
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN :  2773-9414  

เศรษฐศาสตร์  
วารสาร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

JOURNAL OF ECONOMICS  

MAEJO UNIVERSITY  

ปทีี ่1 ฉบบัที ่1 เดือนมกราคม - มถิุนายน 2564 

VOL.1, NO.1 JANUARY – JUNE 2021 



วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Journal of Economics Maejo University

วัตถุประสงค์ของวารสาร

1. เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนนุให้คณาจารย์ นกัวชิาการ นกัศกึษา และผูส้นใจทัว่ไปได้เผยแพร่ผลงานวชิาการ 

งานวิจัย

2. เพ่ือเป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรยีนรู ้ข้อคิดเหน็ทางวชิาการในด้านเศรษฐศาสตร์การพฒันา ด้านเศรษฐศาสตร์

การเมือง ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์

พฤติกรรม ด้านเศรษฐมิติ ด้านเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐศาสตร์การ

ท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน และด้านการจัดการ (การบริหารและการจัดการ)

3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

4. เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

ประเภทของผลงานวิชาการที่จะรับตีพิมพ์

1. บทความวิชาการ (Academic Article)

2. บทความวิจัย (Research Article)

ขอบเขตของวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เผยแพร่บทความท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทความ

ที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ในหลายมิติและการพัฒนาสังคมและชุมชนและการ

จัดการ (การบรหิารและการจัดการ) ต้องน�าเสนอให้เห็นถงึการสร้างสรรค์องค์ความรูท้างวชิาการทีม่ปีระโยชน์และ

น่าสนใจ รวมถงึการน�าเสนอผลการวจิยัทีเ่ป็นปัจจบุนั เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวชิาการและวชิาชพี และบทความจะ

ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในสาขาที่บทความนั้นเกี่ยวข้องและสัมพันธ์

กัน โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของบทความที่จะเผยแพร่ในวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะต้อง

มีเนื้อหาครอบคลุมในด้าน ดังต่อไปนี้

- ด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา - ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง - ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร

- ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม - ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน  - ด้านเศรษฐมิติ



- ด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม - ด้านเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  - ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

- ด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว – ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน - ด้านการจัดการ (การบริหารและการ

          จัดการ)

ที่ปรึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา

รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย

รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กองบรรณาธิการ

Prof. Hung T. Nguen    New Maxico State University

ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ตันสุชาติ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารวี มณีจักร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล ยะมะกะ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เกียรติมานะโรจน์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ พัวรัตนอรุณกร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ ดร.อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก 

       วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ทรงคุณวุฒพิิจารณาบทความ

Prof. Hung T. Nguen    New Maxico State University

ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้



รองศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนียร บุญมาก   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ตันสุชาติ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ล�ายอง  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธุ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ธนิน เอื้อศิลป์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล ยะมะกะ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เกียรติมานะโรจน์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรญชนก เพชรานนท์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณิภา ลือชารัศมี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารวี มณีจักร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ แสงเลิศไสว  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรัตน์ กุศล    มหาวิทยาลัยแม่โจ้



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี ชัยวัฒน์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา พลับพลึง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศิลป์ กันธา   มหาวทิยาลยัราชฏัก�าแพงเพชร วทิยาเขตแม่สอด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ พัวรัตนอรุณกร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Asst. Prof. Jorge Fidel Barahona Caceres, Ph.D. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น�้าเพ็ชร วินิจฉัยกุล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ ดร.กันตพร ช่วงชิด    มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ ดร.กัญชลิกา คงย่อง    มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ ดร.เกวลิน สมบูรณ์    มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ ดร.พรรณิภา อนุรักษากรกุล   มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี    มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ ดร.รพี พงษ์พานิช    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์ ดร.ธีรธร ยูงทอง    มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ ดร.สมพร พูลพงษ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อาจารย์ ดร.อภิวัฒน์ อายุสุข    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์ ดร.อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก 

       วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ก�าหนดการออกวารสาร

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป วารสารฯ มีก�าหนดออกปีละ 2 ฉบับ 

คือ ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม

ออกแบบปก

นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ

เลขานุการ

ดร.วีร์ พวงเพิกศึก

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์
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บทความ ข้อความที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ

บรรณาธิการและกองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วย และไม่ถือเป็นความรับผิดชอบ

ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียนและวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนโดยตรงและเป็นลายลักษณ์อักษร





บทบรรณาธิการ
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เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ ความก้าวหน้าใหม่ ด้านเศรษฐศาสตร์  
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สถาบันการศึกษา

ในปัจจบุนัองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ในยคุดจิทิลัก�าลงัเผชญิกบัความท้าทายด้าน “การเรยีนรูย้คุใหม่”  

ที่เกิดจากการเปล่ียนการศึกษาเน้นทางด้านทฤษฎีมาเป็นการศึกษาท่ีเน้นการประยุกต์และปฏิบัติมากข้ึน  

เน้นการสร้างบณัฑติพนัธุใ์หม่ เพือ่ให้เป็นก�าลงัคนทีม่สีมรรถนะและคณุภาพสงูในการผลตินวตักรรมและสร้างมลูค่าเพิม่ 

ด้านองค์ความรูใ้นการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิควบคู่ไปกบัการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม จริยธรรม คณุธรรมทางสงัคมมากยิง่ขึน้  

วารสารฉบบัน้ีหวงัว่าจะเป็นแหล่งรวมความรูแ้ละจนิตนาการทีเ่น้นความคดิสร้างสรรค์ เพือ่เป็นแนวความคดิให้กบั

ผู้ที่ต้องการต่อยอด สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะใดในการปรับปรุง

วารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นกองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง
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The Measurement of Technical Efficiency in Public-Hospital 

Operation under the Ministry of Public Health, Chiang Mai Province

พิชญา ยศปัน1 ชูเกียรติ ชัยบุญศรี2 และ อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์2

Pichaya Yotphan1 Chukiat Chaiboonsri2 and Anuphak Saosaovaphak2

บทคดัย่อ

การจัดสรรงบประมาณทางด้านสุขภาพจากส่วนกลางนั้น จะต้องยึดหลักความเสมอภาคบนพ้ืนฐานของ

ความมีประสิทธิภาพ และเช่นเดียวกันโรงพยาบาลทุกแห่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จะต้องบริหารจัดการกับ

งบประมาณที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงจ�าเป็นที่ภาครัฐ และโรงพยาบาลทุกแห่ง (สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข) จะต้องเข้าใจและสามารถประยุกต์เครื่องมือ หรือตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพต่าง ๆ เพื่อใช้ใน

การบรหิารจดัการ งานวจิยันีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่ (1) ศึกษาประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานของโรงพยาบาลรัฐ สังกดั

กระทรวงสาธารณสขุ จงัหวดัเชยีงใหม ่(2) ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความไม่มีประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานของ

โรงพยาบาลรัฐ สังกดักระทรวงสาธารณสขุ จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยปัจจัยน�าเข้า ได้แก่ ปริมาณบคุลากรทางการแพทย์ 

และงบประมาณ และผลผลิต ได้แก่ ปริมาณบริการของโรงพยาบาล ใช้ข้อมูลทุติยภูมิในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2561 

และวเิคราะห์ด้วยเทคนคิการวิเคราะห์เส้นห่อหุม้ ผลการศกึษาพบว่าปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพของโรงพยาบาล 

คอื ขนาดของโรงพยาบาลทีม่เีพยีงพอต่อจ�านวนผูป่้วย และอตัราการครองเตยีงทีเ่ตม็ความสามารถ ในขณะทีปั่จจยั

ที่ส่งผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพของโรงพยาบาล คือ บุคลากรทางการแพทย์ โดยจ�านวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นกับ

อัตราส่วนของจ�านวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ท�าให้ประสิทธิภาพโดยรวมของโรงพยาบาลลดลง ท้ังนี้

เน่ืองจากโรงพยาบาลถอืเป็นองค์กรทางด้านบรกิาร ดงันัน้บุคลากรทีท่�างานในโรงพยาบาลจงึเป็นปัจจยัขับเคลือ่นที่

ส�าคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร

ค�าส�าคัญ: ประสิทธิภาพ, การด�าเนินงาน, โรงพยาบาลรัฐ, จังหวัดเชียงใหม่, การวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม

ABSTRACT

Budget allocation for health services from the central government must be done on the 

principle of equality and with efficiency. Likewise, all hospitals with the allocated budgets need 

to manage the budgets efficiently in order to make the utmost use of them. It is, therefore,  
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essential that all government sectors and hospitals (under the Ministry of Public Health)  

understand the tools and the various efficiency indicators and can apply them in their  

management. This research aimed to (1) study the operational efficiency of government hospitals 

under the Ministry of Public Health, Chiang Mai province (2) study the factors that influence the 

inefficiency of government hospitals under the Ministry of Public Health, Chiang Mai province. The 

input variables included the amount of medical personnel and budget and the output variable 

consisted of service quantity of the hospital. The secondary data during the period of 2014 – 2018 

were used and analyzed by using the Data Envelopment Analysis: [DEA] technique. The study 

found that factors affecting hospital efficiency were size of the hospital that was sufficient for 

the number of patients and the full occupancy rate. In the other hand, the factors that affected 

the inefficiency of the hospital namely medical personnel. The increasing in the number of pa-

tients and the ratio of doctors and medical personnel reduced overall efficiency of the hospitals.  

Because the hospital was considered as a service organization, personnel working in hospitals 

were key driven factors for organizational efficiency improvement.

Keywords: Technical officience, Operation, Public-Hospital, Chiang Mai, Data Envelopment Analysis

ที่มาและความส�าคัญ

ไม่ว่าจะประเทศใดก็ตามจะต้องมีสารพัดปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา แต่ที่เห็นได้ชัดเจนและกระทบ

ความเป็นอยู่ของคนในสังคมมากที่สุด ก็คงหนีไม่พ้น “ปัญหาความยากจน” ซึ่งปัญหานี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อ

การเข้าถงึบริการทางด้านสขุภาพอนัเป็นปัจจัยพืน้ฐานส�าคญัในการด�ารงชวีติ โดยเฉพาะวกิฤตเิศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ใน

ปี พ.ศ. 2540 ท�าให้ความสามารถในการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพของประชาชนในภาพรวมลดลง ประชาชน

ส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างของการใช้บริการทางด้านสุขภาพจากภาคเอกชนมาเป็นภาครัฐมาก

ขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มผูท้ีม่รีายได้น้อยต้องประสบกบัปัญหาในการเข้าถึงบรกิารทางด้านสขุภาพ ดงันัน้ “ระบบประกัน

สุขภาพแห่งชาติ” จึงเป็นนโยบายพื้นฐานที่ส�าคัญ และส่งผลดีต่อประชาชนท�าให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทาง

หนึ่ง เนื่องจากท�าให้ประชาชนเสียค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพน้อยลง จึงเสมือนเป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนอีกทาง

หนึ่ง และเป็นการขยายสิทธิ์ให้ประชาชนใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกัน

ปัจจุบันมีหลายประเทศที่พัฒนาตนเองเพื่อไปสู่การมีหลักประกันสุขภาพ ตั้งแต่การเร่ิมศึกษาไปจนถึงการ

เริ่มต้นนโยบาย และการด�าเนินงานหลักประกันสุขภาพเท่าท่ีสามารถท�าได้ ซึ่งทุกประเทศมีโอกาสที่จะบรรลุเป้า

หมายของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ ไม่จ�าเป็นต้องเป็นประเทศร�่ารวย เมื่อด�าเนินการไประยะหนึ่งก็จะพบ

ว่าความคุ้มค่าของเงินงบประมาณที่ภาครัฐลงทุนไปท�าให้ประเทศมีความสามารถเพิ่ม และน�าไปสู่การขยายความ

ครอบคลมุหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้ามากขึน้ มกีารจัดสรรเงนิลงทุนด้านสขุภาพเพ่ือประชาชนเพิม่ข้ึน ประเทศไทย

เป็นประเทศหน่ึงทีใ่ห้ความส�าคญัและประสบความส�าเรจ็ในการสร้างความครอบคลมุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

ให้กับประชาชนคนไทยทุกคน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล มาตรา 52 “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้
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รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท้ังนี้ตามกฎหมายบัญญัติ” กล่าว

คอื ประชาชนคนไทยทกุคนมหีลกัประกนัสขุภาพติดตวัตัง้แต่เกดิถงึเสยีชวีติ ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่ของกระทรวง

สาธารณสุข จะได้รับการจัดสรรมาจากส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ, 2558)

ทัง้หมดทีก่ล่าวมาข้างต้นดเูหมอืนการสร้าง “หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต”ิ เป็นหลกัแนวคดิทีด่ ีมีประโยชน์

ต่อสังคม แต่ทว่าตลอดระยะเวลาในการด�าเนินงาน กลับพบกับปัญหาและอุปสรรคอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่อง

ของความเสมอภาคในการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงพยาบาลแต่ละแห่ง และปัญหาความเสมอภาคนี้เองก็เป็น

ประเด็นที่ท�าให้เกิดข้อขัดแย้งขึ้นในระหว่างหน่วยงานอยู่เสมอ ๆ  นอกจากนี้การขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ

แก่ประชาชน เป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีควรรีบเร่งด�าเนินการแก้ไข “หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เป็นสิ่งท่ีดีแต่มี

ปัญหาเรื่องการจัดการและงบประมาณที่ไม่เพียงพอ อีกทั้งยังขาดองค์ความรู้และประสบการณ์โดยเฉพาะตัวแทน

นอกสาธารณสุข ตัวแทนผู้จัดบริการมีทัศนคติที่ไม่ดีกับการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ ภายใต้วิธีการจัดสรร

งบประมาณในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า สถานบริการทางด้านสุขภาพทุกแห่ง (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) 

จะต้องค�านึงถึงต้นทุนการบริการทางด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องการข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เพื่อน�ามา

ปรับปรุงหน่วยงานในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการบริหารการจัดการเนื่องจากรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ

ได้เปล่ียนแปลงจากระบบเดิมมาเป็นระบบประกนัสขุภาพทีม่กีารจ่ายล่วงหน้าแบบเหมาจ่ายรายหัวต่อปี (Pre-Paid 

per Capitation) จึงขึ้นอยู่กับจ�านวนประชากรในเขตพื้นท่ีการรับผิดชอบ ซ่ึงอาจท�าให้เกิดภาวะความผันผวน

ทางด้านการจัดการขึ้นได้การบริหารงานในรูปแบบนี้จึงต้องอาศัยความมี “ประสิทธิภาพ” ของหน่วยงานเพื่อที่จะ 

สามารถด�าเนินงานบริการทางด้านสุขภาพให้กับประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และมีคุณภาพ ทั้งนี้ในส่วนของ

กระทรวงสาธารณสขุ (หน่วยงานต้นสงักดั) จะต้องยดึหลกัการของความเสมอภาค และความมปีระสทิธภิาพในการ

จัดสรรงบประมาณไปสู่โรงพยาบาลแต่ละแห่ง

โรงพยาบาล ถือเป็นศูนย์กลางของระบบสาธารณสขุ เป็นด่านแรกในการรักษาผูป่้วย การบรหิารโรงพยาบาล

ให้มีประสิทธิภาพย่อมท�าให้เกิดผลดีต่อผู้รับบริการ แนวทางหนึ่งในการเพ่ิมประสิทธิภาพ คือ การใช้ทรัพยากร

ทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งการบริหารงบประมาณให้

เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเหตุผลดังกล่าวท�าให้ผู้ศึกษาสนใจท�าการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของ 

โรงพยาบาลภายหลงัการประกาศใช้พระราชบญัญัติหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิโดยใช้เทคนคิ Data Envelopment  

Analysis (DEA) ผลการศกึษาทีไ่ด้จะเกดิประโยชน์ต่อสถานพยาบาลในแง่ของการวเิคราะห์ ประเมนิ และปรบัปรงุ 

เพื่อให้หน่วยงานของตนเองสามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับแถวหน้า และภาครัฐซ่ึงเป็นศูนย์กลางในการจัดสรร 

งบประมาณ สามารถน�าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงนโยบายต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพ่ือศกึษาประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานของโรงพยาบาลรฐั สงักดักระทรวงสาธารณสขุ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

2. เพือ่ศกึษาปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อความไม่มปีระสทิธภิาพในการด�าเนนิงานของโรงพยาบาลรฐั สงักดักระทรวง

สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
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ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาในครัง้น้ีเป็นการศึกษาถงึการวดัประสทิธภิาพทางเทคนคิในการด�าเนนิงาน กรณศีกึษาโรงพยาบาล

รฐั สงักดักระทรวงสาธารณสขุ จังหวดัเชยีงใหม่ โดยการศกึษาในครัง้นีจ้ะเลอืกกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 21 โรงพยาบาล 

และใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2561

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

ข้อมูลท่ีจะใช้ในการศึกษาทั้งหมดเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมจากฐานข้อมูล

สาธารณสุข ของระบบบรกิารสารสนเทศทางสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ (ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา, 

2541) ดังนี้

1. ข้อมูลส�าหรับวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโรงพยาบาลรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ 

แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1

ข้อมูลส�าหรับวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโรงพยาบาลรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

ตัวแปร ค�าจ�ากัดความ หน่วยนับ

ผลผลิต

จ�านวนผู้ป่วยใน จ�านวนผูป่้วยทีเ่ข้ารบัการรักษาและต้องนอนพักรกัษาตัวในโรงพยาบาลรฐั 

ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป

คน

จ�านวนผู้ป่วยนอก จ�านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา โดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาลรัฐ

คน

จ�านวนผูป่้วยทีเ่ข้ารับ

บรกิารห้องฉกุเฉนิ

จ�านวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลรัฐ คน

ปัจจัยน�ำเข้ำ

จ�านวนบุคลากร จ�านวนแพทย์ จ�านวนพยาบาล และจ�านวนบุคลากรอื่น ๆ (ทั้งผู้บริหาร 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการบริการอื่นใน

โรงพยาบาล)

คน

จ�านวนเตียง จ�านวนเตียงทั้งหมดที่สามารถรองรับการรักษาผู้ป่วย เตียง

ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากร ค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเดือน ค่าสวสัดกิารให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาล บาท

ค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินงานของ

โรงพยาบาล

ต้นทุนของโรงพยาบาลรัฐที่ใช้ในการบริหารงาน เช่น ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

บาท
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2. ข้อมูลส�าหรับวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพของโรงพยาบาลรัฐ สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2

ข้อมลูส�าหรบัวิเคราะห์ปัจจยัทีส่่งผลต่อความไม่มปีระสทิธภิาพของโรงพยาบาลรฐั สงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
จังหวัดเชียงใหม่

ตัวแปร สมมติฐาน ความสัมพันธ์

อัตราส่วนของจ�านวน

แพทย์ต่อบุคลากรอื่น ๆ

อัตราส่วนของจ�านวนแพทย์ต่อบุคลากรอื่น ๆ ที่ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้

ความไม่มีประสิทธิภาพของโรงพยาบาล เพิ่มขึ้น

-

จ�านวนเตียงที่ใช้จริง จ�านวนเตียงที่ใช้จริง ที่ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความไม่มีประสิทธิภาพ

ทางเทคนิคของโรงพยาบาล ลดลง

-

อัตราการครองเตียงของผู้

ป่วยใน

อัตราของการครองเตียงของผู้ป่วยใน ที่ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความ

ไม่มีประสิทธิภาพของโรงพยาบาล เพิ่มขึ้น

+

จ�านวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไปยัง

โรงพยาบาลอื่น

จ�านวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่น ที่ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้

ความไม่มีประสิทธิภาพของโรงพยาบาล เพิ่มขึ้น

+

จ�านวนผู้ที่เข้ารับบริการ

โดยใช้สิทธิ์หลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ

จ�านวนผู้เข้ารับบริการเป็นผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความไม่มีประสิทธิภาพของโรงพยาบาล ลดลง

-

วิธีการศึกษา

ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโรงพยาบาล จะใช้วิธีการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม (Data Envelopment  

Analysis : DEA) ภายใต้ข้อสมมติลักษณะการผลิตแบบผลได้ต่อขนาดคงที่ (Constant Return to Scale: CRS) 

ของ Charnes et al. (1978) ซึง่แสดงดังสมการที ่(1) - (4) และข้อสมมตลิกัษณะการผลติแบบผลได้ต่อขนาดแปรผนั 

(Variable Return to Scale: VRS) ของ Banker et al. (1984) ซึ่งแสดงดังสมการที่ (5) - (9) และประมาณค่า

โดยใช้โปรแกรม DEAP 2.1 

  Constant Return to Scale (CRS)

    Міn ө,λө    (1)

  Subject to ‒уі + Υλ ≥ 0    (2)

    өx ‒ Xλ ≥ 0    (3)

    λ ≥ 0     (4)

โดยที่ ө คือ ค่าคะแนนประสิทธิภาพของโรงพยาบาล λ คือ เวคเตอร์ของค่าคงที่ (ซึ่งมีขนาด N x 1) Ν คือ 

จ�านวนโรงพยาบาลรัฐสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ หรือ Decision Making Unit 

(DMUi) xі คือ เวคเตอร์ของปัจจัยน�าเข้าส�าหรับโรงพยาบาลที่ і (ซึ่ง і = 1, 2, …, 21) уі คือ เวคเตอร์ของผลผลิต
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ส�าหรับโรงพยาบาลที่ і (ซึ่ง і = 1, 2, …, 21) X คือ เวคเตอร์ของปัจจัยน�าเข้า (ซึ่งมีขนาด K x N) Υ คือ เวคเตอร์

ของผลผลิต (ซึ่งมีขนาด M x N) Κ คือ จ�านวนของปัจจัยน�าเข้า และ М คือ จ�านวนของผลผลิต

  Variable Return to Scale (VRS)

    Міn ө,λө    (5)

  Subject to ‒уі + Υλ ≥ 0    (6)

    өxі ‒ Xλ ≥ 0    (7)

    Ν1' λ = 1    (8)

    λ ≥ 0     (9)

  โดยที่ Ν1' คือ เวคเตอร์ของ 1 ซึ่งมีขนาด N x 1

ในส่วนของแบบจ�าลองที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความไม่มีประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของ

โรงพยาบาลรัฐ ท�าการวิเคราะห์โดยใช้แบบจ�าลองสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ด้วยโปรแกรม 

SPSS Version 11.5 โดยมีแบบจ�าลองที่ใช้ศึกษาความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิค (Inefficiency: IE) ข้อสมมติ

ลักษณะการผลิตแบบผลได้ต่อขนาดแปรผัน (VRS) เนื่องจากสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพเชิงเทคนิคท่ีแท้จริง 

(Pure Technical Efficiency) แสดงดังสมการที่ (10)

    IEVRS = 1 ‒ TEVRS   (10)

ทั้งน้ี โรงพยาบาลรัฐที่มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรทางสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ จะมีคะแนนประสิทธิภาพเท่ากับ 1.000 หากคะแนนประสิทธิภาพน้อยกว่า 1.000 แสดงว่า 

โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพที่ต�่ากว่าเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพในกลุ่มท่ีท�าการศึกษา กล่าวคือ  

โรงพยาบาลรัฐดังกล่าวมิได้อยู่บนเส้นประสิทธิภาพ 

ส�าหรับแบบจ�าลองสมการถดถอยพหุคูณเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไม่มีประสิทธิภาพในการ

ด�าเนินงานของโรงพยาบาลรัฐ แสดงดังสมการที่ (11)

  IEVRS = ß0 + ß1DvNit + β2BEDit+β3OCrateit+β4REFERit+β5UCit (11)

โดยที ่IE คอื ระดับความไม่มปีระสทิธภิาพของโรงพยาบาลรัฐท่ีได้จากการประมาณสมการเส้นห่อหุม้ (DEA) 

DvNit คือ อัตราส่วนของจ�านวนแพทย์ต่อจ�านวนของบุคลากรอื่น ๆ ในโรงพยาบาลที่ і ปีที่ і (ซึ่ง і = 1, 2, …, 

21 และ t = 1, 2, …, 5 หรือ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 – 2561) BEDit คือ จ�านวนเตียงที่แสดงให้เห็นถึงขนาดของ 

โรงพยาบาลที่ і ปีที่ t OCrateit คือ อัตราการครองเตียงของผู้ป่วยในของโรงพยาบาลที่ і ปีที ่t REFERit คือ

จ�านวนผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่ і ปีที่ t ที่ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่น และ UCit คือ สัดส่วนของผู้ที่เข้ารับบริการ

ที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของโรงพยาบาลที่ і ปีที่ t
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ผลการศึกษา

ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของโรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัด

เชียงใหม่

การศึกษาระดับประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของโรงพยาบาลด้วยวิธีการหาเส้นห่อหุ้ม (DEA) ใช้การ

วิเคราะห์แบบผลผลิตและปัจจัยการผลิตหลายชนิด (Multi Input and Output) โดยให้ผลผลิต คือ จ�านวนผู้ป่วย

นอก จ�านวนผู้ป่วยใน และจ�านวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการห้องฉุกเฉิน ส่วนปัจจัยน�าเข้า ได้แก่ จ�านวนแพทย์ จ�านวน

พยาบาล จ�านวนบุคลากรทางการแพทย์ ขนาดของโรงพยาบาล จ�านวนเตียง ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้

จ่ายในการด�าเนินงานของโรงพยาบาล ทั้งนี้ภายใต้ข้อสมมติผลได้ต่อขนาดแปรผัน (VRS) และผลได้ต่อขนาดคงที่ 

(CRS) ผลการวเิคราะห์ค่าคะแนนประสทิธภิาพการด�าเนนิงานตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 - 2561 ของโรงพยาบาลรฐั สงักัด

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 21 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสันทราย (DMU
1
) โรงพยาบาล

สนัป่าตอง (DMU
2
) โรงพยาบาลเทพรตันเวชชานุกลูฯ (DMU

3
) โรงพยาบาลเชียงดาว (DMU

4
) โรงพยาบาลดอยสะเกด็ 

(DMU
5
) โรงพยาบาลแม่แตง (DMU

6
) โรงพยาบาลแม่อาย (DMU

7
) โรงพยาบาลพร้าว (DMU

8
) โรงพยาบาลสนัก�าแพง 

(DMU
9
) โรงพยาบาลหางดง (DMU

10
) โรงพยาบาลฮอด (DMU

11
) โรงพยาบาลสะเมิง (DMU

12
) โรงพยาบาลอมก๋อย 

(DMU
13
) โรงพยาบาลสารภี (DMU

14
) โรงพยาบาลดอยเต่า (DMU

15
) โรงพยาบาลดอยหล่อ (DMU

16
) โรงพยาบาล

เวียงแหง (DMU
17
) โรงพยาบาลไชยปราการ (DMU

18
) โรงพยาบาลแม่วาง (DMU

19
) โรงพยาบาลแม่ออน (DMU

20
) 

และโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (DMU
21
) แสดงดังตารางที่ 3

จากตารางที่ 3 พบว่าภายใต้ผลตอบแทนต่อขนาดคงท่ี (CRS) ค่าคะแนนประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

โดยรวม (Overall Technical Efficiency) ของโรงพยาบาลทั้ง 21 แห่งในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2561 มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 0.927, 0.897, 0.947, 0.932 และ 0.833 ตามล�าดับ เมื่อพิจารณาพบว่ามีเพียงโรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่  

โรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลฯ และโรงพยาบาลหางดง โดยมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่า 

ค่าเฉลีย่ หรือมกีารด�าเนนิงานอย่างมปีระสทิธิภาพตลอดทัง้ช่วงระยะเวลา 5 ปีทีท่�าการศกึษา ในขณะทีโ่รงพยาบาล

สะเมงิ โรงพยาบาลดอยหล่อ โรงพยาบาลเวียงแหง และโรงพยาบาลแม่ออน ในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่ามีการด�าเนนิ

งานท่ีต�่ากว่าระดับประสิทธิภาพ ส่วนโรงพยาบาลที่เหลืออีก 14 แห่ง พบว่าในช่วงระยะเวลาที่ท�าการศึกษานั้น 

แต่ละโรงพยาบาลมีการด�าเนินงานอยู่ทั้งบนเส้นขอบเขตประสิทธิภาพ และต�่ากว่าประสิทธิภาพ

เมื่อวิเคราะห์ค่าคะแนนประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคภายใต้ผลได้ต่อขนาดแปรผัน (VRS) โดยคะแนน

ประสิทธิภาพที่ค�านวณได้จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพเชิงเทคนิคที่แท้จริง (Pure Technical Efficiency)  

ผลการศกึษาพบว่า ภาพรวมโรงพยาบาลท่ีน�ามาศกึษาทัง้หมด 21 แห่งในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2561 มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 

0.967, 0.907, 0.970, 0.982 และ 0.930 ตามล�าดบั และเม่ือพจิารณาแต่ละโรงพยาบาลในช่วงเวลาทีท่�าการศกึษา 

พบว่ามีโรงพยาบาล 11 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลฯ 

โรงพยาบาลพร้าว โรงพยาบาลหางดง โรงพยาบาลฮอด โรงพยาบาลสารภี โรงพยาบาลดอยเต่า โรงพยาบาลไชย

ปราการ โรงพยาบาลแม่วาง และโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่มีค่าประสิทธิภาพเชิงการ

ผลิต นั่นหมายความว่า โรงพยาบาลทั้ง 11 แห่งนี้สามารถใช้เทคโนโลยี องค์ความรู้ หรือปัจจัยน�าเข้าในระดับท่ี

เหมาะสม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า โรงพยาบาลทั้ง 11 แห่งมีประสิทธิภาพทางเทคนิค ในส่วนโรงพยาบาลที่เหลือ

อีก 10 แห่ง พบว่า ตลอดระยะเวลาที่ท�าการศึกษายังมีความด้อยประสิทธิภาพทางเทคนิค โดยมีสาเหตุมาจากการ

ใช้ปัจจัยน�าเข้าที่ไม่เหมาะสม



วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 256420

ในส่วนของค่าประสิทธิภาพต่อขนาด (Scale Efficiency : SE) ซึ่งค�านวณจาก TE
CRS

/TE
VRS

 โดยจะแสดง

ความด้อยประสิทธิภาพอันเนื่องจากการใช้ส่วนผสมของปัจจัยน�าเข้าที่ไม่เหมาะสม และการผลิตในขนาดที่ไม่

เหมาะสม พบว่า ภาพรวมโรงพยาบาลที่น�ามาศึกษาทั้งหมด 21 แห่งในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2561 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

0.957, 0.987, 0.976, 0.947 และ 0.880 ตามล�าดับ และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายปี พบว่าในปี พ.ศ. 2557  

โรงพยาบาลที่มีผลการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพต่อขนาด หรือมีค่าประสิทธิภาพต่อขนาด (SE) เท่ากับ 1 มีจ�านวน 

13 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลสนัทราย โรงพยาบาลสนัป่าตอง โรงพยาบาลเทพรตันเวชชานกุลูฯ โรงพยาบาล

เชียงดาว โรงพยาบาลดอยสะเก็ด โรงพยาบาลพร้าว โรงพยาบาลหางดง โรงพยาบาลฮอด โรงพยาบาลอมก๋อย 

โรงพยาบาลสารภี โรงพยาบาลดอยเต่า โรงพยาบาลไชยปราการ และโรงพยาบาลแม่วาง ที่มีค่าประสิทธิภาพสูง

กว่าค่าเฉลี่ย ส่วนโรงพยาบาลที่เหลืออีก 8 แห่ง พบว่ามีค่าประสิทธิภาพต่อขนาด (SE) น้อยกว่า 1 หรือมีความ

ด้อยประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากมีการผลิตในขนาดที่ไม่เหมาสม โดยมีการผลิตที่มีผลตอบแทนต่อขนาดเพิ่มขึ้น 

(Increasing Returns to Scale : IRS) ซึ่งหมายถึง โรงพยาบาลมีขนาดการผลิตน้อยกว่าจุดที่เหมาะสม ดังนั้น

โรงพยาบาลดังกล่าวสามารถเพิ่มสัดส่วนขนาดของปัจจัยการผลิตท่ีจะรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มข้ึน ท้ังนี้ยังเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของโรงพยาบาลได้อีกทางหนึ่งด้วย
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไม่มีประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของโรงพยาบาลรัฐ สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม (DEA)

ระดับความไม่มีประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของโรงพยาบาลรัฐ (IEVRS) สามารถค�านวณได้จากการน�า

ระดับประสิทธิภาพสูงสุดเท่ากับ 1.000 ลบด้วยระดับความประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของโรงพยาบาล 

แต่ละแห่ง จากนัน้ท�าการวเิคราะห์ด้วยการวเิคราะห์ถดถอยพหคุณู (Multiple Regressions) ด้วยโปรแกรม SPSS 

Version 11.5 ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไม่มีประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของโรงพยาบาลรัฐ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ ค่า t-statistic

Constant - 15.526 - 1.280

DnV 1.334 1.920*

BED - 1.647 1.850**

OCrate - 1.705 - 0.740

REFER 1.635 3.142**

UC - 0.445 0.374*

R - Square  0.435

Adjusted R - Square 0.392

ที่มา: จากการวิเคราะห์โปรแกรม SPSS Version 11.5

หมายเหตุ: *, ** คือ มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 และ 0.05 ตามล�าดับ

  ตัวแปรตาม คือ ระดับความไม่มีประสิทธิภาพของโรงพยาบาลที่ і (IEVRS)

ผลการศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความไม่มปีระสทิธภิาพในการด�าเนนิงานของโรงพยาบาลรฐั ในตารางที ่4 

พบว่า จ�านวนเตียงที่ใช้จริง (BED) และจ�านวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่น (REFER) มีอิทธิพลต่อความไม่มี

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของโรงพยาบาลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยจ�านวนเตียงที่ใช้อยู่จริง 

(BED) มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 1.647 และมีเครื่องหมายลบ หมายความว่า ถ้าจ�านวนเตียงเพิ่มขึ้น 1 เตียง จะท�าให้

ระดับความไม่มีประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของโรงพยาบาลลดลงเท่ากับร้อยละ 1.647 กล่าวคือ ประสิทธิภาพ

ในการด�าเนินงานเพิ่มสูงขึ้นเมื่อจ�านวนเตียงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากจ�านวนเตียงที่เพิ่มขึ้นท�าให้โรงพยาบาลสามารถ

รองรับจ�านวนผู้ป่วยในได้เพิ่มมากขึ้น การกระจายของเจ้าหน้าที่ทั้งพยาบาลและแพทย์ที่จะต้องมาดูแลผู้ป่วยต้อง

ดูแลมากขึ้นท�าให้มีประสิทธิภาพในการด�าเนินงานเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 จ�านวนผู้ป่วยที่ส่ง

ต่อไปยังโรงพยาบาลอื่น (REFER) มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 1.635 และมีเครื่องหมายบวก หมายความว่า ถ้าจ�านวน



JOURNAL OF ECONOMICS MAEJO UNIVERSITY VOL.1, NO.1 JANUARY - JUNE 2021 23

ผู้ป่วยที่ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นเพ่ิมขึ้น 1 คน จะท�าให้ระดับความไม่มีประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของ 

โรงพยาบาลเพิม่ขึน้เท่ากบัร้อยละ 1.635 ทัง้น้ีเนือ่งจากการทีส่่งต่อผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาลอืน่ แสดงถงึความสามารถ

ในการจดัการ หรอืการด�าเนนิงานของโรงพยาบาลดงักล่าวมปัีญหา เนือ่งจากการส่งต่อผูป่้วยนัน้ โรงพยาบาลจะใช้

ทรัพยากรของโรงพยาบาลอย่างไม่คุ้มค่า อีกทั้งยังต้องตามไปชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลที่ส่งต่อไป

ด้วยเป็นผลให้ความมีประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของโรงพยาบาลลดลง

เมื่อพิจารณาที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.10 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพในการด�าเนิน

งานของโรงพยาบาลนอกจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ได้แก่ อัตราส่วนของแพทย์ต่อบุคลากรอื่น ๆ (DvN) และ

สัดส่วนของผู้ที่เข้ารับบริการที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) โดยอัตราส่วนของแพทย์ต่อบุคลากรอื่น ๆ  

(DnV) มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 1.334 และมีเครื่องหมายบวก หมายความว่า เมื่ออัตราส่วนของแพทย์ต่อบุคลากร

อื่น ๆ  เพิ่มขึ้น 1 คน จะท�าให้ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของโรงพยาบาลลดลงร้อยละ 1.334 ทั้งนี้เนื่องมาจาก

หากมกีารเพิม่จ�านวนแพทย์มากเกนิกว่าจ�านวนบคุคลากรอืน่ ๆ  ทัง้พยาบาลและบคุลากรสนบัสนนุ จะส่งผลให้การ

ท�างานของแพทย์ไม่มปีระสทิธภิาพ เนือ่งจากแพทย์ต้องรอการคดักรองผูป่้วยก่อนตรวจรกัษาทกุครัง้ เมือ่มจี�านวนผู้

ป่วยรอตรวจจ�านวนมากแต่พยาบาลและบุคลากรสนบัสนนุอืน่ ๆ  มจี�านวนน้อย จะส่งผลต่อเนือ่งให้การท�างานของ

แพทย์ล่าช้าตามไปด้วย ซึง่เป็นการลดประสทิธภิาพการด�าเนนิงานของโรงพยาบาล ในส่วนของปัจจยัสดัส่วนของผู้

ท่ีเข้ารบับรกิารทีใ่ช้สทิธิหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(UC) พบว่า มค่ีาสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.445 และมเีครือ่งหมาย

เป็นลบ หมายความว่า เมื่อสัดส่วนของผู้ที่เข้ารับบริการท่ีใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มข้ึนร้อยละ 1  

จะส่งผลให้ประสิทธภิาพในการด�าเนนิงานของโรงพยาบาลเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.445 ทัง้นีเ้นือ่งจากการทีม่จี�านวนผูเ้ข้า

รับการรักษาพยาบาลด้วยการใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะท�าให้โรงพยาบาลจะต้องมีการบริหารการใช้

ทรัพยากรทั้งบุคคลากรและวัสดุอุปกรณ์ (เช่น เตียง เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ) อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้ประสิทธิภาพ

ในการด�าเนินงานของโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น

เมื่อพิจารณาค่าสถิติที่ได้จากการประมาณค่าสมการ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ (R2) มีค่าเท่ากับ 

0.435 ซึ่งหมายความว่า ตัวแปรอิสระในแบบจ�าลอง ได้แก่ อัตราส่วนของแพทย์ต่อบุคคลากรอื่น ๆ (DnV) จ�านวน

เตียง (BED) อตัราการครองเตียงของผู้ป่วยใน (OCrate) จ�านวนผูป่้วยทีส่่งต่อไปยงัโรงพยาบาลอืน่ (REFER) สดัส่วน

ของผูท้ีเ่ข้ารบับรกิารทีใ่ช้สทิธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(UC) สามารถอธบิายความไม่มปีระสทิธภิาพในการด�าเนนิ

งานของโรงพยาบาลรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร้อยละ 43.5 ส่วนที่เหลือเกิดจากอิทธิพล

ของตัวแปรอื่น ๆ ที่มิได้น�ามาอธิบายในการศึกษาครั้งนี้

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ผลการศกึษาประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานของโรงพยาบาลรฐั สงักดักระทรวงสาธารณสขุ จงัหวดัเชียงใหม่ 

ด้วยวิธีวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม (DEA) ของการด�าเนินงานของโรงพยาบาลทั้ง 21 แห่ง ในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2561 

เมื่อพิจารณาตามขนาดของโรงพยาบาล พบว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีคะแนนประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่อเทียบกับ

โรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็กขนาด เนื่องจากขนาดของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อจ�านวน 

ผูป่้วย อตัราการครองเตียงทีเ่ต็มความสามารถของโรงพยาบาล สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ วฒัน์ชัย จรญูวรรธนะ  

(2551) ทีศ่กึษาพบว่าโรงพยาบาลทัว่ไป ซึง่มขีนาดใหญ่ มค่ีาเฉลีย่ประสทิธภิาพสงูกว่าโรงพยาบาลชมุชน ทีม่ขีนาด

เล็ก โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงพยาบาล คือจ�านวนเตียงของโรงพยาบาล อัตราการครองเตียง และ
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จ�านวนผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวคือ หากโรงพยาบาลมีจ�านวนผู้ป่วยในเต็มตามจ�านวนเตียงของ

โรงพยาบาล ซึง่โรงพยาบาลได้ใช้ทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างเตม็ความสามารถและมปีระสทิธภิาพ สดัส่วนของผูร้บับรกิาร

ที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้โรงพยาบาลมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถบริหารทรัพยากร

และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ส�าหรบัผลการศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความไม่มปีระสทิธภิาพในการด�าเนนิงานของโรงพยาบาลรฐั สงักดั

กระทรวงสาธารณสุข จงัหวดัเชียงใหม่ จากการศกึษาปัจจยัท่ีมอีทิธิพลต่อความไม่มปีระสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน

ของโรงพยาบาล พบว่าผลการศึกษามผีลของปัจจัยอตัราส่วนของแพทย์ต่อบุคลากรอืน่ ๆ  จ�านวนเตียง จ�านวนผูป่้วย

ที่ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่น ๆ และสัดส่วนของผู้รับบริการที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนทางด้าน

ปัจจัยทีส่่งผลต่อความไม่มปีระสทิธภิาพของโรงพยาบาล คอื บุคลากรทางการแพทย์ เนือ่งมาจากจ�านวนผูป่้วยท่ีเพิม่

มากขึน้ กบัอตัราส่วนของจ�านวนแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ท�าให้ประสทิธภิาพโดยรวมของโรงพยาบาลลด

ลง ดงันัน้โรงพยาบาลต้องพยายามหาแนวทางในการสร้างแรงจงูใจให้แพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ทีป่ฏบิติังาน

ในโรงพยาบาลมีแรงจูงใจในการท�างานให้กับโรงพยาบาล ทั้งนี้เนื่องจากโรงพยาบาลถือเป็นองค์กรทางด้านบริการ 

ดังนั้นบุคลากรที่ท�างานในโรงพยาบาลจึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการท�าให้องค์กรพัฒนาประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

ผลที่ได้มาจากการศึกษาท้ังจากการศึกษาระดับประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของโรงพยาบาลรัฐ สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ สามารถน�ามาจัดท�าเป็นข้อเสนอแนะเสนอต่อโรงพยาบาลและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. โรงพยาบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพในกลุ่มโรงพยาบาลที่ท�าการ

ศึกษากล่าวคือ โรงพยาบาลในกลุ่มนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพท้ังนี้สิ่งท่ีควร

พิจารณาเป็นประเด็นแรกคือพิจารณาในส่วนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นปัจจัย

ที่สามารถแก้ไขได้ง่าย และมิต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.1 จ�านวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ควรมีในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยจนเกิน

ไป เนื่องจากการที่จ�านวนบุคลากรทางการแพทย์น้อยเกินไปส่งผลต่อประสิทธิภาพการด�าเนินงานที่ลดลงโดยอาจ

พจิารณาจากจ�านวนแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์จากตวัอย่างของโรงพยาบาลทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยพจิารณา

ขนาดและที่ตั้งของโรงพยาบาลร่วมด้วย

1.2 จ�านวนเตียงทีใ่ช้จรงิควรเต็มความสามารถ และหากโรงพยาบาลใดมคีวามพร้อมทีจ่ะขยายขนาดของ

โรงพยาบาลแสดงให้เหน็ถงึความมปีระสทิธภิาพของโรงพยาบาลในการรองรบัผูป่้วยทีเ่พิม่ขึน้ ควรเสนอต่อหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายโรงพยาบาลทั้งนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของโรงพยาบาลได้ทางหนึ่งด้วย

1.3 จ�านวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่น โรงพยาบาลควรมีข้อก�าหนดในการส่งต่อผู้ป่วย เช่น 

พิจารณาจากความรุนแรงของโรค และความสามารถในการรักษาของโรงพยาบาล เนื่องจากการส่งต่อผู้ป่วยก่อให้

เกิดค่าใช้จ่ายและโรงพยาบาลติดตามจ่ายค่ารกัษาพยาบาล ส่งผลให้ประสทิธภิาพในการด�าเนินงานของโรงพยาบาล

ลดลง จึงควรควบคุมปริมาณผู้ป่วยที่ส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่นส่งเฉพาะผู้ป่วยที่มีความเป็นจริงเท่านั้น แต่ปัจจัยด้าน

จ�านวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นอาจไม่สามารถอธิบายได้ในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการศึกษาช่วงระหว่าง

ปี พ.ศ. 2557 - 2561 ซึ่งในปี พ.ศ. 2552 ทางรัฐบาลได้ประกาศนโยบายการจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ส่งต่อ  
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ไปยังโรงพยาบาลอื่น มาเป็นการเบิกตรงจากส่วนกลาง กล่าวคือ เมื่อมีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่น  

โรงพยาบาลที่เป็นผู้รับผู้ป่วยเมื่อท�าการรักษาผู้ป่วยแล้วจะท�าการเบิกค่าใช้จ่ายจากส่วนกลางได้โดยตรงโดยท่ี 

ไม่ต้องให้โรงพยาบาลที่ส่งมาเป็นผู้ตามจ่ายอีกต่อไป ดังนั้นท�าให้ปัจจัยดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยที่อธิบายความไม่มี

ประสทิธภิาพได้ลดลง แต่อย่างไรกต็ามปัจจยัด้านจ�านวนผูป่้วยทีส่่งต่อไปยงัโรงพยาบาลอืน่ยงัมปีระโยชน์เนือ่งจาก

หากจ�านวนผู้ป่วยที่ส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่นมีมากแสดงว่า โรงพยาบาลท่ีส่งไม่มีความสามารถในการรักษาผู้ป่วย 

เท่าที่ควร แสดงว่าโรงพยาบาลดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ

1.4 สัดส่วนของผูท้ีเ่ข้ารบับริการทีใ่ช้สทิธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิเมือ่มผีูล้งทะเบียนใช้สทิธิข์องหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติท�าให้โรงพยาบาลมีรายได้จากค่าใช้จ่ายรายหัวในการบริหารของโรงพยาบาล โรงพยาบาล

จ�าต้องบริหารงบประมาณจ�ากดัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เช่น โรงพยาบาลมกีารแยกวเิคราะห์งบประมาณในส่วนของ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั้งรายรับจากค่าใช้จ่ายรายหัวและรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรในการรักษา 

ผู้ป่วยที่ใช้ และหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้มีการรักษาที่ได้มาตรฐานภายในงบประมาณที่ได้รับ เพื่อมิให้ 

โรงพยาบาลต้องไปใช้งบประมาณในส่วนอืน่มาทดแทน ดงันัน้โรงพยาบาลต้องพฒันาประสทิธภิาพและหาแนวทาง

ในการควบคุมค่าใช้จ่ายโดยยังสามารถรักษาผู้ป่วยได้มาตรฐานคงเดิม

2. โรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ควรมีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพในระยะ

ยาวและยั่งยืน เพื่อไม่ให้โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพลดลง กล่าวคือ โรงพยาบาลควรให้ความสนใจมิใช่เฉพาะด้าน

ปริมาณควรให้ความส�าคัญการพัฒนาด้านคุณภาพร่วมด้วย เช่น พิจารณาถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยออก

จากโรงพยาบาลร่วมด้วย เพื่อให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาอยู่เสมอ
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การประมาณการสมการต้นทุนรวมโรงพยาบาลทั่วไปในประเทศไทย

Estimation of the Total Cost Equation of General Hospitals 

in Thailand
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บทคดัย่อ

การประมาณการสมการต้นทุนรวมของโรงพยาบาลทั่วไป เป็นการศึกษาในมุมของผู้ให้บริการเท่านั้น  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแบบจ�าลองต้นทุนของโรงพยาบาลท่ัวไป และศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อต้นทุนรวมของ 

โรงพยาบาลทั่วไป จ�านวน 17 แห่ง โดยใช้แบบจ�าลองการวิเคราะห์การถดถอยแบบพาแนล ผลการศึกษาพบว่า 

ระดับความเสี่ยงทางการเงิน อัตราครองเตียง จ�านวนเตียงตามกรอบ ค่าน�้าหนักสัมพัทธ์ท่ีปรับตามวันนอน และ

ค่าเฉลี่ยน�้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามวันนอน มีความสัมพันธ์กับต้นทุนรวมของโรงพยาบาลในระยะยาว โดยจ�านวน

เตยีงตามกรอบเป็นตัวชีว้ดัทีม่ผีลต่อต้นทนุรวมโรงพยาบาลมากทีส่ดุ อตัราครองเตยีงมผีลต่อต้นทนุรวมโรงพยาบาล

ที่น้อยสุด และต้นทุนรวมไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

ค�าส�าคัญ: สมการต้นทุนรวม, โรงพยาบาลทั่วไป, แบบจ�าลองการถดถอยแบบพาแนล

ABSTRACT

The estimation of the total cost equation of general hospitals is studied in the perspective 

of service providers. The objectives are to create a cost model for general hospitals and to study 

the factors affecting the total cost of 17 general hospitals by using the panel regression model. 

The results found that financial risk level, bed occupancy rate, number of beds, adjusted relative 

weights, and case mix index are related to the total cost of the hospitals in the long term. The 

number of beds has the most significant effect on the hospitals’ expense, while the occupancy 

rate has the least impact. Moreover, the total cost of the hospitals does not change over time.

Keywords: Total Cost Equation, General Hospitals, Panel Regression Model
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ที่มาและความส�าคัญ

ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ

ประชากร น�ามาสู่การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ครอบคลุมประชาชนไทยทุกคนให้ได้รับการรักษาพยาบาลและเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมกัน จากเดิมที่เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการโดยตรง ซึ่งก�าหนดราคาตามรายช้ินงานบริการผู้ป่วยแต่ละราย ถูกปรับเป็นการจัดสรร

งบประมาณที่ด�าเนินการภายใต้ 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�านักงานประกันสังคม 

และกรมบัญชีกลาง โดยแต่ละหน่วยงานมีกลไกการจ่ายเงินและสิทธิประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน และ

รายรับจากการให้บริการ หรือจากการเบิกชดเชยค่าบริการจากหน่วยงานทั้ง 3 ยังมีความแตกต่างกันมาก ส่งผลให้ 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหลายแห่งได้รับผลกระทบทางด้านการเงินจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ไม่เพียงพอ หลายแห่งประสบปัญหาวิกฤตทางการเงินระดับรุนแรง อีกทั้งยังขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างมาก

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลรัฐ 558 แห่ง จาก 896 แห่ง มีเงินบ�ารุงติดลบ เป็นเงินทั้งสิ้นจ�านวน  

12,701 ล้านบาท อยู่ในระดับ 7 (ตามการจัดระดับความเสี่ยงฐานะการเงินโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข) 

ซ่ึงเป็นระดับวิกฤติที่สูงที่สุด และรุนแรงมากที่สุด จ�านวน 87 แห่ง รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 1,989.96 ล้านบาท  

รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1

โรงพยาบาลที่เงินบ�ารุงติดลบในปี 2560

ประเภท จ�านวน (แห่ง) ขาดทุน (ล้านบาท) หมายเหตุ

โรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลทั่วไป

โรงพยาบาลศูนย์

494

52

12

8,885

2,890

926

วิกฤติระดับ 7 จ�านวน 81 แห่ง

วิกฤติระดับ 7 จ�านวน 6 แห่ง

รวม 558 12,701

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข (2560)

โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ประจ�าจังหวัด หรืออ�าเภอ  

ทีม่ขีนาดใหญ่ ให้บรกิารระดับตติยภมู ิมศัีกยภาพและขดีความสามารถรองรบัผูป่้วยทีม่กีารรกัษายุง่ยากซบัซ้อนระดบั 

เชี่ยวชาญ มแีพทย์และพยาบาลเฉพาะทางสาขาหลักทุกสาขา และสาขารองที่จ�าเป็น ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ท่ีรวมด้านบคุลากร ค่าใช้จ่ายด้านยา เวชภณัฑ์ ค่าสาธารณปูโภค ท�าให้งบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรรในการด�าเนนิงาน

ด้านสาธารณสุขมีอยู่อย่างจ�ากัด จากข้อมูลทางการเงินพบว่าโรงพยาบาลหลายแห่งต้องประสบกับปัญหาทางการ

เงินและขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างมาก (วารุณี สิทธิรังสรรค์, 2560) จึงเกิดประเด็นค�าถามว่างบประมาณ

ที่โรงพยาบาลได้รับจัดสรรมาในแต่ละปีน้ันเพียงพอหรือไม่ และโรงพยาบาลจะมีวิธีการปรับตัวอย่างไรเพื่อให้ 

โรงพยาบาลสามารถด�ารงอยู่ได้ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ�ากัด แล้วปัจจัยใดเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อต้นทุน

รวมของโรงพยาบาล
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อสร้างแบบจ�าลองต้นทุนรวมโรงพยาบาลทั่วไป

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนรวมโรงพยาบาลทั่วไป

วิธีการศึกษา

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา เป็นข้อมูลตัวชี้วัดการให้บริการของโรงพยาบาลในประเทศไทยระดับโรงพยาบาล

ทั่วไป (รพท.) จ�านวน 17 โรงพยาบาล ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 

กนัยายน 2560 ภายใต้สมมติฐานว่าผูป่้วยในมผีลต่อต้นทนุรวมโรงพยาบาล โดยก�าหนดให้ตวัชีว้ดัการให้บรกิารของ

โรงพยาบาลเป็นข้อมูลปัจจัยน�าเข้า แล้วใช้ตัวแบบ Fixed Effect และ Random Effect ในการประมาณค่าเพื่อให้

ได้ผลลพัธ์เป็นสมการต้นทนุรวมออกมา และวดัประสทิธภิาพตวัแบบจาก Hausman Test จากนัน้จงึประเมนิปัจจยั

ที่มีผลต่อต้นทุนรวม เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีวิธีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. จัดเตรียมข้อมูล

โดยใช้ข้อมูลแต่ละตัวแปร รายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

ประเภทข้อมูล ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ค�าอธิบาย และหน่วยของข้อมูล สัญลักษณ์

1. ตัวแปรต้น ระดับความเสี่ยงทางการเงิน ระดับความเสี่ยงฐานะการเงินโรงพยาบาล 

วัดตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 

0 - 7 (หน่วย : อันดับ)

Rit

อัตราครองเตียง ร้อยละการใช้เตียงของผู้ป่วยใน (หน่วย : 

ร้อยละ)
Oit

จ�านวนเตียงตามกรอบ จ�านวนเตียงที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดให้มี 

ตามศักยภาพหรือขนาดของโรงพยาบาล 

(หน่วย : เตียง)

Bit

ค่าน�้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับ

ตามวันนอน

ค่าน�้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามวันนอน 

(หน่วย : คะแนน)
AdjRWit

ค่าเฉลี่ยน�้าหนักสัมพัทธ์ที่

ปรับตามวันนอน

ค่าน�้าหนักสัมพัทธ์ที่ใช้เป็นเกณฑ์การนอน

โรงพยาบาลของผู้ป่วย (หน่วย : คะแนน)
CMIit

2. ตัวแปรตาม ต้นทุนรวมโรงพยาบาล

ทั่วไป

ต้นทุนรวมของโรงพยาบาลทั่วไป 

(หน่วย : บาท)
TCit



JOURNAL OF ECONOMICS MAEJO UNIVERSITY VOL.1, NO.1 JANUARY - JUNE 2021 29

ทัง้น้ีในการค�านวณอตัราครองเตียง ค่าน�า้หนกัสมัพทัธ์ทีป่รบัตามวนันอน และค่าเฉลีย่น�า้หนกัสมัพทัธ์ทีป่รบั

ตามวันนอน สามารถค�านวณได้ดังนี้

- อัตราครองเตียง    =
จ�านวนวันนอนของผู้ป่วยใน (วัน) x 100

จ�านวนเตียงตามกรอบ x 365

- ค่าน�า้หนักสมัพทัธ์ทีป่รบัตามวนันอนค�านวณจากโปรแกรม ThaiDRG6.2 ส�าหรบัข้าราชการของกรมบญัชี

กลาง และ ThaiDRG5 ส�าหรับคนไข้ส�านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ

- ค่าเฉลี่ยน�้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามวันนอน =
ค่าน�้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามวันนอน

จ�านวนผู้ป่วยในที่จ�าหน่ายทั้งหมด

2. วิเคราะห์ข้อมูล

การสร้างแบบจ�าลองต้นทุนรวมโรงพยาบาลทั่วไป เป็นการศึกษาในมุมของผู้ให้บริการ ภายใต้สมมติฐานว่า

ผูป่้วยในมผีลต่อต้นทนุรวมของโรงพยาบาล ดงันัน้จงึวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้เครือ่งมอืเศรษฐมติ ิPanel Regression 

Model ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่ Fixed Effect Model (FEM) และ Random Effect Model (REM) จากนั้น

ทดสอบตวัแบบทัง้สอง เพือ่หาตัวแบบท่ีมคีวามเหมาะสมท่ีสดุโดยวธิ ีHausman Test โดยมข้ัีนตอนการทดสอบ ดงันี้

2.1 ทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธี Granger Causality  

เพือ่ทดสอบการเปลีย่นแปลงของตวัแปรต้น เป็นสาเหตขุองการเปลีย่นแปลงตวัแปรตาม หรือการเปลีย่นแปลงของ

ตัวแปรตาม เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงตัวแปรต้น

2.2 ทดสอบความนิ่งของข้อมูลแบบพาแนล (Panel Unit Root Test)

2.3 ประมาณการแบบจ�าลองโดย Panel Regression Model ด้วยวิธี Fixed Effect Model และ 

Random Effect Model แสดงดังสมการที่ (1)

  TCit = β1Rit + β2Uit + β3Bit + β4AdjRWit + β5CMIit + αi + uit  (1)

2.4 ทดสอบตัวแบบทั้ง 2 เพื่อหาตัวแบบที่มีความเหมาะสมที่สุดโดยวิธี Hausman Test

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นซ่ึงเก่ียวข้องกับตัวช้ีวัดการให้บริการ ได้แก่ ระดับความเสี่ยง

ทางการเงิน (Rit) อัตราครองเตียง (Oit) จ�านวนเตียงตามกรอบ (Bit) ค่าน�้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามวันนอน (AdjR-
Wit) และค่าเฉลี่ยน�้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามวันนอน (CMIit) และตัวแปรตาม ได้แก่ ต้นทุนรวมโรงพยาบาลทั่วไป 

(TCit) ด้วยวิธี Granger Causality เพื่อทดสอบดูการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้น เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
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ตัวแปรตาม หรือไม่ หรือการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงตัวแปรต้น รายละเอียด

ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3

ผลการทดสอบ Granger Causality Test แบบรวม

Null Hypothesis Obs F-Statistic Prob.

Uit does not Granger Cause Rit

Rit does not Granger Cause Uit

51 0.318

0.056

0.729

0.946

Bit does not Granger Cause Rit

Rit does not Granger Cause Bit

51 0.456

70,695.8

0.637

6.E-81

AdjRWit does not Granger Cause Rit

Rit does not Granger Cause AdjRWit

51 2.937

0.296

0.063

0.745

CMIit does not Granger Cause Rit

Rit does not Granger Cause CMIit

51 2.531

0.927

0.091

0.403

TCit does not Granger Cause Rit

Rit does not Granger Cause TCit

51 0.704

1.071

0.500

0.351

Bit does not Granger Cause Uit

Uit does not Granger Cause Bit

51 5.369

- 4.427

0.008

1.000

CMIit does not Granger Cause Uit

Uit does not Granger Cause CMIit

51 1.647

0.369

0.204

0.694

TCit does not Granger Cause Uit

Uit does not Granger Cause TCit

51 0.018

5.451

0.982

0.008*

AdjRWit does not Granger Cause Bit

Bit does not Granger Cause AdjRWit

51 - 22.346

2.059

1.000

0.139

CMIit does not Granger Cause Bit

Bit does not Granger Cause CMIit

51 - 2.029

2.041

1.000

0.142

TCit does not Granger Cause Bit

Bit does not Granger Cause TCit

51 - 19.346

5.994

1.000

0.005**

CMIit does not Granger Cause AdjRWit

AdjRWit does not Granger Cause CMIit

51 0.434

1.726

0.650

0.189
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Null Hypothesis Obs F-Statistic Prob.

TCit does not Granger Cause AdjRWit

AdjRWit does not Granger Cause TCit

51 0.325

8.133

0.724

0.001***

TCit does not Granger Cause CMIit

CMIit does not Granger Cause TCit

51 0.558

0.671

0.576

0.516

ที่มา: ค�านวณจากโปรแกรม Eviews

หมายเหตุ: *** มีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01 ,** มีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 และ* มีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.10

จากการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลของตัวแปรต้นและตัวแปรตามในตารางที่ 2 จะเห็นว่าตัวชี้วัดการให้

บริการเป็นตัวก�าหนดต้นทุนรวมโรงพยาบาล และเมื่อทดสอบความนิ่งของข้อมูล ด้วยวิธี Levin, Lin & Chu (LLC) 

จ�านวนเตียงตามกรอบ (Bit) จ�านวนการสังเกตที่พบไม่เพียงพอส�าหรับทดสอบ Unit Root จึงไม่สามารถทดสอบ

ความนิ่งของตัวแปรดังกล่าวได้ ผลการทดสอบพบว่า ตัวแปรที่เหลือทุกตัวมีลักษณะนิ่ง จึงท�าการทดสอบความนิ่ง

ของ Log ต่อไป

ตารางที่ 4

ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูลโดยใช้ Panel Unit Root Test ที่ระดับ Log I (0)

Variable
Individual Individual and trends None

Statistic Prob. Statistic Prob. Statistic Prob.

logRit -5.778 0.000 -8.220 0.000 -0.424 0.336

logOit -27.277 0.000 -24.739 0.000 0.877 0.810

logRit - - - - 1.393 0.918

logAdjRWit -7.735 0.000 -46.642 0.000 5.201 1.000

logCMIit -25.480 0.000 -0.809 0.209 0.797 0.787

logTCit -5.929 0.000 -22.652 0.000 0.258 0.602

ที่มา: ค�านวณจากโปรแกรม EViews

จากการทดสอบ Panel Unit Root Test (ในตารางที่ 4) ทั้ง 3 รูปแบบ ประกอบด้วย Random Walk 

Process Model (หรือ None) Random Walk with Drift Model (หรือ Individual) และ Random Walk 

with Drift and Trend Model (หรือ Individual and Trends) พบว่า ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ข้อมูลมีลักษณะนิ่ง  

2 รูปแบบ จาก 3 รูปแบบ ดังนั้น จึงสรุปว่าตัวแปรทุกตัวมีลักษณะนิ่ง ที่ระดับ Log I (0) จากนั้นจึงท�าการทดสอบ

ความนิ่งของค่า Error เพื่อหาความสัมพันธ์ในระยะยาวของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม รายละเอียดดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5

ผลการทดสอบ Panel Unit Root Test ของค่า Error

Method Statistic Prob.

Levin, Lin & Chu t -45.298***  0.000

ที่มา: ค�านวณจากโปรแกรม Eviews

หมายเหตุ: *** มีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 5 เมื่อทดสอบ Panel Unit Root Test ของค่า Error พบว่า ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.01 ค่าสถิติ 

อยู่ในช่วงปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่าค่า Error มีลักษณะนิ่ง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ระดับความเสี่ยงทางการเงิน 

อตัราครองเตยีง จ�านวนเตียงตามกรอบ ค่าน�า้หนักสมัพทัธ์ท่ีปรบัตามวนันอน และค่าเฉลีย่น�า้หนกัสมัพัทธ์ท่ีปรบัตาม

วันนอน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2560 มีความสัมพันธ์กับต้นทุนรวมของโรงพยาบาลในระยะยาว

ตารางที่ 6

การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี Fixed Effect Model (FEM) และ Random Effect Model (REM)

Variable
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

FEM REM FEM REM FEM REM FEM REM

logR 0.049 0.028 0.037 0.034 1.337 0.810 0.186 0.420

logO 1.029** 0.117** 0.404 0.052 2.550 2.252 0.013 0.027

logB 1.206*** 0.366** 0.434 0.164 2.782 2.239 0.007 0.028

logAdjRW -0.128 0.502*** 0.338 0.160 -0.379 3.134 0.706 0.002

logCMI -0.465 -0.764 0.347 0.303 -1.342 -2.523 0.185 0.014

C 9.727*** 12.024*** 3.376 1.174 2.881 10.239 0.005 0.000

ที่มา: ค�านวณจากโปรแกรม Eviews 

หมายเหตุ: *** มีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01, ** มีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 7

ผลการทดสอบ Hausman Test

Weighted Statistics (REM)

R-squared 0.393 Mean dependent var 5.078

Adjusted R-squared 0.354 S.D. dependent var 0.166

S.E. of regression 0.133 Sum squared resid 1.406

F-statistic 10.222 Durbin-Watson stat 1.703

Prob(F-statistic) 0.000 Mean dependent var 5.078

R-squared 0.393 S.D. dependent var 0.166

Adjusted R-squared 0.354

Unweighted Statistics (FEM)

R-squared 0.726 Mean dependent var 19.617

Sum squared resid 4.319 Durbin-Watson stat 0.554

ที่มา: ค�านวณจากโปรแกรม Eviews

เมื่อประมาณการแบบจ�าลองโดยใช้ Panel Regression Model พบว่า ตัวชี้วัดการให้บริการในแบบจ�าลอง 

Fixed Effect Model (FEM) สามารถอธิบายต้นทุนรวมของโรงพยาบาลได้มากกว่าแบบจ�าลอง Random Effect 

Model (REM) ดังนั้นแบบจ�าลองของวิธี FEM มีความเหมาะสมกว่าแบบจ�าลองของวิธี REM ได้ตัวแบบ แสดงผล

ดังตารางที่ 6 และตารางที่ 7 ทั้งนี้ ผลการประมาณค่าสมการต้นทุนรวมเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยตัวชี้วัด

การให้บริการที่มีต่อต้นทุนรวมโรงพยาบาลทั่วไปแสดงผลดังสมการที่ (2)

  logTCit = 1.029 logOit + 1.206 logBit + 9.727it    (2)

ผลการประมาณค่าในสมการที่ (2) พบว่า อัตราครองเตียง (logOit) จ�านวนเตียงตามกรอบ (logBit) และ 

Time Fixed Effect (C) มีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ต่อต้นทุนรวมของโรงพยาบาลอย่างมี

นัยส�าคัญ โดยอัตราครองเตียง (logOit) มีความสัมพันธ์กับต้นทุนรวมของโรงพยาบาลทั่วไป (logTCit) ในทิศทาง

เดียวกันอย่างมีนัยส�าคัญ กล่าวคือ หากอัตราครองเตียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.000 ขณะที่ตัวชี้วัดการให้บริการอื่นคงที่ 

ต้นทุนรวมโรงพยาบาลทั่วไปจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.029 ในขณะที่จ�านวนเตียงตามกรอบ (logBit) มีความสัมพันธ์กับ

ต้นทนุรวมของโรงพยาบาลทัว่ไป (logTCit) ในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัส�าคญั กล่าวคอื หากจ�านวนเตยีงตามกรอบ

เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.000 ขณะทีต่วัชีว้ดัการให้บรกิารอืน่คงที ่ต้นทนุรวมโรงพยาบาลจะเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.206 นอกจาก

นี้ค่า Time Invariant Variable หรือ Time Fixed Effect (C) มีผลต่อต้นทุนรวมของโรงพยาบาลทั่วไป (logTCit) 
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อย่างมีนัยส�าคัญ โดยมีค่าคงที่เท่ากับ 9.727 ซึ่งแสดงถึง ต้นทุนรวมที่ไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

หากพิจารณาระดับความมีนัยส�าคัญของแต่ละตัวชี้วัดการให้บริการ พบว่า จ�านวนเตียงตามกรอบเป็น 

ตัวชีว้ดัทีม่ผีลต่อต้นทนุรวมโรงพยาบาลมากทีส่ดุ และอตัราครองเตยีงมผีลต่อต้นทนุรวมน้อยทีส่ดุ โดยจ�านวนเตยีง

ตามกรอบเป็นจ�านวนเตียงที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดขึ้นตามขนาดและศักยภาพของโรงพยาบาล และอัตรา

ครองเตยีงเป็นร้อยละการใช้เตียงของผูป่้วยใน ทีแ่สดงถึงจ�านวนวนันอนของผูป่้วยต่อจ�านวนเตยีงตามกรอบในระยะ

เวลา 1 ปี เหน็ได้ชดัว่าอตัราครองเตียงค�านวณจากจ�านวนเตยีงตามกรอบ ซึง่จ�านวนเตยีงตามกรอบมกัจะสมัพนัธ์กบั

จ�านวนประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบและขีดความสามารถหรือศักยภาพของโรงพยาบาล แต่เกณฑ์จ�านวนเตียง

ที่ควรมีของโรงพยาบาลแต่ละแห่งนั้นยังมีความยุ่งยากในการก�าหนด เนื่องจากสัดส่วนของประชากรในแต่ละพื้นที่

อาจแตกต่างกนัตามบรบิท และเกณฑ์ขดีความสามารถหรอืศกัยภาพของโรงพยาบาล ยงัมปัีญหาเรือ่งการขาดแคลน

บุคลากรทางแพทย์ เนื่องจากการมีแพทย์เฉพาะทางไม่ครบ 4 สาขาหลักตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด จะส่ง

ผลให้ไม่สามารถปรบัระดบัขนาดโรงพยาบาลได้ การเพิม่หรอืลดจ�านวนเตยีง มผีลต่อการจดัการทรพัยากรและการ

จัดสรรงบประมาณเป็นอย่างมาก เช่น อัตราก�าลัง บุคลากร ครุภัณฑ์ ยา เวชภัณฑ์ หอพักผู้ป่วย อาคารสิ่งก่อสร้าง 

เป็นต้น รวมถึงประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการ ดังนั้นการลดจ�านวนเตียงคงเป็นไปได้ยาก และขัดกับ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) จุดเน้นหนักระยะ 18 เดือน เรื่อง ระบบบริการสุขภาพ  

เร่ืองย่อย การลดความแออดั และ ลดเวลารอคอยในการส่งต่อผูป่้วย ทีท่�าได้โดยการเพ่ิมจ�านวนเตยีงและลดจ�านวน

ผูป่้วยใน จากการลดความเจบ็ป่วยของประชาชน และหรอืกระจายจ�านวนผูป่้วยในไปยงัหอผูป่้วยหรอืโรงพยาบาล

อืน่ จ�านวนวนันอนโรงพยาบาลเป็นตวัชีว้ดัคณุภาพและประเมนิผลการรกัษาพยาบาลทีส่�าคญั แสดงให้เหน็ถงึเตยีง

หนึง่ ๆ  สามารถรองรบัผูป่้วยในให้นอนพกัรกัษาตัวในโรงพยาบาลได้นานกีว่นั มคีวามส�าคญัต่ออตัราครองเตยีง และ

อตัราหมนุเวยีนเวยีนเตียง ฉะนัน้เพือ่ลดต้นทนุรวมของโรงพยาบาล โรงพยาบาลควรลดจ�านวนวนันอนทีไ่ม่จ�าเป็นลง

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาน้ีได้ท�าการประมาณการแบบจ�าลองต้นทุนรวมของโรงพยาบาล จากแบบจ�าลองพาแนลของ 

ตวัชีวั้ดการให้บริการ ประกอบด้วย ระดับความเสีย่งทางการเงิน อตัราครองเตยีง จ�านวนเตยีงตามกรอบ ค่าน�า้หนกั 

สัมพัทธ์ที่ปรับตามวันนอน และค่าเฉลี่ยน�้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามวันนอน โดยใช้ข้อมูลพาแนลรายปี 5 ปี ตั้งแต่ 

ปีงบประมาณ 2556 ถงึ 2560 (1 ตลุาคม 2556 ถงึ 30 กนัยายน 2560) จากโรงพยาบาลระดบัทัว่ไปในประเทศไทย 

จ�านวน 17 แห่ง ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ป่วยในมีผลต่อต้นทุนรวมของโรงพยาบาล ผลการศึกษาพบว่า อัตรา 

ครองเตียง และจ�านวนเตยีงตามกรอบ มผีลต่อต้นทนุรวมของโรงพยาบาลในทิศทางเดยีวกันอย่างมนียัส�าคญั และต้นทุน 

รวมไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยจ�านวนเตียงตามกรอบเป็นตัวชี้วัดที่มีผลต่อต้นทุนรวมของโรงพยาบาล

มากที่สุด และอัตราครองเตียงมีผลต่อต้นทุนรวมของโรงพยาบาลน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

(อนู แน่นหนา และคณะ, 2555) ทีศึ่กษาตัวแปรทีส่�าคัญท่ีมีผลต่อต้นทุนรวมของโรงพยาบาล จ�านวน 52 แห่ง ด้วยวิธ ี 

Translog พบว่า จ�านวนผู้ป่วยในทั้งหมด และอัตราการรับเข้าแบบส่งต่อ เป็นสองปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อต้นทุน

รวมโรงพยาบาล นอกจากนีผ้ลการวจิยัยงัสอดคล้องกับผลการศกึษาของ (Breyer, 1987) ทีศ่กึษาฟังก์ชันต้นทนุของ

โรงพยาบาลอย่างเฉพาะเจาะจง พบว่า จ�านวนเตยีงและอตัราครองเตยีงมผีลต่อต้นทนุรวมของโรงพยาบาล รวมถงึ

ผลการศึกษาของ (Judith and Lester, 1970) ที่ศึกษาฟังก์ชันต้นทุนโรงพยาบาล พบว่า ค่าใช้จ่ายโดยประมาณมี

แนวโน้มที่จะอ่อนไหวต่อการก�าหนดฟังก์ชัน และฟังก์ชันต่อต้นทุนอาจเปลี่ยนไปตามกาลเวลา
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จากนโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพ ที่เน้นการสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพของการบริการ ภายใต้

ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้รับบริการอย่างท่ัวถึง ได้รับการรักษาพยาบาล

เมื่อมีความจ�าเป็นทางสุขภาพ ไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่าย และลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม ส่งผลให้โรงพยาบาล

มีผลประกอบการขาดทุน เงินบ�ารุงโรงพยาบาลลดลงอย่างน่าวิตก ประสบวิกฤติทางการเงินระดับรุนแรงขึ้นและ

ขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างมาก การศึกษานี้เป็นการสร้างแบบจ�าลองต้นทุนรวมของโรงพยาบาล เพื่อหา

ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนรวมของโรงพยาบาล ผลการศึกษาพบว่า โรงพยาบาลควรลดจ�านวนวันนอนลง เนื่องจาก

การพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนานส่งผลกระทบด้านลบต่อผู้ป่วยและครอบครัว โรงพยาบาล ตลอดจนเศรษฐกิจ

ของประเทศด้วย ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของโรคร่วมเพิ่มขึ้น อาจเสียค่าใช้จ่ายจาก 

การรักษาพยาบาลมากข้ึน ขณะที่โรงพยาบาลมีอัตราหมุนเวียนเตียงของหอผู้ป่วยต�่า เกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน  

โรงพยาบาลควรลดจ�านวนวนันอนในโรงพยาบาลทีไ่ม่จ�าเป็นลง จะได้สามารถรบัผูป่้วยเพิม่ได้ หรอือาจเพิม่จ�านวน

ครัง้ของการกลบัมารักษาซ�า้ ควรมกีารวนิิจฉยัและได้รบัการรกัษาเฉพาะ มีการควบคมุและการทบทวนในการวนิจิฉัย

โรค มีแผนการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาวะโภชนาการให้ผู้ป่วย ฟื้นฟูความสามารถ

ในการท�ากิจกรรม และป้องกันการเกิดภาวะสับสนอย่างเฉียบพลันในผู้ป่วยที่นอนอยู่โรงพยาบาล ท�าให้ผู้ป่วยฟื้น

หายจากความเจ็บป่วยและกลับบ้านได้เร็วขึ้น เสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม

ของผู้ป่วย ควรใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกเป็นมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย มีการศึกษาติดตามการผันแปรของจ�านวน

วันนอนในผู้ป่วยทุกกลุ่มเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนวปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ มีการให้แนวปฏิบัติฯ และความรู้แก่

ผู้ป่วยและครอบครัวในการเตรียมความพร้อมส�าหรับการจ�าหน่ายกลับบ้านอย่างมีคุณภาพ

ข้อเสนอแนะ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาในมุมของผู้ให้บริการที่วิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้ตัวชี้วัดการให้บริการและ

ข้อมูลทางด้านการเงินมาวิเคราะห์ ซึ่งโรงพยาบาลบางแห่งไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลและอนุเคราะห์ให้ข้อมูลได้  

การวิเคราะห์ควรมกีารขยายจ�านวนข้อมลูพาแนลหรอืขยายจ�านวนประชากรให้มากข้ึนเพือ่ขยายขอบเขตการศกึษา 

จะได้ทราบผลการศึกษาทีน่่าเชือ่ถอืมากข้ึน นอกจากนีค้วรมกีารเพิม่ตวัแปรทางด้านปัจจยัอืน่ ๆ  ท่ีมผีลต่อต้นทุนรวม 

ของโรงพยาบาล เพ่ือทีจ่ะได้ผลการศกึษาทีม่คีวามถกูต้องมากยิง่ข้ึน ในอนาคตอาจท�าการวเิคราะห์เชงิส�ารวจควบคู่

กับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยประเมินต้นทุนโรงพยาบาลครบทั้ง 4 มุมมอง คือ ในมุมผู้ให้บริการ ผู้ป่วย ผู้รับ

ประกัน และในมุมของสังคมไปพร้อมกัน เพื่อที่จะได้ผลการศึกษาที่ถูกต้องและแม่นย�ามากยิ่งขึ้น
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พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารและความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่

Gastronomy Tourism Behavior and Opinion on Marketing Mix 

Factors of Foreign Tourists in Chiang Mai Province

พิชญ์สินี บุญญานุพงศ์1 และ ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์2

Pitsinee Boonyanupong1 and Piyaluk Buddhawongsa2

บทคดัย่อ

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอาหาร และวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น 

ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการเลือกการท่องเท่ียวเชิงอาหาร โดยใช้แบบสอบถามจ�านวน 150 ชุด 

กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

โดยก�าหนดให้การท่องเที่ยวเชิงอาหาร หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์เพื่อการชิม เยี่ยมชม ซื้อและเรียนรู้ 

เก่ียวกับอาหารในแหล่งบริการอาหาร ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอาหารพบว่า นักท่องเท่ียวชาว 

ต่างชาติส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนมากที่สุด ร้อยละ 65.33 ขณะที่มุ่งเน้นการชิมอาหารพื้นเมืองและ

เคร่ืองดืม่ทีแ่นะน�าจากสือ่ออนไลน์ ร้อยละ 24.67 การซ้ืออาหาร ร้อยละ 10.67 และเรยีนรูก้ารท�าอาหาร ร้อยละ 4.67

ความนิยมรับประทานอาหารสูงสุด คือ อาหารพื้นเมืองในชุมชน ร้อยละ 69.33 เหตุผลท่ีชอบสูงสุด คือ  

มรีสชาตอิร่อย ร้อยละ 82.67 โดยมค่ีาใช้จ่ายเกีย่วกบัอาหารและเครือ่งดืม่โดยเฉลีย่ต�า่กว่า 300 บาท ร้อยละ 23.33 

และมากกว่า 1,000 บาท ร้อยละ 21.33 และชอบท�ากจิกรรมอาหารสงูถงึ ร้อยละ 85.33 ส่วนผลการวเิคราะห์ระดบั

ความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการเลอืกการท่องเทีย่วเชงิอาหาร พบว่า ปัจจยัด้านคณุลกัษณะ

ของผลติภัณฑ์และบรกิารมรีะดับความคิดเห็นสงูสดุโดยเฉพาะรสชาตท่ีิอร่อยและมลีกัษณะเฉพาะของท้องถ่ิน ปัจจัย

รองลงมา คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย และปัจจัยด้านราคา ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ: การท่องเที่ยวเชิงอาหาร, พฤติกรรมการท่องเที่ยว, ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

ABSTRACT

This study was aimed to explore food tourism behavior and to analyze opinion level on 

marketing mix factors affecting the decision to choose food tourism. Food tourism was defined 

as tourism for tasting, visiting, buying, and learning about food at food service areas. Data were 

derived by 150 questionnaires from foreign tourists in Chiang Mai Province and descriptive  
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analysis was used for data analysis. The result indicated food tourism behavior that foreign tourists  

purposed to travel for recreation mostly, 65.33 per cent. However, they focused on tasting northern  

food and drink posting on social media at 24.67 per cent, buying food at 10.67 per cent, and 

learning to cook at 4.67 percent. The most favorite food was northern food in communities at 

69.33 per cent and the reason related to the taste of northern food at 82.67 per cent. Foreign 

tourists mostly paid for food and drink at the average of lower than 300 baht at 23.33 per cent 

and upper than 1,000 baht at 21.33 per cent. They also preferred to involve activities about food 

at 85.33 per cent. In addition, the result indicated that the maximum opinion level of marketing 

mix factor affecting the decision to choose food tourism was the attribute of product and service 

especially delicious taste and local identity. The less opinion levels of marketing mix factors were 

place, promotion, and price, respectively.

Keywords: Gastronomy, Tourist behavior, Marketing mix factors

ที่มาและความส�าคัญ

การท่องเทีย่วเชงิอาหาร (Gastronomy Tourism) ก�าลงัเป็นทีน่ยิมในกลุม่นกัท่องเทีย่วเฉพาะทีช่ืน่ชอบการ

สมัผสัประสบการณ์เกีย่วกบัอาหารซึง่เกีย่วข้องกบัการเรยีนรู้วฒันธรรมท้องถิน่ (Ritchie & Crouch, 2003) Global 

Report on Food Tourism รายงานว่า ในปี 2558 การท่องเที่ยวเชิงอาหารสามารถสร้างรายได้รวม 150,000 

ล้านเหรียญสหรัฐ และมีแนวโน้มการขยายตัวเติบโตมากขึ้นในอนาคต (ชญานิน วังซ้าย, 2560) ในประเทศไทย  

มีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอาหารในปี 2559 มูลค่า 480,000 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีรายได้  

456,000 ล้านบาท และอาหารยังเป็นรายได้ที่สูงเป็นอันดับ 3 รองจากค่าที่พัก และค่าซื้อสินค้าและของที่ระลึก  

โดยนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอาหารสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน มูลค่า 83,313 ล้านบาท  

และขยายตัวร้อยละ 19 รัสเซีย มูลค่า 20,818 ล้านบาท และขยายตัวร้อยละ 32 และสหราชอาณาจักร มูลค่า 

18,409 ล้านบาท และขยายตัวร้อยละ 10 อีกทั้งนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ยังช่ืนชอบอาหารไทย (Thai Food) 

อาหารริมทาง (Street Food) และอาหารท้องถิ่น (Local Food) (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) ดังนั้น  

การศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงมีความส�าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว 

ชาวต่างชาติที่นิยมสัมผัสประสบการณ์เชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น

จงัหวดัเชยีงใหม่เป็นเมอืงท่องเทีย่วหนึง่ทีด่งึดดูชาวต่างชาต ิจากสถานทีท่่องเทีย่วและรปูแบบกจิกรรมการ

ท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวมทั้งบริการร้านอาหารและที่พักแรมทุกระดับมากมาย จ�านวนนักท่องเที่ยวในเชียงใหม่

เพิม่ขึน้ทกุปี และสามารถสร้างรายได้จากการท่องเทีย่วได้อย่างต่อเนือ่ง ในปี พ.ศ. 2559 นกัท่องเทีย่วเดนิทางเข้าไป

เชียงใหม่จ�านวน 9.29 ล้านคน จ�าแนกเป็นชาวไทย 6.45 ล้านคน (ร้อยละ 69.84) และชาวต่างชาติ 2.84 ล้านคน  

(ร้อยละ 30.15) โดยเพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2557 จ�านวน 0.3 ล้านคน (อัตราเพิ่มร้อยละ 2.06) และมีค่าเฉลี่ย 

การเติบโตของจ�านวนนักท่องเที่ยวระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558 เท่ากับร้อยละ 19.80 ทั้งนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติ 

ทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วจังหวดัเชยีงใหม่ 5 อนัดับแรก ได้แก่ นกัท่องเท่ียวจากประเทศจนี ญีปุ่่น ฝรัง่เศส สหรฐัอเมรกิา 

และอังกฤษ (ส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, ม.ป.ป.) งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
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พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกการท่องเท่ียว

เชิงอาหาร โดยก�าหนดองค์ประกอบของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4’Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) การจัด

จ�าหน่าย (Place) การก�าหนดราคา (Price) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 

2541) ประชากรเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าไปท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และก�าหนดให้การ

ท่องเที่ยวเชิงอาหาร หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์เพื่อการชิม เยี่ยมชม ซื้อและเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารใน

แหล่งบริการอาหาร

การทบทวนวรรณกรรม

การวิจัยนี้ประยุกต์ใช้แนวคิดต่อไปนี้ส�าหรับการออกแบบการวิจัย

1. การท่องเที่ยวเชิงอาหาร

ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวมักน�าอาหารท้องถ่ินเป็นเครื่องมือสร้างประสบการณ์การท่องเท่ียว 

เชงิวฒันธรรม (Scarpato, 2002) ซึง่เป็นแรงกระตุน้ให้นกัท่องเทีย่วเดนิทางไปสูจ่ดุหมายปลายทางเพือ่เรยีนรูเ้กีย่ว

กับอาหารท้องถิ่น ขณะเดียวกันมีการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) เป็นการท่องเที่ยว

ทางเลอืกหน่ึงส�าหรบัตลาดเฉพาะ (Niche Market) เพ่ือให้น�าไปสูก่ารแลกเปลีย่นวฒันธรรมอาหารระหว่างนกัท่อง

เทีย่วและชมุชนท้องถิน่ควบคูไ่ปกับการอนรุกัษ์วฒันธรรมท้องถ่ินและการส่งเสรมิรายได้แก่ชมุชนท้องถิน่ (Ritchie 

& Crouch, 2003) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Tourism) จึงเกี่ยวข้องกับการเดินทางเพื่อสัมผัสประสบการณ์

ด้านอาหารในแต่ละท้องถิ่น ทั้งจากการรับประทานอาหาร การเรียนรู้วิธีท�าอาหาร  การเยี่ยมชมสถานที่ท�าอาหาร 

การเข้าร่วมงานเทศกาลอาหาร การร่วมงานแสดงและสาธิตการท�าอาหาร การเที่ยวชมและซื้ออาหารจากตลาด 

รวมไปถึงการร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านอาหาร (ญาดา ชอบท�าดี และนรินทร์ สังข์รักษา, 2562) ส�าหรับงาน

วิจัยนี้ก�าหนดให้การท่องเที่ยวเชิงอาหาร หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์เพื่อการชิม เยี่ยมชม ซื้อและเรียน

รู้เกี่ยวกับอาหารในแหล่งบริการอาหาร

2. พฤติกรรมผู้บริโภค

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเกีย่วข้องกับเหตุจงูใจที่ท�าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มต้นจาก

สิ่งกระตุ้น (Stimulus) ทางการตลาดหรืออื่น ๆ ที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดหรือกล่องด�าของผู้ซื้อ (Buyer’s  

Black Box) ที่ยากต่อการคาดคะเน เพราะขึ้นกับคุณลักษณะของผู้ซ้ือและกระบวนการตัดสินใจซ้ือ จากนั้น 

จึงเกดิการตอบสนองของผูซ้ือ้ (Buyer’s Response) หรอืตดัสนิใจเลอืกผลติภณัฑ์ (Buyer’s Purchase Decision)  

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) ดังนั้น การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจึงเป็นประโยชน์ต่อการจัดการตลาด

ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยการค้นหาผู้ที่อยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) สินค้าหรือบริการ

ที่ซื้อ (What) เหตุผลในการซื้อ (Why) ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Participants) วิธีการซื้อ (How) ช่วงเวลา

หรือโอกาสที่ซื้อ (When) สถานที่ซื้อ (Where) (Kotler et al., 2002) ส�าหรับงานวิจัยนี้มุ่งเน้นค้นหาพฤติกรรม

ของนักท่องเที่ยวต่อการเลือกการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นองค์ประกอบส�าคญัของการตลาดท่ีกจิการธรุกจิสามารถ

ควบคุมได้ และสามารถสร้างส่วนประสมให้เหมาะสมเพื่อวางแผนกลยุทธ์การตลาดได้ โดยทั่วไปปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดประกอบไปด้วย 4P’s ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
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การจัดจ�าหน่าย (Place) ที่มีช่องทางหลากหลายส�าหรับการกระจายสินค้าให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย การก�าหนดราคา 

(Price) ทีเ่หมาะสมกบัต้นทนุ การแข่งขนั และการยอมรบัของกลุม่เป้าหมาย และการส่งเสรมิการขาย (Promotion) 

ที่เป็นการสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดของกลุ่มเป้าหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) นอกจากนี้

ยังมีการเสนอปัจจัย 7P’s โดยเพิ่มบุคลากรที่ให้บริการ (People) การใช้สื่อที่เป็นรูปธรรม (Physical Evidence) 

และกระบวนการจัดบริการที่เหมาะสม (Process) (ทักษิณา คุณารักษ์, 2546) หรือปัจจัย 9P’s โดยเพิ่มสภาพทาง

กายภาพของส�านักงาน (Physical Evidence) กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Purchasing Process) การจัด

องค์ประกอบของผลติภณัฑ์ (Packaging) และการสร้างความร่วมมอืทางธรุกจิ (Partnership) (นชุนารถ รตันสวุงศ์

ชัย, 2547) ส�าหรับงานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s

วิธีการศึกษา

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

คณะผู้วิจัยค�านวณกลุ่มตัวอย่างจากจ�านวนประชากรท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่อง

เที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 2,650,858 คน (ส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เชียงใหม่, 

2559) โดยใช้สูตร การก�าหนดขนาดตัวอย่างของ TARO YAMANE ที่ค่าความคลาดเคลื่อน 0.09 (Yamane, 1973) 

ดังนี้

เมื่อ n  =
N

1+Ne2

  n  = ขนาดของหน่วยตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย
  N  = ประชากรทั้งหมด
  e  = ค่าความคลาดเคลื่อน

ผลการค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 124 คน อย่างไรก็ตามมีการเก็บตัวอย่างจ�านวน 150 คน  

โดยการสุม่ตวัอย่างแบบบงัเอญิ (Random Sampling) จากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาตท่ีิเข้าไปท่องเท่ียวบรเิวณอ�าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริการท่องเที่ยวเชิงอาหารแห่งหนึ่งของจังหวัด

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

มกีารใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยผ่านการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

(Content Validity) จากผู้เช่ียวชาญเพื่อพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุงแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ความถี่และ

ช่วงเวลาการท่องเที่ยว ส่วนที่ 2 การสอบถามพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ได้แก่ วัตถุประสงค์การท่องเที่ยว 

อาหารที่ชอบรับประทาน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันของการท่องเท่ียว ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันเก่ียวกับอาหารและเครื่อง

ดื่ม กิจกรรมเกี่ยวกับอาหาร และเหตุผลที่ชอบอาหารพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์อาหาร  ส่วนที่ 3 การสอบถามระดับ

ความคดิเหน็ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการเลอืกการท่องเทีย่วเชงิอาหาร ได้แก่ ผลติภณัฑ์ ราคา  

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย การส่งเสริมการขาย โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับจากมากไปหาน้อยโดย 5 = มากที่สุด  

4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล

มีการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงความถ่ี  

(Frequency) และร้อยละ (Percentage) ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเท่ียว 

เชิงอาหาร ส�าหรับการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือก 

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร มีการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ 

ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) โดยก�าหนดเกณฑ์ในการวเิคราะห์ค่าคะแนนเฉลีย่ความคดิเหน็ดงันี ้1.00 - 1.50 = 

น้อยที่สุด, 1.51 - 2.50 = น้อย, 2.51 - 3.50 = ปานกลาง, 3.51 - 4.50 = มาก, 4.51 - 5.00  = มากที่สุด

ผลการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 54.67 มีภูมิล�าเนาอยู่ใน

ทวีปเอเชีย ร้อยละ 62.67 มีอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 43.33 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 23.33 ส่วนใหญ่ 

มกีารศกึษาระดบัอนปุรญิญาและปวส. ร้อยละ 65.33 ส่วนใหญ่เป็นนกัเรยีนและนกัศกึษา ร้อยละ 26.67 รองลงมา

คือ พนักงานเอกชน ร้อยละ 17.33 และอาชีพอิสระ ร้อยละ 16.67 ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 14.67 ตามล�าดับ และ

มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 50,000 บาท ร้อยละ 31.33 ส่วนใหญ่นิยมท่องเที่ยวปีละ 2-3 ครั้ง รองลงมาคือ ปีละครั้ง  

ร้อยละ 32.67 ส่วนใหญ่อยู่ท่องเที่ยวครั้งละ 5-6 วัน ร้อยละ 42.00 รองลงมาคือ 7 วันข้ึนไป ร้อยละ 28.67 

และนิยมท่องเที่ยวในวันหยุดยาว และวันเสาร์-อาทิตย์คิดเป็นร้อยละ 41.33 และ 35.33 ตามล�าดับ ส�าหรับผล 

การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารและความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเท่ียว

เชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่เป็นดังนี้

1. พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

ตารางที ่1 บ่งชีว่้า นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตใินเชยีงใหม่มจีดุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่วเชงิอาหารโดยการ

ชมิอาหารพืน้เมอืงและเครือ่งดืม่จากสือ่ออนไลน์ (ร้อยละ 24.67) การซือ้อาหาร (ร้อยละ 10.67) และเรยีนรูก้ารท�า

อาหาร (ร้อยละ 4.67) ซึ่งน้อยกว่าการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน (ร้อยละ 65.33) เยี่ยมชมธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรมท้องถิ่น (ร้อยละ 38.67) และใช้เวลากับครอบครัวและเพ่ือน (ร้อยละ 34.67) อย่างไรก็ตามอาหาร 

พืน้เมอืงในชมุชนยงัเป็นท่ีนิยมรับประทานสงูสดุ (69.33) ซ่ึงสอดคล้องกบัการท�ากจิกรรมอาหาร (ร้อยละ 85.33) และ 

มกีารซือ้อาหารเป็นของฝาก (31.33) ดงันัน้จึงยงัมโีอกาสของการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิอาหารให้กบัชาวต่างชาติ

โดยเฉพาะผูท้ีเ่น้นการเรยีนรูเ้อกลกัษณ์ทางวฒันธรรมท้องถิน่โดยเน้นรสชาตแิละราคาทีเ่หมาะสมกบัความต้องการ

ของนักท่องเท่ียวซึ่งปกติจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉลี่ยต�่ากว่า 300 บาท (ร้อยละ 23.33) และมากกว่า  

1,000 บาท (ร้อยละ 21.33)
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ตารางที่ 1

แสดงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่

พฤติกรรมการท่องเที่ยว
จ�านวนคน 
(ร้อยละ)

พฤติกรรมการท่องเที่ยว
จ�านวนคน 
(ร้อยละ)

1. วัตถุประสงค์การท่องเที่ยว* 2. อาหารที่ชอบรับประทาน*

พักผ่อนหรือฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ 98 (65.33) อาหารพื้นเมืองจากร้านค้าในชุมชน 104 (69.33)

เยี่ยมเพื่อน/ญาติ หรือใช้เวลาร่วมกับ

ครอบครัวหรือเพื่อนๆ

52 (34.66) อาหารพื้นเมืองจากร้านที่สื่อ/สังคม

ออนไลน์แนะน�า

97 (64.66)

เที่ยวชมแหล่งธรรมชาติ/ประวัติศาสตร์/

วัฒนธรรมท้องถิ่น

58 (38.66) อาหารชนิดที่คุ้นเคยหรือรับประทาน

ประจ�าจากร้านค้าในชุมชนที่ไปเที่ยว

40 (26.66)

ชิมอาหารพื้นเมือง/เครื่องดื่มจากร้านดัง

ที่สื่อ/สังคมออนไลน์แนะน�า

37 (24.66) อาหารชนิดที่คุ้นเคยหรือรับประทาน

ประจ�าจากร้านที่สื่อ/สังคมออนไลน์

แนะน�า

21 (14.00)

ซื้ออาหารหรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไปรับ

ประทานหรือเป็นของฝาก

16 (10.66) อาหารนานาชนิดจากร้านที่สื่อ/สังคม

ออนไลน์แนะน�า

27 (18.00)

เรียนรู้การท�าอาหารพื้นเมืองหรืออาหาร

ท้องถิ่น

7 (4.66) กาแฟ/เครื่องดื่มจากร้านที่สื่อ/สังคม

ออนไลน์แนะน�า

36 (24.00)

ไม่ระบุ 24 (16.00) ไม่ระบุ 7 (4.67)

3. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันของการท่องเที่ยว 4. ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อวนัเก่ียวกบัอาหารและเครือ่งดืม่

ต�่ากว่า 500 บาท 22 (14.67) ต�่ากว่า 300 บาท 35 (23.33)

501 - 1,000 บาท 40 (26.67) 300 - 500 บาท 16 (10.67)

1,001 - 1,500 บาท 13 (8.67) 500 - 1,000 บาท 24 (16.00)

1,501 - 2,000 บาท 18 (12.00) มากกว่า 1,000 บาท 32 (21.33)

มากกว่า 2,000 บาท 20 (13.33) ไม่ระบุ 43 (28.67)

ไม่ระบุ 37 (24.67)

5. การท�ากิจกรรมเกี่ยวกับอาหาร* 6. เหตุผลท่ีชอบอาหารพ้ืนเมืองและผลติภณัฑ์อาหาร*

กินอาหารพื้นเมืองเชียงใหม่ 128 (85.33) รสชาติดี/อร่อย 124 (82.67)

กินอาหารตามธาตุ อาหารสุขภาพ 61 (40.67) ราคาถูก/คุณภาพดี 89 (59.33)
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พฤติกรรมการท่องเที่ยว
จ�านวนคน 
(ร้อยละ)

พฤติกรรมการท่องเที่ยว
จ�านวนคน 
(ร้อยละ)

กินอาหารนานาชนิดจากร้านที่สื่อ/

สังคมออนไลน์แนะน�า

40 (26.67) เป็นอาหารสุขภาพ/มีสมุนไพรที่เสริม

ภูมิต้านทาน

50 (33.33)

ชิมกาแฟจากร้านที่สื่อ/สังคมออนไลน์

แนะน�า

45 (30.00) การจัดแต่งอาหารสวยงาม 22 (14.67)

กินขนมเค้ก/เบเกอรี่จากร้านที่สื่อ/สังคม

ออนไลน์แนะน�า

34 (22.67) บรรจุภัณฑ์เหมาะเป็นของฝาก 28 (18.67)

เทีย่วสวนผกั/สวนผลไม้เมืองหนาว/ไร่ชา 38 (25.33) ค�าแนะน�าจากสื่อ/สังคมออนไลน์ 43 (28.67)

ซื้ออาหารพื้นเมืองเป็นของฝาก 47 (31.33) อื่น ๆ (ไม่ชอบอาหารพื้นเมือง) 2 (1.33)

ซื้อพืชผักผลไม้เมืองหนาว/ผลิตภัณฑ์

อาหารแปรรูปเป็นของฝาก

40 (26.67)

เรียนท�าอาหารพื้นเมือง 24 (16.00)

ไม่ระบุ 8 (5.33)

หมายเหตุ: *ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ที่มา: จากการส�ารวจ

2. ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

ตารางที่ 2 บ่งชี้ว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือก

การท่องเที่ยวเชิงอาหารมากที่สุดต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการมากที่สุด โดยเฉพาะรสชาติที่อร่อยและ

มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.23) รองลงมา คือ ความสดใหม่และสะอาด สถานที่

จดัจ�าหน่ายทีม่บีรรยากาศสวยงามและน่าประทบัใจ มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ มกีารตกแต่งและบรรจภุณัฑ์ทีส่วยงาม 

ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมากกว่า 4 ส่วนความคิดเห็นต่อปัจจัยรองลงมา คือ ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (3.70) 

การส่งเสริมการขาย (3.62) และราคา (3.58) ตามล�าดับ โดยมีระดับความคิดเห็นต่อทุกหัวข้ออยู่ระดับมาก ยกเว้น

ราคาแพงที่ค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง (3.05) และมีค่าต�่าสุด ดังนั้นจึงควรมุ่งเน้นไปท่ีผลิตภัณฑ์และบริการอาหาร 

ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ รสชาติดี มีคุณภาพสมราคา และสร้างช่องทางการเข้าถึงได้ง่าย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

ชาวต่างชาติที่ต้องการการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
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ตารางที่ 2

แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกการท่องเท่ียวเชิงอาหาร
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่

ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด

ค่าเฉล่ีย
()

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(S.D.)

ระดับความคิดเหน็

มาก
ที่
สดุ

มาก
ปาน
กลาง

น้อย
น้อย
ที่
สดุ

รวม

1. ปัจจัยด้านคณุลักษณะของ
ผลติภณัฑ์และบรกิาร

4.01
(มาก)

รสชาติอร่อย และมลีกัษณะเฉพาะ
ของท้องถิน่

4.23
(มาก)

0.699 56
(37.33)

75
(50.00)

17
(11.33)

2
(1.33)

0
(0.00)

150
(100.00)

มคีวามสดใหม่ และสะอาด 4.16
(มาก)

0.645 45
(30.00)

84
(56.00)

21
(14.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

150
(100.00)

ร้านอาหารหรือสถานทีจ่ดัจ�าหน่าย
มบีรรยากาศทีส่วยงาม น่าประทบัใจ

4.12
(มาก)

0.709 25
(16.67)

76
(50.67)

41
(27.33)

8
(5.33)

0
(0.00)

150
(100.00)

มเีอกลกัษณ์ของอาหารท้องถ่ินที่
แตกต่างจากท้องถิน่อืน่

4.09
(มาก)

0.735 27
(18.00)

82
(54.67)

40
(26.67)

1
(0.67)

0
(0.00)

150
(100.00)

การจัดตกแต่ง/บรรจภัุณฑ์สวยงาม 4.02
(มาก)

0.709 47
(31.33)

74
(49.33)

29
(19.33)

0
(0.00)

0
(0.00)

150
(100.00)

ร้านอาหารหรือสถานทีจ่�าหน่ายมี
การบรกิารทีด่ ีและรวดเรว็

3.99
(มาก)

0.798 46
(30.67)

74
(49.33)

28
(18.67)

2
(1.33)

0
(0.00)

150
(100.00)

วตัถดุบิปลอดภัย/ไร้สารพิษ 3.89
(มาก)

0.706 35
(23.33)

71
(47.33)

37
(24.67)

5
(3.33)

2
(1.33)

150
(100.00)

ส่วนประกอบมคุีณภาพ 3.88
(มาก)

0.850 43
(28.67)

67
(44.67)

36
(24.00)

4
(2.67)

0
(0.00)

150
(100.00)

คณุค่าของสารอาหารครบถ้วน 3.78
(มาก)

0.782 39
(26.00)

75
(50.00)

36
(24.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

150
(100.00)

2. ปัจจัยด้านราคา 3.58
(มาก)

ราคาสงูเหมาะสมกบัคณุภาพและ
บรกิาร

3.93
(มาก)

0.765 35
(23.33)

74
(49.33)

37
(24.67)

4
(2.67)

0
(0.00)

150
(100.00)

ราคาถกู 3.76
(มาก)

0.747 19
(12.67)

85
(56.67)

37
(24.67)

9
(6.00)

0
(0.00)

150
(100.00)
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ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด

ค่าเฉล่ีย
()

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(S.D.)

ระดับความคิดเหน็

มาก
ที่
สดุ

มาก
ปาน
กลาง

น้อย
น้อย
ที่
สดุ

รวม

ราคาแพง 3.05
(ปานกลาง)

1.060 10
(6.67)

44
(29.33)

54
(36.00)

28
(18.67)

14
(9.33)

150
(100.00)

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจดั
จ�าหน่าย

3.70
(มาก)

การเดนิทางไปใช้บรกิารหรอืไปซ้ือ
ท�าได้สะดวก

3.74
(มาก)

0.970 25
(16.67)

81
(54.00)

41
(27.33)

3
(2.00)

0
(0.00)

150
(100.00)

มรีะบบสือ่สารเพ่ือจองหรอืสัง่ล่วง
หน้าก่อนไปใช้บรกิารท�าให้ไม่เสยี
เวลาคอย

3.70
(มาก)

0.739 18
(12.00)

79
(52.67)

44
(29.33)

5
(3.33)

4
(2.67)

150
(100.00)

มบีริการออนไลน์ในการสัง่จอง/สัง่
ซือ้และจดัส่งทีส่ะดวกรวดเรว็

3.68
(มาก)

0.963 17
(11.33)

69
(46.00)

56
(37.33)

6
(4.00)

2
(1.33)

150
(100.00)

มพีนกังานบริการจดัจอง/จดัซ้ือ
และจดัส่ง

3.68
(มาก)

0.760 15
(10.00)

83
(55.33)

46
(30.67)

4
(2.67)

2
(1.33)

150
(100.00)

4. ปัจจัยด้านการส่งเสรมิการขาย 3.62
(มาก)

มกีารประชาสมัพันธ์ผ่านสือ่ต่าง ๆ 3.74
(มาก)

0.970 36
(24.00)

57
(38.00)

43
(28.67)

11
(7.33)

3
(2.00)

150
(100.00)

มกีารประชาสมัพันธ์ผ่านสงัคม
ออนไลน์

3.68
(มาก)

0.963 35
(23.33)

48
(32.00)

55
(36.67)

9
(6.00)

3
(2.00)

150
(100.00)

มกีารให้ส่วนลดค่าสนิค้าและบรกิาร 3.68
(มาก)

0.760 17
(11.33)

79
(52.67)

44
(29.33)

10
(6.67)

0
(0.00)

150
(100.00)

มกีจิกรรมลด/แลก/แจกแถมอย่าง
ต่อเน่ือง

3.68
(มาก)

0.829 19
(12.67)

76
(50.67)

47
(31.33)

4
(2.67)

4
(2.67)

150
(100.00)

มกีจิกรรมสะสมแต้มแลกสนิค้า 3.54
(มาก)

0.916 21
(14.00)

58
(38.67)

58
(38.67)

8
(5.33)

5
(3.33)

150
(100.00)

มกีจิกรรมจบัฉลากแจกรางวลั 3.44
(ปานกลาง)

0.965 15
(10.00)

63
(42.00)

54
(36.00)

9
(6.00)

9
(6.00)

150
(100.00)

ที่มา: จากการส�ารวจ
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ผลการศกึษาพฤตกิรรมการท่องเทีย่วเชงิอาหารในจงัหวดัเชยีงใหม่ชีว่้า นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตนิยิมสนิค้า 

ทีเ่ป็นอาหารพืน้เมอืงและของฝาก รวมทัง้บรกิารเกีย่วกบัการท�ากจิกรรมอาหาร แม้ว่านกัท่องเทีย่วจะมวีตัถปุระสงค์

หลักเพือ่การท่องเทีย่วเชงิอาหารต�า่กว่าร้อยละ 25 ข้อค้นพบนีส้อดคล้องกบัพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วในภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือที่นิยมอาหารและเครื่องดื่มหลักของท้องถิ่นและอาหารประเภทของฝาก (บุญเลิศ เล็กสมบูรณ์ และ 

สุรีรัตน์ เตชทวีวรรณ, 2554) และอาหารไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวหญิงชาวต่างชาติ 

ให้การยอมรับและต้องการท�ากิจกรรมเรียนรู้ด้านอาหารผ่านการชิม การจัดเทศกาล การสอน การสาธิต และ 

เส้นทางท่องเทีย่วอาหาร (พมิพ์ระวี โรจน์รุง่สตัย์, 2556) ดงันัน้ ควรส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอาหารแก่นกัท่องเทีย่ว 

ชาวต่างชาตทิีม่วีตัถปุระสงค์แตกต่างกนั โดยเน้นการสร้างการเรยีนรูอ้าหารท้องถิน่ให้หลากหลาย เพือ่ให้นกัท่องเทีย่ว 

ได้สัมผัสประสบการณ์และซึมซับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย รวมท้ังพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถ่ินให้เป็นของ

ฝากเพือ่การเผยแพร่วฒันธรรมด้านอาหารและดึงดูดชาวต่างชาตใิห้เข้ามาท่องเทีย่วในจังหวดัเชยีงใหม่อย่างต่อเนือ่ง

นอกจากน้ียังพบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกการ 

ท่องเทีย่วเชงิอาหารทีม่ากทีส่ดุ คอื ผลติภณัฑ์ รองลงมา คอื ช่องทางการจัดจ�าหน่าย การส่งเสรมิการขาย และราคา 

ตามล�าดับ ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์ที่สูงสุด คือ รสชาติอร่อยและลักษณะเฉพาะถ่ิน ตามมาด้วย 

บรรยากาศของสถานที่ให้บริการ ความเป็นเอกลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ขณะที่ความคิดเห็นต่อราคาแพงม ี

ค่าเฉล่ียต�า่สุดเพยีง 3.05 อย่างไรกต็ามนกัท่องเทีย่วตลาดใต้เคีย่ม จงัหวัดชมุพร มคีวามพงึพอใจมากต่อบรรจภัุณฑ์ 

ทีใ่ช้วสัดธุรรมชาติแทนการใช้พลาสติก บรรจุภณัฑ์ท่ีใช้ความคดิสร้างสรรค์และเป็นธรรมชาต ิงดการจ�าหน่ายเคร่ืองดืม่ 

แอลกอฮอล์ การใช้วัตถุดิบพื้นบ้าน เอกลักษณ์ของอาหาร การใช้วัตถุดิบท่ีปลอดสารพิษ อาหารท่ีมีประโยชน์  

ตามล�าดับ ส่วนความคุ้มค่า และรสชาติอาหารมีค่าความพึงพอใจต�่ากว่า (เบญจมาศ ณ ทองแก้ว และคณะ, 2560) 

ดังนัน้การส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอาหารจึงควรมุง่เน้นไปทีก่ารพฒันาผลติภณัฑ์และบริการด้านอาหารทีม่คีวามเป็น

เอกลักษณ์ รสชาตดิ ีรวมทัง้การพฒันาบรรจภุณัฑ์ทีส่วยงาม สร้างสรรค์ และใช้วสัดทุ้องถ่ิน นอกจากนีค้วรสร้างช่อง

ทางการเข้าถึงสินค้าและบริการด้านอาหารจากที่ค้นพบความคิดเห็นต่อช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่มีอยู่ระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

1. ส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ควรให้การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอาหารควบคู่ไป

กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกระแสหลักเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านอาหารท่ีเป็นเอกลักษณ์ทาง

วฒันธรรมของคนท้องถิน่ในจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยมุง่เน้นการพฒันาสนิค้าและบรกิารด้านอาหาร แสดงถึงเอกลกัษณ์

ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นต้องมีรสชาติดี ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดด้วยวัสดุท้องถิ่น ความสร้างสรรค์ 

และสวยงาม รวมทัง้จดัให้มบีรกิารด้านกจิกรรมเรยีนรูท้ีห่ลากหลายให้นกัท่องเทีย่วได้ลองชมิและท�าอาหารระหว่าง

การท่องเที่ยว

2. ควรด�าเนินการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของชาวต่างชาติ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของชาวไทยและปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของชาวไทย



JOURNAL OF ECONOMICS MAEJO UNIVERSITY VOL.1, NO.1 JANUARY - JUNE 2021 47

เอกสารอ้างองิ

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา. (2560). สรปุรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเทีย่วจากนกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีเ่ดนิ

ทางเข้าประเทศไทย. สืบค้น 2 เมษายน 2564, จาก https://www.mots.go.th/more_news.php? 

cid=411

ชญานิน วังซ้าย. (2560). Food will keep us live. TAT Review Magazine. 3(4), 61 65.

ญาดา ชอบท�าด ีและนรนิทร์ สงัข์รกัษา. (2562). รปูแบบการท่องเทีย่วเชงิอาหารพืน้ถ่ินชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก. 

วารสารดุสิตธานี. 3(2), 403-413.

ทักษิณา คุณารักษ์. (2546). การตลาดและการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว. เชียงใหม่: สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นชุนารถ รัตนสวุงศ์ชัย และนิรันดร ทพัไชย. (2547). เอกสารประกอบการสอนวชิากลยุทธ์การตลาดในอตุสาหกรรม

ท่องเที่ยว 1. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

บญุเลศิ เลก็สมบรูณ์ และสรุรีตัน์ เตชทววีรรณ. (2554). การศึกษาธรุกจิการบรกิารอาหารเพ่ือสนบัสนนุอตุสาหกรรม

ท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

เบญจมาศ ณ ทองแก้ว ธาราทิพย์ เกิดสุวรรณ์ จิรัชยา ปรีชาชน และอ�านาจ รักษาพล. (2560). การท่องเท่ียวเชิง

อาหารตลาดใต้เคี่ยม จังหวัดชุมพร. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 9(6), 458-470.

พิมพ์ระว ีโรจน์รุง่สตัย์. (2556). ความส�าคญัและกจิกรรมสือ่สารเรยีนรูจ้ากการท่องเทีย่ว “อาหาร” ส�าหรบันกัท่องเทีย่ว

กลุ่มตลาดผู้หญิงชาวต่างประเทศของไทย. วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย. 8(1), 61-72.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2541). กลยุทธ์ทางการตลาดและการบริหารการตลาด. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและ

ไซแทกซ์ จ�ากัด.

ส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เชียงใหม่. (ม.ป.ป.). สถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559. สืบค้น 

2 เมษายน 2560, จากhttps://chiangmai.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=592 

Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., & Wong, V. (2002). Principles of marketing (3rd ed.). London, 

United Kingdom: Prentice-Hall.

Ritchie, J. R. B., & Crouch, G. I.. (2003). The competitive destination: A Sustainable Tourism 

Perspective. Wallingford, United Kingdom: CABI.

Scarpato, R. (2002). Gastronomy as a tourist product: The perspectives of gastronomy studies. In 

A-M. Hjalager & G. Richards (Eds.) Tourism and gastronomy (pp. 51-70). London, United 

Kingdom: Routledge.

Yamane, T. (1973). Statistics an introductory analysis. 2nd ed.. New York Harper & Row. Agritourism 

and ecotourism. Stellenbosch, South Africa: University of Stellenbosch.



วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 256448

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดบนสื่อออนไลน์

ของผู้พักอาศัยในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Factors Effecting Consumer’s decision buying Sunblock on Online 

Market in Amphoe Mueang Chiang Mai Province

วรกรณ์ กิ่งมั่น1 และ ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์2

Worrakorn Kingman1 and Nachatchapong Kaewsompong2

บทคดัย่อ

การวิจัยครั้งนี้จัดท�าขึ้นเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดบนสื่อออนไลน์

ของผู้ที่พักอาศัยในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ท�าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

จ�านวน 400 คน โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยแบบจ�าลองโลจิท (Logit Model) จากการศึกษา พบว่าปัจจัยด้าน เพศ 

อาชีพ รายได้ การแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมส�าหรับการเลือกซื้อครีมกันแดด เครื่องหมายรับรองคุณภาพ และเครื่อง

หมายอื่นๆ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจ�าหน่าย ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

ครีมกันแดดบนสื่อออนไลน์อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ

ค�าส�าคัญ: ครีมกันแดด, สื่อออนไลน์, แบบจ�าลองโลจิท

ABSTRACT

This research aim to study the factor affecting consumer’s decision buying sunblock on 

online market in Amphoe Mueang Chiang Mai. We used the questionnaire to collect data from a 

sample of 400 people living in Amphoe Mueang Chiang Mai. We used Logit Model to investigate the 

problem. The results suggested that factors effect to consumers buying sunblock on online market 

are sex, occupation, income, the pursuit for more information for buying sunscreen, certification 

mark and other marks, product characteristics and product channels with significantly statistics.
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เป็นที่ทราบกันดีว่าการที่ผิวหนังสัมผัสกับแสงแดดเป็นเวลานานเป็นปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็น

โรคมะเร็งผิวหนัง ริ้วรอยเห่ียวย่น ผิวหมองคล�้า ผิวไหม้แดด หรือโรคตาต้อกระจกได้ อันเป็นผลมาจากรังสี UV 

(ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2551) จากข้อมูลย้อนหลังในปี พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2543 พบว่าผู้ที่ป่วย

เป็นโรคมะเร็งผิวหนังในเพศชายของจังหวัดเชียงใหม่มีอัตราสูงท่ีสุดในประเทศ ส่วนในเพศหญิงมีอัตราการป่วย

เป็นโรคมะเร็งผิวหนังเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศรองจากจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดล�าปาง (สถาบันมะเร็งแห่ง

ชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2543) แต่เมื่อดูสถิติย้อนหลังจากรายงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมามีอัตราการลดลงของผู้ป่วยโรคมะเร็งผิวหนัง ซึ่งเกิดจากหลาย

สาเหตุเช่น การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้นของผู้คนในสังคมท�าให้เกิดกระแสรักสุขภาพ และผู้คนเริ่มหันมาสนใจ

ตนเองมากยิ่งขึ้นทั้งเพศหญิงและเพศชาย ตลอดไปจนถึงเด็กและคนชรา จากงานวิจัยของ นันทวัลย์ มิตรประทาน 

(2554) พบว่า กลุม่ตวัอย่างซึง่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมกีารซือ้เครือ่งส�าอางบ�ารงุผวิป้องกนัแสงแดดเพือ่ป้องกนัรงัสี

ยูวี (UV) เพื่อป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัย และเพื่อป้องกันมะเร็งผิวหนัง สอดคล้องกับงานของ กฤษฎา มั่นคง 

(2558) ที่ศึกษาถึงการซื้อครีมกันแดดยี่ห้อนีเวียของคนในกรุงเทพมหานคร อีกทั้งการโฆษณาก็มีผลอย่างมากต่อ 

ผูบ้ริโภค เช่น งานวจิยัของ พมิพ์ชนก พ่วงกระแสร์ (2553) ได้ศกึษาถงึการสือ่สารการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ 

ครีมกันแดดของนักศึกษา พบว่าสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ เป็นสิ่งดึงดูดความสนใจให้ผู้บริโภคจดจ�าและตัดสินใจซื้อ

ครีมกันแดด ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคเริ่มศึกษาหาข้อมูล และหันมาให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางดูแลผิว

ที่มีประสิทธิภาพกันแดด เช่น ครีมกันแดด และครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของสารกันแดด ข้อมูลจากส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 พบว่าอุตสาหกรรมความงามของไทย มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 

ถึงร้อยละ 10 ต่อไป ปัจจุบันธุรกิจนี้มีมูลค่าตลาดในประเทศสูงถึง 2.8 แสนล้านบาท แบ่งเป็นตลาดในประเทศ  

ร้อยละ 60 หรือ 1.68 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.08 ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (ส�านกังานสภาพฒันาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)

ปัจจุบันนั้นผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อครีมกันแดดผ่านช่องทางที่หลากหลายและมีความสะดวกสบายที่เพิ่ม

มากขึ้นโดยเฉพาะการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า มูลค่าตลาดออนไลน์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 

มีมูลค่า 2.8 ล้านล้านบาท และในปี พ.ศ. 2561 มีอัตราเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14 ด้วยมูลค่าตลาดที่ 3.2 ล้านล้านบาท 

เป็นตลาดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง 45 ล้านคน มียอดสั่งซื้อสินค้าเฉลี่ย 

58,000 ชิ้นในเวลาหนึ่งนาที ตลาดเครื่องส�าอางและอาหารเสริมออนไลน์ของไทยในปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่าตลาด

ที่ 145,387 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 151,000 ล้านบาท (ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์, 2561) จากงานวิจัยของเมธ์วดี ประวัติเรืองศรี (2557) ได้ท�าการศึกษากระบวนการตัดสินซื้อของ 

ผู้หญิงเจเนอเรชัน่วายในอ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ต่อการซือ้เครือ่งส�าอางบ�ารงุผวิหน้าจากประเทศอเมรกิาและ

ยโุรป พบว่ากลุม่ตวัอย่างนยิมซ้ือเครือ่งส�าอางจากห้างสรรพสนิค้า โดยมจีดุประสงค์หลกัในการซ้ือเครือ่งส�าอางเพือ่

การบ�ารุงผิวหน้าและเพื่อช่วยท�าให้ผิวขาว-ใส และพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้สื่อออนไลน์ในการค้นหาข้อมูลของ

ผลิตภัณฑ์ก่อนการเลือกซื้อ และอรวรรณ วิเลิศศักดิ์ (2558) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ในจงัหวดัเชยีงใหม่ต่อการซือ้เครือ่งส�าอางออนไลน์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นยิมเลอืกซ้ือผลติภณัฑ์และ

อุปกรณ์ส�าหรับแต่งหน้า จากเว็บไซต์ Facebook และมีปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) ที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโดยเฉพาะด้านคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า ส่วนปัญหาส่วนใหญ่ของการซื้อ

ของออนไลน์คือ การที่ได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งไป การได้รับสินค้าล่าช้า หรือการไม่ได้รับสินค้า เป็นต้น
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ดังน้ันการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดบนสื่อออนไลน์ของผู้พักอาศัยใน 

เขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพือ่ท�าให้ทราบถงึปัจจยัต่าง ๆ  เช่น ข้อเด่น ข้อด้อย ของการขายสนิค้า เครือ่งส�าอาง 

ออนไลน์ เพ่ือเป็นข้อมลูให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องได้สามารถพจิารณาน�าไปปรบัใช้ในการตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ก�าหนดทิศทางการวางแผนการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะ

สมกบักลุม่เป้าหมายทีน่บัวนัจะมคีวามต้องการทีห่ลากหลายเพิม่มากขึน้ เพือ่รกัษาส่วนแบ่งทางการตลาดและเพิม่

ยอดขาย หรอืเพือ่สร้างโอกาสในการอยูร่อดในตลาดระยะยาวในสภาวะทีม่กีารแข่งขนัสงูให้ประสบความส�าเรจ็ และ

เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพือ่ศกึษาปัจจัยทีม่ผีลต่อการเลือกซือ้ผลติภณัฑ์ครมีกนัแดดบนสือ่ออนไลน์ของผูพ้กัอาศยัในเขตอ�าเภอเมอืง  

จังหวัดเชียงใหม่

วิธีการศึกษา

งานวิจัยน้ีท�าการศึกษาโดยการเก็บแบบสอบถามจากผู้พักอาศัยในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

ซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ พื้นที่ทั้งหมด 152.4 ตารางกิโลเมตร มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 ต�าบล 78 หมู่บ้าน 

มปีระชากรทัง้หมด 234,870 คน (กรมการปกครอง, 2561) โดยมกีารก�าหนดค่าความคลาดเคลือ่นของกลุม่ตวัอย่าง

เท่ากับ 5% โดยเริ่มเก็บแบบสอบถามในเดือนมิถุนายน 2562 ถึงกันยายน 2562 ท�าการเก็บแบบสอบถามจาก 

กลุม่ตวัอย่างจ�านวน 400 คน ซึง่ได้มาจากการค�านวณของ Taro Yamane โดยข้อมลูในแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น  

4 ส่วนด้วยกัน คือ

ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยค�าถาม 6 ข้อ เป็นค�าถามท่ัวไปถามถึงข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยพ้ืนฐานทางสังคมและ

เศรษฐกิจ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยค�าถาม 2 ข้อ เป็นค�าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เช่น ความถี่

ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อซื้อครีมกันแดด และระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตต่อครั้งเพื่อซื้อครีมกันแดด

ส่วนที ่3 ประกอบด้วยค�าถาม 8 ข้อ เป็นค�าถามเกีย่วกบัทศันคตขิองผูบ้รโิภคต่อการใช้ครมีกนัแดด เช่น การ

ตระหนักด้านสุขภาพ คือ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพผิว เช่น ผิวไหม้แดด ผิวหมองคล�้า ผิวเหี่ยวย่น หรือ

โรคมะเร็งผิวหนัง การตระหนักถึงมาตรฐานและความปลอดภัย เช่น ค่า SPF ที่เหมาะสม หรือเครื่องหมายรับรอง

คุณภาพของเครื่องส�าอาง เป็นต้น

ส่วนที่ 4 ประกอบด้วยค�าถาม 24 ข้อ เป็นค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ (6Ps) เพื่อ

หาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อครีมกันแดดบนตลาดออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอ�าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่

จากนั้นน�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยแบบจ�าลองโลจิท (Logit Model) ดังสมการต่อไปนี้

(1)Y = β0+β1 Sex + β2Age + β3Education + β4Income + β5Status + 
β6Occupation + β7 X1 + β8X2 + β9X3 + β10X4 + β11X5 + β12X6 + β13X7 
+ β14X8 + β15 X9 + β16 X10 + β17X11β18X12 + ε
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โดยที่

Y คือ ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดบนสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สามารถวัดค่าได้ 2 แบบ คือ

Y = 1 คือ ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดออนไลน์

Y = 0 คือ ผู้บริโภคตัดสินใจไม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดออนไลน์ 

β0 = ค่าคงที่ (Constant)

βi = ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ (โดยที่ i = 1, 2,...,18)

ε = ค่าความคาดเคลื่อน

ตวัแปรอสิระหรือตัวแปรต้น (Independent Variable) ท่ีมีผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภัณฑ์ครมีกนัแดด

ของผู้บริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ ส่วนประสมทางการ

ตลาดออนไลน์ ทัศนคติของผู้บริโภค และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

- ปัจจัยด้านพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วยตัวแปรอิสระทั้งหมด 6 ตัวคือ

Sex คือ เพศของผู้ตอบสอบถาม (ตัวแปรหุ่น)

Sex = 1 คือ เพศชาย

Sex = 0 คือ เพศหญิง

Age คือ อายุ (ปี) ของผู้ตอบแบบสอบถาม

Education คือ ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตัวแปรหุ่น)

Education = 1 คือ การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

Education = 0 คือ การศึกษาต�่ากว่าระดับปริญญาตรี

Wage คือ รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม (รายได้ต่อเดือน)

Status คือ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตัวแปรหุ่น)

Status = 1 คือ สถานภาพโสด

Status = 0 คือ อื่นๆ

Occupation คือ อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตัวแปรหุ่น)

Occupation = 1 คอื อาชพีรบัราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ อาชพีพนกังาน ลกูจ้างบรษิทัเอกชน 

(กลุ่มคนที่มีรายได้ประจ�า)

Occupation = 0 คือ ธุรกิจส่วนตัว เกษตรกร แม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และอื่น ๆ (กลุ่มคน

ที่มีรายได้ไม่ประจ�า)

ตัวแปรอิสระ X1 คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

X11 คือ ผลิตภัณฑ์มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม โดดเด่น (คะแนน)

X12 คือ ผลิตภัณฑ์มีเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จัก (คะแนน)

X13 คือ ผลิตภัณฑ์มีขนาดบรรจุที่เหมาะสม (คะแนน)

X14 คือ มีความหลายหลายของผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้ (คะแนน)

X15 คือ ผลิตภัณฑ์มีการรับประกันความเสียหาย (คะแนน)
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ตัวแปรอิสระ X2 คือ ปัจจัยด้านราคา

X21 คือ ผลิตภัณฑ์มีราคาที่เหมาะสม (คะแนน)

X22 คือ มีส่วนลดราคา (คะแนน)

X23 คือ ผลิตภัณฑ์มีหลากหลายราคา (คะแนน)

ตัวแปรอิสระ X3 คือ ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย

X31 คือ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง (คะแนน)

X32 คือ เว็บไซต์ใช้งานง่าย และสะดวก (คะแนน) 

X33 คือ สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งของได้ 24 ชั่วโมง (คะแนน)

X34 คือ มีความสะดวกในการช�าระค่าสินค้าหรือบริการ เช่น สามารถจ่ายได้ทั้ง บัตรเครดิต หรือ

โอนผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) (คะแนน)

X35 คือ ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ (คะแนน)

X36 คือ ร้านค้ามีทั้งแบบหน้าร้านและแบบออนไลน์ (คะแนน) 

X37 คือ มีการจัดส่งสินค้าให้ตรงตามเวลา (คะแนน)  

ตัวแปรอิสระ X4 คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริการตลาด

X41 คือ มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ (คะแนน)

X42 คือ มีการท�าโปรโมชั่นบ่อยครั้ง (คะแนน)

X43 คือ มีการจัดการสินค้าคงคลังที่ดี (คะแนน)

ตัวแปรอิสระ X5 คือ ปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว

X51 คือ การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ (คะแนน)

X52 คอื มกีารขออนญุาตลกูค้าในการส่งข้อมลูข่าวสารให้ลกูค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น อเีมล์ (คะแนน)

X53 คือ มีการจดจ�าข้อมูลของลูกค้าเมื่อซื้อของครั้งต่อไป (คะแนน) 

ตัวแปรอิสระ X6 คือ ปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล

X61 คอื เวบ็ไซต์มกีารบนัทกึข้อมลูสนิค้าทีล่กูค้าเคยสัง่ซือ้ไปแล้วหรอืข้อมูลสนิค้าทีล่กูค้าเคยด ู(คะแนน)

X62 คือ เว็บไซต์มีการแนะน�าสินค้าที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า (คะแนน)

X63 คือ มีการให้ค�าปรึกษารายบุคคลแก่ลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ (คะแนน) 

- ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ประกอบไปด้วยตัวแปรอิสระทั้งหมด 7 ตัว โดยความส�าคัญของปัจจัย

เหล่านี้ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อครีมกันแดดออนไลน์จะถูกวัดออกเป็นระดับคะแนน 5 ระดับ ดังตารางที่ 4

X7 คือ การแสวงหาข้อมูลของผู้บริโภค (ตัวแปรหุ่น)

X10 = 1 คือ มีการค้นหาข้อมูลก่อนการเลือกซื้อครีมกันแดดออนไลน์

X10 = 0 คือ ไม่มีการค้นหาข้อมูลก่อนการเลือกซื้อครีมกันแดดออนไลน์

X8 คือ แหล่งของข้อมูลที่ผู้บริโภคแสวงหา (คะแนน)

X11 = 1 คือ แหล่งของข้อมูลมาจากสื่อออนไลน์

X11 = 0 คือ แหล่งของข้อมูลมิได้มาจากสื่อออนไลน์

X9 คือ ค่าใช้จ่ายในการซื้อครีมกันแดดออนไลน์ต่อครั้ง (จ�านวนเงิน)

X10 คอื การให้ความส�าคัญต่อเครือ่งหมายรบัรองคณุภาพและเครือ่งหมายอืน่ ๆ  ของผู้บรโิภค (คะแนน)
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- ปัจจัยด้านพฤติกรรมทั่วไปของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภค ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 2 ตัวดังนี้

X11 คือ ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อซื้อครีมกันแดด (หน่วย: จ�านวนครั้งต่อปี)

X12 คือ ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตต่อครั้งเพื่อซื้อครีมกันแดด (หน่วย: ชั่วโมงต่อครั้ง)

เมื่อได้ผลการทดลองจากการใช้แบบจ�าลองโลจิท (Logit Model) ที่ประมาณค่าด้วยวิธีค่าความน่าจะเป็น

สูงสุดแล้ว (Maximum likelihood estimation) จะท�าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครีม

กันแดดของผู้พักอาศัยในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และน�าผลที่ได้ไปหาค่า Marginal effect เพื่อให้ทราบ

ถึงผลกระทบของแต่ละปัจจัยในตัวแปรอิสระ (Xi) ว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม (Y) ในลักษณะใด

ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดบนสื่อออนไลน์ของ

ผู้พักอาศัยในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ พื้นที่ทั้งหมด 152.4 ตารางกิโลเมตร มีการแบ่ง

เขตการปกครองออกเป็น 16 ต�าบล 78 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 234,870 คน (กรมการปกครอง, 2561)  

โดยมกีารค�านวณขนาดตัวอย่างของผูท้ีเ่ลอืกซือ้ผลติภัณฑ์เครือ่งส�าอางในเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยทีก่าร

ค�านวณสูตรของ Taro Yamane ก�าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% ท�าให้ได้กลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน 400 คน โดยเริ่มเก็บแบบสอบถามในเดือนมิถุนายน 2562 ถึง กันยายน 2562 

ผลการศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ

ข้อมูลทั่วไปด้านพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได้ สถานภาพ และอาชีพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1

แสดงข้อมูลทั่วไปด้านพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ

ข้อมูลจ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามเพศ

เพศ
จ�านวนที่ซื้อ 

(คน)
ร้อยละ

จ�านวนที่ไม่ซื้อ
(คน)

ร้อยละ
จ�านวนทั้งหมด

(คน)
ร้อยละ

ชาย 87 25.97 21 32.30 108 27.00

หญิง 248 74.03 44 67.70 292 73.00

รวม 335 100.00 65 100.00 400 100.00

ข้อมูลจ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามอายุ

อายุ (ปี)
จ�านวนที่ซื้อ 

(คน)
ร้อยละ

จ�านวนที่ไม่ซื้อ
(คน)

ร้อยละ
จ�านวนทั้งหมด

(คน)
ร้อยละ

10 - 19 42 12.53 8 12.30 50 12.50

20 - 29 171 51.05 47 72.30 218 54.50

30 - 39 105 31.34 7 10.80 112 28.00
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ข้อมูลจ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามอายุ

อายุ (ปี)
จ�านวนที่ซื้อ 

(คน)
ร้อยละ

จ�านวนที่ไม่ซื้อ
(คน)

ร้อยละ
จ�านวนทั้งหมด

(คน)
ร้อยละ

40 - 49 13 3.88 2 3.07 15 3.75

50 - 59 4 1.20 0 0 4 1.00

มากกว่า 59 0 0 1 1.53 1 0.25

รวม 335 100.00 65 100.00 400 100.00

ข้อมูลจ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา
จ�านวนที่ซื้อ 

(คน)
ร้อยละ

จ�านวนที่ไม่ซื้อ
(คน)

ร้อยละ
จ�านวนทั้งหมด

(คน)
ร้อยละ

ต�่ากว่าปริญญาตรี 81 24.17 20 30.76 141 35.25

ปริญญาตรีขึ้นไป 254 75.83 45 69.24 259 64.75

รวม 335 100.00 65 100.00 400 100.00

ข้อมูลจ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามระดับรายได้

ระดับรายได้ (บาท)
จ�านวนที่ซื้อ 

(คน)
ร้อยละ

จ�านวนที่ไม่ซื้อ
(คน)

ร้อยละ
จ�านวนทั้งหมด

(คน)
ร้อยละ

น้อยกว่า 5,000 50 14.92 7 10.76 60 15.00

5,000 ถึง 10,000 105 31.34 32 49.23 134 33.50

10,001 ถึง 20,000 74 22.10 20 30.76 94 23.50

20,001 ถึง 30,000 48 14.32 6 9.25 54 13.5

30,001 ถึง 40,000 17 5.07 0 0 17 4.25

40,001 ถึง 50,000 35 10.45 0 0 35 8.75

มากกว่า 50,000 ขึ้นไป 6 1.80 0 0 6 1.50

รวม 335 100.00 65 100.00 400 100.00
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ข้อมูลจ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามสถานภาพ

สถานภาพ
จ�านวนที่ซื้อ 

(คน)
ร้อยละ

จ�านวนที่ไม่ซื้อ
(คน)

ร้อยละ
จ�านวนทั้งหมด

(คน)
ร้อยละ

โสด/หม้าย/หย่าร้าง 271 80.90 51 78.46 322 80.50

สมรส 64 19.10 14 21.54 78 19.50

รวม 335 100.00 65 100.00 400 100.00

ข้อมูลจ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามอาชีพ

อาชีพ
จ�านวนที่ซื้อ 

(คน)
ร้อยละ

จ�านวนที่ไม่ซื้อ
(คน)

ร้อยละ
จ�านวนทั้งหมด

(คน)
ร้อยละ

มีรายได้ไม่ประจ�า 235 70.45 24 36.00 259 64.75

มีรายได้ประจ�า 99 29.55 42 64.00 141 35.25

รวม 335 100.00 65 100.00 400 100.00

ที่มา: จากการส�ารวจ

จากตารางที ่1 แสดงจ�านวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปด้านพืน้ฐานทางเศรษฐกจิและสังคมของกลุม่ตวัอย่าง

จ�าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ สถานภาพ และอาชีพของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ�านวน 400 คน 

ได้ผลสรุปดังนี้

1. ข้อมูลจ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามเพศ จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 คน พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงโดยมีจ�านวนทั้งสิ้น 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00 และเพศชายจ�านวน 

108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 เมื่อพิจารณาถึงกลุ่มตัวอย่างที่เลือกซื้อครีมกันแดดบนสื่อออนไลน์มีทั้งสิ้นจ�านวน 

335 คน คิดเป็นร้อยละ 83.75 โดยมีเพศหญิงมากกว่าเพศชายที่จ�านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 74.03 เพศชาย

จ�านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 25.97 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เลือกซื้อครีมกันแดดบนสื่อออนไลน์มีจ�านวน 65 คน 

คิดเป็นร้อยละ 16.25 โดยมีเพศหญิง 44 คน คิดเป็นร้อยละ 67.70 เพศชายจ�านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 32.30

2. ข้อมูลจ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามช่วงอายุ จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 คน  

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุที่ 20 - 29 ปี จ�านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 รองลงมาคือช่วง 

อายุ 30 - 39 ปี จ�านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 ช่วงอายุ 10 - 19 ปี จ�านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 

ช่วงอายุ 40 - 49 ปี จ�านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 ช่วงอายุ 50 - 59 ปี จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 

และช่วงอายุมากกว่า 59 ปี จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 กลุ่มตัวอย่างที่เลือกซื้อครีมกันแดดบนสื่อออนไลน์

ส่วนใหญ่มีช่วงอายุที่ 20 - 29 ปี เป็นจ�านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 51.05 รองลงมาคือช่วงอายุ 30 - 39 ปี 

เป็นจ�านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 31.34 ช่วงอายุ 10 - 19 ปี จ�านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 12.53 ช่วงอายุ 

40 - 49 ปี จ�านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.88 และช่วงอายุ 50 - 59 ปี จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 และ

กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เลือกซื้อครีมกันแดดบนสื่อออนไลน์ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 20 - 29 ปี จ�านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 

72.30 รองลงมาคือช่วงอายุ 10 - 19 ปี จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30 ช่วงอายุ 30 - 39 ปี จ�านวน 7 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 10.80 ช่วงอายุ 40 - 49 ปีจ�านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.07 และช่วงอายุมากกว่า 59 ปี จ�านวน 

1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.53

3. ข้อมลูจ�านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจ�าแนกตามระดบัการศกึษา จากกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ�านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.75 และกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี จ�านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.25 กลุ่มตัวอย่างที่เลือกซื้อครีม

กันแดดบนสื่อออนไลน์ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปจ�านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 75.83 

และกลุม่ตวัอย่างทีเ่ลอืกซือ้ครมีกนัแดดบนสือ่ออนไลน์ทีม่รีะดบัการศกึษาต�า่กว่าระดบัปรญิญาตรมีจี�านวน 81 คน 

คิดเป็นร้อยละ 24.17

4. ข้อมูลจ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามระดับรายได้ จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจ�านวน  

400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 5,000 - 10,000 บาท จ�านวน 134 คน  

คิดเป็นร้อยละ 33.50 รองลงมาคือระดับรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001 - 20,000 บาท จ�านวน 94 คน คิดเป็น

ร้อยละ 23.50 ระดับรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วงน้อยกว่า 5,000 จ�านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ระดับรายได้ 

ต่อเดอืนอยูใ่นช่วง 20,001 - 30,000 จ�านวน 54 คน คดิเป็นร้อยละ 13.50 ระดบัรายได้ต่อเดอืนอยูใ่นช่วง 40,001 -  

50,000 จ�านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 ระดับรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 30,001 - 40,000 จ�านวน 17 คน  

คิดเป็นร้อยละ 4.25 และมีระดับรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วงมากกว่า 50,001 จ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 และ

กลุ่มตัวอย่างที่เลือกซื้อครีมกันแดดบนสื่อออนไลน์ส่วนใหญ่มีระดับรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 5,000 - 10,000 บาท 

จ�านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 31.34 รองลงมาคือระดับรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001 - 20,000 บาท จ�านวน 

74 คน คิดเป็นร้อยละ 22.10 ระดับรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วงน้อยกว่า 5,000 จ�านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 14.92 

ระดบัรายได้ต่อเดอืนอยูใ่นช่วง 20,001 - 30,000 จ�านวน 48 คน คดิเป็นร้อยละ 14.32 ระดับรายได้ต่อเดอืนอยูใ่นช่วง 

40,001 - 50,000 จ�านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 10.45 ระดับรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 30,001 - 40,000 จ�านวน 

17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.07 และมีระดับรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วงมากกว่า 50,000 ขึ้นไป จ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อย

ละ 1.80 กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เลือกซื้อครีมกันแดดบนสื่อออนไลน์ส่วนใหญ่มีระดับรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 5,000 -  

10,000 บาท จ�านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 49.23 รองลงมาคอืระดบัรายได้ต่อเดอืนอยู่ในช่วง 10,001 - 20,000 บาท  

จ�านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 30.76 ระดับรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วงน้อยกว่า 5,000 จ�านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.76 และระดับรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,001 - 30,000 จ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25

5. ข้อมลูจ�านวนและร้อยละของกลุม่ตัวอย่างจ�าแนกตามสถานภาพ จากกลุม่ตวัอย่างท้ังหมดจ�านวน 400 คน  

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง จ�านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 80.50 และ 

กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสจ�านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกซ้ือครีมกันแดด

บนสื่อออนไลน์ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด/หม้าย/หย่าร้าง จ�านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 80.90 และสถานภาพ

สมรส จ�านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 19.10 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เลือกซื้อครีมกันแดดบนสื่อออนไลน์ส่วนใหญ่ 

มีสถานภาพ โสด/หม้าย/หย่าร้าง จ�านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 78.46 และสถานภาพสมรส จ�านวน 14 คน  

คิดเป็นร้อยละ 21.54

6. ข้อมูลจ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามอาชีพ จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ�านวน 400 คน 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพที่มีรายได้ประจ�าจ�านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.75 และกลุ่มตัวอย่าง 

ที่มีอาชีพที่ไม่มีรายได้ประจ�าจ�านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.25 โดยกลุ่มตัวอย่างที่เลือกซื้อครีมกันแดดบน 
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สื่อออนไลน์ที่มีอาชีพที่มีรายได้ประจ�าจ�านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 70.45 และกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพที่ไม่ม ี

รายได้ประจ�าจ�านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 29.55 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เลือกซื้อครีมกันแดดบนสื่อออนไลน์ที่มี

อาชีพที่มีรายได้ประจ�าจ�านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 และกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพที่ไม่มีรายได้ประจ�าจ�านวน 

42 คน คิดเป็น ร้อยละ 64.00 (กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพที่มีรายได้ประจ�า คือ ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

,พนักงานบริษัทเอกชน เป็นต้น และกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพที่ไม่มีรายได้ประจ�า คือ แม่บ้าน/พ่อบ้าน, ธุรกิจส่วนตัว/

เจ้าของกิจการ, นักเรียน/นักศึกษา เป็นต้น)

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลจากการส�ารวจโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คนในด้านพฤติกรรม

ทั่วไปของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการซื้อครีมกันแดดออนไลน์ และ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเลือกซื้อครีมกันแดดออนไลน์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลจ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามจ�านวนครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ต
ในการซื้อครีมกันแดดออนไลน์

จ�านวนครั้งที่ใช้
อินเทอร์เน็ตในการซื้อ
ครีมกันแดดออนไลน์ 

(ครั้ง/ปี)

จ�านวนที่ซื้อ 
(คน)

ร้อยละ
จ�านวนที่ไม่ซื้อ

(คน)
ร้อยละ

จ�านวนทั้งหมด
(คน)

ร้อยละ

1 - 3 201 60.00 38 58.46 239 59.75

4 - 6 72 21.50 18 27.69 90 22.50

7 - 9 11 3.28 2 3.09 13 3.25

10 - 12 50 14.92 7 10.76 57 14.25

13 - 15 1 0.30 0 0 1 0.25

รวม 335 100.00 65 100.00 400 100.00

ข้อมูลจ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามระยะเวลาที่ใช้
ในการเลือกซื้อครีมกันแดดออนไลน์

ระยะเวลาที่ใช้ในการ
เลือกซื้อครีมกันแดด

ออนไลน์ (ชั่วโมง/ครั้ง)

จ�านวนที่ซื้อ 
(คน)

ร้อยละ
จ�านวนที่ไม่ซื้อ

(คน)
ร้อยละ

จ�านวนทั้งหมด
(คน)

ร้อยละ

0 - 1 47 14.02 8 12.30 55 13.75

1.01 - 2 246 73.43 51 78.46 297 74.25
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ข้อมูลจ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามระยะเวลาที่ใช้
ในการเลือกซื้อครีมกันแดดออนไลน์

ระยะเวลาที่ใช้ในการ
เลือกซื้อครีมกันแดด

ออนไลน์ (ชั่วโมง/ครั้ง)

จ�านวนที่ซื้อ 
(คน)

ร้อยละ
จ�านวนที่ไม่ซื้อ

(คน)
ร้อยละ

จ�านวนทั้งหมด
(คน)

ร้อยละ

2.01 - 3 35 10.45 5 7.70 40 10.00

3.01 - 4 6 1.80 1 1.54 7 1.75

มากกว่า 4 1 0.30 0 0 1 0.25

รวม 335 100.00 65 100.00 400 100.00

ที่มา: จากการส�ารวจ

จากตารางที่ 2 แสดงข้อมูลจ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามจ�านวนครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ต 

และระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตต่อครั้งเพื่อซื้อครีมกันแดดของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คน ได้ผลสรุปดังนี้

1. ข้อมูลจ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามจ�านวนครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการเลือกซื้อครีม

กันแดดบนสื่อออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจ�านวนครั้งในการซื้อครีม

กันแดดออนไลน์อยู่ในช่วง 1 - 3 ครั้งต่อปี จ�านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือช่วง 4 - 6 ครั้งต่อ

ปี จ�านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 ช่วง 10 - 12 ครั้งต่อปี จ�านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 14.92 ช่วง 7 - 9 

ครั้งต่อปี จ�านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.28 และช่วง 13 - 15 ครั้งต่อปี จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 และ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการเลือกซื้อครีมกันแดดบนส่ือออนไลน์แต่ไม่เลือกซ้ือครีมกันแดดบนสื่อออนไลน์

ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1 - 3 ครั้งต่อปี จ�านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 58.46 รองลงมาคือช่วง 4 - 6 ครั้งต่อปี จ�านวน 

18 คน คิดเป็นร้อยละ 27.69 ช่วง 10 - 12 ครั้งต่อปี จ�านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.76 และช่วง 7 - 9 ครั้งต่อ

ปี จ�านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.09 

2. ข้อมลูจ�านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจ�าแนกตามระยะเวลาทีใ่ช้ในการเลอืกซ้ือครมีกนัแดดออนไลน์

ของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเลือกซื้อครีมกันแดดออนไลน์

อยู่ในช่วง 1.01 - 2 ชั่วโมง จ�านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 73.43 รองลงมาคือช่วง 0 - 1 ชั่วโมง จ�านวน 47 คน  

คิดเป็นร้อยละ 14.02 ช่วง 2.01 - 3 ชั่วโมง จ�านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 10.45 ช่วง 3.01 - 4 ชั่วโมง จ�านวน 6 คน  

คิดเป็นร้อยละ 1.80 และช่วงมากกว่า 4 ชั่วโมงจ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ระยะเวลา

ในการเลือกซื้อครีมกันแดดออนไลน์แต่ไม่เลือกซื้อครีมกันแดดบนสื่อออนไลน์มากที่สุดอยู่ในช่วง 1.01 - 2 ชั่วโมง  

จ�านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 78.46 รองลงมาคือช่วง 0 - 1 ช่ัวโมง จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30  

ช่วง 2.01 - 3 ชั่วโมง จ�านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 และช่วง 3.01 - 4 ชั่วโมง จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.54

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อครีมกันแดดออนไลน์ของผู้บริโภคในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยใช้แบบจ�าลองโลจิท (Logit Model) จ�านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน แสดงดังตารางที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3

แสดงผลที่ได้จากแบบจ�าลองโลจิท (Logit Model)

ตัวแปร
(Variable)

Maximum Likelihood Estimate Marginal Effect

Coefficient SD  P-Value Coefficient

Sex - 0.7278** 0.3477 0.036 - 0.0853

Age 0.0026 0.0280 0.925 0.0002

Education 0.0695 0.3716 0.851 0.0072

Income 0.00006*** 0.00002 0.005 6.48x10-6

Status - 0.2676 0.5324 0.615 - 0.0258

Occupation - 0.9996** 0.4002 0.013 - 0.1162

X1 - 0.0377 0.0537 0.482 - 0.0038

X2 - 0.0496 0.2225 0.823 - 0.0051

X3 0.7794** 0.3587 0.030 0.0988

X4 - 0.3573 0.3042 0.240 - 0.3619

X5 0.0001 0.0004 0.686 0.0000

X6 0.5313** 0.2331 0.023 0.5460

X7 - 0.6993** 0.3133 0.026 - 0.0718

X8 - 0.4324 0.2826 0.126 - 0.0444

X9 0.6206** 0.2917 0.033 0.0637

X10 0.1306 0.2490 0.600 0.0134

X11 - 0.0626 0.2355 0.790 - 0.0064

X12 0.0873 0.2553 0.732 0.0089

Pseudo R-Squared 0.1312

Log likelihood function -154.2231

Number of Observation 400

ที่มา: จากการค�านวณ โดยโปรแกรม stata version13

หมายเหตุ: *** ระดับนัยส�าคัญที่ 0.01, ** ระดับนัยส�าคัญที่ 0.05, * ระดับนัยส�าคัญที่ 0.10
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จากการศกึษาวเิคราะห์พบว่าม ี7 ตัวแปรทีม่ปัีจจยัส่งผลต่อการเลอืกซ้ือผลติภณัฑ์ครมีกนัแดดบนสือ่ออนไลน์  

(Y) ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ เพศ (Sex) พบว่า เพศชายมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อครีมกันแดดบน 

สือ่ออนไลน์น้อยกว่าเพศหญงิร้อยละ 8.53, ระดับรายได้ต่อเดอืน (Income) พบว่าผู้บรโิภคทีม่รีายได้มากมแีนวโน้ม

ที่จะเลือกซื้อครีมกันแดดบนสื่อออนไลน์ไม่แตกต่างกับผู้ที่มีรายได้น้อย, อาชีพ (Occupation) พบว่า ผู้ที่มีอาชีพที่

มรีายได้ไม่ประจ�ามแีนวโน้มทีจ่ะเลอืกซือ้ครมีกนัแดดบนสือ่ออนไลน์มากกว่าผูท่ี้มอีาชพีทีม่รีายได้ประจ�าเพราะกลุม่

ผูท้ีม่อีาชพีทีม่รีายได้ประจ�าคอืคนวยัท�างานซึง่มเีวลาในการบรโิภคข่าวสาร และใช้สือ่อนิเตอร์เนต็น้อยกว่ากลุ่มผูท้ี่

มีอาชีพที่มีรายได้ไม่ประจ�าคือ นักเรียน/นักศึกษา ท�าให้บางส่วนเลือกที่จะซื้อจากร้านเครื่องส�าอางโดยตรงเพราะ

สามารถสอบถามกับพนักงานขายได้ท�าให้ปัจจัยด้านอาชีพมีนัยส�าคัญทางสถิติในทิศทางตรงกันข้ามกับการเลือก

ซื้อผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดบนสื่อออนไลน์, การแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมส�าหรับการเลือกซื้อครีมกันแดด (X3) พบว่า

หากผูบ้รโิภคมกีารแสวงหาข้อมลูเพิม่เตมิส�าหรบัการเลอืกซือ้ครมีกนัแดดจะเพิม่โอกาสทีผู่บ้รโิภคจะตดัสนิใจเลอืก

ซื้อครีมกันแดดบนสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้น, การให้ความส�าคัญกับเครื่องหมายรับรองคุณภาพและเครื่องหมายอื่น ๆ  

(X6) พบว่าผู้บริโภคทีใ่ห้ความส�าคญักบัเครือ่งหมายรับรองคณุภาพในผลิตภณัฑ์มแีนวโน้มทีจ่ะเลอืกซือ้ครีมกนัแดด

บนสือ่ออนไลน์มากขึน้, ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ (X7) พบว่าความสวยงาม รปูลกัษณ์ ขนาดบรรจ ุไม่ส่งผลต่อการตดัสนิ

ใจเลือกซื้อเพราะคะแนนเฉลี่ยรวมจากแบบสอบถามพบว่าเพศชายมิได้ให้ความส�าคัญกับรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

มากนักท�าให้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีนัยส�าคัญทางสถิติในทางตรงข้ามกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดบน 

สือ่ออนไลน์ และปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย (X9) พบว่าหากมช่ีองทางจดัจ�าหน่ายทีด่ ีเช่น เวบ็ไซต์ใช้งานสะดวก  

มคีวามน่าเชือ่ถอื หรอืการบริการท่ีดี จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการเลอืกซ้ือผลติภณัฑ์ครมีกันแดดบนสือ่ออนไลน์มากยิง่ข้ึน

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดบนสื่อออนไลน์ของผู้ที่พักอาศัยใน 

เขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่าม ี7 ตวัแปรทีม่ปัีจจยัส่งผลต่อการเลอืกซ้ือผลติภณัฑ์ครมีกันแดดบนสือ่ออนไลน์  

(Y) ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังกล่าวไปข้างต้น พบว่าเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อครีมกันแดด 

ผ่านส่ือออนไลน์ และผูท้ีม่รีายได้ไม่ประจ�าคอื นกัเรยีน/นกัศกึษา พ่อบ้าน/แม่บ้าน หรอืประกอบธรุกจิส่วนตัว มแีนวโน้ม 

ที่จะเลือกซ้ือครีมกันแดดผ่านสื่อออนไลน์มากกว่าผู้ที่รายได้ประจ�า ตัวแปรเครื่องหมายรับรองคุณภาพและ

เครื่องหมายอื่น ๆ  และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ต่างมีผลต่อความเชื่อมั่น ความมั่นใจ และความพึงพอใจ 

ของผู้บริโภคซึ่งเพิ่มโอกาสในการเลือกซื้อครีมกันแดดผ่านสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้น และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์พบว่า 

เพศชายมีการให้คะแนนด้านรูปลักษณ์ ความสวยงาม กลิ่น หรือขนาดบรรจุต�่ากว่าเพศหญิง

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

จากการศกึษาพบว่าเพศชายมโีอกาสเลอืกซือ้ครมีกันแดดบนสือ่ออนไลน์น้อยกว่าเพศหญงิจงึเสนอว่าในการ

ศึกษาคร้ังต่อไปจงึอาจมุง่เน้นศกึษาในเชงิพฤตกิรรมของเพศชายเพือ่หาว่าปัจจยัใดทีส่่งผลให้เพศชายมโีอกาสเลอืก

ซ้ือครีมกันแดดบนสื่อออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้น และด้านการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมส�าหรับการเลือกซื้อครีมกันแดด

ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงความแตกต่างของการแสวงหาข้อมูลของผู้บริโภคระหว่างการแสวงหาข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์

และการแสวงหาข้อมูลที่มิใช่สื่อออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อครีมกันแดดบนสื่อออนไลน์

ว่ามีแนวโน้มเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร อีกทั้งควรศึกษาถึงระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวันเพื่อศึกษา 
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เปรียบเทียบระหว่างคนวัยท�างาน และนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีเวลาว่างในการใช้อินเตอร์เน็ตท่ีแตกต่างกันจะ 

ส่งผลต่อโอกาสในการเลือกซื้อครีมกันแดดบนสื่อออนไลน์อย่างไร

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. ผูป้ระกอบการควรขยายช่องทางการจดัจ�าหน่ายเพิม่เตมิในตลาดออนไลน์และเน้นการออกแบบเวบ็ไซต์

ให้สามารถใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนท่ียุ่งยาก เพื่อตอบสนองความต้องการ และเพิ่มความน่าสนใจ 

แก่ผู้บริโภค

2. ควรศึกษาถึงพฤติกรรมเฉพาะ ทัศนคติ แนวคิด ความชอบ ของเพศหญิงและเพศชาย เพื่อออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

เอกสารอ้างองิ

กรมการปกครอง. (2561). รายงานสถิตจิ�านวนประชากรและบ้านประจ�าปี พ.ศ.2561. สบืค้นเม่ือวนัที ่4 เมษายน 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกถั่วเหลืองของเกษตรกร อ�าเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่: กรณีศึกษาปีเพาะปลูก 2561/62 รุ่นที่ 2

Factors Associated with Soybean Planting Decisions of Farmers 

in Mae Taeng District, Chiang Mai Province: Planting Study Case 

2018/19, Batch 2

สุวารี ใจด้วง1 และ ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์2

Suwaree Jaiduang1 and Nachatchapong Kaewsompong2

บทคดัย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกถ่ัวเหลือง รุ่นท่ี 2 ปีเพาะปลูก 

2561/62 ของเกษตรกร อ�าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ในการศกึษากลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการศกึษา ได้แก่ เกษตรกร

ผูป้ลกูถัว่เหลอืงใน อ�าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ และได้ขึน้ทะเบยีนกบักรมส่งเสรมิการเกษตรแล้ว จ�านวน 344 ชุด  

โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจ�าลองโลจิท  

(Logit Model) 

ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยมีผลต่อการตัดสินปลูกถั่วเหลือง รุ่นที่ 2 ของเกษตรกรมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัย

ด้านเทคนิค คือ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตพืช รองลงมา คือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีได้รับ

มาตรฐาน GAP ปัจจัยด้านสังคม คือ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการรัฐ ปัจจัยด้านกายภาพ

ค�าส�าคัญ: การตัดสินใจปลูกถั่วเหลือง, ปีเพาะปลูก 2561/62 รุ่นที่ 2, แบบจ�าลองโลจิท

ABSTRACT

The purpose of this study was to study the factors affecting the decision to plant soybean in 

the second crop, year 2018/19 of farmers in Mae Tang District, Chiang Mai Province. The samples  

used in the study were soybean farmers in Mae Taeng District, Chiang Mai Province, who has 

been registered with the Department of Agricultural Extension, 344 questionnaires are randomly 

selected from the sample group. We use the Logit Model to analyze the data.

The results showed that the most key factors affecting the decision of farmers' soybean 

planting generation 2 are technical factors, which is the use of innovation and technology in crop 
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production, followed by good agricultural practices that received the GAP standard, social factor 

is participation in government projects and physical factors

Keywords: The decision making soybean planting, Second crop year 2561/62, Binary choice Logit 

model

ที่มาและความส�าคัญ

ถั่วเหลืองเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของไทยมีการเพาะปลูก 2 รุ่น คือ ถั่วเหลืองรุ่น 1 (ต้นฤดูฝนและปลาย 

ฤดูฝน) คิดเป็นร้อยละ 47 ของการผลิตของประเทศ ปลูกมากที่สุดของประเทศที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและถั่วเหลือง 

รุน่ 2 (ฤดูแล้ง) คดิเป็นร้อยละ 53 ของการผลติของประเทศ แหล่งผลติทีส่�าคญั ได้แก่ จังหวดัเชยีงราย เชียงใหม่ และ 

น่าน เป็นต้น (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2562) ถั่วเหลืองประสบปัญหาพื้นที่เพาะปลูกลดลงจากปี พ.ศ. 2557-2561 

จากพื้นที่เพาะปลูก 237,021 ไร่ ผลผลิต 58,295 ตัน ผลิตต่อไร่ 266 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงเหลือพื้นที่เพาะปลูก 

149,989 ไร่ ผลผลิต 45,413 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 287 กิโลกรัมต่อไร่ พื้นที่ลดลงร้อยละ 1.76 ผลผลิตลดลงร้อยละ  

35.89 ส่วนผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.89 เนื่องจากเกษตรกรผลิตถั่วเหลืองมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

(ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562)

ภาพที่ 1 สถิติพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองของไทย ปีพ.ศ. 2557-2561

ภาครัฐจึงมีการส่งเสริมให้มีการผลิตถั่วเหลืองในประเทศไทยเพิ่มขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ได้มกีารอนมุตังิบประมาณจากเงินกองทนุเพ่ือพฒันาการผลติถ่ัวเหลอืงจ�านวน 23,699 ล้านบาท ในโครงการส่งเสรมิ 

การปลกูถัว่เหลอืงหลังนาเพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรปลกูถ่ัวเหลอืงในช่วงฤดแูล้งทดแทนการท�านา ช่วยปรับปรุงบ�ารงุดนิ 

และยกระดับคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ได้ร่วมกันด�าเนินการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังนา เพื่อเพิ่มผลผลิตในโครงการถั่วเหลืองหลังนาประชารัฐ 

เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2561-2579)

จากการผลิตถ่ัวเหลืองในประเทศไทย พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคเหนือ ทั้ง 2 รุ่น ได้แก่  

รุ่น 1 (ฤดูฝน) และรุ่น 2 (ฤดูแล้ง) คิดเป็นร้อยละ 74.37 ภาคกลาง ร้อยละ 25.56 และภาคอีสาน ร้อยละ 0.07  

ตามล�าดบั (ส�านักงานเศรษฐกจิการเกษตร, 2562) การศกึษาในครัง้นีส้นใจศกึษาพืน้ท่ีเพาะปลกูถ่ัวเหลอืงรุน่ 2 (ฤดแูล้ง)  
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เน่ืองจากในฤดูแล้งมปีรมิาณน�า้จ�ากดั และรัฐบาลส่งเสรมิให้เกษตรกรปลกูพชืใช้น�า้น้อยทดแทนการปลกูข้าวนาปรงั 

ซ่ึงจงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นแหล่งผลติถัว่เหลอืง รุน่ 2 (ฤดแูล้ง) ทีส่�าคญัของภาคเหนอื และอ�าเภอแม่แตงเป็นแหล่งผลติ

ถัว่เหลืองรุน่ 2 (ฤดแูล้ง) มากทีส่ดุของจงัหวดัเชยีงใหม่ ซึง่ทีผ่่านมาได้มผีูศ้กึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ

ปลูกพืชต่าง ๆ ได้แก่ นพรัตน์ เถระ (2546) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้งของเกษตรกร 

ในจังหวัดแพร่ พบว่า การรับรู้ราคาในปีที่ผ่านมา การได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ และระดับการศึกษา  

เป็นตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกและไม่ปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง ปรัชญา มงคลวิบูลย์ (2553) ศึกษาปัจจัย 

ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจปลกูถัว่เหลอืงฝักสดของเกษตรกร: กรณศีกึษา บริษทั เชยีงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ�ากดั (มหาชน) 

พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร ได้แก่ ด้านกายภาพ คือ สภาพดินที่ใช้ท�าการเพาะปลูกต้องเป็น

ดินร่วนปนทราย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ คือ การปลูกถั่วเหลืองต้องใช้ต้นทุนสูง ปัจจัยด้านสังคม คือ บริษัทต้องมี

ความน่าเชือ่ถอืและมัน่คงด้านการเงนิ และปัจจยัด้านเทคนคิ คอื การตดิต่อกบัเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตร สรัุสวดี 

พูลทาจักร (2552) ศึกษาการตอบสนองอุปทานถั่วเหลืองในประเทศไทยผลการศึกษาพบว่า การปลูกถ่ัวเหลือง 

ในประเทศไทยมีทั้งการปลูกเป็นพืชเชิงเดี่ยวและปลูกร่วมกับพืชชนิดอื่นทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง พบว่า ปัจจัยที่ม ี

ผลกระทบต่ออุปทานถั่วเหลืองฤดูแล้งในระยะสั้น ได้แก่ ราคาถ่ัวเหลืองในปีท่ีผ่านมาและราคาสัมพัทธ์ข้าวโพด

เล้ียงสัตว์ในปีปัจจุบัน (พืชแข่งขัน) สุจารีย์ พิชา (2560) ศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตเมล็ดพันธุ์ 

ถัว่เหลอืงของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ในจังหวดัเชยีงใหม่ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มกีารปฏบิตัติามหลักเกษตรดี

ทีเ่หมาะสมส�าหรับถ่ัวเหลอืง ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพทางเทคนคิในการผลติเมลด็พนัธุถ์ัว่เหลอืงปลายฝน ได้แก่ 

ตัวแปรด้านการน�าความรู้ไปปฏิบัติ และการเพิ่มพื้นที่ปลูก จากผลงานวิจัยข้างต้น ท�าให้ได้ปัจจัยต่าง ๆ ที่สามารถ

น�าไปต่อยอดในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกถั่วเหลือง รุ่น 2 (ฤดูแล้ง) ของเกษตรกร อ�าเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ยังไม่มีการศึกษาถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจจะท�าให้เกษตรกร

ตัดสินใจปลูกถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น ได้แก่ การใช้นวัตกรรมช่วยในการผลิตถั่วเหลือง การเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ 

หรือการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน (GPA) เพราะถ้าเกษตรกรใช้ปัจจัยเหล่านี้ร่วมในการผลิตพืชถ่ัวเหลือง 

จะท�าให้ได้ถั่วเหลืองที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด และเกษตรกรได้ราคาขายถั่วเหลืองเพิ่มสูงขึ้นด้วย

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกถั่วเหลืองของเกษตรกร อ�าเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่ ปีเพาะปลูก 2561/62 รุ่นที่ 2 ซึ่งได้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการปลูก ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เก่ียวข้อง ในการน�าผลการวิจัยไปประกอบการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตถ่ัวเหลืองใน

พื้นที่ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพือ่ศกึษาปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสนิใจปลกูถัว่เหลอืงของเกษตรกร อ�าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ปีเพาะปลกู  

2561/62 รุ่นที่ 2

วิธีการศึกษา

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้จ�าแนกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ รวบรวมจากการเก็บแบบสอบถาม

จากเกษตรกรในพ้ืนที่อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมจากงานวิจัย และสถิติจาก 

หน่วยงานต่าง ๆ
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ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกรในพ้ืนที ่อ�าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ทีไ่ด้ข้ึนทะเบยีนเกษตรกร

ของกรมส่งเสริมการเกษตรเรยีบร้อยแล้ว จ�านวน 3,110 ราย ซึง่ประกอบด้วยเกษตรกรผูท้ีตั่ดสนิใจปลกูและไม่ปลกู

ถั่วเหลือง รุ่นที่ 2 ปีเพาะปลูก 2561/62 ในพื้นที่อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ การก�าหนดขนาดตัวอย่าง ผู้วิจัย

ก�าหนดความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% และใช้วิธีการค�านวณขนาดตัวอย่างกรณีทราบประชากรที่

แน่นอน ซึ่งค�านวณได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 354 ราย

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิยคร้ังน้ี เป็นการวจัิยเชงิส�ารวจ (Survey Research) เครือ่งมอืทีใ่ช้ ได้แก่ แบบสอบถาม 

กลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกรผูป้ลกูและไม่ปลกูถัว่เหลอืงรุน่ท่ี 2 ปีเพาะปลกู 2561/62 ในพ้ืนท่ีอ�าเภอแม่แตง จงัหวดั

เชียงใหม่ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จ�านวน 354 ตัวอย่าง ซึ่งแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น ผู้ที่ตัดสินใจปลูก

ถั่วเหลืองรุ่นที่ 2 จ�านวน 177 ราย และผู้ที่ตัดสินใจไม่ปลูกถั่วเหลือง รุ่นที่ 2 จ�านวน 177 ราย โดยสอบถามปัจจัย 

5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านเทคนิค

ที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกถั่วเหลืองรุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2561/62 และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้วยแบบจ�าลองโลจิท 

(Logit Model) รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect)

แบบจ�าลองที่ใช้ในการศึกษา

Yi = β0 + βjXij + εi

โดยที่ Yi คือ การตัดสินใจของเกษตรกรคนที่ i
Yi = 1 หมายถึง เกษตรกรตัดสินใจปลูกถั่วเหลืองรุ่น 2 (ฤดูแล้ง)

Y_i = 0 หมายถึง เกษตรกรตัดสินใจไม่ปลูกถั่วเหลืองรุ่น 2 (ฤดูแล้ง)

β0 คือ ค่าคงที่ (Constant)

βj คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระตัวที่ j โดยที่ j = 1, 2,….., 18

Xij คือ ตัวแปรอิสระหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรคนที่ i ได้แก่ 

X1 คือ เพศ

  X1 = 1 เกษตรกรเป็นเพศชาย X1 = 0 เกษตรกรเป็นเพศหญิง

X2 คือ อายุ (ปี)

X3 คือ ระดับการศึกษา ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษาหรือต�่ากว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

X4 คือ รายได้ของครัวเรือน (บาท/ปี)

X5 คือ ประสบการณ์การท�าเกษตร (ปี)

X6 คือ จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)

X7 คือ จ�านวนแรงงานเกษตรในครัวเรือน (คน)

X8 คือ แหล่งน�้าที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประกอบด้วย แหล่งน�้าชลประทาน และแหล่ง

น�้าธรรมชาติหรือของตนเอง เช่น ขุดเจาะบาดาล สระน�้า

X9 คือ รายได้จากการปลูกพืชฤดูแล้ง (บาท)
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X10 คือ ช่องทางการตลาด ลักษณะการขายสินค้าเกษตร ประกอบด้วย ขายให้พ่อค้าทั่วไป และ

ขายให้กลุ่มสหกรณ์ พันธสัญญา ฯ

X11 คือ ต้นทุนของการปลูกพืชฤดูแล้งต่อไร่ (บาท)

X12 คือ การใช้แหล่งเงินทุนการปลูกพืชฤดูแล้ง

  X12 = 1 กู้  X12 = 0 ไม่กู้

X13 คือ การเป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์

  X13 = 1 เป็นสมาชิก X13 = 0 ไม่เป็นสมาชิก

X14 คือ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการรัฐ เช่น โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

X14 = 1 เกษตรกรเข้าร่วม X14 = 0 เกษตรกรไม่เข้าร่วม

X15 คือ การอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับถั่วเหลือง (ครั้ง/ปี) 

X16 คือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเกษตรกร เป็นการรับรู้โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ได้แก่ สื่อบุคคล ผู้น�าชุมชน เพื่อนบ้าน สื่อกิจกรรม การจัดนิทรรศการต่าง ๆ ของ

หน่วยงานรัฐ เอกชน และสือ่สิง่พมิพ์ เช่น การรบัรูข้้อมลูข่าวสารเกีย่วกบั พชืทางเลอืก ราคาพชืแข่งขนั และนโยบาย

การส่งเสริมต่าง ๆ ของภาครัฐ เป็นต้น

  X16 = 1 เกษตรกรรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

  X16 = 0 เกษตรกรไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

X17 คือ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต เช่น ใช้น�้าหมักมูลสุกรเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี 

ใช้เครื่องปลูก ใช้เครื่องเก็บเกี่ยว

  X17 = 1 เกษตรกรใช้ X17 = 0 เกษตรกรไม่ใช้

X18 คือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืชหรือไม่ (ได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP)

  X18 = 1 เกษตรกรเคยปฏิบัติ

  X18 = 0 เกษตรกรไม่เคยปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

ผลการศึกษา

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม เมื่อน�ามาท�าการวิเคราะห์ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจปลกูถัว่เหลือง รุน่ 2 ปีเพาะปลกู 2561/62 ของเกษตรกรอ�าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยการประมาณ

ค่าด้วยแบบจ�าลองโลจิท (Logit Model) และวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) สรุปผลได้ ดังนี้

ผลการศึกษาจากปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้าน

สังคม และปัจจัยด้านเทคนิค พบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจที่มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ 0.01 0.05 และ 

0.10 โดยเรียงล�าดับการวิเคราะห์จากผลกระทบส่วนเพิ่มท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรมากท่ีสุดไปหาน้อย

ที่สุด ตามล�าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 1
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วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 256470

1. ปัจจัยด้านเทคนิค คือ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตพืช กล่าวคือ ถ้าเกษตรกรมีการใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัยมาช่วยในการผลิตพืชเกษตรอื่น ๆ ในช่วงฤดูแล้งเพิ่มมากขึ้น ได้แก่  

ข้าวนาปรัง ข้าวโพดหวาน กจ็ะท�าให้โอกาสทีเ่กษตรกรตดัสนิใจปลกูถัว่เหลอืง รุน่ที ่2 ลดลง เพราะปัจจบุนัเกษตรกร 

ส่วนใหญ่มกีารน�านวตักรรมและเทคโนโลยช่ีวยในการผลิตพชืทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย และเทคโนโลยต่ีาง ๆ   

เหล่าน้ันมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�าให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สามารถลดข้ันตอน 

การผลิตพืช ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน รวมถึงลดต้นทุนการผลิตได้ แต่ในทางกลับกัน ปัจจุบันนวัตกรรมและ

เทคโนโลยทีีใ่ช้ส�าหรบัการผลติถัว่เหลอืงยงัไม่ค่อยมกีารพฒันา เช่น เครือ่งเกบ็เกีย่วผลผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ มเีพยีง

แค่นวัตกรรมน�้าหมักจากมูลสุกรทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตเท่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการจูงใจให้

เกษตรกรตัดสินใจปลูกถั่วเหลือง รุ่นที่ 2 เพิ่มมากขึ้น รัฐควรให้การสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 

ส�าหรับการผลิตพืชถั่วเหลือง เช่น เครื่องปลูก เคร่ืองเก็บเก่ียวประสิทธิภาพสูง ให้เกษตรกรใช้งานโดยคิดค่าเช่า 

ในอตัราต�า่ รวมถงึวจิยัพฒันาสายพันธุถ์ัว่เหลอืงทีม่คุีณภาพสงู ให้มผีลผลติต่อไร่ทีเ่พิม่สงูมากขึน้กว่าปัจจบุนั สามารถ

ทนกับสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนรวมถึงสามารถต้านทานกับโรคและแมลงได้ดี

2. ปัจจัยด้านเทคนิค คือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ได้รับมาตรฐาน (GPA) กล่าวคือ ถ้าเกษตรกรมีการ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในการผลิตพืชถ่ัวเหลืองให้ได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย GPA เพิ่มมากข้ึนก็จะ

ท�าให้โอกาสที่เกษตรกรตัดสินใจปลูกถั่วเหลือง รุ่นที่ 2 เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากผลผลิตที่ได้รับมาตรฐาน GPA นั้น

เป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภค เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้

ผลผลิตถั่วเหลืองที่ได้รับมาตรฐาน GPA มีราคาขายสูงกว่าผลผลิตที่ไม่ได้รับมาตรฐาน GPA

3. ปัจจัยด้านสังคม คือ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการรัฐ กล่าวคือ ถ้าเกษตรกรได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก

โครงการรัฐ จะท�าให้โอกาสที่เกษตรกรตัดสินใจปลูกถั่วเหลือง รุ่นที่ 2 เพิ่มข้ึน เช่น โครงการเกษตรแปลงใหญ่  

เป็นโครงการทีภ่าครฐัส่งเสรมิให้เกษตรกรรวมกลุม่การผลติและการบรหิารจดัการร่วมกนั ตลอดจนการจดัการด้าน

การตลาด ท�าให้เกษตรกรได้รบัประโยชน์ คอืต้นทนุการผลติถัว่เหลอืงลดลง และได้ผลผลติถัว่เหลอืงทีม่คีณุภาพเพิม่

ความสามารถในการแข่งขันในตลาด เป็นต้น

4. ปัจจัยด้านกายภาพ คือ แหล่งน�้าที่ใช้ในการปลูกพืชฤดูแล้ง กล่าวคือ ถ้าเกษตรกรมีแหล่งน�้าที่ใช้เพาะ

ปลูกพืชในฤดูแล้งที่มาจากแหล่งน�้าชลประทาน จะท�าให้โอกาสท่ีเกษตรกรตัดสินใจปลูกถ่ัวเหลือง รุ่นท่ี 2 ลดลง 

เพราะถ้าเกษตรกรมีแหล่งน�้าชลประทานที่เพียงพอส�าหรับปลูกพืชอื่น ๆ  ในฤดูแล้ง เช่น ข้าวนาปรัง เกษตรกรก็จะ

ตดัสนิใจปลูกพืชทีใ่ห้ผลตอบแทนทีม่ากกว่าการปลกูถัว่เหลอืง เพือ่เป็นการจงูใจให้เกษตรกรตดัสนิใจปลกูถ่ัวเหลอืง 

รุ่นที่ 2 มากขึ้น รัฐต้องก�าหนดนโยบายจูงใจให้เกษตรกร เช่น การสนับสนุนค่าปลูก ค่าเก็บเกี่ยวให้กับเกษตรกร 

ผู้ปลูกถั่วเหลือง เป็นต้น

5. ปัจจัยด้านบุคคล คือ จ�านวนแรงงานเกษตรในครัวเรือน กล่าวคือ ถ้าเกษตรกรมีจ�านวนแรงงานใน 

ครัวเรือนหลายคน จะท�าให้โอกาสที่เกษตรกรตัดสินใจปลูกถั่วเหลือง รุ่นที่ 2 เพิ่มขึ้น เนื่องจากกิจกรรมการปลูก 

ถั่วเหลืองทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการปลูก ดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยว จ�าเป็นต้องใช้แรงงานคนในการผลิต 

เป็นหลักและปัจจุบันจ�านวนแรงงานค่อนข้างขาดแคลนและมีอัตราค่าจ้างสูง ดังนั้น ถ้าเกษตรกรมีแรงงานเกษตร

ของครัวเรือนหลายคนก็จะท�าให้โอกาสที่เกษตรกรจะเลือกปลูกถั่วเหลืองก็มีมากขึ้น

6. ปัจจัยด้านบุคคล คือ ประสบการณ์การท�าเกษตร กล่าวคือ ถ้าเกษตรกรมีประสบการณ์การท�าเกษตร

เพิ่มมากขึ้น จะท�าให้โอกาสท่ีเกษตรกรตัดสินใจปลูกถ่ัวเหลือง รุ่นท่ี 2 ลดลง เนื่องจากปัจจุบันแรงงานมีเกษตร
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อายุมากขึ้น การปลูกถ่ัวเหลืองจ�าเป็นใช้แรงงานคนในการผลิตเป็นหลัก ท�าให้เกษตรกรท่ีมีอายุมากปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมเลือกปลูกพืชอื่น ๆ ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรช่วยการผลิต สามารถประหยัดแรงงาน และ 

ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าถั่วเหลือง

7. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ คือ ต้นทุนของการปลูกพืชฤดูแล้งต่อไร่ กล่าวคือ ถ้าเกษตรกรมีต้นทุนของการ 

ปลกูพชื ฤดแูล้งต่อไร่เพิม่ขึน้ ซึง่มาจากต้นทนุมต้ีนทนุผนัแปรต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นค่าวสัด ุแรงงานทีเ่พิม่ขึน้ จะท�าให้โอกาส 

ที่เกษตรกรตัดสินใจปลูกถั่วเหลือง รุ่นที่ 2 ลดลง เพราะถั่วเหลืองเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนไม่สูงมาก ถ้าเกษตรกร

ผลิตแล้วไม่ค่อยได้รับก�าไร เกษตรกรก็จะตัดสินใจไม่เลือกปลูกถั่วเหลือง

8. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ คือ รายได้ของการปลูกพืชฤดูแล้ง กล่าวคือ จากการส�ารวจในครั้งนี้จะเห็นได้ว่า 

รายได้เฉล่ียของการปลกูพชืในฤดแูล้งเปรียบเทยีบระหว่างผูท้ีป่ลกูถัว่เหลอืง รุน่ที ่2 และพชือืน่ ๆ  พบว่ารายได้ของ

เกษตรกรทีต่ดัสนิใจปลกูถัว่เหลอืงรุน่ที ่2 มรีายได้เฉลีย่ต�า่กว่า เกษตรกรทีต่ดัสนิใจปลกูพชือืน่ ๆ  สามารถสร้างรายได้ 

ในฤดูแล้งมากกว่าการปลูกถั่วเหลือง เพื่อเป็นการจูงใจให้เกษตรกรตัดสินใจปลูกถั่วเหลือง รุ่นที่ 2 มากขึ้น รัฐควร

เพิ่มราคารับซื้อถั่วเหลืองให้สูงขึ้นและมีโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง รุ่นที่ 2

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกถั่วเหลือง รุ่นที่ 2 ปีเพาะปลูก 2561/62 ของเกษตรกร

อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เก็บข้อมูลจากเกษตรกรในพื้นที่อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ขึ้นทะเบียน

เกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว โดยข้อมูลการศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ จ�านวน 345 คน 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็นปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 

ของครัวเรือนต่อปี ประสบการณ์การท�าเกษตร จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน จ�านวนแรงงานเกษตรในครัวเรือน 

ปัจจัยด้านกายภาพ  เช่น แหล่งน�้าที่ใช้ในการปลูกพืชฤดูแล้ง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เช่น รายได้ของการปลูกพืช 

ฤดแูล้ง ช่องทางการตลาด ต้นทนุของการปลกูพชืฤดูแล้งต่อไร่ แหล่งเงนิทนุการปลกูพชืฤดแูล้ง ปัจจยัทางสงัคม เช่น 

เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการรัฐ การอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับถั่วเหลือง และปัจจัย

ด้านเทคนิค เช่น การรบัรูข่้าวสารข้อมลูของเกษตรกร การใช้นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการผลติ การปฏบัิตทิางการ

เกษตรที่ดีได้รับมาตรฐาน GPA วิเคราะห์ข้อมูลโดยแบบจ�าลองโลจิท (Logit Model) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่

มีผลต่อการตัดสินใจปลูกถั่วเหลือง รุ่นที่ 2 ของเกษตรกรอ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ การใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยีการผลิตพืช การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ได้รับมาตรฐาน (GPA) การเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ

รัฐ การมีแหล่งน�้าที่ใช้ในการปลูกพืชฤดูแล้ง จ�านวนแรงงานเกษตรในครัวเรือน ประสบการณ์การท�าเกษตร ต้นทุน

ของการปลูกพืชฤดูแล้งต่อไร่ และรายได้ของการปลูกพืชฤดูแล้ง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ภาครฐัต้องมกีารพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพส�าหรบัการผลติพชืถัว่เหลอืง เช่น เคร่ืองปลกู  

เครื่องเก็บเกี่ยว ซึ่งอาจจะต้องร่วมมือกับเอกชนในการน�าเข้าเครื่องจักรกลจากต่างประเทศท่ีมีการผลิตถ่ัวเหลือง  

รวมถึงการให้ความรู้การจัดท�าพืช GPA อย่างต่อเนื่อง ให้เกษตรกรมีความรู้ความช�านาญ เช่น การรวมกลุ่ม

เกษตรกรในการปลกูถัว่เหลือง GPA โดยเจ้าหน้าทีส่่งเสรมิจากภาครฐัจดัท�าแปลงสาธิตร่วมกบัเกษตรกร เพือ่ให้เหน็

กระบวนการผลิต รวมถงึขัน้ตอนต่าง ๆ  ทีถ่กูต้อง ให้ได้ผลลพัธ์ท่ีเหน็เป็นรูปธรรม เกดิประโยชน์เพือ่จงูใจให้เกษตรกร
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เกิดความเช่ือมั่นในการปฏิบัติมากข้ึน และในการนี้ภาครัฐควรมีการร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัย 

ท�าการศึกษาวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ถั่วเหลืองให้มีคุณภาพและได้ผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

1) ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรศกึษาในเรือ่งประสทิธภิาพของนวตักรรมและเทคโนโลยใีนการผลติพชืส�าหรบั

ถั่วเหลือง

2) ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท�าการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืช

ได้รับมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice)
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมโกลบอลโรโบติกส์

Factors Affecting the Decision Making for Investment 

in Global Robotics Fund

รมย์นลิน คันธา*1 ชูเกียรติ ชัยบุญศรี2 และ อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์2

Rompnalin Kantha1 Chukiat Chaiboonsri2 and Anuphak Saosaovaphak2

บทคดัย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมโกลบอลโรโบติกส์ 

รวมถึงการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส�าหรับนักลงทุน นายหน้าผู้ขายหลักทรัพย์ 

รวมถงึองค์กรภาคเอกชนและภาครฐับาลในการน�าข้อมูลไปใช้ประเมนิประสิทธภิาพของกองทุนรวม และด�าเนนิการ

วางแผนทางการเงิน อกีทัง้ยงัช่วยในเรือ่งของการบรหิารความเสีย่งเพือ่จดัสรรเงนิลงทนุไปลงทนุในสินทรพัย์ต่าง ๆ  

โดยการศกึษาในครัง้นีมุ้ง่เน้นรปูแบบวเิคราะห์วธีิการถดถอยโลจิสตกิ แบบ Binary Logistic โดยการวเิคราะห์แบบ

จ�าลองโลจทิ เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรตาม (เคยตดัสนิใจลงทนุ และไม่เคยตดัสนิใจลงทนุ) และตวัแปร

อิสระ (บุคคล ความเสี่ยง ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน พฤติกรรมการยอมรับความเสี่ยง พฤติกรรม และอื่น ๆ) โดย

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นข้อมูลปฐมภูมิซึ่งได้จากการเก็บแบบสอบถามจากผู้ลงทุน จ�านวน 400 ตัวอย่าง  

ผลการศึกษาพบว่า มเีพศหญงิมากกว่าเพศชาย โดยมอีายอุยูใ่นช่วง 30-40 ปี และส่วนใหญ่มกีารศกึษาอยู่ในระดบั

ปริญญาตรี โดยผลการศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจ�าลองมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ กล่าวคือ  

ปัจจัยด้านลักษณะพฤติกรรมเป็นผู้ที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ปัจจัยด้านประสบการณ์ลงทุน ปัจจัยด้าน 

เป้าหมายในการลงทนุ ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อการลงทุน ปัจจยัด้านการให้บรกิารส่วนบุคคล และปัจจยัด้านอืน่ ๆ   

ส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมโกลบอลโรโบติกส์ 

ค�าส�าคัญ: กองทุนรวม, โกลบอลโรโบติกส์, ปัญญาประดิษฐ์, การตัดสินใจลงทุน

ABSTRACT

The purpose of this study was to discover the factors affecting the decision making for 

investment in Global Robotics Fund along with the factors influencing the purchasing decision 

to benefit investors, brokers, as well as private sector organizations and government agencies in 

using the information to evaluate efficiency, create financial plans, and assist in risk management 

in order to distribute financial resources and invest in various assets. This research employed 

binary logistic regression analysis using the logit model to study correlations between dependent  

* Corresponding author. E-mail: rompnalin.k1986@gmail.com, Chukist.chai@cmu.ac.th, anuphak.s@cmu.ac.th
1 นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Graduate Student, Master of 
Economics Program, Faculty of Economics, Chiang Mai University)
2 อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Lecturer, Faculty of Economics, Chiang Mai University)
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variables (having made decisions to invest and having never decided so) and independent  

variables (individual data, risks, attitudes about investment, risk tolerance behavior, and others). 

The data used in this study were primary data collected from a sample of 400 investors by means 

of a questionnaire. The results show that there were more females than males and the majority 

were between the ages of 30 and 40 years with bachelor degrees. It was found that various 

variables in the model were correlated with statistically significant levels, that is, in terms of 

behavioral factors, the sample unable to accept certain risks. Meanwhile, investment experience 

factor, investment target factor, satisfaction with investment factor, personal service factor, and 

other factors directly influenced the decisions of the sample to invest in Global Robotics Fund.

Keywords: Mutual Fund, Global Robotics, Robotics, Decision Making

ที่มาและความส�าคัญ

ในประเทศไทยปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทในการด�าเนินการผลิตแทนแรงงานมนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน  

ซึง่เป็นท่ีแน่ชดัแล้วว่าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ แต่ยงัคงมข้ีอจ�ากดัทางด้านต้นทนุทีส่งู หลายธรุกจิได้น�าปัญญา

ประดษิฐ์มาใช้ในเชงิพาณิชย์และยงัมกีารวางแผนทีจ่ะพฒันาต่อยอดทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์นีเ้อง ซึง่เหน็

ชัดในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการแพทย์ และการบริการ และส�าหรับภาคการเงินการธนาคารได้มี

การน�าเอาเทคโนโลยีหุน่ยนต์ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้รโิภค เช่น สนิเชือ่แม่มณอีอนไลน์ 

Chatbot ที่ท�าหน้าที่แทนคอลเซ็นเตอร์ในการตอบค�าถามดูแลลูกค้า รวมถึงการวิเคราะห์หุ้นรายตัวเพื่อจับจังหวะ

การลงทุนในการเข้าท�าก�าไรและใช้วิเคราะห์ผลตอบแทนของกองทุน (บางกอกอินไซด์, 2561)

การลงทุนด้านหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นสิ่งที่การเงินการธนาคารหันมาให้ความสนใจและให้ความ

ส�าคัญมาก เพราะแนวโน้มปัจจุบันเทคโนโลยีจากหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์จะกลายเป็นผู้ช่วย เป็นที่ปรึกษาทางการ

เงนิให้กบัผูล้งทนุด้านกองทนุรวมและนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ ซึง่มกีารประเมนิว่าหุน่ยนต์ปัญญาประดษิฐ์จะสามารถ

วิเคราะห์ศักยภาพด้านการเงินเพื่อวางแผนโครงสร้างนโยบายการลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนให้กับธุรกิจการเงิน

การธนาคาร (เออาร์ไอพี, 2561)

บริษัทจัดการกองทุนไทยพาณิชย์จึงได้มีการจัดตั้งกองทุนรวมท่ีช่ือว่ากองทุนเปิดโกลบอลโรโบติกส์ ข้ึนใน

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Allocation) และ

เป็นกองทนุทีมี่นโยบายลงทนุเพือ่ให้ได้ผลตอบแทนเป็นไปในทางเดยีวกนักบัดชันอ้ีางองิ (ETF) ซึง่นโยบายการลงทุน

จะเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เป็นหลัก ปัจจุบันในประเทศไทยมี 6 กองทุนจาก 6 บริษัท 

หลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ท�าการเสนอขาย รวมทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดประมาณสองหมื่นสองพันล้านบาท (บริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จ�ากัด, 2562)

ปัจจุบันผลตอบแทนของกองทุนรวมโกลบอลโรโบติกส์ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCBROBOA) ตั้งแต่จัดตั้ง

จนถึงปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้มีการจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560 มีผลตอบแทนสูงสุดที่ร้อยละ 25.82  

ณ วนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ.2561 ภายในระยะเวลาประมาณ 5 เดือน และเร่ิมลดลงจากการท่ีอัตราผลตอบแทน (Yield) 

ของพันธบตัรรัฐบาลอายสุัน้ มากกว่าอตัราผลตอบแทน (Yield) ของพนัธบัตรรฐับาลอายยุาว (Invert Yield Curve) 

และเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ปัจจุบันผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ -15.84 (ธนาคารไทยพาณิชย์, 2561)
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ผลการด�าเนนิงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 1

ผลตอบแทนจากการลงทุน

ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี

YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง

SCBROBOA 6.84% 3.89% 27.04% 56.78% 13.94% n.a. n.a. 14.37%

เกณฑ์มาตรฐาน1 12.15% 13.22% 28.91% 42.47% 13.40% n.a. n.a. 12.34%

ความผันผวนของผล

การด�าเนินงาน

10.90% 10.18% 12.31% 18.68% 22.66% n.a. n.a. 21.55%

ความผันผวนของ

เกณฑ์มาตรฐาน

6.68% 5.23% 8.09% 15.29% 19.25% n.a. n.a. 17.94%

ที่มา: กองทุนรวมไทยพาณิชย์ (2562)

ตารางที่ 2

ผลการด�าเนินงานรายปี

ผลการด�าเนินงาน
รายปี

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

SCBROBOA n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 12.56% -24.25% 28.67% 39.36%

เกณฑ์มาตรฐาน1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6.76% -9.38% 22.50% 15.12%

ความผันผวนของผล

การด�าเนินงาน

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10.45% 19.80% 15.71% 29.91%

ความผันผวนของ

เกณฑ์มาตรฐาน

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5.16% 12.46% 10.20% 29.39%

ที่มา: กองทุนรวมไทยพาณิชย์ (2562)

เนื่องจากกองทุนรวมประเภทนี้เคยสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงสุดที่ร้อยละ 25.82% ภายในระยะเวลา 

5 เดือนนับตั้งแต่มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมา รวมกับจัดเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเหมาะสมกับ

ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจในการลงทุน เป็นผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงสูง และมีความต้องการในการ

ลงทุนได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงอาจท�าให้กลุ่มผู้ลงทุนมีค่อนข้างน้อยและไม่ค่อยแพร่หลายมากนัก

การวิจัยในครั้งนี้จึงเล็งเห็นความส�าคัญของการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม 

โกลบอลโรโบติกส์ โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนประกอบด้วย ก) ปัจจัยด้านส่วนบุคคล ข) ปัจจัยด้าน 
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ความเสี่ยง ค) ปัจจัยด้านทัศนคติ ง) ปัจจัยด้านพฤติกรรมการยอมรับความเสี่ยง จ) ปัจจัยด้านพฤติกรรม และ  

ฉ) ปัจจัยด้านอื่น ๆ  ซึ่งจะท�าการศึกษาจากนักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งนี้เพื่อให้ทราบ

ถึงประโยชน์แก่ผู้ลงทุนซึ่งจะสามารถเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกลงทุน และเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ 

น�าข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการวางแผนทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือลงทุนในกองทุนรวมโกลบอลโรโบติกส์

วิธีการศึกษา

1. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

1.1 การก�าหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษาและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรเป้าหมายทีใ่ช้ในการวจัิยครัง้นี ้คอื นกัลงทนุในประเทศไทยทีเ่คยลงทนุในกองทนุรวม เนือ่งจาก

ขนาดของประชากรมีขนาดใหญ่ และไม่ทราบจ�านวนประชากรท่ีแท้จริง ผู้วิจัยจึงก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้

สูตรค�านวณของ Cochran (1953) ดังนี้

ก�าหนดให้ n  =
p(1-p)Z2

e2

  n  แทน จ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
  P  แทน สัดส่วนประชากรที่ผู้วิจัยก�าหนดสุ่ม
  Z  แทน ระดับความมั่นใจที่ผู้วิจัยก�าหนดไว้ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ
  e  แทน สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ย่อมเกิดขึ้นได้

ส�าหรับการวิจัยครั้งนี้ได้ก�าหนดสัดส่วนของประชากรให้มีค่าเท่ากับ 0.50 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 

95 และย่อมเกิดความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 5 (Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95) ท�าให้

ใช้จ�านวนตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นส�าหรับการด�าเนินการวิจัยครั้งนี้ จึงได้มีการก�าหนด

จ�านวนของกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 ตัวอย่าง

1.2 การออกแบบสอบถาม

ส�าหรับแบบสอบถามจะเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ส�าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ซ่ึงจะ

ใช้วิธีการวัดแบบ Likert-Type Scale โดยแบ่งระดับเป็น 7 ระดับ คือ 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ค่อนข้างน้อย 

4 = ปานกลาง 5 = ค่อนข้างมาก 6 = มาก 7 = มากที่สุด

2. วิธีการศึกษา

มีขั้นตอนการวิเคราะห์ 2 ส่วน ดังนี้ คือ

2.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป (Descriptive Analysis) เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ค่าสถิติต่าง ๆ ของตัวแปรในสมการโครงสร้าง ได้แก่ ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต�่าสุด 

(Minimum) ค่าเฉลีย่ (Mean) รปูแบบการแจงแจงความถี ่(Frequency) สถติร้ิอยละ (Percentage) และค่าเบีย่งเบน 



JOURNAL OF ECONOMICS MAEJO UNIVERSITY VOL.1, NO.1 JANUARY - JUNE 2021 77

มาตรฐาน (Standard Deviation) ของตัวแปรภายในโมเดลสมการถดถอยโลจิสติค

2.2 วิเคราะห์ความถดถอยโลจสิติก (Logistic Response Function) โดยการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

ตัวแปรตาม (Y) ในกรณีที่ตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิงกลุ่มที่มีค่าได้เพียง 2 ค่า คือ 1 (เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ) และ  

0 (ไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ) และตัวแปรอิสระ (X) จะเป็นตัวแปรเชิงปริมาณหรือตัวแปรเชิงกลุ่ม

ในการวิเคราะห์นั้นก�าหนดให้ผลของการตัดสินใจลงทุนในกองทุนโกลบอลโรโบติกส์ เป็นตัวแปรตาม (Y)  

ที่มีค่าได้เพียง 2 ค่า คือ

  Y = 1 คือ เคยตัดสินใจลงทุนในกองทุนโกลบอลโรโบติกส์

  Y = 0 คือ ไม่เคยตัดสินใจลงทุนในกองทุนโกลบอลโรโบติกส์

ในการศกึษาก�าหนดตัวแปรอสิระ (X) เพ่ือค้นหาปัจจยัท่ีมผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนโกลบอลโรโบติกส์  

ซึ่งมีหลายตัวแปร โดยขนาดสามารถบอกค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ (β) สามารถประมาณค่าความน่าจะเป็น

ของการตัดสินใจลงทุนในกองทุนโกลบอลโรโบติกส์ ในรูปแบบจ�าลองสองทางเลือกได้ดังนี้

y* = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 + β5x5 + β6x6 + β7x7 + β8x8 + β9x9 + β10x10 + β11x11 
+ β12x12 + β13x13 + β14x14 + β15x15 + β16x16 + β17x17 + β18x18 + β19x19 + β20x20 + β21x21 
+ β22x22 + β23x23 + β24x24 + β25x25 + β26x26 + β27x27 + u

โดยที่ x1 คือ อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม

 x2 คือ ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม

 x3 คือ อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม

 x4 คือ ระดับรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม

 x5 คือ ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร

 x6 คือ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 x7 คือ ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

 x8 คือ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุน

 x9 คือ ความเสี่ยงจากการขาดทุนหรือสูญเสียเงินต้น

 x10 คือ ทัศนคติที่ไม่ลงทุนในกองทุน

 x11 คือ ทัศนคติสนใจเงินฝากประจ�าดอกเบี้ยสูง

 x12 คือ ทัศนคติไม่สามารถทนต่อการขาดทุนได้เลย

 x13 คือ ทัศนคติทนต่อการขาดทุนได้เล็กน้อย

 x14 คือ ทัศนคติทนต่อการขาดทุนได้สูงสุด

 x15 คือ ลักษณะพฤติกรรมเป็นผู้ที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้

 x16 คือ ลักษณะพฤติกรรมเป็นผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงได้บ้าง

 x17 คือ ลักษณะพฤติกรรมเป็นผู้ที่ชอบความเสี่ยงสูง

 x18 คือ ความพร้อมที่จะลงทุน

 x19 คือ ความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุน

 x20 คือ ความต้องการด้านรายได้จากการลงทุน
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 x21 คือ การให้บริการส่วนบุคคล

 x22 คือ ช่องทางที่ใช้เข้าถึงการลงทุน

 x23 คือ ประสบการณ์การลงทุน

 x24 คือ ความถี่ในการลงทุน

 x25 คือ เป้าหมายในการลงทุน

 x26 คือ ระยะเวลาที่คาดว่าจะลงทุน

 x27 คือ ความพึงพอใจต่อการลงทุน

 β   คือ ค่าพารามิเตอร์

 u   คือ ค่าความคลาดเคลื่อน

จากน้ันน�าผลทีไ่ด้มาตคีวามโดยใช้การวเิคราะห์ผลกระทบส่วนเพิม่ (Marginal Effects) ซึง่สามารถค�านวณ

ได้จากสมการ ดังนี้

  

∂Pi
=

∂L(xi',β)
=

expx,i,β)
βk∂xik ∂xik (1+expxi,i,β)2

เนื่องจากตัวแปรอิสระ (X) มีมากกว่า 1 ตัว ดังนั้นสมการ Logistic Response Function จะเป็นดังนี้

P (เคยซื้อกองทุน Y = 1)     =
eβ0+β1x1+...+β23 x23

1+eβ0+β1x1+...+β23 x23

P (ไม่เคยซื้อกองทุน Y = 0)  =  1-
eβ0+β1x1+...+β23 x23

1+eβ0+β1x1+...+β23 x23

ท�าการปรับความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระและตัวแปรตามให้อยูใ่นรปูเชงิเส้น โดยการหาค่า Odd Ratio 

จะได้ logit Response Function คือ

ln(Odds)     = ln( Pi )= Xi1-Pi

หรือ  ln(Odds)  = β0 + β1x1+
...+βnxn

โดยก�าหนดให้

 γ=1 = 1 ถ้ากลุ่มตัวอย่างตัดสินใจลงทุนกองทุนโกลบอลโรโบติกส์

 γ=0 = 0 ถ้ากลุ่มตัวอย่างตัดสินใจไม่ลงทุนกองทุนโกลบอลโรโบติกส์

 Xi = Function ของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนกองทุนโกลบอลโรโบติกส์

 Ui = error term
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 ln = Natural logarithms (loge x)
  โดยที่ i เป็นตัวอย่างของคนที่ลงทุน และไม่ลงทุน

การประมาณค่าพารามิเตอร์ จะใช้ภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood) ด้วยสมการ

L=∏ni=1( 1 )1+e-(x' βi)

ระดับนัยส�าคัญที่พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนกองทุนโกลบอลโรโบติกส์จะพิจารณาที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% หรือมีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ 0.05

ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้ก�าหนดชื่อส�าหรับตัวแปรตามและตัวแปรอิสระเพื่อน�าไปใช้ในการวิเคราะห์และ

ประมวลผลการศึกษาด้วยโปรแกรมทางสถิติส�าเร็จรูปในข้ันตอนหลังจากท่ีท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จาก

แบบสอบถาม ดังในตารางต่อไปนี้

ผลการศึกษา

ตารางที่ 1

แสดงจ�านวนและร้อยละของเพศของกลุ่มตัวอย่าง

เพศ จ�านวน (คน) ร้อยละ

ชาย 110 27.50

หญิง 290 72.50

รวม 400 100.00

ที่มา: จากการส�ารวจ

จากตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่ากลุม่ตวัอย่างเป็นเพศหญงิมากกว่า

เพศชาย โดยจากกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง จ�านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 และกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย 

จ�านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 ตามล�าดับ

ตารางที่ 2

แสดงจ�านวนและร้อยละของอายุของกลุ่มตัวอย่าง

อายุ (ปี) จ�านวน (คน) ร้อยละ

ต�่ากว่า 20 1 0.25

20 - 30 55 13.75
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อายุ (ปี) จ�านวน (คน) ร้อยละ

31 - 40 220 55.00

41 - 50 78 19.50

51 - 60 40 10.00

61 - 70 5 1.25

71 - 80 1 0.25

รวม 400 100.00

ที่มา: จากการส�ารวจ

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วง 31-40 ปี 

มากที่สุด จ�านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี จ�านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.50 และน้อยทีสุ่ดอยูใ่นช่วงต�า่กว่า 20 ปี จ�านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 0.25 และ ช่วงอาย ุ71-80 ปี จ�านวน 1 คน  

คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามล�าดับ

ตารางที่ 3

แสดงจ�านวนและร้อยละของระดับการศึกษาสูงสุดของกลุ่มตัวอย่าง

ระดับการศึกษา จ�านวน (คน) ร้อยละ

อนุปริญญา 1 0.25

ปริญญาตรี 309 77.25

ปริญญาโท 81 20.25

สูงกว่าปริญญาโท 9 2.25

รวม 400 100.00

ที่มา: จากการส�ารวจ

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับปริญญาตรี

มากที่สุด จ�านวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 77.25 รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาโท จ�านวน 81 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 20.25 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาโท 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 และระดับการศึกษาอนุปริญญา  

1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 
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ตารางที่ 4

แสดงจ�านวนและร้อยละของอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง

อาชีพ จ�านวน (คน) ร้อยละ

เจ้าของกิจการ 25 6.25

ลูกจ้างบริษัทเอกชน 341 85.25

ข้าราชการ 18 4.50

พนักงานของรัฐ 13 3.25

รัฐวิสาหกิจ 3 0.75

รวม 400 100.00

ที่มา: จากการส�ารวจ

จากตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่ากลุม่ตวัอย่างมอีาชพีลกูจ้างเอกชน

มากที่สุด จ�านวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 85.25 รองลงมามีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ จ�านวน 25 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 6.25 ข้าราชการ จ�านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 พนักงานของรัฐ จ�านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 

ตามล�าดับ และไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามใดเลยที่อาชีพเป็นเกษตรและนักศึกษา

ตารางที่ 5

แสดงจ�านวนและร้อยละของรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ�านวน (คน) ร้อยละ

10,000 – 20,000 31 7.75

20,001 – 30,000 116 29.00

30,001 – 40,000 86 21.50

40,001 – 50,000 68 17.00

50,001 – 60,000 23 5.75

60,001 – 70,000 15 3.75

70,001 – 80,000 16 4.00

80,001 – 90,000 6 1.50

90,001 – 100,000 28 7.00
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ�านวน (คน) ร้อยละ

100,001 – 200,000 9 2.25

200,001 – 300,000 1 0.25

300,001 – 400,000 0 0

400,001 – 500,000 1 0.25

รวม 400 100.00

ที่มา: จากการส�ารวจ

จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มากที่สุดจ�านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

30,001 - 40,000 บาท จ�านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท 

จ�านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ตามล�าดับ 

ผลการวิเคราะห์ตัวแปรตามเพื่อใช้ส�าหรับแบบจ�าลองโลจิท (Logit)

ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ก�าหนดตัวแปรตาม (y) ซ่ึงก็คือการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มาท�าการหา 

ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยก�าหนดให้ y> ค่าเฉลี่ย (Mean) ก�าหนดให้เป็น 1 และ y <ค่าเฉลี่ย (Mean) ก�าหนดให้เป็น 

0 ดังแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 6

แสดงจ�านวนและร้อยละของค่าเฉลี่ย (Mean) ของข้อมูลการตัดสินใจและจ�านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม

ความพร้อมที่จะลงทุน ความต้องการที่จะลงทุน ความอยากที่จะลงทุน

ต�่าสุด (ราย) 29 27 24

สูงสุด (ราย) 104 123 120

ค่าเฉลี่ย (Mean) 3.80 3.83 3.88

ที่มา: จากการค�านวณ

จากตารางที ่6 จะเป็นการแสดงผลการศกึษาของการหาค่าเฉลีย่ (Mean) ของข้อมลูการตดัสนิใจของผูต้อบ

แบบสอบถาม ซึ่งความอยากที่จะลงทุนมีค่าเฉลี่ย (Mean) สูงที่สุด คือ 3.88 มีจ�านวนสูงที่สุดอยู่ที่ 120 คน ความ

ต้องการที่จะลงทุนมีค่าเฉลี่ย (Mean) สูงเป็นอันดับที่สอง คือ 3.83 มีจ�านวนสูงที่สุดอยู่ที่ 123 คน และความพร้อม

ที่จะลงทุนมีค่าเฉลี่ย (Mean) ต�่าที่สุด คือ 3.80 มีจ�านวนสูงที่สุดอยู่ที่ 104 คน
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ตารางที่ 7

แสดงผลการวิเคราะห์แบบจ�าลองโลจิท (Logit) ส�าหรับกลุ่มปัจจัยประเภทของความเสี่ยง

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน Coefficient
Standard 

Error
z P>z [95% Conf.Interval]

ความน่าเชื่อถือของผู้ออก

ตราสาร
0.0220676 0.1802409 0.12 0.903 -0.331198 0.3753332

ความเสี่ยงจากอัตราแลก

เปลี่ยน
0.3030189 0.2128852 1.42 0.155 -0.1142285 0.7202662

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง -0.1253143 0.7967692 -0.64 0.524 -0.5109749 0.2603463

ความเสี่ยงจากการกระจุก

ตัวของการลงทุน
-0.2161785 0.2481187 -0.87 0.384 -0.7024822 0.2701251

ความเสี่ยงจากการขาดทุน

หรือสูญเสียเงินต้น
0.1265971 0.2305725 0.55 0.583 -0.3253168 0.5785109

** มีระดับนัยส�าคัญที่ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95

ที่มา: จากการค�านวณ

ตารางที่ 8

แสดงผลการวิเคราะห์แบบจ�าลองโลจิท (Logit) ส�าหรับกลุ่มปัจจัยประเภทของลักษณะพฤติกรรมของการ

ยอมรับความเสี่ยง

ปัจจัย Coefficient
Standard 

Error
z P>z [95% Conf.Interval]

ลักษณะพฤติกรรมของท่าน

เป็นผู้ที่ไม่สามารถยอมรับ

ความเสี่ยงได้เลย

-0.3642891 0.1406905 -2.59 0.010*** -0.6400374 -0.0885409

ลักษณะพฤติกรรมของท่าน

เป็นผู้ที่สามารถยอมรับ

ความเสี่ยงได้บ้าง

0.2186148 0.1831224 1.19 0.233 -0.1402986 0.5775281

ลักษณะพฤติกรรมของท่าน

เป็นผู้ที่ชอบความเสี่ยงสูง
0.0560758 0.1895232 0.30 0.767 -0.3153829 0.4275344

** มีระดับนัยส�าคัญที่ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95

ที่มา: จากการค�านวณ
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ตารางที่ 9

แสดงผลการวิเคราะห์แบบจ�าลองโลจิท (Logit) ส�าหรับกลุ่มปัจจัยประเภทของพฤติกรรม

ปัจจัย Coefficient
Standard 

Error
z P>z [95% Conf.Interval]

ประสบการณ์การลงทุนใน

หลักทรัพย์
0.5506349 0.2107513 2.61 0.009** 0.13757 0.9636998

ความถี่ของการลงทุนใน

หลักทรัพย์
0.2351671 0.2139179 1.10 0.272 -0.1841043 0.6544385

ระดับเป้าหมายการลงทุน -0.5526073 0.2362056 -2.34 0.019** -1.015562 -0.0896528

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ

ลงทุน
0.1069782 0.2259768 0.47 0.636 -0.3359281 0.5498845

ความพึงพอใจต่อการลงทุน 0.7756247 0.2123691 3.65 0.000*** 0.3593889 1.19186

** มีระดับนัยส�าคัญที่ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95

ที่มา: จากการค�านวณ

ตารางที่ 10

แสดงผลการวิเคราะห์แบบจ�าลองโลจิท (Logit) ส�าหรับกลุ่มปัจจัยประเภทของทัศนคติ

ปัจจัย Coefficient
Standard 

Error
z P>z [95% Conf.Interval]

ผู้ลงทุนไม่ลงทุนในกองทุน -0.1473286 0.1386365 -1.06 0.288 -0.419051 0.1243939

ผู้ลงทุนสนใจเฉพาะเงินฝาก

ประจ�าที่ให้ดอกเบี้ยสูง

เท่านั้น

-0.0086074 0.1658269 -0.05 0.959 -0.3336221 0.3164074

ผู้ลงทุนไม่สามารถทนต่อ

การขาดทุนเงินต้นได้เลย 

แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผล

ตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง

-0.2073277 0.1667804 -1.24 0.214 -0.5342113 0.1195559

ผู้ลงทุนสามารถทนต่อการ

ขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย

เพื่อมีโอกาสได้รับผล

ตอบแทนที่สูงขึ้น

0.3587802 0.1608093 2.23 0.026** 0.0435997 0.6739607
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ปัจจัย Coefficient
Standard 

Error
z P>z [95% Conf.Interval]

ผู้ลงทุนสามารถทนต่อการ

ขาดทุนเงินต้นได้สูงสุด 

อยากได้ผลตอบแทนสูง 

โดยไม่มีข้อจ�ากัดการลงทุน

0.0343882 0.1527939 0.23 0.822 -0.2650823 0.3338586

** มีระดับนัยส�าคัญที่ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95

ที่มา: จากการค�านวณ

ตารางที่ 11

แสดงผลการวิเคราะห์แบบจ�าลองโลจิท (Logit) ส�าหรับกลุ่มปัจจัยประเภทของอื่น ๆ

ปัจจัย Coefficient
Standard 

Error
z P>z [95% Conf.Interval]

การให้บริการส่วนบุคคล

ของพนักงานธนาคารที่

มีหน้าที่แนะน�าการลงทุน

0.5614177 0.1645518 3.41 0.001** 0.2389021 0.8839334

ช่องทางและข้อมูลการ

ลงทุนเกี่ยวกับกองทุน 
0.3522602 0.1678754 2.10 0.036** 0.0232305 0.6812898

** มีระดับนัยส�าคัญที่ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95

ที่มา: จากการค�านวณ

ตารางที่ 12

แสดงผลการวิเคราะห์ Odds Ratio จากการปรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามให้อยู่ใน
รูปเชิงเส้น

ปัจจัย Coefficient
Standard 

Error
z P>z [95% Conf.Interval]

ลักษณะพฤติกรรมเป็นผู้ที่

ไม่สามารถยอมรับความ

เสี่ยงได้เลย

0.7417508 0.0822989 -2.69 0.007** 0.5967814 0.9219358

ประสบการณ์การลงทุน 2.075835 0.3419974 4.43 0.000** 1.502989 2.867013

ความพึงพอใจต่อการลงทุน 2.053081 0.3763626 3.92 0.000** 1.433399 2.940661

ทัศนคติที่สามารถทนต่อ

การขาดทุนได้เล็กน้อย
1.312844 0.1504768 2.37 0.018** 1.048695 1.643527
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ปัจจัย Coefficient
Standard 

Error
z P>z [95% Conf.Interval]

การให้บริการส่วนบุคคล 

(พนักงานธนาคาร)
1.609104 0.2384609 3.21 0.001** 1.203484 2.151433

ช่องทางและข้อมูลเกี่ยวกับ

การลงทุน
1.444534 0.2181038 2.44 0.015** 1.074505 1.94199

** มีระดับนัยส�าคัญที่ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95

ที่มา: จากการค�านวณ

ตารางที่ 13

ผลการวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effects)

ปัจจัย Coefficient
Standard 

Error
z P>z [95% Conf.Interval]

ลักษณะพฤติกรรมการเป็น

ผู้ที่ไม่สามารถยอมรับความ

เสี่ยงได้เลย

-0.0353025 0.0127112 -2.78 0.005** -0.060216 -0.010389

ประสบการณ์การลงทุนใน

หลักทรัพย์
0.0863075 0.017686 4.88 0.000** 0.0516436 0.1209714

ความพึงพอใจต่อการลงทุน 0.085005 0.0199775 4.26 0.000** 0.0458498 0.1241602

ความสามารถทนต่อการ

ขาดทุน เงินต้นได้เล็กน้อย

เพื่อมีโอกาสได้รับผล

ตอบแทนที่สูงขึ้น

0.0321655 0.0131507 2.45 0.014** 0.0063905 0.0579405

การให้บริการส่วนบุคคล

ของ พนักงานธนาคารที่

มีหน้าที่แนะน�าการลงทุน

0.0562111 0.016706 3.36 0.001** 0.0234679 0.0889543

ช่องทางและข้อมูลการ

ลงทุนเกี่ยวกับกองทุน 
0.0434616 0.0173557 2.50 0.012** 0.0094451 0.0774781

** มีระดับนัยส�าคัญที่ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95

ที่มา: จากการค�านวณ
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จากตารางที่ 13 ในกลุ่ม ปัจจัยด้านลักษณะพฤติกรรมของการเป็นผู้ที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้เลย  

จะสามารถอธิบายได้ว่า หากลงทนุมพีฤติกรรมต่อการท่ีไม่สามารถยอมรบัความเสีย่งได้เลยเพิม่ข้ึน 1 หน่วย จะส่งผล 

ให้การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมโกลบอลโรโบติกส์ลดลงในอัตราร้อยละ 3.53 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 

จากปัจจัยด้านประสบการณ์การลงทุน จะสามารถอธิบายได้ว่า ผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนเปลี่ยนแปลงไป

ร้อยละ 1 โอกาสความน่าจะเป็นในการเลอืกลงทนุในกองทนุรวมโกลบอลโรโบตกิส์จะเปลีย่นแปลงไปในทศิทางบวก

ร้อยละ 8.63 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

จากปัจจยัด้านความพงึพอใจต่อการลงทนุจะสามารถอธบิายได้ว่า หากผู้ลงทุนมีความพงึพอใจในการลงทนุ

เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะส่งผลให้ผูล้งทนุเลอืกลงทนุในกองทนุรวมโกลบอลโรโบติกส์เพิม่ขึน้ในอตัราร้อยละ 

8.50 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 เช่นกัน

ส่วนปัจจยัด้านทศันคตทิีส่ามารถทนต่อการขาดทนุเงนิต้นได้เลก็น้อยเพือ่มโีอกาสได้รบัผลตอบแทนทีส่งูขึน้ 

จะสามารถอธบิายได้ว่า ผูล้งทนุทีส่ามารถทนต่อการขาดทุนเงนิต้นได้เลก็น้อย เพือ่มโีอกาสได้รบัผลตอบแทนทีส่งูขึน้  

เปลีย่นไปร้อยละ 1 โอกาสความน่าจะเป็นในการเลอืกลงทนุในกองทนุรวมโกลบอลโรโบตกิส์จะเปลีย่นแปลงไปใน

ทศิทางบวกร้อยละ 3.21 ทีร่ะดบันยัส�าคญัทางสถติ ิ0.05 ส่วนปัจจยัด้านการให้บรกิารส่วนบคุคลจะสามารถอธบิายได้ว่า  

ผูล้งทนุทีม่พีนกังานธนาคารเป็นผูใ้ห้ค�าแนะน�าการลงทนุเพิม่ข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวม 

โกลบอลโรโบตกิส์เพิม่ขึน้ในอตัราร้อยละ 5.62 ทีร่ะดบันยัส�าคญัทางสถิต ิ 0.05 และปัจจยัด้านช่องทางและข้อมลู

ด้านการลงทนุ จะสามารถอธบิายได้ว่าผูล้งทนุทีม่ช่ีองทางการเข้าถงึข้อมลูการลงทนุเพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะส่งผลต่อการ

ตดัสนิใจลงทนุในกองทนุรวมโกลบอลโรโบติกส์เพิม่ขึน้ในอตัราร้อยละ 4.34 ทีร่ะดบันยัส�าคญัทางสถติ ิ0.05 เช่นกนั

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

1. ผลการวิจัยที่ส�าคัญ

ผลการวิจัยส�าคัญจากการศึกษาเรือ่ง ปัจจัยท่ีมผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนโกลบอลโรโบตกิส์ สามารถ

สรุปผลได้เป็นหัวข้อหลัก 2 หัวข้อ ดังนี้

1.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม

ผลการศึกษาจากการวเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จากแบบสอบถามพบว่า ผูล้งทุนท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงจ�านวน 283 คน (ร้อยละ 70.80) มีอายุระหว่าง 30 - 40 ปี เป็นส่วนใหญ่ โดยมีจ�านวนทั้งสิ้น 240 คน 

(ร้อยละ 60.0) ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี จ�านวน 313 คน (ร้อยละ 78.25) มีรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนอยู่ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท จ�านวน 136 คน (ร้อยละ 34.0) และส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นลูกจ้างบริษัท

เอกชน จ�านวน  345 คน (ร้อยละ 86.25)

1.2 ผลจากการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 ปัจจัยประเภทยอมรับความเสี่ยง (ลักษณะ

พฤตกิรรมของเป็นผูท้ีไ่ม่สามารถยอมรับความเสีย่งได้เลย) มผีลต่อการตดัสนิใจลงทนุในกองทนุรวมโกลบอลโรโบตกิส์  

ปัจจัยประเภทพฤติกรรมการลงทุน (ประสบการณ์การลงทุน เป้าหมายการลงทุน และความพึงพอใจต่อการลงทุน) 

มผีลต่อการตดัสนิใจลงทนุในกองทนุรวมโกลบอลโรโบตกิส์ ปัจจยัประเภททศันคต ิความสามารถทนต่อการขาดทนุ

เงินต้นได้เลก็น้อย เพือ่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนทีส่งูข้ึน มผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมโกลบอลโรโบตกิส์  

และปัจจัยประเภทอื่น (การให้บริการส่วนบุคคลหรือพนักงานธนาคารท่ีมีหน้าท่ีแนะน�าการลงทุน และช่องทาง 

และข้อมลูการลงทนุเกีย่วกบักองทนุ) มผีลไปในทศิทางเดยีวกนัต่อการตดัสนิใจลงทนุในกองทนุรวมโกลบอลโรโบตกิส์  
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อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ปัจจัยประเภทข้อมูลทั่วไป ปัจจัยประเภทความเสี่ยงของกองทุน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน ปัจจัยประเภทยอมรับความเสี่ยง (ลักษณะ

พฤติกรรมผู้ลงทุนเป็นผู้ที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้บ้าง และลักษณะพฤติกรรมผู้ลงทุนเป็นผู้ที่ชอบความเสี่ยง

สูง) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการตัดสินใจลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ปัจจัย

ประเภทพฤติกรรมการลงทุน (ความถี่ของการลงทุน และระยะเวลาที่คาดว่าจะลงทุน) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง

ตรงกันข้ามกันกับการตัดสินใจลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยประเภททัศนคติ (ทัศนคติที่ 

ผูล้งทนุไม่ลงทนุในกองทนุเลย ทศันคติทีผู่ล้งทนุสนใจเฉพาะเงนิฝากประจ�าทีใ่ห้ดอกเบีย้สงูเท่านัน้ ทศันคตทิีผู่ล้งทนุ

ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนบ้าง และทัศนคติท่ีสามารถ 

ทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้สูงสุด อยากได้ผลตอบแทนสูงโดยไม่มีข้อจ�ากัดการลงทุน) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง

ตรงกันข้ามกับการตัดสินใจลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นกัน

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาและวิเคราะห์ถึงการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมโกลบอลโรโบติกส์ เมื่อพิจารณาถึงปัจจัย 

ทีม่ผีลต่อการตดัสินใจลงทนุอนัได้แก่ ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ปัจจยัด้านความเสีย่งจากกองทนุ ปัจจัยด้านความ

เสี่ยงของผู้ลงทุน ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการยอมรับความเสี่ยง ปัจจัยด้านพฤติกรรม และปัจจัย

อืน่ ๆ  จะพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส�าคญักบัปัจจยัด้านพฤตกิรรม ได้แก่ ประสบการณ์การลงทนุ ความถี่

ในการลงทนุ เป้าหมายในการลงทุน ระยะเวลาทีค่าดว่าจะลงทนุ และความพึงพอใจต่อการลงทนุ ปัจจยัทีก่ล่าวข้าง

ต้นมคีวามสัมพนัธ์กบัผูล้งทนุเนือ่งจากผูล้งทนุเป็นผูต้ดัสนิใจเลอืกลงทนุโดยผ่านการคดิวเิคราะห์ด้วยตนเอง ปัจจยั

ด้านการให้บรกิารส่วนบคุคลซึง่หมายถงึพนกังานธนาคารทีม่หีน้าทีแ่นะน�าการลงทนุ และช่องทางทีใ่ช้เข้าถงึข้อมลู

เกี่ยวกับกองทุนมีผลให้เกิดการตัดสินใจลงทุนอีกเช่นกัน
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บทคดัย่อ

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการช�าระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการใช้และปัจจัยท่ีมีผลต่อการช�าระคืนหนี้

บัตรสินเชื่อเกษตรกร รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้า ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวดัแม่ฮ่องสอน กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ลกูค้าธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกร จ�านวน 370 คน ใน 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มตัวอย่างที่

ช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่ก�าหนดมากกว่า 3 เดือน จ�านวน 6 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลา

ที่ก�าหนดแต่ไม่เกิน 3 เดือน จ�านวน 75 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่ก�าหนด จ�านวน 

289 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการช�าระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน อันดับแรกคือ ปัจจัยภายนอกธนาคาร อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.69 

รองลงมาอันดับ 2 ได้แก่ ปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 และอันดับ 3 ได้แก่ 

ปัจจัยที่เกิดจากธนาคาร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.74 ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการช�าระคืนหนี้บัตรสิน

เชื่อเกษตรกรของลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสรุปพบว่า ปัญหา

และอุปสรรคในการช�าระคืนหน้ีบัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้นเกิดจากปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้ คือ การไม่ได้ใช้บัตรสินเช่ือเกษตรกรด้วยตนเอง ปัจจัย

ภายในธนาคาร คือ การชี้แจงรายละเอียดในการช�าระคืนของธนาคารไม่ชัดเจน ท�าให้ลูกค้าไม่เข้าใจในเงื่อนไขการ

ช�าระหนี้ การไม่มีการติดต่อระหว่างธนาคารกับลูกหนี้ ท�าให้ลูกค้าไม่ทราบยอดหนี้ที่จะต้องช�าระเนื่องจากไม่ได้รับ 

ใบแจ้งเตอืนช�าระหนี ้และการก�าหนดงวดช�าระของธนาคารไม่ตรงกบัแหล่งทีม่าของรายได้ ปัจจยัภายนอกธนาคาร 

(สภาพแวดล้อม) คือ ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต�่า
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ABSTRACT

A Study of Factors Affecting customers’ payment of Farm Credit Card Debt for Bank for 

Agriculture and Agricultural Cooperatives  in Mae Hong Son Province is aim to investigate the 

conditions of use and factors affecting farmers' credit card debt repayment, including problems 

and obstacles in repaying the customer's farm credit card debt. The sample group consisted of 

370 customers from Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in Mae Hong Son Province 

who held farmers credit cards. In 3 main groups, 6 were the sample group who repaid more than 

the specified period of more than 3 months. 75 peoples are from the group who repaid debt 

more than the specified period but not more than 3 months and a sample of 289 people who 

paid their debts within the specified time period. The questionnaire was used to conduct the 

data. We use percentage, mean and standard deviation for a statistical analysis.

The results showed that Factors affecting the repayment of farmers credit card debt are 

external factors with an average of 3.69, followed by factors arising from debtors with an average 

of 3.31 and factors caused by banks were averaged 2.74 as for problems and obstacles in repaying 

farmers credit card debt of clients, it was found that the factor caused by the debtor was not 

using the farmers credit card by themselves. The internal factor of the bank is that the details of 

the bank's repayment are not clear causing clients to not understand the terms of repayment. 

There is no contact between the bank and the debtor, this causes the customer to not know 

the amount of debt that must be paid because they have not received the repayment notice 

and the bank's repayment schedule does not match the source of income, for external factors 

(environment) is the low price of agricultural products.

Keywords: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Agricultural credit card, Debt farmer

ที่มาและความส�าคัญ

ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเป็นปัญหาที่สะสมมายาวนาน เพราะเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีรายได้ต�่า จึงท�าให้

รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย และเมื่อเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย แล้วพบว่ารายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของ

เกษตรกรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากการส�ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ  

ปี 2560 พบว่าครัวเรอืนทัว่ประเทศมรีายได้เฉลีย่ต่อเดือนเพิม่ข้ึน โดยในปี 2560 มีรายได้เฉลีย่เดอืนละ 26,973 บาท 

ต่อครัวเรือน หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 7.06 ครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุดคือครัวเรือนที่ประกอบอาชีพผู้จัดการ 

นกัวชิาการ และผูป้ฏบิติังานวชิาชพี ซึง่มรีายได้เฉลีย่เดอืนละ 58,858 บาท แต่ครวัเรอืนอาชีพแรงงานเกษตร ป่าไม้ 

และประมง กลับมีรายได้เฉลี่ยเพียงเดือนละ 14,698 บาท ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้ต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับอาชีพ

อื่น (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)
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เมื่อเปรียบเทียบ รายได้ รายจ่ายและหนี้สินของครัวเรือนเกษตร พบว่า ในปีการเพาะปลูก 2559/60 

เกษตรกรมีรายได้เงินสดรวม 309,278 บาท เพิ่มขึ้นจากปีการเพาะปลูก 2558/59 ร้อยละ 2.90 ส่วนด้านรายจ่าย

นัน้ ครัวเรือนเกษตรมรีายจ่ายเงนิสดรวม 243,178 บาท ลดลงจากปีการเพาะปลกู 2558/59 ร้อยละ 2.01 เนือ่งจาก

รายจ่ายนอกภาคการเกษตรลดลง จึงท�าให้รายได้เงนิสดสทุธใินครวัเรอืนเพิม่ข้ึนจาก 52,395 บาท เป็น 66,100 บาท 

หรือเพิ่มขึ้นจากปีการเพาะปลูก 2558/59 ร้อยละ 26.16 อย่างไรก็ตามแม้ว่าเกษตรกรจะมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่ม

ขึ้น แต่หนี้สินของครัวเรือนเกษตรก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน จากหนี้สินครัวเรือนละ 122,695 บาท เป็น 123,454 บาท ในปี

เพาะปลูก 2559/60 หรอืเพิม่ขึน้จากปีการเพาะปลกู 2558/59 ร้อยละ 0.62 (ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2560)

การเข้าถงึแหล่งเงนิกู้ของเกษตรกรนัน้ จะกูเ้งนิจากกองทุนหมูบ้่านและธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรมากทีส่ดุ เนือ่งจากการกูเ้งนิจากธนาคารพาณชิย์ ซึง่เป็นแหล่งเงนิกูส้ถาบนัการเงนิขนาดใหญ่ใหญ่นัน้ยงั

เข้าถงึได้ยากเพราะขาดหลกัทรพัย์ค�า้ประกนั ดงันัน้จงึต้องกูเ้งนิจากแหล่งเงนิกูท้ีเ่ป็นองค์กรภาครฐัหรอืสถาบนัการ

เงินเฉพาะกิจที่ช่วยสนับสนุนเกษตรกร (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)

โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร เป็นโครงการหนึ่งตามนโยบายของรัฐบาล เร่ิมด�าเนินการตามแผนบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) เป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ บัตรสินเชื่อเกษตรกร เป็นอีกมิติหนึ่งในการให้บริการ ที่ธนาคารได้พัฒนา

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของสหกรณ์

การเกษตรเพ่ือการตลาดลกูค้า ธ.ก.ส. (สกต.) เป็นการรวมความต้องการทีต่รงกนัให้เปลีย่นเป็นพลงัเพือ่สร้างอ�านาจ

การต่อรองในสังคม เป็นการเพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนั การอ�านวยความสะดวกและความพร้อมใช้ของลกูค้า  

คนือสิรภาพทางการเงิน ยกย่องเชดิช ูสร้างความภาคภมูใิจให้กบัลกูค้า ยกระดบัการบรกิาร ลดความแตกต่างระหว่าง

คนในชนบทกับในเมือง เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน  ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบในยามจ�าเป็นเร่งด่วน ส�าหรับผู้ใช้

บตัรสินเชือ่เกษตรกรนัน้จะได้รบัวงเงนิกู้เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายทกุสญัญารวมทัง้วงเงนิกูบ้ตัรสนิเชือ่เกษตรกร จากอตัรา

ปกติร้อยละ 60 ของมูลค่าผลผลิตส่วนที่เหลือเพื่อขายเป็นร้อยละ 70 ของมูลค่าผลผลิตส่วนที่เหลือเพื่อขาย และ 

จะได้รบัอตัราดอกเบีย้เงินกูต้�า่สดุในอตัราดอกเบีย้เงนิกูส้�าหรบัลกูค้ารายย่อยชัน้ด ี(Minimum Retail Rate: MRR)  

ตามประกาศของธนาคาร (ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี) ปลอดดอกเบ้ีย 30 วัน แต่หากลูกค้าผิดนัดช�าระ  

จะต้องเสียอัตราดอกเบี้ยสูงสุด (MRR+3) และค่าปรับในอัตราร้อยละ 3 

โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ได้ด�าเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แต่ปรากฏว่าการบริหารจัดการหนี้ที่ไม่

ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPLs) ของธนาคารยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจากผลการด�าเนิน

งานการบรหิารจดัการหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ในปีบญัช ี2559 และปีบัญช ี2560 พบว่า อตัราหนีท้ีไ่ม่ก่อให้ 

เกิดรายได้ต่อจ�านวนเงินการจ่ายสินเชื่อของบัตรสินเชื่อเกษตรกรเพิ่มสูงถึงร้อยละ 10.56 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 4  

ตามแผนธรุกจิธนาคาร ทัง้น้ี หากหน้ีทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้เพิม่ข้ึนสงูเกนิ กว่าท่ีธนาคารยอมรบัได้ จะส่งผลให้เงนิส�ารอง 

หนี้สงสัยจะสูญท่ีธนาคารกันไว้อาจจะไม่เพียงพอกับการรองรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของธนาคาร เมื่อเปรียบเทียบ

ผลการด�าเนินงานอัตราหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อจ�านวนเงินการจ่ายสินเช่ือของบัตรสินเชื่อเกษตรกรทั้งประเทศ 

แล้ว พบว่า ในปีบัญชี 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีผลการด�าเนินงานดีท่ีสุดคือ ร้อยละ 6.62  

ส่วนภาคเหนือตอนบนผลการด�าเนนิอยูท่ี่ร้อยละ 13.81 ซึง่สูงเป็นอนัดบั 2 ของประเทศรองจากภาคกลาง (ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2561ก)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้จัดให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดท่ีอยู่ในเขตพิเศษ 

เน่ืองจากการเดนิทางยากล�าบาก ท�าให้การติดตามหนีแ้ละการเข้าถึงลกูค้ายากกว่าจงัหวดัอืน่แต่จังหวดัแม่ฮ่องสอน
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เป็นจังหวัดท่ีมีอัตราหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อจ�านวนเงินการจ่ายสินเชื่อของบัตรสินเชื่อเกษตรกรต�่าที่สุดใน  

8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2561ข)

การศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลในการช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีช่วยให้ธนาคารทราบถึงความคิด

เห็นต่อปัจจัยที่มีผลในการช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร เพื่อให้ธนาคารสามารถน�าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทาง

การบริหารจัดการหนี้ของธนาคารต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2. เพื่อศึกษาสภาพการใช้และการช�าระคืนหนี้บัตรสินเช่ือเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน

4. เพือ่ศกึษาถึงปัญหาและอปุสรรคในการช�าระคนืหนีบ้ตัรสนิเชือ่เกษตรกรของลกูค้าธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วิธีการศึกษา

การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยก�าหนดรูปแบบการศึกษาเป็นเชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ โดยใช้การศึกษาวิจัยแบบส�ารวจจากแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 

โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้

1. ศึกษาลักษณะปัจจัยด้านบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้ ค่าใช้จ่าย วงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร จ�านวนและประเภทการผลิต จ�านวนหนี้

สินทั้งหมด จ�านวนหนี้ค้างช�าระ รูปแบบการช�าระหนี้ เพื่อใช้ในการอธิบายถึงรูปแบบการใช้และการช�าระคืนหนี้

บัตรสินเชื่อเกษตรกร แล้วน�าเสนอในรูปแบบตารางโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และ

ค่าร้อยละ (Percentage)

2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ได้แก่ ปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้ ปัจจัย

ภายในธนาคาร และปัจจัยภายนอกธนาคาร (สภาพแวดล้อม) ลักษณะของค�าถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating 

Scale) ตามรูปแบบของลิเคิร์ท สเกล (Likert Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมี

การให้คะแนนระดับต่าง ๆ ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551)

จากน้ันน�าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ถ่วงน�้าหนัก (Weight Mean Score) แล้วแปลความหมายระดับ

คะแนน ดังนี้ คือ 
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คะแนนเฉลี่ย การแปลผล

4.51 - 5.00

3.51 - 4.49

2.51 - 3.49

1.51 - 2.49

1.00 - 1.49

มีผลมากที่สุด

มีผลมาก

มีผลปานกลาง

มีผลน้อย

มีผลน้อยที่สุด

น�าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละระดับมาจัดเรียงตามล�าดับความส�าคัญ (Ranking) จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 

โดยปัจจัยที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อช�าระคืนหนี้บัตรสินเช่ือเกษตรกรมากท่ีสุด จึงต้องให้ความ

ส�าคัญในปัจจัยด้านนี้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หนี้ค้างช�าระบัตรสินเชื่อเกษตรกรเกิดขึ้น และปัจจัยที่ได้คะแนนรวมน้อย

ที่สุดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรน้อยที่สุด น�าเสนอในรูปแบบตารางโดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

3. รวบรวมจากแบบสอบถามซึ่งลักษณะของค�าถามเป็นค�าถามแบบปลายเปิด และจากการสนทนากลุ่ม 

(Focus group discussion) ทีม่ผีูร่้วมสนทนาจ�านวน 5-10 คน จากตวัแทนในแต่ละกลุม่ตามการช�าระหนี ้ได้แสดง

ความคิดเห็น โดยใช้การบรรยายเชิงพรรณนาในการน�าเสนอข้อมูล

ผลการศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไปของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1.1 ข้อมูลทั่วไปทางประชากรและเศรษฐกิจ

จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปทางประชากรและเศรษฐกิจของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ที่ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกร จ�านวน 370 คน ซึ่งได้จ�าแนกลูกค้าตามประวัติการช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อ

เกษตรกร 3 กลุ่ม ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน 

รายได้ในครัวเรือนต่อปี และค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อปี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง  

41 - 50 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา สถานภาพสมรส มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนมากกว่า 4 คน รายได้ใน

ครัวเรือนต่อปี 50,001 - 100,000 บาท และค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อปี ต�่ากว่า 30,000 บาท เมื่อพิจารณาตาม

กลุ่มประวัติการช�าระหนี้แล้ว กลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่ก�าหนดมากกว่า 3 เดือน ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง อายุระหว่าง 41 - 50 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับประถมศึกษา มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน

มากกว่า 4 คน รายได้ในครัวเรือนต่อปี ต�่ากว่า 50,000 บาท ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อปี ต�่ากว่า 30,000 บาท  

กลุ่มตวัอย่างทีช่�าระหนีเ้กนิกว่าระยะเวลาทีก่�าหนดแต่ไม่เกนิ 3 เดอืนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหว่าง 41 - 50 ปี  

สถานภาพสมรส การศึกษาระดับประถมศึกษา มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนมากกว่า 4 คน รายได้ในครัวเรือนต่อปี  

50,001 - 100,000 บาท และค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อปี 30,001 - 50,000 บาท กลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้ได้ตรงตาม

ระยะเวลาที่ก�าหนดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41 - 50 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับประถมศึกษา 

มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนมากกว่า 4 คน รายได้ในครัวเรือนต่อปี 50,001 - 100,000 บาท และค่าใช้จ่ายใน 

ครัวเรือนต่อปี ต�่ากว่า 30,000 บาท (แสดงดังตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1

ข้อมูลทั่วไปทางประชากรและเศรษฐกิจ ของกลุ่มตัวอย่างผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อมูลทั่วไปทางประชากรและ
เศรษฐกิจ

การช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร

รวมกลุ่ม 1
เกินกว่า 3 เดือน

กลุ่ม 2
ไม่เกิน 3 เดือน

กลุ่ม 3
ตรงเวลา

เพศ เพศหญิง เพศชาย เพศชาย เพศชาย

อายุ 41 - 50 ปี 41 - 50 ปี 41 - 50 ปี 41 - 50 ปี

สถานภาพ สมรส สมรส สมรส สมรส

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา ประถมศึกษา ประถมศึกษา ประถมศึกษา

จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน มากกว่า 4 คน มากกว่า 4 คน มากกว่า 4 คน มากกว่า 4 คน

รายได้ในครัวเรือนต่อปี (บาท) ต�่ากว่า 50,000 50,001 - 100,000 50,001 - 100,000 50,001 - 100,000

ค่าใช้จ่ายในครัวเรอืนต่อปี (บาท)
ต�่ากว่า 30,000

30,001 - 

50,000
ต�่ากว่า 30,000 ต�่ากว่า 30,000 

ที่มา: จากผลการศึกษา

1.2 การผลิตในภาคการเกษตร

จากการศกึษาข้อมลูการผลติในภาคการเกษตรของลกูค้าธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ที่ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกร จ�านวน 370 คน ซึ่งได้จ�าแนกลูกค้าตามประวัติการช�าระคืนหนี้บัตรสินเช่ือเกษตรกร  

3 กลุ่ม ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ ประเภทการผลิต ชนิดของพืช/สัตว์ พื้นที่ในการท�าการเกษตร และค่าใช้จ่าย 

ในการผลิต พบว่า กลุม่ตัวอย่างจะปลูกพชืไร่ (ข้าว) มพีืน้ทีใ่นการท�าการเกษตร 1 - 10 ไร่ และมค่ีาใช้จ่ายในการผลติ  

10,001 - 20,000 บาท เมือ่พจิารณาตามกลุม่ประวตักิารช�าระหนีแ้ล้ว กลุม่ตวัอย่างท่ีช�าระหนีเ้กนิกว่าระยะเวลาท่ี

ก�าหนดมากกว่า 3 เดือน ปลูกพืชไร่และเลี้ยงสัตว์ คือ ข้าวโพดและสุกร มีพื้นที่ในการท�าการเกษตร 1 - 10 ไร่ และ

มีค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อปี 10,001 - 20,000 บาท กลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่ก�าหนดแต่ไม่เกิน 

3 เดือน ปลูกพืชไร่ คือ ข้าวโพด มีพื้นที่ในการท�าการเกษตร 1 - 10 ไร่ และมีค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อปี 10,001 - 

20,000 บาท กลุม่ตวัอย่างทีช่�าระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาทีก่�าหนด ปลกูพชืไร่ คอื ข้าว มพีืน้ทีใ่นการท�าการเกษตร 

1 - 10 ไร่ และมีค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อปี 10,001 - 20,000 บาท (แสดงดังตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2

การผลิตในภาคการเกษตร ของกลุ่มตัวอย่างผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การผลิตในภาคการเกษตร

การช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร

รวมกลุ่ม 1
เกินกว่า 3 เดือน

กลุ่ม 2
ไม่เกิน 3 เดือน

กลุ่ม 3
ตรงเวลา

ประเภทการผลิต พืชไร่และเลีย้งสัตว์ พืชไร่ พืชไร่ พืชไร่

ชนิดของพืช/สัตว์ ข้าวโพดและสุกร ข้าวโพด ข้าว ข้าว

พื้นที่ในการท�าการเกษตร 1 - 10 ไร่ 1 - 10 ไร่ 1 - 10 ไร่ 1 - 10 ไร่

ค่าใช้จ่ายในการผลิต (บาท) 10,001 - 20,000 10,001 - 20,000 10,001 - 20,000 10,001 - 20,000

ที่มา: จากผลการศึกษา

2. สภาพการใช้และการช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2.1 การเป็นหนี้และหนี้ค้างช�าระ

จากการศึกษาข้อมลูการเป็นหน้ีและหน้ีค้างช�าระของลกูค้าธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ที่ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกร จ�านวน 370 คน ซึ่งได้จ�าแนกลูกค้าตามประวัติการช�าระคืนหนี้บัตรสินเช่ือเกษตรกร  

3 กลุ่ม ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ แหล่งเงินกู้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมด มูลค่าหนี้ค้างช�าระทั้งหมด วงเงินบัตรสินเชื่อ

เกษตรกร มูลค่าหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร และมูลค่าหนี้ค้างช�าระบัตรสินเช่ือเกษตรกร พบว่า กลุ่มตัวอย่างกู้เงิน 

จากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมหีนีส้นิทัง้หมดต�า่กว่า 100,000 บาท หนีค้้างช�าระ

ทั้งหมด ต�่ากว่า 100,000 บาท วงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกรต�่ากว่า 5,000 บาท มีมูลค่าหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร 

ต�่ากว่า 5,000 บาท  และไม่มีหนี้ค้างช�าระบัตรสินเชื่อเกษตรกร เมื่อพิจารณาตามกลุ่มการช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อ

เกษตรกรแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาท่ีก�าหนดมากกว่า 3 เดือน กู้เงินจากธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีหนี้สินท้ังหมดต�่ากว่า 100,000 บาท หนี้ค้างช�าระท้ังหมด ต�่ากว่า 

100,000 บาท วงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกรต�่ากว่า 5,000 บาท มีมูลค่าหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ต�่ากว่า 5,000 บาท 

มหีน้ีค้างช�าระบตัรสนิเชือ่เกษตรกรต�า่กว่า 5,000 บาท กลุม่ตวัอย่างท่ีช�าระหนีเ้กนิกว่าระยะเวลาท่ีก�าหนดแต่ไม่เกนิ 

3 เดือน กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีหนี้สินทั้งหมดต�่ากว่า 100,000 บาท 

หนี้ค้างช�าระทั้งหมด ต�่ากว่า 100,000 บาท วงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกรต�่ากว่า 5,000 บาท มีมูลค่าหนี้บัตรสินเชื่อ

เกษตรกร ต�่ากว่า 5,000 บาท ไม่มีหนี้ค้างช�าระบัตรสินเชื่อเกษตรกร และกลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้ได้ตรงตามระยะ

เวลาที่ก�าหนด กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีหนี้สินทั้งหมดต�่ากว่า 100,000 

บาท หนี้ค้างช�าระทั้งหมด ต�่ากว่า 100,000 บาท วงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกรต�่ากว่า 5,000 บาท มีมูลค่าหนี้บัตร

สินเชื่อเกษตรกร ต�่ากว่า 5,000 บาท ไม่มีหนี้ค้างช�าระบัตรสินเชื่อเกษตรกร (แสดงดังตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3

การเป็นหนี้และหนี้ค้างช�าระ ของกลุ่มตัวอย่างผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การเป็นหนี้และหนี้ค้างช�าระ

การช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร

รวมกลุ่ม 1
เกินกว่า 3 เดือน

กลุ่ม 2
ไม่เกิน 3 เดือน

กลุ่ม 3
ตรงเวลา

แหล่งเงินกู้ ธ.ก.ส. ธ.ก.ส. ธ.ก.ส. ธ.ก.ส.

มูลค่าหนี้สินทั้งหมด (บาท) ต�า่กว่า 100,000 ต�า่กว่า 100,000 ต�า่กว่า 100,000 ต�า่กว่า 100,000

มูลค่าหนี้ค้างช�าระทั้งหมด (บาท) ต�า่กว่า 100,000 ต�า่กว่า 100,000 ต�า่กว่า 100,000 ต�า่กว่า 100,000

วงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร (บาท) ต�า่กว่า 5,000 ต�า่กว่า 5,000 ต�า่กว่า 5,000 ต�า่กว่า 5,000

มลูค่าหนีบ้ตัรสนิเชือ่เกษตรกร (บาท) ต�า่กว่า 5,000 ต�า่กว่า 5,000 ต�า่กว่า 5,000 ต�า่กว่า 5,000

มูลค่าหนี้ค้างช�าระบัตรสินเชื่อ

เกษตรกร (บาท)
ต�า่กว่า 5,000 ไม่มหีนีค้้างช�าระ ไม่มหีนีค้้างช�าระ ไม่มหีนีค้้างช�าระ

ที่มา: จากผลการศึกษา

2.2 การใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร

จากการศึกษาการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ที่ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกร จ�านวน 370 คน ซึ่งได้จ�าแนกลูกค้าตามประวัติการช�าระคืนหนี้บัตรสินเช่ือเกษตรกร  

3 กลุม่ ประกอบด้วยข้อมลูเกีย่วกบั ความถีใ่นการใช้บตัรสนิเช่ือเกษตรกร สถานท่ีใช้บรกิารซือ้สินค้าผ่านบัตรสนิเช่ือ

เกษตรกร สินค้าที่ซื้อผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร การช�าระเงินหลังจากใช้จ่ายผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร และจ�านวน

เงินที่ช�าระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้บัตรสินเชื่อ 1 - 2 ครั้ง/เดือน ซื้อสินค้าผ่านบัตรสินเชื่อ

เกษตรกรที่ร้านจ�าหน่ายปัจจัยการผลิตที่ขึ้นทะเบียนกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

สินค้าที่ซื้อ คือ ปุ๋ย ซึ่งจะช�าระภายในระยะเวลาที่ก�าหนดและช�าระทั้งหมด เมื่อพิจารณาตามกลุ่มการช�าระคืนหนี้

บัตรสินเชื่อเกษตรกรแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ใช้บัตรสินเชื่อ 1 - 2 ครั้ง/เดือน ซื้อสินค้าผ่านบัตรสินเชื่อ

เกษตรกรที่ร้านจ�าหน่ายปัจจัยการผลิตที่ขึ้นทะเบียนกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

สินค้าที่ซื้อ คือ ปุ๋ย เช่นเดียวกันทั้ง 3 กลุ่ม แต่ต่างกันที่การช�าระหนี้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลา 

ที่ก�าหนดมากกว่า 3 เดือน จะช�าระเกินกว่าระยะเวลาท่ีก�าหนดมากกว่า 3 เดือนและช�าระหนี้เพียงบางส่วน  

กลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่ก�าหนดแต่ไม่เกิน 3 เดือน จะช�าระไม่ได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนดแต่ไม่

เกนิ 3 เดอืนและช�าระทัง้หมด และกลุม่ตัวอย่างทีช่�าระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาทีก่�าหนด จะช�าระภายในระยะเวลา

ที่ก�าหนดหรือช�าระภายใน 30 วันและช�าระทั้งหมด (แสดงดังตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4

การใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ของกลุ่มตัวอย่างผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร

การช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร

รวมกลุ่ม 1
เกินกว่า 3 เดือน

กลุ่ม 2
ไม่เกิน 3 เดือน

กลุ่ม 3
ตรงเวลา

ความถี่ในการใช้บัตรสินเชื่อ

เกษตรกร
1 - 2 ครั้ง/เดือน 1 - 2 ครั้ง/เดือน 1 - 2 ครั้ง/เดือน 1 - 2 ครั้ง/เดือน

สถานที่ใช้บริการซื้อสินค้า

ผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร

ร้านจ�าหน่าย

ปัจจัยการผลิตที่

ขึ้นทะเบียนกับ 

ธ.ก.ส.

ร้านจ�าหน่าย

ปัจจัยการผลิตที่

ขึ้นทะเบียนกับ 

ธ.ก.ส.

ร้านจ�าหน่าย

ปัจจัยการผลิตที่

ขึ้นทะเบียนกับ 

ธ.ก.ส.

ร้านจ�าหน่าย

ปัจจัยการผลิตที่

ขึ้นทะเบียนกับ 

ธ.ก.ส.

สินค้าที่ซื้อผ่านบัตรสินเชื่อ

เกษตรกร
ปุ๋ย ปุ๋ย ปุ๋ย ปุ๋ย

การช�าระเงินหลังจากใช้จ่าย

ผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร
ช�าระเกินที่

ก�าหนดมากกว่า 

3 เดือน

ช�าระหนี้เกินกว่า

ระยะเวลาที่

ก�าหนดแต่ไม่เกิน 

3 เดือน

ช�าระหนี้ได้ตรง

ตามระยะเวลาที่

ก�าหนด

ช�าระหนี้ได้ตรง

ตามระยะเวลาที่

ก�าหนด

จ�านวนเงินที่ช�าระหนี้บัตรสิน

เชื่อเกษตรกร
ช�าระบางส่วน ช�าระทั้งหมด ช�าระทั้งหมด ช�าระทั้งหมด

ที่มา: จากผลการศึกษา

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการช�าระคืนหน้ีบัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทีม่ผีลต่อการช�าระคนืหนีบ้ตัรสนิเช่ือเกษตรกรของลกูค้าธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้จ�าแนกลูกค้าตามประวัติการช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร 3 กลุ่ม 

ประกอบด้วย สาเหตุที่ลูกหนี้ไม่สามารถช�าระคืนเงินกู้แก่ธนาคาร มี 3 สาเหตุคือ ปัจจัยภายนอก ตัวลูกหนี้ และ

ธนาคาร สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

ปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้ พบว่า ปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้ มีอิทธิพลต่อการช�าระหนี้ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง โดยหากเรียงตามล�าดับความส�าคัญจะพบว่า ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงมีอิทธิพลต่อการช�าระหนี้สูง

ที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงและปัจจัยด้านรายได้ไม่เพียงพอ ตามล�าดับ (แสดงดัง

ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5

ปัจจยัท่ีเกดิจากลกูหนีท่ี้มีผลต่อการช�าระคนืหนีบั้ตรสินเชือ่เกษตรกรของกลุม่ตัวอย่าง  ผู้ถือบตัรสนิเชือ่เกษตรกร
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้ ค่าเฉลี่ย แปลผล

รายได้ไม่เพียงพอที่จะช�าระหนี้ 3.73 มาก

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง 3.76 มาก

ค่าใช้จ่ายในการผลิตสูง 3.77 มาก

มีภาระหนี้มากกว่า 1 แห่ง 2.80 ปานกลาง

น�าบัตรสินเชื่อเกษตรกรไปถอนเป็นเงินสด 2.53 ปานกลาง

ปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้โดยรวม 3.31 ปานกลาง

ที่มา: จากผลการศึกษา

ปัจจัยที่เกิดจากธนาคาร พบว่า ปัจจัยที่เกิดจากธนาคาร มีอิทธิพลต่อการช�าระหนี้ ในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยหากเรียงตามล�าดับความส�าคัญ จะพบว่า ปัจจัยเรื่องการก�าหนดงวดช�าระไม่สอดคล้องกับที่มาของ

รายได้ มีอิทธิพลต่อการช�าระหนี้สูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยเรื่องอัตราดอกเบ้ียสูงและปัจจัยเรื่องธนาคารมี 

นโยบายผ่อนปรนในการช�าระคืน ตามล�าดับ (แสดงดังตารางที่ 6)

ตารางที่ 6

ปัจจัยที่เกิดจากธนาคารท่ีมีผลต่อการช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของกลุ่มตัวอย่างผู้ถือบัตรสินเชื่อ
เกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปัจจัยที่เกิดจากธนาคาร ค่าเฉลี่ย แปลผล

อัตราดอกเบี้ยสูง 2.72 ปานกลาง

การชี้แจงรายละเอียดในการช�าระคืนของพนักงานธนาคารไม่ชัดเจน 2.64 ปานกลาง

ธนาคารมีนโยบายผ่อนปรนในการช�าระคืน 2.68 ปานกลาง

ไม่มีการติดต่อให้ช�าระหนี้จากธนาคาร 2.65 ปานกลาง

วงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกรมากเกินความจ�าเป็น 2.67 ปานกลาง

การก�าหนดงวดช�าระไม่สอดคล้องกับที่มาของรายได้ 2.74 ปานกลาง

ปัจจัยที่เกิดจากธนาคารโดยรวม 2.74 ปานกลาง

ที่มา: จากผลการศึกษา
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ปัจจัยที่เกิดจากภายนอกธนาคาร (สภาพแวดล้อม) พบว่า ปัจจัยที่เกิดจากธนาคาร มีอิทธิพลต่อการช�าระ

หนี้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยหากเรียงตามล�าดับความส�าคัญ จะพบว่า ปัจจัยด้านราคาผลผลิตทางการ

เกษตรตกต�่ามีอิทธิพลต่อการช�าระหนี้สูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจตกต�่า ปัจจัยราคาสินค้า

อุปโภค - บริโภคสูงขึ้น และปัจจัยด้านราคาปัจจัยการผลิต ตามล�าดับ (แสดงดังตารางที่ 7)

ตารางที่ 7

ปัจจัยที่เกิดจากภายนอกธนาคาร (สภาพแวดล้อม) ท่ีมีผลต่อการช�าระคืนหนี้บัตรสินเช่ือเกษตรกรของกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปัจจัยที่เกิดจากภายนอกธนาคาร (สภาพแวดล้อม) ค่าเฉลี่ย แปลผล

สภาพเศรษฐกิจตกต�่า 3.78 มาก

เกิดภัยธรรมชาติ เช่น น�้าท่วม ฝนแล้ง เป็นต้น 3.34 ปานกลาง

ราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้น 3.73 มาก

ราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคสูงขึ้น 3.76 มาก

ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต�่า 3.85 มาก

ปัจจัยที่เกิดจากภายนอกธนาคาร (สภาพแวดล้อม) โดยรวม 3.69 มาก

ที่มา: จากผลการศึกษา

ผลการศกึษาปัจจัยทีม่ผีลต่อการช�าระหน้ีบตัรสนิเช่ือเกษตรกร ตามกลุม่การช�าระคนืหนีบั้ตรสินเช่ือเกษตรกร 

สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่ก�าหนดมากกว่า 3 เดือน มีความเห็นต่อปัจจัยที่เกิด

จากลูกหนี้มีอิทธิพลต่อการช�าระหนี้อยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการผลิตสูง 

และปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงในระดับมาก ปัจจัยที่เกิดจากธนาคารมีอิทธิพลต่อการช�าระหนี้อยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยสูง ปัจจัยด้านการก�าหนดงวดช�าระไม่สอดคล้องกับที่มา

ของรายได้และปัจจัยด้านวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกรมากเกินความจ�าเป็นในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยที่เกิดจาก

ภายนอกธนาคาร (สภาพแวดล้อม) มอีทิธพิลต่อการช�าระหนีอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความส�าคญักบัปัจจยัด้านสภาพ

เศรษฐกิจตกต�่า ปัจจัยด้านการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น น�้าท่วม ฝนแล้ง เป็นต้น ปัจจัยด้านราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้น 

และปัจจัยด้านราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต�่าในระดับมาก

กลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่ก�าหนดแต่ไม่เกิน 3 เดือน มีความเห็นต่อปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้ 

มอีทิธพิลต่อการช�าระหนีอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง โดยให้ความส�าคัญกบัปัจจยัด้านค่าใช้จ่ายในการผลติสงู ปัจจยัด้าน 

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงและรายได้ไม่เพียงพอที่จะช�าระหนี้ในระดับมาก ปัจจัยท่ีเกิดจากธนาคารมีอิทธิพลต่อ 

การช�าระหนีอ้ยูใ่นระดับน้อย ส่วนปัจจัยทีเ่กดิจากภายนอกธนาคาร (สภาพแวดล้อม) มอีทิธพิลต่อการช�าระหนีอ้ยูใ่น 

ระดบัมาก โดยให้ความส�าคัญกบัปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกจิตกต�า่ ปัจจยัด้านราคาผลผลติทางการเกษตรตกต�า่ ปัจจยั

ด้านราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคสูงขึ้น และปัจจัยด้านราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้นในระดับมาก
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กลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่ก�าหนด มีความเห็นต่อปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้ มีอิทธิพลต่อ

การช�าระหนี้อยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการผลิตสูง ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายใน

ครัวเรือนสูงและรายได้ไม่เพียงพอที่จะช�าระหนี้ในระดับมาก ปัจจัยที่เกิดจากธนาคารมีอิทธิพลต่อการช�าระหนี้อยู่

ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยที่เกิดจากภายนอกธนาคาร (สภาพแวดล้อม) มีอิทธิพลต่อการช�าระหนี้อยู่ในระดับ

มาก (แสดงดังตารางที่ 8)

ตารางที่ 8

ปัจจัยที่มีผลต่อการช�าระคืนหนี้บัตรสินเช่ือเกษตรกรของกลุ่มตัวอย่างผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ปัจจัยที่มีผลต่อการช�าระคืนหนี้
บัตรสินเชื่อเกษตรกร

การช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร

รวมกลุ่ม 1
เกินกว่า 3 เดือน

กลุ่ม 2
ไม่เกิน 3 เดือน

กลุ่ม 3
ตรงเวลา

ปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ปัจจัยที่เกิดจากธนาคาร ปานกลาง น้อย ปานกลาง ปานกลาง

ปัจจัยที่เกิดจากภายนอกธนาคาร 

(สภาพแวดล้อม)
มาก มาก มาก มาก

ที่มา: จากผลการศึกษา

4. ปัญหาและอปุสรรคในการช�าระคืนหนีบ้ตัรสนิเช่ือเกษตรกรของลกูค้าธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ซึ่งเป็นตัวแทนในแต่ละกลุ่มตามการช�าระเงิน ได้แสดงความเห็นดังนี้

1. กลุ่มที่ช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่ก�าหนด มากกว่า 3 เดือน ซึ่งพบว่าปัญหาและอุปสรรคของลูกค้า

ที่ช�าระไม่ได้ตรงตามก�าหนด ประกอบด้วย

1) ไม่ได้รับใบแจ้งเตือนช�าระหนี้ โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ให้ธนาคารแจ้งเตือนการช�าระหนี้ผ่านทาง 

ข้อความ (Message) หรือทางแอพพลิเคชั่น (Application) และสามารถช�าระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส และ

ทางแอพพลิเคชั่น (Application) ของธนาคารได้

2) ยังไม่เข้าใจในการช�าระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร โดยเกษตรกรเข้าใจว่าเมื่อใช้แล้วไม่ต้องช�าระคืน

หรือไม่ทราบว่าต้องช�าระคืน เมื่อไหร่

3) การก�าหนดงวดช�าระของธนาคารไม่ตรงกบัแหล่งทีม่าของรายได้ เช่น เกษตรกรทีม่รีายได้ช่วงเดอืน 

มิถุนายน จากการท�าการเกษตร แต่ธนาคารก�าหนดให้ช�าระเดือนมีนาคม

4) ปัญหาราคาผลผลิตตกต�่า ท�าให้ประสบกับภาวะขาดทุนจึงไม่สามารถช�าระหนี้ได้ตามระยะเวลา

ที่ก�าหนด

2. กลุ่มที่ช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่ก�าหนดแต่ไม่เกิน 3 เดือน พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของลูกค้า

นั้นคือลูกค้าไม่ได้ใช้บัตรด้วยตนเอง แต่เป็นคนในครอบครัวเป็นผู้น�าไปใช้ และยอดที่แจ้งในใบช�าระหนี้กับยอดที่
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ต้องช�าระหนี้ที่แท้จริงไม่ตรงกัน จึงท�าให้เกิดความล่าช้าในการช�าระหนี้ 

3. กลุม่ทีส่ามารถช�าระหนีไ้ด้ตรงตามเวลาทีก่�าหนด พบว่า ลกูค้ากลุม่นีไ้ม่มปัีญหาและอปุสรรคในการช�าระ

คืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตร โดยจะใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรแล้วช�าระตามรอบการผลิต ประมาณ 3 เดือน ซึ่งจะช�าระ

ก่อนก�าหนดช�าระที่ธนาคารก�าหนดไว้

โดยสรุปพบว่า ปัญหาและอปุสรรคในการช�าระคนืหนีบั้ตรสนิเช่ือเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร จังหวดัแม่ฮ่องสอน นัน้เกดิจากปัจจยัท่ีเกดิจากลกูหนี ้คอื การไม่ได้ใช้บตัรสนิเช่ือเกษตรกร

ด้วยตนเอง ปัจจัยภายในธนาคาร คือ การชี้แจงรายละเอียดในการช�าระคืนของธนาคารไม่ชัดเจน ท�าให้ลูกค้า 

ไม่เข้าใจในเง่ือนไขการช�าระหนี ้ไม่มกีารตดิต่อระหว่างธนาคารกับลกูหนี ้ท�าให้ลกูค้าไม่ทราบยอดหนีท้ีจ่ะต้องช�าระ

เน่ืองจากไม่ได้รบัใบแจ้งเตอืนช�าระหนี ้และการก�าหนดงวดช�าระของธนาคารไม่ตรงกบัแหล่งทีม่าของรายได้ ปัจจยั

ภายนอกธนาคาร (สภาพแวดล้อม) คือ ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต�่า

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ปัจจยัทีมี่ผลต่อการช�าระคืนหน้ีบตัรสนิเชือ่เกษตรกรของลกูค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าในกลุ่มตัวอย่าง 370 คน ในกลุ่มตัวอย่างผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

มีความเห็นต่อปัจจัยที่เกิดจากภายนอกธนาคาร (สภาพแวดล้อม) โดยรวมมีผลต่อการช�าระคืนหนี้บัตรสินเช่ือ

เกษตรกรอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 รองลงมา คือ ปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้โดยรวมมีผลต่อการช�าระคืน

หน้ีบตัรสนิเชือ่เกษตรกรอยูใ่นระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.31 และ ปัจจยัทีเ่กิดจากธนาคารโดยรวมมผีลต่อ

การช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74

การศึกษาในครั้งนี้ แยกเป็น 3 กลุ่มตัวอย่าง โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้

1. กลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่ก�าหนดมากกว่า 3 เดือน 

กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 41 - 50 ปี สถานภาพสมรส การศกึษาอยูใ่นระดบัประถม

ศกึษา มจี�านวนสมาชกิในครวัเรอืนมากกว่า 4 คน รายได้ในครวัเรอืนต่อปีต�า่กว่า 50,000 บาท ค่าใช้จ่ายในครวัเรอืน

ต่อปี ต�่ากว่า 30,000 บาท ปลูกพืชไร่และเลี้ยงสัตว์ คือ ข้าวโพดและสุกร มีพื้นที่ในการท�าการเกษตร 1 - 10 ไร่  

มค่ีาใช้จ่ายในการผลติต่อปี 10,001 - 20,000 บาท กูเ้งนิจากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

มีหนี้สินทั้งหมดต�่ากว่า 100,000 บาท หนี้ค้างช�าระทั้งหมด ต�่ากว่า 100,000 บาท วงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกรต�่า

กว่า 5,000 บาท มีมูลค่าหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ต�่ากว่า 5,000 บาท มีหนี้ค้างช�าระบัตรสินเชื่อเกษตรกรต�่ากว่า 

5,000 บาท ใช้บัตรสินเชื่อ 1 - 2 ครั้ง/เดือน ซื้อสินค้าผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกรที่ร้านจ�าหน่ายปัจจัยการผลิตที่ขึ้น

ทะเบยีนกบัธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนิค้าทีซ่ือ้ คอื ปุย๋ ซึง่จะช�าระหนีเ้กนิทีก่�าหนด

มากกว่า 3 เดือนและช�าระเงินขั้นต�่า

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการช�าระหนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญในระดับมากกับปัจจัยที่เกิดจาก

ภายนอกธนาคาร (สภาพแวดล้อม) ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการช�าระหนี้ในระดับปานกลางได้แก่ ปัจจัยที่เกิดจาก 

ลูกหนี้ และปัจจัยที่เกิดจากธนาคาร ด้านปัญหาและอุปสรรคต่อการช�าระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร พบว่า  

กลุ่มตัวอย่าง มีปัญหาและอุปสรรค คือ ลูกค้าไม่ได้รับใบแจ้งเตือนการช�าระหนี้ ความไม่เข้าใจในการช�าระหนี้บัตร

สินเชื่อเกษตร การก�าหนดงวดช�าระหนี้ และปัญหาราคาผลผลิตตกต�่า 
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่ก�าหนดแต่ไม่เกิน 3 เดือน

กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหว่าง 41 - 50 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาอยูใ่นระดบัประถม

ศึกษา มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนมากกว่า 4 คน รายได้ในครัวเรือนต่อปี 50,001 - 100,000 บาท ค่าใช้จ่ายใน

ครัวเรือนต่อปี 30,001 - 50,000 บาท ปลูกพืชไร่ คือ ข้าวโพด มีพื้นที่ในการท�าการเกษตร 1 - 10 ไร่ และมีค่า

ใช้จ่ายในการผลิตต่อปี 10,001 - 20,000 บาท กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  

หนีส้นิทัง้หมดต�า่กว่า 100,000 บาท หนีค้้างช�าระทัง้หมด ต�า่กว่า 100,000 บาท วงเงนิบัตรสนิเชือ่เกษตรกรต�า่กว่า  

5,000 บาท มีมูลค่าหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ต�่ากว่า 5,000 บาท ไม่มีหนี้ค้างช�าระบัตรสินเชื่อเกษตรกร ใช้บัตร

สินเชื่อ 1 - 2 ครั้ง/เดือน ซื้อสินค้าผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกรที่ร้านจ�าหน่ายปัจจัยการผลิตที่ขึ้นทะเบียนกับธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สินค้าที่ซื้อ คือ ปุ๋ย ซึ่งจะช�าระไม่ได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดแต่

ไม่เกิน 3 เดือนและช�าระเงินทั้งหมด

ด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการช�าระหนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญในระดับมากกับปัจจัยท่ีเกิดจาก

ภายนอกธนาคาร (สภาพแวดล้อม) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการช�าระหนี้ในระดับปานกลาง คือ ปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้ 

ส่วนปัจจยัทีเ่กิดจากธนาคารมอีทิธพิลต่อการช�าระหนีอ้ยูใ่นระดบัน้อย ด้านปัญหาและอปุสรรคต่อการช�าระหนีบ้ตัร

สินเชื่อเกษตรกร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีปัญหาและอุปสรรคต่อการช�าระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร คือ ลูกค้าไม่ได้ใช้

บัตรสินเชื่อเกษตรกรด้วยตนเอง

3. กลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่ก�าหนด

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41 - 50 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาอยู่ในระดับ

ประถมศึกษา มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนมากกว่า 4 คน รายได้ในครัวเรือนต่อปี 50,001 - 100,000 บาท ค่าใช้

จ่ายในครัวเรือนต่อปี ต�่ากว่า 30,000 บาท ปลูกพืชไร่ คือ ข้าว มีพื้นที่ในการท�าการเกษตร 1 - 10 ไร่ และมีค่า

ใช้จ่ายในการผลิตต่อปี 10,001 - 20,000 บาท กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

หนี้สินทั้งหมดต�่ากว่า 100,000 บาท หนี้ค้างช�าระทั้งหมด ต�่ากว่า 100,000 บาท วงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกรต�่า

กว่า 5,000 บาท มีมูลค่าหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ต�่ากว่า 5,000 บาท และไม่มีหนี้ค้างช�าระบัตรสินเชื่อเกษตรกร 

ใช้บัตรสินเชื่อ 1 - 2 ครั้ง/เดือน ซื้อสินค้าผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกรที่ร้านจ�าหน่ายปัจจัยการผลิตที่ขึ้นทะเบียนกับ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สินค้าที่ซื้อ คือ ปุ๋ย ซึ่งจะช�าระภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

และช�าระทั้งหมด

ด้านปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการช�าระหนีพ้บว่า กลุม่ตวัอย่างให้ความส�าคญัในระดบัมากกบัปัจจยัทีเ่กดิจาก

ภายนอกธนาคาร (สภาพแวดลอ้ม) สว่นปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการช�าระหนีใ้นระดับปานกลาง ไดแ้ก่ ปจัจยัทีเ่กดิจาก

ลูกหนี้ และปัจจัยที่เกิดจากธนาคาร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างนี้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการช�าระหนี้

ข้อเสนอแนะ

1. จากการศกึษาพบว่ากลุม่ตวัอย่างผูถ้อืบตัรสนิเชือ่เกษตรกรในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่เป็นผูม้รีายได้

น้อย นั่นคือ มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท ดังนั้นควรมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร เช่น วิสาหกิจ

ชุมชน กลุ่มเกษตรกร เป็นต้น เพื่อต่อรองราคาสินค้าเกษตรกับพ่อค้าคนกลาง เพื่อให้ราคาสินค้าเกษตรสูงข้ึน  

ลดการเกิดปัญหาราคาผลผลิตตกต�่า ซึ่งจะท�าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
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2. จากการศึกษาการเป็นหนี้และหนี้ค้างช�าระ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีหนี้ค้างช�าระเกิน 3 เดือนจะได้รับ

วงเงนิบตัรสนิเชือ่เกษตรกร และมจี�านวนหนีบ้ตัรสนิเชือ่เกษตรกรทีไ่ด้รบัอนมัุต ิทีส่งู ดงันัน้ในการอนมุตัวิงเงนิบตัร

สินเชื่อเกษตรกรของธนาคาร พนักงานควรสอบถามแหล่งที่มาของรายได้ของลูกค้า และก�าหนดงวดการช�าระหนี้

บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าให้ตรงกับแหล่งที่มาของรายได้ของลูกค้าและควรมีการทบทวนวงเงินบัตรสินเชื่อ

เกษตรกรในทุก ๆ ปี

3. จากการศึกษาการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร พบว่า

3.1 กลุ่มตัวอย่างผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่จะใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร

ในการซื้อ ปุ๋ย และ ยา/สารเคมี ดังนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการผลิต เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต

3.2 ในการช�าระหนีบ้ตัรสนิเชือ่เกษตรกร หากลกูค้าช�าระเงนิขัน้ต�า่จะมแีนวโน้มในการค้างช�าระสงู ดงันัน้ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ควรมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเพื่อไม่ให้เกิดหนี้ค้างช�าระ

4. จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการช�าระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร พบว่า

4.1 ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และค่าใช้จ่ายในการผลิต เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการช�าระหนี้ในระดับท่ีมาก  

ดังนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ควรมีการส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงิน เพื่อให้

ลูกค้าได้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เงินและการเก็บออมเงินให้มากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นออกไป

4.2 ปัจจัยที่เกิดจากภายนอกธนาคาร (สภาพแวดล้อม) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อ

เกษตรกรในระดับมาก ดังนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ควรมีมาตรการช่วยเหลือ

เกษตรกร หากเกษตรกรเกิดปัญหาราคาผลผลิตตกต�่า หรือปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น การพักหนี้ การลด

อัตราดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกร และการแนะน�าให้ท�าประกันภัยพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น

5. จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการช�าระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร พบว่า

5.1 ลูกค้าไม่ได้รับใบแจ้งเตือนช�าระหนี้ ดังนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ควรเพิ่มรูปแบบการแจ้งเตือนการช�าระหนี้ผ่านทางข้อความ (SMS) หรือทางแอพพลิเคชั่น (Application) เพื่อให้

ลูกค้าสามารถทราบยอดเงินที่จะต้องช�าระหนี้ได้ หากลูกค้าไม่ได้รับใบแจ้งหนี้โดยไม่ต้องไปที่ท�าการของธนาคาร

5.2 การช�าระหนีบ้ตัรสนิเชือ่เกษตรสามารถช�าระได้ทีธ่นาคารเท่านัน้ ดงันัน้ ธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ควรเพิ่มช่องทางการช�าระเงินให้มากยิ่งขึ้น เช่น ตู้เอทีเอ็ม (ATM) เคาน์เตอร์เซอร์วิส 

(Counter Service) และ แอพพลิเคชั่น (Application) ของธนาคารได้

5.3 ลูกค้ายังไม่เข้าใจเงื่อนไขในการช�าระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตร ดังนั้น พนักงานควรอธิบายเงื่อนไขการ

ใช้งานบัตรและรายละเอียดเกี่ยวกับการช�าระหนี้ให้ลูกค้าอย่างละเอียด เพื่อลดปัญหาการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร

ผิดเงื่อนไข และมีความเข้าใจในการช�าระหนี้

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

1. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างโดยแยกเป็นรายอ�าเภอ เพื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห์

ความแตกต่างของปัจจยัทีม่ผีลต่อการช�าระหนีบ้ตัรสนิเชือ่เกษตรกรในพืน้ทีท่ีต่่างกัน ซึง่อาจพบว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อ

การช�าระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรอาจมีความแตกต่างกัน
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2. จากการศึกษาในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาท่ีก�าหนดมากกว่ากลุ่มตัวอย่าง

ที่ช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่ก�าหนดแต่ไม่เกิน 3 เดือนและกลุ่มตัวอย่างท่ีช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่ก�าหนด

มากกว่า 3 เดือน ในสัดส่วนที่มาก การวิจัยครั้งต่อไปจึงควรแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่าง

ที่สามารถช�าระหน้ีได้ตรงตามระยะเวลาที่ก�าหนดและกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สามารถช�าระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่

ก�าหนด ในจ�านวนสัดส่วนที่เท่ากันแล้วเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่าง 2 กลุ่ม เพื่อผลการศึกษาที่ได้ไม่โน้มเอียง

ไปกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

“วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

ข้อก�าหนดและการพิจารณาผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

1. เป็นบทความด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร ด้าน

เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ด้านเศรษฐศาสตร์การเงนิ ด้านเศรษฐศาสตร์พฤตกิรรม ด้านเศรษฐมติ ิด้านเศรษฐศาสตร์

สหกรณ์ ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน และ

ด้านการจัดการ (การบริหารและการจัดการ)

2. เป็นบทความภาษาไทยหรือบทความภาษาอังกฤษ ในกรณีเป็นบทความภาษาอังกฤษต้องผ่านการตรวจ

สอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ก่อนส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ

3. ผลงานวิชาการที่รับพิมพ์ในวารสารนี้ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร รายงาน หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน 

ยกเว้นเป็นผลงานที่ได้น�าเสนอในการประชุมทางวิชาการแบบไม่มีเรื่องเต็ม (Proceedings)

4. หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศ ต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลาย

ลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์

5. ผลงานวิชาการจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจ�านวนอย่างน้อย 2 ท่าน (Double-blind peer review)

6. ผลงานวิชาการที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์สามารถเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่ผลงานดัง

กล่าวต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

7. กรณีที่ผู้ส่งผลงานวิชาการไม่สามารถปรับหรือแก้ไขตามผลการประเมินจากผู้ประเมินบทความให้แล้ว

เสร็จในเวลาที่ก�าหนด กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์พิจารณายกเลิกกระบวนการเพื่อการตีพิมพ์

รูปแบบและหลักเกณฑ์การส่งต้นฉบับ

กองบรรณาธิการได้ก�าหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การส่งต้นฉบับไว้ให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการจัดท�า

และส่งต้นฉบับส�าหรับการตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

1. การเตรียมต้นฉบับ มีรายละเอียดดังนี้

1.1 ขนาดของต้นฉบบั พมิพ์หน้าเดยีวบนกระดาษสัน้ขนาดเอ 4 โดยเว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษ

ด้านบนและซ้ายมือ 3.5 เซนติเมตร ด้านล่างและขวามือ 2.5 เซนติเมตร

1.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางต�าแหน่ง ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ทั้งภาษาไทย-ภาษา

อังกฤษพิมพ์ ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยมีขนาด ชนิดของตัวอักษร และการจัดวางต�าแหน่งดังนี้

1.2.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต�าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ

1.2.2 ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต�าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ

1.2.3 ชื่อผู้เขียน ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ชิดขวาใต้ชื่อเรื่อง (ใส่เลขเชิงอรรถท้ายชื่อ)

1.2.4 รายละเอียดในส่วนเชิงอรรถ (ท้ายกระดาษ) ประกอบด้วย ต�าแหน่งทางวิชาการหน่วยงาน 

ต้นสังกัด และ E-mail ของผู้เขียน ขนาด 12 ชนิดตัวธรรมดา
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1.2.5 หัวข้อของบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 14 ชนิดตัวหนาต�าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย 

บรรทัดใต้ชื่อผู้เขียน

1.2.6 เนื้อหาบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรก

เว้น 1 แทป (Tab) จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน ความยาวไม่ควรเกิน 250 ค�า หรือ 

15 บรรทัด กรณีบทคัดย่อของบทความวิจัย เนื้อหาควรประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ (Objective) ระเบียบวิธีวิจัย 

(Methodology) ผลการศกึษา (Results) บทสรปุและหรอือภปิราย (Conclusion and Discussion) โดยให้ล�าดบั

บทคัดย่อภาษาไทยก่อนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) ต้อง

มีเนื้อหาตรงกัน ใช้อักษรตัวตรง และใช้ตัวเอนเฉพาะศัพท์วิทยาศาสตร์

1.2.7 หัวข้อเรื่อง ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ต�าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย

1.2.8 หัวข้อย่อย ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อย โดยเรียงตามล�าดับ

หมายเลขต�าแหน่งเว้น 1 แทป (Tab) จากขอบกระดาษด้านซ้าย

1.2.9 เนื้อหา ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน

1.2.10 เลขหน้า ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ต�าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านขวาล่าง

1.2.11 ภาพประกอบ ตาราง และแผนภูมิ ควรมีตามความเหมาะสม โดยแทรกในเนื้อหาและอยู่

กึ่งกลางหน้ากระดาษ

1.3 จ�านวนหน้าต้นฉบับ ควรมีความยาวระหว่าง 10 - 15 หน้ารวมบทคัดย่อและเอกสารอ้างอิง

2. หัวข้อและเนื้อหาของบทความ

ผูเ้ขยีนต้องก�าหนดประเภทของบทความให้ชดัเจนว่าเป็นบทความวชิาการหรอืบทความวจิยั ดงัรายละเอยีด

และองค์ประกอบของบทความแต่ละประเภท ดังนี้

2.1 บทความวิชาการ

บทความวิชาการ คือ งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก�าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์

อย่างชัดเจน ทั้งน้ีมีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการส�ารวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุน  

จนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการน�าความรู้จากแหล่งต่าง ๆ  มาประมวลร้อยเรียงเพื่อ

วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย

2.2 บทความวิจัย

บทความวิจัย คือ ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการ

วิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ค�าตอบ หรือข้อสรุปรวม

ที่จะน�าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการน�าวิชาการนั้นไปประยุกต์

บทความควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้)

- บทน�า (Introduction) ที่ครอบคลุมความส�าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัยพร้อมทั้งเสนอภาพ

รวมของบทความ

- ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)

- วิธีการวิจัย (Research Methodology) ที่สามารถอธิบายวิธีด�าเนินการวิจัยรวมถึงการเก็บข้อมูล

หรือเครื่องมือที่ใช้ในการท�าวิจัยอย่างชัดเจน
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- ผลการศึกษา (Research Finding)

- สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ (Conclusion/Discussion/Suggestion)

รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง

ให้ใช้การอ้างอิงแบบนาม-ปี (the author-date method of in-text citation) โดยระบุ ชื่อ-สกุล  

ผู้แต่ง ไว้ในเนื้อหาตามด้วยปีที่พิมพ์ และตามด้วยเลขหน้าของเอกสารที่อ้างถึง ส�าหรับผู้แต่งที่เป็นชาวต่างชาติให้

ใส่เฉพาะนามสกุลเท่านั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ผู้แต่งคนเดียว

รูปแบบ (ชื่อ สกุล, ปีที่พิมพ์: เลขหน้า)

คนไทย

ชาวต่างชาติ

(วิทยา สุดบวร, 2548: 47)

(Easier, 2003: 25)

รูปแบบ (ชื่อ สกุล, ปีพิมพ์)

คนไทย

ชาวต่างชาติ

(วิทยา สุคตบวร, 2548)

(Easier, 2003)

คนไทย

ชาวต่างชาติ

จากการส�ารวจข้อมูลโดย ณัฐพร มักอุดมลาภ (2548 : ) พบว่า…Naugle (1994) 

ได้เสนอวิธีการ….

ผู้แต่ง 2 คน

คนไทย

ชาวต่างชาติ

(ไพบูลย์เกียรติโกมลและณัฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551)

(Laudon and Parker, 1994: 2)

ผู้แต่ง 3 คน

คนไทย

ชาวต่างชาติ

(วิศาล สุขกระศานติ, บุญเจริญ ศิริเนาวกุล, และสมยศ นาวีการ, 2535 : 102)

(Davis ,Clemson, and Weber, 2001)

ผู้แต่งมากกว่า 3 คน

คนไทย

ชาวต่างชาติ

(ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และคณะ, 2543 : 12)

(Lucas et al., 2001 : 56) หรือ (Lucas and others, 2001 : 56)

**หมายเหตุ ผู้แต่งมากกว่า 3 คน เมื่อเขียนบรรณานุกรมให้ใช้ตามหลักการ

บรรณานุกรม APA 6th edition (2010)
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อ้างอิงสื่อออนไลน์

* ใช้หลักการเดียวกับสิ่งพิมพ์ 

โดยไม่ต้องระบุเลขหน้า และ

ไม่ลงรายการด้วยลิ้งค์ www.

หากไม่มชีือ่ผูร้บัผดิชอบให้ลงรายการด้วยชือ่หวัข้อทีป่รากฏในเวบ็เพจ เช่น (ชาว

ไทยพวน, 2561)

หากเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสถาบันของรัฐ สามารถลงรายการ

ด้วยชื่อองค์กรหรือหน่วยงานนั้นได้ทันที เช่น (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2559)

หากไม่ระบุปีที่โพสต์ข้อมูล ลงรายการปีด้วย ม.ป.ป. เช่น (ชุมชนลุ่มน�้าโขง, 

ม.ป.ป.)

3. การอ้างอิงท้ายบทความ

ให้มกีารอ้างองิโดยการรวบรวมเอกสารทัง้หมดทีใ่ช้อ้างอิงในการเขยีนบทความ จดัเรยีงรายการตามล�าดบั

อักษรชือ่ผู้แต่ง ภายใต้หวัข้อ “เอกสารอ้างองิ” ส�าหรบับทความภาษาไทย หรอื “Reference” ส�าหรบัผลงานภาษา

อังกฤษ และให้ใช้การอ้างอิงตามรูปแบบ APA 6th edition (2010) โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ผู้แต่งชาวไทยให้ตัดค�าน�าหน้านาม ยศต�าแหน่งทางวิชาการ ยศทหารต�ารวจ ใส่เฉพาะชื่อ นามสกุล 

เช่น ปิยะ นากสงค์

2. ผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ ให้ลงชือ่สกุลตามด้วยอกัษรย่อของชือ่ต้น และชือ่กลาง (ถ้าม)ี โดยใช้เครือ่งหมาย

จุลภาค (,) คั่น เช่น  Hlebowwitsh, P.S.

3. ผู้แต่งชาวไทยมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ให้พิมพ์ชื่อตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น ชาตรี  

เฉลิมยุคล, ม.จ.

4. ผู้แต่งตั้งแต่ 1-7 คน ให้ลงรายชื่อทุกคน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เชื่อมต่อด้วยค�าว่า และก่อน

ลงชื่อคนสุดท้ายเอกสารภาษาอังกฤษใช้ & ระหว่างผู้แต่งคนที่ 6 และ 7

5. ผู้แต่งตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป ให้ลงชื่อสกุลผู้แต่งตั้งแต่คนที่ 1-6 แล้วใส่ (...) และลงชื่อสกุลผู้แต่งคนสุดท้าย 

6. ผูแ้ต่งทีเ่ป็นสถาบนั ได้แก่ หน่วยราชการ สถาบนัการศกึษา (ต้องเป็นหน่วยงานระดบักรม) รฐัวสิาหกจิ 

สมาคม ธนาคาร องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น และต้องกลับค�าน�าหน้า เช่น ศึกษาธิการ, กระทรวง หรือ แม่โจ้, 

มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์

7. หนังสือไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ส�านักพิมพ์ และปีที่พิมพ์ ให้ใช้ตัวย่อ ดังนี้ 

7.1 เอกสารภาษาไทย ปีที่พิมพ์ใช้ (ม.ป.ป.) เอกสารภาษาอังกฤษใช้ (n.d.) เง่ือนไขนี้หมายรวมถึง

ข้อมูลในเว็บไซต์ด้วย

7.2 เอกสารภาษาไทย สถานที่พิมพ์และส�านักพิมพ์ใช้ตัวย่อเดียวกันคือ (ม.ป.ท.) และ (n.p.) ในภาษา

อังกฤษ
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หนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: ส�านักพิมพ์.

ผู้แต่งคนเดียว ประสาท เนอืงเฉลิม. (2556). การวจิยัการเรยีนการสอน. พมิพ์ครัง้ที ่2. กรงุเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Taylor, T. (2007). 100% Information Literacy Success. New York: 

Thomson Delmar Learning.

ผู้แต่ง 2 คน ไพบรูณ์ เกียรตโิกมล และ รฐัพนัธ์ เขจรนนัทน์. (2551). ระบบสารสนเทศเพือ่การ

จัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน.ล้วน สายยศ และอังคณา 

สายยศ. (2536). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริม

วิชาการ.

Deegan, M. & Tanner, s. (2002). Digital Futures: Strategies for the 

Information Age. London: Library Association.

หนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: ส�านักพิมพ์.

ผู้แต่ง 3-7 คน

(ผู้แต่ง 3-7 คน ใส่ชื่อทุกคน

โดยมีจุลภาค (,) คั่น)

อจัฉรา ธารอไุรกุล, ทดัดาว ศีลคุณ และภคิน ีอปุภมัภ์. (2544). ระบบฐานข้อมลู

เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ์.

พชร สันทัด, สุรชาติ ณ หนองคาย, สมาน งามสนิท, ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล, 

เชษฐรชัดา พรรณาธกุิล, กฤษฎิ ์สถิตย์วฒันานนท์ และประยงค์ เตม็ชวาลา. 

(2557). ศาสตร์และศิลป์การบริหารการพัฒนาทรัพยากร์มนุษย์. 

กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมคุณธรรม.

Miller, J, Engelberg, S, & Broad, W. (2001). Germs: Biological Weapons 

and America’ Secret War. New York: Simon & Schuster.

Cates, A. R., Harris, D. L., Boswell, W., James, W. L., Yee, C., & Peters, 

A. V.(1991). Trance and clay therapy. Chicago, IL: Chicago 

University Press.

ผู้แต่งมากกว่า 7 คน ปรดีา อุน่เรอืน, สมชาย ตระกูลกิจ, ไพบูลย์ ใจด,ี วฒันา เกียรตริตัน์, สวุรรณ เป่ียมไสว, 

วไิลพร คล่องการเรียน, …บังอร กนกงาม. (2553). การจดัระบบสารสนเทศ

ส�าหรับ CEO. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ซีอีโอเพรส.

Wolchik, S.A., West, S.G., Sandler, I. N.,Tein, J.-Y., Coatswort, D., Lengua, 

L.,…Griffin, W.A. (2000). An experimental evaluation of theory- 

basemother and mother-child programs for children of 

divorce. White Plains, NY: Academic Press.
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หนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: ส�านักพิมพ์.

ผู้แต่งเป็นสถาบัน เกษตรและสหกรณ์, กระทรวง (2561). 15 เดือนขับเคลือ่นเกษตรไทย. กรุงเทพฯ : 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

หนังสือแปล

*หมายเหตุ การลงรายการ

หนังสอืแปลในอ้างองิเนือ้หา 

ให้ลงรายการด้วยช่ือของผู้

แต่งต้นฉบับ ไม่ใช้ชื่อของผู้

แปล ยกเว ้นในกรณีที่ ไม ่

ปรากฏชือ่ผู้แต่งต้นฉบบัเดมิ 

ให้ลงรายการด้วยช่ือผู้แปล

แล้ว, บรรณาธิการ

คาร์เนกี, เดล. (2562). วิธีชนะมิตรและจูงใจคน. แปลโดย อาษา ขอจิตต์เมตต์. 

พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: แสงดาว.

ผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ พิทยา ว่องกุล, บรรณธิการ. (2541). ไทยยุควัฒนธรรมทาส. กรุงเทพฯ: โครงการ

วิถีทรรศน์.

หนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: ส�านักพิมพ์.

ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งทั้งที่เป็น

บุคคลและสถาบันให้ใช้ชื่อ

หนงัสอืลงรายการแทนผูแ้ต่ง

พระเจ้าอยูหั่วกับการแพทย์ไทย. (2534). กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลภมูพิลอดุลยเดช.

Adaptive digital filters. (1987). New York:  Marcel Dekker.

ไม่ปรากฏเมอืงทีพ่มิพ์/ส�านัก

พิมพ์ หรือไม่ปรากฏปีทีพ่มิพ์

**ให้ใส่ (ม.ป.ท.). ส�าหรบัเอกสารภาษาไทย และ (n.p). ส�าหรบัเอกสารภาษาต่างประเทศ 

สาธารณสุข, กระทรวง. (2548). เส้นทางสู่โรงพยาบาลคุณภาพ: คู่มือการเรียนรู้

เชิงปฏบิตักิาร. พมิพ์ครัง้ท่ี 2. (ม.ป.ท.): สถาบันพฒันาและรบัรองมาตรฐาน 

กระทรวงสาธารณสุข.

**ให้ใส่ (ม.ป.ป.). ส�าหรบัเอกสารภาษาไทย และ (n.d). ส�าหรบัเอกสารภาษาต่างประเทศ

นพคุณ ตันติกลุ. (ม.ป.ป.). พ้ืนเชยีงใหม่ ประวติัเมืองเชยีงใหม่. เชียงใหม่: ล้านนา

คอมพิวเตอร์พริ้นติ้ง.

Trusty. F. M. (n.d.) Administering human resources: a behavioral 

approach to educational administration. Berkeley, Calif.: 

McCutchan.
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บทความในหนังสือ

รูปแบบ ชือ่ผูเ้ขยีนบทความ. (ปีทีพิ่มพ์). ชือ่บทความ. ใน ชือ่บรรณาธกิาร(ถ้าม)ี. ชือ่หนงัสอื. 

ครั้งที่พิมพ์. (น.เลขหน้าที่ปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด). สถานที่

พิมพ์: ส�านักพิมพ์.

ณัฐพล ปัญญโสภณ. (2544). มมุมองของนกัศกึษานเิทศศาสตร์ต่อกระบวนการผลติ

ละครเพื่อการสื่อสาร. ใน ชนัญชี ภังคานนท์ (บรรณาธิการ). กระบวนทัศน์ 

มหาวิทยาลัยไทยบนความท้าทายของเอเซียแปซิฟิก. (น.23-24). 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

วารสาร

รูปแบบ ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่(ฉบับที่), เลขหน้า.

พรภิรมณ์ เชียงกูล. (2550). การเข้ามาของลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยก่อน

สงครามโลกครัง้ที ่2. วารสารสังคมศาสตร์และมนษุย์ศาสตร์. 33(1), 1-12.

Shaw, Julian. (2002). Hybrid Orchid Names: A History of the Registration 

of Orchid Hybrids. Orchid. 71(6), 54-55.

บทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ (E-Journals)

รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่), เลขหน้า. สืบค้น วัน 

เดือน ปี, จาก (ระบุ url)

พนมพร สารสทิธยิศ. (2557). ท่องเทีย่วศาสนสถานลุม่น�า้โขง. สารวจิยัเพือ่พฒันา

ชุมชน, 2(2). สืบค้น 12 มกราคม 2560, จาก http://journal.msu.ac.

th/wp-content/uploads/2014/07/2-Tourist-Places-Religion-in- 

Mekong-Basin.pdf

Nordin, M, Pauleen, D.J.&Gorman, G.E. (2009). Investigating KM 

antecedents: KM in the criminal justice system. Journal of 

Knowledge Management, 13(2), 4-20. Retrieved February 25, 

2016, from http://www.emeraldinsight.com/doi/full/
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รายงานการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ (เอกสารการประชุม/สัมมนา)

รูปแบบ ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อเอกสารรวมเรื่องการประชุมสัมมนา, วัน เดือน ปี. 

สถานที่จัด, เมืองที่พิมพ์: ส�านักพิมพ์.

วิชาการ, กรม. (2538). ทักษะการอ่านในศตวรรษที่ 21. การประชุมเชิงปฏิบัติ

การรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน, 25-29 พฤศจิกายน 2558. ณ 

วิทยาลัยครูมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนา

หนังสือกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

เอกสารการประชุมวิชาการ/สัมมนา (จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม)

รูปแบบ ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความหรือชื่อเรื่องของบท. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บ.ก.). 

ชื่อการประชุม. (น. เลขหน้า). สถานที่พิมพ์: ส�านักพิมพ์.

ธมนวรรณกัญญาหัตถ์, และศรันยพงศ์ เที่ยงธรรม. (2554). ความพึงพอใจของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อประโยชน์ของสมาร์ทโฟน. ใน 

ชนัญชีภังคานนท์ (บ.ก.).กระบวนทัศน์มหาวิทยาลัยไทยบนความท้าทาย

ของเอเชียแปซิฟิก. (น. 119-121). กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

รายงานการวิจัย

รูปแบบ ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง (รายงานการวิจัย). สถานที่พิมพ์: ส�านักพิมพ์.

พนิจิ ทพิย์มณ.ี (2553). การวเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการตายของ

ประเทศไทย (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.

วิทยานิพนธ์

รูปแบบ ชือ่ผูเ้ขยีนวทิยานพินธ์. (ปีทีพ่มิพ์). ชือ่วทิยานพินธ์ (ระดบัปรญิญา). สถานทีพ่มิพ์: 

ส�านักพิมพ์.

ศิรินทร์ จันทโพธิ์. (2554). ความถี่ของการเพิ่มชุดโครโมโซมพื้นฐานในกล้วยไม้

บางชนดิ (วทิยานพินธ์ปรญิญามหาบณัฑติ). เชยีงใหม่: มหาวทิยาลยัแม่โจ้.

Nickels, D.W. (2005). The relationship between IT-business alignment 

and organization culture: An exploratory study (Doctoral 

dissertation). Memphis, TN: University of Memphis.
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วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลของสถาบันการศึกษา (ใช้รูปแบบออนไลน์)

รูปแบบ ชือ่ผูเ้ขยีนวทิยานพินธ์. (ปีท่ีพมิพ์). ช่ือวทิยานพินธ์. (ระดับวิทยานพินธ์, มหาวทิยาลยั 

จังหวัด). สืบค้นจาก url ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

อรนุตรา จ่ากุญชร. (2558). คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย

แม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย. (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ เชียงใหม่). สืบค้นจาก  

http://webpac.library.mju.ac.th/

วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลพาณิชย์

รูปแบบ ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง (ระดับวิทยานิพนธ์ Master’ thesis หรือ Doctoral 

dissertation). สืบค้นจาก (Available form) ชื่อฐานข้อมูล. (หมายเลข

ล�าดับ UMI)

Shunhy, D. E. (2004). Approaching theatrical design theory. (Doctoral 

dissertation). Available from Dissertation Full Text. (UMI 

No.3114998)

เอกสารจากเว็บเพจที่มีผู้แต่งหรือหน่วยงานรับผิดชอบ

รูปแบบ ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. สืบค้น วันเดือน ปี, จาก http://www.xxxx

หมายเหตุหากไม่สามารถระบุปีพิมพ์ได้ ให้ใส่ (ม.ป.ป.) หากไม่มีผู้แต่งหรือผู้รับ

ผิดชอบให้ลงรายการชื่อบทความแทนที่ต�าแหน่งผู้แต่ง

ศิลปากร, มหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2551). 

การจัดการองค์ความรู้. สืบค้น 1 มีนาคม 2559, จาก http://www.ict.

su.ac.th/th/knowledge-management/Knowledge-management.

html

กรรณิการ์ สุธรรมศิรินุกุล. (2554). คุณเอื้อ คุณอ�านวย คุณกิจคุณลิขิต. สืบค้น 

2 มีนาคม 2559, จาก http://kmlibrary.bu.ac.th/index.php?option 

=com_content&view=article&id=31 Humanities. (2016).  

Retrieved May 2, 2016, from https://en.wikipedia.org/wiki/ 

Humanities

วิโรจน์ อารีย์กุล. (ม.ป.ป.). พัฒนาการทางด้านสังคมจิตวิทยาของวัยรุ่น. สืบค้น 

20 กุมภาพันธ์ 2559, จาก http://www.teenrama.com/dad_mam/

old_dad_mam24.htm

แม่น�้าโขง. (2563). สืบค้น 15 พฤษภาคม 2563, จาก https://th.wikipedia.

org/wiki/...%E0
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4. การส่งต้นฉบับ

ผู้เขียนส่งต้นฉบับไฟล์ word และ pdf ที่พิมพ์ตามข้อก�าหนดของหลักเกณฑ์วารสารพร้อมหนังสือน�าส่ง

บทความผ่านระบบออนไลน์ที่ E-mail: maejojournal.sd@gmail.com เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความจะ

ด�าเนินการตามขัน้ตอนการพจิารณาของวารสาร และแจ้งผลการพจิารณาให้ผูเ้ขยีนบทความทราบ ส�าหรบับทความ

ที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารเพื่อเผยแพร่ต่อไป

5. กระบวนการพิจารณาต้นฉบับ

เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความต้นฉบับ กองบรรณาธิการจะตรวจสอบ กลั่นกรองรูปแบบตามหลัก

เกณฑ์การเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ฯ หากบทความต้นฉบับไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ กองบรรณาธิการจะแจ้งผล

การพิจารณากลั่นกรองพร้อมส่งคืนผลงานให้แก่ผู้เขียน

หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ดังนี้

1. กองบรรณาธิการพิจารณาและทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับ

บทความอย่างน้อยสองท่านต่อเรื่อง

2. ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน

3. เมื่อได้รับผลการประเมิน กองบรรณาธิการรวบรวมผล และ/หรือสรุปข้อเสนอแนะเพื่อแจ้งผู้เขียน

- กรณีผลการประเมินไม่ผ่าน กองบรรณาธิการ แจ้งปฏิเสธการตีพิมพ์ผลงาน

- กรณีผลการประเมินผ่าน แต่มีข้อแก้ไข ให้ผู้เขียนพิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

จากนั้น ส่งผลงานฉบับแก้ไขมายังกองบรรณาธิการอีกครั้ง

4. หากผลงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อย กองบรรณาธิการจะแจ้งตอบรับ

การตีพิมพ์ผลงานไปยังผู้เขียน

6. ลิขสิทธิ์

ต้นฉบบัทีไ่ด้รบัการตีพมิพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ ถอืเป็นกรรมสทิธิข์องมหาวทิยาลยั

แม่โจ้ ห้ามน�าข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ�้า เว้นเสียแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ เป็นลาย

ลักษณ์อักษร

7. ความรับผิดชอบ

เน้ือหาต้นฉบบัทีป่รากฏในวารสารเป็นความรบัผดิชอบของผูเ้ขยีน ทัง้นีไ้ม่รวมความผดิพลาดอนัเกดิจาก

เทคนิคการพิมพ์
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การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และการแจ้งยกเลิกหรือถอดบทความ

 ส่งบทความผ่านช่องทางอีเมล : maejojournal.sd@gmail.com

 ผูท้ีป่ระสงค์ทีจ่ะส่งบทความเพือ่ขอตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ สามารถดาวน์โหลด

ใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1urwwe_0T5D99F9PdmEM8AO-

FIq_VT4p1i หรือ QR Code

 การยกเลิกบทความ หรือ การถอดบทความ มีรายละเอียดดังนี้

- การยกเลิกบทความ คือ การเพิกถอนบทความก่อนที่จะมีการตีพิมพ์เผยแพร่

- การถอนบทความ คือ การถอนบทความที่ด�าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว

- ในกรณีต้องการ การยกเลิกบทความ และ การถอนบทความ สามารถติดต่อกองบรรณาธิการ ได้ทาง 

อีเมล : maejojournal.sd@gmail.com



วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564116

หนังสือส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
วันที่         เดือน              พ.ศ.            . 

เรียน บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)          
(Mr./Mrs./Ms.)          

ตำแหน่งทางวิชาการ   ศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์   ผูช้่วยศาสตราจารย์  
 อาจารย์    อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………..………. 

สังกัดหน่วยงาน/สถานที่ทำงาน         
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก  หมู่ที่   ซอย  ถนน     
ตำบล/แขวง            อำเภอ/เขต   จังหวัด     
รหัสไปรษณีย์         โทรศัพท ์   โทรศัพท์มือถือ               
e-mail                                                                     

มีความประสงค์ส่ง    บทความวิจัย   บทความวิชาการ               
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)          
            
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)         
            
สาขาของบทความ 

เศรษฐศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา   เศรษฐศาสตร์การเมือง   เศรษฐศาสตร์เกษตร
  เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม    เศรษฐศาสตร์การเงิน   เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 
 เศรษฐมิต ิ    เศรษฐสหกรณ ์    เศรษฐระหว่างประเทศ 

       การพัฒนาสังคมและชุมชน  
             การจัดการ (การบริหารและการจัดการ) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความเรื่อง        
            

 เป็นผลงานของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 
 เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผูท้ี่ปรากฏชื่อในบทความ 

ข้าพเจ้าและผู้เขียนร่วม (ถ้ามี) ขอรับรองว่า บทความนี้ไม่ได้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาลงตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด และไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะไม่นำบทความที่ผ่านการ
พิจารณาแล้วไปตีพิมพ์ซ้ำในวารสารอื่น ๆ  

 
 

ลงชื่อ....................................................................                                                       
(     ) 

              ผู้เขียนบทความ 



 

 

 

 


