
 

 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสินใจในห่วงโซ่อุปทานต าราเรียน
ของอาจารย์ในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่                 

 
 
 

 
มัลลกิา ริมสกลุ 

 
 
 

 
เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ 

 
 
 

 
บัณฑติวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
กนัยายน 2558



 

ก 
 

ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจในห่วงโซ่อุปทานต าราเรียนของอาจารย์                         
ในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 

 
มัลลกิา ริมสกุล 

 
 
 
 
 

 
การค้นคว้าแบบอสิระนี้เสนอต่อมหาวทิยาลัยเชียงใหม่เพือ่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตาม 

หลกัสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 
 
 
 

 
บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กนัยายน 2558



rTo 6's fi fi nr a s,i o n r : fio ? ul o1 u # a sI qi o rJ vr r u r.i r : r t? s u

uo { o ro r: rilullrn?vrsrffsrfi s fl mil

lJnanl 5ildflaq

9) 9) a Xuv- ^ oAo 9ru dr r A 4 v
n1:nufli'rt[uuo6f:yu t9t:1.ln]:fln'l:6n't0uxJ9rtl.tuu[lJud?u14ui10{fl'l:flfiu'r9r1tJfinfldgr:qq

il3 su il r re: u f, fl 'r der : ru r.r'r u-ar fr-qr

nilvfl::tJR-l:dou
drd

Fl EUv fi :5 rJfl 1 5 ?t1J : RU r

"*/4>I
(o.o:.qrmu firuaru)

(o.Fr :.'Ifl fv u^qa dj r 1: ofy

(o.rr :.oqnrn rarfrar:nrn d)

*[n,,un,,
1r.re.or :. grfi u: 6 furl iyel ;

fl:5lJfl]:

aAa r

otSuYtil:nu'l:

tA ,a
ar:uYr1I:nu15

29 nuu]uu 2558

AAJ
o fr cr dmEr ollLu rTm srii'urfi urlu ri



 

ค 
 

กติตกิรรมประกาศ 
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         มลัลิกา ริมสกุล 



 

ง 
 

หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในห่วงโซ่อุปทานต าราเรียน
     ของอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

ผู้เขียน     นางสาวมลัลิกา ริมสกุล 
 

ปริญญา     เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
 

คณะกรรมการทีป่รึกษา   อ.ดร.ไพรัช พิบูลยรุ่์งโรจน์ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
     อ.ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
     ผศ.ดร.ชูเกียรติ ชยับุญศรี  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ซ 
 

สารบญั 

หนา้ 

กิตติกรรมประกาศ ค 

บทคดัยอ่ภาษาไทย ง 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ฉ 

สารบาญตาราง ญ 

สารบาญภาพ ฐ 

บทท่ี 1 บทน า 

            1.1 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 1 
            1.2 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 6 
            1.3 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา 6 
            1.4 ขอบเขตของการศึกษา 7 
            1.5 นิยามศพัท ์ 7 

บทท่ี 2 กรอบแนวคิดทางทฤษฎีและเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

            2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
    2.1.1 ทฤษฎีตน้ทุนธุรกรรมทางเศรษฐศาสตร์           9                                                     
    2.1.2 การประมาณค่าแบบจ าลองถอดถอยท่ีมีตวัแปรตามเป็นตวัแปรหุ่น       10 
    2.1.3 แบบจ าลองโลจิท (Logit Model)           11 
 

            2.2 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง   12 
 
 

 



 

ฌ 
 

สารบญั (ต่อ) 

หนา้ 

บทท่ี 3 ระเบียบวธีิวจิยั 

            3.1 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 23 
            3.2 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา 24 
            3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 25 
            3.4 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล/ ขั้นตอนการศึกษา 25 

บทท่ี 4 ผลการศึกษา 

            4.1 ขั้นตอนการจดัพิมพผ์ลงาน/ต าราเรียนของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 28 
  4.2 ขอ้มูลทัว่ไปของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 30 
  4.3 ความคิดเห็นในการผลิตต าราเรียนของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 36 

 4.4 การประมาณค่าตามแบบจ าลอง Logit และแบบจ าลอง Regresion 38 
 

บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 50 
5.2 ขอ้เสนอแนะตามความคิดเห็นของอาจารยใ์นการตอบแบบสอบถาม 53 

 5.3 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 54 
5.4 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการท าวจิยัคร้ังต่อไป 54 

 

เอกสารอา้งอิง 55 

ภาคผนวก ก 59 

ภาคผนวก ข 62 

ประวติัผูเ้ขียน 67 

 



 

ญ 
 

สารบญัตาราง 

หนา้ 

ตารางท่ี 1.1 สรุปผลการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัไทย 10 อนัดบั ประจ าปี พ.ศ.2558 1 
  จาก QS Asia University Ranking, 2015 
ตารางท่ี 1.2 สรุปผลการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัไทย 10 อนัดบั จาก The Times Higher 3 
  Education World University Ranking, 2015 
ตารางท่ี 1.3 สรุปผลการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัไทย 10 อนัดบั จากส านกังานคณะกรรมการ 4 
  อุดมศึกษาของประเทศไทย 
ตารางท่ี 1.4 ผลงานทางวชิาการของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 5 
  - พ.ศ 2557 จ าแนกตามประเภท 
ตารางท่ี 1.5 สัดส่วนร้อยละผลงานทางวชิาการของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 5 
  พ.ศ.2553 - พ.ศ.2557 จ าแนกตามประเภท 
ตารางท่ี 2.1 ความแตกต่างระหวา่งต ารา, เอกสารประกอบการสอน, เอกสารค าสอน, หนงัสือ 16 
ตารางท่ี 2.2 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 17 
ตารางท่ี 2.3 บญัชีอตัราเงินเดือนพนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการประเภทอาจารย์ 19 
ตารางท่ี 2.4 บญัชีเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งสายวชิาการ 19 
ตารางท่ี 2.5 แสดงผลงานวชิาการของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ท่ีจ  าหน่ายกบัศูนยห์นงัสือ 21 
  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  าแนกตามกลุ่มสาขาวชิา ปี พ.ศ. 2558 
ตารางท่ี 2.6 แสดงผลงานต าราเรียนของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ท่ีจ  าหน่ายกบัศูนยห์นงัสือ 21 
  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  าแนกตามกลุ่มสาขาวชิา ปี พ.ศ. 2558 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 30 
ตารางท่ี 4.2 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ 30 
ตารางท่ี 4.3 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามคณะท่ีสังกดัฯ 31 
ตารางท่ี 4.4 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 32 
ตารางท่ี 4.5 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 32 
 
 



 

ฎ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางท่ี 4.6   จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ 33 
ตารางท่ี 4.7   จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพ 33 
ตารางท่ี 4.8   จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามในอดีตเคยจดัท าต าราหรือไม่ 34 
ตารางท่ี 4.9   จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจุบนัไดจ้ดัท าต าราหรือไม่ 34 
ตารางท่ี 4.10  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการใชต้  าราเรียนประกอบ 35 
  การเรียนการสอน 
ตารางท่ี 4.11  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการใชต้  าราเรียนแบบใด 35 
   ในการประกอบการเรียนการสอน 
ตารางท่ี 4.12   ความถ่ีและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามความคิดเห็นในการผลิต 36 
    ต  าราเรียนดา้นประโยชน์ส่วนเพิ่ม 
ตารางท่ี 4.13   ความถ่ีและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามความคิดเห็นในการผลิต 37 
    ต  าราเรียนดา้นตน้ทุนส่วนเพิ่ม 
ตารางท่ี 4.14   การทดสอบการกระจายขอ้มูลแบบปกติ (Normality Test) ของการผลิตต าราเรียน 38 
      ในอดีตของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ตารางท่ี 4.15   การประมาณค่าแบบจ าลอง Logit ของการผลิตต าราเรียนในอดีตของอาจารย ์ 39 
   ในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ตารางท่ี 4.16   การประมาณค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) ของการผลิตต าราเรียน 40 
   ในอดีตของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม ่
ตารางท่ี 4.17   การทดสอบการกระจายขอ้มูลแบบปกติ (Normality Test) ของการผลิตต าราเรียน 42 
  ในปัจจุบนัของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ตารางท่ี 4.18   การประมาณค่าแบบจ าลอง Logit ของการผลิตต าราเรียนในปัจจุบนัของอาจารย ์ 42 
   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ตารางท่ี 4.19   การประมาณค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) ของการผลิตต าราเรียน 43 
   ในปัจจุบนัของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 



 

ฏ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางท่ี 4.20   การทดสอบการกระจายขอ้มูลแบบปกติ (Normality Test) ของการผลิตต าราเรียน 46 
   ในอนาคตของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ตารางท่ี 4.21   การประมาณค่าแบบจ าลอง Regression การผลิตต าราเรียนในอนาคตของอาจารย  ์ 46 
   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฐ 
 

สารบัญภาพ 

         หนา้ 

ภาพท่ี 2.1  ขั้นตอนการเตรียมการผลิตต าราเรียน 12 
ภาพท่ี 2.2  ขั้นตอนการด าเนินการจดัพิมพผ์ลงาน/ต าราเรียนของส านกัพิมพ ์ 13 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ภาพท่ี 2.3  ขั้นตอนการกระจายสินคา้ต าราเรียน/ผลงานวชิาการ 14 
ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษาส่วนท่ี 1 23 
ภาพท่ี 3.2  กรอบแนวคิดในการศึกษาส่วนท่ี 2 24 
 
 



 

1 
 

บทที ่ 1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  
 ผลงานวิชาการในระดบัอุดมศึกษาเป็นส่ิงช้ีวดัถึงคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงผลงาน
วิชาการท่ีมีคุณภาพจะสะทอ้นถึงสมรรถนะในการศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจยัการปฏิบติั
จริงและการน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา หรือพฒันางานในหนา้ท่ีก่อใหเ้กิดผลดีต่อการพฒันาคุณภาพใน
ด้านการจดัการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการผลงานทางวิชาการท่ีเป็น
บทความวิชาการ (academic papers) ต ารา (textbooks) หรือหนังสือ (books) นั้นจะตอ้งเป็นผลงาน           
ท่ีผ่านเกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การ            
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่า (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2558)โดยงานวิจยัน้ีไดพ้ิจารณาถึงผลงานทางวิชาการในรูปแบบการของการผลิตต ารา
เรียนของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เน่ืองดว้ยมหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลยัท่ีได้รับ
การยอมรับในด้านวิชาการ แต่ปรากฏว่าผลงานทางวิชาการในรูปแบบของการผลิตต าราเรียน               
จากผูท้รงคุณวุฒิในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่จากปี พ.ศ.2553 - 2557 มีเพียง 41 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 
1.16 ซ่ึงถือว่ามีสัดส่วนท่ีน้อยเม่ือเทียบกบัจ านวนอาจารย์ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีมีจ  านวน              
ถึง 2,220 คน 
 

ตำรำงที ่1.1 : สรุปผลการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัไทย 10 อนัดบั ประจ าปี พ.ศ.2558 
 

อนัดับประเทศไทย อนัดับเอเชีย ปี พ.ศ.2557/2558 
1 44 มหาวทิยาลยัมหิดล 
2 53 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3 99 มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ 
4 143 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
5 171-180 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
6 171-180 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ตำรำงที ่1.1 : สรุปผลการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัไทย 10 อนัดบั ประจ าปี พ.ศ.2558 (ต่อ) 

ทีม่ำ : QS Asia University Rankings (2015) 
 
 จากตารางท่ี 1.1 การประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย (QS Asia 
University Rankings 2015) โดย Quacquarelli Symonds (QS) ซ่ึงเป็นบริษทัเอกชนท่ีท าธุรกิจในดา้น
การศึกษาได้ประกาศผลการจดัอนัดับมหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย ประจ าปี พ.ศ.2558 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่อยูใ่นอนัดบัท่ี 99 ของเอเชียและเป็นอนัดบัท่ี 3 ของประเทศไทยในการประกาศ
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย เป็นการแสดงถึงศักยภาพทางวิชาการ                 
และผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการจัดอันดับของ QS Asia University 
Rankings ไดแ้บ่งเกณฑก์ารจดัอนัดบัประกอบดว้ย 6 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
 1. Academic reputation ร้อยละ40  ช่ือเสียงทางวิชาการ จากการส ารวจของ QS Global 
Academic Survey 
 2. Employer reputation ร้อยละ10  ช่ือเสียงจากนายจ้าง จากการส ารวจผ่าน QS Global 
Employer Survey 
 3. Student-to-faculty ratio ร้อยละ 20 อตัราส่วนจ านวนนกัศึกษาต่อจ านวนอาจารย ์
 4. Citations per faculty ร้อยละ 20 จ านวนงานวิจยัท่ีถูกน าไปใช้อ้างถึงจากฐานขอ้มูลของ  
Scopus 
 5. International faculty ratio ร้อยละ 5 อตัราส่วนจ านวนอาจารยต่์างประเทศ/นานาชาติ 
 6. International student ratio ร้อยละ 5 อตัราส่วนจ านวนนกัศึกษาต่างประเทศ/นานาชาติ 
 
 ส าหรับหนังสือพิมพ์ไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์ (The หรือ The Times Higher 
Education World University Ranking) จากสหราชอาณาจักร  ด าเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัย            
ทัว่โลกโดยร่วมกบับริษทั Thomson Reuters ภายหลงัแยกตวัออกจากบริษทั Quacquarelli Symonds 
Ltd. (QS) เม่ือปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ไดก้ าหนดตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

อนัดับประเทศไทย อนัดับเอเชีย ปี พ.ศ.2557/2558 
7 191-200 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
8 251-300 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
9 251-300 มหาวทิยาลยับูรพา 
10 251-300 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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 1.การสอน (Teaching) : สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ (30%) 
 2.การวจิยั (Research) : ปริมาณ รายได ้และช่ือเสียง (30%) 
 3.การอา้งอิง (Citation) : การน าไปใชอ้า้งอิง (30%) 
 4.รายไดท้างอุตสาหกรรม (Industry Income) : นวตันกรรมใหม่ (2.5%) 
 5.ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) : เจา้หนา้ท่ี, นกัศึกษา และงานวจิยั (7.5%) 
 

 โดยผลจากการประเมินและจัดอันดับโดย THE หรือ  The Times Higher Education World 
University Rankingในปี พ.ศ 2558 จากการจดัอนัดบัของมหาวิทยาลยัประเทศไทย แสดงให้เห็นจาก
การจดัอนัดบั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จะอยูใ่นอนัดบัท่ี 2 ตามตารางท่ี 1.2 
 

ตำรำงที ่1.2 : สรุปผลการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัไทย 10 อนัดบัของประเทศไทย จำกหนงัสือพิมพ ์
    ไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชนัซปัพลีเมนต ์
 

อนัดับประเทศไทย ปี พ.ศ.2557/2558 
1      มหาวทิยาลยัมหิดล 
2      มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
3      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
4      มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
5      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

 

ทีม่า : The Times Higher Education World University Ranking, 2015 
 

 ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาของประเทศไทย (สกอ.) ได้จัดอันดับ
มหาวิทยาลยัของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็นสองดา้น คือ ดา้นการเรียนการสอน และดา้นการวจิยั 
แสดงให้เห็นวา่มหาวิทยาลยัเชียงใหม่อยูใ่นอนัดบัท่ี 3 ในดา้นการเรียนการสอน และอยูใ่นอนัดบัท่ี 5 
ในดา้นของการวจิยั ตามตารางท่ี 1.2 
 

ตำรำงที ่1.3: สรุปผลการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัไทย 10 อนัดบั จากส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
    ของประเทศไทย 
 

ด้านการเรียนการสอน (80%) ด้านการวจัิย (100%) 
1.มหาวทิยาลยัมหิดล 1.มหาวทิยาลยัมหิดล 
2.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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ตำรำงที ่1.3: สรุปผลการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัไทย 10 อนัดบั จากส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
    ของประเทศไทย (ต่อ) 

ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาของประเทศไทย (2550) 
 

 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจ้ดัอนัดบัมหาวิทยาลยัของประเทศไทย โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนการสอน และดา้นวจิยั โดยอาศยัตวัช้ีวดั ดงัต่อไปน้ี 

ตัวช้ีวดัด้านการเรียนการสอน ไดแ้ก่  ตัวช้ีวดัด้านการวจัิยไดแ้ก่ 
 1. Student ratio (20%)    1.ดา้นแหล่งทุน (20%) 
 2. Faculty resources (20%)   2.ดา้นบุคลากร (20%) 
 3. Financial resources (20%)   3.ดา้นผลงาน (45%) 
 4. Internationality (10%)    4.ดา้นบณัฑิตศึกษา (15%) 
 5. Quality of Education (10%) 
 

 ในปัจจุบนัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีอาจารยใ์นสังกดัมหาวิทยาลยั จ  านวนทั้งหมด 2,220 คน 
(ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2557) โดยจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการดงัน้ี ศาสตราจารย ์                 
จ  านวน 48 คน, รองศาสตราจารย ์จ านวน 380 คน, ผูช่้วยศาสตราจารย ์จ  านวน 568 คน และอาจารย ์           
จ  านวน 1,224 คน โดยสถิติการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ระยะเวลา         
5 ปี ยอ้นหลังตั้ งแต่ พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557 มีสัดส่วนท่ีน้อยเม่ือเทียบกับจ านวนอาจารย์ของ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ตามตารางท่ี 1.3 
 
 

ด้านการเรียนการสอน (80%) ด้านการวจัิย (100%) 

3.มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 3.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
4.มหาวทิยาลยัขอนแก่น 4.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
5.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 5.มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
6.มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 6.มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
7.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 7.สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
8.มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 8.มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
9.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 9.มหาวทิยาลยันเรศวร 
10.มหาวทิยาลยัศิลปกร 10.มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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ตำรำงที ่1.4 : ผลงานทางวชิาการของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557  
    จ  าแนกตามประเภท 
 

ประเภทผลงำนทำงวชิำกำร (ไทย) 2553 2554 2555 2556 2557 
จ ำนวน
ผลงำน 

บทความในวารสาร 561 234 361 417 360 1,933 
บทความวชิาการเสนอในการประชุมวชิาการ 362 149 201 350 78 1,140 
รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการวจิยั 69 44 63 36 22 234 
ต ารา-บางบท 2 2 4 0 0 8 
ต ารา-ทั้งเล่ม 6 14 6 11 4 41 
หนงัสือทั้งเล่ม 0 0 0 0 0 0 
หนงัสือบางบท 6 7 8 8 15 44 
บทความวชิาการภายในหน่วยงาน 7 2 7 28 1 45 
บทความในหนงัสือพิมพ ์ 21 8 7 19 7 75 
เอกสารวชิาการท่ีเป็นบรรณาธิการ 4 1 4 5 1 15 
 รวมทั้งหมด 1,038 461 674 874 488 3,535 

 

ทีม่ำ : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2557) 
 

ตำรำงที ่1.5 : สัดส่วนร้อยละผลงานทางวชิาการของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 
 – พ.ศ. 2557 จ าแนกตามประเภท 
 

ประเภทผลงำนทำงวชิำกำร (ไทย) 2553 2554 2555 2556 2557 
จ ำนวน
ผลงำน 

บทความในวารสาร 54.05 50 53.8 47.71 73.76 54.68 
บทความวชิาการเสนอในการประชุมวชิาการ 34.85 32 29.95 40.05 15.99 32.25 
รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการวจิยั 6.65 9.54 9.8 4.11 4.50 6.61 
ต ารา-บางบท 0.20 0.70 0.8 0 0 0.23 
ต ารา-ทั้งเล่ม 0.58 3.43 0.9 1.25 0.82 1.16 
หนงัสือทั้งเล่ม 0 0 0 0 0 0 
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ตำรำงที ่1.5 : สัดส่วนร้อยละผลงานทางวชิาการของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 

– พ.ศ. 2557 จ าแนกตามประเภท (ต่อ) 
ทีม่ำ : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2557), การค านวณ 
 

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ งานวิจยัน้ีจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ในการผลิตต าราเรียนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เน่ืองจากต าราเรียนมีบทบาทอย่างมาก               
ในการศึกษาระดบัของอุดมศึกษาส าหรับการคน้ควา้ การวิเคราะห์ และการใชป้ระกอบการเรียนการ
สอนซ่ึงงานวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการส าหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมไปถึงยงั
สามารถเป็นขอ้มูลใหก้บัอาจารยใ์นการตดัสินใจผลิตต าราเรียนและเสนอผลงานทางวชิาการดว้ย 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1.เพื่อศึกษาขั้นตอนการจดัพิมพผ์ลงาน/ต าราเรียนของอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 2.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจในการผลิตต าราเรียนของอาจารยม์หาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่
 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 
 1.ทราบถึงขั้นตอนการจดัพิมพผ์ลงาน/ต าราเรียนของอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
       2.ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการผลิตต าราเรียน/ผลงานวิชาการ ซ่ึงสามารถ
น าผลการศึกษาไดไ้ปใชใ้นการประกอบการตดัสินใจส าหรับการจดัพิมพต์ าราเ รียน/ผลงานวิชาการ
ของอาจารยแ์ละมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
 

ประเภทผลงำนทำงวชิำกำร (ไทย) 2553 2554 2555 2556 2557 
จ ำนวน
ผลงำน 

หนงัสือบางบท 0.58 1.65 1.85 0.91 3.10 1.25 
บทความวชิาการภายในหน่วยงาน 0.67 0.70 1.15 3.2 0.20 1.27 
บทความในหนงัสือพิมพ ์ 2.02 1.75 1.15 2.2 1.43 2.12 
เอกสารวชิาการท่ีเป็นบรรณาธิการ 0.40 0.23 0.6 0.57 0.20 0.43 
 รวมทั้งหมด 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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1.4 ขอบเขตในกำรศึกษำ 
       ประชากรของการศึกษาน้ี คือ อาจารยใ์นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ขอ้มูล ณวนัท่ี 31 มีนาคม 2558            
มีจ  านวนทั้งหมด 2,220 ราย (ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2557) ซ่ึงจะค านวณหาขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม โดยใชสู้ตรของ Yamane (1973) โดยก าหนดให้มีค่าความคลาดเคล่ือนของ
กลุ่มตวัอยา่งอยูท่ี่ 0.075 โดยจะค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
 

n =  
N

1 + Ne2
 

 

 โดยท่ี e     คือ  ความเคล่ือนไหวของการเลือกตวัอยา่งในท่ีน้ีคือ  e  =  0.075 
 N    คือขนาดของประชากรในท่ีน้ี N = 2,220 

  n     คือขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 ดงันั้น  n =  
2,220

1 +[2,220(0.075)2]
 

    

   = 164.02   ≈165   คน 
 

 ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ีจะท าการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัท า
การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มอาจารยข์องมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ยกตวัอยา่ง
เช่น ขอ้มูลทัว่ไป ปัจจยัพื้นฐานในการผลิตต าราเรียน ดา้นความคิดเห็นในการผลิต                  ต ารา
เรียน รวมถึงปัญหาและค าแนะน าจากอาจารยใ์นการผลิตต าราเรียนจ านวน165คนโดยเจาะจงเฉพาะ
อาจารยข์องมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
1.5 นิยำมศัพท์ 
        ต ำรำ  หมายถึงผลงานวชิาการท่ีเรียบเรียงข้ึนอยา่งเป็นระบบครอบคลุมเน้ือหาวาระของวิชาหรือ
เป็นส่วนหน่ึงของวชิาหรือหลกัสูตร ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวชิาการ เน้ือหา
สาระของต าราต้องมีความทันสมัย ผูอ่้านสามารถท าความเข้าใจในสาระของต ารานั้นได้โดย                      
ไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้ศึกษาในวชิานั้น (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2558) 
        บทควำมวิชำกำร หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอยา่งเป็นระบบ มีขอ้ความรู้ท่ีสะทอ้น
มุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีไดจ้ากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวจิยั โดยจดัท าในรูป
ของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพซ่ึงมีผูต้รวจอ่าน (ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2558) 
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        หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนข้ึนเพื่อเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือผูอ่้าน
ทัว่ไปโดยไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตรหรือตอ้งน ามาประกอบการเรียนการสอน
ในวิชาใดวิชาหน่ึง ทั้ งน้ีจะต้องเป็นเอกสารท่ีเรียบเรียงข้ึนอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการ          
ท่ีมัน่คงและให้ทศันะของผูเ้ขียนท่ีสร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
ให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวเน่ือง (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2558) 
        กำรวจัิย หมายถึง การศึกษาคน้ควา้อยา่งมีระเบียบ เพื่อแสวงหาค าตอบส าหรับปัญหาหรือค าถาม
การวิจยัท่ีก าหนดไวห้รือเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ซ่ึงท าให้เกิดความกา้วหน้าทางวิชาการ หรือเกิด
ประโยชน์ในทางปฏิบัติ ด้วยกระบวนการอันเป็นท่ียอมรับในวิทยาการแต่ละสาขาซ่ึงในทาง
วิทยาศาสตร์การแพทยแ์ลว้ นิยมใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพราะเช่ือวา่วิธีการน้ีจะมีความถูก
ตอ้งและเช่ือถือไดม้ากท่ีสุด (มนูญ ศรีวรัิตน์, 2549) 
        ส ำนักพิมพ์ หมายถึง ส านกัพิมพท่ี์จดัพิมพห์นงัสือหลายประเภท หลายสาขาวิชา ส่วนมากเป็น
ส านกัพิมพข์นาดใหญ่ หรือจดัพิมพห์นงัสือเฉพาะบางประเภท สาขาวิชาใดวิชาหน่ึง หรือสาขาวิชา           
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ต ารา แบบเรียน (ส านกัหอสมุดแห่งชาติ, 2553) 
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บทที ่2 

แนวคดิทางทฤษฎแีละเอกสารงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในห่วงโซ่อุปทานต ารา
เรียนของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่โดยการศึกษาน้ีได้รวบรวมแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยั             
ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงไดจ้ากการคน้ควา้แหล่งขอ้มูลต่างๆ เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 
 
       2.1.1 ทฤษฎต้ีนทุนธุรกรรมทางเศรษฐศาสตร์ (Transaction Cost Economics) 
 ส าหรับทฤษฏีตน้ทุนธุรกรรมทางเศรษฐศาสตร์ (Transaction Cost Economics) จะเก่ียวขอ้ง
กับ ง านวิ จัย ปั จ จัย ท่ี มี ผ ล ต่ อก า รตัด สิ น ใ จ ใน ห่ ว ง โ ซ่ อุปท านต า ร า เ รี ยนของอ า จ า ร ย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านของการเตรียมการ การผลิตต าราเรียน และการกระจายสินค้า                
เน่ืองจากเป็นต้นทุนอย่างหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในการผลิตต าราเรียน ทั้ งต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่าย              
เช่น ค่าใชจ่้ายในการแสวงหาผูซ้ื้อและผูข้ายสินคา้ ค่าใชจ่้ายในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้
และบริการ ค่าใช้จ่ายในการต่อรองราคาสินคา้ ล้วนแล้วแต่เป็นตน้ทุนธุรกรรมทางเศรษฐศาสตร์ 
ทั้ งส้ิน ดังนั้ นทฤษฎีต้นทุนธุรกรรมทางเศรษฐศาสตร์  (Transaction Cost Economics) จึงมีความ
เช่ือมโยงกบังานวจิยัดงักล่าว ฯ  
 ต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) เป็นต้นทุนอย่างหน่ึงท่ี เกิดข้ึนในองค์กรโดยตาม
ความหมายในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึงตน้ทุนดา้นเวลาและราคา ยกตวัอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายในการ
คน้หาผูซ้ื้อและผูข้ายสินคา้ ค่าใช้จ่ายในการจดัท าและบงัคบัใช้สัญญาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
หากองค์กรใดสามารถลดต้นทุนธุรกรรมในการด าเนินงานลงได้แล้วจะท าให้องค์กรนั้นมีก าไร
เพิ่มข้ึนดว้ย ในการผลิตต าราเรียนของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ จะเกิดตน้ทุนดา้นเวลาอยา่งมาก 
ทั้งด้านการเตรียมการ การผลิตต าราเรียน และการกระจายสินค้า เน่ืองด้วยหากอาจารย์สามารถ               
ลดตน้ทุนดา้นเวลาของการเตรียมการ การผลิตต าราเรียน และการกระจายสินคา้ลงได ้จะช่วยท าให้
อาจารยส์ามารถลดตน้ทุนธุรกรรมทางเศรษฐศาสตร์ได ้
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 ทฤษฎต้ีนทุนทางธุรกรรมของ Coase (1937,1960)  
      ตน้ทุนทางธุรกรรม (Transaction Cost) คือ เวลาเราจะลงทุนท าอะไรสักอยา่งตอ้งมีตน้ทุน 
เช่น ค่าคอมพิวเตอร์ ค่าแรง ค่าเคร่ืองจกัร ฯลฯ เพียงแต่ว่าตน้ทุนท่ีเราเคยเขา้ใจ เราเขา้ใจในแง่ของ
ราคาท่ีจ่ายไป แต่ว่าตน้ทุนท่ี Coase พูดหมายถึงทุกอย่าง ซ่ึงในความหมายน้ี คือ ตน้ทุนในการใช้
ตวัแทน แต่ส่ิงท่ี Coase พูดจะไม่ไดพู้ดถึงเร่ือง Agency Cost ในเชิงวา่เวลาท่ีคุณเลือกจะท าธุรกิจ เช่น 
อาจารย์มหาวิทยาลัยต้องการผลิตต าราเรียน/ผลงานทางวิชาการ  อาจารย์จะต้องใช้ส่ิงอ านวย          
ความสะดวกอะไรบา้ง เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต หรือ แหล่งคน้หาขอ้มูล ซ่ึงในมุมมองตน้ทุน
ทางธุรกรรมของ Coase มองวา่ทุกอยา่งลว้นแลว้เป็นตน้ทุนธุรกรรมทางเศรษฐศาสตร์ทั้งส้ิน 
 ทฤษฎต้ีนทุนทางธุรกรรมของ Williamson (1986) 
      ต้นทุนทางธุรกรรม (Transaction Cost) ของ Williamson (1986) มีแนวคิดท่ีว่าธุกรรม              
ท่ีเกิดข้ีนต่าง ๆ จะมีตน้ทุนท่ีดีกวา่เม่ือไดใ้ห้ภาคเอกชนหรือองคก์ารท่ีไม่มุ่งหวงัผลก าไรรับสัญญาไป
ด าเนินการแทนและมีการสร้างการแข่งขนัให้เกิดข้ึนเพื่อลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการบริหาร ซ่ึงการผลิต
ต าราเรียน/ผลงานทางวชิาการของอาจารยน์ั้น ในส่วนของอาจารยส์ามารถเลือกส านกัพิมพ ์หรือแหล่ง
ท่ีสามารถผลิตต าราเรียนได้ เพื่อลดตน้ทุนทางธุรกรรมให้ต ่าท่ีสุด ทั้งตน้ทุนด้านราคาและต้นทุน            
ดา้นเวลา นั้นเอง 
 
       2.1.2 การประมาณค่าแบบจ าลองถดถอยที่มีตัวแปรตามเป็นตัวแปรหุ่น  (Estimation of 
Regression Models with Dummy Dependent Variables) 
 ในการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยใช้สมการถดถอยนั้นในบางลกัษณะจะพบว่า       
ตวัแปรตาม (Dependent Variable) จะมีลกัษณะเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative) ซ่ึงประกอบดว้ย             
2 ทางเลือกหรือมากกวา่ ซ่ึงแบบจ าลองท่ีมีตวัแปรตามเป็นลกัษณะเช่นน้ีสามารถจะใชว้ธีิการประมาณ
ค่าได ้3 วธีิคือ 
      1.แบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิงเส้น (Linear Probability Model) 
      2.แบบจ าลองโพรบิต (Probit Model) 
      3.แบบจ าลองโลจิท (Logit Model) 
 

 ส าหรับงานวิจยัน้ี ได้ใช้แบบจ าลองโลจิท (Logit Model) ในการวิเคราะห์ถึงปัจจยัต่าง ๆ         
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจผลิตต าราเรียนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เน่ืองจากงานวิจัยน้ี             
เป็นงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัการผลิตต าราเรียน/ผลงานวิชาการของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
โดยผลของงานวิจยัจะสามารถออกได้สองทางเลือก คือ 1.ผลิตต าราเรียน/ผลงานวิชาการ หรือ                 
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2.ไม่ผลิตต าราเรียน/ผลงานวิชาการ แสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองโลจิต (Logit Model) เหมาะสมกบั
งานวิจยัดงักล่าวฯ เพราะแบบจ าลองโลจิต (Logit Model) เป็นแบบจ าลองท่ีสามารถอ่านผลไดส้อง
ทางเลือกเท่านั้น คือ 0 – 1 ต่างกบัแบบจ าลองมลัติโนเมียลโลจิต (Multinomial Logit) ท่ีเหตุการณ์            
จะเกิดข้ึนมากกวา่สองเหตุการณ์ 
 
 2.1.2.1 แบบจ าลองโลจิท (Logit model) 
 แบบจ าลองโลจิท (Logit Model) คือ แบบจ าลองท่ีน ามาใชว้เิคราะห์ขอ้มูลท่ีตวัแปรตามเป็น
ตวัแปรเชิงคุณภาพ 2 ทางเลือก (Binary Response) เช่น เกิดเหตุการณ์ และไม่เกิดเหตุการณ์ หรือ เลือก
และไม่เลือก เป็นตน้ ซ่ึงค่าประมาณของตวัแปรตามจากแบบจ าลองจะเป็นค่าความน่าเป็นของการเกิด
เหตุการณ์โดยมีค่าในช่วง 0 – 1 ทั้ งน้ีการประมาณแบบจ าลองจะใช้วิธีความน่าจะเป็นสูงสุด 
(Maximum Likelihood Estimation: MLE) แทนวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square: OLS) 
เน่ืองจากแบบจ าลองโลจิท มีลกัษณะไม่เป็นเส้นตรง (Nonlinear Model) รูปทัว่ไปของแบบจ าลอง          
โลจิท (McFadden, 1975) 
 
 

ln (
Pi

1 − Pi
) = B0 + B1X1 + B2X2 + ⋯ + BnXn 

  

 โดยท่ี  Pi คือ ค่าความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ 
   1 − Pi คือ  ค่าความน่าจะเป็นของการไม่เกิดเหตุการณ์ 
 

Pi =
1

1 + e−2i
=

e2i

1 + e2i
 

   

  โดยท่ี 
Zi = B0 + β1X1 + B2X2 + ⋯ + BnXn 

  

 ทั้ ง น้ีหลักเกณฑ์ในการเลือกแบบจ าลองท่ีเหมาะสมต้องพิจารณาเคร่ืองหมายหน้า
สัมประสิทธ์ิของตวัแปรให้ตรงตามทฤษฎี ทดสอบสัมประสิทธ์ิท่ีไดจ้ากการประมาณวา่แตกต่างจาก
ศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัหรือไม่ รวมถึงการวดัความแม่นย  าของแบบจ าลองจากการค านวณค่า McFadden 
R2 หรือ pseudo R2 ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบระหว่างแบบจ าลองท่ีไม่มีตัวแปรอิสระ (มีเฉพาะค่า          
ตัดแกน) กับแบบจ าลองท่ีมีตัวแปรอิสระ ก าหนดให้log L1และ log L0เป็นค่าสูงสุดของ log 
likelihood function ท่ีมีตวัแปรอิสระและไม่มีตวัแปรอิสระตามล าดบั ซ่ึง log L1 ≥  log L0 ถา้ค่าทั้ง
สองแตกต่างกนัมากหมายถึงความสามารถของแบบจ าลองท่ีมีตวัแปรอิสระจะเพิ่มสูงข้ึน มีสูตรการ
ค านวณดงัน้ี คือ 

(2.1) 

(2.2) 
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pseudi R2 = 1 −
1

1 + 2(log L1 − log L0)ln
 

 

McFadden R2 = 1 −
log L1

log L0
 

 
2.2 การทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 จากการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของการจดัพิมพผ์ลงานวิชาการ/ต าราเรียนโดย Douglas Pearce 
(1982) ไดท้  าการศึกษาการจดัพิมพต์ าราเรียนในประเทศก าลงัพฒันาซ่ึงไดศึ้กษาปัญหาการผลิตต ารา
เรียนทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ปัญหาในการเตรียมการ (preparation) 2.ปัญหาในการผลิต (production) 
และปัญหาในการกระจายสินคา้ (distribution) โดยจะท าการทบทวนวรรณกรรม ดงัต่อไปน้ี 
 

2.2.1 ขั้นตอนการเตรียมการ, การผลิตต าราเรียน และขั้นตอนการกระจายสินค้าต าราเรียน/                     
ผลงานทางวชิาการ 

 1. ขั้นตอนการเตรียมการผลิตต าราเรียน/ผลงานวชิาการ 
การผลิตต าราเรียน/ผลงานทางวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะกบัความตอ้งการ

ของผูอ่้านหรือผูท่ี้สนใจ นักเขียนหรืออาจารย์ต้องให้ความส าคญักับขั้นตอนการเตรียมการผลิต            
ใหม้ากท่ีสุด โดยความชดัเจนของต าราเรียน/ผลานทางวชิาการ แสดงใหเ้ห็นตามภาพท่ี 2.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทีม่า : สุเทพ สวนใต ้(2557) 
ภาพที ่2.1 : ขั้นตอนการเตรียมการผลิตต าราเรียน 

(2.3) 

ผูเ้ขียน/อาจารย ์

หลกัการเขียน เทคนิคและวธีิการเขียน 

1.มีวตัถุประสงคช์ดัเจนในการเขียน 
2.ทราบกลุ่มเป้าหมายในการเขียน 
3.เขียนอยา่งไรให้ผูอ่้านเขา้ใจและ
บรรลุวตัถุประสงค ์

1.เลือกหวัขอ้ในการเขียน 
2.วางโครงร่างของหนงัสือ/ต าราให้
เหมาะสม 
3.เขียนดว้ยภาษาของตนเอง 
4.เขียนจากประสบการณ์ความรู้ท่ีมีอยู ่
5.หาความรู้เพิ่มเต่ิมเพื่อให้ต ารามีความ
สมบูรณ์ 
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 2. ขั้นตอนการผลิตต าราเรียน/ผลงานวชิาการ 
ตามประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เร่ือง ขั้นตอนการจดัพิมพ์ผลงานของส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัย เ ชี ยงใหม่  ได้ก าหนดขั้ นตอนเ ก่ี ยวกับการจัดพิมพ์ผลงานของส านักพิมพ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัพิมพ์เผยแพร่ผลงานเขียนทางวิชาการของ
คณาจารย ์นกัวิจยัตลอดจนเป็นการช่วยสร้างส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศในการศึกษาทางส านกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่จึงไดก้ าหนดขั้นตอนในการจดัพิมพผ์ลงาน ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2558) 
ภาพที ่2.2 : ขั้นตอนการด าเนินการจดัพิมพผ์ลงาน/ต าราเรียนของส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
 
 

เร่ิมตน้ 

ผูเ้ขียนส่งผลงานตน้ฉบบั (Hardcopy) จ  านวน 2 ชุด 
ผา่นคณบดีมายงัศูนยบ์ริหารงานวจิยั 

ส านกัพิมพฯ์ รับตน้ฉบบัผลงานแบบ
สมบูรณ์ 

ผูท้รงคุณวุฒิอ่านตน้ฉบบัสมบูรณ์ 

บรรณาธิการ 

ไม่ผา่น ผา่น 

แจง้ผูเ้ขียนแกไ้ข 
แจง้ผูเ้ขียน 

แจง้ผูเ้ขียน แกไ้ข 

จบ 

กองบรรณาธิการประสานงานกบัผูเ้ขียนผลงาน 

กองบรรณาธิการแจง้ยนืยนัการรับผลงานพร้อมท าสัญญาการจดัพิมพ์
ผลงาน 



 

14 
 

 
 3. ขั้นตอนการกระจายสินคา้ต าราเรียน/ผลงานวชิาการ 

หลงัจากเสร็จขั้นตอนการผลิตต าราเรียน ผูเ้ขียน/อาจารย ์สามารถกระจายสินคา้ได ้3 วธีิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า : จากการส ารวจ 
ภาพที ่2.3 : ขั้นตอนการกระจายสินคา้ต าราเรียน/ผลงานวชิาการ 
 

2.2.2 ปัญหาและอุปสรรคของการจัดพมิพ์ต าราเรียนและผลงานทางวชิาการ 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการจดัพิมพ์ต าราเรียนและงานวิจยั โดยทัว่ไป               

จะเป็นการศึกษาเก่ียวกับลกัษณะของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคในการผลิตงานวิจยั           

การกระจายสินคา้ 
 (ผลงานวชิาการ/ต าราเรียน) 

ผูเ้ขียน/อาจารย ์
จดัจ าหน่ายเอง 

ส านกัพิมพ ์
จดัจ าหน่าย 

ศูนยห์นงัสือมหาวทิยาลยั 
จดัจ าหน่าย 

ผูค้า้ปลีก 
1.ร้านหนงัสือทัว่ไป 
2.ศูนยห์นงัสือมหาวทิยาลยั 
3.ผูเ้ขียน/อาจารย ์

 

ลูกคา้/นกัศึกษา 

ผูเ้ขียน / อาจารย ์
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ของอาจารย ์ซ่ึงลกัษณะของมหาวิทยาลยัท่ีจะมุ่งเนน้ดา้นวิจยัและผลงานวิชาการ จะประกอบไปดว้ย  
6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  2.ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ               
ด้านการวิจัย 3.ด้านการก าหนดมาตรการทางการด าเนินงานให้ชัดเจนและปฏิบัติได้ทุกระดับ                
4.มีการบริหารท่ีคล่องตวั 5.เน้นการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ควบคู่กบัการวิจยั
เพื่อสนับสนุนการเรียนสอน และ 6.ก าหนดปรัชญาท่ีสามารถปฏิบติัได้อย่างมีเป้าหมายบุคลากร             
มีอิสระทางวิชาการมีการก าหนดภารกิจวิจยัอย่างชดัเจน โดยนิลอุบล มณีโชติ (2541) พบว่าปัญหา
และอุปสรรคในการพฒันาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมุง้เน้นการวิจยัและผลงานวิชาการ ได้แก่                        
1.ปัญหาด้านงบประมาณมีอย่างจ ากัด และการบริหารงบประมาณไม่คล่องตัว 2.ด้านบุคลากร                  
ขาดความสนใจในการพฒันาตนเองให้มีความสามารถทางดา้นวิจยั 3.บุคลากรขาดความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นวจิยั และ 4.บรรยากาศทางวชิาการไม่เอ้ืออ านวยต่อการพฒันาความรู้ใหม่ ๆ โดยทัว่ไปแลว้
ผลงานวิจยัท่ีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการประยุกตใ์ชใ้นการเรียนการสอนจะเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการเรียนการสอนเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและน าไปแก้ไขปัญหาพฒันาท้องถ่ินและสังคม            
วลยัลกัษณ์ อตัธีรวงศ์ (2541) พบวา่ปัญหาและอุปสรรคของการท าวิจยัท่ีสามารถประยุกตใ์ชไ้ด้จริง 
ไดแ้ก่ ขาดการสนบัสนุนดา้นการเงินและอุปกรณ์, ขั้นตอนความคล่องตวัในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ยุ่งยากซับซ้อน, จ านวนชัว่โมงสอนมากเกินไป การจดัตารางสอนไม่เอ้ืออ านวย ขาดผูน้ าในการท า
วจิยัขาดความรู้และทกัษะ และขาดแรงจูงใจท่ีเป็นตวัเงินหรือช่ือเสียงเกียรติยศ  

การประเมินผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551) พบว่าการประเมินผลงานวิจยัของสถาบนัฯ แยกออกเป็น 4 ด้าน                
คือ 1.ด้านสภาพแวดล้อม (Context) โดยภาพรวมพบว่าโครงการนั้นต้องมีความชัดเจนในเร่ือง             
ท่ีจะศึกษา สามารถท าได้จริง งานวิจัยจะต้องได้ประโยชน์กับคนจ านวนมากและสอดคล้อง               
กบันโยบายของแหล่งทุน 2.ปัจจยัเบ้ืองตน้ (Input) ตอ้งมีท่ีปรึกษาท่ีน่าเช่ือถือได้ นักวิจยัมีความรู้
ประสบการณ์ในสาขาท่ีท าการวิจยัดา้นแหล่งทุน 3.ดา้นกระบวนการ (Process) โครงการวิจยัมีวิธีการ
วิจยัไม่ขดักฎหมายหรือศีลธรรมและมีการอา้งอิงท่ีมาของข้อมูลชดัเจน มีการทดสอบท่ีเป็นมาตรฐาน
และสัดส่วนของการมีส่วนร่วมของนกัวจิยั งานวจิยัดงักล่าวจึงสามารถด าเนินไปตามวตัถุประสงคไ์ด ้
และ 4.ดา้นผลผลิต (Product) ประกอบดว้ย มีการขยายงานต่อไป มีการสร้างองคค์วามรู้ใหม่งานวิจยั
สร้างมูลค่าทางสังคม งานวิจยัสามารถน าไปต่อยอดความรู้เดิม และมีกระบวนการตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือของผลงานวจิยัดว้ย 

 โดยแรงจูงใจหรือปัจจยัท่ีส่งผลให้อาจารยต์อ้งการผลิตต าราเรียนเพิ่มข้ึน อมรา ราวารวงศ์ 
(2538) ไดแ้สดงให้เห็นว่าปัจจยัการผลิตงานวิจยัเพื่อต าแหน่งทางวิชาการ และการไดป้รับต าแหน่ง  
เพื่อเสริมความรู้ทางวิชาการโดยสามารถน าผลการวิจยัมาใช้ประโยชน์ส่งเสริมการเรียนการสอน          
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เพื่อยกระดับวิชาชีพ มีความส าคัญในการส่งผลต่อการผลิตต าราเรียนหรือผลงานทางวิชาการ               
ซ่ึงศุภโชค ปิยะสันต์ิ (2539) ไดม้องวา่แรงจูงใจในการอยากพฒันางานให้มีความเป็นนกัวิชาการและ
แรงจูงใจจากต าแหน่งช่ือเสียงเกียรติยศและเงินเดือนท่ีเพิ่มข้ึน เป็นปัจจยัส าคญัในการเพิ่มการผลิต
ต าราเรียนหรือผลงานทางวชิาการของอาจารยน์ั้นเอง โดยส านกังานพิมพม์หาวิทยาลยักรุงเทพ (2557) 
ได้ให้นิยามความแต่งต่างระหว่างต ารา, เอกสารประกอบการสอน, เอกสารค าสอน, หนังสือตาม
ตารางท่ี 2.1  
 

ตารางที ่2.1 : ความแตกต่างระหวา่งต ารา, เอกสารประกอบการสอน, เอกสารค าสอน, หนงัสือ 
รายละเอยีด ต ารา เอกสารประกอบ 

การสอน 
เอกสารค าสอน หนังสือ 

1.ค าจ ากดัความ -เอกสารทาวชิาการ
ท่ีเรียบเรียงอยา่ง
เป็นระบบอาจเขียน
เพื่อตอบสนอง
เน้ือหาทั้งหมดของ
รายวชิา หรือส่วน
หน่ึงของวชิาหรือ
หลกัสูตร  

-เอกสารหรือส่ือ
อ่ืนๆ ท่ีใช้
ประกอบการสอน
วชิาใดวชิาหน่ึง ตา
หลกัสูตรของ
มหาวทิยาลยั                     
ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
เน้ือหาวชิาและ
วธีิการสอนอยา่ง
เป็นระบบ 

-เอกสารค าบรรยาย
หรือส่ืออ่ืนๆ ท่ีใช้
สอนวชิาใดวชิาหน่ึง 
ตามหลกัสูตรของ
มหาวทิยาลยัท่ี
สะทอ้นใหเ้ห็น
เน้ือหาวชิาและวธีิการ
สอนอยา่งเป็นระบบ 
 
 
 

-เอกสารทางวชิาการ
ท่ีเขียนข้ึนเพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ไปสู่
วงวชิาการ/ผูอ่้าน 
โดยไม่จ าเป็น 
ตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
หลกัสูตร  

2.ลกัษณะการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ 

-ไดรั้บการตีพิมพ์
เป็นรูปเล่มจาก    
โรงพิมพห์รือ
ส านกัพิมพห์รือถ่าย
ส าเนา เยบ็เล่ม หรือ
ส่ืออ่ืนๆ  

-ไดรั้บการตีพิมพ์
หรือถ่ายส าเนาเยบ็
เล่ม 

-ไดรั้บการตีพิมพห์รือ
ถ่ายส าเนา เยบ็เล่ม 

-ไดรั้บการพิมพเ์ป็น
รูปเล่มจากโรงพิมพ์
หรือส านกัพิมพโ์ดย
ไดรั้บการเผยแพร่
มาแลว้ 

3.ส่วนประกอบ
ของเน้ือหา 

-เน้ือหาวชิา 
-สรุปสาระส าคญัแต่
ละบท 
-บทสรุป 
ดชันี (ถา้มี) 

-แผนการสอน 
ไดแ้ก่ 
   วตัถุประสงค ์
   ขอบเขตวชิา 
   วธีิการวดัผล 
-เน้ือหาวชิา 

-แผนการสอน ไดแ้ก่ 
   วตัถุประสงค ์
   ขอบเขตวชิา 
   วธีิการวดัผล 
-เน้ือหาวชิา 

-เน้ือหาวชิา 
-สรุปสาระส าคญัแต่
ละบท 
-บทสรุป 
ดชันี (ถา้มี) 
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ตารางที ่2.1  ความแตกต่างระหวา่งต ารา, เอกสารประกอบการสอน, เอกสารค าสอน, หนงัสือ (ต่อ) 
 

รายละเอยีด ต ารา เอกสารประกอบ 
การสอน 

เอกสารค าสอน หนังสือ 

4.การระบุเลข
มาตราสากล 
ประจ าหนงัสือ 
(ISBN) 

-ส านกัพิมพฯ์ เป็น
ผูด้  าเนินการขอจาก
หอสมุดแห่งชาติ
พร้อมระบุหมายเลข 
2 แห่ง    
 

-ไม่ตอ้งระบุเลข
มาตราสากล ประจ า
หนงัสือ (ISBN) 

-ไม่ตอ้งระบุเลข
มาตราสากล ประจ า
หนงัสือ (ISBN) 

-ส านกัพิมพฯ์ เป็น
ผูด้  าเนินการขอจาก
หอสมุดแห่งชาติ
พร้อมระบุหมายเลข 
2 แห่ง  

 

ทีม่า : ส านกังานพิมพม์หาวทิยาลยักรุงเทพ (2558) 
 

2.2.3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการจัดพมิพ์ต าราเรียนและงานวจัิย 
    ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการผลิตต าราเรียนและ

ผลงานวจิยัทางวชิาการ เช่น 
 1.การขอต าแหน่งทางวชิาการ 

ตามประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และวธีิการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2556) เน่ืองดว้ยการจดัท าต าราเรียนและผลงาน
ทางวชิาการเป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอนในการเสนอขอต าแหน่งทางวชิาการของอาจารยโ์ดยหลกัเกณฑ์
และการพิจารณา แสดงใหเ้ห็นตามตารางท่ี 2.2 
 

ตารางที ่2.2 : หลกัเกณฑแ์ละวธีิการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
  

คุณสมบัต ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 
1.คุณสมบติั 
เฉพาะต าแหน่ง 
 

- ปริญญาตรี   9   ปี 
- ปริญญาโท   5    ปี 
- ปริญญาเอก  2   ปี 

- ด ารงต าแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารยแ์ละปฏิบติั
หนา้ท่ี ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

- ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารยแ์ละปฏิบติัหนา้ท่ี 
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

2.ผลการสอน - มีชัว่โมงการสอนประจ า
วชิาใดวชิาหน่ึงท่ีก าหนด
ไวใ้นหลกัสูตรและมีความ
ช านาญและเสนอเอกสาร
ประกอบการสอนท่ีผลิต
ข้ึนตามภาระสอน 

- มีชัว่โมงการสอน
ประจ าวชิาใดวชิาหน่ึงท่ี
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร
และมีความช านาญพิเศษ
และเสนอเอกสาร
ประกอบการสอน 
ท่ีผลิตข้ึนตามภาระสอน 

- มีชัว่โมงการสอนประจ าวชิา
ใดวชิาหน่ึงท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัสูตรและมีความเช่ียวชาญ
ในการสอนโดยผา่นการ
ประเมิน 
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ตารางที ่2.2 : หลกัเกณฑแ์ละวธีิการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ (ต่อ) 
 

คุณสมบัต ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 
3.ผลงานทาง 
วชิาการ 

-  ผลงานแต่งหรือเรียบ
เรียง ต ารา หนงัสือ หรือ 
บทความทางวชิาการ  
- ผลงานวจิยั หรือ ผลงาน 
ทางวชิาการรับใช ้
สงัคมหรือ 
- ผลงานทางวชิาการใน
ลกัษณะอ่ืน  หรือ 
- ผลงานวชิาการรับใช้
สงัคม 

- ผลงานวจิยั หรือ 
- ผลงานวชิาการรับใช้
สงัคมหรือ 
- ผลงานทางวชิาการใน
ลกัษณะอ่ืน  และ 
- ผลงานแต่งหรือเรียบ
เรียง ต ารา หรือหนงัสือ 

วธีิท่ี 1/ วธีิท่ี 2  
1.1  ผลงานวจิยั คุณภาพดีมาก 
1.2 ผลงานวชิาการรับใชส้งัคม
คุณภาพดีมาก 
1.3 ผลงานทางวชิาการใน
ลกัษณะอ่ืน คุณภาพดีมาก 
2.1ผลงานวจิยัมีคุณภาพดีเด่น 
หรือ  
2.2ผลงานวชิาการรับใชส้งัคม
ซ่ึงมีคุณภาพดีเด่น  หรือ 
2.3 ผลงานทางวชิาการใน
ลกัษณะอ่ืนมีคุณภาพดีเด่น  
 

 

ทีม่า : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2556) 
 

 ผลงานทางวิชาการส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทุกต าแหน่ง ต้องเป็นผลงาน                 
ท่ีมีทิศทางการศึกษา หรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของ                 
แต่ละสาขาวชิา ดงัน้ี (มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2556) 
 1.สอดคล้องกบัศกัยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นท่ี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการ
พฒันาประเทศในดา้นต่าง ๆ  
 2.เพื่อใหรู้้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของบริบทโลก 
 3.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
 4.พฒันาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมใหมี้ความเขม้แขง็ 
 5.ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
 

 2.ผลตอบแทนอตัราเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่งทางวชิาการ 
ตามประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เร่ือง การก าหนดอตัราเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง

และค่าตอบแทนของพนกังานมหาวิทยาลยัประจ าสายวิชาการ (มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2555) ส าหรับ
การผลิตต าราเรียน/ผลงานทางวิชาการ เป็นขั้นตอนอย่างหน่ึงในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ          
ท  าให้อตัราค่าตอบแทนและเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ จะเปล่ียนแปลงไปเพิ่มข้ึนตามระดบัของ
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ต าแหน่งทางวิชาการซ่ึงถือเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้อาจารยต์ดัสินใจผลิตต าราเรียน ซ่ึงแสดงให้เห็นตาม
ตารางท่ี 2.3 และ 2.4 
 

ตารางที ่2.3 : บญัชีอตัราเงินเดือนพนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการประเภทอาจารย  ์
 

คุณวุฒิ 
อตัราเงนิเดอืน 

ขั้นต า่ ขั้นสูง 
1. ต าแหน่งอาจารย์ 
- วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญของแพทยสภาหรือทนัตแพทยสภาท่ีมี
ก าหนดเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 4-5 ปี และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวช
กรรมหรือทนัตกรรมแลว้ หรือหนงัสืออนุมติับตัรในสาขาเดียวกนั 

 
31,380 

 
55,560 

- วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญของแพทยสภาหรือทนัตแพทยสภาท่ีมี
ก าหนดเวลาศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี และไดรั้บใบประกอบวชิาชีพเวชกรรม
หรือทนัตกรรมแลว้ หรือหนงัสืออนุมติับตัรในสาขาเดียวกนั 

 
30,400 

 
55,560 

- ปริญญาเอกทัว่ไปทุกสาขา 30,400 55,560 
- กรณีบรรจุ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 22,950 55,560 
2. ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 40,690 76,610 
3. ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 58,620 108,950 
4. ต าแหน่งศาสตราจารย์ 95,470 133,820 

 

ทีม่า : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2555) 
 
ตารางที ่2.4 : บญัชีเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งสายวชิาการ 
 

ประเภท ต าแหน่ง เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน รวม 
 

คณาจารย ์
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 5,600 5,600 11,200 
รองศาสตราจารย ์ 9,900 9,900 19,800 
ศาสตราจารย ์ 15,000 15,000 30,000 
ศาสตราจารย ์(พิเศษ) 17,500 17,500 35,000 

 

ทีม่า : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2555) 
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 3. ระยะเวลาในการจัดท าต าราเรียนและผลงานวชิาการ 
  ระยะเวลาในการจดัท าต าราเรียนและหนังสือวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2558)          
โดยมหาวทิยาลยัไดก้ าหนดขั้นตอนในการจดัพิมพ ์เป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
     1.กรณีท่ีลิขสิทธ์ิเป็นของส านกัพิมพข์องมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จะใชร้ะยะเวลาในการจดัท า
ประมาณ 6 เดือน - 1 ปี /เล่ม และจะเป็นลิขสิทธ์ิของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 4 ปี 
    2.กรณีท่ีลิขสิทธ์ิเป็นของผูเ้ขียนต าราเรียน/ผลงานวชิาการ กรณีดงักล่าวผูเ้ขียนจะตอ้งจดัส่ง
ผลงานตน้ฉบบัท่ีสมบูรณ์พร้อมส่งพิมพใ์ห้โครงการต าราเรียนและหนงัสือวิชาการ ซ่ึงจะใชเ้วลาใน
การจดัท าประมาณ 6 เดือน/เล่ม 

ส าหรับการแสดงความคิดเห็นของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ในแบบสอบถามไดแ้สดง
ความเห็นเก่ียวกบัขั้นตอนในการจดัท าต าราเรียน/ผลงานวิชาการ ท่ีมีความยุง่ยากซบัซ้อน มีขั้นตอน
ในการเสนอผลงานหลายขั้ นตอน และระยะเวลาในการด า เ นินงานล่าช้า  ท าให้อาจารย์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ใหค้วามส าคญัท่ีจะผลิตต าราเรียน/ผลงานทางวชิาการ นอ้ยลง 
 

2.2.4  การผลติต าราเรียนของอาจารย์ในกลุ่มวทิยาศาสตร์  และอาจารย์ในกลุ่มสังคมศาสตร์ 
  จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดัพิมพ์ต าราเรียนและงานวิจยัของอาจารย ์       

ในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัและปัญหาอุปสรรคท่ีมีอิทธิพลต่อการท าวิจยัของคณาจารย ์         
ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนออกสู่มหาวิทยาลัยนอกระบบ โดยจิราวรรณ 
อุปนันท์, ปิยาภรณ์ หล้าก่ิง, รัชฏา วงศ์สุวรรณ และสร้อยใจ รอดพร้อม (2539) ได้ศึกษาพบว่า                  
1.การจดัการสอนของคณะไม่มีประสิทธิภาพท าให้อาจารยมี์ภาระงานไม่เท่าเทียมกนั 2.มีภาระงาน
สอนมากท าให้ไม่มีเวลาศึกษาคน้ควา้วิจยั 3.ดา้นการขอทุนมีขั้นตอนในการเขียนและกระบวนการ     
มีมากเกินความจ าเป็น 4.ทุนท่ีได้รับไม่มากพอและจะต้องหาผูช่้วยวิจยัเอง 5.การจดัการเก่ียวกับ
สถานท่ีและเคร่ืองมือวิจัยท่ีไม่ดีพอ เป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างมากในการผลิตต าราเรียน                      
และผลงานวชิาการของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   
 โดยปัญหาการท าวิจยัหรือผลงานทางวิชาการของคณาจารยใ์นกลุ่มสังคมศาสตร์ ทบัทิม 
นิลวรรณ (2538) พบปัญหาท่ีส าคญัคือ 1.ดา้นความรู้ขาดทกัษะความรู้ความสามารถ , หน่วยงานขาด
การสนบัสนุนในการจดัฝึกอบรมสัมมาเก่ียวกบัการวจิยั, ขาดความรู้เร่ืองระเบียบวธีิวจิยั 2.ดา้นการเงิน 
หน่วยงานขาดงบประมาณสนบัสนุนดา้นวิจยั, ระบบการจ่ายเงินอุดหนุนทางวิจยัล่าช้า 3.ดา้นเวลา            
ไม่มีเวลาท าวิจัยเพราะมีงานอ่ืนต้องรับผิดชอบมาก, ภาระงานสอนมาก การจัดตารางการสอน                    
ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท าวจิยั และขาดเอกสารในการคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม 
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2.2.5  ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า ต าราเรียนและผลงานทางวิชาการ 
   จากการศึกษา สุรังสี เกตุวชิิต (2546) ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อผูซ้ื้อในการตดัสินใจ
เลือกร้านหนงัสือในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ผูซ้ื้อจะให้ความส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาด
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกร้านหนงัสือในระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นกายภาพ และปัจจยั
ดา้นกระบวนการ ส าหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในระดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา  
 โดยท่ีผลงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่  ท่ีน ามาจ าหน่ายกับศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีเพียง 347 ผลงานเท่านั้ น (ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558)                
โดยไดจ้  าแนกประเภทของกลุ่มสาขาวชิา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสาขาวชิาดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่2.5 : แสดงผลงานวิชาการของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ท่ีจ  าหน่ายกบัศูนยห์นงัสือมหาวทิยาลยั 
          เชียงใหม่ จ  าแนกตามกลุ่มสาขาวชิา ปี พ.ศ. 2558 
 

กลุ่มสาขาวชิา จ านวนผลงาน 
1.กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 56 
2.กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 33 
3.กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 258 

รวมทั้งหมด 347 

ทีม่า : ศูนยห์นงัสือมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2558) 
 
ตารางที ่2.6 : แสดงผลงานต าราเรียนของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ท่ีจ  าหน่ายกบัศูนยห์นงัสืมหาวทิยาลยั 
     เชียงใหม่ จ  าแนกตามกลุ่มสาขาวชิา ปี พ.ศ. 2558 
 

กลุ่มสาขาวชิา จ านวนผลงาน 
1.กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 6 
2.กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 28 
3.กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 2 

รวมทั้งหมด 36 
 

ทีม่า : ศูนยห์นงัสือมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2558) 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น จะท าให้ทราบถึงขั้นตอนการเตรียมการ,                      
การผลิตต าราเรียน และขั้นตอนการกระจายสินคา้ต าราเรียน/ผลงานทางวิชาการ ว่าภาพรวมแล้ว         
มีขั้นตอนอยา่งไร มีการเกิดปัญหาและอุปสรรคอะไรบา้งในการจดัท าผลงานวิชาการ และปัจจยัดา้น
ใดบ้างท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจผลิตต าราเรียนของอาจารย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ รายได้และผลตอบแทนอตัราเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลาในการ
จดัท าต าราเรียน นอกจากน้ียงัไดท้บทวนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตต าราเรียนของอาจารยใ์นกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ และอาจารยใ์นกลุ่มสังคมศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รวมทั้งได้ศึกษาเก่ียวกบัการ
กระจายสินคา้และจ านวนสินคา้ท่ีมีจ  าหน่ายอยู่จริงในศูนยห์นงัสือมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการศึกษาและท าวจิยัในคร้ังน้ีใหค้รอบคลุมมากข้ึน 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

3.1 กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการผลิตต าราเรียนของ

อาจารยใ์นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยท าการแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ซ่ึงส่วนท่ี 1 แสดงให้เห็น
กรอบแนวคิดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.1 : กรอบแนวคิดในการศึกษาส่วนท่ี 1 

ลกัษณะข้อมูลทัว่ไปของอาจารย์ 
ในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

- เพศ              - ระดบัการศึกษา 
- อายุ              - รายได ้
- สถานภาพ        - คณะในสังกดัปัจจุบนั 
- ต าแหน่งทางวชิาการ 
 ผลจากการตัดสินใจของ

อาจารย์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
- ผลิตต าราเรียน 
-ไม่ผลิตต าราเรียน 

ตัวแปรตาม 
 

ประโยชน์ส่วนเพิม่ (Marginal Benefit) 
 

- ปัจจยัทางดา้นวชิาการ 
- ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 

 
 

 
ต้นทุนส่วนเพิม่(Marginal Cost) 

(ความพยายาม/ปัญหา/ความยุง่ยาก) 
 

- การเตรียมการ 

- การผลิต 

- การกระจายสินคา้ 
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ทีม่า : Douglas Pearce (1982) 
ภาพที ่3.2 : กรอบแนวคิดในการศึกษาส่วนท่ี 2 
 
3.2 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
      ข้อมูลปฐมภู มิ  (Primary Data) เ ป็นข้อมูล ท่ีผู ้วิจ ัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้
แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มอาจารยข์องมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ยกตวัอย่างเช่น ขอ้มูล
ทัว่ไป ขอ้มูลพื้นฐานในการผลิตต าราเรียน ขอ้มูลดา้นประโยชน์ส่วนเพิ่มและตน้ทุนส่วนเพิ่มในการ
ผลิตต าราเรียน รวมถึงปัญหาและค าแนะน าจากอาจารย์ในการผลิตต าราเรียนจ านวน 165 คน                  
โดยเป็นการเก็บแบบสอบถามโดยบงัเอิญ สามารถรวมรวมไดจ้ากศูนยห์นงัสือมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
และการน าแบบสอบถามฝากไวก้บัหอ้งสมุดของแต่ละคณะในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ผูส่้งมอบวตัถุดิบ 

 
ผูเ้ขียน/อาจารย ์

ขั้นตอนการเตรียมการ (Preparation) 
 

เขียนต ารา 

ไม่เขียนต ารา 

1.เขียนดว้ยตนเอง 

2.มีผูร่้วมเขียนดว้ย 

  

1.ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยั 

2.โรงพิมพท์ัว่ไป 

3.ร้านถ่ายเอกสารทัว่ไป 

ผูผ้ลิต 

ขั้นตอนการผลติ (Production) 

ผู้กระจายสินค้า 
1.จดัจ าหน่ายเอง 

2.ส านกัพิมพจ์ดั
จ าหน่าย 

3.ใหต้วัแทนจดั

ผู้ค้าปลกี 

1.ศูนยห์นงัสือมหาวทิยาลยั 

2.ตามคณะต่างๆ โดยต าราท่ี
จดัพิมพมี์เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ลูกค้า 

อาจารย/์นกัศึกษา 

ขั้นตอนการกระจายสินค้า (Distribution) 
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3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
      เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaires)โดยแบ่งออกเป็น            
3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามเพื่อรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่ม
ประชากรหรืออาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิตต าราเรียนของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นค าถามเพื่อ
รวบรวมความคิดเห็นของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการผลิตต าราเรียน 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 

3.4 วธีิวเิคราะห์ / ข้ันตอนการศึกษา 
 1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative) 
เพื่อให้ทราบถึงลักษณะทั่วไปปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจจัดพิมพ์ต าราเรียนของอาจารย์ใน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา
เพื่ออธิบายขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดโ้ดยน าเสนอในรูปแบบตารางแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 
 1.2  การวิ เคราะห์ ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจจัดพิมพ์ต ารา เ รียนของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยความถ่ีร้อยละ
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยขอ้มูลเป็นค าถามใช้มาตราวดัแบบประเมินค่า Rating Scale
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 5 ระดบัวดัระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั 
 1.3 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบในการตัดสินใจพิมพ์ต าราเรียนของอาจารย์มหา
วิทยาลยัเชียงใหม่ โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลจะใช้ Logit Model ดว้ยเทคนิควิธีวิเคราะห์การประมาณ
ความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum likelihood estimate: MLE) และเทคนิควิเคราะห์ Marginal Effects 
อยา่งไรก็ตาม ตวัแปรต่างๆ ท่ีน ามาพิจารณาจะตอ้งไดรั้บการทดสอบความเป็นอิสระต่อกนัเสียก่อน 
ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ เพื่อเป็นการคดัเลือกว่าสมควรหรือไม่ท่ีจะเลือกตวัแปรต่าง ๆ 
ไปเป็นตวัอธิบายตวัแปรตาม โดยก าหนดตวัแปรดงัต่อไปน้ี  
 

 1.ตวัแปรตาม (Dependent Variable: Yi) คือ การท่ีอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ตดัสินใจ
ผลิตต าราเรียน โดยก าหนดให ้
  Y = 0 คือ การผลิตต าราเรียนในอดีตของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  Y = 1 คือ การผลิตต าราเรียนในปัจจุบนัของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  Y = 2 คือ การผลิตต าราเรียนในอนาคตของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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 2. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable: Xi) คือปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการผลิตต ารา
เรียนของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีดงัน้ี 
  X 1 คือเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
  X 1 = 1 เพศชาย 
  X 1 = 0 เพศหญิง 
  X 2 คืออาย ุ(ปี) (ตวัแปรเชิงปริมาณ) 
  X3   คือ คณะท่ีสังกดั (ตวัแปรเชิงปริมาณ) 
  X 4 คือระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม (ตวัแปรเชิงปริมาณ) 
  X5   คือรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม (ตวัแปรเชิงปริมาณ) 
  X6   คือต าแหน่งทางวชิาการ (ตวัแปรเชิงปริมาณ) 
  X7   คือสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
  X7 = 1 สถานภาพสมรส 
  X7 = 0 สถานภาพโสด 
 

ประโยชน์ส่วนเพิม่ (Marginal Benefit) โดยประเมินตามแบบของ Likert’s Scale 1 - 5 ระดบั 
 ด้านวชิาการ 
  X8   คือ การผลิตต าราเรียนเพื่อยกระดบัความรู้ความสามารถ 
  X9   คือ การผลิตต าราเรียนเพื่อยกระดบัการเรียนการสอน 
  X10 คือ การผลิตต าราเรียนเพื่อการยกระดบัต าแหน่งทางวชิาการ 
 ด้านเศรษฐกจิ 
  X11 คือ การผลิตต าราเรียนเพื่อรายไดแ้ละผลตอบแทนทางวชิาการ 
  X12 คือ การผลิตต าราเรียนเพื่อลดค่าใชจ่้ายของนกัศึกษา 
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ (Marginal Cost) โดยประเมินตามแบบของ Likert’s Scale 1 - 5 ระดบั 
 ด้านการเตรียมการ 
  X13 คือ ความพยายามในขั้นตอนการเตรียมการผลิตต าราเรียน 
  X14 คือ ปัญหาในขั้นตอนการเตรียมการผลิตต าราเรียน 
  X15 คือ ความยุง่ยากในขั้นตอนการเตรียมการผลิตต าราเรียน 
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 ด้านการผลติต าราเรียน 
  X16 คือ ความพยายามในขั้นตอนการผลิตต าราเรียน 
  X17 คือ ปัญหาในขั้นตอนการผลิตต าราเรียน 
  X18 คือ ความยุง่ยากในขั้นตอนการผลิตต าราเรียน 
 ด้านการกระจายสินค้า 
  X19 คือ ความพยายามในขั้นตอนการกระจายสินคา้ 
  X20 คือ ปัญหาในขั้นตอนการกระจายสินคา้ 
  X21 คือ ความยุง่ยากในขั้นตอนการกระจายสินคา้ 
 

 โดยในส่วนของตวัแปรตั้งแต่  X8 จนถึง X21 จะใช้มาตราวดัแบบประเมินค่า Rating Scale 
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) โดยวดัระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 
 ระดับของความคิดเห็น        คะแนน 

ส าคญัมากท่ีสุด หมายถึง 5 คะแนน 
ส าคญัมาก หมายถึง 4 คะแนน 
ปานกลาง หมายถึง 3 คะแนน 
ส าคญันอ้ย หมายถึง 2 คะแนน 
ส าคญันอ้ยท่ีสุด หมายถึง 1 คะแนน 
 

 β0 คือ ตวัค่าคงท่ี (ค่าของตวัแปรตามเม่ือตวัแปรอิสระเป็นศูนย)์ 
 βi คือ ค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 
 Xi คือ ตวัแปรอิสระล าดบัขอ้มูลท่ี i 
 μi คือ ค่าความคลาดเคล่ือน 
 i คือ ล าดบัท่ีของขอ้มูลตวัท่ี i โดยท่ี i = 1,2,3…..21 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในห่วงโซ่อุปทานต าราเรียนของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย เ ชียงใหม่  ซ่ึงท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามกับอาจารย์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จ  านวน165 คน และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยจ าแนกผลการศึกษาออกเป็น           
4 ส่วน โดยผลการศึกษาท่ีไดน้ าเสนอดงัต่อไปน้ี 
 

 ส่วนที ่1 : ขั้นตอนการจดัพิมพผ์ลงาน/ต าราเรียนของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 ส่วนที่ 2 : ขอ้มูลทัว่ไปของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ ยกตวัอย่างเช่น เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นตน้ เป็นการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาโดยน าเสนอในรูปแบบ
ตารางแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 
 ส่วนที่ 3 : ความคิดเห็นในการผลิตต าราเรียนของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ซ่ึงสามารถ
แสดงความคิดเห็นในการผลิตต าราเรียนของกลุ่มอาจารย ์ประกอบด้วย ด้านประโยชน์ส่วนเพิ่ม             
และตน้ทุนส่วนเพิ่มโดยน าเสนอในรูปแบบตารางแจกแจงความถ่ีและค่าเฉล่ีย 
 ส่วนที่ 4 : ผลการศึกษาจากแบบจ าลองโลจิท (Logit Model) และแบบจ าลองรีเกทชั่น 
(Logistic Regression) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจผลิตต าราเรียนทั้งในอดีต 
ปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคตของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
4.1 ขั้นตอนการจัดพมิพ์ผลงาน/ต าราเรียนของอาจารย์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
 1.ผูเ้ขียนส่งผลงานตน้ฉบบัแบบสมบูรณ์ จ  านวน 2 ฉบบั มายงัศูนยบ์ริหารงานวิจยั ส านกังาน
มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 2.กองบรรณาธิการรับตน้ฉบบัสมบูรณ์และติดต่อผูท้รงคุณวุฒิอ่านตน้ฉบบั 
 3.ผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาผลงาน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 
 3.1.หากหนังสือหรือต าราเรียนผ่านการพิจารณาจากผู ้ทรงคุณวุฒิในรอบแรก                  
กองบรรณาธิการน าเสนอคณะท างานส านักพิมพม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยผ่านผูอ้  านวยการศูนย์
บริหารงานวจิยั ส านกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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 3.2.หากหนงัสือหรือต าราเรียนไม่ผ่านการพิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการ
แจง้ผูเ้ขียนเพื่อด าเนินการแกไ้ขก่อนน าเสนอคณะท างานส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยผ่าน
ผูอ้  านวยการศูนยบ์ริหารงานวจิยั ส านกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 4.คณะกรรมการบริหารและบรรณาธิการพิจารณาการจัดพิมพ์ผลงานในเบ้ืองต้นและ
คณะท างานประเมินคุณภาพส่ือส่ิงพิมพ์จะด าเนินการประเมินคุณภาพหนังสือและคัดเลือก
บรรณาธิการผลงาน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานแบ่งยอ่ยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 4.1.กรณีท่ีคณะกรรมการแจง้ให้มีการแกไ้ขผลงาน บรรณาธิการจะเป็นตวักลางในการ
ประสานงานการส่งผลงานแกไ้ขให้กบัผูเ้ขียนจนกระทัง่ผูเ้ขียนแกไ้ขผลงานรอบแรกจนเสร็จสมบูรณ์
แลว้จึงส่งผลงานใหผู้ท้รงคุณวฒิุพิจารณาความถูกตอ้งและน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาอีกคร้ัง 
 4.2.กรณีท่ีคณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาไม่ผ่านและเ น้ือหาไม่สมบู รณ์                      
กองบรรณาธิการจะท าหนงัสือตอบปฏิเสธการตีพิมพส่์งไปถึงผูเ้ขียนโดยตรง 
 4.3.กรณีท่ีคณะกรรมการแจง้ผลการพิจารณาแลว้ผา่น กองบรรณาธิการส่งผลงานไปให้
ผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาความถูกตอ้งของผลงานอีกคร้ัง 
 5.กองบรรณาธิการประสานงานส่งให้ผูคุ้ณวุฒิอ่านผลงานโดยสังเขปดา้นเน้ือหาอีกคร้ัง กรณี
การแกไ้ขขอ้มูลเพิ่มเติมก่อนการจดัพิมพ์และกองบรรณาธิการประสานงานกบัผูเ้ขียนในการจดัท า
รูปเล่ม การแก้ไขแบบ Digital Proof ของเน้ือหา รวมถึงการอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการ
จดัท าหนงัสือ 
 6.กองบรรณาธิการแจง้ยืนยนัการรับผลงานเพื่อตีพิมพก์บัส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
พร้อมท าสัญญาการจดัพิมพผ์ลงาน 
 7.ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด าเนินการประสานด้านการจัดพิมพ์ผลงานเม่ือ
หนงัสือพิมพเ์สร็จแลว้ ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ จะมอบให้ผูเ้ขียน 10 เล่ม และประสานงาน
ดา้นการจดัจ าหน่ายและส่งประชาสัมพนัธ์จ านวน 20 เล่ม ต่อการจดัพิมพแ์ต่ละคร้ังเพื่อเผยแพร่ให้
หน่วยงานต่างๆ  
 8.ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ่ายค่าลิทสิทธ์ให้กบัผูเ้ขียนร้อยละ 20 ของราคาจ าหน่าย
ตามยอดขายจริง  เว ้นแต่คณะกรรมการบริหารและบรรณาธิการจะก าหนดเป็นอย่า ง อ่ืน
(มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2558) 
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4.2 ด้านข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างอาจารยข์องมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รวมทั้งหมด 165 คนสามารถ
แสดงขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ย เพศ อายุ คณะท่ีสังกดัในปัจจุบนัระดบัการศึกษา
สูงสุด รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งทางวิชาการ สถานภาพ ฯลฯเป็นต้นโดยสามารถแสดงผล
การศึกษา ไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่4.1 : จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 75 45.45 
หญิง 90 54.55 

รวม 165 100.00 
ทีม่า : จากการส ารวจ 
 

 4.1 เพศ ผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างอาจารยข์องมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รวมทั้งหมด 165 คน
พบว่าเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างเพศหญิงจ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.55 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด และกลุ่มตวัอยา่งเพศชายจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 ดงัแสดง
ในตารางท่ี 4.1  
 
ตารางที ่4.2 : จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 
 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
31-40 ปี 50 30.30 
41-50 ปี 84 50.90 
51-60 ปี 
61 ปีข้ึนไป 

29 
2 

17.60 
1.20 

รวม 165 100.00 
ทีม่า : จากการส ารวจ 
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 4.2 อายุ ผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างอาจารยข์องมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รวมทั้งหมด 165 คน
พบวา่โดยส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งมีอายรุะหวา่ง 41 - 50 ปี จ  านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 50.90 รองลงมา
คือ มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 ช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี จ  านวน              
29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60 อายุระหว่างและอายุ 61 ปีข้ึนไปจ านวน 2คน คิดเป็นร้อยละ 1.20
ตามล าดบัดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 
 

ตารางที ่4.3 : จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามคณะท่ีสังกดัฯ 
 

คณะสังกดั จ านวน (คน) ร้อยละ 
วทิยาศาสตร์ 
แพทยศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ 
เทคนิคการแพทย ์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สัตวแพทยศาสตร์ 

23 
18 
19 
6 
4 
3 

13.92 
10.91 
11.52 
3.64 
2.43 
1.81 

นิติศาสตร์ 5 3.03 
รัฐศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ 
ทนัตแพทยศาสตร์ 
อุตสาหกรรมเกษตร 
เศรษฐศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 
วศิวกรรมศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ 
เภสัชศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร์ 
วทิยาลยั ศิลปะส่ือฯ 
การส่ือสารมวลชน 
วจิิตรศิลป์ 

6 
10 
3 
4 
5 

15 
7 
3 
4 
9 
6 
4 

11 

3.64 
6.06 
1.81 
2.43 
3.03 
9.10 
4.24 
1.81 
2.43 
5.45 
3.64 
2.43 
6.67 

รวม 165 100 
ทีม่า : จากการส ารวจ 
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 4.3 คณะที่สังกัด ผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างอาจารยข์องมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รวมทั้งหมด 
165 คนพบวา่โดยส่วนใหญ่กลุ่มอาจารยท่ี์ตอบแบบสอบถามจะสังกดัคณะวทิยาศาสตร์ จ  านวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.92 รองลงมาคือสังกัดคณะบริหารธุรกิจ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.52                 
โดยอนัดบัท่ีสามสังกดัคณะแพทยศาสตร์ จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.91โดยคณะเกษตรศาสตร์ 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.10 คณะวิจิตรศิลป์ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 และคณะ
มนุษยศาสตร์ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 ตามล าดบั ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ จ  านวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.45 ตามล าดบั ส าหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.24 
โดยท่ีคณะเทคนิคการแพทย ์รัฐศาสตรฯ และวทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมีจ  านวน 6 คนเท่ากนั 
คิดเป็นร้อยละ 3.64 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 
 

ตารางที ่4.4 : จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

ระดบัการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาโท 64 38.79 
ปริญญาเอก 101 61.21 

รวม 165 100.00 
ทีม่า : จากการส ารวจ 
 

 4.4 ระดับการศึกษาสูงสุด ผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่               
รวมทั้งหมด 165 คน พบวา่โดยส่วนใหญ่แลว้มีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาเอกจ านวน 101 
คน คิดเป็นร้อยละ 61.21 รองลงมาคือ มีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท จ านวน 64 คน             
คิดเป็นร้อยละ 38.79 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 
 

ตารางที ่4.5 : จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
20,000 - 40,000 บาท 23 13.94 
40,001 - 60,000 บาท 114 69.10 
60,001 - 80,000 บาท 23 13.94 
มากกวา่ 80,000บาท 5 3.02 

รวม 165 100.00 
ทีม่า : จากการส ารวจ 
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 4.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการศึกษากลุ่มตวัอยา่งอาจารยข์องมหาวิทยาลยัเชียงใหม่รวมทั้ง
หมด 165 คน พบว่าโดยส่วนใหญ่จะมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อยู่ระหว่าง 40,001 - 60,000 บาทจ านวน 
114 คน คิดเป็นร้อยละ 69.10 รองลงมาคือ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อยู่ระหว่าง 20,000 - 40,000 บาท   
และ 60,001 - 80,000 บาท จ านวน 23 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 13.94 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
มากกวา่ 80,000 บาทจ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 3.02 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5  
 
ตารางที ่4.6 : จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ต าแหน่งทางวชิาการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาจารย ์
ผูช่้วยศาสตราจารย ์

75 
63 

45.45 
38.20 

รองศาสตราจารย ์ 23 13.94 
ศาสตราจารย ์ 1 0.60 
อ่ืนๆ (อาจารยพ์ิเศษ) 3 1.81 

รวม 165 100.00 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
 

 4.6 ต าแหน่งทางวิชาการ  ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                 
รวมทั้งหมด 165 คน พบวา่โดยส่วนใหญ่จะมีต าแหน่งทางวชิาการเป็นอาจารย ์จ  านวน 75 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.45 รองลงมาคือ ผูช่้วยศาสตราจารย์ จ  านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 38.20 ในขณะท่ี                 
ต  าแหน่งรองศาสตราจารย์ มีจ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.94 ซ่ึงอ่ืนๆ จ านวน 3 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 1.81 และศาสตรจารย ์จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.60 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที ่4.7 : จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพสมรส จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 47 28.50 
สมรส 118 71.50 

รวม 165 100.00 
ทีม่า : จากการส ารวจ 
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 4.7 สถานภาพ ผลการศึกษากลุ่มตวัอยา่งอาจารยข์องมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รวมทั้งหมด 165 
คน พบว่าโดยส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว จ านวน 118 คนคิดเป็นร้อยละ 71.50 ส าหรับ                    
ดา้นสถานภาพโสด มีจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที ่4.8 : จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามในอดีตเคยจดัท าต าราเรียนหรือไม่ 
 

ในอดีตเคยจดัท าต าราเรียนหรือไม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เคย 73 44.25 
ไม่เคย 92 55.75 

รวม 165 100.00 
ทีม่า : จากการส ารวจ 
 

 4 . 8  อดี ต เคย จัดท าต า ร า เ รี ยนห รือ ไ ม่  ผลก าร ศึกษาก ลุ่มตัวอย่ า งอ าจ ารย์ของ
มหาวิทย าลัย เ ชี ย ง ใหม่  รวมทั้ งหมด165 คน  พบว่ า โดย ส่วนใหญ่ในอดีตอาจารย์ข อง
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไม่เคยจดัท าต าราเรียน จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 55.75 และส าหรับในอดีต
อาจารยเ์คยจดัท าต าราเรียนมีจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 44.25 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที ่4.9 : จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจุบนัไดจ้ดัท าต าราเรียนหรือไม่ 
 

ปัจจุบนัไดจ้ดัท าต าราเรียนหรือไม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ท า 43 26.05 
ไม่ท า 122 73.95 

รวม 165 100.00 
ทีม่า : จากการส ารวจ 
 

 4 . 9  ปั จ จุ บั น ไ ด้ จั ดท า ต า ร า เ รี ยนห รื อ ไ ม่  ผ ลก า ร ศึ กษ าก ลุ่ มตัว อ ย่ า ง อ า จ า ร ย์
มหาวิท ย าลัย เ ชี ย ง ใหม่  ร วมทั้ งหมด165 คน  พบว่ า โดย ส่ วนใหญ่ ใน ปัจ จุบันอา จ า ร ย์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ไม่จดัท าต าราเรียน จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 73.95 และส าหรับในปัจจุบนั
อาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ไดจ้ดัท าต าราเรียนมีจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 26.05 ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.9 
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ตารางที ่4.10 : จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการใชต้ าราเรียนประกอบการเรียน 
 

ใชต้  าราเรียนประกอบการเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ใช ้ 165 100 
ไม่ใช ้ 0 0 

รวม 165 100.00 
ทีม่า : จากการส ารวจ 
 

 4.10 การใช้ต าราเรียนประกอบการเรียนการสอน ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างอาจารย์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รวมทั้งหมด 165 คน พบวา่อาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ ใชต้  าราเรียนในการ
ประกอบการเรียนการสอนทั้งหมด จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีอาจารย์ท่านใด                  
ท่ีไม่ใชต้  าราเรียนในการประกอบการเรียนการสอน ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 
 
ตารางที่ 4.11 : จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการใช้ต าราเรียนแบบใดในการ
 ประกอบการเรียนการสอน 
 

ใชต้  าราเรียนแบบใดในการเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต าราเรียนในประเทศ 27 16.36 
ต าราเรียนต่างประเทศ 
ใชต้  าราเรียนทั้งในและต่างประเทศ 

19 
119 

11.50 
72.14 

รวม 165 100.00 
 

ทีม่า : จากการส ารวจ 
 

 4.11 การใช้ต าราเรียนแบบใดในการประกอบการเรียนการสอนผลการศึกษากลุ่มตวัอยา่งของ
อาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ รวมทั้งหมด165 คน พบวา่โดยส่วนใหญ่อาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่
จะใช้ต าราเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการประกอบการเรียนการสอน จ านวน 119 คน     
คิดเป็นร้อยละ 72.14 รองลงมาคือจะใชต้  าราเรียนภายในประเทศเท่านั้น จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.36 และจะใช้ต าราเรียนต่างประเทศเท่านั้น จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 ดังแสดงใน       
ตารางท่ี 4.11 
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4.3 ด้านความคิดเห็นในการผลติต าราเรียน 
      จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งอาจารยข์องมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รวมทั้งหมด 165 คนสามารถแสดง
ความคิดเห็นในการผลิตต าราเรียนของกลุ่มอาจารย ์ประกอบดว้ย ดา้นประโยชน์ส่วนเพิ่ม และตน้ทุน
ส่วนเพิ่มโดยปรากฏผลการศึกษา ดงัน้ี 
 

4.3.1 ประโยชน์ส่วนเพิม่ (Marginal Benefit) 
 

ตารางที ่4.12 : ความถ่ีและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามความคิดเห็นในการผลิตต าราเรียนดา้น
    ประโยชน์ส่วนเพิ่ม 
 

 
 

ด้านวชิาการ/ด้านเศรษฐกจิ 

ระดับความส าคัญ (ความถี่/จ านวน) ค่าเฉลีย่ 

น้อย 
ทีสุ่ด 
(1) 

 

น้อย 
 

(2) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

 

มาก 
 

(4) 

มาก 
ทีสุ่ด 
(5) 

 

X 

ด้านวชิาการ 

1.ยกระดบัความรู้ความสามารถ 1 1 5 60 98 4.53 
2.ยกระดบัการเรียนการสอน 1 1 21 87 55 4.17 
3.ขอเล่ือนต าแหน่งทางวชิาการ 1 7 32 65 60 4.00 
ด้านเศรษฐกจิ 
1.รายไดแ้ละผลตอบแทนวชิาการ 7 49 69 36 4 2.88 
2.ลดค่าใชจ่้ายของนกัศึกษา 1 19 85 57 3 3.25 

 

ทีม่า : จากการส ารวจ 

 
 ด้านประโยชน์ส่วนเพิ่ม ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           
รวมทั้ งหมด 165 คนด้านวิชาการพบว่าอาจารย์ให้ความส าคัญมากท่ีสุดในการผลิตต าราเรียน             
เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ โดยค่าเฉล่ียมีค่าเท่ากับ 4.53  และอาจารย์ให้ความส าคญัมาก               
ในการผลิตต าราเรียนเพื่อยกระดับการเรียนการสอน และเพื่อขอเล่ือนต าแหน่งทางวิชาการ                        
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 และ 4.00 ตามล าดบั  ส าหรับในดา้นเศรษฐกิจพบวา่อาจารยใ์ห้ความส าคญั         
ในระดับปานกลางส าหรับการผลิตต าราเรียนเพื่อรายได้รวมถึงผลตอบแทนทางวิชาการและ                     
ลดค่าใชจ่้ายของนกัศึกษา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.88 และ 3.25 ตามล าดบั แสดงในตารางท่ี 4.12  
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4.3.2 ต้นทุนส่วนเพิม่ (Marginal Benefit) 
 

ตารางที ่4.13 : ความถ่ีและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามความคิดเห็นในการผลิตต าราเรียนดา้น
       ตน้ทุนส่วนเพิ่ม 
 

 
ด้านการเตรียมการ/ด้านผลติ 

และด้านกระจายสินค้า 

ระดับความส าคัญ (ความถี่/จ านวน) ค่าเฉลีย่ 

น้อย 
ทีสุ่ด 
(1) 

 

น้อย 
 

(2) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

 

มาก 
 

(4) 

มาก 
ทีสุ่ด 
(5) 

 

X 

ด้านการเตรียมการ 

1.ความพยายามในการเตรียมการ 2 1 13 88 61 4.24 
2.ปัญหาในการเตรียมการ 1 2 30 92 40 4.00 
3.ความยุง่ยากในการเตรียมการ 1 2 25 64 73 4.25 
ด้านการผลติต าราเรียน 
1.ความพยายามในการผลิตต ารา 1 1 32 86 45 4.00 
2.ปัญหาในการผลิตต ารา 1 5 38 91 30 3.87 
3.ความยุง่ยากในการผลิตต ารา 1 1 48 78 37 3.90 
ด้านการกระจายสินค้า 
1.ความพยายามการกระจายสินคา้ 4 13 36 69 43 3.81 
2.ปัญหาในการกระจายสินคา้ 4 12 46 66 37 3.72 
3.ความยุง่ยากการกระจายสินคา้ 5 13 50 64 33 3.64 

ทีม่า : จากการส ารวจ 
 

 ด้านต้นทุนส่วนเพิ่ม ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                   
รวมทั้ งหมด165 คน ด้านการเตรียมการพบว่าอาจารย์ให้ความส าคัญมากในการเตรียมการ                 
ผลิตต าราเรียน ทั้งการใช้ความพยายาม ปัญหาในการเตรียมการ และความยุ่งยากในการเตรียมการ 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.24, 4.00 และ 4.25 ตามล าดับ ในส่วนของด้านการผลิตพบว่าอาจารย์ให้
ความส าคญัมากเช่นกัน ทั้งการใช้ความพยายาม ปัญหาในการผลิต และความยุ่งยากในการผลิต               
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00, 3.87 และ 3.90 ตามล าดบั ซ่ึงในส่วนของด้านการกระจายสินคา้ พบว่า
อาจารยใ์ห้ความส าคญัมาก ทั้งการใชค้วามพยายาม ปัญหาในการกระจายสินคา้ และความยุ่งยากใน
การกระจายสินคา้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81, 3.72 และ 3.64 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.13 
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4.4 การประมาณค่าตามแบบจ าลอง Logit Model 
 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจผลิตต าราเรียนในอดีต ปัจจุบนั และอนาคตของ
อาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยใช้แบบจ าลองโลจิท (Logit model)ซ่ึงผลการศึกษาประกอบดว้ย
ปัจจยัเพศ(sex) อายุ(age) คณะ(faC) ระดบัการศึกษา(EDU) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน(INCOME) ต าแหน่ง
ทางวิชาการ(direc) สถานภาพ(status) เพื่อยกระดบัความรู้ความสามารถ(A1) เพื่อยกระดบัการเรียน
การสอน(A2) เพื่อการขอเล่ือนต าแหน่งทางวิชาการ(A3) รายได้และผลตอบแทนทางวิชาการ(B1)  
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของนักศึกษา(B2) ใช้ความพยายามในการเตรียมการผลิต(C1) พบปัญหาในการ
เตรียมการผลิต(C2) มีความยุ่งยากในการเตรียมการผลิต(C3) ใช้ความพยายามในการผลิตต าราเรียน 
(D1) พบปัญหาในการผลิตต าราเรียน(D2) มีความยุง่ยากในการผลิตต าราเรียน(D3) ใชค้วามพยายาม
ในการกระจายสินคา้(E1) พบปัญหาในการกระจายสินคา้(E2) มีความยุ่งยากในการกระจายสินคา้
(E3)โดยข้อมูลท่ีเก็บมีหลายตัวแปร ซ่ึงไม่สามารถระบุได้ว่าตัวแปรไหนมีผลต่อตัวแปรตาม 
(dependent Variable)จึงตอ้งใชส้ถิติในการหาแบบจ าลองท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีรวบรวมมาได้ดีท่ีสุด
โดยโปรแกรม  R โดยวิธี Logistic Regression ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดเ้ร่ิมตน้ใชส้ถิติในการหาแบบจ าลอง
ท่ีเหมาะสมกบัการตดัสินใจผลิตต าราเรียนในอดีตของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 

 จากการศึกษาปัจจัย ท่ี มี ผล ต่อการตัด สินใจผลิตต า ร า เ รียนในอดีตของอาจา รย์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยใช้แบบจ าลองโลจิท (Logit Model) ในการวิเคราะห์โดยปรากฏผลของ
การศึกษา แสดงในตารางท่ี 4.14 และ 4.15 
 
ตารางที่ 4.14 : การทดสอบการกระจายขอ้มูลแบบปกติ ( Normality Test ) ของการผลิตต าราเรียน                  

ในอดีตของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

Min 1Q Median 3Q Max 
-1.6590 -0.6077 -0.2198 0.6390 2.9905 

ทีม่า : จากการค านวณ 
 

 จากตารางท่ี 4.14  เป็นการทดสอบการกระจายขอ้มูลแบบปกติ (Normality Test) โดยปกติ
กลุ่มตวัอย่างดงักล่าวก็จะมีการกระจายเป็นแบบปกติ แต่นัน่ก็ไม่ใช่กฎตายตวั เป็นไปไดท่ี้ตวัอย่าง            
ท่ีสุ่มออกมาจะมีการกระจายตวัไม่เป็นแบบปกติ (Non-normal distribution) ซ่ึงนั่นก็ไม่ใช่ประเด็น
ปัญหาหากว่าเราไม่ไดน้ าขอ้มูลไปท าการอนุมานกลบัไปหาประชากรอีกทีเราจะตอ้งแน่ใจว่าขอ้มูล
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ดงักล่าว มีการกระจายตวัเป็นแบบปกติเสมอ หากไม่เช่นนัน่การทดสอบสมมติฐาน หรือการอนุมาน 
ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ อ่ืน ๆ ก็จะให้ผลคลาดเคล่ือน โดยพิจารณาจากค่า 1Q และ 3Q โดยตารางท่ี 
4.14 แสดงให้เห็นว่าค่า 1Q เท่ากบั -0.6077 และ ค่า 3Q เท่ากบั 0.6390 แสดงว่าการทดสอบขอ้มูล
ดงักล่าว เป็นการกระจายตวัของขอ้มูลแบบปกติ ( Normality Test ) 
 

ตารางที ่4.15 : การประมาณค่าตามแบบจ าลอง Logit Model ของการผลิตต าราเรียนในอดีตอาจารย ์
   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

Coefficients Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 
Intercept -10.35652 3.73296 -2.774 0.00553** 

Sex (เพศ) -0.38441 0.46060 -0.835 0.40395 
Age (อายุ) 0.13554 0.04374 3.099 0.00194** 
Fac (คณะ) 0.05967 0.03939 1.515 0.12980 
EDU (การศึกษา) -0.82666 0.50515 -1.636 0.10174 
INCOME (รายได)้ 0.69803 0.46532 1.500 0.13359 
Direc (ต าแหน่ง) 1.94169 0.44913 4.323 1.54e-05*** 
Status (สถานะ) -0.55033 0.53522 -1.028 0.30359 
A1 (ยกระดบัความรู้) 0.73462 0.49825 1.474 0.14037 
A2 (ยกระดบัการเรียนการสอน) 0.14731 0.36888 0.399 0.68965 
A3 (ขอเล่ือนต าแหน่ง) -0.14826 0.34578 -0.429 0.66808 
B1 (รายไดแ้ละผลตอบแทน) -0.10855 0.31402 -0.346 0.72960 
B2 (ลดค่าใชจ่้ายนกัศึกษา) -0.13142 0.37713 -0.348 0.72748 
C1 (พยายามการเตรียมการ) -031428 0.44462 -0.707 0.47965 
C2 (ปัญหาการเตรียมการ) -0.54083 0.49483 -1.093 0.27442 
C3 (ความยุ่งยากการเตรียมการ)  0.71106 0.33592 2.117 0.03428* 
D1 (พยายามในการผลิต) -0.25470 0.37169 -0.685 0.49318 
D2 (ปัญหาในการผลิต) -0.19767 0.41134 -0.481 0.63083 
D3 (ความยุง่ยากในการผลิต) 0.51683 0.39472 1.309 0.19041 
E1 (พยายามในการกระจาย) -0.49760 0.37388 -1.331 0.18322 
E2 (ปัญหาในการกระจาย) 0.15479 0.34986 0.442 0.65817 
E3 (ความยุง่ยากในการกระจาย) 0.14793 0.32262 0.459 0.64658 

 

ทีม่า : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : .      แสดงถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 
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  *     แสดงถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  **   แสดงถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  ***  แสดงถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
ตารางที ่4.16 : การประมาณค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effects) 1 ของการผลิตต าราเรียนใน
            อดีตอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

 dF/dx Std. Err. z P>|z| 

Sex (เพศ) -0.0904621    - 0.1070310 0.8452   0.398002     
Age (อาย)ุ 0.0321587   0.0103856   3.0965   0.001958 ** 
Fac (คณะ) 0.0141575   0.0092602   1.5289   0.126299    
EDU (การศึกษา) -0.1973447   0.1196355 -1.6496   0.099035 .   
INCOME (รายได)้ 0.1656186   0.46532 1.4939   0.135203 
Direc (ต าแหน่ง) 0.4606962   0.1067661   4.3150 1.596e-05 *** 
Status (สถานะ) -0.1325959   0.1298261 --1.0213   0.307096 
A1 (ยกระดบัความรู้) 0.1743015   0.1174568   1.4840   0.137819     
A2 (ยกระดบัการเรียนการสอน) 0.0349512   0.0875012   0.3994   0.689572    
A3 (ขอเล่ือนต าแหน่ง) -0.0351782   0.0820238 -0.4289   0.668012   
B1 (รายไดแ้ละผลตอบแทน) -0.0257543   0.0744724 -0.3458   0.729475     
B2 (ลดค่าใชจ่้ายนกัศึกษา) -0.0311816   0.0893995 -0.3488   0.727247    
C1 (พยายามการเตรียมการ) -0.0745688   0.1055571 -0.7064   0.479920     
C2 (ปัญหาการเตรียมการ) -0.1283198   0.1172974 -1.0940   0.273968    
C3 (ความยุง่ยากการเตรียมการ) 0.1687104   0.0794849   2.1225   0.033792 *   
D1 (พยายามในการผลิต) -0.0604323   0.0880902 -0.6860   0.492696   
D2 (ปัญหาในการผลิต) -0.0469004   0.0975515 -0.4808   0.630676    
D3 (ความยุง่ยากในการผลิต) 0.1226255   0.0937842   1.3075   0.191033   
E1 (พยายามในการกระจาย) -0.1180647   0.0888843 -1.3283   0.184081 
E2 (ปัญหาในการกระจาย) 0.0367265   0.0829274   0.4429   0.657856   
E3 (ความยุง่ยากในการกระจาย) 0.0350980   0.0766184   0.4581   0.646889 

 

McFadden Pseudo R-squared เท่ากบั 0.3947898     
Log Likelihood เท่ากบั -67.87447 
r2ML เท่ากบั 0.4153114 
ทีม่า : จากการค านวณ 
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หมายเหตุ : .      แสดงถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 
  *     แสดงถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  **   แสดงถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  ***  แสดงถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
    1    ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effects) ณ ค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระ 
 

 จากตารางที่  4 .15 และ 4.16  แสดงผลการประมาณการแบบของแบบจ าลองโลจิท                 
(Logit Model) ในการประมาณค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effects) ใช้อธิบายการเปล่ียนแปลง
ว่าหากตวัแปรมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วยจะท าให้โอกาสความน่าจะเป็นท่ีตัวแปรต้น               
จะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด และส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปอย่างไร จากการวิเคราะห์            
การค านวณผลกระทบส่วนเพิ่ม พบว่าตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจผลิตต าราเรียนในอดีต               
ของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ อายุ (Age),  ต  าแหน่งทางวิชาการ (Direc), และความยุง่ยาก
ในการเตรียมการผลิตต าราเรียน (C3) 
 อายุ (Age)  เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อต่อการตัดสินใจผลิตต าราเรียนในอดีตของอาจารย์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หากอาจารยมี์อายุเพิ่มข้ึน 1 หน่วย อาจารยมี์โอกาสผลิตต าราในอดีตเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 3.22 นัน่คือ หากอาจารยอ์ายุเพิ่มข้ึนยิ่งมีโอกาสในการตดัสินใจในการผลิตต าราเรียนมากข้ึน 
เน่ืองจากการท่ีอายุมากข้ึนหมายถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีไดร้วบรวมมาเพิ่มข้ึนท าให้มีโอกาสในการ
ตดัสินใจในการผลิตต าราเรียนเพิ่มมากข้ึนไปดว้ย 
 ต าแหน่งทางวชิาการ (Direc)  เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อต่อการตดัสินใจผลิตต าราเรียนในอดีต
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากอาจารย์ต้องการมีต าแหน่งทางวิชาการ เพิ่มข้ึน 1 หน่วย 
อาจารยมี์โอกาสผลิตต าราในอดีตเพิ่มข้ึนร้อยละ 46.07 นั่นคือเม่ืออาจารยมี์ความตอ้งต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มข้ึนยิ่งมีโอกาสในการตดัสินใจในการผลิตต าราเรียนมากข้ึน เน่ืองจากการเล่ือนต าแหน่ง
ทางวิชาการนั้น การเขียนต าราเรียนก็เป็นส่วนหน่ึงในการท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ           
จึงมีอิทธิพลในการตดัสินใจในการผลิตต าราเรียนของอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ในอดีต 
 ความยุ่งยากในการเตรียมการผลิตต าราเรียน (C3) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อต่อการตดัสินใจ
ผลิตต าราเรียนในอดีตของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ หากอาจารยมี์ความยุง่ยากในการเตรียมการ
ผลิตต าราเรียน 1 หน่วย อาจารยมี์โอกาสผลิตต าราในอดีตเพิ่มข้ึนร้อยละ 16.87 นัน่คือหากอาจารย ์     
มีความยุ่งยากในการเตรียมการผลิตต าราเรียนเพิ่มข้ึนจะท าให้ตดัสินใจผลิตต าราเรียนมากข้ึนนั้ น           
การประมาณค่าท่ีออกมาไม่สมเหตุสมผลด้านตน้ทุน เน่ืองจากการท่ีมีความยุ่งยากมากข้ึนอาจารย ์   
ควรตดัสินใจท่ีจะผลิตต าราเรียนลดนอ้ยลงไม่ควรเพิ่มมากข้ึนตามผลท่ีออกมา 
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 จากการศึกษาปัจจัย ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจผลิตต ารา เ รียนในปัจจุบันของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้แบบจ าลองโลจิท (Logit model) ในการวิเคราะห์โดยปรากฏผล          
ของการศึกษา แสดงในตารางท่ี 4.17, 4.18 และ 4.19  
 

ตารางที่ 4.17 : การทดสอบการกระจายขอ้มูลแบบปกติ ( Normality Test ) ของการผลิตต าราเรียน            
ในปัจจุบนัของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

Min 1Q Median 3Q Max 
-1.3889   -0.7527   -0.7527   -0.2639    2.6099   

 

ทีม่า : จากการค านวณ 
 จากตารางที ่4.17  เป็นการทดสอบการกระจายขอ้มูลแบบปกติ (Normality Test) ของการผลิต
ต าราเรียนในปัจจุบันของอาจารย์มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่  โดยพิจารณาจากค่า  1Q และ 3Q                            
ตามตารางท่ี 4.17 แสดงให้เห็นว่าค่า 1Q เท่ากบั -0.7527 และ ค่า 3Q เท่ากบั -0.2639 แสดงว่าการ
ทดสอบขอ้มูลดงักล่าว เป็นการกระจายตวัของขอ้มูลแบบไม่ปกติ (Non-normal distribution) เน่ืองจาก
ค่าของ 1Q มากกวา่ค่าของ 3Q อยา่งเห็นไดช้ดัเจน 
 

ตารางที ่4.18 : การประมาณค่าตามแบบจ าลอง Logit Model ของการผลิตต าราเรียนในปัจจุบนัอาจารย ์
   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
 

Coefficients Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

Intercept -3.66274 3.46147 -1.058 0.2900 

Sex (เพศ) 0.06031 0.41424 0.146 0.8843 
Age (อายุ) -0.07419 0.04076 -1.820 0.0687 . 
Fac (คณะ) -0.02656 0.03461 -0.767 0.4428 
EDU (การศึกษา) -0.35459 0.44721 -0.793 0.4278 
INCOME (รายได)้ 0.07252 0.35514 0.204 0.8382 
Direct (ต าแหน่ง) 0.50578 0.34746 1.456 0.1455 
Status (สถานะ) 0.55270 0.50862 1.087 0.2772 
A1 (ยกระดบัความรู้) 0.10738 0.46692 0.230 0.8181 
A2 (ยกระดบัการเรียนการสอน) 0.67333 0.37428 1.799 0.0720 . 
A3 (ขอเล่ือนต าแหน่ง) -0.10878 0.29340 -0.371 0.7108 
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ตารางที ่4.18 : การประมาณค่าตามแบบจ าลอง Logit Model ของการผลิตต าราเรียนในปัจจุบนัอาจารย ์
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (ต่อ) 

ทีม่า : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : .      แสดงถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 
  *     แสดงถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  **   แสดงถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  ***  แสดงถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 

ตารางที่ 4.19 : การประมาณค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effects) 1 ของการผลิตต าราเรียนใน
             ปัจจุบนัอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 dF/dx Std. Err. z P>|z| 
Sex (เพศ) 0.0093224   0.0641591   0.1453 0.88447   
Age (อาย)ุ -0.0114413   0.0061468 -1.8613 0.06270. 
Fac (คณะ) -0.0040957   0.0053215 -0.7696 0.44151   
EDU (การศึกษา) -0.0560473   0.0720785 -0.7776 0.43681   
INCOME (รายได)้ 0.0111833   0.0547209   0.2044 0.83806   
Direct (ต าแหน่ง) 0.0780010   0.0529214   1.4739 0.14051   
Status (สถานะ) 0.0798470 0.0685660   1.1645 0.24421   
A1 (ยกระดบัความรู้) 0.0165602   0.0719289   0.2302 0.81791   
A2 (ยกระดบัการเรียนการสอน) 0.1038402   0.0562355   1.8465 0.06482 . 

Coefficients Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

B1 (รายได้และผลตอบแทน) 0.51497 0.28708 1.794 0.0728 . 
B2 (ลดค่าใชจ่้ายนกัศึกษา) -0.12334 0.35518 -0.347 0.7284 
C1 (พยายามการเตรียมการ) -0.05850 0.38939 -0.150 0.8806 
C2 (ปัญหาการเตรียมการ) 0.09334 0.41044 0.227 0.8201 
C3 (ความยุง่ยากการเตรียมการ) -0.13953 0.310 68 -0.449 0.6533 
D1 (พยายามในการผลิต) 0.12617 0.33643 0.375 0.7076 
D2 (ปัญหาในการผลิต) 0.45339 0.36089 1.256 0.2090 
D3 (ความยุง่ยากในการผลิต) -0.08920 0.34087 -0.262 0.7936 
E1 (พยายามในการกระจาย) 0.68058 0.35348 1.925 0.0542 . 
E2 (ปัญหาในการกระจาย) -0.39260 0.34148 -1.150 0.2503 
E3 (ความยุง่ยากในการกระจาย) - 0.34406 0.29347 -1.172 0.2410 
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ตารางที่ 4.19 : การประมาณค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effects) 1 ของการผลิตต าราเรียนใน
             ปัจจุบนัอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ (ต่อ) 

 dF/dx Std. Err. z P>|z| 
A3 (ขอเล่ือนต าแหน่ง) -0.0167752   0.0453013 -0.3703 0.71116   
B1 (รายไดแ้ละผลตอบแทน) 0.0794174   0.0432916   1.8345 0.06658 . 
B2 (ลดค่าใชจ่้ายนกัศึกษา) -0.0190207 0.0546278 -0.3482 0.72770   
C1 (พยายามการเตรียมการ) -0.0090218   0.0600972 -0.1501 0.88067   
C2 (ปัญหาการเตรียมการ) 0.0143946   0.0633519   0.2272 0.82026   
C3 (ความยุง่ยากการเตรียมการ) -0.0215182   0.0479588 -0.4487 0.65366   
D1 (พยายามในการผลิต) 0.0194579   0.0518838   0.3750 0.70764   
D2 (ปัญหาในการผลิต) 0.0699217   0.0550336   1.2705 0.20390   
D3 (ความยุง่ยากในการผลิต) -0.0137570   0.0526475 -0.2613 0.79386   
E1 (พยายามในการกระจาย) 0.1049577   0.0532373   1.9715 0.04867 * 
E2 (ปัญหาในการกระจาย) -0.0605460   0.0522481 -1.1588 0.24653   
E3 (ความยุง่ยากในการกระจาย) -0.0530610 0.0449248 -1.1811 0.23756   

 

McFadden Pseudo R-squared เท่ากบั 0.1151262    
Log Likelihood เท่ากบั -78.7900186 
r2ML เท่ากบั 0.1168445 
ทีม่า : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : .      แสดงถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 
  *     แสดงถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  **   แสดงถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  ***  แสดงถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
    1    ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effects) ณ ค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระ 
  
 จากตารางแสดงผลการประมาณการแบบของแบบจ าลองโลจิท (Logit Model) ในการ
ประมาณค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effects) ใช้อธิบายการเปล่ียนแปลงว่าหากตวัแปรมีการ
เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วยจะท าให้โอกาสความน่าจะเป็นท่ีตวัแปรตน้จะเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางใด และส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปอย่างไร จากการวิเคราะห์การค านวณผลกระทบ           
ส่วนเพิ่ม พบว่าตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจผลิตต าราเ รียนในปัจจุบันของอาจารย์



 

45 
 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คือ อายุ เพื่อยกระดบัการเรียนการสอน รายไดแ้ละผลตอบแทนทางวิชาการ
และการใชค้วามพยายามในการกระจายสินคา้ 
 
 อายุ (Age)  เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อต่อการตดัสินใจผลิตต าราเรียนในปัจจุบนัของอาจารย์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หากอาจารยมี์อายุเพิ่มข้ึน 1 หน่วย อาจารยมี์โอกาสผลิตต าราในปัจจุบนัลดลง
ร้อยละ 1.14 นัน่คือ หากอาจารยอ์ายเุพิ่มข้ึนยิง่มีโอกาสในการตดัสินใจในการผลิตต าราเรียน             ลด
นอ้ยลง  
 การยกระดับการเรียนการสอน (A2) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อต่อการตดัสินใจผลิตต าราเรียน
ในปัจจุบนัของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ หากอาจารยย์กระดบัการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 1 หน่วย 
อาจารยมี์โอกาสผลิตต าราในปัจจุบนัเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.38 นัน่คือ หากอาจารยต์อ้งการยกระดบัการ
เรียนการสอนเพิ่มข้ึน ยิ่งท าให้มีการตดัสินใจผลิตต าราเรียนเพิ่มมากข้ึนดว้ย เน่ืองจากการต าราเรียน         
มีความส าคัญส าหรับการเรียนการสอน ท าให้อาจารย์สามารถประยุกต์ผลงานเข้ากับการเรียน               
การสอนได ้
 รายได้และผลตอบแทนทางวิชาการ (B1) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อต่อการตดัสินใจผลิตต ารา
เรียนในปัจจุบนัของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ หากอาจารยมี์รายไดแ้ละผลตอบแทนทางวิชาการ
เพิ่มข้ึน 1 หน่วย อาจารยมี์โอกาสผลิตต าราเรียนในปัจจุบนัเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.94 นัน่คือหากอาจารย์
ไดรั้บรายไดแ้ละผลตอบแทนทางวชิาการเพิ่มข้ึน จะท าให้อาจารยต์ดัสินใจผลิตต าราเรียนเพิ่มข้ึนดว้ย 
เน่ืองจากรายไดแ้ละผลตอบแทนสามารถน ามาเป็นตน้ทุนในการผลิตต าราเรียนได้ 
 การใช้ความพยายามในการกระจายสินค้า (E1) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อต่อการตดัสินใจผลิต
ต าราเรียนในปัจจุบนัของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ หากอาจารยใ์ชค้วามพยายามในการกระจาย
สินค้าเพิ่มข้ึน 1 หน่วย อาจารย์มีโอกาสผลิตต าราเรียนในปัจจุบันเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.49 นั่นคือ             
หากอาจารยใ์ชค้วามพยายามในการกระจายสินคา้เพิ่มข้ึนจะท าให้ตดัสินใจผลิตต าราเรียนมากข้ึนนั้น 
การประมาณค่าท่ีออกมาไม่สมเหตุสมผลดา้นตน้ทุน เน่ืองจากการใช้ความพยายามในการกระจาย
สินคา้มากข้ึน อาจารยค์วรตดัสินใจท่ีจะผลิตต าราเรียนลดนอ้ยลงไม่ควรเพิ่มมากข้ึนตามผลท่ีออกมา 
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 จากการศึกษาปัจจัย ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจผลิตต าราเ รียนในอนาคตของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้แบบจ าลอง Regression โดยผลการศึกษาปรากฏ ดังตารางท่ี 4.20       
และ 4.21  
 

ตารางที่ 4.20 : การทดสอบการกระจายขอ้มูลแบบปกติ ( Normality Test ) ของการผลิตต าราเรียน            
ในอนาคตของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

Min 1Q Median 3Q Max 
-2.98815 -0.53233   0.00415   0.69052 2.60627 

 

ทีม่า : จากการค านวณ 
 

 จากตารางที ่4.20  เป็นการทดสอบการกระจายขอ้มูลแบบปกติ (Normality Test) ของการผลิต
ต าราเรียนในอนาคตของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยพิจารณาจากค่า 1Q และ 3Q ตามตารางท่ี 
4.20 แสดงให้เห็นว่าค่า 1Q เท่ากบั -0.53233 และ ค่า 3Q เท่ากบั 0.69052 แสดงว่าการทดสอบขอ้มูล
ดังกล่าว เป็นการกระจายตัวของข้อมูลแบบปกติ (Normality Test) เน่ืองจากค่าของ 1Q และ 3Q               
มีค่าใกลเ้คียงกนั 
 

ตารางที ่4.21 : การประมาณค่าตามแบบจ าลอง Regression ของการผลิตต าราเรียนในอนาคตอาจารย ์
             มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

Coefficients Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

Intercept 6.412792 1.176830 5.449 2.16e-07*** 

Sex (เพศ) 0.152086 0.167169 0.910 0.36447 
Age (อายุ) -0.110676 0.015180 -7.291 1.93e-11*** 
Fac (คณะ) 0.003101 0.013572 0.228 0.81961 
EDU (การศึกษา) 0.134114 0.180348 0.744 0.45832 
INCOME (รายได)้ 0.078695 0.143722 0.548 0.58485 
Direct (ต าแหน่ง) 0.084687 0.135453 0.625 0.53282 
Status (สถานะ) -0.024980 0.198967 -0.126 0.90027 
A1 (ยกระดบัความรู้) 0.223135  0.170639 1.308 0.19309 
A2 (ยกระดบัการเรียนการสอน) 0.407416 0.137566 2.962 0.00358** 
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ตารางที ่4.21 : การประมาณค่าตามแบบจ าลอง Regression ของการผลิตต าราเรียนในอนาคตอาจารย ์

             มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (ต่อ) 
ทีม่า : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : .      แสดงถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 
  *     แสดงถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  **   แสดงถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  ***  แสดงถึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 

 

 จากตารางท่ี 4.21 การประมาณค่าตามแบบจ าลอง Regression การผลิตต าราเรียนในอนาคต
ของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรปัจจยัพื้นฐานและ                        
ตวัแปรตาม ซ่ึงตวัแปรปัจจยัพื้นฐานท่ีมีความสัมพนัธ์กับตวัแปรตามท่ีมีระดับนัยส าคญัทางสถิติ
เท่ากบั 0.001 ไดแ้ก่ อายุ (age) ส าหรับตวัแปรท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.01 ไดแ้ก่ การผลิต
ต าราเรียนเพื่อยกระดบัการเรียนการสอน (A2) และตวัแปรท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05
ได้แก่ ความพยายามในการกระจายสินคา้ (E1) โดยตวัแปรท่ีมีระดบันัยส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.1     
ไดแ้ก่ ความยุง่ยากในการกระจายสินคา้ (E3) 

Coefficients Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 
A3 (ขอเล่ือนต าแหน่ง) -0.119778 0.117151 -1.022 0.30831 
B1 (รายไดแ้ละผลตอบแทน) -0.046576 0.110455 -0.422 0.67389 
B2 (ลดค่าใชจ่้ายนกัศึกษา) 0.016136 0.136771 0.118 0.90625 
C1 (พยายามการเตรียมการ) 0.141979 0.155745 0.912 0.36351 
C2 (ปัญหาการเตรียมการ) -0.172887 0.168894 -1.024 0.30773 
C3 (ความยุง่ยากการเตรียมการ) -0.098992 0.119975 -0.825 0.41069 
D1 (พยายามในการผลิต) -0.072298 0.134562 -0.537 0.59191 
D2 (ปัญหาในการผลิต) 0.066726 0.143841 0.464 0.64343 
D3 (ความยุง่ยากในการผลิต) 0.128413 0.137175 0.936 0.35079 
E1 (พยายามในการกระจาย) 0.276286 0.135757 2.035 0.04368* 
E2 (ปัญหาในการกระจาย) -0.188219 0.133721 -1.408 0.16143 
E3 (ความยุ่งยากในการกระจาย) -0.206814 0.116769 -1.771 0.07867 . 
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 อายุ (Age) จากการวิเคราะห์ตามแบบจ าลองแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัด้านน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ 
เป็นลบ หมายความวา่หากอายุ (age) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะมีโอกาสท าให้การผลิตต าราเรียนในอนาคต
ของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ลดลง 0.110676 หรือ คิดเป็นร้อยละ 11.06 
 การยกระดับการเรียนการสอน (A2) จากการวิเคราะห์ตามแบบจ าลองแสดงให้เห็นว่า             
ปัจจยัดา้นน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก หมายความว่า หากตอ้งการยกระดบัการเรียนการสอน (A2) 
เพิ่มข้ึน จะมีโอกาสท าให้การผลิตต าราเรียนในอนาคตของอาจารย์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เพิ่มข้ึน 
0.407416 หรือ คิดเป็นร้อยละ 40.74 
 

 ความพยายามในการกระจายสินค้า (E1) จากการวิเคราะห์ตามแบบจ าลองแสดงให้เห็นว่า             
ปัจจยัดา้นน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก หมายความว่า หากมีความพยายามในการกระจายสินคา้ (E1) 
เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะมีโอกาสท าให้การผลิตต าราเรียนในอนาคตของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่
เพิ่มข้ึน 0.276286 หรือ คิดเป็นร้อยละ 27.62 
 
 ความยุ่งยากในการกระจายสินค้า (E3) จากการวิเคราะห์ตามแบบจ าลองแสดงให้เห็นว่า 
ปัจจยัด้านน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบ หมายความว่าหากมีความยุ่งยากในการกระจายสินค้า (E3) 
เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้การผลิตต าราเรียนในอนาคตของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลดลง 
0.206814 หรือ คิดเป็นร้อยละ 20.68 
 
อภิปรายผลจากการวเิคราะห์ตามแบบจ าลอง 

จากการวิเคราะห์ตามแบบจ าลองแสดงให้เห็นวา่ปัจจยัท่ีมีผลในการตดัสินใจผลิตต าราเรียน
ของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ในอดีตนั้น จะมีปัจจยัทางดา้นอายุ ต  าแหน่งทางวิชาการ และความ
ยุง่ยากในการผลิตต าราเรียน  ซ่ึงปัจจยัทั้งสามดา้นน้ีมีผลออกมาสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง กล่าวคือ
เม่ืออายุท่ีเพิ่มมากข้ึนยอ่มท าให้มีประสบการณ์ในองคค์วามรู้ต่าง ๆ จนสามารถกลัน่กรององคค์วามรู้
นั้นออกมาในรูปแบบหนงัสือหรือต าราเรียน รวมถึงปัจจยัทางดา้นกฎเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลยัท่ีมี
การก าหนดระยะเวลาชดัเจนในการขอต าแหน่งทางวิชาการต่าง แต่ในดา้นตน้ทุนส่วนเพิ่ม คือความ
ยุ่งยากในการเตรียมการผลิตต าราเรียนมีผลออกมาเป็นบวกนั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
เน่ืองจากการใช้ความพยายามในการกระจายสินคา้มากข้ึนก็น่าจะท าให้การผลิตต าราเรียนลดลงไม่
ควรเป็นบวกตามท่ีวเิคราะห์จากแบบจ าลอง 
 ประการถดัมาจากการวิเคราะห์ตามแบบจ าลองแสดงให้เห็นว่าปัจจยัท่ีมีผลในการตดัสินใจ
ผลิตต าราเรียนของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ในปัจจุบนัจะมีปัจจยัทางดา้นอายุ การยกระดบัการ
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เรียนการสอน รายได้และผลตอบแทนทางวิชาการ และการใช้ความพยายามในการกระจายสินคา้ 
ปัจจยัทางดา้นอายุนั้นมีค่าเป็นลบ กล่าวคือเม่ืออายุเพิ่มมากข้ึนจะท าให้มีผลต่อการตดัสินใจผลิตต ารา
เรียนในปัจจุบนัลดลง ส่วนปัจจยัท่ีมีผลอีกสองประการ คือการยกระดบัการเรียนการสอนและรายได้
และผลตอบแทนทางวิชาการ มีผลออกมาเป็นบวก หมายถึง อาจารยจ์ะตดัสินใจผลิตต าราเรียนก็เพื่อ
การยกระดบัการเรียนการสอนและเม่ือรายไดแ้ละผลตอบแทนทางวิชาการท่ีเพิ่มมากข้ึน แต่ในดา้น
ตน้ทุนส่วนเพิ่ม คือการใชค้วามพยายามในการกระจายสินคา้มีผลออกมาเป็นบวกนั้นไม่สอดคลอ้งกบั
ความเป็นจริง เน่ืองจากการใช้ความพยายามในการกระจายสินคา้มากข้ึนก็น่าจะท าให้การผลิตต ารา
เรียนลดลงไม่ควรเป็นบวกตามท่ีวเิคราะห์จากแบบจ าลอง 
 ประการสุดทา้ยจากการวิเคราะห์ตามแบบจ าลองแสดงให้เห็นวา่ปัจจยัท่ีมีผลในการตดัสินใจ
ผลิตต าราเรียนของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ในอนาคตจะมีปัจจยัดา้นอายุ การยกระดบัการเรียน
การสอน ความพยายามในการกระจายสินคา้และความยุง่ยากในการกระจายสินคา้ ดา้นอายุมีค่าเป็น
ลบหมายถึง ยิ่งอายุน้อยยิ่งมีแนวโน้มในการผลิตต ารา ด้านการยกระดับการเรียนการสอน                       
มีค่าเป็นบวก แสดงว่ายิ่งมีการยกระดบัการเรียนการสอนเพิ่มข้ึนยิ่งมีแนวโน้มการผลิตต าราเรียน           
มากข้ึน ส่วนดา้นตน้ทุนส่วนเพิ่ม การใชค้วามพยายามในการกระจายสินคา้มีผลออกมาเป็นบวกนั้น                     
ไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง เน่ืองจากการใชค้วามพยายามในการกระจายสินคา้มากข้ึนก็น่าจะท าให้
การผลิตต าราเรียนลดลงไม่ควรเป็นบวกตามท่ีวิเคราะห์จากแบบจ าลอง แต่ดา้นความยุ่งยากในการ
กระจายสินคา้มีผลเป็นลบ ซ่ึงหมายความวา่เม่ือมีความยุง่ยากในการกระจายสินคา้ยอ่มท าให้การผลิต
ต าราเรียนลดลง 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในห่วงโซ่อุปทานต าราเรียนของอาจารย์                 
ในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีวตัถุประสงค์ในการศึกษา 2 วตัถุประสงค์ไดแ้ก่ 1.เพื่อศึกษาขั้นตอนการ
การจดัพิมพผ์ลงาน/ต าราเรียนของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ 2.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบต่อการตดัสินใจในการผลิตต าราเรียนของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในการศึกษาคร้ังน้ี
กลุ่มตัวอย่างคือ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ  านวน 165 คน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล                   
จากแบบสอบถาม และน าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ทางสถิติ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ส าหรับผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 165 คนพบวา่ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นเพศหญิงมีอายุระหวา่ง 41 - 50 ปีและจะมีสถานภาพสมรส
แลว้ซ่ึงระดบัการศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบัปริญญาเอก โดยต าแหน่งทางวิชาการพบวา่ส่วนใหญ่จะอยู่
ในระดบัอาจารย ์รองลงมาคือผูช่้วยศาสตราจารย ์และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 60,000 บาท 
โดยส่วนมากจะสังกดัอยูค่ณะวทิยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ และแพทยศาสตร์ ซ่ึงในอดีตพบวา่ส่วนมาก
แล้วอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไม่เคยผลิตต าราเรียนเลย รวมถึงปัจจุบนัไม่ได้ผลิตต าเรียน
เช่นกนั โดยพบวา่อาจารยใ์นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่จะใชต้  าราเรียนประกอบการเรียนการสอนทุกคน 
ซ่ึงต าราเรียนท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอนจะใชต้ าราเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศควบคู่กนั 
ส าหรับแนวโน้มการผลิตต าราเรียนในอนาคตของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่พบว่ามีแนวโน้ม        
จะด าเนินการผลิตต าราเรียนมากกวา่ไม่ผลิตต าราเรียน 
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 ผลการศึกษาด้านความคิดเห็นในการผลิตต าราเรียนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          
จากกลุ่มตัวอย่าง 165 คน ซ่ึงแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1.ประโยชน์ส่วนเพิ่ม และ                    
2.ดา้นตน้ทุนส่วนเพิ่มดงัน้ี 
 1.ผลการศึกษาประโยชน์ส่วนเพิ่มด้านวิชาการ พบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้
ความส าคญัระดบัมากท่ีสุดในการผลิตต าราเรียนเพื่อยกระดบัความรู้ความสามารถ ส าหรับการผลิต
ต าราเรียนเพื่อยกระดับการเรียนการสอน และเพื่อขอเล่ือนต าแหน่งทางวิชาการมีความส าคัญ
รองลงมาตามล าดับ  ส่วนผลการศึกษาประโยชน์ส่วนเพิ่มด้านเศรษฐกิจ พบว่าอาจารย์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ให้ความส าคญัในระดบัปานกลางกบัการผลิตต าราเรียนเพื่อลดค่าใชจ่้ายของ
นกัศึกษา รวมทั้งเพื่อรายไดแ้ละผลตอบแทนทางวชิาการ 

2.ผลการศึกษาตน้ทุนส่วนเพิ่ม พบว่าอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่จะให้ความส าคัญ                    
อยู่ในระดับมากทั้ งสามด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมการ , ด้านการผลิตต าราเรียน และด้านการ              
กระจายสินคา้ 
 

 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจผลิตต าราเรียนในอดีต ปัจจุบนั และแนวโน้มใน
อนาคตของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ ดงัน้ี 

1 .ผลการศึกษาปัจจัย ท่ี มีผล ต่อการตัดสินใจผลิตต ารา เ รียนในอดีตของอาจารย์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ปัจจยัดา้น อายุ ต  าแหน่งทางวิชาการ และความยุง่ยากในการเตรียมการ
ผลิตต าราเรียน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจผลิตต าราเรียนในอดีตของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2.ผลการศึกษาปัจจัย ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจผลิตต าราเรียนในปัจจุบันของอาจารย์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ปัจจยัดา้น อาย ุผลิตต าราเรียนเพื่อยกระดบัการเรียนการสอน รายไดแ้ละ
ผลตอบแทนทางวิชาการ และความพยายามในการกระจายสินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจผลิตต าราเรียน
ในปัจจุบนัของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

3.ผลการศึกษาปัจจัย ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจผลิตต ารา เ รียนในอนาคตของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยด้าน อายุ ผลิตต าราเรียนเพื่อยกระดับการเรียนการสอน                
ความพยายามในการกระจายสินคา้ และความยุง่ยากในการกระจายสินคา้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ผลิตต าราเรียนในอนาคตของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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อภิปรายจากการสัมภาษณ์ส านักพมิพ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ด้านการเตรียมการผลติต าราเรียน 
ส ำนกัพิมพม์หำวิทยำลยัเชียงใหม่ไดใ้ห้ควำมเห็นในส่วนน้ีวำ่ในดำ้นกำรเตรียมกำรผลิตต ำรำ

เรียนนั้น มีปัจจยัหลำยประกำรท่ีเป็นปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดพิมพ์ต ำรำเรียนของอำจำรย์           
ในมหำวทิยำลยัเชียงใหม่มีจ  ำนวนนอ้ย  
 ประกำรแรก ปัจจยัท่ีตวัคณำจำรย์ เน่ืองจำกงำนอำจำรย์นั้นต้องรับภำระงำนหลำยอย่ำง           
ไม่ว่ำจะเป็นกำรสอน กำรท ำวิจยั รวมถึงบำงท่ำนตอ้งท ำงำนสำยบริหำร ท ำให้ไม่สำมำรถแบ่งเวลำ           
ในกำรมำท ำต ำรำเรียนได ้
 ประกำรท่ีสอง ปัจจยัทำงดำ้นผลตอบแทน กำรผลิตต ำรำกบัส ำนกัพิมพม์หำวทิยำลยัเชียงใหม่
แม้จะไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ในกำรผลิต แต่จะได้ผลตอบแทนเป็นค่ำลิขสิทธ์ิร้อยละ20 จำกยอด
จ ำหน่ำย ซ่ึงหำกไม่ใช่หนงัสือท่ีมียอดขำยสูงแลว้ ยอ่มท ำใหค้่ำตอบแทนท่ีไดม้ำนั้นคิดเป็นเงินจ ำนวน
นอ้ยจึงท ำให้ขำดแรงจูงใจในกำรเขียนต ำรำ  เพรำะกำรท่ีจะเขียนต ำรำไดห้น่ึงเล่มนั้น ผูเ้ขียนตอ้งใช้
ควำมทุ่มเทและเวลำในกำรท ำค่อนขำ้งมำก จึงท ำใหอ้ำจำรยส์นใจในกำรเขียนต ำรำมีจ ำนวนนอ้ย 
 ประกำรท่ีสำม ปัจจยัในด้ำนกำรจดัท ำต ำรำเรียนท่ีเก่ียวกบัรูปภำพก็เป็นอุปสรรค ไม่น้อย 
เน่ืองจำกปกติหำกอำจำรยจ์ดัท ำเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบเอกสำรหรือ  ส่ือต่ำง ๆ 
เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอนเพียงอย่ำงเดียวนั้นจะสำมำรถน ำรูปภำพจำกหนังสือหรือแหล่งอ่ืน ๆ             
มำใชไ้ด ้แต่หำกมีกำรจดัพิมพเ์ป็นต ำรำเรียนเพื่อกำรจดัจ ำหน่ำยแลว้แมจ้ะอำ้งอิงแหล่งท่ีมำก็สำมำรถ
ถูกฟ้องร้องทำงดำ้นลิขสิทธ์ิได ้  
 ด้านการผลติต าราเรียน 
 ดำ้นกำรผลิตต ำรำเรียนน้ีทำงส ำนกัพิมพม์หำวิทยำลยัเชียงใหม่ ไดใ้ห้ควำมเห็นวำ่ไม่ค่อยพบ
ปัญหำหรืออุปสรรคใด ๆ มำกนัก เน่ืองจำกมีกำรจำ้งร้ำนคำ้อ่ืนหรือโรงพิมพ์ในกำรจดัท ำรูปเล่ม                 
หำกเจอปัญหำก็จะพบในกำรจัดรูปแบบเล่มไม่ถูกใจอำจำรย์ผูเ้ขียนหนังสือ ต้องมีกำรแก้ไขให้
เหมำะสมตำมท่ีผูเ้ขียนตอ้งกำร เป็นตน้ 
 ด้านการกระจายสินค้า 
 ด้ำนกำรกระจำยสินค้ำทำงส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลั ย เ ชียงใหม่  ได้ให้ควำมเห็นว่ำ                        
ในกำรกระจำยสินคำ้ของส ำนกัพิมพใ์นปัจจุบนั พบปัญหำวำ่ตลำดในกำรกระจำยสินคำ้ยงัแคบเกินไป 
คือส่วนมำกส ำนกัพิมพจ์ะกระจำยสินคำ้ไปยงัศูนยห์นงัสือมหำวิทยำลยัต่ำง ๆ ยงักระจำยไปเอกชน
เป็นส่วนนอ้ยท ำให้ยอดขำยในปัจจุบนัค่อนขำ้งคงท่ี ไม่ไดมี้กำรเปิดตลำดใหม่ ๆ ดว้ยขอ้จ ำกดัในกำร
ท ำงำน ไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบองค์กรท่ีเป็นหน่วยงำนหน่ึงในมหำวิทยำลยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของศูนย์
บริหำรงำนวจิยั ไม่ไดแ้ยกตวัออกมำชดัเจนเหมือนส ำนกัพิมพม์หำวทิยำลยัอ่ืน ๆ เช่น ส ำนกัพิมพแ์ห่ง
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จุฬำลงกรณมหำวิทยำลยั ส ำนกัพิมพม์หำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ เป็นตน้ หรือในดำ้นกำรบริหำรงำนยงั
ไม่ไดท้  ำงำนเชิงธุรกิจมำกนกั เพรำะส่วนมำกท ำงำนเพื่อเผยแพร่ผลงำนอำจำรยเ์ป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้
ท  ำเพื่อหวงัผลก ำไรมำกนกั 
 
 ส าหรับงานวิจยัดงักล่าว ฯ จะเป็นประโยชน์กบัทางมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อาจารย ์รวมทั้ง
นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ดว้ย โดยท่ีอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ จะไดท้ราบถึงขั้นตอน
และระยะเวลาเก่ียวกบัการจดัท าต าราเรียนหรือผลงานทางวิชาการ รวมทั้งทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจผลิตต าราเรียนอีกด้วย โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้รับประโยชน์ทางด้านวิชาการ              
หากอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่สามารถผลิตต าราเรียนไดม้ากข้ึนดว้ย ทั้งคะแนนเก่ียวกบัการ           
จดัอนัดบัของมหาวทิยาลยั ต าแหน่งทางวชิาการของอาจารย ์และสามารถมีต าราเรียนในการใหบ้ริการ
แก่นักศึกษาเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งทราบถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของอาจารย์ในการผลิต            
ต  าราเรียน โดยท่ีนกัศึกษาจะไดรั้บประโยชน์เน่ืองจากสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจดัซ้ือต าราเรียน     
ในการศึกษา และยงัสามารถแสวงหาหนงัสือในการศึกษาไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึนดว้ย 
 
5.2 ข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของอาจารย์ในการตอบแบบสอบถาม 
      5.2.1 ระยะเวลำในกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรกับกำรผลิตผลงำนวิชำกำรเพื่อเพิ่มควำมรู้
ควำมสำมำรถไม่สอดคลอ้งกนั ท ำใหอ้ำจำรยจ์ะตอ้งแบ่งเวลำจำกกำรเตรียมกำรเรียนกำรสอน 
      5.2.2 ผูผ้ลิตต ำรำเรียนไม่ทรำบหลกัเกณฑ์กำรผลิตต ำรำท่ีมีคุณภำพ กำรเร่งด ำเนินกำรผลิตต ำรำ
เรียนใหท้นัตำมระยะเวลำกำรขอต ำแหน่งทำงวชิำกำรมีผลต่อคุณภำพของต ำรำเรียน 
      5.2.3 ขำดแคลนแหล่งทุนทรัพยใ์นกำรผลิตต ำรำเรียน/วจิยั 
      5.2.4 ไม่มีระยะเวลำในกำรตรวจสอบผลงำน เน่ืองจำกมีกำรเรียนกำรสอนจ ำนวนมำก 
      5.2.5 เห็นควรมีกำรจดัฝึกอบรมอำจำรยใ์นมหำวทิยำลยัเชียงใหม่เก่ียวกบักำรผลิตต ำรำเรียน 
      5.2.6 เห็นควรมีกำรประชำสัมพนัธ์และสนบัสนุนใหทุ้นในกำรผลิตต ำรำเรียนทุกสำขำวชิำ 
      5.2.7 มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ควรมีกำรส่งเสริมใหอ้ำจำรยมี์กำรผลิตต ำรำเรียนมำกกวำ่ในปัจจุบนั 
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5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 5.3.1 ควรมีนโยบำยส่งเสริมเก่ียวกบักำรผลิตต ำรำเรียนของอำจำรยม์หำวิทยำลยัเชียงใหม่ เช่น 
กำรสนบัสนุนทุนกำรจดัท ำต ำรำเรียน/ผลงำนวิชำกำร หรือกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร เพื่อเป็นกำร
สนบัสนุนใหก้บัอำจำรยม์หำวทิยำลยัเชียงใหม่ สนใจในกำรผลิตต ำรำเรียน/ผลงำนทำงวชิำกำรเพิ่มข้ึน 
 5.3.2 ควรลดขั้นตอนในกำรตรวจสอบ และระยะเวลำในกำรจดัพิมพต์ ำรำเรียน/ผลงำนวิชำกำร 
เน่ืองจำกขั้นตอนกำรจดัพิมพ์ผลงำนมีควำมยุ่งยำกซับซ้อน และตอ้งใช้ระยะเวลำนำนในกำรผลิต    
ต ำรำเรียน ท ำใหอ้ำจำรยม์หำวทิยำลยัเชียงใหม่มีควำมสนใจผลิตต ำรำเรียนลดลง 
 5.3.3 ควรมีนโยบำยเก่ียวกบักำรจดัจ ำหน่ำยต ำรำเรียน/ผลงำนทำงวิชำกำร ท่ีผลิตจำกอำจำรย์
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ โดยสำมำรถจดัจ ำหน่ำยไดท่ี้อ่ืนๆ นอกจำกศูนยห์นงัสือมหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
เพื่อใหอ้ำจำรยข์องมหำวทิยำลยัเชียงใหม่ สำมำรถกระจำยผลงำนไดห้ลำกหลำยช่องทำงมำกข้ึน 
 5.3.4 ควรมีกำรจดัโครงกำรอบรมเก่ียวกบักำรจดัท ำต ำรำเรียน/ผลงำนทำงวิชำกำร ให้กบัอำจำรย์
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ เพื่อให้อำจำรยท์รำบถึงขั้นตอน หลกัเกณฑ์ และวิธีกำรผลิตต ำรำเรียน/ผลงำน
ทำงวชิำกำร อยำ่งถูกตอ้ง 
 
5.4 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการวจัิยคร้ังต่อไป 
     5.4.1 กำรศึกษำคร้ังน้ีได้ท ำกำรศึกษำจ ำนวน 20 คณะ จำกทั้ งหมด 21 คณะท่ีสังกัดใน
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่หากมีการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาให้ครอบคลุมครบทั้ง 21 คณะ             
เพื่อเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งใหค้รบถว้น 

     5.4.2 การเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจากอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ เกิดปัญหาเก่ียวกบัการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเน่ืองจากอาจารย์ส่วนใหญ่ ไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้ทันทีโดยจะขอน า
แบบสอบถามกลบัไปดว้ย ท าใหแ้บบสอบถามเกิดการสูญหาย และไม่สามารถเก็บรวมรวมได ้
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แบบสอบถาม 
 เร่ือง ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจในห่วงโซ่อุปทานต าราเรียนของอาจารย์ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
 แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามประกอบการคน้ควา้แบบอิสระ เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในห่วงโซ่อุปทานต าราเรียนของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ของนางสาวมลัลิการิมสกุล 
นกัศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบต่อการตดัสินใจในการผลิตต าราเรียนของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ขอ้มูลท่ีไดจ้ะน ามา
เสนอในภาพรวมโดยไม่ระบุว่าเป็นของบุคคลใดเพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการแก่ผูท่ี้สนใจ 
ขอขอบคุณท่านท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
 

ส่วนที1่:ข้อมูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีเป็นค าตอบของท่าน 
1.1 เพศ 
   ชาย  หญิง 
1.2 อาย.ุ.....................ปี  (โปรดระบุ) 
1.3 คณะ....................................................................(โปรดระบุ) 
1.4 ระดบัการศึกษา 
 ปริญญาตรี   ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก   อ่ืนๆ..................... 
1.5 รายได ้
 20,000 –40,000  40,001 –60,000 
 60,001–80,000  80,001  ข้ึนไป 
1.6 ต าแหน่งทางวชิาการ 
 อาจารย ์   ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 รองศาสตราจารย ์  ศาสตราจารย ์อ่ืนๆ..................... 
1.7 สถานภาพ 
   โสด    สมรส 
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1.8 ในอดีตท่ีผา่นมาท่านเคยท าต าราเรียนหรือไม่ 
  เคย     ไม่เคย 
1.9 ปัจจุบนัท่านไดท้  าต าราเรียนหรือไม่ 
   ท า   ไม่ท า 
1.10 ท่านใชต้  าราเรียนในการประกอบการเรียนการสอนหรือไม่ 
  ใช ้   ไม่ใช ้
1.11 ท่านใชต้  าราเรียนแบบใดในการประกอบการเรียนการสอน 
 ต าราเรียนในประเทศ ต าราเรียนต่างประเทศ ใชต้  าราเรียนทั้งในและต่างประเทศ     
1.12 ในอนาคตท่านมีแนวโนม้ท่ีจะท าต าราเรียนหรือไม่ (โปรดระบุความส าคญั) 

            1     2      3     4      5 

                                  ไม่ท าแน่นอน  ท าแน่นอน 
 
ส่วนที ่2 : ความคิดเห็นในการผลติต าราเรียน 
ค าช้ีแจง:โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งในความเห็นท่ีตรงกบัท่านท่ีสุด 
 
 2.1 ด้านประโยชน์ส่วนเพิ่ม : ถ้าท่านท าต าราเรียนแล้ว ท่านจะได้รับประโยชน์ส่วนเพิ่ม
ใดบา้ง (โปรดระบุความส าคญัของประโยชน์นั้นๆ) 

 
ล าดบั 

 
ประโยชน์ส่วนเพิม่ 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่                ส าคญัอย่างยิง่ 

1 2 3 4 5 
1 ด้านวชิาการ 
 1.1 เพื่อยกระดบัความรู้ความสามารถ      
 1.2 เพื่อยกระดบัการเรียนการสอน      
 1.3 เพ่ือการขอเล่ือนต าแหน่งทางวชิาการ      
2 ด้านเศรษฐกจิ 
 2.1 รายไดแ้ละผลตอบแทนทางวชิาการ      
 2.2 เพ่ือลดค่าใชจ่้ายของนกัศึกษา      
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 2.2 ด้านต้นทุนส่วนเพิ่ม : ถ้าท่านท าต าราเรียนแล้ว ท่านจะเสียต้นทุนส่วนเพิ่มใดบ้าง                     
(โปรดระบุความส าคญัของตน้ทุนนั้นๆ) 

 
ล าดบั 

 
ต้นทุนส่วนเพิม่ 

ไม่ส าคญัอย่างยิง่                ส าคญัอย่างยิง่ 

1 2 3 4 5 

1 ด้านการเตรียมการ 
 1.1 ความพยายามในการเตรียมการผลิตต าราเรียน      
 1.2 พบปัญหาในการเตรียมการผลิตต าราเรียน      
 1.3 มีความยุง่ยากในการเตรียมการผลิตต าราเรียน      
2 ด้านการผลติต ารา 
 2.1 ใชค้วามพยายามในการผลิตต าราเรียน      
 2.2 พบปัญหาในการผลิตต าราเรียน      
 2.3 มีความยุง่ยากในการผลิตต าราเรียน      
3 ด้านการกระจายสินค้า 
 3.1 ใชค้วามพยายามในการกระจายสินคา้      
 3.2 พบปัญหาในการกระจายสินคา้      
 3.3มีความยุง่ยากในการกระจายสินคา้      

 
ส่วนที ่3: ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการจัดท าต าราเรียน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
***************ขอขอบคุณท่านส าหรับการตอบแบบสอบถาม*************** 
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ภาคผนวก ข 

 
ตารางภาคผนวก ข 1 การประมาณค่าตามแบบจ าลอง Logit Modelของปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจ
      ผลิตต าราเรียนในอดีตของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

mylogit<- glm(x1 ~ sex+age+faC+EDU+INCOME+direc+status+a1+a

2+a3+b1+b2+c1+c2+c3+d1+d2+d3+e1+e2+e3 , data = textbook, fa

mily = "binomial") 

>summary(mylogit) 
Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-1.6590  -0.6077  -0.2198   0.6390   2.9905 
Coefficients: 

             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept) -10.35652    3.73296  -2.774  0.00553 **  

sex          -0.38441    0.46060  -0.835  0.40395     

age           0.13554    0.04374   3.099  0.00194 **  

faC           0.05967    0.03939   1.515  0.12980     

EDU          -0.82666    0.50515  -1.636  0.10174     

INCOME        0.69803    0.46532   1.500  0.13359 

direc         1.94169    0.44913   4.323 1.54e-05 *** 

status       -0.55033    0.53522  -1.028  0.30384     

a1            0.73462    0.49825   1.474  0.14037 

a2            0.14731    0.36888   0.399  0.68965 

a3           -0.14826    0.34578  -0.429  0.66808     

b1           -0.10855    0.31402  -0.346  0.72960     

b2           -0.13142    0.37713  -0.348  0.72748     

c1           -0.31428    0.44462  -0.707  0.47965     

c2           -0.54083    0.49483  -1.093  0.27442     

c3           -0.71106    0.33592   2.117  0.03428 *   

d1           -0.25470    0.37169  -0.685  0.49318     

d2           -0.19767    0.41134  -0.481  0.63083     

d3            0.51683    0.39472   1.309  0.19041 

e1           -0.49760    0.37388  -1.331  0.18322     

e2            0.15479    0.34986   0.442  0.65817 

e3            0.14793    0.32262   0.459  0.64658 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 

ทีม่า :จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวก ข 2 การประมาณค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) ของปัจจยัมีผลต่อการ
          ตดัสินใจผลิตต าราเรียนในอดีตของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
>logitmfx(x1 ~ sex+age+faC+EDU+INCOME+direc+status+a1+a2+a3

+b1+b2+c1+c2+c3+d1+d2+d3+e1+e2+e3 , data = textbook,atmean 

= TRUE, robust = FALSE, clustervar1 = NULL, clustervar2 = N

ULL, start = NULL, control = list()) 

 

Marginal Effects: 

dF/dx  Std. Err.       z     P>|z|     

sex    -0.0904621  0.1070310 -0.8452  0.398002     

age     0.0321587  0.0103856  3.0965  0.001958 **  

faC     0.0141575  0.0092602  1.5289  0.126299     

EDU    -0.1973447  0.1196355 -1.6496  0.099035 .   

INCOME  0.1656186  0.1108636  1.4939  0.135203     

direc   0.4606962  0.1067661  4.3150 1.596e-05 *** 

status -0.1325959  0.1298261 -1.0213  0.307096     

a1      0.1743015  0.1174568  1.4840  0.137819     

a2      0.0349512  0.0875012  0.3994  0.689572     

a3     -0.0351782  0.0820238 -0.4289  0.668012     

b1     -0.0257543  0.0744724 -0.3458  0.729475     

b2     -0.0311816  0.0893995 -0.3488  0.727247     

c1     -0.0745688  0.1055571 -0.7064  0.479920     

c2     -0.1283198  0.1172974 -1.0940  0.273968     

c3      0.1687104  0.0794849  2.1225  0.033792 *   

d1     -0.0604323  0.0880902 -0.6860  0.492696     

d2     -0.0469004  0.0975515 -0.4808  0.630676     

d3      0.1226255  0.0937842  1.3075  0.191033     

e1     -0.1180647  0.0888843 -1.3283  0.184081     

e2      0.0367265  0.0829274  0.4429  0.657856     

e3      0.0350980  0.0766184  0.4581  0.646889     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’0.001‘**’0.01 ‘*’0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 

ทีม่า :จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวก ข 3 การประมาณค่าตามแบบจ าลอง Logit Modelของปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจ
          ผลิตต าราเรียนในปัจจุบนัของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
>mylogit3 <- glm(x2 ~ sex+age+faC+EDU+INCOME+direc+status+a

1+a2+a3+b1+b2+c1+c2+c3+d1+d2+d3+e1+e2+e3 , data = textbook, 

family = "binomial") 

>summary(mylogit3) 
Deviance Residuals:  

    Min       1Q   Median       3Q      Max   

-1.3889  -0.7527  -0.4974  -0.2639   2.6099   

Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)   

(Intercept) -3.66274    3.46147  -1.058   0.2900   

sex          0.06031    0.41424   0.146   0.8843   

age         -0.07419    0.04076  -1.820   0.0687 . 

faC         -0.02656    0.03461  -0.767   0.4428   

EDU         -0.35459    0.44721  -0.793   0.4278   

INCOME       0.07252    0.35514   0.204   0.8382   

direc        0.50578    0.34746   1.456   0.1455   

status       0.55270    0.50862   1.087   0.2772   

a1           0.10738    0.46692   0.230   0.8181   

a2           0.67333    0.37428   1.799   0.0720 . 

a3          -0.10878    0.29340  -0.371   0.7108   

b1           0.51497    0.28708   1.794   0.0728 . 

b2          -0.12334    0.35518  -0.347   0.7284   

c1          -0.05850    0.38939  -0.150   0.8806   

c2           0.09334    0.41044   0.227   0.8201   

c3          -0.13953    0.31068  -0.449   0.6533   

d1           0.12617    0.33643   0.375   0.7076   

d2           0.45339    0.36089   1.256   0.2090   

d3          -0.08920    0.34087  -0.262   0.7936   

e1           0.68058    0.35348   1.925   0.0542 . 

e2          -0.39260    0.34148  -1.150   0.2503   

e3          -0.34406    0.29347  -1.172   0.2410   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

ทีม่า :จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวก ข 4 การประมาณค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) ของปัจจยัมีผลต่อการ
          ตดัสินใจผลิตต าราเรียนในปัจจุบนัของอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
logitmfx(formula = x2 ~ sex+age+faC+EDU+INCOME+direc+status 

+a1+a2+a3+b1+b2+c1+c2+c3+d1+ d2+d3+e1+e2+e3, data=textbook,

atmean = TRUE, robust = FALSE, 

    clustervar1 = NULL, clustervar2 = NULL, start = NULL, c

ontrol = list()) 

 

Marginal Effects: 

dF/dx  Std. Err.       z   P>|z|   

sex     0.0093224  0.0641591  0.1453 0.88447   

age    -0.0114413  0.0061468 -1.8613 0.06270 . 

faC    -0.0040957  0.0053215 -0.7696 0.44151   

EDU    -0.0560473  0.0720785 -0.7776 0.43681   

INCOME  0.0111833  0.0547209  0.2044 0.83806   

direc   0.0780010  0.0529214  1.4739 0.14051   

status  0.0798470  0.0685660  1.1645 0.24421   

a1      0.0165602  0.0719289  0.2302 0.81791   

a2      0.1038402  0.0562355  1.8465 0.06482 . 

a3     -0.0167752  0.0453013 -0.3703 0.71116   

b1      0.0794174  0.0432916  1.8345 0.06658 . 

b2     -0.0190207  0.0546278 -0.3482 0.72770   

c1     -0.0090218  0.0600972 -0.1501 0.88067   

c2      0.0143946  0.0633519  0.2272 0.82026   

c3     -0.0215182  0.0479588 -0.4487 0.65366   

d1      0.0194579  0.0518838  0.3750 0.70764   

d2      0.0699217  0.0550336  1.2705 0.20390   

d3     -0.0137570  0.0526475 -0.2613 0.79386   

e1      0.1049577  0.0532373  1.9715 0.04867 * 

e2     -0.0605460  0.0522481 -1.1588 0.24653   

e3     -0.0530610  0.0449248 -1.1811 0.23756   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’0.001 ‘**’0.01 ‘*’0.05 ‘.’0.1 ‘ ’ 1 
 

ทีม่า :จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวก ข 5 การประมาณค่าตามแบบจ าลอง Regressionของปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจ
             ผลิตต าราเรียนในอนาคตของอาจารยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
> Lm1 <- lm(y1 ~ sex+age+faC+EDU+INCOME+direc+status+a1+a2+

a3+b1+b2+c1+c2+c3+d1+d2+d3+e1+e2+e3 , data = textbook) 

>summary(Lm1) 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-2.98815 -0.53233  0.00415  0.69052  2.60627  

 

Coefficients: 

             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)  6.412792   1.176830   5.449 2.16e-07 *** 

sex          0.152086   0.167169   0.910  0.36447     

age         -0.110676   0.015180  -7.291 1.93e-11 *** 

faC          0.003101   0.013572   0.228  0.81961     

EDU          0.134114   0.180348   0.744  0.45832 

INCOME       0.078695   0.143722   0.548  0.58485 

direc        0.084687   0.135453   0.625  0.53282     

status      -0.024980   0.198967  -0.126  0.90027     

a1           0.223135   0.170639   1.308  0.19309 

a2           0.407416   0.137566   2.962  0.00358 **  

a3          -0.119778   0.117151  -1.022  0.30831     

b1          -0.046576   0.110455  -0.422  0.67389     

b2           0.016136   0.136771   0.118  0.90625 

c1           0.141979   0.155745   0.912  0.36351 

c2          -0.172887   0.168894  -1.024  0.30773     

c3          -0.098992   0.119975  -0.825  0.41069     

d1          -0.072298   0.134562  -0.537  0.59191     

d2           0.066726   0.143841   0.464  0.64343 

d3           0.128413   0.137175   0.936  0.35079 

e1           0.276286   0.135757   2.035  0.04368 *   

e2          -0.188219   0.133721  -1.408  0.16143     

e3          -0.206814   0.116769  -1.771  0.07867 .   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 

ทีม่า :จากการค านวณ 
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