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การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
Japanese Buffet Services Decision in Bangkok Metropolition Area 

จิตรลดา ฟักป้อม1 ดร.นิเวศน ์ ธรรมะ 2 
------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์
ท่ีมีต่อ ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ท่ีมีต่อ ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหาร
ญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ กบั
ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ต ์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในจ านวน 400 คน 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เพศหญิง มีอายรุะหว่าง 25-35 ปี รายไดต่้อเดือน 
10,001 - 20,000 บาท การศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด และมีประสบการณ์ในการทานบุฟเฟ่ต์
อาหารญ่ีปุ่นร้านชาบูชิ Shabushi ส่วนปัจจยัการตลาดแบบเชิงบูรณาการ (IMC) ประกอบดว้ย โฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการตลาด และกระบวนการขาย โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 
และปัจจยัอ่ืนๆประกอบดว้ย ความภกัดีต่อสินคา้ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ส่วนภาพลกัษณ์สินคา้ 
และความไวว้างใจ อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  
1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีต่อปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั  พบว่า เพศ อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา 
และสถานภาพการสมรส ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหาร
ญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ อาย ุและประสบการณ์ในการทานบุฟ
เฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

2. ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ส่งผลให ้โฆษณาประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการตลาด 
และกระบวนการขาย มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น พบว่า ตวัแปรท่ี
สามารถท านาย ปัจจยัการเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ไดแ้ก่ ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ประกอบดว้ย โฆษณาประชาสัมพนัธ์ และกระบวนการขาย 
สามารถร่วมกันท านาย ปัจจัยการเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ไดร้้อยละ 39.8 

                                                 
1

 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2

 นกัศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต                           
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 



2 

 

 วารสารการตลาดและการส่ือสาร ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556)  

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบด้วย ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ มี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถท านาย ปัจจยัการ
เลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ ปัจจัยอ่ืนๆ 
ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ สามารถร่วมกนัท านาย ปัจจยัการ
เลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดร้้อยละ 62.3 
ค าส าคญั: บุฟเฟ่ต,์ การเลือกใชบ้ริการ 

Abstract 
This study aimed (1) to study the differences in the demographic, that have to factor in the 

selection to use of Japan buffets service, in Bangkok and perimeter (2) to study the relationship 
between factor of market integration (IMC) that have to the factors of choosing Japanese Buffet 
service in Bangkok and vicinity, and (3) to study the relationship between other factors with factors 
choose of Japanese food buffets in Bangkok and vicinity in amount of 400persons. 

The results of study found that the majority of women in aged 25-35 years, monthly income 
10,001 - 20,000 baht  education of bachelor  degree, single status, and have experience in the Japanese 
buffet food,   Shabushi restaurant, the factors integrated marketing (IMC) contains of advertising, 
public relation, promotion to the market  and sales process. As a whole and each field in the most 
level, and other factors, including loyalty products, overall at the most level. The image of the product 
and trustworthiness at the most level. 

Results hypothesis test 
1. Factor of  the different demographic that affect  to the selection of Japan buffets service in 

Bangkok and vicinity was found that different in gender, monthly income, occupation, and marital 
status of different consumers, have factor in the determine to use of  Japanese buffet service in 
Bangkok and  vicinity don’t difference, except  age and experience of different Japanese buffet. The 
statistically significant level at 0.05 

2. Factor of Integrated Marketing (IMC), that effect to the advertising public relation, the 
promotion of marketing, and sales process, toassociate with the selection factor of Japan buffets, found 
that variables can be predicted. Factor in the selection of Japan buffets service in Bangkok and 
vicinity, including the Integrated Marketing (IMC) contain with advertising in public relation and sales 
process, be able to join with predicted. The factor in the selection of Japanese buffets service in 
Bangkok and vicinity available of39.8 percent. 

3. The other factors include the product image, loyalty to the product and trustworthiness 
associated with the selection factor of Japan buffets, was found that the variables that can be predicted.   
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The factor in the selection of Japanese buffets in Bangkok and vicinity including other factors contain 
with the product image, loyalty to the product and trustiness, be able to join for the predicted.  The 
factor in the selection of Japanese buffets in Bangkok and vicinity is able to62.3 percent. 
Keywords:  Buffet, Services Decision 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

อาหารเป็นปัจจยัส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์อาหารท่ีดีมีประโยชน์จะช่วยท าให้ร่างกาย
แข็งแรงและสุขภาพดี  แต่ถา้กินอาหารท่ีไม่มีประโยชน์ก็จะท าให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา อาหารท่ีเรา
รับประทานเขา้ไป  เม่ือร่างกายยอ่ยแลว้จะใหป้ระโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยใหร่้างกายเจริญเติบโต  ช่วยสร้าง
กลา้มเน้ือ  สมอง  กระดูก  ผิวหนงั  ให้พลงังานและความอบอุ่นต่อร่างกายในการท ากิจกรรมต่าง 
ๆ  เช่น  การเดิน  การเล่นกีฬาการท างานบา้น  การใชค้วามคิด  ช่วยซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท่ี
สึกหรอ สร้างภูมิคุม้กนัใหแ้ก่ร่างกายในการตา้นทานโรคต่างๆ ท าใหค้นเราไม่เจบ็ป่วย ง่ายๆ  ช่วยท าให้
การท างานของอวยัวะภายในร่างกายท างานเป็นปกติ รวมถึงการเลือกรับประทานอาหารประเภทบุปเฟ่ต์
ซ่ึงในปัจจุบนัก าลงัเป็นท่ีนิยมมาก เป็นอาหารท่ีผูค้นหันมาสนใจ จึงท าให้มีร้านต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย
ปัจจยัความส าเร็จของการประกอบธุรกิจประเภทน้ีจะข้ึนอยู่กบั การบริหารจดัการร้านท่ีดี ตั้งแต่การ
วางแผนตน้ทุนในกระบวนการผลิต การรักษามาตรฐานคุณภาพความสดใหม่ของวตัถุดิบรสชาติอาหาร
ไปจนถึงการให้บริการแก่ลูกคา้นอกจากน้ี การก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจนและตั้งราคาในระดบัท่ี
เหมาะสมยงัเป็นส่วนส าคญัท่ีจะน ามาซ่ึงผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุนและจ านวนลูกคา้ท่ีจะเขา้มาใช้
บริการอยา่งต่อเน่ืองและท่ีจะขาดไม่ไดส้ าหรับการท าการตลาดยคุใหม่ก็คือ การสรรหากลยทุธ์เพื่อดึงดูด
ใจลูกคา้ให้เขา้มาใชบ้ริการไม่ว่าจะเป็นโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายอย่าง การลดราคา การให้สิทธิพิเศษ 
การท าการตลาดผ่านส่ือโฆษณา หรือแมก้ระทัง่เครือข่ายออนไลน์ เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีท าให้ลูกคา้เกิด
ความสนใจและกลา้ท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการ  

 บุฟเฟต ์ (บุ๊บ-เฟ่) เป็นค ามาจากภาษาฝร่ังเศสว่า buffet หมายถึง การรับประทานอาหารแบบท่ีมี
อาหารว่างหลาย ๆ ชนิดจดัวางไวบ้นโต๊ะให้แขกท่ีไดรั้บเชิญมาเลือกรับประทานแกลม้กบัเคร่ือง ด่ืม 
ในขณะท่ีสนทนากนั ก่อนท่ีเจา้ภาพจะเชิญใหเ้ขา้นัง่โต๊ะอาหารเพื่อรับประทานอาหารหลกัในการ เล้ียง
อาหารกลางวนัหรืออาหารค ่าต่อไป (บุฟเฟตโดย ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล)  ในภาษาไทย ใชค้  าว่า บุฟ
เฟ่ต ์เรียกการเล้ียงอาหารแบบท่ีจดัวางอาหารทั้งหมดไวบ้นโต๊ะ และให้ผูท่ี้เป็นแขกในงานเดินไปตกั
อาหารต่าง ๆ นั้นดว้ยตนเอง ในบางคร้ังอาจมีผูช่้วยจดัอาหารไวเ้ป็นจาน ๆ แต่ผูเ้ป็นแขกก็ตอ้งไปหยิบ
อาหารเหล่านั้นเอง ปัจจุบนั ค  าว่า บุฟเฟต ์ ในภาษาไทย ไดข้ยายความหมาย ถึงแบบการขายอาหารซ่ึง
ผูข้ายจดัอาหารไวห้ลายอย่าง และคิดราคาอาหารเหมาเป็นรายบุคคลดว้ย ผูซ้ื้อเลือกหยิบอาหาร
รับประทานเองและรับประทานไดเ้ต็มท่ีตามความพอใจ  ทั้งมีการจดัอาหารหลาย ๆ แบบดว้ย เช่น บุฟ
เฟ่ตอ์าหารไทย บุฟเฟ่ตอ์าหารเจ บุฟเฟ่ตข์า้วตม้ 
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ดงันั้นการศึกษาวิจยั ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเพื่อท่ีจะน าขอ้มูลเหล่านั้นมาวางแผนทางการตลาด หรือก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด ส าหรับ
ผูป้ระกอบการในการด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในรูปของการพฒันาสินคา้หรือดา้นบริการเพื่อใหต้รงกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคและผูว้ิจยัตอ้งการท่ีจะมุ่งเนน้ถึง การการตลาดแบบเชิงบูรณาการ (IMC) 
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการตลาด กระบวนการขาย รวมทั้งปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย
ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภคัดีต่อสินคา้ ความไวว้างใจ และปัจจยัทางดา้นการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟตอ์าหาร
ญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เห็นว่าการศึกษาในดา้นน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อเจา้ของธุรกิจ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยั
มาใชใ้นการปรับปรุงการแข่งขนัในทุกๆ รูปแบบเพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สามารถรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดท่ีครอบครองอยูไ่ด ้ และจะเป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้สนใจในเร่ืองน้ี
น าไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามตอ้งการ 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อ ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ต์
อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC)ท่ีมีต่อ ปัจจยัการเลือกใช้
บริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ กบัปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ต ์ 
อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากร ผูบ้ริโภค  เคยใชบ้ริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น มีจ านวน
ทั้งส้ิน 400 คน ทั้งเพศชาย เพศหญิง ทีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีอาย ุระหวา่ง 15 – 60 ปี 
ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาถึงทฤษฎีปัจจยัการเลือกใชบ้ริการ 4 ดา้น เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  
ขอบเขตดา้นสถานท่ี ไดแ้ก่ ห้างสรรพสินคา้  เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ต์
อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  
สมมุติฐานการวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ อาชีพ, รายได,้ สถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัการ
เลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นท่ีแตกต่างกนั 
2. ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ประกอบดว้ย โฆษณาประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการตลาด
กระบวนการขาย มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น 
3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย Brand Image, Brand Loyalty, Trust มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการเลือกใช้
บริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น 
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ประโยชน์ของการวจิัย 
1. ท าให้ทราบถึงแนวโน้มและความตอ้งการในอนาคตของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อปัจจัยการเลือกใช้

บริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2. ผูป้ระกอบธุรกิจดา้นบุปเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางใน

การปรับปรุง พฒันาและวางแผนกลยทุธ์ในการท าส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของร้านใหมี้ประสิทธิภาพ  
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การแข่งขนัของธุรกิจดา้นบุปเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น ในปัจจุบนั 
ทฤษฏี แนวคิด และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
       ในการท าวิจัยเ ร่ือง ปัจจัยการเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็น
แนวทางการวิจยั  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539: 41-42) [4] กล่าวว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 
ประกอบดว้ย อาย ุเพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์
นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีสาคญัและสถิติท่ีวดัไดข้อง
ประชากรท่ีช่วยกาหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวิทยาและสังคมวฒันธรรม ช่วยอธิบาย
ถึงความคิด และความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึงและมี
ประสิทธิผลต่อการกาหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ไดใ้ห้ความหมายการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการว่า
หมายถึง การท่ีบริษทัหน่ึงสามารถผสมผสานการส่ือสารการตลาดหลายเคร่ืองมือ เพื่อส่งข่าวสารเก่ียวกบั
องค์กรและสินคา้หรือบริการไดอ้ย่างชัดเจน โดยมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและสร้างความ
ประทบัใจใหก้บัลูกคา้ 

Mowen (1995) ไดอ้ธิบายว่า การวดัความภกัดีต่อตราสินคา้โดยดูจากพฤติกรรมเพียงอยา่งเดียว
นั้น ไม่สามารถระบุเหตุผลท่ีแทจ้ริงในการเลือกซ้ือตราสินคา้นั้น ๆ ของผูบ้ริโภคได ้คือผูบ้ริโภคอาจ
ตอ้งการซ้ือสินคา้นั้น ๆ เพราะความสะดวกสบายเพราะ มีสินคา้ชนิดนั้นเพียงตราสินคา้เดียวท่ีวาง
จ าหน่ายอยูใ่นร้านหรือเพราะปัจจยัทางดา้นราคา และถา้มีปัจจยัตวัใดตวัหน่ึงท่ีเปล่ียนแปลงไปผูบ้ริโภค
อาจจะเปล่ียนแปลงไปซ้ือตราสินคา้อ่ืน ดงันั้นการวดัความภกัดีต่อตราสินคา้โดยดูจากพฤติกรรมการซ้ือ
ซ ้าเพียงอยา่งเดียวนั้นจะไม่สามารถวดัผลไดอ้ยา่งแม่นย  าในการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค 
งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

กิจติมา ลุมภกัดี (2553) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์อง
ผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใชแ้บบสอบถามและ
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รวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน พบว่า ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคามีมาตรฐาน 
ท าเลท่ีตั้งเดินทางไปมาสะดวก พนกังานคอยแนะน าบริการใหลู้กคา้ อาหารมีใหเ้ลือกหลากหลาย ความ
ประทบัใจในการใหบ้ริการ อยากกลบัมาใชสิ้นคา้อีกในคร้ังต่อไป ความรู้สึกว่าร้านอาหารท่ีใชอ้ยูเ่ป็นมือ
อาชีพ และการมีความสุขท่ีไดต้ดัสินใจเลือกใชร้้านอาหารร้านน้ีถูกตอ้งแลว้  

สุพรัตน์ ทิพยเศวต (2547) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการและพฤติกรรมการใช้
บริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการใชบ้ริการ
ร้านอาหารส่วนใหญ่เป็นเพศชาย การศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่จะเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-30,000 บาท ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการไปใชบ้ริการร้านอาหาร ปัจจยั
ดา้นการตลาด ไดแ้ก่ สินคา้และบริการ ราคาและสถานท่ีท่ีมีความส าคญัระดบัมากต่อความตอ้งการไปใช้
บริการร้านอาหาร ส่วนเร่ืองการส่งเสริมการตลาดมีความส าคญัระดบัปานกลางต่อความตอ้งการใช้
บริการร้านอาหาร ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ รายได ้ และรูปแบบการดาเนินชีวิตมีความส าคญัต่อความ
ตอ้งการใชบ้ริการร้านอาหารระดบัปานกลาง พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหาร ผูบ้ริโภคไปใชบ้ริการ
ร้านอาหารดว้ยรถยนตส่์วนบุคคล โดยจะไปรับประทานอาหารกบัเพื่อนมีจ านวนนอ้ยกว่า 5 คนเพื่อ
เปล่ียนบรรยากาศ ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคจะไปใชบ้ริการวนัเสาร์-อาทิตย ์ ในช่วงเวลาระหว่าง 17.01-22.00 
น. โดยช าระค่าอาหารดว้ยเงินสด ความถ่ีในการไปใชบ้ริการร้านอาหารนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ไปใชบ้ริการร้านอาหารริมคลองชลเน่ืองจากรสชาติอาหารอร่อย การเดินทางสะดวก และอยู่
ใกลบ้า้นใกลท่ี้ทางาน  
วธีิด าเนินการวิจัย 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจยัท่ีตอ้งการอธิบายถึง
ปรากฏการณ์ท่ีนกัวิจยัตอ้งการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเลข การวิเคราะห์สถิติ เพื่อยนืยนัถึงความถูกตอ้งของ
ผลการวิจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใน
การวิจยัคร้ังน้ีใชจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ราย ขอ้มูลส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน  

ตอนที่ 1 ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 6 ค าถามไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยทั้ง 6 ค าถาม เป็นลกัษณะค าถามเป็นค าถาม
ปลายปิด (Close–ended Question) โดยผูต้อบจะตอ้งเลือกค าตอบเพียงขอ้เดียวท่ีตรงกบัคุณลกัษณะของ
ตนเองเท่านั้น 

ตอนที ่2 แบบสอบถามปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ โดยแบ่งค าถามเป็น 3 ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย 
โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และกระบวนการขายท่ีมีอิทธิพลต่อ ปัจจยัเลือกใช้
บริการบุฟเฟตอ์าหารญ่ีปุ่น 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ยภาพลกัษณ์ ความ ภกัดี และความไวว้างใจ ท่ี
มีอิทธิพลต่อ ปัจจยัเลือกใชบ้ริการบุฟเฟตอ์าหารญ่ีปุ่น 
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามปัจจยัเลือกใชบ้ริการบุฟเฟตอ์าหารญ่ีปุ่นโดย ลกัษณะของค าถาม ตอนท่ี 
2-4 เป็นแบบการวดัแบบมาตราส่วน  ประมาณค่า (10 Points Rating Scale) ซ่ึงจดัแบ่งระดบัของค าตอบ 
เป็น 10 ระดบั รูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย  
 การทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบแบบสอบถามน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
และผูท้รงคุณวุฒิโดยประเมินผล (IOC) เพื่อทดสอบค่าความสอดคลอ้งของแบบสอบถามโดย
ผูท้รงคุณวฒิุ ก่อนน าไปทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม เม่ือผูว้ิจยัไดแ้กไ้ขแบบสอบถามตามท่ี
ผูท้รงคุณวุฒิระบุเรียบร้อยแลว้ จึงท าการแจกกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสภาพความเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 50 
คน จากนั้น จึงน ามาทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการ
หาความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรหาค่าสมัประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha ท่ีระดบั 0.9 ถือวา่มีความน่าเช่ือถือสูง 
การประมวลผลข้อมูล 
 ผูว้ิจยัท าการประมวลผลขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและหาความความสัมพนัธ์ดว้ย
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 
ผลการศึกษา 

1. ขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็น
เพศหญิง จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 มีอายรุะหว่าง 25 - 35 ปี จ  านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.0 มีรายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาทจ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 มีสถานภาพโสด จ านวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 89.8 
และมีประสบการณ์ในการทานบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นร้านชาบูชิ Shabushi  จ  านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.3 

2. ปัจจยัการตลาดแบบเชิงบูรณาการ (IMC) พบว่า ปัจจยัการตลาดแบบเชิงบูรณาการ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นกระบวนการขาย ค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ใน
ระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ทั้ง 2 ดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก  

3. ปัจจยัอ่ืนๆ  พบว่า ปัจจยัอ่ืนๆ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ภาพลกัษณ์สินคา้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ความไวว้างใจ ทั้ง 2 ดา้นอยูใ่นระดบั
มาก ส่วนความภกัดีต่อสินคา้ อยูใ่นระดบัมาก 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 4.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีต่อปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหาร

ญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั  พบว่า เพศ อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบั
การศึกษา และสถานภาพการสมรส ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟ
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เฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ อาย ุและประสบการณ์ใน
การทานบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
ตาราง 12   
เปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าต่อการเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จ าแนกตามอาย ุ
อาย ุ N Mean S.D. F Sig. 
15 - 25  ปี 91 6.74 1.90 5.792 0.000* 
25 - 35 ปี 248 7.85 1.87   
35 - 45 ปี 34 7.81 1.84   
45 - 50  ปี 21 7.77 2.57   
50 - 60  ปี 6 7.37 2.38   
รวม 400 7.58 1.97   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 12 พบว่า อาย ุของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ต์

อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
ดงันั้นจึงเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่เชิงพหุของปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

บุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชว้ิธีทดสอบ LSD ดงัตารางท่ี 13 
ตาราง 13  
ค่าเฉล่ียเปรียบเทียบของปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จ าแนกตามอาย ุเป็นรายคู่ 

อาย ุ
 อาย ุ

15 - 25  ปี 25 - 35 ปี 35 - 45 ปี 45 - 50  ปี 50 - 60  ปี 
15 - 25  ปี 6.74 - -1.11 

(0.00)* 
-1.08 
(0.01)* 

-1.04 
(0.03)* 

-0.63 
(0.44) 

25 - 35 ปี 7.85  - 0.04 
(0.91) 

0.08 
(0.86) 

0.48 
(0.54) 

35 - 45 ปี 7.81   - 0.04 
(0.94) 

0.45 
(0.60) 

45 - 50  ปี 7.77    - 0.40 
(0.65) 

50 - 60  ปี 7.37     - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 13  เม่ือเปรียบเทียบของปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามอาย ุพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีลูกคา้ท่ีมีอาย ุ25 - 35 ปี อาย ุ35 -
45 ปีและ 45 - 50  ปี  มีความพึงพอใจของลูกค้า ต่อการให้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ี ปุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากกวา่ อาย ุ15 - 25  ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ตาราง 18  
เปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   
จ าแนกตามประสบการณ์ในการทานบฟุเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่น 
ประสบการณ์ในการทานบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น N Mean S.D. F Sig. 
ชาบูชิ Shabushi 205 7.30 1.90 2.809 0.011* 
โออิชิ Oishi 120 8.01 1.97   
ไจแอนท ์Giants 40 8.02 1.77   
โนบิตะ Nobita 16 7.05 2.57   
มิยาบิ Miyabi 15 7.81 1.64   
ยากินิคุ Yakiniku 2 5.30 0.42   
เซน Zendo 2 6.60 4.81   
รวม 400 7.58 1.97   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตารางท่ี 18 พบว่า ประสบการณ์ในการทานบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั 

มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

ดงันั้นจึงเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่เชิงพหุของปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
บุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชว้ิธีทดสอบ LSD ดงัตารางท่ี 19 
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ตาราง 19  
ค่าเฉล่ียเปรียบเทียบของปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จ าแนกตามประสบการณ์ในการทานบฟุเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่น เป็นรายคู่ 

ประสบการณ์ในการทาน
บุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น X  

ประสบการณ์ในการทานบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น 
ช า บู ชิ 
Shabushi 

โ อ อิ ชิ 
Oishi 

ไจแอนท ์
Giants 

โนบิตะ 
Nobita 

มิ ย า บิ 
Miyabi 

ย า กิ นิ คุ 
Yakiniku 

เ ซ น 
Zendo 

ชาบูชิ Shabushi 7.30 - -0.71 
(0.00)* 

-0.71 
(0.03)* 

0.25 
(0.62) 

-0.51 
(0.33) 

2.00 
(0.15) 

0.70 
(0.62) 

โออิชิ Oishi 8.01  - -0.00 
(0.99) 

0.96 
(0.06) 

0.20 
(0.71) 

2.71 
(0.05) 

1.41 
(0.31) 

ไจแอนท ์Giants 8.02   - 0.97 
(0.09) 

0.20 
(0.73) 

2.72 
(0.06) 

1.42 
(0.32) 

โนบิตะ Nobita 7.05    - -0.76 
(0.28) 

1.75 
(0.23) 

0.45 
(0.76) 

มิยาบิ Miyabi 7.81     - 2.51 
(0.09) 

1.21 
(0.41) 

ยากินิคุ Yakiniku 5.30      - -1.30 
(0.50) 

เซน Zendo 6.60       - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตารางท่ี 19  เม่ือเปรียบเทียบของปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามประสบการณ์ในการทานบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น พบว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณ์ในการทานบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นร้านโออิชิ Oishi และร้านไจแอนท ์Giants มี
ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มากกว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณ์ในการทานบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นร้านชาบูชิ Shabushi อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

 4.2 ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ส่งผลให้ โฆษณาประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริม
การตลาด และกระบวนการขาย มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น 
พบว่า ตัวแปรท่ีสามารถท านาย ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ประกอบดว้ย โฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ และกระบวนการขาย สามารถร่วมกนัท านาย ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ต์
อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดร้้อยละ 40.3 
สมมติฐานที ่2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ท่ีมีต่อปัจจยัการเลือกใชบ้ริการ
บุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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 วารสารการตลาดและการส่ือสาร ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556)  

ตาราง 20  
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) มีผลต่อปัจจัยการเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่น
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ  (Enter Multiple 
Regression Analysis) 

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ 
(IMC) 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 
  

Sig. 
  

B Std. Error Beta 

(Constant) 1.937 0.677   2.860 0.004** 
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ 0.249 0.057 0.235 4.385 0.000** 
การส่งเสริมการตลาด   0.054 0.116 0.021 0.466 0.641 
กระบวนการขาย 0.482 0.054 0.450 8.977 0.000** 
R Square = 0.403  Adjusted R Square = 0.398 
SEE        = 1.528  Durbin-Watson  =  1.872 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ตารางท่ี 20 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถท านาย ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ต์
อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) 
ประกอบดว้ย โฆษณาประชาสัมพนัธ์ และกระบวนการขาย โดยตวัแปรน้ีสามารถร่วมกนัท านาย ปัจจยั
การเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดร้้อยละ 40.3 (R Square 
= 0.403) 

ผูว้ิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัท านายมาเขียนเป็นสมการท านาย ปัจจัยการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชค้ะแนนดิบ ดงัน้ี  

Y  =  1.937 + 0.249(โฆษณาประชาสัมพนัธ)์** + 0.482(กระบวนการขาย)** 
ผลการศึกษา สรุปไดด้งัน้ี  
ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่น อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ประกอบดว้ย โฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ และกระบวนการขาย โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.249 และ 0.482 ตามล าดบั ซ่ึง
หมายความว่า ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ประกอบด้วย โฆษณาประชาสัมพนัธ์ และ
กระบวนการขาย เป็นปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนด ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น ซ่ึงจากค่า
สมัประสิทธ์ิดงักล่าวสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  
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 วารสารการตลาดและการส่ือสาร ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556)  

หากปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ดา้นโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะมีผล
ท าใหผู้บ้ริโภคท่ีปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น เพิ่มข้ึน 0.249 หน่วย ทั้งน้ีเม่ือก าหนดให้
ปัจจยัอ่ืนๆ มีค่าคงท่ี  

หากปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ดา้นกระบวนการขาย เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะมีผลท าให้
ผูบ้ริโภคท่ีปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น เพิ่มข้ึน 0.482 หน่วย ทั้งน้ีเม่ือก าหนดใหปั้จจยั
อ่ืนๆ มีค่าคงท่ี  

ส่วนตวัแปรท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นมี 1 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ดา้นการส่งเสริมการตลาด   

 4.3 ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ มี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถท านาย 
ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ ปัจจยั
อ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ สามารถร่วมกนัท านาย 
ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดร้้อยละ R 
Square = 0.626  

สมมติฐานที่ 3 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ กบัปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ต์
อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตาราง 21  
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยอ่ืนๆมีผลต่อปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Enter Multiple Regression 
Analysis) 

ปัจจัยอืน่ๆ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 
  

Sig. 
  

B Std. Error Beta 

(Constant) 1.074 0.288   3.731 0.000** 
ภาพลกัษณ์สินคา้ 0.190 0.054 0.161 3.484 0.001** 
ความภกัดีต่อสินคา้ 0.173 0.058 0.181 2.991 0.003** 
ความไวว้างใจ 0.513 0.064 0.503 8.025 0.000** 
R Square = 0.626  Adjusted R Square = 0.623 
SEE        = 1.209  Durbin-Watson  =  1.987 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 วารสารการตลาดและการส่ือสาร ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556)  

ตารางท่ี 21 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถท านาย ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
บุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์
สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ โดยตวัแปรน้ีสามารถร่วมกนัท านาย ปัจจยัการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดร้้อยละ R Square = 0.626  

ผูว้ิจัยจึงได้น้าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัท านายมาเขียนเป็นสมการท านาย ปัจจัยการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชค้ะแนนดิบ ดงัน้ี  

Y  =  1.074 + 0.190(ภาพลกัษณ์สินคา้)** 
+0.173(ความภกัดีต่อสินคา้)**+0.513(ความไวว้างใจ)** 

ผลการศึกษา สรุปไดด้งัน้ี  
ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ ปัจจยัอ่ืนๆประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อ
สินคา้ และความไวว้างใจ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.190 0.173 และ 0.513 ตามล าดบั ซ่ึงหมายความ
ว่า ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ เป็นปัจจยัท่ีเป็น
ตวัก าหนด ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น ซ่ึงจากค่าสัมประสิทธ์ิดงักล่าวสามารถ
อภิปรายผลไดด้งัน้ี  

หากปัจจยัอ่ืนๆดา้นภาพลกัษณ์สินคา้  เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผูบ้ริโภคท่ีปัจจยัการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น เพิ่มข้ึน 0.190 หน่วย ทั้งน้ีเม่ือก าหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ มีค่าคงท่ี  

หากปัจจยัอ่ืนๆดา้นความภกัดีต่อสินคา้  เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะมีผลท าให้ผูบ้ริโภคท่ีปัจจยัการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น เพิ่มข้ึน 0.173 หน่วย ทั้งน้ีเม่ือก าหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ มีค่าคงท่ี  

หากปัจจยัอ่ืนๆดา้นความไวว้างใจ เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะมีผลท าใหผู้บ้ริโภคท่ีปัจจยัการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น เพิ่มข้ึน 0.513 หน่วย ทั้งน้ีเม่ือก าหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ มีค่าคงท่ี  

การอภิปรายผล 
การวิจยัเร่ือง การตดัสินใจเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลของนกัศึกษา MBA มหาวิทยาลยัรามค าแหง ไดด้งัน้ี 
1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีต่อปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ต์

อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั  พบว่า เพศ อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบั
การศึกษา และสถานภาพการสมรส ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟ
เฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ อาย ุและประสบการณ์ใน
การทานบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ วราวรรณ สนัทสันะโชค ( 2540) ศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการ
ให้บริการของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ศึกษาเฉพาะกรณี สาขาพญาไท กรุงเทพมหานคร 
พบว่า เพศ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใหบ้ริการของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
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สาขาพญาไท ส่วน รายได ้และอายุของลูกคา้ ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการให้บริการของ
ธนาคาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริพร สุประภาส (2541) ศึกษาเร่ือง 
ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) : ศึกษาเฉพาะกรณี
สาขายอ่ยลาดกระบงั พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการของธนาคาร จ าแนกตามเพศ ระดบั
การศึกษา ไม่แตกต่างกนั ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการของธนาคารจ านวนตามอายุ อาชีพ 
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วินัย ร าพรรณ์ (2546) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน : กรณีศึกษาส านกังานใหญ่ พบว่า อายุ อาชีพ ระยะเวลาของการใชบ้ริการ 
รายไดต่้อเดือนประเภทของบริการท่ีใช ้พบว่ามีความพึงพอใจแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

2. ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ส่งผลให ้โฆษณาประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการตลาด 
และกระบวนการขาย มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น พบว่า ตวั
แปรท่ีสามารถท านาย ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ไดแ้ก่ ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ประกอบดว้ย โฆษณาประชาสัมพนัธ์ และ
กระบวนการขาย สามารถร่วมกนัท านาย ปัจจยัการตดัสินใจเเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดร้้อยละ 39.8 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ ของ 
Shelly  อา้งโดย ประกายดาว  (2536) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ ว่าความพึงพอใจเป็น 
ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้จะท าใหเ้กิดความสุข กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบ
ยอ้นกลบัความสุขสามารถท าให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนไดอี้ก ดงันั้นจะเห็นไดว้่าความสุขเป็น
ความรู้สึกท่ีสลบัซับซ้อนและความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ ขณะท่ี
วิชยั  (2531) กล่าวว่า แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของมนุษย ์กล่าวคือ ความ
พึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือความตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไ์ม่ว่าอยู่ในท่ีใด
ยอ่มมีความตอ้งการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกนั และความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการประเมินคุณค่าการ
รับรู้คุณภาพของการบริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บริการตามลกัษณะของการบริการ และกระบวนการ
น าเสนอบริการในวงจรของการให้บริการระหว่างผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ ซ่ึงถา้ตรงกบัส่ิงท่ี
ผูรั้บบริการมีความตอ้งการหรือตรงกบัความคาดหวงัท่ีมีอยู ่ หรือประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บบริการตาม
องคป์ระกอบดงักล่าวขา้งตน้กย็อ่มจะน ามาซ่ึงความพึงพอใจในบริการนั้น 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบด้วย ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ มี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการตดัสินใจเเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถท านาย 
ปัจจยัการตดัสินใจเเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ 
ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ สามารถร่วมกัน
ท านาย ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้
ร้อยละ 62.3 วิชยั  (2531) กล่าวว่า แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของมนุษย ์
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กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือความตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไ์ม่
ว่าอยู่ในท่ีใดย่อมมีความตอ้งการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกนั และความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการ
ประเมินคุณค่าการรับรู้คุณภาพของการบริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ริการตามลกัษณะของการบริการ และ
กระบวนการน าเสนอบริการในวงจรของการใหบ้ริการระหว่างผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ ซ่ึงถา้ตรงกบั
ส่ิงท่ีผูรั้บบริการมีความตอ้งการหรือตรงกบัความคาดหวงัท่ีมีอยู ่ หรือประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บบริการ
ตามองคป์ระกอบดงักล่าวขา้งตน้กย็อ่มจะน ามาซ่ึงความพึงพอใจในบริการนั้น 
ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
จากการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” ผูว้ิจยัขอเสนอแนะแนวทางดงัน้ี 

1. ผูป้ระกอบการสามารถน าผลการวิจัยด้านประชากรศาสตร์ไปใช้เพื่อการก าหนดและ
วางแผนทางการตลาด เพื่อใหเ้ขา้ถึงและสามารถรักษากลุ่มลูกคา้ดงักล่าวใหใ้ชบ้ริการต่อไป 

2. ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักับปัจจัยปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC)ได้แก่ 
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ กระบวนการขาย ดงัน้ี 

2.1 กระบวนการขาย จากผลการศึกษาผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญักบัการ บริการบุฟเฟ่ต์
อาหารญ่ีปุ่นท่ีมีความสดใหม่ มีความสะอาดของ อาหารภาชนะ และอุปกรณ์ในการใชง้าน 

2.2  โฆษณาประชาสัมพนัธ์ จากผลการศึกษาผูใ้ช้บริการให้ความส าคญักับการใช้ส่ือ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ในระดบัมาก 
           3. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ Brand Image  Brand Loyalty  Trust  
ดงัน้ี 

3.1 ดา้น Trust ดา้นความไวว้างใจ พบว่าบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นมีความปลอดภยัต่อการ
รับประทาน มีความส าคญัต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้าของผูบ้ริโภค  
                    3.2  ดา้น Brand Image  ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ พบว่ามีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ ตราสินคา้มี
ความน่าเช่ือถือ และสินคา้ปรากฏอยู่ในส่ือต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ มีความส าคญัต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้ า
ของผูบ้ริโภค 

3.3  ดา้น Brand Loyalty ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ อยาก
กลบัมาใชบ้ริการอีกในคร้ัง มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซ ้าของผูบ้ริโภค 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1.ควรศึกษาในดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได,้ สถานภาพ   ท่ี
แตกต่างกนั เน่ืองจากมีผลต่อทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะท าให้ปัจจยัการ
เลือกใชบ้ริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นนั้นจะมีความชดัเจนมากข้ึน และขยายขอบเขตพื้นท่ีในการวิจยั
ออกไป จะท าใหผ้ลการวิจยัค่าทางสถิติมีความครอบคลุมและชดัเจนมากข้ึน 
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2.ควรศึกษาดา้นปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) เพื่อใหธุ้รกิจบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น สามารถ
แข่งขนักบัคู่แข่งได ้ และการใชปั้จจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ท่ีแตกต่างกนัโดยใช ้การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์, การส่งเสริมการตลาด, กระบวนการขาย จะท าให้สามารถแข่งขนักบัธุรกิจไดอ้ย่าง
เขม้แขง็และต่อเน่ืองต่อไป 
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การวิเคราะห์โครงสร้างและพฤติกรรมการแข่งขันในตลาด 
อุตสาหกรรมนมถ่ัวเหลอืง 

An ANALYSIS OF MARKET STRUCTURE AND COMPETITIVE BEHAVIORS 
IN THE SOY MILK INDUSTRY 

คณพล วิจกัษนุกลู  1   รองศาสตราจารยอ์สัมภินพงศ ์ฉตัราคม  2 
------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ   
ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาภาพรวมโดยทัว่ไปของอุตสาหกรรม

นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม และศึกษาถึงพฤติกรรมการแข่งขนัในตลาดอุตสาหกรรมนมถัว่
เหลืองพร้อมด่ืม  โดยใชส่้วนแบ่งทางการตลาด ระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2554  ของผูผ้ลิตราย
ใหญ่ 3 ราย มาท าการวิเคราะห์การกระจุกตวัทางอุตสาหกรรม 3 วิธี คือ อตัราส่วนการ
กระจุกตวัทางอุตสาหกรรม (Concentration Ratio--CR)  Herfindahl Summary Index--HSI 
และ Hannah and Kay--HK และไดว้ิเคราะห์วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการแข่งขนัโดยใช้
ราคาและไม่ใช่ราคา  พร้อมกบัวิเคราะห์ถึงนโยบายผลิตภณัฑ ์
 ผลการศึกษาพบวา่  อุตสาหกรรมนมถัว่เหลืองในช่วงปี พ.ศ. 2551-2554 มี 
โครงสร้างตลาดผูข้ายนอ้ยราย การกระจุกตวัทางอุตสาหกรรมของดชันี CR2 มีค่าการ
กระจุกตวัร้อยละ 85-90 แสดงให้เห็นว่าในอุตสาหกรรมนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมมีการ
กระจุกตวัสูงและมีการแข่งขนักนัต ่า  การวิเคราะห์โดยใชด้ชันี HSI ไดค่้า ดงัน้ี 0.3878, 
0.42, 0.42 และ 0.3850 ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นว่าในช่วงปี พ.ศ.  2551-2552 มีการกระตุก
ตวัสูงข้ึน และในช่วงปี พ.ศ. 2553-2554 มีการกระจุกตวัลดลง ส่วนการวิเคราะโดยใช้
ดชันี HK ไดค่้าระหว่าง 2.381-2597 แสดงใหเ้ห็นว่า ในอุตสาหกรรมนมถัว่เหลืองพร้อม
ด่ืมมีบริษทัท่ีมีอิทธิพลรายใหญ่ถึง 2 ราย 
-------------------------------------------- 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต     มหาวิทยาลยัรามค าแหง 



18 

 

 วารสารการตลาดและการส่ือสาร ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556)  

 ในดา้นพฤติกรรมการแข่งขนัในอุตสาหกรรมนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมพบว่า ราคา
ถึงเป็นปัจจยัในการดึงดูดการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค แต่พฤติกรรมการแข่งขนัโดย
ไม่ใช่ราคามีความส าคญัมากกว่า  ซ่ึงผูผ้ลิตแต่ละรายจะพยายามพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ 
และจดักิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด ตลอดจนใชส่ื้อโฆษณาต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
ค าส าคญั : อุตสาหกรรมนมถัว่เหลือง 

Abstract 
In this thesis, the researcher investigates the overall condition of the ready-

to-drink soy milk industry. The researcher also examines competitive behaviors in 
the industry under study.  
 In carrying out this investigation, market share data from the period 
between 2008  and 2011 for three large manufacturers were analyzed in order to 
determine the degree of industrial concentration. The analysis was conducted using 
three methods. These methods were the concentration ratio (CR) measure; the 
Herfindahl Summary Index (HSI); and the Hannah and Kay (HK) concentration 
indices. Competitive behaviors were analyzed in terms of price and non-price 
competition. Product policy was also analyzed.  
 Findings showed that the soy milk industry in the period between 2008 and 
2011 exhibited an oligopolistic market structure. The industry concentration by 
reference to the CR2 index was at 85-90 percent. This means that the ready-to-drink 
soy milk industry exhibited high concentration and low competition.  
 The analysis using HSI showed values at 0.3878, 0.42, 0.42, and 0.3850, 
respectively. This means that from 2008 to 2009, concentration was high. From 
2010 to 2011, concentration decreased.  
 The analysis using the HK index displayed values between 2.381 and 
2.597. This means that in the ready-to-drink soy milk industry, there were two 
dominant companies.  
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 In regard to competitive behaviors in the ready-to-drink soy milk industry, 
the following was found:  
 Although price was a factor positively influencing the decisions of 
consumers to make purchases, non-price competitive behaviors were more 
important. Each manufacturer strove to develop new products and to organize 
marketing promotion activities, as well as continually making use of advertising 
media.  
Keyword : Soy Milk Industry  
บทน า 

นมถัว่เหลืองเป็นเคร่ืองด่ืมจากธญัพืชชนิดหน่ึงท่ีนิยมบริโภคกนัมานานแลว้ 
ผูท่ี้บริโภคนมถัว่เหลืองจะท าให้มีสุขภาพแขง็แรง นมถัว่เหลืองเป็นอาหารท่ียอ่ยง่าย 
ซ่ึงจากการวิจัยถึงประโยชน์ของนมถั่วเหลืองพบว่า อุดมไปด้วยสารอาหารท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย เช่น โปรตีน แคลเซียม วิตามินเอ การบริโภคนมถัว่
เหลือง โดยสามารถลดความเส่ียงของการเกิดโรคหวัใจและมะเร็ง และท่ีส าคญันมถัว่
เหลืองมีไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวัไม่มีคอเลสเตอรอล ซ่ึงเหมาะส าหรับผูบ้ริโภคท่ีนิยม
อาหารเพื่อสุขภาพ กลุ่มชีวจิต และเป็นนมทางเลือกหน่ึง (dairy alternative) ส าหรับผู ้
ท่ีมีอาการแพน้มววั  แมว้า่คุณค่าประโยชน์จากนมถัว่เหลืองอาจจะนอ้ยกว่านมววั  แต่
สามารถท่ีจะทดแทนนมววัไดเ้ป็นอย่างดี  ตลาดนมถัว่เหลืองในประเทศไทยถือเป็น
ตลาดเคร่ืองด่ืมท่ีน่าจบัตามอง เน่ืองจากเม่ือดูจากมูลค่าตลาดในปี พ.ศ. 2551-2554  มี
การขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองและอยู่ในเกณฑท่ี์ดี โดยคาดว่ามูลค่าทางการตลาด ปี พ.ศ. 
2555 จะสูงถึง 14,000 ลา้นบาท อีกทั้งกลุ่มเป้าหมายของตลาดนมถัว่เหลืองไดมี้การ
กระจายหลากหลายมากข้ึนกว่าแต่ก่อน เช่น กลุ่มเด็ก วยัรุ่น สุภาพสตรีท่ีสนใจดา้น
รูปร่างและผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 

การแข่งขนัในตลาดนมถัว่เหลืองในช่วงแรกๆ นั้น  มีการแข่งขนัท่ีไม่รุนแรง  
ผลิตภณัฑน์มถัว่เหลืองท่ีผลิตออกมามีเพียงนมถัว่เหลืองผสมนมเท่านั้น ต่อมาจึงเร่ิมมี
การพฒันาเป็นนมถัว่เหลืองไม่ใส่น ้ าตาล และนมถัว่เหลืองรสช๊อกโกแล็ค โดยมี 
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บริษทั กรีนสปอต (ประเทศไทย) จ ากดั ผูผ้ลิตไวตาม้ิลค ์ครองส่วนแบ่งทางการตลาด
นมถัว่เหลือง อนัดบั 1 และ บริษทั แลคตาซอย จ ากดั ผูผ้ลิตแลคตาซอย  ตามมาเป็น
อนัดบั 2 ตามล าดบั โดยท่ีผลผลิตแต่ละปีมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ทั้งปริมาณการ
ผลิตและยอดขายรวม ท าใหผู้ป้ระกอบการรายอ่ืนๆ สนใจเขา้มาลงทุนในตลาดนมถัว่
เหลือง เช่น บริษทั เสริมสุข จ ากดั ผูผ้ลิตนมถัว่เหลืองโย  บริษทั แดร่ีพลสั จ ากดั ซ่ึง
เป็นบริษทัในเครือบริษทั ดชัมิลล ์จ ากดั ผูผ้ลิตนมถัว่เหลืองดีน่า 

การแข่งขันในตลาดนมถั่วเหลืองมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากข้ึน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแข่งขนัระหว่างค่ายไวตาม้ิลคก์บัแลคตาซอย  ผูผ้ลิตทั้งสอง
ต่างพยายามน ากลยุทธ์หลากหลายรูปแบบมาใชใ้นการแข่งขนั  เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่ง
ทางการตลาด นอกจากกลยุทธ์ในเร่ืองของราคาแลว้  ยงัมีการจดักิจกรรมทางการ
ตลาดอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหสิ้นคา้ของตนเขา้ไปอยูใ่นใจและความทรงจ าของผูบ้ริโภค
จนก่อให้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้เพิ่มข้ึนอนัจะส่งผลให้ยอดจ าหน่ายนมถัว่เหลือง
เพิ่มสูงข้ึน  ทั้งน้ีกลยุทธการแข่งขนัท่ีผูผ้ลิตน ามาใชม้กัแตกต่างไปตามนโยบายของ
ผูผ้ลิตแต่ละค่าย เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดนมถัว่เหลืองมากยิง่ข้ึน 

นโยบายหรือกลยุทธ์ทางการตลาดสรุปไดด้งัน้ี การปรับเปล่ียนรูปแบบการ
บรรจุผลิตภัณฑ์ (packaging) เพื่อดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค การสร้างความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ์ โดยการเพิ่มกล่ินหรือรสชาติใหม่ ๆ เช่น ชาเขียว มอลต ์ 
เป็นตน้ รวมทั้ งการเพิ่มสารอาหารบางชนิด เช่น แคลเซียม งาขาว งาด า และนม
ขา้วโพด เป็นตน้ พร้อมกบัมีการพฒันาผลิตภณัฑ์นมถัว่เหลืองผสมกบันมแพะเพื่อ
เป็นการเพิ่มทางเลือกและสร้างความแปลกใหม่ให้กบัผูบ้ริโภค ขณะเดียวกนัก็เป็น
การสร้างจุดขายหรือสร้างความแตกต่างของผูผ้ลิตหน้าใหม่ โดยมีลูกคา้เป้าหมายท่ี
ค่อนขา้งเปิดกวา้ง นับตั้งแต่เด็กเล็ก วยัรุ่น วยัท างาน ไปจนถึงผูสู้งอายุ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กลุ่มผูรั้กสุขภาพ  จึงท าให้ผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมน้ีพยายามท่ีจะแบ่งส่วน
การตลาดยอ่ย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหค้รอบคลุมทุกกลุ่ม  หรือ
การใชว้ิธีส่งเสริมผลิตภณัฑ์นมถัว่เหลืองโดยใชโ้ฆษณา โดยใชด้ารานักแสดงหรือ
การจดัรายการส่งเสริมทางการตลาด โดยการจดัแคมเปญรายการชิงโชค การแจก
รางวลั และการสนบัสนุนการแข่งขนัทางดา้นกีฬาเพื่อดึงดูดความสนใจในผลิตภณัฑ์
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นมถัว่เหลืองของตนเองให้มีความน่าสนใจยิ่งข้ึน แมว้่า การแข่งขนัของตลาดนมถัว่
เหลือง ผูผ้ลิตแต่ละรายจะมีกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีหลากหลายวิธีก็ตาม แต่ก็พบว่ามี
ผูผ้ลิตบางรายตอ้งถอนตวัออกจากตลาดนมถัว่เหลือง เช่น บริษทั เสริมสุข จ ากัด 
ผูผ้ลิตนมถัว่เหลือง โย  ไม่ประสบความส าเร็จ แต่มีผูผ้ลิตบางราย คือ บริษทั แดร่ีพลสั 
จ ากดั ในเครือบริษทั ดชัมิลล ์จ ากดั ผูผ้ลิตนมถัว่เหลือง ดีน่า  ถึงจะเป็นผูผ้ลิตนมถัว่
เหลืองรายใหม่ แต่สามารถท่ีจะแข่งขนัในตลาดนมถัว่เหลืองได ้ โดยกลุ่มลูกคา้ท่ีให้
ความส าคญัคือ กลุ่มคนท่ีห่วงใยสุขภาพ กลุ่มสตรี ประกอบกบัจุดเด่นของผลิตภณัฑ ์
เป็นนมท่ีไม่มีกล่ินเหมน็อบัของนมถัว่เหลือง  และเนน้ตลาดยเูอชที ซ่ึงเป็นตลาดท่ี
บุกเบิกไม่ยากในช่วงนั้น  

อย่างไรก็ตาม นมถัว่เหลืองเป็นตลาดเคร่ืองด่ืมธญัพืชท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากมี
อตัราการเติบโตต่อเน่ืองและเกณฑท่ี์สูง และมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัไปไดอี้ก  ท าใหมี้
ผูส้นใจเขา้มาลงทุนในตลาดนมถัว่เหลืองอย่างต่อเน่ือง แมว้่าผูผ้ลิตรายใหม่เหล่านั้น
จะเคยมีประสบการณ์ในตลาดเคร่ืองด่ืมก็ตาม  แต่มกัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร
ในการลงทุนในตลาดถัว่เหลือง  จึงท าให้เป็นปัญหาท่ีน่าสนใจท่ีน ามาศึกษาทั้งเร่ือง
โครงสร้างของตลาดนมถัว่เหลือง และพฤติกรรมการแข่งขนัในตลาดนมถัว่เหลือง 
วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาลกัษณะโครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมนมถัว่เหลืองพร้อม
ด่ืมในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2554 
 2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแข่งขนัของอุตสาหกรรมนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม
ในดา้นราคาและไม่ใช่ราคา ช่วงปี พ.ศ. 2551-2554 
สมมุติฐานในการศึกษา 

1. โครงสร้างอุตสาหกรรมตลาดนมถัว่เหลือง มีลกัษณะเป็นตลาดผูข้ายนอ้ย
ราย (oligopoly) การกระจุกตวัของตลาดมีแนวโนม้สูงข้ึน และมีอุปสรรคในการเขา้สู่
ตลาดของผูป้ระกอบการรายใหม่ 
 2.  พฤติกรรมทางการตลาดมีการใชก้ลยทุธ์ต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่ราคาในการแข่งขนั
เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด 



22 

 

 วารสารการตลาดและการส่ือสาร ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556)  

ขอบเขตการศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษาโดยใชข้อ้มูลระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2554 

โดยศึกษาเฉพาะผูผ้ลิตนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมบรรจุกล่องยเูอชทีและแบบขวดท่ีเป็น
ผูผ้ลิตรายใหญ่ในตลาด ไดแ้ก่ 
 1.  บริษทั กรีนสปอต (ประเทศไทย) จ ากดั  
 2.  บริษทั แลคตาซอย จ ากดั 
 3.  บริษทั แดร่ีพลสั จ ากดั (ในเครือบริษทั ดชัมิลล ์จ ากดั) 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลจากการศึกษาฉบบัน้ีสามารถน าไปใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์หรือแนวทาง
ของผูผ้ลิตแต่ละรายในอนาคต รวมถึงผลิตรายใหม่ท่ีสนใจท่ีจะเขา้มาอุตสาหกรรมน้ี
ในอนาคตดว้ย 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 ในการศึกษาการวิเคราะห์โครงสร้างและพฤติกรรมการแข่งขนัในตลาด
อุตสาหกรรมนมถัว่เหลือง ผูว้ิจยัจะน าเสนอหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
ตามล าดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 ทฤษฎีโครงสร้างตลาด 
 ทฤษฎีเก่ียวกบัตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
 แนวคิดพฤติกรรมตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
 แนวคิดการแข่งขนัท่ีไม่ใช่ราคา 
 ทฤษฎีพฤติกรรมในตลาด 
 วิธีวดัการกระจุกตวัตวัทางอุตสาหกรรม 
ผลงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

พิฑญาฬ ์  เดชารัตน์ (2543)  ศึกษาโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมตลาดของ
น ้ ามนัถัว่เหลือง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532-2541 โดยใช้เคร่ืองมือการกระจุกตวับางส่วน 
(Partial concentration) อตัราส่วนของขนาดธุรกิจ (Size Ratio)  และ Herfindahl 
Index--HI  
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ผลการศึกษา พบวา่ อุตสาหกรรมน ้ามนัถัว่เหลืองประกอบดว้ยผูผ้ลิตทั้งส้ิน 7 
รายแต่มี 3 บริษัท เป็นบริษทัในเครือเจ้าของเดียวกัน การศึกษาสภาพของธุรกิจ
โดยรวมจัดว่าเป็นธุรกิจท่ีมีการลงทุนในกิจการค่อนขา้งสูง ในการวิเคราะห์การ
กระจุกตวัดว้ยวิธีการวดัการกระจุกตวัเพียงบางส่วน (Partial concentration) ท่ีค  านวณ
ไดส้ าหรับผูผ้ลิตท่ีมีมูลค่ายอดขายสูงสุด 1-4 ราย มีค่าเฉล่ียท่ี 0.317, 0.592, 0.797, 
0.948 ตามล าดบั โดยจ านวนโดยจ านวนผูผ้ลิตทั้งหมดของบริษทั น ้ ามนัพืชไทย จ ากดั 
และบริษทัเครือกมลกิจ มียอดขายสูงท่ีสุดในจ านวนท่ีใกลเ้คียงกนั 
 จากศึกษาพบวา่  ตลาดอุตสาหกรรมน ้ ามนัถัว่เหลืองมีลกัษณะของโครงสร้าง
ตลาดผูข้ายนอ้ยรายโดยเห็นไดจ้ากจ านวนรายของผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมและค่าการ
กระจุกตวัในระดบัสูง  การเขา้สู่ตลาดยากและมีอุปสรรคมาก และมีการสร้างความ
แตกต่างใหก้บัสินคา้ของตนในขณะท่ีสินคา้ดงักล่าวสามารถทดแทนกนัไดอ้ยา่งดี 

ชลชนก ทับเจริญ (2552) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและ
พฤติกรรมการแข่งขนัในตลาดอุตสาหกรรมน ้ าผลไมช้นิดบรรจุกล่องในประเทศไทย 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาโครงสร้างตลาดน ้ าผลไมช้นิดบรรจุกล่องในประเทศ
ไทยและศึกษาพฤติกรรมการแข่งขนัของกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งทางดา้นราคาและ
ไม่ใช่ราคาขอบเขตการศึกษาใชข้อ้มูลระหว่าง ปี พ.ศ. 2543-2547 เปรียบโดยศึกษา
เฉพาะผูผ้ลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมน ้ าผลไมช้นิดพร้อมด่ืมบรรจุกล่องเท่านั้น โดย
ดชันีวดัคือ Concertration Ratio--CR Herfindahl Index--HI และ Comprehensive 
Concentration Index (CCI) 
 จากการศึกษาโครงสร้างตลาดอุตสาหกรรมน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมชนิดบรรจุ
กล่องในประเทศไทย โดยค่า CR3 มีการกระจุกตวัร้อยละ 72-86 แสดงความ
อุตสาหกรรมน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม มีการกระจุกตวัสูง ส่วนค่าดชันีเฮอร์ฟินดาห์น--HI ท่ี
ค  านวณไดร้ะหว่างปี พ.ศ. 2547-2551 มีค่าอยูท่ี่ 0.259, 0.2646, 02323, 0.279 และ 
0.2774 ตามล าดบั แสดงว่าอุตสาหกรรมดงักล่าวมีการกระจุกตวัค่อนขา้งสูง แต่เป็น
การแ ข่ งขันกัน เองของการรายใหญ่แ ต่ละราย  ส่วนดัช นีก ารกระ จุกตัว  
Comprehensive Concentration Index ท่ีค  านวณไดร้ะหว่างปีพ.ศ. 2547-2551 มีค่า
เท่ากบั 0.5975, 0.6039, 0.6483, 0.6202 และ 0.6146 ตามล าดบั แสดงว่า อุตสาหกรรม
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น ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมชนิดบรรจุกล่องมีแนวโนม้เกิดการผกูขาด ท าใหส้รุปไดว้่าลกัษณะ
โครงสร้างตลาดน ้าผลไมพ้ร้อมด่ืมชนิดบรรจุกล่องในประเทศไทยมีลกัษณะขาดแบบ
ผูข้ายนอ้ยราย (oligopoly) 
วธีิด าเนินการศึกษา 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลมี 2 วิธี คือ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา และการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ 
 1.  ใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) เพื่อศึกษาถึงการ
แข่งขนัดา้นราคา (price competition) การแข่งขนัท่ีไม่ใช่ราคา (non-price 
competition) และความแตกต่างของนโยบายผลิตภณัฑ ์ 
 2.  ใชว้ิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) เป็นการวิเคราะห์ถึง
โครงสร้างตลาดวา่เป็นโครงสร้างตลาดประเภทใด ดว้ยการวดัการกระจุกตวัใน
อุตสาหกรรม โดยใชด้ชันีในการวดั ดงัน้ี 
       2.1  Concentration Ratio (CRn) 
       2.2  ค่าดชันี Herfindahl Summary Index (HSI) 

       2.3   ดชันี Hannah and Kay Index (HK) 
แหล่งทีม่าของข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลการตลาดของผูผ้ลิตและจ าหน่ายนมถัว่เหลือง จากศูนยร์วบรวม
ขอ้มูลทางการตลาด http://www.marketinfo.in.th 
 2. ขอ้มูลบริษทั กรีนสปอต (ประเทศไทย) จ ากดั จาก
http://www.greenspot.co.th 
 3. ขอ้มูลบริษทั แลคตาซอย จ ากดั จาก http://www.lactasoy.com 
 4. ขอ้มูลบริษทั แดร่ีพลสั จ ากดั จาก http://www.dutchmill.co.th 
 
 
 

http://www.marketinfo.in.th/
http://www.lactasoy.com/
http://www.dutchmill.co.th/
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สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาโครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมนมถัว่เหลืองในคร้ังน้ี เพื่อให้

ทราบถึงการกระจุกตวัของอุตสาหกรรมนมถัว่เหลือง รวมถึงพฤติกรรมการแข่งขนัทั้ง
แบบราคาและไม่ใชร้าคาของอุตสาหกรรมนมถัว่เหลือง 
 ผลการศึกษาพบว่า  อุตสาหกรรมนมถัว่เหลืองในช่วงปี พ.ศ. 2551-2554 มี
โครงสร้างตลาดผูข้ายนอ้ยราย การกระจุกตวัของอุตสาหกรรม โดยดชันี CR2 มีค่าการ
กระจุกตวัร้อยละ 85-90 แสดงให้เห็นว่าในอุตสาหกรรมนมถัว่เหลือง มีผูมี้อิทธิพล
รายใหญ่ในตลาดถึง 2 รายในตลาด และมีการแข่งขนักนัต ่า และเม่ือพิจารณาจากดชันี 
การกระจุกตวัทางอุตสาหกรรม HSI ในปี พ.ศ. 2551-2554 เท่ากบั 0.3878, 0.42, 0.42 
และ 0.3850 ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่าช่วงปี พ.ศ. 2551-2552 มีการกระจุกตวัสูงข้ึน
จาก 0.3878 เป็น 0.42 และมีการแข่งขนักันต ่า พอมาช่วงปี พ.ศ. 2553-2554 การ
กระจุกตวัลดลงจาก 0.42 เป็น 0.3850 มีผลใหแ้ข่งขนักนัมากข้ึน  จากการวดัจ านวนมี
อิทธิพลในตลาดโดยใช้ดัชนี HK พบว่า มีผูมี้อิทธิพลอยู่ 2 รายใหญ่ในตลาด
อุตสาหกรรมนมถั่วเหลือง ผลการศึกษาโดยใช้ดัชนีข้างต้น ท าให้สรุปได้ว่า 
โครงสร้างอุสาหกรรมของอุตสาหกรรมนมถัว่เหลืองมีโครงสร้างตลาดเป็นตลาด
ผูข้ายนอ้ยรายท่ีมีการกระจุกตวัสูง และมีการแข่งขนัต ่า 
 ผลการศึกษาโดยใช้ราคาพบว่า เม่ือมีผูป้ระกอบการรายใดเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในตลาดอุตสาหกรรมนมถัว่เหลือง เช่น การปรับลดราคา จะท าใหส่้งผลใผู ้
ประกอบการรายอ่ืน ๆ ในตลาดเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือราคาตามไปดว้ย ทั้งน้ี
เน่ืองจากกลวัท่ีจะเสียส่วนแบ่งทางการตลาดไป ประกอบกบันมถัว่เหลืองเป็นสินคา้
ทดแทนกนัได ้และจากการศึกษาในเร่ืองของราคาพบวา่ ราคาของนมถัว่เหลืองแลคตา
ซอยมีราคาถูกกวา่ผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ในตลาด ตามมาดว้ยไวตาม้ิลคแ์ละดชัมิลล ์
ดีน่า ตามล าดบั 

  จากการศึกษาพฤติกรรมการแข่งขนัโดยไม่ใชร้าคาพบว่า ผูป้ระกอบการใน
ตลาดต่างก็น ากลยุทธ์มาใช้ในการแข่งขนัในตลาดน้ีอย่างหลากหลาย เน่ืองจาก
ตอ้งการส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มมากข้ึน เช่น การพฒันาบรรจุภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์
การโฆษณา การส่งเสริมทางการตลาด การจดักิจกรรมทางการตลาด  ไวตาม้ิลคไ์ดใ้ช้
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กลยุทธ์ท่ีหลากหลายและด าเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเน่ืองมากกว่า
ผูป้ระกอบการรายอ่ืน  ในตลาดนมถัว่เหลือง เช่น การออกผลิตภณัฑแ์ละรสชาติใหม่ 
ๆ อยา่งต่อเน่ืองมีสินคา้ครอบคลุมกลุ่มผูบ้ริโภค ทุกเพศ ทุกวยั และมีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาดอยา่งต่อเน่ืองแลคตาซอย ผูค้รองส่วนแบ่งทางการตลาดอนัดบั 2 
นั้นกลยุทธ์ทางการตลาดจะเนน้ในเร่ืองของการเพิ่มปริมาณแต่ไม่เพิ่มราคาโดยเจาะ
กลุ่มผูบ้ริโภคผูช้ายท่ีเน้นในเร่ืองปริมาณของนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม การเคล่ือนไหว
ทางการตลาด มักจะมีความเคล่ือนไหวในการจัดกิจกรรมทางการตลาดในช่วง
เทศกาล เช่น เทศกาลกินเจ  ส่วนดชัมิลล ์ดีน่า  แมว้่าจะเขา้มาในตลาดนมถัว่เหลืองได้
ไม่นาน แต่ก็สามารถเขา้มาแข่งขนัในตลาดนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืมท่ีมีการแข่งขนักนั
อย่างรุนแรงได ้ ซ่ึง ดชัมิลล ์ดีน่า ไดมุ่้งเจาะตลาดนมถัว่เหลืองชนิดเพิ่มคุณค่าซ่ึงไม่
เคยมีใครท ามาก่อน จึงท าให้ ดชัมิลล์ ดีน่า เป็นผูน้ าในตลาดนมถัว่เหลืองชนิดเพิ่ม
คุณค่า แมว้า่จะมีมูลค่าทางตลาดเพียง 600 ลา้น กต็าม 
อภิปรายผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาในคร้ังน้ี มีความสอดคลอ้งตามสมมุติฐานของการศึกษา คือ 
โครงสร้างอุตสาหกรรมนมถัว่เหลืองเป็นตลาดผูข้ายนอ้ยราย มีการกระจุกตวัสูง 
และมีการแข่งขนักนัต ่า และพบวา่พฤติกรรมการแข่งขนัราคาไม่ใช่ปัจจยัท่ีส าคญั 
ท่ีสุด เน่ืองจากการท่ีผูป้ระกอบการรายใดรายหน่ึงมีการปรับลดราคาลง จะส่งผลให ้
ผูป้ระกอบการรายอ่ืนท าการลดราคาตามไปดว้ย แต่ปัจจยัส าคญัในการแข่งขนัของ 
ตลาดน้ีคือ พฤติกรรมการแข่งขนัโดยไม่ใช่ราคา เช่น การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ 
การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย การโฆษณา เป็นตน้  
ข้อเสนอแนะ 

1. เน่ืองจากอุตสาหกรรมนมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม เป็นโครงสร้างตลาดผุข้าย
น้อยราย  จึงท าให้ผูป้ระกอบการรายเดิมในตลาดจะด าเนินกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น การ
โฆษณา การลดราคา การชิงโชค เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของตนเองไว ้ไวตา
ม้ิลคแ์ละแลคตาซอย ไดค้รองส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกนัถึงร้อยละ 85-90 ท าให้
ผูผ้ลิตรายใหม่ท่ีจะลงทุนในตลาดน้ีพบกบัอุปสรรคในการเขา้สู่ตลาดน้ี ดงันั้นตอ้งมี
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การวางแผนทางการตลาดเป็นอยา่งดี อีกทั้งควรออกผลิตภณัฑข์องตนเองใหแ้ตกต่าง
จากผูผ้ลิตรายเดิมในตลาด เพื่อหลีกเล่ียงการแข่งขนั หรือการเจาะจงกลุ่มผูบ้ริโภคลง
ไป เช่น การออกนมถัว่เหลืองท่ีมีแคลเซียมสูง ส าหรับผูสู้งอาย ุเป็นตน้  
 2. แมว้่าราคา ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจต่อผูบ้ริโภคเป็นอยา่ง
มาก แต่ในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมนมถัว่เหลือง ผูป้ระกอบรายใหม่ควรจะ
หลีกเ ล่ียงการแข่งขันทางด้านราคา เ น่ืองจากการแข่งขันด้านราคาจะท าให้
ผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ในตลาดจะท าการลดราคาลงมาเพื่อปกป้องส่วนแบ่งทาง
การตลาด และส่งผลให้เกิดความเสียเปรียบกับผูป้ระกอบการรายใหม่ เน่ืองจาก
ผูป้ระกอบการรายเดิมจะมีตน้ทุนการผลิตท่ีต ่ากว่า จะท าให้ผูป้ระกอบการรายใหม่
เสียเปรียบได ้ ดงันั้นผูป้ระกอบการรายใหม่ควรท่ีจะใชก้ลยทุธ์การแข่งขนัโดยไม่ใช้
ราคา เช่น การพฒันาผลิตภณัฑข์องตนให้แตกต่างออกไปจากผูผ้ลิตรายอ่ืนในตลาด 
หรือการจดักิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดอยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้ 
 
ตารางแสดงส่วนแบ่งทางการตลาดปี พ.ศ. 2551-2554 (ร้อยละ) 

ตราสินคา้ 
                        ปี พ.ศ.   

2551 2552 2553 2554 
ไวตาม้ิลล ์ 50 50 50 45 
แลคตาซอย 35 40 40 40 
ดชัมิลล ์ดีน่า 12 10 10 15 

อ่ืน ๆ 3 - - - 
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ตารางแสดงผลการวเิคราะห์อตัราส่วนการกระจุกตัว  Concentration Ratio--CRn  
ของอุตสาหกรรมนมถ่ัวเหลอืง 

ค่าการกระจุก
ตัว 

                        ปี พ.ศ.   

(CRn) 2551 2552 2553 2554 

CR1 50 50 50 45 
CR2 85 90 90 85 
CR3 97 100 100 100 

 
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ดัชนี Herfindahl Summary Index--HSI ของ 
อุตสาหกรรมนมถ่ัวเหลอืง 

ปี พ.ศ. HSI 
2551 0.3878 
2552 0.4200 
2553 0.4200 
2554 0.3850 

 
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ดัชนี Hannah and Kay Index--HK ของ 
อุตสาหกรรมนมถ่ัวเหลอืง 

ปี พ.ศ. HK 
2551 2.579 
2552 2.381 
2553 2.381 
2554 2.597 
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ตารางแสดงราคาจ าหน่ายนมถั่วเหลอืงแบบดั้งเดิม (จ านวน 1 กล่อง) 
ตราสินคา้ ขนาด (มิลลิลิตร) ราคา (บาท) ราคา (บาท)/ขนาด

(มล.) 
ไวตาม้ิลล ์ 180 10.00 0.056 
แลคตาซอย 300 10.00 0.033 
ดชัมิลล ์ดีน่า 230 12.00 0.052 
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การส่งออกเคร่ืองคอมพวิเตอร์  อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
จากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 

EXPORT OF COMPUTER PART AND ACCESSORIES 
FROM THAILAND TO THE PEOPLE REPUBLIC OF CHINA 
เจนรบ ชยัวิวฒัมงคล1 รองศาสตราจารยอ์สัมภินพงศ ์ฉตัราคม2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อท าการศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed 

Comparative Advantage --RCA) ของการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศ
ไทยและประเทศคู่แข่งท่ีส าคญั คือฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เกาหลีใต ้สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย 
ไปยงัประเทศจีน และวิเคราะห์ถึงปัจจัยส าคัญ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออก  โดยใช้
แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี(Constant Market Share --CMS)    ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลทุติยภูมิ ระหวา่งปี 
พ.ศ. 2539-2554 ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 

กรณีท่ี 1    การศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage --RCA) 
แสดงการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบในส่วนของ สินคา้ Floppy disk drives 
(พิกดั 84717010) และ Hard disk drives (พิกดั 84717020)  จากประเทศไทยไปยงัประเทศจีน ผลพบว่ามี
มูลค่าเพิ่มมากข้ึน และมีอตัราการขยายตวัของมูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึนเล็กน้อย  ซ่ึงเป็นเกณฑ์การ
เจริญเติบโตท่ีน่าพอใจ และพบว่าประเทศไทยยงัเป็นประเทศท่ีมีการส่งออกสินคา้ Floppy disk drives 
และ Hard disk drives  ไปยงัประเทศจีนมากท่ีสุด   มีประเทศฟิลิปปินส์เป็นผูส่้งออกอนัดบั 2  และ
ประเทศมาเลเซีย เป็นอนัดบั 3 การส่งออกของทุกประเทศขยายตวัเพิ่มข้ึน เน่ืองจากความตอ้งการน าเขา้
ช้ินส่วน อุปกรณ์ และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ของประเทศจีนทั้งน าไปประกอบเพื่อใชภ้ายในประเทศ
และเพื่อการส่งออก 

กรณีท่ี 2  การวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี(Constant Market Share --CMS) 
แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขนัเพื่อส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบไปยงัตลาดจีนเพิ่มมากข้ึน เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่ง อยา่งไรก็ดีจากการศึกษา
ผลจากการส่งออกว่าเปล่ียนแปลงถูกหรือผิดทาง มีมูลค่าในทิศทางลบที่ค่อนข้างสูง  แสดงให้ เ ห็น
ว่าการส่งออกสินค้า เค ร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยยงัพึ่งพาตลาดจีนมาก

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  คณะเศรษฐศาสตร์  
  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2 อาจารยป์ระจ า  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
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เกินไป โดยยงัไม่สามารถกระจายการส่งออกสินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบยงั
ตลาดท่ีมีความตอ้งการไปสินคา้ดงักล่าวได ้ดงันั้นประเทศไทยควรมีการแสวงหาตลาดเพิ่มมากข้ึน 

ABSTRACT 
In  this thesis, the researcher determines the revealed comparative advantage (RCA) for the 

export  of computers and computer parts and accessories by the Kingdom of Thailand (Thailand) and 
its major  competitors—viz., the Republic of the Philippines (Philippines) ,the Federation of Malaysia 
(Malaysia), the Republic of Korea (South Korea),the Republic of Singapore (Singapore), the United 
States of America(USA), and the Republic of Indonesia (Indonesia)—to the People’s Republic of 
China (PRC). Furthermore, the researcher analyzes important factors affecting changes in the export 
value of these commodities using the model of constant market share (CMS). 

The relevant secondary data collected for the purposes of this investigation were from the 
period between 1996-2011.  

 Findings are as follows:  
 Case One:  In studying the RCA of Thailand, the researcher found that computers, computer 
parts and computer accessories in the form of floppy  disk drives  (Harmonized System Code 
84717010) and hard disk drives (Harmonized System Code 84717020) were exported from Thailand to 
the  PRC. In the period under consideration, the researcher additionally found that the export value of 
these products increased concomitant with an expansion rate also showing export value for these 
products increasing by a small margin. This state of affairs constituted a satisfactory growth rate. 

In the export of floppy disk drives and hard disk drives, Thailand therefore still remains the 
country exporting the largest quantity of floppy disk drives and hard disk drives to the PRC in 
comparison to its major competitors. Ranked second and third in the quantity of these products 
exported to the PRC are the Philippines and  Malaysia, respectively. Even so, it was still found that all 
of Thailand’s major competitors increased the quantity of exports of these products to the PRC as a 
consequence of higher demand in the PRC from both its domestic and export markets.  

Case Two: CMS analysis of constant market share showed that  Thailand had an increased 
capacity to compete in the export of computers and computer parts and accessories to the PRC market 
when compared with its major competitors. However, when considering whether changes in the 
quantity of these exports were favorable or unfavorable, if was found that the relative value of these 
exports was proportionately declining if viewed by reference to the secular movement in the value of 
these exports. From this it can be inferred that Thailand is too dependent on the PRC for these exports. 
It is not exporting them to countries that have high levels of need for these types of products. 
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Therefore, Thailand should look to other markets with higher demand for these products and to target 
them as potential export markets for the products in question.   
บทน า 

ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีขนาดใหญ่และมีความเจริญกา้วหน้าทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว มี
พลวตัรสูงจนท าให้มีพลงัขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลกดว้ยอตัราเฉล่ียร้อยละ 10 ต่อ
ปี และมีขนาดทางเศรษฐกิจเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา   ภายหลงัการเปิด
ประเทศท่ีด าเนินมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521 หลงัจากการปฏิรูปเศรษฐกิจ จีนมีบทบาททางเศรษฐกิจโลกเพิ่มข้ึน
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะดา้นการคา้ระหว่างประเทศซ่ึงจุดเปล่ียนส าคญัท่ีท าให้ประเทศจีนประสบ
ความส าเร็จ คือการท่ีประเทศจีนเขา้เป็นสมาชิกขององคก์ารคา้โลก (World Trade Organization—WTO)
ในปี พ.ศ.2544 และกลายเป็นศูนยก์ลางฐานการผลิตเพื่อส่งออกของประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดย
สดัส่วนการส่งออกของประเทศจีนต่อการส่งออกรวมของโลกเร่งข้ึนจากร้อยละ4.3 ในปี พ.ศ.2544  เป็น
ร้อยละ 9.6 ในปี พ.ศ.2552 และปัจจุบนัประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีมูลค่าการส่งออกเป็นอนัดบั 1 ของ
โลก โดยสามารถส่งออกในปี พ.ศ.2553 เป็นจ านวนกว่า1.89 ลา้นลา้นเหรียญ และเพิ่มข้ึนในปี พ.ศ.2554 เป็น  
2 ลา้นลา้นเหรียญ (International Trade Centre,2013)  อีกทั้งประเทศจีนไดมี้การจดัท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี
อาเซียน-จีน (ASEAN--China Free Trade Agreement--ACFTA) เม่ือปีพ.ศ. 2547 นับเป็นขอ้ตกลงการคา้เสรี
ฉบบัแรกของจีนท่ีเปิดประตูสู่ตลาดต่างประเทศ    ซ่ึงจีนคาดหวงัประโยชน์จากอุตสาหกรรม ยานยนต ์
เคร่ืองจกัรกล อีเลก็ทรอนิกส์ เหลก็และเหลก็กลา้ เคมีภณัฑ ์และการต่อเรือ จากการท่ีประเทศจีนมี
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วท าใหมี้ความตอ้งการบริโภคภายในประเทศ รวมถึงการผลิต
เพื่อการส่งออกเป็นจ านวนมาก จากตารางท่ี 1 พบว่า ภายหลงัจากท่ีประเทศจีนไดมี้ลดขอ้กีดกนัทาง
การคา้รวมทั้งมีมาตรการส่งเสริมดา้นการคา้ท าใหใ้นปีพ.ศ. 2553  เป็นตน้มา ประเทศจีนไดก้ลายมาเป็น
ประเทศคู่คา้ส่งออกรายใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย โดยในปีพ.ศ. 2554 ประเทศไทยสามารถท าการ
ส่งออกไปยงัประเทศจีนเป็นมูลค่าถึง 791,212.2 ลา้นบาทโดยคิดเป็นสัดส่วนถึง ร้อยละ 11.8  การคา้
ระหว่างประเทศไทย กบัประเทศจีนไดข้ยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี จนกระทัง่ในปี2554 การคา้ทวิ
ภาคีมีมูลค่า 64,737 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 22.3 โดยแยกเป็นประเทศจีนส่งออก
มายงัประเทศไทยมูลค่า 25,697 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และน าเขา้จากประเทศไทยมูลค่า 39,040 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการคา้กบัประเทศจีน 13,343 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  ประเทศจีน
นบัเป็นตลาดส่งออกสินคา้ส าคญัเกือบทุกชนิดของประเทศไทย โดยเฉพาะสินคา้เกษตร และมีแนวโนม้
จะเพิ่มข้ึนต่อไป โดยเฉพาะสินคา้ประเภทวตัถุดิบ พลงังาน เคมีภณัฑ์ และสินคา้เกษตร การลงทุน
ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศจีนมีการขยายตวัเพิ่มข้ึน ตั้งแต่ปี 2554 ประเทศจีนกลายเป็นประเทศท่ีมี
การลงทุนในประเทศไทยมากท่ีสุดอนัดบัท่ี 2 รองลงจากประเทศญ่ีปุ่น โดยส่วนใหญ่แลว้ลงทุนท่ีวงการ
พลงังาน อาทิ เอทานอล พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลมเป็นตน้ มูลค่าการลงทุนในประเทศไทยของ
ประเทศจีนมีประมาณ 811 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ การลงทุนสะสมของประเทศจีนในประเทศไทย(2548-
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2554)มีมูลค่าประมาณ 2,738 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2554 การลงทุนของประเทศไทยในจีนมีมูลค่า 
129 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ประกอบดว้ยอุตสาหกรรมการเกษตร ป่าไม ้อสังหาริมทรัพย ์ธนาคาร เป็นตน้  
การลงทุนสะสมของไทยในจีน(2548-2554)มีมูลค่า 3,419 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ รัฐบาลจีนมีนโยบาย
ส่งเสริมให้นกัธุรกิจจีนไปลงทุนในต่างประเทศมากข้ึน โดยอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศเป้าหมายท่ีนัก
ลงทุนจีนให้ความสนใจเป็นอนัดบัแรก อนัเน่ืองจากความใกลชิ้ดทางภูมิศาสตร์และความคลา้ยคลึงของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมระหว่างกนั ซ่ึงประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบและจุดเด่นในดา้น
ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ในอนัท่ีจะท า หนา้ท่ีเป็นประตูส าหรับประเทศจีนไปสู่ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค(ขอ้มูล
ธุรกิจไทยในจีน ,www.thaibizchina.com) 

ในส่วนของอุตสาหกรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ นบัเป็นอุตสากรรมอีก
ประเภทหน่ึงท่ีมีบทบาทอยา่งมากในดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนัรวมทั้งยงัมีความส าคญัใน
การคา้ระหวา่งประเทศไทยและประเทศจีน โดยสามารถท าใหเ้กิดการจา้งงาน รวมทั้งสร้างรายไดจ้ากส่งออก
ไปยงัต่างประเทศเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ คือ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard 
disk drive--HDD) และ     ฟลอปป้ีดิสก์ไดรฟ์ (Floppy disk drive--FDD) ท าให้กลุ่มสินคา้
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบเป็นสินคา้ส่งออกของไทยที่มีมูลค่ารวมมากเป็นอนัดบั 1 
นบัตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2542 เป็นตน้มา  และจากขอ้มูลตารางท่ี 2 พบว่าสินคา้ในหมวดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบมีสัดส่วนในการส่งออก ระหว่าง ปี    พ.ศ.2551 -2554 คือร้อยละ 10.3  10.5 
9.7 และ7.7 ตามล าดบัสาเหตุท่ีท าใหอุ้ตสาหกรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย
มีสัดส่วนการส่งออกมากท่ีสุดคือการลงทุนเพื่อขยายฐานการผลิตของบริษทัขา้มชาติในการท่ีจะช่วยลด
ตน้ทุนในการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลก โดยลกัษณะอุตสาหกรรมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของไทยเป็นการผลิตท่ีไม่ครบวงจรสมบูรณ์เป็นการผลิตในส่วนของช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ 
เพื่อส่งออกไปประกอบเป็นผลิตภณัฑส์มบูรณ์ (finished goods) ยงัอีกประเทศหน่ึงซ่ึงอาจจะเป็นประเทศ
ท่ีบริษทัแม่ตั้งอยู ่หรือประเทศท่ีเป็นศูนยก์ลางการประกอบช้ินส่วนจนเสร็จสมบูรณ์ซ่ึงมีเทคโนโลยีสูง
และมีความสามารถในการกระจายสินคา้ไดดี้ ซ่ึงการเขา้มาตั้งฐานการผลิตนั้นนอกจากจะก่อใหเ้กิดการ
จา้งงานเป็นจ านวนมากแลว้ยงัท าใหเ้กิดการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิต ทั้งยงัมีการสร้างนวตักรรมใหม่
ให้แก่แรงงานและผูป้ระกอบการของไทย รวมทั้ งบริษัทแม่ท่ีอยู่ต่างประเทศยงัเป็นฝ่ายจัดการด้าน
การตลาด ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ของไทยนั้นมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งเทคนิควิธีการผลิต
ท่ีท าให้ปริมาณการผลิตขยายตวัอย่างรวดเร็ว ปริมาณการส่งออกท่ีมากข้ึนท าให้มูลค่าการส่งออกท่ีมี
อตัราการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง  

จากการท่ีประเทศไทยมีก าลงัการผลิตส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ คือ ฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์ (Hard disk 
drive--HDD) และ ฟลอปป้ีดิสกไ์ดรฟ์ (Floppy disk drive--FDD)  มากข้ึน ประกอบประเทศจีนมีบริษัท
ข้ามชาติเข้าไปตั้ งฐานการผลิตของโรงงานประกอบคอมพิวเตอร์ครบชุดสมบูรณ์ และมีแนวโนม้การ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมโรงงานมากมายอันเน่ืองมาจาก ปัจจัยค่าแรงท่ีถูก มีความต้องการบริโภค
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ภายในประเทศสูงเพราะประชากรในประเทศมีเป็นจ านวนมากถึง 1,300 ลา้นคน (ขอ้มูลจาก แผนกประชากร 
ส านกังานเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ) จึงท าให้แนวโนม้การส่งออกช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ของ
ประเทศไทยท่ีเป็นหน่ึงในประเทศผูผ้ลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เพื่อส่งไปยงัประเทศท่ี
มีเทคโนโลยกีารประกอบครบชุดสมบูรณ์เช่นประเทศจีนมีการเติบโตเป็นอยา่งดี โดยจากตารางท่ี 1.3 จะพบว่า
ใน ปี 2551 มีมูลค่าการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบมากท่ีสุดในรอบ 10 ปี คือ 
605,314 ลา้นบาท และจากตารางท่ี 1.4 พิจารณามูลค่าการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และ
ส่วนประกอบ สินคา้ในพิกดั 8471 ไปยงัประเทศจีน 5 ปียอ้นหลงั ตั้งแต่ปี 2550  พบว่าประเทศไทยมีมูลค่า
การส่งออกมากเป็นอนัดบั 1โดยในปี 2554  มีมูลค่าการส่งออกถึง 7,482,674,080 ลา้นเหรียญ ดงันั้นการศึกษา
แนวโนม้ในการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ปัจจยัท่ีมีกระทบต่อแนวโนม้ เพื่อ
น าขอ้มูลมาใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับหน่วยธุรกิจหรือนกัลงทุนทั้งยงัเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและ
วางแผนการด าเนินธุรกิจหรือวางแผนการลงทุนธุรกิจเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการพฒันาฝีมือแรงงานหรือการวางแผนดา้นโลจิสติกส์ 
รวมไปถึงเป็นขอ้มูลแก่ภาครัฐบาล ใชเ้ป็นแนวทางการก าหนดนโยบายและมาตรการในการพฒันาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ในประเทศ  ในมีศกัยภาพเพิ่มมาก
ข้ึนต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
              1. เพื่อท าการศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage --RCA) 
ของการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยและประเทศคู่แข่งท่ีส าคญั 
คือฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เกาหลีใต ้ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย ท่ีมีการส่งออกสินคา้ใน
ประเภทเดียวกนัไปยงัประเทศจีน 

  2. ศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจยัส าคญั ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบในส่วนของ สินคา้ Floppy disk drives (พิกดัฮาโมไนซ์ 84717010) และ Hard 
disk drives  (พิกดัฮาโมไนซ์ 84717020)    โดยใชแ้บบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี(Constant Market Share 
--CMS)                        
ขอบเขตของการศึกษา 
 การวิเคราะห์การส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ของประเทศไทยไปยงัประเทศจีน 
โดยศึกษาในส่วนของ สินคา้ Floppy disk drives (พิกดัฮาโมไนซ์ 84717010) และ Hard disk drives  
(พิกดัฮาโมไนซ์ 84717020)    ปัจจยัก าหนด  อุปสงคเ์คร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ โดย
ใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ประเภทอนุกรมเวลา (time series) รายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2554 
รวมระยะเวลา 16 ปี 
             ส าหรับขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดน้ าขอ้มูลของปริมาณการส่งออกของสินคา้ Floppy disk 
drives (พิกดัฮาโมไนซ์ 84717010) และ Hard disk drives  (พิกดัฮาโมไนซ์ 84717020)   ท่ีส่งไปยงัประเทศ
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จีนในแต่ละปีโดยใช้ขอ้มูลของประเทศผูส่้งออกท่ีส าคญัในสินคา้กลุ่มดังกล่าว  7 ประเทศคือ ไทย 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เกาหลีใต ้สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย 
สมมติฐานของการศึกษา 

1. ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ในส่วนสินคา้ Floppy disk drives (พิกดัฮาโมไนซ์ 84717010) และ Hard disk drives  (พิกดั
ฮาโมไนซ์ 84717020)    มากกวา่ประเทศคู่แข่งทางการคา้ท่ีมีการส่งออกสินคา้ประเภทเดียวกนัไปยงัประเทศจีน  
            2.   ประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดมากข้ึนในการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ในส่วนของ สินคา้ Floppy disk drives (พิกดัฮาโมไนซ์ 84717010) และ Hard disk drives  
(พิกดัฮาโมไนซ์ 84717020)  ไปยงัประเทศจีน 
วธีิการศึกษา 

การรวบรวมขอ้มูล ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ประเภทอนุกรม
เวลา (time series) รายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2554 รวมระยะเวลา 16 ปี  โดยเก็บรวบรวมจากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีไดเ้ก็บรวบรวมเอาไวอ้ยา่งเป็นระบบ รวมทั้งการสืบคน้ขอ้มูลอินเตอร์เน็ตเป็น
เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลประเทศท่ีเป็นตลาดการส่งออกท่ีส าคญัของประเทศไทย  สินคา้ส่งออกท่ี
ส าคญัของประเทศไทย  มูลค่าการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นขอ้มูลจาก
ฐานขอ้มูลของ ศูนยเ์ทคโนโลยีและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ ปริมาณการผลิต การ
จ าหน่าย การส่งออกและราคาส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ค่าเฉล่ียผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศของประเทศจีน  เกบ็ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์United Nations Commodity Trade 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
                1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เป็นการวิเคราะห์การผลิตและการตลาด
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน                                

2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) ใชว้ิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ 
(Revealed Comparative Advantage--RCA) โดยเป็นการศึกษาเก่ียวกบัความสามารถในการแข่งขนัของ
สินคา้ประเภทหน่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ โดยใชด้ชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA 
Index) ในการวดัความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ของสินคา้นั้น ซ่ึงจะท าใหท้ราบถึงความสามารถในการ
ส่งออกของสินคา้ชนิดต่างๆ ว่าในแต่ละประเทศมีศกัยภาพ ความช านาญและไดเ้ปรียบในการผลิตสินคา้
ชนิดใดรวมถึงทราบโครงสร้างทางการคา้ของประเทศนั้นๆได ้ดงัน้ี 
                RCAijk   =   (X ijk / X ij) / (M jk / Mj) 
 
โดยก าหนดให ้

RCAijk = ดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออก 
สินคา้ k ของประเทศท่ีน ามาท าการศึกษาเปรียบเทียบ 
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X ij = มูลค่าการส่งออกสินคา้ k ของประเทศ i ไปประเทศ j 
X ij = มูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศ i ไปประเทศ j 
M jk      =     มูลค่าการน าเขา้ในสินคา้ k ของประเทศ j 

                       Mj       =     มูลค่าการน าเขา้สินคา้ทั้งหมดของประเทศ j 
                        i        =      กลุ่มประเทศท่ีท าการศึกษา ไดแ้ก่ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย  
                                          เกาหลีใต ้สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย 
                        j        =    ประเทศจีน 
                      k         =    สินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แผงวงจรไฟฟ้า 
                                              และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 
ถา้ RCA > 1 แสดงวา่ประเทศนั้นมีความสามารถในการผลิตตามความเช่ียวชาญเฉพาะ 
                     (Specialization)   ในสินคา้ชนิดนั้นดีข้ึน หรือ มีความไดเ้ปรียบโดย                  
                     เปรียบเทียบทางการผลิตเพิ่มข้ึน 
ถา้ RCA < 1 แสดงวา่ประเทศนั้นมีความสามารถในการผลิตตามความเช่ียวชาญเฉพาะ 
                    (Specialization) ในสินคา้ชนิดนั้นลดนอ้ยลง หรือ สูญเสียความไดเ้ปรียบ 
                    โดยเปรียบเทียบทางการผลิต 
           3. การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการขยายตวัของการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมท่ีส าคญัของ
ประเทศไทยไปยงัประเทศจีน จะใช้การวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองส่วนแบ่ง ตลาดคงที่(Constant 
Market Share--CMS) ส าหรับแบบจ าลอง CMS ท่ีใชใ้นการค านวณหาผลดา้นต่างๆเพื่ออธิบายการ
ขยายตวัของการส่งออกสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงของประเทศไทย ซ่ึงเป็นการพิจารณาในระดบัประเภท
สินคา้และยงัเป็นการพิจารณาเฉพาะตลาดของประเทศจีนเพียงประเทศเดียวดงันั้นในแบบจ าลองท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ในท่ีน้ีจึงไม่มีปัจจยัของผลจากส่วนประกอบของสินคา้ส่งออกและผลจากการกระจายตลาด 
และในการศึกษาน้ีมีขอ้จ ากดัของขอ้มูล โดยจะใชข้อ้มูลการน าเขา้ของประเทศจีนแทนขอ้มูลการส่งออก
ของประเทศท่ีน ามาเปรียบเทียบ ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นไปไดย้ากท่ีจะรวบรวมขอ้มูลการส่งออกสินคา้ชนิดใด
ชนิดหน่ึงจากประเทศต่างๆ ในโลกท่ีสองออกไปยงัประเทศจีน นอกจากน้ีขอ้มูลการน าเขา้ของประเทศ
จีนสามารถสะทอ้นขอ้มูลการส่งออกของประเทศไทยไปยงัประเทศจีนได ้สามารถแสดงเป็นสมการได้
ดงัน้ี 
    M1

ijk - M
0
ijk      =   [GjkM

1
ijk – M0

ijk] + [(G*
jkM

1
ijk) – M0

ijk] 
                                   + [{M1

ijk – GjkM
0
ijk} – {G jkM

1
ijk – M0

ijk}] 
 
โดยก าหนดให ้
            M          =      มูลค่าการน าเขา้สินคา้ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ 
                                  และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์   
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            i          =      ประเทศไทย 
j          =      ประเทศจีน 
k          =      สินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 
0          =      ปีฐาน 
1          =      ปีสุดทา้ย 
Gk        =     ดชันีการขยายตวัของการส่งออกของตลาดโลกในสินคา้เคร่ือง 
                   คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 
            =    (∑∑X1

ijk /∑∑ X0
ijk) 

                                 i   j              i    j 
Gjk        =     ดชันีการขยายตวัของการส่งออกของตลาดโลกในสินคา้เคร่ือง 
                   คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในประเทศจีน 
            =    (∑X1

ijk /∑ X0
ijk) 

                                 i             i     
G*

jk        =     ส่วนกลบัดชันีการขยายตวัของการส่งออกของตลาดโลกในสินคา้     
                   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ใน  
                   ประเทศจีน 
            =    (∑X0

ijk /∑ X1
ijk) 

                                 i             i     
ช่วงเวลาท่ีใชแ้บ่งเป็น 2 ช่วงเวลา โดยช่วงแรก คือ ช่วงปี พ.ศ. 2539 – 2546 โดยจะใชมู้ลค่าปี 

พ.ศ. 2546 เป็นปีสุดทา้ยเทียบกบัมูลค่าของปีพ.ศ. 2539 เป็นมูลค่าปีฐานและช่วงท่ีสองคือ ช่วงปี พ.ศ. 
2547 – 2554 โดยในการศึกษาช่วงน้ีจะใชมู้ลค่าปี พ.ศ. 2554 เป็นปีสุดทา้ยเทียบกบัมูลค่าปี พ.ศ. 2547 

โดยแบบจ าลองน้ี สามารถบอกไดว้่าการเปล่ียนแปลงท่ีแทจ้ริงของการส่งออกของประเทศไทย 
หรือ (Ai) เป็นผลมาจากปัจจยัใดบา้ง ซ่ึงจากสมการสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
      M1

ijk - M
0
ijk      คือการเปล่ียนแปลงมูลค่าการน าเขา้สินคา้ k ของประเทศจีนจากประเทศไทยช่วงเวลา 

t = 0 ไปสู่ช่วงเวลา t = 1 
     [GjkM

1
ijk – M0

ijk] คือผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการน าเขา้สินคา้ k ของประเทศจีนจาก
ประเทศไทยจากช่วงเวลา t = 0 ไปสู่ช่วงเวลา t = 1 เน่ืองมาจากการขยายตวัของการน าเขา้ของประเทศจีน 
     [(G*

jkM
1
ijk) – M0

ijk] คือผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการน าเขา้สินคา้ k ของประเทศจีนจาก
ประเทศไทยจากช่วงเวลา t = 0 ไปสู่ช่วงเวลา t = 1 เน่ืองมาจากความสามารถในการแข่งขนัท่ีแทจ้ริง 
(pure competitiveness effect) 

ถา้ผลจากความสามารถในการแข่งขนัท่ีแทจ้ริงมีค่าเป็นบวก หมายถึง ส่วนแบ่ง ตลาดของสินคา้
ดงักล่าวมีค่าเพิ่มข้ึน 
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ถา้ผลจากความสามารถในการแข่งขนัท่ีแทจ้ริงมีค่าเป็นลบ หมายถึง ส่วนแบ่ง ตลาดของสินคา้
ดงักล่าวมีค่าลดลง 
   [{M1

ijk – GjkM
0
ijk} – {G jkM

1
ijk – M0

ijk}] คือผลกระทบร่วมหรือผลจากการปรับการ       ส่งออกถูกหรือ
ผดิทิศทาง (interaction effect) 
ถา้ผลกระทบร่วมมีค่าเป็นบวก หมายถึง การส่งเสริมการส่งออกกระท าไดถู้กทิศทางแลว้ 
ถา้ผลกระทบร่วมมีค่าเป็นลบ หมายถึงการส่งเสริมการส่งออกไปยงัตลาดท่ีหดตวั 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลให้ภาคเอกชนในการจดัท าแผนและนโยบายในการด าเนินงานดา้นธุรกิจการ
ส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ในส่วนของ สินคา้ Floppy disk drives (พิกดัฮาโม
ไนซ์ 84717010) และ Hard disk drives  (พิกดัฮาโมไนซ์ 84717020) ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาด 

2. เพื่อใช้เป็นขอ้มูลให้ภาครัฐในการจัดท าแผนและนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน
ภาคเอกชนในธุรกิจการผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ในส่วนของ สินคา้ Floppy 
disk drives (พิกดัฮาโมไนซ์ 84717010) และ Hard disk drives  (พิกดัฮาโมไนซ์ 84717020)   ใหมี้ศกัยภาพ
และสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก 

 
วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 

ประธาน ยอดวศิน (2543) ศึกษาศกัยภาพการส่งออกช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงศกัยภาพการส่งออกของอุตสาหกรรมช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย 
เพื่อเปรียบเทียบความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบโดยใชว้ิธีค  านวณหาค่า RCA (Revealed Comparative 
Advantage) และใชข้อ้มูลประเภททุติยภูมิในช่วงปี พ.ศ. 2530-2539 ของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศ
อาเซียนท่ีส าคญั โดยการค านวณค่าความแตกต่างของมูลค่าการส่งออกช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ของการ
ส่งออกช้ินส่วนคอมพิวเตอร์โดยรวมของโลกกบัการส่งออกมูลค่าโดยรวมของโลกกบัการส่งออกมูลค่า
โดยรวมของโลก ซ่ึงจะน าค่าดชันีท่ีไดม้าเปรียบเทียบของแต่ละประเทศอีกคร้ังหน่ึง  

ผลการศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของประเทศท่ีส าคญัในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะ
ประเทศมาเลเซีย เก่ียวกับการส่งออกคอมพิวเตอร์ของอุตสาหกรรมช้ินส่วนคอมพิวเตอร์พบว่า ใน
ระยะแรกท่ีมีการเร่ิมพฒันาอุตสาหกรรมช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออก และดชันี
ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบสูงกว่าประเทศในกลุ่มอาเซียน ยกเวน้สิงคโปร์ แสดงให้เห็นว่าประเทศ
ไทยยงัมีความไดเ้ปรียบดา้นอุตสาหกรรมช้ินส่วนคอมพิวเตอร์มากกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียนอยู่มาก 
และจากการค านวณ พบว่าประเทศต่างๆในอาเซียนมีแนวโนม้ในการพฒันาดา้นอุตสาหกรรมช้ินส่วน
คอมพิวเตอร์เพิ่มมากข้ึนเช่นเดียวกบัประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย ท่ีมีค่าดชันีความไดเ้ปรียบ
โดยเปรียบเทียบเพิ่มมากข้ึนจนกระทัง่สูงกว่าประเทศไทยในปี พ.ศ.2539 ดงันั้นประเทศไทยควรท่ีจะมี
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การส่งเสริมและเพิ่มศกัยภาพของอุตสาหกรรมช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ให้สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก
และมากกวา่ประเทศมาเลเซียท่ีเป็นคู่แข่งท่ีส าคญัต่อไป 

ไพรัช ชิวารักษ ์(2543) ท าการศึกษาการผลิตและการส่งออกอุตสาหกรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของการผลิตการ
ส่งออก และอุปสรรคต่างๆของอุตสาหกรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศ
ไทยรวมถึงการศึกษาถึงศกัยภาพและความสามารถในการขยายตวัของการส่งออกของอุตสาหกรรมน้ี โดย
การใชว้ิธีการวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ตามแบบจ าลองส่วนแบ่งตลาด
คงท่ี ใชข้อ้มูลประเภททุติยภูมิในช่วงปี พ.ศ. 2535-2540  

ผลการวิเคราะห์พบว่า อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบเป็น
อุตสาหกรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยีและเงินลงทุนสูงมาก ผูผ้ลิตส่วนใหญ่เป็นบริษทัต่างชาติท่ีเขา้มาท าการ
ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับผูผ้ลิตของประเทศไทยมีการด าเนินการผลิตตามนโยบายของบริษทัแม่ใน
ต่างประเทศ เนน้การผลิตอุปกรณ์และช้ินส่วนเพื่อการส่งออกเป็นหลกั โดยมีตลาดส่งออกท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่น ส าหรับการวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดย
เปรียบโดยเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ตามแบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ีพบว่า ผลิตภัณฑ์ของ
อุตสาหกรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย ส่วนใหญ่มีความไดเ้ปรียบ
โดยเปรียบเทียบและการขยายตวัของมูลค่าการส่งออกนั้นส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากอุปสงค์ของ
ประเทศน าเขา้เป็นส าคญั แต่อยา่งไรก็ตามผลจากความสามารถในการแข่งขนัท่ีแทจ้ริงก็มีส่วนอยา่งมาก
ในการผลกัดนัมูลค่าการส่งออกให้เพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีแสดงให้เห็นถึงการพฒันาของอุตสาหกรรมใน
ทิศทางท่ีดีข้ึน และมีแนวโนม้ท่ีจะสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกได ้

สมหมาย อุดมวิทิต (2544) ศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีต่อความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบโดยแบ่งการศึกษาออกเป็น  
2 ส่วนคือ การศึกษาระดบัมหภาค และจุลภาค โดยการศึกษาระดบัมหภาคจะเป็นการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ 
ลกัษณะเป็นอนุกรมเวลาในช่วงปี พ.ศ. 2513-2539  ส่วนในการศึกษาในระดบัจุลภาค ท าการศึกษา / กลุ่ม
ตัวอย่าง คือกลุ่มผู ้ประกอบการท่ีเน้นตลาดการส่งออก และกลุ่มผู ้ประกอบการท่ี เน้นตลาด
ภายในประเทศโดยขอ้มูลท่ีน ามาใชศึ้กษาเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลภาคตดัขวางในปี พ.ศ. 2541 
           ผลการศึกษาในระดับมหภาคพบว่า การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีมีส่วนแบ่งในความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดในภาคเหมืองแร่ รองลงมาไดแ้ก่ภาคเกษตรกรรม ส่วนในภาคหตัถอุตสาหกรรม
กลบัพบว่าการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีมีส่วนร่วมในการเจริญเติบโตเป็นลบ อีกทั้งยงัมีการใช้
แรงงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ในส่วนของความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ท าการวดัดว้ยวิธีสัดส่วน
การส่งออกสุทธิ (NXR) ซ่ึงเป็นวิธีของ Donges-Riedel (DR) และวิธีความไดเ้ปรียบสัมพทัธ์ท่ีปรากฏ 
(RCA) พบว่าภาคเกษตรกรรมเป็นภาคการผลิตท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ส่วนภาคเหมืองแร่
และภาคหัตถอุตสาหกรรมมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ แต่เม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการ
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เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีกับความเปรียบโดยเปรียบเทียบ ในส่วนของระดับจุลภาคพบว่ามี
ความสมัพนัธ์กนัในทางบวกระหวา่งตวัแปรทั้งสองในบางภาคการผลิต  ผลการศึกษาพบ วา่กลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งสองกลุ่มมีการเนน้การใชแ้รงงานท่ีมีการศึกษาระดบักลาง แต่กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเนน้ตลาดการส่งออก
จะมีการใชแ้รงงานท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า นอกจากน้ีพบว่า การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ซ่ึงวดัจาก
มูลค่าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัยและพฒันากับจ านวนพนักงานท่ีได้รับการฝึกอบรมมี
ความสัมพนัธ์กนัในทางบวกกบัความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบซ่ึงวดัดว้ยสัดส่วนการส่งออก โดยส่วน
ใหญ่พบว่าจ านวนพนักงานท่ีไดรั้บการฝึกอบรมส่งผลท าให้สัดส่วนการส่งออกเพิ่มข้ึนทั้งสองกลุ่ม
ตวัอยา่ง ในขณะท่ีมูลค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวิจยัและพฒันามีผลในทางบวกต่อสัดส่วนการ
ส่งออกเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีเนน้ตลาดภายในเท่านั้น 
สรุปผลการศึกษา 

จากการท่ีประเทศจีนเป็นประเทศท่ีประชากรมากท่ีสุดในโลก มีขนาดของเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 2 
ของโลก ท าให้หลายต่อหลายประเทศให้ความสนใจท่ีจะท าการคา้ขายกบัประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นการ
น าเขา้สินคา้จากประเทศจีน 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาแนวโน้มแนวโน้มการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ประเภทอนุกรมเวลา (time series) รายปี 
ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2554 รวมระยะเวลา 16 ปี ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงปริมาณนั้นในแนว
ทฤษฎี 2 ทฤษฎี มาเป็นแบบอยา่งในการวิเคราะห์แนวโนม้ โดยการวิเคราะห์วิธีแรก คือวิเคราะห์ความ
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (Revealed Comparative Advantage--RCA ) โดยเป็นการศึกษาเก่ียวกบั
ความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้ประเภทหน่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ โดยใชด้ชันีความ
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA Index) ในการวดัความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ของสินคา้นั้น ซ่ึงจะ
ท าให้ทราบถึงความสามารถในการส่งออกของสินคา้ชนิดต่างๆ ว่าในแต่ละประเทศมีศกัยภาพ ความ
ช านาญและไดเ้ปรียบในการผลิตสินคา้ชนิดใดรวมถึงทราบโครงสร้างทางการคา้ของประเทศนั้นๆจีน 
วิธีท่ีสองคือการวิเคราะห์โดยใชแ้บบจ าลอง  ส่วนแบ่งตลาดคงท่ี(Constant Market share--CMS) ส าหรับ
แบบจ าลอง CMS ท่ีใชใ้นการค านวณหาผลดา้นต่างๆเพื่ออธิบายการขยายตวัของการส่งออกสินคา้ชนิด
ใดชนิดหน่ึงจากประเทศแหล่งผลิตใดๆไปยงัตลาดของประเทศใดประเทศหน่ึงโดยจากการศึกษาพบวา่  

จากการศึกษาค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative 
Advantage--RCA) ของประเทศไทยกบัประเทศคู่แข่ง 7 ประเทศไดแ้ก่ ฟิลิปปินส์มาเลเซีย เกาหลีใต ้
สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และ อินโดนีเซีย ในช่วงปีพ.ศ. 2539-2554 พบว่าประเทศไทยไทยมีแนวโน้ม
ของความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบลดลง ซ่ึงเทียบกบัประเทศจากคู่แข่งอีก 2 ประเทศ คือประเทศ
ฟิลิปปินส์และประเทศมาเลเซีย โดยเน่ืองจากประเทศจีนมีการน าเขา้สินคา้ในส่วน ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 
(Hard disk drives)       ฟลอ้ปป้ีดิสกไ์ดรฟ์ (Floppy disk drives) จากประเทศฟิลิปปินส์และประเทศ
มาเลเซีย มากยิง่ข้ึน อีกทั้งรัฐบาลของประเทศมาเลเซียและประเทศฟิลิปปินส์ ต่างด าเนินนโยบายส่งเสริม
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อุตสาหกรรมในส่วนของสินคา้อุปกรณ์และส่วนประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยเนน้การอ านวยความ
สะดวกทางดา้นการคา้ ใหสิ้ทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรประกอบกบัแรงงานท่ีมีทกัษะทางดา้นภาษา
รวมถึงการพฒันาฝีมือทางดา้นแรงงานอยา่งต่อเน่ือง ทั้งยงัไดเ้ปรียบในเร่ืองค่าจา้งแรงงานท่ีนอ้ยกว่าของ
ประเทศไทย  แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ยงัถือว่าศกัยภาพในการส่งออกสินคา้ประเภทน้ีอยู่โดยจะ
พบว่ามีค่า RCA > 1 แสดงว่าประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตตามความเช่ียวชาญเฉพาะ
(Specialization)   ในสินคา้ส่วน ฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์ (Hard disk drives) ฟลอ้ปป้ีดิสกไ์ดรฟ์(Floppy disk 
drives)หรือ มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบทางการผลิตเพิ่มข้ึนซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีคงยงัรักษายอดการ
ส่งออกท่ีเคยท าไวไ้ด ้เน่ืองจากในอุตสากรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ Hard disk drives)และ
ส่วนประกอบมีผูผ้ลิตอนัดบัตน้ของโลก 4 บริษทั ไดแ้ก่ เวสเทิร์นดิจิตอล ซีเกท ไอบีเอ็ม-ฮิตาชิ และฟู
จิตสึเขา้มาตั้งฐานการผลิตรวมทั้งขยายการลงทุน  
 เม่ือพิจารณาตามแนวคิดส่วนแบ่งตลาดคงท่ี เพื่อดูมูลค่าการส่งออกไปยงัตลาดจีนท่ีเกิดข้ึนโดย
เปรียบเทียบ พบว่าการส่งออกฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์ (Hard disk drives) ฟลอ้ปป้ีดิสกไ์ดรฟ์ (Floppy disk 
drives) ประเทศไทยสามารถท าการส่งออกได้เพิ่มมากข้ึน โดยถึงแมจี้นจะมีการขยายตวัของความ
ตอ้งการน าเขา้ฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์ (Hard disk drives)   ฟลอ้ปป้ีดิสกไ์ดรฟ์ (Floppy disk drives) เพิ่มมากข้ึน 
ประเทศไทยก็ยงัรักษาส่วนแบ่งตลาดไวไ้ด ้โดยมีประเทศฟิลิปปินส์และประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเป็นประเทศใน
กลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นคู่แข่งท่ีส าคญั โดยถึงแมป้ระเทศไทยจะมีมูลค่าของการเปล่ียนแปลงการ
ส่งออกเพิ่มมากกว่าประเทศคู่แข่งอ่ืนๆ แต่สัดส่วนการส่งออกก็มีอตัราค่อนขา้งคงท่ี ซ่ึงแตกต่างกับ
ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศมาเลเซีย ซ่ึงมีแนวโนม้ของสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึนทุกปีโดย
เฉล่ีย ดงันั้นเพื่อใหป้ระเทศไทยยงัคงสามารถรักษาตลาดไวไ้ดรั้ฐบาลจึงตอ้งมีการส่งเสริมผูป้ระกอบการ
การผลิต ฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์ (Hard disk drives)และ ฟลอ้ปป้ีดิสกไ์ดรฟ์ (Floppy disk drives)  ใหมี้ศกัยภาพ
เพียงพอท่ีจะแข่งขนักบัประเทศท่ีเป็นผูผ้ลิตสินคา้ชนิดเดียวใหไ้ดม้ากยิง่ข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 

 ส าหรับการส่งออกสินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยไปยงั
ประเทศจีน พบว่ามูลค่าการส่งออกในสินคา้น้ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเกิดจากการท่ีประเทศ
จีนน าเขา้สินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์อุปกรณ์มากข้ึนดงันั้นเพื่อให้สามารถรักษายอดของมูลค่าการส่งออก
และขยายยอดการส่งออกสินคา้ดงักล่าวใหเ้พิ่มข้ึนควรมีการด าเนินการดงัน้ี 

 1. ภาครัฐบาลและภาคเอกชนควรร่วมมือในการหาแนวทางการพฒันาคุณภาพสินคา้เพื่อให้
สินคา้มีศกัยภาพในการแข่งขนัมากข้ึน รวมทั้งยกระดบัของสินคา้โดยเฉพาะการผลกัดันให้เกิด
อุตสาหกรรมตน้น ้ า เช่น การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนประกอบต่างๆ ท่ีสามารถท าการผลิต
ไดไ้นประเทศ พร้อมกบัเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตของอุตสาหกรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนัต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 
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2. ภาครัฐบาลและภาคเอกชนตอ้งเร่งพฒันาบุคลากร โดยเฉพาะแรงงานท่ีมีฝีมือ และช่างเทคนิค
ใหส้ามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยใีหม่ๆในการผลิตสินคา้ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 
เพราะความซับซ้อนทางเทคโนโลยีท่ีมากข้ึน ท าให้กระบวนการผลิตจ าเป็นตอ้งอาศยัเคร่ืองจกัรท่ี
ทนัสมยัเขา้มาใชม้ากข้ึน ท าให้ตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้และทกัษะมากข้ึน รวมทั้งการสร้างระบบ
จดัหาช้ินส่วนและระบบการซ้ือขายระหว่างผูผ้ลิตเพื่อสร้างศกัยภาพให้กบัสินคา้ให้มีความสามารถใน
การแข่งขนัต่อไป 

3. รัฐบาลควรมีการพฒันาระบบการขนส่งภายในประเทศ (Logistics) เพื่อใหผู้ป้ระกอบการไทย
สามารถลดตน้ทุนการขนส่ง โดยสามารถใชค้วามไดเ้ปรียบในเร่ืองตน้ทุนท่ีลดลงไปแข่งขนักบัคู่แข่ง
ต่างประเทศรวมถึงสามารถส่งมอบสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ต่างประเทศ
ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

4. ส่งเสริมและการสนบัสนุนในการวิจยัและพฒันา(Research and Development) แก่หน่วยงาน
ของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งภาคเอกชนในการพฒันาเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการผลิตคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ละส่วนประกอบใหสู้งข้ึน เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ๆ 

5. ภาครัฐควรส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการของไทยไดมี้การพบปะกบัผูล้งทุนต่างประเทศหรือกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีความสนใจจะน าเขา้สินคา้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบจากประเทศไทย อาทิการจดั
งานแสดงสินคา้ยงัต่างประเทศโดยการรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการและมีหน่วยงานของรัฐบาลเป็นผู ้
อ  านวยความสะดวก เช่นการจดัเตรียมพื้นท่ีแสดงสินคา้ การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐบาล
ต่างประเทศท่ีมีการน าสินคา้ไปแสดง 
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การส่งออกของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
THE VALUE OF EXPORTS FROM THE LAOS 

PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC 
สุภทัรา  พลายระหาญ  1   รองศาสตราจารยอ์ติ ไทยานนัท ์ 2 

------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่า การส่งออกของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวา่งปี พ.ศ. 2537-2554 รวมระยะเวลา 18 ปี โดยสร้างแบบจ าลอง
ทางเศรษฐมิติ โดยผา่นตวัแปรอิสระ คือ อตัราภาษีการส่งออก (TAX) อตัราแลกเปล่ียน (ER) และการลงทุน
ของประเทศ (FDI) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงซ้อนและ
ประมาณค่าดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares--OLS) 
 ผลการศึกษาท่ีไดพ้บวา่ ตวัแปรอิสระทั้งหมดท่ีกล่าวมามีผลกระทบต่อมูลค่า 
การส่งออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระบบเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศมีความ
น่าเช่ือถือ และผลิตผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศไทย มีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญั ทาง
สถิติ รองลงมา คือ อตัราแลกเปล่ียนความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการลงทุนของประเทศ ตามล าดบั 
ส่วนภาษีการการส่งออก มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการส่งออก แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
ค าส าคญั : การส่งออก 

Abstract 
In this thesis, the researcher investigates factors affecting the export value of products 

exported from the Laos People’s Democratic Republic of (LPDR) in the period between 1994 and 
2011, a total of 18 years.  
 The researcher constructed an econometric model using the export tax rate (TAX), the 
exchange rate (ER), and foreign direct investment (FDI) as independent variables.  
 In this quantitative research investigation, the researcher conducted multiple regression 
analysis using the ordinary least squares (OLS) method.  

 Findings show that all independent variables exhibited effects on the export value of 
products exported from the LPDR. In the economic system, foreign direct investment showed 
trustworthiness and the Thai gross domestic product was directly correlated at the statistically 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2
 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต     มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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significant level. Next in descending order was the exchange rate which was found to be directly 
correlated with foreign direct investment. The export tax rate was found to be inversely correlated with 
the values of exports, but not at a statistically significant level.  
Keyword : Exporting 
บทน า 
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศเกษตรกรรม ดงัเห็นไดจ้ากพื้นท่ีในการท า
เกษตรกรรมและกสิกรรมต่าง ๆ ในการพฒันาภาคเกษตรกรรม จ าเป็น ตอ้งอาศยัความกา้วหน้าทาง
วิทยาการดา้นการเกษตรและเทคโนโลย ีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สปป. ลาว มีพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ
สูงในการเพาะปลูกแต่ เน่ืองจากการเกษตรค่อนขา้งพฒันาชา้ดว้ยขอ้จ ากดัเร่ืองการเขา้ถึงแหล่งทุนตลาด
และเทคโนโลยี ส่งผลให้คุณภาพของผลผลิตไม่ไดม้าตรฐาน รัฐบาล สปป. ลาว จึงไดว้างเป้าหมายท่ีจะ
ส่งเสริมการเพาะปลูกการส่งออกและแปรรูปการเกษตรในประเทศใหม้ากยิง่ข้ึนดว้ย เน่ืองจากโดยทัว่ไป 
สปป. ลาว มีสภาพเป็นป่าไมแ้ละภูเขา รวมพื้นท่ีของประเทศ แบ่งออกเป็น 3 ภาค ภาคเหนือ
ประกอบดว้ยพื้นท่ีภูเขาบริเวณลุ่มแม่น ้ าอูกบัแม่น ้ าสาขาต่าง ๆ พื้นท่ีราบสูงตรานินท ์และพื้นท่ีบริเวณ
หุบเขาแม่น ้ าโขงภาคกลางคือพื้นท่ีตอนกลางของประเทศ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ พื้นท่ีด้าน
ตะวนัออกของประเทศเป็นป่าทึบ    ภูเขา และท่ีราบสูงติดต่อกับเทือกเขาฮันนัม และ ท่ีพื้นท่ีด้าน
ตะวนัตกของประเทศ เป็นท่ีราบลุ่มบริเวณท่ีราบลุ่มบริเวณชายฝ่ังแม่น ้ าโขงและสาขาของแม่น ้ าโขง 
พื้นท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูก ภาคใต ้เป็นพื้นท่ีบริเวณท่ีราบสากะวนักบัพื้นท่ีในลุ่มแม่น ้ า
เซกอง ตอนเหนือและบริเวณท่ีราบสูงโบโลเวนส์ 
 จึงท าให ้สปป.ลาว มีการพฒันาปรับปรุงพื้นท่ีการเกษตรใหม่ ๆ การจดัหาแหล่งชลประทานและ
เทคโนโลยีสมยัใหม่เพื่อพฒันาสินคา้ให้ทนัสมยัและมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึนดังนั้ นจึงมีความ
จ าเป็นตอ้งน าเทคโนโลยกีารเกษตรเขา้มาช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้รายไดข้องประเทศส่วนใหญ่มา
จากภาคเกษตรกรรม เน่ืองจากสินคา้เกษตรไมส้ักและยคูาลิปตสัโดยในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 รัฐบาล
ลาวไดมี้การเซ็นสัญญากบัรัฐบาลจีนเพื่อการส่งเสริมการปลูกยางพาราในพื้นท่ี 100 เฮกตาร์ (ประมาณ 
625 ไร่) มีราคาสูงข้ึนจากการท่ีผลผลิตพืชผลส าคญัลดลงจากภาวะฝนแลง้และอุทกภยั ในบางพื้นท่ี
โดยเฉพาะขา้วท่ีมีราคาสูงข้ึนมากนอกจากน้ีรัฐบาล สปป. ลาว มีการส่งเสริมให้ปลูกยางพารา) ในแขวง
สะหวนันะเขตมูลค่าการลงทุน 40.0 พนัลา้นกีบท าใหใ้นปี พ.ศ. 2553 มีพื้นท่ีปลูกยางพาราทั้งหมดเท่ากบั 
300,000 เฮกตาร์ (1,875,000 ไร่)  
 เน่ืองจากในขณะน้ีตลาดต่างประเทศมีการแข่งขนัมากข้ึน สปป. ลาว จึงพยายามท่ีจะส่งออก
สินคา้ของตนเองให้ได้มากท่ีสุด เพื่อให้ได้เปรียบดุลการคา้กับประเทศอ่ืน ๆ ด้วยท าลดหย่อนภาษี
ศุลกากรระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนใหเ้หลือร้อยละ 0-5 เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการส่งออกใหมี้
ประสิทธิภาพสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดต่างประเทศ 
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ในดา้นการส่งออก พบว่ามีการส่งออกเพิ่มข้ึนทุกปีจาก 214.4ลา้นเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2549 
เป็น 230.1 ลา้นเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2552 อนัดบัท่ีส่งออกสูงสุดเป็นแร่ธาตุต่าง ๆ มีมูลค่า 357.7 ลา้น
เหรียญสหรัฐรองลงมาไดแ้ก่ เช้ือเพลิงอ่ืน ๆ มูลค่า 172.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นท่ีน่าสงัเกตไดว้า่ในช่วงปี 
พ.ศ. 2549-2553 การส่งออกแร่ธาตุต่าง ๆ เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากรัฐบาลไดมี้การให้สัมปทาน ใน
การท าเหมืองแร่เหล่าน้ี นอกจากน้ีพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงอดีตเคยมีมูลค่าการส่งออกสูงสุด แต่ในปี พ.ศ. 2553 
สินคา้แร่โลหะเป็นสินคา้ท่ีมีอตัราการส่งออกท่ีสูงท่ีสุดของ สปป. ลาว เน่ืองจากการยา้ยฐานการผลิตจาก
ต่างประเทศมายงัประเทศลาวซ่ึงมีค่าจา้งแรงงานถูกและสามารถใชป้ระโยชน์ในเร่ืองสิทธิพิเศษทาง
การคา้ท่ี สปป. ลาว ไดรั้บการช่วยเหลือจากต่างประเทศไดด้ว้ย 

ในส่วนของประเทศคู่คา้ สปป. ลาว มีการคา้ขายกบัต่างประเทศหลายประเทศแต่ประเทศคู่คา้ท่ี
ส าคญัมีเพียงประเทศไทยและเวียดนาม ท่ีมีสัดส่วนถึงร้อยละ 80 ของมูลค่าสินคา้ท่ี  สปป. ลาว ส่งออก
ทั้งหมด จะเห็นไดว้่าการคา้ระหว่างประเทศไทยกบั สปป. ลาว โดยเฉล่ียระหว่างปีพ.ศ. 2547-2553 มี
มูลค่าปีละ 56,498.4 ลา้นบาท หรือมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 26.2 ต่อปี โดยแยกเป็นการส่งออกเฉล่ียปี
ละ 42,115.2 ลา้นบาท หรืออตัราการขยายตวัร้อยละ 23.3 ต่อปี การน าเขา้เฉล่ียปีละ 14,383.2 ลา้นบาท 
หรือมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 41.0 ต่อปี ท าให้ประเทศไทยไดเ้ปรียบดุลการคา้มาโดยตลอดเฉล่ียปีละ 
27,732.0 ลา้นบาท  

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้จึงเห็นความส าคญัของการพฒันาการส่งออกสินคา้ ซ่ึงมีมูลค่าการ
ส่งออกท่ีขยายตวัเพิ่มมากข้ึนใน สปป.ลาว จึงเห็นว่าเป็นโอกาสดีท่ีจะขยายมูลค่าการส่งออกให้ทดัเทียม
กบัมูลค่าการน าเขา้ จึงตอ้งหาแนวทางพฒันาการส่งออกสินคา้เพื่อใหไ้ดเ้ปรียบทางดุลการคา้กบัประเทศ
อ่ืน ๆ และเพื่อประโยชน์แก่การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 
 ในปัจจุบนัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic) ไดมี้
การพฒันาการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการส่งออก เพื่อให้มีความกา้วหน้าและสามารถ
ส่งออกไดใ้นตลาดโลก จากการร่วมมือกนัของประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็น ประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะใช้
ฐานตลาดเดียวกนัทั้งสินคา้ แรงงานบริการ การลงทุนท่ีจะเคล่ือนยา้ยระหว่างกนัไดอ้ย่างเสรีใน 10 
ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย พม่า ลาว กมัพชูา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน จึง
ท าให้การคา้ระหว่างประเทศไดท้วีความส าคญัข้ึน โดยไดมี้การเร่งรัดการเปิดเสรีภาคการคา้การบริการ
และการลงทุนใน 4 สาขา ให้เป็นไปตามเป้าหมายของการรวมตวักนั คือ การขนส่งทางอากาศ การ
ท่องเท่ียว สุขภาพ และสาขาโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ ตาม 3 เป้าหมายหลกั คือ 
 1. ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 
 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 3. ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 
 เน่ืองจาก สปป. ลาว ไดเ้ป็น 1 ในสมาชิกประชาคมอาเซียน จึงไดมี้การปรับปรุงประสิทธิภาพ
กลไกการส่งออกและพฒันาการผลิตใหไ้ดม้ากท่ีสุดเพื่อเขา้สู่ ประชาคมอาเซียน 
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วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตย-ประชาชนลาว 

สมมุติฐานในการศึกษา 
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการส่งออกและบทบาทความสัมพนัธ์ระหว่างการส่งออกกบัผลิตภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศ ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรต่าง ๆ  
 1.มูลค่าการส่งออก มีความสัมพนัธ์กบัการลงทุนของประเทศ อตัราแลกเปล่ียนและผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศในทิศทางเดียวกนั  
 2.มูลค่าการส่งออก มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าภาษีการส่งออกในทิศทางตรงกนัขา้ม 
ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างการคา้ระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย-ประชาชนลาว
และปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าการส่งออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตย-ประชาชนลาวโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ 
(secondary data) ประเภทอนุกรมเวลา (time series) รายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2553 รวมระยะเวลา 17 
ปี 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.จากผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน ามาเป็นฐานขอ้มูลใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดน้ าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
 2.จากผลการศึกษาผูท่ี้สนใจ นกัธุรกิจ นกัลงทุนสามารถน าไปเป็นแนวทาง 
ในการตดัสินใจท าการคา้หรือเขา้มาลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและ ผลงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 แนวความคิดเก่ียวกบัการคา้ระหว่างการคา้ประเทศอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดการคา้ระหว่าง
ประเทศ หรืออธิบายทฤษฎีอุปสงคต่์อสินคา้ไดด้ว้ย การวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบเพื่อ
พิจารณาศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาดโลกของประเทศใดประเทศหน่ึง เม่ือเปรียบเทียบกบัศกัยภาพ
ของโลกและทฤษฎีอุปสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการส่งออกไปยงัประเทศผูน้ าเขา้ โดยจะ
กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 ทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ 
 ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศ 
 ทฤษฏีความเสมอภาคของอ านาจซ้ือ 
 ทฤษฏีอ านาจซ้ือเสมอภาคโดยสมบูรณ์ 
 วิธีวดัการกระจุกตวัตวัทางอุตสาหกรรม 
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ผลงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
พชัรินทร์ ประทวนพรทิพย ์(2544) ไดศึ้กษาเร่ือง การวิเคราะห์อุปสงค ์

การส่งออกและน าเขา้ของไทยกบัสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2538-2542 มีวตัถุประสงคก์ารศึกษาเพื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุปสงคก์ารส่งออกและการน าเขา้ของไทยกบัสหรัฐอเมริกาใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายปี 
พ.ศ 2538-2542 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชเ้ทคนิควิธีแบบถดถอยเชิงซอ้น (multiple regression model) โดย
วิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดแบบธรรมดา (ordinary least square--OLS) โดยสามารถแสดงในรูปแบบสมการ
ได ้ดงัน้ี 
 Ln(QXi) = 6.2405 – 1.3878Ln(PXi/CPIus) + 1.4770Ln(EX) 
     (1.7000)ns (2.0500)* 
    + 0.1152Ln(GDPus) 
     (0.1000)ns 
 R squared = 0.8679 Adjusted R squared = 0.8301 
 D.W. Statistic = 1.7100 F statistic = 22.99 
 หมายเหตุ ค่าในวงเลบ็ คือ ค่า t statistic 
 *มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อนละ 90 
 Ns ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 โดยท่ี 
 QX t = ปริมาณการส่งออกสินคา้ของไทยไปยงัสหรัฐอเมริกา (โดยใชมู้ลค่า 
   การส่งออกสินคา้ของไทยไปยงัสหรัฐอเมริกา ปรับดว้ยดชันีราคาสินคา้ 
   ส่งออก) (หน่วย) 
 PX t = ราคาส่งออก (บาท) 
 CPIus = ดชันีราคาสินคา้ของสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ) ปี พ.ศ. 2538 เป็นปีฐาน 
 E = อตัราแลกเปล่ียน (บาท/ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 
 GDPus = ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศแทจ้ริงของสหรัฐอเมริกา 
   (ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ปี พ.ศ. 2537 เป็นปีฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่าค่า D.W. Statistic = 1.71 อยู่ในช่วงไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ในตวั 
(Autocorrelation) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ค่า F statistic = 22.99 แสดงว่าตวัแปรอิสระทั้ง 3 ตวั 
(PXi/CPIus EX และ GDPus) ในสมการอุปสงคร่์วมกนัมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม (QX t)อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 และเม่ือพิจารณาเคร่ืองหมายของค่าสัมประสิทธ์ิ พบว่าตวัแปร 
(PXi/CPIus, EX, GDPus)  
มีเคร่ืองหมายเป็นไปตามสมมติฐาน และมีเพียงตวัแปร EX เท่านั้นท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 90 สามารถอธิบายสมการดงักล่าวไดด้งัน้ี  
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 ปริมาณการส่งออกสินคา้ของไทยไปยงัสหรัฐอเมริกา ข้ึนอยูก่บัราคาสินคา้ท่ีส่งออกของไทยไป
ยงัสหรัฐอเมริกาท่ีปรับดว้ยดชันีราคาผูบ้ริโภคของสหรัฐอเมริกา (PXi/CPIus) อตัราแลกเปล่ียนของ
สหรัฐอเมริกาเทียบกบัอตัราแลกเปล่ียนของไทย (EX) ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริงของ
สหรัฐอเมริกา (GDPus) มีค่าสัมประสิทธ์ิของตวัก าหนด (R squared) = 0.86791 แสดงว่าสมการมีความ
เหมาะสมกบัขอ้มูลร้อยละ 83.01 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 (t statistic = 22.99) โดยความสัมพนัธ์
ของ PXi/CPIus เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 
 วราลกัษณ์ สนิทพจน์ (2550) ศึกษาเร่ืองการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของไทยไปญ่ีปุ่น  มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของไทยกบั
ประเทศคู่แข่งท่ีส าคญัในตลาดญ่ีปุ่น (2) ศึกษาการเปล่ียน-แปลงส่วนแบ่งตลาดของปลาทูน่ากระป๋องของ
ไทยกบัประเทศคู่แข่งท่ีส าคญัในตลาดญ่ีปุ่น (3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการผลิตและการ
ส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของไทยไปญ่ีปุ่นใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ปี พ.ศ. 2538-2549 
วิเคราะห์โดยการศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของไทยกับ
ประเทศคู่แข่งขนัในตลาดประเทศญ่ีปุ่นคือ ประเทศ-อินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ ผลการศึกษา 
พบวา่ปริมาณการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องในตลาดโลกประเทศไทยยงัครองความเป็นผูน้ าในการส่งออก
การส่งออกปลาทูน่าของไทยมีรูปแบบผลิตภณัฑจ์ าแนกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ปลาทูน่ากระป๋อง ปลาทูน่า
แปรรูปปลาทูน่าสดแช่เยน็แช่แขง็ประเทศไทยตอ้งน าเขา้ปลาทูน่าจากต่างประเทศเพราะปลาทูน่าท่ีจบัได้
ในไทยมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความตอ้งการตลาดส่งออกปลาทูน่ากระป๋องท่ีส าคญัได้แก่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและประเทศญ่ีปุ่นแนวโนม้การส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของไทยไปญ่ีปุ่นมี
แนวโนม้สูงข้ึนประเทศคู่แข่งส าคญัในการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องไปญ่ีปุ่นไดแ้ก่ ประเทศอินโดนีเซีย 
และประเทศ-ฟิลิปปินส์ การวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ในปี พ.ศ. 2538-
2549 พบว่าประเทศไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบจากการส่งออกปลาทูน่า
กระป๋องไปยงัตลาดโลก คือค่า RCA มีมากกว่า 1 ทุกประเทศ ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2538-2549 มีค่า 
RCA > 1 ทุกปีโดยมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนและมีค่า RCA มากกว่าประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์
อยูม่ากประเทศอินโดนีเซียในปี พ.ศ. 2538-2549 มีค่า RCA > 1 ทุกปีโดยมีค่า RCA เพียงเลก็นอ้ย
ประเทศฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ. 2538-2549 มีค่า RCA > 1 ทุกปีโดยมีค่า RCA ปานกลางและมีแนวโนม้
ลดลง 
 ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงส่วนแบ่งตลาดปลาทูน่ากระป๋องในตลาดญ่ีปุ่นปรากฏว่าประเทศ
ไทยไดป้ระโยชน์จากผลของการขยายขนาดของตลาดและแข่งขนัในตลาดทาใหป้ริมาณการส่งออกปลา
ทูน่ากระป๋องไปญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึนส่วนอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ไดป้ระโยชน์จากการขยายขนาดของตลาด
แต่เสียประโยชน์จากการแข่งขนัในตลาดจึงทาใหป้ริมาณการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องไปญ่ีปุ่นลดลงและ
มีส่วนแบ่งตลาดลดลง 
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วธีิด าเนินการศึกษา 
การศึกษาในบทน้ี เป็นการศึกษา การส่งออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

การศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ประเภทอนุกรมเวลา (time series) รายปี ระหว่างปี พ.ศ. 
2537-2553 รวมระยะเวลา 17 ปี โดยเกบ็รวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆขอ้มูลท่ีจะน ามาประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป Eviews เพื่อค  านวณหาค่าสถิติความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ปริมาณค่า
สัมประสิทธ์ิของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อมูลการการส่งออก โดยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 
Least Squares--OLS) 

 
 แบบจ าลองการส่งออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีรูปแบบดงัน้ี 
 LogExport  =  a0 + a1LogTAX + a 2LogER + a 3LogGDI + a 4LogGD 
โดยก าหนดให ้
 Export = มูลค่าการส่งออก (ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 
 TAX = มูลค่าภาษีการส่งออก (ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 
 ER = อตัราแลกเปล่ียน (กีบต่อดอลลาร์) 
 GDI = การลงทุนของประเทศ (ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 
 GDP = ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (บาทต่อดอลลาร์) 

แหล่งทีม่าของข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ  จาก http://www.vt.depthai.info/index 
 2. ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ ขอ้มูลการคา้ไทยกบั สปป. ลาว จาก http://www.itd.or.th 
 3. รายงานภาวะเศรษฐกิจ ประชาธิปไตยประชาชนลาว, จาก http://www.bot.or.th 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ประเภทอนุกรม
เวลา (time series) รายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2554 รวมระยะเวลา 18 ปี การศึกษาโดยการทดสอบ
แบบจ าลองทางเศรษฐมิติไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 มูลค่าการส่งออกสินคา้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกบัตวัแปรต่าง ๆ ไดแ้ก่ ภาษี
การส่งออก อัตราแลกเปล่ียน (กีบต่อดอลลาร์) การลงทุนของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีความสัมพนัธ์กบักบัมูลค่าการส่งออกท่ีแทจ้ริง ในทิศทางเดียวกนั พบว่าปัจจยัดงักล่าว
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงการส่งออกของประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดร้้อย
ละ 86.33 โดยมี ภาษีการส่งออกอตัราแลกเปล่ียน (กีบต่อดอลลาร์) การลงทุนของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความสัมพนัธ์กบักบัมูลค่าการส่งออกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงค่า
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สมัประสิทธ์ิท่ีได ้คือ 0.357001 และ 0.049677 ตามล าดบั ในขณะท่ี อตัราแลกเปล่ียน มีความสัมพนัธ์กบั
กบัมูลค่าการส่งออกในทิศทางเดียวกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่พบวา่ ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
ข้อเสนอแนะ 

1.จากการท่ีภาษีการส่งออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีผลต่อการส่งออก
สินคา้จากประเทศไทย และประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัของสปป. ลาว ดงันั้นควรท่ีจะรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้
โดยท่ีประเทศท่ีส าคญัในการแย่งส่วนแบ่งตลาดของประเทศไทยในสปป. ลาว ไดแ้ก่ ประเทศจีน และ
เวียดนาม โดยการลดหยอ่นภาษีการส่งออก การรักษาส่วนแบ่งของตลาดนั้นควรท่ีโฆษณาผา่นช่องทาง 
ต่าง ๆ ใน สปป. ลาว เช่น โทรทศัน์ วิทย ุหรือส่ือต่าง ๆ ส่วนสินคา้ท่ีมีคุณภาพต ่าควรจะตั้งราคาใหต้  ่ากว่า
คู่แข่งเลก็นอ้ย 
 2.การท่ีอตัราแลกเปล่ียนกีบต่อดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าข้ึนจะท าให้ สปป.ลาวมีก าลงัซ้ือแต่ค่าเงิน
กีบของ สปป. ลาว มกัจะไม่มีเสถียรภาพ การคา้ชายแดนส่วนใหญ่จึงใชเ้งินบาท หรือดอลลาร์สหรัฐ 
ดงันั้นรัฐบาลของสปป. ลาว ควรท่ีจะดูแลดา้นเสถียรภาพของอตัราแลกเปล่ียนเพื่อให้เป็นท่ียอมรับของ
ต่างประเทศ 
 3.ดา้นการลงทุน รัฐบาลของ สปป. ลาว ควรท่ีจะหาเงินลงทุนเก่ียวกบั ระบบสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานท่ียงัไม่เพียงพอต่อการใชใ้นประเทศ เช่น การส่ือสาร โทรคมนาคมต่าง ๆ ท่ีไม่ทัว่ถึง 
ท าให้เป็นอุปสรรคตน้ทุนการด าเนินธุรกิจ พฒันาเส้นทางคมนาคม สภาพเส้นทางการคมนาคมขนส่ง
ภาพในประเทศ ท าใหก้ารขนส่งสินคา้ตอ้งใชเ้วลานานและไดรั้บความเสียหาย ประกอบกบัระบบขนส่ง
สินคา้ยงัไม่ดีพอ และขาดแคลนรถขนส่งท่ีมีมาตรฐาน ท าใหก้ารขนส่งสินคา้ไม่ทัว่ถึง 
ตารางรายไดส้ าคญัของประเทศ ปี พ.ศ. 2548-2553(สดัส่วน: ร้อยละ) 

รายไดส้ าคญั 
ปี พ.ศ. 
2548 2549 2550 2551 2552 2553 

เกษตรกรรม 44.4 42.2 31.2 30.1 30.5 33.5 
อุตสาหกรรม 29.2 31.5 26.5 25.9 24.5 31.0 
บริการ 25.5 25.34 35.8 37.4 38.7 41.7 
อ่ืน ๆ  0.9 0.9 6.5 6.6 6.3 6.1 
ท่ีมา. จาก รายไดม้วลรวมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , โดย ส านกังาน-ส่งเสริมการคา้
ระหวา่งประเทศ ณ เวียงจนัทน์, คน้เม่ือ 20 ตุลาคม 2555, จาก http://www.vt.depthai.info/index 
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ตารางมูลค่าการส่งออกสินคา้ของ สปป. ลาวตามกลุ่มสินคา้ปี พ.ศ. 2549-2553(มูลค่า: ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

ล าดบั รายการ 
ปี พ.ศ. 
2549 2550 2551 2552 2553 

1 สินคา้แร่โลหะอ่ืน ๆ  214.4 286.0 357.7 230.1 165.7 
2 เช้ือเพลิงอ่ืน ๆ  172.8 76.1 109.1 92.8 59.9 
3 ไมซุ้งไมแ้ปรรูป 81.7 60.0 63.9 56.9 28.5 
4 พืชและผลิตภณัฑจ์ากพืช 17.3 9.7 18.4 31.0 18.8 
5 ถ่านหิน 4.0 6.6 8.3 9.9 6.8 
ท่ีมา. จาก รายไดม้วลรวมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , โดย ส านกังาน-ส่งเสริมการคา้
ระหวา่งประเทศ ณ เวียงจนัทน์, คน้เม่ือ 20 ตุลาคม 2555, จาก http://www.vt.depthai.info/index  
 
ตาราง ประเทศคู่คา้ส าคญัของประเทศ สปป. ลาว ในปี พ.ศ. 2552-2553               (สดัส่วน: ร้อยละ) 
ล าดบั ตลาดส่งออก 2552 2553 
1 ไทย 69.13 31.1 
2 เวียดนาม 11.42 12.9 
3 ออสเตรเลีย 8.71 - 
4 สหภาพยโุรป 27 ประเทศ 6.17 - 
5 สหรัฐอาเมริกา 1.70 - 
6 ญ่ีปุ่น 0.75 - 
7 จีน 0.23 2.3 
8 แคนาดา 0.12 - 
ท่ีมา. จาก รายไดม้วลรวมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , โดย ส านกังาน-ส่งเสริมการคา้
ระหวา่งประเทศ ณ เวียงจนัทน์, คน้เม่ือ 20 ตุลาคม 2555, จาก http://www.vt.depthai.info/index  
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ตารางการคา้ไทยกบั สปป. ลาว ปี พ.ศ. 2547-2553(หน่วย: ลา้นบาท) 
ปี มูลค่าการคา้รวมหน่วย: ลา้นบาท อตัราการเปล่ียนแปลง (%) 

มูลค่าการคา้ ส่งออก น าเขา้ ดุลการคา้ มูลค่าการคา้ ส่งออก น าเขา้ 
2547 29,130 23,129 6,001 17,127 21.3 24.3. 11.1 

2548 36,610 29,844 6,767 23,077 25.7 29.0 12.8 
2549 46,432 35,494 10,938 24,556 26.8 18.9 61.6 
2550 51,880 41,602 10,278 31,324 10.5 15.6 -6.0 
2551 77,672 56,030 21,642 34,388 49.4 34.7 110.6 
2552 71,700 53,741 17,959 35,782 -7.7 -4.1 -17.0 
2553 91,542 56,045 15,944 40,101 -8.6 -4.0 -22.0 
ท่ีมา. จาก รายไดม้วลรวมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , โดย ส านกังาน-ส่งเสริมการคา้
ระหวา่งประเทศ ณ เวียงจนัทน์, คน้เม่ือ 20 ตุลาคม 2555, จาก http://www.vt.depthai.info/index  
 
ตารางสถิติทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของ สปป. ลาว ปี พ.ศ. 2549-2553 (มูลค่า: ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

รายการ 
ปี พ.ศ. 
2549 2550 2551 2552 2553 

อตัราการเติบโตของ GDP (ร้อยละต่อ
ปี)  

8.3 7.8 7.8 7.6 7.8 

ผลิตภัณฑ์ประชาชา ติ  GDP (ล้าน
ดอลลาร์)  

3,468 4,213 5,280 5,780 4,720 

อตัราเงินเฟ้อ (ร้อยละต่อปี)   6.8 4.5 7.6 0.03 5.4 
ประชากร (ลา้นคน)  5.7 5.8 6.0 6.1 7.0 
GDP ต่อหวั (ดอลลาร์สหรัฐ)   606 714 875 914 984 
มูลค่าส่งออก (ลา้นดอลลาร์สหรัฐ)  860.1 925.6 1,307.5 1,237.1 822.3 
มูลค่าการน าเขา้ (ลา้นดอลลาร์สหรัฐ)  931.4 916.4 1,364.8 1,065.8 1,053.7 
ดุลการคา้ (ลา้นดอลลาร์สหรัฐ)  (71.3) 9.2 (57.3) 171.3 (231.4) 
ท่ีมา. จาก รายงานวิจยั, โดย สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา, 2555, คน้เม่ือ 15 
สิงหาคม 2555, จาก http://www.itd.or.th 
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ตารางการคา้ระหวา่งประเทศของ สปป. ลาว ในปี พ.ศ. 2550-2553(หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

รายการ 
ปี พ.ศ. 
2550 2551 2553 2553 2554 

การส่งออก 882 923 1,092 1,053 2,767 
การน าเขา้ 1,665 1,403 1,461 2,060 1,551 
ดุลการคา้   -783 -480 -369 -1,007 1,216 
ท่ีมา. จาก รายงานวิจยั, โดย สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา, 2555, คน้เม่ือ 15 
สิงหาคม 2555, จาก http://www.itd.or.th 
 
ตาราง การคา้ระหวา่งประเทศของ สปป. ลาว ในปี พ.ศ. 2548-2553(มูลค่า: ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

ปี 
ปริมาณการคา้รวม ส่งออก น าเขา้ 

ดุลการคา้ 
มูลค่า สดัส่วน (%) มูลค่า (%) มูลค่า (%) 

2548  999.4 0.4 43.3 775.0 32.9 224.4 96.4 550.7 
2549  1,532.3 0.6 53.3 1,016.6 31.2 515.8 129.9 500.8 
2550  1,781.1 0.6 16.2 1,311.1 29.0 470.0 -8.9 841.1 
2551  2,393.0 0.7 34.4 1,776.2 35.5 616.8 31.2 1,159.3 
2552  2,105.3 0.7 -12.0 1,642.6 -7.5 462.7 25.0 1,179.9 
2553  2,885.4 0.8 37.1 2,135.9 30.0 749.4 62.0 1,386.5 
ท่ีมา. จาก รายงานวิจยั, โดย สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา, 2555, คน้เม่ือ 15 
สิงหาคม 2555, จาก http://www.itd.or.th 
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ตารางสินคา้ส าคญัท่ี สปป. ลาว ส่งออกไปประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2550-2554 (มูลค่า: ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

รายการสินคา้ 
ปี พ.ศ. 
2550 2551 2552 2553 2554 

สินแร่โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภณัฑ ์ 286.0 357.7 230.1 310.6 392 
เช้ือเพลิงอ่ืน ๆ  76.1 109.1 92.8 272.1 208.12 
ไมซุ้ง ไมแ้ปรรูปและผลิตภณัฑ ์ 60.0 63.9 56.9 51.0 -17.29 
พืชและผลิตภณัฑจ์ากพืช 9.7 18.4 31.0 29.5 12.24 
ถ่านหิน 4.6 8.9 6.6 13.3 25.12 
ลวดและสายเคบิล 6.6 8.3 9.9 12.3 90.77 
ยานพาหนะอ่ืน ๆ และส่วนประกอบ 5.3 9.3 5.8 11.7 - 
ผกั ผลไม ้ของปรุงแต่งท่ีท าจากผกั ผลไม ้ 2.5 8.9 7.6 10.7 -9.53 
เคร่ืองจกัรไฟฟ้าส่วนประกอบ 4.7 47.9 4.1 7.4 - 
ส่ิงพิมพ ์ 0.5 0.8 0.8 4.3 - 
รวม 456.0 590.6 446.8 722.7 701.43 
ท่ีมา. จาก รายงานวิจัย, โดย สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา, 2555, คน้เม่ือ 15 
สิงหาคม 2555, จาก http://www.itd.or.th 
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ตารางสินคา้ส าคญัท่ี สปป. ลาว น าเขา้จากประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2550-2554(มูลค่า: ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

รายการ 
ปี พ.ศ. 

2550 2551 2552 2553 2554 (ม.ค.) 
น ้ามนัส าเร็จรูป 267.0 395.9 308.0 440.1 48.15 
รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 138.6 187.8 186.5 206.6 15.37 
เคร่ืองจกัรกลและส่วนประกอบของ 82.0 104.9 97.4 168.6 4.86 
เหลก็ เหลก็กลา้และผลิตภณัฑ ์ 100.7 158.8 115.9 144.8 25.40 
เคมีภณัฑ ์ 39.9 59.3 60.5 69.9 6.76 
ผา้ผนื 55.9 69.3 56.7 65.5 48.93 
ยานพาหนะอ่ืน ๆ และส่วนประกอบ 40.2 46.6 33.6 49.9 92.30 
เคร่ืองส าอาง สบู่และผลิตภณัฑ ์ 28.9 37.1 42.8 45.8 6.79 
เคร่ืองด่ืม 30.9 41.1 46.7 37.8 110.28 
ปูนซีเมนต ์ 24.4 30.2 27.9 36.0 - 
รวม 456.0 1,131.3 976.1 1264.9 358.34 
อ่ืน ๆ  493.6 644.9 666.6 871.0 - 
มูลค่ารวม 1,311.1 1,776.2 1,642.6 2,135.9 358.34 
ท่ีมา. จาก รายงานวิจยั, โดย สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา, 2555, คน้เม่ือ 15 
สิงหาคม 2555, จาก http://www.itd.or.th 
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มูลค่าการคา้ชายแดนระหวา่งไทย-สปป. ลาว ในปี พ.ศ. 2543-2554 (มูลค่า: ลา้นบาท) 
ปี พ.ศ. มูลค่าการคา้รวม มูลค่าการส่งออก มูลค่าการน าเขา้ ดุลการคา้ 
2543 21,042.2 16,960.6 4,081.6 12,879.0 
2544 22,076.2 17,656.2 4,420.0 13,236.2 
2545 20,510.8 16,233.1 4,277.7 11,955.4 
2546 21,912.4 17,453.0 4,459.4 12,993.5 
2547 28,805.3 23,792.0 5,013.3 18,778.7 
2548 36,610.4 29,843.7 6,766.7 23,077.0 
2549 46,431.8 35,494.0 10,937.8 24,556.2 
2550 51,880.3 41,602.3 10,278.0 31,324.4 
2551 77,672.1 56,030.2 21,642.0 34,388.2 
2552 71,699.6 53,740.9 17,958.7 35,782.2 
2553 87,191.0 64,117.4 23,073.6 41,043.8 
2554 35,364.4 25,941.7 9,422.6 16.519.1 
ท่ีมา. จาก รายงานวิจยั, โดย สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา, 2555, คน้เม่ือ 15 
สิงหาคม 2555, จาก http://www.itd.or.th 
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ตารางการเปรียบเทียบมูลค่าการคา้ระหว่างประเทศกบัการคา้ชายแดนระหว่างไทย-สปป. ลาว ในปี พ.ศ. 
2543-2554 (มูลค่า: ลา้นบาท) 
ปี พ.ศ. มูลค่าการคา้ระหวา่งประเทศ มูลค่าการคา้ชายแดน 
2543 18,395.6 21,042.2 
2544 22,205.4 22,076.2 
2545 21,104.2 20,510.8 
2546 23,212.6 21,912.4 
2547 27,993.3 28,805.3 
2548 40,090.6 36,610.4 
2549 58,473.2 46,431.8 
2550 61,480.3 51,880.3 
2551 78,963.9 77,672.1 
2552 71,989.4 71,699.6 
2553 91,542.0 87,191.0 
2554 36,475.79 35,364.4 
ท่ีมา. จาก รายงานวิจัย, โดย สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา, 2555, คน้เม่ือ 15 
สิงหาคม 2555, จาก http://www.itd.or.th 
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ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ 
กรณีศึกษา : บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน) 

MARKET EFFICIENCY OF THE MARKET FOR ALTERNATIVE INVESTMENT (mai) 
THE CASE OF  ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

พิสัณห์  วรรณบูรณ์ 1   ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวิจิตร 2 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม  เอ  ไอ  ไดใ้ชข้อ้มูลราคาปิดรายวนัของ
หลกัทรัพย ์ บริษทั เอเชีย กรีน เอนเนอจี จาํกดั (มหาชน)โดยทาํการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี  1  กรกฎาคม  2555  ถึง
วนัท่ี  30  มิถุนายน  2556  ซ่ึงตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษา  ไดแ้ก่  ตวัแปรหุ่นท่ีแสดงถึง  วนัองัคาร  วนัพุธ  
วนัพฤหัสบดี  วนัศุกร์  และวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุด  ส่วนตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ราคาปิด
รายวนัของหลกัทรัพย ์ ในการศึกษาคร้ังน้ี  ไดท้าํการทดสอบทางสถิติโดยใชว้ิธีการสร้างสมการเชิงถดถอย
ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด  ณ  ระดบันยัสําคญั  0.05  จากการทดสอบพบว่า  ไม่มีตวัแปรอิสระใดมีผลต่อ
ราคาปิดของหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  นัน่คือ  ราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นอดีตไม่มีผลต่อราคาปิด
ของหลกัทรัพยใ์นอนาคต  หรือราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นอดีตและอนาคตเป็นอิสระต่อกนั  ฉะนั้นตลาด
หลกัทรัพยเ์อม็  เอ  ไอ  จึงเป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัตํ่า  ทั้งน้ีการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงความ
มีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยเ์อม็  เอ  ไอ  ทั้งในระดบัปานกลางและระดบัสูง 
ค าส าคญั  :  ความมีประสิทธิภาพของตลาด,  ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็  เอ  ไอ  ,  ราคาปิดของหลกัทรัพย ์

ABSTRACT 
 The  study  of  market  efficiency  of  Market  for  Alternative  Investment  (mai)   used  daily  
closing  prices  of  ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED.  This  study  covered  the  
period  from  July  1,  2012  to  June  30,  2013.  Dummy  variables  each  representing  Tuesday,  
Wednesday,  Thursday,  Friday  and  Tuesday  after  Monday  Holidays  were  employed  as  independent  
variables.  Daily  closing  prices  were  utilized  as  dependent  variables.  Multiple  Regression  with  
Ordinary  Least  Squares  (OLS)  was  used  to  analyze  the  data.  According  to  the  statistically  
significant  level  of  0.05,  none  of  the  closing  prices  were  affected  by  independent  variables,  
meaning  that  closing  prices  in  the  past  had  no  impact  on  closing  prices  in the  future,  or  closing  
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prices  in  the  past  and  closing  prices  in  the  future  were  unrelated.  Therefore,  The Market  for  
Alternative  Investment  (mai)   is  a  weak-from  of  efficiency  market.  Further  studies  should  examine  
the  semi-strong  and  strong-from  of  efficiency  market  of  Market  for  Alternative  Investment. 
Keyword  :  Market  Efficiency,  The  Market  for  Alternative  Investment,  Closing  Price   
บทน า 
       ภายใตเ้ศรษฐกิจท่ีเติบโต การพฒันาประเทศจาํเป็นตอ้งมีการลงทุนเพื่อใหมี้การขยายตวัในอุตสาหกรรม
ดา้นต่างๆ และใชเ้งินลงทุนเป็นจาํนวนมากในการพฒันาประเทศ โดยรัฐบาลไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของ
การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการจดัตั้งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยข้ึน 
       และในวนัท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ได้มีการจดัตั้งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งท่ีสองของประเทศไทยข้ึน 
ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (Market for Alternative Investment - mai) มีจุดประสงคก์ารทาํงาน
โดยทัว่ไป เหมือนกบั ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) คือ ทาํหนา้ท่ีเป็นตลาดทุน เพื่อให้กิจการ
ต่างๆ สามารถระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะได ้แต่ตลาดใหม่น้ี จะเนน้ไปท่ีกิจการขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (เอสเอม็อี - SME) และกิจการเก่ียวกบันวตักรรม โดยไดผ้อ่นผนัหลกัเกณฑต่์างๆ ลง เช่น ทุนชาํระแลว้
ขั้นตํ่าของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกั คือ 200 ลา้นบาท ในขณะท่ีขั้นตํ่าของตลาดใหม่ ลดลงเป็น 40 ลา้นบาท 
เป็นตน้ เพื่อเปิดโอกาสใหกิ้จการขนาดเลก็ ท่ีไม่สามารถเขา้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้ไดมี้หนทาง
ในการระดมทุน รวมทั้งสนบัสนุนอุตสาหกรรมการร่วมลงทุน (venture capital) เพื่อเพิ่มจาํนวนบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
      สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาดนั้น นักลงทุนไม่จาํเป็นตอ้งตดัสินใจตามเหตุและผลเสมอไป นัก
ลงทุนอาจจะตดัสินใจทาํส่ิงท่ีเกินหรือตํ่ากว่าความพอดี แต่โดยสุทธิแลว้การกระทาํจะเฉล่ียๆไป ปฏิกริยา
ของนักลงทุนโดยรวมจึงเป็นแบบสุ่ม เพราะฉะนั้นนักลงทุนจะไม่สามารถทาํกาํไรเกินกว่าผูอ่ื้นได ้ทั้งน้ี
ประสิทธิภาพของตลาดนั้นแบ่งออกไดเ้ป็นสามรูปแบบคือ แบบตํ่า Weak Form แบบกลาง Semi-Strong 
Form และแบบสูง Strong Form ความแตกต่างของสมมติฐานทั้งสามแบบนั้นก็ข้ึนอยูก่บัแหล่งของขอ้มูลท่ี
ส่งผลกระทบต่อราคาของสินทรัพยใ์นตลาด 
      ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาถึงความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพย ์mai โดยใชก้รณีศึกษาจากบริษทั 
เอเชีย กรีน เอนเนอจี จาํกดั (มหาชน) เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนท่ีจะตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์
รวมถึงเป็นขอ้มูลสาํคญัในการพฒันาตลาดทุนของไทยในอนาคต 
วตัถุประสงค์ 
     ศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยเ์อม็  เอ ไอ โดยใชก้รณีศึกษาจาก บริษทั เอเชีย กรีน เอน
เนอจี จาํกดั (มหาชน)  ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  1  กรกฎาคม  2555  ถึงวนัท่ี  30  มิถุนายน  2556 
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นิยามศัพท์   
     ราคาปิด  (Closing  Price)   หมายถึง  ราคาของหลกัทรัพยใ์ด ๆ  ท่ีเกิดจากการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
เป็นรายการสุดทา้ยของแต่ละวนั 
     ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ  (Efficient  Market)  หมายถึง  ตลาดท่ีราคาของหลกัทรัพยท์ั้งหลายสะทอ้น
ข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัทรัพยน์ั้นอยา่งรวดเร็วและทัว่ถึง 
แนวคดิ  ทฤษฎี  และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
ขอ้มูลทัว่ไป 
      บริษทั เอเชีย กรีน เอนเนอจี จาํกดั (มหาชน) (องักฤษ: ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY 
LIMITED ช่ือยอ่: AGE) บริษทัก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผูน้าํเขา้และจดั
จาํหน่ายถ่านหินสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
ธุรกิจของบริษทั 
    บริษทั ฯ เป็นหน่ึงในผูน้าํของอุตสาหกรรมถ่านหินในประเทศไทย  เราเป็นบริษทัจดัหาและนาํเขา้ถ่านหิน
สะอาด (clean coal) จากทัว่ทุกมุมโลก  และเรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูน้าํท่ีมีความน่าเช่ือถือดา้นการจดั
จาํหน่ายทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ  ซ่ึงเราสามารถตอบสนองและรองรับความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดใ้นทุกๆ ส่วนทางการขยายตวัในธุรกิจ 
    ทั้งน้ี บริษทั เอเชียกรีน เอนเนอจี จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และมีการบริหารงาน
โดยความร่วมมือของกลุ่มผูบ้ริหารและพนกังานท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญ โดยทีมงานเหล่าน้ีไดร่้วมกนั
เสริมสร้างและพฒันาวฒันธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง และส่งเสริมให้บริษทัมีความเป็นเลิศ จนประสบ
ความสาํเร็จตลอดระยะเวลากวา่ 5 ปีท่ีผา่นมา 
 
แนวคดิการวเิคราะห์ทางเทคนิคและการวเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน   
การวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิคเป็นวิธีการทีใชข้อ้มูลราคาหลกัทรัพยใ์นอดีตนาํมาอธิบายรูปแบบของราคา
หลกัทรัพยท่ี์จะเกิดข้ึนในอนาคตอยา่งมีแบบแผน  ซ่ึงถึงแมว้่านกัลงทุนยงัคงตอ้งรับรู้ถึงขอ้มูลทางเศรษฐกิจ
ของกิจการในอนาคต  แต่พวกเขาก็ยงัคงเช่ือว่าขอ้มูลดังกล่าวไม่ได้ทาํให้การทาํกาํไรจากการซ้ือขาย
หลกัทรัพยป์ระสบความสําเร็จได ้ กุญแจสําคญัของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือ การตอบสนองของราคา
หลกัทรัพยท่ี์มีผลมาจากปัจจยัดา้นอุปสงค ์ และอุปทานของตลาดอยา่งเฉ่ือย ๆ  แนวคิดน้ีจึงเป็นแนวคิดท่ีต่าง
จากตลาดประสิทธิภาพ 
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ทฤษฎีดาว  (Dow  Theory)  ถือเป็นวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีนักลงทุนส่วนใหญ่รู้จกั                   
โดยทฤษฎีน้ีจะอธิบายถึงอิทธิพล  3  อยา่ง  ท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ คือ (อา้งอิงใน 
สุรชยั ไชยรังสินนัท ์,คู่มือการวิเคราะห์ทางเทคนิค) 
 1.  แนวโน้มหลกั  (Primary  Trend)  คือ  การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นระยะยาว               
ซ่ึงอาจใชร้ะยะเวลาหลายปี 
 2.  แนวโนม้รอง  (Secondary  Trend)  คือ  การเบ่ียงเบนของราคาหลกัทรัพยใ์นระยะสั้นออกจาก
แนวโนม้ราคา  และจะค่อย ๆ  ปรับตวัเขา้สู่แนวโนม้ราคา 
 3.  แนวโนม้ยอ่ย  (Minor  Trend)  คือ  การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึนในแต่ละวนั  
ซ่ึงถือวา่ไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพยใ์นระยะยาว 

 ทฤษฎีคล่ืนอิเลียต  (Elliott  Wave  Treory)  เป็นทฤษฎีท่ีปรับเปล่ียนมาจากทฤษฎีดาว  ซ่ึงมี
ส่วนคลา้ยคลึงกนัตรงท่ีอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นดว้ยการเคล่ือนไหวของคล่ืนระยะยาว  และ
ระยะสั้นซอ้นทบักบัอยู่  ถึงแมว้่าจะไม่สามารถเห็นรูปแบบการเปล่ียนแปลงราคาท่ีเกิดข้ึนได ้ แต่สามารถ
พยากรณ์การเปล่ียนแปลงราคาโดยอาศยัวฏัจกัรท่ีเกิดข้ึน (อา้งอิงใน สุรชยั ไชยรังสินนัท ์ ,คู่มือการวิเคราะห์
ทางเทคนิค) 
                             ทฤษฎีคล่ืนคอนดราเทียฟ  (Condratieff  Wave  Treory)  เป็นการเปล่ียนแปลงคล่ืนใหญ่
ของเศรษฐกิจท่ีกินเวลา  48  ถึง  60  ปี  ถึงแมร้ะยะเวลาจะยาวนานมากแต่ยงัคงลกัษณะคล่ืนหลกัหรือ
แนวโนม้ตามทฤษฎีดาว  ทฤษฎีคล่ืนคอนดราเทียฟยากท่ีจะทดสอบในทางปฏิบติั  เน่ืองจากรอบระยะเวลา
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ียาวนานถึง  50  ปี  จึงไม่สามารถหาขอ้มูลการทดสอบไดเ้พียงพอ (อา้งอิงใน 
สุรชยั ไชยรังสินนัท ์,คู่มือการวิเคราะห์ทางเทคนิค) 
 การใชว้ิธีแรงผลกัสัมพนัธ์  (Relative  Strength) (อา้งอิงใน สุรชยั ไชยรังสินนัท ์ ,คู่มือการวิเคราะห์
ทางเทคนิค)นกัลงทุนจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตลาดหรือหุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกนัในช่วงเวลาท่ี
ผา่นมา  เช่น  การใชอ้ตัราส่วนราคาหุ้นต่อตวัช้ีวดัในตลาด  หากอตัราส่วนน้ีสูงจะทาํให้มีแรงผลกัสัมพนัธ์  
และแรงผลกัน้ีจะอยูใ่นช่วงเวลาหน่ึงท่ีสามารถเห็นโอกาสในการทาํกาํไรได ้
          การอธิบายดว้ยเส้นแนวตา้นหรือเส้นแนวรับ (Resistance  or  Support  Level) (อา้งอิงใน สุรชยั ไชย
รังสินนัท ์,คู่มือการวิเคราะห์ทางเทคนิค)  เป็นการอธิบายวา่ราคาหุน้ท่ีปรับตวัเกินจากแนวตา้นแลว้จะไม่สมา
รถปรับสูงต่อข้ึนไปไดอี้ก  ในทางตรงกนัขา้มหากปรับ ตํ่ากวา่แนวรับไปแลว้จะไม่สามารถตํ่าไปกว่าน้ีไดอี้ก  
ซ่ึงเกิดจากปัจจยัดา้นจิตวิทยาของนกัลงทุนในตลาด 
 จะเห็นไดว้่าราคาหลกัทรัพยแ์ละปริมาณการซ้ือขาย  ถือเป็นขอ้มูลท่ีถูกเปิดเผยและไม่มีค่าใชจ่้าย  
ซ่ึงขอ้มูลท่ีเกิดจากการวิเคราะห์ในอดีตจึงถูกรวมเขา้ไปหรือสะทอ้นในราคาหลกัทรัพยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
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ในขณะท่ีนักลงทุนแข่งขนักันเพื่อนําขอ้มูลในอดีตไปหากาํไรนั้น  ไดก่้อให้เกิดแรงผลกัต่อราคาข้ึนไป
จนกระทัง่ไม่สามารถไดรั้บผลตอบแทนท่ีเกินปกติได ้
 การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานนั้นจะอาศยัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการและส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ  ท่ีส่งผล
กระทบ  เช่น  สภาวะเศรษฐกิจ  สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรม  เป็นตน้  เป้าหมายของการประเมินดว้ย
ปัจจยัพื้นฐาน  คือ  การหาราคาท่ีสะทอ้นว่าผูล้งทุนจะไดรั้บกระแสเงินสดจากหลกัทรัพยน์ั้นคิดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนัเท่ากบัเท่าไร  ซ่ึงถา้คาํนวณไดมี้มูลค่าสูงกวา่ราคาตลาด  นกัลงทุนกจ็ะซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น 
 การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานมกัเร่ิมดว้ยการศึกษากาํไรในอดีต  ควบคู่ไปกบัการพิจารณารายงานทาง
การเงินของกิจการ  ไดแ้ก่  งบกาํไรขาดทุน  งบดุล  งบกระแสเงินสด  งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของ
ผูถื้อหุ้นหรืองบกาํไรสะสม  และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  เพื่อคน้หาว่ามูลค่าปัจจุบนัของกิจการ
สอดคลอ้งกบัมูลค่าท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตหรือไม่  (Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan J. Marcus, 2008.pp. 
362-363  อา้งถึงใน วิกรม เกษมวฒิุ ,2537,หนา้ 53) 
           ทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาด   
 สมมติฐานของตลาดประสิทธิภาพ  (Efficient  Market  Hypothesis  :  EMH)  สาํหรับใชก้บันโยบาย
ลงทุนนั้นมีทั้งงานวิจยัท่ีมีทั้งสนบัสนุนและเห็นแยง้กบัแนวคิดตลาดประสิทธิภาพ  นกัวิชาการจาํนวนมาก
อธิบายการเบ่ียงเบนไปจากตลาดประสิทธิภาพว่าเกิดจากการท่ีนักลงทุนตดัสินใจลงทุนอย่างไร้เหตุผล  
ดงันั้นแนวคิดน้ีจึงมุ่งศึกษารูปแบบของพฤติกรรมการลงทุนและไดป้ระเมินทฤษฎีตลาดประสิทธิภาพ  โดย
อาศยัจากผลตอบแทนหลกัทรัพย ์
 ความเป็นไปของตลาดหลักทรัพย์มักถูกมองว่าเป็นการเปล่ียนแปลงเชิงสุ่ม  หมายถึง  ราคา
หลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนไปเม่ือมีข่าวสารใหม่เขา้มา  ดงันั้น  การเปล่ียนแปลงเชิงสุ่มจึงเป็นปรากฏการณ์ราคา
ปกติท่ีตอ้งปรับตวัสะทอ้นข่าวใหม่เสมอ  (Elton, Gruber, Brown and Goetzmann, 2011, p. 396)  ตลาด ท่ี
สามารถคาดการณ์ว่าราคาจะเปล่ียนไปอย่างไรนั้นถือว่าเป็นตลาดท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เพราะการท่ีสามารถ
พยากรณ์ไดน้ั้น หมายถึง การท่ีราคาไม่ไดส้ะทอ้นขอ้มูลข่าวสารท่ีมีทั้งหมด ดงันั้น สมมติฐานของตลาด
ประสิทธิภาพจึงถือวา่ ราคาหลกัทรัพยท่ี์เปล่ียนแปลงไปนั้นไดส้ะทอ้นขอ้มูลข่าวสารไปทั้งหมดแลว้ 
 สมมติฐานของตลาดประสิทธิภาพไดแ้บ่งออกเป็น  3  รูปแบบ 
 1.  ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า  (Weak-form  Efficient  Market)  มีลกัษณะสาํคญัคือ  ราคา
หลกัทรัพยไ์ดส้ะทอ้นทุกขอ้มูลข่าวสารท่ีสามารถหาจากการซ้ือขายในตลาด  โดยราคาหลกัทรัพยมี์การ
เคล่ือนไหวอย่างสุ่มและมีความยืดหยุ่นตํ่า  เน่ืองจากนักลงทุนสามารถศึกษาขอ้มูลด้านราคาได้อย่าง               
เท่าเทียมกนัและขอ้มูลดา้นราคามีนอ้ยจึงไม่มีนกัลงทุนรายใดสามารถเอาเปรียบจากขอ้มูลดา้นราคาได ้ ทาํ
ใหก้ารเปล่ียนแปลงของราคาในอดีตเป็นไปโดยไม่อาจพยากรณ์ได ้ ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัตํ่าน้ี ถือ
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ว่าขอ้มูลดา้นราคาและปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นอดีตไม่สามารถนาํใชเ้ป็นแนวทางในการคาดคะเน
แนวโนม้ราคาในอนาคตได ้ ดงันั้นตลาดประเภทน้ีจึงเนน้ให้นกัลงทุนซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์มีราคาเท่าหรือตํ่า
กว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงของตลาดท่ีมีการคาดคะเนไวแ้ละถือหลกัทรัพยน์ั้นไวร้อให้ราคาสูงข้ึน  ซ่ึงนอกจากจะ
ไดรั้บกาํไรจากส่วนต่างของราคาแลว้ยงัไดรั้บเงินปันผลอีกดว้ย  การทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาด
ในระดบัน้ีจึงเป็นการทดสอบวา่  ขอ้มูลข่าวสารดา้นราคาในอดีตสามารถท่ีจะใชค้าดคะเนราคาหลกัทรัพยใ์น
อนาคตไดห้รือไม่โดยพิจารณาจากความคลาดเคล่ือนท่ีมีความสมัพนัธ์กนั  (Serial  Correlation) 
 2.  ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดบัปานกลาง  (Semistrong-form  Efficient  Market)  มีลกัษณะสาํคญั
คือ  ราคาหลกัทรัพยจ์ะสะทอ้นทุกขอ้มูลข่าวสารสาธารณะท่ีเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานในอนาคตไปแลว้  
ดงันั้น  ราคาดุลยภาพจะเปล่ียนแปลงไป  เม่ืออุปสงคแ์ละอุปทานของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนไปเม่ือมีการรับขอ้มูล
ข่าวสารใหม่ ๆ  จนกระทัง่เกิดดุลยภาพใหม่  เช่น  ถา้บริษทัใดประกาศแตกหุน้  (Slits  Par)  ข่าวสารเหล่าน้ี
จะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนทัว่ไปอยา่งรวดเร็ว  โดยนกัลงทุนจะประเมินมูลค่าของอตัราผลตอบแทนท่ี
คาดหวงัและราคาหลกัทรัพยก์จ็ะปรับตวัทนัทีในระหว่างท่ีมีขอ้มูลข่าวสารใหม่น้ีนกัวิเคราะห์การลงทุนจะมี
การประเมินมูลค่าหลกัทรัพยใ์หม่อยูต่ลอดเวลา  ซ่ึงการประเมินน้ีถือวา่เป็นการประเมินมูลค่าขั้นพื้นฐาน 
 Sarkis J. Khoury  (1983), p. 84  ไดแ้สดงความเห็นไวว้่า  โดยทัว่ไปแลว้มีผลลพัธ์ท่ีสอดคลอ้งกบั
ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดบัปานกลาง  คือการนกัลงทุนสามารถบ่งช้ีไดว้่าราคาหลกัทรัพยส์ามารถปรับตวั
ไดใ้นระยะสั้นหลงัจากมีการประกาศแตกหุ้น  ดงันั้นจึงทาํให้นักลงทุนไม่สามารถไดรั้บกาํไรท่ีเกินปกติ  
(Abormal  Profits)  นอกจากนั้นยงัอาจมองว่าเหตุการณ์กล่าวยงัไม่สามารถตีความว่าเป็นตลาดท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงไดอ้ยา่งชดัเจน  เพราะยงัคงมีผูท่ี้ไดรั้บขอ้มูลภายใน  (Inside  Information)  สามารถสร้าง
กาํไรส่วนเกินจากการแตกหุน้ดงักล่าวได ้
 กล่าวโดยสรุปไดว้่าตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีรูปแบบน้ีจะมีการนาํขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นมา
คาํนวณราคาพื้นฐานของหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัอยา่งรวดเร็ว  ดงันั้นการทดสอบความมีประสิทธิภาพในระดบัน้ี
เป็นการทดสอบเก่ียวกับขอ้มูลข่าวสารท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะชนท่ีออกมาใหม่ทาํให้ราคาหุ้นปรับตัว
ตอบสนองต่อขอ้มูลข่าวสารท่ีเขา้มา 
 3.  ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดบัสูง  (Strong-form  Efficient  Market)  มีลกัษณะสาํคญัคือ  ราคา
หลกัทรัพย์สะทอ้นทุกข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจการทั้ งหมดไปแลว้ถึงแมจ้ะเป็นข่าวสารท่ีทราบเฉพาะ
ผูบ้ริหารภายในกต็าม  ดงันั้นตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพในระดบัน้ี ราคาเป็นตวัสะทอ้นขอ้มูลข่าวสาร
ใหม่ทุกชนิด  ไม่เพียงแต่เป็นขอ้มูลท่ีเผยแพร่ต่อนกัลงทุนเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงขอ้มูลภายในเพื่อสร้างกาํไรท่ี
ปกติได ้ ถึงแมจ้ะมีขอ้มูลภายในก็ไม่สามารถนาํมาใชส้ร้างราคาได ้ เพราะทุกคนรู้ขอ้มูลภายในอยา่งรวดเร็ว
เหมือนกนั 
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ในการประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริง โดยการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน เบ้ืองตน้ในการตดัสินใจลงทุนอยา่งมี
เหตุผล และเป็นการหามูลค่าท่ีแทจ้ริงนั้นจะถูกกาํหนดจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ ประกอบดว้ยการวิเคราะห์
เศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์บริษทั  โดยการวิเคราะห์แต่ละปัจจยัมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
1.การวิเคราะห์เศรษฐกิจ (Economic analysis)  (อา้งถึงใน วิกรม เกษมวฒิุ ,2537,หนา้ 74) 
1.1.วงจรธุรกิจ การพิจารณาวงจรธุรกิจจะช่วยให้เขา้ใจลกัษณะ และวฎัจกัรการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 
(Business cycle) ซ่ึงมีดว้ยกนั 4 สภาวะดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1 

วงจรธุรกิจ วงจรทางการเงิน 
1.ภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรือง (Boom or prosperous) 1.ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) 
2.ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) 2.ภาวะเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจถดถอย (Stagflation) 
3.ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า (Depression) 3.ภาวะเงินฝืด และเงินตึงตวั (Deflation and tight 

money) 
4.ภาวะเศรษฐกิจฟ้ืนตวั (Recovery) 4.ภาวะเงินคลายตวั (Reflation) 
 
    ท่ีมา .จากนักลงทุนผูช้าญฉลาด (พิมพค์ร้ังท่ี2 ,หน้า 74) โดย วิกรม เกษมวุฒิ ,2537,กรุงเทพมหานคร :
สาํนกัพิมพเ์บ้ียฟ้า. 
1.2 เคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจ (Economic indicators) การเปล่ียนแปลงของตวัแปรทางเศรษฐกิจประกอบดว้ย 
       1.2.1.อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัระดบัราคาหุ้น เน่ืองจากการ
ขยายตวัจะทาํใหค้วามสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัเพิ่มข้ึน 
       1.2.2.อตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัภาวะของตลาดหลกัทรัพย ์เน่ืองจากอตัราเงิน
เฟ้อท่ีอยูใ่นระดบัสูงจะทาํให้อาํนาจการซ้ือของเงินลดลง ซ่ึงก็คือ อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงจะอยูใ่นระดบั
ตํ่า ถึงแมว้า่อตัราผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินจะอยูใ่นระดบัสูงกต็าม 
1.3.การขาดดุลบญัชีเดินสะพดั มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัภาวะตลาดหลกัทรัพย ์เน่ืองจาก การ
ขาดดุลบญัชีเดินสะพดัของประเทศหมายถึง การสูญเสียเงินตราต่างประเทศไป ทาํใหเ้งินทุนสาํรองระหว่าง
ประเทศลดลง ซ่ึงจะมีผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และทาํใหร้าคาหุน้ลดลง 
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1.4. อตัราดอกเบ้ีย โดยทัว่ไปอตัราดอกเบ้ียจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัภาวะตลาด และการ
ลงทุน เม่ืออตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน ยอ่มหมายถึงอตัราผลตอบแทนในตลาดเงินจะสูงกวา่ในตลาดหลกัทรัพย ์จึงมี
การโอนยา้ยเงินไปลงทุนในตลาดเงินมากข้ึนส่งผลใหร้าคาหุน้ลดลง 
1.5 นโยบายทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
1.6.นโยบายการคลงั (Fiscal policy)เป็นการดาํเนินการดา้นรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล การก่อหน้ี
สาธารณะผา่นกระบวนการ การจดัทาํงบประมาณและภาษี เพื่อรักษาเสถียรภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจให้
เหมาะสม โดยใชม้าตรการดา้นภาษี(Taxation) และการใชจ่้ายของรัฐบาล (Government  expenditure) 
2.การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry  analysis) เป็นขั้นท่ี 2 ท่ีผูล้งทุนจะตอ้งวิเคราะห์ว่า ในแต่ละ
อุตสาหกรรมจะไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจอยา่งไร หรือแนวโนม้ในอนาคตสาํหรับ
อุตสาหกรรมนั้นๆเป็นอยา่งไร โดยพิจารณาจากปัจจยัดงัน้ี 
2.1. ประเภทของอุตสาหกรรม การวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรม และโครงสร้างทางอุตสาหกรรมวา่มีความผนั
แปรต่อกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจเพียงใด (วิกรม เกษมวฒิุ ,2537,หนา้ 103) 
2.2.วงจรชีวิตของอุตสาหกรรม ผูล้งทุนจะตอ้งวิเคราะห์อุตสาหกรรมแต่ละประเภทว่าอยูใ่นช่วงใดของวงจร
ชีวิตอุตสาหกรรม และจะมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร โดยสามารถแบ่งเป็น 4 ระยะคือ 
     2.2.1 อุตสาหกรรมขั้นแรก (Pioneering stage) เป็นระยะแห่งการบุกเบิกเปิดตวัสินคา้ และบริการ 
    2.2.2 อุตสาหกรรมขั้นขยายตวั (Expansion stage)เป็นช่วงท่ีอุตสาหกรรมมีการขยายตวัสูง ความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคสูง และมีการแข่งขนัท่ีไม่มากนกั 
   2.2.3 อุตสาหกรรมข้ึนครองตลาด (Mature growth) ระยะน้ีตลาดจะมีการขยายตวัค่อนขา้งสูง มีการแข่งขนั
สูงเน่ืองจากมีผูป้ระกอบการมากราย ทาํใหมี้การพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑม์ากข้ึน 
   2.2.4 อุตสาหกรรมขั้นอ่ิมตวั (Stabilization stage)เป็นระยะท่ีการดาํเนินกิจกรรมเร่ิมมีความอ่ิมตวั มีการ
แข่งขนัท่ีรุนแรงเพื่อแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดทาํใหอ้ตัราการเติบโตของผลกาํไรลดลงเร่ือยๆ 
2.3 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ไดแ้ก่โครงสร้างของตลาดมีการผกูขาดหรือไม่ มีการแข่งขนัเป็น
อยา่งไร 
2.4 นโยบายจากภาครัฐบาล สามารถดูไดจ้ากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัต่างๆ โดยท่ีผู ้
ลงทุนจะตอ้งวิเคราะห์ท่าที และนโยบายจากรัฐบาลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่ีกาํลงัวิเคราะห์อยูใ่น
ขณะนั้นว่าเป็นอยา่งไร เช่น มาตรการส่งเสริมการลงทุนมีทิศทางเป็นอยา่งไร การสนบัสนุนทางการเงินเป็น
อยา่งไร การยกเวน้ภาษีและมาตรการดา้นต่างๆ 
3. การวิเคราะห์บริษทั (Company analysis) เป็นการวิเคราะห์ขั้นสุดทา้ยของปัจจยัพื้นฐานดา้นการลงทุนใน
หุ้นของแต่ละบริษทั คือวิเคราะห์เป็นรายบริษทัในอุตสาหกรรมท่ีเลือกไว ้เพื่อพิจารณาถึงสภาวะผลการ
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ดาํเนินงาน และแนวโนม้ในอนาคต เพื่อนาํมาคาํนวณมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุน้ ซ่ึงจะทาํใหผู้ล้งทุนไดท้ราบถึง
ความเส่ียงทางธุรกิจ และการเงินเป็นอยา่งไร โดยพิจารณาได ้2 ลกัษณะคือ 
3.1 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) ซ่ึงแยกไดด้งัน้ี 
   3.1.1 คุณภาพของผูบ้ริหาร 
   3.1.2 ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
3.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis)เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานทางตวัเลขจากงบการเงิน
ของธุรกิจท่ีผ่านมา และในปัจจุบนัเป็นสาํคญั ไดแ้ก่งบกาํไรขาดทุน งบดุล โดยมีเคร่ืองมือท่ีสําคญัคือ การ
วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial ratio) เพื่อวิเคราะห์ความสามารถของบริษทัเม่ือเปรียบเทียบกบั
คู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
           ทฤษฎี  The  January  Effect (อา้งถึงใน วิชญาดา  ถนอมชาติ ,2551) 
 ปรากฏการณ์เดือนมกราคมนั้น  มีความเก่ียวพนักบัภาระภาษีท่ีตอ้งจ่ายในการขายหุ้นตอนส้ินปี  
โดยเช่ือว่านักลงทุนจะขายหุ้นท่ีมีราคาลดตํ่าลงจากราคาในเดือนก่อนหน้าน้ีเพื่อให้รับรู้ผลกาํไรขาดทุน   
ก่อนส้ินปี  และนกัลงทุนจะไม่นาํเงินท่ีไดน้ั้นไปลงทุนถึงปีถดัไป  ดงันั้นอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาด จึง
สูงข้ึนในเดือนมกราคม  สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีผ่านมาซ่ึงพบว่าอตัราส่วนการซ้ือต่อการขายของ          นกั
ลงทุนมีค่าตํ่าในเดือนธนัวาคมและสูงข้ึนในเดือนมกราคม  ปรากฏการณ์ดงักล่าวมกัพบในกลุ่ม           หุ้น
ขนาดเลก็ (Small  Firm  in January  Effect)  แต่คาํอธิบายดงักล่าวยงัไม่สามารถอธิบายไดช้ดัเจน  เน่ืองจาก  
ปรากฏการณ์น้ีเกิดจากอุปสงคท่ี์สร้างข้ึนมา  จึงควรเกิดแรงขายทางลบในเดือนธนัวาคมเน่ืองจากแรงจูงใจท่ี
ตอ้งการผลขาดทุน  หมายความว่า  หากเดือนมกราคมมีผลตอบแทนสูงข้ึน  ควรพบว่าเดือนธันวาคมมี
ผลตอบแทนท่ีตํ่าลง  และหากนักลงทุนทราบถึงปรากกฎการณ์เดือนมกราคมว่าจะทาํให้    หุ้นขนาดเล็กมี
ผลตอบแทนสูงกว่าปกติก็จะเขา้ซ้ือหุ้นในช่วงเดือนธันวาคม  จึงกลายเป็นว่าแรงซ้ือหุ้นจะกลบัมาแรงใน
เดือนธันวาคมแทน  โดยถา้นักลงทุนใชเ้หตุผลน้ีจะทาํให้ไม่มีปรากฏการณ์เดือนมกราคมท่ีมีผลตอบแทน
มากกวา่ปกติเหลืออยู ่
 ทฤษฎี  Day  of  The  Week  Effect 
 Robert A. Strong. (2009, pp. 258-259)  ไดอ้ธิบายวา่  วนัจนัทร์ถือเป็นวนัท่ีหลกัทรัพยส์ามารถสร้าง
ผลตอบแทนไดน้อ้ยท่ีสุดหรืออาจติดลบ  วนัพุธและวนัศุกร์ถือเป็นวนัท่ีดีท่ีสุดโดยหลกัทรัพยส์ามารถสร้าง
ผลตอบแทนได้สูงสุด  ในขณะท่ีวนัองัคารและวนัพฤหัสบดีมีค่าผลตอบแทนอยู่กลาง ๆ  จากคาํอธิบาย
ดังกล่าวเกิดจากผลลพัธ์ของการวิจัยของตลาดหลกัทรัพย ์ S&P500  ระหว่างเดือนกรกฎาคม  ถึงเดือน
ธนัวาคม  ค.ศ.  1978  โดยผลการศึกษาพบว่าค่าเฉล่ียของผลตอบแทนในวนัจนัทร์ติดลบถึงร้อยละ  0.134  
ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวไม่ควรเกิดข้ึนในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 
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  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
              พรจิตรา  จวบฤกษ์เย็น  และธนโชติ  บุญวรโชติ (2556)  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนแต่ละประเภทและอตัราผลตอบแทนจากดชันีหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยแบ่งนกัลงทุนออกเป็น  4  ประเภท  คือ  นกัลงทุนต่างประเทศ  นกัลงทุนสถาบนั  นกั
ลงทุนรายย่อย  และบญัชีบริษทัหลกัทรัพย ์ โดยใชข้อ้มูลรายวนัตั้งแต่วนัท่ี  3  มกราคม  2549  ถึงวนัท่ี  30  
ธนัวาคม  2553  ทาํการวิเคราะห์ดว้ยแบบจาํลอง  3  แบบ  คือ  แบบจาํลอง Generalized  Autoregressive  
Conditional  Heteroskedasticity  (GARCH)  ผลการศึกษา  พบว่า  ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนกั
ลงทุนทั้ ง 4 ประเภท  มีผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ จึงสะทอ้นให้เห็นว่าตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยยงัมีประสิทธิภาพในระดบัอ่อน  และปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น          วนัก่อนหนา้น้ีของ
นกัลงทุนต่างประเทศ  นักลงทุนสถาบนั  และนกัลงทุนรายย่อย  ยงัส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ 
ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ขา้มช่วงเวลาซ่ึงสนับสนุนแนวคิดท่ีว่านักลงทุนแต่ละกลุ่มรับรู้ขอ้มูลไม่พร้อมกนั  
หรือกล่าวไดว้า่อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความ
อ่อนไหวจากปริมาณซ้ือสุทธิหลกัทรัพยจ์ากนกัลงทุนแต่ละประเภท 
 วรรณรพี  บานช่ืนวิจิตร  และสุนิสา  ชูช่ืน (2556)  ไดศึ้กษาถึงความมีประสิทธิภาพของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ  (Secondary Data)  ซ่ึงเป็นราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์ จาํนวน  17  หลกัทรัพย ์ ท่ีอยูใ่น  SET100  ตั้งแต่วนัท่ี  4  มกราคม  2553  ถึง  
วนัท่ี  30  ธนัวาคม  2553  ซ่ึงไดท้ดสอบตามแบบจาํลองของ Jarrett  and Kyper  ดว้ยสมการถดถอยเชิงซอ้น  
(Multiple  Regressions)  โดยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด  (Ordinary  Least  Square)   ผลการศึกษาพบว่า  ตวัแปร
อิสระซ่ึงไดแ้ก่  วนัองัคาร  วนัพุธ  วนัพฤหสับดี  วนัศุกร์  และวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยดุไม่มี
อิทธิพลต่อราคาปิดของตลาดหลกัทรัพยร์ายวนั ณ ระดบันยัสาํคญั 5% แสดงว่าราคาหลกัทรัพยใ์นอดีตไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยใ์นอนาคต  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดบัตํ่า 
           ฐานัสต์ อานนท์กิจพานิช และสุรชัย จันทร์จรัส.ไดท้าํการทดสอบประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลราคาหลกัทรัพยร์ายกลุ่มอุสาหกรรม 8 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย 24 กลุ่ม 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2549 โดยทาํการทสอบโดยแบบจาํลอง GARCH ผล
การศึกษาพบว่า ราคาหลกัทรัพยร์ายกลุ่มของกลุ่มอุตสาหกรรมยอ่ย 15 กลุ่ม จากทั้งมด 24 กลุ่มท่ีแสดงถึง
การมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสะทอ้นว่าตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศไทยมีประสิทธิภาพ นั่นคือไม่สามารถใชข้อ้มูล
ราคาหลกัทรัพยใ์นอดีตมาพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยใ์นอนาคตได ้หรือกล่าวไดว้่าราคาหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนั
ไดส้ะทอ้นขอ้มูลการซ้ือขายในอดีตเรียบร้อยแลว้ 
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          ศิริรัตน์ ใจสมิง (2550) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ ใชข้อ้มูลทุติย
ภูมิเป็นอนุกรมเวลารายเดือน ตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2545 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 จ านวน 57 
เดือน โดยวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration) การปรับตวัเชิงดุลยภาพระยะสั้น
(Error Correlation Model) ผลการศึกษาพบว่าดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอมีความสัมพนัธ์ระยะ
ยาวทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยส่วน
อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือนและอตัราแลกเปล่ียนระหว่างดอลล่าร์สหรัฐกบัเงินมีทิศทางตรงกนั
ขา้มกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอซ่ึงตรงกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไวย้กเวน้ดชันีราคาผูบ้ริโภคไม่เป็น
ตามสมมุติฐานโดยมีทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ 
        อานนท์ ธัชศฤงคารสกลุ (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีกาํหนดดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิงเศรษฐมิติ โดยใชข้อ้มูลรายเดือนจาํนวน 58 ตวัอยา่ง ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 
พ.ศ. 2544 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 ซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ โดยการสร้างสมการเชิงซอ้น (multiple 
regression) และใชก้ารวิเคราะห์วิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares--OLS) ในการวิเคราะห์หา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ละตวัแปรอิสระต่าง ๆ ผลการประมาณค่าสมการดงักล่าวขา้งตน้ 
แสดงว่าตวัแปรอิสระทุกตวัในสมการ คือ ปริมาณเงินในประเทศ ดชันีราคาภาคอุตสาหกรรม อตัราเงินเฟ้อ 
อตัราแลกเปล่ียน อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะ 1 เดือน มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียไทยกบัสหรัฐอเมริกา มีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั
ในการกาํหนดตวัแปรตามคือ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กบัตวัแปรอิสระทุก
ตวัมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามในทิศทางเดียวกนักบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ โดยตวัแปรอิสระสามารถอธิบาย
ตวัแปรตามไดร้้อยละ 97.77 (R2= 0.9777) แบบจาํลองท่ีใชใ้นการวิเคราะห์มีความเหมาะสมอยา่งมีนยัสาํคญั 
(F-statistic= 313.52) และค่า Durbin-Watsonเท่ากบั 1.8148 ซ่ึงอยูใ่นช่วงท่ีไม่สามารถสรุปไดว้่าเกิดปัญหา
สหสัมพนัธ์ในตวั (autocorrelation) ของตวัผดิพลาดคลาดเคล่ือน(error terms)  
       อรรถสิทธ์ิ บุตรพรหม (2547) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีกาํหนดการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ของนกัลงทุนรายยอ่ย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) อนุกรมเวลา (time series) ประเภทรายเดือน 
ระหว่างเดือน มกราคม 2544 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 รวมระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน โดยใชว้ิธีทางสถิติเพื่อ
แสดงความสัมพนัธ์ในรูปของสมการถดถอยเชิงซอ้น อยูใ่นรูปของ logarithm และประมาณค่าโดยวิธีกาํลงั
สองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) ผลการศึกษาปัจจยัท่ีกาํหนดการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยของนกัลงทุนรายยอ่ย จะพบว่า ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่าการ
ซ้ือหลกัทรัพยสุ์ทธิของนกัลงทุนต่างประเทศและดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์จะมีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าการ
ซ้ือหลกัทรัพยสุ์ทธิของนกัลงทุนรายยอ่ยในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงตรงตามสมมิฐานท่ีตั้งไว ้ ณ ระดบัความ
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เช่ือมัน่ 99% และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประเภทออมทรัพยจ์ะมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าการซ้ือหลกัทรัพยสุ์ทธิ
ของนกัลงทุนรายยอ่ยในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99% ส่วน
ดชันีราคาผูบ้ริโภคกบัมูลค่าการซ้ือหลกัทรัพยสุ์ทธิของนกัลงทุนรายย่อยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั
ขา้ม ซ่ึงไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99% ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากช่วงท่ีศึกษา จะพบว่า 
ประเทศไทยกาํลงัประสบกบัวิกฤตการณ์ราคานํ้ ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัขั้นพื้นฐานใน
การผลิตของประเทศ  
 
ระเบียบวธีิการศึกษาและผลการศึกษา 
 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาความมีประสิทธิภาพระดับตํ่าของตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)            
โดยใชแ้บบจาํลองตาม  Jarrett  and  Kyper  (2006)  ดงัแสดงในสมการท่ี  1  โดยการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูล
ทุติยภูมิ  (Secondary  Data)  ราคาปิดของหลกัทรัพยร์ายวนั  และตวัแปรหุ่น  วนัองัคาร  วนัพุธ วนัพฤหสับดี  
วนัศุกร์  และวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยดุ  โดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี  1  กรกฎาคม  2555  จนถึง
วนัท่ี  30  มิถุนายน  2556  ของหลกัทรัพยบ์ริษทั เอเชียกรีน เอนเนอจี จาํกดั (มหาชน)  โดยการศึกษาน้ีได้
รวบรวมขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และใช้วิธีการสร้างสมการเชิงถดถอย  (Multiple  
Linear  Regressions)  ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด  (Ordinary  Least  Square  :  OLS) 
 
 
 
โดยท่ี AGE  =  ราคาปิดของหลกัทรัพยข์องบริษทั เอเชียกรีน เอนเนอจี จาํกดั (มหาชน)  ณ  เวลา  t 
  TUE  =  ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร  (1  คือ  วนัองัคาร  หรือ  0  เม่ือไม่ใช่วนัองัคาร) 
  WED =  ตวัแปรหุ่นวนัพธุ  (1  คือ  วนัพธุ  หรือ  0  เม่ือไม่ใช่วนัพธุ) 
  THU  =  ตวัแปรหุ่นวนัพฤหสับดี  (1  คือ  วนัพฤหสับดี  หรือ  0  เม่ือไม่ใช่วนัพฤหสับดี) 
  FRI  =  ตวัแปรหุ่นวนัศุกร์  (1  คือ  วนัศุกร์  หรือ  0  เม่ือไม่ใช่วนัศุกร์) 
  TAH  =  ตวัแปรหุ่นวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยดุ  (1  คือ  วนัองัคาร  หรือ  0  
เม่ือไม่ใช่วนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยดุ) 

AGE  =  C + b1TUE  + b2WED + b3THU + b4FRI + b5TAH 
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ตารางท่ี  1  สรุปค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั เอเชียกรีน เอนเนอจี 
จาํกดั (มหาชน)   

       
      ตารางท่ี  1  แสดงผลการศึกษาของบริษทั เอเชียกรีน เอนเนอจี จาํกดั (มหาชน)  จากการศึกษาพบว่า 
บริษทัฯ  มีค่า  P-Value  ของสถิติ  F  เท่ากบั  0.997158  ซ่ึงมากกว่า  0.05  จึงทาํให้ไม่สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั  นัน่คือ  ไม่มีตวัแปรอิสระใดท่ีสามารถอธิบายตวัแปรตามได ้ โดยบริษทัฯ  มีค่า  P-Value  
ของสถิติ t  ของค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรหุ่นวนัองัคาร  (TUE)  วนัพุธ  (WED)  วนัพฤหสับดี  (THU)  วนั
ศุกร์  (FRI)  และวนัองัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยดุ  (TAH)  มีค่ามากกว่า  0.05  แสดงว่า  ตวัแปร
อิสระแต่ละตวัไม่มีอิทธิต่อราคาปิดของหลกัทรัพย ์ ณ  ระดบันยัสาํคญั  0.05  นอกจากน้ี  ค่า  R2  ท่ีไดจ้าก
สมการมีค่านอ้ยกวา่  1  เป็นอยา่งมาก  แสดงวา่  ตวัแปรหุ่นวนัองัคาร  วนัพธุ  วนัพฤหสับดี  วนัศุกร์  และวนั
องัคารหลงัจากวนัจนัทร์ท่ีเป็นวนัหยุดสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาปิดหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  
ไดเ้พียง  0.1343 %  เท่านั้น 
 
สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
         ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพเช่ือว่า  การท่ีตลาดสามารถรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ  สะทอ้นเขา้ไปใน
รูปแบบของราคาหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว  โดยท่ีการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นแต่ละ
ช่วงเวลา  ถือเป็นการสะทอ้นขอ้มูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึนแลว้  ซ่ึงความสัมพนัธ์ของความมีประสิทธิภาพทั้ง  3  
ระดบัจะมีความสมัพนัธ์กนั  คือ  ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบักลางและระดบัสูงจาํเป็นตอ้งมีพื้นฐานมาก
จากตลาดท่ีมีประสิทธิภาพตํ่าทั้งในดา้นของความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย ์ ปริมาณการซ้ือขายขอ้มูล
ภายในท่ีเปิดเผยสู่สาธารณชน  รวมถึงเง่ือนไขของการทาํกาํไรเกินปกติ  (Abnormal  Returns) 

Variables Coefficient t-Statistic P-Value 
TUE -0.000848 -0.015236 0.9879 
WED -0.002467 -0.045702 0.9636 
THU -0.011294 -0.210233 0.8337 
FRI -0.018549 -0.345279 0.7302 
TAH 0.037333 0.301506 0.7633 

F-statistic 0.064527   
           Prob.(F-statistic) 0.997158   

 R-Squared             0.001343   
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 จากการศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ  โดยใชข้อ้มูลราคาปิดรายวนัของ
หลกัทรัพยบ์ริษทั เอเชียกรีน เอนเนอจี จาํกดั (มหาชน)   พบว่า  ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระทั้งหมดไม่
แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  กล่าวคือ  ราคาในอดีตไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาในอนาคต  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพตํ่า  โดยอาจเกิดจากข่าวสารท่ีนกัลงทุนไดรั้บรวมถึงการ
ติดตามความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งใกลชิ้ดจนทาํใหร้าคาหลกัทรัพยส์ะทอ้นขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริง  
ทาํให้นักลงทุนยงัคงไดรั้บขอ้มูลในดา้นราคาอย่างเท่าเทียมกนั  จึงไม่มีนักลงทุนรายใดมีความไดเ้ปรียบ
ขอ้มูลในด้านราคา  อีกทั้ งขอ้มูลด้านราคาและปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ  เป็นตลาดท่ีมี
ประสิทธิภาพในระดบัตํ่า  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวรรณรพี  บานช่ืนวิจิตร และ อรรถสิทธ์ิ บุตร
พรหม (2547) และ อานนท ์ธชัศฤงคารสกลุ (2549) และ ศิริรัตน์ ใจสมิง (2550)  
 นอกจากน้ี  ลกัษณะของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัตํ่าไม่ไดมี้เพียงตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 
เท่านั้น  ในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศอ่ืน ๆ  เช่น  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศรัสเซีย  และประเทศ
อินเดีย  ยงัพบว่ามีงานวิจยัท่ีไดท้ดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดในประเทศดงักล่าว  โดยผลการศึกษา
พบว่าตลาดหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบัท่ีตํ่าเช่นเดียวกนักบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
 อยา่งไรกต็ามการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  ใชเ้พียงหลกัทรัพยข์องบริษทัเดียวจากช่วงระยะเวลาเพียง  1  ปี
เท่านั้น  ดงันั้น  เพื่อเป็นการยนืยนัถึงความมีประสิทธิภาพในระดบัตํ่าของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
การวิจยัในคร้ังต่อไปจึงควรขยายขอบเขตของการศึกษาทั้งในดา้นของปริมาณหลกัทรัพยแ์ละระยะเวลาของ
ขอ้มูลท่ีนาํมาทาํการทดสอบ  รวมถึงการเปรียบเทียบความมีประสิทธิภาพของตลาดกบัตลาดหลกัทรัพยอ่ื์นๆ  
จากทั้งในภูมิภาคเดียวกนัและในภูมิภาคอ่ืนๆ 
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บทบาททางเศรษฐกจิและสังคมของศาลเจ้าจีนในเขต 
   เทศบาลเมืองโพธาราม อ าเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี                                                                           

THE ECONOMIC AND SOCIAL ROLES OF THE CHINESE SHRINES  
IN PHOTHARAM RATCHABURI PROVINCE 

   นุกลู  ธรรมจง 1   รองศาสตราจารย ์นฤมิตร  สอดศุข 2 
                                           ---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวจิยัเร่ืองบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม 

อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาและกระบวนการ
ดาํเนินงานของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 2) เพื่อศึกษา
บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดั
ราชบุรี ขอบเขตการศึกษาวิจยั เร่ืองบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมือง 
โพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรีน้ี เลือกศึกษากลุ่มคนไทยเช้ือสายจีนในเขตเทศบาลเมือง       
โพธารามท่ีมาประกอบกิจกรรมและพิธีกรรมต่างๆ ท่ีศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอ   
โพธาราม จงัหวดัราชบุรี  

ผลการวิจัยพบว่า เม่ือกาลเวลาผ่านไป  ชาวจีนโพ้นทะเลรุ่นแรก เร่ิมทยอยกันเสียชีวิตลง          
สังคมกา้วสู่ยคุสมยัศตวรรษท่ี 21 ชาวจีนรุ่นท่ี 2 อายมุากข้ึน บา้งก็เร่ิมลม้ป่วยบา้งก็เสียชีวิต ทาํให้ศาลเจา้
ในเขตเทศบาลเมืองโพธารามขาดสภาพคล่อง เน่ืองจากเงินบริจาค จากผูมี้จิตศรัทธานอ้ยลง ทาํให้ศาลเจา้
ตอ้งลดต้นทุนโดยการจบัคู่ศาลเจ้าท่ีแบ่งตามกลุ่มภาษาเพื่อจดังานประจาํปีข้ึน เป็นการช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจของเมืองโพธารามทางออ้ม ส่วนสังคมชาวจีนโพธารามเป็นท่ีน่าสังเกตวา่ภาษาท่ีใชส่ื้อสารกนั
ต่างก็พดูภาษาจีนแตจ๋ิ้ว อาจเป็นไปไดว้า่ชุมชนชาวจีนโพธารามส่วนมากเป็นชาวจีนแตจ๋ิ้วจึงใชภ้าษาจีน
แตจ๋ิ้วเป็นภาษากลาง แต่ดว้ยยุคสมยัใหม่ท่ีความทนัสมยัเขา้มาโถมทบั ทาํให้บทบาทของศาลเจา้จีนใน
ปัจจุบนัหลงัจากความทนัสมยัเขา้มามีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ กลบัไม่ค่อยมีผลกระทบ
ต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจมากนัก เน่ืองจากว่าศาลเจ้ามีการบริหารจัดการในรูปของ
คณะกรรมการท่ีหมุนเวียนผลดัเปล่ียนกนัไป ดงันั้นนโยบายแต่ละยุคแต่ละสมยัยอ่มมีความแตกต่างกนั 
ทาํใหเ้กิดมิติการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ  

 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก คณะวทิยาลยั   
   นวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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บทบาทของศาลเจา้จีนในปัจจุบนั หลงัจากความทนัสมยัเขา้มามีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม ลว้นส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจน นอกเหนือจากการไปศาลเจา้เพื่อขอพรใหเ้กิด 
ความเป็นศิริมงคลแก่ครอบครัวและเกิดความสงบสุขทางดา้นจิตใจ ตรงจุดน้ีคือความปรารถนาของวยั
ผูสู้งอายุ  วยักลางคน และวยัผูใ้หญ่บางคนเท่านั้น แต่ท่ีน่าห่วงคือวยัรุ่น และวยัผูใ้หญ่ท่ีอายุตั้งแต่  40 ปี
ลงไป เป็นกลุ่มตวัแปรท่ีสาํคญั อาจทาํใหว้ฒันธรรมทางภาษาจีนแตจ๋ิ้วและการไหวเ้จา้เลือนหายไป ทั้งท่ี
มีความเช่ือและศรัทธาองคเ์ทพเจา้และส่ิงศกัด์ิภายในศาลเจา้ แต่ขาดการปลูกฝังและถูกปล่อยปละละเลย 
จากวยัผูสู้งอายแุละวยักลางคน ประจวบเหมาะกบัยุคน้ีเป็นยุคของโลกออนไลน์ทาํให้เกิดการเสพติดกบั
วตัถุส่ิงของทั้งในรูปของนวตักรรมและเทคโนโลยี จนเกิดเป็นค่านิยมผิดๆ ส่งผลให้อนาคตพฤติกรรม
การเขา้ศาลเจา้ไหวเ้จา้สําหรับคนกลุ่มดงักล่าวจะลดน้อยลง ทาํให้วนัขา้งหน้าศาลเจา้จะกลายเป็นเพียง
อนุสรณ์สถานท่ีเคยใช้ประกอบกิจกรรมโดยชาวจีนโพธารามเท่านั้น และสังคมชาวจีน   โพธารามก็จะ
กลายเป็นสังคมไทยกนัหมด 

ดงันั้น ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัทศันะและมูลเหตุปัจจยัต่อการขาดความต่อเน่ืองในการถ่ายทอด
วธีิการไหวเ้จา้แก่ลูกหลานชาวจีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ควบคู่ 
กบัการศึกษาเปรียบเทียบบทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองของศาลเจา้จีนในจงัหวดัราชบุรีหรือในเขต
พื้นท่ีอ่ืนๆ เสริมดว้ย          
ค าสาคัญ : บทบาททางเศรษฐกิจและสังคม,  ศาลเจา้จีน, ชาวไทยเช้ือสาย 
 

Abstract 
The research was on “The Economy and Social Roles of Chinese Shrines in Photharam Ratchburi 
Province”.  The objectives were to 1) study the origin and the development of the operational process 
of Chinese Shrines in Photharam Municipality area in Photharam District, Ratchburi Province, 2) study 
the roles of Chinese Shrines towards the economy and the social community  in Photharam 
Municipality area in Photharam District, Ratchburi Province. The scope of the study was designated 
for a certain group of the Thai residents with Chinese race in Photharam municipality area, especially 
for those who joined the activities and the rituals which organized by and at the Chinese shrines in 
P h o t h a r a m  M u n i c i p a l i t y  a r e a  i n  P h o t h a r a m  D i s t r i c t ,  R a t c h b u r i  P r o v i n c e .   

The results indicated that the pioneer groups who migrated from China mainland in the early 
period, passed away by time over time. When turning to the 21st century, the second generation also 
became seniors, and some even had already passed away.  As the result, the Chinese shrines in 
Photharam had a shortage of financial liquidity due to effect of the smaller gross amount of voluntary 
donation.  To reduce expense, sometimes the shrines paired themselves together by the match of 
common dialect use, as to enable themselves in organizing the annual festival.  It was in a beneficial 
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way to stimulate Photharam local economy.  Regarding to the Chinese-Thai society in Photharam, it 
was noticeable that the dialect they mostly used as the means to communicate was “Teochew”.  It 
seemed possible that they had their origin of “Teochew” so they used “Teochew”. However, after the 
paradigm shifted to new technological world, the roles of Chinese temple contrastively had no valid 
impacts on the economy since their management was under the form of committee, which was 
switched over after a regular period of time. The policy in different periods probably varied according 
the management team. Due to the periodical rotations of management committee shuffles of the 
shrines, the administrational policies in each period had its’ own characteristics, which triggered new 
economic developmental dimensions.  At present, after being affected by the new world changes, the 
Chinese Shrine’s roles also had been altered as a consequence. For instance, seniors, middle-aged, 
people had strongly believed that going to the shrines was particularly to make holy requests for life/ 
family prosperities and mental peacefulness. Meanwhile, the new generations, considering those 
whose ages are lower than 40 years as a key variable, gradually changed the culture especially that of 
“Teochew language.” Additionally, the belief in making holy respects began to fade away. The cause 
was from the lack of the old belief practices handing down from generations to generations, though 
they still believed in Gods and holy spirits in the shrines. Furthermore, the new generation was in an 
online network world in which the people paid more attentions on materials in terms of innovations 
and technologies. The social values had been changed. Attendance to the shrines became less 
frequented. Nobody knew that the shrines might become just a memorial as a place for Photharam 
Chinese in doing their activities. Photharam Chinese possibly became like other Thais.          

Hence, there should be more studies on people attitudes, causes and factors that possibly affect 
the break of the continuity of indoctrination on paying respect to the holy spirits in the shrines for 
Chinese in Photharam, Ratchaburi. In addition to that, it would be suggestive to further study 
economic and politic roles that the shrines had on other communities in Ratchaburi, or in any other 
broaden areas.  
 
บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีกลุ่มชาติพนัธ์ุหลากหลายประเทศหน่ึงในแถบเอเชียอาคเนย ์  อาทิ
เช่น ชาวจีน ชาวลาว ชาวมอญ ชาวญวณ ชาวเขา หรือแม้แต่ชาวมุสลิม ล้วนแต่มีการตั้งถ่ินฐานตาม
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยทั้งส้ิน แต่ถา้จะมองลกัษณะของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีโดดเด่นและมีบทบาทต่อ
การเมืองการปกครอง ศาสนา และวฒันธรรมของชาติไทยแลว้ กลุ่มชาติพนัธ์ุชาวจีน เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ
กลุ่มหน่ึงท่ีอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานทาํมาหาเล้ียงชีพในประเทศไทยเป็นระยะเวลานบัร้อยปีตั้งแต่ช่วงสมยั



82 

วารสารการตลาดและการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบบัที่ 3(กรกฎาคม –กนัยายน 2556) 
 

ตน้กรุงรัตนโกสินทร์ เพราะดว้ยภยัสงครามทางการเมืองจีนท่ีบีบคั้นให้ผูค้นยากจนตอ้งหนีเอาชีวิตรอด
อพยพออกนอกประเทศ ประจวบเหมาะกบัประเทศไทยมีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ รวมถึง
คนไทยมีจิตใจท่ีเป็นมิตรนิสัยเอ้ืออารี ไม่รังเกียจคนต่างชาติต่างภาษา และให้อิสระในการนบัถือศาสนา
โดยไม่มีการแบ่งแยกศาสนาและชั้นชนแต่อยา่งใด (ขจดัภยั บุรุษพฒัน์. 2514 : 11-15)  
            บทบาทของชาวจีนทางเศรษฐกิจในสังคมไทยนั้น เร่ิมจากการคา้ขาย ซ่ึงตามประวติัศาสตร์จีน
กบัไทยติดต่อและคา้ขายกนัมาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา บางพวกก็ตั้งรกรากทาํมาหากินและแต่งงานกบั
ภรรยาคนไทย และเน่ืองจากชาวจีนมีความรู้และชาํนาญดา้นการคา้ขายและการเงิน ทางราชการไทยจึง
เปิดโอกาสให้ช่วยติดต่อกับฝร่ัง บางคนได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายอากร ไทยปฏิบติัต่อชาวจีนโดยถือ
เป็นญาตพี่นอ้งเหมือนคนในสังคมเดียวกนั เพราะคนไทยไม่ชาํนาญการคา้ขาย และการเงิน ชาวจีนจึงได้
เข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจของไทยในเกือบทุกๆ ด้าน เช่น การขายส่ง ขายปลีก การธนาคาร 
การเกษตรกรรม และการอุตสาหกรรม เป็นต้น ฐานะของคนจีนจึงได้รับการยอมรับมากข้ึนและ
ความรู้สึกเป็นชนกลุ่มนอ้ยก็ค่อยๆ ลดหายไป (ยพุเรศ บุญกล่ินขจร. 2517 : 99-100)   
            เม่ือพดูถึงคนจีนท่ีอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทยแลว้ เรามกัจาํแนกไม่ไดว้า่คนจีนกลุ่มใด
มีสําเนียงแบบไหน เช่น คนจีนแตจ๋ิ้ว แคะ ฮกเก้ียน ไหหลาํ หรืออ่ืนๆ (อดุลย ์รัตนมัน่เกษม. 2551 : 11)  
เราจึงเรียกภาพรวมของชนกลุ่มน้ีวา่ “ชาวจีนโพน้ทะเล” หรือ หวาเฉียว  (华侨) ซ่ึงเป็นชาวจีนอพยพ
เขา้มาจากชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงใตแ้ละภาคใตข้องประเทศจีนโดยส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกรรมกรและ
ชาวนา และนาํเอาประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินของตนท่ีติดตวัมาเป็นแนวทางการดาํเนินชีวิต เม่ือผา่นไป
หลายชัว่อายคุนจึงเกิดการผสมกลมกลืนทางภาษาและวฒันธรรมไทย จนกระทัง่กลายเป็น “ชาวไทยเช้ือ
สายจีน” หวาอ้ี (华裔) กนัเกือบหมดแลว้ แต่วา่ ในช่วงเวลาท่ีชาวจีนโพน้ทะเลเขา้มาสู่ประเทศไทย ได้
แฝงเอาพิธีกรรมความเช่ือต่างๆ ตามถ่ินฐานบา้นเกิดของตนท่ีถูกถ่ายทอดกนัจากรุ่นสู่รุ่น พร้อมกนัน้ียงั
ผสมผสานกบัการนบัถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ลทัธิเต๋า และลทัธิขงจ๊ือ ท่ีเนน้ในเร่ืองคุณธรรม ความ
กตญัํูรู้คุณและสัจธรรม เคารพเซ่นไหวบ้รรพบุรษ รวมทั้งคาํสอนของเหลาจ้ือ ซ่ึงเนน้ให้ใชชี้วิตท่ีเรียบ
ง่าย รู้จกัการถือสันโดษ รู้จกัพอ และปล่อยวางให้เป็นตามธรรมชาติ ทั้งน้ีโดยพื้นฐานเช่ือวา่ผูท่ี้เป็นคนดี
และอุทิศตนเพื่อสังคมส่วนรวมเม่ือจบชีวิตลงจะถูกยกย่องให้กลายเป็นเซียน ดงัจะเห็นไดจ้ากเทศกาล 
ตรุษจีน สารทจีน หรือเทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ เป็นตน้ (ปรารถนา โกเมน. 2533 : 36)  ดว้ยเหตุน้ี ประเทศ
ไทยจึงเป็นประเทศท่ีมี ชาวไทยเช้ือสายจีนเป็นกลุ่มชนท่ีมีบทบาททางวฒันธรรม การเมืองเศรษฐกิจ 
และสังคมอยา่งมาก  

ชาวจีนในประเทศไทยช่วงปี  พ.ศ.  2450  ตรงกบัรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี  5  เป็นช่วงท่ีชาวจีนอพยพเขา้มายงัดินแดนประเทศไทยมากท่ีสุด ชาวจีนท่ีอพยพ   
เขา้มาสามารถแยกออกเป็น 5  กลุ่มตามสาํเนียงการพดูไดแ้ก่  ชาวจีนกลุ่มแตจ๋ิ้ว  แคะ  ไหหลาํ  กวางตุง้ 
 และ ฮกเก้ียน  ชาวจีนเหล่าน้ีกระจายกนัอยูใ่นเขตอาํเภอเมืองราชบุรี  อาํเภอดาํเนินสะดวก  และอาํเภอ
บา้นโป่ง  วิลเลียม จี. สกินเนอร์ (William G. Skinner. 1957 : 112-113)  ส่วนในอาํเภอโพธาราม แมว้า่
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ชาวจีนมาจากหลายมณฑล มีภาษพูดท่ีหลากหลายกลุ่มภาษา แต่มีส่ิงหน่ึงท่ีเกิดข้ึนอยู่เสมอคือการธาํรง
รักษาประเพณีวฒันธรรมจีนของตนเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งแน่นเหนียว 
                เน่ืองจากชาวจีนส่วนใหญ่ยงัคงยดึมัน่ในแนวทางการดาํรงชีวิตอยา่งบรรพบุรุษ ยึดถือคติความ
เช่ือของตนอย่างเหนียวแน่น และปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเช่ือเก่ียวกบั
ความกตญัํูต่อวิญญาณบรรพบุรุษผูล่้วงลบั เพราะชาวจีนเช่ือว่าส่ิงน้ีจะประทานความสุข ความเจริญ 
และความโชคดีใหไ้ด ้(ปัญญา เทพสิงห์. 2542 : 72)   

การท่ีชาวจีนเป็นชาติท่ีฝั งใจในอดีตและยึดมั่นในวัฒนธรรมของตนตลอดมาดังกล่าว 
ศิลปวฒันธรรมของจีนจึงกระจายกวา้งในทุกถ่ินท่ีคนจีนไปตั้งรกรากอยู ่(มานพ ถนอมศรี. 2530 : 58     -
59) สังเกตไดจ้ากศาสนสถานของชาวจีนมีอยูท่ ัว่ไปในแหล่งชุมชนท่ีมีชาวจีนอาศยั เช่น ศาลเจา้ วดั และ
โรงเจ เพื่อไวเ้ป็นสถานท่ีประดิษฐานเทพเจา้และประกอบพิธีตามประเพณีของบรรพชนจีนตามระบบ
ความเช่ือเดิมและประเพณีโบราณท่ียดึถืออยา่งเคร่งครัด (พรพรรณ จนัทโรนานนท.์ 2529 : 124-133)   

สาํหรับในชุมชนเมืองโพธาราม จงัหวดัราชบุรี มีชาวจีนอยูเ่พียง 4 กลุ่มภาษา และมีชาวจีนแตจ๋ิ้ว 
เป็นจีนกลุ่มใหญ่ท่ีสุด รองลงมาคือชาวจีนแคะ และชาวจีนไหหลาํ ส่วนชาวจีนกวางตุง้มีครัวเรือนนอ้ย
มาก กลุ่มชาติพนัธ์ุจีนเหล่าน้ีนบัเป็นชาติพนัธ์ุท่ีเก่าแก่มาก สังเกตไดจ้ากบางแซ่ตระกูลอาจสืบเช้ือสายต่อ
กนัลงมาถึงรุ่นท่ี 6 หรือ 7 แลว้ (พรพรรณ จนัทโรนานนท.์ 2553 : 322)   

 ชุมชนเมืองโพธารามน้ี ยงัมีชาวไทยเช้ือสายมอญ และชาวไทยเช้ือสายลาวเวียงอีกดว้ย  การท่ี
ชาวจีนในโพธารามถูกผสมกลมกลืนให้เป็นชาวไทยเช้ือสายจีนก็คือการแต่งงาน พื้นฐานวิถีชีวิตแบบ
ชนบทและความยากจนของชาวจีนอพยพมาสร้างหลกัฐานใหม่ท่ีไทย ด้วยความท่ีจีนไทยมีความเช่ือ
ใกล้เคียงกนั คือ นับถือศาสนาพุทธ เช่ือเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ภาษาคาํโดดเหมือนกนั แต่ความยึดมัน่ใน
ความคิดแบบจีนยงัฝังลึก ทาํใหช้าวจีนถูกกลืนเป็นไทยไดย้าก เพราะชาวจีนยงัคงยดึประเพณีจีนท่ีมีมาแต่
โบราณ และมีอุปนิสัยขยนัทาํมาหากิน ซ่ือสัตยสุ์จริต จริงใจ ปัจจยัดงักล่าวช่วยเสริมให้ชาวจีนเกิดการ
ผสมผสานในสังคมไทย วิลเลียม จี. สกินเนอร์ (William G. Skinner. 1957 : 127-144)  จนเกิดเป็นชาว
ไทยเช้ือสายจีนในชุมชนเมืองโพธาราม จงัหวดัราชบุรีในปัจจุบนั  

ชาวไทยเช้ือสายจีนในชุมชนเมืองโพธาราม เร่ิมมีบทบาทโดดเด่นข้ึนทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม
และวฒันธรรม รวมถึงบทบาททางการเมืองทั้งในระดับท้องถ่ินและระดับชาติจนได้ดาํรงตาํแหน่ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร นายกเทศมนตรีอาํเภอโพธาราม (นกัการเมืองทอ้งถ่ิน) ทั้งน้ีถา้กล่าวถึงชาวไทย
เช้ือสายจีนในบทบาททางเศรษฐกิจ กลุ่มชนน้ีไดป้ระกอบอาชีพธุรกิจคา้ขายทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก เช่น บริษทัรถยนตแ์ละจกัรยานยนต์ ธุรกิจร้านคา้สะดวกซ้ือ โรงงานนํ้ าปลา  ฟาร์มเล้ียง
สุกร โรงงานดิน-ปุ๋ย โรงงานหวัไชโป้ว โรงงานเตา้หู ้ โรงงานเส้นก๋วยเต๋ียว และโรงเพาะถัว่งอก เป็นตน้ 
ส่วนบทบาททางด้านศาสนาและความเช่ือได้มีการสร้างศาลเจ้า และโรงเจ เพื่อไวป้ระกอบพิธีตาม
ประเพณีของบรรพชน รวมทั้งดา้นวฒันธรรมและความเป็นอยู่ของคนไทยเช้ือสายจีนแตจ๋ิ้วในจงัหวดั
ราชบุรี ก็มีการปฏิบติัพิธีกรรมในรอบปี ดงัจะสังเกตไดจ้ากในรอบ 1 ปี   จะแบ่งประเพณีและพิธีกรรม
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ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  ประเภทแรก ประเพณีและพิธีกรรมประจาํปีตามปฏิทินทางจนัทรคติ 
ประกอบดว้ย  1) เทศกาลตรุษจีน  2) เทศกาลเช็งเมง้ 3) เทศกาลไหวบ้ะจ่างหรือขนมจา้ง 4) ประเพณีทิ้ง
กระจาด 5) เทศกาลสารทจีน  6) เทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ 7) เทศกาลกิน  และ 8) เทศกาลขนมอ้ี (บวัลอย) 
ประเภททีส่อง ประเพณีและพิธีกรรมเฉพาะถ่ิน ประกอบดว้ย 1) งานประจาํปีหาดทรายโพธาราม 2) งาน
เก็บศพไร้ญาติ และ ประเภทที่สาม ประเพณีและพิธีกรรมเก่ียวขอ้งกบัชีวิต ประกอบดว้ย 1) พิธีการทาํ
ศพ (สรายทุธ สุกีธรและเสวก สุบรรณเกตุ. 2548 : 13-47)   

ดว้ยเหตุปัจจยัดงักล่าวจึงทาํให้ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมและความเช่ือของชาวจีน
ลว้นแต่มีอิทธิพลต่อการดาํเนินกิจกรรมทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และชีวติประจาํวนัของคนท่ีพาํนกัอาศยั
อยูใ่นชุมชนจีนแห่งน้ี ซ่ึงเห็นจากชาวจีนในโพธารามในอดีตไดมี้การจดัการดา้นองคก์รของชาวจีนข้ึนมา
อย่างเป็นระบบและเขม้แข็ง การมีศาลเจา้ 5 แห่ง โรงเจ 3 แห่ง และโรงเรียนจีน 1 แห่ง ประกอบกบั
กระแสจีนท่ีเป็นกระแสของโลกปัจจุบนั จึงกลายเป็นปัจจยัสําคญัต่อความคงอยู่ของประเพณีและ
วฒันธรรมจีน (พรพรรณ จนัทโรนานนท.์ 2553 : บทคดัยอ่)  

ศาลเจ้าจีน จึงเป็นแหล่งรวมความรู้ ทั้ งในทางศาสตร์และศิลป์ของคนจีนหลายๆ อย่าง 
โดยเฉพาะเป็นแหล่งขอ้มูลขั้นตน้ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาศิลปะวฒันธรรม สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของคนจีน (ส.ศิวรักษ ์ตรุษจีนปี ๒๕๔๓. 2543 : คาํนาํ) เหตุเพราะวา่ศาลเจา้จีนถูกสร้างข้ึนดว้ย
ความสัมพนัธ์ทางดา้นทอ้งถ่ิน (สมาคมทอ้งถ่ินเดียวกนั) ก็มกัใชส้มาคมทอ้งถ่ินเดียวกนันั้น เป็นตวักลาง
ในการสร้างศาลเจา้จีนข้ึน ซ่ึงทาํให้มีลกัษณะทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ินนั้นๆ อยา่งเด่นชดั บางศาลเจา้ก็
ใชเ้ป็นสถานท่ีตั้งของสมาคมทอ้งถ่ินเดียวกนั คนจีนถือวา่จะเป็นญาติหรือไม่เป็นญาติกนันั้น แต่ถา้เป็น
คนท่ีมาจากทอ้งถ่ินเดียวกนัมกัจะสนิทสนมกนั ดงันั้นคนจีนจึงนิยมใชศ้าลเจา้จีนเป็นสถานท่ีผกูสัมพนัธ์
ทางสังคม เช่น เพื่อทาํความรู้จกักบัเพื่อนใหม่ เจรจาธุรกิจ หรือแนะนาํอาชีพ เป็นตน้ (ตว้น ล่ี เซิง. 2543 : 
13)  

สําหรับศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม ท่ีชาวไทยเช้ือสายจีนนิยมกราบไหวบู้ชามาก
ท่ีสุดคือ ศาลเจา้พ่อกวนอู ซ่ึงเช่ือวา่ศาลเจา้จีนแห่งน้ี จะช่วยปัดเป่าทุกขภ์ยัให้ผูค้นท่ีเดือดร้อน (สรายุทธ 
สุกีธรและเสวก สุบรรณเกตุ. 2548 : 34)  ทั้งนกัธุรกิจ นกัการเมือง นกักฎหมาย หรือผูมี้อาชีพการงาน
อ่ืนๆ และยงัเช่ืออีกวา่รักษาโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ ได ้ถา้กราบไหวอ้งคเ์ทพเจา้ฮัว่ทอ้เซียน (หมอเทวดา) ซ่ึง      
เป็นหมอดูแลรักษาเจา้พ่อกวนอู รวมทั้งสักการะท่ีแท่นบูชารูปเคารพเทพเจา้ขงเบง้ ในคราวเดียวกนั 
(ทนงศกัด์ิ แซ่อุน. 2556 : สัมภาษณ์)  

ดว้ยเห็นถึงลกัษณะเด่นของชาวไทยเช้ือสายจีนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัศาลเจา้จีนในเขตเทศบาล
เมืองโพธาราม จงัหวดัราชบุรีดังกล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจและต้องการศึกษาวิจยัเพื่อให้ทราบถึง
บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดั
ราชบุรีวา่มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัมากนอ้ยเพียงใด และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงส่ิงใดบา้ง  
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาและกระบวนการดาํเนินงานของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมือง

โพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 
2. เพื่อศึกษาบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอ

โพธาราม จงัหวดัราชบุรี 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลการวิจยัน้ี เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกบับทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของศาล
เจา้จีนใน   เขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 

2. ผลการวจิยัน้ี ทาํให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงและการดาํรงอยูข่องบทบาททาง
เศรษฐกิจและสังคมของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 

3. ผลการวจิยัน้ี เป็นแนวทางสาํคญัต่อการพฒันาองคก์รของชาวจีนและชาวไทยเช้ือ   สายจีนใน
เขตพื้นเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี 

ดงัน้ี 
 
 
                                                                                                          
                                                                                                               
                                                                                           
                  
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมือง          
โพธาราม  อาํเภอโพธาราม จงัหวดั
ราชบุรี  

1. ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาล  
เจา้จีน 
1.1 บทบาททางเศรษฐกิจ 
1.2 บทบาททางสงัคม 

3. ประเด็นปัญหา  : ปัจจุบนั   ศาลเจา้
จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม  
อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ยงัไม่
มีการศึกษาในส่วนของบทบาททาง
เศรษฐกิจ และบทบาททางสงัคมของ
ศาลเจา้จีนท่ีชดัเจน 

4. การศึกษา บทบาททางเศรษฐกิจ 
และสงัคมศาลเจา้จีนในเขตเทศบาล
เมืองโพธาราม  อาํเภอโพธาราม 
จงัหวดัราชบุรี  

1. สภาพชุมชนบริเวณศาลเจา้จีน 
- วถีิชีวติ 
- สถานภาพทางเศรษฐกิจ 

- สถานภาพทางสงัคม 

4.1. ผลการศึกษา 
- เศรษฐกิจของศาลเจา้จีนใน 
  เขตเทศบาลเมืองโพธาราม         
  มีผลกระทบต่อชุมชนชาวจีน 
- สงัคมบริเวณรอบศาลเจา้ 
   จีนในเขตเทศบาลเมือง      
  โพธาราม คงอยูแ่ละเกิดความ 
  สมานฉนัท ์

4.2 ความเช่ือและความศรัทธาของ 
     คนในชุมชนต่อศาลเจา้จีนใน  
     เขตเทศบาลเมืองโพธาราม     
     อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี  

ความสมัพนัธ์ 

การพ่ึงพา 

ทฤษฎี
ผสม
กลมกลืน 

แนวคิด
หลงั
โครงสร้าง
นิยม 



87 

วารสารการตลาดและการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบบัที่ 3(กรกฎาคม –กนัยายน 2556) 
 

สมมติฐานของการวจัิย 
1. ประวติัความเป็นมาและกระบวนการดาํเนินงานของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม 

อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรีเป็นอยา่งไร  
2. บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอโพธาราม 

จงัหวดัราชบุรีเป็นอยา่งไร 
ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตการศึกษาวิจยั เร่ืองบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมือง
โพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรีน้ี เลือกศึกษากลุ่มคนไทยเช้ือสายจีนในเขตเทศบาลเมือง       
โพธารามท่ีมาประกอบกิจกรรมและพิธีกรรมต่างๆ ท่ีศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอ    
โพธาราม จงัหวดัราชบุรี ไดแ้ก่  

1. ศาลเจา้ปุนเถ่ากง    (本头古庙)หรือ (本头公)  

2. ศาลเจา้จุย้บอ้เน้ีย   (水尾圣娘庙)หรือ (水尾娘)หรือ(天后圣母)  

3. ศาลเจา้พอ่กวนอู  (忠义庙)หรือ(协天上帝)  

4. ศาลเจา้แม่พนัพิมพ ์(天后圣母古庙)หรือ (天后圣母) 

5. ศาลเจา้พอ่สามตา  (炎光庙) หรือ (火神爷) หรือ (炎光大帝) 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. บทบาททางเศรษฐกิจ หมายถึง สถานภาพหรือพฤติกรรมการแสดงออกท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
การคา้ และมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การจดัจาํหน่ายเคร่ืองอุปโภคบริโภค และบริการสาธารณูปโภค
แก่ชุมชนทอ้งถ่ิน ของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมือง         โพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 
 2. บทบาททางสังคม หมายถึง สถานภาพหรือพฤติกรรมการแสดงออกท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ     
วถีิชีวติชุมชนทอ้งถ่ิน ของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 

3. ศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม หมายถึง ศูนยก์ลางสําหรับใชป้ระกอบกิจกรรมและ
พิธีกรรมท่ีมีบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มชนชาวจีนและชาวไทยเช้ือสายจีนในชุมชนเมือง 
โพธาราม จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ 1) ศาลเจา้ปุนเถ่ากง  (本头古庙)หรือ (本头公)  
2) ศาลเจา้จุย้บอ้เน้ีย  (水尾圣娘庙)หรือ (水尾娘)หรือ(天后圣母) 3) ศาลเจา้พ่อกวนอู  
(忠义庙)หรือ(协天上帝) 4) ศาลเจา้แม่พนัพิม (天后圣母古庙)หรือ (天后圣母) 
5) ศาลเจา้พอ่สามตา  (炎光庙) หรือ (火神爷) หรือ (炎光大帝) 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดยอาศยั

แนวคิดและทฤษฎีมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดยนาํเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   
แนวคิดหลงัโครงสร้างนิยม (Poststructuralism) ของ กิติพฒัน์ นนทปัทมะดุล (2551 : 1-5)  

กล่าวถึงแนวคิดหลงัโครงสร้างนิยม หรือแนวคิดหลงัความทนัสมยั (Postmodernism) ของ        
ฟีสเตอร์สโตน (Featherstone) ท่ีอธิบายเคร่งครัดไปในทางวิชาการสังคมศาสตร์วา่ เป็นแนวคิดทฤษฎีท่ี
ไม่เหมือนกบัทฤษฎีอ่ืนๆ คือ มีหลกัการท่ีไม่ตอ้งการใหมี้กรอบในการอธิบายปรากฏการณ์หรือวิธีการใน
การแสวงหาความรู้อยา่งตายตวั ทวา่มีลกัษณะเป็นแนวคิดหรือมุมมองท่ีมีต่อปรากฏการณ์ท่ีตอ้งการจะ
ศึกษา ท่ีเร่ิมดว้ยการตั้งคาํถามกบั    “ชุดของการอธิบายว่า เป็นความจริงอยู่ในปัจจุบนั”  ว่า   ท่ีวา่เป็น
ความจริงนั้นเป็นความจริงแทห้รือไม่         

แนวคิดหลงัโครงสร้างนิยม หรือแนวคิดหลงัความทนัสมยั จึงหมายถึงสภาวะของผูค้นและวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปลายศตวรรษท่ี 20 หรือยุคในปัจจุบนัน้ี ถือว่าความจริงทั้งหลาย ย่อม
แตกต่างกนัไปตามกาละ และเทศะ ในแต่ละทอ้งถ่ินท่ีมีชุดการอธิบายความเป็นจริงอนัเป็นของตนเอง 
ดงันั้น ความจริงแทท่ี้เป็นความจริงสัมบูรณ์จึงเป็นส่ิงท่ีไม่มีจริง กล่าวอีกอยา่งหน่ึง ยอ่มไม่มีระบบความ
เช่ือชุดใดชุดเดียว ท่ีจะสามารถอธิบายความจริงเหล่านั้นได ้การใชเ้หตุและผลอยา่งเขม้ขน้ก็ดี การสร้าง
มาตรฐานสากลก็ดี การผกูขาดวธีิคิดโดยกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงก็ดี จึงไม่อาจนาํพาให้เขา้สู่ความจริงทั้งหลายท่ี
มีอยูไ่ด ้ 
ทฤษฎีการผสมกลมกลืน (Assimilation theory) ของ วิลเล่ียม และออร์เทกา  (William and Ortega. 
อา้งอิงจาก พรพรรณ จนัทโรนานนท.์ 2551 : 12)  

ให้แนวคิดในฐานะนักสังคมวิทยามานุษยวิทยารุ่นใหม่ว่า การผสมกลมกลืนแทจ้ริงแลว้ ควร
เน้นเพียง 3 ด้านเท่านั้น ก็จะทราบว่าชาติพนัธ์ุนั้นๆ ได้ถูกกลืนกลายไปแลว้คือ (1) การผสมกลมกลืน
ทางด้านวฒันธรรม (cultural assimilation) (2) การผสมกลมกลืนทางด้านโครงสร้าง ( structural 
assimilation) และ (3) การผสมกลมกลืนทางดา้นพฤติกรรม (behavioral receptional assimilation)  

ความจริงแลว้คาํวา่ Assimilation หรืการผสมกลมกลืน ซ่ึงเป็นผลพวงหน่ึงท่ีเกิดจากการสังสรค์
ระหว่างวฒันธรรมนั้น หมายถึง การกลืนคนกลุ่มหน่ึงให้เขา้สู่สังคมของตนโดยท่ีคนกลุ่มนั้นจะตอ้งมี
ความเช่ือ ประเพณี แนวคิด ภาษาและเร่ืองอ่ืนๆ อนัเก่ียวกบัวฒันธรรมทั้งหมดในวถีิชีวติเหมือนกบักลุ่ม  
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษา บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มชาวจีนและชาวไทย
เช้ือสายจีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ผูว้จิยัไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น  
1. บทบาททางเศรษฐกจิของศาลเจ้าจีน 

รายงานการศึกษา (2555 : 13)   : ศาสนสถานประเภทศาลเจา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี   พ.ศ. 
2554 ของ กองนโยบายและแผนงาน  กล่าวถึง ความสําคญัของศาลเจา้ท่ีมีต่อชุมชนด้านเศรษฐกิจว่า 
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บริเวณวดัจีนและศาลเจา้โดยทัว่ๆ ไปจะมีร้านขายดอกไม ้ธูปเทียน ผลไม ้ซ่ึงเป็นส่ิงของท่ีเก่ียวกบัศาสนา
และการไหวเ้จา้ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ ซ่ึงเป็นธุรกิจชนิดหน่ึงท่ีมีคนจาํนวนมากหาเล้ียงชีพโดยการคา้ขาย
ส่ิงของประเภทน้ี นอกจากน้ียงัมีการขายส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีทาํดว้ยกระดาษ เช่น เส้ือผา้ รถ ตูเ้ยน็ 
ฯลฯ ตามความเช่ือของคนจีนนั้น ญาติจะตอ้งเอากระดาษเงินหรือส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ทาํดว้ยกระดาษเผา
ไปให้คนตายนาํไปใช้ ทาํให้มีร้านคา้ผลิตสินคา้เหล่าน้ีเพิ่มมากข้ึนเป็นจาํนวนมากทาํให้คนกลุ่มหน่ึง
ดาํรงชีพไดโ้ดยการผลิต คา้ขายของประเภทเหล่าน้ี 
2. บทบาททางสังคมของศาลเจ้าจีน 

2.1 รายงานวิจยัเร่ือง อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาวไทยเช้ือสายจีนในอาํเภอ        โพธาราม : 
การคงอยู่และการเปล่ียนแปลง ของ พรพรรณ จันทโรนานนท์ (2553 : บทคัดย่อ) กล่าวว่า 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมและความเช่ือของชาวจีนลว้นแต่มีอิทธิพลต่อการดาํเนินกิจกรรม
ทางดา้นสังคม และชีวติความเป็นอยูข่องคนท่ีพาํนกัอาศยัอยูใ่นชุมชนจีนแห่งน้ี ซ่ึงเห็นจากชาวจีนในโพ
ธารามในอดีตไดมี้การจดัการดา้นองค์กรของชาวจีนข้ึนมาอย่างเป็นระบบและเขม้แข็ง การมีศาลเจา้ 5 
แห่ง โรงเจ 3 แห่ง และโรงเรียนจีน 1 แห่ง ประกอบกับกระแสจีนท่ีเป็นกระแสของโลกปัจจุบนั จึง
กลายเป็นปัจจยัสาํคญัต่อความคงอยูข่องประเพณีและวฒันธรรมจีน   
3. งานวจัิยเกีย่วกบัศาลเจ้าจีน 
 3.1 งานวิจยัเร่ือง ความเช่ือเก่ียวกบัศาลเจา้ในเขตเทศบาลนครสงขลา อาํเภอสงขลา จงัหวดั
สงขลา ของ ปัญญา เทพสิงห์ (2548 : บทคดัยอ่)  ผลการวิจยัพบวา่ ศาลเจา้นอกจากจะใชใ้นการประกอบ
พิธีกรรมต่างๆ และไดรั้บการปกป้องคุม้ครองจากเทพเจา้ เพื่อให้บนัดาลให้มีชีวิตอยูอ่ย่างผาสุกสงบสุข
แลว้ยงัเป็นสถานท่ีผกูพนัธ์ทางสังคมของชาวจีนดว้ย พร้อมทั้งเป็นองคก์รการกุศลและสังคมสงเคราะห์
ของชาวจีน เพื่อช่วยเหลือตนยากจนและผูป้ระสบภยัต่างๆ  

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นคนไทยเช้ือสายจีนและเป็นผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบับทบาททาง

เศรษฐกิจและสังคมของศาลเจ้าจีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 
ประกอบดว้ยประชากรเป้าหมาย จาํนวน  25 คน ไดแ้ก่ 

- กลุ่มท่ี 1 วยัผูสู้งอาย ุ   อาย ุ66 ปีข้ึนไป  จาํนวน  8  คน 
- กลุ่มท่ี 2 วยักลางคน   อาย ุ46-65 ปี      จาํนวน  9  คน 
- กลุ่มท่ี 3 วยัผูใ้หญ่      อาย ุ26-45 ปี      จาํนวน  6  คน 
- กลุ่มท่ี 4 วยัรุ่น         อาย ุ18-25 ปี      จาํนวน  2  คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
เคร่ืองมือท่ีใช้สัมภาษณ์คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้คาํถามปลายเปิดท่ีให้ผูถู้กสัมภาษณ์บอกเล่าเร่ืองราว

ต่างๆ ไดอ้ยา่งอิสระและไม่ปิดบงัขอ้มูล โดยมีประเด็นสาํคญั  6  ขอ้ ดงัน้ี   
1. ประวติัส่วนตวั ความเป็นมา และความเก่ียวขอ้งกบัศาลเจา้จีนในอาํเภอโพธาราม 



90 

วารสารการตลาดและการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบบัที่ 3(กรกฎาคม –กนัยายน 2556) 
 

2. หนา้ท่ีศาลเจา้จีนต่อเศรษฐกิจชุมชนโพธาราม 
3. หนา้ท่ีศาลเจา้จีนต่อสังคมชุมชนโพธาราม 
4. บทบาทของศาลเจา้จีนในปัจจุบนั หลงัจากความทนัสมยัเขา้มามีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจ 
5. บทบาทของศาลเจา้จีนในปัจจุบนั หลงัจากความทนัสมยัเขา้มามีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง

ทางสังคม 
6. ความเช่ือและความศรัทธาของคนในชุมชนต่อศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองพธาราม  อาํเภอ

โพธาราม จงัหวดัราชบุรี  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลกลุ่มประชากรกลุ่มที ่1 ถึงกลุ่มที ่4 สามารถแยกออกเป็นรายข้อได้ดังนี้  

 1. ชาวจีนและชาวไทยเช้ือจีนในเขตเทศบาลเมือง อาํเภอโพธารามส่วนใหญ่เป็นชาวจีนเช้ือสาย
แตจ๋ิ้วและชาวจีนเช้ือสายแคะ นิยมใชภ้าษาจีนแตจ๋ิ้วเป็นภาษากลางสาํหรับส่ือสารระหวา่งกนัและกนั 

2. อาชีพประกอบการส่วนใหญ่ของชาวจีนมกัทาํการคา้ขายและมีตาํแหน่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาลเจา้ 
3. หนา้ท่ีศาลเจา้จีนต่อเศรษฐกิจชุมชนโพธาราม มีการจบัคู่ศาลเจา้จีนจดังานประจาํปีบริเวณหาด

ทรายโพธาราม ทาํใหเ้กิดการกระตุน้กลไกทางเศรษฐกิจของเมืองโพธารามทั้งทางตรงและทางออ้ม เพื่อ
เป็นการสร้างรายไดใ้ห้พ่อคา้ แม่คา้และคนในชุมชนรอบๆ ตลาด ออกมาตั้งร้านคา้ขายสินคา้นานาชนิด 
ลว้นแต่สร้างกาํไรค่อนขา้งมากในแต่ละวนั นอกจากนั้นศาลเจา้จีนยงัไดรั้บเงินบริจาคจากผูมี้จิตศรัทธา
ท่ีมาเท่ียวชมงาน ทาํให้เกิดกระแสเงินสดไหลผ่านเขา้ศาลเจา้อยา่งต่อเน่ือง ลว้นแต่เป็นการสร้างรายได้
ใหก้บัศาลเจา้และชาวชุมชนโพธารามทั้งส้ิน 

4. หนา้ท่ีศาลเจา้จีนต่อสังคมชุมชนโพธาราม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัชาวจีนและชาวไทยเช้ือสาย
จีนเดินทางเขา้มาศาลเจา้เพื่อขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจากองค์เทพในศาลเจา้แต่ละแห่ง ให้เกิดความเป็นศิริ
มงคลต่อการดาํเนินชีวิตให้เกิดความสงบร่มเยน็ทางจิตใจ สุขภาพแข็งแรง การคา้เจริญรุ่งเรือง และการ
งานการเงินไม่สะดุด   

5. บทบาทของศาลเจา้จีนในปัจจุบนั หลงัจากความทนัสมยัเขา้มามีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ ทาํให้ประชาชนท่ีเขา้ศาลเจา้บริจาคเงินน้อยลงไม่มากเหมือนในอดีต แต่อย่างไรก็ตาม   
ศาลเจา้จีนยงัคงตอ้งอาศยัความร่วมมือจดังานร่วมกนัอยู ่เพื่อหาเงินท่ีไดรั้บจากการบริจาคมาบริหารงาน
ของแต่ละศาลเจา้ จึงยงัคงมีการจดังานประจาํปีและงานประเพณีของศาลเจา้ ให้อยูคู่่ชุมชนโพธารามเพื่อ
เป็นการสร้างรายไดท้างออ้มใหก้บัธุรกิจ และร้านคา้ของชาวจีนและชาวไทยสืบต่อไป 

6. บทบาทของศาลเจา้จีนในปัจจุบนั หลงัจากความทนัสมยัเขา้มามีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม ทาํให้ชาวไทยเช้ือสายจีนไหวเ้จา้ในศาลเจา้น้อยลง แต่จะไหวเ้จา้ท่ีบา้นมากข้ึน แต่เป็นท่ีน่า
สังเกตวา่ อนาคตอาจมีแต่ชาวไทยท่ีเคยเป็นลูกหลานของชาวไทยเช้ือสายจีน เพราะภาษาจีนแตจ๋ิ้วถูกใช้
นอ้ยลง บทบาทของศาลเจา้จีนในสังคมชาวจีนโพธาราม พอถึงระยะเวลาหน่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไป
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ตามยคุตามสมยั เหตุเพราะขาดความเขม้งวดและขาดการเอาใจใส่ของลูกหลานชาวไทยเช้ือสายจีน ซ่ึงอีก
ไม่นานชุมชนโพธารามคงมีศาลเจา้เป็นเพียงอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ของชาวจีนเท่านั้น 

7. ความเช่ือและความศรัทธาของคนในชุมชนต่อศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม  
อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ยงัคงเช่ือและนบัถือเทพเจา้ทุกองค์ท่ีประดิษฐานในศาลเจา้จีนทุกแห่ง
ตามบรรพบุรุษท่ีถ่ายทอดสืบต่อกนัมา นอกจากนั้นยงัยึดถือคาํสอนของเม่งจ้ือ ท่ีกล่าวา่  “ทุกคนเกิดมาดี
เหมือนกนัหมด แต่ส่ิงแวดลอ้มต่างหากท่ีเป็นตวัทาํให้พฤติกรรมคนเปล่ียนไป” และคาํสอนของขงจ้ือท่ี
กล่าววา่ “คนเราเกิดมาแลว้ทุกคนเป็นคนมีจิตใจเลวร้าย การจะเป็นคนดีไดย้อ่มอยูท่ี่การบ่มเพาะขดัเกลา”  
นอกจากนั้น ศาลเจา้จีนยงัเป็นเสมือนฐานทางความเช่ือและแหล่งรวมคาํสอนของพระพุทธศาสนา นิกาย
มหายาน แต่อนาคตเช่ือวา่ ชาวไทยเช้ือสายจีนรุ่นอายุ 40 ปีลงไป อาจเกิดความเช่ือต่อศาลเจา้ท่ีตรงขา้ม
กบัยุคสมยัน้ีอยา่งส้ินเชิง เพราะดว้ยความทนัสมยัทางดา้นเทคโนโลยีท่ีเขา้มามีผลกระทบต่อการดาํเนิน
ชีวติของคนในชุมชน 
 
สรุปผลการวจัิย 

อาํเภอโพธารามปัจจุบนัยงัคงเหลือชาวจีนเช้ือสายจีนแตจ๋ิ้ว จีนแคะ จีนไหหลาํ ส่วนจีนกวางตุง้ 
และฮกเก้ียนเหลือน้อยมากหรือแทบจะไม่มีบทบาทให้เห็นเลยในเขตชุมชนเทศบาลเมืองโพธาราม    
(นฤพล โพธ์ิพุทธรักษา. 2556 : สัมภาษณ์) ชาวจีนในชุมชนโพธารามแต่ละกลุ่มภาษาไดส้ร้างศาลเจา้ของ
ตนเพื่อแสดงความเป็นเอกภาพทางดา้นพวกพอ้งของตน  เช่น ศาลเจา้ปุนเถ่ากง   (本头古庙) หรือ 
(本头公) ตั้งอยู่บริเวณตลาดล่าง ถนนโชคชยั ศาลเจา้แม่พนัพิม (天后圣母古庙) ตั้งอยู่ใน
บริเวณคลองพนัพิม (ปัจจุบนัไดถ้มคลองเป็นถนน) และศาลเจา้ฮวยส่ินเอ๊ีย (火神爷) หรือท่ีคนทัว่ไป
เรียกว่าศาลเจา้พ่อสามตา (炎光庙) หรือเจา้พ่อตาไฟ (炎光大帝) ซ่ึงจดัตั้งข้ึนโดยกลุ่มชาวจีน
แตจ๋ิ้ว ศาลเจา้แม่ทบัทิม (天后圣母) หรือศาลเจา้จุย้บอ้เน้ีย (水尾圣娘庙) ตั้งอยูใ่นบริเวณทิศ
ใตข้องศาลเจา้ปุนเถ่ากง ศาลเจา้แม่ทบัทิม ชาวจีนเรียกว่า “จุย้บอ้เน้ีย” หรือ “เทียนโหวเน่ียเน้ีย” หรือ 
“เทียนโหวเซ่ียมบอ้” แปลวา่ “เจา้แม่ตามนํ้ า” ตั้งข้ึนภายหลงัศาลเจา้ปุนเถ่ากง และศาลเจา้พ่อกวนอู (忠
义庙) หรือ (协天上帝) ตั้งอยู่บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ (ตรอกจบักงั) โดยกลุ่มชาวจีนไหหลาํ 
(สรายทุธ     สุกีธรและเสวก สุบรรณเกตุ. 2548 : 75-83)   

คร้ังอดีตเม่ือถึงช่วงเวลาจดังานเทศกาลประจาํปีต่างๆ ของศาลเจา้ต่างคนก็ต่างจดังานรายไดจ้าก
เงินบริจาคก็นาํไปจดัสรรเพื่อบริหารจดัการศาลเจา้ท่ีตนดูแล เม่ือกาลเวลผ่านไป  ชาวจีนโพน้ทะเลรุ่น
แรก (ยุคก่อตั้งศาลเจา้) เร่ิมทยอยกนัเสียชีวิตลง พอสังคมกา้วเขา้ยุคสมยัศตวรรษท่ี 21 ชาวจีนรุ่นท่ี 2 ท่ี
อายุมากข้ึนบา้งก็เร่ิมลม้ป่วยบา้งก็เสียชีวิต ทาํให้ศาลเจา้ในเขตเทศบาลเมืองโพธารามขาดสภาพคล่อง 
เน่ืองจากเงินบริจาคจากผูมี้จิตศรัทธานอ้ยลง ทาํให้ศาลเจา้ตอ้งลดตน้ทุน ดว้ยการจบัคู่ศาลเจา้ท่ีแบ่งตาม
กลุ่มภาษาจดังานประจาํปีข้ึน ไดแ้ก่  ศาลเจา้ปุนเถ่ากง  (本头古庙)หรือ (本头公) ท่ีตลาดล่าง   
คู่กบัศาลเจา้จุย้บอ้เน้ีย (水尾圣娘庙)หรือ (水尾娘)หรือ(天后圣母) ท่ีตลาดล่าง ร่วมกนั
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จดังานหาดทรายโพธาราม ส่วน 3 ศาลเจา้ท่ีเหลือ ไดแ้ก่  ศาลเจา้พ่อกวนอู (忠义庙)หรือ(协天上

帝) ท่ีตรอกจบักงั ถนนราษฎรอุทิศ  ศาลเจา้แม่พนัพิมพ ์(天后圣母古庙)หรือ(天后圣母) 
ท่ีตลาดบน และ ศาลเจา้พ่อสามตา (炎光庙) หรือ (火神爷) หรือ (炎光大帝) ถนนเลิศ
พานิช ริมทางรถไฟ ร่วมกนัจดังานเจา้พอ่กวนอู (เป่งกุย แซ่ฉัว่. 2556 : สัมภาษณ์)   

เป็นท่ีน่าสังเกตว่าภาษาท่ีใช้ส่ือสารกนัต่างก็พูดภาษาจีนแตจ๋ิ้ว อาจเป็นไปได้ว่าชุมชนชาวจีน   
โพธารามส่วนมากเป็นชาวจีนแตจ๋ิ้วจึงใช้ภาษาจีนแต้จ๋ิวเป็นภาษากลาง ฉะนั้นภาษาจีนกลุ่มอ่ืน เช่น 
ภาษาจีนแคะ ภาษาจีนไหหลาํ อาจจะนาํไปใช้ส่ือสารกนัเป็นการเฉพาะในครอบครัวหรือญาติสนิท
เท่านั้น ทาํใหเ้ห็นถึงการผสมกลมกลืนทางวฒันธรรมของภาษาจีนแตจ๋ิ้วท่ีสอดแทรกเขา้ไปมีบทบาทต่อ
ภาษาจีนกลุ่มอ่ืนๆ และยงัรวมถึงประเพณีและวฒันธรรมของชาวจีนแต่จ๋ิวต่อบทบาททางเศรษฐกิจและ
สังคมของชาวจีนในเขตเทศบาลเมืองโพธารามอีกดว้ย  
อภิปรายผล 

การวิจยัเร่ือง บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของศาลเจ้าจีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม 
อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี มีประเด็นสาํคญัท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 

สมมติฐานที่ 1 ประวติัความเป็นมาและกระบวนการดาํเนินงานของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาล
เมืองโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี พบวา่มีลกัษณะดงัน้ี  

1) ศาลเจา้ปุนเถ่ากง   (本头古庙) หรือ (本头公) 2) ศาลเจา้แม่ทบัทิม (天后圣母) 
หรือศาลเจา้จุย้บอ้เน้ีย (水尾圣娘庙) 3)  ศาลเจา้พ่อกวนอู (忠义庙)หรือ(协天上帝)  4)  
ศาลเจา้ฮวยส่ินเอ๊ีย (火神爷) และ 5)  ศาลเจา้แม่พนัพิม (天后圣母古庙) ทั้ง 5 ศาลเจา้จีนน้ี
พบวา่ กระบวนการดาํเนินงานของศาลเจา้จีนตั้งแต่ในอดีตกระทัง่ยคุปัจจุบนัน้ี มกัอยูใ่นรูปแบบของคณะ
กรรมการบริหารจดัการศาลเจา้เพื่อจดักิจกรรมให้ชุมชนชาวจีนและชาวไทยเช้ือสายจีนเขา้มามีส่วนร่วม 
และจดัตูรั้บบริจาคและสถานท่ีรับเงินบริจาคในช่วงงานประจาํปีและงานเทศกาลต่างๆ ของแต่ละศาลเจา้
จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ทั้งชาวจีนเช่ือวา่ถา้ในอนาคตไม่มีคณะกรรมการศาลเจา้
กิจกรรมต่างๆ ของศาลเจา้จะหมดไปจากสังคมชุมชนโพธาราม คงเหลือแต่เพียงสถาปัตยกรรมศาลเจา้
จีนเป็นโบราณสถานท่ีไวใ้หช้นรุ่นหลงัไดร้ะลึกถึงเท่านั้น (คุณเช็งซิม แซ่อ้ึง. 2556 : สัมภาษณ์)   

สมมติฐานที่ 2 บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของศาลเจา้จีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม 
อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี พบว่าเป็นชุมชนชาวจีนท่ีอาศยัในตลาดโพธารามนบัไดว้่ามีความกลม
เกลียวกนัอยา่งดีและมีองคก์รของชาวจีนสาํหรับจดังานประจาํปี อีกทั้งมีปัจจยัอ่ืนจากภายนอก เช่น ภาษา 
จาํนวนปริมาณประชากร หรือแมแ้ต่จาํนวน สถาปัตยกรรมของกลุ่มภาษา ท่ีเป็นตวัเสริมความเขม้แข็ง
ของชุมชนชาวจีนและชาวไทยเช้ือสายจีนในตลาดโพธารามแห่งน้ีใหย้งัคงยึดถือและปฏิบติัประเพณีและ
วฒันธรรมจีนอยา่งต่อเน่ืองอีกยาวนาน แต่ดว้ยยุคสมยัใหม่ท่ีความทนัสมยัเขา้มาโถมทบั พบวา่บทบาท
ของศาลเจา้จีนในปัจจุบนั หลงัจากความทนัสมยัเขา้มามีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ กลบั
ไม่ค่อยมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงมากนัก เน่ืองจากว่าศาลเจ้ามีการบริหารจดัการในรูปของ
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คณะกรรมการท่ีหมุนเวียนผลดัเปล่ียนกนัไป ดงันั้นนโยบายแต่ละยุคแต่ละสมยัยอ่มมีความแตกต่างกนั 
ทาํให้เกิดความหลากหลายทางสังคม โดยเฉพาะรูปแบบการจดังานประจาํปีของศาลเจา้ท่ีเป็นกลไก
ขบัเคล่ือนให้ชาวจีนและชาวไทยในเขตเทศบาลเมืองโพธารามเกิดรายได้ทาํให้เศรษฐกิจของเมือง        
โพธารามคึกคกั แต่ในทางกลบักนั บทบาทของศาลเจา้จีนในปัจจุบนั หลงัจากความทนัสมยัเขา้มามี
อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม ลว้นส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจน นอกเหนือจาก
การไปศาลเจา้เพื่อไหวเ้จา้ให้เกิดความเป็นศิริมงคลและจิตใจเบิกบาน มีแต่ความสุขความเจริญ ตรงจุดน้ี
คือความปรารถนาของวยัผูสู้งอายุ วยักลางคน และวยัผูใ้หญ่บางคนเท่านั้น แต่ท่ีน่าห่วงคือวยัรุ่น และวยั
ผูใ้หญ่ท่ีอายุตั้งแต่ 40 ปีลงไป เป็นกลุ่มตวัแปรท่ีสําคญัอาจทาํให้วฒันธรรมทางภาษาจีนแตจ๋ิ้วและการ
ไหวเ้จา้เลือนหายไป ทั้งท่ีมีความเช่ือและศรัทธาองคเ์ทพเจา้และส่ิงศกัด์ิภายในศาลเจา้ แต่ขาดการปลูกฝัง
และถูกปล่อยปละละเลย จากวยัผูสู้งอายแุละวยักลางคน ประจวบเหมาะกบัยคุน้ีเป็นยคุของโลกออนไลน์
ทาํใหเ้กิดการเสพติดกบัวตัถุส่ิงของทั้งในรูปของนวตักรรมและเทคโนโลย ีจนเกิดเป็นค่านิยมผิดๆ ส่งผล
ใหอ้นาคตพฤติกรรมการเขา้ศาลเจา้ไหวเ้จา้สาํหรับคนกลุ่มดงักล่าวจะลดนอ้ยลง ความดีงามตามประเพณี
จีนปฏิบติักลบักลายเป็นความขวยเขิน ไม่คุน้ชินท่ีจะปฏิบติัตามบรรพบุรุษของตน ดงันั้นอนาคตศาลเจา้
จะกลายเป็นเพียงอนุสรณ์สถานท่ีเคยใชป้ระกอบกิจกรรมโดยชาวจีนโพธารามเท่านั้น และสังคมชาวจีน
โพธารามก็จะกลายเป็นสังคมไทยโดยสมบูรณ์ 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้จาํกดัทางดา้นเวลา ผูใ้หส้ัมภาษณ์มกัจะประกอบอาชีพคา้ขายทาํใหต้อ้งสัมภาษณ์ไปดว้ย
เดินขายของไปดว้ย ดงันั้นการออกไปเก็บขอ้มูลภาคสนามจะตอ้งคาํนึงถึงเวลาวา่งของผูป้ระกอบการแต่
ละปรระเภทวา่จะวา่งช่วงเวลาไหนบา้ง รวมถึงคนเฝ้าศาลเจา้ดว้ยตอ้งสังเกตเวลาเปิด-ปิดศาลเจา้ใหดี้ 
 2.  ขอ้จาํกดัทางดา้นขอ้มูล ขอ้มูลบางอย่างขอ้คาํถามเป็นภาษาไทยท่ีชาวจีนแตจ๋ิ้วไม่เขา้ใจ
ความหมาย ควรจะตอ้งหาล่ามท่ีพดูภาษาจีนแตจ๋ิ้วไปดว้ย และในบางคร้ังคนจีนไม่ค่อยชอบให้สัมภาษณ์
กบัคนแปลกหนา้ท่ีไม่รู้จกั ฉะนั้นผูส้ัมภาษณ์จะตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะบุคคลพอสมควร  
 3. ขอ้จาํกดัทางดา้นผูว้จิยั  ผูว้จิยัควรตอ้งมีความรู้เป็นภูมิหลงัในเร่ืองท่ีจะทาํการศึกษาคน้ควา้อยู่
ก่อนบา้ง หรือควรมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกบัประเด็นปัญหานั้นๆ จะดีมาก 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป 

1. ชาวไทยเช้ือสายจีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม ในอดีตมีการสอนลูกหลานให้เขา้ศาลเจา้นาํ
ของเซ่นไหวพ้ร้อมจุดธูปตามจํานวนดอกท่ีไม่เท่ากันสําหรับวางตามตําแหน่งขององค์เทพเจ้าท่ี
ประดิษฐานตามจุดต่างๆ ภายในศาลเจา้แต่ปัจจุบนัน้ี นอ้ยครอบครัวมากท่ีมีการสอนและถ่ายทอดวิธีการ
หรือขั้นตอนการไหวเ้จา้ดงัเช่นในอดีต จึงควรศึกษาเก่ียวกบัทศันะและมูลเหตุปัจจยัต่อการขาดความ
ต่อเน่ืองของการไหวเ้จา้ สําหรับลูกหลานชาวจีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดั
ราชบุรี 
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 2. ปัจจุบนัมีชาวไทยเช้ือสายจีนท่ีเป็นกรรมการศาลเจา้จีนจาํนวนไม่น้อยท่ีดาํรงตาํแหน่งทาง
การเมืองในจงัหวดัราชบุรีและมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของจงัหวดัอย่างมาก ดงันั้น จึงควรมีการศึกษา
เปรียบเทียบบทบาททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของศาลเจา้จีนในจงัหวดัราชบุรี หรือเขตพื้นท่ี
อ่ืนๆ เสริมดว้ย 
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