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ข้อความและบทความในวารสารการวิจัยทางธุรกิจ และบริหาร เป็นแนวความคิด
ของผู้เขียน มิใช่เป็นความคิดเห็นของผู้จัดทำาและมิใช่ความผิดชอบของ
บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา และมหาวิทยาลัยรังสิต
กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ แต่ขอให้อ้างอิงแสดงที่มาเชิงวิชาการอย่างถูกต้อง
ไม่จำาหน่าย ไม่จ่ายแจกเพื่อเผยแพร่ เอกสารนี้จัดพิมพ์เพื่อการประเมิน
และตรวจสอบเท่านั้น
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  วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ ทั้งด้านวิชาการ และงานวิจัยที่ทันสมัยและสอดคล้อง

กับเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 2.  เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ในด้านการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และ

สามารถสืบค้นผ่านระบบสารสนที่ทันสมัย ซึ่งจะเป็ฯประโยนช์แก่ประชาชนทั่วไป

 3.  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการบริหาร ผ่าน

กระบวนการเผยแพร่ผลงานที่ได้จากการค้นคว้าของนักวิชาการที่หลากหลายด้าน
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คำาชี้แจงการเสนอบทความในวารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร

 1.  วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารเป็นวารสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

งานทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจ โดยมุ่งเน้น สาขาวิชาดังนี้ 1. การจัดการ 2. การเงินและการลงทุน 3. การพัฒนา

บุคคลและองค์กร 4. การจัดการด้านโลจิสติกส์ และ 5. การสารสนเทศทางการจัดการ โดยอาจจะมีสาขาอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และการวิจัยทางธุรกิจ

 2.  วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร อยู่ภาพใต้การดำาเนิงาน ของมหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์

ศึกษาสาทรธานี มีกำาหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายนและกรกฎาคม-ธันวาคม)

 3.  การนำาเสนอบทความเพื่อพิจารณาในวารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ผู้ส่งบทความ

สามารถส่งบทความได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ 

บทวิจารณ์หนังสือและแผนธุรกิจสมัยใหม่ ทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยส่งต้นฉบับมาที่กอง

บรรณาธิการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองตามสาขาวิชาจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการยอมรับจากหลากหลาย

สถาบัน

 4.  ผู้ส่งบทความจะต้องยึดถือปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ ที่ทางวารสารกำาหนด โดยรายละเอียดใน

การนำาเสนอบทความดังนี้

  1.  ต้นฉบับทบความเขียนเป็นภาษาไทย โดยให้ระบุชื่อเรื่อง ชื่อผู้ประพันธ์ ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ โดยบทความจะมีความยาว 15-20 หน้า กราะดาษพิมพ์เอ 4 ส่งทางไปรษณีย์ หรือทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

  2.  บทความที่นำาส่งจะต้องมี บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และควรตรวจสอบภาษา

ให้ถูกต้องก่อนนำาส่ง

  3.  องค์ประกอบและการจัดรูปหน้าของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร ให้ยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้

   Header 0.5, 

   Margin Top 1 นิ้ว, Bottom 1 นิ้ว, Left 1.2 นิ้ว, Right 1 นิ้ว

   Paragraph (before 0, after 0) Line spacing (single) ย่อหน้า 1/
2 
 นิ้ว

   ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16

  4.  การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมของทางวารสาร จะใช้การอ้างอิงตามรูปแบบ APA Style 

ทั่วทั้งบทความ ทั้งอ้างอิงเนื้อหาในบทความ และอ้างอิงบรรณานุกรมท้ายเรื่อง โดยบรรณานุกรมจะเริ่มจาก

บรรณานุกรมภาษาไทย และตามด้วยบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ เรียงตามลำาดับตัวอักษร

  5.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหารจะถูกกลั่นกรองและ

ประเมินคุณภาพจากกอบบรรณาธิการ โดยบทความที่เสนอขอตีพิมพ์กับวารสารจะต้องเป็นบทความที่ไม่

อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาของวารสารอื่นและไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน ซึ่งผู้เขียนจะต้องลงบันทึก

ยืนยันกับทางวารสารเป็นลายลักษณ์อักษร
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  6.  ผู้เขียนจะต้องอ่านเงื่อนไขและข้อตกลง พร้อมยินยอมชำาระค่าดำาเนินการตามที่วารสาร

กำาหนดก่อนรับการพิจารณาบทความ

  7.  ผู้ประสงค์จะอ้างอิงข้อมูลเพ่ือพิมพ์เผยแพร่จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้เขียนตามกฏ

หมายด้านลิขสิทธิ์และแจ้งให้ทางฝ่ายจัดการบรรณาธิการสารทราบ

ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร สามารถนำาส่งด้วยตนเองหรือทาง e-mail สอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์ศึกษาสาทรธานี 90/10-17 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 6 ถนนสาทรเหนือ 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เบอร์โทรศัพท์ 02-9972222 ต่อ 1005

E-mail: buppa.j@rsu.ac.th
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บทบรรณาธิการ

 วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร (Journal of Business Research and Administration 

: JBRA) เป็นวารสารอิเลคทรอนิกส์ที่จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นเอกสารสำาหรับเผยแพร่ความรู้และข้อมูลจากการ

วิจัย ศึกษาของนักวิชาการ ที่สนใจในการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ซึ่งได้ดำาเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2     

โดยฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีโดยใช้เว็บไซด์เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ ซึ่งก่อให้เกิดความสะดวกและ

มีประโยชน์ต่อวงการการศึกษาและการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง

 สำาหรับวารสารฉบับนี้ มีบทความที่น่าสนใจทั้งในด้านการตลาดและเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติ

จากผู้ทรงคุณวุฒิท้ังจากภาครัฐและเอกชนเป็นผู้คัดกรองและอ่านพิจารณาบทความเพ่ือให้เกิดความหนัก

แน่นในเนื้อหาและความถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารการวิจัย

ทางธุรกิจและการบริหารจะเป็นสื่อกลางสำาคัญในการพัฒนางานวิชาการและเป็นแหล่งค้นคว้าแหล่งใหม่

ให้แก่ผู้สนใจ ซ่ึงสามารถค้นคว้าได้โดยตรงท่ี http://www.thaiejournal.com และในการน้ี กองบรรณาธิการขอ

เชิญชวนผู้สนใจที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิชาการสามารถส่งบทความมายังกองบรรณาธิการเพ่ือดำาเนินการ

จัดทำาและเผยแพร่ตามกระบวนการ ทั้งนี้ ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2997-2222             

ต่อ 1005 

         ว่าที่ร้อยตรี ดร. ภูริพัฒน์ ชาญกิจ

                 บรรณาธิการวารสาร
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา

Guideline for Potential Development of Historical tourism 

in Ayutthaya Historical Park
บุญฑริกา วงษ์วานิช*

Boontharika Wongwanich

บทคัดย่อ

 งานวิจัยฉบับน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักท่องเท่ียวและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัย คือ นักท่องเที่ยว จำานวน 400 คน ประชาชนในท้องถิ่น จำานวน 130 คน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง จำานวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สำาหรับ สถิติที่ใช้ในวิจัยคือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยการ

ทดสอบค่าที , One Way ANOVA และ สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศ การศึกษา 

และอาชีพที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อศักยภาพการท่องเท่ียวของอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีอายุ สถานภาพ ภูมิลำาเนา และรายได้ต่างกันจะมี

ทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่องเท่ียวของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาต่างกัน 

ส่วนทัศนคติของนักท่องเท่ียวที่มีต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการของอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ

ของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ทุกด้าน และส่วนทัศนคติของนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ และประชาชนในท้องถิ่นทำาให้ทราบแนวทางในการ

พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาน้ันควรมีการ

พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพการท่องเที่ยวทุกด้านทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านกายภาพ 

และด้านสาธารณูปโภค

คำาสำาคัญ: การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์, การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ

   * อาจารย์ประจำาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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Abstract

 The purposes of this study were to study tourist’s attitudes and to study guideline for po-

tential development of historical tourism in Ayutthaya historical park. The samples are 400 tourists, 

130 local residents and 50 officers. The tool used in study is questionnaire for research study. The 

statistics used for the data analysis are frequency, percentage, mean, t-test, One Way ANOVA 

and Pearson’s Correlation. The results were found as follows: The tourists that different in gender, 

education and career are not difference on tourist’s attitudes on historical tourism in Ayutthaya 

historical park. But the tourists that differently age, marital status, home town and monthly income 

are difference on tourist’s attitudes on historical tourism in Ayutthaya historical park. The tourist’s 

attitudes on historical tourism in Ayutthaya historical park, that influence on the marketing-mix for 

service of Ayutthaya historical park overall is high level. And the marketing-mix for service is related 

to the tourist’s attitudes on historical tourism in Ayutthaya historical park. The attitudes of tourist, 

officers and local residents are show that guideline for potential development of historical tourism in 

Ayutthaya historical park, that should be developed and improved every aspect such as manage-

ment, staffs, physiography and utility.

บทนำา

 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จากกระแสความต้องการของ

นักท่องเที่ยว และการจัดให้เป็นกลุ่มสินค้าการท่องเที่ยวที่สำาคัญของประเทศ รวมทั้งนโยบายการส่งเสริม

การท่องเที่ยวของภาครัฐที่มุ่งรักษาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยจะมีการสนับสนุน

การกำาหนดจุดขายที่ชัดเจนและเชื่อมโยงให้เกิดการเกื้อหนุนกันภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง

เป็นการท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคม รวมถึงสถานที่ที่

มีความผูกพันทางจิตใจของชนรุ่นหลัง เพื่อชื่นชมและเรียนรู้ต่อประวัติศาสตร์และโบราณสถานในแหล่งท่อง

เที่ยวนั้น บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของ

สภาพแวดล้อม โดยที่ชุมชนในท้องถิ่นมีต้องส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวนั้น (สมาคมส่งเสริม

การท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก, 2555) ปัจจุบันประเทศไทยกำาลังปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน หรือ Asean Economics Community (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะทำาให้มีการเปิดเส้น

ทางการบินตรงจากประเทศอาเซียนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวประเทศไทยสูงขึ้น ส่งผลให้จำานวนนักท่องเที่ยวเพิ่ม

มากขึ้น และทำาให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยขยายตัวและเติบโต อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ทำารายได้สูงให้กับประเทศไทย การปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวไทยจึงเป็นสิ่งสำาคัญเพื่อรองรับโอกาสที่เปิดกว้าง ที่มาพร้อมกับความท้าทาย ข้อมูลจากคณะ

ทำางาน ASEAN Tourism Marketing Strategy ระบุว่า ในปี 2011 มีจำานวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทาง

ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนทั้งหมด 81.22 ล้านคน  เป็นการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาค 37.77 ล้านคน 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.5 โดยประเทศไทย มีนักท่องเท่ียวจากอาเซียนเดินทางเข้ามา 5.7 ล้านคน และนักท่อง
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เที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้ามา ร้อยละ 60 จะอยู่ในระดับฐานะของชนชั้นกลางขึ้นไป ผลของการรวมตัวเป็นประชาคม

อาเซียนทำาให้ฐานตลาดนักท่องเที่ยวของไทยในอาเซียนให้ใหญ่ขึ้น  (จุรีรัตน์ คงตระกูล , 2556) ด้วยจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งที่มีโบราณสถานสำาคัญและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย จึงทำาให้ได้

รับการดูแลจากกรมศิลปากรเป็นพิเศษอย่างต่อเนื่องตลอดมา นับตั้งแต่ พ.ศ. 2499 ในปี พ.ศ.2505 ก็ได้ขึ้น

ทะเบียนโบราณสถานของชาติ ปี พ.ศ.2510 โบราณสถานภายในพื้นที่ 1,810 ไร่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้รับการขุดแต่งให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง มั่นคง และถูกต้องตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เรื่อยมา จนในปี 

2534 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม และร่องรอยอารยธรรมยังมีปรากฏ

อยู่ในปัจจุบัน เป็นขุมทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่มีให้ผู้คนศึกษาและใช้ประโยชน์มายาวนาน รวมถึงนักเดินทาง

จากทั่วโลกหาโอกาสมาสัมผัสแหล่งมรดกโลกแห่งนี้ อย่างไรก็ตามในเรื่องศักยภาพการท่องเที่ยวในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา แม้ที่ผ่านมาจะมีการพัฒนาพื้นที่เมืองอยุธยาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก แต่

เกิดปัญหาแออัด ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ป้ายโฆษณาระเกะระกะ ต้นไม้หายไป การจัดการภูมิทัศน์เมือง

และพื้นที่โดยรอบไม่ดี บดบังคุณค่าโดดเด่นเป็นสากล อีกทั้งคนในพื้นที่ยังไม่ให้ความสำาคัญและไม่เข้าใจ

ในเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ทำาให้นักท่องเท่ียวเกิดความไม่ประทับใจไม่ว่าจะเป็นในด้านการบริการ

ของเจ้าหน้าที่ เช่น การไม่มีความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ การไม่มีป้ายบอกทางไปสถานที่สำาคัญๆต่างๆ 

ทัศนียภาพของอุทยานประวัติศาสตร์ที่ไม่งดงาม มีสิ่งก่อสร้างบดทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นต้น ดังนั้น ในงาน

วิจัยครั้งนี้จึงมีความสนใจที่ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในด้านการ

บริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านกายภาพ และด้านสาธารณูปโภค เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่อง

เที่ยวแบบยั่งยืนต่อไป

ทบทวนวรรณกรรม
    การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่ง

ท่องเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยวได้ความรู้มีความ

เข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในท้องถิ่นพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำานึกต่อการรักษา

มรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่า ของสภาพแวดล้อมโดยที่ประชาคมในท้องถิ่น มีส่วนร่วมต่อการจัดการการ

ท่องเที่ยว (วัลย์ลิกา จงปัตนา, 2554) ซึ่งสอดคล้องกับ ธนกร สุวุฒิกุล (2552) ได้อธิบายว่าการท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์  หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำาคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา 

รวมถึงสถานที่หรืออาคาร สิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์สำาคัญเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เช่น 

โบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ กำาแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสนสถาน และส่ิง

ก่อสร้างท่ีมีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม ส่วนทิพย์วดี โพธ์ิสิทธิพรรณ และสุภาภรณ์ ศุภพลกิจ (2555) ได้

อธิบายว่าการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เป็นการท่องเทียวไปยังแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม และสังคม รวมถึงสถานที่ที่มีความผูกพันทางจิตใจของชนรุ่นหลังเพื่อชื่นชมและเรียนรู้ต่อ

ประวัติศาสตร์และโบราณสถานในแหล่งท่องเท่ียวน้ันบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำานึกต่อการ

รักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยท่ีชุมชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการการท่องเที่ยวนั้น สรุปได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่ง

ท่องเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยวได้ความรู้มีความ
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เข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในท้องถิ่นพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำานึกต่อการรักษา

มรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดลอมโดยท่ีประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจัดการการ

ท่องเที่ยว

 ศักยภาพการท่องเที่ยว วัลย์ลิกา จงปัตนา (2554) ได้กล่าวว่าคือ แหล่งท่องเที่ยวที่มีองค์ประกอบ 

3 ประการ คือ ศักยภาพในการดึงดูดใจ ด้านการท่องเที่ยว ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยวและการ

บริหารจัดการ ทั้งนี้ในแต่ละองค์ประกอบจะมีหลักเกณฑ์และดัชนีชี้วัดในการพิจารณาความมีศักยภาพ ความ

มีประสิทธิภาพและความมีคุณภาพเพ่ือใช้ในการประเมินมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์

นั้นด้วย โดยการที่นักท่องเที่ยวจะเลือกเข้าไปเยี่ยมชมในแหล่งท่องเที่ยวใดนั้น แหล่งท่องเที่ยวนั้นจะต้องมี

ความดึงดูดใจและความน่าสนใจอยู่ในระดับท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวได้ซึ่งศักยภาพในการ

ดึงดูดใจสำาหรับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยหลายปัจจัยได้แก่ คุณค่าทางประวัติศาสตร์

ความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ความสะดวกในการเข้าถึง ความ

ปลอดภัย และความสามารถในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นต้น นอกจากองค์ประกอบด้านศักยภาพ

ในการดึงดูดใจ แหล่งท่องเที่ยวควรมีศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยวด้วย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการ

พัฒนาสิ่งอำานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานและการสนับสนุนทางด้านนโยบาย ด้านงบประประมาณ และด้าน

บุคลากร จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่น ซึ่งจะทำาให้แหล่งท่องเที่ยวสามารถดำารงอยู่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการที่แหล่งท่องเที่ยวจะสามารถดำารงอยู่ได้นั้น การบริหารจัดการเป็น

องค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำาคัญทั้งในด้านการจัดการด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟูสถานภาพของแหล่งท่อง

เที่ยว การมีมาตรฐานการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตัวแหล่งท่องเทียวรวมทั้งการจัดการด้านการ

ท่องเที่ยว เช่น การบริการและการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่เหมาะสม นอกจากนี้จากเป้าหมายของการท่อง

เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เน้นการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ ความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และ

โบราณคดี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยที่ชุมชนท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่อง

เที่ยวนั้น ทำาให้การกำาหนดเกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ในครั้งนี้จึงให้ความสำาคัญต่อการให้ความรู้และ

การสร้างจิตสำานึก รวมทั้งการจัดการด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย ซึ่งในการกำาหนดมาตรฐาน

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นั้นมีการกำาหนดองค์ประกอบพ้ืนฐานสำาหรับประเมินมาตรฐานแหล่งท่อง

เที่ยวทางประวัติศาสตร์ไว้ 3 ด้าน ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 ศักยภาพในการดึงดูดความสนใจด้านการท่องเที่ยว

  ศักยภาพในการดึงดูดใจความสนใจด้านการท่องเที่ยว หมายถึง การที่แหล่งท่องเที่ยวมีจุดดึงดูด

ความสนใจหรือมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้แก่นัก

ท่องเที่ยว เช่น ความโดดเด่น และความมีเอกลักษณ์ ความงดงามทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม รวมถึง

ความมีชื่อเสียงและความเป็นที่ยอมรับทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของคนในอดีต อีกทั้ง

ศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัย 

และความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเท่ียวก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีมีความสำาคัญในการดึงดูดใจให้นักท่อง

เที่ยวเข้าไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย สำาหรับองค์ประกอบด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว

ของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ด้านได้แก่
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   1.  คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ดัชนีชี้วัด ได้แก่

     1)  ความสำาคัญทางประวัติศาสตร์

    2)  หลักฐานทางโบราณคดี

     3)  ความเป็นเอกลักษณ์ของยุคสมัย

     4)  ความเป็นเอกลักษณ์ทางกายภาพของแหล่งประวัติศาสตร์

     5)  ความสมบูรณ์และความสวยงามทางสถาปัตยกรรม

     6)  ความสมบูรณ์และความสวยงามทางศิลปกรรม

     7)  ความมีชื่อเสียงและความเป็นที่ยอมรับของแหล่งประวัติศาสตร์

     8)  ความผูกพันต่อท้องถิ่น

  2.  ศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 4 ดัชนีชี้วัด ได้แก่

     1)  ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว

     3)  ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว

     4)  ความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว

องค์ประกอบที่ 2 ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว

  ศักยภาพในการรองรับด้านท่องเที่ยว หมายถึง องค์ประกอบต่างๆที่มีส่วนช่วยเสริมแหล่งประวัติ

ศาสตร์นั้นๆ ให้มีความสำาคัญและมีความเหมาะสมในการจัดการท่องเที่ยว ตัวอย่าง เช่น แหล่งประวัติศาสตร์

อาจมีความดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวสูง แต่มีข้อจำากัดในการพัฒนาสูง อำานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน 

ทำาให้นักท่องเที่ยวไม่นิยมเข้าไปท่องเที่ยว ส่งผลให้ศักยภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยวลดลงไปด้วย 

สำาหรับศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยวมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ด้าน ได้แก่

   1)  ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอำานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน

   2)  ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ

 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง ความสามารถในการควบคุม ดูแล การดำาเนินงานการ

จัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  1)  ด้านการจัดการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ประกอบด้วย การจัดการด้านการอนุรักษ์

แหล่งท่องเที่ยว และการจัดการด้านการท่องเที่ยว

  2)  การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสำานึก โดยพิจารณาจากการดำาเนินงานของ

องค์กรที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ในการสร้างเสริมจิตสำานึก และการเรียนรู้ในเรื่องคุณค่าของแหล่งประวัติศาสตร์

แก่นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่นที่อยู่โดยรอบแหล่งท่องเที่ยว

  3) การจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคิด การพิจารณาตัดสินใจ การ

ดำาเนินการและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชนน้ันๆรวมทั้งการกระจาย

รายได้หรือผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น 



15  

(วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)

 สรุปได้ว่าศักยภาพการท่องเที่ยว ประกอบไปด้วยศักภาพ 3 ประการคือ ศักยภาพในการดึงดูดใจ 

ด้านการท่องเที่ยว ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการ ทั้งนี้ในแต่ละองค์ประกอบ

จะมีหลักเกณฑ์และดัชนีชี้วัดในการพิจารณาความมีศักยภาพ ความมีประสิทธิภาพและความมีคุณภาพเพื่อ

ใช้ในการประเมินมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นั้นด้วย

 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ นวลปรางค์ เธียรประสิทธิ์ (2552) กล่าวว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์

ทางการตลาดที่มุ่งไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นตลาดเป้าหมายสามารถบรรลุได้ โดยทั่วไปนักการตลาดต้องใช้

ส่วนประสมทางการตลาด หรือ 4 P’s อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจำาหน่าย (Place)

และการส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นเครื่องมือ ธุรกิจบริการก็ใช้ส่วนประสมการตลาดเช่นเดียวกันกับ

สินค้าทั่วไป คือ 4 P’s แต่เนื่องจากบริการนั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากสินค้าทั่วไปคุณภาพของบริการจึงมี

ความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับคนผู้ให้บริการ การรับรู้ในคุณภาพอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่นำาเสนอใน

การให้บริการ เช่นความพร้อมของกระบวนการการให้การบริการอาคารสถานที่ บรรยากาศ อัธยาศัย และ

ความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการ ดังนั้น ส่วนประสมทางการตลาด (Services Marketing Mix) จึงมีส่วน

ประกอบเพิ่มอีก 3 ประการ คือ คน (People) การบวนการให้การบริการ (Process) และลักษณะทางกายภาพ

ที่ปรากฏ (Physical Evidence)

 1.  ผลิตภัณฑ์ Burke และ Resnick (1999) กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ (Product) คือสิ่งที่บริษัทได้นำา

เสนอขายเพ่ือตอบสนองความต้องการความพึงพอใจของลูกค้า การตัดสินใจเลือกสินค้าของลูกค้าจะข้ึนอยู่กับ

คุณลักษณะของสินค้าทั้งสินค้าที่มีตัวตน (Tangible) และสินค้าที่ไม่มีตัวตน(Intangible) ดังนั้นการบริการ

ต่างๆ (Service) จึงรวมอยู่ในสินค้าด้วย” ส่วนทักษิณา คุณารักษ์ (2545 ) กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ทางการท่อง

เที่ยวไว้ว่า  สินค้าทางการท่องเที่ยว  หมายถึง  ลักษณะของสินค้าที่เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวหลัก เช่น 

ที่พักอาศัย ทัวร์เหมาจ่าย การขนส่งผู้โดยสารหรือแหล่งท่องเที่ยว  รวมถึงรายละเอียดปลีกย่อยของลักษณะ

สินค้านั้นด้วย (Sub Characteristics of Product) สินค้าของโรงแรมนี้เริ่มต้นตั้งแต่การเลือกทำาเลที่ตั้ง การ

ออกแบบตัวอาคารและห้องพัก เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ เครื่องแบบของพนักงาน ราคาห้องพัก  รวมถึงบรรยากาศ

ของโรงแรม  และบริการอื่นๆ ที่มีด้วย และตลอดจนเครื่องหมายการค้า  และชื่อของสินค้าตลอดจนภาพ

ลักษณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ Goeldner, Ritchie และ McIntosh (1999) ที่กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็น

ลักษณะสินค้าทางการภาพที่สามารถวัดได้ สามารถกำาหนดตำาแหน่งทางการตลาด เพื่อต่อสู้กับคู่แข่งขันและ

กำาหนดแนวทางให้ประสบผลสำาเร็จในการแข่งขันได้มากที่สุด นอกจากนั้นเขายังกล่าวว่า สินค้าไม่ได้เป็น

แค่ลักษณะทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการวางแผนสินค้า การพัฒนาสินค้า การขยายสายผลิตภัณฑ์ 

การสร้าง และการบรรจุหีบห่อ การวางแผนสินค้าจะต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้งหลายเล่านี้ จึงจะทำาให้ได้

สินค้าที่เหมาะสมกับตลาด

 2.  ราคา Witt และ Moutinho (1989) ได้กล่าวว่า “ลูกค้าจะให้ความสำาคัญในการรับรู้ถึงราคาและ

คุณภาพของสินค้า ดังนั้นกลยุทธ์ การกำาหนดราคาจึงเป็นปัจจัยที่สำาคัญมี 2 วิธีที่นิยมใช้คือ คำานึงถึงต้นทุน

และคำานึงถึงตลาด” ส่วน Weaver และ Lawton (2002) กล่าวถึงราคาทางการท่องเที่ยวว่าถ้ามีการกำาหนด

ราคาของสินค้าท่ีเหมาะสมลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจและธุรกิจก็จะประสบความสำาเร็จในเรื่องอัตราการ

เข้ามาใช้บริการที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว เพิ่มกำาไรได้มากขึ้น เทคนิคในการกำาหนดราคาประกอบด้วยองค์

ประกอบ 4 ด้าน คือ การกำาหนดราคาที่มุ่งเน้นกำาไร การกำาหนดราคาที่มุ่งด้วยเน้นการขาย การกำาหนดราคา

ที่มุ่งเน้นการแข่งขัน และการกำาหนดราคาที่มุ่งเน้นต้นทุนของสินค้าและบริการ ในขณะที่ Wearne (2002) 
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กล่าวถึงราคาทางการท่องเที่ยวว่า ราคา คือ การคิดค่าบริการของตัวสินค้าและการตั้งราคาสินค้าคือพิจารณา

ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใครและเขามีความคาดหวังอย่างไร ราคาจะต้องสอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้

บริโภคเพราะจะทำาให้เขาได้รับประโยชน์จากตัวสินค้า นอกจากนั้นราคาขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ระหว่างประเทศและปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น

 3.  ช่องทางการจัดจำาหน่าย Wearne (2002) ได้อธิบายว่า “กลยุทธ์ของสถานที่ว่าจะขายสินค้า

ที่ไหนและขายอย่างไร การเลือกสถานที่เป็นสิ่งที่สำาคัญเพราะสถานที่เป็นจุดหลักที่จะทำาให้สินค้าขายได้ง่าย

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงและซื้อสินค้าได้สะดวกในอุตสาหกรรมการบริการ สถานที่ หมายถึงช่องทางการ

จัดจำาหน่าย ได้แก่ บริษัทตัวแทนนำาเที่ยวบริษัทจัดนำาเที่ยว เป็นต้น

 4.  การส่งเสริมการตลาด Cook (1999) ได้อธิบายว่า “การส่งเสริมการขาย (Promotion) เกี่ยวข้อง

กับกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมเหล่านั้นจะทำาให้เกิดการยอมรับอย่างง่ายโดยอาศัยการสื่อสารและก่อให้เกิด

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อสินค้าและบริการ” ส่วน Haksever (2000) กล่าวถึงการส่งเสริมการตลาดทางการท่อง

เที่ยวว่าการส่งเสริมการตลาด โดยทั่วไปประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย 

และการขายโดยบุคคล แต่ธุรกิจบริการต้องมีปฏิสัมพันธ์และมีธรรมชาติเป็นสินค้าที่ไม่มีตัวตน ดังนั้นการส่ง

เสริมการตลาดในธุรกิจบริการควรประกอบไปด้วย การโฆษณา การให้ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การขาย

โดยพนักงานขาย ขายโดยบุคลากรบริการ และการฝึกอบรมเรื่องลูกค้าสัมพันธ์ให้กับพนักงาน)

 5.  บุคลากร  ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2545 ) กล่าวถึง “แนวความคิดเรื่องบุคคลากร(People) ว่า

เป็นองค์ประกอบที่สำาคัญส่วนหนึ่งของส่วนประสมการตลาดการบริการ บุคคลประกอบไปด้วยพนักงานของ

กิจการ ลูกค้าและลูกค้าคนอื่นที่ร่วมกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมของการให้บริการนั้นด้วย”ในขณะที่ Kotler (2003) 

กล่าวถึงบุคลากรทางการท่องเที่ยวว่า การให้บริการส่วนมากกระทำาโดยบุคคล ดังนั้น การคัดเลือก

การฝึกอบรม และการจูงใจพนักงานสามารถสร้างความแตกต่างในความพึงพอใจของลูกค้าอย่างใหญ่หลวง 

โดยหลักการ พนักงานควรแสดงความรู้ความสามารถเต็มที่ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพบริการ มีการตอบสนองต่อ

ความต้องการของลูกค้าทันที มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในแก้ปัญหาและมีค่านิยมที่ดี

 6.  กระบวนการให้การบริการ Lumsdon (1997) ได้อธิบายว่า “กระบวนการให้การบริการ (Process) 

คือ กระบวนการของการบริการเป็นส่ิงท่ีลูกค้าได้สัมผัสกับการบริการโดยตรงในการท่องเท่ียวกระบวนการของ

การบริการลูกค้าจะได้ติดต่อกับธุรกิจและพนักงานเป็นจำานวนมากดังเช่น กระบวนการต้อนรับของโรงแรม หรือ

ระบบการจองของบริษัทตัวแทนการท่องเท่ียวท่ีจัดการข้ึนอย่างพิถีพิถัน” และทักษิณา คุณารักษ์ (2545 ) กล่าว

ถึงกระบวนการให้การบริการทางการท่องเที่ยวว่ากระบวนการให้การบริการ  หมายถึง ขบวนการจัดบริการให้

เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวตามส่วนตลาดที่แบ่งไว้ ทั้งนี้โดยคำานึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลให้ขบวนการการ

จัดการบริการดีที่สุด ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ บุคลากร ลักษณะการบริการ ตลอดจนการใช้อุปกรณ์การส่งเสริมที่

เหมาะสมต่อประเภทของสินค้าทางการท่องเที่ยวและกลุ่มของนักท่องเที่ยว

 7.  สิ่งนำาเสนอทางกายภาพ สมวงษ์ พงศ์สถาพร (2546 : 87-90) ได้อธิบายว่า สิ่งนำาเสนอทาง

กายภาพ (Physical Evidence) ได้แก่ สถานที่ที่ให้บริการ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องหมายการค้า สิ่งพิมพ์

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รางวัลที่ได้รับ เนื่องจากสินค้าบริการเป็นสิ่งที่จับต้องและประเมินยาก ลูกค้าจึงมักจะเปรียบ

เทียบเอากับสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงที่เป็นองค์ประกอบ ส่วน ทักษิณา คุณารักษ์ (2545) กล่าวถึงสิ่งนำาเสนอทาง

กายภาพทางการท่องเที่ยวไว้ว่าการใช้สื่อที่เป็นรูปธรรม (Tangible) มาเชื่อมระหว่างสินค้าทางการท่องเที่ยว

กับบริการที่ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ เพราะ
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สินค้าทางการท่องเที่ยวไม่สามารถลองใช้ก่อนซื้อได้ประกอบท้ังการใช้บริการก็จะยังไม่เกิดจนกว่านักท่อง

เที่ยวได้ตัดสินใจเลือกซื้อแล้ว ฉะนั้นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวก็จะต้องใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมเชื่อม

โยงให้มองเห็นจับต้องได้ในระหว่างการตัดสินใจเลือกและการเลือกซื้อ

  ดังนั้นสรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัด

จำาหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นเครื่องมือ ธุรกิจบริการก็ใช้ส่วนประสมการตลาด

เช่นเดียวกันกับสินค้าทั่วไป คือ 4 P’s แต่เนื่องจากบริการนั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากสินค้าทั่วไปคุณภาพ

ของบริการจึงมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับคนผู้ให้บริการ การรับรู้ในคุณภาพอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ 

ที่นำาเสนอในการให้บริการ เช่นความพร้อมของกระบวนการการให้การบริการอาคารสถานที่ บรรยากาศ 

อัธยาศัย และความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการ ดังนั้น ส่วนประสมทางการตลาด (Services Marketing 

Mix) จึงมีส่วนประกอบเพิ่มอีก 3 ประการ คือ คน (People) การบวนการให้การบริการ (Process) และลักษณะ

ทางกายภาพที่ปรากฏ (Physical Evidence) ซึ่งเป็นกลไกทางการตลาดที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคหรือนักท่อง

เที่ยวตัดสินใจเลือกสินค้าและการบริการนั้นๆจึงกลายเป็นส่วนประสมทางการตลาดบริการ   7 P’s

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1.  เ พ่ือศึกษาทัศนคติของนักท่องเท่ียวมีต่อการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยาน

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยาน

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

สมมติฐานของโครงการวิจัย

  1. มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำาคัญในค่าเฉล่ียของทัศนคติของนักท่องเท่ียว ท่ีมีต่อศักยภาพ

การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเมื่อจำาแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตร์ 

 2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อศักยภาพการ

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

  3. ทัศนคติของนักท่องเที่ยวมีต่อการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์มีผลต่อแนวทางในการพัฒนา

ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  จะมุ่งศึกษาแหล่งท่องเท่ียวเฉพาะในพ้ืนท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

 2.  ขอบเขตด้านเน้ือหา ในการวิจัยคร้ังน้ีเน้นการศึกษาพ้ืนท่ีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

ด้วยการสำารวจพื้นที่จริง ข้อมูลเอกสารต่างๆ รวมถึงการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการที่มี

ประสบการณ์ในด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

 3.  ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มา
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ท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ประชาชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

 4.  ขอบเขตด้านระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 กันยายน 2557

กรอบแนวความคิดในการวิจัย

วิธีการดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประชากร ประชากรที่

ใช้นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้จากการเก็บ

ข้อมูลสถิติในปี 2555 จากกรมการท่องเที่ยวจำานวน 722,440 คน มาคำานวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่

ยามาเน่ (Yamane : 1967) กำาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ทำาให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยและชาวต่างชาติจำานวน 399.34 คน หรือ ประมาณ 400 คน ส่วนประชาชนและเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการ

สุ่มอย่างง่าย คือ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำานวน 130 คน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จำานวน 50 คน รวม

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 580 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แบบสอบถามเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ

ทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมีต่อศักยภาพการท่องเท่ียวของอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์ 3 แบบคือ

1.    นักท่องเที่ยว

1. ประชาชน

2. เจ้าหน้าที่

ทัศนคติต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของ

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

 1. ด้านการบริหารจัดการ

 2. ด้านบุคลากร

 3. ด้านกายภาพ

 4. ด้านสาธารณูปโภค
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ

1.  ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

2.  ด้านราคา (Price) 

3.  ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย (Place) 

4.  ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

5.  ด้านบุคคล (People) 

6.  ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)

7.  ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยาน

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
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ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการของอุทยาน

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

 2. แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนและเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับศักยภาพการท่องเท่ียว

ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการของอุทยาน

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า และคำาถาม แบบ

สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยมีการกำาหนดประเด็นคำาถามในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลอย่างกว้างๆ และ

สามารถใช้เป็นแนวทางในการพูดคุยเพื่อให้ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ในความคิดเห็นของประชาชน

ในท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังนี้ ศักยภาพการท่องเที่ยว ส่วนประสมทางการตลาด

บริการ ปัญหาในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและแนวทาง

แก้ไขปัญหา  ข้อเสนอแนะอื่นๆ

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1)  นำาแบบสอบถามที่ได้ทั้งหมดจำานวน 400 ชุด มาตรวจสอบความสมบูรณ์ทำาการลงรหัส และ

บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป SPSS for Windows

 2)  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ

 3)  วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพการท่องเท่ียวของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)

 4)  วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการของอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยาในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

 5) วิเคราะห์ข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชน หน่วย

งานภาครัฐ ภาคเอกชนตลอดจนองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยแจกแจงความถี่ แล้วนำาเสนอในรูปความเรียง

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่

  1.   สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 2. สถิติเชิงอนุมาน เพ่ือสรุปผลอ้างอิงไปยังประชากรของการวิจัยคร้ังน้ี โดยสถิติท่ีนำามาทดสอบได้แก่   

    1)  ทดสอบสมมติฐานที่ 1 ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จำาแนกตามเพศโดยใช้ 

สูตร t-test Independent

  2) ทดสอบสมมติฐานที่ 1 ทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จำาแนกตาม อายุ อาชีพ 

การศึกษา รายได้ เชื้อชาติ และวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการเดินทางมาท่องเที่ยวโดยใช้สูตรการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว One-way ANOVA)

  3) ทดสอบสมมติฐานที่ 2 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากับทัศนคติของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อศักยภาพการท่องเท่ียวเชิง
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ประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยใช้สูตรการหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

 4) ทดสอบสมมติฐานที่ 3 หาค่าสถิติความถี่ และค่าเฉลี่ยทัศนคติของนักท่องเที่ยวมีต่อการท่อง

เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และทัศนคติท่ีมีต่อความต้องการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของ

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาของเจ้าหน้าที่และประชาชนในท้องถิ่น

ผลการวิจัย
 จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เพื่อศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

 ประการแรก จากข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 25-34 ปี สถานภาพ

สมรส เป็นคนไทยที่มีภูมิลำาเนามาจากภาคกลาง ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อาชีพเป็นพนักงานบริษัท รายได้ต่ำากว่า 20,000 บาท เพิ่งเคยมาเที่ยวอุทยาน

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นครั้งแรก จุดประสงค์ในการท่องเที่ยวเพื่อเที่ยววัดหรือไหว้พระโดยบริษัท

นำาเที่ยว ได้รับแหล่งข้อมูลข่าวสารสำาหรับการมาท่องเที่ยวจากเพื่อนหรือญาติ แรงจูงใจในการตัดสินใจเลือก

มาท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่โดยคำา

แนะนำาจากเพื่อนหรือญาติ และในการมาเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจะไม่ค้างแรม คือมาตอนเช้าและกลับตอนเย็น

ประทับใจในการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา คือความสงบเงียบร่มรื่น และคิดว่าจะ

กลับมาท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอีกในครั้งต่อไป

 ประการที่สอง จากทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำาแนกตามลักษณะประชากร

ศาสตร์พบว่านักท่องเที่ยวที่มีเพศ การศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ

ศักยภาพการท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีอายุ 

สถานภาพ ภูมิลำาเนา และรายได้ต่างกันจะมีทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวของ

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 ประการที่สาม จากทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการของ

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือจำาแนกเป็นรายด้านพบว่าระดับความ

คิดเห็นสูงที่สุดคือด้านกายภาพ รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร (เจ้าหน้าที่) 

ด้านการส่งเสริมด้านการตลาด ด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจำาหน่าย และด้านราคา ตามลำาดับ และเม่ือ

พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับทัศนคติของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อศักยภาพ

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาพบว่าส่วนประสมทางการ

ตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์

ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์มีความ

สัมพันธ์กับทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยาด้านกายภาพ ด้านสาธารณูปโภค และด้านการบริหารจัดการ ตามลำาดับ ในขณะที่ส่วน

ประสมทางการตลาดบริการด้านราคามีความสัมพันธ์กับทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่อง

เท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาด้านกายภาพ  และด้านการบริหารจัดการ 
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ตามลำาดับ แต่ในส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านสถานที่หรือช่องทางจัดจำาหน่ายมีความสัมพันธ์

กับทัศนคติของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยาด้านการบริหารจัดการ และด้านสาธารณูปโภค ตามลำาดับ และส่วนประสมทางการ

ตลาดบริการด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อศักยภาพการ

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาด้านการบริหารจัดการ ส่วนประสม

ทางการตลาดบริการด้านบุคคล (เจ้าหน้าที่) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการ

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาด้านบุคลากร และด้านการบริหาร

จัดการตามลำาดับ และส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกายภาพมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของนัก

ท่องเท่ียวที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาด้าน

กายภาพ  ด้านสาธารณูปโภค และด้านการบริหารจัดการ ตามลำาดับ และส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ด้านกระบวนการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาด้านการบริหารจัดการ และด้านบุคลากร ตาม

ลำาดับ

 จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

 ประการแรก จากข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาพบว่าส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 45-54 ปี สังกัดหน่วยงานเทศบาลพระนครศรีอยุธยา มีอายุการทำางาน 21-30 ปี 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,0001-35,000 บาท และไม่มีส่วนร่วมในการ

จัดการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และจากข้อมูลทั่วไปของประชาชนในท้องถิ่นส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 35-44 ปี สถานภาพสมรส มีภูมิลำาเนาเป็นคนในพื้นที่พระนครศรีอยุธยา อาศัยอยู่ใน

พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นระยะเวลา 31 ปีขึ้นไป มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท รายได้ต่ำากว่า 20,000 บาท และ

ไม่มีส่วนร่วมในการการจัดการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

 ประการที่สอง จากระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีที่มีต่อความต้องการพัฒนาส่วนประสมทางการ

ตลาดบริการของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสิ่งที่ต้องการ

พัฒนามากที่สุดคือส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคคล (เจ้าหน้าที่) รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการส่งเสริมทางการตลาดด้านกายภาพ ด้านราคา และด้านสถานที่หรือช่อง

ทางจัดจำาหน่าย ตามลำาดับ

 ประการท่ีสาม จากระดับความคิดเห็นของประชาชนในท้องถ่ินท่ีมีต่อความต้องการพัฒนาส่วนประสม

ทางการตลาดบริการของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และสิ่ง

ที่ต้องการพัฒนามากที่สุดคือส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้านกายภาพ 

ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคคล (เจ้าหน้าที่) ด้านราคา ด้านสถานที่หรือช่องทางจัดจำาหน่าย และด้าน

การส่งเสริมทางการตลาด ตามลำาดับ

 ประการที่สี่ จากความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ และประชาชนในท้องถิ่น

เก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาพบว่าส่วนใหญ่นักท่อง

เที่ยวให้ความเห็นว่าควรจะมีการดูแลความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว ควรมีการจัดหาถังขยะไว้ให้นักท่อง
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เที่ยวเพิ่มขึ้นจากเดิม ควรจัดหาที่นั่งพักผ่อนที่ร่มรื่นให้แก่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากเดิมด้วยเนื่องจากปัจจุบันมี

น้อยซึ่งทำาให้ไม่เพียงพอกับจำานวนนักท่องเที่ยว และให้ความเห็นว่าควรมีการเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย

ให้กับนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนด้วยเนื่องจากอาจมีมิจฉาชีพแฝงตัวอยู่ในกลุ่มนักท่องเท่ียวทำาให้เกิดการฉกชิง

วิ่งราทรัพย์ของนักท่องเที่ยว และควรจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางของถนนทางเข้าแหล่ง

ท่องเที่ยวให้สะอาดและสวยงาม และปรับปรุงป้ายบอกทางให้ชัดเจนมากขึ้น ส่วนเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นว่า

ปัจจุบันโบราณสถานนั้นชำารุดทรุดโทรมลงไปมากซึ่งควรจะมีการบูรณะโบราณสถานให้มีความคงทนและคง

ความงดงามและเอกลักษณ์ของโบราณสถานนี้ไว้ และควรส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวช่วยกันรักษาความสะอาด

ของแหล่งท่องเที่ยว และสุดท้ายประชาชนในท้องถิ่นให้ความเห็นว่าควรจะมีการดูแลเรื่องความสะอาดทั่ว

บริเวณแหล่งท่องเที่ยว ควรเข้มงวดเรื่องความสะอาด และควรมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีความรับผิด

ชอบด้านความสะอาดในการทิ้งขยะ และต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยบำารุงฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวให้

สวยงามยิ่งขึ้น เนื่องจากสถานที่ท้องเที่ยวเริ่มเก่าและทรุดโทรมขาดการดูแล

อภิปรายผล
 จากผลการวิจัยผู้วิจัยนำามาอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้

 สมมติฐานข้อที่ 1 มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำาคัญในค่าเฉลี่ยของทัศนคติของนักท่อง

เท่ียวท่ีมีต่อศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเมื่อจำาแนก

ตามลักษณะประชากรศาสตร์

 เมื่อจำาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์พบว่านักท่องเที่ยวที่มีเพศ การศึกษา และอาชีพที่แตกต่าง

กันจะมีทัศนคติต่อศักยภาพการท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน ส่วนนัก

ท่องเที่ยวที่มีอายุ สถานภาพ ภูมิลำาเนา และรายได้ต่างกันจะมีทัศนคติต่อศักยภาพการท่องเที่ยวของอุทยาน

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาต่างกัน

 สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยว

ที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

 จากทัศนคติของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการของอุทยาน

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความ

สัมพันธ์กับทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยาทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Li Ling (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกเดินทางมาเที่ยวเมืองลี่เจียง จังหวัดยูนนาน ประเทศ

จีน พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวเมืองลี่เจียง จังหวัดยูนาน ประเทศจีนใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนี้ 1)ด้านความสวยงามและความน่าสนใจของสินค้าทางการท่องเที่ยว 2) ด้าน

ความมีชื่อเสียงของสินค้าทางการท่องเที่ยว 3) ด้านความหลากหลายของสินค้าทางการท่องเที่ยว   

สมมติฐานข้อที่ 3 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวมีต่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มีผลต่อแนวทางในการพัฒนา

ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

 จากทัศนคติของนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ และประชาชนในท้องถิ่นทำาให้ทราบแนวทางในการพัฒนา

ศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานั้นควรมีการพัฒนา
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และปรับปรุงศักยภาพการท่องเที่ยวทุกด้าน ดังนี้

 1. ด้านการบริหารจัดการ ควรมีการเพิ่มความเข้มงวดในระบบดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งด้าน

ความปลอดภัยและข้อมูลข่าวสารในการเดินทางของนักท่องเที่ยว

 2.  ด้านบุคลากร ควรมีการบริการที่อำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เช่น จัดหา

ที่นั่งพักผ่อนให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว และควรมีการตรวจตราความเรียบร้อยของแหล่ง

ท่องเที่ยวในทุกๆด้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริการนักท่องเที่ยวได้ทันท่วงที รวดเร็วและน่าประทับใจ

แก่นักท่องเที่ยว

 3. ด้านกายภาพ ควรมีการซ่อมแซม ปรับปรุง บูรณะโบราณสถานที่ชำารุดทรุดโทรมให้กลับมา

สวยงามเช่นเดิม และควรจัดระบบการดูแลเรื่องความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวให้มากขึ้น

 4. ด้านสาธารณูปโภค ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางของถนนทางเข้าแหล่งท่อง

เที่ยวให้สะอาดและสวยงาม และปรับปรุงป้ายบอกทางอธิบายเส้นทางการเข้ายังแหล่งท่องเที่ยวให้ชัดเจน

มากขึ้น

 จากแนวทางทั้งสี่ด้านนั้นทำาให้เห็นว่ามีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล 

(2556) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนบ้านทุ่ง

มะปรัง อำาเภอควนโดนและบ้านโตนปาหนันอำาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ผลการศึกษาพบว่า แนวทาง

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่คำานึงถึงศักยภาพด้านการท่องเท่ียวและความต้องการของนักท่องเที่ยว 

แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 1) ด้านแหล่งท่องเที่ยว ควรสร้างจุดเด่นของพื้นที่โดยนำาธรรมชาติมาเสนอเป็นจุดขาย 

ปรับปรุงความสะอาดและภูมิทัศน์ให้สวยงามและสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นัก

ท่องเที่ยวและชาวบ้าน 2) ด้านความพร้อมทางการท่องเที่ยว ควรจัดเตรียมสิ่งอำานวยความสะดวกจัดทำาสื่อ

ความหมายทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและจัดเตรียมมัคคุเทศก์ท้องถ่ินสำาหรับการถ่ายทอดความรู้และ

เรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว และ 3) ด้านการพัฒนาการตลาด จัดทำาเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงแหล่งท่อง

เที่ยวของทั้งสองชุมชน เน้นกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีการเรียนรู้และสร้างความเร้าใจสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

คือกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำางาน และจัดทำาคู่มือ แผ่นพับ ใบปลิวและพัฒนาเว็บไซต์สำาหรับประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยว สำาหรับข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งนี้ คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีแนวนโยบายในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีความยั่งยืนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ในการระดมความคิดเพื่อการวางแผนและการดำาเนินงาน ควรมีการสร้างเครือข่ายกับชุมชนที่มีการจัดการ

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และจัดให้มีกลไกที่สำาคัญของผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในการเชื่อมโยงเส้นทางท่อง

เที่ยวระหว่างชุมชนบ้านทุ่งมะปรังและชุมชนบ้านโตนปาหนัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยทิพย์วดี โพธิ์สิทธิ

พรรณ และสุภรณ์ ศุภพลกิจ (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตำานานโบราณ

สถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ตำาบลหนองแฝก อำาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ควรมีการพัฒนาด้านพื้นที่

และทรัพยากรของชุมชนยังมีความหลากหลายไม่มาก และทรัพยากรทางประวัติศาสตร์โบราณวัตถุโบราณ

สถานมีความโดดเด่นน้อย และควรจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้

เป็นกิจกรรมสำาหรับการท่องเที่ยวของชุมชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวจากภายนอกได้ 
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ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้

 ประการแรก จากผลการวิจัยพบว่าลักษณะประชากรศาสตร์นั้นนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพ

การท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่มีเพศ การศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันจะมี

ทัศนคติของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อศักยภาพการท่องเท่ียวของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาไม่แตก

ต่างกัน ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีอายุ สถานภาพ ภูมิลำาเนา และรายได้ต่างกันจะมีทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ

ศักยภาพการท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์พระ

นครศรีอยุธยาต่างกันอาจเนื่องจากว่านักท่องเท่ียวท่ีมีอายุไม่เท่ากันจะมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และความคิดที่

ต่างกัน อีกทั้งภูมิลำาเนาซึ่งเป็นสถานที่คุ้นเคยเป็นประจำาต่างกันอาจทำาให้ความคิดเห็นหรือทัศนคติต่อสถาน

ที่ท่องเที่ยวต่างกันด้วย และผู้ที่มีรายได้ต่างกันอาจจะมีความคิดเห็นด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์และด้านอื่นๆ

ของแหล่งท่องเที่ยวต่างกันด้วยเช่นกัน

 ประการที่สอง จากผลการวิจัยพบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ

ของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ทุกด้าน เนื่องจากว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์จะมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการทั้ง

ด้านกายภาพและด้านสาธารณูปโภคของแหล่งท่องเที่ยวให้น่าท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ท่ีต้องเล็งเห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเท่ียว 

ซึ่งการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ตอบสนองต่อการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ให้ได้มากน้ันจะส่งผล

ทำาให้ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์สูงขึ้นตามไปด้วย

 ประการสุดท้าย จากผลการวิจัยพบว่าเจ้าหน้าที่ และประชาชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว จึงทำาให้ระบบการบริหารจัดการศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยายังไม่ดีเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากผลการสัมภาษณ์ในการแสดง

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ยังต้องการให้มีการพัฒนา ปรับปรุงศักยภาพการ

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกมาก และหากทุก

ภาคส่วนในพื้นที่ได้มีการช่วยกันดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนได้

เป็นอย่างดีก็จะส่งผลให้นักท่องเท่ียวท่ีต้องการเท่ียวชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานั้นประทับใจ

และสามารถเพิ่มจำานวนนักท่องเที่ยวได้มาขึ้นซึ่งเป็นผลดีในทางเศรษฐกิจของชุมชน สังคมและประเทศเป็น

อย่างมา

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 หากจะมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ของ

แหล่งท่องเที่ยวในครั้งต่อไปนั้น ควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เชิงประวัติศาสตร์เช่นกันด้วย เนื่องจากอาจได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถนำามาปรับใช้ร่วมกับผลการวิจัยในครั้ง

นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้นในอนาคตข้างหน้าต่อไป



25  

(วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)

 บรรณานุกรม

กรมการท่องเที่ยว. (2556). สถิตินักท่องเที่ยว 2555. สืบค้น 6 ตุลาคม 2556, จาก http://www.thaits.org.

จุรีรัตน์ คงตระกูล.(2556). โอกาศทางการตลาดท่องเที่ยวไทยบนความท้าทายกับการก้าวเข้าสู่ AEC   

(ตอนที่ 1). TAT TOURISM JOURNAL,ฉบับที่ 2 ปี 2556 เมษายน-มิถุนายน

ทักษิณา คุณารักษ์. (2554). ปัจจัยในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวและที่พักของเยาวชนไทย:กรณีศึกษา  

นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระมนุษยศาสตร์   

บัณฑิต,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ และ สุภาภรณ์ศุภพลกิจ. (2555). การพัฒนาการท่องเที่ยววเชิงประวัติศาสตร์

 ตำานานโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ตำาบลหนองแฝก อำาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. 

 งานวิจัยทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. (2545). การตลาดบริการ. พิมพ์ครั้ง 3. เชียงใหม่ : สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัย

 เชียงใหม่.

ปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล. (2556). การศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 ของชุมชนบ้านทุ่งมะปรัง อำาภอควนโดนและบ้านโตนปาหนัน อำาเภอควนกาหลง จังหวัด  

สตูล. วารสารสุทธิปริทัศน์. 

วัลย์ลิกา จงปัตนา. (2554). แนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

 กรณีศึกษาอุทยาประวัติศาสตร์พิมาย หลังเหตุการณ์อุทกภัย 2553. การศึกษาค้นคว้าด้วย  

ตนเองศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยนเรศวร.

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก. (2555). องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการ

 ท่องเที่ยว. สืบค้น 6 เมษายน 2557, จาก http://kwantipanchinesebusiness.blogspot.

 com/2010/09/blog-post_5721.html

สมวงษ์ พงศ์สถาพร. (2546). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ : นัทรีพับลิค.

Burke and Resnick. (1999). Burke and Resnick. “Marketing & selling the travel product.”

 South – Western Pub.Co.,

Charles R. Goeldner, J.R. Brent Ritchie. (1999). “Tourism: principles, practices, philo-

 sophies”

Haksever, C. (2000). “Service Management and Operations”.NewJersey: Prentice Hall. 

 20(6), 132-135.

Li, Ling. (2553). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในการเลือกเดินทางมาเท่ียว 

 เมืองลี่เจียง จังหวัดยูนนาน ประเทศจีน. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร

Weaver, D. & Lawton, L., (2002). “Travel agency threats and opportunities: The 

 perspective of successful owners”. International Journal of Hospitality and 

 Tourism Administration.

Wearne, Neil and Alison Morrison.(2002). “Hospital Marketing”. Great Britain: Butterworth

 Heinemann.



26  

(วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)

Cooke , R. A. and other (2002). “Organizational behavior”. New York : McGraw – Hill.

Kotler, P. (2003). “Principles of marketing”, New Jersey Prentince Hall International. 15(9), 

 583-584.

Lumsdon, L.(1997). “Tourism marketing”. London: International Thomson Business. 34(5),

 77-79.ดังนี้

Stephen F. Witt and Peter J. Moutinho.(1989). “The Management of International Tourism”. New  

 York. Simultaneously published. 2(5), 241-250. 

Yamane, Taro. 1967. Statistics, An Introductory Analysis, 2nd Ed., New York: Harper and Row



27  

(วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)

Success Across National and Cultural Borders:

Four Stages Model for Expatriates’ Cross-Cultural Preparation
Akadet Chaichanavichakit*

                                   

Abstract
 The globalization of business has opened up and accelerated the use of expatriation as a 

mean to control and coordinate foreign subsidiaries. However, several problems arise along the 

process. Failed overseas assignments, resulted from inability to complete or fulfill the expectation 

from supervisors, are not unusual for expatriations. Unsuccessful assignments damage companies 

financially and strategically. Through literature review, cultural difficulties had been found to be a 

major hindrance for successful overseas assignments. 

This study aimed to identify necessary cross-cultural adjustments for expatriates to successfully 

perform their assignments, and established a comprehensive model for expatriates’ cross-cultural 

preparation. This research followed documentary research method by extensively reviewing arti-

cles in scholarly journals, and other publications related to expatriate’s cross-cultural preparation. 

Classic, contemporary and acknowledged theories, practices and experiments related to expatri-

ate management had been thoroughly examined to analyze and conceptualize key issues, as well 

as framework for this study.

 Significant attributes relating to higher tendency of successful overseas assignments had 

been identified, classified and chronologically organized as a model for training purpose. A mod-

el for cross-cultural preparation includes four stages; assignment commitment stage, pre-arrival 

stage, expatriation stage, and repatriation stage. This model deals with expatriates’ cross-cultural 

preparation from the early phrase of assignment commitment, host country’s cultural orientation, 

communication across language and cultural barriers, settling down in unfamiliar environment, 

through the final phrase of fluid repatriation.

Keywords: expatriate management, cross-cultural preparation, cross-cultural training
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 INTRODUCTION

 The background environment in which business competes has been expanded rapidly 

across and beyond one’s territory; indeed it has become expeditiously more globalized (Fischer, 

2003; Hill, Udayasankar, & Wee, 2013). The rising of multinational corporations (MNCs) worldwide, 

firms which own business operations in more than one countries, resulted in greater international 

coordination between home country, the country in which a company’s corporate headquarters is 

located, and host country, the country in which the home country organization seeks to locate or 

has already located a facility (Hill, Udayasankar, & Wee, 2013; Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright, 

2012). Companies try various different strategies in order to capture business success capitalizing 

from the current flow of business globalization, ranging from exporting, turnkey projects, licens-

ing, franchising, joint ventures and wholly owned subsidiaries (Verbeke, 2003; Madhok, 1997; Hill, 

Hwang, & Kim, 1990; Brouthers & Brouthers, 2000). 

 The links between international human resource management and international business 

strategy have been gradually emphasized. From Schuler (2000), MNCs are seeking to control and 

coordinate foreign subsidiaries, and at the same time, stimulating adaptation to the host coun-

try’s environment. Expatriates have been one of the main instruments, which MNCs implemented 

to achieve business success internationally. Expatriates perform as key players to manage their        

foreign subsidiaries by integrating the philosophies and practices of the home into host coun-

try’s operations, while learning and adapting with different cultures as companies internationalize         

(Briscoe & Schuler, 2004). 

 However, expatriate assignments are not always successful, indeed failure rate, as              

generally defined by premature return (Forster, 1997), ranges from 16% to 50% worldwide (Har-

zing, 1995). Even though in more recent studies, it showed that the failure rate has been gradually             

declining and that the current figure is lower (Forster, 1997; Dowling, Festing & Engle, 2013), Black 

and Gregerson (2007) found that nearly one-third of the expatriates who complete their overseas 

assignments did not fulfill the expectations of their superiors. Expatriate assignment failure is direct-

ly correlated with company’s financial loss, the higher the failure rate, the higher the financial cost 

will be (Harzing & Christensen, 2004; Lee, 2007).

 Hill, Udayasankar and Wee (2013) pointed that culture is the most important factor                          

influencing international human resource management. Studies from Hofstede (2001), togeth-

er with, Trompenaars and Turner (2012) also supported that cultural theory can provide a useful         

conceptual tool for understanding and judging comparative manifestations of human resource 

management across borders.

 Key barriers in cultural adjustments for expatriates included the ability to speak local lan-

guage, at least for survival, the ability to express themselves in verbal and nonverbal communica-
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tion with host country’s workers appropriately, and the ability to understand and adjust to unfamiliar 

surrounding. Hofstede (2001) explained that different cultures have different mindsets, ways of 

self-expression and reasoned actions. Researches found communication and personal and inter-

personal etiquettes the main obstacles for expatriation success (Hongmei, 2006; Vukovic, 2013; 

Rose & Kumar, 2008).

 Furthermore, Fink, Meierewert and Rohr (2005) and Vidal, Valle and Aragon (2007) point-

ed to another dimension of the problem, which concerns the process of repatriation. Upon ex-

patriates’ returns to home company, benefits for both the company and repatriates themselves 

can be achieved, however practically there have been difficulties realizing these benefits. Studies 

explained that repatriates have acquired knowledge and experience from host country, including 

market-specific knowledge, intercultural knowledge, job-relate management skills, network, and 

general management capacity. These researches concluded that if repatriates leave their com-

panies, valuable knowledge and experience, which they acquired during assignment, could be 

gained by competitors.

 In order to prepare expatriates for their overseas assignments, several researches suggest-

ed the companies should conduct cross-cultural training for their employees to achieve cross-cul-

tural competence in adjustment to different environment (Bhaskar-Shrivinas, Harrison, Shaffer & 

Luk, 2005; Hippler, 2000; Aycan, 1997; Varner & Palmer, 2005). Cross-cultural training plays critical 

role in expatriate assignment success, as it provides necessary cross-cultural knowledge and un-

derstanding, which are connecting to productive psychological and interaction adjustment.

 Unfortunately, statistically, only one fourth of the companies organized formal cross-cultural 

training compulsory for their expatriates (Speizer, 2008; Joshua-Gojer, 2012). Undeniably, inade-

quate cross-cultural training obviously affected expatriate performance. To respond to the lack of 

properly organized necessary cross-cultural preparation for expatriates, this study aimed to identify 

well-organized process for expatriate cross-cultural preparation.

Objectives

 1.  To identify necessary cross-cultural adjustments for expatriates to successfully                

perform their assignments.

 2.  To create a comprehensive model for expatriate cross-cultural preparation.

Significance of the Research

 Expatriate assignments failed perpetually across the globe. The consequences obviously 

affect companies financially directly and indirectly (Lee, 2007). Not only visible cost associated with 

expatriate recruitment, training and relocation expenses, are lost, but also invisible cost associated 

with continuing underperformance as new expatriate embarks on the lower end of a learning curve. 
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With comprehensive cross-cultural preparation process, the expatriate assignment’s failure rate 

could be lowered; hence company’s fi nancial losses could be reduced.

Scope of Study

 This study aimed to conceptualize cross-cultural adjustments, as well as categorize each 

adjustment in different stages of expatriate preparation. Research was conducted about and 

around multinational corporations in various business sectors and industries. Expatriate prepara-

tion programs of large, medium and small businesses, which operated multi-nationally, had been 

thoroughly studied from extensive documentary research.

 LITERATURE REVIEW

1. Cultural Dimensions

 In one of the most famous cultural study of how culture relates to values in the workplace, 

Hofstede (1993) collected data from IBM employees worldwide. He identifi ed fi ve cultural dimen-

sions, illustrated in Figure 1, affecting employee’s individual differences based on one’s domi-

nant culture. Individualism versus collectivism, power distance, uncertainty avoidance, masculinity 

versus femininity and long-term versus short-term orientation are mentioned cultural dimensions, 

which he believed shaping individual differences (Hofstede, 2001).

Figure 1: Five Cultural Dimensions Shaping Employee’s Individual Di� erences (Hofstede, 2001)
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 1)  Individualism versus Collectivism

 It is the degree of ties between members in the society. In a high individualistic society, the 

ties between individuals are loose; one will focus on individual achievement and freedom. On the 

other hand, in a high collectivistic society, the ties between individuals are tight; one is expected to 

look after the interests of the collectives, for example, one’s family, colleagues, and other forms of 

group.

 2) Power Distance

 It is the degree to which society’s members expect power to be unequally shared. In a high 

power distance society, one expects power difference between members in a society based on 

forms of hierarchy, for example, physical capability and intellectual capability. On the other hand, 

in a low power distance society, one can expect that people in the society will be treated with the 

slightest difference.

 3) Uncertainty Avoidance

 It is the degree of uncertainty tolerance of society’s members. In a high uncertainty avoid-

ance society, society’s members relies on social norms and procedures, such as national, institu-

tional and interpersonal sets of rules and regulations, to prevent and avoid the unpredictability of 

future events, which is on the contrary of a low uncertainty avoidance society.

 4) Masculinity versus Femininity

 Masculine culture describes the characteristics of society’s members whose sex roles are 

strongly differentiated, and people idolize exercising of power and competition. Whereas, femi-

ninity culture describes the characteristics of society’s members whose sex roles are not strongly 

differentiated, and people idolize tenderness and generosity.

 5) Long-Term versus Short-Term Orientation

 It is the degree to which a society encourages investment in the future, as by planning and 

saving. Long-term culture focuses on the future and hold values in the present, which might not        

provide an immediate benefit. On the other hand, short-term culture focuses on present and imme-

diate benefit.

 Hofstede (2001) pointed that when the cultural dimension gap between two countries is 

wide, people from those different cultures face more difficulties communicating. Studies built on 

Hofstede’s theory and confirmed that expatriates need to go through the process of cultural adjust-

ment before expatriation (Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright, 2012; Bhaskar-Shrivinas, Harrison, 
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Shaffer & Luk, 2005; Hippler, 2000). 

2. Three Facets in Cultural Adjustment Process

 The study by Zimmerman and Sparrow (2007) broke the process of expatriate’s cultural ad-

justment into three different facets, which include psychological adjustment, interaction adjustment 

and work adjustment, as illustrated in Figure 2.

 

Figure 2: Three Facets in Cultural Adjustment Process (Zimmerman & Sparrow, 2007)

 Psychological adjustment refers to the changes of psychological and emotional states 

marked by the feelings of security and satisfaction.

 Interaction adjustment refers to the behavioral and attitudinal changes marked by the de-

gree of comfort interacting in new environment.

 Work adjustment refers to reaction changes to a new job marked by the degree of job com-

petency.

 Zimmerman and Sparrow (2007) proposed that previous studies about expatriate adjust-

ment viewed it as a unidirectional process of one individual adjusting to a foreign environment, 
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however in fact they argued that expatriate adjustment comprised of these three equally important 

dimensions. Successful expatriate preparation means that expatriate achieves adequate adjust-

ments in theses three areas.

3. The Important Factors Contributing to Overseas Assignment Success

 In the attempts to fi nd factors relevant to overseas assignment success of expatriate, Ar-

thur and Bennett (1995) and Shaffer and Harrison (2001) identifi ed fi ve critical factors, illustrated in       

Figure 3.

 

Figure 3: Five Critical Factors Contributing to Overseas Assignment Success (Arthur & Bennett, 

1995; Shaffer & Harrison, 2001)

 1) Job Competency

 Expatriates need to excel in their job, in order to gain acceptance of the host country’s na-

tionals. Furthermore, higher job competency reduced job related pressure.

 2) Communication Skill

 Expatriates must be comfortable to express themselves in both verbal and nonverbal com-

munication with host country’s workers.
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 3) Flexibility

 Expatriates need to have high tolerance and adaptability to unfamiliar culture.

 4) Motivation

 Expatriates with high need for career achievement, experience learning and all-encom-

passing awareness tend to accomplish better work performance than those who do not.

 5) Family Support

 Expatriates with strong family supports have higher tendency to complete the assignments. 

Researches suggested that not only the expatriate’s CQ is important for overseas assignment, his 

or her family’s CQ is important as well. 

4.  Cultural Intelligence (CQ)

 Research by Ng and Earley (2006) identifi ed important success factor in expatriates’ attrib-

utes, which is CQ. Another study suggested that CQ is strongly related to cultural adjustment and 

task performance of their sampling expatriates (Ang et al., 2007).

 Many researches pointed that the companies should conduct cross-cultural training for their 

employees to raise their CQ before sending them off for overseas assignments (Bhaskar-Shrivinas, 

Harrison, Shaffer & Luk, 2005; Ko & Yang, 2011; Hippler, 2000; Aycan, 1997; Varner & Palmer, 

2005).

5.  Aspects of Cultural Sensitivity

 Dowling and Schuler (1990) suggested that for expatriates to behave appropriately, com-

panies should create host country’s appreciation toward them. Studies from Adler and Gundersen 

(2008), Axtell and Fornwald (1997) and Linowes (1993) further elaborated important aspects of 

cultural sensitivity, as illustrated in Figure 4.

 

 Figure 4: Aspects of Cultural Sensitivity (Dowling & Schuler, 1990; Adler & Gundersen, 2008; 

 Axtell & Fornwald, 1997; Linowes, 1993)
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 1) One’s Own Cultural Background

 Expatriate must be well aware of how his or her own culture is perceived in the host country. 

With accurate awareness, expatriate can adjust his or her own behavior properly, while avoiding 

behavior considered unpleasing by host nationals.

 2) Particular Aspects of Host Country’s Culture

 Expatriate should be well informed of acceptable and unacceptable gestures, behaviors 

and interpersonal forms in host country.

 3) Communication

 In case that it is possible, expatriate should be able to communicate in host country’s 

language, if not, expatriate must be trained to communicate in a situation when language barriers 

exist.

6. Problems Identified in Recent Cross-Cultural Preparation Studies: Unordered training and Lack 

of Repatriation Preparation

 Researchers have long conducted experiments regard expatriate preparation. Several  ele-

ments in cross-cultural preparation have been found and included in training requirement for major 

companies. However, it was not until recently that studies found the importance of well  orderly 

adjustment process. Recent studies argued that certain elements in the adjustment process should 

be grouped together and formulate stages of training (Ko & Yang, 2011; Hill, Udayasankar, & Wee, 

2013; Hollinshead, 2010).

 Hill, Udayasankar and Wee (2013) suggested formulating preparation model chronologi-

cally into three stages, before expatriation, on-site and after expatriation. However, study by Hollins-

head (2010) proposed that assignee’s commitment to the overseas project is relatively important 

and influenced expatriation’s rate of success. He also found that expatriates, who return from their 

assignments bring irreplaceable experience and expertise with them. Hence, the return process of 

expatriates should be carefully handled, since failure to do so resulted in high turnover rate among 

repatriates. Once the repatriates leave their companies, those experience and expertise could be 

gained by competitors (Fink, Meierewert, & Rohr, 2005; Vidal, Valle, & Aragon, 2007). Study from 

Ko and Yang (2011) confirmed that well organized cross-cultural training resulted in better perfor-

mance of expatriates.

7.  Consequences of Failure in Expatriate Preparation

 Various studies found negative consequences as a result of expatriates’ cultural insuffi-

cient preparation. Firms’ damages ranged from below expectation performance, premature re-



36  

(วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)

turn, investment lost financially and personnelly to turnover (GMAC Global Relocation Services 

[GMAC GRS], National Foreign Trade Council [NFTC], & Society for Human Resource Management 

[SHRM], 2004; Black & Gregersen, 2007; Verbeke, 2009; Harzing & Christensen, 2004; Dolianski, 

1997; Harzing, 1995; Forster, 1997)

 • Premature return ranges from 16% to 50% worldwide.

 • Nearly one-third of the expatriates who complete their overseas assignments did not 

fulfill the expectations of their superiors.

 • MNCs sent managers abroad at a great cost to the company, two to three times higher 

than comparable domestic positions.

 • 10-20 percent of US expatriates returned home early due to inability to adapt to local 

lifestyle and environment.

 • The average one-time cost for relocating an expatriate was $60,000.

 • Expatriate manager’s average compensation package is approximately $250,000.

 • The cost of an unsuccessful expatriate assignment is approximately $100,000.

 • For those who completed assignments, over 75 percent faced demotion or lower job 

authorization upon their returns.

 • About one-third of returning expatriates could not secure permanent positions within 

three months of their return.

 • More than a quarter of repatriates left the company within a year.

METHODOLOGY 

 This research applied qualitative approach to understand key aspects of cross-cultural 

preparation. Various published researches and studies on cross-cultural expatriate preparation 

had been reviewed. Searches included research articles in scholarly journals, and studies pub-

lished by respectable and accountable publishers. The reference lists for the articles as well as 

relevant sources were examined.

Process

 • Conceptualization of Theories

 This research studied classic, contemporary and acknowledged theories in order to form 

research frame and concept of thoughts. Linking the theories with current international business 

management and identifying unsolved problem had been done to conceptualize the key issues in 

expatriate management.

 • Data Collection

 This study applied documentary research method by extensively and intensely reviewing 

articles in scholarly journals, and other publications related to expatriate’s cross-cultural prepara-
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tion. Various sources had been examined to identify recognized theories and practices in current 

international human resource management. Thorough assessment and reassessment ensured that 

the information and sources are accurate and accountable. 

 • Analysis and Frame of Thought Development

 Previous studies about attributes leading to successful expatriation had been closely ex-

amined to identify key elements for desirable expatriate. Following expatriate’s infl uential qualities 

identifi cation, researches about expatriate training had been extensively reviewed to determine 

critical problematic issue in cross-cultural training implementation.

 This study was grounded on existing knowledge in cross-cultural preparation; proposed 

models had been profoundly assessed and integrated into initiated frame of thought. Thence-

forth, critical analyses from training implementation studies were further integrated into the frame of 

thought to refi ne and redevelop each signifi cant element in the training process. 

 • Synthesis

 This research interpreted the data collected and examined connection, relationship and 

fl ow in each study. This study had connected each signifi cant element and fi nding from each work 

in order to formulate a comprehensive model for expatriate’s cross-cultural preparation.

RESULTS

 Study by Zimmerman and Sparrow (2007) broke the process of expatriate’s cultural ad-

justment into three dimensions, which are psychological adjustment, interaction adjustment and 

work adjustment. Zimmerman and Sparrow (2007) suggested that these adjustments can be done 

simultaneously, however further researches recommended orderly preparation (Ko & Yang, 2011; 

Hill, Udayasankar, & Wee, 2013; Hollinshead, 2010). Studies found that chronologically preparation 

was signifi cantly related to improves and higher performance.

  

 Figure 5: Organization of the “Three Facets in Cultural Adjustment Process” (Zimmerman & 

 Sparrow, 2007) chronologically by the periods of before and during expatriation
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The three dimensions of expatriate’s cultural adjustment can be chronologically organized into 

two groups, which are pre-expatriation and during expatriation periods, as illustrated in Figure 5. 

Psychological, interaction and work adjustments are all trainable in pre-expatriation stage, while 

during expatriation stage only interaction adjustment is involved. However researches suggested 

that assignee’s commitment should be genuinely achieved before processing into further stages 

of expatriate preparation (Shaffer & Harrison ,2001; Arthur & Bennett, 1995; Hill, Udayasankar, & 

Wee, 2013). Hence, pre-expatriation period can be partitioned into two stages, which are assign-

ment commitment stage, the stage which organization attempts to achieve genuine commitment 

from assignee, and pre-arrival stage, the stage which organization attempts to improve assignee’s 

attributes contributed to overseas assignment success, illustrated in Figure 6.

 Many cross-cultural training activities, including cultural orientation, communication train-

ing and contextual environment learning involve more than one dimensions of adjustment, however 

chronologically they are all trainable in pre-arrival stage (Ko & Yang, 2011; Hollinshead, 2010; 

Bhaskar-Shrivinas, Harrison, Shaffer & Luk, 2005; Hofstede, 2001).

Figure 6: Organizing the “Three Facets in Cultural Adjustment Process” (Zimmerman & Spar-

row, 2007) chronologically into model for expatriates’ cross-cultural preparation (Ko & Yang, 

2011; Hollinshead, 2010; Bhaskar-Shrivinas, Harrison, Shaffer & Luk, 2005; Hofstede, 2001)
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 Arthur and Bennett (1995) and Shaffer and Harrison (2001) identifi ed fi ve critical factors 

contributing to overseas assignment success, which are job competency, communication skill, 

fl exibility, motivation and family support. These attributes conform with chronologically organized 

model for expatriates’ cross-cultural preparation, with an additional attribute of family support, as 

illustrated in Figure 7. These studies found that commitment, and later comfort, of trailing family 

members greatly infl uence success rate of overseas assignments. Hence, family support must also 

be achieved during assignment commitment stage. 

 Organization must achieve assignee’s motivation to complete overseas assignment at the 

stage of assignment commitment stage. Job competency and communication skill are instructible 

in pre-arrival stage. Finally, fl exibility can be enhanced in pre-arrival and expatriation stages (Ko 

& Yang, 2011; Hippler, 2000; Axtell & Fornwald, 1997; Adler & Gundersen, 2008; Linowes, 1993; 

Varner & Palmer, 2005; Hofstede, 2001).

Figure 7: Organizing the “Five Critical Factors Contributing to Overseas Assignment Success” 

(Arthur & Bennett, 1995; Shaffer & Harrison, 2001) chronologically into model for expatriates’ 

cross-cultural preparation (Ko & Yang, 2011; Hippler, 2000; Axtell & Fornwald, 1997; Adler & 

Gundersen, 2008; Linowes, 1993; Varner & Palmer, 2005; Hofstede, 2001)
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  Studies found another critical attribute correlated with overseas assignment’s rate of suc-

cess, which is the repatriation process. Once the expatriates complete their assignments, they are 

considered valuable resource to the company. Not only because they know how to transfer knowl-

edge from home to host country, but they are also carrying highly benefi cial knowledge back home 

as well. To consider an assignment successful or not, overseas knowledge application and transfer 

must also be taken into account (Hollinshead, 2010; Arthur and Bennett, 1995; Hill, Udayasankar, 

& Wee, 2013).

 Researches suggested that effective repatriation process must be carried by organiza-

tion to preserve and retain valuable company’s resource. Various methods such as information 

providing, readjustment and accomplishment visibility can be applied to facilitate fl uid repatriation 

process.

 Hence, additional stage for expatriates’ cross-cultural preparation has been chronologi-

cally added as the last step in the model to ensure success and full benefi t for the organization, as 

illustrated in Figure 8.

 

Figure 8: Final stage, repatriation, in the model for expatriates’ cross-cultural preparation 

(Hollinshead, 2010; Arthur and Bennett, 1995; Hill, Udayasankar, & Wee, 2013)
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 This study found certain signifi cant quality in expatriates’ attributes, which have strong im-

plication to overseas assignments’ rate of success. Instructible attributes were organized in chron-

ological order, resulted in suggested complete model for expatriates’ cross-cultural preparation 

illustrated in Figure 9.

Figure 9: Four Stages Model for Expatriates’ Cross-Cultural Preparation

Four Stages Model for Expatriates’ Cross-Cultural Preparation

1.  Assignment Commitment Stage

 First thing that an organization should do after identifying potential candidates is to discuss 

with them. Most companies, by the management, selected the potential candidate and notifi ed 

them that they would be sent away overseas for assignments. Companies normally chose candi-

dates based mainly on their technical skills. However, by doing so, few companies genuinely asked 

their assignees their volitions. Most of the time, companies would simply ask the potential assign-

ees if they had problem or would they turn down an overseas assignment. As a matter of fact, turn-

ing down an assignment could trouble one’s career path in a company, hence a lot of expatriates, 

even if they were not thoroughly acceded, tended to accept the proposed assignments.

 To avoid involuntary assignees, the management must discuss with the assignees carefully 

and comprehensively. The discussion should include personal and contextual topics over their 

comfort in living away from their familiar lives, the motivation to learn and gain experience abroad 

and family support. Supervisors should allow the candidates suffi ciently time to carefully consider 

and discuss the matter with their families.

 Once the candidates express their willingness, management should discuss organiza-

tion-related issues with them, the topics should cover how the foreign assignment fi ts into their ca-

reer plans and expectation from both sides. Management should describe the reasons for overseas 
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assignments, and how the assignees can benefit from taking them. Companies can try to convince 

the candidates with the attainment of potential career advancement, unique experience, operation-

al and technical skills obtained overseas and organization awareness worldwide; companies can 

also cite overseas assignments as part of career development programs.

 Position upon repatriation should also be among the most important topics for discus-

sion, companies must ensure career advancement after overseas assignments. Another issue for         

company’s consideration is the potential penalty expatriate might come up against, in case of failed 

expatriation. 

2.  Pre-Arrival Stage

 After candidates commit to offered expatriations, training program must be organized to 

suit personal and organizational needs for particular assignments. Suggested trainings include 

language training and host country’s cultural orientation. It is strongly advised that during this time, 

trailing family members should attend these training sessions. Comfort of trailing family members 

greatly influence success rate of overseas assignments. Information about housing, transportation, 

things to avoid, recreational activities, health care and schools, in case of minor accompanies, 

must be extensively provided.

 Apart from traditional lecture and group discussion, company may develop different meth-

ods, for example simulation or role-play imitating exotic experience, which expatriates will face dur-

ing the assignments. Training organizer may design various simulations, such as having expatriate 

and family members, staying in their own country, experiment living in the indigenous community 

of the host country. Another method can be assigning adjustment coach, partnering expatriate with 

employee from host country, in case that host country national exists in expatriate’s office, otherwise 

training organizer can select adjustment coach, who can communicate online, from host country. 

By communicating with host country national regularly, adjustment coaching can help expatriate to 

develop cultural awareness of the country he or she is about to relocate.

3.  Expatriation Stage

 Upon arrival, expatriates need certain amount of time to adjust and settle down. In this 

stage, company should organize mentoring for expatriate and family members to expedite the 

process. Ideally, two mentors should be assigned, one as a facilitator travelling from home country 

in advance or together with expatriate to host country, and help expatriate with the relocation with-

in the first week. Another mentor is host country employee who acts as a cultural trainer, helping 

expatriate with unfamiliar work and living environment. Expatriate will definitely face adjustment 

difficulties, hence cultural trainer will assist and help expatriate solve those difficulties.

 Another method recommended involves expatriation schedule arrangement; ideally, before 
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the former expatriate returns to his or her country, it is advisable to have him or her stay at the post, 

for a few weeks or up to a month, to teach new expatriate both in work and living aspects of expa-

triate assignment in that country.

 Trailing spouse who desires employment should be assisted. Company is recommended to 

find appropriate internal position matching particular spouse’s ability and skills. Another aspect of 

cross-cultural preparation in this stage is to connect expatriate with expatriate communities in that 

country, having peers and area of people in similar situation prevents expatriate and family from 

feeling isolated, additionally it facilitates fluid settling down process.

4. Repatriation Stage

 Living away from home for a long period of time, expatriates have to readjust to the chang-

ing environment in home country. Several changes might occur during an assignment, for example 

supervisors, colleagues, office location or even company strategy. To facilitate repatriation process, 

various methods can be applied. Company can organize expatriate newsletter customized for all 

expatriates during the assignments, to update them about current company situation including or-

ganizational personnel and strategic changes. Company should also make overseas assignments 

success visible to expatriate’s colleagues to reinforce expatriate’s self-esteem during repatriation 

process. Management is also advised to assign expatriates positions fitting their newly acquired 

skills and experience upon their return.

CONCLUSIONS
 Several necessary cross-cultural adjustments for expatriates to successfully perform their 

overseas assignments are identified by this qualitative research. Data gathered showed strong 

indication between certain trainable attributes and overseas assignments’ success rate. Those at-

tributes range from perception, motivation, cultural awareness, communication skills, flexibility, and 

job competency.

 To facilitate cross-cultural preparation for expatriates, this study attempted to design a 

complete and comprehensive model, which includes framework for all instructible attributes. Four 

stages of preparation have been developed to meet every aspect of adjustments required for suc-

cessful expatriation.

 The first stage “Assignment Commitment Stage” deals with candidates’ commitment and 

motivation to accept and complete the assignments. Management should emphasize on career 

plan, which candidates can expect after assignment completion. Accompanying family members 

also play important role in this stage, to achieve commitment from the assignees; their family mem-

bers must also approved the assignment.
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The second stage “Pre-Arrival Stage” involves customized training program based on personal and 

organizational needs. Host country’s cultural orientation and communication training are two major 

keys for trainings in this stage. Every aspect of information about living, dining and entertainment 

must be provided to expatriates and their family members.

 The third stage “Expatriation Stage” takes place during overseas assignments. Compa-

ny has to relocate expatriate in the smoothest way possible. Relocation coaching and mentoring 

should be implemented during this stage.

 The final stage “Repatriation Stage” handles expatriates upon their return. Readjustment 

preparation should be organized to facilitate fluid repatriation. Both expatriates, themselves, and 

their overseas successes should be visible to their colleagues.

Recommendations and Implementations

 Recommendations from This Study

 1.  Companies, which utilize expatriation, should organize proper expatriates’ cross-cul-

tural preparation programs. This “Four Stages Model for Cross-Cultural Preparation” can be imple-

mented and improvised based on particular personal and organizational needs.

 2.  Accompanying family members’ commitment is not less important than expatriate’s, 

company must convince and facilitate their needs to achieve higher rate of overseas assignment 

success.

 3.  Repatriation stage has often been overlooked, and it caused incalculable damage to 

the company. Company should try to retain expatriates after their returns by facilitating repatriation 

process.

 Recommendations for Further Studies

 1. This model can be applied to address communication and etiquette barriers for expa-

triates. Different nationals possess different ways of thinking and characteristics (Hofstede, 2001), 

this study broke down necessary preparation for expatriates into four stages, which are all man-

datory for expatriate preparation program, however can be stressed diversely to address different 

areas of concern.

 Stage one, assignment commitment stage, concerns with motivation, which can be linked 

to two cultural dimensions, which are individualism versus collectivism and long-term versus short-

term orientation. Working in foreign country, away from familiar people and environment, workers 

in collectivistic culture need more organizational encouragement and convincement than those 

from individualistic culture. Expatriation normally takes years to complete, nationals from short-term 

orientation also need more organizational encouragement and convincement than those from long-

term orientation. Career planning should be emphasized especially to nationals from high uncer-



45  

(วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)

tainty avoidance culture. Family factor is important regardless of cultural dimension; however, it is 

exceptionally critical for workers from collectivistic culture.

 Cultural orientation and communication training in stage two, pre-arrival stage, are crucial 

regardless of cultural dimension, while contextual environment is especially important for high un-

certainty avoidance culture nationals. Providing extensive contextual information about lifestyle, 

housing, transportation and healthcare make them feel safer and more comfortable.

In stage three, expatriation stage, it is strongly advised for companies to carefully manage this 

stage for high uncertainty avoidance culture nationals, since they are remarkably anxious to unfa-

miliar surrounding.

 In repatriation stage, last stage from the model, nationals from high uncertainty avoidance 

and individualistic culture should be facilitated carefully. High uncertainty avoidance nationals con-

cern with changing and unexpected situation and environment, readjustment should be managed 

attentively for them. Individualistic culture nationals focus on individual achievement, it is advisable 

for organizations to make their successes overseas visible to reinforce their selves-esteem.

Furthermore, according to Hofstede (2001), when national cultural dimension is far apart from an-

other nation, adjustment becomes more difficult. Consequently, companies should examine the 

different degree on cultural dimensions between home and host countries, in case that cultural 

differences gap between two countries are wide in any area, companies should consider intenser 

cross-cultural preparation in that particular scope.

 2. Quantitative method may be applied to this field of research by extensively collecting 

data from companies, which provide different degrees of cross-cultural preparation to their employ-

ees. Further research can empirically identify more and less significant impact factors, associating 

with expatriates’ instructible attributes, correlating with overseas assignments’ rate of success.
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การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์

ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าว กข 6 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

FINANCIAL COST-BENEFIT ANALYSIS OF A PROJECT ON

JASMINE-RICE-105 AND KOH-KHO-6 RICE PRODUCTION

AT SAKON-NAKHON RICE SEED CENTER
รัชนัย ประสงค์ใด1รศ. ดร.ประสาร  บุญเสริม 2

บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ

ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าว กข 6 ที่ดำาเนินการโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร โดยใช้

ข้อมูลการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในปีการผลิต 2556 ซึ่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร กรมการข้าว ได้รวบรวม

ไว้แล้วจากเกษตรกรทั้งหมดจำานวน 73 รายที่เข้าร่วมโครงการ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 

มีเกษตรกรจำานวน 53 ราย และใช้พื้นที่เพาะปลูกเท่ากับ 726 ไร่  ส่วนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 มี

เกษตรกรจำานวน 20 ราย และใช้พื้นที่เพาะปลูกเท่ากับ 132 ไร่ ผลการคำานวณดัชนีของโครงการที่กำาหนดให้

อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 7 และอายุโครงการ 15 ปี พบว่า การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีค่า 

NPV เท่ากับ 13,674,793.12 บาท  ค่า IRR เท่ากับ ร้อยละ 17 และค่า BCR เท่ากับ 1.30  ส่วนการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าว กข 6 มีค่า NPV เท่ากับ 500,471.64บาท ค่า IRR เท่ากับ ร้อยละ 13 และค่า BCR เท่ากับ 1.06  ค่า

ดัชนีโครงการที่คำานวณได้ทั้งหมดนี้เป็นค่าที่น่าพอใจ และเป็นการยืนยันว่าการลงทุนในโครงการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

คำาสำาคัญ: ต้นทุนและผลตอบแทน,ข้าวขาวดอกมะลิ 105, ข้าว กข 6

          1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
        2 อาจารย์ประจำาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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ABSTRACT

 The objective of this research is toanalyze financial cost-benefit of a project on seed pro-

duction of the Jasmine Rice 105 and the Koh-Kho-6, which has been administered by Sakon- Na-

khon Rice Seed Center.  The production dataofcrop year 2013, of totally 73 participated farmers, 

collecting by Sakon- Nakhon Rice Seed Center were utilized in this analysis. There are 53 farmers 

produce the seed of Jasmine Rice 105 with planted area of 726Rai, and 20 farmers produce the 

seed of Koh-Kho-6 with planted area of 132 Rai.  With the discount rate of seven per cent and 

fifteen years of project life, the seed production of Jasmine Rice 105 indicates that the NPV is 

13,674,793.12 Baht, the IRR is 17 per cent, and the BCR is 1.30; while that of the Koh-Kho-6 indi-

cates that the NPV is 500,471.64 Baht, the IRR is 13 per cent, and the BCR is 1.06.  All the estimated 

project indexes are favorable and confirm that this seed production project is worthwhile.     

Keyword: Financial cost-benefit analysis, Jasmine-Rice-105, Koh-Kho-6

บทนำา

 ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะแก่การทำาเกษตรกรรม เนื่องจากประเทศไทย

ตั้งอยู่ในเขตโซนร้อน ทำาให้มีสภาพอากาศที่อบอุ่นตลอดทั้งปี พื้นดินก็มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะ

ปลูก ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศจึงมีการประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลักด้วยเหตุนี้คณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้กำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรไว้ในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) อย่างครอบคลุมทุกด้านของการพัฒนาเกษตร 

ซึ่งประเด็นเรื่องการปรับปรุงเมล็ดพันธ์ุข้าวก็ได้รับการบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรน้ันด้วย 

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2555, หน้า 57)

 เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึง

ได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กำาหนดยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2555-2559โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาระบบการ

ผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและกลไกรองรับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ โดยปรับโครงสร้างการผลิตเมล็ด

พันธุ์ของภาครัฐ องค์กรเกษตรกร ศูนย์ข้าวชุมชน เอกชน และเกษตรกร ให้ดำาเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์อย่าง

มีประสิทธิภาพและกว้างขวางมากขึ้น จัดให้มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน มีการควบคุมดูแลการ

ผลิต การรวบรวมและการจำาหน่ายเมล็ดพันธุ์ และผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย ให้ถูกต้อง

ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 และพ.ศ.2550 (กรมการข้าว, 2553, หน้า 5)

การปลูกข้าวในประเทศไทยมีหลายพันธุ์ ซึ่งเหมาะสมกับการเพาะปลูกในภูมิภาคและสภาพแวดล้อมที่ต่าง

กัน  มีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองมากกว่า 17,000 ตัวอย่าง ซึ่งอาจแบ่งกลุ่มของพันธุ์ข้าวตามระบบนิเวศการปลูกข้าว

ได้เป็นข้าวไร่ ข้าวนาที่สูง ข้าวนาสวนนาน้ำาฝน ข้าวนาสวนนาชลประทาน ข้าวน้ำาลึก และข้าวขึ้นน้ำา ในปี 

2554/55  มีการเพาะปลูกข้าวรวม 83.05 ล้านไร่ เป็นนาปี 64.95 ล้านไร่ และนาปรัง 18.10 ล้านไร่ ผลผลิต

รวมทั้งประเทศมีมากกว่า 39.46 ล้านตัน เป็นนาปี 27.23 ล้านตัน เป็นนาปรัง 12.23 ล้านตัน ทำาให้มีความ

ต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเพาะปลูกประมาณ 1 ล้านตัน (ซึ่งประเมินจากอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 15 
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กิโลกรัมต่อไร่) โดยปกติแล้วในการเพาะปลูกข้าวนาปีชาวนาส่วนใหญ่เพาะปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้ใช้

เอง และมีการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ทุก 2 - 3 ปี และเมื่อรวมกับพื้นที่นาปรังที่ชาวนามีการเปลี่ยนพันธุ์ใหม่ทุกปี

แล้ว ทำาให้โดยรวมแล้วมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ชาวนาต้องหาซื้อแลกเปลี่ยนประมาณ 600,000 ตัน

ต่อปี ในขณะที่ภาครัฐและเอกชนสามารถผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีได้เพียงปีละ 280,000 ตัน โดยเป็นการ

ผลิตจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปีละ 100,000 ตัน ศูนย์ข้าวชุมชนปีละ 40,000 ตัน สหกรณ์การเกษตรปีละ 

40,000 ตัน และภาคเอกชนประมาณ 100,000 ตัน  จึงทำาให้เกิดปัญหาสภาวะขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็น

พันธุ์ดี (กรมการข้าว, 2556, หน้า 4)

 การเพิ่มกำาลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี หากดำาเนินการโดยภาครัฐ จะต้องใช้งบประมาณ

และกำาลังคนจำานวนมาก ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ดังนั้น การท่ี

เกษตรกรหรือชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวได้ จึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะสร้างอาชีพท่ีม่ันคงให้กับเกษตรกร 

และเพ่ิมปริมาณการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรในแต่ละฤดูกาล

การผลิต ฉะนั้น จึงน่าสนใจศึกษาว่า โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (ซึ่งเป็นข้าวเจ้า)และข้าว 

กข 6(ซึ่งเป็นข้าวเหนียว)ที่ดำาเนินการโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร มีความคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ 

วัตถุประสงค์การศึกษา
 เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 

และข้าว กข 6 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

ขอบเขตการศึกษา

 ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ คือ ข้อมูลการผลิตปี 2556 ของเกษตรกรทั้งหมดที่ร่วมโครงการ จำานวน 73 ราย 

มีพื้นที่เพาะปลูกรวมกันทั้งสิ้น 858 ไร่ประกอบด้วยเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำานวน 

53 ราย พื้นที่การผลิตรวม 726 ไร่  และเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 จำานวน 20 รายพื้นที่การผลิต

รวม 132 ไร่ระยะเวลาของโครงการกำาหนดไว้ 15 ปี โดยเปรียบเทียบจากอายุการใช้งานของเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ทางการเกษตรที่ใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

 ใช้ดัชนีวิเคราะห์โครงการที่สำาคัญ 3 ดัชนี คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value -- NPV) อัตรา

ผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return -- IRR) และอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Bene-

fit-Cost Ratio -- BCR)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1.  ทำาให้ทราบถึงการดำาเนินงานและกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าว 

กข 6 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของเกษตรกร ในการนำาพันธุ์ข้าวดัง

กล่าวไปใช้ในการเพาะปลูก

 2. ทำาให้ทราบถึงความคุ้มค่าของโครงการลงทุนเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสองชนิดนี้ ซึ่งจะเป็น

ข้อมูลท่ีสำาคัญที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวในพ้ืนที่อื่นที่มีสภาพทาง

ภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกับพื้นที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
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 3. ทำาให้มีข้อมูลที่เป็นระบบท่ีเกษตรกรสามารถนำาไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเข้าร่วม

โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เพาะปลูกเอง ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

แนวคิดทางทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 เนื่องจากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวขาวดอก

มะลิ 105 และข้าว กข 6 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครจำาเป็นต้องคำานวณกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ 

ดังนั้น ในการกำาหนดกรอบการวิเคราะห์จึงอาศัยทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิต ทฤษฎีที่เกี่ยวกับต้นทุน ทฤษฎีที่

เกี่ยวกับรายรับ และทฤษฎีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ ซึ่งมีสารโดยสังเขป ดังต่อไปนี้

 1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิต

 ทฤษฎีการผลิตเป็นการศึกษาด้านอุปทานหรือผู้ผลิต โดยศึกษาพฤติกรรมของผู้ผลิตในการผลิต

สินค้าออกมาขาย ณ ระดับราคาต่างๆ ว่าผู้ผลิตควรเลือกใช้ปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดอย่างไร จึงจะทำาให้

เสียต้นทุนการผลิตต่ำาที่สุด หรือการทำาให้มีผลผลิตสูงที่สุดภายใต้เงินทุนที่มีอยู่อย่างจำากัด ซึ่งทฤษฎีการผลิต

จะศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตที่เรียกว่า Input และจำานวนผลผลิตที่ได้รับที่เรียกว่า 

Output 

 การผลิตหมายถึง กระบวนการของการเลือกใช้เทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตต่างๆ (Input) ใส่เข้าไป

ในการผลิตเพื่อผลิตออกมาเป็นสินค้าและบริการ (Output) ปัจจัยการผลิตนี้ประกอบไปด้วย ที่ดิน แรงงาน 

ทุน และผู้ประกอบการ โดยเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ได้รับกับปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆ ที่

ใส่เข้าไป สามารถอธิบายได้ว่า ผลผลิต (Output) ขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตต่างๆ 

(ศานิต เก้าเอี้ยน, 2549, หน้า 73) 

 ในการผลิตสินค้าทางการเกษตร ก็มีหลักเศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร เพื่อให้ข้อเสนอ

แนะและแนวทางแก่เกษตรกรในการใช้ทรัพยากรในการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ให้เกษตรกรบรรลุวัตถุประสงค์อันสูงสุดโดยอาศัยการเลือกใช้ทรัพยากร ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลิต

สินค้าเกษตร หรือการบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง และสามารถแบ่งช่วงระยะเวลาในการผลิตสินค้าหรือผลผลิต

ทางการเกษตรได้ 2 ระยะ ดังนี้ (กาญจนา สงวนวงศ์งาน, 2550, หน้า 23)

 (1)  การผลิตระยะสั้น (shot run) หมายถึง ช่วงระยะเวลาสั้นๆ ที่ผู้ผลิตสินค้าหรือให้บริการไม่

สามารถเปลี่ยนจำานวน หรือขนาดปัจจัยการผลิตบางชนิดได้ เมื่อต้องการขยายปริมาณการผลิตออกไป 

ปัจจัยการผลิตชนิดนี้เรียกว่า ปัจจัยการผลิตคงที่ (fixed factors) และปัจจัยบางชนิดก็สามารถเปลี่ยนได้ ซึ่ง

เรียกว่าปัจจัยผันแปร (variable factors) ดังนั้น การผลิตในระยะสั้นผู้ผลิตจะมีปัจจัยคงที่และปัจจัยผันแปร

ใช้อยู่ร่วมกัน 

 (2) การผลิตระยะยาว (long-run period) หมายถึง ช่วงระยะของการผลิตที่ผู้ผลิตสามารถ

เปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตทุกชนิดได้ตามต้องการ กล่าวคือ การผลิตในระยะยาวนั้นปัจจัยการทุกชนิดจะ

เป็นปัจจัยผันแปรทั้งสิ้น เมื่อการผลิตในระยะยาวมีแค่ปัจจัยผันแปรอย่างเดียว ก็หมายความว่า ขนาดของ

กิจการหรือขนาดของการผลิต (scale of plant) จะมีการเปลี่ยนแปลงไปใน 3 ลักษณะ ดังนี้

 ก) จำานวนผลผลิตเพิ่มในอัตราคงที่ (Constant returns to scale) กล่าวคือ ขนาดผลผลิตที่ทำาให้

จำานวนการผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนเดียวกันกับการเพิ่มของปัจจัยการผลิตทุกชนิด เช่น ถ้าเพิ่มปัจจัยการ

ผลิตทุกชนิดขึ้นชนิดละ 10 % จะทำาให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 10 % ด้วย  
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 ข) จำานวนผลผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราที่เพิ่มขึ้น (Increasing returns to scale) กล่าวคือ ขนาดการผลิตที่

ทำาให้จำานวนผลผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่สูงกว่าอัตราการเพิ่มของปัจจัยการผลิตทุกชนิด เช่น ถ้าเพิ่มปัจจัย

การผลิตทุกชนิดขึ้นชนิดละ 10 % จะทำาให้ได้จำานวนผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 % ด้วย เช่น จำานวนผลผลิต

เพิ่มขึ้น 15 % เป็นต้น

  ค) จำานวนผลผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง (Decreasing returns to scale) กล่าวคือ ขนาดการผลิต

ที่ทำาให้จำานวนผลผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่น้อยกว่าอัตราการเพิ่มของปัจจัยการผลิตทุกชนิด เช่น ถ้าเพิ่ม

ปัจจัยการผลิตทุกชนิดขึ้นชนิดละ 10 % จะทำาให้ได้จำานวนผลผลิตเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 10% ด้วย เช่น จำานวน

ผลผลิตเพิ่มขึ้น 5 % เป็นต้น 

 ดังนั้นในการผลิตสินค้าทางเกษตร เกษตรกรต้องตัดสินใจในด้านต่างๆ คล้ายกับผู้ผลิตทั่วไป ถ้าหาก

เกษตรต้องการที่จะผลิตพืชชนิดหนึ่งเพื่อจำาหน่าย จะต้องตัดสินใจเลือกใช้ปัจจัยการผลิตจำานวนเท่าใด จึงจะ

สามารถทำาให้ได้รับผลผลิตหรือผลตอบแทนมากที่สุด หรือมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุด

 2. ทฤษฎีที่เกี่ยวกับต้นทุน

 การดำาเนินการผลิตสินค้าเกษตรทุกชนิด ผู้ผลิตจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญในเรื่องค่าใช้จ่ายหรือ

ต้นทุนการผลิต และรายได้ที่ได้รับจากการผลิต โดยเฉพาะผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าในเชิงธุรกิจเพื่อมุงหวังกำาไร 

เนื่องจากการที่ผู้ผลิตจะได้รับกำาไรหรือขาดทุนมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับต้นทุนและรายได้จากการผลิต ดัง

นั้น จึงมีความจำาเป็นที่ผู้ผลิตควรทราบถึงต้นทุน รายได้ กำาไร ตลอดจนชนิดของต้นทุนการผลิตต่างๆ ในทาง

เศรษฐศาสตร์(Brent, R. J., 2006, p 3)

 ต้นทุนการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบไปด้วยต้นทุนการผลิตในด้านต่างๆซึ่งสามารถจำาแนก

ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ (ภราดร ปรีดาศักดิ์, 2550 หน้า 80)

 (1) ต้นทุนทางตรง (Direct cost) คือ ต้นทุนที่มองเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ต้นทุนที่ต้องจ่ายเป็นเงินสด

ไปในการซื้อหาปัจจัยการผลิต หรือเรียกว่าต้นทุนชัดแจ้ง (explicit cost) หรือต้นทุนทางบัญชี (accounting 

cost) เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร ค่าวัตถุดิบ ค่าน้ำามันเชื้อเพลิง เป็นต้น ในทางเศรษฐศาสตร์

การนำาต้นทุนเหล่านี้รวมเข้าด้วยกันแล้ว ยังไม่ถือว่าเป็นต้นทุนการผลิตทั้งหมด ยังต้องมีการรวมต้นทุนอีก

ประเภทหนึ่งเข้าไปด้วย คือ ต้นทุนทางอ้อม สำาหรับต้นทุนทางตรงนี้ยังสามารถแบ่งเป็นปลีกย่อยได้อีก 2 

ประเภท ดังนี้

 ก) ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) เป็นต้นทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสิ่งอำานวยความสะดวกที่เป็น

ฐานของการผลิต ซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามจำานวนผลผลิต เช่น 

ค่าที่ดิน ค่าเช่า โรงเรือน สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต เป็นต้น

  ข) ต้นทุนผันแปร (Variable cost) เป็นต้นทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานตามกระบวนการผลิต 

ต้นทุนนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตสินค้าว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด และจะใช้ปัจจัยการ

ผลิตมากน้อยเพียงไรในการผลิต เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าวัตถุดิบการผลิต ค่าน้ำา ค่าไฟ ค่าน้ำามันเชื้อเพลิง ค่า

ซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ เป็นต้น

 (2) ต้นทุนทางอ้อม (Indirect cost) เกิดจากการใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตของตนเอง ซึ่งไม่

ได้จ่ายเป็นเงินสดแต่อย่างใด เป็นต้นทุนแอบแฝงที่มองไม่เห็น หรือเรียกว่าต้นทุนไม่ชัดแจ้ง (Implicit cost) 

เช่น ค่าแรงงานผู้ประกอบการเอง หรือการใช้ที่อยู่อาศัยเป็นที่ประกอบการธุรกิจของตน หรือการใช้พื้นที่ของ

ตนเองในการผลิตสินค้าเกษตร เป็นต้น 
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 3.  ทฤษฎีที่เกี่ยวกับรายรับ 

 ในการวิเคราะห์โครงการสิ่งสำาคัญอีกประการหนึ่ง คือ รายรับจากการผลิตที่ได้รับจากการลงทุนใน

โครงการนั้นๆ เพื่อนำาไปใช้ในการตัดสินใจที่จะรับลงทุนหรือปฏิเสธโครงการ เพราะรายรับจากการผลิตสินค้า

ของการลงทุนไป จะเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดที่สามารถบอกได้ว่าโครงการแต่ละโครงการมีความคุ้มค่าต่อ

การลงทุนหรือไม่ ดังนี้ (สุพัฒน์ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์, 2553 หน้า 136) 

 (1)  รายรับจากการผลิต (Production revenues) หมายถึง รายได้ที่ผู้ผลิตได้รับจากการขายผลผลิต

จำานวนต่างๆ ณ ราคาตลาดในขณะนั้น

  (2)  ประเภทจากรายรับของการผลิต 

  ก)  รายรับทั้งหมด (Total revenues--TR) หมายถึง รายรับที่เกิดจากการขายผลผลิตได้ทั้งหมด ซึ่ง

คำานวณได้จากราคาต่อหน่วย (P) คูณด้วยปริมาณการขาย (Q) ดังสมการ

    TR = P x Q

  ข) รายรับเฉลี่ย (Average revenues--AR) หมายถึง รายรับทั้งหมดเฉลี่ยต่อ 1 หน่วย ของผลผลิตที่

ขายได้ซึ่งมีค่าเท่ากับราคาผลผลิตเฉลี่ย (P) ดังสมการ

   

 ค) รายรับเพิ่ม (Marginal revenues--MR) หมายถึง รายรับทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อจำานวน

ผลผลิตที่ขายได้เปลี่ยนแปลงไป ดังสมการ

      MR  =  

       โดยกำาหนดให้  ∆TR  = การเปลี่ยนแปลงของรายรับทั้งหมด

      ∆Q  = การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตที่ขายได้

 4.  ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ 

การวิเคราะห์ทางการเงิน คือ กระบวนการที่นำามาใช้กำาหนดความสามารถในการลงทุน เพื่อให้เกิดความมุ่ง

หวังหรือกระแสรายได้และผลประโยชน์ต่อเนื่องในอนาคต การวิเคราะห์ทางการเงินนี้ เป็นการวิเคราะห์เงิน

ลงทุนหรือค่าใช้จ่าย (cost) และรายได้หรือผลตอบแทน (benefit) จากการลงทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจว่า

ควรจะลงทุนหรือไม่ โดยในการวิเคราะห์จะต้องอาศัยผลวัดจากการลงทุนหรือเกณฑ์การตัดสินใจ ดังนี้ (Zer-

be&Bellas, 2006, p 220)

   4.1  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value -- NPV) คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของ

ผลตอบแทนรวม กับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม โดยมีเกณฑ์ในการตัดสินใจ คือ เลือกที่มีค่า NPV เป็นบวก 

หรือมากกว่าศูนย์ จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า แต่ถ้า NPV มีค่าน้อยกว่าศูนย์ การลงทุนนั้นก็จะเป็นการลงทุนที่

ไม่คุ้มค่า เกณฑ์นี้จึงสามารถช่วยตัดสินใจได้ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธการลงทุน สูตรการคำานวณ คือ 

 

AR =      =            = P
  TR

Q
P ×Q

Q

∆Q
 ∆TR
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โดยกำาหนดให้ B_t  = ผลตอบแทนของโครงการปีที่ t; C_t = ต้นทุนของโครงการในปีที่ t

   r   = อัตราผลตอบแทนในโครงการ

   t = ระยะเวลาของโครงการ คือ ปีที่ 1, 2, 3,..., n

   n  = อายุของโครงการ

 4.2  อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) คือ อัตราคิดลดที่ทำาให้

มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเท่ากับศูนย์ ซึ่งเป็นอัตราที่ทำาให้มูลค่าของปัจจุบันของผลตอบแทนเท่ากับมูลค่า

ปัจจุบันของต้นทุน ซึ่งหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจนั้นจะเลือกโครงการที่มีค่า IRR มากกว่าหรือเท่ากับอัตราค่า

เสียโอกาสในการลงทุน สูตรการคำานวณ คือ 

 

โดยกำาหนดให้ B_t  = ผลตอบแทนของโครงการปีที่ t; C_t = ต้นทุนของโครงการในปีที่ t

      r   = อัตราผลตอบแทนในโครงการ

      t   = ระยะเวลาของโครงการ คือ ปีที่ 1, 2, 3,..., n

      n  = อายุของโครงการ

  4.3 อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefi t-Cost Ratio -- BCR) คืออัตราส่วนระหว่างมูลค่า

ปัจจุบันของผลตอบแทน กับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวมตลอดอายุของโครงการ โดยมีเกณฑ์ในการตัดสิน

ใจ คือ จะเลือกโครงการที่มีค่า BCR มากกว่า 1 สูตรการคำานวณคือ

 

โดยกำาหนดให้  B_t  = ผลตอบแทนของโครงการปีที่ t; C_t = ต้นทุนของโครงการในปีที่ t

      r   = อัตราผลตอบแทนในโครงการ

      t   = ระยะเวลาของโครงการ คือ ปีที่ 1, 2, 3,..., n

      n  = อายุของโครงการ 

 สำาหรับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องที่สำาคัญมีดังต่อไปนี้

 ชุติมา ธัญญรักษ์ (2546) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในการ
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เพาะเห็ดหูหนูเพื่อการค้าในเขตจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ เพื่อศึกษาลักษณะสังคม

และเศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหาด้านการผลิตของเกษตรกร และเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางการเงินของการ

ลงทุนในการเพาะเห็ดหนูในโรงเรือน  ผลการศึกษาต้นทุนแลผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของการผลิตเห็ดหูหนูของ

เกษตรกรทั้ง 3 กลุ่ม พบว่าต้นทุนในการก่อสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์การเกษตร ของโรงเรือนขนาดเล็ก เท่ากับ 

48,000 บาท โรงเรือนขนาดกลาง เท่ากับ 70,600 บาท และโรงเรือนขนาดใหญ่ เท่ากับ  75,300 บาท มีต้นทุน

เพื่อซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการผลิต เรียงลำาดับจากโรงเรือนขนาดเล็ก ไปยังโรงเรือนขนาดใหญ่ คือ  

6,900 บาท/รุ่น 5,302 บาท/รุ่น และ 6,697 บาท/รุ่น  ผลผลิตเฉลี่ยที่ได้รับเรียงตามลำาดับ คือ  2,102กิโลกรัม/

รุ่น  3,246 กิโลกรัม/รุ่น และ 4,326 กิโลกรัม/รุ่น ราคาเฉลี่ยของเห็ดหูหนูที่ขายได้ เรียงตามลำาดับ คือ 17 บาท/

กิโลกรัม 17 บาท/กิโลกรัม และ 16 บาท/กิโลกรัม ทำาให้มีกำาไรสุทธิเหนือต้นทุนเงินสด เรียงตามลำาดับ คือ  

25,422.83 บาท/รุ่น 43,401.60 บาท/รุ่น และ 52,224.13 บาท/รุ่น

 นวลนภา โกศลเมธากุล (2547) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการ

ลงทุนปลูกกล้วยไม้ตัดดอกของเกษตรกร ในอำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ของการ

ศึกษา คือ เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของการลงทุน รวมทั้งความเสี่ยงของการลงทุนปลูกกล้วยไม้

ตัดดอกของเกษตรกรผลการวิเคราะห์ทางการเงินชี้ให้เห็นว่า การลงทุนปลูกกล้วยไม้ตัดดอกทั้ง 4 กรณี ให้

ผลตอบแทนทางการเงินคุ้มค่าและมีกำาไรจากการลงทุน เพราะว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเป็นบวก, 

อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ (BCR) มีค่ามากกว่า 1 และผลตอบแทนภายในของการลงทุน (IRR) มีค่ามากกว่า 

5.75%

 รัฐวุฒิ เงาะปก (2548) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการปลูก

มะพร้าวน้ำาหอมในอำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ความ

คุ้มค่าทางการเงินของการลงทุนปลูกมะพร้าวน้ำาหอม ในอำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิเคราะห์ 

พบว่ามีความเป็นไปได้และมีความคุ้มค่าในการลงทุนเนื่องจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการลงทุนมีค่า

เป็นบวก อัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่ามากกว่า 1 และอัตราผลตอบแทน

ภายในของการลงทุน (IRR) มีค่ามากกว่าค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนร้อยละ 6.5การวิเคราะห์ค่าความเปร

เปลี่ยน พบว่าถ้าต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 76.91 ของต้นทุนรวมทั้งหมด หรือมีผลประโยชน์จากการ

ลงทุนลดลงร้อยละ 43.47 จากรายได้เดิมการลงทุนทำาสวนมะพร้าวยังคุ้มค่าต่อการลงทุนและมีความเสี่ยงต่ำา

ฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ (2549) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของ

เกษตรกรสมาชิกศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 22 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการเพาะปลูก 2548 โดยมีวัตถุประสงค์

ของการศึกษา เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกร เพื่อประมาณการ

สมการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประสิทธิภาพทางเทคนิคและเศรษฐกิจในการใช้ปัจจัยการผลผลิต ตลอดจน

ศึกษาถึงต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 1

 ในฤดูแล้งผลการวิเคราะห์ พบว่าเกษตรกรมีรายได้ทั้งหมดจากการขายผลผลิต 4,073.03 บาท/ไร่ 

ต้นทุนทั้งหมด 2,619.34 บาท/ไร่ แบ่งเป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ 2,256,49 และ 362.85 บาท/ไร่ ตาม

ลำาดับ เกษตรกรมีกำาไรทางเศรษฐศาสตร์ 1,454.94 บาท/ไร่ คิดเป็นกำาไรเฉลี่ย 2.58 บาท/กิโลกรัม เกษตรกร

มีต้นทุนผันแปรคิดเป็นร้อยละ 86.15 ของต้นทุนทั้งหมด มีต้นทุนค่าแรงงานคิดเป็นร้อยละ 56.13 ของต้นทุน

ผันแปรทั้งหมด แรงงานที่ใช้มากก็เพื่อผันน้ำาเข้าแปลงนาเพราปัญหาภัยแล้ง 



57  

(วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)

วิธีดำาเนินการศึกษา

 นำาข้อมูลการผลิตปี 2556 ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร กรมการข้าวได้เก็บรวบรวมไว้แล้วจาก

เกษตรกรทั้งหมดที่ร่วมโครงการ จำานวน 73 ราย มีพื้นที่เพาะปลูกรวมกันทั้งสิ้น 858 ไร่ประกอบด้วยเกษตรกร

ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำานวน 53 ราย พื้นที่การผลิตรวม 726 ไร่  และเกษตรกรที่ผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าว กข 6 จำานวน 20 รายพื้นที่การผลิตรวม 132 ไร่ มาคำานวณค่าดัชนี NPV, IRR, และ BCR โดยใช้อัตรา

คิดลดร้อยละ 7 (เทียบเคียงมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.)) และระยะเวลาของโครงการเท่ากับ 15 ปี (เทียบเคียงมาจากอายุการใช้งานของเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ทางการเกษตรที่ใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว)  เมื่อคำานวณกรณีฐานเสร็จแล้วจึงทดสอบความอ่อน

ไหวของโครงการ โดยในกรณีแรกกำาหนดให้รายได้ของโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และรายจ่ายคงที่ซึ่งการ

กำาหนดให้รายจ่ายของโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 นั้น อาศัยข้อมูลจากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของราคาปัจจัยการ

ผลิต ย้อนหลังจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 – 2555 และในกรณีที่สอง กำาหนด

ให้รายได้ของโครงการคงที่ แต่รายจ่ายของโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ซึ่งการกำาหนดให้รายจ่ายของโครงการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 นั้น อาศัยข้อมูลจากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของราคาปัจจัยการผลิต ย้อนหลังจากกรมการค้า

ภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 – 2555

ผลการศึกษา 

 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าว กข 6 มีขั้นตอนกระบวนการผลิต ดังนี้ 

(ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร, 2557)

 1.  การเตรียมดิน เตรียมดินด้วยการไถดะเพื่อปรับโครงสร้างดินและตากดิน ต่อมาจึงไถแปรเพื่อ

กำาจัดวัชพืช ย่อยดิน และขังน้ำาไว้เพื่อย่อยสลายเศษพืชประมาณ 15 วัน แล้วจึงทำาเทือก หรือการคราดเพื่อ

ปรับดินให้สม่ำาเสมอและไม่มีน้ำาขัง ก่อนการหว่านกล้าข้าวในนา

 2. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ปลูกเตรียมเมล็ดพันธุ์ด้วยการนำาเมล็ดพันธุ์ใส่กระสอบปอ นำาไปแช่น้ำานาน 

24 ชั่วโมง นำามาหุ้มด้วยผ้าชุ่มน้ำาอีกครั้งนาน 24 – 48 ชั่วโมง จนเมล็ดพันธุ์ข้าวเริ่มงอก จึงนำาไปหว่านใน

แปลงที่เตรียมไว้ ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน จากนั้นถอนกล้าเพื่อนำาไปปักดำา และการปักดำาใช้ต้นกล้า

ประมาณ 3 ต้น ระยะห่าง 25 x 25 เซนติเมตร 

 3.  การจัดการน้ำา ตั้งแต่การปักดำาเป็นต้นไป ต้องขังน้ำาไว้ในแปลงสูงประมาณ 10 เซนติเมตร จนถึง

ระยะตั้งท้องและออกดอก แล้วจึงระบายน้ำาออกก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 15 วัน โดยการควบคุมรักษาระดับที่

เหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตของต้นข้าวนั้น ทำาให้ต้นข้าวขึ้นแข่งขันเจริญเติบโตกับวัชพืชได้ดี ดึงปุ๋ย

และธาตุอาหารในดินไปใช้ได้อย่างเต็มที่ แตกกอมากและให้ผลผลิตสูง

 4.  การใส่ปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยเคมี 2 ครั้งต่อฤดูกาลการผลิต คือครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยสูตร 16 – 20 – 0 หรือปุ๋ย

สูตร 16 – 16 – 8 หลังปักดำา 7 วัน ในอัตราไร่ละ 25 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยยูเรียในระยะข้าวแตกกอเต็ม

ที่ หรือระยะกำาเนิดช่อดอก ในอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ 

 5.  การตรวจกำาจัดพันธุ์ปนกำาจัดพันธุ์ปนของเมล็ดพันธุ์ข้าว 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ระยะแตกกอ 

โดยดูลักษณะการแตกกอ ความสูง การชูใบ สีของใบและต้น ถ้าพบผิดปกติให้ถอนทิ้งและนำาไปทำาลายนอก

แปลงผลิต คร้ังท่ี 2 ระยะออกดอกให้ตัดกอข้าวท่ีออกดอกก่อน หรือหลังข้าวส่วนใหญ่ โดยตัดบริเวณโคนกอชิดดิน 
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และครั้งที่ 3 ระยะข้าวโน้มรวง ให้ตัดต้นข้าวที่มีลักษณะรวงที่แตกต่างจากลักษณะประจำาพันธุ์ข้าวทิ้งไป 

 6. การป้องกันและการกำาจัดวัชพืช วัชพืชที่พบเป็นส่วนใหญ่ได้แก่ หญ้าข้าวนก หญ้าไม้กวาด 

หญ้าหนวดดุก สามารถแก้ปัญหาได้การถอนทิ้งร่วมกับการใช้สารเคมีฉีดพ่น เนื่องจากสารเคมีเพียงอย่าง

เดียวอาจไม่สามารถทำาลายวัชพืชได้ทุกชนิด

 7. การป้องกันกำาจัดโรคข้าวเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าว กข 6 จำานวน 

73 รายนั้น ไม่พบโรคข้าวแต่อย่างใด 

 8. การป้องกันกำาจัดแมลงศัตรูข้าว พบการทำาลายของแมลงศัตรูข้าว คือ หนอนกอข้าว โดยเป็น

เกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำานวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.40 และเกษตรกรที่ผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 จำานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 ซึ่งเกษตรกรป้องกันและกำาจัดโดยฉีดพ่นด้วยสารคลอ

ร์ไพริฟอส อัตรา 80 มิลลิลิตร ต่อน้ำา1 ลิตร

 9. การป้องกันกำาจัดสัตว์ศัตรูข้าวสัตว์ศัตรูข้าว คือ หอยเชอรี่ และหนูนา โดยเป็นเกษตรกรที่ผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำานวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.16และเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 

6 จำานวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 ซึ่งเกษตรกรป้องกันและกำาจัดหอยเชอรี่ด้วยการใช้สารคอปเปอร์ซัลเฟต 

(จุนสี) ชนิดผงสีฟ้า อัตรา 1 กิโลกรัมต่อไร่ ละลายน้ำาแล้วฉีดพ่นแปลงนา และการกำาจัดหนูนาด้วยการใช้กรง

ดักหนู 

  10. การเก็บเก่ียวผลผลิตพิจารณาจากสีเมล็ดข้าวที่เริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีฟางข้าวหรือเรียกว่า

ระยะพลับพลึงและเก็บเกี่ยวด้วยการใช้กำาลังคนเกี่ยวข้าว ทั้งแรงงานจ้างและแรงงานในครัวเรือน ระยะเวลา

การเก็บเกี่ยวประมาณ 5 วัน 

  11. การนวดและการตากข้าวเมื่อเกี่ยวแล้วนำามามัดเป็นฟ่อน แล้วนำามารวมเป็นกองข้าวเพื่อรอการ

นวด เมื่อนวดแล้วตากข้าวนั้นประมาณ 1 – 2 วัน เมื่อแห้งดีแล้ว ฝัดให้สะอาดแล้วจึงบรรจุเมล็ดพันธุ์ใส่กระ

สอบๆ ละ 25กิโลกรัม ไว้ในที่ร่มและแห้ง ในการป้องการความชื้นจากพื้นดิน ควรใช้ไม้รองกระสอบให้สูงจาก

พื้นประมาณ 5 – 6 นิ้ว เพื่อรอการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ก่อนการจำาหน่ายคืนให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์

ข้าวสกลนคร

 ต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

 1. ต้นทุนคงที่ (fixed cost) เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตอันเกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตคงที่ ซึ่งไม่

เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต หมายถึง ค่าที่ดิน โดยในการศึกษาในครั้งนี้ใช้ที่ดินของเกษตรกรเอง ซึ่ง

เป็นการลงทุนก่อนเกิดโครงการ ดังนั้นจึงคิดราคาเปรียบเทียบกับอัตราค่าประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ 

อัตราไร่ละ 20,000 บาท ค่าเช่าที่ดิน โดยในส่วนของค่าเช่าที่ดินในพื้นที่จังหวัดสกลนคร อัตราไร่ละ 500 

บาท ดังนั้น โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พื้นที่ 726 ไร่ จึงคิดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการ

ลงทุน เปรียบเทียบจากอัตราค่าเช่า รวมเป็นเงิน 363,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 10.19 ของต้นทุนการผลิต

ทั้งหมด และที่ดินที่ใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 พื้นที่ 132 ไร่ รวมเป็นเงิน 66,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อย

ละ 10.48 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ในการศึกษานี้ไม่มีการลงทุนด้านเครื่องจักรทางการเกษตรและอุปกรณ์ 

จึงไม่มีค่าเสื่อมราคา

 2. ต้นทุนผันแปร (Variable cost) เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตอันเกิดจากการใช้ปัจจัยผันแปร ซึ่ง

เปลี่ยนแปลงไปตามผลผลิต ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าปัจจัยการผลิตสิ้นเปลือง (เช่น ค่า

เมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ยเคมี ค่าสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช เป็นต้น) ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายละเอียดของต้นทุนการ
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ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 มีดังต่อไปนี้

 2.1  ข้าวขาวดอกมะลิ 105 

  ค่าใช้จ่ายในการลงทุนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของพื้นที่ทั้งหมดในโครงการจำานวน 

726 ไร่แสดงไว้ในตาราง 1โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

   ก.  ค่าปัจจัยการผลิต

   จากข้อมูลการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในปีที่ 1 พบว่า เกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์

ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ใช้ปัจจัยการผลิต ดังนี้ 

   -  ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวเฉลี่ย 15 กิโลกรัมต่อไร่ รวมเป็นเงิน 435 บาทต่อไร่ พื้นที่การผลิต 726 

ไร่ รวมเป็นเงิน 315,810 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.86 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด

   -  ค่าปุ๋ยเคมี โดยเกษตรกรใส่ปุ๋ย จำานวน 2 ครั้ง ในอัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ รวมเป็นเงิน 

577 บาทต่อไร่ พื้นที่การผลิต 726 ไร่ รวมเป็นเงิน 418,902 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.76 ของต้นทุนการผลิต

ทั้งหมด

   - ค่าสารเคมี โดยการใช้สารเคมีป้องกันและกำาจัดศัตรูข้าวของเกษตรกรแบ่งได้เป็น 2 

ประเภท คือ ประเภทสารละลายและประเภทผงหรืออื่นๆ พบว่าการใช้สารเคมีประเภทสารละลายเฉลี่ย 1.95 

ลิตรต่อไร่ และใช้สารเคมีประเภทผงและอื่นๆ เฉลี่ย 8.50 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นเงินรวมกันเฉลี่ย 295.50 บาท

ต่อไร่พื้นที่ 726 ไร่ รวมเป็นเงิน 214,533 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.02ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด

 ดังนั้นต้นทุนของปัจจัยการผลิตในปีที่ 1 เป็นเงิน 1,307.50 บาทต่อไร่ พื้นที่การผลิต 726 ไร่ รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น 949,245 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.64 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดและสำาหรับในปีที่ 2 – 15 เกษตรกร

จะใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตเอง ไม่มีการซื้อเมล็ดพันธุ์ จึงคิดต้นทุนค่าเสียโอกาสเท่ากับอัตราที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

สกลนครรับซื้อเมล็ดพันธุ์จากเกษตรกรกิโลกรัมละ 21.60 บาท ซึ่งเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตรา 15 กิโลกรัม

ต่อไร่ เป็นเงิน 324 บาท ดังนั้นคงเหลือต้นทุนของปัจจัยการผลิต เป็นเงิน 1,066.90 บาทต่อไร่ พื้นที่การผลิต 

726 ไร่ รวมเป็นเงิน 868,659.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.95 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด

   ข.  ค่าแรงงาน 

   -  ค่าเตรียมดิน เช่น การไถดะ การไถแปรและคราด ซึ่งหลังจากการไถดะแล้วจะต้อง

ไถแปรและคราดพื้นที่ เพื่อให้ง่ายต่อการปักดำา และการเจริญเติบโตของต้นกล้า โดยจ้างไถราคาไร่ละ 650 

บาทต่อไร่ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พื้นที่การผลิต 726 ไร่ รวมเป็นเงิน 471,900 บาท คิด

เป็นร้อยละ 13.25 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด

   -  ค่าแรงถอนกล้าและปักดำา โดยการจ้างแรงงานราคา 1,500 บาทต่อไร่ ในการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พื้นที่การผลิต 726 ไร่ รวมเป็นเงิน 1,089,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.57 ของ

ต้นทุนการผลิตทั้งหมด

   -  ค่าแรงงานในการดูแลรักษา/ใส่ปุ๋ย โดยจ้างแรงงานราคา 300 ต่อไร่ ในการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พื้นที่การผลิต 726 ไร่ รวมเป็นเงิน 217,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.11 ของต้นทุน

การผลิตทั้งหมด

   -  ค่าแรงในการเก็บเกี่ยว โดยการจ้างแรงงานราคา 550 บาทต่อไร่ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์

ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พื้นที่การผลิต 726 ไร่ รวมเป็นเงิน 399,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.21 ของต้นทุนการ

ผลิตทั้งหมด
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   -  ค่าขนย้ายเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยการจ้างแรงงานราคา 100 บาทต่อไร่ ในการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พื้นที่การผลิต 726 ไร่ รวมเป็นเงิน 72,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของต้นทุน

การผลิตทั้งหมด

  รวมค่าแรงงานทั้งหมด (ได้แก่ค่าค่าเตรียมดิน ค่าถอนกล้าและปักดำา ค่าดูแลรักษา/ใส่ปุ๋ย ค่าแรงใน

การเก็บเกี่ยว และค่าขนย้ายผลิตผลเมล็ดพันธุ์ข้าว) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.17 ของ

ต้นทุนการผลิตทั้งหมด

 ดังนั้น ต้นทุนผันแปรทั้งหมดในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เท่ากับ 4,907.50 บาทต่อไร่ 

เมื่อคิดเต็มพื้นที่การผลิต 726 ไร่ รวมเป็นเงิน 3,199,845 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.81 ของต้นทุน

การผลิตทั้งหมด และต้นทุนการผลิตทั้งหมดเท่ากับ 4,907.50 บาทต่อไร่ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ขาวดอกมะลิ 105ในปีที่ 1 พื้นที่การผลิต 726 ไร่ รวมเป็นเงิน 3,562,845 บาท
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 2.2  ข้าว กข 6

  ค่าใช้จ่ายในการลงทุนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 ของพื้นที่ทั้งหมดในโครงการจำานวน 132 ไร่แสดงไว้

ในตาราง 2โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ก.  ค่าปัจจัยการผลิต

  จากข้อมูลการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในปีที่ 1 พบว่า เกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

กข 6 ใช้ปัจจัยการผลิต ดังนี้ 

  -  ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวเฉลี่ย 12 กิโลกรัมต่อไร่ รวมเป็นเงิน 300 บาทต่อไร่ พื้นที่การผลิต 132 ไร่ 

รวมเป็นเงิน 39,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.29 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด  

  -  ค่าปุ๋ยเคมี โดยเกษตรกรใส่ปุ๋ย จำานวน 2 ครั้ง ในอัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ รวมเป็นเงิน 577 

บาทต่อไร่ พื้นที่การผลิต 132 ไร่ รวมเป็นเงิน 76,164 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.09 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด

  -  ค่าสารเคมี โดยการใช้สารเคมีป้องกันและกำาจัดศัตรูข้าวของเกษตรกรแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

คือ ประเภทสารละลายและประเภทผงหรืออื่นๆ พบว่าการใช้สารเคมีประเภทสารละลายเฉลี่ย 1.95 ลิตรต่อ

ไร่ และใช้สารเคมีประเภทผงและอื่นๆ เฉลี่ย 8.50 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นเงินรวมกันเฉลี่ย 295.50 บาทต่อไร่

พื้นที่ 132 ไร่ รวมเป็นเงิน 39,006 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.19 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด

 ดังนั้น ต้นทุนของปัจจัยการผลิตในปีที่ 1 เป็นเงิน 1,172.50 บาทต่อไร่ พื้นที่การผลิต 132 ไร่ รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น 154,770 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.57 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดและสำาหรับในปีที่ 2 – 15  เกษตรกร

จะใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตเอง ไม่มีการซื้อเมล็ดพันธุ์ จึงคิดต้นทุนค่าเสียโอกาสเท่ากับอัตราที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

สกลนครรับซื้อเมล็ดพันธุ์จากเกษตรกรกิโลกรัมละ 16.20 บาท ซึ่งเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตรา 12 กิโลกรัม

ต่อไร่ เป็นเงิน 194.40 บาท ดังนั้นคงเหลือต้นทุนของปัจจัยการผลิต เป็นเงิน 1,066.90 บาทต่อไร่ พื้นที่การ

ผลิต 132 ไร่ รวมเป็นเงิน 140,830.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.86 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด

  ข.  ค่าแรงงาน 

  -  ค่าเตรียมดิน เช่น การไถดะ การไถแปรและคราด ซึ่งหลังจากการไถดะแล้วจะต้องไถแปร

และคราดพื้นที่ เพื่อให้ง่ายต่อการปักดำา และการเจริญเติบโตของต้นกล้า โดยจ้างไถราคาไร่ละ 650 บาทต่อ

ไร่ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 พื้นที่การผลิต 132 ไร่ รวมเป็นเงิน 85,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.62 ของ

ต้นทุนการผลิตทั้งหมด

  -  ค่าแรงถอนกล้าและปักดำา โดยการจ้างแรงงานราคา 1,500 บาทต่อไร่ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์

ข้าว กข6 พื้นที่การผลิต 132 ไร่ รวมเป็นเงิน 198,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.43 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด

  -  ค่าแรงในการดูแลรักษา/ใส่ปุ๋ย โดยจ้างแรงงานราคา 300 ต่อไร่ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

กข6 พื้นที่การผลิต 132 ไร่ รวมเป็นเงิน 39,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.29 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด

  -  ค่าแรงในการเก็บเกี่ยว โดยการจ้างแรงงานราคา 550 บาทต่อไร่ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

กข6 พื้นที่การผลิต 132 ไร่ รวมเป็นเงิน 72,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.52 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด 

  -  ค่าขนย้ายเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยการจ้างแรงงานราคา 100 บาทต่อไร่ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

กข6 พื้นที่การผลิต 132 ไร่ รวมเป็นเงิน 13,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.10 รวมค่าแรงงานทั้งหมด (ได้แก่ค่า

ค่าเตรียมดิน ค่าถอนกล้าและปักดำา ค่าดูแลรักษา/ใส่ปุ๋ย ค่าแรงในการเก็บเกี่ยว และค่าขนย้ายผลิตผลเมล็ด

พันธุ์ข้าว) เป็นเงินทั้งสิ้น 409,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.96 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด
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 ดังนั้น ต้นทุนผันแปรทั้งหมดเท่ากับ 4,272.50 บาทต่อไร่ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 พื้นที่การ

ผลิต 132 ไร่ รวมเป็นเงิน 563,970 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.52 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด และต้นทุนการผลิต

ทั้งหมดเท่ากับ 4,772.50 บาทต่อไร่ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกข6 ในปีที่ 1 พื้นที่การผลิต 132 ไร่ รวมเป็นเงิน 

629,970.00 บาท

 ผลตอบแทนจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ปีการผลิต 2556 (พฤษภาคม – 

พฤศจิกายน 2556) แสดงไว้ในตาราง 3 ซึ่งพบว่าผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรผลิตได้อัตราเฉลี่ย 420 

กิโลกรัมต่อไร่ ราคาที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครรับซื้อจากเกษตรกรอัตรา 21.60 บาทต่อกิโลกรัม ทำาให้

เกษตรกรมีรายได้หรือผลตอบแทนจากการจำาหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เท่ากับ 9,072 บาท

ต่อไร่ เมื่อหักต้นทุนทั้งหมดแล้ว เกษตรกรจะมีรายได้สุทธิเท่ากับ 4,164.50 บาทต่อไร่ ในการศึกษาครั้งนี้

ใช้พื้นที่ 726 ไร่ รวมเป็นเงิน 6,586,272 บาท เมื่อหักต้นทุนทั้งหมดแล้ว เกษตรกรจะมีรายได้สุทธิเท่ากับ 

3,023,427.00 บาท



63  

(วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)

 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยใช้อัตราคิด

ลดที่ร้อยละ 7 ต่อปี พบว่าการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 แสดงไว้ในภาคผนวกตาราง 1 มีมูลค่า

ปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 13,674,793.12 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เท่ากับ 17% 

และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.30 ส่วนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 แสดงไว้ในภาค

ผนวกตาราง 2 มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 500,471.64 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 

(IRR) เท่ากับ 13% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.06 แสดงว่าการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ขาวดอกมะลิ 105 และข้าว กข 6 ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน สามารถสรุปได้ดังตาราง 5
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 ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการในกรณีท่ีกำาหนดให้รายได้ของโครงการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

5 และรายจ่ายคงที่ ซึ่งการกำาหนดให้รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 นั้น อาศัยข้อมูลจากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ

ราคาข้าว 10 ปี ย้อนหลังจากสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 – 

2555 พบว่าการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 แสดงไว้ในตาราง 6 ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับเงินลงทุน 

คือ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 16,366,273.18 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) 

เท่ากับ 18% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.35 ส่วนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 ก็ให้

ผลตอบแทนคุ้มค่ากับเงินลงทุนเช่นเดียวกัน คือ 

มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 893,707.36 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เท่ากับ 

14% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.11

 ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการในกรณีที่กำาหนดให้รายได้ของโครงการคงที่ และราย

จ่ายของโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ซึ่งการกำาหนดให้รายจ่ายของโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 นั้น อาศัยข้อมูล

จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของราคาปัจจัยการผลิต ย้อนหลังจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ 

พ.ศ. 2546 – 2555 พบว่าการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 แสดงไว้ในตาราง 7 ให้ผลตอบแทนคุ้ม
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ค่ากับเงินลงทุน คือ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 12,251,767.98 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของ

โครงการ (IRR) เท่ากับ 16% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.26 ส่วนการผลิตเมล็ด

พันธุ์ข้าว กข 6 ก็ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับเงินลงทุนเช่นเดียวกัน คือ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 

248,730.65 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เท่ากับ 12% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อ

ต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.03

ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าว กข 6 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร 

พบว่าเป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน   ฉะนั้น ควรนำาข้อมูลที่ได้รับนี้ไปปรับใช้กับโครงการ

ในพื้นที่อื่นที่เหมาะสมต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในครั้งต่อไป

ควรมีการวิเคราะห์โครงการในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของโครงการให้เป็นขนาดต่าง ๆ แล้วนำามา

เปรียบเทียบกัน เพื่อหาขนาดที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าว กข 6
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ส่วนที่ 2 : เงื่อนไข และ ข้อตกลง

เงื่อนไข : Condition

1.  บทความที่นำาส่งเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยเผยแพร่หรือทำาการตีพิมพ์ที่

ใดมาก่อน

2.  บทความที่นำาส่งเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร ผู้ส่งบทความ หรือ ผู้ประพันธ์ จะต้องปฏิบัติตาม

เงื่อนไข และข้อตกลง ตามที่วารสารได้ประกาศไว้ หรือ ยกเลิกการลงติพมพ์บทความในวารสาร

เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว หรือเหตุผลอื่นใดที่สาเหตุมาจากผู้ส่งบทความเอง ทางหน่วยงานจะได้รับ

ผิดชอบต่อการเรียกร้องสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดใด

ข้อตกลง : Agreement ข้อตกลงในการลงทะเบียนการตีพิมพ์วารสารกับทางหน่วยงาน ผู้ส่งบทความจะต้อง

ปฏิบัติตามข้อบังคับตามที่หน่วยงานกำาหนด ซึ่งประกอบด้วย

1.  การชำาระเงิน : ผู้ส่งบทความต้องเสียค่า บริการ และ การจัดดำาเนินงานในการตีพิมพ์วารสาร ตามที่หน่วย

งานกำาหนด จำานวนรวม .....2,500....บาท ซึ่งประกอบด้วย

  ค่าตรวจงานประพันธ์ 2,000 บาท จ่ายให้ ผู้ประเมินผลงานทางวิชาการ (Reviewer) 2 ท่าน

 ค่าดำาเนินงานในการตีพิมพ์วารสาร 500 บาท

2.  ผู้ส่งบทความจะได้รับเอกสาร จากทางหน่วยงาน คือ เอกสาร ตัวอย่างรูปแบบการทำาบทความในวารสาร

3.  ผู้ส่งบทความจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ รูปแบบ ย่อหน้า ที่ใช้ในวารสารฉบับนี้

เท่านั้น โดยหน่วยงานจะไม่มีหน้าที่ในการแก้ไขคำาผิด หรือ ข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้ส่งบทความ. ซึ่งเมื่อมี

การแก้ไขเกิดขึ้น ทางหน่วยงานจะทำาการส่งเอกสารที่ได้รับการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อย ส่งกลับไปยังผู้ส่งบท

ความอีกครั้ง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารสำาเนา และทำาการแจ้งให้ทราบว่าจะทำาการส่งไปให้ผู้ชำา

นาญการตรวจสอบต่อไป ซื่งอาจจะใช้เวลา 2-3 วัน ทำาการ

4.  จากนั้น หน่วยงานจะทำาการส่งเอกสารที่ได้ทำาการแก้ไขแล้ว จัดส่งไปยัง Reviewer ด้านสาขาวิชาที่สอด

คล้องกับงานวิชาการของผู้ส่งบทความ. ระยะเวลาทำาการ ไม่เกิน  10 วันทำาการ

5.  เมื่อผู้ชำานาญการการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย ผู้ส่งบทความจะได้รับเอกสารข้อเสนอแนะ ซึ่งจะแสดงราย

ละเอียดต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ส่งบทความทำาการแก้ไขให้ได้ตามคุณภาพ ตามความเห็นของ Re-

viewer แต่ละท่าน ผู้ส่งบทความอาจจะได้ได้รับการผ่านงาน ผ่านแบบไม่มีการแก้ไข หรือ ผ่านแบบมีการ

แก้ไข หรือ ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ก็เป็นได้
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6.  เมื่อได้รับการประเมินในหัวข้อ ไม่มีการแก้ไข ผู้ส่งบทความจะได้รับการตีพิมพ์ และดำาเนินงานตามหัวข้อ

ที่ 9 

7.  เมื่อได้รับการประเมินในหัวข้อ มีการแก้ไข ผู้ส่งบทความจะต้องดำาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะ

เวลา 2 สัปดาห์ หรือ ก่อนวันสิ้นสุดการรับเอกสารซึ่งจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับวันที่ได้ทำาการลงทะเบียน ผู้ส่ง

บทความสามารถส่งบทความที่ได้ทำาการแก้ไขแล้ว กลับคืนหน่วยงานผ่านทาง E-mail หรือ ไปรษณีย์ หน่วย

งานจะทำาการส่งผลงานที่ได้แก้ไขแล้ว กลับคืนหน่วยงานผ่านทาง E-mail หรือ ไปรษณีย์ หน่วยงานจะทำาการ

ส่งผลงานที่ได้แก้ไขแล้ว กลับไปยัง Reviewee เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ถ้าผลลัพธ์การประเมินที่ได้รับใน

ครั้งที่ 2 คือ ผ่านแบบไม่มีการแก้ไข ทางหน่วยงานะดำาเนินการตามหัวข้อที่ 9 ต่อไป หรือ ได้รับผลการประเมิน

ในครั้งที่ 2 ผ่านแบบมีการแก้ไข ผู้ประพันธ์จะต้องทำาการแก้ไขให้ผ่านเกณฑ์ในครั้งที่ 2 มิฉะนั้น จะถือว่าผู้

ประพันธ์ ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

8.  เมื่อได้รับการประเมินในหัวข้อ ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ผู้ส่งบทความจะได้รับการแจ้งผ่านทาง E-mail 

พร้อมเอกสาร ข้อเสนอแนะ จาก Reviewers. การพิจารณาเพ่ือตีพิมพ์บทความถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้ส่งบทความ

ไม่สามารถเรียกเงินคืน และหน่วยงานจะไม่มีการพิจารณารับบทความหัวข้อเดิมของผู้ส่งบทความอีกครั้ง

9.  หน่วยงานจะทำาการตีพิมพ์บทความเฉพาะบทความที่ได้ผ่านตามเกณฑ์ของ Reviewers และความเห็น

จากกองบรรณาธิการเท่านั้น ผู้ส่งบทความจะได้รับการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ วันที่ ฉบับที่ ของวารสารที่จะ

ทำาการตีพิมพ์ รวมถึงกำาหนดการการรับใบรับรองเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผ่านทาง E-mail หรือทางไปรษณีย์

10.  กรณีที่ผู้ส่งบทความไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ Reviewer กำาหนด (Rejection) หรือ ไม่สามารถ

แก้ไขบทความได้ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ หรือส่งเอกสารที่ได้แก้ไขแล้วกลับมาหน่วยงานไม่ทันเวลาหรือ ผู้

ส่งบทความไม่มีความประสงค์จะตีพิมพ์กับทางหน่วยงานในภายหลัง ทางหน่วยงานจะได้มีการคืนเงินให้

กับผู้ประพันธ์

11. วารสารจากศูนย์สาธร กำาลังดำาเนินการ เพื่อให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานตามที่ TCI กำาหนด ซื่ง

คาดว่าจะทำาการประเมินประมานปี 2558 ดังนั้นผู้ส่งบทความต้องตรวจสอบว่าได้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์หลักของตัวท่านเองหรือไม่ ทางวารสารจะไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการตีพิมพ์เพื่อ

จุดประสงค์อื่นๆ

 ข้าพเจ้า รับทราบเง่ือนไข ข้อตกลง และยินยอมปฏิบัติตามท่ีได้แจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้น ทุกประการ

..................................................     ..............................................

(      )     (           )

          ลายมือชื่อพยาน            ลายมือชื่อ ผู้ส่งบทความ
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ขั้นตอนการส่งบทความ

ส่งบทความเพื่อพิจารณา

เขียนใบสมัคร

ชำาระเงิน

รับรูปแบบการทำาบทความ

ส่งบทความ

ตรวจสอบรูปแบบ

ส่งตรวจบรรณานุกรม

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน 2 ท่าน

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

มีการแก้ไข

แก้ไขบทความตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน เพื่อประเมินครั้งที่ 2

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

ไม่มีการแก้ไข

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

ไม่มีการแก้ไข

รับใบรับรอง

i

i

i

i

i

ii

i

i

i

i
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