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บทคดัย่อ 

 การศึกษาปัจจัย ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจในห่วงโซ่ อุปทานต ารา เ รียนของอาจารย์                           
ในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 2 วตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ 1.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบต่อการตดัสินใจในการผลิตต าราเรียนของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ 2.เพื่อศึกษา
ขั้นตอนการการจดัพิมพผ์ลงาน/ต าราเรียนของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในการศึกษาคร้ังน้ี
กลุ่มตวัอยา่งคือ อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 165 คน โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive Method) และเชิงปริมาณ (Quantitative) รวมทั้งการใช้แบบจ าลอง Logistic Regression 
ในการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจผลิตต าราเรียนของอาจารย์ทั้งในอดีต 
ปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคตต่อไป 
 ส าหรับผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์แรก พบว่าข้อมูลทั่วไปของอาจารย์ท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงมีอายุระหวา่ง 41 - 50 ปี ซ่ึงระดบัการศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบั
ปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการพบว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในระดบัอาจารย ์รองลงมา คือ ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ซ่ึงในอดีตพบวา่ส่วนมากแลว้อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ไม่เคยผลิตต าราเรียนเลย 
แมก้ระทัง่ปัจจุบนัไม่ไดผ้ลิตต าเรียนเช่นกนั แต่แนวโน้มการผลิตต าราเรียนในอนาคตของอาจารย์
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มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบวา่มีแนวโนม้ท่ีจะด าเนินการผลิตต าราเรียนมากกวา่ท่ีจะไม่ผลิตต าราเรียน 
ส าหรับผลการศึกษาประโยชน์ส่วนเพิ่มดา้นวิชาการ อาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่จะให้ความส าคญั
ระดบัมากท่ีสุดในการผลิตต าราเรียนเพื่อยกระดบัความรู้ความสามารถ ส าหรับการศึกษาดา้นตน้ทุน
ส่วนเพิ่ม พบว่าอาจารย์จะให้ความส าคญัอยู่ในระดับมากทั้งสามด้านได้แก่ ด้านการเตรียมการ,             
การผลิต และกระจายสินคา้ 
 โดยผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจผลิตต าราเรียนในอดีตของอาจารย ์ไดแ้ก่ อายุ 
ต  าแหน่งทางวิชาการ และความยุ่งยากในการเตรียมการผลิตต าราเรียน ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจผลิตต าราเรียนในปัจจุบนัของอาจารย ์คือ อายุ , การผลิตต าราเรียนเพื่อยกระดบัการเรียน        
การสอน, รายไดแ้ละผลตอบแทนทางวิชาการ และความพยายามในการกระจายสินคา้ โดยปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจผลิตต าราเรียนในอนาคตของอาจารย ์ไดแ้ก่ อายุ, การผลิตต าราเรียนเพื่อยกระดบั
การเรียนการสอน, ความพยายามในการกระจายสินคา้ และความยุง่ยากในการกระจายสินคา้ 
 

 ส าห รับผลการ ศึกษา ตามวัต ถุประสงค์ ท่ีสอง  พบว่ าก ารสัมภาษ ณ์ส านักพิ มพ์
มหาวิทยาลัย เ ชียงใหม่  เ ก่ี ยวกับการผลิตต ารา เ รียนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ดา้นการเตรียมการผลิตต าราเรียน มีปัจจยัท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค 3 ปัจจยั 
ไดแ้ก่ 1.ปัจจยัท่ีเกิดข้ึนกบัอาจารย ์2.ปัจจยัดา้นผลตอบแทน และ 3.ปัจจยัในดา้นการจดัท าต าราเรียน         
ท่ีเก่ียวกบัรูปภาพการน าเสนอ 
 ดา้นการผลิตต าราเรียน ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดใ้ห้ความเห็นวา่มกัไม่พบปัญหา
ในกระบวนการน้ี เน่ืองจากขั้นตอนการผลิตต าราเรียนหรือผลงานวิชาการจะมีกฎ ระเบียบท่ีชดัเจน 
โดยอาจารย์สามารถจดัท ารูปเล่มจากร้านค้าหรือโรงพิมพ์ โดยต้องมีการแก้ไขให้เหมาะสมตาม           
ท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ 
 ดา้นการกระจายสินคา้ ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ไดพ้ิจารณาวา่ตลาดในการกระจาย
สินคา้ยงัแคบเกินไป ท าให้ยอดขายสินคา้ค่อนขา้งคงท่ี เน่ืองจากยงัไม่สามารถเปิดตลาดใหม่ ๆ ได้ 
ด้วยข้อจ ากัดในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบองค์กรท่ีเป็นหน่วยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัย              
ท าใหด้า้นการบริหารงานยงัไม่ไดท้  างานเชิงธุรกิจมากนกั โดยส่วนใหญ่แลว้จะด าเนินการเพื่อเผยแพร่
ผลงานอาจารยม์ากกวา่แสวงหาก าไร 
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ABSTRACT 

 This study on the factors affecting faculty members’ decision making in the textbook supply 
chain, the case of Chiang Mai University, has two objectives: 1) to understand the factors determining 
the decision of faculty members of Chiang Mai University to produce textbooks, and 2) to probe into 
the process to publish technical papers/textbooks written by CMU faculty members.  The information 
for the present investigation was collected from 165 samples of CMU faculty members.                              
Both descriptive and quantitative methods were used for the analysis particularly the application of 
logistic regression technique for analysis of factors affecting faculty members’ decision in the past, 
at present, and in the future to produce textbooks. 
 From the information on general personal background, it was found that the majority of 
questionnaire respondents were characterized as female, 41 – 50 years old, with the highest 
educational attainment at doctorate degree level, and in most cases holding the academic position as 
lecturer followed by assistant professor. Most samples under study revealed, up to the present, they 
had not yet produced any textbook. However, in the future, their likelihood to produce textbooks 
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would be greater than otherwise.  From the investigation on the marginal gain in terms of academic 
benefit from textbook production, the CMU faculty members appeared to place primary importance 
on the advancement in their knowledge and scholastic capability.  Meanwhile, the examination on the 
marginal cost of textbook production venture revealed that the faculty members gave very high 
consideration to the factors of textbook preparation, textbook production, and market distribution. 
 To answer the second objective of the present study, an interview was made with personnel 
of Chiang Mai University Press regarding the publication of textbooks and technical papers written 
by CMU faculty members.  It was found that there were three main factors giving rise to problems 
and obstacles in the preparation to produce textbooks including 1) the personal factor on the part of 
faculty members themselves, 2) the factor of economic return, and 3) the factor concerning the 
presentation of pictures and other illustrations in the textbooks. 
 Generally, Chiang Mai University Press has confronted no problem in the process of 
producing textbooks written by CMU faculty members as clear rules and regulations have been 
established on the procedures for the preparation and production of technical papers/textbooks.  
Individual faculty member can get the printing shop or printing house to lay out the printing format 
for the book and make adjustment appropriately as required by the author. 
 In the aspect of market distribution, Chiang Mai University Press considered the textbook 
market was quite narrow giving rise to a rather stable sale volume.  This is due to its inability to open 
new market which is in turn consequential to its limited function as an organ of Chiang Mai 
University.  Thus, Chiang Mai University Press so far has been operated not so much for business 
interest but mostly for the publication of outputs of CMU faculty members rather than for profit. 
 
 
 
 
 
 
 

 


