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การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของประเทศไทยแบบเชิงพื้นที่
กรณีศึกษา ภาคเหนือตอนบน
A Spatial Analysis of Thailand’s Gross Provincial Product Growth
: Case Study of Upper Northern Region
ธนดล แซ่ลิ่ม1
นิสิต พันธมิตร2
ชูเกียรติ ชัยบุญศรี3
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบเชิงพื้นที่ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดรวมถึง การศึกษาหาปัจจัยที่ทาให้เกิดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย และนาเสนอแบบจาลองเศรษฐมิติเชิงพื้นที่ ซึ่งนาองค์ความรู้ทาง
ภูมิศาสตร์มาประยุกต์ร่วม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนให้มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้นโดย
อาศัยทรัพยากรในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในการศึกษานี้ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบพาแนล (Panel) เป็นรายปีทั้งหมด 9 ปี จานวน 72 ตัวอย่าง ระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2551 ถึงปี พ.ศ. 2559 ของ 8 จังหวัดในประเทศไทย ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลาพูน ลาปาง พะเยา แพร่ และน่าน
ประกอบไปด้วยข้อมูลตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ข้อมูลตัวเลขเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ จาแนกรายจังหวัด ข้อมูล
จานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทา จาแนกรายจังหวัด และข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดในประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงปี พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2559 ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมีความสัมพันธ์ในลักษณะสหสัมพันธ์ระหว่าง
จั งหวั ด ที่ อ ยู่ ใ กล้ กั น ดั งนั้ น วิ ธี ก ารทางเศรษฐมิ ติ เ ชิ งพื้ น ที่ จึ งเป็ น อี ก หนึ่ งวิ ธี ที่ เ หมาะสมในการวิ เ คราะห์ เพราะสามารถแยก
ความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างตัวเลขสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ และจานวนแรงงานต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของแต่ละ
จังหวัด และการที่สัมประสิทธิ์แสดงอิทธิพลของผลกระทบเชิงพื้นที่มีค่าเป็นบวก หมายความว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ภาคเหนือตอนบน มีการส่งผลกระทบในทางบวกต่อกัน
คำสำคัญ: การพัฒนาเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เศรษฐมิติเชิงพื้นที่
Abstract
This study aims to analyze the spatial impact on Gross Provincial Product and studies factors that affect the
economic growth in upper northern region and present the Spatial Econometrics Model which applied the
theory of geography to be a guideline for economic development of the upper northern region and to increase

1

นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. ประจาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2

- การเงินและการธนาคาร/การบัญชี/เศรษฐศาสตร์ -

272

IX

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

Gross Provincial Product by using resources in the area effectively and, therefore, the country’ s economic
growth finally.
This study uses secondary panel data annually total 9 years, from 2008 to 2016. The data covers 8
Provinces and 72 Observations of the upper northern region in Thailand: Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son,
Lamphun, Lampang, Phayao, Phrae and Nan, which includes the data of Gross Provincial Product, the
information of commercial bank loan classified by province, the information of population whose aged is more
than 15 years and have work classified by province and the spatial data is Thailand Provincial Boundaries Level
1 applied to Ordinary Least Square Model, Spatial Lag Model and Spatial Error Model by using Spatial Weight
Matrix that has a Queen’s Contiguity condition.
The result of spatial panel data estimation indicated that in the year between 2008 and 2016 the Gross
Provincial Product has a spatial correlation between each neighbor provinces. Therefore, the spatial
econometrics method is another suitable method for analysis, because it can separate the true relationship
between the numbers of commercial bank loan, the numbers of labor and the Gross Provincial Product of each
provinces. The coefficients that indicates the influence of spatial effect with positive values, which means that
the economic expansion of the upper northern region have a positive impact on each other.
Keywords: Economic Development, Gross Provincial Product, Spatial Econometrics
บทนา
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสโลกาภิวัฒน์ทาให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทาให้หลากหลายมิติของโลก
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมือง แต่ใน
ขณะเดียวกันนั้น ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบาก
มากขึ้นด้วยเช่นกัน
สาหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทาให้
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลาดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 และได้
ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 มีฐานการผลิตและบริการที่หลากหลายขึ้น
ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้ น หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและ
สร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร
การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น 38.1 ล้านคนจากประชากรวัย
แรงงาน 38.6 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลาดับจากร้อยละ 20.0 ในปี พ.ศ.
2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี พ.ศ.2556 ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ของประเทศมีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทาให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับ
สากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น
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แต่ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อนสาคัญของประเทศไทย ได้แก่
โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้ง
ในกลุ่มฝีมือสูง (Skilled Labor) และกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง (Unskilled Labor) ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) โดย
เฉลี่ยยังต่า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity) ต่า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรง
ขั บ เคลื่ อ นหลั ก ขณะที่ โ ครงสร้ า งเศรษฐกิ จ มี สั ด ส่ ว นภาคการค้ า ระหว่ า งประเทศต่ อ ขนาดของเศรษฐกิ จ สู ง กว่ า เศรษฐกิ จ
ภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสาคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการ
ผลิตต่า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ ถูกนามาใช้ให้
เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับการดาเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดาเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง ประสิทธิภาพต่า ขาด
ความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รับชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวม
ทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า ความเหลื่อมล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่
ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับปัญหาขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง
ในทุกด้าน (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, 2559)
ตารางที่ 1 : แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 2 ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2558)4
หน่วย : ล้านบาท
ปี พ.ศ.2558
กลุ่มจังหวัดภาค กลุ่มจังหวัดภาค รวม
เหนือตอนบน 1 เหนือตอนบน 2
ภาคเกษตรกรรม
63,576
59,747
123,323
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
62,920
58,447
121,367
การประมง
656
1,500
1,956
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ
286,281
122,544
408,825
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
13,727
1,642
15,369
อุตสาหกรรม
57,080
9,046
66,126
การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
10,160
2,755
12,915
การก่อสร้าง
18,431
8,623
27,054
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์
42,837
23,740
66,577
โรงแรมและภัตตาคาร
19,060
3,581
22,641
การขนส่ง การเก็บสินค้า และการสื่อสาร
16,342
6,139
22,481
ตัวกลางทางการเงิน
23,678
14,546
38,224
อสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ
15,970
7,966
23,936
4

ข้อมูลล่าสุด ณ ปัจจุบัน
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ปี พ.ศ.2558

หน่วย : ล้านบาท
กลุ่มจังหวัดภาค กลุ่มจังหวัดภาค รวม
เหนือตอนบน 1 เหนือตอนบน 2

การบริหารราชการแผ่นดิน และการป้องกันประเทศ
การศึกษา
การบริการด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์
การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ
การจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล
Gross Regional Product (GRP)
GRP Per Capita (Baht)
Population (1,000 persons)

19,066
29,145
14,813
4,504
1,468
349,862
102,690
3,064

11,927
22,271
7,204
2,380
724
182,290
71,989
2,436

30,993
51,416
22,017
6,884
2,192
532,152
87,339
5,500

จากข้อมูลตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของภาคเหนือตอนบนในตารางที่ 1 สามารถอธิบายสถานการณ์เศรษฐกิจของ
ภาคเหนือตอนบนในปัจจุบันได้ โดยแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคเหนือตอนบนมีสัดส่วนมาจากภาคอุตสาหกรรมและ
บริการสูงถึงร้อยละ 76.82 ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 23.18 เท่านั้น นั่นหมายความว่า กระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยต้องปรับตัวจากระบบเดิมที่เป็นแบบ “เกษตร
แบบพึ่งตนเอง” ต้องเปลี่ยนไปเป็นระบบที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” ทาให้การพัฒนาในภาคเกษตรกรรมล่าช้ากว่า
ภาคอุตสาหกรรมที่อาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้
เทคโนโลยีระดับกลาง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ ดังนั้น ระบบเศรษฐกิจประเทศ
ไทยจึงยังใช้แรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ปัญหาของการศึกษาครั้งนี้คือ สถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมาประการแรกคือ ทาให้ปัญหาความเหลื่อมล้า
ทางด้านรายได้ระหว่างภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และระหว่างสังคมเมืองและชนบท ขยายวงกว้างขึ้น ประการที่สองคือ
ปัญหาความยากจนยังคงกระจุกตัวในกลุ่มแรงงานภาคเกษตรกรรมในชนบทที่มีพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง รวมทั้งโอกาสในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การศึกษา แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่ มีคุณภาพก็มีวงแคบกว่า ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบนจึงเป็นสิ่งที่ควรเร่งดาเนินการ โดยมีจุดประสงค์คือ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ และเป้าหมาย
ในการพัฒนาจังหวัด คือ เพื่อพัฒนาอาชีพ รายได้ และแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดนั้น เช่น เรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงาน การจูง
ใจในการลงทุน และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล เป็นต้น
การศึกษานี้จึงนาเสนอแบบจาลองเศรษฐมิติเชิงพื้นที่ (Spatial Econometrics Model) ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เนื่องจากในแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงพื้นที่นั้นมีการนาองค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์เข้ามาประยุกต์ร่วม ดังนั้น จึงมีการนาตัวแปรเชิง
พื้นที่มาร่วมในแบบจาลอง ซึ่งทาให้ผลการประมาณค่าของแบบจาลองนี้มีความน่าเชื่อถือมากกว่าแบบจาลองเศรษฐมิติทั่วไป โดย
ผลลัพธ์จากการศึกษานี้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยให้มีผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดเพิ่มขึ้นโดยอาศัยทรัพยากรในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนาไปสู่รายได้ประชาชาติที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทยในเวลา
ต่อมา
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อวิเคราะห์แบบจาลองเศรษฐมิติเชิงพื้นที่ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในภาคเหนือตอนบน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทาให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบน
วิธีดาเนินการศึกษา
1. แบบจาลองที่ใช้ในการศึกษา
การศึ ก ษานี้ ใ ช้ ก ารวิ เ คราะห์ ถ ดถอยสามวิ ธี ได้ แ ก่ วิ ธี ก ารก าลั ง สองน้ อ ยที่ สุ ด ( OLS) วิ ธี Spatial Autoregressive
Regression (SAR) และวิธี Spatial Error Regression (SEM) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ และ
แรงงานจังหวัด กับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้
วิธีการที่หนึ่งคือ วิธีกาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square Regression: OLS) ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ได้นาค่าสหสัมพันธ์
เชิงพื้นที่เข้ามาพิจารณาในแบบจาลอง โดยคาดว่าเป็นวิธีที่ไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล แต่ทาเพื่อแสดงการเปรียบเทียบให้เห็น
ว่า การวิเคราะห์การเติบโตทางเศรษฐกิจจ าเป็ นต้อ งคานึ งถึ งสหสัม พัน ธ์เ ชิงพื้ นที่ ทั้งนี้ OLS เป็นสมการถดถอยเชิ งเส้ น ตรง
โดยประมาณค่าสัมประสิทธิ์เพื่อทาให้ผลรวมกาลังสองค่าประมาณของความคลาดเคลื่อน (Error) มีค่าต่าที่สุด (Minimum Sum
Square) โดยมีรูปสมการดังนี้
𝒚𝒊 = 𝜷𝟏 𝒙𝟏𝒊 + 𝜷𝟐 𝒙𝟐𝒊 + 𝜺

(1)

โดยที่

𝒚
คือ ตัวแปรตาม ซึ่งเป็นค่า GPP ของจังหวัด 𝒊
𝜷𝟏 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระตัวที่หนึ่ง
𝒙𝟏𝒊 คือ ตัวแปรอิสระตัวที่หนึ่งของจังหวัด 𝒊 ซึ่งเป็นตัวเลขสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัด 𝒊
𝜷𝟐 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระตัวที่สอง
𝒙𝟐𝒊 คือ ตัวแปรอิสระตัวที่สองของจังหวัด 𝒊 ซึ่งเป็นจานวนประชากรอายุ 15 ขึ้นไป ที่มีงานทาในจังหวัด 𝒊
𝜺
คือ ค่าความคลาดเคลื่อน
โดยวิธีนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ และแบบจาลองไม่ซับซ้อนแต่ไม่แม่นยา
สาหรับแบบจาลองถดถอยเชิงพื้นที่นั้น (Spatial Regression Model) จะนาสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของตัวแปรเพิ่มเข้ามาเป็นหนึ่งใน
ตัวแปร เนื่องจากสมมติฐานที่ว่าทาเลที่ตั้งมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม ดังนั้น ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ในการศึกษานี้ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า วิธี Spatial Autoregressive Model และวิธี Spatial Error Model มีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ค่อนข้างดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิธีการที่สองคือ การวิเคราะห์ถดถอยโดยใช้วิธี Spatial Autoregressive Model (SAR) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Spatial Lag Model
โดยการวิเคราะห์ถดถอยตัวแปรตามลงบนตัวแปรตามที่เป็น Lag Term ในลักษณะเดียวกันกับอัตสหสัมพันธ์ (Autocorrelation)
ของข้อมูลอนุกรมเวลา แต่ถ่วงน้าหนักด้วยเมทริกซ์เชิงพื้นที่ 𝑾 วิธีการนี้จึงสามารถให้ตัวแปรตามแต่ละแถวมีความสัมพันธ์เชิง
พื้นที่ระหว่างแถวได้ ดังสมการนี้
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𝒚𝒊𝒕 = 𝝆𝑾𝒊𝒋 𝒚𝒋 + 𝜷𝟏 𝒙𝟏𝒊𝒕 + 𝜷𝟐 𝒙𝟐𝒊𝒕 + 𝝁𝒊𝒕
โดยที่

(2)

𝒚𝒊𝒕 คือ ตัวแปรตาม ซึ่งเป็นค่า GPP ของจังหวัด 𝒊 ณ เวลา 𝒕
𝝆
คือ ค่าสัมประสิทธิ์แสดงอิทธิพลจาก 𝒚𝒋 (GPP ของจังหวัด 𝒋) ต่อ 𝒚𝒊
𝑾𝒊𝒋 คือ เมทริกซ์ถ่วงน้าหนักเชิงพื้นที่ (Spatial Weight Matrix) ของค่า 𝒚𝒋 ของจังหวัด 𝒋 (GPP ของจังหวัด 𝒋)
ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในบริเวณรอบๆ จังหวัด 𝒊
𝜷𝟏 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระตัวที่หนึ่ง
𝒙𝟏𝒊𝒕 คือ ตัวแปรอิสระตัวที่หนึ่งของจังหวัด 𝒊 ซึ่งเป็นตัวเลขสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัด 𝒊 ณ เวลา 𝒕
𝜷𝟐 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระตัวที่สอง
𝒙𝟐𝒊𝒕 คือ ตัวแปรอิสระที่สองของจังหวัด 𝒊 ซึ่งเป็นจานวนประชากรอายุ 15 ขึ้นไป ที่มีงานทาในจังหวัด 𝒊 ณ เวลา 𝒕
𝝁𝒊𝒕 คือ ค่าความแปรปรวนของจังหวัด 𝒊 ณ เวลา 𝒕

สมการที่ (2) ได้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอย (Regression) โดยการเพิ่มค่า 𝒚𝒋 ให้
เป็นตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ด้วย นอกเหนือจากตัวแปรอิสระอื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อค่า 𝒚𝒊 โดยขนาดของการส่งผล
กระทบแสดงโดยค่าสัมประสิทธิ์ 𝝆
วิธีการที่สามคือ วิธีการถดถอยโดยใช้ Spatial Error Model (SDM) โดยการทาให้ Error Term มีความสัมพันธ์กันเอง
ระหว่างแถวเป็นสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Spatial Autocorrelation) ดังสมการนี้

โดยที่

𝒚𝒊𝒕 = 𝜷𝟏 𝒙𝟏𝒊𝒕 + 𝜷𝟐 𝒙𝟐𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕

(3)

𝜺𝒊𝒕 = 𝝀𝑾𝒊𝒋 𝜺𝒋𝒕 + 𝝁𝒊𝒕

(4)

𝒚𝒊𝒕 , 𝜷𝟏 , 𝒙𝟏𝒊𝒕 , 𝜷𝟐 , 𝒙𝟐𝒊𝒕 , 𝑾𝒊𝒋 และ 𝝁𝒊𝒕 มีความหมายเดียวกันกับในสมการที่ (2)
𝜺𝒊𝒕 คือ ค่าส่วนเหลือ (Residual) ของจังหวัด 𝒊 ณ เวลา 𝒕
𝝀
คือ ค่าสัมประสิทธิ์แสดงอิทธิพลจาก 𝒚𝒋 (GPP ของจังหวัด 𝒋) ต่อ 𝜺𝒊
𝜺𝒋𝒕 คือ ค่าส่วนเหลือ (Residual) ของจังหวัด 𝒋 ณ เวลา 𝒕

การวิเคราะห์ในวิธี Spatial Error Regression จะแสดงถึงการส่งผ่านผลกระทบจากจังหวัดรอบๆ ผ่านค่าส่วนเหลือ
(Residual) ของจังหวัดรอบๆ (หรือค่า 𝜺𝒋 ) มายังค่าของจังหวัด 𝒊 (หรือค่า 𝜺𝒊 ) โดยขนาดของการส่งผ่านผลกระทบจากจังหวัด
รอบๆ มายังจังหวัด 𝒊 แสดงโดยค่าสัมประสิทธิ์ 𝝀
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2. การสร้างเมทริกซ์ถ่วงน้าหนักเชิงพื้นที่ (Spatial Weight Matrix: 𝑾)
การใช้จานวนพื้นที่ติดกันเป็นเงื่อนไข
การใช้ จ านวนพื้ นที่ ติ ดกั นเป็น เงื่ อนไขนั้ น จะสร้างเมทริก ซ์ 𝑾 ได้ ใ นรู ป แบบของเมทริก ซ์ ทวิ น าม (Binary Matrix)
กล่าวคือ จะจัดลาดับความใกล้ของจังหวัดที่สนใจโดยใช้การติดกันของจังหวัดเป็นเกณฑ์ หากจังหวัดใดอยู่ติดกับจังหวัดที่สนใจจะ
กาหนดให้สมาชิกในเมทริกซ์ 𝑾 ของคู่จังหวัดนั้นมีค่าเป็น 1 แต่ถ้าหากไม่อยู่ติดกับจังหวัดที่สนใจ จะกาหนดให้มีค่าเป็น 0
(Anselin, 1999)

ภาพที่ 1 ตัวอย่างจังหวัดที่ติดกันของภาคเหนือตอนบน
จากตัวอย่างในภาพที่ 1 หากกาหนดให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง เท่ากับจังหวัดหมายเลข 1, 2, 3 และ
4 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาจังหวัดหมายเลข 1 พบว่า จังหวัดที่ติดกันมีเพียงจังหวัดหมายเลข 2 จึงกาหนดให้ 𝑾𝟏𝟐 เท่ากับ 1 ส่วน
จังหวัดหมายเลข 3 และ 4 นั้นไม่ติดกัน จึงกาหนดให้ 𝑾𝟏𝟑 และ 𝑾𝟏𝟒 เท่ากับ 0 ต่อจากนั้น เมื่อพิจารณาจังหวัดหมายเลข 2
พบว่าติดกับทุกจังหวัดคือ หมายเลข 1, 3 และ 4 จึงกาหนดให้ 𝑾𝟐𝟏 , 𝑾𝟐𝟑 , 𝑾𝟐𝟒 เท่ากับ 1 เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างเมท
ริกซ์ ได้ดังนี้
𝟎
𝟏
𝑾=[
𝟎
𝟎

𝟏
𝟎
𝟏
𝟏

𝟎
𝟏
𝟎
𝟏

𝟎
𝟏
]
𝟏
𝟎

- การเงินและการธนาคาร/การบัญชี/เศรษฐศาสตร์ -

(3.6)
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- ข้อมูลการให้สินเชื่อของธนาคาร
พาณิชย์ จาแนกรายจังหวัด
- จานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่
มีงานทา จาแนกรายจังหวัด

- ข้อมูลเชิงพื้นที่ของภาคเหนือตอนบน ระดับที่ 1
นามาสร้างเป็น Spatial Weight Matrix: W

Spatial Autoregressive Model / Spatial Error Model

Ordinary Least Square Estimator

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา

3. วิธีการศึกษา
การศึกษานี้ใช้ข้อมูลพาแนล โดยกาหนดให้ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ตัวเลขเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
จาแนกรายจังหวัด และจานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทา จาแนกรายจังหวัด อยู่ในรูปลอการิทึมธรรมชาติ โดยกาหนดตัว
แปรให้เป็น ln(GPP) ln(Credit) และ ln(Labor) ตามลาดับ เพื่อเป็นการลดความผันผวนของข้อมูล และให้ค่าของตัวแปรต่างๆ มี
ความต่อเนื่องกัน
จากนั้น ทาการวิเคราะห์และเปรียบเทีย บแบบจาลอง 3 วิธีได้แก่ วิธี Ordinary Least Square (OLS), วิธี Spatial
Autoregressive Regression (SAR) และ วิธี Spatial Error Regression (SEM) เพื่อหาแบบจาลองที่ดีที่สุด โดยใช้ค่า R-squared
(R2), ค่า Akaike Information Criteria (AIC), ค่า Bayesian Information Criteria (BIC) รวมถึงการทาการทดสอบ Hausman
Test เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบแบบจาลองว่าแบบจาลองใดมีความเหมาะสมกับข้อมูล
ผลการศึกษา
การศึ ก ษานี้ ไ ด้ ท าการวิ เ คราะห์ แ ละเปรี ย บเที ย บทั้ งหมดสามแบบจ าลองได้ แ ก่ Ordinary Least Square, Spatial
Autoregressive Model และ Spatial Lag Model โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์แบบจาลอง Ordinary Least Square
การวิเคราะห์ด้วยวิธี Pooled OLS Estimator จะนาเพียงตัวแปรสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ (lncredit) และตัวเลข
แรงงานในจังหวัด (lnlabor) มาทาการวิเคราะห์ โดยไม่นาตัวแปรเชิงพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี Pooled OLS Estimator ที่มา: การคานวณ
constant
2.315 (1.047)**
lncredit
0.616 (0.063)***
lnlabor
0.183 (0.122)
R-square
0.91
AIC
16.714
- การเงินและการธนาคาร/การบัญชี/เศรษฐศาสตร์ -
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี Pooled OLS Estimator (ต่อ)
BIC
Number of Obs.

23.544
72

ในแบบจาลอง Pooled OLS มีตัวแปรอิสระที่มีนัยสาคัญทางสถิติเพียงหนึ่งตัวแปร อีกทั้งยังให้ค่า AIC และ BIC ที่สูงที่สุดใน
แบบจาลองทั้งสามที่นามาวิเคราะห์ หมายความว่า แบบจาลอง OLS นั้นไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูล และข้อมูลที่มีอยู่ไม่รองรับกับ
แบบจาลอง จึงไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้วิเคราะห์
2. ผลการวิเคราะห์ถดถอยด้วยวิธี Spatial Autoregressive Model
การวิเคราะห์ถดถอยด้วยวิธี Spatial Autoregressive Model (SAR) หรือ Spatial Lag Model นั้น มีการนาข้อมูลเชิง
พื้นที่ ซึ่งก็คือ เมทริกซ์ถ่วงน้าหนักเชิงพื้นที่ (Spatial Weight Matrix: 𝑾) เข้ามาทาการวิเคราะห์ร่วมในแบบจาลองด้วย โดยใช้
𝝆 เป็นสัมประสิทธิ์แสดงอิทธิพลจากจังหวัดรอบๆ ต่อจังหวัดที่สนใจ วิธีการคือทาการวิเคราะห์ถดถอยตัวแปรตามลงบนตัวแปร
ตามที่เป็น Lag Term ในลักษณะเดียวกันกับอัตสหสัมพันธ์ (Autocorrelation) ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : แสดงผลการวิเคราะห์ Spatial-Autoregressive Model (SAR) ที่มา: การคานวณ

lncredit
lnlabor
Rho
R-square
Log-pseudolikelihood
AIC
BIC
Number of Obs.

Random
Effects
0.508
(0.066)***
0.175
(0.102)*
0.015
(0.107)
0.91
58.303
-104.606
-90.95
72

Spatial
Fixed-Effects
0.383
(0.057)***
0.047
(0.097)
0.198
(0.101)**
0.89
82.650
-157.301
-148.194
72

Time
Fixed-Effects
0.704
(0.272)***
0.054
(0.514)
0.093
(0.163)
0.90
-2.5360
13.072
22.179
72

- การเงินและการธนาคาร/การบัญชี/เศรษฐศาสตร์ -

Spatial and Time
Fixed-Effects
0.259
(0.089)***
-0.164
(0.353)
-0.184
(0.091)**
0.85
88.909
-169.820
-160.713
72
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ตารางที่ 4 : แสดงผลการวิเคราะห์ SAR Hausman Test ทีม่ า: การคานวณ
Hausman Test
Chi-square
Probability

(3)85.83
0.0000

จากผลการทดสอบ Hausman Test ให้ค่า Probability เท่ากับ 0.0000 ซึ่งน้อยกว่าค่า Chi-square (85.83) หมายความว่า การ
ประมาณค่าด้วยแบบจาลอง Spatial Autoregressive Model ควรใช้วิธี Random-Effects
โดยในแบบจาลอง Spatial Autoregressive ด้วยวิธี Random-Effects นั้น ให้ค่า R-squared อยู่ที่ร้อยละ 91 และ
แสดงให้เห็นว่า ถ้าเพิ่มปัจจัยทุนเข้าไป 1 หน่วย จะทาให้ GPP ของจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้น 0.508 หน่วยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และ
ถ้าเพิ่มปัจจัยแรงงานเข้าไป 1 หน่วย จะทาให้ GPP ของจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้น 0.175 หน่วยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติด้วยเช่น กัน
ในขณะที่ AIC มีค่าอยู่ที่ -104.606 และ BIC มีค่าอยู่ที่ -90.95
3. ผลการวิเคราะห์ถดถอยด้วยวิธี Spatial Error Model
การวิเคราะห์ถดถอยด้วยวิธี Spatial Error Model (SEM) นั้น มีการนาข้อมูล เชิงพื้นที่ ซึ่งก็คือ เมทริกซ์ถ่วงน้าหนักเชิงพื้นที่
(Spatial Weight Matrix) เข้ามาทาการวิเคราะห์ร่วมในแบบจาลองด้วยเช่นเดียวกับ Spatial Lag Model แต่แตกต่างกันโดยการ
ทาให้ Error Term ของสมการนั้น มีความสัมพันธ์กันเองระหว่างแถวเป็นสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Spatial Autocorrelation) โดยใช้
𝜆 เป็นสัมประสิทธิ์แสดงอิทธิพลจากจังหวัดรอบๆ ต่อจังหวัดที่สนใจ ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 : แสดงผลการวิเคราะห์ Spatial Error Model (SEM) ที่มา : การคานวณ

lncredit
lnlabor
Lambda
R-square
Log-pseudolikelihood
AIC
BIC
Number of Obs.

Random
Effects
0.511
(0.050)***
0.210
(0.086)**
0.180
(0.090)**
0.91
58.851
-105.702
-92.042
72

Spatial
Fixed-Effects
0.476
(0.059)***
0.073
(0.112)
0.136
(0.065)**
0.90
82.082
-156.164
-147.057
72

Time
Fixed-Effects
0.841
(0.413)**
-0.190
(0.722)
-0.297
(0.412)
0.89
-2.486
12.973
22.079
72

- การเงินและการธนาคาร/การบัญชี/เศรษฐศาสตร์ -

Spatial and Time
Fixed-Effects
0.257
(0.090)***
-0.240
(0.491)
-0.263
(0.305)
0.76
89.559
-171.120
-162.013
72
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ตารางที่ 6 : แสดงผลการวิเคราะห์ SEM Hausman Test ที่มา: การคานวณ
Hausman Test
Chi-square
Probability

(3)5.87
0.1180

จากผลการทดสอบ Hausman Test ให้ค่า Probability เท่ากับ 0.1180 ซึ่งน้อยกว่าค่า Chi-square (5.87) หมายความ
ว่า การประมาณค่าด้วยแบบจาลอง Spatial Error Model ควรใช้วิธี Random-Effects
โดยในแบบจาลอง Spatial Error ด้วยวิธี Random-Effects นั้น ให้ค่า R-squared อยู่ที่ร้อยละ 91 และแสดงให้เห็นว่า
ถ้าเพิ่มปัจจัยทุนเข้าไป 1 หน่วย จะทาให้ GPP ของจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้น 0.511 หน่วยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และถ้าเพิ่มปัจจัย
แรงงานเข้าไป 1 หน่วย จะทาให้ GPP ของจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้น 0.210 หน่วยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติด้วยเช่นกัน ในส่วนของ
สัมประสิทธิ์ตัวแปรเชิงพื้นที่ (𝜆) นั้น ให้ค่าอยู่ที่ 0.180 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นั่นหมายความว่า อิทธิพลจากจังหวัดต่างๆ ที่อยู่
ล้อมรอบจังหวัดที่สนใจ มีส่วนทาให้ GPP ในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้น 0.180 หน่วย ส่วน AIC มีค่าอยู่ที่ -105.702 และ BIC มีค่าอยู่ที่
-92.042
4. ผลการศึกษาและการเลือกใช้แบบจาลอง
จากการศึ กษาและท าการวิ เคราะห์ทั้ งสามแบบจ าลอง ได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์ ถ ดถอยด้ว ย Ordinary Least Square,
Spatial Autoregressive Model ด้วยวิธี Random-Effects และ Spatial Error Model ด้วยวิธี Random-Effects สามารถนา
ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดมาทาการเปรียบเทียบดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 : แสดงการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์จากแบบจาลองทั้งสามวิธี ที่มา: การคานวณ

lncredit
lnlabor

OLS

SAR

SEM

0.614
(0.063)***
0.183
(0.122)

0.508
(0.053)***
0.175
(0.106)*
0.015
(0.101)

0.511
(0.036)***
0.210
(0.107)**

Rho (SAR)
Lambda (SEM)
R-square
Log-pseudolikelihood
AIC
BIC

0.91
16.714
23.544

0.91
58.303
-104.606
-90.95

- การเงินและการธนาคาร/การบัญชี/เศรษฐศาสตร์ -

0.180
(0.090)**
0.91
58.851
-105.702
-92.042
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ตารางที่ 7 : แสดงการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์จากแบบจาลองทั้งสามวิธี (ต่อ)
Number of Obs.

OLS

SAR

SEM

72

72

72

ตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า ทั้งสามแบบจาลองให้ค่า R-square ที่เท่ากันคือ ร้อยละ 91 ซึ่งหมายความว่า ร้อยละของ
ความแปรปรวนที่อธิบายได้ของแบบจาลองนั้นไม่แตกต่างกัน ค่า AIC และ BIC ของ Ordinary Least Square ให้ค่าที่สูงที่สุด
หมายความว่า แบบจาลองดังกล่าวไม่เหมาะสมที่นามาวิเคราะห์ เนื่องจากไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูล ส่วนค่า AIC และ BIC ของ
Spatial Autoregressive Model และ Spatial Error Model นั้น แตกต่างกันเพียง 1.1 และให้ค่าที่ต่ากว่าค่าของแบบจาลอง
OLS หมายความว่า แบบจาลองเชิงพื้นที่ทั้งสองมีความกลมกลืนกับข้อมูลแทบไม่แตกต่างกัน และมีความกลมกลืนกับข้อมูลดีกว่า
แบบจาลอง OLS แต่แบบจาลอง Spatial Error Model สามารถที่จะพยากรณ์ได้แม่นยามากกว่า เนื่องจากตัวแปรเชิงพื้นที่มี
นัยสาคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงควรใช้แบบจาลอง Spatial Error Model ในการวิเคราะห์
สรุปผลการศึกษา
1. ผลกระทบเชิงพื้นที่ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในภาคเหนือตอนบนสามารถอธิบายผ่านผลการศึกษาได้ว่า ในช่วงปี
พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2559 ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) มีความสัมพันธ์ในลักษณะสหสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดที่อยู่ใกล้กัน
ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น โดยค่ า p-value ซึ่ งมี ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ทางสถิ ติ ที่ สู ง ดั งนั้ น วิ ธี Spatial Econometrics จึ งเป็ น วิ ธี ที่ มี ค วาม
เหมาะสมในการวิเคราะห์ เพราะสามารถแยกความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างตัวเลขสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ และจานวนแรงงาน
ต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของแต่ละจังหวัด โดยความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ จานวนแรงงาน และ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจะแสดงโดยสัมประสิทธิ์ 𝜷 และผลจากการขยายตัวของจังหวัดข้างเคียง จะแสดงโดยค่าของสัมประสิทธิ์
𝝆 ในแบบจ าลอง Spatial Autoregressive Model (SAR) และค่ า ของสั ม ประสิ ท ธิ์ 𝝀 ในแบบจ าลอง Spatial Error Model
(SEM)
นอกจากนี้ การที่สัมประสิทธิ์แสดงอิทธิพลของผลกระทบเชิงพื้นที่ 𝝆 และ 𝝀 มีค่าเป็นบวก นั่นหมายความว่า การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีการส่งผลกระทบในทางบวกต่อกัน ซึ่งการขยายตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในจังหวัดรอบๆ จะส่งผลในทางบวกต่อเศรษฐกิจในแต่ละจังหวัด
2. ส่ ว นปั จ จั ย ที่ ท าให้ เ กิ ด การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของภาคเหนื อ ตอนบน สามารถอธิ บ ายผ่ า นผลลั พ ธ์ จ าก
แบบจาลองได้ว่า ตัวเลขสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ และตัวเลขจานวนแรงงานของแต่ละจังหวัด รวมถึงผลจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดโดยรอบๆ นั้น ล้วนมีผลให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในจังหวัดที่ทาการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และทฤษฎีการผลิตที่กล่าวว่า รายได้ประชาชาติที่เพิ่มขึ้นมาจาก การเพิ่มจานวนทุน และแรงงาน
ข้อเสนอแนะ
จากสรุปผลการศึกษาข้อแรก นามาสู่ข้อเสนอแนะในด้านการพัฒนาทฤษฎี เศรษฐมิติเชิงพื้นที่ (Spatial econometrics) อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวเป็นการรวมองค์ความรู้ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับภูมิศาสตร์ โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติและวิธีการ
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คานวณของเศรษฐมิติโดยอิงแนวคิดทางภูมิศาสตร์นั้น จากการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีผู้ที่ทางานวิจัยด้านนี้ในประเทศ
ไทยน้อยมาก ในขณะที่งานวิจัยในต่างประเทศมีค่อนข้างหลากหลายมาร่วมทศวรรษแล้ว จึงสามารถสรุปได้ว่าแนวคิดดังกล่าวยังถือ
ว่าเป็นเรื่องใหม่สาหรับประเทศไทย โดยส่วนใหญ่แล้ว แนวคิดหรือทฤษฎีที่ถือกาเนิดขึ้นมาใหม่มักจะถูกตั้งเป็นคาถามปลายเปิดใน
เรื่องต่างๆ เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่ๆ ได้นาไปทดลองและค้นหาคาตอบ เพื่อนาไปสู่การเป็นทฤษฎีที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นต่อไป ดังนั้น
เศรษฐศาสตร์เชิงพื้นที่จึงยังมีอีกหลายเรื่อง ที่สามารถเป็นช่องว่างเพื่อให้ศึกษาต่อ ซึ่งคาดว่าแนวคิดดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ต่อ
การเติบโตเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตได้
โดยในการศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นว่า แบบจาลอง SAR และ SEM ในรูปแบบ Random-effects สามารถที่จะให้ค่าพยากรณ์ได้
แม่นยากว่าแบบจาลอง OLS เนื่องจากมีการนาเมทริกซ์ถ่วงน้าหนักเชิงพื้นที่เข้ามาร่วมพิจารณาด้วย อย่างไรก็ตาม หากมีการเก็บ
ข้อมูลพาแนลที่ลงลึกในระดับรายเดือน รายไตรมาส หรือเพิ่มจานวนข้อมูลมากขึ้น ก็อ าจทาให้รูปแบบการจาลองเชิงพื้นที่ อื่นๆ
เช่น Spatial Fixed-effects, Time Fixed-effects และ Spatial and Time Fixed-effects ให้ค่าพยากรณ์ที่แม่นยาขึ้นได้
ส่วนสรุปผลการศึกษาข้อที่สอง นามาสู่ข้อเสนอแนะทางด้านนโยบายในด้านการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ทั้ง 8 จังหวัด ดังนี้
1. ควรมีการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกล เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้
ระหว่างภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม และเป็นทั้งการลงทุนในแรงงานไปในตัว
2. ควรมีการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และรายได้ เช่น การเคลื่อนย้ายแรงงาน การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
3. ควรออกนโยบายการค้าเสรี รวมถึงลดกาแพงภาษีต่าง ๆ ซึ่งเป็นการจูงใจให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในพื้นที่
ดังกล่าว เพื่อทาให้จานวนทุนมีเพิ่มมากขึ้น ด้วยการออกนโยบายดังที่กล่าวมา จะทาให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนทั้ง 8 จังหวัด
สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดให้สูงขึ้น และยังทาให้รายได้ต่อหัวของประชากรในพื้นที่สูงขึ้นอีกเช่นกัน
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สถานะทางเศรษฐกิจ และการมองโลกในแง่ดี
บทเรียนจากการเก็บแบบสอบถามจากประชากรวัยทางานในประเทศไทย
Economic Status and Optimism
Lessons from a Survey of Working Age Population in Thailand
กานต์ชนก ขินสูงเนิน1
ธัญมัชฌ สรุงบุญมี2
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องสถานะทางเศรษฐกิจ และการมองโลกในแง่ดี บทเรียนจากการเก็บแบบสอบถามจากประชากรวัยทางาน
ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่า งการมองโลกในแง่ดี (optimism) และความหวัง (hope) ที่วัดจาก
เครื่องมือ LOT-R และ AHS ตามลาดับ กับสถานะทางเศรษฐกิจทั้งในวัยเด็กและวัยทางานของบุคคล โดยรวบรวมข้อมูลจากการ
เก็บแบบสอบถามจากประชาชนผู้ที่มีอาชีพจากหลากหลายอาชีพ หลากหลายพื้นที่ภายในประเทศไทย ในช่วงอายุ 20 – 60 ปี
จานวน 260 คน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัด Optimism และ Hope ระหว่างผู้ที่ปัจจุบันมีสถานะทางเศรษฐกิจสูง (รายได้
เกินค่ามัธยฐาน) เทียบกับต่า (รายได้ต่ากว่ามัธยฐาน) และระหว่างผู้ที่ในวัยเด็กมีสถานะทางเศรษฐกิจสูง (รายได้เกินค่ามัธยฐาน)
เที ย บกั บ ต่ า (รายได้ ต่ ากว่ า มัธ ยฐาน) รวมทั้ งใช้ Linear Regression เพื่ อ หาความสั มพั น ธ์ ที่ เป็ น อิส ระจากตั ว แปรอื่ น ๆ เช่ น
การศึกษา, อาชีพ, ชั่วโมงการทางาน เป็นต้น จากผลการศึกษาพบว่ารายได้ครอบครัวในวัยเด็กมีความสัมพันธ์ในทางลบกับการมอง
โลกในแง่ดีและความหวัง ส่วนรายได้ปัจจุบันมิได้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญกับการมองโลกในแง่ดี และความหวัง นอกจากนั้น
ยังพบว่าชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์ที่ มากขึ้นสอดคล้องกับการมองโลกในแง่ดีที่ต่า แสดงให้เห็นว่ากลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่าที่
ยังคงมีการมองโลกในแง่ดี และยังมีความหวังที่จะสามารถยกฐานะตัวเองขึ้นไปได้ มิได้ท้อแท้ต่อชีวิต นโยบายภาครัฐที่ช่วยเ พิ่ม
โอกาสการยกฐานะ เช่น อบรมอาชีพหรือให้คาปรึกษาอื่นๆ น่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเนื่องจากประชากรเหล่านี้น่าจะยังคง
แสวงหาช่องทางพัฒนาสถานะทางเศรษฐกิจของตนอย่างต่อเนื่อง
คำสำคัญ: การมองโลกในแง่ดี ความหวัง พื้นฐานทางเศรษฐกิจ
Abstract
This study examines the correlation between the individual’s economic status, both current and during
childhood, and the individual’ s levels of optimism and hope, measured by the instruments LOT- R and AHS,
respectively. Data was collected from a survey of 260 people from various professions, 20 – 60 years. And
compared the levels of optimism and hope across current income levels and across childhood income levels.
Linear regression techniques is used to filter out the effects of other variables, such as educational level, careers,
1
2

นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ดร. ประจาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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working hours, etc. The results show that higher levels of childhood income is associated with lower levels of
optimism and hope, while current income has no statistical relationship with neither optimism nor hope. We
also find that hours worked per week is negatively related with optimism, but has no relationship to hope. This
may be good news to policymakers looking to design policies to lift people’ s economic status, for example
through job training or providing other information, as children growing up in less wealthy households do not
lose hope in lifting their economic status and would continuously take up opportunities to better themselves.
Keywords: Optimism, Hope, Economic fundamentals
บทนา
ประเทศไทยอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน และหากาไรจากเศรษฐกิจแบบการตลาด
ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงไม่เท่ากันทาให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้าขึ้น Credit Suisse's Global Wealth Report (2016) มีรายงานถึง
ความเหลื่อมล้าของประเทศต่างๆ ในโลก โดยวัดจากสัดส่วนความมั่งคั่งของคนรวยร้อยละ 1 ในประเทศ เทียบกับความ มั่งคั่งของ
ประเทศในปี 2016 ปัจจุบันประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ 11 เป็นอันดับ 3 ของประเทศที่มีความเหลื่อมล้ามากที่สุดในโลก รอง
จากรัสเซีย และอินเดีย เมื่อความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจกว้างขึ้นทาให้เกิดความเหลื่อมล้าทางโอกาสด้านการศึกษา คนรายได้น้อย
มีโอกาสได้รับการศึกษาในคุณภาพที่ต่างจากคนที่มีรายได้สูง เนื่องจากพื้นฐานฐานะของทางครอบครัวที่แตกต่างกันก็ทาให้ได้รับ
โอกาสต่างๆ แตกต่างกัน เมื่อโอกาสต่างกันเช่นนี้แล้ว คนที่มีพื้นฐานทางครอบครัวที่ด้อยกว่าคนอื่น อาจมองว่าตนเองตกอยู่ในกับ
ดักที่ไม่สามารถหลุดพ้นได้ และล้มเลิกความคิดที่อยากพัฒนาตนเอง ซึ่งสุดท้ายทาให้ไม่สามารถยกระดับฐานะตนเองได้ในที่สุด
ดังนั้นผลเสียของความเหลื่อมล้าจึงอาจตกอยู่กับคนจนมากกว่าคนรวย เพราะนอกจากต้องเผชิญความลาบากในปัจจุบันแล้ว ยัง
อาจมีแรงจูงใจในการพยายามยกฐานะตนเองที่ด้อยกว่าคนมีฐานะดี ทาให้โอกาสในการยกฐานะยิ่งลดลงจากเดิม
มันเป็นไปได้ว่าทัศนคติความคิดในแง่ลบและแง่บวก อาจมีผลต่อ การยกฐานะทางเศรษฐกิจ บทความของ TerraBKK
คลังความรู้(2015) ได้อธิบายว่าหากคนจนมีความคิดลบอยู่มากก็จะทาให้ชีวิตต่าลงเพราะมันจะปิดกั้นความคิดที่จะนาไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้าและแสดงออกมาทางการกระทาที่แย่ๆ ต่างจากคนรวยที่มีความคิดส่วนมากไปในทางบวก ตัวอย่างเช่น การที่เราคิด
จะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มักจะมีคาว่า “ทาได้ กับ ทาไม่ได้ ” คนคิดลบจะคิดว่า “ทาไม่ได้” การคิดแบบนั้นเป็นการปิดกั้นโอกาสของ
ตัวเองเพื่อที่จะปิดรับความคิดอื่นๆ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แต่หากเป็นคนรวยจะคิดว่า “ทาได้” ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้
เรียนรู้เพิ่มเติม แม้ว่าจะทาได้สาเร็จหรือไม่ก็ตาม อย่างน้อยก็จะได้เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดทาให้รู้วิธีการที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้ น และ
มองหาโอกาสที่จะพัฒนาอยู่เสมอ William James (1896) อธิบายว่าการที่คนเรามีสุขภาพจิตที่ดีจะทาให้มีการมองโลกในแง่ดี
และการมองโลกในแง่ดีทาให้เกิดความเต็มใจที่จะปัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากความคิด คนกลุ่มนี้เป็นพวกคิดในแง่ดี และ William
James (1902) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าพวกจิตป่วนที่มองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีในชีวิต และผลพวงคือชีวิตอันไร้ซึ่งความสุข คนกลุ่มนี้เป็น
พวกคิดในแง่ลบ ซึ่งอาจจะหมายความในทางหนึ่งว่าคนจนเติบในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออานวย การเลี้ยงดูและการปลูกฝังต่างๆ
ส่งผลให้มีสุขภาพจิตไม่ดีเท่าที่ควร จึงทาให้มีทัศนคติในทางลบ ไม่เคยทาสิ่งใดสาเร็จและคิดว่าตนเองไม่สามารถประสบความสาเร็จ
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ได้ ส่วนคนรวยเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวย ทั้งการเลี้ยงดูและการปลูกฝังที่ดี ทาให้มีทัศนคติในทางบวกและคิดว่า
ความสาเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม จึงทาให้คนรวยมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จมากกว่าคนจน ถ้าหากไม่ว่าจะคนรวยหรือคนจนมี
การมองโลกในแง่ดี และความหวัง การปิดกั้นตนเองก็จะไม่เกิดขึ้นและโอกาสในการยกฐานะที่ถูกกาหนดด้วยทัศนคติก็จะมีความ
เท่าเทียมกัน สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ (2017) ได้อธิบายว่าการมองโลกในแง่ดี (Optimism) เป็นความรู้สึกที่ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทา
และความรู้สึกที่ดีต่อทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ มีความย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ มีความพยายามที่จะมุ่งมั่นทาให้ประสบสาเร็จ การสร้าง
การมองโลกในแง่ดี คือการเริ่มมองหาสิ่งดีๆ ที่อยู่รอบตัวเรา หรืออาจจะเป็นการบันทึกเหตุการณ์หรือนึกถึงเหตุการณ์ดีๆ ที่เกิดขึ้น
ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งหากทาบ่อยครั้งจะพบว่าความสุขนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ และความหวัง (Hope) เป็นแรงจูงใจที่ทาให้เกิดความ
เชื่อและความรู้สึกทีว่ ่าตนเองจะสามารถประสบความสาเร็จได้ การสร้างความหวัง คือการตั้งเป้าหมายและวางแผนที่จะดาเนินการ
พร้อมกับประเมินผลความสาเร็จไปในแต่ละขั้นจนสามารถประสบความสาเร็จ
นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยที่ทาการเชื่อมโยงระหว่างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitudes) กับความสาเร็จและผลิตภาพ
ทางเศรษฐกิจ (Economic sSuccess and Productivity) เช่น Seligmam และ Csikszentmihalyi (2000) ได้นาเอาจิตวิทยาเชิง
บวกมาพั ฒ นาและปรับ ใช้ ใ นองค์ กร โดยใช้ จิ ตวิ ท ยาเชิ งบวกที่ มีโครงสร้า งลัก ษณะของพฤติ กรรมองค์ กรทางบวก (Positive
Organization Behavior) แนวคิดพฤติกรรมองค์กรเชิงบวกส่งผลให้มีความคิดในการทางานเชิงบวก ซึ่งส่งผลต่อการทางานที่ทา
ให้ผลงานออกมาดี และเมื่อพบอุปสรรคในการทางานก็สามารถแก้ไขและผ่านพ้นมาได้ด้วยดี และงานวิจัยของ Youssef และ
Luthans (2007) พบว่าพนักงานที่มีการมองโลกในแง่ดี มีผลงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจในงาน รวมไปถึงมีความสุข
ในการท างาน ดั งนั้ น การมองโลกในแง่ ดีส่งผลต่อ ความพึ งพอใจในงาน ความสุ ข ในการท างาน และท าให้ มี ผลงานที่ ดี นั่ น ก็
หมายความว่าเมื่อคนเราคิดบวก มีประสิทธิภาพการทางานที่ดีขึ้น มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน ก็จะทาให้ฐานะทางการเงินและ
ครอบครัวดีขึ้นตามไปด้วย งานวิจัยของ Todd B. Kashdan, et al. (2002) กล่าวว่าความหวังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจิ ตวิทยา
ของพ่อแม่รวมถึงพฤติกรรมการเลี้ยงดู และสภาพแวดล้อมในครอบครัว ซึ่งการให้ความสาคัญกับความยืดหยุ่นในการเลี้ยงดูแบบ
เชิงบวกของผู้ปกครองส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กในอนาคต ดังนั้นหากผู้ปกครองจะสามารถเลี้ยงดูลูกให้ดีได้นั้นน่าจะเป็นไปได้ว่า
ครอบครัวน่าจะมีรายได้ครอบครัวที่ดีด้วย และนอกจากนั้น ความสาเร็จทางเศรษฐกิจของตนในวัยทางาน(ปัจจุบัน) ก็อาจส่งผลต่อ
ทัศนคติบวกของบุคคลด้วย โดยอาจเป็นไปได้ว่า คนสองคนที่พื้นฐานลักษณะบุคลิกเดียวกัน แต่ได้ประสบความสาเร็จทางเศรษฐกิจ
ในระดับที่ต่างกัน ถึงแม้ว่าจะเกิดจากโชค ก็อาจจะมีทัศนคติแบบบวกในระดับที่ต่างกัน โดยฝ่ายที่ได้ประสบความสาเร็จจะมองโลก
ในแง่บวกมากกว่า แม้ว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจในวัยเด็กของบุคคลทั้งสองจะไม่ต่างกัน เพราะว่าคนกลุ่มนี้ได้สัมผัสความสาเร็จ
มาแล้ว ในกรณีเช่นนี้ ก็จะเป็นไปได้ว่า ความไม่เท่าเทียมที่มีไม่มาก ณ จุดเริ่มต้น ทาให้ความเหลื่อมล้าในอนาคตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
เนื่องจากทัศนคติแบบบวกจะเพิ่มโอกาสความสาเร็จขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนทัศนคติทางลบจะส่งผลในทิศทางตรงกันข้าม ดังนั้นการมอง
โลกในแง่ดี และการมีความหวังส่งผลต่อการทางานของบุคคล เมื่อบุคคลมีการมองโลกในแง่ดีก็จะมองงานที่ตัว เองทาอยู่ในแง่ดี มี
ความสุขในการทางาน และเมื่อมีเป้าหมายก็จะมีความหวังที่จะทางานให้ดีต่อไป และสุดท้ายก็จะส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการ
ทางานที่ดี ซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งองค์กรและตนเองอีกด้วย
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จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นที่มาของคาถามวิจัยนี้ว่าระหว่างคนที่โตมาในสถานะครอบครัวที่ร่ารวย และคนที่โตมาใน
สถานะครอบครัวที่ยากจน ใครเชื่อว่า ทาดีแล้วได้ดี มากกว่ากัน ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีจิตวิทยา
เชิงบวก ซึ่งได้แก่ การมองโลกในแง่ดี (Optimism) ความหวัง (Hope) ที่มีผลต่อการคิด ตัดสินใจ และการมองโลกในแง่ดี กับกลุ่ม
ตัวอย่างประชากรในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยจะศึกษากับกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทยซึ่งมีความแตกต่างในเรื่องของความคิดและ
วัฒนธรรม เพื่อทดสอบอิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ความหวัง ว่าส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริม
ประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าหรือไม่อย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการมองโลกในแง่ดี (optimism) และความหวัง (hope) กับพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
สมมุติฐานของการวิจัย
1. คนที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจของครอบครัวในระดับสูง(รายได้สูง) มีทัศนคติด้านบวกมากกว่าคนที่พื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัวในระดับต่า(รายได้ต่า)
2. คนที่ประสบความสาเร็จทางเศรษฐกิจในระดับสูง(รายได้สูง) มีทัศนคติด้านบวกมากกว่าคนที่ประสบความสาเร็จทาง
เศรษฐกิจในระดับต่า(รายได้ต่า)
ขอบเขตของการวิจัย
1. การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยทาการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ที่มีอาชีพจากหลากหลายอาชีพในประเทศไทย ทั้งหมด
260 คน และดาเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ขอบเขตด้านเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้เป็น
การศึกษาเกี่ยวกับการยกระดับทางเศรษฐกิจโดยศึกษาจากตัวแปรเรื่องการมองโลกในแง่ดี และความหวัง ระหว่างคนที่โตมาใน
สถานะครอบครัวที่ร่ารวย และคนที่โตมาในสถานะครอบครัวที่ยากจนว่าทั้งสองตัวแปรนี้ส่งผลต่อการยกระดับทางเศรษฐกิจมาก
น้อยเพียงใด
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
แนวคิดในการทาวิจัยนี้การยกสถานะทางเศรษฐกิจจะเริ่มจากจุดเล็กๆ เน้นในเรื่องของความหวังและการมองโลกในแง่ดี
โดยฐานะของครอบครัวและฐานะของตนเองจะส่งผลต่อความหวังและการมองโลกในแง่ดีในทางที่แตกต่างกัน ถ้าคนเรามีความหวัง
และมองโลกในแง่ดีแล้วก็จะส่งผลให้เกิดความพยายามเพื่อที่จะทาบางสิ่งบางอย่างให้เกิดผลสาเร็จ เมื่อสาเร็จแล้วก็จะทาให้คน
เหล่านั้นสามารถยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจของตนเองได้ แต่ถ้าหากคนเราไม่มีความหวังและไม่มองโลกในแง่ดีก็ส่งผลให้เกิด
ความพยายามและความสามารถในการยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจที่ต่างกัน ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 ด้านล่างนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย
1.1 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย คือ ประชาชนผู้ที่มีอาชีพจากหลากหลายอาชีพ หลากหลายพื้นที่ภายในประเทศ
ไทย ในช่วงอายุ 20 – 60 ปี จานวน 260 คน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจะใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามโดยการลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์โดยตรง และใช้วิธีกรอก
แบบสอบถามแบบออนไลน์
2.1 แบบทดสอบที่ มี ค าถามเกี่ ย วกั บ การมองโลกในแง่ ดี แ ละความหวั ง จะอิ ง จากมาตรวั ด LOT-R (Life
Orientation Test-Revised) ที่มีคาถามทั้งหมด 10 ข้อ และ ADULT HOPE SCALE (AHS) ที่มีคาถามทั้งหมด 12 ข้อ ตามลาดับ
แล้วนามาเปรียบเทียบกันในกลุ่มฐานะของครอบครัวและฐานะของตนเอง
2.1.1 มาตรวัดความหวัง (Adult Hope Scale: AHS) วัดภาวะความหวัง 2 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านมุ่ง
กระทาตามเป้าหมาย (Agency) จานวน 4 ข้อ และด้านวิถีทางและการวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Pathway) จานวน 4 ข้อ ส่วน
คาถามจานวน 4 ข้อ เป็นคาถามแบบ filler ซึ่งเป็นคาถามเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกผ่อนคลายระหว่างที่ทาแบบสอบถาม
พัฒนาโดย Snyder และคณะ (1991) รวมทั้งหมดจานวน 12 ข้อ แต่ละข้อจะเป็นประโยคที่ใช้วัดเกี่ยวกับความหวังของบุคคล เช่น
ฉันมีความมุ่งมั่นในการทาเป้าหมายของฉันให้สาเร็จ และให้ผู้ทาแบบสอบถามเลือกตอบช่วงของคะแนนที่จะมีตั้งแต่ 1-8 โดยที่ 8
คะแนน จะชี้ให้เห็นว่าบุคคลมีความหวังมากที่สุด และ 1 คะแนน ชี้ให้เห็นว่าบุคคลมีความหวังน้อยที่สุด โดยมาตรวัดความหวังนี้ได้
มีการใช้ในงานของ สุมาลินี มธุรพจน์พงศ์ (2012) ซึ่งผลที่ได้จากการใช้มาตรวัดคือการมีความหวังทาให้คนเกิดความพึงพอใจในงาน
และความสุขในการทางานได้ โดย Snyder, C. R. (2002) ได้ให้คานิยามของความหวังว่าคือความสามารถในการรับรู้ได้ถึงเส้นทาง
ที่จะไปสู่เป้าหมายที่ต้องการและการกระตุ้นหรือผลักดันตัวเองให้มีวิถีทางที่ดีในการไปสู่เป้าหมาย
2.1.2 มาตรวัดการมองโลกในแง่ดี (Life Orientation Test-Revised: LOT-R) วัดการมองโลกในแง่
ดีจากความคาดหวังกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองในอนาคต พัฒนาโดย Scheier และCarver (1994) โดยมีคาถามแบบ filler
จานวน 4 ข้อ ซึ่งคาถามแบบ filler คาถามเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกผ่อนคลายระหว่างที่ทาแบบสอบถาม รวมทั้งหมดจานวน
10 ข้อ แต่ละข้อจะเป็นประโยคที่ใช้วัดเกี่ยวกับการมองโลกในแง่ดีของบุคคล เช่น เรื่องแย่ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ มันมักจะเกิด
ขึ้นกับฉัน และให้ผู้ทาแบบสอบถามเลือกตอบช่วงของคะแนนที่จะมีตั้งแต่ 1-5 โดยที่ 1 คะแนน จะชี้ให้เห็นว่าบุคคลมองโลกในแง่ดี
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สูง และ 5 คะแนน ชี้ให้เห็นว่าบุคคลมองโลกในแง่ดีต่า โดยมาตรวัดการมองโลกในแง่ดีนี้ได้มีการใช้ในงานของ สุมาลินี มธุรพจน์
พงศ์ (2012) ซึ่งผลที่ได้จากการใช้มาตรวัดคือการมองโลกในแง่ดีสามารถทาให้คนมีความสุขในการทางานได้ ในการศึกษาของ
Scheier และCarver (1994) ได้ให้ความหมายการมองโลกในแง่ดี ไว้สั้นๆ ว่าผู้มองโลกในแง่ดีพยายามใช้ความพยายามทาในสิ่ง
ต่างๆ ในขณะที่คนมองโลกในแง่ร้ายจะหลุดพ้นจากความพยายามนั้นๆ
3. การวิเคราะห์เชิงอนุมานจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่แรกเป็นการทา t-test เพื่อทดสอบ Optimism และ Hope ใน
กลุ่มคนรายได้สูง คนรายได้ต่า รวมไปถึ งกลุ่มคนที่ครอบครัวรายได้สูง ครอบครัวรายได้ต่า และส่วนที่สองจะเป็นการวิเคราะห์
สมการถดถอย โดยแบ่งเป็นตัวแปรทั้งหมด ดังนี้
lparentsinc คือ รายได้ของครอบครัว เกิดจากรายได้พ่อและแม่ หรือรายได้ของผู้ปกครองรวมกัน
lmonthinc คือ รายได้ต่อเดือน
educg คือ ระดับการศึกษา
male คือ เพศชาย
female คือ เพศหญิง
age คือ อายุ
lhrswk คือ ชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์
และมีสมการถดถอยดังนี้ Yi = β0 + β1 lparentsinc i + β2 lmonthinc i + ตัวแปรอื่นๆ(ที่จะใส่เพิ่มไปในแต่ละโมเดลที่จะ
อธิบายเพิ่มในส่วนของผลการวิจัย) + μ i
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อทาความเข้าใจกลุ่มตัวอย่าง ตารางที่ 1 จะนาเสนอข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 20 – 60 ปี
จานวน 260 คน โดยจะนาเสนอในรูปแบบเป็นค่าเฉลี่ยหรือ % พบว่ากลุ่มตัวอย่างอายุเฉลี่ย 37.06 ปี เป็นเพศหญิง คิดเป็น
60.62% กลุ่มตัวอย่างจานวนมากมีระดับการศึกษาในระดับมัธยมปลาย คิดเป็น 24.39% และระดับปริญญาตรี คิดเป็น 33.44%
มีชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์ประมาณ 48.19 ชั่วโมง และมีรายได้ของครอบครัวเฉลี่ย 20469.58 บาทต่อเดือน มีรายได้ต่อเดือน
เฉลี่ย 18045.82 บาท กลุ่มตัวอย่างมีความหวังเฉลี่ย 49.16 คะแนน จากคะแนนเต็ม 64 คะแนน มีการมองโลกในแง่ดีเฉลี่ย 18.83
คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้ถูกเก็บมาจากประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่น 42.33%
จังหวัดนครราชสีมา 36.00% และจังหวัดอื่นๆ 21.67%
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ตารางที่ 1 : แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปร
ค่าเฉลี่ย หรือ %
อายุ(age)
37.06
เพศหญิง(female)
60.62%
ระดับการศึกษา(educg) - ระดับมัธยมปลาย
24.39%
ระดับการศึกษา(educg) - ระดับปริญญาตรี
33.44%
ชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์(hrswk)
48.19
รายได้ของครอบครัว(parentsinc)
20469.58
รายได้ต่อเดือน(monthinc)
18045.82
ความหวัง(AHS)
49.16
การมองโลกในแง่ดี(LOT-R)
18.83
2. การทา t-test เพื่อทดสอบ Optimism และ Hope
การทา t-test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัด Optimism และ Hope แบ่งเป็นกลุ่มรายได้สูง และรายได้ต่า โดยจะ
แบ่งกลุ่มเป็น 4 ควอร์ไทล์ซึ่งแบ่งรายได้สูงต่าออกเป็นทั้งหมด 4 กลุ่มจากการหาค่าเฉลี่ยนของการมองโลกในแง่ดี( LOT-R) และ
ความหวัง(AHS) โดยมีกลุ่มรายได้ต่าสองกลุ่ม และกลุ่มรายได้สงู สองกลุ่ม เพื่อนามาเปรียบเทียบว่ากลุ่มรายได้สูง หรือกลุ่มรายได้ตา่
จะมีการมองโลกในแง่ดี(LOT-R) และความหวัง(AHS) มากกว่ากัน
ตารางที่ 2 : แสดงผลการทา t-test อธิบายเปรียบเทียบระหว่างรายได้ต่อเดือนกับตัวแปรอื่นๆ
ตัวแปรที่นามาเปรียบเทียบ
การมองโลกในแง่ดี(LOT-R)
ความหวัง(AHS)

ค่าเฉลี่ยกลุ่มรายได้ต่อ
เดือน(monthinc)ต่า
19.240
[3.147]
50.049
[9.889]

ค่าเฉลี่ยกลุ่มรายได้ต่อ
เดือน(monthinc)สูง
18.115
[2.706]
47.596
[6.919]

P-Value ของ two-tailed
test
0.002***
0.026**

จากการคานวณในตารางที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบรายได้ต่อเดือนระหว่างการมองโลกในแง่ดี( LOT-R) และความหวัง(AHS) จะ
อธิบายได้ว่าคนที่มีรายได้ต่อเดือนต่ามีการมองโลกในแง่ดีเฉลี่ย 19.240 ซึ่งมากกว่าคนรายได้ต่อเดือนสูงที่มีค่าเฉลี่ย 18.115 อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ และคนที่มีรายได้ต่อเดือนต่ามีความหวังเฉลี่ย 50.049 ซึ่งมากกว่าคนรายได้ต่อเดือนสูงที่มีค่าเฉลี่ย 47.596
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนั้นจากผลการทา t-test คนที่มีรายได้ต่อเดือนต่ามีการมองโลกในแง่ดี และความหวังมากกว่าคนที่
รายได้ต่อเดือนสูง
โดยการอ่านค่า P-Value ถ้า *** หมายถึง (p < .01), ** หมายถึง (p < .05) และ * หมายถึง (p < .10)
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ตารางที่ 3 : แสดงผลการทา t-test อธิบายเปรียบเทียบระหว่างรายได้ของครอบครัวกับตัวแปรอื่นๆ
ตัวแปรที่นามาเปรียบเทียบ
การมองโลกในแง่ดี(LOT-R)
ความหวัง(AHS)

ค่าเฉลี่ยกลุ่มรายได้
ค่าเฉลี่ยกลุ่มรายได้
P-Value ของ two-tailed
ครอบครัว(parentsinc)ต่า ครอบครัว(parentsinc)สูง test
19.695
18.033
0.000***
[2.970]
[2.888]
51.282
47.194
0.000***
[8.143]
[9.316]

ในตารางที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบรายได้ของครอบครัวระหว่างการมองโลกในแง่ดี( LOT-R) และความหวัง(AHS) จะอธิบายได้
ว่าคนที่มีรายได้ของครอบครัวต่ามีการมองโลกในแง่ดีเฉลี่ย 19.695 ซึ่งมากกว่าคนรายได้ของครอบครัวสูงที่มีค่าเฉลี่ย 18.033
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และคนที่มีรายได้ของครอบครัวต่ามีความหวังเฉลี่ย 51.282 ซึ่งมากกว่าคนรายได้ของครอบครัวสูงที่มี
ค่าเฉลี่ย 47.194 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนั้นจากผลการทา t-test คนที่มีรายได้ของครอบครัวต่ามีการมองโลกในแง่ดี และ
ความหวังมากกว่าคนที่รายได้ของครอบครัวสูง
3. ผลวิเคราะห์สมการถดถอย
ตารางที่ 4 : แสดงตารางผลการประมาณค่า Regression ของการมองโลกในแง่ดี(LOT-R)
VARIABLES

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

lparentsinc

-0.048***
[0.012]

-0.040***
[0.014]
-0.025
[0.021]

-0.040**
[0.016]
-0.020
[0.023]
0.035
[0.022]
-0.061
[0.053]
0.003
[0.051]
-0.016
[0.047]
-0.118**
[0.057]

-0.044***
[0.016]
-0.009
[0.024]
0.030
[0.022]
-0.054
[0.052]
0.010
[0.050]
-0.013
[0.046]
-0.110*
[0.056]

lmonthinc
female
2.educg
3.educg
4.educg
5.educg
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Model 1

Model 2

Model 3
0.081
[0.095]
-0.041
[0.052]
0.033
[0.083]
0.039
[0.092]
0.001
[0.001]

Constant

3.385***
[0.117]

3.542***
[0.176]

3.478***
[0.219]

Model 4
0.037
[0.096]
-0.052
[0.052]
0.014
[0.083]
0.043
[0.091]
0.001
[0.001]
-0.082**
[0.036]
3.728***
[0.243]

Observations
Adjusted R-squared

260
0.054

260
0.055

260
0.086

260
0.101

7.educg
8.educg
9.educg
age
lhrswk

ผลวิเคราะห์สมการถดถอยในด้านของการมองโลกในแง่ดี จากตารางที่ 4 โมเดลที่ 1-4 แสดงให้เห็นว่ารายได้ของครอบครัวมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับการมองโลกในแง่ดีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จากผลการประมาณค่า Regression แสดงให้เห็นว่ารายได้
ของครอบครัวที่เพิ่มขึ้น 1% จะเกิดขึ้นพร้อมกับการมองโลกในแง่ดีที่ลดลง 0.048% ในโมเดลที่ 1 ซึ่งเมื่อเพิ่มตัวแปรรายได้ต่อเดือน
ส่งผลให้รายได้ของครอบครัวที่เพิ่มขึ้น 1% จะเกิดขึ้นพร้อมกับการมองโลกในแง่ดีที่ลดลง 0.040% ในโมเดลที่ 2
โมเดลที่ 3-4 ได้เพิ่มตัวแปรรายได้ตอ่ เดือน เพศ ระดับการศึกษา และอายุในโมเดลที่ 3 จะเห็นได้ว่าเมื่อรายได้ของครอบครัว
ที่เพิ่มขึ้น 1% จะเกิดขึ้นพร้อมกับการมองโลกในแง่ดีที่ลดลง 0.040% ได้ค่าเท่ากับการประมาณค่า Regression ในโมเดลที่ 2
จากนั้นเพิ่มตัวแปรชั่วโมงการทางานในโมเดลที่ 4 ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีผลต่อการมองโลกในแง่ดี เมื่อประมาณค่า Regression คือตัว
แปรชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์ จะเห็นได้ว่าชั่ วโมงการทางานต่อสัปดาห์ที่เพิ่มขึ้น 1% จะเกิดขึ้นพร้อมกับการมองโลกในแง่ดีที่
ลดลง 0.082%
โดยสรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการมองโลกในแง่ดีคือรายได้ของครอบครัว และชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์ที่เพิ่มขึ้ น
หมายความว่ายิ่งรายได้ของครอบครัวมากขึ้น หรือชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์มากขึ้นยิ่งทาให้คนมองโลกในแง่ดีลดลง
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ตารางที่ 5 : แสดงตารางผลการประมาณค่า Regression ของความหวัง(AHS)
VARIABLES

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

lparentsinc

-0.038**
[0.015]

-0.027
[0.017]
-0.032
[0.026]

-0.036*
[0.020]
-0.034
[0.028]
0.009
[0.027]
-0.155**
[0.064]
-0.018
[0.061]
0.021
[0.057]
-0.065
[0.069]
0.090
[0.115]
-0.012
[0.064]
0.043
[0.101]
0.082
[0.112]
0.001
[0.001]

Constant

4.248***
[0.142]

4.445***
[0.214]

4.536***
[0.266]

-0.038*
[0.020]
-0.028
[0.029]
0.007
[0.027]
-0.151**
[0.064]
-0.014
[0.061]
0.023
[0.057]
-0.060
[0.069]
0.066
[0.117]
-0.018
[0.064]
0.032
[0.101]
0.084
[0.112]
0.001
[0.001]
-0.045
[0.044]
4.672***
[0.298]

Observations

260

260

260

260

lmonthinc
female
2.educg
3.educg
4.educg
5.educg
6.educg
7.educg
8.educg
9.educg
age
lhrswk
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Model 1
0.021

Model 2
0.023

Model 3
0.052

Model 4
0.052

ผลวิเคราะห์สมการถดถอยในด้านของความหวัง จากตารางที่ 5 โมเดลที่ 1 แสดงให้เห็นรายได้ของครอบครัวมีความสัมพันธ์
ทางลบกับความหวังอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อรายได้ของครอบครัวเพิ่มขึ้น 1% จะเกิดขึ้นพร้อมกับความหวังที่ลดลง 0.038%
แต่เมื่อเพิ่มตัวแปรรายได้ต่อเดือนเข้าไปจากผลลัพธ์ในโมเดลที่ 2 ทาให้เห็นว่าตัวแปรรายได้ของครอบครัวไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
หมายความว่ารายได้ต่อเดือนไม่มีผลต่อความหวัง
โมเดลที่ 3 เพิ่มตัวแปรเพศ การศึกษา อายุ และชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์ ทาให้รายได้ของครอบครัวมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับความหวังอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อรายได้ของครอบครัวเพิ่มขึ้น 1% จะเกิดขึ้นพร้อมกับความหวังที่ลดลง 0.036% และ
เมื่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 1% จะเกิดขึ้นพร้อมกับความหวังที่ลดลง 0.155% และในโมเดลที่ 4 เมื่อรายได้ของครอบครัวเพิ่มขึ้น
1% จะเกิดขึ้นพร้อมกับความหวังที่ลดลง 0.038% และเมื่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 1% จะเกิดขึ้นพร้อมกับความหวังที่ลดลง
0.151%
โดยสรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความหวังคือรายได้ของครอบครัว และระดับการศึกษาที่สูงขึ้น หมายความว่ายิ่งรายได้ของ
ครอบครัวมากขึ้น หรือระดับการศึกษาที่สูงขึ้นยิ่งทาให้ความหวังลดลง
ค่า R-Squared ที่ต่าในงานนี้อาจจะเป็นเพราะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการทานายพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งยากต่อการวัดผล
เพราะมนุษย์เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยาก และในการวิเคราะห์สมการถดถอยไม่ได้มีเพียง 1 โมเดล แต่หากมีถึง 4 โมเดลที่ในแต่ละโมเดล
นั้นมีการเพิ่มตัวแปรต่างๆ เข้าไปด้วย ซึ่งสังเกตจากค่า R-Squared ที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้น ทาให้เห็นว่าค่า R-Squared ไม่ได้ต่าลงไปเลย
ซะทีเดียว
ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ผลใช้ ln ช่วยในการจัดการตัวแปร เพราะการใช้ ln จะสะดวกต่อการแปลความหมายเป็นความยืดหยุน่
(Elasticity) ได้ง่ายกว่าการไม่ใช้ ln และจากการประมาณค่าแปลผลเปรียบเทียบนอกรอบระหว่างใส่ ln และไม่ใส่ ln มีผลลัพธ์
ใกล้เคียงกัน จึงสามารถใช้แทนกันได้
สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาวิจัยเรื่องสถานะทางเศรษฐกิจ และการมองโลกในแง่ดี บทเรียนจากการเก็บแบบสอบถามจากประชากรวัย
ทางานในประเทศไทย พบว่าคนที่มีรายได้ของครอบครัวสูง และมีชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์ที่มากขึ้น มีการมองโลกในแง่ดีต่ากว่า
คนที่มีรายได้ของครอบครัวต่า ในเรื่องของความหวังคนที่มีรายได้ของครอบครัวสูงมีความหวังต่ากว่าคนที่มีรายได้ของครอบครัวต่า
นอกจากนั้นคนที่มีรายได้สูงมีการมองโลกในแง่ดีต่ากว่าคนที่มีรายได้ต่า ในเรื่องของความหวังคนที่มีรายได้สูงมีความหวังต่ากว่าคน
ที่มีรายได้ของครอบครัวต่า ซึ่งจากการประมาณค่าทาให้เห็นว่ารายได้ครอบครัวมีความสาคัญมากที่สุด และไม่เป็นไปตามที่ผู้วิจัย
สันนิษฐานไว้ ซึ่งหากมองในอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดี ที่คนที่มีรายได้ต่าที่มีการมองโลกในแง่ดี และความหวังที่จะสามารถยก
ฐานะตัวเองขึ้นไปได้ ไม่ได้ท้อแท้ต่อชีวิต นโยบายภาครัฐที่ช่วยเพิ่มโอกาสการยกฐานะ เช่น อบรมอาชีพหรือให้คาปรึกษาอื่นๆ
น่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเนื่องจากประชากรเหล่านี้น่าจะยังคงแสวงหาช่องทางพัฒ นาสถานะทางเศรษฐกิจของตนอย่างต่อเนื่อง
และอาจจะส่งผลให้สามารถลดความเหลื่อมล้าได้บ้าง
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าคนที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจของครอบครัวในระดับสูงมีทัศนคติด้านบวกน้อยกว่าคนที่
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของครอบครัวในระดับต่า และคนที่ประสบความสาเร็จ ทางเศรษฐกิจในระดับสูง มีทัศนคติด้านบวกน้อยกว่า
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คนที่ประสบความสาเร็จทางเศรษฐกิจในระดับต่า ซึ่งจากผลการวิจัยก็เป็นผลที่น่าแปลกใจสาหรับผู้วิจัยมาก และเป็นประเด็นที่
ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวว่าเพราะเหตุใดคนที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจของครอบครัวในระดับสูงถึงมีการมองโลกในแง่ดี และมี
ความหวังต่ากว่าคนที่พื้นฐานทางเศรษฐกิจของครอบครัวในระดับต่า
และสิ่งที่พบจากการวิจัยนี้ไม่ได้ตรงตามที่ผู้วิจัยสันนิษฐานไว้ เนื่องจากคาดว่าคนที่มีรายได้ครอบครัวสูงจะมีการมองโลกใน
แง่ดี และมีความหวังมากกว่าคนที่มีรายได้ครอบครัวต่า แต่ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะคนที่มีรายได้ครอบครัวสูงอาจจะมีมาตรฐานที่สูง
ในการกรอกแบบสอบถาม ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้กรอกแบบสอบถามมีพื้นฐานฐานะดี การเลี้ยงดูดี เติบโตมาใน
สภาพแวดล้อมที่ดี และหวังว่าหลายๆ สิ่งจะต้องดีต่อไปแน่ๆ จนทาให้มีความคาดหวัง ที่สูง หรืออาจจะผ่านอะไรมามากจนทาให้มี
มุมมองที่ต่างออกไป จากที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์นั้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่บางคนที่มีรายได้มาก จะมี
การมองโลกในแง่ดี และความหวังค่อนข้างต่าจริง โดยเหตุผลที่ทราบมาจะเกี่ยวเนื่องไปในหลายๆ ปัจจั ย เช่น ความสุขในการ
ทางานลดลง, การมีปัญหาภายในครอบครัว, การมีปัญหาด้านสุขภาพ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องสถานะทางเศรษฐกิจ และการมองโลกในแง่ดี บทเรียนจากการเก็บแบบสอบถามจากประชากร
วัยทางาน ทาให้ทราบว่าสถานะทางครอบครัวทาให้ทัศนคติระหว่างคนรวยและคนจน เป็นบวกหรือลบมากกว่ากัน และทราบถึง
บทบาทของพื้นฐานทางครอบครัวมีผลต่อทัศนคติ พบว่าในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มคนที่มีรายได้ต่า หรือมาจากครอบครัวที่รายได้ต่าไม่ได้
มีการมองโลกในแง่ดีที่สูงกว่าคนที่มีรายได้สูงเลย จึงอาจพูดได้ว่าหากมีนโยบายที่เปิดโอกาสให้คนจนได้พั ฒนาทักษะการทางาน
ต่างๆ และบุคคลเหล่านั้นมีการตอบรับที่ดีต่อนโยบายก็จะสามารถขยับสถานะของตนเองขึ้นมาได้ จากผลการศึกษาที่แสดงให้เห็น
ว่าคนจนมีการมองโลกในแง่ดี มีความหวัง และคนจนก็ยังไม่ได้สิ้นหวัง ทาให้ลดความกังวลในเรื่องของการที่คนเหล่านี้จะสามารถ
เข้าไปคว้าโอกาสนั้นๆ ไว้เพื่อตนเองได้ ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ทั้งยังส่งผลดีไปถึงการ
พยายามลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจอีกด้วย
ข้อจากัดในการทาวิจัยครั้งนี้คือกลุ่มตัวอย่างที่เก็บมาไม่ได้เก็บในสัดส่วนที่เป็นตัวแทนของประชากรทั่วประเทศ และถ้าหาก
มีการศึกษาต่อผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรจะเก็บข้อมูลจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ จาก
กลุ่มอาชีพพื้นฐานที่คาดว่ามีรายได้สูง กลาง และต่า เพื่อที่จะได้มีกลุ่มข้อมูลที่กระจายตัว ซึ่งจะส่งผลให้ผลของการวิจัยละเอียด
และน่าเชื่อถือมากขึ้น มีรายได้ค่อนข้างปานกลางซึ่งอาจจะไม่สะท้อนถึงคนที่มีรายได้ต่าและรายได้สูงหลายกลุ่มในสังคมจริง และ
รายได้พ่อแม่ที่อาจจะมีพื้นฐานครอบครัวของแต่ละครอบครัวที่ต่างกัน บางครอบครัวอาจจะมีฐานะดีมาตั้งแต่เดิมอยู่แล้ว บาง
ครอบครัวอาจจะไม่มีเลยแล้วกาลังเริ่มก่อเนื้อสร้างตัวขึ้นมา ซึ่งก็ทาให้มีรายได้ในช่วงที่ต่างกัน
จากการศึกษานี้จะเห็นได้ว่ากลุ่มที่มีรายได้เกือบสูงมีการมองโลกในแง่ดี และความหวังต่ามากกว่าคนที่มีรายได้สูงซึ่งเป็นอีก
หนึ่งเรื่องที่น่าสนใจว่าทาไมคนกลุ่มนี้ถึงมีการมองโลกในแง่ดี และความหวังต่าลงในเมื่อผ่านจังหวะที่รายได้ต่ามาแล้ว ในเรื่องของ
การมองโลกในแง่ดี และมีความหวังเชื่อมโยงกับการทางานที่ดี และมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ และสุดท้ายทัศนคติบวกที่มาจริงๆ
แล้วเป็นอย่างไร และถูกกาหนดมาอย่างไร มีปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ใดเกี่ยวข้องกับการมองโลกในแง่ดี และความหวังอีกบ้าง
นอกจากนั้นเนื่องจากการทาแบบสอบถามอาจจะมีกลุ่มตัวอย่างอาจจะมีช่วงการให้คะแนนที่แตกต่างกันออกไปทาให้เกิดการกด
หรือเฟ้อของคะแนนจนเกินไป จึงอาจใช้เทคนิคที่ปรับให้ฐานคะแนนเท่ากันไม่ว่าคะแนนจะเป็นแบบกด หรือเฟ้อ เช่น Anchoring
Vignette
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การเพิ่มศักยภาพการวางแผนการเงิน เพื่อพัฒนาการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ของผู้สูงวัยไทย
ในโรงเรียนผู้สูงวัย ตาบลห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน
Enhancing elders' potential for financial planning to develop self sufficient lifestyle of the
Thai elderly in Elder School, Huai Yapp Sub district,
Amphoe Banthi , Lamphun Province.
วัลภา วงศ์จันทร์ 1
ทัศนียา วงศ์จันทร์ 2
อัยย์ญาดา คารวรัตนพิเชฐ 3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการวางแผนการเงิน เพื่อพัฒนาการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงของผู้สูงวัยไทย ใน
โรงเรียนผู้สูงวัย ตาบลห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้สูงวัยไทยที่สมัครใจเข้ารับการอบรม
การวางแผนการเงิน จานวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความรู้และทัศนคติ เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน
และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เก็บรวบรวมข้อมูล โดย การทดสอบความรู้และทัศนคติต่อการวางแผนการเงิน ของผู้สูงวัยไทยก่อน
และหลังการอบรม และสัมภาษณ์ ผู้สูงวัยไทย เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงหลังการอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ paired
samples t-test
ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงวัยไทย มีศักยภาพการวางแผนการเงินเพิ่มขึ้นหลังได้รับการอบรม ทั้งในด้านความรู้ และทัศนคติ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และมีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
คำสำคัญ : การวางแผนการเงิน การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ผู้สูงวัยไทย
Abstract
This research was a study of enhancing elders' potential for financial planning to develop self sufficient
lifestyle of the Thai elderly in Elder School , Huai Yapp Sub district, Amphoe Banthi , Lamphun Province. The
subjects were 31 the Thai elderly who voluntarily attended the financial planning training in Elder School. Data
collection was questionnaires about knowledge and attitude for financial planning and interview about
sufficient lifestyle . Data analysis was paired samples t-test .
_______________________________
1อาจารย์ดอกเตอร์

ประจาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการเงินและตลาดหลักทรัพย์ และอาจารย์ ประจาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบัญชี การเงิน
และการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ
2อาจารย์ประจาสาขาวิชาจิตวิทยา
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The research results showed that the Thai elderly enhance their financial planning potential after being
trained. Both in knowledge, attitude with statistical significance at the level of . 05 and having self sufficient
lifestyle.
Keywords : Financial planning , Self sufficient lifestyle , Thai elderly
บทนา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
มานานกว่า 30 ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย และบนพื้นฐานของทางสายกลาง ประกอบด้วย ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันตน ตลอดจนการมีความรู้ควบคู่คุณธรรม ซึ่งจะนาไปสู่ “ความสุข” ในการดาเนินชีวิต
อย่างแท้จริง (มูลนิธิชัยพัฒนา, ม.ป.ป.) อย่างไรก็ตาม สาหรับคนไทยแล้วจะเห็นได้ว่า การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เป็นอัตลักษณ์
หนึ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับของชาวต่างชาติทั่วโลก ทาให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่
(Smile of Patai , 2554) ฉะนั้นเราจึงควรช่วยกันรักษาไว้ให้คงอยู่ ต่อไป โดยเฉพาะ ในยุคศตวรรษ ที่ 21 นี้ซึ่งเป็นยุคที่โลกมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการริเริ่มสิ่งใหม่ อย่างต่อเนื่อง การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงจะสามารถช่วยให้บุคคล ทุกเพศ ทุกวัย ทุก
สาขาอาชีพ สามารถพร้อมรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในการดาเนินชีวิต วิกฤตทางเศรษฐกิจ วิกฤตการบริโภคต่างๆได้ ซึ่ง
แนวทางหนึ่งในการพัฒนาบุคคลให้ มีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ก็คือ การพัฒนาศักยภาพการวางแผนการเงินด้วยการให้ความรู้และ
การปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการวางแผนการเงิน
การวางแผนการเงิน สามารถช่วยให้บุคคล สร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับชีวิตของบุคคลและครอบครัว เช่น ช่วยให้
บุคคลมีวิธีการหารายได้ที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง มีวินัยในการออมเงินอย่างสม่าเสมอ รู้จักควบคุมรายจ่าย รู้จัก
วางแผนป้องกันความเสี่ยงเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ช่วยตอบสนองความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของแต่ละบุคคล
เช่น การศึกษาต่อ การซื้อบ้านหรือรถ การแต่งงาน การเกษียณอายุ การรู้จักการทารายรับ รายจ่าย เพื่อให้มีรายได้เพียงพอกับ
รายจ่าย ช่วยให้มีเงินออม เก็บไว้ใช้จ่ายในยามจาเป็นหรือยามฉุกเฉิน ลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย เมื่อบุคคลสามารถวางแผนการเงินจน
บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ก็จะเป็นรากฐานเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ต่อไป (รัชนีกร วงศ์จันทร์ , 2559)
แม้การวางแผนการเงินจะมีบทบาทสาคัญ แต่บุคคลส่วนใหญ่ยังคงละเลยและไม่ให้ความสาคัญเท่าที่ควร อาจเนื่องมาจาก
หลายสาเหตุ ได้แก่ ขาดการปลูกฝังแนวคิคตั้งแต่อายุยังน้อย ในการใช้ทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งการใช้จ่ายเงินอย่างรู้ค่า ขาดการ
ตระหนักรู้และการคานึงถึงความเสื่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การประสบอุบัติเหตุ ปัญหาสุขภาพ การตกงาน การ
เสียชีวิต ไฟไหม้ เป็นต้น นอกจากนี้บุคคลยังมีความเชื่อที่ผิด อื่นๆ เช่น การวางแผนการเงินเป็นเรื่ องของบุคคลที่มีรายได้จานวน
มากเท่านั้น เห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก ซับซ้อน เสียเวลา และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เป็นเรื่องของนักบัญชี นักการเงิน หรื อ นัก
เศรษฐศาสตร์ หรือเห็นว่าการวางแผนการเงินเหมาะกับบุคคลที่ใกล้เกษียณอายุงานแล้วเท่านั้น จึงคิดว่าตนเองยังมีเวลาเตรียมตัว
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อีกนาน หรือ เห็นว่า การฝากเงินกับธนาคารนั้นไม่มีความเสี่ยง (รัชนีกร วงศ์จันทร์ , 2559) การวางแผนการเงิน เป็นเรื่องของ
บุคคลทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลสูงวัย จาเป็นต้องเรียนรู้และปรับทัศนคติที่มีต่อการวางแผนการเงิน เพื่อให้สามารถ
ดารงตนอยู่ได้อย่างมีความสุข
จากผลงานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการวิจัยเรื่อง การวางแผนการเงินโดยศึกษากับผู้สูงวัยในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การวางแผน
การเงินส่วนบุคคล เพื่อวัยเกษียณอายุ ซึ่งพบว่า ปัจจัยความพร้อมในการเตรียมตัวเพื่อวัยเกษียณ คือ การมีรายได้และความ
ต้องการมีความรู้ด้านการวางแผนการเงิน (พัฒนี ทองพึง, 2556 ) การวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิตวัยสูงอายุ พบว่า ผู้สูง
วัยมีการปฏิบัติเมื่อมีโอกาสและมีความคิดเห็นว่า แผนการเก็บออมหรือการลงทุนที่มีในปัจจุบันนั้น เหมาะสมกับตนเองในระดับ
น้อย (สุรัชนา ช่วยรอดหมด, 2560) สาหรับการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ พบว่า การวางแผนการเงินมีบทบาทสาคัญที่จะ
ช่วยให้คุณภาพชีวิตในวัยเกษียณมีมาตรฐานชีวิตในระดับที่ต้ องการ สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าในสังคม
(ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ และลดารัตน์ ศรรักษ์, 2554) จากผลงานวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้วิจัยได้ศึกษาการวางแผนการเงินสาหรับ
กลุ่มผู้สูงวัย แต่ยังไม่มีการเชื่อมโยงการวางแผนการเงินกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาใน
ประเด็นดังกล่าว
ข้อมูลประชากรของประเทศไทย ปี 2556 ประชากรไทยมีจานวน 64.6 ล้านคนเป็นผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุมากถึง 9.6 ล้านคน
(มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ,2558) ปี 2558 ประชากรไทยมีจานวน 65.1 ล้านคน เป็นประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด (คม ชัด ลึก, 2560 ) คาดว่าในปี 2573 จะมีจานวนผู้สูงอายุ 17.6

ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ

26.3 และปี 2583 จะมีจานวนถึง 20.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 32.1 ทั้งนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมกันดาเนินงาน
เพื่อคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่อง (มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
,2558) และการสารวจระดับการศึกษาของผู้สูงอายุไทย ในปี 2558 พบว่า ผู้สูงอายุไทยเรียนจบประถมศึกษาร้อยละ 79.3 เรียน
จบมัธยมศึกษาและสูงกว่าประมาณร้อยละ 10 และเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าเรียนมีร้อยละ 9.5 มีสถานะภาพสมรส ร้อยละ 64.61 โสด
ร้อยละ 9.2 หม้าย/หย่า/แยก ร้อยละ 30.38 หากเทียบผู้สูงอายุไทยกับประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียน ประเทศไทย มีสัดส่วน
ผู้สูงอายุเป็นอันดับ 2 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน ประเทศที่เข้าเกณฑ์เป็นสังคมสูงอายุหรือสังคมสูงวัยแล้วมี 3 ประเทศ คือ
สิงคโปร์ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 18 ประเทศไทย ร้อยละ 16 และเวียดนาม ร้อยละ 10

ส่วนประเทศที่มีสัดส่วน

ประชากรสูงอายุมากที่สุดในโลก คือ ญี่ปุ่น ร้อยละ 33 (คม ชัด ลึก, 2560 )
จากผลสารวจจานวนผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุไทยในปี 2560 พบว่า มีจานวน 11,312,447 คน และจากการสารวจ การออม
ของผู้สูงอายุ ในปี 2560 พบว่า ผู้สูงอายุมีการออม จานวน 8,265,870 คน ไม่ออม 2,821,525 คน ผู้สูงอายุ ทางาน 4,263,940
คน โดยมีสถานภาพการทางาน ได้แก่ เป็น ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
ลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างรัฐบาล สมาชิกของการร่วมกลุ่มผู้ผลิต จิตอาสา (สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
2562)
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ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการเพิ่มศักยภาพการวางแผนการเงิน เพื่อพัฒนาการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงของ ผู้สูงวัย
ไทย ในโรงเรียนผู้สูงวัย โดยเลือกโรงเรียนผู้สูงวัย ตาบลห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน ทั้งนี้เพราะจังหวัดลาพูนเป็นจังหวัด
ที่มีสัดส่วนประชากรสูงวัย อยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกั บจังหวัดอื่นๆในประเทศไทย (กรมกิจการผู้สูงอายุ , 2560) และเขต
อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูนยังเป็นพื้นที่แห่งหนึ่งที่ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้กาหนดแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมจากเครือข่ายการวิจัยหรือการบริการวิชาการกับองค์การภาครัฐและเอกชน ฉะนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ทาโครงการวิจัย เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการวางแผนการเงิน เพื่อพัฒนาการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้สูงวัยทีม่ ีคุณภาพ และเพื่อเสริมสร้าง
คุณค่า ศักดิ์ศรี การพึ่งพาตนเองของผู้สูงวัยและการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาศักยภาพการวางแผนการเงิน ด้านความรู้และทัศนคติ ของผู้สูงวัยไทย ในโรงเรียนผู้สูงวัย ตาบลห้วยยาบ
อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน
2. เพื่อศึกษาการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ของผู้สูงวัยไทย ในโรงเรียนผู้สูงวัย ตาบลห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน หลัง
การอบรมการวางแผนการเงิน
สมมุติฐานของการวิจัย
1. ผู้สูงวัยไทยในโรงเรียนผู้สูงวัย ตาบลห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน มีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ก่อนการอบรม
แตกต่างจากหลังการอบรม
2. ผู้สูงวัยไทยในโรงเรียนผู้สูงวัย ตาบลห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน มีคะแนนเฉลี่ยด้านทัศนคติก่อนการอบรม
แตกต่างจากหลังการอบรม
ขอบเขตของการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการวางแผนการเงิน ในด้านความรู้และทัศนคติ เพื่อพัฒนาการใช้ชีวิต อย่าง
พอเพียงของผู้สูงวัยไทยในโรงเรียนผู้สูงวัย ตาบลห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน
2. เนื้อหาการอบรมการวางแผนการเงิน เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การตั้งเป้าหมายชีวิต เป้าหมายทางการเงิน การวางแผนการเงิน
การบรรลุเป้าหมายทางการเงิน การลดค่าใช้จ่ายและการเพิ่มรายได้ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
3. การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ประกอบด้วย การใช้ชีวิต ด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกันตน และการมีความรู้
ควบคูค่ ุณธรรม
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
การวางแผนการเงิน หมายถึง กระบวนการในการออกแบบแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการเงินภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ
ของแต่ละบุคคล การนาไปปฏิบัติและการทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการได้
การเรียนรู้การวางแผนการเงินส่วนบุคคล จะช่วยให้บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เหมาะสมในการบริหารจัดการด้าน
การเงิน รู้และเข้าใจแนวคิด การรู้หา รู้เก็บ รู้ใช้และรู้ขยายดอกผล มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นอย่าง
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เหมาะสม สามารถรับผิดชอบในการจัดหาเงิน การใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสมและมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ รวมทั้งเข้าใจผลกระทบจากการละเลยในการวางแผนการเงิน (รัชนีกร วงศ์จันทร์ , 2559 )
จากผลการวิจัยด้านกระบวนการ การวางแผนการเงินเพื่อวัยสูงอายุในภาพรวม โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางพารา
พบว่า จะมีการปฏิบัติเมื่อมีโอกาส สาหรับแผนการออมที่เหมาะสมกับตนเอง คือ การฝากธนาคาร เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มี
เพศ ระดับการศึกษา จานวนภาระพึ่งพิ ง และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันจะมีแผนการเงินเพื่อวัยสูงอายุ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( สุรัชนา ช่วยรอดหมด , 2560 ) สาหรับพฤติกรรมการออมของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะเปิดบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีการกาหนดยอดฝากขั้นต่า เป็นบัญชีที่มีความคล่องตัวในการเบิกถอน การออมในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ
อายุ 3 ปี ของธนาคารออมสิน และการทาประกันชีวิต ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการออมของผู้สูงอายุ ได้แก่ เงินออมได้จากการเคย
ประกอบอาชีพต่างๆ จากลูกหลานที่ส่งเงินให้ในแต่ละเดือน หรือจากการประกอบอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆ ในส่วนของทัศนคติที่มี
ต่อการออม ผู้สูงอายุ เห็นว่าการออมเป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์ และเป็นเรื่องง่ายที่ทุกคนสามารถทาได้ เพียงแค่ต้องมีวินัย อดทนและ
ขยันหมั่นเพียรในการออม ( วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และ ธนภรณ์ เนื่องพลี , 2561) ในด้านพฤติกรรมการลงทุนทางการเงิน ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ ลงทุนด้วยการนาเงินฝากธนาคาร รองลงมาคือ ซื้อทองคา ซื้อสลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์ ส่วนใหญ่ใช้เงินออมเป็นที่มาของแหล่งเงินทุน รองลงมาคือเงินจากลูกหลาน และผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกการ
ลงทุนทางการเงินมากที่สุด ได้แก่ ครอบครัวหรือญาติพี่น้อง รองลงมาคือ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของแหล่งลงทุน ( สุมนา บุปผา,
ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์และ พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, 2560) จึงเห็นได้ว่าการวางแผนทางการเงินสามารถช่วยให้บุคคลดารงชีวิตได้อย่าง
มีความสุข มีศักดิ์ศรี เห็นคุณค่าในตนเอง ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม ตลอดจนช่วยให้บุคคลมีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง หมายถึง การใช้ชีวิตบนพื้นฐานของ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันตนและการมี
ความรู้ควบคูค่ ุณธรรม ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ นื่
เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ
อย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันตน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่ จะเกิดขึ้น โดย
คานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนรู้จักใช้ความรู้ ทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รอบด้าน มีความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและ มีความระมัดระวังใน
การปฏิบัติ ตลอดจนการมีคุณธรรม ได้แก่ การมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
(มูลนิธิชัยพัฒนา, ม.ป.ป.)
อย่ า งไรก็ ดี คนไทยยั งไม่ ค่ อ ยตระหนัก ถึ งการใช้ ชีวิ ต อย่ า งพอเพี ย ง ดั งจะเห็ น ได้ จากผลการสารวจหนี้ ค รัว เรือ นของ
มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย ซึ่งสารวจสถานภาพหนี้ครัวเรือนไทย ปี 2560 พบว่า ครัวเรือนปัจจุบันกว่าร้อยละ 91.1 ยังคงมี
หนี้สินอยู่ มีเพียงร้อยละ 8.9 เท่านั้นที่ไม่มีหนี้สิน โดยครัวเรือนที่ยังมีหนี้ ส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อการใช้จ่ายทั่วไป รองลงมาเป็นหนี้
เพื่อซื้อทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ และบ้าน รวมถึงชาระหนี้เก่า (เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์, 2560) และในปี 2561 มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย ได้ สารวจหนี้ครัวเรือน จากการสารวจประชาชนทั่วประเทศ 1,203 ตัวอย่าง เกี่ยวกับสภานภาพหนี้ครัวเรือนไทยปี 2561
พบว่า จานวนหนี้เฉลี่ยครัวเรือนในปี 2561 มีมูลค่า 3.16 แสนบาท/ครัวเรือน ซึ่งเป็นมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หรือนับตั้งแต่ทา
การสารวจมาเมี่อปี 2552 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.8% เทียบกับการสารวจหนี้ครัวเรือนปี 2560 ที่มีหนี้ฉลี่ย 2.99 แสนบาท/ครัวเรือน
แบ่งเป็นหนี้ในระบบ 64.7% โดยหนี้ในระบบลดลงจากการสารวจปี 2560 มีสัดส่วน 74.6% และหนี้นอกระบบ 35.3% เพิ่มขึ้น
จากการสารวจปี 2560 มีสัดส่วน 26.4% สาหรับรายละเอียดการสารวจสถานภาพหนี้ครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการกู้เงินมา
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ใช้จ่ายทั่วไปมากที่สุด รองลงมาเป็นการกู้มาชาระหนี้เก่าลงทุนประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพ จ่ายบัตรเครดิต การศึกษา ซื้อ
บ้าน เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ ซื้อทรัพย์สิน (รถยนต์) ในการเกษตร รักษาพยาบาล และเล่นพนัน โดยเฉพาะฟุตบอล เป็นต้น
(ธนวรรธน์ พลวิชัย , 2561) ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญของ การเพิ่มศักยภาพการวางแผนการเงิน ว่าสามารถเป็น
แนวทางในการช่วยพัฒนาการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงของ ผู้สูงวัย ซึ่งสามารถเขียนเป็นกรอบความคิดที่ใช้วิจัยได้ดังนี้

การเพิ่มศักยภาพการวางแผนการเงิน
- ความรู้
- ทัศนคติ

การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
- ความพอประมาณ
- ความมีเหตุผล
- ภูมิคุ้มกันตน
- ความรู้
- คุณธรรม

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบการวิจัยเป็นกลุ่มอบรมเดียว มีการทดสอบก่อนอบรมและหลังการอบรม ( One Group Pretest
Posttest Design) โดยมีแบบการวิจัย ดังนี้

T1
T1
T2
X

X

T2

หมายถึง การทดสอบก่อนการอบรม ( Pre test )
หมายถึง การทดสอบหลังการอบรม ( Posttest )
หมายถึง การอบรม

วิธีการอบรม ใช้รูปแบบการอบรมให้ความรู้ การวิเคราะห์กรณีศึกษาและการระดมความคิดเห็น การถาม ตอบ เกี่ยวกับ
การวางแผนการเงิน และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง โดยใช้ระยะเวลาอบรม 1 วัน และมีการมอบกระปุกออมสินเพื่อการเก็บออม
หลังจากอบรม 3 สัปดาห์ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการเงินเพื่อพัฒนาการใช้
ชีวิตอย่างพอเพียง สาหรับเนื้อหาการอบรมการวางแผนการเงิน เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การตั้งเป้าหมายชีวิต เป้าหมายทางการเงิน
ขั้นตอนการวางแผนการเงิน การบรรลุเป้าหมายทางการเงิน การลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มรายได้ และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
2.ประชากร เป็นผู้สูงวัยไทย ในโรงเรียนผู้สูงวัย ตาบลห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน ของปี พ.ศ. 2562 จานวน 68 คน
3. กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงวัยไทย ในโรงเรียนผู้สูงวัย ตาบลห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน ที่สมัครใจเข้ารับการอบรม
การวางแผนการเงิน เป็นเพศหญิง จานวน 30 คน เพศชาย จานวน 1 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 31 คน คิดเป็นร้อยละ 45.59 ของ
ประชากรทั้งหมด
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบ จานวน 10 ข้อ
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4.2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน ก่อนและหลังการอบรม จานวน 10 ข้อ เป็นข้อสอบแบบถูก
ผิด ถ้าตอบถูก ได้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิด ได้ 0 คะแนน ข้ อสอบ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดมุ่งหมาย ( IOC )
ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป จัดอยู่ในเกณฑ์ดี ค่าเฉลี่ยของความยากง่าย (p) เท่ากับ 0.50 ซึ่งจัดว่ามีความยากง่ายพอเหมาะ และค่าเฉลี่ย
ของค่าอานาจจาแนก (r) เท่ากับ 0.49 ซึ่งจัดว่ามีอานาจจาแนกดี ค่าความเชื่ อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ (KR -20) เท่ากับ
0.57 จัดว่ามีความเชื่อมั่นปานกลาง ( ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ , 2543)
4.3 แบบสอบถามทัศนคติที่มีต่อการวางแผนการเงิน ก่อนและหลังการอบรม จานวน 10 ข้อ รูปแบบของ
แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง วิธีการให้
คะแนน สาหรับข้อคาถามทางบวกผู้ที่ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้ 5 คะแนน เห็นด้วย ได้ 4 คะแนน เฉยๆได้ 3 คะแนน ไม่เห็นด้วย ได้
2 คะแนน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้ 1 คะแนน ส่วนข้อคาถามทางลบจะได้คะแนนในทางตรงกันข้ามกัน การให้ความหมายคะแนน
ผู้ตอบที่ได้คะแนนมากกว่าแสดงว่ามีทัศนคติต่อการวางแผนการเงินดีกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนน้อยกว่า แบบสอบถามมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดมุ่งหมาย ( IOC ) ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป จัดอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่า ความเชื่อมั่น (α) เท่ากับ 0.51 จัดว่ามี
ความเชื่อมั่นปานกลาง
4.4 แบบสั ม ภาษณ์ การวางแผนการเงิ น กั บ การพั ฒ นาการใช้ ชี วิ ต อย่ า งพอเพี ย ง ประกอบด้ ว ยเรื่ อ ง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกันตน ความรู้และคุณธรรม
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1 การวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบการวิจัยเป็น กลุ่มอบรมเดียว มีการทดสอบก่อนการอบรมและหลังการอบรม
5.2 คณะผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ หลังการอบรม ว่า การอบรมการ
วางแผนการเงิน สามารถช่วยพัฒนาการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงของผู้สูงวัยไทย อย่างไร
6. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงบรรยายในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์ เพื่อ
ตรวจสอบว่าข้อมูลทั้งการทดสอบก่อนการอบรมและหลังการอบรมเป็นไปตามเงื่อนไข ของ การทดสอบ paired samples t-test
สาหรับการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่าง ความรู้การวางแผนการเงิน ของผู้สูงวัยไทยก่อนและหลังการอบรม ใช้ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( r ) พบว่า ค่าที่ได้ เท่ากับ .52 ค่า Sig คือ .003 และการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่าง ทัศนคติต่อการ
วางแผนการเงิน ของผู้สูงวัยไทยก่อนและหลังการอบรม ใช้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( r ) พบว่า ค่าที่ได้ เท่ากับ .76
ค่าSig คือ .000 แสดงว่า คะแนนความรู้และทัศนคติ ก่อนและหลังการอบรมมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูงและไปในทิศทาง
เดียวกัน ข้อมูลทั้งกลุ่ มเป็นไปตามเงื่ อนไข ของ การทดสอบ paired samples t-test คณะผู้วิจัยจึงใช้ การทดสอบ paired
samples t-test เพื่อทดสอบความรู้และทัศนคติต่อการวางแผนการเงิน ของผู้สูงวัยไทยก่อนและหลังการอบรม
ผลการวิจัย
คณะผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัย เป็นลาดับดังนี้
1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพิจารณาตาม เงินฝากธนาคารและภาระหนี้สิน
2. ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินก่อนและหลังการอบรม
3. ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยของทัศนคติที่มีต่อการวางแผนการเงินก่อนและหลังการอบรม
4. การทารายรับ รายจ่าย ของผู้สูงวัยไทยก่อนและหลังการอบรมการวางแผนการเงิน
5. การศึกษาการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง หลังการอบรมการวางแผนการเงิน
- การเงินและการธนาคาร/การบัญชี/เศรษฐศาสตร์ -

306

IX

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพิจารณาตาม เงินฝากธนาคารและภาระหนี้สิน แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : แสดงจานวนร้อยละของลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพิจารณาตาม เงินฝากธนาคารและภาระหนีส้ ิน
(n=31 คน )
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
อายุ
43 - 59 ปี
60 – 69 ปี
70 – 79 ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาตอนต้น /ตอนปลาย
อื่นๆ ได้แก่ ไม่ได้เรียน ปริญญาตรี
อาชีพ
เกษตรกร
รับจ้าง
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ค้าขาย
รายได้เฉลี่ยต่อวัน
ไม่แน่นอน
ต่ากว่า 100 บาท
100 – 500 บาท
501 - 600 บาท
สถานภาพการสมรส
สมรสและอยู่ด้วยกัน
หม้าย
โสด
โรคประจาตัว
ไม่มี
มี

เงินฝากธนาคาร
มี
ไม่มี

ภาระหนี้สิน
มี
ไม่มี

12.90
48.40
9.70

3.20
12.90
12.90

9.70
22.50
9.70

6.50
38.70
12.90

64.50
6.50

29.00
0.00

38.80
3.20

54.80
3.20

41.90
19.40
6.50
3.20

9.70
16.10
3.20
0.00

29.10
9.70
0.00
3.20

22.50
25.80
9.70
0.00

19.40
22.50
25.80
3.20

6.50
12.90
9.70
0.00

16.10
6.50
19.40
0.00

9.70
29.00
16.10
3.20

41.90
22.50
6.50

9.70
19.40
0.00

22.50
19.40
0.00

29.10
22.50
6.50

32.20
38.70

9.70
19.40

13.00
29.00

29.00
29.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้สูงวัยไทย ส่วนใหญ่ที่มีอายุ 60 -69 ปี มีเงินฝากธนาคาร ร้อยละ 48.40 และมีภาระหนี้สิน ร้อยละ
22.50 ส่วนผู้สูงวัยไทยที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย พบว่า มีเงินฝากธนาคาร ร้อยละ 64.50 และมีภาระ
- การเงินและการธนาคาร/การบัญชี/เศรษฐศาสตร์ -
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หนี้สิน ร้อยละ 38.80 สาหรับผู้สูงวัยไทยที่มีอาชีพ เป็นเกษตรกร พบว่า จะมี เงินฝากธนาคาร ร้อยละ 41.90 และมีภาระหนี้สิน
ร้อยละ 29.10 ส่วนผู้สูงวัยไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อวัน 100 – 500 บาท พบว่า จะมีเงินฝากธนาคาร ร้อยละ 25.80 และมีภาระ
หนี้สิน ร้อยละ 19.40 นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้สูงวัยไทย ที่สมรสและอยู่ด้วยกัน จะมี เงินฝากธนาคาร ร้อยละ 41.90 และมีภาระ
หนี้สิน ร้อยละ 22.50 สาหรับผู้สูงวัยไทยที่มีโรคประจาตัว พบว่า จะมี เงินฝากธนาคาร ร้อยละ 38.70 และมีภาระหนี้สิน ร้อยละ
29.00 ตามลาดับ สาหรับภาระหนี้สิน ผู้สูงวัยจะเป็นหนี้ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
2. ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินก่อนและหลังการอบรม แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : แสดงผลการทดสอบค่าเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินก่อนและหลังการอบรม (n = 31 คน )
ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน
S.D.
t
Sig
𝑥̅
ก่อนอบรม
5.00
1.89
- 5.65
0.00
หลังการอบรม
6.83
1.77
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้สูงวัยไทยมีความรู้ด้านการวางแผนการเงิน หลังการเข้ารับการอบรม สูงกว่า ก่อนเข้ารับการอบรม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ หลังการอบรม ผู้สูงวัย จะมีศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจการวางแผนการเงิน
มากขึ้น ในเรื่อง การกาหนดเป้าหมายทางการเงิน การออมเงิน การวางแผนค่าใช้จ่าย การอุดรอยรั่ว หรือ การรู้ใช้ การหารายได้
เพิ่มหรือการรู้ขยายดอกผล การจัดการหนี้สินและการทา รายรับ รายจ่าย
3. ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยของทัศนคติที่มีต่อการวางแผนการเงินก่อนและหลังการอบรม แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : แสดงผลการทดสอบค่าเฉลี่ยของทัศนคติที่มีต่อการวางแผนการเงินก่อนและหลังการอบรม (n = 31 คน )
ทัศนคติต่อการวางแผนการเงิน
S.D.
t
Sig
𝑥̅
ก่อนอบรม
36.90
4.33
- 6.44
0.00
หลังการอบรม
40.16
3.23
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้สูงวัยไทยมีทัศนคติต่อการวางแผนการเงิน หลังการเข้ารับการอบรม ดีกว่า ก่อนเข้ารับการอบรม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ หลังการอบรม ผู้สูงวัย จะมีศักยภาพหรือมีทัศนคติที่ดีต่อการวางแผนการเงิน โดย
เห็นด้วยว่า การวางแผนการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัว มีประโยชน์ มีคุณค่า เป็นเรื่องจาเป็น ไม่ยุ่งยาก การวางแผนการเงินเป็นเรื่องของ
ตัวเอง และยินดีใช้เวลาเพื่อวางแผนการเงิน นอกจากนี้ยังเห็นด้วยว่า การวางแผนการเงินช่วยให้รู้จักฉลาดซื้อ และช่วยให้รู้จักใช้
ชีวติ อย่างพอเพียง
4. การทารายรับ รายจ่าย ของผู้สูงวัยไทยก่อนและ หลังการอบรมการวางแผนการเงิน แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงร้อยละของการทารายรับ รายจ่าย ก่อนและหลังการอบรมการวางแผนการเงิน (n = 31 คน )
- การเงินและการธนาคาร/การบัญชี/เศรษฐศาสตร์ -
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การทารายรับ รายจ่าย
ก่อนการอบรม
หลังการอบรม

ทา
19.35
100.00

ไม่ทา
80.65
0.00

จากตารางที่ 4 พบว่า ก่อนการอบรมการวางแผนการเงิน ผู้สูงวัยไทยทา รายรับ รายจ่าย เพียงร้อยละ 19.35 และหลังการ
อบรมการวางแผนการเงิน ผู้สูงวัยไทยทา รายรับ รายจ่าย ร้อยละ 100 ตามลาดับ
5. การศึกษาการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง หลังการอบรมการวางแผนการเงิน
คณะผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ หลังการอบรมการวางแผนการเงิน พบว่า การ
วางแผนการเงิน สามารถช่วยพัฒนาการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงของผู้สูงวัยไทยได้ ดังนี้
ด้านความพอประมาณ ผู้สูงวัยไทย เห็นว่า ในการซื้อของใช้จะซื้อที่จาเป็น เช่น ซื้อข้าว กับข้าว ผัก กะปิ น้าปลา ของใช้
ในครัวเรือน จะไม่ซื้อ เสื้อผ้า รองเท้า ที่มีใช้อยู่แล้ว ลดการซื้อของฝากให้คนอื่นและตัวเองเมื่อไปเที่ยว หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ควรซื้อ
มีแล้วก็ไม่ต้องซื้ออีก ลดรายจ่ายให้น้อยลง ซึ่งการรู้จักความพอประมาณเป็นหลักการที่สาคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
เป็นการบริหารรายได้ที่หามาได้และใช้จ่ายภายใต้อัตภาพของแต่ละบุคคล อันจะเป็นผลดีทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ
ด้านความมีเหตุผล ผู้สูงวัยไทย เห็นว่า ต้องประหยัดเงิน ต้องรู้ตัวเองว่ามีเงินเพียงพอในการใช้จ่าย นึกถึงเงินของเราที่มีอยู่
แล้วไม่ทาให้ตัวเองเดือดร้อน มีน้อยใช้น้อย ซื้อสิ่งที่จาเป็นต้องใช้ เลือกซื้อของที่จาเป็นจริงๆ ปลูกผักกินเอง หากมีปัญหาการเงิ น
ก็จะไปรับจ้างทางานเพื่อให้ได้เ งินมา ถ้าได้เงินมา ก็รู้จักเก็บออมไว้บ้าง เวลาไม่มี ก็เอาออกมาใช้ ขายทรัพย์สินใช้หนี้ก่อน
ซึ่งความมีเหตุผลดังกล่าวเป็นเหตุผลที่ดีทางด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
ด้านภูมิคุ้มกันตน ผู้สูงวัยไทย เห็นว่า ความสุขของตนเองมาจาก ครอบครัวมีความสุข จากการประหยัดการใช้จ่าย และ
การอดออม ความสุขของตนมาจาก การใช้จ่ายอย่างพอเพียง อยู่อย่างพอเพียง หากมีคนมาชักจูงให้ซื้อของแพงหรือของที่มีอยู่แล้ว
ก็จะไม่ซื้อของแพง ที่เกินกว่าเหตุ ไม่ซื้อเพราะบางอย่างก็ไม่จาเป็น ไม่ซื้อเพราะกลัวถูกหลอกลวง เป็นของปลอม รู้จักประหยัด ใช้
จ่ายเท่าที่จาเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย ในสิ่งที่ไม่จาเป็น เมื่อซื้อกับข้าวแล้วที่เหลือใส่กระปุก รู้จักช่วยเหลือตัวเองก่อน ค่อยให้ลู กหลาน
สามี น้องสาว หรือญาติพี่น้อง คนในครอบครัว เพื่อนบ้านให้ความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นผลจากการมีความเข้าใจและเห็นความสาคัญ
ของการเก็บออม เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีทางด้านการเงินสามารถรองรับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สร้างความเดือดร้อน
ให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนบ้าน
ด้านความรู้ควบคู่กับคุณธรรม ผู้สูงวัยไทย เห็นว่า ควรนาความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ในการดาเนินชีวิต มีการ
แบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อื่น การไปทาบุญที่วัดบ่อยๆ พัฒนาวัด ล้างห้องน้าวัด สวดมนต์ ทากิจกรรมในหมู่บ้าน และชุมชน มีจิต
อาสา เลี้ยงโรงทาน การช่วยเหลือผู้อื่น ทาความดีทุกด้าน

สรุปและอภิปรายผล
1. การเพิ่มศักยภาพการวางแผนการเงิน ของผู้สูงวัยไทย พบว่า ผู้สูงวัยไทยมีศักยภาพด้านความรู้ และทัศนคติต่อการ
วางแผนการเงิน หลังการเข้ารับการอบรม สูงกว่า ก่อนเข้ารับการอบรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะผู้สูง
- การเงินและการธนาคาร/การบัญชี/เศรษฐศาสตร์ -
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วัยที่เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเป็นกลุ่มที่มีความสมัครใจในการรับการอบรมทาให้มีแรงจูงใจ ใฝ่เรียนรู้ และอาจเนื่อง
ด้วยต้องดูแลด้านค่าใช้จ่ายของครอบครัว แม้จะมีเงินฝากในธนาคารบ้าง แต่ก็ยังมีภาระหนี้สิน จึงเห็นความสาคัญของการศึกษาหา
ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินอย่างจริงจัง ในการแก้ปัญหาภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายในครอบครัว นอกจากนี้ หากพิจารณาระดับ
ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินก่อนการอบรมของผู้สูงวัย ส่วนใหญ่ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา พบว่า ผู้สูงวัยมีความรู้
เกี่ยวกับการวางแผนการเงินอยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิต วัยสูงอายุ
ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยเปรียบทียบ กระบวนการวางแผนการเงิน จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า เกษตรกรที่ มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา มีกระบวนการวางแผนการเงินในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย หรือ อาจจะไม่มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการเงินที่เพียงพอ (สุรัชนา ช่วยรอดหมด , 2560)
2. ผลของการเพิ่มศักยภาพการวางแผนการเงินที่มีต่อการพัฒนาการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ของผู้สูงวัยไทย พบว่า ผู้สูงวัย
ไทยมีความพอประมาณและ มีเหตุผลในการใช้จ่ายเท่าที่จาเป็น มีภูมิคุ้มกันตนในการใช้จ่าย ซึ่งเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง อาจแป็นเพราะหลังผ่านการอบรมการวางแผนการเงินทาให้ผู้สงู วัย มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักควบคุมรายจ่าย รู้จักวางแผน
ป้องกันความเสี่ยงเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เห็นความสาคัญของการออม และใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นมากขึ้น หากมีความ
ต้องการเงินก็จะทางานเพื่อหาเงิน นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงวัยยังมี การนาความรู้ ประสบการณ์ต่างๆที่ตนเองมีแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น
รวมทั้ งการด าเนิ น ชี วิ ตโดยใช้ คุ ณธรรมนาใจ ด้ ว ยการสวดมนต์ ท ากิ จ กรรมในหมู่ บ้ าน และชุ ม ชน มี จิ ต อาสา เลี้ ย งโรงทาน
การช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัย ที่พบว่าผู้สูงวัย จะมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ การทากิจกรรมจิตอาสา
เพื่อส่วนรวม จะช่วยให้ผู้สูงวัยได้มีโอกาสเข้ าสังคม พบปะ ผู้สูงวัยคนอื่น (อัญญา ปลดเปลื้อง ,อัญชลี ศรีจันทร์ ,และสัญญา
แก้วประพาฬ ,2560)
ข้อเสนอแนะ
1.ผู้ บ ริ หารโรงเรี ยนผู้ สูงวั ยในตาบลต่างๆควรบรรจุ หลัก สูตรการวางแผนการเงิ นไว้ สาหรับ การจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียน ทั้งนี้เพราะการวางแผนการเงินสามารถช่วยพัฒนาผู้สูงวัยให้ สามารถวางแผนการเงินด้วยตนเอง และยังช่วยให้ผู้สูงวัย
มีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
2. สถาบันการเงินต่างๆ ควรออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับ การลงทุนทางการเงิน หรือการออมเงินที่มี
ความน่าเชื่อถือหรือมีความมั่นคง มีความเสี่ยงน้อยและสอดคล้องกับสภาพทางการเงินของผู้สูงวัย และควรให้ความรู้ ความเข้าใจ
เพื่อพัฒนาศักยภาพการวางแผนการเงินให้แก่ผู้สูงวัยมากขึ้น
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการส่งเสริมความมั่นคงทางรายได้ในรูปแบบต่างๆและควรมีหลักประกันรายได้ ให้แก่ ผู้สูง
วัย เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นกาลังของ ครอบครัวและชุมชน ต่อไป
4. องค์การบริหารส่วนตาบล ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่ผู้สูงวัยเนื่องจากเป็น
หน่วยงานที่อยู่ในชุมชนและมีความใกล้ชิดกับผู้สูงวัย และควรจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาให้แก่ผู้สูงวัยไทยให้มากขึ้น เพื่อพัฒนา
ทักษะทางสังคม ของผู้สูงวัย ช่วยให้ผู้สูงวัยมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแผนการเงิน และยังช่วยให้ผู้สูงวัยเห็น
คุณค่าในตนเอง
5. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาการวางแผนการเงิน กับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง โดยขยายให้ครอบคลุมเขตพื้นที่
ของจังหวัดลาพูน
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บทความวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการวิชาการสู่ ชุมชน เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการวางแผนการเงินของผู้สูงวัย
เพื่อพัฒนาการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ของผู้สูงวัย ในโรงเรียนผู้สูงวัย ตาบลห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนโครงการจาก คุณมานพ กาบเปง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ และอาจารย์สายตา ปาลี ผู้อานวยการ
โรงเรียนผู้สูงวัย ตาบลห้วยยาบ ตลอดจนการอานวยความสะดวกจาก คุณพิทักษ์ จันต๊ะตึง ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ คณะผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณ คณะผู้สูงวัยไทยในโรงเรียน
ผู้สูงวัย ตาบลห้วยยาบ ทุกท่านที่สมัครใจเข้ารับการอบรมการวางแผนการเงิน และยินดีให้ข้อมูลด้านผลของการเพิ่มศักยภาพการ
วางแผนการเงินที่มีต่อการพัฒนาการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ทาให้ บทความวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
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การศึกษาและวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ส่วนเกินความปลอดภัย และค่าความเสี่ยงในการดาเนินงาน :
กรณีศึกษาโรงงานขนมพีพี
The study and analysis of Breakeven Point Margin of Safety and Degree of operating
Leverage: the Case study of PP candy factory
เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ 1
ปนัดดา บุญพาวัฒนา 2
นิวัต กุลศุโชติ 2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาต้นทุนตามลักษณะพฤติกรรมต้นทุน จุดคุ้มทุน และส่วนเกินที่ปลอดภัยในการ
ดาเนินงาน และประเมินค่าความเสี่ยงในการดาเนินงานภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของยอดขาย กรณีศึกษาโรงงานขนม
พีพี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้บริหารและพนักงาน การรวบรวมจากเอกสารของกิจการ และการสังเกตการณ์การผลิตในโรงงาน ผลการวิจัยพบว่า
1.ต้ น ทุ น ตามลั ก ษณะพฤติ ก รรม จ าแนกต้ น ทุ น ออกเป็ น ต้ น ทุ น ผั น แปรและต้ น ทุ น คงที่ โดยต้ น ทุ น ผั น แปร
ประกอบด้วย ต้นทุนการผลิตผันแปร และค่าใช้จ่ายการขายผันแปร ส่วนต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่และ
ค่าใช้จ่ายการขายและบริหารคงที่
2. ยอดขาย ณ ระดับกิจกรรมการผลิตและขาย 70% กิจการมียอดขาย ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 158,217.14 บาท
ส่วนเกินที่ปลอดภัยมีค่าเท่ากับ 557,718.67 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนเกินที่ปลอดภัยเท่ากับ 78 %
3. โครงสร้างต้นทุนของกิจการ มีสัดส่วนของต้นทุนผันแปรเท่ากับ 56.47 % ต้นทุนคงที่เท่ากับ 9.62 % โครงสร้าง
ต้นทุนที่ต้นทุนคงที่มีสัดส่วนน้อยกว่าต้นทุนผันแปร ความเสี่ยงในการดาเนินงานอยู่ในระดับต่า กิจการมี ค่าความเสี่ยงในการ
ดาเนินงานเท่ากับ 1.28 เท่าของเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของยอดขาย ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่คาดการณ์ ทั้ง
ในช่วงไฮซีซั่น และโลซีซั่นค่าความเสี่ยงในการดาเนินงานมีค่าเป็นบวก แสดงถึงผลการดาเนินงานที่สูงกว่า จุดคุ้มทุน แต่
ในช่วงโลซีซั่นมีค่าความเสี่ยงในการดาเนินงานสูงกว่าช่วงไฮซีซั่น
จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้บริหารอาจพิจารณาปรับปรุงเพิ่มความสามารถในการทากาไรได้ เช่น การปรับปรุง
ส่วนผสมการขาย โดยเน้นการส่งเสริมการขายสินค้าที่มีอัตรากาไรส่วนเกินสูง ผ่านสื่อใหม่ หรือการให้ของแถมเป็นสินค้าชนิด
อื่นที่ลูกค้าไม่เคยสั่งซื้อ หากซื้อสินค้าครบจานวนเงินที่กาหนด ซึ่งจะเป็นการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่
หรือการพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อเป็นการใช้กาลังการผลิตส่วนที่เหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือลดต้นทุนผันแปรบางรายการ
ที่มีสัดส่วนสูง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ที่ยอดขายมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพา ะกรณีที่ยอดขายลดลง
ส่วนเกินที่ปลอดภัยจะมีจานวนลดลง ค่าความเสี่ยงในการดาเนินงานจะสูงขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องพยายามรักษาระดับ
ยอดขายไว้ไม่ให้ลดต่ากว่ายอดขาย ณ จุดคุ้มทุน
คำสำคัญ: จุดคุ้มทุน ส่วนเกินที่ปลอดภัย ความเสี่ยงในการดาเนินงาน

1

2

รองศาสตราจารย์ประจาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
อาจารย์ประจาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
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Abstract
The purposes of this research were to study the costs behavior, breakeven point, the margin of
safety and degree of operating leverage: ฤ case study of PP candy factory with the uncertainty of sales. The
tool used in this research was a Semi- structured interview protocol. The collected data consisted of in–
depth interviews from the manager and employees, documents of the company, and observations of the
process of production. The results showed that
1. Costs behavior were separate to variable costs and fixed costs, in which the variable costs consist
of variable manufacturing costs and variable marketing cost, fixed costs includes fixed manufacturing costs
and fixed marketing and administrative cost.
2. The level of Production Activity and sales were 70% . Business sales at the Breakeven point
158,217.14 baht. Cause a Margin of Safety 557,718.67 baht, the ratio 78%.
3. Cost structure of the company has the variable cost 56. 4 7 % , fixed costs 9. 62 % . The cost
structure with fixed costs ratio less than the variable cost. Degree of operating Leverage at a low level. The
Company's Degree of operating Leverage was 1. 28 times of the percentage change in sales. Under the
circumstances the uncertainty of the High season and Low season the level of Degree of operating Leverage
with positive, the result showed that there were much higher than the breakeven point but Low season it
more than High season.
From the result of this study. Management may consider improving profitability, such as improving
the mixture sale. By focusing on product promotion, with the excess earnings high. Through new media or
other types of items, the customer had not ordered. If the purchase amount limit. Which expands market
share to customers a new group. Or new product development in order to force the production more
efficient. Variable costs or reduce some items that have a high proportion.
Keywords: Break – even point, Margin of safty, Degree of operating leverage
บทนา
โรงงานขนมพีพี เป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งที่ประกอบกิจการผลิต แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา มีรูปแบบเป็น
กิจการเจ้าของคนเดียว ผู้บริหารจะควบคุมดูแลงานทั้งในส่วนของการผลิต การขายและการบริหารทั้งหมด สินค้าของโรงงาน
คือ คุ้กกี้และพาย โดยกระจายสินค้าไปยังร้านขายของฝากทั่วประเทศ กิจการมีนโยบายขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ให้เครดิต
ประมาณ 30 – 60 วัน การจัดซื้อวัตถุดิบส่วนใหญ่ซื้อเป็นเงินสด จึงทาให้บางครั้งกิจการมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องทาง
การเงิน งานด้านบัญชีไม่มีการจดบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบ จึงทาให้ผู้บริหารไม่ทราบต้นทุนและผลตอบแทนของสินค้าแต่ละ
ชนิด ราคาขายสินค้าส่วนมากจะถูกกาหนดโดยผู้ซื้อ ซึ่งผู้บริหารคาดการณ์ว่าสินค้าแต่ละชนิดควรมีกาไรประมาณ 20 %
แต่ด้วยสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น และเศรษฐกิจที่ยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว เพื่อทางรอดของธุรกิจ ประกอบกับ
สถานการณ์ความไม่แน่นอนของยอดขายและการไม่ทราบข้อมูลต้นทุนของสินค้าแต่ละชนิดนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
โดยให้ความสาคัญกับพฤติกรรมต้นทุน จะทาให้กิจการทราบสถานะจุดคุ้มทุนในการดาเนินงาน ส่วนเกินที่ปลอดภัย รวมถึงค่า
ความเสี่ยงในการดาเนินงานภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนของยอดขาย แนวคิดต้นทุนตามลักษณะพฤติกรรม จึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่ผู้บริหารควรตระหนักถึงเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขข้อจากัดต่าง ๆ สอดคล้องกับบทความทาง
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วิชาการเรื่อง จุดคุ้มทุนสิ่งที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ควรรู้ ได้กล่าวว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน ตลอดจนความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ กาไร จะทาให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผน
กลยุทธ์เพื่อแข่งขันในตลาดได้ สามารถตัดสินใจดาเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้ อ งเพราะทราบทิศ ทางของธุรกิจจากแผนการ
ดาเนินงานที่วางไว้ จึงสามารถพัฒนาธุรกิจไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นและยั่งยืนต่อไป (ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ, 2553) นอกจากนี้ ยังมี
งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารต้นทุนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า บทบาทของพฤติกรรมต้นทุนเพื่อการจัดการต้นทุนร่วมสมัยในปัจจุบัน
เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพต่อการศึกษาถึงปัจจัยและผลของการจัดการต้นทุนซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจ
ในการดาเนินงานของผู้บริหารได้ (Rajiv, et al., 2017) จากประเด็นปัญหาและความสาคัญของบทบาทต้นทุนดังกล่าวนั้น
งานวิจัยนี้จึงศึกษาต้นทุนตามลักษณะพฤติกรรมต้นทุน จุดคุ้มทุน ส่วนเกินที่ปลอดภัย และค่าความเสี่ยงในการดาเนินเพื่อเป็น
ฐานข้อมูลให้ผู้บริหารได้นาไปใช้พิจารณาประกอบการบริหารการดาเนินงานในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาต้นทุนตามลักษณะพฤติกรรมต้นทุน กรณีศึกษาโรงงานขนมพีพี
2. เพื่อคานวณจุดคุ้มทุน และส่วนเกินที่ปลอดภัยในการดาเนินงาน กรณีศึกษาโรงงานขนมพีพี
3. เพื่อประเมินค่าความเสี่ยงในการดาเนินงาน ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน กรณีศึกษาโรงงานขนมพีพี
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
กรอบแนวคิดที่นามาใช้ในการวิจัยนี้ ประกอบด้วย การจาแนกต้นทุนตามลักษณะพฤติกรรมต้นทุน แนวคิดต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กาไร และค่าความเสี่ยงในการดาเนินงาน ดังนี้
1. การจาแนกต้นทุนตามลักษณะพฤติกรรมต้นทุน เมื่อผู้บริหารต้องการทราบว่าถ้าระดับกิจกรรมการดาเนินงานมี
การเปลี่ยนแปลงไป ต้นทุนจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร จาเป็นที่จะต้องจาแนกต้นทุนตามลัก ษณะพฤติกรรมของต้นทุน
โดยส่ ว นใหญ่จ ะจ าแนกออกเป็ น ต้น ทุ นผั นแปร และต้ น ทุ น คงที่ โดยต้ น ทุ น ผั น แปรนั้ น พฤติ ก รรมต้ นทุ น ผัน แปรรวมจะ
เปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนเดียวกันกับระดับกิจกรรม ซึ่งระดับกิจกรรมอาจจะเป็นไปได้หลายลักษณะ เช่น หน่วยผลิต หน่วยขาย
ชั่วโมงการทางาน เป็นต้น แต่พฤติกรรมต้นทุนผันแปรต่อหน่วยระดับกิจกรรมจะมีค่าคงที่ ส่วนต้นทุนคงที่นั้น พฤติกรรมต้นทุน
คงที่รวมจะมีจานวนเท่าเดิม แต่พฤติกรรมต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับกิจกรรม (Garrison, et al., 2012) การจาแนกต้นทุนเป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่นี้จะเป็นแนวคิดพื้นฐานที่จะ
นาไปประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กาไรในลาดับต่อไป
2. แนวคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ การคานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์อาจเลือกวิธีการคานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์วิธีต้นทุนรวม หรือ
วิธีต้นทุนผลิตภัณฑ์ผันแปร แต่เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงาน และการตัดสินใจต้นทุนผลิตภัณฑ์ผันแปรจะมีความเหมาะสม
มากกว่า เนื่องจากผลกาไรที่คานวณโดยวิธีต้นทุนรวมนั้น อาจจะทาให้ผลกาไรจากการดาเนินงานได้รับผลกระทบจากปริมาณ
การผลิตที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาได้ คานวณบทความทางวิชาการ เรื่องกาไรเทียม (ศรีสุดา อาชวานันทกุล,
2559) นาเสนอเกี่ยวกับกาไรเทียมว่า เกิดจากการคานวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตตามวิธีต้นทุนเต็ม หรือวิธีต้นทุนรวมที่เป็นไปตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งใช้ในการนาเสนองบการเงินที่กาหนดให้ต้นทุนสินค้าที่ผลิตต้องประกอบด้วยต้นทุนการผลิตผัน
แปรและต้นทุนการผลิตคงที่ ต้นทุนต่อหน่วยของค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่จึงผันผวนไปได้ด้วยตามปริมาณการผลิต ส่งผลกระทบ
ต่อกาไรขั้นต้นให้ผันผวนตามไปด้วย วิธีต้นทุนเต็มหรือวิธีต้นทุนรวมนี้จึงไม่เหมาะสมในการนามาเพื่อ ใช้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน ทางแก้ปัญหานี้จึงเป็นแนวคิดของวิธีต้นทุนผันแปรที่กาหนดให้ต้นทุนสินค้าที่ผลิตประกอบด้วย
ต้นทุนการผลิตผันแปรเท่านั้น ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ให้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายของงวดทั้งจานวน
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3. การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กาไร แนวคิดดังกล่าวสาคัญต่อการวางแผนกาไรของกิจการ เนื่องจากจะสะท้อนให้
เห็นถึงผลของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนและปริมาณที่มีต่อผลกาไรของกิจการ ทั้งนี้บ่อยครั้งที่พบว่าผู้บริหารต้องการงบกาไร
ขาดทุนที่รายงานต้นทุนโดยจาแนกต้นทุนเป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงกาไรส่วนเกินที่ผันแปรไป
ตามปริมาณการขาย ทั้งนี้กาไรส่วนเกินสามารถแสดงได้ทั้งในลักษณะของกาไรส่วนเกินรวม กาไรส่วนเกินต่อหน่วย และอัตรา
กาไรส่วนเกิน ดังนี้
กาไรส่วนเกิน
= ยอดขาย - ต้นทุนผันแปร
กาไรส่วนเกินต่อหน่วย = ราคาขายต่อหน่วย - ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
อัตรากาไรส่วนเกิน

=

กาไรส่วนเกิน
ยอดขาย

หรือ

กาไรส่วนเกินต่อหน่วย
ราคาขายต่อหน่วย

การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กาไร จะช่วยทาให้ทราบถึงจุดคุ้มทุนในการดาเนินงาน ซึ่งเป็นระดับกิจกรรมการ
ดาเนินงานที่มียอดขายเท่ากับผลรวมของค่าใช้จ่ายผันแปรและค่าใช้จ่ายคงที่พอดี การคานวณหาจุดคุ้มทุนกรณีมีสินค้าหลาย
ชนิด คานวณได้จากต้นทุนคงที่รวมหารด้วยอัตรากาไรส่วนเกินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Colin Drury, 2008) ทั้งนี้หากส่วนผสม
การขายสินค้าแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาจะส่งผลทาให้จุดคุ้มทุนในการดาเนินงานเปลี่ยนแปลงไปด้วย
แนวคิดนี้จึงเป็นประโยชน์เมื่อต้องการทราบผลกระทบของส่วนผสมการขายที่มีต่อจุดคุ้มทุนของกิจการ สูตรคานวณอัตรากาไร
ส่วนเกินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก และจุดคุ้มทุน แสดงได้ดังนี้ (Weygandt, et al., 2012)
อัตรากาไรส่วนเกินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก = (อัตรากาไรส่วนเกินสินค้าชนิดที่ 1 X เปอร์เซ็นต์การขายสินค้าชนิดที่ 1)
+ (อัตรากาไรส่วนเกินสินค้าชนิดที่ 2 X เปอร์เซ็นต์การขายสินค้า
ชนิดที่ 2) +......(อัตรากาไรส่วนเกินสินค้าชนิดที่ n X เปอร์เซ็นต์การ
ขายสินค้าชนิดที่ n)
ยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน

=

ต้นทุนคงที่รวม
อัตรากาไรส่วนเกินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก

จุดคุ้มทุนที่คานวณได้สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อการคานวณหาส่วนเกินที่ปลอดภัยของธุรกิจ โดยการนายอดขาย
ณ จุดคุ้มทุนไปเปรียบเทียบกับยอดขายประมาณการตามแผนงานหรือยอดขายจริง ค่าส่วนเกินที่ปลอดภัยจะทาให้ทราบได้ว่า
ยอดขายที่นามาเปรียบเทียบนั้นอยู่ห่างจากจุดคุ้มทุนมากน้อยเพียงใด ส่วนเกินที่ปลอดภัยที่มีค่าเป็นบวก แสดงว่า ยอดขายที่
นามาเปรียบเทียบอยู่สูงกว่ายอดขาย ณ จุดคุ้มทุน ถ้าค่าส่วนเกินที่ปลอดภัยมีค่าเป็นลบ แสดงว่า ยอดขายที่นามาเปรียบเทียบ
อยู่ต่ากว่ายอดขาย ณ จุดคุ้มทุน ถ้าค่าส่วนเกินที่ปลอดภัยมีค่าเท่ากับศูนย์ แสดงว่า ยอดขายที่นามาเปรียบเทียบเท่ากับ
ยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน ไม่ว่าส่วนเกินที่ปลอดภัยจะมีค่ าเป็นบวกหรือลบก็ตาม ถ้าส่วนเกินที่ปลอดภัยมีค่าน้อย แสดงว่าอยู่ใกล้
จุดคุ้มทุนมาก หากส่วนเกินที่ปลอดภัยมีค่ามาก แสดงว่าอยู่ห่างจากจุดคุ้มทุน การคานวณส่วนเกินที่ปลอดภัย คานวณได้ดังนี้
ส่วนเกินที่ปลอดภัย
= ยอดขายประมาณการหรือยอดขายจริง - ยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน
อัตราส่วนเกินที่ปลอดภัย

=

ส่วนเกินที่ปลอดภัย
ยอดขายประมาณการหรือยอดขายจริง

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กาไร ยังนามาประยุกต์ใช้เพื่อการประเมินความเสี่ยงในการดาเนินงาน
(Degree of Operating Leverage: DOL) จากโครงสร้างต้นทุนตามลักษณะพฤติกรรม โดยการเปรียบเทียบกาไรส่วนเกินกับ
กาไรจากการดาเนินงาน ความเสี่ยงในการดาเนินงานเกิดจากการมีต้นทุนคงที่ ซึ่งถือเป็นภาระของกิจการ หากไม่มียอดขาย
กิจการจะขาดทุนเท่ากับต้นทุนคงที่ที่เป็นภาระประจา หรือเมื่อยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในขณะที่ต้นทุนคงที่ยังคงเท่า
เดิม กาไรจากการดาเนินงานจะได้รับผลกระทบไปด้วย ดังนั้นโครงสร้างต้นทุนที่มีต้นทุนคงที่ต่ากว่าจะมีความเสี่ยงในการ
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ดาเนินงานที่ต่ากว่าด้วย ค่าความเสี่ยงในการดาเนินงานสามารถบอกถึงสถานการณ์ดาเนินงานของธุรกิจได้ โดยหากค่าความ
เสี่ยงในการดาเนินงานมีค่าเป็นบวก สถานการณ์ดาเนินงานของกิจการอยู่สูงกว่าจุดคุ้มทุน หากค่าความเสี่ยงในการดาเนินงาน
มี ค่ า เป็ น ลบ สถานการณ์ ด าเนิ น งานของกิ จ การอยู่ ต่ ากว่ า จุด คุ้ ม ทุ น หากค่ า ความเสี่ ย งในการด าเนิ น งานมี ค่ า เท่ า กั บ 1
สถานการณ์ดาเนินงานของกิจการไม่มตี ้นทุนคงที่ มีแต่ต้นทุนผันแปร และหากความเสี่ยงในการดาเนินงานมีค่า ∞ สถานการณ์
ดาเนินงานของกิจการอยู่ ณ จุดคุ้มทุน คือไม่มีกาไรจากการดาเนินงาน
ความเสี่ ย งในการด าเนิ น งานเป็ น การประเมิ น ความไวของผลก าไรจากการด าเนิ น งานที่ เ ป็ น ผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของยอดขาย เมื่อนาค่าความเสี่ยงในการดาเนินงานไปคูณกับเปอร์เซ็นต์การเปลี่ ยนแปลงของยอดขาย จะ
คาดการณ์ได้ว่าผลกาไรจากการดาเนินงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไร ถ้าค่าความเสี่ยงในการดาเนินงานมีค่าสูง
แม้ว่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของยอดขายจะมีจานวนเพียงเล็กน้อย ผลของการเปลี่ยนแปลงของยอดขายเพียงเล็กน้อย
สามารถจะส่งผลกระทบต่อผลกาไรจากการดาเนินงานได้มาก (Garrison, et al., 2012)
ค่าความเสี่ยงในการดาเนินงาน

=

กาไรส่วนเกิน
กาไรจากการดาเนินงาน

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของผลกาไร = ค่าความเสี่ยงในการดาเนินงาน × เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ
ยอดขาย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ กิจการกรณีศึกษาโรงงานขนมพีพี จังหวัดนครราชสีมา เก็บข้อมูล
ปฐมภูมิจากผู้บริหารจานวน 1 คน และพนักงานจานวน 10 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ ร่างขึ้นเองจากการสารวจ
การดาเนินงานของกิจการในครั้งแรก และนาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่านเพื่อประเมินและให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นจึง
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนาไปใช้สัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับผูบ้ ริหารและพนักงานที่
เกี่ยวข้องในหน้าที่งานต่าง ๆ รวมถึงการสังเกตการณ์การผลิตสินค้าแต่ละชนิด และการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติภูมิจากเอกสาร
บางส่วนของกิจการ แบบสัมภาษณ์ที่ใช้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกิจการ (ชื่อกิจการ ที่ตั้ง ลักษณะการจัดตั้ง ผังโครงสร้างองค์กร วัตถุประสงค์)
ส่วนที่ 2 การดาเนินงานในแต่ละด้าน (ด้านการบัญชี ด้านการขายการตลาด ด้านการผลิต ด้านการบริหารงานทั่วไป)
ส่วนที่ 3 สารวจรายการสินทรัพย์ (ประเภทสินทรัพย์ จานวน ราคา การใช้งาน)
ส่วนที่ 4 พนักงานในหน้าที่งานต่าง ๆ (จานวนวันทางาน อัตราค่าจ้าง สวัสดิการ)
ส่วนที่ 5 แบบบันทึกการสังเกตการณ์ขั้นตอนการผลิตสินค้าแต่ละชนิด (วัตถุดิบที่ใช้ ชั่วโมงทางาน ชั่วโมงเครื่องจักร
ปริมาณการผลิต จานวนรอบการผลิต พื้นที่การใช้งาน)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสัมภาษณ์ และการจดบั นทึ กระหว่า งการสั งเกตการณ์
กระบวนการผลิต และนาไปตรวจสอบความถูกต้องกับผู้ให้ข้อมูลอีกครั้ง ก่อนนาไปวิเคราะห์เพื่อสรุปผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยต่อไป
ผลการวิจัย
1. ผลศึกษาต้นทุนตามลักษณะพฤติกรรมต้นทุน กรณีศึกษาโรงงานขนมพีพี
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ข้อมูลต้นทุนที่รวบรวมมาได้ นามาจาแนกต้นทุนตามลักษณะพฤติกรรมต้นทุนที่สัมพันธ์กับปริมาณการผลิตและ
ขาย โดยจัดกลุ่มต้นทุนได้ 2 กลุ่ม คือ ต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที่ กลุ่มแรกคือต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ต้นทุนผลิตภัณฑ์
หรือต้นทุนการผลิตผันแปร (วัตถุดิบทางตรง แรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร) และค่าใช้จ่ายการขายผันแปร กลุ่มที่
สองคือ ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่และค่าใช้จ่ายการขายและบริหารคงที่ ข้อมูลต้นทุนที่รวบรวมได้
นามาคานวณต้นทุนผันแปรต่อหน่วยโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิดได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: แสดงต้นทุนผันแปรต่อหน่วยโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด ที่มา : คานวณจากข้อมูลจริง
พาย
คุ้กกี้ บรรจุ คุ้กกี้ บรรจุ คุ้กกี้ บรรจุ คุ้กกี้ บรรจุ
รายการ
พายไส้
กรอบ
12 ชิ้น
23 ชิ้น
40 ชิ้น
60 ชิ้น
ต้นทุนการผลิตผันแปร :
วัตถุดิบทางตรง

4.68

6.96

4.06

7.78

13.53

20.30

ค่าแรงงานทางตรง
ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรปันส่วน
โดยใช้ชั่วโมงเครื่องจักร
ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรปันส่วน
โดยใช้ชั่วโมงแรงงาน
ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรปันส่วน
โดยใช้หน่วยผลิต

1.26

1.80

1.08

2.07

3.60

5.40

0.18

0.60

1.20

2.30

4.00

6.00

0.18

0.16

0.12

0.23

0.40

0.60

2.96

1.85

1.22

5.32

9.27

12.30

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรรวม

3.32

2.61

2.54

7.85

13.67

18.9

ต้นทุนการผลิตผันแปรรวม

9.26

11.37

7.68

17.70

30.80

44.60

ค่าใช้จ่ายการขายผันแปรปันส่วน
โดยใช้หน่วยขาย

1.03

0.95

0.61

0.73

1.40

1.63

10.29

12.32

8.29

18.43

32.20

46.23

ต้นทุนผันแปรรวมต่อหน่วย

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร มีเกณฑ์การปันส่วน ดังนี้ ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรที่ปันส่วนโดยใช้ชั่วโมงเครื่องจักร
ได้แก่ ค่าไฟฟ้า วัสดุซ่อมบารุง ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรที่ปันส่วนโดยใช้ ชั่วโมงแรงงาน ได้แก่ เงินสมทบประกันสังคม
ค่าใช้จ่ายการผลิตที่ปันส่วนโดยใช้หน่วยผลิต ได้แก่ ค่าวัตถุดิบทางอ้อม บรรจุภัณฑ์และสติกเกอร์ ค่าน้า ส่วนค่าใช้จ่ายการขาย
ผันแปรปันส่วนโดยใช้จานวนหน่วยขาย ได้แก่ ค่าบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ค่าพาหนะ
สาหรับต้นทุนคงที่รวมจานวน 68,871.92 บาท เป็นต้นทุนที่มีจานวนเท่าเดิม ไม่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับกิจกรรมการผลิตและขาย และเป็นประโยชน์ทางอ้อมโดยภาพรวม เช่น ค่าเสื่อมราคาโรงงานและเครื่องจักร ค่าภาษี
โรงเรือน เงินเดือนผู้บริหาร ค่าเสื่ อมราคาอาคารและเครื่องใช้สานักงาน ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น ตาม
แนวคิดของการคานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ผันแปรจะไม่ปันส่วนต้นทุนคงที่ให้กับสินค้าแต่ละชนิด แต่จะรับรู้ต้นทุนคงที่เป็น
ค่าใช้จ่ายสาหรับงวดเวลาที่มีต้นทุนนั้นเกิดขึ้น
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2. คานวณจุดคุ้มทุน และส่วนเกินที่ปลอดภัยในการดาเนินงาน กรณีศึกษาโรงงานขนมพีพี
จากข้อมูลต้นทุนผันแปรต่อหน่วย นามาคานวณร่วมกับราคาขายต่อหน่วย ส่วนผสมการขายของสินค้าแต่ละชนิด
จะได้กาไรส่วนเกินต่อหน่วย อัตรากาไรส่วนเกิน และอัตรากาไรส่วนเกินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : แสดงอัตรากาไรส่วนเกินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ที่มา : คานวณจากข้อมูลจริง
รายการ

ราคา
ขาย

ส่วนผสม ต้นทุนผันแปร กาไรส่วนเกิน
การขาย
ต่อหน่วย
ต่อหน่วย

อัตรากาไร
ส่วนเกิน

อัตรากาไรส่วนเกิน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก

พายกรอบ

23

58.05%

10.29

12.71

55.26%

32.08%

พายไส้

23

10.88%

12.32

10.68

46.43%

5.05%

คุ้กกี้บรรจุ 12 ชิ้น

11

3.09%

8.29

2.71

24.64%

0.76%

คุ้กกี้บรรจุ 23 ชิ้น

23

25.81%

18.43

4.57

19.87%

5.13%

คุ้กกี้บรรจุ 40 ชิ้น

40

0.93%

32.20

7.80

19.50%

0.18%

คุ้กกี้บรรจุ 60 ชิ้น

63

1.24%

46.23

16.77

26.62%

0.33%

รวม

100.00%

43.53%

จากตารางที่ 2 เมื่อนาค่าอัตรากาไรส่วนเกินที่คานวณได้ไปเปรียบเทียบกับอัตรากาไรที่ผู้บริหารคาดการณ์ไว้ที่ 20%
พบว่า สินค้าที่มีอัตรากาไรส่วนเกินสูงกว่าที่ผู้บริหารคาดการณ์ ได้แก่ พายกรอบ และพายไส้ คุ้กกี้ บรรจุ 12 ชิ้น และคุ้กกี้
บรรจุ 60 ชิ้น ส่วนสินค้าที่มีอัตรากาไรส่วนเกินต่ากว่าที่ผู้บริหารคาดการณ์ ได้แก่ คือ คุ้กกี้ บรรจุ 23 ชิ้น และคุ้กกี้ บรรจุ 40
ชิ้น เมื่อนาไปคานวณร่วมกับส่วนผสมการขายของสินค้าแต่ละชนิด จะได้ค่า อัตรากาไรส่วนเกินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ประมาณ
43.53 % นาค่าอัตรากาไรส่วนเกินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักไปคานวณหายอดขาย ณ จุดคุ้มทุน จะได้ยอดขาย ณ จุดคุ้มทุนโดยรวม
ประมาณ 158,217.14 บาท
ยอดขาย ณจุดคุ้มทุน (บาท) =

ต้นทุนคงที่รวม
อัตรากาไรส่วนเกินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
68,871.92

=
43.53%
= 158,217.14 บาท
ยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน โดยรวม แยกเป็นยอดขาย ณ จุดคุ้มทุนของสินค้าแต่ละชนิด เพื่อนาไปเปรียบเทียบกั บ
ยอดขายจริง ณ ระดับกาลังการผลิต 70% จะได้ส่วนเกินที่ปลอดภัยของสินค้าแต่ละชนิด ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 : แสดงส่วนเกินที่ปลอดภัยเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายจริง ณ ระดับกาลังการผลิต 70% ที่มา : คานวณจาก
ข้อมูลจริง
ยอดขายจริง ณ ระดับ
ยอดขาย ณ
ส่วนเกินทีป่ ลอดภัย อัตราส่วนเกินที่
รายการ
กาลังการผลิต 70%
จุดคุ้มทุน (บาท)
(บาท)
ปลอดภัย
พายกรอบ

410,550.00

91,845.05

318,704.95

78%

พายไส้

76,978.13

17,214.02

59,764.10

78%

คุ้กกี้ บรรจุ 12 ชิ้น

10,459.97

4,888.91

5,571.06

53%

คุ้กกี้ บรรจุ 23 ชิ้น

182,574.00

40,835.84

141,738.16

78%

คุ้กกี้ บรรจุ 40 ชิ้น

11,410.88

1,471.42

9,939.46

87%

คุ้กกี้ บรรจุ 60 ชิ้น

23,962.84

1,961.89

22,000.94

92%

รวม

715,935.81

158,217.14

557,718.67

78%

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาที่ยอดขายจริง ณ กาลังการผลิต 70% แล้วพบว่าสินค้าทุกชนิดมีส่วนเกินที่ปลอดภัยอยู่
ในระดับสูง โดยสินค้าที่มีส่วนเกินที่ปลอดภัยมากที่สุดคือ คุ้กกี้ บรรจุ 60 ชิ้น มีอัตราส่วนเกิน ที่ปลอดภัยเท่ากับ 92 % ส่วน
สินค้าที่มีส่วนเกินทีป่ ลอดภัยน้อยที่สุดคือ คุ้กกี้ บรรจุ 12 ชิ้น มีอัตราส่วนเกินทีป่ ลอดภัยเท่ากับ 53 %
3. ผลการประเมินค่าความเสี่ยงในการดาเนินงาน ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน กรณีศึกษาโรงงานขนมพีพี
ในสถานการณ์ที่กิจการมียอดขายจริง ที่กาลังการผลิต 70% นั้น สามารถมาจัดทารายงานผลการดาเนินงานแสดง
กาไรส่วนเกินโดยจาแนกต้นทุนตามลักษณะพฤติกรรมได้ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : แสดงรายงานผลการดาเนินงานแสดงกาไรส่วนเกิน ที่มา : คานวณจากข้อมูลจริง
รายการ
จานวนเงินรวม (บาท)
เปอร์เซ็นต์
ยอดขาย
715,935.81
100.00
ค่าใช้จ่ายผันแปร
404,288.95
56.47
กาไรส่วนเกิน
311,646.86
43.53
ค่าใช้จ่ายคงที่
68,871.92
9.62
กาไรจากการดาเนินงาน
242,774.94
33.91
จากรายงานผลการดาเนินงานตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่า โครงสร้างต้นทุนของกิจการ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายคงที่ที่มี
สัดส่วนต่ากว่าค่าใช้จ่ายผันแปร โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายคงที่ประมาณ 9.62 % ในขณะที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายผันแปรมีค่าประมาณ
56.47 % เมื่อนามาคานวณหาค่าความเสี่ยงในการดาเนินงานจะได้ดังนี้
ค่าความเสี่ยงในการดาเนินงาน

=

กาไรส่วนเกิน
กาไรจากการดาเนินงาน
311,646.86

=
242,774.94
= 1.28 เท่า
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ค่าความเสี่ยงในการดาเนินงานของโรงงานขนมพีพี มีค่าเท่ากับ 1.28 เท่า ค่าความเสี่ยงในการดาเนินงานที่มีค่าเป็น
บวกทาให้ทราบว่าสถานการณ์ยอดขายของโรงงานอยู่สูงกว่ายอดขาย ณ จุดคุ้มทุน และค่าความเสี่ยงในการดาเนินงาน
สามารถนามาคาดการณ์ถึงความไวของผลการดาเนินงานจะมีการเปลี่ยนไปในอนาคตได้ เช่น หากยอดขายมีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น หรือลดลงไป 10 % ผลกาไรจากการดาเนินงานที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงไปด้วยประมาณ 12.80%
คานวณดังนี้
เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของผลกาไร= ค่าความเสี่ยงในการดาเนินงาน × เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของยอดขาย
= 1.28 เท่า × 10%
= 12.80%
ผู้บริหารของกิจการประมาณการณ์ว่ายอดขายในช่วงไฮซีซั่น จะใช้กาลังการผลิตประมาณ 90 % และในช่วงโลซีซั่น
จะใช้กาลังการผลิตประมาณ 60 % แสดงการเปรียบเทียบค่าความเสี่ยงในการดาเนินงานภายใต้สถานการณ์ของการใช้กาลัง
การผลิตทั้ง 2 กรณี เปรียบเทียบกับจุดคุ้มทุน ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 : แสดงค่าความเสี่ยงในการดาเนินงานในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มา : คานวณโดยประมาณการ
รายการ

ไฮซีซั่น

โลซีซั่น

จุดคุ้มทุน

ยอดขาย

920,488.90

409,106.18

158,211.46

ต้นทุนผันแปร

519,800.08

231,022.26

89,339.54

กาไรส่วนเกิน

400,688.82

178,083.92

68,871.92

ต้นทุนคงที่

68,871.92

68,871.92

68,871.92

กาไรจากการดาเนินงาน

331,816.92

109,212.00

0.00

1.21

1.63

ค่าความเสี่ยงในการดาเนินงาน

∞

จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าความเสี่ยงในการดาเนินงานจะเปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งที่ยอดขายมีการเปลี่ยนแปลงไป ณ
ระดับกิจกรรมการดาเนินงานที่จุดคุ้มทุน จะไม่มีกาไรจากการดาเนินงาน ค่าความเสี่ยงในการดาเนินงานจึงมีค่าสูงมาก ระดับ
กิจกรรมการขายที่คาดการณ์ทั้งในช่วงไฮซีซั่น และโลซีซั่น ค่าความเสี่ยงในการดาเนินงานมีค่าเป็นบวก เท่ากับ 1.21 เท่า และ
1.63 เท่า ตามลาดับ แสดงถึงผลการดาเนินงานที่สูงกว่าจุดคุ้มทุน แต่ในช่วงโลซีซั่น มีค่าความเสี่ยงในการดาเนินงานสูงกว่า
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาต้นทุนตามลักษณะพฤติกรรม พบว่า จาแนกต้นทุนได้ 2 กลุ่ม คือ ต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ กลุ่ม
แรกคื อ ต้ น ทุ น ผั น แปร ประกอบด้ ว ย ต้ น ทุ น การผลิ ต ผั น แปร และค่ า ใช้ จ่ า ยการขายผั น แปร กลุ่ ม ที่ ส องคื อ ต้ น ทุ น คงที่
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่และค่าใช้จ่ายการขายและบริหารคงที่ เมื่อคานวณต้นทุนผันแปรต่อหน่วยทาให้ทราบว่า
สินค้าส่วนใหญ่มีค่าวัตถุดิบทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรในสัดส่วนที่สูง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรที่ทาการ
ปันส่วนโดยใช้หน่วยผลิต ซึ่งต้นทุนที่มีผลทาให้ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรกลุ่มนี้สูง เนื่ องมาจากค่าบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่มี
ราคาสูง
ผลการคานวณต้นทุนผันแปรต่อหน่วยทาให้ทราบถึงความสามารถในการทากาไรส่วนเกินของสินค้าแต่ละชนิด สินค้าที่
มีความสามารถทากาไรส่วนเกินสูงสุด 3 ลาดับแรกคือ พายกรอบ พายไส้ และ คุ้กกี้ บรรจุ 60 ชิ้น โดยมีค่าอัตรากาไรส่วนเกิน
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เท่ากับ 55.26%, 46.43% และ 26.62% ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการขายจริงพบว่า สินค้าที่มีสัดส่วนการขายสูง 3
ลาดับแรกคือ พายกรอบ คุ้กกี้ บรรจุ 23 ชิ้น และพายไส้ ตามลาดับ แต่คุ้กกี้ บรรจุ 23 ชิ้น ยังมีความสามารถในการทากาไรไม่
เป็นไปตามที่ผู้บริหารคาดหวัง ทั้งนี้ผู้บริหารคาดหวังว่าสินค้าแต่ละชนิดควรจะมีกาไรประมาณ 20%
สาหรับผลการศึกษาจุดคุ้มทุนจากสัดส่วนการขายจริงในช่วงที่ใช้กาลังการผลิต 70% พบว่า กิจการมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่
158,217.14 บาท เมื่อนาไปเปรียบเทียบกับยอดขายจริงพบว่า มีส่วนเกิน ที่ปลอดภัยอยู่ในระดับสู ง โดยมีอัตราส่วนเกินที่
ปลอดภัยโดยภาพรวมประมาณ 78% ส่วนเกินที่ปลอดภัยที่มีค่าสูงนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ากิจการมีศักยภาพในการ
แข่งขันอยู่ในระดับที่ดี สอดคล้องกับผลการศึกษาการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวางแผนกาไรธุรกิจการท่องเที่ยวต่างประเทศ
กรณีศึกษา ชุดสินค้าการท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย บริษัทซันนี่ทัวร์ จากัด จังหวัดสงขลา (ธัญสิริ สง่างาม, 2553) ที่นาวิธี
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนมาใช้เพื่อคานวณหาส่วนเกินที่ปลอดภัยของชุดสินค้าการท่องเที่ยวแต่ละโปรแกรม ทาให้กิจการหาแนวทาง
ในการวางแผนการตลาดล่วงหน้าเพื่อป้องกันการลดลงของรายได้ไม่ให้มีจานวนที่สูงกว่าจานวนเงินส่วนเกินความปลอดภัย
เช่นเดียวกับ การประเมินความเป็นไปได้ของการใช้แอปพลิเคชั่น FIXXHOME ในการทาธุรกิจ (นนท์ธิชัย สุขมหา, 2560) โดย
ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อประเมินอัตรากาไรส่วนเกิน และจุดคุ้มทุนเพื่อประเมินศักยภาพของธุรกิจและความสามารถ
ในการบริหารจัดการการเงินเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจลงทุน
3. ผลการประเมินค่าความเสี่ยงในการดาเนินงาน ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน พบว่า กิจการมีโครงสร้างต้นทุน
ผันแปรในสัดส่วนที่สูงกว่าต้นทุนคงที่ โดยสัดส่วนต้นทุนผันแปรเท่ากับ 56.47 % และสัดส่วนต้นทุนคงที่เท่ากับ 9.62 %
โครงสร้างต้นทุนดังกล่าวส่งผลทาให้ค่าความเสี่ยงในการดาเนินงานของกิจการมีค่าเท่ากับ 1.28 เท่าของเปอร์เซ็นต์การ
เปลี่ยนแปลงของยอดขาย อย่างไรก็ตาม กิจการที่มีโครงสร้างต้นทุนคงที่ในสัดส่วนที่น้อยกว่า จะมีค่าความเสี่ยงในการ
ดาเนินงานน้อยกว่ากิจการที่มีโครงสร้างต้นทุนที่มีต้นทุนคงที่มากกว่า และภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งได้คาดการณ์
ยอดขายในช่วงไฮซีซั่นและโลซีซั่น พบว่า ค่าความเสี่ยงในการดาเนินงานของกิจการมีค่าเท่ากับ 1.21 เท่า และ 1.63 เท่า
ตามลาดับ ค่าความเสี่ยงดังกล่าวมีค่าเป็นบวก แสดงว่ายอดขายในช่วงไฮซีซั่นและโลซีซั่นนั้นสูงกว่ายอดขาย ณ จุดคุ้มทุน แต่
จะสังเกตได้ว่า ค่าความเสี่ยงในการดาเนินงานในช่วงโลซีซั่นมีค่าสูงกว่า ซึ่งหมายถึงสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนของ
ยอดขาย ถ้ายอดขายลดลงกว่าที่คาดการณ์ค่าความเสี่ยงในการดาเนินงานจะเพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่า ค่าความเสี่ยงในการ
ดาเนินงานนอกจากจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างต้นทุนแล้ว การบริหารกาลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อความเสี่ยงในการ
ดาเนินงานด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในกระบวนการตัดสินใจ (Mihaela and
Elena, 2015) ที่ชี้ให้เห็นว่าค่าความเสี่ยงในการดาเนินงานมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารกาลังการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุดเพื่อให้มีผลกาไรจากการดาเนินงานตามเป้าหมายที่ต้องการ ทาให้ความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอยู่ในระดับ
ที่ลดลงด้วย ถ้ามีการบริหารต้นทุนคงที่ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น ซึ่งแนวคิดจุดคุ้มทุนไม่เพียงแต่จะใช้เพื่อประโยชน์ต่ อการ
วางแผนเกี่ยวกับการเปลี่ย นแปลงของต้ น ทุน ราคาขายที่มีความเหมาะสมในระยะสั้น เท่า นั้น แต่ยังสามารถใช้เพื่ อ การ
บริหารงานในระยะยาวได้ด้วย
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาข้ า งต้ น พอจะสรุ ป ข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น ไปได้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางพิ จ ารณาเพิ่ ม
ความสามารถในการทากาไร ดังนี้
1. การลดต้นทุนผันแปรจากโครงสร้างต้นทุนผันแปรของสินค้าแต่ละชนิด ซึ่งจะเห็นได้ว่า สินค้าทุกชนิดมีสัดส่วนของ
วัตถุดิบทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรที่สูงกว่า รวมถึงสินค้าบางชนิดยังมีความสามารถในการทากาไรส่วนเกินไม่
เป็นไปตามที่ผู้บริหารคาดการณ์ การลดต้นทุนผันแปรในส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรที่ปันส่วนโดยใช้หน่วยผลิต อาจทา
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ได้โดยการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ หรือหาแหล่งซื้อใหม่ที่มีราคาบรรจุภัณฑ์ลดลงจากเดิม สาหรับ
การลดต้นทุนค่าวัตถุดิบทางตรง อาจทาได้โดยการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทาให้มีการใช้วัตถุดิบลดลง
2. การปรับส่วนผสมการขายใหม่โดยเน้นการขายสินค้าที่มีอัตรากาไรส่วนเกินสูงเป็นลาดับต้น ๆ ให้มากขึ้น จะส่งผล
ทาให้อัตรากาไรส่วนเกินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักมีจานวนสูงขึ้น กาไรจากการดาเนินงานในภาพรวมจะเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ การปรับ
ส่วนผสมการขายจะมีความเกี่ยวข้องกับการตลาด ซึ่งต้องมีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย โดยในช่วงแรกอาจจะให้สินค้าที่มี
อัตรากาไรส่วนเกินสูงเป็นของแถมร่วมไปกับสินค้ารายการอื่นหากซื้อสินค้าครบตามจานวนเงินที่กาหนด เพื่อให้ลูกค้าได้มี
สินค้าตัวอย่างในการทดลองตลาดของลูกค้า การผลิตสินค้าในส่วนที่จะเป็นของแถมให้กับลูกค้ายังเป็นแนวทางที่จะทาให้ เกิด
การใช้กาลังการผลิตส่วนที่เหลือให้มีประโยชน์มากขึ้น
3. การเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายอื่นเพิ่มเติม เพื่อเป็นการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ ทั้งนี้ใน
ส่วนของลูกค้ากลุ่มใหม่นี้ ควรพิจารณาในเรื่องของการขายเป็นเงินสด หรือการลดระยะการให้เครดิตให้สั้นลงร่วมไปด้วย เพื่อ
เป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการดาเนินงาน ช่องทางการจาหน่ายใหม่อาจจะเป็น สื่อใหม่ ที่มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานไม่มาก
เช่น เฟสบุ๊ก ยูทูบ หรือไลน์ เป็นต้น
4. การพัฒนาสินค้าใหม่ โดยนากาลังการผลิตส่วนที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
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ความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยจากทางหลวงอาเซียนสาย 123 ในจังหวัดกาญจนบุรี
Willingness to Accept Compensation for ASEAN Highway (AH) 123 in Kanchanaburi Province
วิศรุฒ อนันตเดโชชัย1
วุฒิยา สาหร่ายทอง2
กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงมูลค่าและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยของ
กลุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนและอาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลตาบลแก่งเสี้ยน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจและ
รวบรวมข้ อ มู ล จากแบบสอบถามรู ปแบบปลายปิด แบบชั้ น เดี ย ว (Single Bound Close-Ended) จ านวน 400 ตั ว อย่ าง
ผ่ า นการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารสร้ า งสถานการณ์ ส มมติ ใ น การประเมิ น มู ล ค่ า (Contingent Valuation Method)
โดยการประเมินค่าสัมประสิทธิ์ในการคานวณค่าความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยใช้จากสูตรการกระจายสะสมตามสถิติ
Log-likelihood Function และในส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยจะพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์
ที่ประเมินจาก Probit Model
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชากรมีความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยเฉลี่ยครัวเรือนละ 144,629 บาทต่อปี
พื้นที่ดังกล่าวมีจานวน 2,961 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่า 428,246,469 บาทต่อปี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะยอมรับ
ค่าชดเชยมี 5 ปัจจัยได้แก่ (1) ราคาเสนอเริ่มต้น (2) ความคิดเห็นของประชาชนในการดาเนินชีวิตบนทางหลวงสาย 123
และ(3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นมีทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความ
เชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ในขณะที่ (4) รายได้ครัวเรือนมีทิศทางเดียวกัน และ (5) อาชีพมีทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 90
คำสำคัญ: ความเต็มใจที่จะยอมรับ ทางหลวงสายอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี แบบจาลองโพบิต การวิเคราะห์ด้วย
วิธีการสร้างสถานการณ์สมมติในการประเมินมูลค่า
Abstract
The research aims to examine the value and factors recounting the willingness to accept of
compensations by the sample group who are the householders residing in Kaengsean Municipality
Sub- district. The study approached with Single Bound Close- Ended questionnaire, collected from
400 samples under the Contingent Valuation Method. To scrutinize the coefficients on willingness to accept
was statically ensued by the Log-likelihood Function; and to examine the factors of willingness to pay was
deliberated under the Probit Model.
The results show that the sample group has the average willingness to accept the compensations
at 144,629 Thai Baht per house per annum which valued to total of 428,246,469 Thai Baht per annum.
1
2

นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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There are 5 consequential factors to the willingness to accept where initial bids, opinions for living
by highway 123 and opinions on the effects on traffic congestion are conformed to the statistical significance
level at 95% ; nonetheless, the household incomes are varied but the occupations are conformed to the
statistical significance level at 90%.
Keywords: Willingness to Accept Compensation, ASEAN Highway, Kanchanaburi, Probit Model,
Contingent Valuation Method
บทนา
ท่ามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน ส่งผลให้รูปแบบการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ประเทศต่างๆ ย่อมต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจโลก ยกตัวอย่างเช่น การรวมกลุ่มการค้าระหว่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการรวมกลุ่มเป็น
“ประชาคมอาเซียน” โดยในอนาคตคาดการณ์ว่าประชาคมอาเซียนเกิดการขยายตัว และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ
3 ของโลกในปี 2575 (กรมอาเซียน, 2560) แต่ทว่าในอดีตก่อนที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีการรวมกลุ่มเป็น
ประชาคมอาเซียนนั้น ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ต่างมีการทาร่วมมือกันในรูปแบบพหุภาคี อาทิ การประชุมรัฐมนตรีการขนส่ง
ในภู มิ ภ าคอาเซีย น เป็ น ต้ น ซึ่ ง การประชุ ม ดังกล่า วส่งผลให้เ กิ ดทางหลวงอาเซีย น (ASEAN Highway) ในปี พ.ศ. 2547
โดยเส้นทางดังกล่าวเป็นการเชื่อมต่อการคมนาคมทางถนนของแต่ละประเทศเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นตัวแปรสาคัญที่ก่อให้เกิด
ความต้องการของกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาค ด้วยเหตุนี้โครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมของไทยจึงกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงข่ายการขนส่งของภูมิภาค ยกตัวอย่างเช่น ทางหลวงอาเซียนสาย 123 (AH123) เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับ
ประเทศเมี ยนมา ณ จุ ด ผ่ า นแดนถาวรบ้ านพุ น้าร้อ น ต าบลบ้ านพุ น้าร้อ น อาเภอเมื อ ง จั งหวั ด กาญจนบุ รี และสิ้นสุดที่
จังหวัดตราด เพื่อที่เชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชา ลาวและเวียดนามต่อไป
หน่วย: ล้านบาท
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ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดกาญจนบุรีทเี่ ป็นพื้นที่จุดเชื่อมต่อจากทางหลวงอาเซียนสาย 123
ในช่วงปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2561
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2561)
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การเกิดทางหลวงอาเซียนในประเทศไทย นอกจากจะทาให้เกิดกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ในภาคการขนส่งแล้ว
ยั ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ ที่ เ ส้ น ทางดั ง กล่ า วตั ด ผ่ า นมี มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดกาญจนบุรีที่เป็นพื้นที่จุดเชื่อมต่อจากทางหลวงอาเซียนสาย123
ในช่วงปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2561 พบว่า เมื่อเกิดทางหลวงอาเซียนสาย 123 ในปี พ.ศ. 2547 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
อุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเมื่อมีความร่วมมือแบบประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์
ในปลายปี พ.ศ. 2558 ยิ่ งส่ งผลให้ เศรษฐกิจ ในพื้ นที่ ดังกล่าวมีก ารเติ บโตมากยิ่งขึ้น โดยจะเห็ นได้จ ากในปี พ.ศ. 2561
พบว่า มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มสูงขึ้นเท่ากับ 93,749 ล้านบาท
อีกทั้งการที่ประเทศเมียนมาได้มีการพัฒนาโครงการก่อสร้างท่าเรือน้าลึกทวายที่มีเส้นทางการคมนาคมที่สามารถ
เชื่อมต่อกับทางหลวงอาเซียนสาย 123 ในประเทศไทย และในปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจึงได้มี
จั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ระยะที่ 2 บนพื้ น ที่ ต าบลบ้ า นเก่ า และต าบลแก่ ง เสี้ ย น อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดกาญจนบุรี (สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน , 2558) ตลอดจนกรมการขนส่งทางบกได้ดาเนินการก่อสร้าง
สถานี ข นส่ ง สิ น ค้ า ชายแดนในพื้ น ที่ เพื่ อ รองรั บ กิ จ กรรมทางด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น (วั น เพ็ ญ ขจรกลิ่ น , 2561)
นอกจากนีก้ รมทางหลวงและการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดาเนินการก่อสร้างเส้นทางการคมนาคม ทั้งทางถนนและทางรางใน
การเชื่อมต่อเส้นทางการคมนาคมระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมา
จากการเกิดทางหลวงอาเซียนสาย 123 จะทาให้จานวนรถเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น โดยสานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและการจราจร (2559) ได้ทาการศึกษาปริมาณการจราจรบนทางหลวงอาเซียนสาย 123 บริเวณเทศบาล
ตาบลแก่งเสี้ยน พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 การจราจรบนเส้นทางดังกล่าวมีจานวนยานพาหนะเป็นจานวน 12,644 คัน/วัน
และมีการคาดการณ์ปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันในทุกๆ 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2578 แนวโน้มปริมาณการจราจรมี
ทิ ศ ทางที่ เ พิ่ ม ขึ้ น การเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณการจราจรในพื้ น ที่ ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ จ านวนอุ บั ติ เ หตุ และมลภาวะด้ ว ยเช่ น กั น
ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากท่อไอเสีย สารตะกั่วที่มาจากน้ามัน โดยข้อมูลจากสานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและการจราจร (2559) คาดการณ์ว่าในช่วงปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2578 พบว่า ปริมาณมลภาวะจากรถที่
สั ญ จรในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วมี ทิ ศ ทางในการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ของ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด (2561) พบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560 จานวนอุบัติเหตุและ
จานวนผู้ได้รับอุบัติเหตุในพื้นที่มีทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสุขภาพชีวิต
ของประชาชนอีกด้วย
จากที่กล่าวมาข้างต้นแม้ว่าทางหลวงอาเซียนสาย 123 นั้น จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้น ที่
แต่ทว่าหากพิจารณาถึงผลกระทบที่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ได้รับกลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และในอนาคตหากพื้นที่มี
การดาเนินกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์อย่างเต็มรูปแบบ ประชาชนและชุมชนที่อาศัยบริเวณทางอาเซียนสาย 123 ก็จะได้รับ
ผลกระทบที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ในการประมาณการมูลค่าของผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นไม่อาจทราบถึงมูลค่าที่แท้จริง
จึ ง ท าให้ ไ ม่ ส ามารถมองเห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนถึ ง ความส าคั ญ ของผลกระทบที่ ป ระชาชนและชุ ม ชนในพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงได้นาเครื่องมือทางด้านเศรษฐศาสตร์มาทาการสารวจความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชย
(Willingness to Accept Compensation: WTAC) จากผลกระทบดังกล่าว ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นบนทางหลวงอาเซียนสาย 123 โดยใช้วิธีการสร้างสถานการณ์สมมติใ นการประเมินมูลค่า (Contingent Valuation
Method : CVM) นอกจากนี้ ผู้ ศึ ก ษาต้ อ งการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความเต็ ม ใจที่ จ ะยอมรั บ ค่ า ชดเชยดั ง กล่ า ว
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบการตัดสิน ใจเพื่ อกาหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้ นในพื้ น ที่
ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นการชดเชยปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

- การเงินและการธนาคาร/การบัญชี/เศรษฐศาสตร์ -

326

IX

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อมูลค่าความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยของประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่ อ ประเมิ น มู ล ค่ า ความเต็ ม ใจที่ จ ะยอมรั บ ค่ า ชดเชยจากผลกระทบจากทางหลวงอาเซี ย นสาย 123
โดยวิธีการสร้างสถานการณ์สมมติในการประเมินมูลค่าของประชาชนที่อาศัยในจังหวัดกาญจนบุรี
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการประเมินหามูลค่าความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยจากทางหลวงอาเซียนสาย 123 ใน
จังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกาหนดมูลค่าดังกล่าว ซึ่งจะประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ปัจจัยด้านการขนส่ง และปัจจัยด้านการตระหนักถึงผลกระทบจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นทั้ งนี้ผลกระทบจาก
การจราจรที่เกิดขึ้นจะพิจารณาถึงผลกระทบทางมลภาวะทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสุขภาพของประชาชน
ปริมาณการจราจร และอุบัติเหตุ
2. ขอบเขตด้านประชากร
กลุ่มตัวอย่างประชากรคือ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลตาบลแก่งเสี้ย น อาเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีจานวน 2,961 ครัวเรือน
3. ระยะเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาในการศึกษาระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ทบทวนวรรณกรรม
ในการศึ ก ษาความเต็ ม ใจที่ จ ะยอมรั บ ค่ า ชดเชยจากทางหลวงอาเซี ย นสาย 123 ในจั ง หวั ด กาญจนบุ รี
ได้มีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) งานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าเศรษฐศาสตร์โดยใช้เครื่องมือ
การประเมินมูลค่าจากการสมมุติส ถานการณ์และ (2) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านการขนส่ง ซึ่งสามารถอธิบาย
ผลการศึกษาได้ดังนี้
ศุ ภ กร โพธิ์ เ อม (2559) ได้ ท าการศึ ก ษา ความเต็ ม ใจที่ จ ะยอมรั บ ส่ ว นต่ า งราคาซื้ อ อ้ อ ยของเกษตรกรใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีการ Bivariate Probit Model ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าความเต็มใจที่จะยอมรับ
ได้แก่ ราคาเสนอเริ่มต้น ความเป็นเจ้าของที่ดิน ความคิดเห็นเรื่องการขาดแคลนแรงงาน และการมีโควต้าส่งอ้อยเข้าโรงงาน
อนันธชัย นะวะสด (2560) ได้ทาการศึกษา ความเต็มใจจ่ายเพื่อการป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศสาหรับชุมชน
โดยรอบท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยการสมติเหตุการณ์ให้ประเมินมูลค่าสินค้าที่ไม่ผ่านตลาด
(Contingent Valuation Method: CVM) ซึ่ งผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ มู ล ค่ า ความเต็ ม ใจจ่ า ย ได้ แ ก่ อาชี พ
ระดับทัศนคติในด้านต่างๆต่อมลพิษทางอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศ
ณัฐกิตติ์ กิตติณัฏฐพงศ์ (2555) ได้ทาการวิเคราะห์ความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อฟื้นฟูสภาพอากาศในเขตควบคุมมลพิษ
ของจังหวัดระยอง จากแบบเสนอราคาแบบปิดแบบชั้นเดียว (Single Bound Dichotomous Choice) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าความเต็มใจจ่าย ได้แก่ มูลค่าที่จะจ่าย รายได้ อายุ การศึกษา และสถานภาพการสมรส
Jalagat (2016) ได้ ท าการศึ ก ษา Cause and Effect of traffic Jam in Muscat city, Sultanate of Oman
เพื่อตรวจสอบผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การจราจรหนาแน่นในมัสกัสโดยการใช้แบบสอบถามปลายเปิด ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า การจราจรที่ติดขัดจะส่งผลต่อปัญหาทางด้านสุขภาพของประชาชน อารมณ์ของผู้ขับขี่ซึ่งนาไปสู่การเกิดปัญหาทางด้าน
อุบัติเหตุ และปัญหาทางด้านมลภาวะ
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กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- อาชีพ
- ระดับการศึกษา
- รายได้ครัวเรือนต่อปี
ปัจจัยด้านการขนส่ง
- ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ทางหลวง
อาเซียนสาย 123
- ความคิ ด เห็น ของประชาชนเกี่ย วกับการ
ดาเนินชีวิตบนทางหลวงอาเซียนสาย 123

ความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยจากทาง
หลวงอาเซียนสาย 123
ในจังหวัดกาญจนบุรี

ปัจจัยด้านการตระหนักถึงผลกระทบจากปริมาณ
การจราจรที่เพิ่มขึ้น
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจาก
ปริมาณการจราจรทีเ่ พิ่มขึ้น

\

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ ประชาชนที่ เ ป็ น หั ว หน้ า ครั ว เรื อ นและอาศั ย อยู่ ใ นเทศบาล
ต าบลแก่ งเสี้ยน อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด กาญจนบุ รี ได้ แ ก่ ประชาชนหมู่ ที่ 1 บ้ า นท่ า น้ าตื้ น หมู่ ที่ 2 บ้ า นลาดทอง หมู่ ที่ 3
บ้านท่าพะเนียด หมู่ที่ 4 บ้านท่าคอกวัว และหมู่ที่ 5 บ้านหนองผักบุ้ง ทั้งนี้จากข้อมูลของเทศบาลตาบลแก่งเสี้ยน (2562)
พบว่า จานวนครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่มีจานวน 2,961 ครัวเรือน เมื่อทาการเปิดตารางของ เครจซี่และมอร์แกน
(Krejcie & Morgan) จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากร 341 ครัวเรือน แต่ทว่า Mitchell and Carson (1989) ได้เสนอให้ใช้
กลุ่มตัวอย่างประชากรที่มากกว่างานวิจัยปกติทั่วไป ทั้ งนี้เพื่อลดความแปรปรวนของข้อมูลที่ได้จากการสารวจภาคสนาม
กล่าวคือ ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 600 ตัวอย่าง ซึ่งจะเป็นจานวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับการสารวจภาคสนาม
แต่เนื่องจากข้อจากัดทางด้านเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้ศึกษาจึงดาเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างประชากรเพียง 400 ตัวอย่าง
และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยการแบ่งเป็นหมู่บ้านจานวน 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1
บ้านท่าน้าตื้น จานวน 80 ตัวอย่าง กลุ่มที่ 2 บ้านลาดทอง จานวน 80 ตัวอย่าง กลุ่มที่ 3 บ้านท่าพะเนียด จานวน 80 ตัวอย่าง
กลุ่มที่ 4 บ้านท่าคอกวัว จานวน 80 ตัวอย่าง และกลุ่มที่ 5 บ้านหนองผักบุ้ง จานวน 80 ตัวอย่าง โดยแต่ละหมู่บ้านจะแบ่ง
ค่าเสนอ 4 ค่าซึ่งจะเป็นการสุ่มในแต่ละค่าจากการแจกแบบสอบถาม เพื่อโยงไปสู่ค่าความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยเริ่มต้น
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2. เครื่องมือในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ปัจจัยด้านการขนส่ง การตระหนักถึงผลกระทบจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น ความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยจากทาง
หลวงอาเซียนสาย 123 ในจังหวัดกาญจนบุรี และข้อมูลลักษณะบุคคล เศรษฐกิจและสังคม โดยการเก็บแบบสอบถามจากกลุม่
ตั ว อย่ า งประชากรในครั้ ง นี้ ก่ อ นการเก็ บ แบบสอบถามผู้ ศึ ก ษาใช้ ก ารทดสอบแบบสอบถาม (Pretest) เพื่ อ ตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือตลอดจนความเอนเอียงของข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดจากอคติต่างๆ (bias) ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอคติ
ที่ เ กิ ด จาก Starting point อคติ ที่ ผู้ ต อบไม่ ต อบตรงความเป็ น จริ ง ( Strategic bias) อคติ จ ากข้ อ มู ล ข่ า วสาร
(Information bias) และอคติที่เกิดจาก hypothetical bias จานวน 40 ชุด ทั้งนี้ในการหาจุดเริ่มต้นของค่าความเต็มใจที่จะ
ยอมรับค่าชดเชยผู้ศึกษาได้ใช้ราคาเงา (Shadow Pricing) ซึ่งเป็นมูลค่าที่อธิบายถึงมูลค่าของผลกระทบของปริมาณการจราจร
ที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการกาหนดขอบเขต โดยคานวณผลจากการศึกษาของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร
(2560) เป็ น จ านวนเงิ น ครั ว เรือ นละ 22,043 บาทต่ อ ปี โดยใช้ แ บบสอบถามแบบปิด (Closed-ended) ในค าถามที่ ว่า
ท่านยินดีที่จะรับค่าชดเชยเป็นจานวนเงินครัวเรือนละ 22,043 บาทต่อปีหรือไม่ เพื่อทดแทนกับการที่ไม่มีทางหลวงอาเซียน
สาย 123 หากผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบไม่ยินดี ผู้ศึกษาจะใช้รูปแบบคาถามแบบเปิด (Open-ended) เพื่อให้ผู้ตอบระบุ
ค่าในการกาหนดค่าเริ่มต้นต่อไป หลังจากนั้นจึงได้นาค่าเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยของกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 ชุดดังกล่าวมา
คานวณค่าความถี่ที่มีค่าฐานนิยม (Mode) เพื่อนาไปกาหนดจานวนเงินเริ่มต้น (Initial bid) สาหรับแบบสอบถามจริงที่มี
รูปแบบคาถามปลายปิดในการเสนอค่าชั้น เดียว (Single Bound Close-Ended) สาหรับกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง
โดยค่าความถี่ของราคาที่เสนอเริ่มต้นจากกลุ่มตัวอย่างประชากรที่มีค่า ฐานนิยม 4 อันดับแรก ได้แก่ 24,000 30,000 48,000
60,000 บาทต่อปี
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยก่อนหน้าที่จะสารวจจริง (Final Survey)
ได้นาแบบสอบถามไปทดสอบเพื่อหาค่าเสนอเริ่มต้น (Pretest) สาหรับสอบถามความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยจากทาง
หลวงอาเซียนสาย 123 ในจังหวัดกาญจนบุรี จากกลุ่มตัวอย่างประชากรในพื้นที่จานวน 40 ตัวอย่าง จากนั้น ได้เดินทางไปยัง
เทศบาลตาบลแก่งเสี้ยน เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนและอาศัยในเทศบาล
ตาบลแก่งเสี้ยน จานวน 400 ตัวอย่าง โดยได้นาแบบสอบถามไปแจกตามบ้านเรือน หน่วยงานราชการ รวมถึงการสัมภาษณ์
จากแบบสอบถาม และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
4. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเต็มใจที่จะ
ยอมรับค่าชดเชยจากทางหลวงอาเซียนสาย 123 ในจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ (1) ปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม (2) ปัจจัยด้านการขนส่ง และ (3) ปัจจัยด้านการตระหนักถึงผลกระทบจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น
ซึ่ ง สามารถก าหนดตั ว แปรอิ ส ระได้ จ านวนทั้ ง สิ้ น 10 ตั ว แปร ได้ แ ก่ ราคาเสนอเริ่ ม ต้ น เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ
ระดับการศึกษา รายได้ครัวเรือนต่อปี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทางหลวงอาเซียนสาย 123 ความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตบนทางหลวงอาเซียนสาย 123 และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
เพื่อทราบถึงมูลค่าและปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยจากทางหลวงอาเซียน
สาย 123 ในจังหวัดกาญจนบุรี การศึกษาในครั้งนี้จะใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณา จากค่าเฉลี่ย ร้อยละ และความถี่ จากข้อมูลที่
ได้จากการสารวจ และโปรแกรมสถิติสาเร็จรูปในการประเมินค่าสัมประสิทธิ์เพื่อใช้ในการคานวณค่าความเต็มใจที่จะยอมรับ
ค่าชดเชยจากสูตรการกระจายสะสมตามสถิติ Log-likelihood Function สาหรับการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลความเต็ม
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ใจที่จะยอมรับค่าชดเชยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ที่ประเมินจากแบบจาลอง Probit Model ซึ่งเป็นเทคนิคในการวิเคราะห์
ในกรณีที่ตัวแปรตามมีค่าข้อมูลเพียง 2 ค่า ซึ่งในกรณีนี้ตัวแปรตามคือ การยินดีรับค่าชดเชยจากค่าเสนอเริ่มต้น ซึ่งจะเป็นตัว
แปรในลักษณะตัวแปรหุ่น (Dummy Valiable) กล่าวคือ มีค่า 0 และ 1 เช่น หากค่าเสนอเริ่มต้นเท่ากับ 24,000 บาท
กลุ่มตัวอย่างประชากรเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยครัวเรือนละ 24,000 บาทต่อปี เพื่อแลกกับการไม่มีเส้นทางหลวงอาเซียน
สาย 123 มีค่าเป็น 1 และกลุ่มตัวอย่างประชากรไม่เต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยครัวเรือนละ 24,000 บาทต่อปี เพื่อแลกกับ
การไม่มีเส้นทางหลวงอาเซียนสาย 123 มีค่าเป็น 0 และตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ราคาเสนอเริ่มต้น
เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ครัวเรือนต่อปี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทางหลวงอาเซียนสาย 123
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตบนทางหลวงอาเซียนสาย 123 และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจาก
ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจที่จะยอมรับ ค่าชดเชยจากทางหลวง
อาเซียนสาย 123 ในจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อนาไปแทนสูตรการกระจายตัวแบบการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution)
จะสามารถหามูลค่าเฉลี่ยความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยของกลุ่มตัวอย่าง (Hanemann, 1989) ได้จากสมการดังนี้
Mean WTA = B0/B1
โดยที่ B0 คือค่าสัมประสิทธิ์ของคงที่ที่ประมาณได้ และ B1 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่ประมาณได้จากค่าเสนอ
ราคาตั้งต้น
ตัวแปรตาม คือ ความเต็มใจที่จะยอมรับค่าค่าชดเชยจากค่าเสนอเริ่มต้นมีลักษณะเป็นตัวแปรหุ่น
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
Bid
คือ ค่าเสนอเริ่มต้นลักษณะเป็นตัวแปรเชิงปริมาณซึ่งประกอบด้วย 4 ค่า คือ 24,000
30,000 48,000 60,000 บาทต่อปี
Gender
คือ เพศของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นตัวแปรหุ่น
Age
คือ อายุของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ
Status
คือ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นตัวแปรหุ่น
OCC
คือ อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นตัวแปรหุ่น
EDU
คือ ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นตัวแปรหุ่น
Income
คือ รายได้ครัวเรือนต่อปีของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นตัวแปรหุ่น
Knowledge
คื อ ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เส้ น ทางหลวงอาเซี ย นสาย 123 ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีลักษณะตัวแปรเชิงปริมาณ
Opinion
คือ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตบนทางหลวงอาเซียนสาย 123
ของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะตัวแปรเชิงปริมาณ
Concern
คื อ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผลกระทบจากปริ ม าณการจราจรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีลักษณะตัวแปรเชิงปริมาณ
ผลการวิจัย
1. ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมีอายุอยู่ในช่วงอายุ 41-50
ปี โดยจะอยู่ในสถานภาพสมรสและประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย โดยระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอน
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ปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และรายได้ครัวเรือนต่อปีอยู่ในช่วง 250,001-270,000 บาท ซึ่งรายได้ครัวเรือนนั้นจะ
สอดคล้องกับข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ (2560) ที่ได้ทาการสารวจรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยของประชากรในจังหวัด
กาญจนบุรี
2. ปัจจัยด้านการขนส่ง
จากการรวบรวมข้ อ มูลจากกลุ่มตั ว อย่ างประชากรในด้ านปั จจั ยทางด้า นการขนส่ง ซึ่ งประกอบด้วย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางหลวงอาเซียนสาย 123 และความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตบนทาง
หลวงอาเซียนสาย 123 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจและทราบว่าจุดเชื่อมต่อประเทศไทยกับ
ประเทศเมียนมาบนทางหลวงอาเซียน 123 คือ ตาบลพุน้าร้อน อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มากที่สุด และในส่วนของความ
คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตบนทางหลวงอาเซียนสาย 123 นั้น พบว่ า กลุ่มตัวอย่างประชากรส่วนใหญ่คิดว่า
ทางหลวงอาเซียนสาย 123 นั้น จะทาให้เกิดการเดินทางระหว่างประเทศสะดวก
3. ปัจจัยด้านการตระหนักถึงผลกระทบจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น
จากการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชากรในด้านปัจจัยด้านการตระหนักถึงผลกระทบจากปริมาณ
การจราจรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผลกระทบจากปริ ม าณการจราจรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในด้ า นต่ า งๆ
คือ ด้านมลภาวะ ด้านการจราจรแออัด และด้า นอุบัติเหตุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชากรส่วนใหญ่ตระหนักถึงผลกระทบ
ทางด้านมลภาวะในประเด็นเรื่องสภาพแวดล้อมในชุมชนถูกรบกวนจากมลพิษ และด้านการจราจรแออัดนั้นกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรตระหนักถึงผลกระทบในประเด็นที่ว่าจานวนรถที่สัญจรในชุมชนมีจานวนเพิ่มมากขึ้น และด้านอุบัติเหตุกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรตระหนักถึงผลกระทบในประเด็นที่ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ญาติพี่น้องต้องลางานมาดูแล
4.การประเมินค่าสัมประสิทธิ์สาหรับคานวณการกระจายสะสมตามสถิติ Log-likelihood Function
ตารางที่ 1 : แสดงค่าสถิติ Log-Likelihood และ ค่า Pseudo R2 จากแบบจาลอง Logit และ Probit (n=400)
Logit
Probit
Log-likelihood
-189.99744
-189.73434
Pseudo R2
0.0758
0.0771
จากตารางที่ 1 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การเปรี ย บเที ย บค่ า สถิ ติ Log-Likelihood และ ค่ า Pseudo R2
จากการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยแบบจ าลอง Logit และ Probit จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชากรจ านวน 400 ตั ว อย่ า ง พบว่ า
แบบจาลอง Probit มีค่า Log-Likelihood และค่า Pseudo R2 ที่ดีกว่าแบบจาลอง Logit ดังนั้นการศึกษาความเต็มใจที่จะ
ยอมรับค่าชดเชยจากทางหลวงอาเซียนสาย 123 ในจังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะใช้แบบจาลอง Probit Model
เป็นแบบจาลองที่ใช้ในการศึกษา
5. วิเคราะห์ปัจจัยที่กาหนดมูลค่าความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชย
จากการวิ เ คราะห์ ด้ว ย Probit Model ในครั้ งนี้ จ ะเริ่มต้ นโดยใช้ ตั ว แปรทั้ ง 10 ตั ว แปร ประกอบด้วย
ราคาเสนอเริ่มต้น เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ครัวเรือนต่อปี การรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
เส้ น ทางหลวงอาเซียนสาย 123 ความคิ ดเห็ นของประชาชนเกี่ ยวกั บการดาเนิ นชี วิ ตบนเส้น ทางหลวงอาเซียนสาย 123
และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีนัยสาคัญทางสถิติ
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยจากทางหลวงอาเซียนสาย 123 ในจังหวัดกาญจนบุรี มีทั้งสิ้น 5
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ตัวแปร ได้แก่ ราคาเสนอเริ่มต้น อาชีพ รายได้ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตบนทางหลวงอาเซียนสาย
123 และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น (รายละเอียดตามตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 : แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยด้วย Probit Model
ตัวแปรอิสระ
Coefficient
ค่า P-Value
ราคาเสนอเริ่มต้น (BID)
-0.512655
0.015*
เพศ (GENDER)
-0.1447122
0.333
อายุ (AGE)
-0.0035332
0.669
สถานภาพ (STATUS)
-0.1736216
0.262
อาชีพ (OCC)
-0.3426541
0.059**
ระดับการศึกษาสูงสุด (EDU)
0.1879966
0.240
รายได้ครัวเรือน (INCOME)
0.3181806
0.084**
การรั บ รู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เส้ น ทางหลวงอาเซี ย นสาย 123
-0.3134094
0.229
(KNOWLEDGE_AV)
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตบนทางหลวงอาเซียน
-0.7419318
0.013*
สาย 123 (OPI_AV)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น
-0.7175124
0.001*
(CONCERN_AV)
ค่าคงที่ (CONSTANT)
7.414492
0.000
หมายเหตุ:
*ค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
**ค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90
จากการวิเคราะห์ปัจจัยข้างต้น พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวและทิศทางตรงกันข้ามกับ
ความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยจากทางหลวงอาเซียนสาย 123 ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยแบ่งออกเป็นระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ผู้ศึกษายอมรับที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ 90 ดังนี้
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า ปัจจัยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน
ข้ า ม คื อ ราคาเสนอเริ่ ม ต้ น ความคิ ด เห็ น ของประชาชนเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น ชี วิ ต บนทางหลวงอาเซี ย นสาย 123 และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปริมาณการจราจรที่ เพิ่มขึ้น และที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 90 พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ รายได้ครัวเรือน ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน
ข้าม คือ อาชีพ
ส่ ว นปั จ จั ย ที่ ไ ม่ มี ผ ลต่ อ ความเต็ ม ใจที่ จ ะยอมรั บ ค่ า ชดเชย จากทางหลวงอาเซี ย นสาย 123
ในจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด และการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางหลวง
อาเซียนสาย 123
6. การวิเคราะห์มูลค่าความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชย
จากสมการมู ล ค่ า ความเต็ ม ใจที่ จ ะยอมรั บ ค่ า ชดเชยเฉลี่ ย ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งข้ า งต้ น เมื่ อ แทนค่ า B0
เท่ า กั บ 7.414492 และ B1 เท่ า กั บ 0.512655 มู ล ค่ า ความเต็ ม ใจที่ จ ะยอมรั บ ค่ า ชดเชยเฉลี่ ย ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจะได้
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14.4629 บาทต่อปี ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ผู้ศึกษาได้แทนค่าเสนอราคาเริ่มต้นเป็นมูลค่า 2.4, 3.0, 4.8
และ 6.0 ดังนั้นจะต้องนามูลค่าความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยเฉลี่ยมาแปลงค่าเพื่อให้ได้ค่าเสนอเริ่มต้นที่แท้จริง โดยมูลค่า
ความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยเฉลี่ยครั วเรือนละ 144,629 บาทต่อปี ทั้งนี้เทศบาลตาบลแก่งเสี้ยนนั้นมีจานวนครัวเรือน
ทั้งสิ้น 2,961 ครัวเรือน สามารถคานวณมูลค่าชดเชยเป็นจานวนเงิน 428,246,469 บาทต่อปี และการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนและอาศัยในเทศบาลตาบลแก่งเสี้ยน อาเภอเมือง จัง หวัดกาญจนบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
ตอบรับราคาที่เสนอร้อยละ 79 และปฏิเสธราคาที่เสนอร้อยละ 21
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่ามูลค่าความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยจากทางหลวงอาเซียนสาย 123 ในจังหวัดกาญจนบุรี
พบว่า มูลค่าความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยเฉลี่ย ครัวเรือนละ 144,629 บาทต่อปี และสามารถคานวณหามูลค่าชดเชย
มูลค่าความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยจากประชาชนในเทศบาลตาบลแก่งเสี้ยนเป็นจานวนเงิน 428,246,469 บาทต่อปี และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการกาหนดมูลค่าความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยอย่างมีนัยทางสถิติ ได้แก่
ราคาที่เสนอเริ่มต้น โดยมีทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่อระดับราคาที่เสนอเริ่มต้นสาหรับค่าชดเชยจาก
ทางหลวงอาเซียนเพิ่มสูงขึ้นกลุ่มตัวอย่างจะตอบตกลงกับราคานั้นลดลง โดยผลการศึกษาจะสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ศุภกร โพธิ์เอม (2559) ที่ทาการศึกษาพบว่า ราคาที่เสนอเริ่มต้นมีทิศทางตรงกันข้ามกับความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชย
อาชีพ โดยมีทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่อระดับราคาที่เสนอเริ่มต้นสาหรับค่าชดเชยจากทางหลวง
อาเซี ย นเพิ่ ม สู ง ขึ้ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจะตอบตกลงกั บ ราคานั้ น ลดลง โดยผลการศึ ก ษาจะสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ กษาของ
อนันธชัย นะวะสด (2560) ทีพ่ บว่า อาชีพ เป็นปัจจัยที่ส่งผลมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่าย
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตบนทางหลวงอาเซียนสาย 123 โดยมีทิศทางเดียวกัน ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า เมื่อระดับราคาที่เสนอเริ่มต้นสาหรับค่าชดเชยจากทางหลวงอาเซียนเพิ่มสูงขึ้นกลุ่มตัวอย่างจะตอบตกลงกับราคานั้น
เพิ่มขึ้น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น โดยมีทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
เมื่อระดับราคาที่เสนอเริ่มต้นสาหรับค่าชดเชยจากทางหลวงอาเซียนเพิ่มสูงขึ้นกลุ่มตัวอย่างจะตอบตกลงกับราคานั้นลดลง
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Jalagat (2016) ที่พบว่า การจราจรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบกับประชาชนในด้านต่างๆ
ที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ หรือมลภาวะแต่ทว่าประชาชนในพื้นที่มีวิถีชีวิตการดาเนิ น
ชีวิตประจาวันที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะทาให้แต่ละบุคคลได้รับผลกระทบที่แตกต่างกัน
รายได้ครัวเรือน โดยมีทิศทางเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่อระดับราคาที่เสนอเริ่มต้นสาหรับค่าชดเชยจากทาง
หลวงอาเซี ย นเพิ่ ม สู ง ขึ้ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจะตอบตกลงกั บ ราคานั้ น เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง จะสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
ณัฐกิตติ์ กิตติณัฏฐพงศ์ (2555) พบว่า รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเต็มใจที่จะจ่าย
ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกาญจนบุรี กับมูลค่าความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยของ
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาบลแก่งเสี้ยน โดยมูลค่าดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับ
จากทางหลวงอาเซียนสาย 123 ซึ่งจะเห็นได้ว่า แม้ว่าทางหลวงอาเซียนสาย 123 จะทาให้มูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งจะเห็นได้จาก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดกาญจนบุรีมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในทางกลับกันเส้นทางดังกล่าวกลับส่งผลกระทบกับ
ประชาชนด้ ว ยเช่ น กั น ซึ่ งผลการศึ ก ษาดั งกล่ า วจะสามารถช่ ว ยให้ รั ฐ บาลหรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งวางแผนและจั ดทา
งบประมาณสาหรับแผนบูรณาการและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
1.
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
แม้ว่าการเกิดทางหลวงอาเซียนสาย 123 จะทาให้เศรษฐกิจในพื้นที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้น อย่ า ง
ต่อเนื่อง แต่ทว่าปริมาณการจราจรในพื้นที่นั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งนาไปสู่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในรูปแบบต่างๆ
อาทิ ปัญหามลภาวะ สุขภาพ และ อุบัติเหตุ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและ
การจราจร สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมขนส่งทางบก กรมทางหลวงและการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย สามารถนาผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้มูลค่าความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยรวมที่สามรถประมาณได้จากแบบจาลอง Probit Model เท่ากับ 14.462
หรือครัวเรือนละ 14,462 บาทต่อปี คิดเป็นมูลค่า 428,246,469 บาทต่อปี มาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณ
สาหรับแผนบูรณาการสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเป็นแนวทางสาหรับการแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการ
ประยุกต์ของการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสินค้าสาธารณะอีกแนวทางหนึ่งด้วย
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากเป็นการศึกษาหาความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยซึ่งไม่มีราคาเริ่มต้นใน
การศึกษา ทาให้ผู้ศึกษาต้องใช้มูลค่าจากผลการศึกษาของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร ในการหา
ค่าเงินเริ่มต้น ซึ่งมูลค่าดังกล่าวได้จากการคานวณซึ่งเป็นมูลค่าเต็ม ทาให้ไม่สามารถหามูลค่าส่วนเพิ่มได้ ซึ่งจากการหามูลค่า
เต็มนั้น มีโอกาสที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนได้มากกว่าการหาจากมูลค่าส่วนเพิ่ม อีกทั้งผลกระทบจากปริมาณการจราจรที่
เพิ่มขึ้นนั้นยังมีผลกระทบทางเสียง และการสั่นสะเทือน ซึ่งผลกระทบดังกล่าวยังคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจสาหรับการศึกษา
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
2.2 ในการศึกษาครั้งต่อไปในการหาค่าเริ่มต้นควรเป็นการหาค่าที่เป็ นมูลค่าส่วนเพิ่มมากกว่าการหาจาก
มูลค่าเต็มเพื่อลดโอกาสในการเกิดความคลาดเคลื่อน อีกทั้งควรเพิ่มประเด็นในเรื่องผลกระทบทางเสียง และการสั่นสะเทือน
เพื่อทาให้มูลค่าความเต็มใจที่จะยอมรับจากชดเชยจากทางหลวงอาเซียนสาย 123 ในจังหวัดกาญจนบุรี สะท้อนถึงผลกระทบ
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัด
Factors Influencing Decision to take out a loan from Thrift and Credit Cooperative of
GSB employees LTD
จินตนา ป่าทอง1
วุฒิยา สาหร่ายทอง2
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ธนาคารออมสิน จ ากั ด ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ส่ วนบุ คคล ปั จ จั ย ส่ วนประสมทางการตลาด และปั จ จัยด้ านคุณภาพการให้บริการ
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากประชากรที่เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัด
จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ผลการศึกษา พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีตาแหน่งอยู่ในระดับพนักงานปฏิบัติการ 6-7 มีรายได้ต่อเดือน 20,00130,000 บาท มีสถานภาพสมรสจานวนมากที่สุด และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 10 ปีขึ้นไปมากที่สุด ผลจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านตาแหน่ง ส่งผลต่อโอกาสในการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ฯ ในเชิงลบ
ปัจจัยด้านระยะเวลาการเป็นสมาชิก ส่งผลต่อโอกาสในการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ฯในเชิงบวก ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้านกระบวนการและด้านลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อโอกาสในการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ฯ ในเชิง
บวก และปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการด้านการตอบสนองการให้บริการ และการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้าส่งผลต่อโอกาสใน
การตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ฯ ในเชิงบวกด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการถือได้ว่าเป็นปัจจัยสาคัญใน
การศึกษาที่สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกที่ใช้บริการได้ทันที
คำสำคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพการให้บริการ การถดถอยโลจิสติกส์
Abstract
This study aspires to comprehend the factors which have implications upon Government Saving
Bank’ s employees decision to take out a loan from Government Saving Bank cooperative. Such factors
includes personal factor, marketing mix factor, and service quality factor. The study sample was comprised
of 400 Government Saving Bank’ s employees. The present study was based on questionnaire and
descriptive statistic methods such as percentages, mean, standard deviation, multiple regression analysis,
and logistic regression analysis. In this study it indicated that the sample predominantly was females, age
between 31-40 years old, officer rank C 6-7, monthly salary of 20,001-30,000 baht, married, and having been
a member of the cooperative for more than 10 years. After testing it hypothesis, the personal, marketing
mix and service quality factors that affected the decision of Government Saving Bank’s employees to have
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นักศึกษาหลักสูตรหาบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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the cooperative’ s service to take a loan were, for the personal factors, employees’ rank having negative
relationship to the usage of the cooperative’ s service, and timing having positive relationship to the usage
of the cooperative’ s service; for the marketing mix factors, price and cooperative personnel also having
positive relationship to the usage of the cooperative’ s service; and, for the service quality factors, prompt
response and buliding trust also having positive relationship to the usage of the cooperative’s service.
Keyword: Marketing Mis’s, Service quality, Logistic regression analysis
บทนา
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มคนที่ต้องการ การสนับสนุนทางการเงินหรือมีความ
ต้องการบริหารทางการเงิน รวมกลุ่มกันโดยสมัครใจ ทางานอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน และมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยการ
ประกอบธุรกรรมทางการเงินและมีบทบาทในการส่งเสริมการเข้าถึงทางการเงินของประชาชน ได้แก่ การส่งเสริมการออม และ
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยสหกรณ์ออมทรัพย์มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยปัจจุบันมีขนาด
สินทรัพย์ใหญ่เป็นลาดับที่ 3 รองจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์มี
จานวนสหกรณ์ และจานวนสมาชิกที่ขยายขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2556-2560 มีจานวนสหกรณ์ออมทรัพย์
เพิ่มขึ้นจาก 1,405 แห่ง เป็น 1,427 แห่ง จานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นจาก 2,771,350 คน เป็น 3,107,190 คน (กรมส่งเสริม
สหกรณ์, 2561) และพบว่าการขยายตัวของสินทรัพย์สหกรณ์ส่วนใหญ่มาจากการขยายตัวของเงินให้สินเชื่อ แม้ว่า การให้
สินเชื่อในช่วงปี 2555-2559 จะมีการเติบโตที่ชะลอลง แต่จานวนเงินให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ สิ้นปี 2559 ยังสูงถึง
1.8 ล้านล้านบาท (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2560) ลักษณะการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์จะมีความใกล้เคียงกับ
ธนาคารพาณิชย์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์จะทาหน้าทีเ่ ป็นตัวกลางทางการเงินด้วยการระดมเงินฝากและค่าหุ้นจากสมาชิก นามา
ปล่อยสินเชื่อให้กับสมาชิกโดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์จึงเป็นสถาบันการเงินที่
ช่วยเติมเต็มการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการจากธนาคารพาณิชย์ได้ อย่างไรก็ตาม ในปี
2556 เกิดเหตุการณ์ที่สมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นไม่สามารถถอนเงินของตนเองได้ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการ
ดาเนินธุรกิจที่ขาดความโปร่งใสและขาดการกากับดูแลที่เข้มงวด ส่งผลให้สังคมเริ่มตั้งคาถามถึงความมั่นคงและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์แต่ละแห่ง (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2561) ซึ่งในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ธนาคารออมสิน จากัด เมื่อพิจารณายอดเงินฝากของสมาชิกในปี 2558-2560 ที่ฝากไว้กับสหกรณ์ฯ พบว่ายังมีปริมาณเงิน
ฝากเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาในสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่สมาชิกมีให้กับ
สหกรณ์ปรับตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการที่มีปริมาณเงินฝากเพิ่มสูงขึ้นนั้น สะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนของสหกรณ์ฯ ในการจ่าย
ดอกเบี้ยให้กับสมาชิก หากสหกรณ์มีรายจ่ายในส่วนของดอกเบี้ยจ่ายนั้นสูงกว่าดอกเบี้ยรับ จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง ไป
จนถึงอัตราการจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกอาจลดลงได้ (สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัด, 2560) ดังนั้นการ
ขับเคลื่อนหลักของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อให้เกิดผลกาไรจึงอยู่ที่ การให้บริการสินเชื่อ เป็นหลัก และจากงานวิจัยทิพชญาณ์
อั ค รพงศ์ โ สภณ (2558) ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาพบว่ามีเพียงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
ธนาคาร ทาให้ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาค้นคว้าว่าปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานธนาคารออมสิน จากัด และแต่ละปัจจัยนั้นมี แนวโน้มในทิศทางใดเพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนา ปรับปรุง
สร้างความเชื่อมั่น และตอบสนองความต้องการของสมาชิกในการใช้บริการสินเชื่อของสหกรณ์ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็น
ประโยชน์แก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัด
2. เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงในโอกาสของการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัด
สมมุติฐานของการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน
จากัด แตกต่างกัน
2. ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านคุณภาพการบริการส่งผลต่อ โอกาสในการ
ตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัด
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรั พย์
พนักงานธนาคารออมสิน จากัด
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัด ทั้งเพศหญิงและเพศ
ชาย ที่ใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัด
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ตาแหน่ง รายได้ สถานภาพ ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด และปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัด
นิยามศัพท์
1. เจ้าหน้าที่ คือ ผู้ให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัด
2. สมาชิก คือ ผู้ให้บริการธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัด
3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ การตอบสนองความต้องการของสมาชิกด้วยสินค้าหรือบริการ เป็นปัจจัยที่
สามารถควบคุมได้ และสามารถประยุกต์ให้เข้ากับธุรกิจต่างๆ เพื่อการแข่งขันและความอยู่รอดของธุรกิจ ซึ่งส่วนประสมทาง
การตลาดสาหรับการบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ คือ รูปแบบในการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้บริการ ไม่
ว่าจะเป็นด้านการแต่งกาย สภาพแวดล้อม การเจรจาสุภาพอ่อนน้อม หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่สมาชิกความได้รับ และด้าน
กระบวนการ คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธี กลไก และการปฏิบัติงานในด้านการบริการ หากขั้นตอนของการให้บริการ
มีความยากง่ายแตกต่างกันจึงต้องประสานขั้นตอนเพื่อให้การทางานเป็นไปด้วยความราบรื่น และนาเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อ
มอบการบริการสมาชิกเกิดความประทับใจ
4. ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ คือ พฤติกรรม กิจกรรม การกระทาที่บุคคลหนึ่งทาให้ หรือส่งมอบให้แก่อีกบุคคล
หนึ่ง โดยมีเป้าหมาย ความตั้งใจที่จะส่งมอบและมีความเป็นธรรม หรือความพึงพอใจที่สนองตอบต่อความต้องการแก่สมาชิกที่
มีลักษณะเฉพาะของตนเอง ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการได้ ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจ
การตอบสนองต่อสมาชิก คือ ความพร้อมในการปฏิบัติงาน ความกระตือรือร้นในการเข้ามาให้บริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

- การเงินและการธนาคาร/การบัญชี/เศรษฐศาสตร์ -

338

IX

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

ของบุคลากร และระบบการปฏิบัติงานต่างๆ มีความเต็ มใจที่จะเข้ามาช่วยเหลือให้บริการต่อสมาชิก การให้ความเชื่อมั่นต่อ
สมาชิก คือ การให้คามั่นสัญญาเอาไว้และปฏิบัติตามการให้บริการในสิ่งที่ได้ให้สัญญาไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน การกระทาตรง
ความต้องการ หรือตรงกับคาสั่งของสมาชิกผู้รับบริการอย่างถูกต้องและมีความเป็นมืออาชีพ และการรู้จักและเข้าใจสมาชิก
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
ANOVA

1. ปัจจัยส่วนบุคคล

ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อแตกต่างกันหรือไม่

1. ปัจจัยส่วนบุคคล

Logistics regression

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

การตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัด

3. ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ

1. ใช้บริการ
2. ไม่ใช้บริการ

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกที่ใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัด
ทั้งเพศชายและหญิง จานวน 18,713 คน ณ สิ้นปี 2560
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จึงใช้สูตรในการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจานวนประชากร ด้วยการ
คานวณจากสูตร Taro Yamane ซึ่งมีสูตรดังแสดงตัวอย่างในสมการ ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นจานวน 400 ตัวอย่าง
n

=
=
=

N
1+Ne2
18,713
1+18,713(0.05)2

392

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถาม เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน
จากัดประกอบด้วย 4 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ตาแหน่ง รายได้ สถานภาพ และระยะเวลาการเป็นสมาชิก
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้าน
กายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการ
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ฯ ได้แก่ ด้านความ
เป็นรูปธรรม ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและ
เข้าใจลูกค้า
ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัด
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การน าแบบสอบถามให้ กั บ สมาชิ ก ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ พ นั ก งานธนาคารออมสิ น จ ากั ด
จานวน 400 คน ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยจากข้อมูล 2 แหล่งดังนี้
3.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามซึ่งรวบรวมโดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่ ม
ตัวอย่างที่เป็นสมาชิกที่มาใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัด
3.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลในรูปเอกสารบทความวิชาการ วารสารวิชาการ นิตยสาร วิทยานิพนธ์
งานวิจัย สื่อสิ่งพิมพ์ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และข้อมูลทางสถิติ รายงานประจาปีที่ได้จากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคาร
ออมสิน จากัด เพื่อนามาประกอบในการทาวิจัยครั้งนี้
4. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัย แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ตาแหน่ง รายได้ สถานภาพ ระยะเวลาการเป็น
สมาชิก โดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา จากค่าความถี่ และร้อยละ
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และจัดอันดับระดับความสาคัญของแต่ละปัจจัยด้วย
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ และจัดอันดับความพึงพอใจของสมาชิกในแต่
ละปัจจัยด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.4 ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตามโดยใช้
สถิติ t-test และสถิติ F-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล
4.5 ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยคุณภาพ
การให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัด โดยจะทาการ
วิเคราะห์ด้วยแบบจาลองโลจิสติกส์ ว่ามีปัจจัย ใดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของสหกรณ์ ฯ และเพื่อศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงในโอกาสการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของแต่ละปัจจัยว่า ส่งผลไปในทิศทางใด ดังแสดงในสมการการวิเคราะห์
ถดถอยโลจิสติกส์ ดังนี้
Y = β0 + β1gender + β2age + β3position + β4income + β5status + β6timemember + β7price + β8place + β9product +
β10physical + β11procress + β12people + β13promotion + β14tangibility + β15reliability + β16responsiveness + β17assurance + β18empathy
+e
จากสมการสามารถอธิบายตัวแปรได้ดังนี้ ตัวแปรตาม (Y) คือ การตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานธนาคารออมสิน จากัด โดยกาหนดให้ตัวแปรต้นได้แก่ เพศ(Gender) อายุ(Age) ตาแหน่ง(Position) รายได้(Income)
สถานภาพ(Status) และระยะเวลาการเป็นสมาชิก(Timemember) มีลักษณะข้อมูลเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) ใน
ส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน(Price, Place, Product, Physical, Process, Promotion, People) และ
ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการทั้ง 5 ด้าน (Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy) มีลักษณะ
ข้อมูลแบบ Ordinal data และผลการวิจัยในครั้งนี้ผ่านการทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ด้วย Robustness tests ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 298 คน เพศชาย จานวน 102
คน ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี มีจานวนมากที่สุด ตาแหน่งของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับพนักงานปฏิบัติการ 6-7
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มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาทมากที่สุด กลุ่มตั วอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสมากที่สุด และระยะเวลาการเป็น
สมาชิกเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไปมีจานวนมากที่สุด
2. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ธนาคารออมสิน จากัด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณาอันดับความสาคัญ อันดับแรก ด้าน
ราคา มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.41 อันดับที่ 2 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40 อันดับที่ 3 ด้านกระบวนการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.38
3. ผลการศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่สมาชิกมีความพึงพอใจต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคาร
ออมสิน จากัด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.38 เมื่อพิจารณาอันดับความพึงพอใจ พบว่า อันดับแรก ด้าน
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.45 อันดับที่ 2 ด้านการให้ความมั่นในแก่สมาชิก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.42
และอันดับที่ 3 ด้านการตอบสนอง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.38
4. จากการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัดแตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ และด้านระยะเวลาการเป็น
สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัดไม่
แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ รายได้ ตาแหน่ง และสถานภาพที่แตกต่างกัน พบว่าส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัดแตกต่างกัน
5. วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการกับการตัดสินใจ
ใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัด โดยวิธี Logistic Regression เมื่อทดสอบแล้ว ตัวแปร
อิสระไม่เกิดปัญหา Multicolinearity ทดสอบค่า สัมประสิทธิ์ถดถอยโลจิสติกส์ในรูปค่าสถิติไคสแควร์ ปรากฏว่าสถิติการ
ทดสอบ Model Chi-square = 200.76 และค่า Sig = 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงว่าโอกาสในการตัดสินใจ
ใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัดขึ้นกับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว และสามารถทานายผล
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม“การตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ฯ” ได้
ตารางที่ 1 : แสดงการทดสอบตัวแปรอิสระ ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์
ตัวแปรอิสระ
Coefficient
Sig.
Constant
-1.2859
0.184
เพศ
-0.0023
0.992
อายุ
0.1145
0.661
ตาแหน่ง
-0.7253
0.020*
รายได้
-0.3123
0.342
สถานภาพ
-0.0047
0.984
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
1.1126
0.000*
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
0.4499
0.451
ด้านราคา
0.2846
0.192
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
-0.0595
0.786
ด้านการส่งเสริมการตลาด
0.1200
0.616
ด้านบุคลากร
0.4750
0.086
ด้านกระบวนการ
-1.0818
0.001*

- การเงินและการธนาคาร/การบัญชี/เศรษฐศาสตร์ -

Marginal effect
-0.0006
0.0259
-0.1700
-0.0716
-0.0010
0.2597
0.0101
0.0642
-0.0134
-0.0270
0.1072
-0.2441
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ตัวแปรอิสระ
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Coefficient
0.8260
0.4023
0.2828
0.5104
-0.7802
-0.4711

Sig.
0.011*
0.109
0.371
0.049*
0.029*
0.169

Marginal effect
0.1864
0.0907
0.0638
0.1152
-0.1760
-0.1063

* ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออม
สิน จากัด หรือพยากรณ์การใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านตาแหน่ง ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ
และด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยคุณภาพการให้บริการด้านการตอบสนอง และด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า
โดย
จากค่า Marinal effects สามารถอธิบายปัจจัยต่างๆได้ว่า 1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาการเป็นสมาชิก พบว่ าหาก
ระยะเวลาการเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงในโอกาสที่สมาชิกจะตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ ออมทรัพย์
พนักงานธนาคารออมสิน จากัดจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการและด้านลักษณะทาง
กายภาพ พบว่าการให้ความสาคัญส่วนประสมทางการตลาดทั้งสองด้าน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแลงในโอกาสที่สมาชิกจะ
ตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น นั่นคือสหกรณ์ควรให้ความสาคัญในเรื่องของการปฏิบัติงานที่นาเสนอให้กับผู้ใช้บริการ
เพื่อมอบการบริการที่ถูกต้องและรวดเร็ว รวมไปถึงลักษณะทางกายภาพที่เป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายของเจ้าหน้าที่
การเจรจาอ่อนน้อม หรือผลประโยชน์ต่างๆที่สมาชิกควรได้รับ 3. ปัจจัยคุณภาพการให้บริการด้านการตอบสนอง และด้านการ
ให้ความเชื่อมั่นต่อสมาชิก พบว่าส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในโอกาสที่สมาชิกจะตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานธนาคารออมสิน จากัด จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าสมาชิกคานึงในเรื่องของการบริการที่มีความเต็มใจ
และความสะดวกในการใช้บริการ รวมไปถึงความเชื่อมั่นที่มีให้กับผู้ใช้บริการเป็นสาคัญ ส่วน 4. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านตาแหน่ง
ยิ่งสมาชิกมีตาแหน่งอยู่ในระดับที่สูงมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงในโอกาสที่สมาชิกจะตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานธนาคารออมสิน จากัดจะมีแนวโน้มลดลง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกาหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัด
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคาร
ออมสิน จากัด ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากสหกรณ์ออมทรั พย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัด มีการดาเนินงาน
ภายใต้ความเชื่อมั่น ,มั่นคง และความไว้วางใจที่สมาชิกมีต่อสหกรณ์ และมีวิสัยทัศน์ เป็นสหกรณ์ชั้นนาที่มั่นคง สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิกและสร้างสรรค์สังคม จึงทาให้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัด สินใจใช้บริการ
สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัด อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย อุปพงศ์
(2548) ศึ ก ษาเรื่ อ งการศึ ก ษาปั จ จั ย ทางการตลาดของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารด้ า นสิ น เชื่ อ ธนาคารกรุ งเทพ จ ากั ด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่าผู้ใช้บริการของธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้บริการด้าน
สินเชื่อมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการด้านสินเชื่อโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
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ในขณะทีป่ ัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัด จาแนกตาม
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจาก สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัด มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ ซึ่งมีการพัฒนาทั้งรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัย สะดวก เพิ่มศักยภาพของการให้บริการ เนื่องจากงานบริการคือ
หัวใจสาคัญ ดังนั้นจึงทาให้คุณภาพการให้บริการ ในความคิดเห็นของสมาชิกผู้ใช้บริการสินเชื่ออยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิมลรัตน์ หงส์ทอง (2555) ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการโดยรวมและรายด้านทุก
ด้านในระดับมาก ได้แก่ ความเชื่อถือ ความเป็นรูปธรรมของบริการ การตอบสนอง การให้ความมั่นใจต่อลูกค้า และการเอาใจ
ใส่ลูกค้า และสอดคล้องกับแนวคิดของ สุรามาร ไซเธมอล และแบร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml,&Berry,1990p.45) ที่กล่าว
ว่า คุณภาพการบริการประกอบด้วย 1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสาร และในการ
ติดต่อสื่อสาร กับลูกค้าสามารถช่วยให้ลูกค้ารับรู้การบริการที่ตั้งใจของพนักงานได้ชัดเจน 2) ความน่าเชื่อถือ คือ การให้บริการ
ของพนักงานต้องมีความสามารถในการสื่อสารให้กับผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 3) การตอบสนอง คือ การให้บริการ
ของพนักงานด้วยความสามารถในการบริการด้วยความเต็มใจสามารถตอบสนองความต้อ งการของผู้รับบริก ารได้ อ ย่ า ง
ทันท่วงที ผู้รับบริการได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว 4) การให้ความมั่นใจ คือ การให้บริการของพนักงานที่มีทักษะความรู้
ความสามารถในการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
เพื่อให้เกิดความไว้วางใจและกลับมาใช้บริการอีกครั้ง และ 5) การเอาใจใส่ คือ การให้บริการของพนักงานที่มีความสามารถใน
การดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการตามความต้องการของผู้รับบริการที่แตกต่าง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัด
พบว่า ระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาด และระดับความพึงพอใจปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัด ควรรักษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกให้อยู่ในระดับ
มากที่สุดต่อไป และควรพัฒนาปรับปรุงในส่วนต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มระดับให้สูงขึ้นต่อไป โดยในส่วนของปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้านกระบวนการและลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อโอกาสในการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ ดังนั้น สหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัด ควรให้ความสาคัญในด้านกระบวนการ กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิธีการและการ
ปฏิบัติด้านบริการให้กับสมาชิกเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทาให้สมาชิกเกิดค วามประทับใจ และให้
ความสาคัญลักษณะทางกายภาพ รูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ความสะอาด
เรียบร้อย การเจรจาสุภาพอ่อนโยน หรือผลประโยชน์อื่นๆที่สมาชิกควรจะได้รับ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะงานสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน
จากัด ซึ่งการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษากลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ในภาพรวม และนามาพัฒนาการบริการในทุก ๆ กลุ่มงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป
2. ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัด ซึ่งการศึกษา
ครั้งต่อไปควรศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆทุกภูมิภาค เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาพรวม และนามาพัฒนาการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป
3. ควรทาการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ และเพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงการให้บริการ เช่น ระยะเวลาที่ใช้บริการสินเชื่อ จานวนครั้งที่มาใช้บริการสินเชื่อ
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