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บทคัดย่อ

	 ความพึงพอใจของผู้ซื้อ/ผู้บริโภคเป็นสิ่งที่นักการตลาดให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ	 ทั้งนี้เพราะ

ความพึงพอใจนี้นำาไปสู่ยอดขายและผลกำาไร	ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	งานวิจัยชิ้นนี้มองคำาว่าความพึงพอใจ

จากมุมมองของผู้บริโภค	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ผู้เขียนได้เสนอกรอบความคิดที่แสดงให้เห็นว่าความรู้สึก

ความคิด	และบุคลิกลักษณะของผู้บริโภคมีผลกับความพึงพอใจอย่างไร	ผู้เขียนยังได้เปรียบเทียบว่าผู้บริโภค

ชายและหญิงมีความพึงพอใจต่างกันหรือไม่	 ในการทดสอบสมมติฐานและเปรียบเทียบผลของปัจจัยต่างๆ	

ที่มีผลต่อผู้บริโภคชายและหญิงนี้	 ผู้เขียนได้ ใช้สมการพหุถดถอยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบหลายกลุ่ม	

(multiple	regression	with	multi-group	techniques)	ในการวิเคราะห์	จากผลวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจของผู้บริโภคนั้นแตกต่างกันระหว่างชายหญิง	 อีกทั้งผลวิจัยนี้ยังเป็นประโยชน์กับนักวิชาการ

และนักการตลาดในการทำาความเข้าใจผู้บริโภคให้มากขึ้น	 นักการตลาดจะสามารถประยุกต์ผลวิจัย

ในการทำางานด้านการตลาดเพื่อให้สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น
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Abstract

	 Shopper	satisfaction	is	among	the	top	interest	of	marketers.	This	is	because	satisfaction	

leads	to	sales	and	profit,	both	now	and	in	the	future.	This	paper	approaches	satisfaction	from	

the	shopper	point	of	view.	In	particular,	we	propose	a	conceptual	framework	to	depict	how	

the	feeling,	thinking,	as	well	as	personality	of	the	shoppers	would	impact	their	satisfaction.	

The	authors	also	compare	gender	(male	versus	female)	to	see	how	those	factors	differently	

impact	on	satisfaction	of	shoppers	who	have	different	gender.	To	test	the	research	hypotheses	

and to compare the impact of the factors determining the differences in shopper satisfaction 

between	male	and	female,	the	authors	use	multiple	regression	with	multi-group	techniques.	

The	results	show	that	factors	influencing	satisfaction	of	shoppers	are	different	across	genders.	

The	findings	of	this	paper	would	help	scholars	and	practitioners	to	better	understand	shop-

pers,	and	that	practitioners	could	apply	the	findings	in	their	marketing	practice	in	order	to	

better	satisfy	their	shoppers.

Keywords:	 Shopper	Satisfaction,	Thinking,	Feeling,	Personality,	Flow	experience,	Gender
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Introduction

	 In	 this	 paper,	 we	 propose	 that	 the	

feeling,	 thinking,	 as	 well	 as	 personality	 of	

the	shoppers	would	impact	their	satisfaction.

The	feelings	depicted	for	the	current	paper

comprises	 flow	 experience	 and	 regret.

The	thinking	variable	refers	to	cognitive	load.	

Lastly,	the	shopper	personality	in	this	paper	

is	the	need	for	cognitive	closure	(NFC),	and	

the	maximizer	(versus	satisficer)	personality.	

Note that the world satisficer is a combination 

of	the	word	satisfy	and	sacrifice.	More	detail	

of each of these variables would be discuss 

in	the	literature	review	section.	

	 There	are	a	number	of	prior	research	

studying	how	shoppers	feel,	how	they	think,	

and	also	how	their	different	personality	type	

influence	their	purchase	decision.	However,

it	 is	 important	 that	we	 study	 the	 different

independent variables at the same time

(Appelt,	Milch,	Handgraaf,	and	Weber,	2010).	

Therefore,	 in	this	study,	we	study	all	 these	

factors	 in	 an	 integrated	model,	 so	 that	we	

could see the effect that is much closer to the 

real purchase situation where all these factors 

would	take	place	at	the	point	of	purchase.	

	 Moreover,	there	is	no	investigation	on	

the effects of these factors on satisfaction 

of shoppers when gender is considered as 

a moderating variable of the effects on the 

satisfaction.	For	example,	Yuksel	and	Yuksel	

(2007)	 studied	 the	 effect	 of	 risk	 perception

on	 consumer	 emotions,	 satisfaction,	 and

loyalty	intention.	This	study	does	not	include	

the	cognitive	and	personality	variables,	and

does	 not	 study	 how	 gender	 moderate	 the

relationship between the independent and 

dependent	 variables.	 Dennis,	 Newman,

Michon,	 Brakus,	 and	Wright	 (2010)	 studied	

the effect of perception and emotion on how 

shoppers	 react	 to	digital	 signage,	however,	

this	 study	does	not	 include	 the	personality	

factor,	gender	factor,	and	satisfaction.	Coley	

and	 Burgess	 (2003)	 studied	 how	 shoppers

of different gender have different cognition

and	 affection	 regarding	 impulse	 purchase.

However,	 this	 study	 does	 not	 include

personality	variable	and	satisfaction.

	 From	 the	 importance	 and	 the	 gap	

discussed	 above,	 in	 this	 paper,	 we	 would

propose an integrated model that predict 

shopper	 satisfaction.	 We	 will	 then	 test	

and	analyze	 the	model	 further.	That	 is,	we

collect data among shoppers who are

decisionmakers	in	Thailand.	We	expect	that

our	 findings	 would	 extend	 the	 knowledge	

frontier	 in	 the	 consumer/shopper	 behavior

area,	particularly	how	shoppers	–	their	thinking,	

feeling,	and	their	personality	–	impact	their	

own purchase satisfaction when comparing 

between	different	genders	of	shoppers.

Literature Review

	 This	 section	 reviews	 and	 discusses

the	 feeling,	 thinking,	 and	 the	 personality

dimensions of shoppers that affect their

satisfaction	 when	making	 purchases.	 First,

the shopper feeling dimensions would

cover	flow	experience	and	regret	respectively.	

Second,	 the	 shopper	 thinking	 dimension

would	 be	 the	 cognitive	 load.	 Third,	 the

shopper	 personality	 would	 cover	 the	 two

relevant	 personality	 types	 which	 are

maximizer	 (versus	 satisficer)	 and	 Need	 for	

cognitive	closure.
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Flow Experience

	 The	first	variable	of	the	feeling	dimension	

is	flow	experience.	Flow	experience	happens	

when	a	shopper	is	intrinsically	motivated	task	

(Ghani,	Supnick	and	Rooney,	1991;	Webster,	

Trevino	and	Ryan,	1993)	and	 fully	 involved	

(Jackson	and	Marsh,	1996)	 in	the	shopping	

task.	This	full	motivation	and	involvement	is	so	

intense	that	they	lost	the	sense	of	time	(Novak	

et	al.,	2000)	and	self-conscious	(Hoffman	and	

Novak,	1997;	Novak	et	al.,	2000).	That	is,	they	

do	not	feel	bored	or	anxious.	They	only	enjoy	

(Privette	and	Bundrick,	1987)	and	are	absorbed	

(Csikszentmihalyi,	1997)	in	the	task	that	is	in	

front	of	them.	When	drawing	a	three	channel	

flow	model	(Novak	and	Hoffman,	1997)	where	

the	X-axis	is	the	shopper	skill,	and	the	Y-axis	

is	the	challenge	of	the	shopping	task	(Please	

see	figure	1	below).	

	 When	the	skill	is	high,	but	the	challenge

is	low,	the	shoppers	are	likely	to	feel	bored.	

However,	 when	 the	 skill	 is	 low,	 but	 the

challenge	is	high,	the	shoppers	are	likely	to	

feel	anxious.	In	fact,	the	flow	experience	and	

the three channel flow model can be applied in 

various	context.	Shopping	task	is	one	of	them.

	 Regarding	 the	 three	 channel	 flow

model,	 it	 can	 be	 concluded	 that	 the	 flow

experience	 would	 happen	 when	 both	 the

challenge	and	the	skill	are	sufficiently	high,	

and that there is a balance between the

challenge	 and	 the	 skill	 (Csikszentmihalyi,

1988;	 LeFevre	 1988).	 The	 challenge	 in	 this

context	 could	 be	 the	 shopping	 task.	 For

example,	 most	 women	 have	 the	 skill	 to	

do	cosmetic	 shopping,	while	 the	variety	of

cosmetic product items are too much to handle 

for	men.	This	is	both	because	they	are	not	

interested	in,	do	not	feel	involved,	and	do	not	

have	the	skill	to	tackle	the	challenge.

	 Flow	 experience	 is	 important	 and

should be included into the model because 

this state of mind would affect the shopper 

satisfaction.	 When	 consumers	 are	 having

a	 flow	 experience,	 they	 are	 likely	 to	 have

high	 satisfaction.	When	 consumers	 are	 not	

having	a	flow	experience,	they	are	likely	to	

have	low	satisfaction.

The Regret Feeling

	 The	other	chosen	variable	of	the	feeling	

dimension	is	regret.	Regret	is	defined	as	the	

painful feeling that occur because there is a 

discrepancy	between	 the	decision	outcome	

and what could have been the outcome 

Figure 1 :	Novak	and	Hoffman	(1977)’s	three	

channel flow model

Source:	Novak	and	Hoffman	(1977)

dimension would be the cognitive load. Third, the shopper personality would cover the two relevant 
personality types which are maximizer (versus satisficer) and Need for cognitive closure. 
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(Sugden,	1985).	In	order	for	shoppers	to	feel	

regret,	they	have	to	think	and	compare	the	

decision	outcome	and	what	they	thought	it	

should	be	 (Lee	and	Cotte,	2009).	 In	 feeling	

regret,	 shoppers	 tend	 to	 blame	 themselves	

for	the	unfavorable	outcome.	In	fact,	blaming	

themselves is considered a big part of feeling 

regret	(van	Dijk	and	Zeelenberg,	2002).	This	

regret feeling would be even more intense 

when	shoppers	feel	that	they	are	in	control	

of	the	situation	(Gilovich	and	Medvec	1994).	

	 Regret	 is	 a	 negative	 feeling	 that

shoppers	 do	 not	want	 to	 experience.	 They	

want	to	get	away	with	this	feeling	(Zeelenberg	

and	 Pieters,	 2006).	 If	 they	 could	 not,	 they	

would	deny	it	and	try	to	neutralize	the	feeling	

(Zeelenberg	and	Pieters,	2006).	For	example,	

they	 could	 justify	 their	 decision	 or	 transfer	

the	responsibility	in	making	that	decision	to

others	 (Pieters	 and	 Zeelenberg,	 2006;

Zeelenberg	and	Pieters,	2006)

	 The	regret	feeling	could	happen	both

to	 the	 decision	 outcome	 (Zeelenberg	 and

Pieters,	 2006)	 and	 the	 decision	 process

(Connolly	and	Zeelenbert,	2002).	In	addition,

the regret feeling was found to has an impact

on	shopper	satisfaction	(Inman	et	al.,	1997;	Oliver,

1997;	Oliver	and	Westbrook,	1993;	Taylor,	1997).

Cognitive Load

	 The	chosen	variable	for	the	shoppers’	

thinking	dimension	is	cognitive	load.	Cognitive

load is the amount of the thinking load that is 

needed	in	the	decision	process.	In	elaborating

this	concept,	the	main	idea	of	cognitive	load	

is	that	we	all	have	limited	capacity	to	process

information	at	one	point	in	time.	(Pass	et	al.,

2003).	 When	 shoppers	 work	 on	 the	 same	

purchasing	 decision	 task,	 they	 could	 have

different	 levels	 of	 cognitive	 load.	 This	 is

because different shoppers could perceive

the	same	task	differently.	

	 From	 the	concept	 above,	 if	 shoppers	

perceive	that	their	cognitive	load	is	high,	they	

tend not to be satisfied with their purchase 

process.	It	is	evident	in	the	prior	research	that	

cognitive load is associated with satisfaction 

(Jen-Hwa	Hu	et	al.,	2017;	Wu	et	al.,	2018).

Maximizer personality type

	 The	 variable	maximizer	 is	 known	 as

a	personality	trait	of	people	who	always	try	

their	best	to	seek	the	best	choice	(Schwartz,	

2002).	They	are	willing	to	spend	much	more	

time	 and	 effort	 in	 considering	many	more

options	(Dar-Nimrod	et	al.,	2009),	in	a	hope

that	 they	 would	 get	 the	 best	 decision

outcome.	 This	 maximizer	 personality	 trait	

is	 contrasted	 to	 the	 satisficer	 personality	

trait.	Satisficers	are	those	who	would	choose

the	 ‘good	 enough’	 option	 (Schwartz,	 2002).	

Satisficers would make their choice process 

become	 simple.	 For	 example,	 they	 could

cut down the number of options for their 

consideration	(Simon,	1978).	When	comparing	

maximizers	to	satisficers,	maximizers	would	

spend more time on choosing and making 

decision.	Despite	 the	much	 time	and	effort

in	 the	 choosing	 process,	 maximizers	 feel

that	they	have	more	time	pressure	(Chowdhury	

et	al.,	2009).	When	they	have	a	chance,	they	

tend	 to	 change	 their	 decision	 (Chowdhury

et	 al.,	 2009).	 This	 is,	 again,	 in	 a	 hope	 to

optimize	their	decision	outcome.
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	 Maximizers	 spend	 more	 time	 and

effort	to	maximize	their	utility	(Sproles,	1983).	

They	spend	more	time	on	the	same	purchase	

decision compared to satisficers (Nenkov et 

al.,	2008).	The	sad	outcome	is	that,	despite	

their	better	outcome	compared	to	satisficers;	

it	 turns	 out	 that	 their	 utility	 --	 or	 in	 other	

words,	their	happiness	--	would	become	lower	

(Iyengar	et.	al.,	2006).	That	is,	compared	with	

satisficers,	maximizers	would	be	less	satisfied	

with	their	purchase	decision	(Iyengar	et	al.,	

2006;	Schwartz	et	al.,	2002),	and	even	their	

life	satisfaction	 in	general	 (Schwartz,	2002).	

Having	known	maximizers,	we	hypothesize	

that	 having	 this	 personality	 would	 reduce

the	purchase	satisfaction.

Need for cognitive closure (NFC) personality type

	 The	variable	called	need	for	cognitive

closure	 or	 NFC	 is	 the	 personality	 type	 of	

people who would like to have a definite 

answer even though the answers might not 

be	 favorable	ones	 (Kruglanski	and	Webster,	

1996).	Need	for	cognitive	closure	is	a	latent	

variable	 (Webster	and	Kruglanski,1994)	 that	

influences the use of heuristics or short-cut 

information	processing	in	consumers	(De	Dreu,	

Koole,	and	Oldersma,	1999).	This	variable	is	

found to be associated with authoritarianism 

(Chirumbolo,	2002)

	 There	are	aspects	of	need	for	cognitive	

closure	that	are	preference	for	order,	preference	

for	predictability,	decisiveness,	discomfort	with	

ambiguity,	and	closed-mindedness	(Webster	

and	Kruglanski,	1994).

	 In	line	with	the	literature	review	above,	

there is prior research which suggested that 

high shoppers with high need for cognitive 

closure would be less satisfied with the

purchase	decision,	compared	to	those	with	low

need	for	cognitive	closure	(Wronska	et	al.,	2018).

Satisfaction

 Satisfaction is the chosen dependent 

variable	in	the	current	paper.	The	classic	work	

of satisfaction centers around comparing the 

actual	purchase	experience	and	the	expectation	

of	a	shopper/consumer	(Oliver,	1980).	If	the	

actual	purchase	experience	is	better	than	the	

expectation,	the	shopper	would	be	satisfied.	

In	contrast,	if	the	actual	purchase	experience	

is	worse	 than	the	expectation,	 the	shopper	

would	not	be	satisfied.

	 Twenty	years	after	the	classic	literature

by	 Oliver	 was	 published,	 there	 has	 been

a stream of research work on satisfaction

that is associated with the feeling part of 

shoppers	–	 in	addition	to	 the	thinking	part	

(Andreassen,	 2000;	 Liljander	 and	 Strandvik,	

1997;	 Yu	 and	 Dean,	 2001;	Westbrook	 and	

Oliver,	1991).	This	is	the	base	why	the	current

paper	 incorporate	 not	 only	 the	 shopper

personality	 and	 their	 thinking	 dimension,

but	also	the	feeling	dimension.

	 The	 satisfaction	 that	 is	 the	 focus	 on	

this	paper	is	the	satisfaction	with	the	process,	

given that the scope of the current paper lies 

in	the	purchase	decision,	which	is	a	choice	

process.	It	is	hypothesized	that	this	process	

satisfaction	is	a	result	of	the	feeling,	thinking,	

and	personality	of	the	shoppers.
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Gender

	 To	better	explain	the	satisfaction,	many	

researchers	(Hernández	et	al.,	2011,	Zhang	and	
Prybutok,	2003,	Zhang	et	al.,	2014;	)	chose	to	

study	how	different	factors	affect	satisfaction	

between	different	genders	(male	and	female).	

They	 found	 that	 gender	 has	 a	moderating

effect	on	satisfaction	in	many	contexts.	Gender

is one of the obvious and important factors

that	firm	can	know	from	their	shopper,	this

become	the	main	reason	why	gender	has	been	

investigated	 by	 many	 satisfaction	 studies.

Since,	knowing	how	to	treat	male	and	female

shoppers	 differently,	 it	 would	 increase

a	chance	for	the	firms	to	satisfy	their	shoppers. 

Conceptual Model and Hypotheses Development

From	the	literature	review	above,	the	following	is	the	proposed	conceptual	model.

Figure 2 :	Proposed	conceptual	model	Source:	Authors’	own	figure

in	the	shopping	task.	Plus,	there	is	a	perfect	

balance between the shopping task and their 

skill	complete	the	task	(Csikszentmihalyi,	1988;	

LeFevre	1988).	Therefore,	we	hypothesize	that	

the	higher	the	flow	experience,	the	higher	the	

satisfaction.	In	other	words,	Flow	experience	

would	positively	affect	shopper	satisfaction.

Hypotheses Development

	 The	 flow	 experience	 is	 an	 enjoyable	

experience	where	 shoppers	 are	 intrinsically	

motivated	(Ghani,	Supnick	and	Rooney,	1991;	

Webster,	Trevino	and	Ryan,	1993)	and	very	

much	highly	involved	(Jackson	and	Marsh,	1996) 

Conceptual Model and Hypotheses Development 

From the literature review above, the following is the proposed conceptual model. 

 
Figure 2: Proposed conceptual model 

Source: Authors’ own figure 

 

Hypotheses Development 

The flow experience is an enjoyable experience where shoppers are intrinsically motivated 
(Ghani, Supnick and Rooney, 1991; Webster, Trevino and Ryan, 1993) and very much highly 
involved (Jackson and Marsh, 1996) in the shopping task. Plus, there is a perfect balance between 
the shopping task and their skill complete the task (Csikszentmihalyi, 1988; LeFevre 1988). 
Therefore, we hypothesize that the higher the flow experience, the higher the satisfaction. In other 
words, Flow experience would positively affect shopper satisfaction. 

While the flow experience has a positive effect on satisfaction, all other variables in this 
model have negative effect on satisfaction. Regret is a negative feeling that could happen to either 
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	 While	the	flow	experience	has	a	positive	

effect	on	satisfaction,	all	other	variables	in	this	

model	 have	 negative	 effect	 on	 satisfaction.	

Regret	is	a	negative	feeling	that	could	happen	

to either (or both) the decision outcome and 

the	decision	process.	The	shoppers	wish	their	

decision	 would	 have	 been	 something	 else.	

Therefore,	it	leads	to	the	negative	outcome.

	 Next,	the	thinking	variable	--	Cognitive	

load	–	make	shoppers	feel	that	the	choice	task	

is	too	much	to	handle.	This	is	given	that	con-

sumers have limited cognitive resource for the 

decision	making	(Pass	et	al.,	2003).	Therefore,	

cognitive load would have a negative effect 

on	satisfaction.

	 Regarding	the	first	personality	variable,	

Maximizers,	they	strive	to	come	up	with	the	

perfect	solution	(Schwartz,	2002).	Despite	their	

good	decision	outcome,	they	tend	not	to	be	

satisfied,	both	with	the	decision	process	and	

outcome.	Therefore,	maximization	would	have	

a	negative	effect	on	satisfaction.

	 Lastly,	need	for	cognitive	closure	of	NCF	

is	personality	type	of	shoppers	who	desper-

ately	need	to	have	answers	to	their	problems	

(Kruglanski	 and	Webster,	 1996).	 Or	 in	 this	

case,	shoppers	would	like	to	have	the	best	

choice	decision.	Therefore,	having	high	NCF	

would	have	a	negative	effect	on	satisfaction.

	 In	 addition,	 the	 schemas	 of	 males	

and females in processing information and 

responding to situations during a particular 

event	are	different	(Bem,	1981).	.	Therefore,	the	

last	hypothesis	is	derived	to	investigate	the	

moderating effect of gender on the proposed 

factors	that	affect	shopper	satisfaction.

Summary of Hypotheses 

	 Hypothesis		1	:		Flow	experience	would	

positively	affect	shopper	satisfaction.

	 Hypothesis		2	:		Regret	would	negatively	

affect	shopper	satisfaction.

	 Hypothesis	 3	:		Cognitive	 load	would	

negatively	affect	shopper	satisfaction.

	 Hypothesis	 4	:	 Maximization	 would	

negatively	affect	shopper	satisfaction.

	 Hypothesis		5	:		Need	for	cognitive	closure	

would	negatively	affect	shopper	satisfaction.

	 Hypothesis	 6	:	 Different	gender	(male	

versus female) can lead to different in factors                           

affecting	shopper	satisfaction.

Research Method

	 In	 order	 to	 study	 the	 effect	 of	 the

shoppers’	feeling,	thinking,	and	the	personality	

on	 their	purchase	satisfaction,	our	 research	

design is to first have shoppers complete

a	choice	task,	and	then	answer	the	questions.	

The	questions	measure	the	variables	tested	in	

the model following prior established research 

on	respective	constructs.

 All items in the questionnaire from 

previous	studies	are	adapted	and	adopted	by	

back	translation	from	English	to	Thai	language.	

For	all	constructs,	the	subjects	were	asked	to	

answer	the	questions	by	rating	on	a	10-point	

Likert-type	 scale	 (1	 =	 ‘‘strongly	 disagree’’,

10	=	‘‘strongly	agree’’).

	 The	 respondents	 had	 been	 asked	 to	

answer the questionnaire based on a shopping 

scenario,	 so	 they	 are	manipulated	 to	 think

as	the	real	shoppers	who	have	to	buy	their	

daily	 consumer	 products	 before	 answering
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the	questions.	According	to	Green	(1991),	the	

optimal	sample	size	for	the	use	in	regression	

analyses	should	be	50	+	8m	(m	is	the	number	

of	predictors	–	which	there	are	five	predictors	

in	the	study:	flow	experience,	regret,	cognitive

load,	 maximizer,	 and	 need	 for	 cognitive).	

However,	there	are	2	cases	in	which	will	be	

investigated.	Thus,	the	total	sample	size	should	

be	at	least	190	([50	+	8(5)]x2).	Finally,	1060	

respondents	were	recruited,	all	of	them	are	

undergraduate students from one the leading

business	school	in	Thailand	-	260	males	and	800	

females.	The	gender	ratio	of	the	respondents,	

approximately	26	to	74,	is	quite	similar	to	the	

male-female ratio of the student population 

of	that	business	school,	according	to	official	

statistics	registration	systems	of	the	university.		

Therefore,	 a	 sample	 should	 well	 represent

the	university	population.	

 A multiple regression with multi-group 

techniques	is	utilized.	Multiple	regression	is	

suitable for our research question because it 

can	be	used	to	test	the	research	hypotheses.	

In	addition,	we	use	exploratory	factor	analysis	

(EFA)	to	form	each	construct	before	applying	

multiple	regression.	This	technique	can	ensure	

the	validity	of	all	constructs	before	hypotheses	

testing	 in	 the	study.	We	use	a	well-known	

statistical software for social science research 

to	test	all	hypotheses.		

Data Analysis and Results

Quality of Research Instruments

	 Construct	reliability	and	validity	tests	

were	employed,	 to	check	 for	quality	of	 the	

research	instruments.	The	reliability	was	as-

sessed	using	Cronbach’s	alpha	(α)	to	verify	

the	 internal	 consistency	 of	 the	 constructs

(Hair	et	al.,	2010),	and	the	construct	validity	

was	examined	by	checking	for	Keiser-Meyer-

Olkin	(KMO)	from	exploratory	factor	analysis	

of	each	construct.	Cronbach’s	alpha	should	

be	greater	than	0.70	to	determine	a	sufficient	

level	 of	 internal	 consistency	 of	 constructs	

(Nunnally,	2010).	All	constructs	were	 found

to	have	good	reliability	(above	0.7)	except	Regret	

and	Flow	Experience	(around	0.6)	considering	

slightly	below	the	criteria.	However,	according	

to	Burgess	and	Steenkamp	(2006),	the	value	

of	Cronbach’s	alpha	lower	than	0.7	should	be	

accepted if the research is conducted in the 

context	of	emerging	market	 (e.g.	Thailand).		

Hence	overall	exhibiting	a	qualified	level	of	

reliability.	We	also	found	that	the	KMO	from	

EFA	 results	 are	 over	 0.5,	 which	 illustrates	

acceptable	construct	validity.	Based	on	 the	

reliability	and	validity	results	 (see	Table	1),	

we	have	confident	to	proceed	the	hypotheses	

testing.
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Table 1 :	 Reliability	and	Validity	Results	of	Research	Instruments

	 As	for	the	female	shoppers,	H1,	H2,	H3,	

and	H4	are	failed	to	reject.	The	differences

from the case of male shoppers are signifi-

cance	of	H4	in	the	case	of	female	shoppers.

This	 outcome	 conveys	 an	 important

implication.	 Maximizer	 has	 statistically

significant negative effects on shopper

Satisfaction	 (H4),	 only	 among	 the	 female	

shoppers.	 In	addition,	 for	 the	both	genders	

of	shoppers,	Need	for	Cognitive	Closure	has	

no	statistically	significant	effect	on	shopper	

Satisfaction	(H5).	

	 Thus,	 the	 results	 from	 hypotheses

testing reveal that there are different

factors	 significantly	 influencing	 shopper

Satisfaction across different genders of

shoppers.	It	means	that	gender	successfully	

plays	 the	 role	 of	 control	 variable,	 therefore	

H6	is	supported.	The	details	of	the	different	

affecting	factors	will	be	discussed	in	the	next	

section.	

Table1: Reliability and Validity Results of Research Instruments 

  Variables KMO Cronbach's Alpha 
  Satisfaction 0.76 0.77 
Feeling Flow Experience 0.67 0.62 
  Regret 0.51 0.6 
Thinking Cognitive Load 0.86 0.9 
Personality Maximizer 0.64 0.7 
  Need for Cognitive Closure 0.82 0.71 

  

Hypotheses Testing 

Before considering the results of hypotheses testing, we analyzed the coefficient of 
determination (R2) of endogenous constructs for the gender conditions; male and female. R2 for the 
dependent construct of the models are 0.36 and 0.43, for male and female respectively. It means 
that feeling variables (Flow Experience, and Regret), and thinking variable (Cognitive Load), as 
well as personality variables (Maximizer and Need for Cognitive Closure) altogether can explain 
about 40 percent of variation in Shopper Satisfaction for both conditions of male and female. 

Table 2 presents the hypotheses testing results (result with standardized coefficients and t-
value). For the male shoppers, H1, H2, and H3 are failed to reject. It means that Flow Experience 
has a statistically significant positive effect on shopper Satisfaction (H1). Regret and Cognitive 
Load of male shoppers has a negative impact on shopper Satisfaction.  

As for the female shoppers, H1, H2, H3, and H4 are failed to reject. The differences from 
the case of male shoppers are significance of H4 in the case of female shoppers. This outcome 
conveys an important implication. Maximizer has statistically significant negative effects on 
shopper Satisfaction (H4), only among the female shoppers. In addition, for the both genders of 
shoppers, Need for Cognitive Closure has no statistically significant effect on shopper Satisfaction 
(H5).  

Thus, the results from hypotheses testing reveal that there are different factors significantly 
influencing shopper Satisfaction across different genders of shoppers. It means that gender successfully 
plays the role of control variable, therefore H6 is supported. The details of the different affecting factors 
will be discussed in the next section.  

 

 

 

 

 

 

Hypotheses Testing

	 Before	 considering	 the	 results	 of

hypotheses	testing,	we	analyzed	the	coefficient

of	determination	(R
2
) of endogenous constructs

for	the	gender	conditions;	male	and	female.

R
2
 for the dependent construct of the

models	are	0.36	and	0.43,	for	male	and	female	

respectively.	 It	means	that	 feeling	variables	

(Flow	Experience,	and	Regret),	and	thinking	

variable	(Cognitive	Load),	as	well	as	personality	

variables	(Maximizer	and	Need	for	Cognitive	

Closure)	 altogether	 can	 explain	 about	 40

percent of variation in Shopper Satisfaction

for	both	conditions	of	male	and	female.

	 Table	2	presents	the	hypotheses	testing	

results	(result	with	standardized	coefficients	

and	t-value).	For	the	male	shoppers,	H1,	H2,	

and	H3	are	failed	to	reject.	It	means	that	Flow	

Experience	has	a	statistically	significant	posi-

tive	effect	on	shopper	Satisfaction	(H1).	Regret	

and	Cognitive	Load	of	male	shoppers	has	a	

negative	impact	on	shopper	Satisfaction.	
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Table 2 :	 Statistical	Results	of	Hypotheses	Testing

there	are	two	factors	negatively	influencing

their	 satisfaction	 which	 are	 Regret	 and

Cognitive	 Load.	 Furthermore,	 the	 factor

having positive impact on satisfaction in

male	 condition	 is	 only	 Flow	 Experience.

Whereas,	 for	 female	 shoppers,	 there	 are	

also	two	factors	negatively	influencing	their

satisfaction	which	are	Regret	and	Cognitive	

Load.	However,	there	are	two	factors	having

positive impact on satisfaction in female 

condition	-	Flow	Experience	and	Maximizer.	

In	addition,	Need	for	Cognitive	Closure	does	

not	 have	 statistically	 significant	 impact	 on	

shopper	Satisfaction.

Conclusion and Discussion 

	 According	 to	 the	 above	heading,	we	

explore	the	proposed	model	for	both	conditions;	

male	versus	female,	and	provide	information	

on	how	shoppers	–	their	thinking	(Cognitive	

Load),	feeling	(Flow	Experience,	and	Regret),	

and	their	personality	 (Maximizer,	and	Need	

for	 Cognitive	 Closure)	 –	 influences	 their	

own	purchase	satisfaction	differently	across

different	genders	of	shoppers.

	 Gender	has	a	significant	impact	on	the	

relationship between factors affecting shopper 

satisfaction	as	follows.	For	the	male	shoppers, 

Table 2: Statistical Results of Hypotheses Testing 

        

  Male Female 

Hypotheses Relationship between 
variables Beta t-value Result Beta t-value Result 

H1 Flow Experience → 
Satisfaction 0.244 4.702** Supported 0.215 7.9** Supported 

H2 Regret → Satisfaction -0.13 -2.269* Supported -0.196 -6.50** Supported 

H3 Cognitive Load → 
Satisfaction -0.46 -8.24** Supported -0.49 -16.65** Supported 

H4 Maximizer → Satisfaction -0.01 -0.194 Not 
Supported -0.056 -2.072* Supported 

H5 Need for Cognitive Closure 
→ Satisfaction 0.029 0.539 Not 

Supported 0.017 0.617 Not 
Supported 

H6 
Different gender can lead to 
different in factors affecting 
shopper satisfaction. 

Supported  
as the factors affecting Male VS Female shoppers are different. 

** P < .01, * P < .05 

 

Conclusion and Discussion  

According to the above heading, we explore the proposed model for both conditions; male 
versus female, and provide information on how shoppers – their thinking (Cognitive Load), feeling 
(Flow Experience, and Regret), and their personality (Maximizer, and Need for Cognitive Closure) 
– influences their own purchase satisfaction differently across different genders of shoppers. 

Gender has a significant impact on the relationship between factors affecting shopper 
satisfaction as follows. For the male shoppers, there are two factors negatively influencing their 
satisfaction which are Regret and Cognitive Load. Furthermore, the factor having positive impact 
on satisfaction in male condition is only Flow Experience. Whereas, for female shoppers, there are 
also two factors negatively influencing their satisfaction which are Regret and Cognitive Load. 
However, there are two factors having positive impact on satisfaction in female condition - Flow 
Experience and Maximizer. In addition, Need for Cognitive Closure does not have statistically 
significant impact on shopper Satisfaction. 
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	 From	standardized	coefficients,	we	can	

give	 rank	 of	 important	 (see	 Table3)	 factor

affecting	 shopper	 Satisfaction	 as	 follows.

The	most	important	factor	for	both	genders	

of	shoppers	is	the	factor	from	their	thinking;	

Cognitive	 Load	which	 has	 negative	 impact

on	shopper	Satisfaction.	It	means	that	if	firms	

want	 to	 improve	 shopper	 Satisfaction,	 they	

must	 try	 to	 reduce	 level	of	Cognitive	Load	

from	their	shoppers	as	their	first	priority.	

 As for the second and the third most 

important	factors	for	both	genders,	firms	should	

focus	 on	 shopper	 feeling;	 Flow	 Experience

and	 Regret	 respectively.	 From	 the	 result,

we	suggest	 that	 firms	must	 try	 to	 increase	

shopper	Flow	Experience	and	try	to	decrease	

a	 chance	 for	 shopper	 Regret.	 Since,	 the	

two	 factors	 have	 very	 strong	 positive	 and

negative effects on the shopper Satisfaction 

for	both	genders.

	 The	 main	 different	 factor	 impacting

on shopper Satisfaction of different genders

is	 the	 factor	 from	 Personality;	 Maximizer.

We	 found	 that	 this	 factor	 has	 significantly	

negative impact on Satisfaction of female

shoppers	 only.	 Hence,	 if	 firm	 target	 is	 to

increase	satisfaction	level	of	female	shoppers,	

although	 it	 is	on	 the	 forth	 rank,	 this	 factor	

should	not	ignorance.	They	must	try	to	control	

shopping	situation	to	reduce	level	of	Maximizer	

from	female	shoppers.	Nevertheless,	the	other	

firms target male shoppers can overlook this 

factor as it will not create negative impact on 

Satisfaction	of	male	shoppers.			

Theoretical Contributions and Suggestions for 

Future Research

	 After	all	 the	 research	hypotheses	are	

tested,	the	findings	from	the	current	research	

would	 help	 extend	 the	 knowledge	 frontier

in	 the	 consumer/shopper	 behavior	 area.

Table 3 :	 Priority	Ranking	of	Factor	Affecting	Shopper	Satisfaction:	Male	versus	Female,	

according	to	the	results	of	standardized	coefficients.
Table3: Priority Ranking of Factor Affecting Shopper Satisfaction: Male versus Female, 

according to the results of standardized coefficients. 

        Factors Affecting Shopper Satisfaction  
Priority Ranking Male Female Factor Types 
1  Cognitive Load    (-) Cognitive Load   (-) Thinking 
2 Flow Experience  (+) Flow Experience (+) Feeling 
3 Regret                   (-) Regret                 (-) Feeling 
4 - Maximizer          (-) Personality 
5 - - - 

 

From standardized coefficients, we can give rank of important (see Table3) factor affecting 
shopper Satisfaction as follows. The most important factor for both genders of shoppers is the factor 
from their thinking; Cognitive Load which has negative impact on shopper Satisfaction. It means 
that if firms want to improve shopper Satisfaction, they must try to reduce level of Cognitive Load 
from their shoppers as their first priority.  

As for the second and the third most important factors for both genders, firms should focus 
on shopper feeling; Flow Experience and Regret respectively. From the result, we suggest that 
firms must try to increase shopper Flow Experience and try to decrease a chance for shopper 
Regret. Since, the two factors have very strong positive and negative effects on the shopper 
Satisfaction for both genders. 

The main different factor impacting on shopper Satisfaction of different genders is the 
factor from Personality; Maximizer. We found that this factor has significantly negative impact on 
Satisfaction of female shoppers only. Hence, if firm target is to increase satisfaction level of female 
shoppers, although it is on the forth rank, this factor should not ignorance. They must try to control 
shopping situation to reduce level of Maximizer from female shoppers. Nevertheless, the other 
firms target male shoppers can overlook this factor as it will not create negative impact on 
Satisfaction of male shoppers.    

 

Theoretical Contributions and Suggestions for Future Research 

After all the research hypotheses are tested, the findings from the current research would 
help extend the knowledge frontier in the consumer/shopper behavior area. Specifically, to uncover 
how the thinking, the feeling, and the personality of shoppers who have different genders, would 
affect the shoppers’ own purchase satisfaction. This paper contributes to the literature in shopper 
marketing, since it completely proves how each factor differently impact satisfaction of shoppers 
who have different genders. This will shed the light for future researchers who want to further 
study in this area that there is still a floor available for them (probable by adding moderating 
variable i.e. gender) to study how shoppers – their thinking, feeling, and their personality – impact 
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Specifically,	 to	 uncover	 how	 the	 thinking,

the	feeling,	and	the	personality	of	shoppers	

who	 have	 different	 genders,	 would	 affect

the	 shoppers’	 own	 purchase	 satisfaction.

This	 paper	 contributes	 to	 the	 literature	

in	 shopper	 marketing,	 since	 it	 completely

proves	 how	 each	 factor	 differently	 impact	

satisfaction of shoppers who have different 

genders.	This	will	 shed	 the	 light	 for	 future	

researchers	who	want	to	further	study	in	this	

area that there is still a floor available for them 

(probable	by	adding	moderating	variable	i.e.	

gender)	to	study	how	shoppers	–	their	thinking,

feeling,	 and	 their	 personality	 –	 impact	

their	own	purchase	satisfaction.	This	paper

distinguishes	 from	 the	 existing	 literature

by	focusing	on	the	moderating	role	(gender)	

of	consumer	behavior	on	satisfaction.

	 The	current	research	focuses	on	how

the	feeling,	thinking,	and	personality	variables,	

as	 well	 as	 gender	 influences	 satisfaction.

Future	 research	 could	 explore	 how	 these	

independent variables relate to new product 

adoption and purchase intention as these 

are	 also	 important	 dependent	 variables.

For	 example,	Hoonsopon	 (2016)	 found	 that

consumer’s	self-brand	perception	and	reference

group can speed up the adoption rate of

a	 new	 product.	 It	 is	 interesting	 how	 the

feeling,	 thinking,	 and	 personality	 variables	

interact	 with	 the	 new	 product	 adoption.

Specifically,	 it	 is	 interesting	 to	 explore	 the 

private versus public reference group as

Hoonsopon	 and	 Puriwat	 (2016)	 found	 that	

these two reference groups generated different 

levels	of	impact	on	motivation	to	purchase.

	 Additionally,	it	would	be	interesting	to	

study	how	the	feeling,	thinking,	and	personality	

variables	interact	with	the	marketing	mixes.	

Prior	 research	 including	Kongrachata	 (2018)	

as	well	as	Santikulsook	and	Taweesook	(2018)	

studied	how	marketing	mixes	are	associated	

with	purchase	behavior.	Jeeravorawong,	C.	&

Hoonsopon,	D.	(2015)’s	work	is	an	example	

how the authors combine the consumer

factor	 and	 the	 marketing	 mix	 factor	 in

a	study.	In	this	paper,	a	part	of	their	research	

is	to	study	how	attitude	towards	the	product	

mix	such	as	quality	and	technology,	as	well	

as	 the	 attitude	 towards	 the	promotion	mix	

such as advertisement influences intention

to	 buy.	 Combining	 the	 consumer	 variables

and	marketing	mix	variables	could	open	up	

new	and	interesting	area	for	consumer	research.	

	 Nevertheless,	 we	 found	 another

recommendation	 to	 improve	 the	 quality	 of

the	 future	 research	 in	 this	 area,	 regarding

the	 research	 instrument.	 It	 is	 about	 the

reliability	of	the	constructs;	Flow	Experience	

and	Regret	which	are	not	quite	good.	Future	

researchers	 should	 try	 to	 create	 new	 and

related question items for these constructs

to	increase	the	reliability.
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	 In	 addition,	 as	 the	 coefficient	 of

determination	 in	 this	 study	 is	 quite	 low,

it means that there would be a chance for 

other independent variables to help better

explain	 the	 shopper	 satisfaction	 in	 the

proposed	model.	This	could	guide	the	future	

researchers to use the proposed model as their

initial model and to add more independent

variables of their interest to see the

explanation	of	the	shopper	satisfaction.	

Managerial Implications

	 There	 are	 several	 benefits	 which

executives	 may	 obtain	 from	 the	 research

results.	 Firstly,	 knowing	 what	 factor-s	 are

important	 from	 the	 proposed	 model,	 firms

can use the results as a guideline to better 

deliver	 satisfaction	 among	 their	 shoppers.	

Second,	 many	 firms	 usually	 find	 it	 easy

to	 identify	 the	 gender	 of	 their	 shoppers,

knowing that there are different concerning 

factors	across	different	genders,	they	may	be	

able	to	design	and	customize	their	business	

strategy	to	better	fit	the	demand	of	specific	

targeted	shoppers.	This	will,	as	a	result,	benefit	

their shoppers and increase their chance to get 

better	satisfaction	towards	the	firm	in	return.	

	 To	sum	up,	how	Male	versus	Female	

Shoppers’	Feeling,	Thinking,	and	Personality	

Impacts	Satisfaction	are	as	follows.	

	 Feeling	that	firms	should	try	to	keep	it	

positive to increase for both male and female 

shoppers’	 satisfaction	 is	 flow	 experience.

This	is	about	making	sure	that	they	are	enjoy

and	 immersed	 when	 they	 are	 shopping.

On	the	other	hand,	feeling	that	firms	should	

try	to	minimize	to	ensure	the	satisfaction	is	

the	feeling	of	regret.	Shoppers	tend	to	regret	

and to blame themselves for the unfavorable 

outcome	when	 shoppers	 feel	 that	 they	 are	

in	 control	 of	 the	 situation.	 Therefore,	 firms	

should	try	to	minimize	this	situation	in	order	

to	increase	satisfaction	level	of	their	shoppers.

	 Thinking,	in	this	study	is	cognitive	load,	

is	the	most	important	factor	that	negatively	

impact satisfaction for both male and female 

shoppers.	 If	 shoppers	 perceive	 that	 their

cognitive	 load	 is	 high	 (they	 have	 to	 think

a	lot	before	making	decision),	they	tend	to	be	

unsatisfied	with	their	purchase	process,	since	

consumers	 have	 limited	 cognitive	 resource.	

Hence,	 if	 firms	 can	 help	 their	 shoppers	 to	

reduce	their	thinking	load	during	purchasing,

the chance to get satisfaction from those 

shoppers	would	be	higher.

	 Personality,	the	personality	of	maximizer	

negatively	affects	only	on	 female	 shoppers.

It	 is	 recommended	 that	 when	 firms	 deal	

with	female	shoppers,	the	firms	should	try	to

tone	down	the	negative	impact	of	maximizer

personality	on	satisfaction	of	the	female	shoppers	

by	helping	them	spend	less	time	and	effort	in	

their	choosing	process.	In	doing	so,	the	chance	

for the female shoppers to feel unsatisfied 

would	be	decreased	and	the	opportunity	of	

the firms to gain benefit from satisfaction of 

female	shoppers	would	be	increased.
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ปีที่ 13 ฉบับที่ 19 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 (19-28)

บทคัดย่อ

	 บทความนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทน	 ตลอดจนความแตกต่างของผลตอบแทน

ของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ช่วงก่อน-หลัง	เดือนกันยายน	2561	

ทำาการศึกษาหุ้นสามัญในหมวดธุรกิจธนาคาร	 จำานวน	 11	 หลักทรัพย์	 โดยใช้ข้อมูลราคาปิดรายวันของ

หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ตั้งแต่วันที่	 13	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2561	 ถึงวันที่	 12	 ตุลาคม

พ.ศ.	2561	ระยะเวลาในการศึกษา	60	วัน

	 ผลการศึกษาพบวา่	อตัราผลตอบแทนหลกัทรพัย์หมวดธรุกิจธนาคาร	ชว่งก่อน-หลงั	13	กันยายน	2561

ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ	 0.05	 นอกจากน้ียังพบว่าการวิเคราะห์ช่วงท่ี	 1	 หลักทรัพย์ท่ีมี

ผลตอบแทนสูงสุด	 คือ	 หลักทรัพย์	 TISCO	 และหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนต่ำาสุด	 คือ	 หลักทรัพย์	 TMB

อีกทั้งยังพบว่า	หลักทรัพย์ที่ค่า	β	มีค่าลบ	จำานวน	1	หลักทรัพย์	และหลักทรัพย์ที่ค่า	β	มีค่าบวก	มีค่าระหว่าง	

0	ถึง	1	(0	≤ β ≤ 1)	จำานวน	6	หลักทรัพย์	และหลักทรัพย์ที่ค่า	β	มากกว่า	1	(β	>	1)	จำานวน	4	หลักทรัพย์

เมื่อประเมินการตัดสินใจลงทุน	 พบว่า	 หลักทรัพย์ที่ค่า	α	 >	 0	 จำานวน	 5	 หลักทรัพย์และหลักทรัพย์ที่ค่า

α	<	0		จำานวน	6	หลักทรัพย์

	 ช่วงที่	2	หลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนสูงสุด	คือ	หลักทรัพย์	TMB	และหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนต่ำาสุด

คือ	 หลักทรัพย์	 SCB	นอกจากนี้พบว่า	 หลักทรัพย์ที่ค่า	β	 มีค่าลบ	 จำานวน	 2	หลักทรัพย์	 และหลักทรัพย์

ที่ค่า	β  มีค่าบวก	มีค่าระหว่าง	0	ถึง	1	(0	≤ β ≤ 1)	จำานวน	8	หลักทรัพย์	และหลักทรัพย์ที่ค่ามากกว่า	1

(β	>	1)	จำานวน	1	หลักทรัพย์เมื่อประเมินการตัดสินใจลงทุน	หลักทรัพย์ที่ค่า	α	>	0	จำานวน	5	หลักทรัพย์	

และหลักทรัพย์ที่ค่า	α	<	0	จำานวน	6	หลักทรัพย์

คำ�สำ�คัญ:	หมวดธุรกิจธนาคาร	ความเสี่ยงและผลตอบแทน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรณีศึกษา หลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร ก่อน-หลัง เดือนกันยายน 2561
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Abstract

	 This	research	aims	to	analyze	of	risk	and	return,	stock	valuation,	and	study	the	returns	

correlation	of	The	Stock	Exchange	of	Thailand	(SET),	a	case	of	banking	sector	during	periods	

before	and	after	on	13	September	2018.	This	study	was	based	on	daily	closing	price	in	SET	

index	of	11	stocks	from	13	August	2018	to	12	October	2018.

	 The	 result	 indicates	 that,	 there	was	no	statistically	 significance	difference	between	

the	returns	of	stocks	in	banking	sector	before	and	after	on	13	September	2018,	at	the	0.05	

level	of	significance.	The	analysis	of	1
st
	period,	TISCO	stock	contributes	the	highest	return	

whereas	the	performance	of	TMB	Stock	contributes	the	lowest	return.	Moreover,	the	result	

reveals	that	negative	Beta	of	1	stock	and	positive	Beta	of	10	stocks.	In	addition,	the	result	

shown	6	stocks	of	beta	between0	to	1	(0 ≤ β ≤ 1)	and	4	stocks	with	beta	more	than	1	(β > 

1).	For	stock	Evaluation,	it	is	found	that	there	are	5	stocks	with	alpha	greater	than	0	(α	>	0)	

and	6	stocks	with	alpha	less	than	0	(α <	0).

	 On	2
nd
	period,	the	stock	which	contributes	the	highest	return	was	TMB.	In	contrast,	SCB	

contributes	the	lowest	return	of	this	period.	Furthermore,	the	research	finds	those	2	stocks	

with	negative	Beta	and	9	stocks	with	positive	Beta,	8	stocks	with	beta	between0	to	1	(0 ≤ β 

≤ 1)	and	1	stock	with	beta	more	than	1	(β	>	1).	For	stock	Evaluation,	it	is	found	that	there	

were	5	stocks	with	alpha	greater	than	0	(α >	0)	and	6	stocks	with	alpha	less	than	0	(α <	0).

Keywords:	 Banking	sector,	Risk	and	Return,	Stock	Exchange	of	Thailand
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บทนำ�

	 ภายหลังรัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกต้ัง

มีความชัดเจนในการประกาศวันเลือกตั้งที่จะจัดให้

มีขึ้นในปี	พ.ศ.	2562	นั้น	ตลาดหุ้นไทยตอบรับทันที

ในเชิงบวก	 โดยดัชนีตลาดหลักแห่งประเทศไทย

ปิดที่	1,717.96	จุด	เพิ่มจากวันก่อนหน้า	38.57	จุด	

ด้วยปริมาณการซื้อขายเกือบ	 80,000	 ล้านบาท

จากแรงซือ้ของนักลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุตา่งชาต	ิ

หลังจากก่อนหน้าขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง	 แสดงให้

เห็นว่า	“การเมือง”	เป็นปัจจัยสำาคัญประการหนึ่งต่อ

การลงทนุ	(ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย,	2561)	

เช่นเดียวกับ	 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย	 เปิดเผยดัชนี

ความเชื่อมัน่นกัลงทนุ	(FETCO	Investor	Confidence	

Index)	เพิ่มสูงสุดในรอบ	9	เดือน	จากสถานการณ์

การเมืองในประเทศชดัเจนขึน้	(สภาธรุกจิตลาดทนุไทย,	

2562)	ส่งผลให้แนวโน้มการบริโภคและการลงทุนใน

ภาคเอกชนขยายตัวขึ้น	สอดคล้องกับ	Luangaram	

and	Sethapramote	(2018)	พบว่า	ตลาดการเงินไทย

มคีวามผนัผวนอยา่งมนียัสำาคญั	จากความไมแ่นน่อน

ทางการเมือง	 โดยเฉพาะด้านความขัดแย้งจาก

การชุมนุม	 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ

กฎอยัการศกึ	การทำาปฏวัิติรฐัประหาร	และการปฎริปู

การเมือง

	 จากความชัดเจนทางการเมืองทำาให้นักลงทุน

มองหาการลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี								

ซึ่งการลงทุนผ่านตลาดการเงินเป็นแนวทางหนึ่งที่

ช่วยทำาให้เงินเพิ่มขึ้น	และมีโอกาสสร้างผลตอบแทน

ไดสู้งเมื่อเทยีบกับอตัราดอกเบีย้เงนิฝากจากธนาคาร

พาณิชย์	อีกทั้งมีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือกลงทุน

ตามความต้องการตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ของผู้ลงทุนแต่ละราย

	 อย่างไรก็ตาม	 การลงทุนในตลาดการเงิน	

(Financial	 Markets)	 เป็นทางเลือกหนึ่งสำาหรับ

ผูม้เีงนิเหลอืและมองหาโอกาสในการเพิม่ผลตอบแทน

ที่สูงขึ้น	 การที่นักลงทุนคาดหวังผลตอบแทนที่สูง

ย่อมมีความเส่ียงที่จะได้รับผลตอบแทนซึ่งต่างจาก

ทีค่าดหวงัไวเ้ชน่กนั	เพื่อลดความเสีย่งจากการลงทนุ	

นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาเครื่องมือ

สำาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ	 ทั้งการวิเคราะห์

ทางเทคนคิ	(Technical	Analysis)	และการวเิคราะห์

ปัจจัยพื้นฐาน	(Fundamental	Analysis)	เพื่อศึกษา

การเคลื่อนไหวราคาหลักทรัพย์	ผลการประกอบการ	

และนโยบายบรษิทัของผูอ้อกหลกัทรพัยฯ์	นอกจากนี้

จำาเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ลงทุนจะต้องทราบและเข้าใจ

ในเรื่องผลตอบแทนและความเสี่ยงซึ่งเป็นพื้นฐาน

การตัดสินใจเพื่อลงทุนอันจะส่งผลต่อกระแสเงินสด

และความมั่นคั่งในอนาคต	โดยบทความนี้	ได้อธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง

ด้วยแบบจำาลอง	CAPM	(Capital	Asset	Pricing	

Model)	 ซึ่งเป็นแบบจำาลองที่อธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์เทียบกับ

อัตราผลตอบแทนของตลาด	 และสามารถแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ

เทยีบกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ีป่ราศจาก

ความเสี่ยงบวกส่วนชดเชยความเสี่ยง	 โดย	CAPM	

เป็นแบบจำาลองที่แสดงความสัมพันธ์และทำาให้

นักลงทุนเข้าใจง่ายขึ้น

	 จากการศึกษาผลการวิจัย	เช่น	การวิเคราะห์

อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน

ในหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งสินค้าทางทะเล	 (ฐิติพงศ์

พรลลิติประเสริฐ,	2554)	และการวเิคราะหผ์ลตอบแทน
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และความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	 กรณีศึกษาในหมวดอุตสาหกรรม

ขนส่งและโลจิสติกส์	 (ปิยะฉัตร	 หิรัญยัษฐิติ,	 2553)	

เป็นต้น	 ได้ทำาการศึกษาเพียงวิเคราะห์ความเสี่ยง

และผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรม

ต่างๆ	 แต่ไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทน

และความเสี่ยงช่วงก่อน-หลังเหตุการณ์สำาคัญ

ดังนั้น	 บทความนี้จึงพยายามศึกษาในประเด็น

ดังกล่าว	ซึ่งผลการศึกษาในต่างประเทศ	Umstead	

(1977)	 พบว่า	 ราคาหุ้นมีความสัมพันธ์กับวัฏจักร

การเลือกตั้ง	 โดยศึกษาผลวิเคราะห์ความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนในหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร

ภายหลังมีข่าวการเลือกตั้งในปี	 พ.ศ.	 2562	 และ

ทำาการศึกษาเนื่องจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน	 (FETCO

Investor	Confidence	 Index)		พบว่าหมวดธุรกิจ

ท่ีน่าสนใจคือ	 หมวดธุรกิจธนาคาร	 (สภาธุรกิจ

ตลาดทุนไทย,	 2562)	 ดังน้ัน	 หากนักลงทุนหากมี

ข้อมูลสมบูรณ์จะช่วยลดความเสี่ยง	 และสามารถ

สรา้งโอกาสทีจ่ะแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทนุได้

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

	 1.	 เปรียบเทียบความเสี่ยงและผลตอบแทน	

ชว่งกอ่น-หลงัเดือนกันยายน	2561	หลกัทรพัยห์มวด

ธุรกิจธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 2.		ศกึษาความสมัพนัธข์องอตัราผลตอบแทน	

ชว่งกอ่น-หลงัเดือนกันยายน	2561	หลกัทรพัยห์มวด

ธุรกิจธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์กับวัฏจักรการเลือกตั้ง โดยศึกษาผล
วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนในหลักทรัพย์
หมวดธุรกิจธนาคาร ภายหลังมีข่าวการเลือกตั้งในปี 
พ.ศ. 2562  และท าการศึกษาเนื่องจากสภาธุรกิจตลาด
ทุนไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO 
Investor Confidence Index)  พบว่าหมวดธุรกิจที่
น่าสนใจคือ หมวดธุรกิจธนาคาร (สภาธุรกิจตลาดทุน
ไทย, 2562) ดังนั้น หากนักลงทุนหากมีข้อมูลสมบูรณ์
จะช่วยลดความเสี่ยง และสามารถสร้างโอกาสที่จะ
แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนได้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เปรียบเทียบความเสี่ยงและผลตอบแทน 
ช่วงก่อน - หลังเดือนกันยายน 2561 หลักทรัพย์หมวด
ธุรกิจธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 2. ศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทน 
ช่วงก่อน - หลังเดือนกันยายน 2561 หลักทรัพย์หมวด
ธุรกิจธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

สุวพิชญ์ บรรลือฤทธิ์ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์  
มีความสัมพันธ์กับหลายปัจจัย เช่น ดัชนีผู้บริโภค
ภายในประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น 
สอดคล้องกับศิวรักษ์ แสงวีระศิริ  (2557) ได้ศึกษา
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่ งผลกระทบต่อดัชนีราคา
หลักทรัพย์รายกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และยังพบว่า ดัชนีราคาหลักทรัพย์มี
ความสัมพันธ์มากที่สุด ซึ่งขัดแย้งกับ อธิพัชร์ โรจนวุฒิ
ฐิติคุณ (2554)  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนี ราคา
หลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ มีเพียงปัจจัยเดียว 
คือ  Real GDP อย่ าง ไรก็ตามหากมีการลงทุน ใน
หลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคารสูงขึ้น ราคาหลักทรัพย์

จะมีความผันผวน ส่งผลให้นักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล
อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน เพราะอาจจะท าให้
ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จาก
การทบทวนวรรณกรรมจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้
ศึกษาตามวัตถุประสงค์ แสดงดังภาพที่ 1 
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ก า ร ศึ ก ษ า นี้ ใ ช้ แ น ว ท า ง ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
เปรียบเทียบโดยแบ่ง 2 ช่วงเวลาทดสอบ ดังนี้ ช่วงที่ 1 
ระหว่ างวันที่  13  สิ งหาคม พ.ศ .  2561 -  วันที่              
12 กันยายน พ.ศ. 2561 และ ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 
13 กันยายน พ.ศ. 2561 - วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และใช้
แบบจ าลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) 
ดังสมการ   ifmfi RRERRE  )()(  ในการ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนที่
คาดหวังกับความเสี่ยงที่เป็นระบบ  
  อีกทั้งผู้ เขียนได้ท าการจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูล ดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร และ
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561) ตั้งแต่วันที่ 13 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
น ามาใช้อ้างอิงเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนตลาดและ
อัตราผลตอบแทนแต่ละหลักทรัพย์  และอัตรา
ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk Free Rate) 

เปรียบเทียบความ
เส่ียงและ
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ประเทศไทย

อตัราผลตอบแทน
และ ความเส่ียง

ทบทวนวรรณกรรม

 แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

	 สวุพชิญ	์บรรลอืฤทธิ	์(2554)	ไดศ้กึษาปจัจยัที่

มผีลตอ่ดชันรีาคาหลักทรพัย์ของกลุ่มธนาคารพาณชิย์	

มีความสัมพันธ์กับหลายปัจจัย	 เช่น	 ดัชนีผู้บริโภค

ภายในประเทศ	 อัตราแลกเปลี่ยน	 อัตราเงินเฟ้อ

เป็นต้น	 สอดคล้องกับศิวรักษ์	 แสงวีระศิริ	 (2557)

ไดศ้กึษาปจัจยัทางเศรษฐกจิทีส่ง่ผลกระทบตอ่ดชันรีาคา

หลักทรัพย์รายกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	และยังพบว่า	ดัชนีราคาหลักทรัพย์

มีความสัมพันธ์มากท่ีสุด	 ซึ่งขัดแย้งกับ	 อธิพัชร์

โรจนวุฒิฐิติคุณ	(2554)	พบว่า	ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนี

ราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์	 มีเพียง

ปัจจัยเดียว	คือ	Real	GDP	อย่างไรก็ตามหากมีการ

ลงทุนในหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคารสูงขึ้น	ราคา

หลักทรัพย์จะมีความผันผวน	 ส่งผลให้นักลงทุน

ต้องศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน	

เพราะอาจจะทำาใหผ้ลตอบแทนไมเ่ปน็ไปตามเปา้หมาย

ทีก่ำาหนดไว	้จากการทบทวนวรรณกรรมจงึไดก้ำาหนด

กรอบแนวคิดที่ใช้ศึกษาตามวัตถุประสงค์	 แสดงดัง

ภาพที่	1

ภ�พที่ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีก�รวิจัย

	 การศึกษาน้ีใช้แนวทางการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

โดยแบ่ง	2	ช่วงเวลาทดสอบ	ดังนี้	ช่วงที่ 1	ระหว่าง

วันที่	 13	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2561-วันที่	 12	 กันยายน

พ.ศ.	2561	และ	ช่วงที่ 2	ระหว่างวันที่	13	กันยายน	

พ.ศ.	 2561-วันที่	 12	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2561	 เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารวจิยั	และใชแ้บบจำาลอง	

CAPM	(Capital	Asset	Pricing	Model)	ดังสมการ	

ความสัมพันธ์กับวัฏจักรการเลือกตั้ง โดยศึกษาผล
วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนในหลักทรัพย์
หมวดธุรกิจธนาคาร ภายหลังมีข่าวการเลือกตั้งในปี 
พ.ศ. 2562  และท าการศึกษาเนื่องจากสภาธุรกิจตลาด
ทุนไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO 
Investor Confidence Index)  พบว่าหมวดธุรกิจที่
น่าสนใจคือ หมวดธุรกิจธนาคาร (สภาธุรกิจตลาดทุน
ไทย, 2562) ดังนั้น หากนักลงทุนหากมีข้อมูลสมบูรณ์
จะช่วยลดความเสี่ยง และสามารถสร้างโอกาสที่จะ
แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนได้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เปรียบเทียบความเสี่ยงและผลตอบแทน 
ช่วงก่อน - หลังเดือนกันยายน 2561 หลักทรัพย์หมวด
ธุรกิจธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 2. ศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทน 
ช่วงก่อน - หลังเดือนกันยายน 2561 หลักทรัพย์หมวด
ธุรกิจธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

สุวพิชญ์ บรรลือฤทธิ์ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์  
มีความสัมพันธ์กับหลายปัจจัย เช่น ดัชนีผู้บริโภค
ภายในประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น 
สอดคล้องกับศิวรักษ์ แสงวีระศิริ  (2557) ได้ศึกษา
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่ งผลกระทบต่อดัชนีราคา
หลักทรัพย์รายกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และยังพบว่า ดัชนีราคาหลักทรัพย์มี
ความสัมพันธ์มากที่สุด ซึ่งขัดแย้งกับ อธิพัชร์ โรจนวุฒิ
ฐิติคุณ (2554)  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนี ราคา
หลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ มีเพียงปัจจัยเดียว 
คือ  Real GDP อย่ าง ไรก็ตามหากมีการลงทุน ใน
หลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคารสูงข้ึน ราคาหลักทรัพย์

จะมีความผันผวน ส่งผลให้นักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล
อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน เพราะอาจจะท าให้
ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จาก
การทบทวนวรรณกรรมจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้
ศึกษาตามวัตถุประสงค์ แสดงดังภาพที่ 1 
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วิธีการวิจัย 

ก า ร ศึ ก ษ า นี้ ใ ช้ แ น ว ท า ง ก า ร วิ เ ค ร า ะห์
เปรียบเทียบโดยแบ่ง 2 ช่วงเวลาทดสอบ ดังนี้ ช่วงที่ 1 
ระหว่ างวันที่  13  สิ งหาคม พ.ศ .  2561 -  วันที่              
12 กันยายน พ.ศ. 2561 และ ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 
13 กันยายน พ.ศ. 2561 - วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และใช้
แบบจ าลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) 
ดังสมการ   ifmfi RRERRE  )()(  ในการ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนที่
คาดหวังกับความเสี่ยงที่เป็นระบบ  
  อีกทั้งผู้ เขียนได้ท าการจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูล ดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร และ
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561) ตั้งแต่วันที่ 13 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
น ามาใช้อ้างอิงเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนตลาดและ
อัตราผลตอบแทนแต่ละหลักทรัพย์  และอัตรา
ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk Free Rate) 

เปรียบเทียบความ
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ผลตอบแทน ช่วง
ก่อน - หลงัเดือน
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ผลตอบแทน ช่วง
ก่อน - หลงัเดือน
กนัยายน 2561
หลกัทรัพยก์ลุ่ม
ธนาคารในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย

อตัราผลตอบแทน
และ ความเส่ียง

	ในการอธบิาย

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง

กับความเสี่ยงที่เป็นระบบ	

	 อีกท้ังผู้เขียนได้ทำาการจัดเก็บและรวบรวม

ข้อมูล	 ดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร	

และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,	 2561)	 ตั้งแต่

วันที่	13	สิงหาคม	พ.ศ.	2561	ถึงวันที่	12	ตุลาคม	

พ.ศ.	2561	นำามาใชอ้้างอิงเกีย่วกบัอัตราผลตอบแทน

ตลาดและอัตราผลตอบแทนแต่ละหลักทรัพย์	 และ

อตัราผลตอบแทนทีป่ราศจากความเสีย่ง	(Risk	Free	

Rate)	อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล	

(ธนาคารแห่งประเทศไทย,	2561)

ผลก�รวิจัยและอภิปร�ยผล

 อภิปร�ยผลก�รศึกษ� 

	 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 กรณีศึกษา

หลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร	 ช่วงก่อน-หลัง

13	 กันยายน	 2561	 พบว่า	 อัตราผลตอบแทน

หลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร	 ช่วงก่อน-หลัง

13	 กันยายน	 2561	 ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ	 ณ	 ระดับความเชื่อม่ัน	 95%	 ขัดแย้งกับ	

Faccio	 (2006),	 Umstead	 (1977)	 และ	 สฤณี

อาชวานันทกุล	 และคณะ	 (2556)	 พบว่ามีความ

เชื่อมโยงระหว่างการเคลื่อนไหวราคากับวัฎจักร

การเลอืกตัง้สง่ผลใหผ้ลตอบแทนมคีวามแตกตา่งกนั	

	 การใช้วิธี	CAPM	(Capital	Asset	Pricing

Model)	 ในการอธิบายความสัมพันธ์กับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีต้องการ	 พบว่า	 หลักทรัพย์มีความ

เสี่ยงที่เพิ่มขึ้น	 นักลงทุนก็ต้องการจะได้รับส่วน

ชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน	 (High

Risk	High	Expected	Return)	สำาหรบัการวเิคราะห	์

ช่วงก่อนวันที่ 13 กันย�ยน 2561	 ผลตอบแทน

หลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคารเฉลี่ย	 1.53%
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ซึ่งหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนสูงสุด	 คือ	 หลักทรัพย์

TISCO	 และหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนต่ำาสุด	 คือ

หลักทรัพย์	 TMB	 นอกจากนี้ผู้เขียนได้วิเคราะห์

การถดถอย	(Regression	Analysis)	เพื่อพิจารณา

ค่า	 β	 ผลการทดสอบ	 พบว่า	 หลักทรัพย์ที่ค่า	 β

มีค่าลบ	จำานวน	1	หลักทรัพย์	แสดงว่าผลตอบแทน

ของหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม

กับผลตอบแทนตลาด	 หลักทรัพย์ที่ค่า	β	 มีค่าบวก

มีค่าระหว่าง	 0	 ถึง	 1	 (0	 ≤ β ≤ 1)	 จำานวน	 6

หลักทรัพย์	 แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทน

ของหลกัทรพัยจ์ะเปลีย่นแปลงนอ้ยกวา่การเปลีย่นแปลง

ผลตอบแทนของตลาดในทศิทางเดยีวกนั	และหลกัทรพัย์

ที่มีค่า	β	มากกว่า	 (β	>	1)	จำานวน	4	หลักทรัพย์	

แสดงว่าการเปลีย่นแปลงผลตอบแทนของหลกัทรพัย์

จะเปลีย่นแปลงมากกวา่การเปลีย่นแปลงผลตอบแทน

ของตลาดในทิศทางเดียวกัน	 และทำาการวิเคราะห์

ผลตอบแทนของตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ	 2.51%

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง	

(Risk-Free	Rate)	เท่ากับ	0.004%

  ชว่งหลงัวนัที ่13 กนัย�ยน 2561	ผลตอบแทน

หลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคารเฉลี่ย	 -0.68%

ซึ่งหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนสูงสุด	 คือ	 หลักทรัพย์	

TMB	 และหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนต่ำาสุด	 คือ

หลักทรัพย์	 SCB	 นอกจากนี้ผู้เขียนได้วิเคราะห์

Regression	 เพื่อพิจารณาค่า	β	 ผลการทดสอบ

พบวา่	หลกัทรพัยท์ีค่า่	β	มคีา่ลบ	จำานวน	2	หลกัทรพัย	์

แสดงว่าผลตอบแทนของหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป

ในทิศทางตรงข้ามกับผลตอบแทนตลาด	หลักทรัพย์

ที่ค่า	β	มีค่าบวก	มีค่าระหว่าง	0	ถึง	1	(0	≤ β ≤ 1)

จำานวน	 8	 หลักทรัพย์	 แสดงว่าการเปลี่ยนแปลง

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า

การเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนของตลาดในทิศทาง

เดียวกัน	และหลักทรัพย์ที่มีค่า	β	มากกว่า	(β	>	1)

จำานวน	 1	 หลักทรัพย์	 แสดงว่าการเปลี่ยนแปลง

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงมากกว่า

การเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนของตลาดในทิศทาง

เดยีวกนั	และทำาการวเิคราะหผ์ลตอบแทนของตลาด

เฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั	-1.21%	ผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ที่

ปราศจากความเส่ียง	(Risk-Free	Rate)	เท่ากบั	0.004%

	 ทั้งนี้	 หลักทรัพย์ที่ค่า	 α	 >	 0	 จำานวน

5	 หลักทรัพย์	 และหลักทรัพย์ที่ค่า	α <	 0	 จำานวน								

6	 หลักทรัพย์	 ซึ่งหลักทรัพย์ที่ค่า	α	 >	 0	 แสดงว่า	

หลักทรัพย์นี้ ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่า

ผลตอบแทนตลาด	 (Undervalued)	 ผู้ลงทุนควร

ตัดสินใจลงทุนซื้อหลักทรัพย์กลุ่มนี้	 ส่วนหลักทรัพย์

ที่ค่า	α	<	0	แสดงว่า	หลักทรัพย์นี้ ให้ผลตอบแทน

จากการลงทุนน้อยกว่าผลตอบแทนตลาด	 (Over-

valued)	 ผู้ลงทุนควรตัดสินใจขายหลักทรัพย์กลุ่มนี้	

โดยการศึกษาผลตอบแทนและความเสี่ยงของแต่ละ

หลักทรัพย์
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สรุปผลก�รวิจัย

 สรุปผลก�รวิเคร�ะห์ผลตอบแทน 

	 การศึกษาผลตอบแทนหลักทรัพย์หมวด

ธุรกิจธนาคารและผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	สรปุการศกึษาโดยแบ่งตามชว่งเวลา

การทดสอบ	ดังนี้

	 หลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร	 ช่วงก่อน

วันที่	 13	 กันยายน	 2561	 พบว่าหลักทรัพย์ที่ให้

ผลตอบแทนเฉล่ียสูงสุด	 คือหลักทรัพย์	 TISCO

และหลักทรัพย์ที่ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่ำาสุด	 คือ

หลักทรัพย์	 TMB	 นอกจากน้ี	 อัตราผลตอบแทน

ตลาดเฉล่ียคำานวณจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	(SET	Index)	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	2.51%

	 หลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร	 ช่วงหลัง

วันที่	 13	 กันยายน	 2561	 พบว่าหลักทรัพย์ที่ให้

ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุด	 คือหลักทรัพย์	 TMB	 และ

หลกัทรพัยท์ี่ใหผ้ลตอบแทนเฉลีย่ต่ำาสดุ	คือ	หลกัทรัพย์

SCB	นอกจากนี	้อตัราผลตอบแทนตลาดเฉลีย่คำานวณ

จากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (SET	

Index)	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	-1.21%

	 นอกจากนี้ ได้ทำาการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ผลตอบแทนทัง้	2	ชว่งเวลา	พบวา่	อตัราผลตอบแทน

หลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคารช่วงเวลา	 ก่อน-หลัง

วันท่ี	13	กนัยายน	2561	ไม่แตกตา่งอย่างมีนยัสำาคัญ

ทางสถิติ	 โดยใช้การวิเคราะห์	 t-test	 ณ	 ระดับ

ความเชื่อมั่น	95%	

ภ�พที่ 2	แสดงการวิเคราะห์ผลตอบแทน

เปรียบเทียบช่วงก่อน-หลัง	วันที่	13	กันยายน	61

 สรุปก�รวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยง

	 ผลการวิเคราะห์ค่า	 β	 หลักทรัพย์หมวด

ธุรกิจธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

แสดงตามตารางที่	1	ดังนี้

α < 0 แสดงว่า หลักทรัพย์นี้ให้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนน้อยกว่าผลตอบแทนตลาด (Overvalued)         
ผู้ ลงทุนควรตัดสินใจขายหลักทรัพย์กลุ่ มนี้  โดย
การศึกษาผลตอบแทนและความเ ส่ียงของแต่ละ
หลักทรัพย์ 
 
สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิเคราะห์ผลตอบแทน  
 การศึกษาผลตอบแทนหลักทรัพย์หมวดธุรกิจ
ธนาคารและผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สรุปการศึกษาโดยแบ่งตามช่วงเวลาการ
ทดสอบ ดังนี้ 
 หลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร ช่วงก่อนวันที่    
13 กันยายน 2561 พบว่าหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน
เฉลี่ยสูงสุด คือหลักทรัพย์ TISCO และหลักทรัพย์ที่ให้
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่ าสุด คือหลักทรัพย์ TMB นอกจากนี้ 
อัตราผลตอบแทนตลาดเฉลี่ยค านวณจากดัชนีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.51% 
 หลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร ช่วงหลังวันที่   
13 กันยายน 2561 พบว่าหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน
เฉลี่ยสูงสุด คือหลักทรัพย์ TMB และหลักทรัพย์ที่ให้
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่ าสุด คือหลักทรัพย์ SCB นอกจากนี้ 
อัตราผลตอบแทนตลาดเฉลี่ยค านวณจากดัชนีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ -1.21% 
 นอกจากนี้ได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลตอบแทนทั้ง 2 ช่วงเวลา พบว่า อัตราผลตอบแทน
หลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคารช่วงเวลา ก่อน-หลัง วันที่ 
13 กันยายน 2561 ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ   โดยใช้การวิเคราะห์ T-test ณ ระดับความ
เชื่อมั่น 95%  

 
ภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ผลตอบแทนเปรียบเทียบ       

    ช่วงก่อน - หลัง วันที่ 13 กันยายน 61 
 

สรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ผลการวิเคราะห์ค่า   หลักทรัพย์หมวดธุรกิจ
ธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงตาม
ตารางที่ 1 ดังนี้ 
 

ช่วงก่อนวันที่ 13 กันยายน 2561 
  มีค่าลบ (0≤ ≤1) ( >1)  

KKP BAY, TCAP, TISCO, 
CIMBT, LHFG, TMB 

KBANK, SCB, 
BBL, KTB 

ช่วงหลังวันที่ 13 กันยายน 2561 
  มีค่าลบ (0≤ ≤1) ( >1) 

KKP, CIMBT TCAP, KBANK, TMB, 
SCB, BAY, BBL, 
TISCO, LHFG 

KTB 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะห์ค่า   หลักทรัพย์ 
    หมวดธุรกิจธนาคาร 
 
สรุปการวิเคราะห์ค่า α 
 ผลการวิเคราะห์ค่า α หลักทรัพย์หมวดธุรกิจ
ธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงตาม
ตารางที่ 2 ดังนี้ 
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ต�ร�งที่ 1	 สรุปผลการวิเคราะห์ค่า	β	หลักทรัพย์

หมวดธุรกิจธนาคาร

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 อัตราผลตอบแทน

หลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคารเฉลี่ยทั้ง	2	ช่วงเวลา

ไม่แตกต่างกัน	 ดังนั้น	 นักลงทุนสามารถเลือกลงทุน

ตามความเหมาะสม	ณ	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทน

	 2.		นักลงทุนสามารถนำาเรื่องความเสี่ยง

(Beta)	 มาเป็นเกณฑ์การเลือกหลักทรัพย์ได้	 โดย

อาจพิจารณา	 เพื่อประกอบการตัดสินใจทำาให้การ

ลงทุนปลอดภัยขึ้น

	 3.	 นักลงทุนเกิดความมั่นใจได้มากขึ้น

แมว้า่ความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ	การเมอืง	หรอื

ปจัจยัความผนัผวนตา่งๆ	ลว้นไมส่ง่ผลใหผ้ลตอบแทน

เฉลี่ยกลุ่มธนาคารเปลี่ยนแปลงไป	ซึ่งเหมาะสำาหรับ

นักลงทุนบางกลุ่มที่ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอัตรา

ผลตอบแทน

 ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป 

	 1.	 การศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง

ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์เชิงปริมาณเท่านั้น

อาจไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน	 อาจนำาการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยวิธีอื่น	 เข้ามาศึกษา	 เช่น

แบบจำาลองของ	Fama	and	French	วธิีโคอริทเิกรชนั

(Co-integration	Method)	 เป็นต้น	 และนักลงทุน

ต้องคำานึงถึงการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วย	 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการตัดสินใจลงทุน

ช่วงก่อนวันที่ 13 กันยายน 2561 
α > 0 α < 0 

BBL, KKP, LHFG, SCB, 
TISCO 

BAY, CIMBT, KBANK, 
KTB,TCAP, TMB 

ช่วงหลังวันที่ 13 กันยายน 2561 
α > 0 α < 0 

BAY, BBL, KKP, KTB, 
TMB 

CIMBT, KBANK, LHFG, 
SCB, TCAP, TISCO 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะห์ค่า α หลักทรัพย์ 
    หมวดธุรกิจธนาคาร 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผลการศึกษา พบว่า อัตราผลตอบแทน
หลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคารเฉลี่ยทั้ง 2 ช่วงเวลาไม่
แตกต่างกัน ดังนั้น นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนตาม
ความเหมาะสม ณ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่างไร
ก็ตามผู้ลงทุนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจความในเรื่อง
ความเสี่ยงและผลตอบแทน 
 2. นักลงทุนสามารถน าเรื่องความเสี่ยง (Beta) 
มาเป็นเกณฑ์การเลือกหลักทรัพย์ได้ โดยอาจพิจารณา 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจท าให้การลงทุนปลอดภัยขึ้น 
 3. นักลงทุนเกิดความมั่นใจได้มากขึ้น แม้ว่า
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือปัจจัย
ความผันผวนต่างๆ ล้วนไม่ส่งผลให้ผลตอบแทนเฉลี่ย
กลุ่มธนาคารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเหมาะส าหรับนักลงทุน
บางกลุ่มท่ีไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 1. การศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการ
วิเคราะห์หลักทรัพย์เชิงปริมาณเท่านั้น อาจไม่เพียงพอ
ต่อการตัดสินใจลงทุน อาจน าการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ด้วยวิธี อ่ืน เข้ามาศึกษา เช่น แบบจ าลองของ Fama 
and French  วิ ธี โ ค อิ รทิ เ ก รชั น  ( Co- integration 
Method ) เป็นต้น และนักลงทุนต้องค านึงถึงการ

วิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ตัดสินใจลงทุน 
 2.  การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลราคาปิดรายวัน 
จ านวน 60 วัน อาจไม่เพียงพอต่อการศึกษา การศึกษา
ในครั้งต่อไปอาจต้องใช้ข้อมูลมากกว่านี้ เช่น 1 ปี 3 ปี 
หรือ 5 ปี เป็นต้น หรือข้อมูลรายสัปดาห์ รายเดือน เพื่อ
เปรียบเทียบผลการศึกษาว่าสอดคล้องกันหรือไม่ 
 3. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพียงช่วง
เดียว การศึกษาครั้งต่อไปอาจมีการทดสอบช่วงที่เกิด
ปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในวงกว้าง เพ่ือเปรียบเทียบ
ว่าสอดคล้องกันหรือไม่ 
 4. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
ตลาดทุน จึงควรมีการศึกษาทุกกลุ่มอุตสาหกรรมใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ทักษ์ดนัย จะมะลี และ อภิญญา วนเศรษฐ. 2562. การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการ

 สรุปก�รวิเคร�ะห์ค่� α

	 ผลการวิเคราะห์ค่า	α	 หลักทรัพย์หมวด

ธุรกิจธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

แสดงตามตารางที่	2	ดังนี้

ต�ร�งที่ 2	 สรุปผลการวิเคราะห์ค่า	α	หลักทรัพย์

หมวดธุรกิจธนาคาร

α < 0 แสดงว่า หลักทรัพย์นี้ให้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนน้อยกว่าผลตอบแทนตลาด (Overvalued)         
ผู้ ลงทุนควรตัดสินใจขายหลักทรัพย์กลุ่ มนี้  โดย
การศึกษาผลตอบแทนและความเสี่ยงของแต่ละ
หลักทรัพย์ 
 
สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิเคราะห์ผลตอบแทน  
 การศึกษาผลตอบแทนหลักทรัพย์หมวดธุรกิจ
ธนาคารและผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สรุปการศึกษาโดยแบ่งตามช่วงเวลาการ
ทดสอบ ดังนี้ 
 หลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร ช่วงก่อนวันที่    
13 กันยายน 2561 พบว่าหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน
เฉลี่ยสูงสุด คือหลักทรัพย์ TISCO และหลักทรัพย์ที่ให้
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่ าสุด คือหลักทรัพย์ TMB นอกจากนี้ 
อัตราผลตอบแทนตลาดเฉลี่ยค านวณจากดัชนีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.51% 
 หลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร ช่วงหลังวันที่   
13 กันยายน 2561 พบว่าหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน
เฉลี่ยสูงสุด คือหลักทรัพย์ TMB และหลักทรัพย์ที่ให้
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่ าสุด คือหลักทรัพย์ SCB นอกจากนี้ 
อัตราผลตอบแทนตลาดเฉลี่ยค านวณจากดัชนีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ -1.21% 
 นอกจากนี้ได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลตอบแทนทั้ง 2 ช่วงเวลา พบว่า อัตราผลตอบแทน
หลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคารช่วงเวลา ก่อน-หลัง วันที่ 
13 กันยายน 2561 ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ   โดยใช้การวิเคราะห์ T-test ณ ระดับความ
เชื่อมั่น 95%  

 
ภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ผลตอบแทนเปรียบเทียบ       

    ช่วงก่อน - หลัง วันที่ 13 กันยายน 61 
 

สรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ผลการวิเคราะห์ค่า   หลักทรัพย์หมวดธุรกิจ
ธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงตาม
ตารางที่ 1 ดังนี้ 
 

ช่วงก่อนวันที่ 13 กันยายน 2561 
  มีค่าลบ (0≤ ≤1) ( >1)  

KKP BAY, TCAP, TISCO, 
CIMBT, LHFG, TMB 

KBANK, SCB, 
BBL, KTB 

ช่วงหลังวันที่ 13 กันยายน 2561 
  มีค่าลบ (0≤ ≤1) ( >1) 

KKP, CIMBT TCAP, KBANK, TMB, 
SCB, BAY, BBL, 
TISCO, LHFG 

KTB 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะห์ค่า   หลักทรัพย์ 
    หมวดธุรกิจธนาคาร 
 
สรุปการวิเคราะห์ค่า α 
 ผลการวิเคราะห์ค่า α หลักทรัพย์หมวดธุรกิจ
ธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงตาม
ตารางที่ 2 ดังนี้ 
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ช่วงหลังวันที่ 13 กันยายน 2561
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	 2.	 การศึกษาครั้งนี้ ใช้ข้อมูลราคาปิดรายวัน

จำานวน	 60	 วัน	 อาจไม่เพียงพอต่อการศึกษา

การศึกษาในครั้งต่อไปอาจต้องใช้ข้อมูลมากกว่านี้

เช่น	 1	 ปี	 3	 ปี	 หรือ	 5	 ปี	 เป็นต้น	 หรือข้อมูล

รายสปัดาห	์รายเดอืน	เพื่อเปรียบเทยีบผลการศกึษา

ว่าสอดคล้องกันหรือไม่

	 3.	 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพียง

ช่วงเดียว	 การศึกษาครั้งต่อไปอาจมีการทดสอบ

ช่วงที่เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ	 หรือเหตุการณ์

สำาคัญต่างๆ	 ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง	

เพื่อเปรียบเทียบว่าสอดคล้องกันหรือไม่

	 4.	 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ในตลาดทุน	จึงควรมีการศึกษาทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บทคัดย่อ

	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนในการรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะอัณฑะ

คา้งขา้งเดยีวโดยวธิกีารผ่าตดัแบบเปดิและวธีิการผ่าตดัแบบสอ่งกลอ้งในโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม	่

ในผู้ป่วยเพศชายท่ีมีอายุน้อยกว่า	 15	 ปีและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอัณฑะค้างข้างเดียวจำานวน	 15	 ราย

ในระหว่างเดือนตุลาคม	 2558-30	 กันยายน	 2559	 รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลต้นทุนค่าแรง

ต้นทุนค่าวัสดุและต้นทุนค่าลงทุน	และใช้สถิติเชิงพรรณาในการเปรียบเทียบต้นทุนทั้งสองวิธี

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ต้นทุนการรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะอัณฑะค้างข้างเดียวโดยวิธีการผ่าตัดแบบเปิด

และวธิกีารผา่ตดัแบบสอ่งกลอ้งเทา่กับ	22,969.97	บาท	และ	25,003.39	บาท	ตามลำาดับ	ต้นทนุรวมต่อคนไข	้	

1	คนของคา่รกัษาพยาบาลตามวธิกีารผา่ตดัแบบสอ่งกล้องจะมคีา่ใชจ้า่ยสูงกวา่วธิกีารผ่าตัดแบบเปดิประมาณ	

8%	 โดยเฉพาะต้นทุนค่าวัสดุเนื่องมาจากการผ่าตัดแบบส่องกล้องจำาเป็นต้องใช้เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ที่

มีความซับซ้อนและราคาสูง	 รวมทั้งวัสดุส้ินเปลืองท่ีมีราคาแพง	 อีกทั้งยังต้องใช้แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ	

อย่างไรก็ตามการผ่าตัดแบบส่องกล้องให้อรรถประโยชน์มากกว่าการผ่าตัดแบบเปิด	 ดังน้ันสำานักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติควรหามาตรการในการส่งเสริมให้บริการการผ่าตัดแบบส่องกล้องให้มากขึ้นและรัฐ

ควรสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญในสาขานี้มากยิ่งขึ้น

คำ�สำ�คัญ:	การวิเคราะห์ต้นทุน	ภาวะอัณฑะค้าง	การผ่าตัดแบบเปิด	การผ่าตัดแบบส่องกล้อง

ต้นทุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะอัณฑะค้างโดยวิธีการผ่าตัดแบบเปิด

และวิธีผ่าตัดแบบส่องกล้องในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
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ABSTRACT

	 The	 purposes	 of	 this	 study	 were	 to	 analyze	 and	 compare	 the	 costs	 of	 open	 and

laparoscopic	surgery	for	Cryptorchidism	in	Maharaj	Nakorn	Chiang	Mai	hospital.	This	study	

aimed	at	male	patients	with	age	under	15	years	old	who	were	diagnosed	to	be	one	side	

Cryptorchidism	between	October	2015	and	September	2016.	The	data	were	collected	by	chart	

record	form,	relating	to	labor	costs	material	costs	and	capital	costs	and	were	analyzed	by	

descriptive	statistics.	

	 The	results	showed	that	costs	of	open	and	laparoscopic	surgery	for	Cryptorchidism

was	 22,969.97	 baht	 and	 25,003.39	 baht,	 respectively.	 Total	 costs	 per	 one	 patient	 of

laparoscopic	surgery	were	higher	than	open	surgery,	approximately	8%.	Especially,	material	costs

of	laparoscopic	surgery	were	higher	since	this	method	needed	to	use	complicated	and	high	

price	tools	and	equipment,	as	well	as	skillful	physicians.	Nevertheless,	laparoscopic	surgery	

gave	more	advantages	than	open	surgery.	Thus,	National	Health	Security	Office	(NHSO)	should	

promote	 to	serve	people	 laparoscopic	surgery.	At	 the	same	 time,	 the	government	should

support	budgets	for	training	physicians	to	be	more	skill	for	laparoscopic	surgery.

Keywords:	Cost	Analysis,	Cryptorchidism,	Open	Surgery,	Laparoscopic	Surgery
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บทนำ�

 ภาวะอณัฑะคา้ง	หรืออัณฑะไม่ลงถุง	(Undes-

cended	testis	หรือ	Cryptorchidism)	เป็นปัญหา

ทางกุมารศัลยศาสตร์ที่พบบ่อยมากปัญหาหนึ่ง

ภาวะนี้	 เป็นที่รู้จักในภาษาชาวบ้านว่า	 ทองแดง

หรือ	ไข่ข้างเดียว	(ศนิ	มลกุล,	2560)	

	 อัณฑะค้าง	 หรืออัณฑะค้างในท้อง	 หรือ

อัณฑะไม่ลงถุง	คือ	ภาวะที่อัณฑะอาจข้างเดียวหรือ

ทั้งสองข้างไม่ลงมาอยู่ในถุงอัณฑะ	 เป็นภาวะที่พบ

ได้บ่อยประมาณร้อยละ	 1-8	 ในทารกเด็กแรกเกิด

เพศชาย	 ร้อยละ	 30-45	 ในทารกชายแรกเกิด

ที่คลอดก่อนกำาหนด	 ทั้งนี้มีรายงานว่าร้อยละ	 75

ในทารกคลอดครบกำาหนด	 ร้อยละ	 90	 อัณฑะ

จะเคลื่อนลงมาเองอยู่ในตำาแหน่งปกติในถุงอัณฑะ

แต่ในเด็กอายุมากกว่า	 3	 เดือนทั้งทารกคลอด

ครบกำาหนดและทารกคลอดก่อนกำาหนด	 โอกาส

ที่อัณฑะจะเคลื่อนลงมาอยู่ในถุงอัณฑะตามปกติ

เพียงร้อยละ	 0.80-1.20	 อัณฑะค้างหากไม่ได้รับ

การรักษาจะทำาให้มีความเสี่ยงต่างๆ	 ภาวะเสี่ยง

ในอนาคต	เด็กอาจมีบุตรยากหรือเป็นหมัน	อาจเกิด

ไส้เลื่อนขาหนีบมากกว่าเด็กปกติ	 และเมื่อเด็กโตขึ้น

จนอายุ	 30-40	 ปี	 จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็ง

ในอัณฑะมากกว่าคนปกติถึง	5-60	เท่า	อีกทั้งยังเป็น

ปมด้อยของเด็กเพราะอาจถูกล้อเลียน	 (ศนิ	 มลกุล,

2560)	 จะเห็นว่าผลกระทบจากภาวะอัณฑะค้างเป็น

ปัญหาสำาคัญส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

แก่ตัวเด็กเองทั้งในปัจจุบันและในอนาคต	 (พิษณุ	

มหาวงศ์,	2560)		

	 สาเหตขุองการเกดิอณัฑะคา้งยงัไมเ่ปน็ทีท่ราบ

แน่ชัด	 แต่พบว่าเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายประการ

เช่น	 มารดาได้รับสารรบกวนฮอร์ โมน	 (hormone	

disruptor)	ในขณะตั้งครรภ์	ความผิดปกติแต่กำาเนิด	

เช่น	persistent	mullerian	duct	syndrome		หรือ

ความผิดปกติของฮอร์ โมน	 descendin	 (พิษณุ

มหาวงศ์,	2560)	หรือได้รับสารเอสโตรเจน	ยา	หรือ

สารบางประเภทที่พบในสภาพแวดล้อม	ซึ่งออกฤทธิ์

ขัดขวางฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนตัว

ของอัณฑะ	 หรือมีความผิดปกติทางกายวิภาค

ของผนังหน้าท้องที่มีส่วนของอวัยวะขัดขวาง

การเคลื่อนตัวลงของอัณฑะ	(ไพรัช	ไชยะกุล,	2561)	

ส่วนปัจจัยอื่นที่อาจเกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 พันธุกรรม

สิ่งแวดล้อมระหว่างตั้งครรภ์	 (อรรถวุฒิ	 เชื้อทอง

และคณะ,	2549)

	 หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ	 ภาควิชา

ศลัยศาสตร	์คณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม	่

มีประสบการณ์ ในการรักษาผู้ป่วยเด็กอัณฑะค้าง

มาเป็นเวลานาน	โดยมีผู้ป่วยประมาณ	20	รายต่อปี

ส่วนใหญ่เป็นการผ่าตัดแบบเปิด	 ส่วนน้อยเป็น

การผ่าตัดแบบส่องกล้อง	 (พิษณุ	มหาวงศ์,	2560ก)	

จากประสบการณ์ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพบว่า

การผ่าตัดแบบส่องกล้องจะมีแผลผ่าตัดที่มีขนาด

เล็กกว่าทำาให้สูญเสียเลือดและมีความเจ็บปวด

น้อยกว่า	 ผู้ป่วยใช้เวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลและ

ระยะเวลาในการฟื้นตัวหลังการผ่าตัดที่สั้นกว่า

สง่ผลใหม้คีณุภาพชวีติหลงัการผา่ตดัทีด่กีวา่	(วชริานี

วงศ์ก้อม	 และคณะ,	 2552)	 นอกจากนี้ผู้ปกครอง

ไม่ต้องเสียเวลาและขาดรายได้จากการทำางาน

อย่างไรก็ตาม	 การผ่าตัดแบบส่องกล้องต้องใช้

เครื่องมือและวัสดุในราคาแพงกว่า

	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาต้นทุนการรักษา

พยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะอัณฑะค้างข้างเดียว

โดยวิธีการผ่าตัดแบบเปิดเปรียบเทียบกับวิธีผ่าตัด

แบบส่องกล้องในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	

เพื่อนำาไปใช้เปน็เครื่องมือในการประเมินประสิทธภิาพ

การใช้ทรัพยากร	 และปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ดำาเนินงานของโรงพยาบาลให้ดีขึ้น
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ทบทวนวรรณกรรม   

 แนวคิดและก�รวิเคร�ะห์ต้นทุน

	 ต้นทุนในทางบัญชี	 หมายถึง	 “มูลค่าที่วัดได้

เป็นจำานวนเงินของทรัพย์สิน	 หรือความเสียสละ

ที่กิจการได้ลงทุนไปเพื่อให้ได้สินค้า	 ทรัพย์สินหรือ

บริการต่างๆ	 ซึ่งกิจการคาดว่าจะนำาไปใช้เพื่อให้เกิด

ประโยชน์ในภายหลัง”	(ดวงมณี	โกมารทัต,	2553)

	 ต้นทุนโรงพยาบาล	(Hospital	cost)	หมายถึง

ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลในการดำาเนินงานให้กับ

ผู้ป่วยประเภทต่างๆ	 กล่าวคือค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด

ของหน่วยงานทุกประเภทที่เกี่ยวกับการจัดบริการ	

การรักษาพยาบาลผู้ป่วย	 ซึ่งมีวิธีการและขั้นตอน

ที่กำาหนดไว้ โดยเฉพาะ	 เนื่องจากลักษณะทั่วไปของ

โรงพยาบาลจะมีลักษณะงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

ทุกหน่วยงาน	 การหาต้นทุนจึงมีวิธีการแตกต่างจาก

การหาต้นทุนของกิจการธรุกจิทัว่ไป	ตน้ทนุโรงพยาบาล

ที่สำาคัญ	ได้แก่	ต้นทุนผู้ป่วยนอกและต้นทุนผู้ป่วยใน	

(คนองยุทธ	 กาญจนกูล	 และคณะ,	 2526,	 อ้างถึง

ขวัญประชา	เชียงไชยสกุลไทย	และคณะ,	2556)

	 ในทางปฎิบัติ	 ความหมายของต้นทุน	 ขึ้นอยู่

กับทัศนะของผู้ประเมิน	(Perspective	or	Point	of	

view)	แบ่งออกเป็น	4	ทัศนะ

	 1)	 ต้นทุนในทัศนะของผู้ป่วย	 (Patient)

หมายถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้ป่วยต้องจ่ายในการ

มารับบริการรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่อง

มาจากการเจ็บป่วย	เช่น	การขาดงาน	เป็นต้น

	 2)	 ตน้ทนุในทศันะของผู้ ใหบ้รกิาร	(Provider)	

หมายถึง	 ค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ท่ีเกิดข้ึนกับผู้ ให้บริการ

จากการให้บริการผู้ป่วย	ซึ่งประกอบด้วยค่าแรงงาน	

ค่าวัสดุและค่าลงทุน	 ซึ่งจะไม่เท่ากับค่าบริการที่คิด

กับผู้ป่วย

	 3)	 ตน้ทุนในทัศนะของผู้รบัประกนั	(Insurer)	

หมายถึง	 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้รับประกันจ่ายเพื่อซื้อ

บริการจากสถานบริการต่างๆ	 ให้กับผู้ป่วย	 ซึ่งเป็น

ผูถ้อืประกนัของผูรั้บประกนัน้ันๆ	เช่น	บริษัทประกนัภัย

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เป็นต้น

	 4)	 ต้นทุนในทัศนะของสังคม	 (Society)

หมายถึงผลรวมของต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้น	 เช่น

การทำาลายสิ่งแวดล้อม	 การเกิดโรคติดต่อร้ายแรง

ในสังคม	การขาดงาน	เป็นต้น

	 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยของ

โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะมองในฐานะผู้ ให้บริการ

หรือโรงพยาบาล	โดยใช้การประเมินต้นทุนทางบัญชี	

คือ	 ไม่คำานึงถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ	 ของผู้ป่วยหรือ

ผลตอบแทนที่สังคมต้องสูญเสียไปจากการเจ็บป่วย	

หรือต้นทุนท่ีสัมผัสไม่ได้	 (Intangible	 cost)	 ดังนั้น

คำาว่าต้นทุนในการศึกษานี้	หมายถึงต้นทุนที่สัมผัสได้

ในทัศนะของโรงพยาบาลเท่านัน้	(ภริมย	์กมลรตันกลุ,

2537	 อ้างถึง	 ขวัญประชา	 เชียงไชยสกุลไทย	และ

คณะ,	2556)

 วิธีก�รศึกษ�ต้นทุนก�รให้บริก�รผู้ป่วย

ของโรงพย�บ�ล	 (ขวัญประชา	 เชียงไชยสกุลไทย,

อุทุมพร	วงษ์ศิลป์	และ	ดิชพงศ์	พงศ์ภัทรชัย,	2556)

	 การศึกษาต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยของ

โรงพยาบาล	มี	2	รูปแบบ	ได้แก่

	 1)	 การศึกษาต้นทุนในภาพรวม	 (Macro

costing	 or	 Top	 down)	 เป็นการศึกษาต้นทุนใน

ภาพรวมของโรงพยาบาลที่ ให้บริการแก่ผู้ป่วย

ซึ่งจะให้ภาพต้นทุนทั้งหมด	 ทั้งต้นทุนทางตรง	 และ

ต้นทุนทางอ้อม

	 2)	 การศึกษาต้นทุนการให้บริการผู้ป่วย

รายบุคคล	 (Micro	costing	or	Bottom	up)	 เป็น

การศึกษาต้นทุนในการให้บริการผู้ป่วยรายบุคคล

ของโรงพยาบาล	 โดยรวบรวมต้นทุนตามกิจกรรม

ที่ผู้ป่วยได้รับบริการจากโรงพยาบาล	 สรุปรวมเป็น

ต้นทุนทั้งหมดที่ให้บริการกับผู้ป่วยรายนั้น
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	 การศกึษาตน้ทนุการใหบ้รกิารผูป้ว่ยรายบคุคล

ของโรงพยาบาล	 มีหลายวิธี	 เช่น	 การศึกษาต้นทุน

แบบจุลภาค	โดยใช้ค่าอัตราส่วนต้นทุนต่อราคาขาย	

(Ratio	of	costs	to	charge:	RCC)	หรือ	Relative	

value	 unit	 (RVU)	 (ธนันญา	 คู่พิทักษ์ขจร,	 2553

อา้งถงึ	ขวญัประชา	เชียงไชยสกลุไทยและคณะ,	2556)

	 ในการศกึษาครัง้นีจ้ะศกึษาตน้ทนุการใหบ้รกิาร

ผูป้ว่ยรายบคุคลแบบจลุภาคโดยใชค้า่อตัราสว่นตน้ทนุ

ตอ่ราคาขาย	(RCC)	โดยการรวบรวมขอ้มลูการไดรั้บ

บรกิารตา่งๆ	ของผูป้ว่ยรายบคุคล	รายกจิกรรม	และ

ทำาการรวบรวมข้อมูลต้นทุนทางตรงที่ผู้ป่วยได้รับใน

รายกิจกรรม	ตามรายละเอียดที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยจริง

ในกจิกรรมนัน้ๆ	สว่นตน้ทนุทางออ้มจะถกูกระจายไป

ยังกิจกรรมต่างๆ	 ที่ผู้ป่วยได้รับโดยการเฉลี่ย	 หรือ

โดยใช้สัดส่วนของต้นทุนทางตรง	 ต้นทุนของผู้ป่วย

แต่ละรายจะประกอบด้วยผลรวมของต้นทุนทั้งหมด

ของบรกิารทีผู่ป้ว่ยรายนัน้ไดร้บั	ดงันัน้ตน้ทนุทัง้หมด

ของแต่ละบริการดังกล่าวจะประกอบด้วย	 ต้นทุน

ทางตรงของบรกิารบวกกบัตน้ทนุทางออ้มของบรกิาร

นัน้ๆ	(ขวญัประชา	เชียงไชยสกุลไทย	และคณะ,	2556)

	 ตน้ทนุบรกิารแตล่ะบรกิารทีผู่ป้ว่ยแตล่ะรายได้

รบัคำานวณจากคา่ใชจ้า่ยเรยีกเกบ็ในใบแสดงรายการ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยของผูป้ว่ยคณูดว้ยสดัสว่นทีเ่รยีกวา่

อัตราส่วนต้นทุนต่อราคาขาย	 (RCC)	 ซึ่งคำานวณ

จากผลรวมของค่าใช้จ่ายเรียกเก็บในแต่ละหมวด	

เปรียบเทียบกับต้นทุนของหน่วยต้นทุนที่ก่อให้เกิด

ค่าใช้จ่ายในหมวดนั้นๆ	 ข้อดีของการศึกษาวิธีนี้	 คือ	

สะดวกและงา่ยในการคำานวณ	เพราะมีขอ้มูลค่าใชจ้า่ย

เรียกเก็บอยู่แล้ว	 แต่มีข้อจำากัดในการกำาหนดอัตรา

ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บมีรากฐานการกำาหนดราคาที่

แตกต่างกันมากในแต่ละกิจกรรม	 จากปัจจัยทั้ง

ภายในและภายนอกหน่วยงาน	 ทำาให้ความแม่นยำา

ของข้อมูลต้นทุนที่คำานวณลดลง

 ต้นทุนค�่รักษ�โรคในมุมมองของผู้ ใหบ้ริก�ร

	 ต้นทุนในมุมมองของผู้ ให้บริการ	 หมายถึง

ค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ที่เกิดข้ึนกับผู้ ให้บริการจากการ

ให้บริการแก่ผู้ป่วย	 ซึ่งประกอบด้วย	 ต้นทุนค่าแรง	

ต้นทุนค่าวัสดุและต้นทุนค่าลงทุน

 1.	 ต้นทุนค่าแรง	 (Labor	 costs)	 หมายถึง

รายจ่ายท่ีจ่ายให้บุคลากรท่ีให้บริการ	(สาลิกา	ค้าสุวรรณ,

2560)	 ซ่ึงได้แก่	 แพทย์ผู้รักษา	 แพทย์ประจำาบ้าน

ผู้ช่วยแพทย์	พยาบาล	ผู้ช่วยพยาบาล	วิสัญญีแพทย์	

และวิสัญญีพยาบาล	 ต้นทุนค่าแรงประกอบด้วย

คา่ตอบแทนในการปฏบิตังิานรวมท้ังสวสัดกิารตา่งๆ	ท่ี

จา่ยให้ ในรปูตัวเงนิ	เชน่	เงนิเดือน	เงนิประจำาตำาแหน่ง	

เงินล่วงเวลา	เป็นต้น

	 2.	 ต้นทุนค่าวสัดุ	(Material	costs)	หมายถึง

ค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ	 ที่ ใช้ ในการรักษาผู้ป่วย

เช่น	ค่ายา	ค่าเวชภัณฑ์	ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	

(ที่ ไม่ใช่ยา)	 ค่าฟิลม์เอ็กเรย์	 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์

ทางการแพทย์	ค่าวัสดุอื่น	ค่าสาธารณูปโภค	เป็นต้น

	 3.	 ต้นทุนค่าลงทุน	 (Capital	 costs)	 ได้แก่	

ต้นทุนของครุภัณฑ์	อาคารและสิ่งก่อสร้าง	เนื่องจาก

ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุการใช้งานเกินหนึ่งปี	 ดังนั้น

ในการคำานวณตน้ทนุคา่ลงทนุในแตล่ะปจีงึใชค้า่เสื่อม

ราคาประจำาปีของทรัพย์ส ินดังกล่าว	(Depreciation) 

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

 1. ประช�กร

	 	 ประชากรในการศึกษาน้ีประกอบด้วย

ผู้ป่วยเพศชายที่มีอายุน้อยกว่า	15	ปี	และได้รับการ

วนิจิฉยัวา่เปน็อัณฑะคา้งขา้งเดียวโดยเขา้รบัการรกัษา

ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ในระหวา่งเดอืน

ตุลาคม	2558	-	30	กันยายน	2559	กลุ่มตัวอย่าง

ในการศกึษานีม้ผีูป้ว่ยเขา้เงื่อนไขดงักลา่วเขา้รบัการ

รกัษาดว้ยวธิกีารผา่ตดัแบบเปดิจำานวน	10	ราย	และ

วิธีผ่าตัดแบบส่องกล้องจำานวน	5	ราย
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 2. เครื่องมือในก�รวิจัย

	 	 การศึกษานี้ ใช้แบบบันทึกข้อมูลเป็น

เครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มลูตน้ทนุซึง่ประกอบดว้ย

	 	 2.1	 ต้นทุนค่าแรง	หมายถึง	ค่าตอบแทน	

เงินประจำาตำาแหน่งและสวัสดิการของบุคลากรใน

โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและดูแลผู้ป่วย	

ได้แก่	แพทย์ผู้รักษาจำานวน	1	คน	แพทย์ประจำาบ้าน

จำานวน	2	คน	พยาบาลจำานวน	2	คน	ผู้ช่วยพยาบาล

จำานวน	2	คน	วสิญัญแีพทยจ์ำานวน	1	คน	และวสิญัญี

พยาบาลจำานวน	2	คน

	 	 2.2	 ต้นทุนค่าวัสดุ	 หมายถึง	 วัสดุ

ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยได้แก่	 วัสดุ

ทางการแพทย์	 ค่าวัสดุอื่นๆ	 ค่ายา	 ฟิลม์เอกซ์เรย์

ค่าสาธารณูปโภคและเวชภัณฑ์

	 	 2.3	 ตน้ทนุคา่ลงทนุ	หมายถงึ	ค่าเสื่อมราคา

ต่อปีของอาคารที่ใช้ผ่าตัดและพักฟื้น	 อุปกรณ์ผ่าตัด

ในห้องผ่าตัดและครุภัณฑ์ในห้องผ่าตัดและพักฟื้น

 3. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 	 3.1	 ยื่นหนังสือเสนอเพื่อขอรับการ

พิจารณาจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์

	 	 3.2	 ทำาหนังสือขออนุญาตจากคณบดี

คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เพื่อ

เขา้ถงึข้อมลูค่าใชจ่้ายในการรกัษาพยาบาลของผูป้ว่ย

	 	 3.3	 เก็บรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิด

จากการให้บริการผู้ป่วยในช่วงเดือนตุลาคม	2558	-	

กนัยายน	2559	เปน็ระยะเวลา	1	ป	ีโดยมรีายละเอยีด

ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 (1)	 ตน้ทนุคา่แรงเกบ็รวบรวมขอ้มลู

จากบัญชีเงินเดือนและรายงานการเบิกจ่ายจาก

งานบัญชีของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

	 	 	 	 (2)	 ต้นทุนค่าวัสดุ	 เก็บรวบรวม

ข้อมูลจากงานพัสดุ	 งานการเงินและงานทะเบียน

ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

	 	 	 	 (3)		ตน้ทนุคา่ลงทนุ	เกบ็รวบรวมขอ้มลู

จากงานทะเบียนรายการครุภัณฑ์	งานทะเบียนพัสดุ

และงานบญัชขีองโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่

 4. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

	 	 การศึกษานี้วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ

โดยใช้สถิติเชิงพรรณาในการคำานวณต้นทุนค่ารักษา

พยาบาลของผู้ป่วยภาวะอัณฑะค้างข้างเดียวโดยวิธี

การผ่าตัดแบบเปิดและวิธีการผ่าตัดแบบส่องกล้อง

ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 โดยมีขั้นตอน

และวิธีการคำานวณดังนี้

	 	 4.1	 การคำานวณต้นทุนค่าแรง

	 	 	 ต้นทุนค่าแรงคำานวณจากสัดส่วน

เวลาท่ีแพทยผู้์รกัษา		แพทยป์ระจำาบา้นพยาบาลและ

ผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด	 ห้องผู้ป่วย

นอกและหอ้งพักของผูป้ว่ยตอ่เวลาทำางานทัง้หมดของ

แพทย์และพยาบาล	(ขวัญประชา	เชียงไชยสกุลไทย

และคณะ,	2556)

ต้นทุนค่าแรง	=	(เงินเดือน	+	ค่าตอบแทน)	

x	สัดส่วนเวลา

	 	 4.2	 การคำานวณต้นทุนค่าวัสดุ

	 	 	 เนื่องจากการหาข้อมูลต้นทุนค่าวัสดุ

โดยตรงของโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลสว่นใหญ่

ค่อนข้างยาก	 ดังนั้น	 ในการคำานวณต้นทุนค่าวัสดุ

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลโดยทั่วไปมักใช้วิธี

อัตราส่วนต้นทุนต่อราคาขาย	 (Ratio	 of	 Cost-to-

charge:	 RCC)	 ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีประมาณการต้นทุน

แบบง่าย	 โดยไม่สนใจว่าสถานพยาบาลมีหน่วยงาน

ยอ่ยอะไรบา้ง	โดยมสีมมติฐานว่าต้นทุนคดิเปน็สดัสว่น

คงที่เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่เรียกเก็บ	(สำานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข,	 2554)	ดังนั้นการศึกษา

นี้จึงใช้วิธีอัตราส่วนต้นทุนต่อราคาขาย	 (Ratio	 of	

Cost-to-charge:	 RCC)	 ในการคำานวณต้นทุนวัสดุ

อัตราส่วนต้นทุนต่อราคาขาย	 (Ratio	 of	 Cost-to-

charge:	RCC)	คำานวณจากสูตร	ดังนี้

RCC	=	Cost/Charge
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   เนื่องจากการกำาหนดอตัราคา่ใชจ้า่ย

เรียกเก็บจากผู้ป่วยมีรากฐานการกำาหนดราคาที่

แตกต่างกันในแต่ละกิจกรรม	 จากปัจจัยทั้งภายใน

และภายนอกหน่วยงาน	ดังนั้นการกำาหนดอัตราส่วน

ต้นทุนต่อราคาขาย	 (RCC)	 จึงแตกต่างกันในแต่ละ

กิจกรรมและเนื่องจากระบบสารสนเทศด้านคลินิก	

ด้านการเงินและการบัญชีของโรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหม่	 มีข้อจำากัดในเรื่องของความครบถ้วน

สมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูลและการแยกประเภท

ข้อมูล	 ดังนั้นการศึกษานี้จึงใช้อัตราส่วนต้นทุนต่อ

ราคาขายของโรงพยาบาลทีม่ีโรงเรยีนแพทย	์(School	

of	 Medicine)	 จากการศึกษาต้นทุนสถานบริการ

ของสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ป	ี2554	(สำานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ,	2554)	

มาอ้างอิง

	 	 	 ผู้วิจัยได้นำาข้อมูลค่าวัสดุและ

ค่าบริการจากใบแสดงรายการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

ของผู้ป่วยแต่ละรายมาคูณด้วยอัตราส่วนต้นทุน

ต่อราคาขาย	 เพื่อให้ ได้ต้นทุนค่าวัสดุที่ให้บริการ

แก่ผู้ป่วย (ขวัญประชา	เชียงไชยสกุลไทย	และคณะ,	

2556)	ตามสูตรดังต่อไปนี้

ราคาของอาคารและสิ่งปลูกสร้างคำานวณตาม

สัดส่วนของพื้นที่การใช้งาน	 โดยทั่วไปการคำานวณ

ค่าเสื่อมราคาใช้วิธีแบบเส้นตรง	 (Simple	 straight	

line	depreciation)	ตามสูตรดังนี้

ต้นทุนค่าวัสดุ	=	ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บของผู้ป่วย	

x	อัตราส่วนต้นทุนต่อราคาขาย*

ค่าเสื่อมราคาประจำาปีของทรัพย์สินถาวร	=

(ราคาซื้อเมื่อเริ่มต้น-มูลค่าคงเหลือ*)/อายุการใช้งาน

ต้นทุนค่าลงทุน	=	ค่าเสื่อมราคาประจำาปีของ

ทรัพย์สินถาวร	x	ระยะเวลาที่ใช้ห้องผ่าตัด

และห้องพักฟื้น

	 	 	 *โดยกำาหนดมูลค่าคงเหลือเท่ากับ

หนึ่งบาท

	 	 	 ในการกำาหนดมูลค่าคงเหลือเท่ากับ

หนึ่งบาท	 เพื่อแสดงให้ทราบว่า	 เนื่องจากทรัพย์สิน

บางรายการสามารถใช้งานหรือใช้ประโยชน์ได้เกิน

อายุการใช้งานตามเกณฑ์ที่สำานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขกำาหนด	 การกำาหนดมูลค่าคงเหลือ

เท่ากับหนึ่งบาท	 เพื่อแสดงว่าทรัพย์สินนั้นยังคง

ใช้งานอยู่	 ถึงแม้ว่ามีการใช้งานหรือใช้ประโยชน์

จนครบอายุการใช้งานตามเกณฑ์ที่สำานักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุขกำาหนดแล้ว

	 	 	 ต้นทุนค่าลงทุนต่อคนไข้	 1	 ราย

คำานวณโดยนำาเอาค่าเสื่อมราคาประจำาปีของ

ทรัพย์สินถาวรมาคูณด้วยระยะเวลาที่ใช้ห้องผ่าตัด

และห้องพักฟื้น	ตามสูตรดังนี้

   *อัตราส่วนต้นทุนต่อราคาขาย

(Ratio	of	Cost	to	Charge)	เปน็วธิปีระมาณการตน้ทนุ

แบบง่าย	 โดยไม่สนใจว่าสถานพยาบาลมีหน่วยงาน

ย่อยอะไรบ้าง	 โดยมีสมมติฐานว่าต้นทุนคิดเป็น

สัดส่วนคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่เรียกเก็บ

	 	 4.3	 การคำานวณต้นทุนค่าลงทุน

	 	 	 ต้นทุนค่าลงทุนต่อปีคำานวณจาก

ค่าเสื่อมราคาประจำาปีของของครุภัณฑ	์ อาคารและ

สิ่งก่อสร้างที่ใช้ ในการให้บริการแก่ผู้ป่วย	 ค่าเสื่อม

	 	 	 การกำาหนดอายุการใช้งานหรือ

อายุการให้ประโยชน์และอัตราค่าเสื่อมราคา

ทรัพย์สินดังกล่าวใช้เกณฑ์การคำานวณค่าเสื่อม

ราคาทรัพย์สินถาวรของสำานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข	 ซึ่งกำาหนดอายุการใช้งานหรืออายุ

การให้ประโยชน์ของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	 25	 ปี

และอายุการใช้งานของครุภัณฑ์และอุปกรณ์	 5	 ปี

(สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,	2554)
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	 	 	 เนื่องจากอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ท่ีใช้ ในการรักษาผู้ป่วยในการศึกษาครั้งนี้มีการ

ใช้งานเกิน	 25	 ปี	 ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจึงไม่มี

ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	 มีเพียง

ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์และอุปกรณ์

	 	 4.4	 การคำานวณต้นทุนรวมในการรักษา

ผู้ป่วยแต่ละราย

	 ผลการศึกษาพบว่า	 ต้นทุนค่าแรงบุคลากร

ทางการแพทย์เฉลี่ยต่อคนไข้	 1	 คน	 ในการรักษา

ตามวิธีการผ่าตัดแบบเปิดเท่ากับ	 10,904.24	 บาท	

โดยมีเวลาทำางานของบุคลากรที่ ให้บริการได้แก่	

ศลัยแพทย	์พยาบาลและผูช้ว่ยพยาบาลในหอ้งผา่ตดั	

แพทย์ประจำาบ้าน	 มีสัดส่วนร้อยละ	 3.56	 สำาหรับ

วิสัญญีแพทย์	และวิสัญญีพยาบาล	มีสัดส่วนร้อยละ	

1.02	ส่วนการรักษาตามวิธีการผ่าตัดแบบส่องกล้อง

มตีน้ทนุคา่แรงบุคลากรทางการแพทยเ์ฉลีย่ตอ่คนไข้	

1	คน	เท่ากับ	11,386.26	บาท	โดยมีเวลาทำางานของ

บุคลากรที่ให้บริการได้แก่	ศัลยแพทย์	พยาบาลและ

ผู้ช่วยพยาบาลในห้องผ่าตัด	 แพทย์ประจำาบ้าน

มีสัดส่วนร้อยละ	 1.86	 สำาหรับวิสัญญีแพทย์	 และ

วิสัญญีพยาบาล	 มีสัดส่วนร้อยละ	 0.53	 แสดงใน

ตาราง	1	ต้นทุนค่าวัสดุเฉลี่ยต่อคนไข้	1	คน	ตามวิธี

การผ่าตัดแบบเปิดและวิธีการผ่าตัดแบบส่องกล้อง

เท่ากับ	 11,702.81	 บาทและ	 13,273.72	 บาท

ตามลำาดับดังแสดงใน	ตาราง	3	และต้นทุนค่าลงทุน

เฉลี่ยต่อคนไข้	 1	 คนตามวิธีผ่าตัดแบบเปิดและ

วิธีการผ่าตัดแบบส่องกล้องเท่ากับ	 362.92	 บาท

และ	343.41	บาท	ตามลำาดับดังแสดงในตาราง	2	

ต�ร�งที่ 1	 ต้นทุนค่าแรงเฉลี่ยต่อคนไข้	1	คน	(วิธีการผ่าตัดแบบเปิดและวิธีการผ่าตัดแบบส่องกล้อง)

8 
 

เปิดเท่ากบั 10,904.24 บาท โดยมีเวลาท างานของบุคลากรท่ีใหบ้ริการไดแ้ก่ ศลัยแพทย ์พยาบาลและผูช่้วยพยาบาลในหอ้ง
ผา่ตดั แพทยป์ระจ าบา้น มีสดัส่วนร้อยละ 3.56 ส าหรับวสิญัญีแพทย ์และวสิญัญีพยาบาล มีสดัส่วนร้อยละ 1.02  ส่วนการ
รักษาตามวธีิการผา่ตดัแบบส่องกลอ้งมีตน้ทุนค่าแรงบุคลากรทางการแพทยเ์ฉล่ียต่อคนไข ้1 คน เท่ากบั11,386.26 บาท โดย
มีเวลาท างานของบุคลากรท่ีใหบ้ริการไดแ้ก่ ศลัยแพทย ์พยาบาลและผูช่้วยพยาบาลในหอ้งผา่ตดั แพทยป์ระจ าบา้นมีสดัส่วน
ร้อยละ 1.86 ส าหรับวสิญัญีแพทย ์และวสิญัญีพยาบาล มีสดัส่วนร้อยละ 0.53 แสดงในตาราง 1 ตน้ทุนค่าวสัดุเฉล่ียต่อคนไข ้
1 คน ตามวธีิการผา่ตดัแบบเปิดและวธีิการผา่ตดัแบบส่องกลอ้งเท่ากบั 11,702.81 บาทและ 13,273.72 บาท ตามล าดบัดงั
แสดงใน ตาราง 3 และตน้ทุนค่าลงทุนเฉล่ียต่อคนไข ้ 1 คนตามวธีิผา่ตดัแบบเปิดและวธีิการผา่ตดัแบบส่องกลอ้งเท่ากบั 
362.92 บาท และ 343.41 บาท ตามล าดบัดงัแสดงในตาราง 2  
ตาราง 1 ต้นทุนค่าแรงเฉลีย่ต่อคนไข้ 1 คน (วธีิการผ่าตดัแบบเปิดและวธีิการผ่าตดัแบบส่องกล้อง) 

บุคลากรทางการแพทย ์ วธีิการผา่ตดัแบบเปิด (n=10) วธีิการผา่ตดัแบบส่องกลอ้ง (n=5) 
ค่าแรงงาน* 
ต่อปี (บาท) 

สดัส่วน
เวลาท างาน

(%)  

ตน้ทุน
ค่าแรง
(บาท) 

คา่แรงงาน* 
ต่อปี(บาท) 

สดัส่วน
เวลาท างาน

(%)  

ตน้ทุน
ค่าแรง
(บาท) 

ศลัยแพทย ์ 
พยาบาลในหอ้งผา่ตดั  
ผูช่้วยพยาบาลในหอ้งผา่ตดั  
แพทยป์ระจ าบา้น  
วสิญัญีแพทย ์  
วสิญัญีพยาบาล  

772,080 
824,005 
457,363 
613,680 
587,520 
794,117 

3.56 
3.56 
3.56 
3.56 
1.02 
1.02 

27,486.05 
29,334.58 
16,282.13 
21,847.01 
5,992.71 
8,100.00 

772,080 
824,005 
457,363 
613,680 
587,520 
794,117 

1.86 
1.86 
1.86 
1.86 
0.53 
0.53 

14,360.69 
15,326.50 
8,506.96 

11,414.45 
3,113.86 
4,208.83 

รวม 109,042.4  56,931.29 
ตน้ทุนค่าแรงต่อคนไข ้1 คน 10,904.24  11,386.26 
*ประกอบด้วย: เงินเดือน, เงินประจ าต าแหน่ง, ค่าสวสัดิการและค่าตอบแทนต่างๆ  
ตาราง 2 ต้นทุนค่าลงทุนเฉลีย่ต่อคนไข้ 1 คน (วธีิการผ่าตดัแบบเปิดและวธีิการผ่าตดัแบบส่องกล้อง) 

ตน้ทุนค่าลงทุนต่อปี วธีิผา่ตดัแบบเปิด (n=10) วธีิการผา่ตดัแบบส่องกลอ้ง (n=5) 
ค่าเส่ือมราคาครุภณัฑใ์นหอ้งผา่ตดั 1,219.43 735.29 
ค่าเส่ือมราคาครุภณัฑใ์นหอ้งพกัฟ้ืน 2,409.70 981.74 

- รวม/ปี 3,629.13 1,717.03 
- ตน้ทุนค่าลงทุนต่อคนไข ้1 คน 362.92 343.41 

ตาราง 3 ต้นทุนค่าวสัดุเฉลีย่ต่อคนไข้ 1 คน (วธีิการผ่าตดัแบบเปิดและวธีิการผ่าตดัแบบส่องกล้อง) 
รายการ วธีิการผา่ตดัแบบเปิด (n=10) วธีิการผา่ตดัแบบส่องกลอ้ง (n=5) 

ค่าบริการท่ี
คิดกบัคนไข้

(บาท) 

RCC 
 
 

ตน้ทุน 
 

(บาท) 

ค่าบริการท่ี
คิดกบัคนไข ้ 

(บาท) 

RCC  
 
 

ตน้ทุน 
 

(บาท) 
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29,334.58 
16,282.13 
21,847.01 
5,992.71 
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772,080 
824,005 
457,363 
613,680 
587,520 
794,117 

1.86 
1.86 
1.86 
1.86 
0.53 
0.53 
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รายการ วธีิการผา่ตดัแบบเปิด (n=10) วธีิการผา่ตดัแบบส่องกลอ้ง (n=5) 

ค่าบริการท่ี
คิดกบัคนไข้

(บาท) 

RCC 
 
 

ตน้ทุน 
 

(บาท) 

ค่าบริการท่ี
คิดกบัคนไข ้ 

(บาท) 

RCC  
 
 

ตน้ทุน 
 

(บาท) 

ต้นทุนในการรัษา	=	ต้นทุนค่าแรง	+

ต้นทุนค่าวัสดุ	+	ต้นทุนค่าลงทุน

ผลก�รวิจัย

	 การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้ทำาการศึกษา

เปรียบเทียบต้นทุนในการรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ

อัณฑะค้างข้างเดียวโดยวิธีการผ่าตัดแบบเปิดและ

วิธีการผ่าตัดแบบส่องกล้องในโรงพยาบาลมหาราช

นครเชยีงใหม่ในทศันะของผู้ ใหบ้ริการ	คือโรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่	โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ	ที่เกิดขึ้น

กับผู้ ให้บริการจากการให้บริการแก่ผู้ป่วย	 ซึ่ง

ประกอบด้วย	 ต้นทุนค่าแรง	 ต้นทุนค่าวัสดุและ

ต้นทุนค่าลงทุน
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เปิดเท่ากบั 10,904.24 บาท โดยมีเวลาท างานของบุคลากรท่ีใหบ้ริการไดแ้ก่ ศลัยแพทย ์พยาบาลและผูช่้วยพยาบาลในหอ้ง
ผา่ตดั แพทยป์ระจ าบา้น มีสดัส่วนร้อยละ 3.56 ส าหรับวสิญัญีแพทย ์และวสิญัญีพยาบาล มีสดัส่วนร้อยละ 1.02  ส่วนการ
รักษาตามวธีิการผา่ตดัแบบส่องกลอ้งมีตน้ทุนค่าแรงบุคลากรทางการแพทยเ์ฉล่ียต่อคนไข ้1 คน เท่ากบั11,386.26 บาท โดย
มีเวลาท างานของบุคลากรท่ีใหบ้ริการไดแ้ก่ ศลัยแพทย ์พยาบาลและผูช่้วยพยาบาลในหอ้งผา่ตดั แพทยป์ระจ าบา้นมีสดัส่วน
ร้อยละ 1.86 ส าหรับวสิญัญีแพทย ์และวสิญัญีพยาบาล มีสดัส่วนร้อยละ 0.53 แสดงในตาราง 1 ตน้ทุนค่าวสัดุเฉล่ียต่อคนไข ้
1 คน ตามวธีิการผา่ตดัแบบเปิดและวธีิการผา่ตดัแบบส่องกลอ้งเท่ากบั 11,702.81 บาทและ 13,273.72 บาท ตามล าดบัดงั
แสดงใน ตาราง 3 และตน้ทุนค่าลงทุนเฉล่ียต่อคนไข ้ 1 คนตามวธีิผา่ตดัแบบเปิดและวธีิการผา่ตดัแบบส่องกลอ้งเท่ากบั 
362.92 บาท และ 343.41 บาท ตามล าดบัดงัแสดงในตาราง 2  
ตาราง 1 ต้นทุนค่าแรงเฉลีย่ต่อคนไข้ 1 คน (วธีิการผ่าตดัแบบเปิดและวธีิการผ่าตดัแบบส่องกล้อง) 

บุคลากรทางการแพทย ์ วธีิการผา่ตดัแบบเปิด (n=10) วธีิการผา่ตดัแบบส่องกลอ้ง (n=5) 
ค่าแรงงาน* 
ต่อปี (บาท) 

สดัส่วน
เวลาท างาน

(%)  

ตน้ทุน
ค่าแรง
(บาท) 

คา่แรงงาน* 
ต่อปี(บาท) 

สดัส่วน
เวลาท างาน

(%)  

ตน้ทุน
ค่าแรง
(บาท) 

ศลัยแพทย ์ 
พยาบาลในหอ้งผา่ตดั  
ผูช่้วยพยาบาลในหอ้งผา่ตดั  
แพทยป์ระจ าบา้น  
วสิญัญีแพทย ์  
วสิญัญีพยาบาล  

772,080 
824,005 
457,363 
613,680 
587,520 
794,117 

3.56 
3.56 
3.56 
3.56 
1.02 
1.02 

27,486.05 
29,334.58 
16,282.13 
21,847.01 
5,992.71 
8,100.00 

772,080 
824,005 
457,363 
613,680 
587,520 
794,117 

1.86 
1.86 
1.86 
1.86 
0.53 
0.53 

14,360.69 
15,326.50 
8,506.96 

11,414.45 
3,113.86 
4,208.83 

รวม 109,042.4  56,931.29 
ตน้ทุนค่าแรงต่อคนไข ้1 คน 10,904.24  11,386.26 
*ประกอบด้วย: เงินเดือน, เงินประจ าต าแหน่ง, ค่าสวสัดิการและค่าตอบแทนต่างๆ  
ตาราง 2 ต้นทุนค่าลงทุนเฉลีย่ต่อคนไข้ 1 คน (วธีิการผ่าตดัแบบเปิดและวธีิการผ่าตดัแบบส่องกล้อง) 

ตน้ทุนค่าลงทุนต่อปี วธีิผา่ตดัแบบเปิด (n=10) วธีิการผา่ตดัแบบส่องกลอ้ง (n=5) 
ค่าเส่ือมราคาครุภณัฑใ์นหอ้งผา่ตดั 1,219.43 735.29 
ค่าเส่ือมราคาครุภณัฑใ์นหอ้งพกัฟ้ืน 2,409.70 981.74 

- รวม/ปี 3,629.13 1,717.03 
- ตน้ทุนค่าลงทุนต่อคนไข ้1 คน 362.92 343.41 

ตาราง 3 ต้นทุนค่าวสัดุเฉลีย่ต่อคนไข้ 1 คน (วธีิการผ่าตดัแบบเปิดและวธีิการผ่าตดัแบบส่องกล้อง) 
รายการ วธีิการผา่ตดัแบบเปิด (n=10) วธีิการผา่ตดัแบบส่องกลอ้ง (n=5) 

ค่าบริการท่ี
คิดกบัคนไข้

(บาท) 

RCC 
 
 

ตน้ทุน 
 

(บาท) 

ค่าบริการท่ี
คิดกบัคนไข ้ 

(บาท) 

RCC  
 
 

ตน้ทุน 
 

(บาท) 

ต�ร�งที่ 2		ต้นทุนค่าลงทุนเฉลี่ยต่อคนไข้	1	คน	(วิธีการผ่าตัดแบบเปิดและวิธีการผ่าตัดแบบส่องกล้อง)

ต�ร�งที่ 3		ต้นทุนค่าวัสดุเฉลี่ยต่อคนไข้	1	คน	(วิธีการผ่าตัดแบบเปิดและวิธีการผ่าตัดแบบส่องกล้อง)
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เปิดเท่ากบั 10,904.24 บาท โดยมีเวลาท างานของบุคลากรท่ีใหบ้ริการไดแ้ก่ ศลัยแพทย ์พยาบาลและผูช่้วยพยาบาลในหอ้ง
ผา่ตดั แพทยป์ระจ าบา้น มีสดัส่วนร้อยละ 3.56 ส าหรับวสิญัญีแพทย ์และวสิญัญีพยาบาล มีสดัส่วนร้อยละ 1.02  ส่วนการ
รักษาตามวธีิการผา่ตดัแบบส่องกลอ้งมีตน้ทุนค่าแรงบุคลากรทางการแพทยเ์ฉล่ียต่อคนไข ้1 คน เท่ากบั11,386.26 บาท โดย
มีเวลาท างานของบุคลากรท่ีใหบ้ริการไดแ้ก่ ศลัยแพทย ์พยาบาลและผูช่้วยพยาบาลในหอ้งผา่ตดั แพทยป์ระจ าบา้นมีสดัส่วน
ร้อยละ 1.86 ส าหรับวสิญัญีแพทย ์และวสิญัญีพยาบาล มีสดัส่วนร้อยละ 0.53 แสดงในตาราง 1 ตน้ทุนค่าวสัดุเฉล่ียต่อคนไข ้
1 คน ตามวธีิการผา่ตดัแบบเปิดและวธีิการผา่ตดัแบบส่องกลอ้งเท่ากบั 11,702.81 บาทและ 13,273.72 บาท ตามล าดบัดงั
แสดงใน ตาราง 3 และตน้ทุนค่าลงทุนเฉล่ียต่อคนไข ้ 1 คนตามวธีิผา่ตดัแบบเปิดและวธีิการผา่ตดัแบบส่องกลอ้งเท่ากบั 
362.92 บาท และ 343.41 บาท ตามล าดบัดงัแสดงในตาราง 2  
ตาราง 1 ต้นทุนค่าแรงเฉลีย่ต่อคนไข้ 1 คน (วธีิการผ่าตดัแบบเปิดและวธีิการผ่าตดัแบบส่องกล้อง) 

บุคลากรทางการแพทย ์ วธีิการผา่ตดัแบบเปิด (n=10) วธีิการผา่ตดัแบบส่องกลอ้ง (n=5) 
ค่าแรงงาน* 
ต่อปี (บาท) 

สดัส่วน
เวลาท างาน

(%)  

ตน้ทุน
ค่าแรง
(บาท) 

คา่แรงงาน* 
ต่อปี(บาท) 

สดัส่วน
เวลาท างาน

(%)  

ตน้ทุน
ค่าแรง
(บาท) 

ศลัยแพทย ์ 
พยาบาลในหอ้งผา่ตดั  
ผูช่้วยพยาบาลในหอ้งผา่ตดั  
แพทยป์ระจ าบา้น  
วสิญัญีแพทย ์  
วสิญัญีพยาบาล  

772,080 
824,005 
457,363 
613,680 
587,520 
794,117 

3.56 
3.56 
3.56 
3.56 
1.02 
1.02 

27,486.05 
29,334.58 
16,282.13 
21,847.01 
5,992.71 
8,100.00 

772,080 
824,005 
457,363 
613,680 
587,520 
794,117 

1.86 
1.86 
1.86 
1.86 
0.53 
0.53 

14,360.69 
15,326.50 
8,506.96 

11,414.45 
3,113.86 
4,208.83 

รวม 109,042.4  56,931.29 
ตน้ทุนค่าแรงต่อคนไข ้1 คน 10,904.24  11,386.26 
*ประกอบด้วย: เงินเดือน, เงินประจ าต าแหน่ง, ค่าสวสัดิการและค่าตอบแทนต่างๆ  
ตาราง 2 ต้นทุนค่าลงทุนเฉลีย่ต่อคนไข้ 1 คน (วธีิการผ่าตดัแบบเปิดและวธีิการผ่าตดัแบบส่องกล้อง) 

ตน้ทุนค่าลงทุนต่อปี วธีิผา่ตดัแบบเปิด (n=10) วธีิการผา่ตดัแบบส่องกลอ้ง (n=5) 
ค่าเส่ือมราคาครุภณัฑใ์นหอ้งผา่ตดั 1,219.43 735.29 
ค่าเส่ือมราคาครุภณัฑใ์นหอ้งพกัฟ้ืน 2,409.70 981.74 

- รวม/ปี 3,629.13 1,717.03 
- ตน้ทุนค่าลงทุนต่อคนไข ้1 คน 362.92 343.41 

ตาราง 3 ต้นทุนค่าวสัดุเฉลีย่ต่อคนไข้ 1 คน (วธีิการผ่าตดัแบบเปิดและวธีิการผ่าตดัแบบส่องกล้อง) 
รายการ วธีิการผา่ตดัแบบเปิด (n=10) วธีิการผา่ตดัแบบส่องกลอ้ง (n=5) 

ค่าบริการท่ี
คิดกบัคนไข้

(บาท) 

RCC 
 
 

ตน้ทุน 
 

(บาท) 

ค่าบริการท่ี
คิดกบัคนไข ้ 

(บาท) 

RCC  
 
 

ตน้ทุน 
 

(บาท) 
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ค่าอุปกรณ์ของใชแ้ละเคร่ืองมือ 
     พิเศษ 
ค่าเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา 
ค่าบริการผูป่้วยนอก 
ค่าบริการอ่ืนๆ 
ค่าบริการทางการพยาบาล 
ค่ายา (ท่ีน าไปใชต้่อท่ีบา้น) 
ค่าอุปกรณ์ของใชแ้ละเคร่ืองมือ 
     ทางการแพทย ์
ค่ายานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ  
ค่ายา (ED1) 

    ค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ใน 
          การบ าบดัโรค 
ค่าตรวจวนิิจฉยัและรักษาทาง  
      รังสีวทิยา (2) 
ค่าวนิิจฉยัโดยวธีิพิเศษอ่ืนๆ 
ค่าตรวจวนิิจฉยัและรักษาทาง  
      รังสีวทิยา (1) 
ค่าตรวจวนิิจฉยัทางเทคนิค   
     การแพทยแ์ละพยาธิวทิยา 

    ค่าสาธารณูปโภค 

670.20 
 

21,362.36 
460.00 
108.00 
44,388 

1,632.40 
6,002.00 

 
450.40 

30,582.60 
760.20 

 
264.00 

 
144.00 
452.00 

 
5,210.00 

 
 

0.73 
 

0.73 
1.46 
1.46 
1.46 
0.73 
0.12 

 
0.73 
0.73 
2.55 

 
0.51 

 
1.05 
0.51 

 
0.53 

 

489.25 
 

15,594.52 
671.60 
157.68 

64,806.48 
1,191.66 

720.24 
 

328.80 
22,325.30 
1,938.51 

 
134.64 

 
151.20 
230.52 

 
2,761.30 

 
5,526.38 

13,193.00 
 

6,832.80 
380.00 

60.00 
11,876.00 

507.00 
3,250.00 

 
163.80 

14,920.60 
7,437.20 

 
- 

 
- 
186.00 

 
3,328.00 

 

0.73 
 

0.73 
1.46 
1.46 
1.46 
0.73 
0.12 

 
0.73 
0.73 
2.55 

 
- 
 
- 

0.51 
 

0.53 
 
 

9,630.89 
 

4,987.94 
  554.80 

      87.60 
17,338.96 

370.11 
390.00 

 
119.58 

10,892.04 
18,964.86 

 
- 
 

- 
94.86 

 
1763.84 

 
1173.12 

รวม 117,028.08  66,368.60 
ตน้ทุนค่าวสัดุต่อคนไข ้1 คน 11,702.81  13,273.72 
*RCC = อตัราส่วนตน้ทุนต่อราคาขาย (Ratio of cost to charge) 
 
 จากการเปรียบเทียบตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลเฉล่ียต่อคนไข ้1 คน ตามวิธีการผ่าตดัแบบเปิดและวธีิการผ่าตดัแบบ
ส่องกลอ้งเท่ากบั 22,969.97 บาท และ 25,003.39 บาท ตามล าดบั พบวา่ ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลรวมต่อคนไข ้ 1 คนตาม
วธีิการผ่าตดัแบบส่องกลอ้งจะมีค่าใชจ่้ายสูงกวา่วิธีการผ่าตดัแบบเปิดและเม่ือเปรียบเทียบตน้ทุนในแต่ละประเภทก็พบวา่ 
วธีิการผา่ตดัแบบส่องกลอ้งมีตน้ทุนค่าแรงเท่ากบั 11,386.26 บาท และตน้ทุนค่าวสัดุเท่ากบั 13,273.72 บาท คิดเป็น 45.54% 
และ 53.09% ของตน้ทุนทั้งหมด ซ่ึงสูงกวา่วิธีการผ่าตดัแบบเปิดท่ีมีตน้ทุนค่าแรงเท่ากบั 10,904.24 บาท และตน้ทุนค่าวสัดุ
เท่ากบั 11,702.81บาท คิดเป็น 47.47% และ 50.95% ของตน้ทุนทั้งหมด ยกเวน้ตน้ทุนค่าลงทุนซ่ึงวิธีการผ่าตดัแบบส่อง
กลอ้งจะมีตน้ทุนเท่ากบั 343.41 บาท  ซ่ึงต ่ากวา่วธีิการผา่ตดัแบบเปิดเพียงเลก็นอ้ยท่ีมีตน้ทุนค่าลงทุนเท่ากบั 362.92 บาท ดงั
แสดงในตาราง 4 
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	 จากการเปรียบเทียบต้นทุนค่ารักษาพยาบาล

เฉลี่ยต่อคนไข้	1	คน	ตามวิธีการผ่าตัดแบบเปิดและ

วิธีการผ่าตัดแบบส่องกล้องเท่ากับ	22,969.97	บาท	

และ	25,003.39	บาท	ตามลำาดับ	พบว่า	ต้นทุนค่า

รักษาพยาบาลรวมต่อคนไข้		1	คน	ตามวิธีการผ่าตัด

แบบส่องกล้องจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าวิธีการผ่าตัด

แบบเปดิและเมื่อเปรยีบเทยีบตน้ทนุในแตล่ะประเภท

ก็พบว่า	 วิธีการผ่าตัดแบบส่องกล้องมีต้นทุนค่าแรง

เท่ากับ	 11,386.26	 บาท	 และต้นทุนค่าวัสดุเท่ากับ	

13,273.72	 บาท	 คิดเป็น	 45.54%	 และ	 53.09%

ของต้นทุนทั้งหมด	 ซึ่งสูงกว่าวิธีการผ่าตัดแบบเปิด

ที่มีต้นทุนค่าแรงเท่ากับ	10,904.24	บาท	และต้นทุน

ค่าวัสดุเท่ากับ	 11,702.81บาท	 คิดเป็น	 47.47%

และ	 50.95%	 ของต้นทุนทั้งหมด	 ยกเว้นต้นทุน

ค่าลงทุนซ่ึงวิธีการผ่าตัดแบบส่องกล้องจะมีต้นทุน

เท่ากับ	 343.41	 บาท	 ซึ่งต่ำากว่าวิธีการผ่าตัด

แบบเปิดเพียงเล็กน้อยที่มีต้นทุนค่าลงทุนเท่ากับ	

362.92	บาท	ดังแสดงในตาราง	4

ต�ร�งท่ี 4	 การเปรียบต้นทุนค่ารักษาพยาบาลต่อคนไข้	 1	 คน	 (วิธีการผ่าตัดแบบเปิดและวิธีการผ่าตัด

	 	 แบบส่องกล้อง)

ก�รอภิปร�ย สรุปผลก�รวิจัย และข้อเสนอแนะ

	 การรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะอัณฑะค้าง

ข้างเดียวโดยวิธีการผ่าตัดแบบเปิดมีต้นทุน

ค่ารักษาพยาบาล	เท่ากับ	22,969.97	บาท	ต่อคนไข้

1	 คน	ประกอบด้วยต้นทุนค่าแรง	 10,904.24	บาท	

ต้นทุนค่าวัสดุเท่ากับ	 11,702.81	 บาท	 และต้นทุน

ค่าลงทุนเท่ากับ	 362.92	บาท	สำาหรับวิธีการผ่าตัด

แบบส่องกล้องมีต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	 เท่ากับ	

25,003.39	 บาท	 ประกอบด้วยต้นทุนค่าแรง

11,386.26	บาท	ตน้ทนุคา่วสัดเุทา่กบั	13,273.72	บาท	

และต้นทุนค่าลงทุนเท่ากับ	343.41	บาท	การผ่าตัด

ทั้งสองวิธีจะมีต้นทุนค่าวัสดุในสัดส่วนที่สูงกว่า

ต้นทุนอื่น	 ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาอื่นๆ	 ที่พบว่า

ต้นทุนค่าแรงสูงกว่าต้นทุนอื่น	 (อรสา	 ตั้งสายัณห์	

และคณะ,	2556)

	 จากการเปรียบเทียบการคำานวณต้นทุน

ทั้งสองวิธีพบว่าการผ่าตัดแบบส่องกล้องมีต้นทุน

ค่ารักษาพยาบาลโดยรวมสูงกว่าการผ่าตัดแบบ

เปิดประมาณ	 8%	 โดยเฉพาะต้นทุนค่าวัสดุของ

วิธีการผ่าตัดแบบส่องกล้องสูงกว่าวิธีการผ่าตัด

แบบเปิดประมาณ	13%	อาจเนื่องมาจากการผ่าตัด

แบบสอ่งกลอ้งจำาเป็นตอ้งใชเ้ครื่องมือพรอ้มอุปกรณ์
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ตาราง 4  การเปรียบต้นทุนค่ารักษาพยาบาลต่อคนไข้ 1 คน (วธีิการผ่าตดัแบบเปิดและวธีิการผ่าตดัแบบส่องกล้อง) 
ตน้ทุน วธีิการผา่ตดัแบบเปิด วธีิการผา่ตดัแบบส่องกลอ้ง 

ตน้ทุนถวัเฉล่ียต่อคนไข ้1 คน % ตน้ทุนถวัเฉล่ียต่อคนไข ้1 คน % 
ตน้ทุนค่าแรงงาน 10,904.24 47.47 11,386.26 45.54 
ตน้ทุนค่าวสัดุ 11,702.81 50.95 13,273.72 53.09 
ตน้ทุนค่าลงทุน 362.92 1.58 343.41 1.37 
รวม 22,969.97 100.00 25,003.39 100.00 
 
การอภิปราย สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

การรักษาผูป่้วยเด็กท่ีมีภาวะอัณฑะค้างข้างเดียวโดยวิธีการผ่าตดัแบบเปิดมีต้นทุนค่ารักษาพยาบาล เท่ากับ 
22,969.97  บาทต่อคนไข ้1 คน ประกอบดว้ยตน้ทุนคา่แรง 10,904.24 บาท ตน้ทุนค่าวสัดุเท่ากบั 11,702.81 บาท และตน้ทุน
ค่าลงทุนเท่ากับ  362.92  บาท ส าหรับวิธีการผ่าตัดแบบส่องกล้องมีต้นทุนค่ารักษาพยาบาล เท่ากับ  25,003.39 บาท 
ประกอบดว้ยตน้ทุนค่าแรง 11,386.26 บาท ตน้ทุนค่าวสัดุเท่ากบั 13,273.72 บาท และตน้ทุนค่าลงทุนเท่ากบั 343.41 บาท 
การผา่ตดัทั้งสองวธีิจะมีตน้ทุนค่าวสัดุในสดัส่วนท่ีสูงกวา่ตน้ทุนอ่ืน  ซ่ึงแตกต่างกบัการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีพบวา่ตน้ทุนค่าแรงสูง
กวา่ตน้ทุนอ่ืน (อรสา ตั้งสายณัห์ และคณะ, 2556) 

จากการเปรียบเทียบการค านวณตน้ทุนทั้งสองวธีิพบวา่การผา่ตดัแบบส่องกลอ้งมีตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลโดยรวม
สูงกวา่การผา่ตดัแบบเปิดประมาณ 8% โดยเฉพาะตน้ทุนค่าวสัดุของวธีิการผา่ตดัแบบส่องกลอ้งสูงกวา่วธีิการผา่ตดัแบบเปิด
ประมาณ 13% อาจเน่ืองมาจากการผ่าตดัแบบส่องกลอ้งจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือพร้อมอุปกรณ์ท่ีมีความซบัซอ้นและราคาสูง 
รวมทั้งวสัดุส้ินเปลืองท่ีมีราคาแพงส่งผลให้ค่าผ่าตดัแบบส่องกลอ้งมีค่าใชจ่้ายสูงกวา่การผ่าตดัแบบเปิด แต่อย่างไรก็ตาม
การผา่ตดัแบบส่องกลอ้งท าใหผู้ป่้วยท่ีผา่ตดัมีแผลผา่ตดัท่ีมีขนาดเลก็กวา่ สูญเสียเลือดระหวา่งการผา่ตดัและมีความเจ็บปวด
นอ้ยกวา่ จ านวนวนัพกัรักษาในโรงพยาบาลและระยะเวลาในการพกัฟ้ืนหลงัผ่าตดัสั้นกวา่ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตหลงัการ
ผา่ตดัดีกวา่ และบุคลากรท่ีให้บริการใชส้ัดส่วนเวลาในการผ่าตดันอ้ยกวา่วิธีการผ่าตดัแบบเปิดเกือบ 50% อีกทั้งการศึกษา
ในต่างประเทศกล่าววา่การผา่ตดัแบบส่องกลอ้งให้อรรถประโยชน์ท่ีสูงกวา่การผา่ตดัแบบเปิด (วชิรานี วงศก์อ้ม และคณะ, 
2552) และการผ่าตดัแบบส่องกลอ้งจะมีค่าใชจ่้ายไม่แตกต่างไปจากการผ่าตดัแบบเปิดมากนกั ถา้หากน าอุปกรณ์การผ่าตดั
มาใชซ้ ้ าไดอี้ก (พิษณุ มหาวงศ,์ 2560)  ดงันั้นการผา่ตดัแบบส่องกลอ้งจึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการผา่ตดัรักษาโรคต่างๆ (วชิ
รานี วงศก์อ้ม และคณะ, 2552)  
 จากผลการศึกษาน้ี ช้ีให้เห็นวา่การรักษาผูป่้วยเด็กท่ีมีภาวะอณัฑะคา้งโดยการผ่าตดัแบบส่องกลอ้งและการผ่าตดั
แบบเปิดต่างก็มีขอ้ดีและขอ้เสียดงักล่าวขา้งตน้ หากมองในมุมมองทางสังคม พบวา่การผ่าตดัแบบส่องกลอ้งมีความคุม้ค่า
ทางสังคมมากกวา่และท าให้ผูป่้วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (วชิรานี วงศ์กอ้ม และคณะ, 2552) นอกจากน้ีโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่มีวิสัยทศัน์เน้นความส าเร็จของคุณภาพการรักษาดูแลผูป่้วยเชิงผลลพัธ์และเน้นคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูป่้วย
มากกว่าผลก าไรจากการรักษา  ดังนั้ นการผ่าตัดแบบส่องกล้องจึงเป็นทางเลือกท่ีดีในมุมมองของผู ้ให้บริการ  เช่น 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ แมว้า่จะมีค่าใชจ่้ายสูงกวา่ก็ตาม แต่ทางโรงพยาบาลสามารถลดตน้ทุนหตัถการลงไดโ้ดย
พยายามจดัการทรัพยากร และบริหารตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพ  
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ที่มีความซับซ้อนและราคาสูง	รวมทั้งวัสดุสิ้นเปลือง

ที่มีราคาแพงส่งผลให้ค่าผ่าตัดแบบส่องกล้อง

มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการผ่าตัดแบบเปิด	 แต่อย่างไร

ก็ตามการผ่าตัดแบบส่องกล้องทำาให้ผู้ป่วยท่ีผ่าตัด

มีแผลผ่าตัดท่ีมีขนาดเล็กกว่า	 สูญเสียเลือดระหว่าง

การผ่าตัดและมีความเจ็บปวดน้อยกว่า	 จำานวนวัน

พักรักษาในโรงพยาบาลและระยะเวลาในการพักฟื้น

หลังผ่าตัดสั้นกว่า	 ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตหลัง

การผ่าตัดดีกว่า	 และบุคลากรที่ให้บริการใช้สัดส่วน

เวลาในการผ่าตัดน้อยกว่าวิธีการผ่าตัดแบบเปิด

เกือบ	50%	อีกทั้งการศึกษาในต่างประเทศกล่าวว่า

การผ่าตัดแบบส่องกล้องให้อรรถประโยชน์ที่สูงกว่า

การผ่าตัดแบบเปิด	 (วชิรานี	 วงศ์ก้อม	 และคณะ,

2552)	 และการผ่าตัดแบบส่องกล้องจะมีค่าใช้จ่าย

ไม่แตกต่างไปจากการผ่าตัดแบบเปิดมากนัก	ถ้าหาก

นำาอุปกรณ์การผ่าตัดมาใช้ซ้ำาได้อีก	(พิษณุ	มหาวงศ์,	

2560)	 ดังนั้นการผ่าตัดแบบส่องกล้องจึงเป็น

ทางเลือกหนึ่งในการผ่าตัดรักษาโรคต่างๆ	 (วชิรานี	

วงศ์ก้อม	และคณะ,	2552)	

	 จากผลการศึกษานี้	 ชี้ ให้เห็นว่าการรักษา

ผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะอัณฑะค้างโดยการผ่าตัดแบบ

ส่องกล้องและการผ่าตัดแบบเปิดต่างก็มีข้อดีและ

ข้อเสียดังกล่าวข้างต้น	 หากมองในมุมมองทาง

สังคม	 พบว่าการผ่าตัดแบบส่องกล้องมีความคุ้มค่า

ทางสังคมมากกว่าและทำาให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น	 (วชิรานี	 วงศ์ก้อม	 และคณะ,	 2552)

นอกจากนี้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

มีวิสัยทัศน์เน้นความสำาเร็จของคุณภาพการรักษา

ดูแลผู้ป่วยเชิงผลลัพธ์และเน้นคุณภาพชีวิตที่ดี

ของผู้ป่วยมากกว่าผลกำาไรจากการรักษา	 ดังนั้น

การผา่ตัดแบบสอ่งกลอ้งจึงเปน็ทางเลอืกท่ีดีในมมุมอง

ของผู้ ใหบ้ริการ	เชน่	โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม	่

แม้วา่จะมีคา่ใชจ้า่ยสูงกวา่กต็าม	แตท่างโรงพยาบาล

สามารถลดต้นทุนหัตถการลงได้ โดยพยายามจัดการ

ทรัพยากร	และบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ	

	 อกีประการหนึง่ปจัจบุนัสำานกังานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติไม่ได้ ให้อัตราการเบิกจ่ายในกรณี

การผ่าตัดแบบส่องกล้องสูงกว่าการผ่าตัดทั่วไป	

ทำาให้ระบบการเบิกจ่ายไม่ส่งเสริมให้ โรงพยาบาล

ให้บริการผ่าตัดแบบส่องกล้องซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า	

ดังน้ันสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติควรหา

มาตรการในการส่งเสริมการเข้าถึงหัตถการดังกล่าว

เช่น	 เพิ่มอัตราเบิกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลในกรณี

ผ่าตัดแบบส่องกล้อง	 (วชิรานี	 วงศ์ก้อม	 และคณะ,	

2552)	 หากงบประมาณที่จ่ายให้กับหน่วยบริการ

นอ้ยกวา่ตน้ทนุของการใหบ้รกิารสขุภาพ	หนว่ยบรกิาร

ก็ไม่สามารถจัดบริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการและจำาเป็นได้อย่างพอเพียง	 (อรทัย

เขียวเจริญ	 และคณะ,	 2554)	 นอกจากนี้	 รัฐควร

สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมแพทย์เพื่อ

เพิ่มจำานวนแพทย์ ให้มีความเชี่ยวชาญในสาขานี้

มากยิ่งขึ้น	(วชิรานี	วงศ์ก้อม	และคณะ,	2552)
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ข้อจำ�กัดของง�นวิจัย

 1.	 วิธีการจัดทำาบัญชีต้นทุนและการคำานวณ

ตน้ทนุทกุวธิตีอ้งอาศยัขอ้สมมตใินการกระจายตน้ทนุ

เพื่อให้ได้มูลค่าต้นทุนของบริการหน่วยงานย่อย	ดังน้ัน

จึงไม่มีวิธีการบัญชีต้นทุนใดที่จะสามารถคำานวณหา

ต้นทุนของบริการได้ถูกต้องสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์	

ดังนั้น	 ต้นทุนที่คำานวณได้จากระบบบัญชีต้นทุนจึง
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	 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์	ถูกพัฒนาเพื่อให้องค์กรให้อยู่รอดจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ	

สังคม	และการเมอืง	โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อควบคมุตน้ทนุทัง้ในกระบวนการผลติและกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้อง

กับการเพิ่มคุณค่าในตัวสินค้าและบริการผ่านความเชื่อมโยงการดำาเนินกิจกรรมภายในกิจการ	 เทคนิคการ

บริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ของ	Kelety	(2006)	ระบุว่าการบริหารต้นทุนที่มีความสอดคล้องกันและครอบคลุม

หลักการบริหารประกอบด้วย	การห่วงโซ่คุณค่า	การต้นทุนเป้าหมาย	และการบัญชีแบบลีน	ใช้กรอบแนวคิด

ดังกล่าว	 งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลจากผู้บริหารฝ่ายบัญชีกิจการอุตสาหกรรมในประเทศไทย	 จำานวน	 213	 คน

โดยใช้แบบสอบถามให้แสดงความคิดเห็น	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผู้บริหารฝ่ายบัญชีมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับ

การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมากทุกด้าน	ได้แก่	ด้านห่วงโซ่คุณค่า	ด้านการต้นทุนเป้าหมาย	และ

ด้านการบัญชีแบบลีน	นอกจากนี้	การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์เหล่านั้นยังส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงาน

โดยรวมและทุกด้านของกิจการ	ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงถึงการตระหนักรู้ถึงความสำาคัญของการบริหาร

ต้นทุนเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารฝ่ายบัญชีนั่นเอง
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ABSTRACT

	 Strategic	cost	management	plays	an	important	role	ever	since	economic,	social,	and	

politics	factors	has	highly	fluctuated.	The	concept	encounters	cost	control	in	internal	process	

and	value	added	to	the	product,	as	well	as	alignment	activities	within	an	organization.	Kelety	

(2006)	introduces	comprehensive	list	of	strategic	cost	management	techniques	such	as	value	

chain	management,	target	costing,	and	lean	accounting.	These	techniques	are	aligned	and	

covered	key	cost	management	matters.	Using	 the	 framework,	 this	 research	collected	213	

questionnaires	 from	accounting	executives.	 It	has	revealed	that	value	chain	management,	

target	costing,	and	lean	accounting	are	all	highly	employed.	The	strategic	cost	management	

techniques	have	impact	on	firm	performance;	overall	and	all	aspects.	The	research	findings	

indicate	 the	 high	 level	 of	 awareness	 on	 strategic	 cost	management	 issue	 by	 accounting

executive	in	Thailand.

Keywords:	 Strategic	 Cost	Management,	 Value	 Chain,	 Target	 Costing,	 Lean	 Accounting,

	 	 Firm	Performance
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บทนำ�

	 ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก

ในปลายทศวรรษที่	 2010	 จากสภาพการแข่งขัน

ที่รุนแรงของสหรัฐอเมริกาในฐานะประเทศผู้นำา

เศรษฐกิจการเดิมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในฐานะผู้นำาเศรษฐกิจใหม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง	

ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อสภาวะการแข่งขันของ

เศรษฐกิจไทย	 ทำาให้กิจการส่วนใหญ่ต้องตระหนัก

ถึงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันระยะยาวโดยใช้

การบริหารต้นทุน	 (Cost	 Management)	 ซึ่งเป็น

ความรู้ทางการบัญชีบริหารสมัยใหม่ซึ่งนำาเอา

ศิลปะในการจัดการค่าตอบแทนปัจจัยที่ ใช้ ใน

กระบวนการผลิต	 โดยเริ่มจากการพิจารณาธุรกิจ

ของตนเองและแยกแยะหาต้นทุนท่ีแท้จริงของ

สินค้าและบริการ	 วิธีการบริหารต้นทุนของสินค้า

และบริการ	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

ต้นทุนที่ต่ำาสุด	เช่น	การจัดหาแหล่งวัตถุดิบราคาถูก

การจัดหาแหล่งแรงงานอัตราถูก	 การเพิ่มทักษะ

การปฏิบัติงาน	 และการว่าจ้างผู้อื่นผลิต	 การลด

การสูญเสียในการผลิต	 การปรับปรุงประสิทธิภาพ

เครื่องจักร	 การตัดต้นทุนส่วนที่ ไม่จำาเป็นออก

(วัลลภ	 บัวชุม,	 2552;	 ดวงมณี	 โกมารทัต,	 2554;

ธนัฐภัทร์	ราศมิีล	และบญุเลศิ	วงศเ์จรญิแสงสริ,ิ	2561)		

อย่างไรก็ตามการบริหารต้นทุนเพียงประการเดียว

ยังคงไม่เพียงพอต่อการรับมือความผันผวนของ

เศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีผลกระทบจากการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมครั้งที่	 4	 ซึ่งมีการตระหนักถึงความ

สำาคัญของข้อมูลเพื่อการบริหาร	 ปัจจัยดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้ความรู้ทางการจัดการสมัยใหม่

โดยเฉพาะการบริหารเชิงกลยุทธ์	 (Strategic

Management)	 ซึ่งจัดเป็นการตัดสินใจที่ต้องอาศัย

ความร่วมมือพันธะผูกพัน	และทรัพยากรในองค์การ	

มีทิศทางที่ชัดเจนต่อทางเลือกต่าง	 ๆ	 และแสดงให้

ทุกคนเข้าใจตรงกัน	 โดยแนวคิดพื้นฐานที่สำาคัญ

ของการบริหารเชิงกลยุทธ์	 คือ	 การกำาหนดภารกิจ

วัตถุประสงค์	 และเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว	 ดังนั้น	 องค์การจึงต้องมีการวางแผน

การทำากิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อให้การดำาเนินงานตาม

ภารกิจบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	 (ดนุชา	 คุณพนิชกิจ,

2553)	แนวคิดดา้นการบรหิารกลยุทธม์คีวามแตกตา่ง

ไปจากการบริหารกิจการโดยทั่วไป	 ซึ่งมักศึกษา

ถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารตามกระบวนการหรือ

ขั้นตอนต่าง	ๆ 	และเน้นให้ความสำาคัญกับการจัดการ

และการบริหารภายในองค์การ	 แต่การบริหารเชิง

กลยุทธ์จะให้ความสำาคัญกับปัจจัยต่าง	ๆ	โดยเฉพาะ

ปจัจยัภายนอกองคก์าร	หรอืสภาวะแวดลอ้มภายนอก

ดา้นตา่ง	ๆ 	ทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งกบัการแขง่ขนั	คำานงึถงึ

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	 และสภาวะ

การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในระยะยาว

(วรรณี	 เตโชโยธิน,	 สมชาย	สุภัทรกุล,	 และมนวิกา

ผดุงสิทธิ์,	 2558)	 การผสานความรู้ทางการบัญชี

บริหารสมัยใหม่เข้ากับความรู้ทางการจัดการ

สมัยใหม่เข้าด้วยกันถูกรู้จักในชื่อ	 การบริหารต้นทุน

เชิงกลยุทธ์	 (Strategic	 Cost	 Management)

เป็นหลักการควบคุมต้นทุนในสภาพแวดล้อมทาง

ธุรกิจสมัยใหม่	 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

ประกอบด้วยแนวคิดหลัก	4	ประการ	ดังนี้	1)	การ

บริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์	 กลยุทธ์	 และระบบต้นทุน	

2)	 การวางแผนและตัดสินใจ	 3)	 การควบคุมการ

ดำาเนินงาน	 และ	 4)	 การควบคุมทางการบริหาร																											

การเชื่อมโยงการบัญชีบริหารไปสู่การบริหารต้นทุน

เชิงกลยุทธ์ โดยนำาหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์

มาประกอบการบริหารองค์การเพื่อให้สอดคล้อง

กับสภาพการแข่งขันระดับโลกการผลิตแบบลีน

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ	การมุง่ลกูคา้	การควบคมุ
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ทางการบรหิาร	(Blocher,	Stout,	Juras,	&	Cokins,	

2013)	 จะเห็นได้ว่าการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

ถกูพฒันาภายใตส้ถานการณเ์ฉพาะเพื่อตอบสนองต่อ

ความต้องการเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ให้แก่กิจการนั่นเอง	 (Albright	 &	 Davis,	 1999;	

Shank	 &	 Govindarajan,	 1992;	 Sheikh	 &

Rana,	2014;	Ward	&	Graves,	2004)	

	 จากความตระหนักว่าสภาวะการแข่งขัน

ที่รุนแรงและการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังใหม่

สร้างแรงกดดันให้ผู้บริหารต้องเลือกใช้การบริหาร

เชิงกลยุทธ์มาเสริมจากการวางแผนและควบคุม

พื้นฐานเพื่อต่อสภาวการณ์กดดันนั้นได้	 งานวิจัยนี้

จึงกำาหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารต้นทุน

เชิงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมในประเทศไทย	 และ

ทำาการวิเคราะห์ผลกระทบของการบริหารต้นทุน

เชิงกลยุทธ์ต่อผลการดำาเนินงานของกิจการใน

ประเทศไทยอีกด้วย

ทบทวนวรรณกรรม

	 ความก้าวหน้าด้านวิทยาการจัดการของ

องค์การส่งผลต่อพัฒนาการทางการบริหารต้นทุน

เชงิกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดล้อมทางธรุกจิ

ในแต่ละช่วงเวลา	 (Michael,	 2013)	 โดยเทคนิค

การวิเคราะห์กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า	 การวัดผล

เชิงดุลยภาพ	 การวัดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

การต้นทุนเป้าหมาย	 และการบัญชีแบบลีน	 จึงถูก

นำามาประยุกต์ ใช้ ในกิจการขนาดใหญ่ที่มีความ

พร้อมด้านระบบคอมพิวเตอร์	และมีศักยภาพในการ

ลงทุนสร้างระบบข้อมูลซึ่งสามารถนำามาใช้ ในการ

บริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ในวงจรธุรกิจได้	นอกจากนี้

กิจการที่ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการสร้าง

ระบบข้อมลูท่ีเชื่อมโยงทัง้ภายในและระหวา่งองคก์าร

เท่านั้น	 ที่จะสามารถนำาเอาข้อมูลเหล่านั้น	 มาทำา

การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ในสถานการณ์ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	 แม้การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

จะถูกยอมรับว่าเป็นแนวคิดการบริหารสมัยใหม่

ที่ใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจซึ่งช่วยให้กิจการ

สามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 แต่การ

ระบุรายละเอียดยังมีความแตกต่างกัน	Blocher	 et	

al	 (2015)	 ระบุว่า	 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์มี

หลายเทคนคิ	เชน่	ห่วงโซ่คุณค่า	การต้นทนุเปา้หมาย

การบัญชีแบบลีน	 การต้นทุนฐานกิจกรรม	 ทฤษฎี

ขอ้จำากดั	และการบรหิารความเสีย่งวสิาหกจิ	เปน็ตน้	

โดย	 ประภาภรณ์	 เกียรติกุลวัฒนา	 (2555)	 ศึกษา

การใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนและการใช้ข้อมูล

ทางการบัญชเีพื่อการบรหิารของบรษิทัในประเทศไทย	

พบวา่	กจิการทัง้หมดมกีารจดัทำารายงานทางการเงนิ

เพื่อเสนอต่อหน่วยงานภายนอก	 มีจำานวนสูงถึง

ร้อยละ	89	ของบริษัท	ใช้ข้อมูลบัญชีในการสนับสนุน

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์	นอกจากนี้	พบว่าเหตุการณ์

สำาคัญที่ส่งผลต่อการใช้ข้อมูลบัญชีบริหาร	 คือ

การส่งรายงานต่อผู้ ใช้รายงานได้ทันเวลา	มีรูปแบบ

และเนื้อหาที่เข้าใจง่าย	 งานวิจัยดังกล่าวยังพบว่า	

เทคนิคทางการบริหารต้นทุนที่สำาคัญ	 ประกอบด้วย

การบริหารต้นทุนคุณภาพ	 การต้นทุนเป้าหมาย

การผลิตแบบทันเวลา	 การเทียบสมรรถนะ	 และ

การปรบัปรงุอยา่งตอ่เนื่อง	ตามลำาดบั	Kelety	(2006)	

กล่าวถึง	การบริหารต้นทุนวิธีต่าง	ๆ	และได้เพิ่มเติม

หลักการสำาคัญเพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดสำาหรับ

การบรหิารตน้ทนุเชงิกลยทุธ์โดยระบใุห	้หว่งโซค่ณุคา่	

การต้นทุนเป้าหมาย	 และการบัญชีแบบลีน	 เป็น

องค์ประกอบสำาคัญของการบริหารต้นทุนที่เน้น

การตลาด	 (Cost	 management	 on	 market

orientation)	 ซ่ึงเน้นการบริหารผลกระทบจาก

ปัจจัยภายนอกได้ถูกนำามาใช้เป็นกรอบแนวคิดดังน้ี

การวจิยัครัง้นี	้มุง่ศกึษาการบรหิารตน้ทนุเชงิกลยทุธ์

ใน	3	เทคนิค	ดังนี้
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 1.	 ห่วงโซ่คุณค่�

	 	 ห่วงโซ่คุณค่า	 (Value	 Chain)	 เป็นการ

บริหารเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ด้วยการวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องกระบวนการหลกั

ของกิจการ	 ประกอบด้วย	 การวางแผนและพัฒนา

ระบบการผลิต	 ระบบการตลาด	 และระบบการ

บริการลูกค้า	 ซึ่งทำาให้กิจการทราบถึงกิจกรรมที่

ควรดำาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้

ดนุชา	 คุณพณิชกิจ	 (2553)	 นิยาม	 ห่วงโซ่คุณค่า

ให้หมายถึง	 การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำางานของ

องค์การให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 โดย

สามารถจำาแนกขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน

ตามกจิกรรมพ้ืนฐาน	(ดวงมณ	ีโกมารทตั,	2554)	ดงันี้

	 	 1)	 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบ	

เพื่อเลือกหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ

ของลูกค้าตามแนวคิดต้นทุนวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

เพราะนอกจากสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและ

ยังทำาให้ประหยัดต้นทุน

	 	 2)	 การวเิคราะห์ผูจ้ดัสง่วตัถดุบิ	เนื่องจาก

ต้นทุนเกี่ยวเนื่องจากวัตถุดิบมีบทบาทสำาคัญต่อ

การกำาหนดกลยุทธ์การดำาเนินงานการเปรียบเทียบ

ตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า

	 	 3)	 การวิเคราะห์กระบวนการผลิต	 เป็น

การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ลดต้นทุน

และการผลิตเป็นไปความต้องการของลูกค้า	 และ

ยังช่วยให้กิจการเลือกแบบผลิตภัณฑ์ที่ประหยัด

ต้นทุนและยังส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า

	 	 4)	 การวิเคราะห์ลูกค้า	เป็นการวิเคราะห์

รายไดแ้ละตน้ทุนในการใหบ้รกิารของลกูคา้แตล่ะราย	

เพื่อวิเคราะห์กำาไรที่เกิดจากลูกค้าแต่ละราย	 ลูกค้า

มบีทบาทตอ่การกำาหนดกลยทุธ์ของกิจการ	เนื่องจาก

การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ลูกค้าตระหนักถึง

อำานาจต่อรองที่เพิ่มมากขึ้น	 ราคาขายจึงมักถูก

ต่อรองนั่นเอง

 2.	 ก�รต้นทุนเป้�หม�ย

	 	 การต้นทุนเป้าหมาย	 (Target	 Costing)	

เป็นเครื่องมือสำาคัญในการระบุต้นทุนของผลิตภัณฑ์

โดยตระหนักถึงความคาดหวังของผู้บริโภคเป็นท่ีต้ัง

Dekker	&	Smidt,	2003	นอกจากน้ี	Ghafeer,	Rahman,

and	Mazahrih	(2014)	ระบุว่า	การต้นทุนเป้าหมาย

เป็นเทคนิคที่ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อตลาดมีการแข่งขัน

ที่รุนแรง	หลักการสำาคัญคือการระบุต้นทุนเป้าหมาย

ซึ่งคำานวณจากราคาที่คาดว่าลูกค้าเป้าหมายจะ

พึงพอใจหักด้วยกำาไรที่กิจการต้องการ	 โดยต้นทุน

เป้าหมายมักส่งผลให้เกิดการควบคุมต้นทุนอย่าง

เข้มงวดเพื่อให้สินค้าที่ผลิตตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคโดยกิจการยังได้กำาไรตามที่ต้องการ

นั่นเอง	 จะเห็นได้ว่าแนวคิดการต้นทุนเป้าหมาย

มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจาก

มีผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินใจ	 โดยถือว่าต้นทุนเป็น

ข้อจำากัดที่กิจการต้องบริหาร	 และการยอมรับว่า

ความสามารถในการกำาหนดราคาลดลง	กลไกตลาด

ชว่ยใหล้กูคา้ไดร้บัสนิคา้ทีต่อ้งการในราคาทีเ่หมาะสม

การประยุกต์การต้นทุนเป้าหมาย	 (Institute	 of	

Management	Accountants,	1994)	มกีระบวนการ

สำาคัญ	3	องค์ประกอบ	ดังนี้

	 	 1)	 ระบุราคาเป้าหมาย	 กำาหนดได้ โดย

การเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ในตลาด

กบัผลติภณัฑต์ามแนวคดิในการผลติ	ซึง่ราคาดงักลา่ว

จะสะท้อนสภาวะการแข่งขัน	 ความสามารถของ

ผลิตภัณฑ์	 และความสามารถของกิจการในการ

บริหารผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด

	 	 2)	 ระบกุำาไรเปา้หมาย	เพื่อคำานวณตน้ทุน

ทีอ่นุญาตใหเ้กิดขึน้	ขัน้ตอนน้ีจะทำาเมื่อราคาเปา้หมาย

ถูกกำาหนด	 กำาไรเป้าหมายจะถูกคำานวณโดยทำาการ

วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการขายคูณราคา

เป้าหมายก็จะสามารถระบุกำาไรเป้าหมายได้

แล้วจึงนำาราคาเป้าหมาย	 หัก	 กำาไรเป้าหมาย	 ออก

เป็นต้นทุนที่อนุญาตให้เกิดขึ้นนั่นเอง
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	 	 3)	 คำานวณต้นทุนปัจจุบัน	 เพื่อคำานวณ

ต้นทุนที่ต้องบริหาร	 ในข้ันตอนน้ีกิจการต้องทำา

การคำานวณต้นทุนปัจจุบันเพื่อเปรียบเทียบกับ

ต้นทุนที่อนุญาตให้เกิดขึ้น	 หากไม่มีผลแตกต่าง

หรือ	ต้นทุนที่อนุญาตให้เกิดขึ้นสูงกว่าต้นทุนปัจจุบัน	

นั่นแสดงว่า	การดำาเนินงานในปัจจุบันอยู่ในขอบเขต

ที่ยอมรับได้	 หากผลแตกต่างปรากฏต้นทุนปัจจุบัน

สูงกว่าต้นทุน	 ที่อนุญาตให้เกิด	 การบริหารต้นทุน

เชิงกลยุทธ์เข้ามา	มีบทบาทในการบริหารการผลิต	

 3.	 ก�รบัญชีแบบลีน

	 	 การบัญชีแบบลีน	 (Lean	 Accounting)	

เป็นแนวคิดทางการบัญชีที่เกิดจากแนวความคิด

ในการบริหารแบบลีนซึ่งส่งผลให้นักบัญชีต้องทำา

หน้าที่รวบรวมข้อมูลทางการบัญชี	ตลอดจนรูปแบบ

ในการนำาเสนอรายงานทางการเงิน	เพื่อให้เหมาะสม

และสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว	 Carnes	 and

Hedin	 (2005)	 ระบุว่า	การบัญชีแบบลีน	หมายถึง

กระบวนการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่มุ่งเน้น

การกำาจัดความสูญเปล่าและลดการทำารายการ

ที่ไม่จำาเป็นออก	 เพื่อสร้างระบบบัญชีที่ปราศต้นทุน

การทำารายการที่ ไม่จำาเป็น	 โดยมุ่งเน้นการสร้าง

ระบบการบัญชีที่สนับสนุนระบบการผลิตให้เกิด

ประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับ	 Sheikh	 and	 Rana	

(2014)	 ซึ่งระบุว่าแนวคิดดังกล่าวเน้นความถูกต้อง	

ทันเวลา	 และเข้าใจในข้อมูลการดำาเนินงานของ

ระบบการผลิตแบบลีนที่องค์การนำามาใช้ ในการ

ตัดสินใจ	อีกทั้งการบัญชีแบบลีนถูกใช้เป็นเครื่องมือ

เพื่อลดการสูญเสียขององค์การจากการกระทำาที่

ไม่เกิดคุณค่าต่อสินค้าและบริการ	 ในขณะที่ยังคง

ควบคุมการดำาเนินงานด้านการเงินอยู่	โดยการบัญชี

แบบลีน	มีหลักการสำาคัญ	ในการปฏิบัติตามแนวคิด	

Arbulo-Lopez	and	Fortuny-Santos	(2010)	ดังนี้	

	 	 1)	 การระบุและวัดมูลค่า	 หมายถึง

การพิจารณาองค์ประกอบและเกณฑ์การรับรู้

รายการเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการ

จะได้รับหรือสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตจากรายการดังกล่าว	 และรายการดังกล่าว

มีราคาทุนหรือมูลค่าท่ีสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ

	 	 2)	 การบันทึกบัญชี	 หมายถึง	 การจด

บนัทึกขอ้มลูตามหลกัการบญัชท่ีียอมรับได้ โดยท่ัวไป

ซ่ึงมีแนวคิดและหลักการบัญชีในเรื่องต่าง	 ๆ	 ที่ใช้

เป็นหลักในการวิเคราะห์เหตุการณ์ทางการเงิน

เพื่อให้สามารถบันทึกบัญชีได้ถูกต้องแม่นยำาตาม

มาตรฐานการบัญชีที่กำาหนด

	 	 3)	 การรายงาน	 หมายถึง	 เป็นการ

นำาเสนอข้อมูลทางการเงินอย่างมีแบบแผน	 เพื่อ

แสดงฐานะการเงนิ	ผลการดำาเนนิงาน	กระแสเงนิสด	

และรายการอื่นๆ	 ของหน่วยงาน	 สำาหรับรายงาน

ทางการเงิน	ณ	ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

 4.	 ผลกระทบก�รบรหิ�รตน้ทนุเชงิกลยทุธ์

ต่อผลก�รดำ�เนินง�นของกิจก�ร

	 	 การบริหารต้นทุนถูกระบุให้เป็นหนึ่ง

ในปัจจัยแห่งความสำาเร็จโดยงานวิจัยจำานวนมาก

สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว	เช่น	จิรพัชร์	เหลาสาและ

กนกศักดิ์	สุขวัฒนาสินิทธิ์	(2559)	ศึกษา	ผลกระทบ

ของประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

สมัยใหม่ท่ีมีต่อความสำาเร็จในการดำาเนินงานของ

ธรุกิจระบบทำาความเยน็ในภาคกลาง	พบวา่	ผลกระทบ

ของประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

สมัยใหม่	 ด้านการวางแผนและประเมินผลทาง

การเงิน	 ด้านการจัดการสินทรัพย์	 ด้านการจัดหา

เงินทุน	 และด้านความสามารถในการควบคุม

ส่งผลต่อความสำาเร็จในการดำาเนินงานของธุรกิจ

ระบบทำาความเยน็ในภาคกลาง	ดา้นการเงนิ	ดา้นลกูคา้

ด้านกระบวนการภายใน	 และด้านการเรียนรู้และ

การเตบิโต	งานวจิยัดงักลา่วสอดคลอ้งกบั	Alsoboa,	
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Al-Ghazzawi,	and	Joudeh	(2015)	ศกึษาผลกระทบ

ของการใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ต่อ

ผลการดำาเนินงานของบริษัทในจอร์แดน	 พบว่า

การต้นทุนเป้าหมาย	 การต้นทุนฐานกิจกรรม	 และ

ห่วงโซ่คุณค่า	ผลการศึกษาพบว่า	การนำาการบริหาร

ต้นทุนเชิงกลยุทธ์ไปใช้สร้างความแตกต่างต่อผล

การดำาเนินงานทั้งทางด้านการเงินและทางด้าน

การตลาดอย่างชัดเจน	 นอกจากนี้รัชนียา	 บังเมฆ

(2552)	ศกึษา	ความสมัพนัธข์องกลยทุธธ์รุกจิ	เทคนคิ

ทางการบัญชีบริหารและการวัดผลการปฏิบัติงาน

ของบริษัทในจังหวัดเชียงใหม่	 พบว่า	 บริษัทใช้

ตัววัดผลการปฏิบัติงานทั้งที่เป็นทางการเงินและ

ไม่ใช่ทางการเงิน	 โดยกำาไรสุทธิเป็นตัวชี้วัดการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานมากที่สุด	การบัญชีบริหาร

ด้านการวางแผนทางธุรกิจในประเด็นการบริการ

หลังการขายและการจัดส่งได้รับความสำาคัญและ

มีการรับรู้ประโยชน์จากการวางแผนสูงสุด	

	 Henri,	Boiral	and	Roy	(2016)	ระบวุา่แม้ ใน

ภาพรวมมีงานวิจัยจำานวนมากยืนยันว่าผลการ

ดำาเนินงานของกิจการถูกกระทบจากการบริหาร

ต้นทุนเชิงกลยุทธ์	 อย่างไรก็ตามวิธีการวัดผลการ

ดำาเนินงานที่แตกต่างกันของงานวิจัยเหล่าน้ัน

อาจก่อให้เกิดประเด็นในการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย

ด้านการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์	 ดังนั้นยังคง

มคีวามจำาเปน็ทีต่อ้งมกีารศกึษาปจัจัยผลกระทบของ

การบริหารต้นทุนและผลการดำาเนินงานของกิจการ	

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงนำาเอาการวัดผลการดำาเนินงาน

แบบสมดุล	 (Balanced	 scorecard)	 ซึ่งเป็นการวัด

ผลการดำาเนนิงานของกจิการแบบมาตรฐานทีพ่ฒันา

โดย	 Robert	 Kaplan	 และ	David	Norton	 มาใช้

ในการวัดผลการดำาเนินงานของกิจการ	 เนื่องจาก

เทคนิคการวัดผลการดำาเนินงานนี้จะพิจารณา

ผลการทำางานทั้งที่เป็นด้านการเงินและมุมมอง

ที่ ไม่ใช่ด้านการเงินซึ่งมีสำาคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน

ซึ่งวัดผลวิธีนี้จะช่วยผู้บริหารทราบถึงการผลจาก

การทำางานในระยะสั้นและศักยภาพในการทำางาน

ระยะยาว	 วิธีการประเมินน้ี ได้รับความนิยมอย่าง

แพร่หลายเพราะสามารถสะท้อนมิติการทำางานของ

ธุรกิจได้หลายมิติและมีความง่ายในการประยุกต์ ใช้

เนื่องจากมตีวัอยา่งที่ไดร้บัการตพีมิพเ์ปน็จำานวนมาก	

(ดวงมณี	โกมารทัต,	2554)	ประกอบด้วย

	 	 1.	 ด้านความพึงพอใจของลูกค้า	 เป็น

การวัดความพึงพอใจของผู้ ใช้ผลงานจากระบบ

การดำาเนินงาน	 การวัดผลด้านนี้มีความสำาคัญ

เนื่องจากความจงรักภักดีต่อราคาสินค้า	 การรับรู้

คุณค่าของสินค้า	 และข้อเสนอแนะของลูกค้า

เป็นปัจจัยหลักในการเกิดรายได้ของกิจการทั้งใน

ปัจจุบันและในอนาคต	

	 	 2.	 ด้านการดำาเนินการผลิตภายใน	 เป็น

การวดัประสทิธภิาพการดำาเนนิกจิกรรมภายในกจิการ	

การวดัผลด้านน้ีมคีวามสำาคญัเนื่องจากความสามารถ

ในการจดัหาผลติภณัฑ	์การทำางานทนัเวลา	ระยะเวลา

ในการนำาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด	 เป็นปัจจัยหลัก

ในการระบุค่าใช้จ่ายท่ีก่อและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

แก่กิจการ

	 	 3.	 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้	 เป็น

การวัดศักยภาพในการเติบโตผ่านการวัดนวัตกรรม

ที่เกิดขึ้นภายในกิจการ	 ถ้ากิจการมีการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า	 หรือลดต้นทุน

อย่างต่อเนื่อง	 จะแสดงว่ากิจการนั้นมีศักยภาพสูง

ในการสรา้งความไดเ้ปรยีบเหนอืคู่แข่งขันในระยะยาว

	 	 4.	 ด้านการเงิน	 เป็นการวัดผลการ

ดำาเนินงานสำาหรับช่วงเวลาหนึ่งโดยทำาการเปรียบ

เทียบรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น	การวัดผลด้านนี้

มักได้รับความนิยมเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวสามารถ

สังเกตได้จากงบการเงินซึ่งกิจการต้องจัดทำาและ

นำาเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ข้อมูลส่วนนี้ยังใช้

ในการพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

อีกด้วย



วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

ปีที่ 13 ฉบับที่ 19 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

50

กรอบแนวคิดสำ�หรับก�รวิจัย

	 จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	งานวิจัยนี้กำาหนดกรอบแนวคิดสำาหรับการวิจัย	ดังนี้

	 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์	มีองค์ประกอบ	

3	 ประการ	 ประกอบด้วย	 การห่วงโซ่คุณค่า	 การ

ต้นทุนเป้าหมาย	และการบัญชีแบบลีน	มีผลกระทบ

ต่อตัวแปรตาม	 คือ	 ผลการดำาเนินงานของกิจการ

ซึ่งสามารถวัดได้จากองค์ประกอบ	 4	 ประการ

ประกอบด้วย	 ผลการดำาเนินงานของกิจการด้าน

ความพึงพอใจของลูกค้า	 ผลการดำาเนินงานของ

กิจการด้านการดำาเนินการผลิตภายใน	 ผลการ

ดำาเนินงานของกิจการด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

และผลการดำาเนินงานของกิจการด้านการเงิน

ดังแสดงในภาพกรอบแนวคดิสำาหรับการวิจยัดงักลา่ว

วิธีดำ�เนินง�นวิจัย

	 ประชากรของการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	ผู้บริหาร

ฝ่ายบัญชีของกิจการอุตสาหกรรมในประเทศไทย	

จำานวน	 5,949	 คน	 ณ	 วันท่ี	 28	 มกราคม	 2560

(กรมโรงงานอุตสาหกรรม,	 เว็บไซต์	 2560)	 กลุ่ม

7 

 

การบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ ผลการด าเนินงานของกิจการ 

ดา้นการเงิน 

 

กรอบแนวคิดส าหรับการวจัิย 
จากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งงานวจิยัน้ีก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับการวจิยั ดงัน้ี 

ภาพ  1 กรอบแนวคิดส าหรับการวจิยั 

ตวัแปรตน้          ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 การบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ มีองคป์ระกอบ 3 ประการ ประกอบดว้ย การห่วงโซ่คุณค่า การตน้ทุนเป้าหมาย และ
การบัญชีแบบลีน มีผลกระทบต่อตัวแปรตาม คือ ผลการด าเนินงานของกิจการ ซ่ึงสามารถวดัได้จากองค์ประกอบ                
4 ประการ ประกอบดว้ย ผลการด าเนินงานของกิจการดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ ผลการด าเนินงานของกิจการดา้นการ
ด าเนินการผลิตภายใน ผลการด าเนินงานของกิจการดา้นนวตักรรมเพื่อการเรียนรู้ และ ผลการด าเนินงานของกิจการดา้น
การเงิน ดงัแสดงในภาพกรอบแนวคิดส าหรับการวจิยัดงักล่าว 

วธีิด าเนินงานวจัิย 
ประชากรของการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีของกิจการอุตสาหกรรมในประเทศไทย จ านวน 5,949 คน 

ณ วนัท่ี 28 มกราคม 2560 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, เวบ็ไซต ์2560) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชี
ของกิจการอุตสาหกรรมในประเทศไทย จ านวน 375 คน โดยการเปิดตาราง Krejcie และ Morgan เคร่ืองมือท่ีใช้ เป็น
แบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling)
โดยผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามจ านวน 375 ชุดไปยงัรายช่ือโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยจ่าหนา้ซองถึงผูบ้ริหาร
ฝ่ายบญัชี ในการน้ีมีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 213 คน คิดเป็นอตัราการตอบกลยัท่ีสมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ 56.80%  

แบบสอบถามจ าแนกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ขอ้มูลทัว่ไปของกิจการ จ านวน 3 ขอ้ การบริหารตน้ทุนเชิง          
กลยุทธ์มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นตวัแปรตน้ สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย การห่วงโซ่
คุณค่า จ านวน 5 ขอ้ การตน้ทุนเป้าหมาย จ านวน 5 ขอ้ และ การบญัชีแบบลีน จ านวน 5 ขอ้ ส าหรับผลการด าเนินงานของ

การห่วงโซ่คุณค่า 

การตน้ทุนเป้าหมาย 

การบญัชีแบบลีน 

ดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ 

ดา้นการด าเนินการผลิตภายใน 

ดา้นนวตักรรมเพื่อการเรียนรู้ 

ภ�พที่	1	กรอบแนวคิดสำาหรับการวิจัย

ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย	 ได้แก่	 ผู้บริหารฝ่ายบัญชี

ของกิจการอุตสาหกรรมในประเทศไทย	 จำานวน

375	คน	โดยการเปิดตาราง	Krejcie	และ	Morgan	

เครื่องมือที่ใช้	 เป็นแบบสอบถาม	 มีลักษณะเป็น

มาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	Scale)	 ใช้การสุ่ม

ตัวอย่างแบบง่าย	 (Simple	 Random	 Sampling)

โดยผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามจำานวน	 375	 ชุดไปยัง

รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย	 โดย

จ่าหน้าซองถึงผู้บริหารฝ่ายบัญชี	 ในการนี้มีผู้ตอบ

แบบสอบถามจำานวน	 213	 คน	 คิดเป็นอัตราการ

ตอบกลับที่สมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ	56.80	

	 แบบสอบถามจำาแนกเปน็	3	สว่น	ประกอบดว้ย	

ข้อมูลท่ัวไปของกิจการ	 จำานวน	 3	 ข้อ	 การบริหาร

ต้นทุนเชิงกลยุทธ์มาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	

Scale)	เปน็ตวัแปรตน้	สามารถจำาแนกออกเปน็	3	ดา้น

ประกอบด้วย	 การห่วงโซ่คุณค่า	 จำานวน	 5	 ข้อ

การต้นทุนเป้าหมาย	จำานวน	5	ข้อ	และ	การบัญชี
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แบบลีน	 จำานวน	 5	 ข้อ	 สำาหรับผลการดำาเนินงาน

ของกิจการมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	

เป็นตัวแปรตาม	 สามารถจำาแนกออกเป็น	 4	 ด้าน	

ประกอบด้วย	ด้านความพึงพอใจของลูกค้า	จำานวน	

4	ข้อ	ด้านการดำาเนินการผลิตภายใน	จำานวน	4	ข้อ	

ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้	 จำานวน	 4	 ข้อ	 และ	

ด้านการเงิน	จำานวน	4	ข้อ		

	 ผลการทดสอบความเท่ียงตรง	 โดยผ่าน

การพิจารณาเนื้อหาข้อคำาถามจากผู้เช่ียวชาญและ

หาค่าอำานาจจำาแนกเป็นรายข้อโดยใช้เทคนิค

Item-total	 correlation	 พบการบริหารต้นทุน

เชิงกลยุทธ์มีค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง	 0.938–	

0.940	และผลการดำาเนนิงานของกจิการ	อยูร่ะหวา่ง	

0.938–0.941	 และหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ

(Reliability	 test)	 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

(Alpha	Coefficient)	ตามวธิคีรอนบาค	(Cronbach)	

การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์มีค่าอำานาจจำาแนก

อยู่ระหว่าง	 0.773-0.872	 และผลการดำาเนินงาน

ของกิจการ	อยู่ระหว่าง	0.657–0.867	ตามลำาดับ

	 สถิตพรรณนาถูกใช้ ในการอธิบายความ

คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม	 โดยการทดสอบ

ผลกระทบของบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ต่อผล

การดำาเนินงานโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอย

อย่างง่าย	และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ	

ผลก�รวิจัย

	 ผู้บริหารฝ่ายบัญชี	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

(ร้อยละ	81.221)	อายุ	41-45	ปี	(ร้อยละ	42.254)	

ระดับการศึกษาสูงสุด	 ระดับปริญญาตรี	 (ร้อยละ	

63.380)	ประสบการณ์ในการทำางานมากกว่า	15	ปี	

(ร้อยละ	 63.380)	 และตำาแหน่งงานในปัจจุบันเป็น

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	 (ร้อยละ	 50.235)	 โดยกิจการ

ส่วนใหญ่เป็นบริษัทจำากัด	 (ร้อยละ	 83.568)	 มูลค่า

สินทรัพย์รวมมากกว่า	 600	 ล้านบาท	 (ร้อยละ

45.540)	 และมีจำานวนพนักงานมากกว่า	 600	 คน	

(ร้อยละ	40.845)	

 1.	 คว�มคดิเห็นเกีย่วกบัก�รบรหิ�รตน้ทนุ

เชิงกลยุทธ์

	 	 ผู้บริหารฝ่ายบัญชีมีความคิดเห็นด้วย

เกี่ยวกับการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์	 อยู่ในระดับ

มากทุกด้าน	ได้แก่

	 	 ด้านห่วงโซ่คุณค่า	 (
–
X 	 =	 3.942)	 โดย

เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 3	 ลำาดับ	 ดังนี้

กิจการมุ่งมั่นในการบริหารจัดการระบบสินค้า

คงคลังไปอย่างมีประสิทธิภาพ	(
–
X 	=	4.942)	กิจการ

ตระหนกัว่าความสามารถระบุกจิกรรมได้ ในทกุข้ันตอน

เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ	(
–
X 	=	3.995)	และกิจการ

มุ่งเน้นการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกระบวนการ

นำาเข้าวัตถดุิบทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

(
–
X 	=	3.929)

	 	 ด้านการต้นทุนเป้าหมาย	 (
–
X 	 =	 3.858)	

โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 3	 ลำาดับ	 ดังนี้		

กิจการมุ่งมั่นปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้มีต้นทุนต่ำาลง

แต่ยังคงรักษาหน้าท่ีการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้น

ไว้เหมือนเดิม	 (
–
X 	 =	 4.033)	 กิจการมุ่งเน้นกำาหนด

ราคาสินค้า	 โดยประมาณจากราคาที่ลูกค้ายินดีจ่าย

และใกล้เคียงกับคู่แข่งขัน	(
–
X 	=	3.934)	และกิจการ

ให้ความสำาคัญกับการนำามูลค่าทางวิศวกรรมเข้ามา

ช่วยในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการผลิต	 และ

แผนกผลติใหค้วามสำาคญักับการใชข้้อมูลจากรายงาน

ของแผนกบัญชีในการบริหารการผลิต	(
–
X 	=	3.783)

	 	 ด้านการบัญชีแบบลีน	 (
–
X 	 =	 3.511)

โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 3	 ลำาดับ	 ดังนี้		

กิจการสามารถวิเคราะห์ต้นทุนที่สะท้อนถึงผลการ

ดำาเนินงานที่แท้จริงได้	 (
–
X 	=	3.901)	กิจการมุ่งมั่น

ที่จะนำาเสนอรายงานโดยใช้คำาศัพท์ที่เหมาะสม

และเข้าใจง่าย	 (
–
X 	 =	 3.896)	 และกิจการสามารถ

คำานวณตน้ทนุทีเ่กดิขึน้จรงิของสนิคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็	

(
–
X 	=	3.623)
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 2.		ผลกระทบของก�รบริห�รต้นทุน

เชิงกลยุทธ์ต่อผลก�รดำ�เนินง�นของกิจก�ร

	 	 ผลกระทบของการบริหารต้นทุน

เชิงกลยุทธ์ต่อผลการดำาเนินงานของกิจการ

โดยรวม	 TPER	 =	 0.386+	 0.385VALC	 +

0.329TARG	 +	 0.183LEAN	 จากสมการที่ ได้นี้

สามารถพยากรณ์ผลการดำาเนินงานโดยรวม

ได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05

(F	=	99.750)	และค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์

ปรับปรุง	 (Adjusted	 R
2
)	 เท่ากับ	 0.583	 เมื่อนำา

ไปทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับ

ตัวแปรตาม	แสดงดังตารางต่อไปนี้

	 จากตาราง	1	พบว่า	การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

มีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดำาเนินงานโดยรวม

ของกิจการ	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05

จึงถือว่า	การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ด้านห่วงโซ่คุณค่า

การต้นทุนเป้าหมาย	และการบัญชีแบบลีน	สามารถ

พยากรณ์ผลการดำาเนินงานของกิจการโดยรวมได้น่ันเอง

	 ผลกระทบของการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

ต่อผลการดำาเนินงานของกิจการด้านลูกค้า

CPER	 =	 0.804	 +	 0.297VALC	 +	 0.380TARG

+	0.144LEAN	จากสมการที่ได้นี้	สามารถพยากรณ์

ผลการดำาเนินงานด้านลูกค้าได้อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 (F	 =	 61.361)	 และค่า

สมัประสทิธิข์องการพยากรณป์รบัปรงุ	(Adjusted	R
2
)

เท่ากับ	 0.461	 เมื่อนำาไปทดสอบความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม	 แสดงดังตาราง

ต่อไปนี้

9 

 
2. ผลกระทบของการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ต่อผลการด าเนินงานของกจิการ 

   ผลกระทบของการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ต่อผลการด าเนินงานของกิจการโดยรวม TPER = 0.386+ 
0.385VALC + 0.329TARG + 0.183LEAN จากสมการท่ีได้น้ี สามารถพยากรณ์ผลการด าเนินงานโดยรวม  ได้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (F = 99.750) และค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรับปรุง (Adjusted R2) เท่ากบั 0.583 เม่ือ
น าไปทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม แสดงดงัตารางต่อไปน้ี 

ตาราง  1 ผลกระทบของการบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ต่อผลการด าเนินงานของกิจการโดยรวม 

 
การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 

ผลการด าเนินงานของกจิการโดยรวม 
(TPER) 

t Stat P-value 
สัมประสิทธ์ิ 
การถดถอย 

ความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน 

Intercept 0.386 0.200 1.927 0.055* 

ห่วงโซ่คุณค่า (VALC) 0.385 0.069 5.561 0.000*** 

การตน้ทุนเป้าหมาย (TARG) 0.329 0.073 4.491 0.000*** 

การบญัชีแบบลีน (LEAN) 0.183 0.059 3.096 0.002*** 

F = 99.750 Adj R2 = 0.583 
*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 

  จากตาราง  1 พบว่า การบริหารตน้ทุนเชิงกลยุทธ์มีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของ
กิจการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จึงถือวา่ การบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ดา้นห่วงโซ่คุณค่า การตน้ทุนเป้าหมาย 
และการบญัชีแบบลีน สามารถพยากรณ์ผลการด าเนินงานของกิจการโดยรวมไดน้ัน่เอง 

  ผลกระทบของการบริหารตน้ทุนเชิงกลยุทธ์ต่อผลการด าเนินงานของกิจการดา้นลูกคา้ CPER = 0.804 + 
0.297VALC + 0.380TARG + 0.144LEAN จากสมการท่ีได้น้ี สามารถพยากรณ์ผลการด าเนินงานด้านลูกค้าได้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (F = 61.361) และค่าสมัประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรับปรุง (Adjusted R2) เท่ากบั 0.461 เม่ือ
น าไปทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม แสดงดงัตารางต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 
 

t-stat p-value

ต�ร�งที่	1	 ผลกระทบของการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ต่อผลการดำาเนินงานของกิจการโดยรวม
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ต�ร�งท่ี	3	 ผลกระทบของการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ต่อผลการดำาเนินงานของกิจการด้านการดำาเนิน

	 	 การผลิตภายใน

10 

 

ตาราง  2  ผลกระทบของการบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ต่อผลการด าเนินงานของกิจการดา้นลูกคา้ 
 

การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 
ผลการด าเนินงานของกจิการ 

ด้านลูกค้า (CPER) 
t Stat P-value 

สัมประสิทธ์ิการ
ถดถอย 

ความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน 

Intercept 0.804 0.235 3.425 0.001*** 

ห่วงโซ่คุณค่า (VALC) 0.297 0.081 3.662 0.000*** 

การตน้ทุนเป้าหมาย (TARG) 0.380 0.086 4.419 0.000*** 

การบญัชีแบบลีน (LEAN) 0.144 0.069 2.075 0.039** 

F = 61.361 Adj R2 = 0.461 
*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   **  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    

จากตาราง 2 พบวา่ การบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์มีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานดา้นลูกคา้อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณา พบว่า การบริหารตน้ทุนเชิงกลยุทธ์ดา้นห่วงโซ่คุณค่า การตน้ทุนเป้าหมาย 
และการบญัชีแบบลีน สามารถพยากรณ์ผลการด าเนินงานของกิจการดา้นลูกคา้ไดน้ัน่เอง 

ผลกระทบของการบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ต่อผลการด าเนินงานของกิจการดา้นการด าเนินการผลิตภายใน 
IPER = 0.088+ 0.523VALC + 0.296TARG + 0.151LEAN จากสมการท่ีไดน้ี้ สามารถพยากรณ์ผลการด าเนินงานดา้นการ
ด าเนินการผลิตภายในไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (F = 65.624) และ ค่าสมัประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรับปรุง 
(Adjusted R2) เท่ากบั 0.478 เม่ือน าไปทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม แสดงดงัตารางต่อไปน้ี 

ตาราง  3  ผลกระทบของการบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ต่อผลการด าเนินงานของกิจการดา้นการด าเนินการผลิตภายใน 
 

การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 
ผลการด าเนินงานของกจิการ 

ด้านการด าเนินการผลติภายใน (IPER) 
t Stat P-value 

สัมประสิทธ์ิการ
ถดถอย 

ความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน 

Intercept 0.088 0.270 0.328 0.743 

ห่วงโซ่คุณค่า (VALC) 0.523 0.093 5.608 0.000*** 

การตน้ทุนเป้าหมาย (TARG) 0.296 0.099 2.999 0.003*** 

การบญัชีแบบลีน (LEAN) 0.151 0.080 1.894 0.060* 
F = 65.624 Adj R2 = 0.478 

*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 

t-stat p-value
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ตาราง  2  ผลกระทบของการบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ต่อผลการด าเนินงานของกิจการดา้นลูกคา้ 
 

การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 
ผลการด าเนินงานของกจิการ 

ด้านลูกค้า (CPER) 
t Stat P-value 

สัมประสิทธ์ิการ
ถดถอย 

ความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน 

Intercept 0.804 0.235 3.425 0.001*** 

ห่วงโซ่คุณค่า (VALC) 0.297 0.081 3.662 0.000*** 

การตน้ทุนเป้าหมาย (TARG) 0.380 0.086 4.419 0.000*** 

การบญัชีแบบลีน (LEAN) 0.144 0.069 2.075 0.039** 

F = 61.361 Adj R2 = 0.461 
*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   **  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    

จากตาราง 2 พบวา่ การบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์มีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานดา้นลูกคา้อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณา พบว่า การบริหารตน้ทุนเชิงกลยุทธ์ดา้นห่วงโซ่คุณค่า การตน้ทุนเป้าหมาย 
และการบญัชีแบบลีน สามารถพยากรณ์ผลการด าเนินงานของกิจการดา้นลูกคา้ไดน้ัน่เอง 

ผลกระทบของการบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ต่อผลการด าเนินงานของกิจการดา้นการด าเนินการผลิตภายใน 
IPER = 0.088+ 0.523VALC + 0.296TARG + 0.151LEAN จากสมการท่ีไดน้ี้ สามารถพยากรณ์ผลการด าเนินงานดา้นการ
ด าเนินการผลิตภายในไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (F = 65.624) และ ค่าสมัประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรับปรุง 
(Adjusted R2) เท่ากบั 0.478 เม่ือน าไปทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม แสดงดงัตารางต่อไปน้ี 

ตาราง  3  ผลกระทบของการบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ต่อผลการด าเนินงานของกิจการดา้นการด าเนินการผลิตภายใน 
 

การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 
ผลการด าเนินงานของกจิการ 

ด้านการด าเนินการผลติภายใน (IPER) 
t Stat P-value 

สัมประสิทธ์ิการ
ถดถอย 

ความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน 

Intercept 0.088 0.270 0.328 0.743 

ห่วงโซ่คุณค่า (VALC) 0.523 0.093 5.608 0.000*** 

การตน้ทุนเป้าหมาย (TARG) 0.296 0.099 2.999 0.003*** 

การบญัชีแบบลีน (LEAN) 0.151 0.080 1.894 0.060* 
F = 65.624 Adj R2 = 0.478 

*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 

t-stat p-value

ต�ร�งที่	2	 ผลกระทบของการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ต่อผลการดำาเนินงานของกิจการด้านลูกค้า

	 จากตาราง	 2	 พบว่า	 การบริหารต้นทุน

เชงิกลยทุธม์ผีลกระทบเชิงบวกต่อผลการดำาเนินงาน

ด้านลูกค้าอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05

เมื่อพิจารณา	 พบว่า	 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

ดา้นหว่งโซค่ณุคา่	การตน้ทนุเปา้หมาย	และการบญัชี

แบบลีน	 สามารถพยากรณ์ผลการดำาเนินงานของ

กิจการด้านลูกค้าได้นั่นเอง

	 ผลกระทบของการบรหิารตน้ทนุเชงิกลยทุธต์อ่

ผลการดำาเนนิงานของกจิการดา้นการดำาเนนิการผลติ

ภายใน	IPER	=	0.088+	0.523VALC	+	0.296TARG	

+	0.151LEAN	จากสมการที่ได้นี้	สามารถพยากรณ์

ผลการดำาเนินงานด้านการดำาเนินการผลิตภายในได้

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	(F	=	65.624)

และค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง

(Adjusted	 R
2
)	 เท่ากับ	 0.478	 เมื่อนำาไปทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม

แสดงดังตารางต่อไปนี้
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ต�ร�งที่	4	 ผลกระทบของการบรหิารตน้ทนุเชงิกลยทุธ์ตอ่ผลการดำาเนนิงานของกจิการดา้นนวตักรรมและ

การเรียนรู้

			จากตาราง	4	พบวา่	การบรหิารต้นทนุเชงิกลยุทธม์ี

ผลกระทบเชงิบวกตอ่ผลการดำาเนนิงานด้านนวตักรรม

และการเรียนรู้	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ

0.05	 เมื่อพิจารณา	 พบว่า	 การบริหารต้นทุนเชิง

กลยุทธ์ด้านห่วงโซ่คุณค่า	การต้นทุนเป้าหมาย	และ

การบญัชแีบบลนี	สามารถพยากรณผ์ลการดำาเนนิงาน

ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ได้นั่นเอง

	 เมื่อพจิาณาในรายละเอยีดผลการดำาเนนิงาน

ด้านการเงิน	 จะพบสมการพยากรณ์การบริหาร

ต้นทุนเชิงกลยุทธ์	 FPER	 =	 0.872+	 0.296VALC	

+	 0.255TARG	 +	 0.228LEAN	 จากสมการที่ได้นี้

สามารถพยากรณ์ผลการดำาเนินงานด้านการเงินได้

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	(F	=	34.414)	

และค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง

(Adjusted	 R
2
)	 เท่ากับ	 0.321	 เมื่อนำาไปทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม

แสดงดังตารางต่อไปนี้
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จากตาราง 3 พบว่า การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์มีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานด้านการ

ด าเนินการผลิตภายใน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณา พบวา่ การบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ห่วงโซ่คุณค่า 
และการตน้ทุนเป้าหมายสามารถพยากรณ์ผลการด าเนินงานดา้นการด าเนินการผลิตภายใน ไดน้ัน่เอง 

ผลกระทบของการบญัชีแบบลีนต่อผลการด าเนินงานของกิจการดา้นนวตักรรมและการเรียนรู้ LPER = -
0.222+ 0.424VALC + 0.385TARG + 0.209LEAN จากสมการท่ีไดน้ี้ สามารถพยากรณ์ผลการด าเนินงานดา้นนวตักรรม
และการเรียนรู้  ได้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F = 79.773) และค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรับปรุง 
(Adjusted R2) เท่ากบั 0.527 เม่ือน าไปทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม แสดงดงัตารางต่อไปน้ี 

ตาราง  4   ผลกระทบของการบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ต่อผลการด าเนินงานของกิจการดา้นนวตักรรมและการเรียนรู้ 
การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ ผลการด าเนินงานของกจิการ 

ด้านนวตักรรมและการเรียนรู้ (LPE) 
t Stat P-value 

สัมประสิทธ์ิการ
ถดถอย 

ความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน 

Intercept -0.222 0.254 -0.874 0.383 

ห่วงโซ่คุณค่า (VALC) 0.424 0.088 4.826 0.000*** 

การตน้ทุนเป้าหมาย (TARG) 0.385 0.093 4.144 0.000*** 

การบญัชีแบบลีน (LEAN) 0.209 0.075 2.786 0.006*** 
F = 79.773 Adj R2 = 0.527 

*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01    

จากตาราง 4  พบวา่ การบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์มีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานดา้นนวตักรรม
และการเรียนรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณา พบวา่ การบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ดา้นห่วงโซ่คุณค่า                 
การตน้ทุนเป้าหมาย และการบญัชีแบบลีน สามารถพยากรณ์ผลการด าเนินงานดา้นนวตักรรมและการเรียนรู้ไดน้ัน่เอง 

เม่ือพิจาณาในรายละเอียดผลการด าเนินงานดา้นการเงิน จะพบสมการพยากรณ์การบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ 
FPER = 0.872+ 0.296VALC + 0.255TARG + 0.228LEAN  จากสมการท่ีได้น้ี สามารถพยากรณ์ผลการด าเนินงานดา้น
การเงินไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (F = 34.414) และค่าสมัประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรับปรุง (Adjusted R2) 
เท่ากบั 0.321 เม่ือน าไปทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม แสดงดงัตารางต่อไปน้ี 

 

 

 

 

t-stat p-value

	 จากตาราง	 3	 พบว่า	 การบริหารต้นทุน

เชงิกลยทุธม์ผีลกระทบเชิงบวกต่อผลการดำาเนินงาน

ด้านการดำาเนินการผลิตภายใน	 อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	เมื่อพจิารณา	พบวา่	การบรหิาร

ต้นทุนเชิงกลยุทธ์ห่วงโซ่คุณค่า	 และการต้นทุน

เป้าหมาย	 สามารถพยากรณ์ผลการดำาเนินงาน

ด้านการดำาเนินการผลิตภายใน	ได้นั่นเอง

	 ผลกระทบของการบัญชีแบบลีนต่อผลการ

ดำาเนินงานของกิจการด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

LPER	=	-0.222+	0.424VALC	+	0.385TARG	+	

0.209LEAN	 จากสมการที่ได้นี้	 สามารถพยากรณ์

ผลการดำาเนินงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

ไดอ้ยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	(F	=	79.773)

และค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง

(Adjusted	 R
2
)	 เท่ากับ	 0.527	 เมื่อนำาไปทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม

แสดงดังตารางต่อไปนี้
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ต�ร�งที่	5	 ผลกระทบของการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ต่อผลการดำาเนินงานของกิจการด้านการเงิน			

ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันที่รุนแรงและมีความ

ไม่แน่นอนด้านสภาพแวดล้อมธุรกิจ	 โดยแผนก

ออกแบบผลิตภัณฑ์	 และแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์

จะมสีว่นรว่มสำาคญัในการประยกุต์ใชก้ารบรหิารตน้ทนุ

	 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ

ของการบริหารต้นทุนกับผลการดำาเนินงาน	 พบว่า

การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อผลการ

ดำาเนินงานของกิจการ	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	

Alsoboa	 et	 al.	 (2015)	 ที่พบว่าการบริหารต้นทุน

เชิงกลยุทธ์มีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของ

ธุรกิจในจอร์แดน	 และผลการวิจัย	 ของ	 รัณย์รดา

พนัทน	กญัญมน	วทิยภมู	ิและ	วราพร	เปรมพาณชินกุลู

(2557)	 ซึ่งพบว่า	 การประยุกต์ ใช้ต้นทุนเป้าหมาย

ด้านวางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์	 ด้านต้นทุน

เป้าหมาย	และด้านวิศวกรรมมูลค่า	มีความสัมพันธ์

และผลกระทบเชงิบวกกบัประสทิธภิาพการดำาเนนิงาน

โดยรวม	นอกจากนี้ผลการวิจัยดังกล่าวยังสนับสนุน

กุลชญา	แว่นแก้ว	(2559)	และ	ภชัญาภรณ	์การบรรจง,	

ญานนิท	์ตัง้ภญิโญพฒุคิณุ,	และ	ขจติ	กอ้นทอง	(2556)	

ไตรรงค์	สวัสดิกุล	และ	นภาภรณ์	พลนิกรกิจ	(2561)	

	 จากตาราง	 5	 พบว่า	 การบริหารต้นทุนเชิง

กลยุทธ์มีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดำาเนินงาน

ด้านการเงิน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	

(F	=	34.414)	และค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์

ปรบัปรงุ	(Adjusted	R
2
)	เทา่กบั	0.321	เมื่อพจิารณา	

พบวา่	การบรหิารต้นทุนเชิงกลยทุธ์ด้านหว่งโซค่ณุคา่	

การต้นทุนเป้าหมาย	และการบัญชีแบบลีน	สามารถ

พยากรณก์ารผลการดำาเนนิงานดา้นการเงนิไดน้ัน่เอง

อภิปร�ยผล

	 ผู้บริหารดา้นการบญัชีของกิจการอตุสาหกรรม

ไทยมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการประยุกต์ ใช้

การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ ในประเทศไทยอยู่ใน

ระดับมาก	ท้ังสามด้าน	ประกอบด้วย	ด้านห่วงโซ่คุณค่า

การต้นทุนเป้าหมาย	และการบัญชีแบบลีน	ผลการศึกษา

ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 Monvika	

Phadoongsitthi	 (2003)	 พบว่า	 มีการประยุกต์ใช้

การบรหิารต้นทนุขัน้สงูในประเทศไทย	ดงันัน้	อนมุาน

ได้ว่า	 อุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการประยุกต์ใช้

การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์	คือ	การควบคุมต้นทุน
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ตาราง 5 ผลกระทบของการบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ต่อผลการด าเนินงานของกิจการดา้นการเงิน 
 

การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 
ผลการด าเนินงานของกจิการด้าน

การเงนิ (FPER) 
t Stat P-value 

สัมประสิทธ์ิการ
ถดถอย 

ความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน 

Intercept 0.872 0.294 2.969 0.003*** 

ห่วงโซ่คุณค่า (VALC) 0.296 0.102 2.909 0.004*** 

การตน้ทุนเป้าหมาย (TARG) 0.255 0.108 2.374 0.018*** 

การบญัชีแบบลีน (LEAN) 0.228 0.087 2.634 0.009*** 
F = 34.414Adj R2 = 0.321 

*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01    

จากตาราง 5 พบวา่ การบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์มีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานดา้นการเงิน อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (F = 35.414) และค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรับปรุง (Adjusted R2) เท่ากบั 0.321 
เม่ือพิจารณา พบว่า การบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ดา้นห่วงโซ่คุณค่า การตน้ทุนเป้าหมาย และการบญัชีแบบลีน สามารถ
พยากรณ์การผลการด าเนินงานดา้นการเงินไดน้ัน่เอง 

อภิปรายผล 
ผูบ้ริหารดา้นการบญัชีของกิจการอุตสาหกรรมไทยมีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบั การประยกุตใ์ชก้ารบริหารตน้ทุน

เชิงกลยทุธ์ในประเทศไทยอยูใ่นระดบัมาก ทั้งสามดา้น ประกอบดว้ย ดา้นห่วงโซ่คุณค่า การตน้ทุนเป้าหมาย และการบญัชี
แบบลีน ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ Phadoongsitthi (2003) พบว่า มีการประยุกต์ใช้การบริหาร
ตน้ทุนขั้นสูงในประเทศไทย ดงันั้น อนุมานไดว้า่ อุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการประยกุตใ์ชก้ารบริหารตน้ทุนเชิงกล
ยทุธ์ คือ การควบคุมตน้ทุนในสถานการณ์ท่ีมีการแข่งขนัท่ีรุ่นแรงและมีความไม่แน่นอนดา้นสภาพแวดลอ้มธุรกิจ  โดย
แผนกออกแบบผลิตภณัฑ ์และแผนกพฒันาผลิตภณัฑจ์ะมีส่วนร่วมส าคญัในการประยกุตใ์ชก้ารบริหารตน้ทุน 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์และผลกระทบของการบริหารตน้ทุนกับผลการด าเนินงาน พบว่า การบริหาร
ตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของกิจการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Alsoboa และคณะ (2015) ท่ีพบวา่การ
บริหารตน้ทุนเชิงกลยุทธ์มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจในจอร์แดน และผลการวิจยั ของ รัณยร์ดา พนัทน 
กญัญมน วิทยภูมิ และ วราพร เปรมพาณิชนุกูล (2557) ซ่ึงพบวา่ การประยกุตใ์ชต้น้ทุนเป้าหมายดา้นวางแผนและออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ ด้านตน้ทุนเป้าหมาย และดา้นวิศวกรรมมูลค่า มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานโดยรวม  นอกจากน้ีผลการวิจยัดงักล่าวยงัสนบัสนุน กุลชญา แวน่แกว้ (2559) และ ภชัญาภรณ์ การบรรจง ญา
นินท์ ตั้ งภิญโญพุฒิคุณ และ ขจิต ก้อนทอง (2556) ไตรรงค์ สวสัดิกุล และ นภาภรณ์ พลนิกรกิจ (2561) ซ่ึงล้วนพบ 
ผลกระทบของการบริหารตน้ทุนท่ีมีต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจเช่นกนั จะเห็นไดว้า่ผลการศึกษาน้ียืนยนั

t-stat p-value
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ซึ่งล้วนพบ	 ผลกระทบของการบริหารต้นทุนที่มีต่อ

ความสำาเร็จในการดำาเนินงานของธุรกิจเช่นกัน

จะเห็นได้ว่าผลการศึกษาน้ียืนยันงานวิจัยในอดีต

เกีย่วกบัการประยกุต์ใชก้ารต้นทนุเป้าหมายซึง่สง่ผล

เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการดำาเนินงาน	 และผล

การศึกษานี้ยังยืนยันว่า	 การวัดผลการดำาเนินงานที่

ไม่ใช่การเงินเป็นตัวชี้วัดแบบนำา	ในขณะที่การวัดผล

การดำาเนินงานด้านการเงินเป็นตัวชี้วัดแบบตาม

ดังนั้น	 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์นี้ ในการให้ความรู้และสนับสนุนกิจการ

ที่ประยุกต์ ใช้การต้นทุนเป้าหมายให้ประสบความ

สำาเร็จ	 ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อกิจการนั้นๆ	 แล้ว

ผลงานดังกล่าวยังส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขัน

ของประเทศไทยอีกด้วย

	 จากผลการวิจัยดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า

การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือสำาคัญ

ในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อตอบสนองต่อ

สภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

จะเห็นได้ว่าการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ ได้ถูก

ยอมรับถึงความจำาเป็นและสำาคัญ	 โดยมีการนำาไป

ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย	 เนื่องจากเป็นเครื่องมือ

ท่ีช่วยให้การดำาเนินงานเกิดประสิทธิภาพตาม

ความต้องการของลูกค้า	 หลักการสำาคัญ	 คือ

เมื่อตลาดเป็นของผู้ซื้อ	 ผู้ผลิตจะไม่สามารถกำาหนด

ราคาขายได้ตามที่ต้องการ	 ผู้ผลิตจำาต้องกำาหนด

ราคาตามผู้ซื้อทำาให้การประยุกต์ ใช้ห่วงโซ่คุณค่า

การต้นทุนเป้าหมาย	 และการบัญชีแบบลีน	 มีความ

จำาเป็นเพื่อให้กิจการสามารถประสบความสำาเร็จ

ตามที่คาดหวังได้

ข้อเสนอแนะ

	 การวิจัยการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

ในอนาคตอาจศึกษากลุ่มตัวอย่างจากกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม	รวมถึงกิจการสตาร์ทอัพ

ที่อาจมีวิธีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอ้มทีอ่าจแตกตา่งจากกจิการอตุสาหกรรม	

ผลการศึกษานั้นอาจนำาไปใช้ ในการประยุกต์ ใช้การ

บรหิารตน้ทนุเชงิกลยทุธท์ีเ่หมาะสมในแตล่ะประเภท

กิจการได้

	 ผูบ้รหิารดา้นการบญัชขีองกจิการอตุสาหกรรม

ไทยนอกจากมคีวามคดิเหน็ดว้ยเกีย่วกบัการประยกุต์ใช้

การบรหิารตน้ทนุเชงิกลยทุธแ์ลว้	ควรทำาการวางแผน

และควบคมุใหม้กีารประยกุต์ใชเ้ทคนคิทางการบรหิาร

ต้นทุนท่ีเหมาะสมเพื่อให้กิจการสามารถดำาเนินงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของลูกค้าได้

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำาผลการ

ศึกษานี้ ไปเป็นหลักฐานสนับสนุนในการให้

คำาแนะนำาการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ ให้สามารถ

นำาไปประยุกต์ ใช้ ในอุตสาหกรรม	 ซ่ึงนอกจากช่วย

เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกิจการ

ในอุตสาหกรรมแล้วยังส่งผลต่อศักยภาพในการ

แข่งขันของประเทศในภาพรวมอีกด้วย
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