คือ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (OPROA) หลังสิ้นสุด SP วัดค่าโดยก้าไรจากการด้าเนินงาน
(EBITDA) หารด้วยสินทรัพย์รวม
จากนั้นแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อยตามลักษณะของบริษัท IPOs 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทตลาดหลักทรัพย์ที่จด
ทะเบียนแบ่งเป็นกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ MAI โดยแบ่งจากการเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ประเภทอุตสาหกรรมแบ่งเป็นกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงกับกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มี
เทคโนโลยีขั้นสูง โดยแบ่งจากหมวดธุรกิจของบริษัทที่อยู่ในประเภทอุตสาหกรรมตามมาตรฐานตามรหัส ISIC Rev.4 และ
ประเภทตามจ้านวนวัน SP โดยแบ่งตามจ้านวนวัน SP ของบริษัทซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ บริษัทที่มีจ้านวนวัน SP น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1 ปีกับมากกว่า 1 ปี แล้วทดสอบความสัมพันธ์เช่นเดียวกับวิธีการข้างต้นเพื่อให้ทราบอิทธิพลของการจัดการก้าไร
ก่อนสิ้นสุด SP ที่มีต่อผลการด้าเนินงานภายหลังสิ้นสุด SP ในทุกกลุ่มย่อยอย่างชัดเจน
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ผลการวิจัย
1. ผลการค้านวณรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ตารางที่ 1 : แสดงผลรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารก่อนและหลังสิ้นสุด Silent Period จ้านวน 3 ช่วงเวลา
ช่วงเวลา
ค่าต่้าสุด
ค่าสูงสุด
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
DAq-2 to DAq-1
-0.255
0.167
-0.008
0.514
DAq to DAq+1
-1.570
0.551
0.004
0.141
DAq+1 to DAq+2
-0.307
4.032
0.026
0.319
โดยที่ DAq-2 to DAq-1 = รายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารช่วงก่อนสิ้นสุด SP 2 ไตรมาส DAq to
DAq+1 = รายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารเมื่อสิ้นสุด SP ถึงหลังสิ้นสุด SP 1 ไตรมาส DAq+1 to DAq+2 =
รายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารช่วงหลังสิ้นสุด SP 1 ไตรมาสถึงไตรมาสที่ 2 จากตารางที่ 1 พบว่า
DAq-2 to DAq-1 มีค่าต่้าสุดเท่ากับ -0.255 ค่าสูงสุดเท่ากับ 0.167 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.008 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.514 DAq to DAq+1 มีค่าต่้าสุดเท่ากับ -1.570 ค่าสูงสุดเท่ากับ 0.551 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.004 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.141 DAq+1 to DAq+2 มีค่าต่้าสุดเท่ากับ -0.307 ค่าสูงสุดเท่ากับ 4.032 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.026 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.319
2. ผลการทดสอบการจัดการก้าไรผ่านรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ตารางที่ 2 : แสดงผลทดสอบเปรียบเทียบการจัดการก้าไรผ่านรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ก่อนและหลังสิ้นสุด Silent Period
ช่วงเวลา
z
p-value
การจัดการก้าไร
DAq-2 to DAq-1 เปรียบเทียบ DAq to DAq+1
-2.145
0.032*
แตกต่าง
DAq-2 to DAq-1 เปรียบเทียบ DAq+1 to DAq+2
-1.506
0.132
ไม่แตกต่าง
หมายเหตุ * ณ ระดับนัยส้าคัญ 0.05
จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของประชากรแบบสองหาง (Two-tailed) ณ ระดับนัยส้าคัญ 0.05
พบว่า DAq-2 to DAq-1 มีความแตกต่างกับ DAq to DAq+1 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า p-value
เท่ากับ 0.032 ทั้งนี้ข้อมูล Rank ทางสถิติแสดงผลเพื่อตั้งสมมติฐานและทดสอบแบบมีทิศทางหรือแบบหางเดียว (One-tailed)
โดยพิจารณาจากค่า p-value/2 เปรียบเทียบกับค่านัยส้าคัญที่ระดับ 0.05 พบว่า การทดสอบมีค่า p-value/2 เท่ากับ 0.016
ซึ่งต่้ากว่านัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ารายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารก่อนสิ้นสุด SP
2 ไตรมาสต่้ากว่ารายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารเมื่อสิ้นสุด SP ถึงหลังสิ้นสุด SP 1 ไตรมาสอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผลการค้านวณค่าสถิติเชิงพรรณนาของอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
ตารางที่ 3 : ค่าสถิติเชิงพรรณนาของอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมจ้านวน 2 ช่วงเวลา
ค่าต่้าสุด
ค่าสูงสุด
ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

OPROAq to OPROAq+1

-0.276

0.161

0.033

0.039

OPROAq+1 to OPROAq+2

-3.912

0.137

0.005

0.311
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โดยที่ OPROAq to OPROAq+1 คือ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเมื่อสิ้นสุด SP ถึงหลังสิ้นสุด SP 1 ไตร
มาส OPROAq+1 to OPROAq+2 คือ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเมื่อสิ้นสุด SP 1 ไตรมาสถึงไตรมาสที่ 2 จาก
ตารางที่ 3 พบว่า OPROAq to OPROAq+1 มีค่าต่้าสุดเท่ากับ -0.276 เท่า ค่าสูงสุดเท่ากับ 0.161 เท่า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
0.033 เท่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.039 เท่า และ OPROAq+1 to OPROAq+2 มีค่าต่้าสุดเท่ากับ -3.912 เท่า
ค่าสูงสุดเท่ากับ 0.137 เท่า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.005 เท่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.311 เท่า ซึ่งจะเ ห็นได้ว่าผลการ
ด้าเนินงานวัดโดยอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมลดลงภายหลังสิ้นสุด SP โดยอาจมีผลมาจากการพลิกกลับรายการ
ทางบัญชีตามงวดเวลา (The reversal effect) ของรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารก่อนสิ้นสุด SP จึงได้
ด้าเนินการวิจัยความสัมพันธ์เพื่อทดสอบอิทธิพลของการจัดการก้าไรที่มีต่อผลการด้าเนินงานต่อไป
4. ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการก้าไรผ่านรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ก่อนสิน้ สุด SP และตัวแปรควบคุมกับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมหลังสิ้นสุด SP
ในการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรจะแบ่งการทดสอบเป็น 2 สมการคือแบ่งตัวแปรตามเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่
อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวมเมื่อสิ้นสุด SP ถึงสิ้นสุด SP 1 ไตรมาส (OPROAq to OPROAq+1) และอัตราส่วน
ผลตอบแทนสินทรัพย์รวมช่วงสิ้นสุด SP 1 ไตรมาสถึงไตรมาสที่ 2 (OPROAq+1 to OPROAq+2)
ตารางที่ 4 : ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการก้าไรผ่านรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ก่อนสิ้นสุด Silent Period และตัวแปรควบคุมกับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 2 ช่วงเวลา
ตัวแปรอิสระ
(n=165)
ค่าคงที่
DAq-2 to DAq-1
LU
SIZE
DE
PB
BSIZE
IND
R-Square
Adjust R square
* มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตัวแปรตาม : อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (n=165)
OPROAq to OPROAq+1
OPROAq+1 to OPROAq+2
β
Sig.t
β
Sig.t
0.140
0.134
0.478
0.525
0.028
0.648
-0.470
0.338
-0.022
0.137
-0.183
0.127
0.003
0.269
-0.018
0.423
-0.004
0.419
0.056
0.123
0.002
0.12
0.014
0.187
0.001
0.939
0.306
0.034*
-0.009
0.397
0.022
0.788
0.066
0.058
0.024
0.016

จากตารางที่ 4 พบว่า DAq-2 to DAq-1 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ OPROAq to OPROAq+1 และมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ OPROAq+1 to OPROAq+2 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เรียงล้าดับเท่ากับ 0.028 และ -0.470
แต่ค่าสัมประสิทธิ์ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (Sig.t = 0.648 และ 0.338) หรือสรุปได้ว่า การจัดการก้าไรผ่านรายการพึงรับพึงจ่าย
โดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารไม่มีอิทธิพลต่ออัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ส้าหรับตัวแปร
ควบคุมมีเพียง BSIZE ที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน OPROAq+1 to OPROAq+2 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.306
และค่าสัมประสิทธิ์มีนัยส้าคัญทางสถิติ (Sig.t = 0.034) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรือสรุปได้ว่า จ้านวน
คณะกรรมการบริษัทมีอิทธิพลต่ออัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวมช่วงสิ้นสุด SP 1 ไตรมาสถึงไตรมาสที่ 2 อย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ กล่าวคือ เมื่อจ้านวนคณะกรรมการบริษัทมีจ้านวนเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้บริษัทมีแนวโน้มของอัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวมมากขึ้น
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ทั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อยตามลักษณะข้อมูลของบริษัท IPOs ที่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถ
แบ่งกลุ่มได้ เพื่อให้นักลงทุนและผู้ใช้งบการเงินสามารถใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยความสัมพันธ์ด้านล่างนี้ ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนกับบริษัทที่อยู่ภายในกลุ่มย่อยนั้น ๆ ประกอบกับผลการวิจัยจาก
ประชากรทั้งหมดก่อนหน้านี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารกับ อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม โดยหากแบ่งเป็นกลุ่มย่อยอาจได้ผลการวิจัยที่แตกต่างไปและเป็นประโยชน์ต่อการน้าไปใช้มาก
ยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยสามารถแบ่งประเภทได้ 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียน (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ MAI (MAI)) ประเภทอุตสาหกรรม (มีเทคโนโลยีขั้นสูง (HT)และไม่มีเทคโนโลยีขั้นสูง
(NHT)) และประเภทตามจ้านวนวัน SP (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี (≤ 1 ปี) และมากกว่า 1 ปี (> 1 ปี)) ส้าหรับประเภทสุดท้าย
จากการเก็บข้อมูลผู้วิจัยพบว่า บริษัทที่เป็นประชากรจะมีจ้านวนวัน SP แบ่งเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน โดยบริษัทที่เข้าตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2548 - 2550 มีจ้านวนวัน SP เท่ากับ 1 ปี 6 เดือน และบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน มีจ้านวนวัน SP เท่ากับ 1 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในข้อบังคับหมวด 5 การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือ
หุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ประจ้าปี พ.ศ. 2551 มีการเปลี่ยนแปลงก้าหนด
ระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ โดยบริษัทที่เป็นประชากรเลือกที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวเป็นระยะเวลา
เท่ากับที่ข้อบังคับก้าหนดไว้ ท้าให้สามารถแบ่งกลุ่มประชากรตามจ้านวนวัน SP เป็น 2 กลุ่มย่อยได้อย่างชัดเจน ซึ่งผลการวิจัย
จากการทดสอบความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 5 ดังนี้
ตารางที่ 5 : ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการก้าไรผ่านรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ก่อนสิ้นสุด Silent Period และตัวแปรควบคุมกับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมหลังสิ้นสุด
Silent Period ตามการแบ่งประเภทข้อมูล
OPROAq to OPROAq+1
ประเภทตลาดหลักทรัพย์
ประเภทอุตสาหกรรม
จ้านวนวัน SP
ตัวแปร
SET
MAI
HT
NHT
≤ 1 ปี
> 1 ปี
Constant
2.126
0.646
-0.255
1.794
-1.075
0.954
(0.036)**
(0.521)
(0.804)
(0.075)***
(0.285)
(0.344)
DAq-2 to DAq-1
0.118
0.520
0.426
0.372
0.495
0.609
(0.906)
(0.605)
(0.680)
(0.710)
(0.622)
(0.545)
LU
-1.460
-1.190
0.890
-1.868
1.079
-1.085
(0.148)
(0.239)
(0.397)
(0.064)***
(0.284)
(0.282)
SIZE
-0.015
1.348
0.034
1.262
1.086
1.222
(0.988)
(0.183)
(0.974)
(0.209)
(0.280)
(0.226)
DE
-2.071
-0.080
1.036
-1.066
-2.013
0.489
(0.041)**
(0.937)
(0.327)
(0.288)
(0.047)**
(0.627)
PB
1.836
-0.205
0.412
1.520
2.489
-0.389
(0.070)***
(0.839)
(0.690)
(0.131)
(0.015)**
(0.698)
BSIZE
-1.003
0.633
-0.974
0.204
-1.437
0.654
(0.319)
(0.529)
(0.355)
(0.838)
(0.154)
(0.515)
IND
-0.042
-0.640
-1.812
0.675
(0.967)
(0.525)
(0.074)***
(0.502)
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ประเภทตลาดหลักทรัพย์
ประเภทอุตสาหกรรม
SET
MAI
HT
NHT
R2 (Adjusted
0.159
0.104
0.194
0.083
R2)
(0.092)
(0.002)
(-0.344)
(0.044)
F value (Sig.F)
2.383
1.017
0.361
2.140
(0.028)**
(0.429)
(0.886)
(0.052)***
N
96
69
16
149
OPROAq+1 to OPROAq+2
Constant
0.181
0.391
-0.782
0.709
(0.857)
(0.697)
(0.455)
(0.479)
DAq-2 to DAq-1
-0.829
-0.061
0.446
-0.994
(0.409)
(0.952)
(0.666)
(0.322)
LU
-0.917
-1.326
0.781
-1.578
(0.362)
(0.190)
(0.455)
(0.117)
SIZE
-0.434
1.228
0.113
-0.756
(0.665)
(0.224)
(0.913)
(0.451)
DE
1.433
-0.038
0.733
1.535
(0.155)
(0.970)
(0.482)
(0.127)
PB
1.140
0.651
0.464
1.262
(0.258)
(0.518)
(0.653)
(0.209)
BSIZE
1.614
1.453
-0.048
2.095
(0.110)
(0.151)
(0.962)
(0.038)**
IND
0.297
-0.978
(0.767)
(0.332)
R2 (Adjusted
0.068
0.164
0.174
0.062
R2)
(-0.006)
(0.068)
(-0.377)
(0.022)
F value (Sig.F)
0.923
1.705
0.315
1.553
(0.493)
(0.125)
(0.913)
(0.165)
N
96
69
16
149
โดยที่ แสดงค่า T-value และ ( ) คือ ค่า Sig.t
*,**,*** มีระดับนัยส้าคัญ 0.01 0.05 และ 0.1 ตามล้าดับ
ตัวแปร

จ้านวนวัน SP
≤ 1 ปี
> 1 ปี
0.197
0.060
(0.131)
(-0.043)
2.985
0.585
(0.008)*
(0.766)
93
72
-0.128
(0.899)
0.582
(0.562)
0.129
(0.898)
-0.303
(0.763)
-1.364
(0.176)
2.632
(0.010)*
0.264
(0.793)
-2.180
(0.032)**
0.185
(0.118)
2.751
(0.013)**
93

-0.383
(0.703)
-0.849
(0.399)
0.108
(0.915)
-0.639
(0.525)
1.393
(0.168)
0.983
(0.330)
1.916
(0.060)***
0.454
(0.651)
0.099
(0.001)
1.006
(0.436)
72

จากตารางที่ 5 พบว่า การจัดการก้าไรผ่านรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารก่อนสิ้นสุด SP ไม่มี
อิทธิพลต่อผลการด้าเนินงานซึ่งวัดด้วยอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมหลังสิ้นสุด SP อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติในทุก
กลุ่มย่อยของประชากร ส้าหรับตัวแปรควบคุมที่มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมหลังสิ้นสุด SP ได้แก่
จ้านวนวันของระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ (LU) ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม NHT เมื่อมีจ้านวนวัน SP
เพิ่มขึ้นจะส่ งผลให้บริษัทมีแนวโน้มของ OPROAq to OPROAq+1 ลดลง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -1.868 และค่า
นัยส้าคัญทางสถิติ (Sig.t) เท่ากับ 0.137 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (DE) ของบริษัทในกลุ่ม SET และบริษัทในกลุ่ม SP ≤ 1
ปี เมื่อเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้บริษัทมีแนวโน้มของ OPROAq to OPROAq+1 ลดลง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -2.071 และ -2.013
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และค่านัยส้าคัญทางสถิติ (Sig.t) เท่ากับ 0.041 และ 0.047 ตามล้าดับ อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (PB) ของบริษัทในกลุ่ม
SET เมื่อเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้บริษัทมีแนวโน้มของ OPROAq to OPROAq+1 เพิ่มขึ้น โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 1.836 และค่า
นัยส้าคัญทางสถิติ (Sig.t) เท่ากับ 0.070 และในกลุ่ม SP ≤ 1 ปี หาก PB เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้บริษัทมีแนวโน้มของ OPROAq to
OPROAq+1 และ OPROAq+1 to OPROAq+2 เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 2.489 และ 2.632 และค่า
นัยส้าคัญทางสถิติ (Sig.t) เท่ากับ 0.015 และ 0.010 ตามล้าดับ จ้านวนคณะกรรมการบริษัท (BSIZE) ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
NHT และกลุ่ม SP > 1 ปี เมื่อเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้บริษัทมีแนวโน้มของ OPROAq+1 to OPROAq+2 เพิ่มขึ้น โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
เท่ากับ 2.095 และ 1.916 และค่านัยส้าคัญทางสถิติ (Sig.t) เท่ากับ 0.038 และ 0.060 ตามล้าดับ รวมถึงประเภทอุตสาหกรรม
(IND) ในกลุ่มอุตสาหกรรม HT มีแนวโน้มของ OPROAq to OPROAq+1 และ OPROAq+1 to OPROAq+2 ลดลง
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการก้าไรผ่านรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในช่วงก่อนสิ้นสุด SP 2
ไตรมาส แตกต่างจากเมื่อสิ้นสุด SP ถึงภายหลังสิ้นสุด SP 1 ไตรมาส โดยในช่วงก่อนสิ้นสุด SP 2 ไตรมาส ต่้ากว่าเมื่อสิ้นสุด SP
ถึงภายหลังสิ้นสุด SP 1 ไตรมาส ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของ Liao และ Huang (2015) ที่พบว่าบริษัทมีการจัดการก้าไรก่อน
การสิ้นสุด SP สูงกว่าหลังสิ้นสุด SP และยังมีอิทธิพลที่ท้าให้ผลการด้าเนินงานลดลงในภายหลังที่สิ้นสุด SP จากการพลิกกลับ
รายการของรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารก่อนสิ้นสุด SP อีกด้วย อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมการลงทุนของ
นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีปริมาณการซื้อขายหรือสภาพคล่องในการลงทุนเป็นปัจจัยส้าคัญในการเลือก
ลงทุน กล่าวคือหากหุ้นมีสภาพคล่องสูงหรือมีปริมาณหุ้นเข้ามาหมุนเวียนซื้อขายมาก การเข้าซื้อหรือการขายย่อมท้าได้ง่ายกว่า
หุ้นที่มีสภาพคล่องต่้าหรือมีปริมาณการซื้อขายน้อย (จุฑามาศ ใจทน, 2553) ดังนั้นเมื่อสิ้นสุด SP จะส่งผลให้การซื้อขายหุ้นมี
สภาพคล่องสูงมากขึ้น เป็นที่สนใจส้าหรับนักลงทุนส่งผลให้ฝ่ายบริหารมีแรงจูงใจในการจัดการก้าไรภายหลังสิ้นสุด SP ให้มีผล
การด้าเนินงานที่ดีเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้มาเข้าร่วมการระดมทุนของบริษัทตนเอง หรือผลตอบแทนของราคาส่วนต่างจากการ
ขายหุ้นที่มีราคาเพิ่มขึ้นจากราคาทุน ซึ่งอาจท้าให้ผลการด้าเนินงานของบริษัทลดลงในไตรมาสถัดมาจากการพลิกกลับรายการ
และผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ได้ แต่ทั้งนี้อาจมีผลมาจากการจัดการก้าไรของบริษัทก่อน IPOs ได้ จาก
ผลการวิจัยของ อิทธิพล พิริยะนิติ และ สมชาย สุภัทรกุล (2549) พบว่าผลการด้าเนินงานภายหลัง IPOs ลดต่้าลง และบริษัทที่
มีรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในปีที่ IPOs อยู่ในระดับสูง จะมีผลการด้าเนินงานภายหลัง IPOs ที่ลดต่้าลง
มากกว่าบริษัทที่มี รายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในปีที่ IPOs อยู่ในระดับต่้า ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการรับรู้
ก้าไรในอนาคตในปีที่ IPOs จึงท้าให้ผลการด้าเนินงานภายหลังลดลงได้ โดยช่วงเวลาในการศึกษาดังกล่าวครอบคลุมในช่วง SP
ด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความสัมพันธ์หรืออิทธิพลของรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารก่อนสิ้นสุด SP 2
ไตรมาส และตัวแปรควบคุมที่มีผลต่ออัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมหลังสิ้นสุด SP 2 ไตรมาส ซึ่งพบว่าการจัดการก้าไร
ผ่านรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารก่อนสิ้นสุด SP 2 ไตรมาส ไม่มีอิทธิพลต่อผลการด้าเนินงานซึ่งวัดด้วย
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมภายหลังสิ้นสุด SP 2 ไตรมาส เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับผลการวิจัยของพรทิวา ขาว
สอาด (2555) ที่พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างระดับการจัดการก้าไรกับผลการด้าเนินงานที่วัดด้วยอัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ เนื่องจากการวัดมูลค่าของสินทรัพย์รวมของกิจการอาจยังไม่มีความครอบคลุมสินทรัพย์บางส่วน ส้าหรับตัวแปร
ควบคุมมีเพียงจ้านวนคณะกรรมการบริษัท พบว่ามีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม ซึ่งผลการวิจัย
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ Chiang และ Chia (2005 อ้างโดย ปัทมา กัลป์ยะกิติ, 2553) ที่พบความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ระหว่างประสิทธิภาพในการด้าเนินงานและขนาดของคณะกรรมการ ความโปร่งใสของข้อมูลทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
ซึ่งท้าให้สามารถอธิบายได้ว่าขนาดของคณะกรรกการและการก้ากับดูแลกิจการที่ดีนั้นท้าให้ประสิทธิภาพในการบริหารงานซึ่งวัด
ด้วยอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมดีขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินควรระมัดระวังในการใช้รายงานทางการเงินในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ โดย
อาจเพิ่มการวิเคราะห์การจัดการก้าไรผ่านรายการพึงรับพึงจ่ายโดยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารเนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทอาจ
มีแรงจูงใจในการจัดการก้าไรเกินกว่าความเป็นจริงด้วยวิธีการใช้เกณฑ์คงค้าง การประมาณการและการเลือกใช้นโยบายบัญชี
ต่าง ๆเพื่อดึงดูดนักลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ผลการด้าเนินงานในภายหลังไม่เป็นไปตามที่นักลงทุนคาดหวังไว้ ทั้งนี้สามารถใช้
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีในการวิเคราะห์แนวโน้มของผลการด้าเนินงานร่วมด้วยได้ รวมถึง
จากผลการศึกษาของบริษัทส่วนใหญ่พบว่าจ้านวนระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์มีอิทธิพลต่ออัตราส่วนผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์รวม ดังนั้นหน่วยงานที่มีหน้าที่ก้ากับดูแลตลาดทุนสามารถน้าผลการวิจัยเกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและ
หลักทรัพย์ไปศึกษาทบทวนความเหมาะสมของระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
เพือ่ ให้สามารถก้ากับดูแลบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินได้
ส้าหรับในการวิจัยครั้งต่อไปอาจใช้ตัวแบบอื่นในการวิจัยเช่น แบบจ้าลอง Modified Jones Model (Dechow,
et al., 1995) แบบจ้าลอง Jones (1991) แบบจ้าลอง DeAgelo (1986) เป็นต้น และอาจท้าการวิจัยกับกลุ่มประชากรอื่น ๆ
เพิ่มเติม เช่น บริษัทที่เสนอขายหุ้นออกใหม่แก่บุคคลในวงจ้ากัด (Private Placement : PP) ซึ่งมีข้อก้าหนดระยะเวลา
การห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์เป็นหลักการเดียวกับข้อบังคับของหุ้น IPOs โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
เรื่องระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ได้แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงเริ่มต้นถึง 6 เดือน สามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์
ได้ 45% ของทุนช้าระหลัง IPOs ระยะที่สอง 6 เดือนถึง 1 ปี สามารถขายหุ้นและหลักทรัพย์จ้านวน 25% ของจ้านวนหุ้นหรือ
หลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขายในตอนเริ่มต้น และระยะสุดท้ายคือ 1 ปี เป็นต้นไป สามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ได้จ้านวน 100%
ของจ้านวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขายในตอนเริ่มต้น โดยผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาในช่วงสิ้นสุดระยะเวลาการห้ามขายหุ้น
และหลักทรัพย์เพียงช่วงเวลาเดียว คือ เมื่อครบก้าหนด 1 ปี ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปอาจมีการศึกษาพฤติกรรมการจัดการ
ก้าไรและความสัมพันธ์ของตัวแปรในช่วงเวลาอื่นเพิ่มเติม เพื่อศึกษาให้ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การก้าหนดระยะเวลาและจ้านวนหุ้นและหลักทรัพย์ที่ห้ามจ้าหน่ายให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป
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การประเมินกิจกรรมการควบคุมภายในระบบสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาธุรกิจโรงพิมพ์ขนาดย่อม
Assessment of Internal Control Activities of Inventory System :
Case study of Small Printing Business
ศศิมา สิมะโรจนา1
ดร. ปวีนา กองจันทร์2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินกิจกรรมการควบคุมภายในระบบสินค้าคงคลังและเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาระบบสินค้าคงคลังกรณีศึกษาธุรกิจโรงพิมพ์ขนาดย่อมแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ตามหลักกิจกรรมการควบคุมภายใน
5 กิจกรรม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงานจ้านวน 5 คน และการสังเกตการปฏิบัติงาน และใช้
วิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) ร่วมกับแบบประเมินการควบคุมภายในในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่า ระบบสินค้าคงคลังของโรงพิมพ์มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ยังไม่เพียงพอ 1) ด้านการรับวัสดุ
ขาดการอนุมัติจากผู้มีอ้านาจ และขาดการตรวจสอบเอกสารการรับสินค้าเข้าคลัง 2) ด้านการเบิกจ่ายวัสดุ ขาดการแบ่งแยก
หน้าที่ผู้ควบคุมดูแลคลังสินค้าและผู้บันทึกบัญชีวัสดุ ขาดการตรวจสอบข้อมูลก่อนเบิกจ่ายสินค้า และไม่มีการจัดท้าหลักฐาน
การเบิกวัสดุ 3) ด้านการเก็บรักษาและควบคุมวัสดุ ขาดการตรวจสอบสภาพวัสดุในคลัง ขาดการจัดเก็บสินค้าที่เป็นระบบ
และขาดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลคลังสินค้า ดังนั้นโรงพิมพ์ควรมีการทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานในการ
เบิกจ่ายและดูแลคลังสินค้า ควรน้าเอากิจกรรมการควบคุมภายในมาใช้ในการวางระบบการปฏิบัติงาน และควรมีระบบการ
จัดเก็บสินค้าที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการด้าเนินกิจการ
คำสำคัญ : กิจกรรมการควบคุมภายใน ระบบสินค้าคงคลัง โรงพิมพ์
Abstract
This research aims to evaluate internal control activities for an inventory system and to provide
a guideline for developing the inventory system for small printing business in KhonKaen. Following the
concept of five internal control activities. In-depth interviews of five administrators and staffs and
observations were used for data collection. Thematic analysis and an internal control evaluation form
were used for analyzing data.
The findings found that there were inadequate activities for internal control as follows; 1) Material
receiving, lacking of approval by authority and document for material receiving. 2) Disbursement of materials,
there was no staff responsible for checking material and no recording of material used. 3) Material storage
and handling, there was no one checks and reviews material in the storage and lack of appropriate storage
managing. Therefore, it needs to reconsider the task related storage controlling, to apply internal control
concept to its operating system, and to determine suitable storing system in order to reduce operating
risk and ensure business operation.
Keywords : Internal control activities, Inventory System, Printing House
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นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ดร. ประจ้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บทน้า
ธุรกิจโรงพิมพ์กรณีศึกษาขนาดย่อมแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นด้าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522
ในปี พ.ศ. 2559 มีพนักงานทั้งหมด 28 คน ให้บริการสิ่งพิมพ์หลากหลายประเภททั้งระบบออฟเซ็ทและดิจิตอล และมีรายได้
ประมาณปีละ 21 ล้านบาท และสินทรัพย์รวมประมาณ 48 ล้านบาท แต่จากการส้ารวจการด้าเนินงานพบว่า โรงพิมพ์ประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการรายงานข้อมูลวัตถุดิบที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทุกสิ้นเดือนโรงพิมพ์ตรวจพบว่า
ยอดวัตถุดิบคงเหลือสิ้นงวดที่ตรวจนับได้ไม่ตรงกับยอดที่บันทึกในระบบบัญชี ท้าให้พนักงานบัญชีใช้ระยะเวลาอย่างมากในการ
ตรวจสอบข้อมูลวัตถุดิบ ท้าให้เกิดความล่าช้าในการสรุปยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด และเกิดความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของ
วัตถุดิบในคลังสินค้า หากไม่มีการปรับปรุงระบบสินค้าคงคลังอาจส่งผลให้ข้อมูลทางการบัญชีเกิ ดความผิดพลาดและส่งผล
กระทบต่อการใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนหรือตัดสินใจที่เกี่ยวกับการค้านวณต้นทุนของสินค้าและการบริหารจัดการวัตถุดิบ
แม้ว่าโรงพิมพ์จะได้รับการตรวจสอบและประเมินการควบคุมภายในตามรายงานผลการตรวจสอบภายในของโรงพิมพ์
ประจ้าปี 2559 (ส้านักงานตรวจสอบภายใน, 2559) แต่โรงพิมพ์ไม่สามารถระบุต้นเหตุของปัญหาเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน เนื่องจาก
การตรวจสอบดังกล่าวเป็นเพียงการประเมินในส่วนของการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่ได้ก้าหนดเท่านั้น ไม่ได้ประเมิน
เจาะลึกในกระบวนการปฏิบัติงานของการควบคุมภายในของระบบสินค้าคงคลัง จึงท้าให้ไม่ทราบสาเหตุของความผิดพลาดที่
แท้จริง ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้สามารถควบคุมได้ด้วยการก้าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (จรัส อินทร์คง, 2553; ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2540; จันทนา สาขากร นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2551)
ดังนั้นการน้าหลักการของกิจกรรมการควบคุมภายในที่เหมาะสมส้าหรับการควบคุมสินค้าคงคลัง มาประเมินกระบวนการ
ควบคุมสินค้าคงคลังของโรงพิมพ์ จะท้าให้ทราบจุดที่ท้าให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงน้าเอากิจกรรมการควบคุม
เกี่ยวกับระบบสินค้าคงคลังเข้ามาช่วยในการประเมินขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของโรงพิมพ์ เพื่อวิเคราะห์ข้อบกพร่องที่
เกิดจากการควบคุมสินค้าคงคลัง ซึ่งจะท้าให้ธุรกิจสามารถพัฒนาการควบคุมสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อประเมินกิจกรรมการควบคุมภายในระบบสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาโรงพิมพ์ขนาดย่อมในจังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการควบคุมภายในระบบสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาโรงพิมพ์ขนาดย่อมใน
จังหวัดขอนแก่น
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตการวิจัยด้านเนื้อหาที่ใช้ในการท้าวิจัย งานวิจัยนี้เน้นศึกษากิจกรรมการควบคุมภายในระบบสินค้า
คงคลัง 3 ด้าน คือ ด้านการรับวัสดุ ด้านการเบิกจ่ายวัสดุ และด้านการเก็บรักษาและควบคุมวัสดุ และกิจกรรมการควบคุม
ภายใน 5 กิจกรรม ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การอนุ มัติหรือมอบอ้านาจในการอนุมัติ การจัดท้าเอกสารหลักฐานและการ
บันทึกทางบัญชี การควบคุมทางกายภาพ และการตรวจสอบที่เป็นอิสระ
2. ขอบเขตการวิจัยด้านประชากรและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา งานวิจัยนี้ศึกษากรณีศึกษาโรงพิมพ์ขนาด
ย่อมในจังหวัดขอนแก่น มีพนักงานทั้งสิ้น 28 คน โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบสินค้าคงคลัง คือ พนักงาน
และผู้บริหารของโรงพิมพ์จ้านวนรวมทั้งสิ้น 5 คน
3. ขอบเขตการวิ จั ย ด้ า นวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา งานวิ จั ย นี้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ แ ละสั ง เกตการณ์
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ และการใช้แบบประเมินการควบคุม
เพื่อประเมินหรือส้ารวจกิจกรรมการควบคุมภายใน
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กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้กิจกรรมการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การอนุมัติ
หรือการมอบอ้านาจอนุมัติ การจัดท้าเอกสารหลักฐานและการบันทึกทางบัญชี การควบคุมทางกายภาพ และการตรวจสอบที่เป็น
อิสระ ในการประเมินระบบสินค้าคงคลังของโรงพิมพ์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับวัสดุ ด้านการเบิกจ่ายวัสดุ และด้านการเก็บ
รักษาและควบคุมวัสดุ เพื่อค้นหาข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน ดังภาพที่ 1 ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า กิจกรรม
การควบคุมภายในที่จ้าเป็นในการควบคุมสินค้าคงคลัง (สุขุม โพธิสวัสดิ์, 2553; เมธสิทธิ์ พูลดี, 2550; จรัส อินทร์คง, 2553;
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2540; จันทนา สาขากร นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2551; วิไล
วีระปรีย จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต หาวัตร, 2558) มีดังนี้
1. กิ จ กรรมการควบคุ ม ภายในด้ า นการรั บ วั ส ดุ ได้ แ ก่ การแบ่ งแยกหน้ า ที่ ใ นการตรวจรั บ วั ส ดุ กั บ การจั ด ซื้ อ
การอนุมัติการรับวัสดุโดยผู้มีอ้านาจ การจัดท้าเอกสารการรับสินค้าและทะเบียนคุมสินค้า มีคณะกรรมการตรวจรับสินค้า
การตรวจดูสภาพและปริมาณสินค้าว่าครบถ้วนตามเอกสาร รวมถึงการทดสอบคุณภาพของสินค้า การตรวจสอบความถูกต้อง
ในใบก้ากับสินค้าของผู้ขายกับใบสั่งซื้อ การตรวจสอบรายละเอียดในใบส่งของ/ใบก้ากับสินค้ากับใบสั่งซื้อ การทดสอบการ
ค้านวณตัวเลขของราคาและจ้านวนสินค้าในเอกสารทุกฉบับ การตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึกรับสินค้าเข้าคลัง และการ
ตรวจสอบรายละเอียดในใบสั่งซื้อเปรียบเทียบกับสินค้าที่ได้รับจริง
2. กิจกรรมการควบคุมภายในด้านการเบิกจ่ายวั สดุ ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ในการจ่ายวัสดุและอนุมัติการจ่าย
การอนุมัติการเบิกวัสดุ การจัดท้าใบเบิกวัสดุ การกรอกรายละเอียดในใบเบิกครบถ้วนก่อนการอนุมัติและจ่ายวัสดุ การบันทึก
ข้อมูลวัสดุที่เบิกครบถ้วน การอนุมัติการแก้ไขจ้านวนหรือรายการในใบเบิก เจ้าหน้าที่คลังสินค้ามีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการ
จ่ายวัสดุ การคืนวัสดุเข้าคลังสินค้าเมื่อใช้วัสดุน้อยกว่าที่เบิก การตรวจนับปริมาณวัสดุที่จ่ายทุกครั้งก่อนบันทึกตัดจ้านวนวัสดุ
คงเหลือในบัญชี การทดสอบการค้านวณตัวเลขและรายการวัสดุที่จะเบิกทุกครั้ง การตรวจสอบข้อมูลในใบเบิกวัสดุกั บเอกสาร
ใบสั่งงานทุกครั้ง การตรวจสอบจ้านวนรายการในใบเบิกวัสดุกับรายงานการเบิกใช้วัสดุ
3. กิจกรรมการควบคุมภายในด้านการเก็บรักษาและควบคุมวัสดุ ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ในการรับจ่ายวัสดุ
การส่งสินค้า การผลิต และการบันทึกบัญชี มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างจัดซื้อและพัสดุ การเบิกวัสดุไปใช้จะต้องมีการบันทึก
เพื่อตัดจ้านวนวัสดุคงเหลือในบัญชีคุม การก้าหนดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าที่ชัดเจนและเหมาะสม การจัดเก็บวัสดุแยกเป็น
หมวดหมู่ และก้าหนดชื่อและหมายเลขวัสดุ ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในในคลังสินค้า การจัดท้าบัตรก้ากับวัสดุและบั ตรคุม
ยอดวัสดุ การจัดท้ารายงานวัสดุที่ไม่เคลื่อนไหว การจัดเก็บวัสดุให้สามารถจ่ายสินค้าแบบเข้าก่อน-ออกก่อน (FIFO) ก้าหนด
เจ้าหน้าที่ควบคุมการขนย้ายวัสดุและวัสดุจะต้องตรงตามจ้านวนในใบเบิกวัสดุ การจัดท้าประกันภัยวัสดุ การตรวจสอบ
ปริมาณวัสดุอย่างสม่้าเสมอ และปริมาณวัสดุจะต้องตรงกันกับบัตรคุมยอดวัสดุและยอดคงเหลือในบัญชี
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แนวคิดกิจกรรมการควบคุมภายใน
1) ด้านการแบ่งแยกหน้าที่
2) ด้านการอนุมัติหรือมอบอ้านาจอนุมัติ
3) ด้านการจัดท้าเอกสารหลักฐานและการบันทึกทางบัญชี
4) ด้านการควบคุมทางกายภาพ
5) ด้านการตรวจสอบที่เป็นอิสระ
(สุขุม โพธิสวัสดิ,์ 2553 ; เมธสิทธิ์ พูลดี, 2550 ; จรัส อินทร์คง,
2553 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2540 ; จันทนา สาขากร
นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2551 ; วิไล
วีระปรีย จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต หาวัตร, 2558)

ระบบสินค้าคงคลัง
1) ด้านการรับวัสดุ
2) ด้านการเบิกจ่ายวัสดุ
3) ด้านการเก็บรักษาและควบคุมวัสดุ
(ไพฑูรย์ ก้าลังดี, 2552 ; ค้านาย
อภิปรัชญาสกุล, 2550 ; ส้านักโลจิสติกส์
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่, 2552 ; เกศิณี สหกิจชัชวาล, 2558)

ข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน

แนวทางในการพัฒนาระบบสินค้าคงคลัง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย
วิธีด้าเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
1.1 ประชากร : ประชากรที่จะท้าการศึกษาประกอบด้วยพนักงานของโรงพิมพ์ขนาดย่อมแห่งหนึ่งใน
จังหวัดขอนแก่นซึ่งมีจ้านวนทั้งหมด 28 คน โดยแบ่งเป็นส่วนของส้านักงานจ้านวน 10 คน และส่วนของโรงงานจ้านวน 18 คน
2.1 กลุ่มเป้าหมาย : การเลือกกลุ่มเป้าหมายจะใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกพนักงานและผู้บริหาร
ที่ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การหรื อ ควบคุ ม ดู แ ลวั ต ถุ ดิ บ คงคลั ง ซึ่ ง จะสามารถให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนและ
กระบวนการปฏิบัติงาน ระบบการท้างาน การบันทึกและรายงานข้อมูลวัตถุดิบในคลังสินค้า โดยเลือกพนักงานและผู้บริหาร
จ้านวนทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย พนักงานช่างตัด พนักงานบัญชี พนักงานธุรการและพัสดุ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร
1. เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างในการสัมภาษณ์ผู้บริหารและ
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสินค้าคงคลังจ้านวน 5 คน ได้แก่ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร
พนักงานช่างตัด พนักงานบัญชี พนักงานธุรการและพัสดุ โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงสร้างการปฏิบัติงาน สถานการณ์ปัจจุบัน
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการควบคุมสินค้าคงคลัง ในด้านการรับวัสดุ การเบิกจ่ายวัสดุ และการเก็บรักษา
และควบคุมวัสดุ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face-to-Face interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก โดยแบบสัมภาษณ์ที่
ผู้วิจัยท้าการออกแบบนั้นจะออกแบบโดยใช้หลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ตามวิธีการตรวจสอบ
แหล่งที่มาของข้อมูลบุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้รับจากทุกแหล่งไม่ถูกบิดเบือน
(อรุณี อ่อนสวัสดิ์, 2551 ; สุภางค์ จันทวานิช, 2553) และให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ตรวจสอบแบบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) ซึ่งเป็นการจับประเด็นข้อมูลที่
ส้าคัญและท้าการจัดหมวดหมู่หรือจ้าแนกประเภทให้กับข้อมูลเพื่อท้าการวิเคราะห์หรือตีความความหมายของข้อมูลดังกล่าว
และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลเหล่านั้น (ศิริรัตน์ ศรีโพลา, 2553) ซึ่งผู้วิจัยจะใช้แบบประเมินกิจกรรมการควบคุมภายในที่พัฒนา
มาจากการศึกษาข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมภายในของนักวิชาการด้านบัญชี และผ่านการ
ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลหรือเนื้อหาจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วในการเก็บประเด็นจากการสัมภาษณ์ โดยเน้นการเก็บ
ประเด็นตามหลักกิจกรรมการควบคุมภายใน ซึ่งมีรายละเอียดแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ กิจกรรมการควบคุมภายในด้านการรับวัสดุ
ด้านการเบิกจ่ายวัสดุ และด้านการเก็บรักษาและควบคุมวัสดุ และผู้วิจัยจะท้าการเปรียบเทียบผลการประเมินเพื่อระบุ
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของระบบคลังสินค้า จากนั้นจะท้าการสรุปผลการศึกษาจากการประเมินกิจกร รมการ
ควบคุมภายในและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ธุรกิจโรงพิมพ์น้าเอาแนวทาง
ดังกล่าวไปปรับใช้กับระบบการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินกิจกรรมการควบคุมภายในระบบสินค้าคงคลัง
1.1. การประเมินกิจกรรมการควบคุมภายในด้านการรับวัสดุ
จากการศึกษาขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในด้านการรับวัสดุ ผลการประเมินพบว่าโดยส่วนใหญ่ในด้าน
การรับวัสดุได้มีการควบคุมภายในที่ดี แต่มีบางกิจกรรมที่มีการควบคุมภายในไม่เหมาะสม ตามภาพที่ 3 ในแผนภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการรับวัสดุ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1.1 กิจกรรมด้านการอนุมัติ : จุด A พบว่าพนักงานธุรการและพัสดุเป็นผู้ด้าเนินการรับวัสดุ
เข้าคลังสินค้าเอง โดยที่เอกสารการรับวัสดุหรือสินค้าไม่มีการอนุมัตหิ รือรับทราบจากผู้บริหาร
1.1.2 กิจกรรมด้านการตรวจสอบที่เป็นอิสระ : จุด B พบว่าพนักงานไม่มกี ารทดสอบการ
ค้านวณตัวเลขในเอกสารใบสั่งซื้อและใบก้ากับภาษีจากผู้ขาย และจุด C พบว่าพนักงานไม่มีการตรวจสอบข้อมูลรายการก่อน
บันทึกข้อมูลเข้าสูร่ ะบบ ท้าให้การน้าเข้าข้อมูลเกีย่ วกับจ้านวนรายการและรหัสสินค้ามีความผิดพลาด
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ภาพที่ 3 แผนภาพการปฏิบัติงานด้านการรับวัสดุ
1.2 การประเมินกิจกรรมการควบคุมภายในด้านการเบิกจ่ายวัสดุ
จากการศึกษาขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในด้านการเบิกจ่ายวัสดุ ผลการประเมินพบว่าโดยส่วนใหญ่ใน
ด้านการเบิกจ่ายวัสดุมีหลายกิจกรรมที่มีการควบคุมภายในที่ไม่เหมาะสม ตามภาพที่ 4 ในแผนผังระบบสินค้าคงคลังด้านการ
เบิกจ่ายวัสดุ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.2.1 กิจกรรมด้านการแบ่งแยกหน้าที่ : จุด D พบว่าผู้จ่ายวัสดุกับผู้อนุมัติการจ่ายวัสดุเป็น
บุคคลเดียวกัน โดยมอบหมายให้พนักงานช่างตัดเป็นผู้จ่ายวัสดุและอนุมัติการจ่าย
1.2.2 กิจกรรมด้านการจัดท้าเอกสารหลักฐานและการบันทึกทางบัญชี : จุด H พบว่าบางครั้ง
ในการเบิกจ่ายวัสดุพนักงานไม่มีการจัดท้าใบเบิกวัสดุซึ่งเป็นการยืมวัสดุไปใช้ก่อน และจุด J พบว่าบางครั้งเมื่อมีการใช้วัสดุ
มากกว่าจ้านวนที่เบิกเข้าสู่กระบวนการผลิต พนักงานไม่ได้จัดท้าใบเบิกวัสดุเพิ่มเติม โดยจะเป็นการน้าเอาวัสดุคงเหลือจากการ
ผลิตชิ้นงานครั้งก่อนซึ่งไม่มีการคืนวัสดุเข้าคลังสินค้ามาใช้ในการผลิตเพิ่มเติม
1.2.3 กิจกรรมด้านการควบคุมทางกายภาพ : จุด E พบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คลังสินค้าส้าหรับจ่าย
วัสดุและควบคุมการจ่าย จุด F พบว่าพนักงานไม่มีการตรวจนับปริมาณวัสดุที่จ่ายจริงก่อนท้าการบันทึกเพื่อตัดจ้านวนวัสดุ
คงเหลือในบัญชี ซึ่งจะใช้ตัวเลขตามข้อมูลในใบเบิกวัสดุเท่านั้น จุด G พบว่าเมื่อมีวัสดุคงเหลือจากการผลิตพนักงานไม่มีการคืน
วัสดุเข้าคลังสินค้าเป็นเพียงการวางวัสดุกองรวมไว้ในคลังสิ นค้าโดยไม่มีการควบคุมดูแล และจุด I พบว่าพนักงานมีการแก้ไข
ตัวเลขและเปลี่ยนแปลงจ้านวนวัสดุในใบเบิกวัสดุเองโดยไม่มีผู้อนุมัติการแก้ไข และไม่ได้แจ้งข้อมูลให้กับผู้บันทึกบัญชีได้ทราบ
เกี่ยวกับการแก้ไขตัวเลขดังกล่าวส่งผลท้าให้ข้อมูลการเบิกใช้วัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามชิ้นงานและไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
1.2.4 กิจกรรมด้านการตรวจสอบที่เป็นอิสระ: จุด K พบว่าบางครั้งพนักงานไม่มีการตรวจสอบ
ข้อมูลในระบบและไม่มีการทดสอบการค้านวณข้อมูลในเอกสารก่อนการบันทึกข้อมูลเพื่อจัดท้าใบจ่ายวัตถุดิบ ท้าให้มีการ
น้าเข้าข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนวัสดุและเลขที่ของเอกสารผิดพลาด ส่งผลให้ข้อมูลที่บันทึกในระบบไม่ถูกต้องและไม่ตรงกับข้อมูล
ที่ใช้ในการผลิต
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ภาพที่ 4 แผนภาพการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายวัสดุ
1.3 การประเมินกิจกรรมการควบคุมภายในด้านการเก็บรักษาและควบคุมวัสดุ
จากการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้านการเก็บรักษาและควบคุมวัสดุ ผลการประเมินพบว่า
โรงพิมพ์ยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมาก ซึ่งมีหลายกิจกรรมที่มีการควบคุมภายในที่ไม่เหมาะสม
อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัตงิ านในระบบสินค้าคงคลังและอาจท้าให้การรายงานข้อมูลวัสดุหรือวัตถุดิบเกิดความผิดพลาดได้
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.3.1 กิจกรรมด้านการแบ่งแยกหน้าที่ : พบว่า
1) ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานจัดซื้อและพัสดุ
โดยให้พนักงานธุรการและพัสดุท้าหน้าที่ทั้งการจัดซื้อและควบคุมดูแลคลังสินค้า
2) ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนระหว่างการจ่ายวัสดุกับการผลิต เนื่องจาก
มอบหมายให้พนักงานช่างตัดเป็นทั้งผู้จ่ายวัสดุและตัดกระดาษส้าหรับใช้ในการผลิตสินค้า
1.3.2 กิจกรรมด้านการควบคุมทางกายภาพ : พบว่า
1) ไม่มีการก้าหนดพื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุเป็นเพียงการวางวัสดุกองรวมกันไว้ในคลังสินค้า
2) ไม่มีการจัดเก็บวัสดุแยกเป็นหมวดหมู่ และไม่มีการก้าหนดชื่อและหมายเลขวัสดุ
3) พนักงานฝ่ายผลิตทุกคนที่อยู่ในส่วนของโรงงานสามารถเข้าออกคลังสินค้าได้ โดยไม่มี
การก้าหนดสิทธิ์ในการห้ามบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกีย่ วข้องเข้าออกคลังสินค้า
4) ไม่มีการจัดท้าบัตรก้ากับวัสดุและบัตรคุมยอดวัสดุ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ส้าหรับ
ควบคุมดูแลในงานส่วนนี้
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5) ไม่มีการจัดท้ารายงานวัสดุที่ไม่เคลื่อนไหว เพื่อเสนอให้กับผู้บริหารได้รับทราบ
6) ไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการขนย้ายวัสดุ ซึ่งพนักงานช่างตัดจะเป็นผูด้ ้าเนินการขนย้าย
วัสดุจากคลังสินค้ามาท้าการตัดกระดาษเอง แล้วจึงจัดท้าใบเบิกวัสดุส่งไปให้กับพนักงานธุรการและพัสดุ
7) ไม่มีการจัดท้าประกันภัยให้กับวัสดุทั้งหมดที่มีอยู่ในคลังสินค้า
8) พนักงานธุรการและพัสดุไม่มีการตรวจสอบวัสดุในคลังสินค้าอย่างสม่้าเสมอ หาก
ลูกค้าต้องการใช้สินค้าเร่งด่วนอาจท้าให้ผลิตสินค้าไม่ทันตามความต้องการและสูญเสียลูกค้าได้
9) ปริมาณวัสดุในคลังสินค้าไม่ตรงกับยอดคงเหลือในบัญชี เนื่องจากไม่มีการจัดท้าบัตร
ก้ากับวัสดุส้าหรับควบคุมการรับ-จ่ายวัสดุ ท้าให้พนักงานไม่มีการตรวจสอบยอดคงเหลือในระหว่างเดือน และเนื่องจากมีการ
ยืมวัสดุไปใช้ก่อนแล้วไม่มีการเบิกวัสดุคืนคลังหรือไม่มีการจัดท้าใบเบิกตามจ้านวนที่ได้ยืมไปท้าให้ยอดคงเหลือไม่ตรงกัน
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ
2.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาด้านการรับวัสดุ
2.1.1 มีการก้าหนดให้ผู้บริหารเซ็นก้ากับเพื่อรับทราบข้อมูลในเอกสารการรับสินค้าทุกครั้ง
นอกเหนือจากการลงลายมือชื่อกรรมการตรวจรับ
2.1.2 เพิ่มการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารใบสั่งซื้อและใบก้ากับภาษี โดยก้าหนดให้
พนักงานบัญชีหรือหัวหน้างานเป็นผู้ตรวจสอบเพิ่มเติมและให้ผู้ที่ท้าการตรวจสอบเซ็นก้ากับในเอกสาร และก้าหนดให้พนักงาน
มีการทดสอบการค้านวณตัวเลขในเอกสารทุกฉบับโดยใส่สัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือรูปภาพในเอกสารเมื่อได้ท้าการทดสอบ
การค้านวณข้อมูลหรือรายการถูกต้องแล้ว
2.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาด้านการเบิกจ่ายวัสดุ
2.2.1 ก้าหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการจ่ายวัสดุและการอนุมัติการจ่าย โดยอาจมอบหมาย
หน้าที่เพิ่มเติมให้กับพนักงานอีกคนหนึ่งหรือหัวหน้างานเป็นผู้อนุมัติการจ่าย
2.2.2 ก้าหนดให้มีการจัดท้าใบเบิกวัสดุทุกครั้งที่มีการเบิกใช้วัสดุ ทั้งกรณีที่เป็นการเบิกวัสดุ
ตามรอบการผลิตและการเบิกวัสดุเพิ่มเติม
2.2.3 ผู้บริหารควรก้าหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ส้าหรับการห้ามพนักงาน
ยืมวัสดุ และห้ามพนักงานแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆในเอกสารทุกฉบับ และควรก้าหนดแนวปฏิบัติให้พนักงานมีการคืน
วัสดุที่คงเหลือจากการผลิตทุกครั้ง
2.2.4 ก้าหนดให้มีพนักงานคลังสินค้าเพื่อท้าหน้าที่ในการเบิ กจ่ายวัสดุ โดยการมอบหมาย
หน้าที่เพิ่มเติมให้กับบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและการผลิต
2.2.5 พนักงานธุรการและพัสดุจะต้องท้าการตรวจนับปริมาณวัสดุจริงกับเอกสารการเบิกวัสดุ
ทุกครั้งก่อนท้าการบันทึกและตัดจ้านวนวัสดุคงเหลือในบัญชี และพนักงานควรมีการใส่สัญลักษณ์หรือท้าเครื่องหมายก้ากับไว้
ในเอกสารที่ได้ตรวจสอบแล้ว
2.2.6 ก้าหนดให้มีการรับวัสดุเข้าคลังเป็นแผ่นเล็ก (หน่วยย่อย) จากที่เคยรับเป็นแผ่นใหญ่
2.2.7 เพิ่ ม การตรวจสอบรายละเอี ย ดของเอกสารใบจ่ า ยวั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ ผลิ ต โดยก้ า หนดให้
พนักงานบัญชีหรือหัวหน้างานเป็นผู้ตรวจสอบเพิ่มเติมและให้ผู้ที่ท้าการตรวจสอบเซ็นก้ากับในเอกสาร และก้าหนดให้พนักงาน
มีการทดสอบการค้านวณตัวเลขในเอกสารทุกฉบับโดยใส่สัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือรูปภาพในเอกสารเมื่อได้ท้าการทดสอบ
การค้านวณข้อมูลหรือรายการถูกต้องแล้ว
2.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาด้านการเก็บรักษาและควบคุมวัสดุ
2.3.1 ก้าหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานโดยให้แผนกจัดซื้อแยกออกจากแผนกคลังสินค้า
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2.3.2 ก้า หนดให้ มี พ นั ก งานคลั งสิ นค้ า เพื่ อ ท้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แลและขนย้ า ยวั ส ดุ โดยการ
มอบหมายหน้าที่เพิ่มเติมให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและการผลิต
2.3.3 ก้าหนดให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุอย่างชัดเจน และเพิ่มพื้นที่จัดเก็บวัสดุให้เหมาะสมกับ
ปริมาณวัสดุในคลัง และก้าหนดให้มีการจัดเก็บวัสดุแยกเป็นหมวดหมู่ พร้อมกับก้าหนดชื่อและรหัสวัสดุ
2.3.4 ผู้บริหารควรก้าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้สิทธิ์พนักงานในการเข้าออกคลังสินค้า
โดยให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าออกคลังสินค้าได้ และก้าหนดให้มีการรายงานวัสดุที่ไม่เคลื่อนไหวหรือวัสดุเสื่อมสภาพใน
ทุก 3 เดือน
2.3.5 ก้าหนดให้มีการจัดท้าบัตรก้ากับวัสดุและบั ตรคุมยอดวัสดุ เพื่อสามารถตรวจสอบการ
รับ-จ่ายวัสดุที่เป็นปัจจุบันได้
2.3.6 ก้าหนดให้มีการจัดท้าประกันภัยให้กับวัสดุทั้งหมดที่มีอยู่ในคลังสินค้า
2.3.7 ก้าหนดให้มีการตรวจสอบวัสดุที่จ้าเป็นต้องใช้ในการผลิตอย่างสม่้าเสมอเป็นประจ้าทุก
2 สัปดาห์
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาผู้วิจัยพบว่าโรงพิมพ์มีกิจกรรมการควบคุมภายในระบบคลังสินค้าที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมีข้อบกพร่องใน
การควบคุมภายในของระบบสินค้าคงคลังตามข้อมูลในตารางที่ 1 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. ด้านการรับวัสดุ ขาดการก้ากับดูแลและขาดการอนุมัติจากผู้มีอ้านาจโดยให้พนั กงานเป็นผู้ด้าเนินการเอง และ
ขาดการตรวจสอบเอกสารในการรับสินค้าเข้าคลังท้าให้เกิดการบันทึกข้อมูลวัสดุผิดพลาด
2. ด้านการเบิกจ่ายวัสดุ ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลคลังสินค้าและการบันทึกบัญชี
วัสดุ ท้าให้ไม่มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานระหว่างกัน ขาดการตรวจสอบข้อมูลก่อนเบิกจ่ายวัสดุท้าให้เกิดการบันทึกข้อมูล
การเบิกจ่ายวัสดุผิดพลาด และไม่มีการจัดท้าเอกสารหลักฐานการเบิกวัสดุท้าให้ข้อมูลวัสดุคงเหลือในบัญชีไม่ตรงกับข้อมูล
วัสดุในคลังสินค้า
3. ด้านการเก็บรักษาและควบคุมวัสดุ ขาดการตรวจสอบสภาพวัสดุในคลังสินค้า ท้าให้วั สดุที่คงเหลือในคลังไม่
พร้อมใช้งานและไม่ตรงตามข้อมูลวัสดุคงเหลือในบัญชี ขาดการจัดเก็บสินค้าที่เป็นระบบ ท้าให้เกิดความยุ่งยากในการค้นหา
และตรวจสอบปริมาณสินค้า และขาดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลคลังสินค้า ท้าให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญหายของสินค้า
ตารางที่ 1 : แสดงผลการประเมินกิจกรรมการควบคุมภายในระบบสินค้าคงคลัง
กิจกรรม
การรับวัสดุ
การเบิกจ่ายวัสดุ
การเก็บรักษาและควบคุมวัสดุ
1.การแบ่งแยกหน้าที่
-ผู้จ่ายวัสดุกับผู้อนุมัติจ่ายเป็น
-ไม่มีการแบ่งแยกหน้าทีแ่ ละความ
บุคคลเดียวกัน โดยให้พนักงานช่าง รับผิดชอบระหว่างหน่วยงานจัดซื้อและพัสดุ
ตัดเป็นผู้จ่ายวัสดุและอนุมัตกิ ารจ่าย -ไม่มีการแบ่งแยกหน้าทีก่ ันอย่างชัดเจน
ระหว่างการจ่ายวัสดุกับการผลิต
2.การอนุมัติ
-พนักงานเป็นผู้รับวัสดุ
เข้าคลังสินค้าเอง และลง
นามในเอกสารการรับ
สินค้าเอง
3.การจัดท้าเอกสาร
-มีการจัดท้าใบเบิกวัสดุเป็นบางครั้ง
หลักฐานและการ
-ไม่ได้จัดท้าใบเบิกวัสดุเพิ่มเติม
บันทึกบัญชี
หากต้องการวัสดุเพิ่มเติม
- เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี -

800

รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7

กิจกรรม
4. การควบคุมทาง
กายภาพ

การรับวัสดุ

การเบิกจ่ายวัสดุ
-ไม่มีเจ้าหน้าที่คลังสินค้าควบคุม
การจ่าย
-ไม่มีการตรวจนับวัสดุที่จ่ายจริง
ก่อนท้าการบันทึกตัด จ้านวนวัสดุ
คงเหลือในบัญชี
-เมื่อมีวัสดุคงเหลือจากการผลิต ไม่
มีการคืนวัสดุเข้าคลัง
-มีการแก้ไขตัวเลขและเปลี่ยนแปลง
จ้านวนวัสดุในใบเบิกวัสดุเอง โดยไม่
มีผู้อนุมัติการแก้ไข และไม่ได้แจ้ง
ข้อมูลให้กับผู้บันทึกบัญชีได้ทราบ

5.การตรวจสอบที่
เป็นอิสระ

-ไม่มีการตรวจสอบข้อมูล
ก่อนบันทึกเข้าสู่ระบบ
-ไม่มีการทดสอบการ
ค้านวณในเอกสารใบสั่ง
ซื้อและใบก้ากับภาษี

-ตรวจสอบข้อมูลในระบบไม่
สม่้าเสมอและไม่มกี ารทดสอบการ
ค้านวณในเอกสารก่อนการบันทึก
ข้อมูล

การเก็บรักษาและควบคุมวัสดุ
- ไม่มีการก้าหนดพื้นที่ที่ชัดเจนในการ
จัดเก็บวัสดุ
- ไม่มีการจัดเก็บวัสดุแยกเป็นหมวดหมู่
- ไม่มีการก้าหนดชื่อและหมายเลขวัสดุ
- ไม่มีการห้ามบุคคลทีไ่ ม่มีหน้าที่เกีย่ วข้อง
เข้าไปในคลังสินค้า
- ไม่มีการจัดท้าบัตรก้ากับวัสดุและบัตรคุม
ยอดวัสดุ
- ไม่มีการจัดท้ารายงานวัสดุที่ไม่เคลื่อนไหว
เพื่อเสนอให้กับผู้บริหาร
- ไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการขนย้ายวัสดุ
- ไม่มีการจัดท้าประกันภัยให้กับวัสดุทั้งหมด
ที่มีอยู่ในคลังสินค้า
- ไม่มีการตรวจสอบวัสดุในคลังอย่าง
สม่้าเสมอ
- มีการยืมวัสดุไปใช้แล้วไม่มกี ารเบิกวัสดุคืน
คลัง

จากการประเมินกิจกรรมการควบคุมภายในระบบสินค้าคงคลัง ผลการศึกษาดังกล่าวได้วิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหา
และสาเหตุทเี่ กี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถอภิปรายผลและระบุ
ประเด็นปัญหาได้เป็น 5 ประเด็นหลักตามกิจกรรมการควบคุมภายใน 5 กิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมด้านการแบ่งแยกหน้าที่ ซึ่งโรงพิมพ์ขาดการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานในคลังสินค้าที่ชัดเจน และ
ขาดเจ้าหน้าที่คลังสินค้าในการควบคุมดูแลสินค้าในคลัง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ มนัญชยา สังฆะบาลี (2553) ได้
ศึกษาเรื่องระบบการควบคุมภายในสินค้าคงเหลือ : กรณีศึกษา บริษัท สยามวาสโก พบว่ามีพนักงานไม่เพียงพอกับปริมาณ
งาน และผลการศึกษาของดวงมณี เกตุแก้ว (2557) ได้ศึกษาเรื่องการประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
ประเภทคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในคลังสินค้าอย่างชัดเจนว่าเริ่มต้นและ
สิ้นสุดที่จุดใด
2. กิจกรรมด้านการอนุมัติ ซึ่งผู้บริหารไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมและก้ากับดูแล ซึ่งจะเห็นได้จากการ
บันทึกรับสินค้าที่ขาดการอนุมัติจากผู้มีอ้านาจโดยให้พนักงานเป็นผู้ด้าเนินการเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิวกร
จงสุขศิริ (2553) ได้ศึกษาเรื่องการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วี แอนด์ พี เซ็นเตอร์ ( 1994)
พบว่าในการรับวัสดุขาดการอนุมัติจากผู้มีอ้านาจ
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3. กิจกรรมด้านการจัดท้าเอกสารหลักฐานและการบันทึกบัญชี ซึ่งโรงพิมพ์ไม่ได้ให้ความส้าคัญกับการจัดท้าเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการติดตามการเคลื่อนไหวของวัสดุ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของศิวกร จงสุขศิริ (2553) และ
สุนันทา ศิริเจริญวัฒน์ (2555) ได้ศึกษาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ภูมิ ไทย คอมซีส
จ้ากัด พบว่าไม่มีการจัดท้าเอกสารหลักฐานในการเบิกวัสดุ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของมนัญชยา สังฆะบาลี (2553) ซึ่ง
พบว่าบริษัทมีการจัดท้าเอกสารในการเบิกวัสดุแต่เอกสารการเบิกวัสดุมีไม่ครบถ้วน
4. กิจกรรมด้านการควบคุมทางกายภาพ ซึ่งโรงพิมพ์ไม่มีการจัดระบบการจั ดเก็บสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ ไม่มีการ
ก้าหนดพื้นที่ในการจัดเก็บที่เหมาะสม และไม่มีการจัดท้าบัตรก้ากับวัสดุ ซึ่งท้าให้ยากต่อการตรวจเช็คและค้นหาสินค้า ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุนันทา ศิริเจริญวัฒน์ (2555) ที่พบว่าขาดการจัดหมวดหมู่สินค้า ไม่มีการก้าหนดหรือตั้ง
รหัสสินค้าเพื่อความสะดวกในการค้นหา ผลการศึกษาของ มนัญชยา สังฆะบาลี (2553) ที่พบว่ากิจการมีสถานที่ในการจัดเก็บ
สินค้าไม่เพียงพอต่อปริมาณสินค้า และผลการศึกษาของดวงมณี เกตุแก้ว (2557) พบว่ากิจการไม่มีหลักฐานแสดงสินค้า
คงเหลือที่เป็นรายงานแยกกันระหว่างผู้ดูแลสินค้าและผู้บันทึกบัญชี
5. กิจกรรมด้านการตรวจสอบที่เป็นอิสระ ซึ่งพนักงานของโรงพิมพ์ขาดการตรวจสอบข้อมูลรายการและรายละเอียด
ในเอกสารก่อนการบันทึกข้อมูล ซึ่งอาจท้าให้เกิดการน้าเข้าข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของมนัญชยา
สังฆะบาลี (2553) ที่พบว่ามีการบันทึกหรือออกเอกสารการรับสินค้าโดยไม่มีการตรวจสอบจ้านวนสินค้ากับข้อมูลในใบสั่งซื้อ
แม้ธุรกิจโรงพิมพ์จะมีระบบการควบคุมภายในสินค้าคงคลังที่ดีเพียงใดก็ตาม แต่สิ่งส้าคัญที่จะท้าให้การควบคุมภายใน
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก็คือ การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน แต่หากระบบการควบคุมภายในไม่ได้รับการ
ตอบสนองหรือมีการละเลยไม่ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก้าหนดไว้ กิจกรรมการควบคุมภายในก็คงไม่เกิดประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ ดังนั้นระบบการควบคุมภายในสินค้าคงคลังจะเกิดผลดีได้หรือไม่นั้นนอกจากการมีกิจกรรมการควบคุมที่
เหมาะสมแล้วจะต้องมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในนั้นอย่างเคร่งครัดด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะส้าหรับโรงพิมพ์กรณีศึกษา
1.1 โรงพิมพ์ควรมีการพิจารณาหรือทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายและ
ดูแลคลังสินค้าให้เหมาะสม
1.2 โรงพิมพ์จะต้องมีระบบการปฏิบัติงานที่ สอดคล้องกันทั้งระบบตั้งแต่การรับสินค้า การเบิกจ่าย และ
การดูแลรักษาสินค้าในคลังสินค้า ซึ่งมีการน้าเอากิจกรรมการควบคุมภายในมาใช้ในการออกแบบหรือวางระบบ เพื่อท้าให้การ
ท้างานมีความชัดเจน ถูกต้อง ไม่ซ้าซ้อน และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
1.3 โรงพิมพ์ควรมีการจัดเก็บสินค้าที่เป็นระบบ รวมถึงการจัดผังหมวดหมู่สินค้า การพิจารณาปริมาณ
สินค้าที่ต้องจัดเก็บให้สอดคล้องกับพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า และการก้าหนดลักษณะของพื้นที่จัดเก็บให้เหมาะสมกับลักษณะ
ทางกายภาพของสินค้า
2. ข้อเสนอแนะส้าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเฉพาะระบบสินค้าคงคลังเท่านั้น ควรมีการศึกษาระบบอื่นเพิ่มเติม
เช่น ระบบจัดซื้อ ระบบผลิต เนื่องจากข้อมูลของระบบดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน ซึ่งอาจมีกิจกรรมที่ส่งผล
กระทบต่อสาเหตุที่ท้าให้เกิดข้อผิดพลาดในรายงานข้อมูลวัตถุดิบนอกเหนือจากระบบที่ผู้วิจัยได้ศึกษาไว้แล้ว
2.2 สามารถน้าผลที่ได้จากการประเมินในครั้งนี้ไปท้าการศึกษาข้อมูลในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้าโดยการออกแบบผังการจัดเก็บวัสดุ เพื่อให้ค้นหาและหยิบใช้วัสดุ ต่าง ๆ ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากธุรกิจโรงพิมพ์ที่ท้าการศึกษานี้ยังไม่มีระบบการบริหารจัดการคลังวัสดุที่ดีเพียงพอ
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การส้ารวจการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ของกลุ่มตรวจสอบงบการเงิน
ส้านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The Survey of the Audition Practices Based on Deming Cycle (PDCA)
in Auditing Section, the Northeatern Provincial Audit Office
1

กรองกาญจน์ สนธิประสาท
ปวีนา กองจันทร์

2

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส้ารวจการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ของกลุ่มตรวจสอบ
งบการเงิน ส้านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบบัญชี โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลระดับการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของข้าราชการ ต้าแหน่ง
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน กลุ่มตรวจสอบงบการเงิน ส้านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน One Sample t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติงาน
กับระดับการปฏิบัติงานเฉลี่ยโดยรวม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติงานตรวจสอบบั ญ ชี ตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA)
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผนการตรวจสอบ 2) ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ และ 3) การ
รายงานผลการตรวจสอบ แต่ยังมีบางกิจกรรมมีระดับ การปฏิบัติงานที่ต่้า กว่าระดับการปฏิบัติงาน เฉลี่ยโดยรวมอย่างมี
นัยส้าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ซึ่งอาจกระทบคุณภาพการตรวจสอบ
คำสำคัญ: ตรวจสอบบัญชี วงจรเดมมิ่ง (PDCA) ส้านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Abstract
This research aims to survey the auditing practices based on Deming Cycle (PDCA) in the Auditing
Section, the Northeastern Provincial Audit Office and to propose the guideline to improve the
auditing processes. The questionnaires were used to collect data about the level of auditing practices of
the audit official currently working at the Northeastern Provincial Audit Office. The inferential statistic, as
One Sample t-test, was used for data analysis in order to determine the difference between an
average level of the auditing practices and the overall average level of the auditing practices. The results
reveal that the samples had the highest level of auditing practices following Deming Cycle (PDCA) in three
processes which are 1) the audit planning process, 2) the auditing process, and 3) the reporting process.
However some activities were practiced under the overall average practices significantly at 99% level of
confident which may affect the quality of the auditing.
Keywords: Auditing, Deming Cycle (PDCA), Provincial Audit Office, the Northeastern
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บทน้า
ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (Office of the Auditor General of Thailand: OAG) มีหน้าที่หลักในการ
ตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหนึ่งหน่วยรับตรวจหลัก ที่ทางส้านักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดจะต้องด้าเนินการตรวจสอบ โดยตรวจสอบตามคู่มือการตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปี พ.ศ. 2555 เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า การด้า เนิ น งานจะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นเรื่ อ งของการ
บริ ห ารจั ด การ การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหน่วยรับตรวจ และรายงานทางการเงินที่จัดท้าขึ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง
เชื่อถือได้ และทันกาล ซึ่ ง การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบของส้า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ หรื อ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงาน (ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน , 2554) และเพื่อให้
มั่นใจได้ว่ า การปฏิ บัติงานของส้า นัก งานฯ มีป ระสิท ธิภ าพและระบบการควบคุม ภายในที ่ก้า หนดไว้มีอ ย่า งเพีย งพอ
เหมาะสม และน้าไปปฏิบัติจริง และข้อ ตรวจพบจากการตรวจสอบจะได้รับ การปรับ ปรุงแก้ไ ขอย่า งเหมาะสมทัน เวลา
และสอดคล้อ งกับ สถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงมีการจัดท้ารายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก้าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
เป็นประจ้าทุกปี
แต่ อย่ างไรก็ ตาม จากผลการประเมิ นผลการควบคุ มภายในของส้านั กงานการตรวจเงิ นแผ่ นดิ น ในปี งบประมา ณ
2556 - 2558 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี พบว่า บุค ลากรของส้า นัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ยังมิไ ด้ป ฏิบัติต ามขั้น ตอน
การตรวจสอบงบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามคู่มือที่ก้าหนด ส่งผลให้การปฏิบัติงานตรวจสอบไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ก้าหนดไว้ เกิดความล่าช้าในการรายงานผลการปฏิบัติการ (ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน , 2556, 2557, 2558)
เมื่อส้า รวจเนื้อหาของการประเมิน พบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าว มิได้มุ่งเน้นในรายละเอียดของขั้นตอน
การปฏิบัติงาน อันส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีไม่ทราบถึงข้ อบกพร่องในกระบวนการท้างานที่แท้จริงว่าเกิดขึ้นที่
ขั้นตอนใด
แนวคิดหนึ่งที่ช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ คือ วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือ วงจรพีดีซีเอ
(PDCA : Plan – Do – Check – Act Cycle) เป็นแนวคิดที่น้าเสนอหลักการในการท้างานให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
แผน สามารถควบคุม และตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ตลอดทั้งกระบวนการท้างาน และเกิดการพัฒนากระบวนการ
ท้างานอย่างต่อเนื่อง (Demingin Mycoted, 2004 อ้างใน สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ , 2542) ตามแนวคิดวงจรเดมมิ่ง (PDCA)
เน้นว่า ในการท้างานต้องประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนการวางแผน (Plan) ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน
(Do) ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) และขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข (Act) ซึ่งหลายงานวิจัย (พรรณราย ค้าจันทร์ดี ,
2551; สมพร วงศ์วิธูน, 2555; อรชา เขียวมณี, 2556; นารี โม่งประณีต, 2557; พรปวีณ์ ค้าตาพันธ์, 2557; วันปะเสิด
แก้วมะนีไช, 2558) เชื่อว่า หากองค์กรมีการปฏิบัติงานตามแนวคิดนี้ จะท้าให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการท้างาน ดังนั้น จึงมี
การน้าแนวคิดวงจรเดมมิ่งมาประยุกต์ใช้ในการส้ารวจการด้าเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อให้ทราบถึงว่ากระบวนการ
ท้างานขององค์กรเป็นไปตามแนวคิดของวงจรเดมมิ่งหรือไม่ เพื่อให้องค์กรทราบถึงข้อบกพร่องในกระบวนการท้างานและ
สามารถปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก้าหนดไว้ รวมถึงกระบวนการท้างานมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
โดยเลือกส้านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ศึกษาส้าหรับงานวิจัยในครั้งนี้
เนื่อ งจากภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ เป็น พื้น ที่ที่มี ส้า นัก ตรวจเงิน แผ่น ดิน จัง หวัด เป็น ส่ว นใหญ่ โดยมี ส้า นัก ตรวจเงิน
แผ่นดิน จังหวัด จ้า นวน 20 แห่ง คิด เป็น ร้อ ยละ 26.31 ของทั้งประเทศ มากเป็น ล้า ดับ ที่ส องรองมาจากภาคกลางที่มี
ส้านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด จ้านวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.63 ของทั้งประเทศ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อส้ารวจการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ของกลุ่มตรวจสอบงบการเงิน ส้านักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเสนอแนวทางในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบบัญชี
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการ ต้าแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน กลุ่มตรวจสอบงบ
การเงิน ส้านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้านวน 170 ราย (ข้อมูลจากการสอบถามทาง
โทรศัพท์กับส้านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้านวน 20 แห่ง ณ เดือน สิงหาคม 2559)
2. ขอบเขตเนื้อหาในการวิจัย คือ แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามคู่มือการตรวจสอบงบการเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2555 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (พรรณราย ค้าจันทร์ดี, 2551) ของส้านักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัด 3 ด้าน คือ การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบ และจ้าแนกตาม
วงจรเดมมิ่ง (PDCA) 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การสอบทาน (Check) และการด้าเนินการแก้ไข
ปรับปรุง (Act)
3. ขอบเขตด้านวิธีการวิจัย ในงานวิจัยนี้ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล เน้นเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการส้ารวจการปฏิบตั ิงานตรวจสอบบัญชีตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
กรอบแนวคิดที่ใช้วิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
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ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องถือปฏิบัติประกอบ
ด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการตรวจสอบ ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ และด้านการรายงานผลการตรวจสอบตาม
แนวคิดของวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ การด้าเนินงานแต่ละขั้นตอน จะต้องประกอบด้วย ขั้นตอน
การวางแผน (Plan) ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน (Do) ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) และขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข (Act)
(วรภัทร์ ภู่เจริญ, 2542; วิฑูรย์ สิมะโชคดี, 2542; อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์, 2555) ดังนั้น งานตรวจสอบบัญชีของ สตง.สามารถ
จ้าแนกขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามแนวคิดของวงจรเดมมิ่ง (PDCA) (ตามภาพที่ 1) มีรายละเอียดดังนี้ (ส้านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน, 2555; พรรณราย ค้าจันทร์ดี, 2551)
1. ด้านการวางแผนการตรวจสอบ เป็นการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการคัดเลือกหน่วยรับตรวจเพื่อเข้าท้าการตรวจสอบประจ้าปี
และจัดสรรทรัพยากรบุคคลตามความเสี่ยงที่ประเมินได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ดังนี้
1.1 ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการวางแผนการตรวจสอบ (Plan) หมายถึง ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยรับตรวจ เพื่อใช้ประกอบการประเมินความเสีย่ ง
1.2 ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ (Do) หมายถึง ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ โดย
ประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยงจากการควบคุม ในระดับ งบการเงิน และน้า ผลลัพ ธ์ที่ไ ด้ม าค้า นวณค่า ความ
เสี่ยงจากการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาคัดเลือกหน่วยรับตรวจที่จะท้าการตรวจสอบประจ้าปี พร้อมทั้งจัดสรรทรัพยากรในการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.3 ขั้นตอนการสอบทานการวางแผนการตรวจสอบ (Check) หมายถึง ขั้นตอนการสอบทานแบบประเมิน
ความเสี่ยง การค้านวณความเสี่ยง และการจัดสรรทรัพยากรที่จะใช้ในการตรวจสอบ
1.4 ขั้นตอนการแก้ไขปรับแผนการตรวจสอบ (Act) หมายถึง ขั้นตอนการด้าเนินการแก้ไขเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์ รวมถึงการอนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบ กรณีการตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผนที่ก้าหนด
2. ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี เป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานสอบบัญชีตามแนวการตรวจสอบ เพื่อให้
การตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ดังนี้
2.1 ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Plan) หมายถึง ขั้นตอนการแบ่งแยกหน้าที่ในการ
ตรวจสอบ ศึกษาท้าความเข้าใจรายการที่ปรากฏในงบการเงิน และวัตถุประสงค์ของแนวการตรวจสอบที่จะต้องจัดท้า
2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Do) หมายถึง ขั้น ตอนการประเมิน ความเสี่ย งสืบ เนื่อ งและความ
เสี่ย งจากการควบคุม ในระดับยอดคงเหลือในบัญชีและประเภทรายการ เพื่อก้าหนดขอบเขตในการตรวจสอบ (ปริมาณ
หลักฐาน) และเลือกวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม โดยจดบันทึกรายละเอียดของข้อมูล ขอบเขต และวิธีการตรวจสอบไว้ใน
กระดาษท้าการ พร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และจัดท้าสรุปผลการตรวจสอบ
2.3 ขั้นตอนการสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Check) หมายถึง ขั้นตอนการสอบทานการปฏิบัติงานว่า
เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ก้าหนดไว้หรือไม่ การจัดท้าแนวการตรวจสอบ กระดาษท้าการ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมี
ความถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่
2.4 ขั้นตอนการแก้ไขการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Act) หมายถึง ขั้นตอนการด้าเนินการแก้ไขเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์ การขออนุ มั ติ ป รั บ แผนการตรวจสอบ กรณี ก ารตรวจสอบไม่ เ ป็ น ไปตามแผนที่ ก้า หนด รวมถึ ง การบั น ทึ ก
ข้ อ บกพร่ อ งที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เพื่อน้าไปใช้ในการวางแผนการตรวจสอบครั้งถัดไป
3. ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ เป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินข้อตรวจพบจากการตรวจสอบการแสดง
ความเห็น รูปแบบรายงานผู้สอบบัญชี หนังสือถึงผู้บริหาร และการติดตามผลการตรวจสอบประกอบด้วย ขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ดังนี้
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3.1 ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการสรุปผลและจัดท้ารายงาน (Plan) หมายถึง ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของรายการที่มีสาระส้าคัญ รูปแบบการแสดงความคิดเห็น หนังสือถึงผู้บริหาร รวมถึงงบการเงินล่าสุดและ
รายงานของผู้สอบบัญชีงวดก่อน (ถ้ามี)
3.2 ขั้นตอนการจัดท้าข้อสรุปผลและรายงานผู้สอบบัญชี (Do) หมายถึง ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลที่ตรวจ
พบ น้ามาประเมินผลกระทบที่มีต่องบการเงิน เพื่อเสนอเข้าเป็นรายการปรับปรุง แจ้งให้หน่วยรับตรวจด้าเนินการ เพื่อ
น้ามาประกอบการแสงความคิดเห็นต่องบการเงิน รูปแบบรายงานผู้สอบ และจัดท้าหนังสือถึงผู้บริ หาร (ข้อสังเกตจากการ
ตรวจสอบงบการเงิน) อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งติดตามผลการตรวจสอบในงวดบัญชีก่อน (ถ้ามี) ว่าหน่วยรับตรวจมีการ
ด้าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้วหรือไม่อย่างไร
3.3 ขั้นตอนการสอบทานการสรุปผลและรายงานผู้สอบบัญชี (Check) หมายถึง ขั้นตอนการสอบทานการ
ประเมินผลกระทบที่มีต่องบการเงิน การด้าเนินการปรับปรุงแก้ไข การแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน รูปแบบรายงาน
ผู้สอบบัญชี การจัดท้าหนังสือถึงผู้บริหาร และการติดตามผลการตรวจสอบในงวดบัญชีก่อน (ถ้ามี)
3.4 ขั้นตอนการแก้ไขข้อสรุปผลและรายงานผู้สอบบัญชี (Act) หมายถึง ขั้นตอนการแก้ไขข้อผิดพลาดที่
ตรวจพบจากขั้นตอนการสอบทาน
หากผู้ปฏิบัติงานมีระดับการปฏิบัติงานในขั้นตอนใดน้อย แสดงว่าการปฏิบัติงานในขั้นตอนนั้นยังไม่สมบูรณ์
และอาจส่งผลต่อคุณภาพงานตรวจสอบได้
วิธีด้าเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อส้ารวจการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
บัญชี ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ถูก พัฒนามาจากคู่มือการตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2555 ร่วมกับแนวคิดวงจรเดมมิ่ง (PDCA) และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สังกัดส้านักตรวจเงิน แผ่นดิน
จังหวัดมหาสารคาม ต้าแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช้านาญการ จ้านวน 4 ราย ประกอบด้วย หัวหน้า สายกลุ่ม
ตรวจสอบงบการเงิน 2 ราย และข้า ราชการ กลุ่ม ตรวจสอบงบการเงิน 2 ราย จนได้ขั้น ตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
บัญชีตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ทั้งสิ้นจ้านวน 88 ข้อ แบ่งเป็น ด้านการวางแผนการตรวจสอบ จ้านวน 26 ข้อ ด้านการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ จ้านวน 27 ข้อ และด้านการรายงานผลการตรวจสอบ จ้านวน 35 ข้อ
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ก้าหนดค่าคะแนนจากการปฏิบัติตามแนวทางที่ระบุ
ในแบบสอบถามหรือแนวทางปฏิบัติที่ระบุในแบบสอบถามเกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานจริง เป็น 1 คะแนน แต่ห ากไม่มี
การปฏิ บั ติ ก้า หนดให้ ค่ า เป็ น 0 คะแนน ซึ่ ง แบบสอบถามได้ ผ่ า นการตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นของเนื้ อ หา
โดยอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของข้อค้าถาม
จากผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี จ้านวน 10 ราย ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามไม่ไ ด้มีข้อ ทัก ท้ว งเกี่ย วกับ ค้า ถาม และใช้เ วลา
ในการตอบแบบสอบถามประมาณ 15 นาที (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555)
2. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัย วิเ คราะห์ข้อ มูล ทั่ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถามโดยใช้ส ถิติเ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แ ก่
การแจกแจงความถี่ (Frequency) และการค้านวณค่าร้อยละ (Percentage) ในส่วนของการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
ตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ผู้วิจัยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์
ระดับ การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญ ชี และใช้ส ถิติเ ชิงอนุม าน (Interferential Statistics) วิธี One Sample t-test
(ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และดิเรก ศรีสุโข, 2551) เพื่อจ้าแนกว่ากิจกรรมใดมีการปฏิบัติงานน้อยกว่า
ระดับการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับนัยส้าคัญ 0.01 โดยก้าหนดสมมติฐานว่า
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H1 : ระดับการปฏิบตั ิงานในแต่ละกิจกรรมแตกต่างกันกับระดับการปฏิบัตเิ ฉลี่ยโดยรวม
หาก ค่า t ของแต่ละกิจกรรม มีค่ามากกว่า ค่ าวิกฤต (t ตาราง = 2.6114) ผลการทดสอบจะยอมรับ H1 คือ
กิจกรรมนั้น มีระดับการปฏิบัติงานที่แตกต่างจากระดับการปฏิบัติงานเฉลี่ยโดยรวม อย่างมีนัยส้าคัญ แปลความได้ว่า
กิจกรรมนั้นมีระดับการปฏิบัติที่น้อยกว่าระดับการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยอย่างมีนัยส้าคัญ
ผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการท้างานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ด้ารงต้าแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน
ช้านาญการ ด้าเนินการตรวจสอบงบการเงินเฉลี่ยต่อปี จ้านวน 6 – 10 งบ และมีการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามวงจรเดมมิ่ง
(PDCA) ดังนี้
1. ผลการส้ารวจการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA)
1.1 ด้านการวางแผนการตรวจสอบ พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานในขั้นตอนการสอบทาน
การวางแผนการตรวจสอบ (Check) มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 0.9592 รองลงมา คือขั้นตอนการเตรียมการก่อนการวางแผน
การตรวจสอบ (Plan) และขั้น ตอนการวางแผนการตรวจสอบ (Do) โดยมีค่า เฉลี่ย 0.9583 และ 0.8942 ตามล้า ดับ
และมีการปฏิบัติงานในขั้นตอนการแก้ไขปรับแผนการตรวจสอบ (Act) น้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 0.8849 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ระดับการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ด้านการวางแผนการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA)
S.D.
ระดับ
x
1. ด้านการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
1.1 การเตรียมการก่อนการวางแผนการตรวจสอบ (Plan)
1.2 การวางแผนการตรวจสอบ (Do)
1.3 การสอบทานการวางแผนการตรวจสอบ (Check)
1.4 การแก้ไขปรับแผนการตรวจสอบ (Act)

0.9583
0.8942
0.9592
0.8849

0.11414
0.14684
0.12179
0.19705

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ล้าดับที่
2
3
1
4

1.2 ด้ า นการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ พบว่ า โดยรวมผู้ ต อบแบบสอบถามปฏิ บั ติ ง านในขั้ น ตอนการสอบทาน
การปฏิบัติ งานตรวจสอบ (Check) มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 0.9694 รองลงมา คือ ขั้นตอนการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ (Do) และ
ขั้ น ตอนการเตรี ย มการก่ อ นการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ (Plan) โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 0.9486 และ 0.9484 ตามล้า ดั บ และ
มีการปฏิบตั ิงานในขั้นตอนการแก้ไขการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ (Act) น้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลีย่ 0.8765 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : ระดับการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามวงจรเดมมิง่ (PDCA)
S.D.
ระดับ
x
2. ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2.1 การเตรียมการก่อนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Plan)
0.9484 0.11323
มากที่สุด
2.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Do)
0.9486 0.12162
มากที่สุด
2.3 การสอบทานการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ (Check)
0.9694 0.09134
มากที่สุด
2.4 การแก้ไขการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ (Act)
0.8765 0.17531
มากที่สุด

- เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี -

ล้าดับที่
3
2
1
4
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1.3 ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานในขั้นตอนการเตรียมการก่อนการ
สรุปผลและจัดท้ารายงาน (Plan) มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 0.9856 รองลงมา คือ ขั้นตอนการสอบทานการสรุปผล รายงาน
ผู้สอบบัญชี และขั้นตอนการติดตามผลการตรวจสอบ (Check) และขั้นตอนการจัดท้าข้อสรุปผล รายงานผู้สอบบัญชี และ
การติดตามผลการตรวจสอบ (Do) โดยมีค่าเฉลี่ย 0.9682 และ 0.9487 ตามล้าดับ และมีการปฏิบัติงานในขั้นตอนการแก้ไข
ข้อสรุปผลและรายงานผู้สอบบัญชี (Act) น้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 0.9257 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ระดับการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA)
3. ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ
3.1 การเตรียมการก่อนการสรุปผลและจัดท้ารายงาน (Plan)
3.2 การจัดท้าข้อสรุปผล รายงานผู้สอบบัญชี และการติดตาม
ผลการตรวจสอบ (Do)
3.3 การสอบทานการสรุปผล รายงานผู้สอบบัญชี และการติดตาม
ผลการตรวจสอบ (Check)
3.4 การแก้ไขข้อสรุปผลและรายงานผู้สอบบัญชี (Act)

x

S.D.

ระดับ

ล้าดับที่

0.9856
0.9487

0.08389
0.10378

มากที่สุด
มากที่สุด

1
3

0.9682

0.08995

มากที่สุด

2

0.9257

0.16566

มากที่สุด

4

2. การทดสอบสมมติฐานเพื่อจ้าแนกกิจกรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญ ชีที่มีร ะดับ การปฏิบัติงานแตกต่า ง
จากระดับการปฏิบัติงานเฉลี่ยโดยรวม พบว่า ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติงานในแต่ละกิจ กรรมมีร ะดับ การปฏิบัติงานเป็น ไป
ตามการปฏิบัติงานเฉลี่ยโดยรวม แต่ยังมีกิจกรรมในบางขั้นตอนที่มีระดับการปฏิบัติไม่เป็นไปตามการปฏิบัติงานเฉลี่ยโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (ดังตารางที่ 4) ซึ่งอาจกระทบคุณภาพการตรวจสอบ โดยแบ่งเป็น
3 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านการวางแผนการตรวจสอบ ในขั้นตอนการวางแผนตรวจสอบ (Do) ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดการด้าเนินงาน ประกอบการคัดเลือกหน่วยรับตรวจ และขั้นตอนการแก้ไขปรับแผนการตรวจสอบ
(Act) ได้แก่ การได้รับอนุมัติขยายแผนการตรวจสอบ ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
2.2 ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ ในขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Do) ได้แก่ การทบทวนแนว
การตรวจสอบในระหว่างการตรวจสอบ ในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงหรือการตรวจสอบไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย
และขั ้น ตอนการแก้ไ ขการปฏิบ ัต ิง านตรวจสอบ ( Act) ได้แ ก่ การขออนุม ัต ิข ยายแผนการตรวจสอบเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา ในกรณีที่ ไม่สามารถตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
2.3 ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ ในขั้นตอนการแก้ไขข้อสรุปผลและรายงานผู้สอบบัญชี (Act) ได้แก่
การจัดท้าบันทึกชี้แจง หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการสอบทานที่ไม่สามารถด้าเนินการแก้ไขได้
ตารางที่ 4 : สรุปกิ จ กรรมที่ มี ร ะดั บ การปฏิ บั ติ ที่ น้ อ ยกว่ า ระดั บ การปฏิ บั ติ ง านเฉลี่ ย โดยรวมอย่ า งมี นั ย ส้า คั ญ
การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA)
1. ด้านการวางแผนการตรวจสอบ
1.1 ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ (Do)
กิจกรรมสัมภาษณ์ผู้บริหารเกีย่ วกับภาพรวมของผลการด้าเนินการตามภารกิจ
กิ จ กรรมสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล การด้า เนิ น งานด้ า นบริ ห าร
ความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
รวม
- เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี -

x

S.D.

t

0.63
0.65

0.486
0.479

6.4093*
6.0107*

0.8942

0.14684
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การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA)
1.2 ขั้นตอนการแก้ไขปรับแผนการตรวจสอบ (Act)
กิจกรรมได้รับการอนุมัติขยายแผนการตรวจสอบ ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาตามแผน การตรวจสอบที่ก้าหนด เช่น
กรณีการได้รับเอกสารล่าช้า การลาป่วยของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ เป็นต้น
รวม
2. ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Do)
กิ จ กรรมในกรณี ที่ ส ถานการณ์ เ ปลี่ ย นแปลงหรื อ การตรวจสอบไม่ เ ป็ น ไปตาม
ที่คาดหมาย ได้มีการทบทวนแนวการตรวจสอบในระหว่างการตรวจสอบ พร้อมทั้ง
บั น ทึ ก เหตุ ผ ลและการปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารตรวจสอบ เมื่ อ แนวการตรวจสอบที่
ก้าหนดไว้ไม่เหมาะสม
รวม
2.2 ขั้นตอนการแก้ไขการปฏิบัตงิ านตรวจสอบ (Act)
กิจกรรมในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา
ตามแผนการตรวจสอบที่ก้าหนด เช่น การได้รับเอกสารล่าช้า การลาป่วยของ
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ เป็นต้น ได้มีการจัดท้าขออนุมัติขยายแผนการตรวจสอบ
เสนอต่อผู้อ้านวยการส้านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
รวม
3. ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ
3.1 ขั้นตอนการแก้ไขข้อสรุปผลและรายงานผู้สอบบัญชี (Act)
กิจกรรมจัดท้าบันทึกชี้แจง หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการสอบทานที่ไม่สามารถ
ด้าเนินการแก้ไขได้
รวม
หมายเหตุ: * หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติทรี่ ะดับนัยส้าคัญ 0.01

x

S.D.

t

0.77

0.422

3.2101*

0.8849

0.19705

0.84

0.366

0.9486

0.12162

0.70

0.461

0.8765

0.17531

0.84

0.366

0.9257

0.16566

3.4983*

4.5140*

2.7607*

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าข้าราชการ ต้าแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน กลุ่มงานตรวจสอบงบการเงิน ส้านักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัด ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีเป็นไปตามหลักการของวงจรเดมมิ่ง
(PDCA) อยู่ในระดับมากที่สุด แต่ยังมีบางขั้นตอนที่มีการปฏิบัติงานค่อนข้างน้อยและยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งอาจส่งผลต่อ
คุณภาพการตรวจสอบ (Auditing Quality) ในเรื่องของการแสดงข้อมูลที่เป็นไปตามความจริง การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง
ตามควร การเสนอรายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ขาดสารสนเทศที่ส้าคัญ และการเสนอรายงานอย่างทันกาล ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในรหัส 2420 ของสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of internal Auditors:
IIA, 2545) จากผลการศึกษา สามารถระบุปัญหาในการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. ระยะเวลาในการตรวจสอบที่มีอย่างจ้ากัด เนื่องจากส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) เป็นผู้ก้าหนด
แผนการตรวจสอบประจ้าปี และมอบนโยบายให้แก่ส้านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดด้าเนินการตามแผน ที่ก้า หนด และมี
การก้า หนดหลัก เกณฑ์ก ารจัด สรรทรัพ ยากรเพื่อ ใช้ใ นการตรวจสอบ โดยให้ยึด ถือ ตาม คู่มือ การตรวจสอบงบการเงิน
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2555 ซึ่ งการก้า หนดจ้า นวนผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบ
- เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี -
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ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง อาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมิได้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน (ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2556, 2557, 2558) เห็นได้จากผลการศึกษา พบว่า มีระดับการปฏิบัติของ
กิจ กรรมสัม ภาษณ์ผู้บ ริห ารเกี ่ย วกับ ภาพรวมของผลการด้า เนิน การตามภารกิจ และกิจ กรรมสัม ภาษณ์ผู ้บ ริห าร
เกี่ย วกับ ข้อ มูล การด้า เนิน งานด้า นบริห ารความเสี่ย งและการควบคุม ภายในค่อ นข้า งน้อ ย ในขั้น ตอนการวางแผนการ
ตรวจสอบ (Do) ด้านการวางแผนการตรวจสอบ โดยมีค่า t ค้านวณได้ เท่ากับ 6.4093 และ 6.0107 ตามล้าดับ แสดงให้เห็ น
ว่า ผู้ปฏิบัติงานประเมินความเสี่ยงจากการตรวจสอบเอกสารเพียงอย่างเดียว และละเลยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการด้าเนินงาน เพื่อน้ามาประกอบการคัดเลือกหน่วยรับตรวจเข้า
แผนการตรวจสอบประจ้าปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการในการตรวจสอบบัญชี ในขั้นตอนก่อนการวางแผนการตรวจสอบ
ซึ่งในคู่มื อการตรวจสอบงบการเงิ นระบุว่ า ผู้ส อบบั ญชี ควรมี การส้า รวจสภาพแวดล้ อม ต่า ง ๆ และสัม ภาษณ์เ จ้า หน้ า ที่
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดการด้าเนินงานของหน่วยรับตรวจ ก่อนด้าเนินการประเมินความเสี่ยงทุกครั้ง เพื่อให้
ทราบถึงข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อความถูกต้องของงบการเงิน (ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2555)
รวมถึงมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมการได้รับอนุมัติขยายแผนการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา ในกรณีที่ไม่สามารถ
ด้า เนิน การตรวจสอบให้แ ล้ว เสร็จ ได้ภ ายในระยะเวลาตามแผนที่ก้า หนด และกิจ กรรมการจัด ท้า บัน ทึก เพื่อ ขออนุมัติ
ขยายแผนการตรวจสอบค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการขอขยายแผนการตรวจสอบ ในขั้นตอ นการแก้ไข
ปรับแผนการตรวจสอบ (Act) ด้านการวางแผนการตรวจสอบ และในขั้นตอนการแก้ไขการปฏิบัติงานตรวจสอบ ( Act)
ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยมีค่า t ค้านวณได้ เท่ากับ 3.2101 และ 4.5140 ตามล้าดับ โดยอาจส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก้าหนดไว้ รวมถึงการเกิดความล่าช้าในการรายงานผลการปฏิบัติการ (ส้านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน, 2556, 2557, 2558) สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา แก้วรัตนปัทมา (2556) ที่ศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคของการตรวจสอบงบการเงินหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ของส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ บว่า
ระยะเวลาในการตรวจสอบไม่ เ พี ย งพอ เนื่ อ งจากในแต่ ล ะปี มี ห น่ ว ยรั บ ตรวจที่ ต้ อ งท้า การตรวจสอบเป็ น จ้า นวนมาก
แต่อัตราก้าลังคนมีไม่เพียงพอ จึงท้าให้การตรวจสอบในแต่ละหน่วยงานต้องจ้ากัดระยะเวลาการตรวจสอบให้น้อยลง
2. วัฒ นธรรมในการปฏิบัติงานที่เ น้น การปฏิบัติต ามค้า สั่ง (Power Distance) ตามแนวคิด ของ Hofstede
(อ้า งใน นิส ิต มโนตั ้ง วรพัน ธ์ , 2553) ผู้ ปฏิ บั ติงานของส้ า นั กงานการตรวจเงิน แผ่น ดิ น จะผู้ ปฏิ บั ติงานตามค้ า สั่ง ของ
ผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ไม่ตั้งแง่ สงสัย เห็นได้จากผลการศึกษา พบว่า มีระดับการปฏิบัติกิจกรรมในกรณีที่สถานการณ์
เปลี่ยนแปลงหรือการตรวจสอบไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย ได้มีการทบทวนแนวการตรวจสอบในระหว่างการตรวจสอบ
พร้อมทั้งบันทึกเหตุผลและการปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบ เมื่อแนวการตรวจสอบที่ก้าหนดไว้ไม่เหมาะสม และกิจกรรม
จัดท้าบันทึกชี้แจง หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการสอบทานที่ไม่สามารถด้าเนินการแก้ไขได้ค่อนข้างน้อย ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ (Do) ด้ า นการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ และในขั้ น ตอนการแก้ ไ ขข้ อ สรุ ป ผลและรายงานผู้ ส อบบั ญ ชี (Act)
ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ โดยมีค่า t ค้านวณได้ เท่ากับ 3.4983 และ 2.7607 ตามล้าดับ ซึ่งเกิดจากการก้าหนด
นโยบายและแผนการตรวจสอบจากส่วนกลาง ผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติงานตามนั้น ผู้ปฏิบัติงานละเลยการทบทวนแนวการตรวจสอบ
ในระหว่างการตรวจสอบ เพราะยึดการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงท้าให้การตรวจสอบ
ไม่เป็นไปตามที่คาดหมายหรือเมื่อแนวการตรวจสอบที่ก้าหนดไว้ไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเฉพาะหน้า ซึ่งอาจขัดกับ
แนวทางตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย และไม่ได้จัดท้าบันทึกชี้แจง ในกรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการสอบทานที่ไม่สามารถ
ด้าเนินการแก้ไขได้ ซึ่ง นิสิต มโนตั้งวรพันธ์ (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององค์กรในประเทศไทย พบว่า วัฒนธรร ม
องค์กรในประเทศไทยให้ความส้าคัญกับการนับถือล้าดับอาวุโส และตัวบุคคลไม่กล้าแสดงความคิดเห็น โดยการหลีกเลี่ยง
การตัดสินใจด้วยตนเอง เพราะกลัวความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ปฏิบัติจึงปฏิบัติงานตามรูปแบบหรือ แนวทาง
ที่ก้าหนด และเมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด้าเนินการสอบถามการปฏิบัติงานแล้วพบข้อผิดพลาด ผู้ปฏิบัติงานก็จะด้าเนินการแก้ไข
ตามผลที่ได้จากการสอบทานดังกล่าวทั้งหมด
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะส้าหรับการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
จากการอภิปรายผลข้างต้น เห็นได้ว่าส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีเป็นไปตามวงจรเดมมิ่ง
(PDCA) แต่ยังมีบางขั้นตอนที่ยังมิได้มีการปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น
ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรมีการด้าเนินการ ดังต่อไปนี้
1.1 ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) ควรให้ส้านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด มีส่วนร่วมในการก้าหนด
แผนการตรวจสอบประจ้าปี เพื่อให้ได้แผนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่แท้จริง
1.2 ส้า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ควรมี ก ารก้า หนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณา ขยายแผนการตรวจสอบ
เพื่อ ให้ก ารปฏิบัติง านตรวจสอบบัญ ชีส ามารถด้า เนิน การได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล อัน จะส่ง ผลให้ไ ด้
ผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล
1.3 ควรสนั บ สนุ น ให้ มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การในรู ป แบบที่ ใ ห้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการกระบวนการท้างาน แทนที่จะให้ผู้บริหารเป็นผู้สั่งการเพียงทางเดียว
2. ข้อเสนอแนะส้าหรับงานวิจัยต่อไป
2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA)
2.2 ควรศึกษาบทบาทของการใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) ที่มีต่อคุณภาพงานสอบบัญชี
2.3 เพิ่มการศึกษาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ในพื้นทีอ่ ื่น ๆ
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก้าไรกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The Relationship between Earnings Quality and Cost of Equity of
Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand
สุทธิลักษณ์ แสนกล้า1
ธารินี พงศ์สุพัฒน์2
3
ไพบูลย์ ผจงวงศ์
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก้าไรกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2557 จ้านวนทั้งสิ้น 1,153 ตัวอย่าง โดย
แบ่งตัววัดคุณภาพก้าไรออกเป็น 7 ตัววัด ตามงานวิจัยของ Francis et al. (2004) ประกอบด้วย คุณภาพของรายการคงค้าง
ความมีเสถียรภาพ ความสามารถในการพยากรณ์ ความสม่้าเสมอ ความเกี่ยวข้องกับราคาหุ้น ความระมัดระวัง และความทัน
ต่อเวลา ส่วนต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้ นวัดจากแบบจ้าลองการก้าหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM) และท้าการวิเคราะห์ผลโดยใช้
สมการถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพของรายการคงค้าง ความมีเสถียรภาพ และความเกี่ยวข้องกับราคาหุ้นมีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางตรงข้ามกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ในขณะที่ ความสามารถในการพยากรณ์มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ซึ่งขัดแย้งกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนความสม่้าเสมอ ความ
ระมัดระวัง และความทันต่อเวลา พบว่าไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้ น นอกจากนี้ยัง
พบว่าตัวแปรควบคุมบางตัว ได้แก่ ขนาดของกิจการ และภาระผูกพันทางการเงิน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับต้นทุน
ของส่วนผู้ถือหุ้น
คำสำคัญ: คุณภาพก้าไร ต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น แบบจ้าลองการก้าหนดราคาหลักทรัพย์
Abstract
The objective of this research is to study the relationship between earnings quality and cost of
equity of listed companies in the Stock Exchange of Thailand during the period 2010 to 2014, contain
1,153 firm-yaer observations. The research decomposes earnings quality into seven earnings metrics
follows Francis et al. (2004) including accruals quality, earnings persistence, earnings predictability,
earnings smoothness, value relevance, conservatism and timeliness. The cost of equity is measured by
the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and multiple regression analysis is used to test the results.
The results of this research show that accruals quality, earnings persistence and value relevance
are negatively and significantly associated with the cost of equity in the predicted directions. On the other
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hand, earnings predictability is positively and significantly associated with the cost of equity, against the
prediction. While earnings smoothness, conservatism and timeliness are not significantly associated with
the cost of equity. In addition, size and financial leverage of firms are positively and significantly
associated with the cost of equity.
Keywords: Earnings Quality, Cost of Equity, Capital Asset Pricing Model
บทน้า
ปัจจุบันมีผู้ใช้งบการเงินกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากงบการเงินสามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมฐานะและความ
มั่นคงของกิจการที่จะเลือกลงทุน โดยข้อมูลจากงบการเงินจะเป็นองค์ประกอบหลักที่ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินศักยภาพ
และมูลค่าของกิจการที่สนใจจะลงทุนได้ โดยประเด็นหลักที่ผู้ลงทุนมักต้องการทราบเป็นล้าดับ ต้น ๆ คือ ผลก้าไรทางธุรกิจ
เพราะก้าไรที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินถือเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและมีความส้าคัญต่อการคาดคะเนเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ก้าไรยังเป็นข้อมูลที่ใช้สรุปผลการด้าเนินงานในรอบระยะเวลาหนึ่งของกิจการ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถ
ประเมินผลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ความสามารถในการสร้างก้าไรของกิจการ กระแสเงินสดในอนาคต และใช้ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนได้ แต่อย่างไรก็ตามในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์หรือการซื้อขายหุ้นของกิจการต่าง ๆ ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนควรศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งตัวกิจการและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนก่อน
การตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง รวมทั้งพิจารณาถึงฐานะและความมั่นคงของกิจการนั้นเป็นส้าคัญ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการลงทุนให้ต่้าที่สุด และควรพิจารณาถึงคุณภาพก้าไรร่วมด้วยเพื่อให้ทราบถึงผลการด้าเนินงานที่แท้จริง สาเหตุที่ต้องให้
ความส้าคัญกับคุณภาพก้าไร เนื่องจากหากก้าไรในงบการเงินเป็นก้าไรที่มีคุณภาพจะสะท้อนให้เห็นกระแสเงินสดของกิจการ
ได้อย่างแท้จริง โดยคุณภาพก้าไรประกอบด้วยกิจการใช้หลักการบัญชีที่ยึดหลักความระมัดระวังและหลักความสม่้าเสมอ เป็น
ก้าไรที่เกิดจากการด้าเนินธุรกิจของกิจการอย่างแท้จริง เป็นก้าไรที่มีเสถียรภาพ สามารถพยากรณ์ความสามารถในการท้าก้าไร
ของกิจการในอนาคตได้ (ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์, 2554)
ในการลงทุนผู้ลงทุนล้วนมีความสนใจต่อผลตอบแทนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน นักลงทุนมักมองว่า
กิจการที่มีคุณภาพก้าไรสูงย่อมมีความเสี่ยงน้อยกว่ากิจการที่มีคุณภาพก้าไรต่้า เนื่องจากกิจการเหล่านั้นจะจัดท้าตัวเลขก้าไร
โดยใช้นโยบายบัญชีที่ยึดหลักความระมัดระวังไว้ก่อน นอกจากนี้ Schipper and Vincent (2003) เชื่อว่าผู้ใช้งบการเงินจะให้
ความสนใจต่อก้าไรและการรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพเพื่อน้าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจลงทุน การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี
ความเสี่ยงสูงผู้ลงทุนก็ต้องคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กิจการมีต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น
สูงตามไปด้วย เนื่องจากต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น คือ ผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ผู้ลงทุนต้องการเพื่อตอบแทนความ
เสี่ยงที่ผู้ลงทุนน้าเงินมาลงทุนในธุรกิจ
จากเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าคุณภาพก้าไรของกิจการในแต่ละตัวชี้วัดตามงานวิจัย
ของ Francis et al. (2004) ซึ่งเสนอตัววัดคุณภาพก้าไรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ตัววัดคุณภาพก้าไรที่ใช้ข้อมูลจากฐานบัญชี
ประกอบด้วย คุณภาพของรายการคงค้าง ความมีเสถียรภาพ ความสามารถในการพยากรณ์ และความสม่้าเสมอ 2. ตัววัด
คุณภาพก้าไรที่ใช้ข้อมูลจากฐานตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย ความเกี่ยวข้องกับราคาหุ้น ความระมัดระวัง และความทันต่อ
เวลา มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นหรือไม่ เพื่อให้ผู้วิเคราะห์น้าไปใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก้าไรกับต้นทุนของส่วนผู้ถอื หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
คุณภาพก้าไร แบ่งเป็น 7 ตัววัด คือ
1. คุณภาพของรายการคงค้าง (Accruals quality)
2. ความมีเสถียรภาพ (Persistence)
3. ความสามารถในการพยากรณ์ (Predictability)
4. ความสม่้าเสมอ (Smoothness)
5. ความเกี่ยวข้องกับราคาหุ้น (Value Relevance)
6. ความระมัดระวัง (Conservatism)
7. ความทันต่อเวลา (Timeliness)
ตัวแปรควบคุม

ตัวแปรตาม
ต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น
(Cost of Equity)

1. ขนาดกิจการ (Size)
2. มูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาด (Book-to-Market)
3. การเติบโตของกิจการ (Growth)
4. ภาระผูกพันทางการเงิน (Financial Leverage)
สมมุติฐานของการวิจัย
งานวิจัยของ Francis et al. (2004) กล่าวว่าบริษัทที่มีค่าของตัววัดคุณภาพก้าไรที่ไม่น่าพอใจซึ่งแสดงถึงการมี
คุณภาพก้าไรที่ไม่ดี จะส่งผลให้ต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นสูงกว่าบริษัทที่มีค่าของตัววัดคุณภาพก้าไรที่น่าพอใจ ดังนั้นผู้วิจัยจึง
น้ามาตั้งสมมุติฐานการวิจัยได้ดังนี้
H1: คุณภาพของรายการคงค้างมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น
H2: ความมีเสถียรภาพมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น
H3: ความสามารถในการพยากรณ์มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น
H4: ความสม่้าเสมอมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น
H5: ความเกี่ยวข้องกับราคาหุ้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น
H6: ความระมัดระวังมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น
H7: ความทันต่อเวลามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บริษัททั้งหมดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลการด้าเนินงาน
ต่อเนื่องและมีรอบระยะเวลาบัญชีส้าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม ไม่รวมถึง กลุ่มธุรกิจการเงิน บริษัทจดทะเบียนฯ ที่อยู่ระหว่าง
ฟื้นฟูกิจการ บริษัทจดทะเบียนฯ ในกลุ่มกองทุนและกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง (MAI) บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน
และบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีค่าของข้อมูลที่ผิดปกติ (Outliers)
3. การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง ต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้คือ ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินรวมประจ้าปีที่เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จากฐานข้อมูล Thomson Reuters Datastream และจากฐานข้อมูล SETSMART ในช่วงปี พ.ศ.
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2553 ถึงปี พ.ศ.2557 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี โดยในแต่ละปีต้องใช้ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี เพื่อน้ามาใช้ในการหาค่าของ
ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิจัย และเนื่องจากมีตัวแปรบางตัวที่ต้องใช้ข้อมูลของปีก่อนหน้าและปีถัดไปด้วย ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูล
ย้อนหลังจากฐานข้อมูล Thomson Reuters Datastream ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ยังศึกษาข้อมูล
จากวารสาร เอกสารวิชาการ งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ บทความ ต้ารา และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจดทะเบียนฯที่
น้ามาใช้ในการศึกษาในครั้งนี้มีจ้านวนรวมทั้งสิ้น 1,153 ตัวอย่าง
วิธีด้าเนินการวิจัย
1. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1.1 ตัวแปรอิสระ การวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งตัวแทนคุณภาพก้าไรออกเป็น 7 ตัวชี้วัด ตามแนวทางงานวิจัยของ
Francis et al. (2004) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 1 : แสดงการวัดค่าตัวแปรอิสระ
ตัวแปร
สัญลักษณ์
1. คุณภาพของรายการคงค้าง
AQ

2. ความมีเสถียรภาพ
3. ความสามารถในการพยากรณ์

4. ความสม่้าเสมอ

PERS
PRED

SMOOTH

5. ความเกี่ยวข้องกับราคาหุ้น

VAR

6. ความระมัดระวัง

CONS

7. ความทันต่อเวลา

TIME

การวัดค่าตัวแปร
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความคลาดเคลื่อนซึ่งได้จากสมการ
ถดถอยเชิงพหุ ระหว่างรายการคงค้างรวมในปัจจุบันต่อกระแสเงินสด
จากการด้าเนินงานในรอบระยะเวลาก่อนหน้า ระยะเวลาปัจจุบันและ
รอบระยะเวลาถัดไป การเปลี่ยนแปลงในรายได้และราคาทุนของที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของก้าไรสุทธิต่อหุ้นของปีก่อนหน้า
รากที่สองของค่าความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อน โดยค่า
ความคลาดเคลื่อนเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างก้าไรต่อหุ้นของปี
ปัจจุบันกับก้าไรต่อหุ้นของปีก่อนหน้า
อัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของก้าไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์
รวมต้นงวดต่อส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระแสเงินสดจากการ
ด้าเนินงานหารด้วยสินทรัพย์รวมต้นงวด
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจปรับค่าที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างก้าไร
สุทธิต่อหุ้นกับผลตอบแทนของบริษัท
อัตราส่วนของค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของผลตอบแทนที่เป็นลบต่อ
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของผลตอบแทนที่เป็นบวก ที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของบริษัทกับก้าไรสุทธิต่อหุ้น
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจปรับค่าที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลตอบแทนของบริษัทกับก้าไรสุทธิต่อหุ้น

1.2 ตัวแปรควบคุม ในการวิจัยนีเ้ ลือกตัวแปรควบคุม 4 ตัวแปร ที่มผี ลกระทบต่อค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบ อันมีผล
ต่อต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นที่ค้านวณจากแบบจ้าลองการก้าหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM) โดยแสดงข้อมูลได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 : แสดงการวัดค่าตัวแปรควบคุม
ตัวแปร
สัญลักษณ์
1. ขนาดของกิจการ
SIZE
2. มูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่า
BM
ตลาด
3. การเติบโตของกิจการ
GR
4. ภาระผูกพันทางการเงิน
LEV

การวัดค่าตัวแปร
ค่าลอการึทึมของสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นต่อมูลค่าตลาดของส่วนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนของสินทรัพย์รวมของปีปัจจุบันต่อสินทรัพย์รวมของปีก่อนหน้า
อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

1.3 ตัวแปรตาม ตัวแปรตามส้าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ ต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น (Cost of Equity: Ke) โดย
วัดจากแบบจ้าลองการก้าหนดราคาหลักทรัพย์ (The Capital Asset Pricing Model : CAPM) ซึ่งมีสูตรการค้านวณ
ดังต่อไปนี้ Ke = Rf + (Rm – Rf)i
โดยที่
Ke = ต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น
Rf = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีป่ ราศจากความเสีย่ ง (Risk Free Rate) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจยั
พิจารณาใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (Government Bonds) ณ วันที่ 30
ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่อ้างอิงจากสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย (ThaiBMA) โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 2.828
Rm = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปีย้อนหลัง 15 ปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ
14.500
i = ค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบของหลักทรัพย์ i ซึ่งค้านวณได้จากค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างหลักทรัพย์นั้น
กับตลาดกับค่าความแปรปรวนของตลาด
2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนาด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสูงสุด และค่าต่้าสุด จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน โดยเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระที่ใช้ศึกษาแต่ละคู่
เป็นรายคู่ รวมถึงหาความสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปรอิสระที่สนใจศึกษาและความสัมพันธ์กับตัวแปรควบคุมว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนยั ส้าคัญทางสถิติหรือไม่และเป็นไปในทิศทางใด และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple
Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก้าไร และตัวแปรควบคุมกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติเชิงอนุมาน ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา เป็นการแสดงวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของค่าสถิติเบื้องต้นเกี่ยวกับตัว
แปรที่เก็บรวบรวมได้โดยน้าเสนอในมุมมองต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมทั่วไปของข้อมูลตัวแปรที่เก็บรวบรวมได้ ซึ่งสถิติ
เชิงพรรณนาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่้าสุด และค่าสูงสุด

- เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี -

819

รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7

ตารางที่ 3 : แสดงสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ และตัวแปรควบคุม
ตัวแปร
ต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น (Ke)
คุณภาพของรายการคงค้าง (AQ)
ความมีเสถียรภาพ (PERS)
ความสามารถในการพยากรณ์ (PRED)
ความสม่า้ เสมอ (SMOOTH)
ความเกี่ยวข้องกับราคาหุ้น (VAR)
ความระมัดระวัง (CONS)
ความต่อทันเวลา (TIME)
ขนาดของกิจการ (SIZE)
มูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาด (BM)
การเติบโตของกิจการ (GR)
ภาระผูกพันทางการเงิน (LEV)

(n = 1,153)
ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่าต่้าสุด

ค่าสูงสุด

0.124
0.049
0.382
1.158
1.142
0.386
1.214
0.317
6.722
0.849
1.107
1.160

0.099
0.046
0.627
2.833
3.833
0.354
42.526
0.388
0.691
0.602
0.303
2.280

-0.169
0.002
-1.610
0.000
0.019
-0.285
-464.800
-0.467
5.167
-0.644
0.298
-19.807

0.449
0.710
12.951
37.369
88.859
0.995
794.083
0.998
9.252
5.439
6.303
48.115

จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.124 ค่าเฉลี่ยคุณภาพของรายการคงค้าง
เท่ากับ 0.049 ค่าเฉลี่ยความมีเสถียรภาพ เท่ากับ 0.382 ค่าเฉลี่ยความสามารถในการพยากรณ์ เท่ากับ 1.158 ค่าเฉลี่ยความ
สม่้าเสมอ เท่ากับ 1.142 ค่าเฉลี่ยความเกี่ยวข้องกับราคาหุ้น เท่ากับ 0.386 ค่าเฉลี่ยความระมัดระวัง เท่ากับ 1.214 ค่าเฉลี่ย
ความทันต่อเวลา เท่ากับ 0.317 ค่าเฉลี่ยขนาดของกิจการ เท่ากับ 6.722 ค่าเฉลี่ยมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาด เท่ากับ
0.849 ค่าเฉลี่ยการเติบโตของกิจการ เท่ากับ 1.107 และค่าเฉลีย่ ภาระผูกพันทางการเงิน เท่ากับ 1.160
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน ก่อนเริ่มท้าการหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก้าไรกับต้นทุนของ
ส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
ของเพียร์สันเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยว่ามีความสัมพันธ์กันเองหรือไม่ ผลการวิเคราะห์พบว่า
ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันเองอย่างมีนัยส้าคัญหลายคู่ แต่ระดับของความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ต่้า จึงไม่มีผลกระทบต่อการ
ตีความหมายของผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2555) ดังนั้นจึงน้าข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ทั้งนี้ ก่อนวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจยั ได้ท้าการตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
ทั้ง 5 เงื่อนไขแล้ว
แบบจ้าลองแสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก้าไรกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถแสดงในรูปของสมการถดถอยได้ดังนี้
Ke = -0.112 - 0.144AQ – 0.009PERS + 0.003PRED - 0.001SMOOTH -0.022VAR + 0.000CONS
- 0.012TIME + 0.036SIZE - 0.004BM + 0.007GR + 0.003LEV
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ตารางที่ 4 : แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก้าไรกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตัวแปรตาม : ต้นทุนของส่วนผู้ถอื หุ้น (n = 1,153)
a
ทิศทางความสัมพันธ์ ผลลัพธ์ทิศทาง
Coefficient
Std.
ตัววัด
ที่คาดหวัง
ความสัมพันธ์
t
Sig.
Error
B
Beta
ตามสมมุติฐาน
ที่ได้
Constant
-0.112
0.031
-3.598
0.000
AQ
0.144 0.067 0.063
2.268
0.024**
PERS
-0.009 -0.055 0.005
-1.892
0.059*
PRED
+
-0.003 -0.076 0.001
-2.654 0.008***
SMOOTH
-0.001 -0.030 0.001
-1.043
0.297
VAR
-0.022 -0.079 0.012
-1.772
0.077*
CONS
+
0.000 0.039 0.000
1.383
0.167
TIME
-0.012 -0.049 0.011
-1.104
0.270
SIZE
0.036 0.249 0.004
8.299
0.000***
BM
-0.004 -0.022 0.005
-0.746
0.456
GR
0.007 0.021 0.009
0.725
0.469
LEV
0.003 0.076 0.001
2.601
0.009***
2
2
R (Adj.R )
0.106 (0.097)
F-Value (Sig.F)
12.234 (0.000)
หมายเหตุ: 1. *, **, *** คือ มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามล้าดับ
2. aการวิเคราะห์คุณภาพของรายการคงค้าง (AQ) และความสามารถในการพยากรณ์ (PRED) วิเคราะห์จากค่า
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของค่าความคลาดเคลื่อน และรากที่สองของค่าความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อน ตามล้าดับ
โดยค่าทีไ่ ด้จะเป็น
ตัวแทนที่แสดงถึงค่าของตัวแปรดังกล่าว ดังนั้นการแปลผลลัพธ์ทไี่ ด้จึงเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกับค่าที่ได้ทางสถิติ
จากตารางที่ 4 สามารถน้าผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของตัวแปรอิสระแต่ละตัว มาอธิบายผลได้ดังนี้
ค่าของคุณภาพของรายการคงค้าง (AQ) ที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับต้นทุน
ของส่วนผู้ถือหุ้น แต่การวิเคราะห์ถึงการมีคุณภาพของรายการคงค้างจะใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความคลาดเคลื่อน
เป็นตัวแทนที่แสดงถึงการมีคุณภาพของรายการคงค้าง ดังนั้น หากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความคลาดเคลื่อนมีค่าต่้าจะ
แสดงถึงการมีคุณภาพของรายการคงค้างที่สูงส่งผลให้กิจการมีต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นที่ต่้าตามไปด้วย ดังนั้นจึงแปลผลลัพธ์ที่
ได้ว่าคุณภาพของรายการคงค้างมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นตามที่คาดหวัง และผลการวิเคราะห์
ที่ได้พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ -0.144 และค่าสัมประสิทธิ์มีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 จึงสรุปได้ว่า
คุณภาพของรายการคงค้างมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นตามสมมุติฐานที่ 1 ที่ตั้งไว้ และแสดงให้
เห็นว่าคุณภาพของรายการคงค้างมีอิทธิพลต่อต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น
ค่าของความมีเสถียรภาพ (PERS) ที่วัดได้มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่าหากค่าของความมีเสถียรภาพของก้าไรซึ่งวัดจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของก้าไรสุทธิต่อหุ้นของปีก่อนหน้ามี
ค่าสูงจะแสดงถึงการมีเสถียรภาพของก้าไรที่ดีส่งผลให้กิจการมีต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นที่ต่้า จากผลการวิเคราะห์พบว่ามีค่า
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สัมประสิท ธิ์ถ ดถอยเท่า กับ -0.009 และค่ า สัม ประสิ ทธิ์มี นัย ส้า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับนั ยส้ าคั ญ 0.10 จึงสรุ ปได้ ว่า ความมี
เสถียรภาพของก้าไรมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นตามสมมุติฐานที่ 2 ที่ตั้งไว้ และแสดงให้เห็นว่า
ความมีเสถียรภาพของก้าไรมีอิทธิพลต่อต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น
ค่าของความสามารถในการพยากรณ์ (PRED) ที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับ
ต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.003 และค่าสัมประสิทธิ์มีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส้าคัญ
0.01 แต่การวิเคราะห์ถึงความสามารถในการพยากรณ์จะใช้ค่ารากที่สองของค่าความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนเป็น
ตัวแทนที่แสดงถึงความสามารถในการพยากรณ์ ดังนั้น หากมีค่ารากที่สองของค่าความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนสูง
จะแสดงถึงความสามารถในการพยากรณ์ที่ไม่ดีเนื่องจากการพยากรณ์ก้าไรมีความผิดพลาดมาก แต่กลับส่งผลให้มีต้นทุนของ
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ต่้า ซึ่งขัดแย้งกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมุติฐาน 3
ค่าของความสม่้าเสมอ (SMOOTH) ที่วัดได้มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่าหากค่าของความสม่้าเสมอของก้าไรซึ่งวัดจากอัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของก้าไ รสุทธิหารด้วย
สินทรัพย์รวมต้นงวดต่อส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระแสเงินสดจากการด้าเนินงานหารด้วยสินทรัพย์รวมต้นงวด หากค่าที่ได้
มีค่าต่้าจะแสดงถึงการมีคุณภาพก้าไรที่ดีของกิจการเนื่องจากสะท้อนถึงความสม่้าเสมอของก้าไร ส่งผลให้กิจการมีต้นทุนของ
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ต่้า ผลการวิเคราะห์พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ -0.001 แต่ค่าสัมประสิทธิ์ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ดังนั้น
จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 4 โดยสรุปได้ว่าความสม่า้ เสมอของก้าไรไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีอิทธิพลต่อต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นอย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติ
ค่าของความเกี่ยวข้องกับราคาหุ้น (VAR) ที่วัดได้มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่าหากค่าของความเกี่ยวข้องกับราคาหุ้นซึ่งวัดจากค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจปรับค่าที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง
ก้าไรสุทธิต่อหุ้นกับผลตอบแทนของกิจการ หากมีค่าสู งจะแสดงถึงความเกี่ยวข้องของก้าไรกับราคาหุ้นที่สูงเนื่องจากก้าไร
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นได้ดี สะท้อนถึงการมีคุณภาพก้าไรที่ดี ส่งผลให้กิจการมีต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นที่
ต่้า โดยผลการวิเคราะห์พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ -0.022 และค่าสัมประสิทธิ์มีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส้าคัญ
0.10 จึงสรุปได้ว่าความเกี่ยวข้องกับราคาหุ้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ ตามสมมติฐานที่ 5 ที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าความเกี่ยวข้องกับราคาหุ้นมีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อต้นทุนของส่วนผู้ถือ
หุ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ค่าของความระมัดระวัง (CONS) ที่ได้จากการทดสอบทางสถิติพบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับต้นทุนของ
ส่วนผู้ถือหุ้น โดยการวิเคราะห์ถึงความระมัดระวังจะใช้อัตราส่วนของค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของผลตอบแทนที่เป็นลบต่อ
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของผลตอบแทนที่เป็นบวกเป็นตัวแทนที่แสดงถึงความระมัดระวัง หากมีอัตราส่วนที่สูงจะแสดงให้
เห็นถึงก้าไรที่จัดท้าบนหลักความระมัดระวังซึ่งสะท้อนถึงการมีคุณภาพก้าไรที่ดี แต่กลับส่งผลให้กิจการมีต้นทุนของส่วนผู้ถือ
หุ้นที่สูง ซึ่งขัดแย้งกับสมมติฐานตั้งไว้ และจากผลการวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.000 และค่า
สัมประสิทธิ์ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน 6 โดยสรุปได้ว่าความระมัดระวังไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มี
อิทธิพลต่อต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ค่าของความทันต่อเวลา (TIME) ที่วัดได้มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่าหากค่าของความทันต่อเวลาซึ่งวัดจากค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจปรับค่าที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลตอบแทนของกิจการกับก้าไรสุทธิต่อหุ้น หากมีค่าสูงจะแสดงถึงความรวดเร็วในการตอบสนองของก้าไรที่มีต่อข่าวร้ายหรือ
ข่าวดีของกิจการ สะท้อนถึงการมีคุณภาพก้าไรที่ดี ส่งผลให้กิจการมีต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นที่ต่้า โดยผลการวิเคราะห์พบว่ามีคา่
สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ -0.012 แต่ค่าสัมประสิทธิ์ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน 7 หรือสรุปได้ว่าความ
ทันต่อเวลาไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีอิทธิพลต่อต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
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ส่วนตัวแปรควบคุมในงานวิจัยนี้ พบว่า ขนาดของกิจการและภาระผูกพันทางการเงินของกิจการมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.01 ส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาด
และการเติบโตของกิจการพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก้าไรกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น พบว่าคุณภาพของรายการคงค้าง
ความมีเสถียรภาพ และความเกี่ยวข้องกับราคาหุ้น เป็นตัววัดคุณภาพก้าไรที่มี ความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อต้นทุนของส่วน
ผู้ถือหุ้นตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยสามารถน้ามาสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
คุณภาพของรายการคงค้าง เป็นตัววัดคุณภาพก้าไรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น นั่น
คือกิจการที่มีคุณภาพของรายการคงค้างที่ไม่ดีจะมีต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นสูงกว่ากิจการที่มีคุณภาพของรายการคงค้างที่ดี โดย
ตัววัดคุณภาพของรายการคงค้างในงานวิจัยนี้จะดูจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความคลาดเคลื่อน หากค่าสูงจะ
สะท้อนถึงการมีคุณภาพของรายการคงค้างที่ไม่ดี เนื่องจากรายการคงค้างในปีปัจจุบันสะท้อนความสามารถในการสร้างกระแส
เงินสดในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้ไม่ดีนัก ส่งผลให้มีต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นที่สูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Francis et
al. (2004,2005); Verdi (2005); Eliwa et al. (2016) แต่อย่างไรก็ตาม Francis et al. (2005) ได้เสนอว่าหากบริษัทใดมีค่า
ความคลาดเคลื่อนสูงอย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอก็จะมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่น้อย ถือว่าบริษัทนั้นค่อนข้างจะมีคุณภาพของ
รายการคงค้างที่ดีเนื่องจากมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับรายการคงค้างค่อนข้างต่้า
ความมีเสถียรภาพ เป็นตัววัดคุณภาพก้าไรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น นั่นคือ
กิจการที่ก้าไรมีเสถียรภาพจะมีต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นที่ต่้า โดยความมีเสถียรภาพจะวัดจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ
ก้าไรสุทธิต่อหุ้นของปีก่อนหน้า หากมีค่าสูงหรือมีค่าเข้าใกล้ 1 จะแสดงถึงการมีเสถียรภาพของก้าไรที่ดีเนื่องจากก้าไรใน
ปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นอีกในอนาคต ส่งผลให้กิจการมีต้น ทุนของส่วนผู้ถือหุ้นที่ต่้า หรือสรุปได้ว่าก้าไรที่มีเสถียรภาพควรเป็น
ก้าไรที่มีความยั่งยืน คือ มีการเปลี่ยนแปลงของก้าไรน้อยกว่าที่นักลงทุนประมาณค่าไว้ นอกจากนี้ควรเป็นก้าไรที่เกิดจากการ
ด้าเนินงานตามปกติของกิจการ ไม่ใช่ก้าไรที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว สอดคล้องกับงานวิจัยของ Francis et al .(2004); Verdi
(2005); Eliwa et al. (2016)
ความเกี่ยวข้องกับราคาหุ้น เป็นตัววัดคุณภาพก้าไรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น
นั่นคือหากความเกี่ยวข้องกับราคาหุ้นมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจปรับค่าที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างก้าไรสุทธิต่อหุ้นกับ
ผลตอบแทนของกิจการสูง หรือมีค่าเข้าใกล้ 1 ย่อมหมายถึงความสามารถของก้าไรในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้น
หรือก้าไรกับราคาหุ้นมีความสัมพันธ์กันมาก ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถน้าข้อมูลก้าไรนี้ไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นก้าไรที่มีคุณภาพ และส่งผลให้กิจการมีต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นที่ต่้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ Francis
et al. (2004)
ส่ว นความสามารถในการพยากรณ์ จากผลการวิ จั ย นี้ พ บว่ า ค่ า รากที่ ส องของค่ า ความแปรปรวนของค่ า ความ
คลาดเคลื่อน ซึ่งใช้วดั ความสามารถในการพยากรณ์มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น นั่นคือก้าไรมี
ความสามารถในการพยากรณ์ก้าไรที่ดีเนื่องจากมีค่าความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนต่้าหรือมีความผิดพลาดในการ
พยากรณ์น้อยสะท้อนการมีคุณภาพก้าไรที่ดี แต่กลับส่งผลให้มีต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นที่สูง ซึ่งขัดแย้งกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Francis et al. (2004) ทั้งนี้ Francis et al. (2004) ได้อธิบายว่าการใช้ตัววัดความสามารถในการ
พยากรณ์ที่สูงเพื่อลดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับก้าไรนั้นอาจไม่ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจแก่นักลงทุน ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารอาจเลือก
ทางเลือกในการจัดท้ารายงานที่แสดงให้เห็นความสามารถในการพยากรณ์ของก้าไร แต่หากทางเลือกนี้ไปลดความสามารถของ
ก้าไรที่จะน้าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคต ผลที่ได้อาจไม่ช่วยลดความเสี่ยงของข้อมูลลงได้ นั่นคือการรายงานถึง
ก้าไรที่พยากรณ์ได้อาจจะไม่ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจถึงการเกิดกระแสเงินสดได้
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นอกจากนี้ยังพบว่าความสม่้าเสมอไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีอิทธิพลกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีสาเหตุมา
จากผู้มีส่วนได้เสียของกิจการมองว่าความสม่้าเสมออาจจะเป็นผลมาจากการจัดการก้าไรของผู้บริหาร และส่งผลให้ข้อมูลในงบ
การเงินมีความคลุมเครือ ไม่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Verdi (2005); Wong (2008) เช่นเดียวกับ
ความทันต่อเวลาที่พบว่าไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีอิทธิพลกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Francis et al. (2004); Verdi (2005) ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ให้ความส้าคัญกับเรื่องนี้มากนัก และ
อาจเนื่องมาจากข้อมูลจากฐานตลาดหลักทรัพย์มีอิทธิพลต่อต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นน้อยกว่าข้อมูลจากจากฐานบัญชี รวมถึง
ความระมัดระวังที่พบว่าไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีอิทธิพลกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Francis et
al. (2004); Wong (2008) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความระมัดระวังท้าให้เกิดความล้าเอียงของข้อมูลทางบัญชีและความเป็น
กลาง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความล้าเอียงในตัวเลขงบการเงินส่งผลให้ผู้ใช้งบการเงินน้าไปใช้ตัดสินใจอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
(Ruch and Taylor, 2015)
ด้านตัวแปรควบคุม พบว่ามีเพียงขนาดของกิจการและภาระผูกพันทางการเงินทีม่ ีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจการขนาดใหญ่จะมีต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นที่สูงกว่ากิจการขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วรรณรัตน์ ปณิธานธรรม (2557) แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Francis et al. (2004); Giner and
Reverte (2006) ที่พบว่าบริษัทขนาดเล็กจะมีความเสี่ยงที่สูงกว่าบริษัทขนาดใหญ่ส่งผลให้มีต้นทุนของส่วนผู้ ถือหุ้นที่สูง และ
ในส่วนของภาระผูกพันทางการเงินแสดงให้เห็นว่าเมื่อบริษัทมีภาระผูกพันทางการเงินมากขึ้นจะส่งผลให้มีต้นทุนของส่วนผู้ถือ
หุ้นที่สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Francis et al. (2005); Eliwa et al. (2016)
ทั้งนี้แม้ผลการวิจัยจะพบว่าตัวแปรคุณภาพก้าไรและตัวแปรควบคุมบางตัวมีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลกับต้นทุน
ของส่วนผู้ถือหุ้น แต่เมื่อพิจารณาถึงค่า R2 และ Adjusted R2 พบว่ามีค่าเพียง 10.60% และ 9.70% ตามล้าดับ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าคุณภาพก้าไรกับต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นมี ความสัมพันธ์กันน้อยหรือคุณภาพก้าไรสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
ต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นได้น้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ให้ความสนใจถึงการพิจารณาถึงคุณภาพก้าไรเพื่อ
น้ามาใช้ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์มากนัก
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าตัววัดคุณภาพก้าไรโดยใช้ข้อมูลจากฐานบัญชี ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพของรายการคงค้าง
ความมีเสถียรภาพ ความสามารถในการพยากรณ์ และความสม่้าเสมอ สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก้าไรกับ
ต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นได้ดีกว่าตัววัดคุณภาพก้าไรโดยใช้ข้อมูลจากฐานตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย ความเกี่ยวข้องกับ
ราคาหุ้น ความทันต่อเวลา และความระมัดระวัง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากตัวคุณภาพก้าไรโดยใช้ข้อมูลจากฐานตลาดหลักทรัพย์
อาจจะมีความไม่เที่ยงตรงหรือมีความล้าเอียงมากกว่า เนื่องจากราคาหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น เช่น อัตรา
ดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน และนอกจากการใช้อัตราส่วนทางการเงินเพื่อ
ประเมินผลการด้าเนินงานของกิจการแล้ว ผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องใช้ตัวเลขทางบัญชีในการตัดสินใจควรใช้ตัววัดคุณภาพก้าไรตาม
งานวิจัยนี้มาใช้วิเคราะห์หลักทรัพย์ด้ว ย เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถน้าไปใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ส้าหรับการวิจัยในครั้งต่อไปอาจเลือกใช้วิธีการอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพก้าไรในมุมมองที่ต่างออกไป เช่น การ
ประเมินฝ่ายบริหารโดยใช้รายการตรวจสอบนโยบายการบัญชีประกอบการวิเคราะห์ระดับของความระมัดระวังของบริษัทใน
การจัดท้าตัวเลขก้าไร เป็นต้น นอกจากนี้จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น
เช่นกัน ดังนั้นในการวิจัยในครั้งต่อไปอาจเพิ่มตัวแปรควบคุมอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น เช่น ค่าความเสี่ยงที่
เป็นระบบ อัตราการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น นอกจากนี้อาจจะน้าปัจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวแบบทางธุรกิจ ความเสี่ยงของการ
ด้าเนินงาน และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เช่น ความผันผวนของกระแสเงินสด ความผันผวนของรายได้ ระยะเวลาของวงจร
การด้าเนินงาน เป็นต้น มาใช้ในการวิเคราะห์ร่วมด้วย และการวิจัยในครั้งต่อไปผู้วิจัยอาจเลือกใช้ตัวแบบอื่น ๆ นอกเหนือจาก
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ตัวแบบ CAPM เพื่อน้ามาใช้ในการค้านวณหาต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้น ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าแต่ละตัวแบบจะ
ให้ผลการวิจัยที่แตกต่างกัน
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การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูป
ของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก
The Value Chain Affect Performance In The Businesses of Exporting Fruits
Processed Enterprises of Thailand on The World Market.
ขวัญฤทัย เทพพิทักษ์ 1
ศศิประภา พันธนาเสวี 2
บทคัดย่อ
การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปร
รูปของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายจากกลุ่ม ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูป จ้านวน 60 ราย ซึ่งสถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ โดยผลการวิจัยพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้ารงต้าแหน่งเป็นผู้บริหารระดับกลางมากที่สุด ส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจประเภทผลิตสินค้า และส่งออกไปยังกลุ่มประเทศแถบเอเชียมากที่สุด ผลไม้ที่น้ามาแปรรู ปมากที่สุดได้แก่
สับประรด และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าห่วงโซ่คณ
ุ ค่าส่งผลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูป
ของผู้ประกอบการไทย และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยย่อยของห่วงโซ่คุณค่าแล้ว พบว่าการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผู้ประกอบการมากที่สุด รองลงมาได้แก่ด้านการจัดหา ด้านปัจจัยน้าออก และด้านปัจจัยน้าเข้า
โดยมีค่า P-Value เท่ากับ .0000 0.000 0.000 และ 0.005 ตามล้าดับ ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05
คำสำคัญ : ห่วงโซ่คุณค่า ปัจจัยน้าเข้า ปัจจัยน้าออก ประสิทธิภาพ
Abstract
This research has purposed to study a value chain that affect toward an effectiveness of processed
fruits business by Thai exporter in the global market. Questionnaire was used as a tool for collecting data
and samples in this research. Also, the research was used a simple random for 60 business owners who
export a processed fruits. The statistical methods used: Percentage, Mean, Standard Deviation, Simple
Regression Analysis, and Multiple Regression Analysis. From the study had found that, the most respondents
were female, graduated a bachelor degree, and being a middle executive position. Mostly, they were
producers who export to Asian market, and the most popular processed fruit was pineapple. The result of
hypothesis has found that the value chain affected the effectiveness of processed fruits by Thai exporter.
Once, took into consideration by divided into small factors of value chain has found that human resource
management was the most effect to a business’s effective. The rest were sourcing of export, import,
marketing, and sales respectively.
Keywords : Value-chain, Import Factor, Export Factor, Effective
1
2

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, อาจารย์ที่ปรึกษา
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บทน้า
ผลไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของไทยโดยผลไม้ไทยเป็นที่นิยมบริโภคทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งความ
ต้องการบริโภคมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากประชากรที่เพิ่มขึ้นและผู้บริโภคได้หันมาให้ความสนใจสุขภาพมากขึ้น และเนื่อง
ด้วยผักและผลไม้สดที่มีปริมาณมากเกินความต้องการของตลาดผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ราคา
ผลผลิ ตที่อ อกสู่ ท้องตลาดมีร าคาต่้าและประสบกับ ปัญหาสิน ค้าเน่าเสียได้ง่า ยเนื่ องจากเป็นสิ นค้า ที่เก็ บไว้ ได้ไ ม่นาน จึ ง
จ้าเป็นต้องแปรรูปสินค้าผักและผลไม้ที่เกินความต้องการของตลาดเพื่อเก็บไว้บริโภคนอกฤดูกาล ซึ่งการแปรรูปโดยการน้า
ผลไม้ผ่านกระบวนการอบแห้งและแช่อิ่มเป็นวิธีการแปรรูปชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมและสามารถน้ามาผลิตในระดับอุตสาหกรรม
ได้และสามารถจ้าหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศในลักษณะเป็นอาหารว่างและรับประทานเล่นซึ่งยังคงสี กลิ่น
และรสธรรมชาติของผลไม้ชนิดนั้นอยู่ (กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2545)
การส่งออกผลไม้สดเป็นกุญแจส้าคัญในการบุกตลาดต่างประเทศ ซึ่งผลไม้ไทยนับได้ว่าเป็นผลไม้มีคุณภาพสูงที่คู่แข่ง
ผลไม้ประเภทเดียวกันกับไทยยากจะเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม ฟิลิปปินส์หรืออินเดีย ผักและผลไม้แปรรูปของไทยนับว่า
เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรของไทยเป็นอย่างมากและเป็นสินค้าอุ ตสาหกรรมการเกษตรซึ่งไทย
ส่งออกเป็นรายใหญ่ในตลาดโลก ผักและผลไม้แปรรูปที่ผลิตในประเทศไทยประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก คือ ประเภทอบแห้ง ดอง
บรรจุ ก ระป๋ อ ง และแช่ เ ยื อ กแข็ ง ตลาดผั ก และผลไม้ แ ปรรู ป ของไทยก้ า ลั ง ขยายตั ว ทั้ ง ในประเทศและตลาดส่ ง ออก
ผู้ประกอบการมีก ารคิดค้นนวัตกรรมใหม่ในการผลิต สินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด เนื่อ งจากผู้บริโภคใน
ต่างประเทศหันมาให้ความนิยมบริโภคผลไม้อบแห้งในฐานะขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ โดยปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผัก
และผลไม้อบแห้งมากเป็นอันดับสองรองจากจีน (ส้านักพัฒนาการค้าและธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม, 2557)
การพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปผลไม้ เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มความหลากหลายและเพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ได้
เนื่องจากผลไม้ส่วนใหญ่จะบริโภคสดหรือการแปรรูปโดยการท้าแห้ง ท้าให้ผลไม้มีมูลค่าไม่สูงมากนักแต่ถ้าน้ามาแปรรูปจะมี
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นโดยน้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมแปรรูปมีความส้าคัญมากขึ้นสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปได้โดยกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มดังกล่าว อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ความ
ต้องการด้านสุขภาพของผู้บริโภคยุคใหม่ การพัฒนาให้มีคุณค่า ให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย การยืดอายุผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
สามารถจัดท้าเป็นต้นแบบสินค้าใหม่ให้ความแตกต่างในตลาด ซึ่งจะท้าให้ผู้ประกอบการเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันใน
ด้านการสร้างความแตกต่าง มุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า และ
ความสามารถในการท้าก้าไรเพิ่มขึ้น (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม , 2558)
นอกจากนั้น ข้อมูลงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้องของ ชุติมา วนานันท์ (2552) ธนเดช เตชะยัน (2550) อรรนพ
เรืองกัลป์ปวงศ์ และคณะ (2555) จิตพนธ์ ชุมเกตุ และคณะ (2556) ปภังกร วรสุภาพ (2557) จือ เยวี่ยโจว (2557) สุรสิทธิ
เพช็รช้าง (2553) วิรัชภรณ์ ภิงคะสาร (2554) และเครือวัลย์ เหล่าเกษมสุขวงศ์ (2556) พบว่ายังไม่เคยมีการศึกษาเกี่ยวกับ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่งออกผลไม้แปรรูป โดยส่วนใหญ่จะท้า การศึกษาปัจจัยที่มีผ ลต่อการเลือกซื้อผลไม้แปรรู ป
พฤติกรรม และมุมมองของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลไม้แปรรูป ดังนั้นผู้วิจัยจึงท้าการศึกษาเรื่อง การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก เพื่อให้ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมส่งออกผลไม้แปรรูปได้น้าข้อมูลจากผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้
สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่น ๆ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะห่วงโซ่คุณค่าในธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผูป้ ระกอบการไทยในตลาดโลก
2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการส่งออกผลไม้แปรรูป
ไทยในตลาดโลก
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3. เพื่อศึกษาลักษณะห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของ
ผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก
สมมุติฐานของการวิจัย
สมมติฐาน 1 : ห่วงโซ่คุณค่ามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทย
สมมติฐาน 2 : ห่วงโซ่คุณค่าด้านกิจกรรมพื้นฐานเรื่องปัจจัยน้าเข้ ามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ
ส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทย
สมมติฐาน 3 : ห่วงโซ่คุณค่าด้านกิจกรรมพื้นฐานเรื่องปัจจัยน้าออก มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ
ส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทย
สมมติฐาน 4 : ห่วงโซ่คุณค่าด้านกิจกรรมพื้นฐานเรื่องปัจจัยการตลาดและการขาย มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทย
สมมติฐาน 5 : ห่วงโซ่คุณค่าด้านกิจกรรมทีส่ นับสนุนเรื่องการจัดหามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ
ส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทย
สมมติฐาน 6 : ห่วงโซ่คุณค่าด้านกิจกรรมทีส่ นับสนุนเรื่องการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของประเทศไทย จ้านวน
60 ราย (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ , 2559)
2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้สูตรค้านวณของเครซี่และ
มอร์แกน (Krejcie& Morgan, 1970, pp. 608-609) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่ น
ร้อยละ 95 จะได้กลุ่มตัวอย่ างเท่ากับ 52 ราย จากผู้ประกอบการทั้งสิ้น 60 ราย
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ห่วงโซ่คุณค่า
ด้านกิจกรรมพื้นฐาน
- ปัจจัยน้าเข้า
- ปัจจัยน้าออก
- การตลาดและการขาย
ด้านกิจกรรมสนับสนุน
- การจัดหา
- การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
ตัวแปรต้น คือห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Porter, 2008) ตามแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คณ
ุ ค่า

ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูป
- การวัดตัวเลขทางการเงิน
- การวัดด้านลูกค้า
- การวัดกระบวนการภายใน
- การวัดด้านการเรียนรู้และการเติบโต
ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออก
ผลไม้แปรรูปโดยอ้างอิงแนวคิดตัวชีวัดประสิทธิภาพ (ดนัย
เทียนพุฒ, 2545)

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่คุณค่ากับประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูป
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วิธีด้าเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลกระท้าโดยผู้วิจัยซึ่งใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากนั้นน้าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ใช้การค้านวณค่า
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยมีการก้าหนดค่าอ้านาจในการวิเคาระห์ (Power Analysis) ที่ระดับ 0.80 มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α)
เท่ากับ 0.5 และค่าของขนาดอิทธิพลกลุ่ม (Affect size) ที่ระดับ 0.32 เนื่องจากตารางประมาณการของแครมเมอร์และธีแมน
(Kraemer&Thieman, 1987) ซึ่งโดยทั่วไปใช้ค่าอ้านาจในการวิเคราะห์ (Power Analysis) ที่ไม่น้อยกว่าระดับ 0.80 มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α) เท่ากับ 0.5 และค่าของขนาดของอิทธิพลกลุ่ม (Affect size) ที่ไม่เกิน 0.50 (Cohen, 1977) ส้าหรับ
การศึกษาวิจัยในประเทศไทย ที่มีการใช้ค่าขนาดของอิทธิพ ลกลุ่มพบว่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.40 (นิภาวัล บุญทับถม, 2550
และญาดา จีนประชา, 2550) หลังจากนั้นได้ใช้การเปิดตารางการประมาณขนาดตัวอย่างของ Krejcie & Morgan (Krejcie &
Morgan, 1970) พบว่าขนาดของประชากร 60 ราย ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 52 ราย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ได้นั้นผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยถือว่าผู้ประกอบการทุกคนเป็นประชากรมีโอกาสถูก
เลือกเท่า ๆ กัน โดยผลของการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างได้กลุ่มตัวอย่างที่ตอบกลับและสมบูรณ์ จ้านวน 39 ราย ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 65 จากกลุ่มตัวอย่างที่แจกจริง
2. การตรวจสอบเครื่องมือ
ผู้วิจัยน้าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของค้าถาม จ้านวน 39 ชุดแล้วน้าข้อมูล
ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาค้านวณ หาค่าความเชื่ อมั่นโดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbachs’ Alpha Coefficient) โดยจากผลการทดสอบได้ค่าแอลฟาแสดงความเชื่อมั่น
รวมเท่ากับ 0.829 เมื่อเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (นงนุช ภัทราดร, 2538: 339) ซึ่งได้ระบุว่าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ไม่ควรมีค่าต่้ากว่า 0.70 ดังนั้นเครื่องมือแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจึงอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถน้าไปใช้ได้
ซึ่งผู้วิจัยด้าเนินการจัดส่งแบบสอบถามตามข้อมูลรายชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบการส่งออกผลไม้แปรรูป (กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ, 2558) ทางไปรษณีย์ โดยน้าจดหมายขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามของทางมหาวิทยาลัยแนบ
ไปด้วยพร้อมทั้งระบุช่องทางการส่งคืนแบบสอบถามกลับมายังผู้วิจยั ได้แก่ ทางโทรสาร ทาง E-mail และทางไปรษณีย์ ตามที่
อยู่ที่ระบุ
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
3.1 สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ใช้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางธุรกิจของผู้ประกอบการ
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้บรรยายข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ ด้านปัจจัยน้าเข้า ด้าน
ปัจจัยน้าออก ด้านการตลาดและการขาย ด้านการจัดหา และด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทย
3.2 สถิติเชิงอ้างอิง โดยทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression)
และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงพรรณนาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป และข้อมูลทางธุรกิจและกิจกรรมการด้าเนิน
ธุรกิจระหว่างประเทศ
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- ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด มีต้าแหน่งเป็นผู้บริหารระดับกลาง
ระยะเวลาของการท้างานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 30,001 บาท และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส
- ผลการศึกษาข้อมูลทางธุรกิจและกิจกรรมการด้าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มธุรกิจผลิตสินค้า มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบบริษัทจ้ากัด มีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมากกว่า 10 ปี
องค์ก รมีจ้ า นวนพนัก งาน 50 คน ขึ้น ไป ชนิด ของผลไม้ที่น้า มาแปรรู ส่งออกส่วนใหญ่คือ สับปะรด ยอดการส่ งออกของ
ธุรกิจเฉลี่ยต่อปีมากที่สุดคือ มากกว่า 50 ล้านบาท ส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศในเอเชียมากที่สุด โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยัง
ประเทศจีน และมีการท้าธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบลงทุนท้าธุรกิจเองโดยตรงมากที่สุด
- ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่าในการด้าเนินธุรกิจพบว่าด้านกิจกรรมพื้นฐานผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสินค้าคงคลังช่วยเสริมศักยภาพการ
ท้างานและช่วยให้ระบบการท้างานผิดพลาดน้อยที่สุด รวมถึงการด้าเนินการจัดส่งสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพจะ
ช่วยลดต้นทุนในการจัดจ้าหน่าย และการจัดแสดงสินค้าเพื่อดึงดูดลูกค้าจะช่วยส่งเสริมภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ ด้านกิจกรรม
สนับสนุนส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องของการหาแหล่งขายวัตถุดิบที่เชื่อถือและไว้ใจได้เพื่อเป็นแหล่งส้ารองในการจัดหา
วัตถุดิบ และให้ความส้าคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยส้าหรับแต่ละสมมติฐาน
ตารางที่ 1 : แสดงค่าความมีอิทธิพลระหว่างห่วงโซ่คุณค่ากับประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของ
ผู้ประกอบการไทย
Model
B
Beta
t
Sig
(Constant)
0.557
0.793
0.433
ห่วงโซ่คุณค่า
0.864
0.652
5.234
0.000*
2
2
ค่าคงที่ = 0.557, R = 0.425, Adj. R = 0.410, F = 27.395 , Std. Error = 0.425 , * มีอิทธิพลที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05
จากตารางที่ 1 ผู้ศึกษาสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยด้ว ยวิธีวิเ คราะห์ค่า สัมประสิทธิ์การถดถอย
อย่างง่าย (Simple Regression) โดยการน้าข้อมูลเข้าโปรแกรมส้าเร็จรูปทดสอบ (SPSS) และสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ห่วงโซ่คุณค่ามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของ
ผู้ประกอบการไทย
ผู้ศึกษาพบว่าห่วงโซ่คณ
ุ ค่ามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการ
ไทยอย่างมีนัยส้าคัญทีร่ ะดับ 0.05 (P-Value = 0.000) มีค่าสัมประสิทธิ์ที่ปรับค่าแล้ว (Adjust R2 = 0.410) ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าตัวแปรอิสระ คือห่วงโซ่คณ
ุ ค่าส่งผลต่อประสิทธิภาพของผู้ประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปร้อยละ 41 และมีค่า
สัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.864 หมายถึง ตัวแปรอิสระในที่นี้คือห่วงโซ่คุณค่ามีอิทธิพลต่อตัวแปรตามคือประสิทธิภาพในการ
ประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทยในทิศทางเดียวกัน ค่า Beta มีค่าเท่ากับ 0.652 หมายถึง ห่วงโซ่
คุณค่า เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท้าให้ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทยเพิม่ ขึ้น 0.652
หน่วย หรือร้อยละ 65.2 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1

- เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี -

831

รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7

ตารางที่ 2 : แสดงค่าความมีอิทธิพลระหว่างห่วงโซ่คุณค่าด้านกิจกรรมพื้นฐานและด้านกิจกรรมสนับสนุนกับประสิทธิภาพใน
การประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทย
ตัวแปรอิสระ
ค่าคงที่
B
Beta
t
Sig
(ห่วงโซ่คุณค่า)
ด้านปัจจัยน้าเข้า
1.903
0.527
0.443
3.002
0.005*
ด้านปัจจัยน้าออก
1.092
0.717
0.556
4.065
0.000*
ด้านการตลาดและการขาย
3.273
0.236
0.296
1.888
0.067
ด้านการจัดหา
1.370
0.663
0.611
4.699
0.000*
ด้านการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
1.325
0.702
0.667
5.441
0.000*
2
2
ค่าคงที่ = 1.793, R = 0.282, Adj. R = 0.263 , F = 16.158 , Std. Error = 0.383 , * มีอิทธิพลที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05
จากตารางที่ 2 ผู้ศึก ษาสามารถสรุป และอภิป รายผลการวิจัย ด้ว ยวิธีวิเ คราะห์ค่า สัมประสิทธิ์การถดถอยเชิง
พหุคูณ โดยการน้าข้อมูลเข้าโปรแกรมส้าเร็จรูปทดสอบ (Multiple Regression : SPSS) และสามารถอภิปรายผลแยกตาม
สมมติฐาน ได้ดังนี้
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ห่วงโซ่คุณค่าด้านปัจจัยน้าเข้ามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้
แปรรูปของผู้ประกอบการไทย
ผู้ศึกษาพบว่า ห่วงโซ่คุณค่าด้านปัจจัยน้าเข้ามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของ
ผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05 (P-Value = 0.005) และมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.527 หมายถึง ตัวแปร
อิสระในที่นี้คือ ห่วงโซ่คุณค่าด้านปัจจัยน้าเข้า มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามคือประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปร
รูปของผู้ประกอบการไทยในทิศทางเดียวกัน ค่า Beta มีค่าเท่ากับ 0.443 หมายถึง ห่วงโซ่คุณค่าด้านปัจจัยน้า เพิ่มขึ้น 1 หน่วย
จะท้าให้ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้น 0.443 หน่วย หรือร้อยละ 44.3
ดังนั้นจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ห่วงโซ่คุณค่าด้านปัจจัยน้าออกมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้
แปรรูปของผู้ประกอบการไทย
ผู้ศึกษาพบว่า ห่วงโซ่คุณค่าด้านปัจจัยน้าออกมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูป
ของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05 (P-Value = 0.000) และมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.717 หมายถึง ตัวแปร
อิสระในที่นี้คือ ห่วงโซ่คุณค่าด้านปัจจัยน้าออก มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามคือประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปร
รูปของผู้ประกอบการไทยในทิศทางเดียวกัน ค่า Beta มีค่าเท่ากับ 0.556 หมายถึง ห่วงโซ่คุณค่าด้านปัจจัยน้า เพิ่มขึ้น 1 หน่วย
จะท้าให้ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้น 0.556 หน่วย หรือร้อยละ 55.6
ดังนั้นจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1
สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ห่วงโซ่คุณค่าด้านการตลาดและการขายมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ
ส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทย
ผู้ศึกษาพบว่าห่วงโซ่คุณค่าด้านการตลาดและการขายไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้
แปรรูปของผู้ประกอบการไทยอย่างไม่มีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05 (P-Value = 0.067) ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1
สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ห่วงโซ่คุณค่าด้านการจัดหามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้
แปรรูปของผู้ประกอบการไทย
ผู้ศึกษาพบว่า ห่วงโซ่คุณค่าด้านการจัดหามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของ
ผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05 (P-Value = 0.000) และมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.663 หมายถึง ตัวแปร
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อิสระในที่นี้คือ ห่วงโซ่คุณค่าด้านการจัดหา มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามคือประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูป
ของผู้ประกอบการไทยในทิศทางเดียวกัน ค่า Beta มีค่าเท่ากับ 0.611 หมายถึง ห่วงโซ่คุณค่าด้านการจัดหา เพิ่มขึ้น 1 หน่วย
จะท้าให้ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้น 0.611หน่วย หรือร้อยละ 61.1
ดังนั้นจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1
สมมติ ฐานการวิจัย ที่ 6 ห่ว งโซ่คุ ณ ค่า ด้า นการจั ดการด้า นทรั พยากรมนุ ษย์ มีอิ ทธิ พ ลต่ อประสิท ธิ ภาพในการ
ประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทย
ผู้ศึกษาพบว่า ห่วงโซ่คุณค่าด้านด้านการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ
ส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05 (P-Value = 0.000) และมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ
0.702 หมายถึง ตั ว แปรอิ ส ระในที่ นี้ คือ ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ าด้ า นการจั ด การด้ า นทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ มี อิท ธิ พ ลต่อ ตั ว แปรตามคื อ
ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทยในทิศทางเดียวกัน ค่า Beta มีค่าเท่ากับ 0.667
หมายถึง ห่วงโซ่คุณค่าด้านการจัดการด้า นทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท้าให้ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ
ส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้น 0.667 หน่วย หรือร้อยละ 66.7 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1
สรุปผลการศึกษา พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุ ซึ่งเป็นค่าคงที่มีค่าเท่ากับ 1.793 ค่าสัมประสิทธิ์ที่ปรับค่า
แล้วเท่ากับ 0.282 (R square) หมายถึง ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรผันของประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ
ส่งออกผลไม้แปรรูปได้ร้อยละ 28.2 และสามารถร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตามซึ่งในที่นี้ก็คือ ประสิทธิภาพในการประกอบ
ธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทยได้ร้อยละ 26.3 (Adjusted R2= 0.263) โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
โดยรวมอยู่ที่ 0.383 และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่าห่วงโซ่คุณค่าด้านปัจจัยน้าเข้า ด้าน
ปัจจัยน้าออก ด้านการจัดหา และด้านการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลและสามารถพยากรณ์ความสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทยได้เ นื่อ งจากมีค่า P-Value เท่ากับ 0.005
0.000 0.000 และ 0.000 ตามล้าดับ ซึ่งอยู่ในระดับนัยส้าคัญที่ก้าหนดไว้ที่ 0.05 และห่วงโซ่คุณค่าด้านการตลาดและการขาย
ไม่มีอิ ทธิพ ลและไม่ สามารถพยากรณ์ ความสัม พันธ์ เกี่ย วกับ ประสิ ทธิภ าพในการประกอบธุร กิจส่ งออกผลไม้แ ปรรู ปของ
ผู้ประกอบการไทยได้ เนื่องจากมีค่า P-Value เท่ากับ 0.067 ซึ่งสูงกว่าระดับนัยส้าคัญที่ก้าหนดไว้ที่ 0.05
อภิปรายผล
1. ห่วงโซ่คุณค่า มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทยจาก
การศึก ษาพบว่า ผู้ประกอบการให้ความส้าคัญกับห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ โดยน้าไปสู่การ
เชื่อมโยงกระบวนการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับธุรกิจด้วยการเชื่อมโยงกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ
การแปรรูป ตลอดจนถึงกระบวนการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันที่เกิดจากคุณค่า
เพิ่มในแต่ละกิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าของ Porter (2008) ซึ่งมุ่งเน้นให้ความส้าคัญกับกิจกรรมในห่วงโซ่
คุณค่าตั้งแต่กิจกรรมการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การแปรรูป กิจกรรมการส่งมอบสินค้า การบริการให้กับลูกค้า โดยมุ่งสร้าง
ความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจและองค์กรด้วยการวิเคราะห์คุณค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนและกิจกรรมต่าง ๆ
2. ห่ วงโซ่ คุ ณค่ า ด้ านปั จ จั ยน้ า เข้า มี อิ ทธิ พ ลต่อ ประสิท ธิ ภ าพในการประกอบธุ รกิ จ ส่ งออกผลไม้ แ ปรรู ป ของ
ผู้ประกอบการไทยจากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีการให้ความส้าคัญกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
สินค้าคงคลังช่วยเสริมศักยภาพการท้างานและช่วยให้ระบบการท้างานผิดพลาดน้อยที่สุด ซึ่งการมีซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ
จะเป็นตัวช่วยเสริมศักยภาพของการท้างาน รวมถึงผู้ประกอบการยังให้ความส้าคัญกับการออกแบบโครงสร้างคลังสินค้าที่
จัดเก็บสินค้าให้การท้างานรับ จ่าย เคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพไม่ติดเป็นคอขวด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านการจัดเก็บ
ของ โกศล ดีศีลธรรม (2552) กล่าวว่าการบริหารสินค้าคงคลังน้ามาซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับคือ ท้าให้งานรับจ่ายเคลื่อนไหว
สม่้าเสมอท้าให้การให้บริการได้ดีถูกต้องมีระบบรวดเร็ว สรุปได้ว่าการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าด้านกิจกรรมพื้นฐานเรื่อง
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ปัจจัยน้าเข้าสามารถสร้างประสิทธิภาพและเป็นตัวช่วยเสริมศักยภาพการท้างานก่อให้เกิดเป็นรายได้และท้าก้าไรให้กับ
ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังให้ความส้าคัญกับการขนส่งสินค้า มีหลากหลายช่องทาง เช่น การขนส่งทางรถ ทาง
เรือ ทางอากาศ และรูปแบบการจัดเก็บสินค้าที่สะดวกต่อการค้นหาและน้ามาใช้ได้ง่าย ซึ่งจะน้าไปสู่กิจกรรมที่สามารถเพิ่ม
มูลค่า ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของกนกพร หมีแก้ว (2554) เรื่องการวิเคราะห์การจั ดการธุรกิจค้าส่งกระเทียมใน
จังหวัดล้าพูนและเชียงใหม่โดยใช้ตัวแบบห่วงโซ่แห่งคุณค่า ผลการวิจัยพบว่ากิจการมีการจัดซื้อกระเทียมในภาคเหนือของ
ประเทศ ทั้งจากเกษตรกร พ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่น พ่อค้าส่ง สหกรณ์ และจัดซื้อจากผู้น้าเข้า มีการน้าไปจัดเก็บท้าความ
สะอาด แปรรูป คั ดเกรด และบรรจุ เป็นการช่วยเพิ่มคุณค่าของกระเทียมจากการจัดการวัตถุดิบคงคลัง และการผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเพื่อขนส่งและจ้าหน่ายกระเทียมไปยังโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและตลาดค้าส่งทั้งใน
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
3. ห่วงโซ่คุณค่าด้า นปัจจัยน้าออก มีอิ ทธิ พลต่อประสิ ทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้ แปรรูปของ
ผู้ประกอบการไทยจากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการให้ความส้าคัญกับ การด้าเนินการในการจัดส่งสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคที่
มีประสิทธิภาพจะช่วยลดทุนในการจัดจ้าหน่าย โดยการลดต้นทุนทางด้านการจัดจ้าหน่ายจะช่วยท้าให้เกิดควา มได้เปรียบ
ทางการแข่งขันและสามารถเพิ่มคุณค่าด้านการให้บริการแก่ลูกค้าที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพิษณุ จงสถิต
วัฒนา (2548) การเคลื่อนไหวของกิจกรรมในช่องทางการจัดจ้าหน่ายจะต้องมีการบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งประกอบไป
ด้วยการส่งเสริมการจ้าหน่าย การเจรจาซื้อ–ขาย และการต่อรองทางธุรกิจ การสั่งซื้อ การช้าระเงิน สรุปได้ว่าการบริหาร
จัดการห่วงโซ่คุณค่าด้านกิจกรรมพื้นฐานเรื่องปัจจัยน้าออกเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการด้าเนินงานที่จะช่วยลดต้นทุน
ด้านการจัดจ้าหน่ายท้าให้ฐานะทางการแข่งขันดีขึ้น รวมทั้งระดับการให้บริการแก่ลูกค้าสูงขึ้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังให้
ความส้าคัญกับการประสานงานด้านแผนการจัดจ่ายกับทางขนส่งให้เตรียมพร้อมเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า
และการส่งข้อมูลระหว่างคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้ามีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิท ธิภาพชึ่งจะน้าไปสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการจัดจ้าหน่ายท้าให้ฐานะทางการแข่งขันดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของแสนศักดา แสนทวีสุข (2556)
เรื่องการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและการพยากรณ์การส่งออกข้าวหอมมะลิไทย ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของ
ข้าวหอมมะลิไทยที่ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มหรือเพิ่มคุณค่าผลผลิต หากมีการปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมในห่วงโซ่ข้าวหอมมะลิไทยเพื่อการส่งออกข้าวให้ดีขึ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ อาจท้าให้ผลผลิตข้าวนาปีและปริมาณการ
ส่งออกข้าวหอมมะลิไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
4. ห่วงโซ่คุณค่าด้านการตลาดและการขาย ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูป
ของผู้ประกอบการไทย จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการไม่ได้เน้นให้ความส้าคัญในด้านการตลาดและการขายในเรื่องการให้
ข่าวสารเชิงพาณิชย์ของสินค้าผ่านสื่อสาธารณะการจัดแสดงสินค้าเพื่อดึงดูดลูกค้าเพื่อช่วยส่งเสริมภาพจน์ของผลิตภัณฑ์ และ
การใช้ตัวบุคคลหรือพนักงานขายเข้าท้าการส่งเสริมการตลาด อาจจะเนื่องมาจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต้าแหน่งเป็น
ผู้บริหารระดับกลางและระดับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของธุรกิจเอง และไม่ได้เป็นผู้ก้าหนด
นโยบายและเป้าหมายขององค์กร รวมถึงรูปแบบการท้าธุรกิจระหว่างประเทศของผู้ประกอบการมีการส่งออกผ่านตัวแทน
จ้าหน่ายและร่วมลงทุนธุรกิจกับคู่ค้าในสัดส่วนที่มาก จึงอาจจะไม่ต้องท้ากิจกรรมด้านการตลาดด้วยตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
บทความของฝ่ายวิจัยธุรกิ จ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน้าเข้าแห่งประเทศไทยพบว่าการท้าการตลาดโดยวิธีการจัดแสดง
สินค้าอาจมีต้นทุนค่อนข้างสูงหากผู้ประกอบการด้าเนินการด้วยตนเอง เช่น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ การ
เดินสาย Road Show สินค้าของตนในตลาดเป้าหมาย รวมทั้งการท้าการตลาดด้วยตนเองอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสีย
ไป โดยวิธีการท้าการตลาดและการขายที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมและท้าได้ง่าย คือ ผ่าน E-commerce , Social Network และ
Web Board ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและค้นหาข้อมูลผู้บริโภคได้ทั่วโลกด้วยต้นทุนต่้า (คลังความรู้ SME ส่งออก
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน้าเข้าแห่งประเทศไทย , 2555)
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5. ห่วงโซ่คุณค่าด้านการจัดหา มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการ
ไทยจากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการให้ความส้าคัญกับการหาแหล่งขายวัตถุดิบที่เชื่อถือและไว้ใจได้เพื่อเป็นแหล่งส้ารองใน
การจัดหาวัตถุดิบ และการรักษาคุณภาพของวัตถุดิบให้อยู่ในมาตรฐานและเพียงพอส้าหรับการใช้งานรวมถึงการจัดซื้อจัดหา
วัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก เป็นไปตามแนวคิดการจัดซื้อจัดหา Helstad
(2006) กล่าวว่า การจัดซื้อจัดหาคลุมถึงกิจกรรมทั้งหมดที่มีความจ้าเป็นในการสั่งซื้อเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์จากผู้จัดหา
วัตถุดิบเพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายสุดท้าย ซึ่งประกอบด้วยการจัดซื้อ การเก็บรักษา การรับสินค้า การตรวจสอบการเข้ามา
ของสินค้า การกู้ สรุปได้ว่าการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าด้านกิจกรรมที่สนับสนุนเรื่องการจัดหาเป็นการช่วยลดต้นทุนราคา
และต้นทุนในการจัดหาวัตถุดิบตลอดจนเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับต่าง ๆ ถือเป็น
กิจกรรมที่สนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมหลักให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ผู้ประกอบการยังให้ความส้าคัญกับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อ มีผลต่อการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตด้วยต้นทุนที่ลดลงและท้าให้การท้าก้าไรของบริษัทเพิ่มขึ้น
และการเก็บข้อมูลและวัดสมรรถนะผลงานของผู้จัดส่งวัตถุดิบอย่างสม่้าเสมอ รวมถึงการคัดเลือกผู้ขาย (Vendor) โดยลด
จ้านวนผู้ขายลงเพื่อเพิ่มอ้านาจการซื้อจาก Vendor น้อยราย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธน รุ่งแจ้ง (2556) เรื่อง
การศึกษา Value Chain ในผลิตภัณฑ์ไม้สักแกะสลักเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบและเพื่อปรับปรุงกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า กรณีศึกษา
ร้านศรีจอมทอง ผลการวิจัยพบว่าจากการศึกษากิจกรรมใน Value Chain เพื่อลดกิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่า โดยศึกษาถึงวัตถุดิบ
ทดแทนที่จะน้ามาแกะสลักเพื่อเป็นการลดต้นทุน เพิ่มทางเลือกวัตถุดิบ และเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่มี ก้าลังซื้อไม่มากนัก
รวมไปถึงการวางแผนในการเจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลางและระดับล่างเพื่อให้มียอดขายเพิ่มขึ้นลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
6. ห่วงโซ่คุณค่าด้านการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้
แปรรูปของผู้ประกอบการไทยจากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการให้ความส้าคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมให้
การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท้างาน ซึ่งจะ
น้าไปสู่ผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของทรัพยากรบุคคลทุกระดับให้มีคุณภาพสูงทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ทัศนคติ สอดคล้องกับงานวิจัยของอชินี สระคูพันธ์ (2556) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การแข่งขันกิจการภายในห่วงโซ่
คุณค่าและความพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่าการ
สร้างคุณค่าโดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญให้มีความหลากหลายด้านมากขึ้น มีการจัดสรร
ทรัพยากรสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ของบริการแต่ละระดับส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการโดย
รวดเร็วนอกจากนี้ผู้ประกอบการยังได้ให้ใช้ระบบคุณธรรมและระบบอุปถัมภ์ในการบริหารงานบุคคลและการคัดเลือกบุคคล
เข้าท้างานมีการใช้หลักคุณธรรมเป็นเกณฑ์ตัดสิน เพื่อความเสมอภาคและยุติธรรมซึ่งเป็นไปตามแนวคิดการบริหารงานบุคคล
สมคิด บางโม (2549) กล่าวว่า มีบทบาทส้าคัญอย่างยิ่งในความส้าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กรเนื่องจากบุคคลเป็นทรัพยากรที่
มีความส้าคัญที่สุดในการบริหารงานส้าคัญมากกว่าเงิน มากกกว่าวัตถุดิบอย่างอื่น รวมทั้งวิทยาการแผนงานที่มีประโยชน์จะส่ง
ประโยชน์ต่อองค์กรได้ก็ต่อเมื่อคนในองค์กรให้การสนับสนุน สรุปได้ว่าการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าด้านกิจกรรมที่สนับสนุน
เรื่องการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ เป็นการสร้างความส้าเร็จของกระบวนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งการ
วางแผนทรั พ ยากรองค์ กรจะช่ ว ยให้ อ งค์ ก รมี ก ารประสานงานและการจั ด การทรั พ ยากรกระบวนการท้ า งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูง
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นและให้ความส้าคัญกับกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าทั้งกิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุน
ด้วยการวิเคราะห์คุณค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งการสร้าง
คุณค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ การบริการที่ส่งมอบให้กับทางลูกค้า เพื่อน้าไปสู่ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ ขององค์กร
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2. การน้าปัจจัยด้านการน้าเข้ามาใช้ในการวางแผนการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการควรให้ความส้าคัญกับการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสินค้าคงคลังช่วยเสริมศักยภาพการท้างานและช่วยให้ระบบการท้างานผิดพลาดน้อย
ที่สุดเป็นส้าคัญ โดยการมีซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพจะเป็นตัวช่วยเสริมศักยภาพการท้างานด้าน ต่าง ๆ เช่น ระบบการ
ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพส้าหรับรับและส่งข้อมูลระหว่างคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
3. การน้าปัจจัยด้านการน้าออกมาใช้ในการวางแผนการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการควรให้ความส้าคัญกับการ
ด้าเนินการในการจัดส่งสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดต้นทุนในการจัดจ้าหน่ายมากที่สุด เช่นการด้าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าการคลังสินค้า การควบคุมสินค้าคงเหลือ การขนส่ง การส่งมอบ เป็นต้น การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานในขั้นนี้จะช่วยลดต้นทุนด้านการจัดจ้าหน่าย ท้าให้ฐานะด้านการแข่งขันดีขึ้น รวมทั้งระดับการให้บริการแก่ลูกค้าสูงขึ้น
4. การน้าปัจจัยด้านการจัดหามาใช้ในการวางแผนการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการควรให้ความส้าคัญกับการหา
แหล่งขายวัตถุดิบที่เชื่อถือและไว้ใจได้เพื่อเป็นแหล่งส้ารองในการจัดหาวัตถุดิบรวมถึงการรักษาคุณภาพของวัตถุดิบให้อยู่ใน
มาตรฐานและเพียงพอส้าหรับการใช้งานโดยบริษัทต้อง ตกลงท้าการซื้อขาย เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการที่ต้องการ เพื่อให้
บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของธุรกิจอย่างมีจังหวะ เวลา และมีต้นทุนที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการที่มี
คุณภาพ ปริมาณที่ถูกต้องตรงตามปริมาณที่ต้องการในราคาที่เหมาะสมจากแหล่งขายที่มีความน่าเชื่อถือ
5. การน้าปัจจัยด้านการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์มาใช้ในการวางแผนการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการควรให้
ความส้าคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งการพัฒนาและ
ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท้างานอย่างเช่น การใช้ความสามารถของคนเป็นเกณฑ์ตัดสินการเลือกคนเข้า
ท้างาน โดยลักษณะเด่นของคุณธรรมมี 4 ประการ คือ หลักความเสมอภาค (Equality of opportunity) หลักความสามารถ
(Competence) หลักความมั่นคง (Security of tenure) และหลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political neutrality) เชื่อ
กันว่าระบบคุณธรรมเป็นระบบการสรรหาหรือระบบการคัดเลือกที่ดี มีความเป็นธรรม มีความเสมอภาคที่สุด
6. การศึกษาวิจัยในอนาคต ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการ
ส่งออกธุรกิจผลไม้แปรรูป รวมทั้งศึกษาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี
และควรศึกษาข้อมูลทางการตลาดของประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรมส่งออก
ผลไม้แปรรูปเพื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยอิสระเฉพาะบุคคลในครั้งนี้ สามารถด้าเนินการได้ส้าเร็จลุล่วง ด้วยความกรุณาจาก ผศ.ดร.ศศิประภา
พันธนาเสวี อาจารย์ปรึกษาการค้นคว้าอิสระซึ่งท่า นได้ใ ห้ค วามรู้ ค้า แนะน้า การชี้แนะแนวทางการศึกษา ตรวจทานและ
แก้ไขข้อบกพร่องในงาน ตลอดจนการให้ค้าปรึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยจนท้าให้งานวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์
ครบถ้วนส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมถึงอาจารย์ท่านอื่น ๆ ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านต่าง ๆ ท้าให้สามารถน้าความรู้ที่ได้รับ
มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ รวมถึงการน้าไปใช้ในการด้าเนิน งานด้านต่า ง ๆ ในการประกอบอาชีพ จริง และ
องค์การคลังสินค้าซึ่งเป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มาไว้ ณ โอกาสนี้
ขวัญฤทัย เทพพิทักษ์
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สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งที่ส่งผลต่อระดับความเป็นโลกาภิวัตน์ในประเทศไทย
Competency of Exported Frozen Shrimp that Affect the Level of Globalization in Thailand
เกียรติขจร แซ่ไต่1
ศศิประภา พันธนาเสวี2
บทคัดย่อ
การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งที่ส่งผลต่อระดับความเป็น
โลกาภิวัตน์ในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้วิธีการ
สุ่ม อย่า งง่า ยจากกลุ่ม ผู้ ประกอบการธุ ร กิจ ส่ งออกสิ นค้ า กุ้งแช่แ ข็ ง จ้ านวน 42 คน ซึ่งสถิ ติ ที่ใ ช้ คื อ ค่ าร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และการวิเ คราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ โดยผลการวิจัยพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้ารงต้าแหน่งเป็นผู้บริหารระดับกลางมากที่สุด
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจประเภทผลิตสินค้า และส่งออกไปยังกลุ่มประเทศแถบเอเชียมากที่สุด และผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า สมรรถนะของผู้ประกอบการ ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความเป็นโลกาภิวัฒน์ในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้ากุ้งแช่แข็ง
ของผู้ประกอบการไทย เนื่องจากมีค่า P-Value เท่ากับ 0.360 1.000 0.435 และ 0.577 ตามล้าดับ ซึ่งไม่อยู่ในระดับนัยส้าคัญ
ที่ก้าหนดไว้ที่ 0.05
คำสำคัญ: สมรรถนะของผู้ประกอบการ กลยุทธ์ โอกาส จรรยาบรรณ ระดับความเป็นโลกาภิวัตน์
Abstract
This study aimed to investigate the competency of exported frozen shrimp that affect the level of
globalization in Thailand. The 42 samples of frozen shrimp entrepreneur were simply random to answer the
questionnaire. Statistical techniques using for data analysis were percentage, average, standard deviation.
Simple regression analysis and multiple linear regression analysis. The data showed that most of the
respondents were male. With a bachelor's degree holding the middle management positions in the
production business which export to Asian countries. And the hypothesis test results show that the
performance of the operator. There is no influence on the level of globalization in the export business of
frozen shrimp products of Thai entrepreneurs. The P-Value was 0.360, 1.000, 0.435, and 0.577, respectively,
which was not statistical significant at 0.05 level.
Keywords : Entrepreneurial Competency, Strategic, Opportunity, Ethical, level of globalization
บทน้า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งแหล่งน้้า และที่ดินในการท้าการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าว
มันส้าปะหลัง ข้าวโพด หรือแม้แต่การท้าการปะมง เพื่อเลี้ยงสัตว์น้าต่าง ๆ จึงมีการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการประมง ทั้งประมง
น้้าจืด และประมงน้้าเค็ม ประเทศไทยจึงเป็นแหล่งส่งออกที่ส้าคัญในสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรเกี่ยวกับการประมงประเภทกุ้ง
1
2

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, อาจารย์ที่ปรึกษา
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สดแช่แข็ง ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจ้านวนมาก โดยในแต่ละปีจะมีมูลค่าการส่งออกกุ้งสด
แช่แข็งของไทยไปยังตลาดทั่วโลกเป็นจ้านวนมาก จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการการค้าระหว่างประเทศ พบว่าในการส่งออกกุ้ง
แช่แข็งของไทย ผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่จะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ส่งออก ส่วนผู้ประกอบการที่เป็นรายเล็ก หรือเป็นผู้ประกอบการ
รายใหม่ที่มีข้อจ้ากัดในเรื่องปริมาณ ประสบการณ์ ความช้านาญ และช่องทางในการจ้าหน่าย ก็จะส่งออกกุ้งสดแช่แข็งโดยผ่าน
ทางนายหน้าหรือผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ที่มีการส่งออกอยู่แล้ว โดยมีการเสียค่านายหน้าในการส่งออก การส่งออกสินค้าชนิด
นี้ส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อขายล่วงหน้า ที่มีการเจรจาเงื่อนไขในด้านมาตรฐานคุณภาพ ปริมาณ ราคา การบรรจุหีบห่อ ก้าหนด
วันเวลาที่ส่งมอบ วิธีที่จะช้าระเงินค่าสินค้า เมื่อตกลงกันได้แล้ว ผู้ผลิตก็จะจัดหาวัตถุดิบเข้ามาผลิตแล้วส่งออกบางรายอาจมี
สินค้าอยู่ในสต็อกอยู่บ้างก่อนมีการตกลงซื้อขายกัน ในปี 2558 ประเทศไทยมีเป้าหมายในการส่งออกกุ้งแช่แข็ง จะมีมูลค่า
1,948.05 ล้านเหรียญสหรั ฐ คิดเป็น อัตราขยายตัวร้อยละ 5 และซึ่งคาดว่า จะมีก้าลังการผลิตกุ้ งแช่แข็งอยู่ที่ประมาณ
250,000 – 300,000 ตัน การส่งออกในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ปี 2558 มีมูลค่า 218.39 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ
6.55 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกับกับปีที่ผ่านมา ตลาดส่งออกหลักของประเทศไทยได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น แคนาดา และ
เกาหลีใต้ รวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.22 ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเนื่องจาก เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งมี
ประสบการณ์ และผู้ประกอบการกุ้งแช่แข็งไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตอาหารที่มีพื้นฐานทางการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป
ท้าให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ที่ผ่านมา ศักยภาพในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมกุ้งไทยในตลาดโลก มีความได้เปรียบหรือมีจุดแข็งที่สูงกว่าประเทศผู้ผลิตรายใหญ่หลายประเทศ เช่น เวียดนาม
อินโดนิเซีย อินเดีย และเอกวาดอร์ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ คุณภาพของกุ้งไทยเป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพและความปลอดภัย
(Food Safty) โดยเฉพาะเรื่องสารตกค้าง มีเทคโนโลยีการผลิตที่ดีในด้านต่าง ๆ เช่น การเลี้ยง การพัฒนาสายพันธุ์ เป็นต้น
และด้านการตลาดและการแปรรู ป ซึ่ งไทยมี ข้อ ได้เ ปรี ยบในเรื่องของการเพิ่ มมู ลค่า (value Added) ในผลิ ตภัณ ฑ์กุ้ ง
อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการไทย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐควรที่จะให้ความส้าคัญ รวมถึงการส่งเสริมการผลิตและ
ส่งออกกุ้งแปรรู ป รวมถึงกุ้งเพิ่มมูลค่าให้เพิ่มมากขึ้น โดยจะเห็นว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมาประเทศไทยมีสัดส่วนการ
ส่งออกทั้งในด้านปริมาณและมูลค่าของกุ้งแปรรูปสูงกว่ากุ้งแช่เย็นแช่แข็ง และมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา
ไทยมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกกุ้ง เพิ่มมูลค่าสูงกว่ากุ้งแช่เย็นแช่แข็งประมาณ 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 4,800
ล้านบาท ในอนาคตผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกุ้งแปรรูปไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางถึงใหญ่ ที่มีความสามารถ
ในการหาแหล่งวัตถุดิบราคาถูกและสามารถท้าเรื่องการควบคุมคุณภาพ ควรจะต้องมีการสร้าง brand สินค้ากุ้งแปรรูปและกุ้ง
เพิ่มมูลค่าให้มีเข้มแข็งและมีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณ
การส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปและกุ้งเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นในตลาดโลกได้ต่อไป
นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงงานวิจั ยในอดีตที่เกี่ยวข้องจากทั้งของ ของ สุพิชฌาย์ กมลรัตน์กุล (2554) อัจฉรา
เลิศประกายหงส์ (2554) ศิริวรรณ แจ่มพลาย (2553) สุรสิทธิ์ บุญชูนนท์ (2557) และแกมกาญจน์ เหลืองวิรุจน์กล (2553)
จะพบว่าส่วนใหญ่จะท้าการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และศักยภาพการส่งออกกุ้งสดแช่แข็งของ
ไทย ยังไม่เคยมีการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ประกอบการทีส่ ่งผลต่อระดับความเป็นโลกาภิวัฒน์ในการส่งออกอาหารแช่
แข็งสู่ตลาดโลก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งที่ส่งผลต่อระดับ
ความเป็นโลกาภิวัฒน์ในประเทศไทย เพื่อน้าข้อมูลและผลงานวิจัยมาเป็นประโยชน์ส้าหรับเสนอแนะผูป้ ระกอบการส่งออกกุ้ง
แช่แข็งของไทยสามารถเพิ่มสมรรถนะและสามารถวัดระดับความเป็นโลกาภิวัฒน์ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งที่ส่งผลต่อระดับความเป็นโลกาภิวัฒน์ในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาถึงระดับความเป็นโลกาภิวัตน์ของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งไทยในตลาดโลก
3. เพื่อวิเคราะห์สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งไทยในตลาดโลก
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สมมุตฐิ านของการวิจัย
1. สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งส่งผลต่อระดับความเป็นโลกาภิวัตน์ในประเทศไทย
2. สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งด้านกลยุทธ์ส่งผลต่อระดับความเป็นโลกาภิวตั น์ในประเทศไทย
3. สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งด้านโอกาสส่งผลต่อระดับความเป็นโลกาภิวัตน์ในประเทศไทย
4. สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งด้านความสัมพันธ์ส่งผลต่อระดับความเป็นโลกาภิวัตน์ในประเทศไทย
5. สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งด้านจรรยาบรรณส่งผลต่อระดับความเป็นโลกาภิวัตน์ในประเทศไทย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกกุ้งแช่แข็งของประเทศไทยที่
เป็นสมาชิกของสมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง จ้านวน 81 ราย (สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย(เฉพาะกุ้ง), 2558)
2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้สูตรค้านวณของเครซี่ และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp.608-609) ที่ระดับความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ
95 จะได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 77 ราย จากผู้ประกอบการทั้งสิ้น 81 ราย
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
ภาพที่ 1 ความมีอิทธิพลระหว่างสมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งกับระดับความเป็นโลกาภิวัฒน์ใน
ประเทศไทย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็ง
1. กลยุทธ์ (Strategic)
2. โอกาส (Opportunity)
3. ความสัมพันธ์ (Relationship)
4. จรรยาบรรณ (Ethical)
ตัวแปรต้น คือ สมรรถนะของผู้ประกอบการ โดยอ้างอิง
แนวคิดของบาร์บาร่า เบิร์ด (Barbara Bird, 1995)

ระดับความเป็ นโลกาภิวตั น์
(Levels of Globalization)
ตัวแปรตาม คือ แนวคิดการวัดระดับของการเป็นโลกาภิวัฒน์
(Level of globalization) อ้างอิงแนวคิดของ Nations
Conference on Trade and Development (UNCTAD)
จากงานวิจัยของ Chaiprasit, S. and Swierczek, W.F.
(2011). Competitiveness, Globalization and
Technology Development in Thai Firms.
Competitiveness Review: An International Business
Journal. 21:1

วิธีด้าเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลกระท้าโดยผู้วิจัยซึ่งใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากนั้นน้าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ใช้การ
ค้านวณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยมีการก้าหนดค่าอ้านาจในการวิเคาระห์ (Power Analysis) ที่ระดับ 0.80 มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า (α) เท่ากับ 0.5 และค่าของขนาดอิทธิพลกลุ่ม (Affect size) ที่ระดับ 0.34 เนื่องจากตารางประมาณการของแครม
เมอร์และธีแมน (Kraemer&Thieman, 1987) ซึ่งโดยทั่วไปใช้ค่าอ้านาจในการวิเคราะห์ (Power Analysis) ที่ไม่น้อยกว่า
ระดับ 0.80 มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α) เท่ากับ 0.5 และค่าของขนาดของอิท ธิพลกลุ่ม (Affect size) ที่ไ ม่เกิน 0.50
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(Cohen, 1977) ส้าหรับการศึกษาวิจัยในประเทศไทยที่มีการใช้ค่าขนาดของอิทธิพลกลุ่มพบว่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.40
(นิภาวัล บุญทับถม, 2550 และ ญาดา จีนประชา, 2550) หลังจากนั้นได้ใช้การเปิดตารางการประมาณขนาดตัวอย่างของ
Krejcie & Morgan (Krejcie & Morgan, 1970) พบว่าขนาดของประชากร 81 ราย ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 77 ราย
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ได้นั้นผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยถือ ว่า
ผู้ประกอบการทุกคนเป็นประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่า ๆ กัน โดยผลของการเก็บ แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบกลับและสมบูรณ์ จ้านวน 42 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 54.55 จากกลุ่มตัวอย่างที่แจกจริง
2. การตรวจสอบเครื่องมือ
ผู้วิจัยน้าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของค้าถาม จ้านวน 39 ชุดแล้วน้าข้อมูล
ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาค้านวณ หาค่าความเชื่อมั่นโดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbachs’ Alpha Coefficient) โดยจากผลการทดสอบได้ค่าแอลฟาแสดงความเชื่อมั่นรวม
เท่ากับ 0.82 เมื่อเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (นงนุช ภัทราดร, 2538 : 339) ซึ่งได้ระบุว่าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาไม่ควร
มีค่าต่้ากว่า 0.70 ดังนั้นเครื่องมือแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจึงอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถน้าไปใช้ได้
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
3.1 สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ใช้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางธุรกิจของผู้ประกอบการ
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้บรรยายข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ประกอบการ และข้อมูลเกี่ยวกับ
ระดับความเป็นโลกาภิวัตน์ (Levels of Globalization) ในการส่งออกอาหารแช่แข็งของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก
3.2 สถิติเชิงอ้างอิง โดยทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) และ
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression)
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงพรรณนาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป และข้อมูลทางธุรกิจและกิจกรรมการด้าเนิน
ธุรกิจระหว่างประเทศ
- ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง
41-50 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด มีต้าแหน่งเป็นผู้บริหารระดับกลาง มีระยะเวลาการท้างานในองค์กร
มากกว่า 10 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 60,0001 บาทขึ้นไป และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส
- ผลการศึกษาข้อมูลทางธุรกิจและกิจกรรมการด้าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม
อยู่ในกลุ่มธุรกิจผลิตสินค้า มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบบริษัทจ้ากัด มีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมากกว่า
10 ปี องค์ก รมีจ้า นวนพนัก งานมากกว่า 50 คน หมวดหมู่ข องสิน ค้า ส่งออกส่วนใหญ่คือ กุ้งสดแช่แข็ง ยอดการส่งออก
ของธุรกิจเฉลี่ยต่อปีมากที่สุดคือ มากกว่า 50 ล้านบาท ส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศในเอเชียมากที่สุด ส่วนใหญ่ส่งออกสินค้า
ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา มีการท้าธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบลงทุนท้าธุรกิจเองโดยตรงมากที่สุด และมีการจดทะเบียน
รับรองมาตรฐานสินค้ากุ้งแช่แข็งมากที่สุด คือ รับรองมาตรฐานสุขลักษณะ (GMP)
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็ง พบว่า ระดับความคิดเห็นต่ อ
สมรรถนะผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็ง ด้านกลยุทธ์โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40
ด้านโอกาสโดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ด้านจรรยาบรรณโดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และด้านความสัมพันธ์โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความเป็นโลกาภิวัตน์ของผู้ประกอบธุรกิจส่งออกกุ้งแช่แข็ง พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นต่อระดับความเป็นโลกาภิวัตน์ของผู้ส่งออกกุ้งแช่แข็งในประเทศไทย โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49) หากพิจารณาเป็นรายข้อสามารถกล่าวได้ว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็น โดยเห็นด้วยมาก
- เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบัญชี -
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คือ มีการจัดการวางแผนและด้าเนินกลยุทธ์เพื่อพัฒนาไปสู่ระดับสากล (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92) รองลงมา คือ มีการจัดกิจกรรม
ทางธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83) สร้างผลประกอบการทั้งที่เป็นตัวเงิน และทรัพย์สินจาก
ตลาดโลกให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80) มีสัดส่วนของยอดขายในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66)
รายได้จากการด้าเนินธุรกิจสามารถสร้างก้าไรได้ในระยะยาว (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64) มีการเพิ่มช่องทางด้านตัวแทนจ้าหน่ายใน
ต่างประเทศ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54) ส่วนครองตลาดในต่างประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52)
มีการพัฒนาการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11) มีการขยายสาขา และจ้านวนพนักงานในตลาดต่างประเทศ
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97) และมีการเปิดสาขาหรือหน่วยธุรกิจในต่างประเทศ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95) ตามล้าดับ
ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยส้าหรับแต่ละสมมติฐาน
ตารางที่ 1 : แสดงค่าความมีอิทธิพลระหว่างสมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งที่ส่งผลต่อระดับความเป็น
โลกาภิวตั น์ในการประกอบธุรกิจส่งออกกุ้งแช่แข็งของผู้ประกอบการไทย
Model
B
Beta
t
Sig
(Constant)
3.646
5.657
0.000*
สมรรถนะของผู้ประกอบการ
-0.034
-0.036
-0.228
0.821
ค่าคงที่ = 3.646, R2 = 0.001 , Adj. R2= 0.024, F = 0.052 , Std. Error = 0.355 , * มีอิทธิพลที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05

จากตารางที่ 1 ผู้ศึกษาสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยด้ว ยวิธีวิเ คราะห์ค่า สัมประสิทธิ์การถดถอย
อย่างง่าย (Simple Regression) โดยการน้าข้อมูลเข้าโปรแกรมส้าเร็จรูปทดสอบ (SPSS) และสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งมีอิทธิพลต่อระดับความเป็นโลกาภิวัตน์ของ
ผู้ประกอบการไทย
จากการทดสอบ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุซึ่งเป็นค่าคงทีม่ ีค่าเท่ากับ 3.646 ค่าสัมประสิทธิ์ที่ปรับค่า
แล้วเท่ากับ 0.001 (R square) หมายถึง ตัวแปรอิสระไม่สามารถอธิบายความแปรผันของความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจ
ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรียไ์ ด้ร้อยละ 0.01 และสมรรถนะของผู้ประกอบภาพรวมสามารถท้านายความส้าเร็จของผู้ประกอบ
ธุรกิจส่งออกสินค้ากุ้งแช่แข็งของผู้ประกอบการไทยได้ร้อยละ 2.4 (Adjusted R2 = 0.024) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่า สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งไม่มีอิทธิพลและไม่สามารถพยากรณ์
ความสัมพันธ์เกีย่ วกับระดับความเป็นโลกาภิวตั น์ของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งไทยได้เนื่องจากมีค่า P-Value เท่ากับ
0.821 ซึ่งอยู่ในระดับนัยส้าคัญที่ก้าหนดไว้ที่ 0.05
ตารางที่ 2 : แสดงค่าความมีอิทธิพลระหว่างสมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งด้านกลยุทธ์ ด้านโอกาส ด้าน
จรรยาบรรณ และด้านความสัมพันธ์ กับระดับความเป็นโลกาภิวตั น์ในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้ากุ้งแช่แข็ง
ของผู้ประกอบการไทย
ตัวแปรอิสระ
ค่าคงที่
B
Beta
t
Sig
(สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็ง)
ด้านกลยุทธ์
2.899
0.135
0.145
0.927
0.360
ด้านโอกาส
3.500
0.000
0.000
0.000
1.000
ด้านความสัมพันธ์
3.728
-0.055
-0.089
-0.562
0.577
ด้านจรรยาบรรณ
3.905
-0.092
-0.124
-0.788
0.435
ค่าคงที่ = 3.508, R2 = 0.011 , Adj. R2= 0.014 , F = 0.449 , Std. Error = 0.354 , *มีอิทธิพลที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05
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จากตารางที่ 2 ผู้ศึกษาสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยด้วยวิธีวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุ
โดยการน้าข้อมูลเข้าโปรแกรมส้าเร็จรูปทดสอบ (Multiple Regression : SPSS) และสามารถอภิปรายผลแยกตามสมมติฐาน
ได้ดังนี้
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งด้านกลยุทธ์มีอิทธิพลต่อระดับความเป็น
โลกาภิวตั น์ของผู้ประกอบการไทย
จากการศึกษาพบว่า สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งด้านกลยุทธ์ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความเป็น
โลกาภิวตั น์ของผู้ประกอบการไทยอย่างไม่มผี ลต่อกันที่ระดับ 0.05 (P-Value = 0.360) ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และ ยอมรับ H1
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งด้านโอกาสมีอิทธิพลต่อระดับความเป็น
โลกาภิวตั น์ของผู้ประกอบการไทย
จากการศึกษาพบว่าสมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งด้านโอกาสไม่มีอิทธิพลต่อระดับความเป็น
โลกาภิวตั น์ของผู้ประกอบการไทยอย่างไม่มผี ลต่อกันที่ระดับ 0.05 (P-Value = 1.000) ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และ ยอมรับ H1
สมมติฐานการวิจัยที่ 4 สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งด้านความสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อระดับความ
เป็นโลกาภิวัตน์ของผู้ประกอบการไทย
จากการศึกษาพบว่าสมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งด้านความสัมพันธ์ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความเป็น
โลกาภิวตั น์ของผู้ประกอบการไทยอย่างไม่มผี ลต่อกันที่ระดับ 0.05 (P-Value = 0.577 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และ ยอมรับ H1
สมมติฐานการวิจัยที่ 5 สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งด้านจรรยาบรรณมีอิทธิพลต่อระดับความ
เป็นโลกาภิวัฒน์ของผู้ประกอบการไทย
จากการศึกษาพบว่าสมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งด้านจรรยาบรรณไม่มีอิทธิพลต่อระดับความเป็น
โลกาภิวัฒน์ของผู้ประกอบการไทยอย่างไม่มีผลต่อกันที่ 0.05 (P-Value = 0.435) ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และ ยอมรับ H1
สรุปผลการศึกษา พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุซึ่งเป็นค่าคงที่ มีค่าเท่ากับ 3.508 ค่าสัมประสิทธิ์ที่ปรับ
ค่าแล้วเท่ากับ 0.011 (R square) หมายถึง ตัวแปรอิสระไม่สามารถอธิบายความแปรผันของระดับความเป็นโลกาภิวัตน์
ในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้ากุ้งแช่แข็ง ได้ร้อยละ 0.11 และสมรรถนะของผู้ประกอบภาพรวมสามารถท้านายความส้าเร็จ
ของผู้ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้ากุ้ง แช่แข็งของผู้ประกอบการไทยได้ร้อยละ 1.4 (Adjusted R2 = 0.014) เมื่อพิจารณาค่า
สัม ประสิท ธิ์ก ารถดถอยของตั วพยากรณ์ พบว่ า สมรรถนะของผู้ ประกอบการส่ งออกกุ้ งแช่ แข็ งด้ า นกลยุ ท ธ์ด้ านโอกาส
ด้า นจรรยาบรรณ และด้า นความสั ม พัน ธ์ ไม่ มีอิ ท ธิพ ลและไม่ ส ามารถพยากรณ์ค วามสั มพั น ธ์ เกี่ ย วกั บ ระดั บความเป็ น
โลกาภิวัฒน์ของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งไทยได้เนื่องจากมีค่า P-Value เท่ากับ 0.360 1.000 0.435 และ 0.577
ตามล้าดับ ซึ่งอยู่ในระดับนัยส้าคัญทีก่ ้าหนดไว้ที่ 0.05
อภิปรายผล
1. สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งไม่มีอิทธิพลต่อระดับความเป็นโลกาภิวัตน์ในประเทศไทย ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามมุ่งหวังสัดส่วนของยอดขายในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างรายได้จากการด้าเนินธุรกิจ
สามารถสร้างก้าไรได้ในระยะยาว ท้าให้สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในต่างประเทศให้มีอัตราการเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง มากกว่าการขยายสาขา และจ้านวนพนักงานในตลาดต่างประเทศ หรือการเปิดสาขาหรือหน่วยธุรกิจในต่างประเทศ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ (2557) เรื่องการพัฒนาโมเดลการจัดท้าตัวชี้วัดในงานทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การภาคธุรกิจเอกชนในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ตัวชี้วัดในงานทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความส้าเร็จของ
องค์การธุรกิจภาคเอกชนในประเทศไทยมากที่สดุ 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดด้านภาพรวมในงานทรัพยากรมนุษย์ ตัวชี้วัด
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ด้านการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และตัวชี้วัดด้านการพัฒนาองค์การ จึงน้าไปสู่ความส้าเร็จขององค์การในการช่วยสร้าง
คุณค่าทางธุรกิจ การลดต้นทุนการด้าเนินงาน และการก้าหนดกลยุทธ์ระดับองค์การเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
2. สมรรถนะของผู้ ป ระกอบการส่ งออกกุ้ งแช่ แข็ งด้ า นกลยุ ทธ์ ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ระดั บ ความเป็ น โลกาภิ วั ต น์ ข อง
ผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามมุ่งเน้นการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างสินค้าให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจสูงสุด และการติดตามแนวทางกลยุทธ์ในการด้าเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนและแก้ไขให้บรรลุเป้าหมาย มากกว่า
การให้ความส้าคัญในการวัดระดับความเป็นโลกาภิวัตน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณุรุจณ์ ดาแก้ว (2556) เรื่องผลกระทบ
ของกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีต่อประสิทธิภาพการด้าเนินงานของธุรกิจสินค้าเกษตรในประเทศไทย
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารธุรกิจสินค้าเกษตร มีความเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
โดยรวม ได้แก่ ด้านกลยุทธ์การเป็นผู้น้าด้านต้นทุน ด้านกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างให้สินค้าและบริการ และด้านกลยุทธ์
การมุ่ งเน้ นกลุ่ มเป้ าหมายเฉพาะ เนื่ องจากกลยุ ทธ์ การสร้ างความได้เปรี ยบทางการแข่ งขั นเป็ นอี กกลยุ ทธ์ หนึ่งที่ ช่วยให้
ผู้บริหารธุรกิจใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ช่วยให้องค์กรมีศักยภาพเหนือคู่แข่ง
3. สมรรถนะของผู้ ป ระกอบการส่ งออกกุ้ งแช่ แ ข็ งด้ า นโอกาสไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ระดั บ ความเป็ น โลกาภิ วั ต น์ ข อง
ผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญกับการส้ารวจความต้องการของลูกค้าเพื่อผลิตสินค้า
ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด และการน้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถลดต้นทุนการผลิต
และสร้างโอกาสในการแข่งขันมากว่าการมุ่งเน้นในการวัดระดับความเป็นโลกาภิวัตน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dahalana,
Jaafarb, Asma & Rosdi (2013) ที่ได้ท้าการศึกษาเกี่ยวกับการก่อตัวของธุรกิจใหม่ พบว่า การมองหาที่จะสร้างสรรค์สิ่ง ใหม่
ๆ หรือโอกาสใหม่ ๆ น่าจะเป็นของการเริ่มต้นใหม่ของบริษัทที่มีศักยภาพของผู้ประกอบการ ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของ
ข้อมูลและระดับของความมุ่งมั่น ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจที่จะน้าไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ
4. สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งด้านความสัมพันธ์ไม่มีอิทธิพลต่อระดั บความเป็นโลกาภิวัตน์ของ
ผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามค้านึงถึงจรรยาบรรณทางด้านผลิตภัณฑ์โดยเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน และจรรยาบรรณต่อลูกค้า โดยมีความซื่อสัตย์ และเคารพในสิทธิ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการ
เอาใจใส่ลูกค้า มากกว่ าการให้ความส้าคัญในการวัดระดับความเป็นโลกาภิวัตน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวราภรณ์ น้อยแสง (2557) เรื่องการตลาดมุ่งเน้นความสัมพันธ์คุณภาพบริการ และความจงรักภักดีของลูกค้า
ธนาคารไทยพาณิชย์ กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จ้ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยรังสิตพบว่า คุณภาพบริการด้านความ
น่าเชื่อถือ ด้านความเอาใจใส่ และความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของลูกค้า โดยผลการศึกษาสามารถน้าไป
เป็นแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาด
5. สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งด้านความจรรยาบรรณไม่มีอิทธิพลต่อระดั บความเป็นโลกาภิวัตน์
ของผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามค้านึงถึงการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าโดยการรับฟัง
ข้อเสนอแนะเพื่อน้ามาปรับปรุงสินค้า และการสานความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค มากกว่าการ
ค้านึงถึงการวัดระดับความเป็นโลกาภิวัตน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรเทพ จันทรนิก (2557) เรื่องรูปแบบจริยธรรมในการ
บริหารวิสาหกิจใหม่ ต้องจัดการด้วยความโปร่งใส มีระเบียบข้อบังคับ เพราะจะท้าให้เกิดความไว้วางใจกับทุกฝ่าย ซึ่งเป็น
หลั ก การที่ อ งค์ ก รต่ า ง ๆ น้ า มายึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด การยอมรั บ และสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ องค์ ก ร ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ
ข้อเสนอแนะ
1. จากงานวิจัยพบว่า ทางด้านกลยุทธ์ ผู้ประกอบการควรให้ความส้าคัญในการวิเคราะห์ความสามารถของคู่แข่งขัน
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงรองรับสถานการณ์ในอนาคต เพื่อป้องกันผลกระทบใน
อนาคต
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2. จากงานวิจัยพบว่า ทางด้านโอกาส ผู้ประกอบการควรให้ความส้าคัญกับการเลือกปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ
เพื่อท้าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และสามารถสร้างโอกาสทางการแข่งขันได้เพื่อมากขึ้น
3. จากงานวิจัยพบว่า ทางด้านจรรยาบรรณ ผู้ประกอบการควรให้ความส้าคัญกับการรักษาจรรยาบรรณต่อคู่แข่งขัน
โดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิตามกฎหมาย และจรรยาบรรณต่อพนักงาน โดยพิจารณาผลตอบแทนที่เท่าเทียมกับเพื่อสร้างขวัญและ
ก้าลังใจการด้าเนินการให้กับพนักงาน
4. จากงานวิจัยพบว่า ทางด้านความสัมพันธ์ ผู้ประกอบการควรให้ความส้าคัญในการจัดอบรมความรู้ความสามารถ
ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีการออกพบปะลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และ
น้าเสนอข้อมูลข่าวสารส้าหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของบริษัท
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งในประเทศไทย
2. ควรใช้สถิติตัวอื่นมาวิเคราะห์ในแง่มุมอื่น ๆ
3. ควรมีการพยากรณ์การส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มในการส่งออกในอนาคตเพื่อให้ผู้ผลิต
และผูส้ ่งออกสามารถวางแผนการผลิตได้
4. ควรเปลี่ยนแปลงวิธีการท้าวิจยั จากวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยอิสระเฉพาะบุคคลในครั้งนี้ สามารถด้าเนินการได้ส้าเร็จลุล่วง ด้วยความกรุณาจาก ผศ.ดร.ศศิประภา
พันธนาเสวี อาจารย์ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ซึ่งท่านได้ให้ความรู้ ค้า แนะน้า การชี้แ นะแนวทางการศึก ษา ตรวจทานและ
แก้ไขข้อบกพร่องในงาน ตลอดจนการให้ค้าปรึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยจนท้าให้งานวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์
ครบถ้วนส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมถึงอาจารย์ท่านอื่น ๆ ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านต่าง ๆ ท้าให้สามารถน้าความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ รวมถึงการน้าไปใช้ในการด้า เนิน งานด้า นต่า ง ๆ ในการประกอบอาชีพ จริง และ
องค์การคลังสินค้าซึ่งเป็นผู้สนับสนุนทุน การศึกษา ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มาไว้ ณ โอกาสนี้
เกียรติขจร แซ่ไต่
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กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานที่ส่งผลต่อความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออก
สินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก
Generic Competitive Strategy on the Results Achieved in the Business of
Exporting Organic Products of Enterprises in the Global Market
ศันธนีย์ อุ่นจิตติ 1
ศศิประภา พันธนาเสวี 2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ศึก ษาถึงกลยุท ธ์ก ารแข่งขัน พื้นฐานที่ส่งผล
ต่อความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ 2) เพื่อ ศึก ษาลักษณะของกลยุท ธ์ก ารแข่งขัน พื้น ฐาน
ใน การประกอบธุรกิจส่งออกสินค้า เกษตรอินทรีย์ 3)เพื่อวิเคราะห์ความส้าเร็จในการประกอบธุร กิจ ส่งออกสิน ค้า เกษตร
อินทรีย์ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตร
อินทรีย์ จ้านวน 44 คน โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ การถดถอยอย่างง่าย และการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้ารง
ต้าแหน่งเป็นผู้บริหารระดับกลางมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจประเภทผลิตสินค้าและส่งออกไปยังกลุ่มประเทศแถบยุโรป
มากที่สุด และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานมีอิท ธิพ ลต่อ ความส้า เร็จ ในการประกอบธุร กิจ
ส่งออกสินค้า เกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทย และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยย่อยของกลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานแล้ว
พบว่ากลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้านการสร้างความแตกต่างมีอิทธิพลต่ อความส้าเร็จของผู้ประกอบการมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน และกลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้านการเป็นผู้น้าทางด้านต้นทุน
รวม เนื่องจากมีค่า P-Value เท่ากับ 0.001 0.005 และ 0.008 ตามล้าดับ ซึ่งอยู่ในระดับนัยส้าคัญที่ก้าหนดไว้ที่ 0.05
คำสำคัญ: กลยุทธ์การแข่งขันพืนฐาน กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน
กลยุทธ์การเป็นผู้น้าทางด้านต้นทุนรวม ความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจ
Abstract
This research is quantitative research. The purpose is to study for 1) Study the basic competitive
strategies that affect the success of the export of organic products. 2) To study the nature of the basic
competitive strategy in the export of organic agricultural products. and 3) To analyze the success of the
export business of organic agricultural products. The questionnaire was used as a tool to collect
data from 44 entrepreneurs who exported organic agricultural products. Using statistics, percentage,
mean, standard deviation Simple regression analysis And multiple regression analysis. The research found
that Most of the respondents are female. A bachelor's degree Tenure as Most middle managers Most as
businesses group produce goods And exports to most European countries. And hypothesis testing found.
Generic competitive strategy Influence success in the business of exporting organic products of enterprises
1
2

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, อาจารย์ที่ปรึกษา
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Thailand. When considering the factors of its generic competitive strategy was found. Generic competitive
strategy on making a difference to influence the success of most entrepreneurs. The second was generic
competitive strategy aimed at specific market segments. And generic competitive strategy on cost leadership,
Since the P-Value 0.001 0.005 and 0.008, respectively, which is equal to the significance level set at 0.05.
Keywords: generic competitive strategy, differentiation strategy, specific marketing strategies,
cost leadership strategy, entrepreneurial success
บทน้า
เนื่องจากอัตราการเจ็บป่ว ยซึ่งเกิดจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษเพิ่มมากขึ้น โดยพบว่าอั ตราผู้ป่ว ย
จากสารเคมีก้าจัดศัตรูพืชในปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 13.77 ต่อประชากรกลางปีแสนคน และในปี พ.ศ. 2557 มีผู้มีความเสี่ยง
และไม่ปลอดภัยจากสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช ร้อยละ 34.3 (ส้านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, 2558) ผู้บริโภคจึง
เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการบริโภคอาหารแบบเดิมๆ ที่พึ่งพาการใช้สารเคมีค่อนข้างมาก ดังนั้นผู้บริโภคจึง
ให้ค วามใส่ใ จกับ การเลือ กซื้อ สิน ค้า โดยค้า นึงถึงสุข ภาพอนามัย เป็น หลัก และหัน มาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัย
และปราศจากสารเคมี รวมถึงการที่คนมีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นด้วย
ปัจจุบันกระแสคนรักสุขภาพจึงเกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก สินค้าในกลุ่ม เกษตรอิน ทรีย์ จึงเป็น ทางเลือ กหนึ่ง
ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ ส่งผลให้ความต้องการบริโภคอาหารอินทรีย์ขยายตัวมากขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยให้
การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์กลายมาเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ เพื่อใช้ในการสร้างจุดแข็งให้กับสินค้าอีกด้วย ดังนั้นประเทศ
ไทยในฐานะหนึ่งในผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่ส้าคัญของโลก มีโอกาสอย่างมากในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้า
เกษตรอินทรีย์
โดยตลาดส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยมีมูลค่า 3,000–4,000 ล้านบาท และคาดว่าจะมีการขยายตัว เพิ่ม ขึ้น
ร้อยละ 10–15 อีกทั้งรัฐบาลยังคงเล็งเห็นถึงความส้าคัญและพร้อมที่จะสนับสนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยอย่างเต็มที่
และต่อ เนื่อ ง โดยการผลัก ดัน สิน ค้า เกษตรอินทรีย์ให้ก้าวหน้าและเกิดการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาส
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเกษตรอิน ทรีย์ ตั้งแต่ด้า นการผลิต การรับ รองมาตรฐาน การสร้า งกลยุท ธ์
ทางการแข่ง ขัน และการตลาด การใช้ก ลยุท ธ์ก ารเข้า สู่ต ลาดของผู้ป ระกอบการจะมุ่ง เน้น ด้า นตลาดเฉพาะส่วน ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในปัจจุบันนั้นจะเป็นกลุ่มชนชั้นกลางขึ้นไปที่ห่วงใยสุขภาพ และมีก้าลังพอที่จ ะ
จับจ่ายเพื่อสุขภาพ รวมถึงกลยุทธ์การสร้า งความแตกต่างด้วยการสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และเปิดสายผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ ซึ่งยังไม่เคยมีการจ้าหน่ายมาก่อน โดยยึดความต้องการของผู้บริโภคเป็นส้าคัญ (บริษัท ป่าสาละ จ้ากัด, 2558)
นอกจากนั ้น เมื ่อ พิจ ารณาถึง งานวิจัย ในอดีต ที ่เ กี่ย วข้อ งจากทั้ง ของ สดชื่น อุต อามาตย์ และคณะ (2558)
อรอนงค์ พึ่งชู (2556) พีรภาร์ ทวีสุข (2555) Sangkum chaliang และ Huang (2012) พิมพ์รวี ทังสุบุตร (2554) ธิดารัตน์
มณีกาศ (2553) พนารัต น์ ทรายเมฆ (2553) บุศรา และคณะ (2553) ภานุวัฒน์ ก้อนทรัพย์ (2551) และ ยศ และคณะ
(2551) จะพบว่า ส่ว นใหญ่เ ป็น การศึก ษาในเรื่อ งตลาดภายในประเทศในมุ ม ของผู้ บ ริ โ ภคและเกษตรกร ยัง ไม่เ คย
มีการศึกษาเกี่ยวกับ ตลาดต่า งประเทศในมุม ของผู้ประกอบการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ ดังนั้นผู้วิจั ยจึงได้ท้าการศึกษา
เรื่องกลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานที่ส่งผลต่อความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทย
ในตลาดโลก เพื่อ เป็น แนวทางให้ผู้ป ระกอบการธุร กิจ ส่ง ออกสิน ค้า เกษตรอิน ทรีย์น้า ข้อ มูล จากผลการศึก ษาในครั้ง นี้
ไปพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันในการประกอบธุรกิจต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานที่ส่งผลต่อความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์
ของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก
2. เพื่อ ศึก ษาลัก ษณะของกลยุท ธ์ก ารแข่งขัน พื้น ฐานในการประกอบธุร กิจ ส่งออกสิน ค้า เกษตรอินทรีย์ของ
ผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก
3. เพื่อวิเคราะห์ความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก
สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐาน 1 : กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานมีอิทธิพลต่อความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์
ของผู้ประกอบการไทย
สมมติฐาน 2 : กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้า นการเป็น ผู้น้า ทางด้า นต้น ทุน รวมมีอิท ธิพ ลต่อ ความส้า เร็จ ในการ
ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทย
สมมติฐาน 3 : กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้านการสร้างความแตกต่างมีอิทธิพลต่อความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจ
ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทย
สมมติฐาน 4 : กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วนมีอิทธิพลต่อความส้าเร็จในการประกอบธุ รกิจ
ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย
จ้านวน 51 ราย (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2558)
2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้สูตรค้านวณของเครซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 608-609) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ย อมรับ ได้ 5% และระดับ ความเชื่อ มั่น
ร้อยละ 95 จะได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 44 ราย จากผู้ประกอบการทั้งสิ้น 51 ราย
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
ภาพที่ 1 ความสั ม พั นธ์ ระหว่ างกลยุ ทธ์ ก ารแข่ งขั นพื้ น ฐานกั บความส้ าเร็ จในการประกอบธุ รกิ จส่ งออกสิ นค้ า
เกษตรอินทรีย์
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐาน
-

ด้านการเป็นผู้น้าทางด้านต้นทุนรวม
ด้านการสร้างความแตกต่าง
ด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน

ความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจ
ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์

ตัวแปรต้นคือ กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐาน โดยอ้างอิงตามกลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐาน (Porter, 2008) ประกอบด้วย
(1) ด้านการเป็นผู้น้าทางด้านต้นทุนรวม (2) ด้านการสร้างความแตกต่าง (3) ด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน
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ตัวแปรตามคือ ความส้าเร็จในการประกอบธุ รกิจ ส่งออกสิน ค้าเกษตรอินทรีย์ โดยอ้ างอิงตามแนวคิ ดเกี่ ยวกั บ
ความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจ (Drucker, 2003, pp. 18-21) ซึ่งมีตัววัดดังนี้
(1) ด้านสถานภาพทางตลาด
(2) คุณภาพ
(3) นวัตกรรม
(4) ความรับผิดชอบต่อสังคม
(5) ทรัพยากรมนุษย์
(6) ทรัพยากรทางการเงิน
(7) ทรัพยากรทางกายภาพ
(8) ประสิทธิภาพด้านต้นทุน
(9) การท้าก้าไร
วิธีด้าเนินการวิจัย
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย การวิ จั ย ครั้ งนี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ งปริ ม าณ โดยใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaires)
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นน้าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ใช้การค้านวณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยมีการก้าหนดค่าอ้านาจในการวิเคราะห์ (Power Analysis) ที่
ระดับ 0.80 มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α) เท่ากับ 0.5 และค่าของขนาดอิทธิพลกลุ่ม (Affect size) ที่ระดับ 0.32 เนื่องจากตาราง
ประมาณการของแครมเมอร์และธีแมน (Kraemer & Thieman, 1987) ซึ่งโดยทั่วไปใช้ค่าอ้านาจในการวิเคราะห์ (Power
Analysis) ที่ไม่น้อยกว่าระดับ 0.80 มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α) เท่ากับ 0.5 และค่าของขนาดของอิทธิพลกลุ่ม (Affect size)
ที่ไม่เกิน 0.50 (Cohen, 1977) ส้าหรับการศึกษาวิจัยในประเทศไทยที่มีการใช้ค่าขนาดของอิทธิพลกลุ่มพบว่าอยู่ระหว่าง 0.20–
0.40 (นิภาวัล บุญทับถม, 2550 และญาดา จีนประชา, 2550) หลังจากนั้นได้ใช้การเปิดตารางการประมาณขนาดตัวอย่างของ
Krejcie & Morgan (Krejcie & Morgan, 1970) พบว่าขนาดของประชากร 51 ราย ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 44 ราย ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้ นั้ นผู้ ศึ กษาใช้วิ ธี การสุ่มตั วอย่ างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เป็ นการสุ่มตั วอย่ างโดยถื อว่ า
ผู้ประกอบการทุกคนเป็นประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่า ๆ กัน โดยผลของการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างได้กลุ่มตัวอย่าง
ที่ตอบกลับและสมบูรณ์ จ้านวน 38 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 86 จากกลุ่มตัวอย่างที่แจกจริง
2. การตรวจสอบเครื่องมือ ผู้วิจัยน้าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของค้าถาม
จ้านวน 38 ชุด แล้วน้าข้อมูลประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาค้านวณ หาค่าความ
เชื่อมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbachs’ Alpha Coefficient) โดยจากผลการทดสอบได้ค่าแอลฟา
แสดงความเชื่อมั่นรวมเท่ากับ 0.902 เมื่อเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (นงนุช ภัทราดร, 2538: 339) ซึ่งได้ระบุว่า
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาไม่ควรมีค่าต่้ากว่า 0.70 ดังนั้นเครื่องมือแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจึงอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถน้าไปใช้ได้
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
3.1 สถิ ติ เ ชิ งพรรณนา ได้แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ ใช้ บ รรยายเกี่ ย วกั บข้ อ มู ล ทั่ ว ไปและข้ อ มู ล ทางธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบการ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้บรรยายข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐาน และ
ข้อมูลเกี่ยวกับความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการ
3.2 สถิ ติ เ ชิ ง อ้ า งอิ ง โดยทดสอบสมมติ ฐ านด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยอย่ า งง่ า ย ( Simple
Regression) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)
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ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงพรรณนาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป และข้อมูลทางธุรกิจและกิจกรรมการด้าเนินธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 40 ปี มีระดับการศึกษาระดับ ปริญญาตรีมากที่สุด มีต้าแหน่งเป็นผู้บริหารระดับกลาง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือ นตั้งแต่ 60,000
บาทขึ้นไป และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด
ผลการศึกษาข้อมูลทางธุรกิจและกิจกรรมการด้าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ พบว่าส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่
ในกลุ่มธุรกิจผลิตสินค้า มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบบริษัทจ้ากัด มีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจมากกว่ า 10
ปี องค์กรมีจ้านวนพนักงาน 21-30 คน หมวดหมู่ของสินค้า ส่งออกส่วนใหญ่คือ ข้าวและธัญพืชยอด การส่งออกของธุรกิจเฉลี่ย
ต่อปีมากที่สุดคือ มากกว่า 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 40 ล้านบาท ส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศในยุโรปมากที่สุด มีการท้าธุรกิจ
ระหว่างประเทศในรูปแบบผ่านตัวแทนจ้าหน่ายมากที่สุด และมีการจดทะเบียนรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ มากที่สุด
คือ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU)
ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยส้าหรับแต่ละสมมติฐาน
ตารางที่ 1 : แสดงค่าความมีอิทธิพลระหว่างกลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานกับความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออก
สินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทย
Model
B
Beta
t
Sig
(Constant)
2.079
4.445
0.000*
กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐาน
0.467
0.527
3.725
0.001*
ค่าคงที่ = 2.079, R2 = 0.278, Adj. R2= 0.258, F = 13.877, Std. Error = 0.402, * มีอิทธิพลที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05

จากตารางที่ 1 ผู ้ศึก ษาสามารถสรุป และอภิป รายผลการวิจ ัย ด้ว ยวิธ ีว ิเ คราะห์ค่า สั มประสิท ธิ์ การถดถอย
อย่างง่าย (Simple Regression) โดยการน้าข้อมูลเข้าโปรแกรมส้าเร็จรูปทดสอบ (SPSS) และสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานมีอิทธิพลต่อความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตร
อินทรีย์ของผู้ประกอบการไทย
H0 : กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานมีอิทธิพลต่อความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของ
ผู้ประกอบการไทย
H1 : กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานไม่มีอิทธิพลต่อความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของ
ผู้ประกอบการไทย
ผู้ศึกษาพบว่ากลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานมีอิทธิพลต่อความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์
ของผู้ประกอบการไทย อย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05 (P-Value = 0.001) ค่าสัมประสิทธิ์ที่ปรับค่าแล้วเท่ากับ 0.278
(R square) หมายถึง ตัวแปรอิสระในที่นี้คือ กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานสามารถอธิบายความแปรผันของความส้าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้า เกษตรอินทรีย์ได้ร้อยละ 27.8 และมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.467 หมายถึง ตัวแปรอิสระในที่นี้
คือ กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามคือ ความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจ ส่งออกสินค้าเกษตรอิน ทรีย์
ของผู้ป ระกอบการไทยในทิศ ทางเดีย วกัน ค่า Beta มีค่า เท่า กับ 0.527 หมายถึง กลยุท ธ์ก ารแข่ง ขัน พื้น ฐานเพิ่ม ขึ้น
1 หน่ว ย จะท้า ให้ค วามส้า เร็จ ในการประกอบธุร กิจ ส่ง ออกสิน ค้า เกษตร อินทรีย์ของผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้น 0.527
หน่วย หรือ ร้อยละ 52.7 และกลยุทธ์การแข่งขันพื้น ฐานภาพรวมสามารถท้านายความส้าเร็จ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่งออก
สินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทยได้ร้อยละ 25.8 (Adjusted R2 = 0.258) ดังนั้นจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1
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ตารางที่ 2 : แสดงค่าความมีอิทธิพลระหว่างกลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้านการเป็นผู้น้าทางด้านต้นทุนรวม ด้านการสร้าง
ความแตกต่างและด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน กับความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์
ของผู้ประกอบการไทย
ตัวแปรอิสระ
B
Beta
t
Sig
(กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐาน)
ด้านการเป็นผู้น้าทางด้านต้นทุนรวม
0.321
0.423
2.798
0.008*
ด้านการสร้างความแตกต่าง
0.435
0.511
3.570
0.001*
ด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน
0.312
0.445
2.979
0.005*
ค่าคงที่ = 2.489, R2 = 0.213, Adj. R2= 0.191, F = 9.817, Std. Error = 0.42, *มีอิทธิพลที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05

จากตารางที่ 2 ผู้ศึก ษาสามารถสรุป และอภิป รายผลการวิจัย ด้ว ยวิธีวิเ คราะห์ค่า สัม ประสิท ธิ์ก ารถดถอย
เชิงพหุคูณ โดยการน้าข้อมูลเข้าโปรแกรมส้าเร็จรูปทดสอบ (Multiple Regression : SPSS) และสามารถอภิปรายผลแยก
ตามสมมติฐาน ได้ดังนี้
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้านการเป็นผู้น้าทางด้านต้นทุนรวมมีอิทธิพลต่อความส้าเร็จ
ในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทย
H0 : กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้านการเป็นผู้น้าทางด้านต้นทุนรวมมีอิทธิพลต่อความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจ
ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทย
H1 : กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้านการเป็นผู้น้าทางด้านต้นทุนรวมไม่มีอิทธิพลต่อความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจ
ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทย
ผู้ศึกษาพบว่ากลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้านการเป็นผู้น้าทางด้านต้นทุนรวมมีอิทธิพลต่อความส้าเร็จในการประกอบ
ธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05 (P-Value = 0.008) และมีค่า
สัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.321 หมายถึง ตัวแปรอิสระในที่นี้คือ กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้านการเป็นผู้น้าทางด้านต้นทุนรวมมี
อิทธิพลต่อตัวแปรตามคือ ความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทยในทิศทาง
เดียวกัน ค่า Beta มีค่าเท่ากับ 0.423 หมายถึง กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้านการเป็นผู้น้าทางด้านต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 1
หน่วย จะท้าให้ความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้น 0.423 หน่วย หรือ
ร้อยละ 42.3 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้านการสร้างความแตกต่างมีอิทธิพลต่อความส้าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทย
H0 : กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้านการสร้างความแตกต่างมีอิทธิพลต่อความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออก
สินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทย
H1 : กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้านการสร้างความแตกต่างไม่มีอิทธิพลต่อความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออก
สินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทย
ผู้ศึกษาพบว่ากลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้านการสร้างความแตกต่างมีอิทธิพลต่อความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจ
ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนั ยส้าคัญที่ระดับ 0.05 (P-Value = 0.001) และมีค่าสัมประสิทธิ์
เท่ากับ 0.435 หมายถึง ตัวแปรอิสระในที่นี้คือ กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้านการสร้างความแตกต่างมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม
คือ ความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทยในทิศทางเดี ยวกัน ค่า Beta มีค่า
เท่ากับ 0.511 หมายถึง กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้านการสร้างความแตกต่างเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท้าให้ความส้าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้น 0.511 หน่วย หรือร้อยละ 51.1 ดังนั้นจึงยอมรับ H0
และปฏิเสธ H1
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สมมติฐานการวิจัยที่ 4 กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วนมีอิทธิพลต่อความส้าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทย
H0 : กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้านการการมุ่งตลาดเฉพาะส่วนมีอิทธิพลต่อความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจ
ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทย
H1 : กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วนไม่มีอิทธิพลต่อความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออก
สินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทย
ผู้ศึกษาพบว่ากลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วนมีอิทธิพลต่อความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจ
ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05 (P-Value = 0.005) และมีค่าสัมประสิทธิ์
เท่ากับ 0.312 หมายถึง ตัวแปรอิสระในที่นี้คือ กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วนมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม
คือ ความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทยในทิศทางเดียวกัน ค่า Beta มีค่า
เท่ากับ 0.445 หมายถึง กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท้าให้ความส้าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้น 0.445 หน่วย หรือร้อยละ 44.5 ดังนั้นจึงยอมรับ H0
และปฏิเสธ H1
สรุปผลการศึกษา พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุ ซึ่งเป็นค่าคงที่มีค่าเท่ากั บ 2.489 และค่าสัมประสิทธิ์ที่
ปรับค่าแล้วเท่ากับ 0.213 (R square) หมายถึง ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรผันของความส้าเร็จในการประกอบ
ธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ร้อยละ 21.3 และสามารถร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตาม ซึ่งในที่นี้ก็คือความส้าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทยได้ร้อยละ 19.1 (Adjusted R2 = 0.191)โดยมีความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานโดยรวมอยู่ที่ 0.42 และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่ากลยุทธ์การ
แข่งขันพื้นฐานด้านการเป็นผู้น้าทางด้านต้นทุนรวม ด้านการสร้างความแตกต่าง และด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วนมีอิทธิพล
และสามารถพยากรณ์ ค วามสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ ความส้ า เร็ จ ในการประกอบธุ ร กิ จ ส่ งออกสิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์
ของผู้ประกอบการไทยได้เนื่องจากมีค่า P-Value เท่ากับ 0.008 0.001 และ 0.005 ตามล้าดับ ซึ่งอยู่ในระดับนัยส้าคัญที่
ก้าหนดไว้ที่ 0.05
สรุปและอภิปรายผล
1. กลยุ ท ธ์ ก ารแข่ งขั น พื้ น ฐานมีอิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส้ า เร็ จ ในการประกอบธุ ร กิ จส่ งออกสิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์ ข อง
ผู้ประกอบการไทย จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการให้ความส้าคัญกับกลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐาน (Porter, 2008) ทั้ง 3 ด้าน
ว่าเป็นกลยุทธ์ที่สามารถช่วยท้าให้ธุรกิจเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาด ช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างก้าไรให้แก่
ผู้ประกอบการ เนื่องจากสภาพปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจสูงมากขึ้น จึงเป็นเรื่องยากที่จะเลือกใช้กลยุทธ์หลักเพียงกลยุทธ์
เดียว โดยธุรกิจจะต้องมีความได้เปรียบทางด้านต้นทุนมีการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ไม่ว่า จะเป็นในด้าน
ผลิตภัณฑ์หรือราคาเพื่อให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น การตลาดในปัจจุบันธุรกิจต้องมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่
เจาะจงมากขึ้น ธุรกิจใดสามารถมองเห็นความแตกต่างของบุคคล และสามารถพัฒนาในสิ่งที่แตกต่างเพื่อตอบสนองความ
ต้องการเหล่านั้นได้ก่อนธุรกิจนั้นย่อมมีโอกาสประสบความส้าเร็จมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณุรุจณ์ ดาแก้ว (2556)
เรื่องผลกระทบของกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีต่อประสิทธิภาพ การด้าเนินงานของธุรกิจสินค้าเกษตร
ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารธุรกิจสินค้าเกษตรมีความเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันโดยรวม ได้แก่ ด้านกลยุทธ์การเป็ นผู้น้าด้านต้นทุน ด้านกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างให้สินค้าและบริการ
และด้านกลยุทธ์การมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เนื่องจากกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่
ช่วยให้ผู้บริหารธุรกิจใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และช่วยให้องค์กรมีศักยภาพเหนือ
คู่แข่ง
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2. กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้านการเป็นผู้น้าทางด้านต้นทุนรวมมีอิทธิพลต่อความส้าเร็จ ในการประกอบธุรกิจ
ส่ง ออกสิน ค้า เกษตรอิน ทรี ย์ข องผู้ ประกอบการไทย จากการศึก ษาพบว่ าผู้ ประกอบการมี การให้ค วามส้า คัญ กั บการใช้
เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่มีเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ช่วยควบคุณคุณภาพทางด้านการผลิต
และเกิดการพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานที่สูงกว่าคู่แข่งขันรายอื่น ๆ รวมถึงการหาผู้ผลิต/คู่ค้า รายใหม่ ๆ
ที่สามารถขายวัตถุดิบในการผลิตที่มีราคาถูกโดยไม่กระทบต่อคุณภาพสินค้า และการที่ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทสามารถใช้
เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตร่วมกันได้เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลง เกิดข้อได้เปรียบที่ส้าคัญคือผู้ประกอบการ
สามารถคิดราคาที่ต่้ากว่าคู่แข่งขัน ถ้าคู่แข่งขันคิดราคาเท่ากันจะท้าให้ก้าไรของผู้ประกอบการได้สูงกว่าคู่แข่งขัน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ วงศ์พัฒนา ศรีประเสริฐ (2552) กล่าวว่าการวิจัยและพัฒนาเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิตและการ
ด้าเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย การใช้กลยุทธ์นี้จะน้าไปสู่ส่วนแบ่งการตลาดที่ เพิ่มขึ้นน้าไปสู่การได้เปรียบจากขนาดใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การผลิต การสั่งซื้อและการวางจ้าหน่าย นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังให้ความส้าคัญกับด้านการดีไซน์ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการผลิต ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลาและลดความซับซ้อนในการผลิตสอดคล้องกับแนวคิดของ ฐิตินันท์
อิฐรัตน์ (2548) กล่าวว่าการวางรูปแบบและดีไซน์ลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการผลิตและการประกอบ ในลักษณะของ
การผลิตแบบขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดีไซน์ชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้มีลักษณะเป็นมาตรฐานและผลิตได้ครั้งละมาก ๆ จะ
น้าไปสู่ความเป็นผู้น้าทางด้านต้นทุน ดังนั้นกลยุ ทธ์การเป็นผู้น้าทางด้านต้นทุนส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถเผชิญกับภัย
คุกคามจากสินค้าทดแทนที่ผลิตในอุตสาหกรรมอื่น ความได้เปรียบด้านราคาจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถต่อสู้กับสินค้า
ทดแทนได้อย่างมีประสิทธิผลกว่าผู้ผลิตที่มีต้นทุนสูง ซึ่งจะน้าไปสู่ความส้าเร็จของผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ
3. กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้านการสร้างความแตกต่างมีอิทธิพลต่อความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้า
เกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทย จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการมีการให้ความส้าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมที่มี
อยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม และพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สินค้าดูโดดเด่นกว่าสินค้า
คู่แข่งในตลาดเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น สร้างทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัติยา ไกรสัย
(2554) เรื่องกลยุทธ์การตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจผลิตจ้าหน่ายเครื่องดื่มชาเขียว : กรณีศึกษา บริษัท โออิชิ
กรุ๊ป จ้ ากั ด (มหาชน) พบว่า ปัจ จัย ที่มี ผลต่อ การตั ดสิ นใจซื้ อของผู้ บริ โภค ได้ แก่ รสชาติ รู ปแบบ ขนาดของบรรจุ ภัณ ฑ์
เนื่องจากผู้บริโภคมีการเปรียบเทียบด้านรสชาติ ขนาดบรรจุและราคาของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งผู้ประกอบการก็ได้ ให้ความส้าคัญ
ด้านบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของสินค้า ซึ่งช่วยท้าให้สินค้ามีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน เมื่อลูกค้า
นึกถึงผลิตภัณฑ์นี้เมื่อใดต้องนึกถึงชื่อของสินค้าเราเป็นรายแรก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี พนัสอ้าพน และศรีสุดา
ลีลาสุวัฒน์ (2554) เรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ทั้งด้านความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย ซึ่งสามารถสื่อถึงเอกลักษณ์ของ
สินค้าจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังให้ความส้าคัญกับการน้าเสนอสินค้าใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าเสมอ รวมทั้งส่งเสริม
การวิจัยตลาดเพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของปราณี เอี่ยมลออภักดี (2551) การน้าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่
ตลาดตลอดเวลาโดยการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนส่วนประกอบ เพิ่มคุณสมบัติใช้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการดัดแปลง เพื่อเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและก้าไร มากขึ้น ดังนั้นการส้ารวจตลาดจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่จะชี้ให้เห็นถึง
โอกาสทางการสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ และเพิ่มศักยภาพทางการสร้างยอดขายและผลก้าไรต่อ
ผู้ประกอบการได้ในระยะยาว
4. กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วนมีอิทธิพลต่อความส้าเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้า
เกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทย จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการมีการให้ความส้าคัญกับการพัฒนาจุดแข็งของสินค้า
ส้าหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อ สร้างให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนของสินค้าที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างโดนใจ น้าไปสู่การสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรภาว์ ทวีสุข
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(2555) เรื่องอิทธิพลของกลยุทธ์การตลาดและวิถีการด้าเนินชีวิตของผู้ซื้อต่อการประเมินภายหลังการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์
ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการประเมินภายหลังการซื้ อของผู้ซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์
โดยกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลมากที่สุด และผู้ประกอบการยังได้เห็นถึงความส้าคัญในเรื่องการ
มุ่งเน้นความเป็นเลิศและน้าเสนอสินค้าที่ดีกว่าคู่แข่งในแต่ละตลาดเป้าหมาย ส่งผลให้สามารถใช้จุดเด่นของคุณภาพผลิตภัณฑ์
ในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุรุจณ์ ดาแก้ว (2556) เรื่องผลกระทบของกลยุทธ์การสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีต่อประสิทธิภาพการด้าเนินงานของธุรกิจสินค้าเกษตรในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่าการ
มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะส่วนการสร้างความสามารถที่จะให้คุณค่าที่พิเศษและดีกว่าแก่ลูกค้า ในแง่ของคุณภาพผลิตภัณฑ์ มี
ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการด้าเนินงานสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและความส้าเร็จในการด้าเนินงานของ
ธุรกิจ อีกทั้งผู้ประกอบการได้ให้ความส้าคัญกับการก้าหนดราคาสินค้าที่แตกต่างกัน ในแต่ละกลุ่มเพื่อเพิ่มมูลค่าในสายตาของ
ลูกค้า ซึ่งสามารถช่วยสร้างการรับรู้ของลูกค้าจากการเปรียบเทียบคุณภาพของสินค้ากับราคาของสินค้าที่ผู้บริโภคจ่าย เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สินค้านั้น ๆ สอดคล้องกับทฤษฎีปัจจัยประสมทางการตลาดบริการของอดุลย์ จา
ตุรงคกุล (2551) กล่าวว่าการตั้งราคามีอิทธิพลต่อการซื้อและการรับรู้ ลูกค้าอาจประเมินสินค้าด้วยราคา ดังนั้นราคาจึงมี
บทบาทส้าคัญในการวัดระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ นอกจากนี้ผู้ประกอบการได้ให้ความส้าคัญกับการมีความรู้ ความ
ช้านาญอย่างแท้จริงในสินค้าเฉพาะกลุ่ม ส่งผลท้าให้ลูกค้าประทับใจและยินดีจ่ายในราคาสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าเฉพาะกลุ่มนี้ได้อย่างแท้จริง ดังนั้นในการท้าธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ แนวทางกลยุทธ์การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน
สามารถสร้างโอกาสของผู้ประกอบการไทย สามารถจะเจาะตลาดผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม และมีโอกาสเข้าไปแทรกพื้นที่ทาง
การตลาดที่มีอยู่เดิมได้เพิ่มมากขึ้น และเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาว
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ผู้ประกอบการการสามารถน้ากลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานไปใช้ในการวางแผนการประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการน้าไปสู่การเป็นผู้น้าทางด้านต้นทุน ซึ่งสามารถสร้างความได้เปรียบทางด้านราคาและด้านส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น
อีกทั้งยังสามารถสร้างความแตกต่างของสินค้าระหว่างของตนและของคู่แข่งขัน สร้างเอกลักษณ์ที่ดีและเด่นของกิจการ รวมถึง
ช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และการก้าหนดราคาส้าหรับตลาดเฉพาะกลุ่มหรือการเลือกช่องทางที่
ธุรกิจมีความเชี่ยวชาญ ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่จะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ ท้าให้ผู้ประกอบการ
ประสบความส้ า เร็ จ ในตลาดที่ มี ก ารแข่ งขั น สู ง ช่ ว ยเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการด้ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทั้ งสร้ า งยอดขายและผลก้ า ไรต่ อ
ผู้ประกอบการได้ในระยะยาว
2. การน้ากลยุทธ์ด้านการเป็นผู้น้าทางด้านต้นทุนรวมมาใช้ในการวางแผนการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการควรให้
ความส้าคัญกับเรื่องการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่มีเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อช่วยเพิ่ มประสิทธิภาพในการผลิตและ
ช่วยพัฒ นาคุณ สมบัติ ของผลิต ภัณ ฑ์จ ากการใช้ เทคโนโลยี และนวัต กรรมที่ทั นสมัย รวมถึ งการให้ ความส้า คัญ กับ การหา
Suppliers รายใหม่ ๆ ที่สามารถขายวัตถุดิบในการผลิตที่มีราคาถูกโดยไม่กระทบต่อคุณภาพสินค้า และการผลิตสินค้าแต่ละ
ประเภทควรใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตร่วมกันได้ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลง ช่วยสร้างศักยภาพในการผลิต
จ้านวนมากเพื่อการจ้าหน่าย เช่น การวางรูปแบบและดีไซน์ลักษณะของผลิตภัณฑ์ใ ห้ง่ายต่อการผลิต และการประกอบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดีไซน์ชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้มีลักษณะเป็นมาตรฐานและผลิตได้ครั้งละมาก ๆ
3. การน้ากลยุทธ์ด้านการสร้างความแตกต่างมาใช้ในการวางแผนการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการควรให้ความส้าคัญ
กับเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะส่งผลท้าให้สินค้าของเรามีความแตกต่างกับคู่แข่งอย่างชัดเจน
เช่น การสร้างความแตกต่างด้านบรรจุภัณฑ์หรือด้านรสชาติที่หลากหลายให้แก่ผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการ ควรให้ความส้าคัญ
กับเรื่องบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของสินค้า เพื่อที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถจดจ้าตราสินค้าของเราได้ รวมถึง
การให้ความส้าคัญกับการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมการวิจัยตลาดเพื่อ
เป็นการค้นหาความต้องการของใหม่ ๆ ของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
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4. การน้ากลยุทธ์ด้านการมุ่งเน้นตลาดเฉพาะส่วนมาใช้ในการวางแผนการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการควรให้
ความส้าคัญกับเรื่องการพัฒนาจุดแข็งของสินค้าส้าหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่มที่มีความต้องการที่แตกต่างกันไป ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นความเป็นเลิศโดยน้าเสนอสิ่งที่ดีกว่าคู่แข่งในแต่ละ
ตลาดเป้าหมาย อย่างเช่นการค้นหาความต้องการของลูกค้าแล้วน้าเสนอสิ่งๆ นั้นให้โดนใจลูกค้าในราคาที่เหมาะสม การเสนอ
ความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า หรือการมีบริการหลังการขายที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึง การให้ความส้าคัญในเรื่อง
ความรู้ ความช้านาญอย่างแท้จริงในสินค้าเฉพาะกลุ่ม โดยการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยเชิงลึกเรื่องกลยุทธ์ทางการแข่งขันเฉพาะประเภทของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ เช่น ประเภทข้าวและ
ธัญพืช ปัจจัยการผลิตหรือสปา และผลิตภัณฑ์บ้ารุงผิว
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการใช้กลยุทธ์ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออกธุรกิจสินค้า
เกษตรอินทรีย์
3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางการลงทุนของธุรกิจส่งออกธุรกิจสินค้าเกษตรอินทรีย์
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัย อิส ระเฉพาะบุค คลในครั้งนี้ส ามารถด้า เนิน การได้ส้า เร็จ ลุล่ว งด้ว ยความ กรุณาจาก ผศ.ดร.ศศิประภา
พันธนาเสวี อาจารย์ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ซึ่งท่านได้ใ ห้ค วามรู้ ค้าแนะน้า การชี้แนะแนวทางการศึกษา ตรวจทานและ
แก้ไ ขข้อ บกพร่อ งในงาน ตลอดจนการให้ค้า ปรึก ษาซึ่ง เป็น ประโยชน์ใ นการศึก ษาวิจัย จนท้า ให้งานวิจัย ครั้ง นี้มีค วาม
สมบูรณ์ครบถ้วนส้าเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี รวมถึงอาจารย์ท่านอื่น ๆ ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านต่าง ๆ ท้าให้สามารถน้าความรู้
ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ รวมถึงการน้าไปใช้ในการด้าเนินงานด้านต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพ จริง
และองค์การคลังสินค้าซึ่งเป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาไว้ ณ โอกาสนี้
ศันธนีย์ อุ่นจิตติ
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