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บทบรรณาธิการ 
 

  

 เป็นท่ีทราบกนัดีอยู่แลว้ว่าปัจจุบนัปัญหาเศรษฐกิจท่ีฝืดเคืองและตกตํ่ามาก 

แต่เราตอ้งจบัจ่ายซ้ือสินคา้และบริการอยู่ดี แต่เศรษฐกิจแบบน้ีผูบ้ริโภคตอ้งคิดให้ดี

ท่ีสุดในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการเพื่อให้ไดป้ระโยชน์คุม้ค่าท่ีสุดกบัเงินท่ีเราตอ้ง

เสียไป ในฉบบัท่ี 4 น้ีเราไดน้าํบทตวัอยา่งท่ีไดท้าํการวิจยัและวิเคระห์ถึงปัญหาต่าง ๆ 

มาให้ท่านได้อ่านเพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการต่าง ๆ 

อาจจะตรงกบัท่ีท่านตอ้งการทราบขอ้มูลพอดี 

 ในฉบับน้ีได้มีการศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจหลาย ๆ ด้าน ท่ีอาจจะมี

ผลกระทบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค ปัญหาหน่ึง

ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัน้ีท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงไดเ้ลยคือปัญหาดา้นภยัภิบติัท่ีเกิดข้ึนคือ นํ้ า

ท่วมท่ีทาํใหบ้า้นเรือนเสียหาย หลงัจากนํ้ าลดแลว้ประชาชนก็ตอ้งซ่อมแซมบา้นเรือน 

ความตอ้งการในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้างก็มากข้ึนดว้ย แต่ปัญหานํ้ าท่วม

ท่ีเกิดข้ึนทําให้คนตกงาน แต่ก็ต้องซ่อมบ้านเรือนด้วยผู ้บริโภคก็ต้องประหยัด

งบประมาณในการใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซ่ึงผูบ้ริโภคต้องเลือกวิเคระห์ให้ดีท่ีสุด  

สําหรับผูบ้ริโภคบางกลุ่มซ่ึงตอ้งการเงินลงทุนก็ตอ้งวิเคระห์เก่ียวกบัสินเช่ือท่ีจะตอ้ง

การกูเ้งินกบัธนาคารต่างๆ วา่เหมาะสมตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือไม่ 

 ส่วนกลุ่มของการลงทุนต่างๆ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้างต่างๆ 

ก็จะไดรั้บขอ้มูลท่ีทาํให้ท่านตดัสินใจไดง่้ายข้ึนในการลงทุนวา่ มีปัจจยัใดบา้งท่ีเป็น

ปัจจยัเส่ียงในการลงทุนอยา่งเช่น ปัญหาภยัภิบติัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศของเราใน

ขณะน้ี และปัจจยัอ่ืนๆ เป็นตน้ 
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิทีม่ีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลกัทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้าง ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ECONOMIC FACTORS THAT AFFECTING THE STOCK PRICE INDEX OF 

PROPERTY AND CONSTRUCTION GROUPS IN STOCK EXCHANGE OF 

THAILAND)  

กญัญารัตน์ ศิริประไพ 1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2  

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

บทคัดย่อ 
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบ

ต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือนตั้งแต่

เดือนมกราคม พ.ศ.2550 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2553 โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติใน

รูปสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regressions) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทาํ

การทดสอบสมมติฐาน และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวั

แปรตาม โดยปัจจยัท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (SET INDEX) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 

และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) (BSI)  

ผลการศึกษาพบวา่ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ

และตวัแปร ตามมีความสัมพนัธ์สูงมาก สามารถส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างได ้และจากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีราคา 

 

_____________________________________________ 
1  นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รังสิต 
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

หุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) (BSI) 

พบวา่ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีการลงทุน

ภาคเอกชน (PII) และดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) (BSI) มี

ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และดัชนีราคาวสัดุ

ก่อสร้าง (CMI) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คําสําคัญ : เศรษฐกิจ, อสังหาริมทรัพย,์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

Abstract 

The purpose of this independent study is the economic factors that affecting 

the stock price index of property and construction groups in stock exchange of 

Thailand. Monthly data, from January 2007 to December 2010, and data processing 

using software to test the hypothesis, and multiple linear regression analysis of data 

(Multiple Regression Analysis) to test the relationship between the independent and 

dependent variables. The factors under study were the stock price index of Thailand, 

the construction material index, private investment index, business sentiment index.  

The results showed that the 0.05 significance level, the relationship between 

independent and dependent variables. The relationship is very high and can affect 

the property and construction index and the industrial section of the test, the 

relationship between stock price index of Thailand, the building material price index, 

private investment index, business sentiment index. Found that prices of securities of 

Thailand, private investment index and business sentiment index had a relationship 

in the same direction as statistically significant. There are many variables and 

relationships. The construction material index that correlate significantly in the 

opposite direction. 

KEYWORDS : ECONOMIC, REALESTATE, STOCK EXCHANGE OF 

THAILAND 
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

1. บทนํา 

การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ตลาดการเงิน (Financial Market) ถือว่ามี

บทบาทท่ีสาํคญั เน่ืองจากเป็นแหล่งในการระดมเงินออมทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ

กิจการหรือธุรกิจท่ีตอ้งการเงินทุนในการประกอบธุรกิจ ตลาดการเงินของประเทศ

ไทย ประกอบดว้ย 2 ตลาด คือ 1.ตลาดเงิน (Money Market) แหล่งระดมเงินออมระยะ

สั้นเพื่อจดัสรรให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการเงินทุนไดกู้ย้ืม โดยมีระยะเวลาชาํระคืนไม่เกิน 1 ปี  

2.ตลาดทุน (Capital Market) แหล่งระดมเงินออมระยะยาวเพื่อจดัสรรให้กับผูท่ี้

ตอ้งการลงทุน โดยมีระยะเวลาชาํระคืนเกินกว่า 1 ปีข้ึนไป ตลาดทุนสามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 ตลาด คือ ตลาดแรกหรือตลาดหลกัทรัพยอ์อกใหม่ (Primary Market) เป็น

แหล่งกลางในการเสนอขายและซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ โดยผูท่ี้ตอ้งการระดมเงินทุน

จะออกตราสารทางการเงิน หรือหลกัทรัพยใ์นตลาดทุนเพื่อจาํหน่ายให้กบัผูท่ี้สนใจ  

และตลาดรองหรือตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย ์ (Secondary Market) เป็นแหล่งกลางใน

การเสนอขายและซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เคยผา่นตลาดแรกมาแลว้ ในประเทศไทยตลาดรองท่ี

ถือว่าเป็นศูนย์กลางการซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาดแรก คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  

ในปัจจุบนัผูมี้เงินออมเร่ิมหาทางเลือกในการลงทุนเพื่อบริหารเงินให้ไดรั้บ

ผลตอบแทนท่ีสูงสุด การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยถื์อเป็นทางเลือกหน่ึงในการออม

เงินระยะยาว ปัจจุบนัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีการแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม

ออกเป็น 8 กลุ่ม แต่การท่ีนกัลงทุนจะตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพยใ์ดนั้น นัก

ลงทุนควรตระหนักถึงความเส่ียงในการลงทุนหรือความไม่แน่นอนในการได้รับ

ผลตอบแทน เน่ืองจากในแต่ละหลักทรัพย์มีอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ี

แตกต่างกันออกไปตามปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบโดยปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ

ผลตอบแทนการลงทุนในหลักทรัพยมี์อยู่หลายปัจจยั ดังนั้นจึงตอ้งมีการวิเคราะห์

ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงผลการศึกษาจะทาํให้ทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับ

อุตสาหกรรม และนักลงทุนสามารถนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาประกอบการ

ตดัสินใจในการเลือกลงทุนได้อย่างเหมาะสม ช่วยลดความเส่ียงในการลงทุน และ

เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัท่ีพึงพอใจ 
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 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง เน่ืองจากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ี

มีสัดส่วนจาํนวนบริษัทจดทะเบียนและสัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ทั้งหมดอยูใ่นระดบัตน้ ๆ จึงถือวา่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีความน่าสนใจในการเลือก

ลงทุนเป็นอยา่งมาก และปัจจยัทางเศรษฐกิจถือวา่เป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดในการส่งผล

กระทบต่อการลงทุนในหลกัทรัพย ์และทาํให้เกิดความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย ์

การวิเคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ก่อนท่ีนักลงทุนจะตดัสินใจเลือกเขา้มาลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงถือว่าเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอย่างมาก ดงันั้นการศึกษา

วจิยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุนท่ีจะไดเ้พิ่มทางเลือกในการลงทุน และเพิ่ม

ผลตอบแทนจากเงินออมของตนเองได้มากข้ึน โดยนําข้อมูลท่ีได้รับทราบไปเป็น

แนวทางในการตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีความเส่ียงในการ

ลงทุนน้อยลง และเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจแขนงต่าง ๆ รวมทั้งกิจการ

ของรัฐท่ีจะสามารถขยายทุน และขอบข่ายการดาํเนินงานไดอ้ยา่งคล่องตวัยิง่ข้ึน  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

(PII) และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) (BSI) ท่ีส่งผลกระทบต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON) ในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  

สมมติฐานงานวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดมี้การกาํหนดสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทาง

เศรษฐกิจวา่ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET INDEX) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และ

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) (BSI) สามารถส่งผลกระทบต่อดชันีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON)  
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ขอบเขตการวจัิย 
การศึกษาคร้ังน้ีจะวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดยใช้ขอ้มูล

ทุติยภูมิเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2550 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2553 รวม

ระยะเวลา 48 เดือน ซ่ึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ได้แก่ ดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันีการ

ลงทุนภาคเอกชน (PII) และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) (BSI) เป็นตวั

แปรอิสระ เพื่อนํามาวิ เคราะห์ถึงความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์ก ลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON) โดยใชข้อ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(www.bot.or.th) ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (www.reic.or.th) สํานักดัชนีเศรษฐกิจ

การคา้ (www.price.moc.go.th)  เป็นตน้ 

กรอบแนวความคิด 
        

     ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

ประเทศไทย (SET INDEX) 

ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) 

 

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ  

(สาขาก่อสร้าง) (BSI) 

ดชันีราคาหลกัทรัพย ์ 

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง (PROPCON) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันี

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

2. เพื่อท่ีจะไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์

การลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีสนใจในอนาคต 

3. เพื่อให้นักลงทุนหรือผูท่ี้สนใจ ได้นาํขอ้มูลไปเป็นแนวทางประกอบการ

ตดัสินใจในการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง รวมทั้งช่วยลด

ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุน 

4. เพื่อให้นักลงทุนหรือผู ้ท่ีสนใจ ได้ใช้ข้อมูลเป็นแนวทางประกอบการ

ตดัสินใจการลงทุนในหลกัทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ในกา รศึก ษาปั จจัยท าง ท่ี มีผล กระท บต่อดัชนีราคา หลัก ทรัพ ย์ก ลุ่ ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูว้ิจยัได้ทาํการ

รวบรวมหลกัการ และทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไดต้ามลาํดบัหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี  

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

วตัถุประสงค์การจดัตั้งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อจดัให้มีแหล่ง

กลางสําหรับการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ทาํหน้าท่ีส่งเสริมการออมทรัพยแ์ละการระดม

เงินทุนในประเทศ สนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของกิจการธุรกิจ 

และอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยให้ความคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ให้

การซ้ือขายหลกัทรัพยมี์สภาพคล่อง อยู่ในระดบัราคาท่ีสมเหตุสมผลเป็นไปอย่างมี

ระเบียบและยุติธรรม ให้ตลาดหลักทรัพย์มีสภาพเป็นนิติบุคคล และเป็นสถาบัน

เอกชน ดาํเนินการโดยไม่นาํผลกาํไรมาแบ่งปันกนั โดยมีองค์ประกอบท่ีสําคญั คือ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัสมาชิก หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และผูล้งทุน 

2. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย ์

ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพยแ์ห่งชาติ  เป็นหน่วยงานกลางเพื่อทาํหน้าท่ีหลกั 

ในการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลอสังหาริมทรัพยต่์าง ๆ มาประมวลผลเป็นขอ้มูลภาพรวม

ของประเทศมาเผยแพร่โดยรวดเร็ว และทนัเหตุการณ์ โดยได้ประสานงานกับ
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หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อออกแบบรายละเอียดในการเช่ือมโยงฐานขอ้มูล

อสังหาริมทรัพย์ โดยได้หารือแนวทางการจดัทาํฐานข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูล

อสังหาริมทรัพยก์บัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบั เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมการผงัเมือง กรมท่ีดิน กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

กรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติ  ฯลฯ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อการหารือแนวทางไม่ให้

เกิดการซํ้ าซ้อนในการจดัเก็บขอ้มูลอสังหาริมทรัพย ์ และเพื่อหลีกเล่ียงการส้ินเปลือง

ทรัพยากรของภาครัฐดว้ยกนัเอง 

ภารกจิหลกัของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มี 5 ด้าน คือ  

• เป็นศูนยก์ลางรวบรวมและพฒันาขอ้มูลดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละขอ้มูล

ประกอบดา้นอ่ืน ๆ   

• เป็นศูนย์สํารวจวิจยัและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์และ

แนวโนม้ของอสังหาริมทรัพย ์ 

• เป็นศูนยพ์ยากรณ์อุปสงค ์อุปทาน และราคาของอสังหาริมทรัพย ์ 

• เ ป็ น ศู น ย์ เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ข้อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ท่ี เ ก่ี ย ว กับ

อสังหาริมทรัพย ์   

• เ ป็ นศู นย์ใ ห้บ ริกา รคํา ปรึก ษ า แล ะ พัฒนา ค วา ม รู้ เ ก่ี ย วกับ ข้อมู ล

อสังหาริมทรัพย ์

3. แนวความคิดเก่ียวกบัการลงทุน ความเส่ียง ผลตอบแทน 

เพชรี ขุมทรัพย์ (2540) ได้กล่าวถึง ความหมายของการลงทุนไวว้่า คาํว่า 

“ลงทุน” (Investment) อาจหมายถึงการซ้ืออสังหาริมทรัพยข์องบุคคลหรือสถาบนัซ่ึง

ให้ผลตอบแทนเป็นสัดส่วนกบัความเส่ียงตลอดเวลาอนัยาวนานประมาณ 10 ปี แต่

อยา่งตํ่าไม่ต ํ่ากวา่ 3 ปี 

กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2552) ไดก้ล่าวถึงการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจ

ไวว้า่  ความเส่ียงทางธุรกิจ คือ ความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกบัธุรกิจ โดยจะส่งผลให้

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับของการลงทุนในธุรกิจนั้ นผนัผวนไปจากท่ี

คาดการณ์หรือพยากรณ์ไว ้
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

เริงรัก จาํปาเงิน (2544) ไดก้ล่าวถึง ผลตอบแทนการลงทุนไวว้า่ ในการลงทุน

นั้นไม่วา่จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือธุรกิจ เม่ือตดัสินใจใชเ้งินลงทุนในวนัน้ีก็หวงัว่า

จะได้รับเงินคืนในอนาคต มากกว่าเงินท่ีลงทุนไปในวนัน้ี แนวความคิดของ 

ผลตอบแทน (Return) นั้น จะช่วยใหน้กัลงทุนแสดงถึงผลจากการลงทุนวา่เป็นเช่นไร 

4. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน 

การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใช้ปัจจยัพื้นฐาน เป็นการวิเคราะห์ท่ีลาํดบัการ

พิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจ มายงัสภาพอุตสาหกรรมตลอดถึงผลการดาํเนินงานของ

บริษทั โดยรวบรวมขอ้มูลทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และของบริษทัมาวิเคราะห์แต่

ละส่วน เพื่อนําไปสู่การคาดการณ์ผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท การ

วิเคราะห์หลกัทรัพย ์เป็นการวิเคราะห์ท่ีประกอบดว้ยขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูล และการตีความผลท่ีไดจ้ากการศึกษา เพื่อนาํมาพิจารณา

กาํหนดหลกัทรัพย ์หรือกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุน 

5. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

กนกกาญจน์ ทวีอภิรดีเจริญ (2541) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อราคาหุน้หมวดอสังหาริมทรัพย ์โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวจิยัเพื่อให้ทราบถึงปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นหมวดอสังหาริมทรัพย์ โดยมีผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อราคาหุ้นหมวดอสังหาริมทรัพยอ์ย่างมีนยัสําคญัในทางบวกกบัดชันีราคา

หุน้หมวดอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ดชันีการลงทุนของภาคเอกชน ดชันีดาวน์โจนส์และ

อัตราเงินเฟ้อ ในขณะท่ีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้และอัตราดอกเบ้ียระหว่างธนาคารมี

ค วา ม สั ม พัน ธ์ ใ นท า ง ล บ  หรื อทิ ศ ท า ง ต รง กันข้า ม กับ ดัช นี รา ค า หุ้น หม ว ด

อสังหาริมทรัพย ์

กาญจนวดี วิบูลยพ์านิช (2547) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

อิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพย ์โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยั

ทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย โดยมีผลการศึกษา

พบวา่ เม่ือพิจารณาถึงผลกระทบของตวัแปรปัจจยัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ท่ีมีอิทธิพลต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยพบวา่ ปริมาณเงิน ระดบัราคาทองคาํ ระดบัรายได ้

และอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกนั ส่วนระดบัราคาเช้ือเพลิง อตัรา
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

เงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ียต่างประเทศ มีอิทธิพลในทิศทางตรงกนัขา้ม และระดบัราคา

เช้ือเพลิงมีผลต่อมูลค่าดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยมากท่ีสุด ส่วนอตัราเงิน

เฟ้อของประเทศไทย มีอิทธิพลต่อมูลค่าดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยนอ้ยท่ีสุด 

อญัชุลี ศุกระศร (2549) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยผลการวิจยัพบว่า อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาห์

สหรัฐฯ อัตราเฉล่ียดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐฯ และราคานํ้ ามันดิบ Brent                

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์

และก่อสร้าง และดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

พิมณภทัร สุวรรณคาํ (2553) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดย

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อราคา

หลกัทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดยมีผลการศึกษาพบว่าดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดชันี

ราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย์

ภาคเอกชนในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ดชันีราคานํ้ ามนัในตลาดโลก อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู้ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ในกลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ส่วนดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET50 INDEX มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง 

3.วธีิดําเนินการศึกษา 

 ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” เป็นการศึกษา

โดยใชข้อ้มูลท่ีเกิดข้ึนในอดีต (Secondary Data) มาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ โดย

มีรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิดาํเนินการศึกษาดงัน้ี 
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

เป็นขอ้มูลทางสถิติท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษา โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ

รายเดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ.2550 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ.2553 รวมระยะเวลา 

48 เดือน ประกอบดว้ย 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) เป็นตวัแปรท่ีกาํหนดข้ึน เพื่อจะได้

ทราบวา่เม่ือตวัแปรอิสระเปล่ียนแปลง ตวัแปรตามจะเปล่ียนแปลงไปมากนอ้ยเพียงใด 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 

1. ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) 

2. ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI)  

3. ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 

4. ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) (BSI) 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) เป็นตวัแปรท่ีผนัแปรตามตวัแปรอิสระ ซ่ึง

อาจจะเป็นการผนัแปรไปในทิศทางเดียวกนั หรือในทิศทางตรงกนัขา้มก็ได ้กล่าวคือ 

เม่ือค่าของตวัแปรอิสระเพิ่มข้ึน ค่าของตวัแปรตามอาจจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงก็ได ้ ใน

การศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดตวัแปรตาม คือ ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง (PROPCON) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

การหาความสัมพนัธ์จะใช้วิธีการประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปเพื่อทาํการทดสอบสมมติฐาน วเิคราะห์ขอ้มูล และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2550 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2553 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจกับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ว่ามีทิศทาง
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

ความสัมพนัธ์เป็นอยา่งไรโดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ

ถดถอยของปัจจยัทางเศรษฐกิจหรือตวัแปรอิสระ ด้วยวิธีการสร้างสมการถดถอย  

แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหา

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจหรือตวัแปรอิสระต่าง ๆ กบัดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หรือตวัแปรตามท่ีไดก้าํหนดไว ้

แบบจําลองทีใ่ช้ในการศึกษา 

แบบจาํลองในการศึกษาจะสร้างจากความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบ ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ดว้ยวิธีการสร้าง

สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีแบบจาํลองดงัน้ี 

PROPCON   =   C + β1SET Index+ β2CMI + β3PII + β4BSI 

โดยท่ี 

PROPCON หมายถึง  ดชันีราคาหลกัทรัพย ์กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

C  หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 

β1....β4   หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรอิสระแต่ละตวั 

SET Index  หมายถึง ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

CMI  หมายถึง ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง  

PII  หมายถึง ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

BSI  หมายถึง ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง) 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนําข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรม

สําเร็จรูป เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงการวิเคราะห์แบ่งเป็นการวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบายการเปล่ียนแปลง

ของตวัแปรตามดว้ยตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป ซ่ึงช่วยให้การพยากรณ์มีความ

ถูกตอ้งมากข้ึน และใชก้ารวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) เพื่อวิเคราะห์

วา่ตวัแปรอิสระท่ีสนใจศึกษามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ 
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

ตารางท่ี 4.1 สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) 

 N Minimum Maximum Mean Std.Deviation 

PROPCON 48 357.08 1218.49 782.5912 214.28951 

SET INDEX 48 401.84 1032.76 724.8569 160.18499 

CMI 48 105.30 142.40 115.0729 9.06904 

PII 48 35.90 54.30 45.8708 4.56252 

BSI 48 151.28 190.50 172.7325 11.37981 

Valid N (listwise) 48     

 

จากตารางท่ี 4.1 Descriptive Statistics สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

 PROPCON มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 782.5912 จุด มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

214.28951 จุด โดยมีจุดท่ีสูงท่ีสุดเท่ากบั 1218.49 จุดและจุดท่ีตํ่าท่ีสุดเท่ากบั 357.08 

จุด จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน 48 ขอ้มูล 

 SET INDEX มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 724.8569 จุด มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

160.18499 จุด โดยมีจุดท่ีสูงท่ีสุดเท่ากบั 1032.76 จุดและจุดท่ีตํ่าท่ีสุดเท่ากบั 401.84 

จุด จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน 48 ขอ้มูล 

 CMI มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 115.0729 จุด มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.06904 จุด 

โดยมีจุดท่ีสูงท่ีสุดเท่ากบั 142.40 จุดและจุดท่ีตํ่าท่ีสุดเท่ากบั 105.30 จุด จาํนวนขอ้มูลท่ี

ใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน    48 ขอ้มูล 

 PII มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 45.8708 จุด มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.56252 จุด โดยมี

จุดท่ีสูงท่ีสุดเท่ากบั 54.30 จุดและจุดท่ีตํ่าท่ีสุดเท่ากบั 35.90 จุด จาํนวนขอ้มูลท่ีใช้ใน

การศึกษาทั้งส้ิน 48 ขอ้มูล 

 BSI มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 172.7325 จุด มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 11.37981 จุด 

โดยมีจุดท่ีสูงท่ีสุดเท่ากบั 190.50 จุดและจุดท่ีตํ่าท่ีสุดเท่ากบั 151.28 จุด จาํนวนขอ้มูลท่ี

ใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน    48 ขอ้มูล 
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

ตารางท่ี 4.2 การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

  

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) -383.842 152.363  -2.519 0.016   

SET INDEX 1.153 0.057 0.862 20.353 0.000 0.461 2.168 

CMI -2.483 0.817 -0.105 -3.038 0.004 0.692 1.445 

PII 2.084 0.807 0.111 2.583 0.013 0.451 2.218 

BSI 5.583 1.601 0.119 3.487 0.001 0.712 1.404 

R = 0.983     R2 = 0.964     S.E.E. = 42.27     F = 291.258     Sig. = 0.016 

a.Dependent Variable : PROPCON 

ตารางท่ี 4.3 การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Multicollinearity) 

Model 

Dimention Eigenvalue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) 
SET 

INDEX 
CMI PII BSI 

1 4.954 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 0.032 12.471 0.01 0.51 0.01 0.00 0.00 

3 0.011 21.287 0.00 0.02 0.11 0.01 0.41 

4 0.002 50.155 0.08 0.09 0.81 0.43 0.26 

5 0.001 68.599 0.91 0.39 0.07 0.57 0.33 

a. Dependent Variable : PROPCON 

จากผลการวเิคราะห์ขา้งตน้สามารถแสดงให้เห็นวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรอิสระและตวัแปรตาม มีความสัมพนัธ์กนัโดยส่งผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 96.4 % (R2 = 0.964) ส่วนท่ีเหลือมาจากปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงมี

ค่า Sig = 0.016 และ F = 291.258 โดยดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ (สาขา

ก่อสร้าง ) มีความสัม พันธ์ในทิศ ทาง เ ดียวกันกับดัชนีราคาหลัก ทรัพย์ก ลุ่ ม
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง สําหรับดัชนีราคาวสัดุก่อสร้าง มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

จากสมการตน้แบบ : 

PROPCON   =   C + β1SET Index+ β2CMI + β3PII + β4BSI 

สามารถแสดงเป็นสมการไดด้งัน้ี : 

PROPCON   =   -383.842 + 1.153SET Index - 2.483CMI + 2.084PII + 5.583BSI 

5.สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

จากการนาํเอาขอ้มูลในอดีตเพื่อมาศึกษา ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ทาํให้ทราบความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ดชันี

การลงทุนภาคเอกชน (PII) และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (สาขาก่อสร้าง)(BSI) ท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON)  

ซ่ึงวตัถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อให้นักลงทุนหรือผูท่ี้สนใจใช้ข้อมูลเป็น

แนวทางประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

รวมทั้งช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจาก

การลงทุน รวมทั้งจะไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์กลุ่ม

อุตสาหกรรมในหมวดอ่ืน ๆ ท่ีสนใจในอนาคต 

การศึกษาในคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลในอดีต (Secondary Data) โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ

เป็นรายเดือน ตั้ งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2550 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2553 รวม

ระยะเวลา 48 เดือน มาเป็นขอ้มูลในการศึกษาทิศทางการเคล่ือนไหวของดชันีราคา

หลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ซ่ึงได้ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบายการ

เปล่ียนแปลงของ ตวัแปรตามด้วยตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป โดยมีรูปแบบของ

สมการ ดงัน้ี 

 PROPCON   =   C + β1SET Index+ β2CMI + β3PII + β4BSI 
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สรุปผลการวจัิย 

ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05  พบวา่ค่า Sig = 0.016 และความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนัค่อนข้างสูง โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจ

สามารถส่งผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างใน

ระดบั 96.4 % โดยมีค่า R2 = 0.964 ส่วนท่ีเหลือมาจากปัจจยัอ่ืน ๆ 3.6 % ซ่ึงสามารถ

แสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 5.1 Correlation Analysis 

 SET INDEX CMI PII BSI 

PROPCON + - + + 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

 จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบ

ต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย นักลงทุนควรใช้ตัวแปรหลาย ๆ ตวัแปรเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

รูปแบบสมการท่ีไดจ้ะมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์เพื่อให้นกัลงทุนหรือผูท่ี้

สนใจใชเ้ป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง รวมทั้ งช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน เพื่อให้ได้

ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุน ซ่ึงในความเป็นจริงยงัมีปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ท่ี

มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสามารถนาํปัจจยัเหล่านั้นมาวิเคราะห์หาสมการท่ี

เหมาะสมข้ึนมาใหม่ได ้ 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 จากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจเพียง 4 ตวั 

ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง ดชันี

การลงทุนภาคเอกชน และดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (สาขาก่อสร้าง) ดงันั้นสําหรับ

การวิจยัในคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัขอเสนอแนะวา่ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะ

เป็นปัจจัยทางด้านการเมือง  ปัจจัยทางด้านนักลงทุนต่างชาติ วิธีการประเมิน

หลกัทรัพย ์บทวิเคราะห์ของบริษทัหลกัทรัพยต่์าง ๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางประกอบการ
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ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง รวมทั้งช่วยลดความ

เส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน  เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุนต่อไปใน
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บทบาทธุรกจิค้าปลกีในสถานีต่อการตัดสินใจเลอืกใช้สถานีบริการนํา้มัน ปตท. 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

THE ROLE OF RETAIL STATION  FOR MAKING DECISION TO USE 

PTT GAS STATIONS IN BANGKOK 

อลิสา  ศิรินาฏเจริญ 1  ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 

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

      บทคัดย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของ

ปัจจยับุคคลท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ใน

เขตกรุงเทพมหานคร   2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดกบัการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจ   คา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. 3) เพื่อ

ศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจค้าปลีกในสถานี

บริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 26-35 ปี 

สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั และมี

รายไดเ้ฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  7,501 – 15,000 บาท และลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีประกอบ

ไปด้วยเพศ, อายุ, สถานภาพการสมรส, ระดบัการศึกษา, อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อ

เดือน มีความแตกต่างต่อการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั 

ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย 

ปัจจยั  ดา้นผลิตภณัฑ์, ปัจจยัดา้นราคา, ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และปัจจยั

ทางดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้

ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท.  

 

________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2. ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัสินคา้มีความหลากหลาย, ปัจจยัดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญั

กบัราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัสถานท่ีทาํเลท่ีตั้ง สําหรับปัจจยัด้านช่องทางการจดั

จาํหน่าย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัการสะดวกเขา้-ออกใชบ้ริการ

ในสถานีบริการนํ้ ามนั และปัจจยัการส่งเสริมการตลาด พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ 

ให้ความสําคญักบัการจดัรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดในช่วงเทศกาลพิเศษ 

และปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้, ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความ

ไวว้างใจต่อตราสินคา้  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานี

บริการนํ้ ามัน ปตท. ในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่ให้,ความสําคญักบั การมีความรับผิดชอบต่อสังคม, ความภกัดีต่อ

ตราสินค้า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับการใช้บริการธุรกิจค้าปลีกใน

สถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. เป็นประจาํ ส่วนด้านความไวว้างใจ  ต่อตราสินค้า กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัความไวว้างใจในความปลอดภยัและทรัพยสิ์น  

ส่วนปัจจยัด้านการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจค้าปลีกสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. พบว่า    

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ทนัสมยัและมีส่ิง

อาํนวยความสะดวกครบครันตามท่ีตอ้งการ 

 

ค ําสํ าคัญ  ก ารตัดสิ นใจ ,  ธุ ร กิ จค้า ปลี ก ,  สถา นีบ ริกา รนํ้ ามัน  ปตท.  ใน เข ต

กรุงเทพมหานคร 

Abstract 

The purpose of this independent study 1) To study different between 

demographic data and decision factors on selecting ptt gas stations in bangkok. 2) To 

study relationship between marketing mix data and decision factors on selecting ptt 

gas stations in bangkok. 3) To study relationship between other factors data and 

decision factors on selecting ptt gas stations in bangkok. 

As the result of the research I found that the large group sampling is male 

26-35 year old. Status is single and the level education is bachelor’s degree. Being a 
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his/her business and earn income between 7,501-15,000 Baht. The demographic data 

include sex, age, status, level education, occupation and earn income are different 

and decision factors on selecting ptt gas stations in Bangkok. As a result 4P’s of 

consumer are relationship and decision factors on selecting ptt gas stations in 

Bangkok found that the group sampling of product are attention product diversity. 

Price are attention value for money compared to its location. For place most of 

sample about product are attention easy access to use the service in ptt gas station 

and and sales promotion found that the group sampling are attention the promotional 

items or special discounts during the festival. The Other factors include brand image 

brand loyalty and trust are relationship and decision factors on selecting ptt gas 

stations in Bangkok found that the brand image the most of the sampling group are 

attention social responsibility business, then most of sample about brand loyalty 

found that use a regular basis in ptt gas station and trust as a result are confidence in 

the safety and resources. The last factor is decision factors on selecting ptt gas 

stations in Bangkok, most of the sampling group attention  ptt gas stations are 

modern and complete facilities.  

KEYWORDS: DECISIONS, RETAIL STATION, PTT GAS STATION IN 

BANGKOK 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงได้มีการขยายบริการในด้านต่างๆ 

ส่งผลต่อวิถีชีวิตชุมชน ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม การคา้ปลีกเป็น

ธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั   การจาํหน่ายสินคา้ให้แก่ผูบ้ริโภค และมีโอกาสท่ีจะขยาย

ตวัอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน กลุ่มคา้ปลีกสมยัใหม่

ขยายตวัไปสถานีบริการนํ้ามนั เพื่อเปิดบริการร้านคา้สะดวกซ้ือ โดยส่วนใหญ่เป็นการ

ลงทุนเองของบริษทัผูค้า้นํ้ ามนั ผูป้ระกอบการคา้ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่หลายรายต่าง

พยายามเพิ่มช่องทางขายมากข้ึนประกอบกบัค่าการตลาดท่ีผูป้ระกอบการเคยไดรั้บจาก

นํ้ ามันลดลงมาก ทาํให้บริษทัผูค้ ้านํ้ ามนัต้องเสริมบริการด้านอ่ืนๆควบคู่ด้วย ใน
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ลกัษณะระบบสถานีบริการครบวงจร เพื่อตอบสนอง  ภายในสถานีบิการจาํหน่าย

นํ้ ามนัเช้ือเพลิง ได้เปิดบริการจาํหน่ายอาหาร และเคร่ืองด่ืม รวมถึงสินค้าอุปโภค

บริโภคท่ีจาํเป็นต่อชีวติประจาํวนั บริษทัผูค้า้นํ้ามนัแต่ละแห่งต่างพยายามสร้างรูปแบบ

เฉพาะตวัใหโ้ดดเด่น เพื่อ สร้างความประทบัใจใหผู้บ้ริโภคท่ีใชบ้ริการ  
ในปัจจุบนัธุรกิจคา้ปลีกในสถานีของสถานีบริการนํ้ ามนั บริษทั ปตท. จาํกดั 

(มหาชน)   เฉพาะธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนัสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร มี

ธุรกิจคา้ปลีกในสถานี จาํนวน 22 สถานีบริการนํ้ามนั มี 22 สาขาในเขตกรุงเทพ ไดแ้ก่   

1. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ-สาขาสุขาภิบาล 1 (ตะวนัออก) เขตบึงกลุ่ม  

2. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ-สาขาสุขาภิบาล 1 (ตะวนัตก) เขตคนัยาว  

3. สถานีบริการนํ้ ามนั สาขากรุงเทพ-สาขาบางขุนเทียน (เอกชยั)เขตบางขุน  

เทียน  

4. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ - สาขาสุขาภิบาล 3 เขตมีนบุรี    

5. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ - สาขาเพชรเกษม81 เขตหนองแขม 

6. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ -  สาขารามอินทรา 1 เขตบางกะปิ  

7. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ - สาขาสุวนิทวงศ ์(ขาออก) เขตหนองจอก  

8. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ - สาขาเพชรเกษม 46 เขตภาษีเจริญ   

9. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ - สาขาสุขาภิบาล 3 (ขาเขา้) เขตบางกะปิ  

10. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ - สาขาพระราม 2 (กม7) เขตบางขนุเทียน  

11. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ - สาขาบางแค (วงแหวน) เขตวงแหวน   

12. สถานีบริการนํ้ ามนั สาขากรุงเทพ - สาขาพระราม 2 (กม14)  เขตบางขุน 

เทียน     

13. สถานีบริการนํ้ ามนั สาขากรุงเทพ - สาขาพระราม 2 (กม5 บางมด)เขต

จอมทอง  

 14. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ - สาขาสุวนิทวงศ ์(ขาเขา้) เขตมีนบุรี   

15. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ - สาขารามอินทรา 2 เขตบางเขน  

16. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ - สาขาวงแหวน (แมคโคร)  เขตบางบอน  
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17. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ - สาขาวิภาวดีรังสิต กม.27 (เซียร์ขาออก)   

เขตดอนเมือง  

18. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ - สาขา ศรีนครินทร์ กม.10 เขตประเวศ  

19. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ - สาขาวงแหวน บางแค 2    เขตตล่ิงชนั  

20. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ – สาขารามอินทรา กม.14 เขตมีนบุรี   

21. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ – สาขาสาทร - ตากสิน เขตภาษีเจริญ  

22. สถานีบริการนํ้ามนั สาขากรุงเทพ – สาขาสาทร – ตากสิน 2  เขตจอมทอง 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยับุคคลท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจ

คา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประกอบการตลาดกับการ

ตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพ 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีก

ในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการนาํไปปรับปรุง และวิเคราะห์การดาํเนินงาน

ของธุรกิจใหต้รงกบัความตอ้งการและพฤติกรรมของประชาชนท่ีแตกต่างกนั 

2. เป็นแนวทางในการขยายฐานลูกคา้ โดยการปรับปรุงผลิตภณัฑ์เพื่อตอบ

รับความตอ้งการของลูกคา้หลายกลุ่ม 

3. เป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อใหไ้ดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 

4. เป็นแนวทางใหบุ้คคลหรือองคก์รต่าง ๆ ท่ีสนใจนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ในการทาํวิจยัในคร้ังน้ี มีตวัแปรท่ีทาํการศึกษาซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ 

ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, และปัจจยัอ่ืน ๆมี

ผลต่อตวัแปรตาม ได้แก่ การตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั  

ปตท.  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

ตัวแปรอสิระ ไดแ้ก่  

-  ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 

รายได ้สถานภาพสมรส 
-  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์, ราคา, สถานท่ี 

และรายการส่งเสริม   การขาย 

-  ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) ความภกัดี

ต่อตราสินคา้(Brand Loyalty) และความไวใ้จต่อตราสินคา้ (Trust) 

ตัวแปรตาม  ไดแ้ก่  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการ

นํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีประกอบดว้ย ความรู้สึกภูมิใจเม่ือใช้บริการ 

ตดัสินใจถูกต้องเม่ือมาใช้บริการ, ความสุขท่ีได้ใช้บริการ และมีส่ิงอาํนวยความ

สะดวกครบครัน ต่อการตดัตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการ

นํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. แนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ บทบาทธุรกิจคา้ปลีกในสถานีต่อการตดัสินใจเลือกใช้

สถานีบริการนํ้ ามนั ปตท.ในเขตกรุงเทพมหานคร ” ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้แนวคิดทฤษฎี และ

ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

        2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 1. ทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

 2. แนวคิดดา้นประชากรศาสตร์ 

 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 4. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการคา้ปลีก 

แพทเทอร์สัน (1980 อา้งถึงใน บุญเสริม วงศเ์หลืองอ่อน, 2549) กล่าวถึง การ

ตดัสินใจ หมายถึง  การท่ีบุคคลเขา้ไปสู่เส่ียง โดยมีการสอบรวมและประเมินขอ้มูลมี

ทางเลือกหลายทางและ มีส่ิงประกอบอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญัอนันาํไปสู่การตดัสินใจทางเลือก 
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวไวว้่า การตดัสินใจเป็นวิธีการท่ีบุคคลควรประพฤติ

เพื่อให้ได้ผลสูงสุด ซ่ึงได้สรุปรูปแบบการตดัสินใจท่ีเหมาะสม (The optimizing 

decision-making) ไวเ้ป็น 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ค้นหาความต้องการในการตัดสินใจ 

1. สร้างเกณฑใ์นการตดัสินใจ (identify three decision criteria) 

2. แบ่งนํ้าหนกัในแต่ละเกณฑ ์(allocate weights to the criteria) 

3. ฒนาทางเลือก (develop the alternatives) 

4. ประเมินผลทางเลือก (evaluate the alternative) 

5. เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (select the best alternatives) 

ขวญัเรือน กิตติวฒัน์ (2531 : 23-26) กล่าววา่ ทุกคนมีธรรมชาติท่ีจะเปิดรับ

ข่าวสารตลอดเวลา เพียงแต่จะเปิดรับส่ือใดอยา่งไรนั้น ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีกาํหนดคือ 

1. ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพและจิติทยาส่วนบุคคล เน่ืองจากแต่ละบุคคลมีความ

แตกต่างเฉพาะตัวอย่างมากในด้านโครงสร้างจิตวิทยาส่วนบุคคล อันเป็นผลสืบ

เน่ืองมาจากลกัษณะการอบรมเล้ียงดูท่ีแตกต่างกนั การดาํรงชีวิตในสภาพแวดลอ้มทาง

สังคมท่ีไม่เหมือนกนัซ่ึงส่งผลกระทบถึงระดบัสติปัญญา ความคิด ทศันคติ ตลอดจน

กระบวนการของการรับรู้ การจูงใจการเรียนรู้    

2.   ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม เน่ืองจากยุคคลมกัยึดติดกบักลุ่มสังคม

ท่ีตนสังกดัอยู่เป็นกลุ่มอา้งอิงในการตดัสินใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมใดๆนัน่คือมกัจะ

คลอ้ยตามกลุ่มในความคิด ทศันคติ และพฤติกรรมเพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับของกลุ่ม 

3. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มนอกระบบการส่ือสาร โดยเช่ือวา่ลกัษณะต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ เพศ  อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้ทาํให้เกิดความคลา้ยคลึงของการเปิดรับ

เน้ือหา ของการส่ือสารรวมถึงการตอบสนองต่อเน้ือหาดงักล่าวดว้ย 

จากแนวคิดน้ี พบว่า การเปิดรับข่าวสารมีทั้งปัจจยัภายในส่วนตวัของบุคคล

เองไม่วา่จะเป็นประสบการณ์ ความรู้ ความสนใจ หรืออ่ืน ๆ รวมไปถึงปัจจยัภายนอก 

ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีทาํให้การเปิดรับข่าวสารของ

แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั ในดา้นพฤติกมการส่ือสารในการตลาด 
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

ธุรกิจค้าปลีก (Modern Trade) สุณิสา วิลัยรักษ์และสุกัญญา ไชยชาญ 

(2538:198) ให้คาํนิยามเก่ียวกบัธุรกิจคา้ปลีกไว ้ดงัน้ี การคา้ปลีก หมายถึง การขาย

สินคา้ให้กบัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย โดยการซ้ือสินคา้นั้นเพื่อไปการบริโภคของตนเอง 

และครอบครัว Stern,EL-Ansary and Coughlan, 1996 : 50) กล่าวา่ หมายถึงกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้หรือบริการให้กบัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยเพื่อการใช้

ส่วนตวั  

Kotler (1997:563) กล่าวว่า หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการขาย

สินคา้หรือบริการโดยตรงแก่ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย เพื่อการใชส่้วนตวัและไม่ใช่เป็นการ

ใชเ้พื่อธุรกิจจากความหมายของการคา้ปลีก สามารถสรุปองคป์ระกอบของการคา้ปลีก 

ไดด้งัน้ี 

1.กิจกรรม เป็นกิจกรรมทั้ งหมดท่ีเก่ียวข้องกับการขายสินค้าหรือการ

ใหบ้ริการสินคา้หรือบริการ 

2.ผู ้บริโภคคนสุดท้ายซ่ึงเป็นผู ้ท่ี ซ้ือสินค้าเพื่อการใช้ส่วนตัวหรือใช้ใน

ครอบครัวไม่ใช่การเพื่อใชธุ้รกิจ 

ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ (2541 อ้างถึง Kotler,2003:16) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วน

ประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ( Service  Mix ) ของ Philip  Kotler  ไวว้า่

เ ป็ น แ น ว คิ ด ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ธุ ร กิ จ ท่ี ใ ห้ บ ริ ก า ร ซ่ึ ง จ ะ ไ ด้ ส่ ว น ป ร ะ ส ม

การตลาด (Marketing  Mix )หรือ  7Ps  ในการกาํหนด  กลยทุธ์การตลาด 

  2.2 สมมติฐานการวจัิย 

 สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ, อายุ, อาชีพ 

ระดบัการศึกษา, รายได้ และสถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่าง

กนั 

สมมติฐานที ่2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา 

ช่องทาง  การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท.  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

สมมติฐานที ่3 ปัจจยัอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้, ความภกัดีต่อ

ตราสินคา้และความไวว้างใจคราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจ

คา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.3 กรอบแนวความคิดวจัิย 

    ตัวแปรอสิระ                           ตัวแปรตาม 

 

 
3.ระเบียบวธีิวจัิย 

จากการทาํรายงานวิจยั เร่ืองบทบาทธุรกิจคา้ปลีกในสถานีต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้สถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research)  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ และใช้โปรแกรม

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- ระดบัการศึกษา 

- รายได ้

- สถานภาพสมรส 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ ์

- ราคา 

- สถานท่ี 

- รายการส่งเสริมการขาย 

ปัจจัยอืน่ๆ 

- ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

- ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

- ความไวว้างใจคราสินคา้ 

การตดัสินใจเลือกใช้

ธุรกิจคา้ปลีกในสถานี

บริการนํ้ามนั ปตท. 
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

สําเร็จรูปคอมพิวเตอร์มาช่วยวิเคราะห์ขอ้มูล โดยขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัใชว้ิธี

หาจาํนวนตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรการคาํนวณประชากรนบัไม่ได ้Infinite population) 
 

N= p(1-P)(2)2 

E2 

N = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งประชากรนบัไม่ได ้

P = ค่าเปอร์เซ็นตท่ี์ตอ้งการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด 

E = ค่าเปอร์เซ็นตค์วามเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 

Z = ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  z มีค่าเท่ากบั 1.96 

   ระดบัความเช่ือมัน่ 99%  z มีค่าเท่ากบั 2.58เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 

ในการวิจัยค ร้ัง น้ีผู ้วิจ ัยได้ใช้ เค ร่ืองมือในการวิจัย  คือ แบบสอบถาม

(Questionnaire) ซ่ึงเป็นคาํถามปลายปิด ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งสอบถาม

เป็น 4 ตอน 

 ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 6 ขอ้ 

ตอนที ่2 ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีก

ในสถานีของของสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในแขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 

4 ส่วน คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา ( Price) ดา้นสถานท่ี (Place) และดา้น

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) จาํนวน 20 ขอ้ 

ตอนที่ 3 ปัจจยัอ่ืน ๆ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานีของ

สถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในแขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบ่งออกดว้ยกนั 4 ส่วน คือ 

ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) ความภกัดีต่อสินคา้ ( Brand Loyalty) ความไวว้างใจ 

(Trust) จาํนวน 15 ขอ้ 

 ตอนที่ 4 การตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้ปลีกในสถานีของสถานีบริการนํ้ ามนั 

ปตท.  ในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 5 ขอ้การวเิคราะห์ขอ้มูล 
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การวิเคราะห์ผลการศึกษาข้อมูลเพื่อการนําเสนองานวิจยัในคร้ังน้ีโดยใช้

วิธีการคาํนวณประมวล   ผลข้อมูล และได้มีการจัดทาํตารางเพื่อเสนอ และสรุป

ผลการวจิยั สาํหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัในคร้ังน้ี คือ 

1. การวจัิยเชิงพรรณา  ประกอบดว้ย A และB ไดแ้ก่ 

การวจัิยเชิงคุณภาพ ( Quality Research) ใชใ้นการวเิคราะห์ของขอ้มูลในดา้น

ปัจจยัส่วนบุคคล โดยมีการใชต้ารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย ( Mean)  

ค่าเปอร์เซนต ์(Percentage) 

การวจัิยเชิงปริมาณ (Quantitative Research ) ใชใ้นการวเิคราะห์ผลของขอ้มูล

ในด้านปัจจยัส่วนประสม ทางการตลาด และดา้นปัจจยัอ่ืนๆโดยการหาค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าตํ่าสุด (Minimum) เม่ือ

หาค่า  ไดค้รบแลว้นาํค่าเฉล่ียมาเปรียบเทียบกบัค่าพิสัย ซ่ึงค่าพิสัยของแบบสอบถาม

ในส่วนน้ีจะเท่ากบั 

2.  การวจัิยเชิงอ้างองิ ประกอบดว้ย C –H ไดแ้ก่ 

Analysis of Variance  (Anova) เป็นการวิเคราะห์ผลขอ้มูล ในดา้นปัจจยัส่วน

บุคคล ซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระเชิงคุณภาพกับการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงเป็นตวัแปรตามเชิง

ปริมาณ ในการหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรตลอดจนถึงการพิสูจน์สมมติฐานในการ

วจิยัในระดบันยัสาํคญั ท่ี 0.05 

การทดสอบสถิติ T-test จะใชใ้นการวิเคราะห์ผลขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองเพศชาย

และเพศหญิง จะใช้สถิติทดสอบแบบ T-test จะไดค้่าเฉล่ีย ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ค่า T-testและค่านยัสาํคญั Sig และค่าSig ตอ้งนอ้ยกวา่ 0.05 ถึงจะมีนยัสาํคญั 

การทดสอบสถิติแบบ F-test ใช้วิเคราะห์ผลข้อมูลเด่ียวกับเร่ืองอายุ อาชีพ 

รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพ จะไดค้่า F- test  และค่านยัสําคญั Sig และค่าSig  

ตอ้งนอ้ยกวา่0.05 ถึงจะมีนยัสาํคญั 

Multiple Regression Analysis ( MRA) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบถดถอย 

จะใช้วิเคราะห์ผลข้อมูลในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และด้าน        

ปัจจยัอ่ืนๆซ่ึงเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ กบัการตดัสินใจใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานีบริการ

นํ้ามนั ปตท. ซ่ึงเป็นตวัแปรตามเชิงปริมาณ มีการแสดงค่าวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
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ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( R ) 

ค่าสัมประสิทธ์ิการกาํหนด ( R) 

 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

ค่านัยสําคัญ เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ .000   

อาย ุ .000   

สถานภาพสมรส .000   

ระดบัการศึกษา .000   

อาชีพ .000   

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน .000   

ดา้นผลิตภณัฑ ์ .0001   

ดา้นราคา .000   

ด้ า น ช่ อ ง ท า ง ก า ร จัด

จาํหน่าย 

.000   

ดา้นส่งเสริมการตลาด .000   

ด้ า น ภ า พ ลัก ษ ณ์ ต ร า

สินคา้ 

.000   

ด้านความภักดีต่อตรา

สินคา้ 

.000   

ด้านความไวว้างใจตรา

สินคา้ 

.002   
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ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

1.เพศ กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 53.5 ส่วนเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 46.5 

2. อายุ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุระหว่าง  26-35 ปี มากท่ีสุด มี

จาํนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8  รองลงมาคือช่วงอายุ 46-55 ปี จาํนวน 122 คน 

คิดเป็นร้อยละ 30.5 

3. สถานภาพ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 307คน คิดเป็น

ร้อยละ 76.8  รองลงมาคือสมรส จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 

4. ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จาํนวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 รองลงมาจบการศึกษาในรับปริญญาโท จาํนวน 

53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 

5. อาชีพ กลุ่มตวัอยา่งท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั  มีจาํนวน  106 

คน   คิดเป็นร้อยละ 326.5 รองลงมาประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 81 

คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 

6. รายได้ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัรายได้ต่อเดือน7,501-15,000 บาท 

จาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาคือมีรายไดต้่อเดือนสูงกวา่ 37,500 บาท 

จาํนวน 126คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 

ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญั

กบัสินคา้  มีความหลากหลายมากท่ีสุด คือ 8.73 รองลงมาคือสินคา้ไดม้าตรฐาน 8.71 

ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนัคือ 0.02 

2. ปัจจยัด้านราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับ

ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัสถานท่ีทาํเลท่ีตั้งมากท่ีสุด 9.15 รองลงมา คือราคามีความ

เหมาะสมเม่ือเทียบกบั ความสะดวก 8.87 ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนัคือ 0.28 

3. ปัจจัยด้านสถานท่ีจําหน่าย พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสําคญัมากท่ีสุด คือ สะดวกในการเขา้ – ออกใช้บริการ 8.80  รองลงมาคือเป็น

ทางผา่นท่ีใชเ้ป็นประจาํ 8.69 ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนัคือ 0.11 
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4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัการจดัรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดในช่วงเทศกาลพิเศษมาก

ท่ีสุด  9.00 รองลงมา คือ การให้สิทธิพิเศษและส่วนลด 7.70 ซ่ึงมีความตอ้งการ

ใกลเ้คียงกนัคือ 1.3 

ผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ๆ ของกลุ่มตัวอย่าง 

1. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัการมีความรับผดิชอบต่อสังคมมากท่ีสุด 8.53 รองลงมาคือช่ือเสียงเป็น

ท่ียอมรับ 8.36  ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนัคือ 0.17 

2. ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัการใช้บริการธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. เป็นประจาํ 

มากท่ีสุด 8.71  รองลงมา คือการใชบ้ริการคร้ังต่อไปตอ้งเป็นตราสินคา้น้ีเท่านั้น 8.09 

ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนัคือ 0.94 

3. ปัจจยัดา้นความไวว้างใจต่อตราสินคา้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ให้ความสําคญักับความไวว้างใจในความปลอดภยัและทรัพยสิ์น มากท่ีสุด 9.05 

รองลงมาคือ มีความไวว้างใจในมาตรฐานของสินคา้ธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการ

นํ้ามนั ปตท. 7.83 ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนัคือ 1.22 

ผลการวเิคราะห์การตัดสินใจเลอืกใช้สถานีบริการนํา้มัน ปตท. ของกลุ่มตัวอย่าง 

ปัจจยัด้านการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. 

ทนัสมัยและมีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครันตามท่ีท่านต้องการมากท่ีสุด 8.86  

รองลงมาคือมีความพอใจในการดูแลเอาใจใส่และตอบขอ้ซักถามของพนกังาน 8.56  

ซ่ึงมีความตอ้งการท่ีใกลเ้คียงกนัคือ 0.3 

 สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

        การวเิคราะห์ขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สมมิฐานที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ, อายุ, สถานภาพ

สมรส, ระดบัการศึกษา , อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจ
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เลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่าง

กนั  

1.1 ผลการทดสอบพบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจ

คา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

1.2 ผลการทดสอบพบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจ

คา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

 1.3 ผลการทดสอบพบว่า สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

 1.4 ผลการทดสอบพบวา่ การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

ธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

 1.5 ผลการทดสอบพบว่า พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

 1.6 ผลการทดสอบพบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนั  

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์, 

ราคา, ช่องทางการจัดจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางกาตลาด กบัการ

ตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจ  คา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการทดสอบพบวา่  
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผลการทดส อบพบว่า  ปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์  มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัดา้นดา้นราคา ผลการทดสอบพบวา่ ปัจจยัดา้นราคามีความสัมพนัธ์ต่อ

ก า ร ตัด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ใ ช้ ธุ ร กิ จ ค้า ป ลี ก ใ น ส ถ า นีบ ริ ก า ร นํ้ า มัน  ป ต ท .  ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร 
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ปัจจยัดา้นสถานท่ีจาํหน่าย ผลการทดสอบพบวา่ ปัจจยัดา้นสถานท่ีจาํหน่าย                 

มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมทางการตลาด ผลการทดสอบพบว่า ปัจจยัด้านการ

ส่งเสริม  ทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานี

บริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอ่ืน ๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ตราสินค้า, ความ

จงรักภกัดี และ ความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้ปลีก

ในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืน ๆ  กบัการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจ

คา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบพบวา่ 
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า ผลการทดสอบพบว่า ปัจจัยด้าน

ภาพลักษณ์ของตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจค้าปลีกใน

สถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ผลการทดสอบพบวา่ ปัจจยัดา้นความภกัดี

ต่อตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการ

นํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัดา้นความไวว้างใจต่อตราสินคา้ ผลการทดสอบพบวา่ ปัจจยัดา้นความ

ไวว้างใจต่อตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานี

บริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

5.การอภิปรายการวจัิย 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “บทบาทธุรกิจค้าปลีกในสถานีต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้สถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล

ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซ่ึงมีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีสถานภาพสมรส

โสด จบระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 7,501-15,000 บาท ในด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย                  

ดา้นผลิตภณัฑ์, ราคา, ช่องทางการจดัจาํหน่าย และช่องทางการส่งเสริมทางการตลาด 
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พบวา่ดา้นผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ให้ความสําคญักบัสินคา้ มีความหลากหลาย , ดา้นราคา

ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับสถานท่ีทําเลท่ีตั้ ง, ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่ายใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด คือ สะดวกในการเขา้ – ออกใชบ้ริการ

สถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. และด้านช่องทางกาส่งเสริมทางการตลาด ส่วนใหญ่ให้

ความสําคญั      กบัการจดัรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดในช่วงเทศกาลพิเศษ  

ปัจจยัอ่ืน ๆ ประกอบด้วย    ปัจจยัด้านภาพลักษณ์ต่อตราสินคา้, ความภกัดีต่อตรา

สินคา้ และความไวว้างใจต่อตราสินคา้ พบวา่ ดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้ กลุ่มตวัอยา่ง

ให้ความสําคญักับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากท่ีสุด ด้านความภกัดีต่อตรา

สินคา้ส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัการใช้บริการธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั 

ปตท. เป็นประจาํ และด้านความไวว้างใจต่อตราสินคา้ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ส่วน

ใหญ่      ให้ความสําคญักบัความไวว้างใจในความปลอดภยัและทรัพยสิ์นมากท่ีสุด 

และในดา้นการตดัสินใจเลือกใช้สถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในเร่ืองของสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. 

ทนัสมยัและมีส่ิงอาํนวยความสะดวก และ  ครบครันตามท่ีตอ้งการ มากท่ีสุด 

จากผลการวจิยัดงักล่าว พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั 

ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มว่าสถานภาพสมรสมากข้ึน มีระดับ

การศึกษาท่ีสูงมากข้ึน   การประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพธุรกิจส่วนตวั และมี

รายได้ถ้าเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบัน คือ สูงกว่า 37,500 บาท และผลจากการ

ทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05   ดว้ยวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(ANOVA) พบว่า เพศมีความแตกต่างต่อการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้ปลีกในสถานี

บริการนํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร และผลจากการทดสอบดว้ยค่าสถิติ    f-

test ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 ด้วยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) พบว่า อาย ุ

สถานภาพการสมรส, ระดบัการศึกษา, อาชีพ และรายได้ มีความแตกต่างต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ, อายุ,  สถานภาพกรสมรส 

ระดบักาศึกษา, อาชีพ และรายได ้  ของผูใ้ช้บริการธุรกิจคา้ปลีกมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้ธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการนํ้ ามัน ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
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สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ท่ีไดศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดย

พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลเป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรมของผูบ้ริโภคโดยการ

ท่ีบุคคลมีสถานภาพทางสังคม ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั จะ

ส่งผลไปท่ีพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกนั คืออาจตดัสินใจซ้ือ/รับ บริการ และ

อาจจะมีการซ้ือ / รับบริการอย่างต่อเน่ือง และอาจจะบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืน ๆ ท่ี

ตนเองมีปฏิสัมพนัธ์ในมรการซ้ือ / รับบริการต่อไป 

จากการวจิยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกใชธุ้รกิจคา้ปลีกในสถานีของสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ,์ ราคา, สถานท่ีจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย พบวา่ ปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ์ , ปัจจยัด้านราคา, ปัจจยัด้านสถานท่ี จดัจาํหน่าย และปัจจยัด้านการ

ส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้ปลีกในสถานี

บริการนํ้ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของส่วนประสม

ทางการตลาด (promotion mix) หมายถึง เคร่ืองมือติดต่อส่ือสารทางการตลาด เพื่อแจง้

ข่าวสาร จูงใจตลาด สร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือของตลาด วตัถุประสงคข์อง

การส่งเสริมทางการตลาด คือ แจง้ข่าวสาร จูงใจ และเตือนวามจาํ เพื่อกระตุ่นความ

ตอ้งการซ้ือของลูกคา้ (demand) ซ่ึงมี 2 ลกัษณะ คือ ส่งเสริมหรือสนบัสนุนทศันคติ

เดิมท่ีดีอยูแ่ลว้ ไปสู่พฤติกรรมการซ้ือ และเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ

ของตลาดเป้าหมาย 

จากการวิจยัปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้

ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยภาพลกัษณ์

ของตราสินค้า, ความภักดีต่อตราสินค้า และความไวว้างใจต่อตราสินค้า  พบว่า 

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจต่อตราสินคา้ มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ใน

เขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเสรี วงษม์ณฑา (2542, หนา้ 

85) โดยมองว่าภาพลกัษณ์เป็นเร่ืองของการับรู้ในส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงอาจจะข้ึนอยู่กบั

ขอ้เท็จจริงท่ีลูกคา้รู้เก่ียวกบัสินคา้ บวกกบั  การประเมินส่วนตวัของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ

ต่อสินคา้ / บริการนั้น ๆ โดยภาพลกัษณ์มีความสําคญัดาํเนินกิจการของหน่วยงาน 
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องคก์าร สถาบนั เป็นอยา่งมาก ถา้หากหน่วยงานหรือองคก์ารสภาบนัใดมีภาพลกัษณ์

ในเชิงลบ หน่วยงาน สถาบนันั้นยอ่มไม่ไดรั้บความเช่ือถือหรือไวว้างใจจากประชาชน 

ประชาชนมี  ความระแวง สงสัย และไม่ให้ความร่วมมือสนบัสนุนในกิจกรรมต่างๆ 

ทาํให้หน่วยงานนั้นๆ ประสบอุปสรรคในการปฏิบติังานและถ้าหากไม่มีการแก้ไข

ภาพลกัษณ์ให้ดีข้ึนแลว้ หน่วยงานนั้น ยอ่มไม่สามารถดาํเนินกิจการต่อไปไดใ้นท่ีสุด 

ดงันั้น หน่วยงานหรือองคก์ร สถาบนัต่าง ๆ จึงพยายามแข่งขนักนั ในสร้างภาพลกัษณ์

ท่ีดีใหก้บัหน่วยงานของตน 

6.ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจัิยคร้ังต่อไป 

1.จากการสํารวจกลุ่มตวัอย่างเฉพาะเขตกรุงเทพนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการ

เร่ิมตน้สําหรับ  การพฒันาธุรกิจ สําหรับการทาํสํารวจคร้ังต่อไปควรจะขยายพื้นท่ีใน

การแจกแบบสอบถามในเขตปริมณฑลเพิ่ม เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีทัว่ถึงและครอบคลุม

มากยิง่ข้ึน 

2.การทาํการศึกษาโดยเปรียบเทียบกบัธุรกิจคา้ปลีกประเภทเดียวกนัท่ีเป็นคู่

แข่งขนั  เพื่อนาํมาเปรียบเทียบด้านการส่งเสริมการขาย และการบริการท่ีไดรั้บจาก

พนกังาน 

3.ทาํการเพิ่มหวัขอ้ในการทาํวิจยัในเร่ืองของความถ่ี, การเรียนรู้ หรือการรับรู้

ในการตัดสินใจเลือกใช้ธุรกิจค้าปลีกใน สถานีบริการนํ้ ามัน ปตท. ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

4.ในอนาคต หากมีธุรกิจคา้ปลีกภายในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. เพิ่มข้ึน ควร

เพิ่มปัจจยั  ดา้นผลิตภณัฑ์ เพื่อนาํมาปะมวลเปรียบเทียบดว้ย และรวมถึงสาขาบริการ

นํ้ามนั ปตท. ท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย 
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ปัจจัยทางเศรษฐกจิทีม่ีผลกระทบต่อดัชนีอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง  

ประเทศไทย หมวดขนส่ง 

(ECONOMIC FACTORS INFLUENCING TRANSPORTATION SECTOR INDEX 

IN STOCK EXCHANGE OF THAILAND) 

ธนวฒัน์ คิมผล 1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

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

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีอุตสาหกรรมใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดขนส่ง โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี เพื่อศึกษาถึง

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันี

แนสแด็ก NASDAQ ราคานํ้ ามนัดิบ NYMAX อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ และราคาทองคาํแท่ง ท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย หมวดขนส่ง (TRANS) ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้ข้อมูลรายวนั 

(Secondary Data) ตั้ งแต่ 3 มกราคม พ.ศ.2549 ถึง 31 มกราคม พ.ศ.2554 และ

ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทาํการทดสอบสมมุติฐาน และ

วิเคราะห์ขอ้มูลแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อ

ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลการศึกษาพบวา่ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหวา่ตวัแปรอิสระ

และตวัแปร ตามมีความสัมพนัธ์สูงมาก สามารถส่งผลต่อดชันีอุตสาหกรรม  

 

 

_____________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รังสิต 
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หมวดขนส่งได ้และจากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (SET INDEX) ดชันีแนสแด็ก NASDAQ ราคานํ้ ามนัดิบ NYMAX อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาทองคําแท่ง พบว่า ดัชนีราคา

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) และดัชนีแนสแด็ก NASDAQ มี

ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยตวัแปรมีระดับ

ความสัมพนัธ์กนัมาก ดงันั้นความสัมพนัธ์จึงไปในทิศทางเดียวกนั กบัสมมุติฐานท่ี

กาํหนดไวอ้ย่างมีนยัสําคญั ยกเวน้ราคาทองคาํแท่งและราคานํ้ ามนัดิบ NYMAXท่ีมี

ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัสาํคญั 

คําสําคัญ : ดชันีอุตสาหกรรมตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, หุน้กลุ่มขนส่ง 

 

Abstract 

The objective of these study economic factors influences the industry in the 

Stock Exchange of Thailand Index Transportation Division. The objectives are as 

follows, To study the Economic Factors including stock price index of Thailand (Set 

Index, Index Nasdaq, NYMAX exchange rate per U.S. dollar, The price of gold ) 

That affect the industry in the Stock Exchange of Thailand index category, 

transportation (TRANS) in this study using daily data (Secondary Data) from 3 

January 2006 to 31 January 2009 and data processing using software to test the 

hypothesis, and multiple linear regression analysis of data (Multiple Regression 

Analysis) to test the relationship between the independent and dependent variables. 

The results showed that the 0.05 significance level, the relationship between 

independent and dependent variables. The relationship is very high and can affect 

the transport index and the industrial section of the test, the relationship between 

stock price index of Thailand (Set Index, Index Nasdq, NYMAX price of oil per 

U.S. dollar exchange rate. The gold price index found that prices of securities of 

Thailand (Set Index) and the NASDAQ index, the NASDAQ had a relationship in 

the same direction as statistically significant. There are many variables and 
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relationships. Thus, the relationship is in the same direction. With the hypothesis that 

significant, The price of gold bullion and crude oil prices NYMAX that correlate 

significantly in the opposite direction. 

KEYWORDS : ECONOMIC FACTORS, INDUSTRY GROUP INDEX, 

TRANSPORTATION SECTOR 

1. บทนํา 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือเรียกสั้ นๆ ว่า ตลาดหลกัทรัพย ์เป็น 

องคก์รท่ีมีความสําคญัมากต่อตลาดทุนภายในประเทศ ทั้งน้ีเพราะทาํหนา้ท่ีเป็นตลาด 

รองสําหรับซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน หลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัท่ีจดทะเบียนไวก้บัตลาด 

หลกัทรัพย ์และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องใหก้บัหลกัทรัพยเ์หล่านั้น โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะ 

ควบคุมดูแลการซ้ือ ขายหลกัทรัพยใ์ห้เป็นระเบียบ คล่องตวั และยุติธรรม ตลอดจน

แบ่งกลุ่มธุรกิจ และบริการขอ้มูลต่อนกัลงทุน ทั้งน้ีเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใน

การลงทุน 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Securities Exchange of Thailand) เป็น

ตลาดท่ีคา้หลกัทรัพยท่ี์จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

พ.ศ.2517 โดยในปัจจุบนัดาํเนินการภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพยพ์.ศ. 2535 เป็นหน่วยงานท่ีมิไดมุ้่งหวงัผลกาํไร มีสภาพเป็นนิติบุคคลและ

เป็นสถาบนัก่ึงทางการและการดาํเนินงานต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ในภายใตก้ารควบคุม ของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย(์ก.ล.ต.) มีบทบาทสําคญั

ดงัน้ี 

1. ทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และพฒันาระบบ ๆ

ท่ีจาํเป็นเพื่ออาํนวยความสะดวกในการซ้ือขาย 

2. ดาํเนินธุรกิจใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เช่น การทาํหนา้ท่ีเป็น

สาํนกัหกับญัชี (Clearing House) ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยน์ายทะเบียนหลกัทรัพยห์รือกรรม

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. การดําเนินธุรกิจอ่ืนๆท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับ 

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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ตลาดหลกัทรัพยไ์ดเ้ปิดทาํการ โดยมีชุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งระดมเงินทุน 

และ จดัสรรเงินทุนระยะยาวโดยการออกพนัธบตัรหุ้นกู ้หุ้นสามญัหุ้นบุริมสิทธ์ิและ

เป็น แหล่งระดมเงินทุนจากเงินออมของประชาชน เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ ใชใ้นการลงทุน

ดาํเนิน ธุรกิจ ซ่ึงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ทิศทางของตลาดหลกัทรัพยม์กัจะไดรั้บอิทธิพล

จาก ปัจจยัหลายด้าน ทั้งปัจจยัภายในประเทศ เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (อตัราการ

เจริญเติบโต ของทางเศรษฐกิจ สภาพคล่องทางเศรษฐกิจ ระดับอัตราดอกเบ้ีย

ภายในประเทศ อตัรา แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ) ปัจจยัทางการเมือง (ปัญหา

เสถียรภาพของรัฐบาล ปัญหาความไม่สงบทางภาคใต)้ นโยบายทางการเงินการคลงั 

และผลประกอบการของ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยร์วมถึงการลงทุนท่ีซ้ือ

ขายหลกัทรัพย์ตามข่าวลือ ปัจจยัภายนอกประเทศ ได้แก่ภาวะตลาดหลักทรัพยใ์น

ต่างประเทศ บทบาทของนกั ลงทุนต่างชาติซ่ึงเป็นนกัลงทุนระยะกลาง และระยะยาวท่ี

มีปริมาณเงินทุนจาํนวนมาก โดยนกัลงทุนท่ีเขา้ลงทุนในตลาด แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

นกัลงทุนต่างชาติ สถาบนั การเงิน เช่น กองทุนการเงินต่างๆ และนกัลงทุนรายยอ่ย 

นอกจากน้ี การเขา้มาลงทุนถือหุ้นในกิจการใด ๆ  ก็ตามในตลาดหลกัทรัพย์

แห่ง ประเทศไทย จะเกิดประโยชน์หลายประการ ทั้งต่อตนเองและระบบเศรษฐกิจ

โดยรวม เพราะนอกจากจะไดมี้โอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของกิจการต่าง ๆ ท่ีมี

ศักยภาพหรือ ธุรกิจท่ี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตท่ีดี  รวมทั้ งมีโอกาสได้รับ

ผลตอบแทนทางการเงินจาก การลงทุนในหลากหลายรูปแบบจากการท่ีไปลงทุนใน

หุ้นตวันั้น ๆ เช่น ไดรั้บเงินปันผล สิทธิในการจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ฯ เป็นตน้ และถ้าลงทุนในช่วงเวลาท่ี เหมาะสมประกอบกับความสามารถในการ

วิเคราะห์หลกัทรัพยอ์ย่างมีประสิทธิภาพแลว้ ยงัมีโอกาสไดรั้บกาํไรจากการซ้ือขาย

หลกัทรัพยด์้วย อีกทั้งยงัเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะ สนับสนุนตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศอีกดว้ย 

ในปัจจุบนั การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์เร่ิมกลบัมาไดรั้บความนิยมอีกคร้ัง 

หลังจากซบเซามาเป็นเวลานาน ตั้ งแต่หลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 อนัเป็นผล 

เน่ืองมาจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมทาํให้บริษัทท่ีจด

ทะเบียน อยูใ่นตลาดหลกัทรัพยเ์ร่ิมกลบัมามีกาํไรเพิ่มมากข้ึน 
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ในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นทางเลือกท่ีให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่า

การลงทุนประเภทอ่ืนๆ ดงันั้น ในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์จึงเป็นอีกทางเลือก

ของการออมเงินในระยะยาวท่ีผูอ้อมสามารถหลีกเล่ียง หรือป้องกนัการขาดทุนท่ีเกิด

จากระดบัอตัราเงินเฟ้อได ้เพราะการลงทุนในหลกัทรัพยจ์ะช่วยรักษามูลค่าท่ีแทจ้ริง

ของเงินลงทุน และให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล กาํไรส่วนเกินของมูลค่าราคา

ทุน และสิทธิการจองซ้ือหุ้นใหม่ในราคาตํ่าแก่ผูล้งทุน นอกจากนั้นแลว้ เงินกาํไรจาก

การขายหลกัทรัพยจ์ะไดรั้บการยกเวน้ภาษี ประกอบกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยยงัออกมาตรการบงัคบัใชก้ฎระเบียบต่างๆ เพื่อคุม้ครองผลประโยชน์ของผูล้งทุน 

ทาํใหเ้กิดความเช่ือมัน่แก่ผูล้งทุน ส่งผลใหผู้ล้งทุนสนใจการลงทุนมากข้ึน 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีอุตสาหกรรมในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในหมวดขนส่ง 

สมมติฐานงานวจัิย 

ศึกษาปัจจยัท่ีคาดวา่จะส่งผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มขนส่ง โดยปัจจยัท่ีศึกษามี

ดงัน้ี  ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันี NASDAQ 

ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX Crude Oil) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ (Exchange Rate) และราคาทองคาํแท่ง 

ขอบเขตการวจัิย 

ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มขนส่ง โดยเก็บขอ้มูลใน

รูปแบบขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary data) ซ่ึงไดศึ้กษาในระหวา่ง 3 มกราคม 2550  ถึง 

31 มกราคม 2554 โดยปัจจยัท่ีไดท้าํการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET INDEX), ดชันี NASDAQ, ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก 

(NYMEX Crude Oil), อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (Exchange Rate), 

ราคาทองคาํแท่ง 
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กรอบแนวความคิด        

 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ ดชันีราคาหุ้นกลุ่ม

ขนส่ง ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุน ในการตดัสินใจลงทุน 

2. เพื่อจะนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวจิยัมาเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน 

3. ทาํใหท้ราบถึงทิศทางการเคล่ือนไหวของดชันีราคาหุน้กลุ่มขนส่ง 

4. เพื่อเป็นแนวทางในการในการศึกษาสาํหรับผูท่ี้สนใจ 

2. แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีอุตสาหกรรมในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดขนส่ง ผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวมหลกัการ และทฤษฎี

ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไดต้ามลาํดบัหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี  

ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัหุน้กลุ่มขนส่ง 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ความหมายและความสาํคญัของตลาดหลกัทรัพย ์

แนวคิดและหลกัทฤษฎี   

แนวคิดเก่ียวกบัการลงทุน 

แนวคิดเก่ียวกบัความเส่ียง 



44 
 

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

แนวคิดเก่ียวกบัผลตอบแทน  

แนวคิดเก่ียวกบันกัลงทุน 

แนวคิดในการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน  

แนวคิดการบริหารความเส่ียงธุรกิจ 

เทคนิคการบริหารความเส่ียงเบ้ืองตน้ 

แนวคิดการวเิคราะห์งบการเงินท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน 

องคป์ระกอบของตลาดหลกัทรัพยใ์นแห่งประเทศไทย 

ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

นครินทร์ ปาร์มวงศ(์2550)ไดศึ้กษางานวจิยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีกาํหนด

ดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั เพื่อ

ศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีกาํหนดดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยและดชันีหมวดธุรกิจท่ีสําคญั ซ่ึงมีตวัแปรในการศึกษาแบ่งเป็นตวัแปรอิสระ คือ

ดชันีราคาผูบ้ริโภค ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอล

ล่าร์สหรัฐ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และดุลบัญชี

เดินสะพดั ตวัแปรตาม คือ ดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย

ทาํการศึกษาใช้ข้อมูลแบบอนุกรมเวลารายเดือน ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2544-2548 โดยมี

ผลการวิจยัสรุป ดังน้ี ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยมี์นยัสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจอตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ และดชันีการลงทุนภาคเอกชน สําหรับปัจจยัทางเศรษฐกิจ

ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีหมวดธุรกิจ 4 หมวดท่ีทาํการศึกษาจะแตกต่างกนัในแต่ละ

หมวดธุรกิจ 

 มนตท์กานต์ เธียรเนตินนัท์ (2547)ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ระดมทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อ

ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีตวัแปร

ในการศึกษาแบ่งเป็นตวัแปรอิสระ คือ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ราคาทองคาํแท่ง อตัราเงินเฟ้อ และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียในประเทศกบัอตัรา

ดอกเบ้ียต่างประเทศ ตวัแปรตาม คือ การระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
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ไทย โดยทาํการศึกษาใช้ขอ้มูลนาํมาวิเคราะห์เป็นรายปี ระหว่างปี 2524 ถึงปี 2546 

โดยมีผลการวิจยัสรุป ดงัน้ี ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ราคาทองคาํ

แท่ง เป็นปัจจยัท่ีมีผลในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ขณะท่ี อตัราเงินเฟ้อ และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียในประเทศกบัอตัรา

ดอกเบ้ียต่างประเทศ เป็นปัจจยัท่ีมีผลในทิศทางตรงกนัขา้มกบัมูลค่าการระดมทุนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 อานนท์ ธัชศฤงคารสกุล (2549) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีกาํหนดดชันี

ราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อศึกษาปัจจยัท่ี

กาํหนดดัชนีราคาหลักทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงมีตวัแปรใน

การศึกษาแบ่งเป็นตวัแปรอิสระ คือปริมาณเงินในประเทศ ดชันีราคาภาคอุตสาหกรรม 

อตัราเงินเฟ้อ มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะ 1เดือน และส่วนต่างของอตัรา

ดอกเบ้ียไทยกบัสหรัฐอเมริกา ตวัแปรตาม คือดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยทาํการศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่ มิถุนายน 2544 

ถึงมีนาคม 2549 โดยมีผลการวิจัยสรุป ดังน้ี ปริมาณเงินในประเทศ ดัชนีราคา

ภาคอุตสาหกรรม อตัราเงินเฟ้อ มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขณะท่ี อตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงั

ระยะ 1เดือน และส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียไทยกบัสหรัฐอเมริกา มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3.วธีิดําเนินการศึกษา 

 ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีอุตสาหกรรมใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดขนส่ง” เป็นการศึกษาโดยใช้ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึน

ในอดีต (Secondary Data) มาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบั

วธีิดาํเนินการศึกษาดงัน้ี 
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ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

ขอ้มูลในการศึกษาท่ีใช้เป็นขอ้มูลทางสถิติท่ีนาํมาเพื่อทดสอบสุมติฐาน เป็น

ขอ้มูลเก่ียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ดชันี 

NASDAQ ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX Crude Oil) อตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (Exchange Rate) และราคาทองคาํแท่งโดยกลุ่มตวัอย่าง

ทั้งหมดจะมีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่  3 มกราคม 2550  ถึง 31 มกราคม 2554 รวม

ทั้งส้ิน 965 วนั 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อ ดัชนี

อุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดขนส่ง ช่วง 3 มกราคม 2550   

ถึง 31 มกราคม 2554 โดยใชก้ารหาความสัมพนัธ์โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิง

เส้นพหุคูณ (Multiple Regression) 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลอนุกรมเวลาแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

จากแหล่งขอ้มูล โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของราคาปิดดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยหมวดขนส่งและปัจจยัทางเศรษฐกิจตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 ถึง 31 

มกราคม 2554 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูล มี 2 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. ใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Regression) โดยมี

การทดสอบความสัมพนัธ์ระตวัแปรอิสระท่ีมีผลกระทบต่อดชันีอุตสาหกรรมหมวด

ขนส่ง 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อดูความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ ได้แก่ ดชันีราคา

หลกัทรัพย ์ (SET INDEX) ดชันี NASDAQ ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX 

Crude Oil) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (Exchange Rate) และราคา

ทองคาํแท่ง กบัตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ดชันีอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย หมวด ขนส่ง 
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สถิติทีใ่ช้ทดสอบสมมุติฐาน 

คือการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Regression) การ

วิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Regression) เป็นการวิเคราะห์การ

ถดถอยเพื่อนอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามดว้ยตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวัแปร

ข้ึนไปซ่ึงช่วยในการพยากรณ์มีความถูกตอ้งมากข้ึน ในความเป็นจริงนั้นการศึกษา

เร่ืองต่างๆ ในทางเศรษฐศาสตร์ หรือธุรกิจมกัจะมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งมากกวา่ 1 ตวัแปร 

การใชต้วัแปรอิสระเพียงตวัเดียวมาอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามนั้นอาจจะ

ไม่มีเพียงพอ   ลกัษณะการวิเคราะห์การถดถอยโดยตวัแปรอิสระมากกวา่ 1 ตวัแปร

เรียกวา่การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression) โดยมีตวัแบบ 

(Model) ดงัน้ี 

Y = C + β1Set + β2 NASDAQ + β3 Exrate + β4 Gold
+ β4 NYMEX 

โดยท่ี 

C   = ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีของค่าคงท่ี 

   = ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

Set   = ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Set 

index) 

NaDSAQ = ดชันีแนสแด็ก (NASDAQ) หรือ National Association of 

Securities Dealers Automated Quotations ของสหรัฐอเมริกา 

Exrate  = อตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาท  

Gold   = ราคาทองคาํในประเทศไทย 

NYMEX = ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX Crude Oil) 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนี

อุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในหมวดขนส่ง โดยไดใ้ช้ขอ้มูล

ทุติยภูมิ(secondary data) แบบอนุกรมเวลา (time series) รายวนัตั้งแต่วนัท่ี 3 มกราคม 

2550 ถึง 31 มกราคม 2554 มาใช้ในการศึกษา และนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติในรูป
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สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหา

ความสัมพนัธ์ของตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีอุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในหมวดขนส่ง 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบอนุกรมเวลา (time series) รายวนัตั้งแต่วนัท่ี 3 

มกราคม 2550 ถึง 31 มกราคม 2554 ไดน้าํตวัแปรอิสระท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติต่อตวั

แปรตามมาเขา้สู่สมการ ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ 5ตวัแปรอิสระ 

ตารางท่ี 4.1: สถิติพรรณนา 

  

N ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

TRANSD 965 38.45 167.75 103.3015 33.74991 

SET 965 384.15 1050.98 727.8727 157.55952 

NASDAQ 965 1268.64 2859.12 2243.7107 360.54744 

Exrate 965 29.7051 36.349 33.568179 1.5455796 

Gold 965 10450 20150 14924.46 2782.749 

NYMEX 965 33.87 145.29 78.753 21.79937 

 

จากขอ้มูลในตารางการผลการวจิยัตารางท่ี 4.1 สถิติพรรณนา สามารถบรรยายไดด้งัน้ี 

ดัชนีอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดขนส่ง 

(TRANSD) มีค่าเฉล่ียท่ี 103.3015 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 33.74991 โดยมีค่าตํ่าสุด 

38.45 และค่าสูงสุด 167.75 จากจาํนวนท่ีใชศึ้กษาทั้งส้ิน 965 ขอ้มูล 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Set) มีค่าเฉล่ียท่ี 727.8727 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 157.55952 โดยมีค่าตํ่าสุด 384.15 และค่าสูงสุด 1050.98 จาก

จาํนวนท่ีใชศึ้กษาทั้งส้ิน 965 ขอ้มูล 

ดชันีแนสแด็ก (NASDAQ) มีค่าเฉล่ียท่ี 2243.7107 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

360.54744 โดยมีค่าตํ่าสุด 1268.64และค่าสูงสุด 2859.12 จากจาํนวนท่ีใชศึ้กษาทั้งส้ิน 

965 ขอ้มูล 
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อตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาท (Exrate) มีค่าเฉล่ียท่ี 33.568179 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.5455796 โดยมีค่าตํ่าสุด 29.7051 และค่าสูงสุด 36.349 จาก

จาํนวนท่ีใชศึ้กษาทั้งส้ิน 965 ขอ้มูล 

ราคาทองคาํในประเทศไทย(Gold) มีค่าเฉล่ียท่ี 14924.46 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 2782.749 โดยมีค่าตํ่าสุด 10450 และค่าสูงสุด 20150 จากจาํนวนท่ีใชศึ้กษา

ทั้งส้ิน 965 ขอ้มูล 

ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (NYMEX) มีค่าเฉล่ียท่ี 78.7530 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 21.79937 โดยมีค่าตํ่าสุด 33.87 และค่าสูงสุด 145.29 จากจาํนวนท่ีใชศึ้กษา

ทั้งส้ิน 965 ขอ้มูล 

ตารางท่ี 4.2: Multiple Regressions 

ตวัแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี -179.515 19.169 -9.365 0.000     

Set Index 0.210 0.006 33.001 0.000 0.051 19.520 

NASDAQ 0.016 0.002 7.829 0.000 0.098 10.167 

Exchange Rate 5.798 0.479 12.106 0.000 0.094 10.597 

Gold -0.006 0.000 -39.411 0.000 0.294 3.397 

NYMEX -0.149 0.014 -10.779 0.000 0.571 1.750 

R=0.978       R² =0.956       SEE= 7.06       F=4213.825       Sig=0.000 

 

จากตาราง 4.2 สามารถแสดงเป็นสมการไดด้งัน้ี 

 

TRANS = −179.515 + 0.210 Set + 0.016 NASDAQ 
+ 5.798 Exrate − 0.006Gold
− 0.149 NYMEX 
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จากการสํารวจพบวา่ อยา่งนอ้ยมี 1 ปัจจยัท่ีไดมี้อิทธิพลต่อตวัแปรตาม ดชันี

ราคาหลกัทรัพย ์ ดชันีแนสแด็ก อตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาท ราคา

ทองคาํแท่ง และราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX มีค่า Sig = 0.00 หมายความวา่ 

ดชันีราคาหลกัทรัพย ์ ดชันีแนสแด็ก อตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาท 

ราคาทองคาํแท่ง และราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX มีอิทธิพลต่อดชันีขนส่ง 

โดยท่ี ดชันีราคาหลกัทรัพย ์ ดชันีแนสแด็ก อตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์สหรัฐฯต่อ

บาท ราคาทองคาํแท่ง และราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX มีอิทธิพลต่อดชันี

ขนส่งไดมี้อิทธิพลท่ี 95.6% แต่เม่ือพิจารณาค่าVIF แลว้พบว่าดชันีราคาหลกัทรัพย ์

ดชันีแนสแด็ก อตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาทไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีมี

อิทธิพลต่อดัชนีขนส่ง ดังนั้ นผู ้วิจ ัยได้ทําการปรับตัวแปรท่ีเข้าสู่สมการด้วยวิธี 

Modified Model 

ตารางท่ี 4.3: Modified Model 

ตวัแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 49.911 3.088 16.162 0.000     

Set Index 0.152 0.004 34.065 0.000 0.121 8.286 

NASDAQ 0.028 0.002 15.191 0.000 0.133 7.513 

Gold -0.007 0.000 -50.387 0.000 0.410 2.441 

NYMEX -0.220 0.013 -16.464 0.000 0.700 1.429 

R=0.975       R² =0.950      SEE= 7.57665       F=4541.982       Sig=0.000 

 

จากตาราง 4.3 สามารถแสดงเป็นสมการไดด้งัน้ี 
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TRANS = 49.911 + 0.152 Set + 0.028 NASDAQ
− 0.007 Gold − 0.220 nymex 

 

จากการสํารวจพบว่า อย่างน้อยมี1ปัจจยัท่ีไดมี้อิทธิพลต่อตวัแปรตาม โดยดชันีราคา

หลกัทรัพย ์ดชันีแนสแด็ก มีอิทธิพลต่อดชันีขนส่งและมีความสัมพนัธ์ในทิศเดียวกบั

ดชันีขนส่ง อยา่งมีนยัสําคญั ยกเวน้ ราคาทองคาํแท่ง และราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก 

NYMEX มีอิทธิพลต่อดชันีขนส่งและมีความสัมพนัธ์ในทิศตรงกนัขา้มกบัดชันีขนส่ง

ขนส่ง อยา่งมีนยัสําคญัโดยโดยดชันีราคาหลกัทรัพย ์ ดชันีแนสแด็ก ราคาทองคาํแท่ง 

และราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX ไดมี้อิทธิพลต่อดชันีขนส่งท่ี 95% 

5.สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

จากการนําเอาข้อมูลในอดีตมาศึกษา เ ร่ืองของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ท่ีมี

ผลกระทบต่อ ดชันีอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดขนส่งนั้น 

ทาํใหท้ราบถึง ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพย ์ดชันี

แนสแด็ก อตัราแลกเปล่ียนเงินดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาท ราคาทองคาํแท่ง และราคา

นํ้ ามันดิบในตลาดโลก NYMEX ท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีอุตสาหกรรมในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่ง ประเทศไทยหมวดขนส่ง ซ่ึงวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อจะ

ไดน้าํขอ้มูลท่ีไดท้าํการศึกษา วจิยัมาเป็นพื้นฐานในการวเิคราะห์หมวดอ่ืนๆท่ีสนใจใน

อนาคต และเพื่อท่ีจะได้นําข้อมูลท่ีได้จาก การศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทางในการ

ตดัสินใจลงทุนซ้ือหลักทรัพย์ของนักลงทุนและผูท่ี้สนใจจะเข้า มาลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยเ์พื่อเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน และช่วยลดความเส่ียงจากการ ลงทุน 

ในการศึกษาวิจยัใช้ขอ้มูลในอดีต (Secondary Data) โดยใช้ขอ้มูลรายวนั 

ตั้งแต่ 3  มกราคม พ.ศ.2549 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2554 มาเป็นขอ้มูลในการศึกษาหา

ทิศทางการ เคล่ือนไหวของดชันีอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยห์มวดขนส่ง โดย

กาํหนดให้ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพย ์ ดชันีแนสแด็ก อตัราแลกเปล่ียน

เงินดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาท ราคาทองคําแท่ง และราคานํ้ ามันดิบในตลาดโลก 

NYMEX ส่วนตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ดชันีอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่ง 

และได้ใช้โปรแกรม สําเร็จรูป ในการช่วยวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 



52 
 

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

(Multiple Regression) เพื่ออธิบาย การเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามดว้ยตวัแปรอิสระ

ตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป โดยมีรูปแบบของสมการ ดงัน้ี 

Y = C + β1Set + β2 NASDAQ + β3 Gold + β4 NYMEX 

สรุปผลการวจัิย 

 เม่ือทาํการพินิจวิเคราะห์พบวา่ อยา่งนอ้ยมี 1 ปัจจยัท่ีไดมี้อิทธิพลต่อตวัแปร

ตาม โดยดัชนีราคาหลักทรัพย ์ ดัชนีแนสแด็ก มีอิทธิพลต่อดัชนีขนส่งและมี

ความสัมพนัธ์ในทิศเดียวกบัดชันีขนส่ง อยา่งมีนยัสําคญั ยกเวน้ ราคาทองคาํแท่ง และ

ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX มีอิทธิพลต่อดชันีขนส่งและมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศตรงกันข้ามกับดัชนีขนส่งขนส่ง อย่างมีนัยสําคญัโดยโดยดัชนีราคาหลกัทรัพย ์

ดชันีแนสแด็ก ราคาทองคาํแท่ง และราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก NYMEX ได้มี

อิทธิพลต่อดชันีขนส่งท่ี 95%และค่า VIF ของตวัแปรอิสระก็มีค่าไม่เกิน 10 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนี

อุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหมวดขนส่ง รูปแบบสมการท่ีไดจ้ะ

มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุนท่ีสามารถเอาไปใช้ในการลงทุนได ้

อาจมีตัวแปรอิสระอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยหมวดขนส่ง การศึกษาในคร้ังน้ีจึงใชข้อ้มูลเป็นรายวนัอนัจะทาํให้ไดรั้บ

ผลกระทบจากความผันผวนสูง นักลงทุนควรพิจารณาหลายๆตัวแปรในการ

ประกอบการตดัสินใจ ดีกวา่ใชต้วัแปรตวัใดตวัหน่ึงเพียงเท่านั้น 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 นอกจากน้ีการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีไม่ไดน้าํปัจจยัอ่ืนๆเขา้มาร่วมเป็นตวัแปรอิสระ

ด้วย โดยปัจจัย เหล่านั้ นอาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงดัชนีอุตสาหกรรมในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดขนส่งได้แก่ อตัราดอกเบ้ีย, ปัจจยัทางด้านทาง

การเมือง, การเก็งกาํไรในรูปของการลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์นๆ เช่น พนัธบตัร และ

อสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ ซ่ึงในการศึกษางานวจิยัคร้ังต่อไปอาจนาํตวัแปรต่างๆ เหล่าน้ี

มาวเิคราะห์ร่วมดว้ย เพื่อเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนของนกัลงทุนในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ

การให้บริการดา้นเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั   (มหาชน) สาขาใน อ.
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ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการด้านเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั 

(มหาชน) สาขาในอ.พระประแดงจ.สมุทรปราการ(2)ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการดา้นเงินฝาก

ของธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาในอ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ

(3)ศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการดา้นเงิน

ฝากของธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาในอ.พระประแดง  

จ. สมุทรปราการ  
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การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาเป็นกลุ่มท่ีนับได้ซ่ึง ผูว้ิจยัใช้

วิธีการสุ่มแบบเจาะจงเพื่อให้ไดล้กัษณะประชากรท่ีมีความหลากหลายโดยขอความ

ร่วมมือจากผูใ้ชบ้ริการดา้นเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา

ในอ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยสุ่มกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามปลายปิด และการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ีใช้

โปรแกรมสําเร็จเชิงสถิติดาํเนินการวิเคราะห์โดยใชค้่าสถิติตามลกัษณะของขอ้มูลคือ

การใชส้ถิติเชิงบรรยายเพื่อทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและ

ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวั

แปรตามผลการศึกษาสรุปไดว้า่ 

            1. จากการศึกษาวิจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีความ

แตกต่างต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการด้านเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี 

ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาในอ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

            2. จากการศึกษาวิจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการด้านเงินฝากของ

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ คือ 

พนกังานท่ีใหบ้ริการ (People) 

            3. จากการศึกษาวิจยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ พบว่า ปัจจยัอ่ืนๆมีผลต่อความพึงพอใจ

ของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการดา้นเงินฝากของธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการคือ ดา้นคุณภาพการให้บริการ ด้านความ

ไวว้างใจและดา้นภาพลกัษณ์ของธนาคาร 

 คําสําคัญ : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ความพึงพอใจ, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 

จาํกดั (มหาชน) 

 

Abstract 

The purposes of this independent study on customer satisfaction towards 

deposit service of CIMB Thai Bank Public Company Limited’s branches in Phra Pra 

Daeng District, Samut Prakarn Province were to (1) explore difference in personal 
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factors affecting the customer satisfaction towards deposit service of CIMB Thai 

Bank Public Company Limited’s branches in Phra Pra Daeng District, Samut 

Prakarn Province, (2) investigate relationship between market mix factors and the 

customer satisfaction towards deposit service of CIMB Thai Bank Public Company 

Limited’s branches in Phra Pra Daeng District, Samut Prakarn Province, and (3) 

examine other factors related to the customer satisfaction towards deposit service of 

CIMB Thai Bank Public Company Limited’s branches in Phra Pra Daeng District, 

Samut Prakarn Province. 

The countable samples of this study were selected by conducting purposive 

sampling to filter various types of population.  Therefore, 400 respondents were 

chosen from total customers who used the deposit service of CIMB Thai Bank 

Public Company Limited’s in Phra Pra Daeng District, Samut Prakarn Province.  

Close ended questionnaires were applied as research tool to collect data.  Besides, a 

statistical package and descriptive statistics were performed to analyze general 

information of the respondents and hypothesis test to find out the relationship 

between independent and dependent variables.  The results found that: 

 1. The personal factors had no effect on the customer satisfaction towards 

deposit service of CIMB Thai Bank Public Company Limited’s branches in Phra Pra 

Daeng District, Samut Prakarn Province, regarding to demographic study. 

2. The people had an effect on the customer satisfaction towards deposit 

service of CIMB Thai Bank Public Company Limited’s branches in Phra Pra Daeng 

District, Samut Prakarn Province, according to the marketing mix research. 

3. Quality of service, Trust and Brand image of the bank were related to the 

customer satisfaction towards deposit service of CIMB Thai Bank Public Company 

Limited’s branches in Phra Pra Daeng District, Samut Prakarn Province, regarding to 

other concerning factors.  
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1. บทนํา 

“การบริการ”เป็นปัจจยัท่ีสําคญัอย่างหน่ึงท่ีสามารถทาํให้องค์กรดาํเนินได้

อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย ทั้งน้ีการบริการ

นั้นๆจะตอ้งเป็นการบริการท่ีดีสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้และทาํให้ลูกคา้เกิด

ความพึงพอใจ ซ่ึงการบริการท่ีดี คือการกระทาํเจา้หน้าท่ีหรือผูใ้ห้บริการตลอดจน

ส่ิงแวดล้อมต่างๆอนัจะทาํให้ผูรั้บบริการหรือลูกคา้พึงพอใจ มีความสุขและได้รับ

ผลประโยชน์อย่างเต็มท่ี ทั้ งน้ีจะเห็นได้ว่าการบริการจะมีความเก่ียวเน่ืองความพึง

พอใจของผูรั้บบริการหรือลูกคา้แต่ละองค์กรแต่ละหน่วยงานต่างมุ่งหวงัท่ีจะได้รับ

ความพึงพอใจนั้นๆเพราะถือว่าเป็นตวัช้ีวดัความสําเร็จขององค์กรหรือหน่วยงานท่ี

สําคญัยิ่งอยา่งหน่ึง  ฉะนั้นองค์กรหรือหน่วยงานต่างก็แข่งขนักนัในรูปแบบของการ

บริการโดยมีเป้าหมายท่ีสําคญัคือการสร้างความพึงพอใจและให้ความสําคัญกับ

ผูรั้บบริการหรือลูกคา้อนัจะนาํมาซ่ึงผลสําเร็จหรือเป้าหมายท่ีวางไวธ้นาคารแต่ละท่ี

ต่างกนัหันมาให้ความสนใจในดา้นการบริการเพื่อท่ีจะสนองตอบความตอ้งการของ

ลูกคา้อนัถือเป็นผูอุ้ปการคุณต่อการดาํเนินธุรกิจธนาคาร จนทาํให้เกิดการแข่งขนัของ

ภาคธุรกิจธนาคารท่ีเนน้ทางดา้นการบริการอนัเป็นส่ิงสําคญัท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจ

ของลูกคา้และจะส่งผลโดยตรงต่อความเจริญกา้วหน้าตลอดจนผลกาํไรท่ีจะเกิดข้ึน

ตามมาจากการดาํเนินธุรกิจของธนาคารหรือกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่การบริการคือหวัใจ

หรือหลกัสําคญัของธุรกิจธนาคารเพราะผูม้าติดต่อธนาคารก็เพื่อมาใช้บริการและ

พนกังานธนาคารทุกท่านคือผูใ้ห้บริการธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) เป็น

ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงไดมี้การเนน้คุณภาพการบริการเพื่อให้เหมาะกบัสภาวการณ์

ของการแข่งขนัดา้นการบริการธนาคารจึงไดมุ้่งมัน่ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการเพื่อ

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ในปัจจุบนัธนาคารพาณิชยต่์างๆ ในอ.พระประแดง จ.

สมุทรปราการจึงมีกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกคา้กลุ่มเดียวกนั สาขาของธนาคาร ซี

ไอเอ็มบี ไทย จาํกดั(มหาชน) ในเขต อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มีทั้งหมด 3 

สาขา คือ สาขาปู่ เจา้สมิงพราย สาขาสุขสวสัด์ิและสาขาพระประแดง ดงันั้น ธนาคารซี
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ไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อ

สามารถแข่งขันและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากท่ีสุด ดังนั้ นการ

พฒันาการบริการก็เป็นแนวทางท่ีให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจต่อการบริการมาก

ยิ่งข้ึนซ่ึงการบริการของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์

อีกทางเลือกหน่ึงท่ีลูกค้าสามารถใช้บริการและทางธนาคารสามารถรองรับและ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

เพื่อการให้บริการของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ไดอ้ยา่งดี

ยิง่ ผูศึ้กษาจึงให้ความสนใจในการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการ

ดา้นเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.

สมุทรปราการ โดยสามารถนําข้อมูลและผลการศึกษามาวิเคราะห์พร้อมนําเสนอ

ผูบ้ริหารระดบัสูง กาํหนด สร้าง ปรับปรุงแผนกลยทุธ์การให้บริการ เพื่อสอดคลอ้งกบั

พฤติกรรมการใชบ้ริการและความตอ้งการใชบ้ริการของธนาคารต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อความพึงพอใจของ

ลูกคา้ท่ีใช้  บริการดา้นเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน 

อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดกบั

ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการด้านเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั

(มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้

บริการดา้นเงินฝากของธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระ

ประแดง จ.สมุทรปราการ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ                                                          

1. เพื่อนาํไปเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการของธนาคาร

ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ให้มี

ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
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2. เพื่อนําระดับความพึงพอใจของลูกค้าใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อหาแนว

ทางแกไ้ขและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของธนาคารเพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บความพึง

พอใจสูงสุด 

3. เพื่อนาํผลการวจิยัไปพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการลูกคา้ท่ีใช้

บริการของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จาํกัด (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.

สมุทรปราการ 

สมมติฐานงานวจัิย 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ อาชีพ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษาและระดบัรายได ้ท่ีมีความแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึง

พอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการดา้นเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาใน อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบไปดว้ย ดา้นประเภท

ของการใหบ้ริการ ดา้นอตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆ ดา้นสถานท่ีประกอบการ 

ดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีไดจ้ากการให้บริการ ดา้นพนกังานท่ีให้บริการ ดา้นขั้นตอนการ

ให้บริการต่างๆและดา้นความพร้อมทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการดา้นเงินฝากของธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน 

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ    

สมมติฐานที ่3 ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย คุณภาพการใหบ้ริการ ความไวว้างใจ

และภาพลกัษณ์ของธนาคารมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ

ดา้นเงินฝากของธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.

สมุทรปราการ       
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กรอบแนวความคิด        

                    ตัวแปรอสิระ                                                     ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ในการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการดา้นเงินฝากของ

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

ผูว้จิยัจะนาํเสนอหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยสรุปแนวคิดไดด้งัน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ                     - อาย ุ

- อาชีพ                 - สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา - ระดบัรายได ้

 

ส่วนประสมทางการตลาด 

- Product      - Price 

- Place         - Promotion 

- People       - Process 

- Physical Evidence 

ปัจจัยอืน่ๆ 

- คุณภาพการใหบ้ริการ 

- ความไวว้างใจ  

- ภาพลกัษณ์ของธนาคาร 

 

 

ความพึงพอใจของลูกคา้

ท่ีมีต่อการใหบ้ริการดา้น

เงินฝากของธนาคารซี

ไอเอม็บี ไทย จาํกดั

(มหาชน) สาขาใน 

อ. พระประแดง 

จ. สมุทรปราการ 
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          Millet, 1954 (อา้งถึงใน มนกานต ์มีบุญลือ, 2547:30) ไดอ้ธิบายความพึงพอใจ

ในการบริการหรือความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กับผูรั้บบริการ ให้

พิจารณาจากองคป์ระกอบ 5 ดา้นคือ 

          1. ความสามารถในการบริการอยา่งเสมอภาค (equitable service) หมายถึง ความ

ยติุธรรมในการบริการงานท่ีมีฐานคติท่ีวา่ทุกคนเท่าเทียมกนั 

          2. ความสามารถในการบริการตรงเวลา (timely service) หมายถึง การให้บริการ

จะตอ้งตรงเวลา รวดเร็ว และทนัต่อเวลา 

          3. ความสามารถในการให้บริการอยา่งเพียงพอ (ample service) หมายถึง การ

ให้บริการตอ้งมีลกัษณะท่ีเหมาะสม (the right geographical location) Millet เห็นว่า

ความเสมอภาคหรือการตรงต่อเวลาจะไม่มีความหมาย ถา้ไม่มีการใหบ้ริการท่ีเพียงพอ 

          4. ความสามารถในการให้บริการอย่างต่อเน่ือง (continuous service) หมายถึง 

การใหบ้ริการท่ีเป็นไปอยา่งสมํ่าเสมอ โดยยดึประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกั 

          5.ความสามารถในการให้บริการอยา่งกา้วหนา้ (progressive service) หมายถึง 

การให้บริการท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพและปรับปรุงผลการปฏิบติังานโดยทรัพยากร

เท่าเดิมและพฒันาการให้บริการทั้งในดา้นการบริการและในดา้นคุณภาพให้มีความ

เจริญกา้วหนา้ตามลกัษณะของการบริการนั้นๆ 

Kotler, 2540:48-49(อา้งอิงถึง พวงทอง ปานสายลม, 2547:8) ความพึงพอใจ 

คือระดับความรู้สึกของบุคคลท่ีเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบการทํางานของ

ผลิตภณัฑ์ตามท่ีเห็นหรือเขา้ใจ (Product’s Perceived Performance) กบัความคาดหวงั

ของบุคคล ดงันั้นระดบัความพึงพอใจจึงเป็นฟังก์ชัน่ของความแตกต่างระหวา่งการ

ทาํงาน(ผล) ท่ีมองเห็นหรือเข้าใจ (Perceived Performance) และความคาดหวงั 

(Expectation) ระดับความพึงพอใจสามารถแบ่งได้อย่างกวา้งๆ เป็น 3 ระดับ และ 

ลูกคา้รายหน่ึงอาจมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงใน 3 ระดบัน้ี กล่าวคือ หากการ

ทาํงานของขอ้เสนอ (หรือผลิตภณัฑ์) ไม่ตรงความคาดหวงั ลูกคา้ย่อมเกิดความไม่
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พอใจ หากการทาํงานของขอ้เสนอ(หรือผลผลิตภณัฑ์) ตรงกบัความคาดหวงั ลูกคา้

ยอ่มเกิดความพอใจ แต่ถา้เกินกวา่ความคาดหวงัลูกค่าก็ยิง่พอใจมากข้ึนไปอีก 

ไชยรัตน์ รุจิพงศ,์ 2550 (อา้งถึงใน อลิษา ศรีสุขใส, 2551:27) ไดศึ้กษาถึงการ

บริการ (Service) ท่ีมีคุณภาพซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1. S – SATISFACTION  คือความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ดว้ยความรู้สึกท่ีดีต่อ

ผูใ้หบ้ริการ 

2. E – EXPECTATION คือผูรั้บบริการมกัจะคาดหวงัการบริการท่ีรวดเร็วทนัใจ

มีประสิทธิภาพและมีอธัยาศยัไมตรีดีงาม 

3. R – READINESS ความพร้อมในการให้บริการ มีความพร้อมอยูต่ลอดเวลา 

พร้อมใหบ้ริการอยา่งฉบัพลนัและทนัใจ ผูรั้บบริการจะชอบใจและรู้สึกประทบัใจ 

4. V – VALUE คือความมีคุณค่าของการบริการท่ีตรงไปตรงมา ไม่เอาเปรียบ

ลูกคา้ ทาํใหผู้รั้บบริการถูกใจ ชอบ และประทบัใจ 

5. I – INTEREST คือความสนใจต่อการบริการ ให้ความสนใจ จริงใจ ต่อลูกคา้

ทุกระดบัและทุกคนอยา่งยุติธรรม เท่าเทียมกนั การปฏิบติัต่อลูกคา้จะตอ้งอ่อนโยน 

ใหเ้กียรติลูกคา้เสมอ 

6. C – COURTESY คือ ความมีไมตรีจิตในการบริการ ดว้ยใบหน้ายิ้มแยม้

แจ่มใส ท่าทางท่ีสุภาพอ่อนโยน มีอธัยาศยัของความเป็นมิตร สร้างความอบอุ่นและ

เป็นกนัเอง 

7. E – EFFICIENCY คือความมีประสิทธิภาพของการดาํเนินงานบริการ ข้ึนอยู่

กบัการบริการอย่างเป็นระบบท่ีมีขั้นตอนชดัเจน โดยมีปรัชญาการบริการ มีแผนใน

การให้บริการ มียุทธศาสตร์การบริการท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนการฝึกอบรมพฒันา

บุคลากรของผูป้ฏิบติังานในหนา้ท่ีบริการใหมี้คุณภาพ 

             Kotler, 2541 (อา้งถึงใน พิณรุ้ง เพชรรักษ,์ 2548:14-15) ไดก้ล่าวถึง แนวคิด

เก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบดว้ย 
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

          1. ผลิตภัณฑ์บริการ (Product) คือ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีนําเสนอแก่ตลาดเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และตอ้งสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึน ผลิตภณัฑ์บริการจะ

ใช้กบัธุรกิจบริการทุกประเภทท่ีมีการให้บริการ เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเท่ียว 

ธุรกิจร้านอาหาร เป็นตน้ ซ่ึงธุรกิจเหล่าน้ี จะให้บริการตามความตอ้งการของลูกคา้

ท่ีมาขอรับบริการ ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัประเภทของธุรกิจ 

          2. ราคา (Price) คือต้นทุนทั้ งหมดท่ีลุกค้าต้องจ่ายในการแลกเปล่ียนกับ

ผลิตภณัฑ์หรือผลิตภณัฑ์บริการ ซ่ึงรวมระยะเวลาท่ีใชใ้นการผลิตหรือบริการ ค่าจา้ง

แรงงาน การใช้ความคิดการสร้างสรรค์ นวตักรรม จาํนวนการผลิต ความยากง่ายใน

การจดัหาวตัถุดิบและผลตอบแทนท่ีตอ้งการด้วยส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี จะนาํมาคาํนวณ

ตน้ทุน แล้วกาํหนดราคาท่ีเป็นตวัเงิน ซ่ึงลูกค้าจะต้องจ่ายเพื่อแลกกับผลิตภณัฑ์ท่ี

ตอ้งการ 

          3. ช่องทางการจาํหน่าย (Channels of Distribution) เป็นกระบวนการทาํงานท่ีทาํ

ใหสิ้นคา้หรือบริการไปสู่ตลาด เพื่อใหผู้บ้ริโภคสินคา้หรือบริการตามความตอ้งการได้

อย่างสะดวก รวดเร็วและมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานตํ่า ช่องทางการจัด

จาํหน่ายมีหลายรูปแบบ เช่น การติดต่อทางโทรศพัท ์การติดต่อ ณ สถานท่ีท่ีผูค้นนิยม 

การติดต่อโดยไม่จาํกดัเวลา เป็นตน้ 

          4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นส่ือการตลาด เพื่อให้แน่ใจวา่ผูบ้ริโภค

ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจและทราบถึงคุณค่าของสินคา้ท่ีเสนอขาย เป็นความพยายาม

จูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและพฤติกรรมอย่างถูกต้อง การส่งเสริมการตลาด

ประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ และการลด แลก แจก แถม 

          5. บุคคลผูใ้ห้บริการ (Personnel) เป็นบุคคลทั้ งหมดท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรม

ใหบ้ริการในแต่ละธุรกิจ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนการให้บริการส้ินสุด เป็นการเลือกสรรบุคคล

ท่ีให้บริการแก่ลูกคา้ตามวฒันธรรมและนโยบายขององค์กร เพื่อทาํให้เกิดความพึง

พอใจแก่ลูกคา้ 

          6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าการ

ใหบ้ริการโดยผา่นการใชห้ลกัฐานท่ีมองเห็นได ้เพื่อใหลู้กคา้เห็นคุณค่าของการบริการ 
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

เช่น การมีสถานท่ีโอ่โถง สะอาด มีความร่มร่ืน การจดัสถานท่ีให้มีบรรยากาศท่ีดีและ

เหมาะสม การจดัสถานท่ีใหมี้สถานท่ีนัง่พกัผอ่น เป็นตน้ 

          7. กระบวนการให้บริการ (Process) เป็นวิธีการดาํเนินงานขององคก์ร เพื่อให้กิ

ดการบริการท่ีดีเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้และทาํให้

ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

 การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการดา้นเงินฝากของ

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  ซ่ึง

เป็นการวจิยัเชิงปริมาณโดยศึกษาคน้ควา้จากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ึเก่ียวขอ้ง 

โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีตวัแปรคือ 

ตัวแปรอสิระ  

            1. ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษา

และระดบัรายได ้ 

            2. ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นประเภทของ

ให้บริการ ดา้นอตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆ ด้านสถานท่ีประกอบการ ดา้น

ข้อมูลข่าวสารท่ีได้จากการให้บริการ ด้านพนักงานท่ีให้บริการ ด้านขั้นตอนการ

ใหบ้ริการต่างๆและดา้นความพร้อมทางกายภาพ 

             3. ปัจจยัอ่ืนๆประกอบดว้ย คุณภาพการให้บริการ ความไวว้างใจ ภาพลกัษณ์

ของธนาคาร 

ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการดา้นเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็ม

บี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ      
            ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการดา้นเงินฝากธนาคารซี

ไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซ่ึงเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบทราบจาํนวนประชากร แทนค่าในสูตร (1) ของ Yamane (1967) ดงัน้ี 

                                           สูตร      n    =                                  - - - - - - - - - - - - -  (1) 

 

n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีคาํนวณได ้,N  คือ จาํนวนประชากร 

e² 
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

E    คือ ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได ้(allowable error) 

โดยสมมติค่าท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และกาํหนดความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได้

ไม่เกิน  + 5% 

 

n    =                       

 

n    =            397.97       ~ 397 ตวัอยา่ง 

ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีคาํนวณได้เท่ากบั  397 ตวัอย่าง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเก็บ

สาํรองเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง จากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการดา้นเงินฝากของธนาคารซี

ไอเอม็บี ไทยจาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  

โดยสถิติท่ีใชใ้นการอา้งอิงคือ 

          สถิติพรรณนา : 

Frequency :  เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพ ระดบัรายได ้ระดบัการศึกษา                      

Descriptive :ดา้นประเภทของการใหบ้ริการ ดา้นอตัราดอกเบ้ียและ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ดา้นสถานท่ีประกอบการ ดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีไดจ้ากการ

ใหบ้ริการ ดา้นพนกังานท่ีให้บริการ ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการต่างๆ ดา้นความพร้อม

ทางกายภาพ คุณภาพการใหบ้ริการ ความไวว้างใจ ภาพลกัษณ์ของธนาคาร     

          สถิติอนุมาณ : ANOVA  ( t-Test , F-Test ), Regression Analysis                  

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน เพศ พบวา่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ    52.8     ส่วนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 47.3 

อายุ พบวา่พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 30 ปี ข้ึนไป – 40 ปีมากท่ีสุด คิด

เป็นร้อยละ 25.8 อาชีพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะ มีอาชีพรับจา้ง/พนกังานบริษทั 

คิดเป็นร้อยละ 49.5 สถานภาพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็น

ร้อยละ 46.0 ระดบัการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

      1 + 78,700( 0.05 ) 

 

  78,700  
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

คิดเป็นร้อยละ 33.8ระดบัรายไดพ้บวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัรายไดต้ ํ่ากวา่หรือ

เท่ากบั 10,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 33.3  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง 

1. ปัจจยัดา้นประเภทของการให้บริการ พบวา่ ผูต้อบบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสําคัญกับบริการด้านเปิดบัญชีเงินฝากมากท่ีสุดรองลงมาคือบริการด้าน

ผลิตภณัฑเ์งินฝากมีความหลากหลาย  ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 

2. ปัจจยัดา้นอตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัอตัราค่าธรรมเนียมในการชาํระค่าบริการต่างๆท่ีสุดและ

รองลงมาคือ ค่าธรรมเนียมในการใชบ้ตัร  ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 

3. ปัจจัยด้านสถานท่ีประกอบการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบั ความสะอาด สวยงาม ของธนาคาร มากท่ีสุด และรองลงมาคือ การ

จดัตกแต่งภายในธนาคารเป็นสัดส่วนสะดวกต่อการติดต่อ ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียง

กนั 

4. ปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีไดจ้ากการให้บริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัการให้บริการตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆมากท่ีสุดและ

รองลงมาคือการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ธุรกิจของธนาคารโดยผา่นพนกังาน ซ่ึงมีความ

ตอ้งการใกลเ้คียงกนั 

5. ปัจจยัดา้นพนกังานท่ีใหบ้ริการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

ใหค้วามสาํคญักบัความกระตือรือร้นเอาใจใส่ในการให้บริการมากท่ีสุดและรองลงมา

คือ การยิม้แยม้ การตอ้นรับ การกล่าวคาํอาํลา  ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 

6. ปัจจยัดา้นขั้นตอนการให้บริการต่างๆ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ใหค้วามสาํคญักบัขั้นตอนการฝากเงิน-ถอนเงินมากท่ีสุดและรองลงมาคือ ขั้นตอนการ

โอนเงิน,ชาํระค่าสินคา้และบริการต่างๆซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 

7. ปัจจยัดา้นความพร้อมทางกายภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัจดัให้มีอุปกรณ์เคร่ืองเขียนไวอ้ย่างเพียงพอ มากท่ีสุด และรองลงมา

คือ ความพร้อมดา้นแบบฟอร์มต่างๆมีอยา่งเพียงพอ ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 
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ปัจจัยอืน่ๆของกลุ่มตัวอย่าง 
1. ปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัจดัใหมี้อุปกรณ์เคร่ืองเขียนไวอ้ยา่งเพียงพอ มากท่ีสุด และรองลงมาคือ 

ความพร้อมดา้นแบบฟอร์มต่างๆมีอยา่งเพียงพอ ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 

2. ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญั

กบัได้รับการบริการท่ีดีและมีคุณภาพเสมอเม่ือมาใช้บริการท่ีธนาคารมากท่ีสุดและ

รองลงมาคือ เม่ือเกิดปัญหาพนักงานให้ความช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหาและติดตามผล

ดว้ยความกระตือรือร้นเอาใจใส่และมีความจริงใจ  ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 

3. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของธนาคาร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัเป็นธนาคารท่ีมีการบริการท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานมากท่ีสุด และ

รองลงมาคือ ธนาคารมีท่ีตั้งอยู่ในทาํเลท่ีสะดวกใช้บริการไดง่้าย  ซ่ึงมีความตอ้งการ

ใกลเ้คียงกนั 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจยั ค่านยัสาํคญั 
เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม 

สมมติฐาน สมมติฐาน 

เพศ 0. 704     

อาย ุ 0.358     

อาชีพ 0.553     

สถานภาพ 0. 206     

ระดบัการศึกษา 0.672     

ระดบัรายได ้ 0.112     

ประเภทของการใหบ้ริการ  0.865     

อตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม

ต่างๆ  

 

0.054     

สถานท่ีประกอบการ 0.378     

ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดจ้ากการใหบ้ริการ 0.475     

พนกังานท่ีใหบ้ริการ 0.000     

ขั้นตอนการใหบ้ริการต่างๆ 0.424     

ความพร้อมทางกายภาพ  0.052     

คุณภาพการใหบ้ริการ 0.015     

ความไวว้างใจ 0.000     

ภาพลกัษณ์ของธนาคาร 0.027     
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5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ผลจากการวจิยัในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายได ้ดงัต่อไปน้ี 

ด้านลกัษณะส่วนบุคคล จากการศึกษาวิจยัด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ปัจจยัส่วน

บุคคลไม่มีความแตกต่างต่อความพึงพอของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการดา้นเงินฝากของธนาคาร

ซีไอเอม็บี ไทย  จาํกดั(มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ 

ด้านส่วนประสมทางการตลาด จากการศึกษาวิจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดกบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการดา้นเงินฝาก

ของธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  

ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ด้านพนักงานที่ให้บริการ เม่ือพิจารณาถึงด้านพนักงานท่ีให้บริการพบว่า 

ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการดา้นเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ในเร่ืองของความ

กระตือรือร้นเอาใจใส่ในการให้บริการซ่ึงผลการศึกษาวิจยัน้ีไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ อเนก ศุภธนาเศรษฐ์ (2549) ท่ีกล่าวว่า ความสัมพนัธ์ในด้านปัจจยัต่างๆ ได้แก่ 

ปัจจยัดา้นการบริการ ดา้นสถานท่ีตั้ง ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ และดา้นกระบวนการ

ในการให้บริการ มีความสัมพนัธ์ทางสถิติอย่างมีนัยสําคญักบัความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการด้านเงินฝาก-ถอนเงินของลูกคา้ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

สํานกังานใหญ่ และสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ ยุทธนา ศิริธร (2548) ความพึงพอใจ

ของลูกคา้ต่อการบริการของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลแอร์

พอร์ต เชียงใหม่ ท่ีกล่าววา่สําหรับความพึงพอใจของลูกคา้ต่อบริการของธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ ส่วนใหญ่โดยรวมให้

ความสําคญัท่ีมีค่าเฉล่ียมากตามลาํดบัดงัน้ี ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบริการ ดา้น

บุคลากร ดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการ ดา้นสถานท่ี  

ด้านปัจจัยอืน่ๆ จากการศึกษาดา้นปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ

การใหบ้ริการดา้นเงินฝากของธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระ

ประแดง จ.สมุทรปราการ คือ ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ดา้นความไวว้างใจ และ ดา้น

ภาพลกัษณ์ของธนาคาร 
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ด้านคุณภาพการให้บริการ  พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมี ต่อการ

ให้บริการด้านเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระ

ประแดง จ.สมุทรปราการ ในเร่ืองของการ ใช้ถ้อยคาํและวาจา กริยาท่าทางของ

พนกังาน ซ่ึงผลการศึกษาวจิยัน้ีไดส้อดคลอ้งกบั วนัวสิาข ์ทาทอง(2553) ไดศึ้กษาเร่ือง

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลุกค้าท่ีใช้บริการด้านเงินฝากของธนาคาร

ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ตผลการศึกษา

พบว่าความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการดา้นเงินฝากของธนาคารทหารไทย 

จาํกดั (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต มีภาพรวมในระดบัมาก 

ส่วนผสมทางการตลาดของการให้บริการท่ีกลุ่มตวัอย่างพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อนัดบั 

คือ ความพึงพอใจดา้นประสิทธิภาพการบริการและคุณภาพการบริการรองลงมาคือ

ความพึงพอใจดา้นบุคคลกรท่ีให้บริการและความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ตามลาํดบั 

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกชกร อมรบวรวงศ์ (2553) ศึกษาความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เขตบางกะปิกล่าวไวว้่า

โดยส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณภาพในระดบัสูงเม่ือ

พิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจด้านคุณภาพการบริการและ

คุณภาพของสถานท่ีมากท่ีสุด 

           ด้านความไว้วางใจ พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการดา้นเงิน

ฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.

สมุทรปราการ ในเร่ืองของการได้รับการบริการท่ีดีและมีคุณภาพเสมอเม่ือมาใช้

บริการท่ีธนาคารซ่ึงผลการศึกษาวจิยัน้ีไดส้อดคลอ้งกบัจุไรลกัษณ์ จนัทสีหราช (2553) 

ศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์บริษทัท่ีมีต่อความไวว้างใจและความภกัดีของลูกค้า

บริษทัฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีกล่าววา่ความไวว้างใจท่ีมีต่อ บริษทั 

ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกดั โดยรวมและในขอ้มีความไวว้างใจว่า

รถยนต ์ ฮอนดา้ มีความคุม้ค่ากบัราคา มีความรู้สึกวา่ขั้นตอนในการดาํเนินการขาย

สะดวก รวดเร็วและถูกตอ้ง เช่ือว่ามีความเส่ียงต่อการซ้ือรถยนต์ฮอนดา้น้อยมาก 

ไวว้างใจวา่การบริการหลงัการขายเป็นไปตามท่ีไดใ้ห้สัญญาไว ้ การติดต่อกบับริษทั 

ฮอนดา้ ในเร่ืองต่างๆ รู้สึกมีความไวว้างใจอยา่งเต็มท่ี เช่ือวา่กระบวนการในการให ้
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บริการในด้านต่างๆเป็นไปอย่างถูกตอ้งและเช่ือว่าขอ้มูลในด้านต่างๆท่ีได้รับ จาก

บริษทั ฮอนดา้ถูกตอ้งและแม่นยาํ ลูกคา้มีการประเมินวา่มีความไวว้างใจมากและความ

ไว้วางใจของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับความภักดีของลูกค้าท่ีมีต่อบริษัทท่ีระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งสูง 

           ด้านภาพลักษณ์ของธนาคาร พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการ

ให้บริการด้านเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระ

ประแดง จ.สมุทรปราการ ในเร่ืองของเป็นธนาคารท่ีมีการบริการท่ีมีคุณภาพได้

มาตรฐานซ่ึงผลการศึกษาวิจยัน้ีได้สอดคล้องกบั  จุไรลกัษณ์ จนัทสีหราช (2553) 

ศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์บริษทัท่ีมีต่อความไวว้างใจและความภกัดีของลูกค้า

บริษทัฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีกล่าวว่าภาพลกัษณ์ของบริษทั 

ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกดั โดยรวมและดา้นการเขา้ใจในการบริการ 

ดา้นคุณสมบติัของรถยนต ์ฮอนดา้ ดา้นการติดต่อกบัพนกังาน ดา้นความปลอดภยัใน

การใช้รถยนต์ ฮอนดา้ ดา้นความมีช่ือเสียงและดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มทุกดา้นมีการประเมินภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัดีและภาพลกัษณ์ของบริษทั

โดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของลูกคา้โดยรวม ท่ีระดบันัยสําคญัทาง

สถิติ 0.01 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในแต่ละประเด็นเพื่อเป็นแนวทางใน

การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการด้านเงินฝากของธนาคารซี

ไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ดงัน้ี 

1. จากการวจิยัดา้นพนกังานท่ีให้บริการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็น

เร่ืองความของพนกังานผูใ้ห้บริการ นอ้ยท่ีสุด ธนาคารควรมีการเพิ่มจาํนวนพนกังาน

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการ

ใหบ้ริการลูกคา้ 

2. จากการวิจัยด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ

คิดเห็นเร่ืองพนกังานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ นอ้ยท่ีสุด ธนาคารควรมี

การจดัอบรมและทบทวนความรู้ให้กับพนักงานในหลกัสูตรต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ



72 
 

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ใหม่ๆหรือข้อมูลใหม่ๆและสามารถให้ข้อมูลต่างๆท่ี

ถูกตอ้งกบัลูกคา้ 

3. จากการวิจยัดา้นความไวว้างใจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเร่ือง

ธนาคารออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ๆท่ีน่าสนใจและสนองความตอ้งการของลูกคา้ นอ้ย

ท่ีสุด ธนาคารควรมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆเพื่อสร้างความดึงดูดใจและตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ 

4. จากการวิจยัด้านภาพลักษณ์ของธนาคาร พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความ

คิดเห็นเร่ือง ให้การสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม น้อย

ท่ีสุด ธนาคารควรเพิ่มและเน้นเร่ืองการตอบแทนสังคมให้มากข้ึนเพื่อเป็นการสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีของธนาคารต่อไป 

ข้อเสนอแนะสําหรับทาํการทําวจัิยคร้ังต่อไป  

1. จากการสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งเฉพาะกลุ่มลูกคา้ในเขต อ.พระประแดง  

จ.สมุทรปราการ เท่านั้ น เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจ พฒันาการบริการ 

สาํหรับการสาํรวจคร้ังต่อไปควรจะขยายพื้นท่ีและกลุ่มประชากรในการวิจยัเพื่อให้ได้

ขอ้มูลท่ีทัว่ถึง และครอบคลุมมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากความพึงพอใจของผูรั้บบริการในแต่

ละพื้นท่ีอาจมีความแตกต่างกนั  

               2. ศึกษาการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้บริการระหว่างธนาคาร

พาณิชยต่์างๆ เพื่อหาขอ้มูล เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ของคุณภาพ

การใหบ้ริการ ซ่ึงเป็นประโยชน์ท่ีใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการบริการของ 

6.บรรณานุกรม 

จุไรลกัษณ์ จนัทสีหราช. “อิทธิพลของภาพลักษณ์ที่มีต่อความไว้วางใจและความภักดี

ของลูกค้าบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากดั.” สารนิพนธ์ บธ.ม. 

(การจดัการ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 

2553 

พวงทอง ปานสายลม. “ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั 

(มหาชน) กรณีศึกษา : สาขาในศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร.”  



73 
 

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ บธ.ม.  (สาํหรับนกับริหาร). กรุงเทพฯ : บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต, 2547 

พิณรุ้ง เพชรักษ.์ “ความพงึพอใจของลูกค้าทีม่ีต่อการให้บริการของสวนอาหารนา

ทอง.”  รายงานการวิจยัในวชิาศึกษาคน้ควา้ดว้นตนเอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
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ปัจจัยทางเศรษฐกจิทีม่ีความสัมพนัธ์กบัดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย 

(ECONOMIC FACTORS EFFECTING COMMON STOCK ON  

STOCK EXCHANGE OF THAILAND INDEX) 

สุวมิล สังขทบัทิมสังข 1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง”ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” มีวตัถุประสงค์ดังน้ี (1) เพื่อศึกษาปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ปริมาณเงิน

ลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น อตัราแลกเปล่ียน

เงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

อตัราเงินเฟ้อ (2) เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใช้ประโยชน์ต่อผูล้งทุนใน

ดชันีราคาหุ้นตลาดทรัพยท์ั้งในปัจจุบนัและอนาคต ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้

ขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาในการศึกษาตั้งแต่ มกราคม 2550 ถึงธันวาคม 2553 

จาํนวน 48 เดือน ขอ้มูลท่ีใช้เป็นขอ้มูลรายเดือน ยกเวน้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศ เป็นขอ้มูลรายไตรมาส โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 

 

 

__________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รังสิต 
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ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ได้แก่ อตัราส่วนราคา

ตลาดต่อกาํไรหุ้น ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และอตัรา

เงินเฟ้อ โดยอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และอตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

นักลงทุนสามารถนําความสัมพนัธ์ท่ีได้จากการศึกษาคร้ังน้ี ไปใช้ในการ

พิจารณาวางแผนการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มผลตอบแทน

จากการลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คําสําคัญ : หุน้, ตลาดหลกัทรัพย ์

 

Abstract 

The study is economic factors effecting common stock on stock exchange of 

Thailand index. The purposes of this independent study are to (1) study economic 

factors effecting on the stock exchange of Thailand index. The economic factors in 

this study are Gross Domestic Product: GDP, Foreign Trading Volume, 

Price/Earning Ratio: P/E, Exchange Rate, Dow Jones Industrial Average Index: 

DJIA, Consumer Price Index: CPI, Inflation Rate (2) use the results of this 

independent study for planning investment strategies at the present and in the future. 

This study is based on secondary data of monthly time series from January 2007 – 

December 2010, 48 months expect Gross Domestic Product: GDP that the data is 

based on quarterly basis. The analysis is conducted using the Multiple Regression 

Analysis to study the relationships between independent and dependent variables.  

The results of this study indicates that Price/Earning Ratio: P/E, Dow Jones 

Industrial Average Index: DJIA, Exchange Rate, and Inflation Rate are determined 
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to be correlated the stock exchange of Thailand index at a statistically significantly 

level. Moreover, Price/Earning Ratio: P/E and Dow Jones Industrial Average Index: 

DJIA have positive relationship with the stock exchange of Thailand index, while 

Exchange Rate, and Inflation Rate have negative relationship with the stock 

exchange of Thailand index 

Investors can use the results of this study concerning these relationships in 

planning investment strategies related to the stock exchange of Thailand index, in 

order to increase their returns 

KEYWORDS : STOCK, STOCK EXCHANGE 

1. บทนํา 

เศรษฐกิจโลกในช่วงคร่ึงแรกของปี 2552 หดตวัต่อเน่ืองจากวิกฤติเศรษฐกิจ

โลก แต่ในอตัราท่ีชะลอลงจากไตรมาสสุดทา้ยของปี 2551 อยา่งไรก็ตามในช่วงคร่ึง

หลงัของปี 2552 เศรษฐกิจโลกเร่ิมฟ้ืนตวั เป็นผลมาจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจดา้น

การคลงั และการดาํเนินนโยบายการเงินท่ีผอ่นคลายมากเป็นสําคญั โดยการฟ้ืนตวัของ

เศรษฐกิจ G3 เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเปราะบาง ในขณะท่ีภูมิภาคเอเชีย

โดยเฉพาะจีนและอินเดียฟ้ืนตวัเร็วกว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคอ่ืน สําหรับเงินเฟ้ออยู่ใน

ระดบัตํ่าแต่ปรับสูงข้ึนในช่วงปลายปี เศรษฐกิจโลกในเดือนธนัวาคม 2553 มีทิศทาง

ฟ้ืนตวัต่อเน่ืองสะทอ้นจาก Global Purchasing Manager Index: Global PMI ของ JP 

Morgan เพิ่มข้ึนทาํสถิติสูงสุดในรอบ 8 เดือนท่ีระดบั 57.1 จาก 54.5 ในเดือน

พฤศจิกายน 2553 เคร่ืองช้ีทางเศรษฐกิจของสหรัฐมีการปรับตวัดีข้ึน และเศรษฐกิจจีน

มีการขยายตวัแขง็แกร่งต่อเน่ือง แต่อยา่งไรก็ตาม ปัญหาเศรษฐกิจของยุโรปยงัคงสร้าง

ความกงัวลและกดดนัต่อเศรษฐกิจโลกในธนัวาคม 2553 

สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2552 หดตวัร้อยละ 2.3 จากปี 2551 นบัเป็น

คร้ังแรกในรอบ 10 ปี เน่ืองจากวิกฤติการณ์การเงินโลกส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อ

เศรษฐกิจของประเทศหลกั ทาํใหก้ารส่งออกของประเทศไทยลดลงมาก ส่งผลกระทบ

ต่อเน่ืองต่อการผลิตอุตสาหกรรม ความเช่ือมัน่ของภาคเอกชน ตลอดจนการบริโภค 

และการลงทุนในประเทศ เศรษฐกิจไทยหดตวัมากท่ีสุดในไตรมาสแรก และเร่ิมฟ้ืนตวั
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ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2552 ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก ประกอบกบัการดาํเนิน

นโยบายการคลังท่ีผ่อนคลาย มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนให้ความ

เช่ือมัน่ของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคปรับตวัดีข้ึนเป็นลาํดับ โดยการบริโภคภาคเอกชน

ไดรั้บแรงสนบัสนุนจากรายไดเ้กษตรกรและรายรับจากการท่องเท่ียวท่ีปรับตวัดีข้ึน 

ตลอดจนการจา้งงานท่ีกลบัมาขยายตวัได้อีกคร้ัง สําหรับการส่งออกและการนาํเขา้

สินคา้ปรับตวัดีข้ึน สอดคลอ้งกบัการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีขยายตวัไดดี้ในเกือบทุก

อุตสาหกรรม ทั้งการผลิตเพื่อจาํหน่ายในประเทศและส่งออก อย่างไรก็ดี การลงทุน

ภาคเอกชนแมจ้ะเร่ิมฟ้ืนตวัแต่ยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่า เสถียรภาพเศรษฐกิจยงัอยูใ่นเกณฑ์

ดี เงินสํารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง ดุลการค้าและดุลบญัชีสะพดัเกินดุล

ต่อเน่ือง อตัราเงินเฟ้อและอตัราการว่างงานอยู่ในระดับตํ่า ในขณะท่ีสถานการณ์

เศรษฐกิจไทยในปี 2553 มีการฟ้ืนตวัไดดี้ แมเ้ผชิญกบัปัจจยัลบหลายดา้นตลอดปี ทั้ง

ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก จากการฟ้ืนตวัของยุโรปและญ่ีปุ่นท่ียงัมีลกัษณะ

ค่อยเป็นค่อยไป ปัญหาการเมืองภายในประเทศไทย ความผนัผวนของค่าเงินบาท 

รวมทั้งภยัธรรมชาติต่าง ๆ แต่ดว้ยพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยท่ีเขม้แขง็ ประกอบกบัการ

ดาํเนินนโยบาย การคลงัและการเงินท่ีผอ่นคลาย ทาํใหเ้ศรษฐกิจไทยในปี 2553 เติบโต

ไดสู้งถึงร้อยละ 7.8 จากการส่งออก การท่องเท่ียว และการใชจ้่ายในประเทศท่ีขยายตวั

ดี 

ในปัจจุบนัภาวะการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดมี้การขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง

ตามทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจ และนอกจากน้ีจาํนวนบริษทัจดทะเบียนท่ี

เพิ่มข้ึน โดยมีการเสนอขายหุ้นคร้ังแรกให้กบัประชาชนของบริษทัท่ีมีคุณภาพ ทาํให้

ตลาดหลกัทรัพยฯ์มีสินคา้ท่ีหลากหลาย และเป็นทางเลือกให้แก่นกัลงทุนมากข้ึน ซ่ึง

เป็นปัจจยัท่ีเสริมให้ภาวะการณ์ลงทุนในตลาด มีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึนดว้ย แต่ทั้งน้ี

เน่ืองจากราคาของหลักทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯมกัจะข้ึนลงตาม

ภาวะของตลาดหลักทรัพย ์จึงถือได้ว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ์นั้นเป็นการ

ลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง โดยภาวะของตลาดหลกัทรัพยฯ์นั้นมกัจะเกิดจากผลกระทบ

ดา้นปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นการเมือง และปัจจยัภายนอกต่างๆซ่ึงถือได้

ว่ามีความเส่ียงสําหรับผูล้งทุนท่ีซ้ือหลกัทรัพย ์แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนในตลาด
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หลักทรัพย์ฯก็ยงัได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ผู ้ลงทุนทั่วไป เน่ืองจากได้รับ

ผลตอบแทนสูงภายในเวลาอนัรวดเร็ว อีกทั้งดชันีการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยย์งัเป็น

ตวัช้ีวดัท่ีสําคญัในการวดัระดบัความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในรูปของ

การวดัการลงทุนอีกดว้ย  

ดงันั้นภาวะความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพยฯ์จึงเป็นสาเหตุสําคญัท่ีทาํให้

เกิดการศึกษาวา่ มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์และ

ดชันีหมวดธุรกิจหลกัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยมุ่งเฉพาะปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึง

ถือได้ว่าเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุด และเป็นปัจจยัท่ีมีการประกาศขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขสู่

สาธารณะอย่างชัดเจน ส่วนปัจจยัทางด้านการเมืองจะสะทอ้นอยู่ในปัจจยัทางด้าน

เศรษฐกิจอยูแ่ลว้ เน่ืองจากรัฐบาลเป็นผูก้าํหนดนโยบายต่างๆท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อ

เศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการกาํหนดอตัราภาษี การส่งเสริมการลงทุน การหาตลาด

ต่างประเทศ เป็นตน้ โดยผลการศึกษาในคร้ังน้ีผูท่ี้สนใจและนกัลงทุนสามารถนาํไป

ประกอบการตดัสินใจเลือกลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เลือกลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเลือกลงทุนในหมวดธุรกิจต่างๆ เพื่อเพิ่ม

ผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงจะส่งผลทาํใหมี้จาํนวนนกัลงทุนเพิ่มมากข้ึนและถือเป็น

การพฒันาแหล่งเงินทุนท่ีเอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่ทุกฝ่ายต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาว

ต่างประเทศ (Foreign Trading Volume) อัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรหุ้น 

(Price/Earning Ratio: P/E) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

(Exchange Rate) ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (Dow Jones Industrial Average 

Index: DJIA) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index: CPI) อตัราเงินเฟ้อ 

(Inflation Rate)  
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2. เพื่อนาํขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาวิจยัมาใช้ประโยชน์ต่อผูล้งทุนในดชันี

ราคาหุน้ตลาดทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

สมมติฐานงานวจัิย 

ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศ ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร

หุน้ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ  

ขอบเขตการวจัิย 

ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) มีระยะเวลาท่ีใช้

ในการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนธนัวาคม 2553 จาํนวน 48 เดือน จาก

แหล่งต่างๆ ได้แก่ วารสารเศรษฐกิจรายเดือน ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สํานักดชันีเศรษฐกิจการคา้ โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

นาํมาศึกษา ได้แก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาว

ต่างประเทศ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ 
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กรอบแนวความคิด        

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

i. ทาํให้ทราบถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงและอิทธิพลของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ii. สามารถนํารูปแบบการเคล่ือนไหวของราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยมาพยากรณ์ราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยใ์นอนาคตได ้

iii. เป็นแนวทางสําหรับนักลงทุนท่ีจะทราบถึงแนวโน้มของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจ และสามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์แนวโนม้ในการเคล่ือนไหว

ของดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์การวางแผน

และประกอบการตดัสินใจในการลงทุนได ้

2. แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูว้ิจยัจะนาํเสนอหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง

ตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
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ตลาดหลกัทรัพย ์

ความหมายและความสาํคญัของตลาดหลกัทรัพย ์

องคป์ระกอบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

แนวความคิดและทฤษฎี 

แนวความคิดในการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน 

แนวความคิดเก่ียวกบัการลงทุน 

แนวความคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัอตัราผลตอบแทน 

แนวความคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการความเส่ียง 

แนวความคิดเก่ียวกบัการเก็งกาํไร 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

สันญตัติสาส์น ชีวะธนโชติ (2552) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมี

ผลต่อดัชนีหมวดส่ือและส่ิงพิมพ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี

วตัถุประสงค์การศึกษาในการวิจยัคือ เพื่อศึกษาเร่ืองปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันี

หมวดส่ือและส่ิงพิมพ ์โดยในการศึกษามีตวัแปรปัจจยัทางเศรษฐกิจ แบ่งเป็นตวัแปร

อิสระคือ ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศไทย ปริมาณ

เงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ออมทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย ดชันีราคาผูบ้ริโภค และราคานํ้ ามนัดีเซล และตวัแปรตามคือ 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย โดยทาํการศึกษาขอ้มูลเฉล่ียรายเดือน  

ซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิตั้งแต่เดือนมกราคม 2538 ถึงธันวาคม 2545 โดยมีผลการวิจยั

สรุปไดว้่าตวัแปรทางเศรษฐกิจต่างๆสามารถนาํมาเรียงลาํดบัความสัมพนัธ์กบัดชันี

ราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์ไดด้งัน้ี ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบั

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย ์คือ ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ และ

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศไทย ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนั

ขา้มกบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์
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โจนส์ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยสุ์ทธิเฉล่ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และราคา

นํ้ ามันดีเซล และจากการทดสอบนั้ นพบว่า  ตัวแปรดัชนีราคาผู ้บริโภค ดัชนี

อุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ และปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศนั้น เป็นตวั

แปรท่ีสาํคญัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั 

กรรณิการ์ จะกอ (2552) ได้ศึกษางานวิจัยเ ร่ืองปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: 

กรณีศึกษาดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคาร การศึกษาคร้ังน้ีมีวตุัประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยั

ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย กรณีศึกษาดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารโดยปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนํามา

ศึกษา ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย ค่าเงินบาท ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ 2) 

เพื่อศึกษาปัจจยัภายในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคา

หุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษาดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร ไดแ้ก่ 

ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ัง

น้ีเป็นขอมู้ลรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 ถึง เดือนธนัวาคม 2551 เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้วีธีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติด้วย

วธีิการถดถอยเชิงซอ้น ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ อตัราดอกเบ้ีย ค่าเงินบาท ผลิตภณัฑ์มวล

รวมประชาชาติ มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารอย่างมีนยัสําคญั โดย

อตัราดอกเบ้ีย และผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั

ดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคาร คือเม่ืออตัราดอกเบ้ีย และผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติตวั

ใดตวัหน่ึงเพิ่มข้ึน ดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารจะเพิ่มข้ึนด้วย ในขณะท่ีค่าเงินบาทมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร คือ เม่ือค่าเงินบาท

เพิ่มข้ึน ดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารจะลดลง ส่วนตวัแปรท่ีเหลือได้แก่อตัราเงินเฟ้อ 

ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เป็นตวัแปรท่ีไม่มี

นัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สามารถสะท้อนการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหุ้นกลุ่ม

ธนาคารไดอ้ย่างชดัเจน อาจจะเน่ืองมาจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในช่วงท่ี

เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ จึงทาํให้เกิดความผนัผวนของค่าตัวแปรต่างๆเหล่าน้ี ซ่ึงไม่

สามารถสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคารไดอ้ยา่งชดัเจน 
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นครินทร์ ปาร์มวงศ์ (2550) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ืองปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ี

กําหนดดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การศึกษาคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีกําหนดดัชนีราคาหุ้นในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีหมวดธุรกิจท่ีสําคญั สําหรับปัจจยัทางเศรษฐกิจ

ท่ีนํามาศึกษา ได้แก่ ดัชนีราคาผู ้บริโภค ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดชันีการ

ลงทุนภาคเอกชน และดุลบญัชีเดินสะพดั การศึกษาใช้ข้อมูลแบบอนุกรมเวลาราย

เดือน ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2544-2548 โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณจากสมการถดถอย

พหุคูณ และทาํการวิเคราะห์ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมี

นัยสําคญัทางสถิติ ได้แก่ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัดชันีหมวดธุรกิจ 4 หมวดท่ีทาํกาศึกษาจะแตกต่างกนัในแต่ละหมวด

ธุรกิจ  

สุกญัญา สวสัด์ิชิตงั (2550) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัการ

ลงทุนใน SET 50 index futures วตัถุประสงค ์คือเพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เคล่ือนไหวของ SET50 Index และศึกษาถึงความยึดหยุน่ของ SET50 Index ต่อปัจจยั

ทางเศรษฐกิจ โดยใชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิ จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ โดยเลือกใชข้อ้มูลราย

เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนธันวาคม 2548 และทาํการวิเคราะห์ดว้ย

วิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด ผลการศึกษาท่ีได ้คือ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ SET50 Index 

อยา่งมีนยัสําคญั และมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบั SET50 Index ไดแ้ก่ 

ปริมาณเงิน ราคาทองคาํ มูลค่าซ้ือ-ขายหลักทรัพย์สุทธิโดยรวม ดัชนีดาวโจนส์

ประเทศสหรัฐอเมริกา และ SET50 Index ในเดือนก่อนหนา้ ส่วนปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลง

ในทิศตรงขา้มกบั SET50 Index นั้นไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค และอตัราดอกเบ้ีย ผล

ของค่าความยึดหยุ่นของ SET50 Index พบว่า ดชันีดาวโจนส์มีอิทธิพลต่อ SET50 

Index มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค และดชันี SET50 Index ในเดือน

ก่อนหนา้ ตามลาํดบั  
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3.วธีิดําเนินการศึกษา 

ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” เป็นการศึกษาโดยใช้ขอ้มูลอนุกรมเวลา (Times 

Series) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยมี

รายละเอียดเก่ียวกบัวธีิดาํเนินการศึกษาดงัน้ี 

ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ ดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ปริมาณเงินลงทุนในหุ้น

จากชาวต่างประเทศ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ต่อดอลล่าร์สหรัฐ ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ ดัชนีราคาผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ 

โดยกลุ่มตวัอย่างมีระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือน

ธนัวาคม 2553 จาํนวน 48 เดือน ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลรายเดือน ยกเวน้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ เป็นขอ้มูลรายไตรมาส  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวลผลด้วยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยทาํการ

ทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(multiple regression analysis) 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลอนุกรมเวลาแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) 

จากแหล่งขอ้มูล โดยรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัของดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และตวัแปรตามทางเศรษฐกิจตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนธนัวาคม 

2553 จาํนวน 48 เดือน 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูล มี 2 ขั้นตอนดงัน้ี 

3. ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Regression) 

โดยมีการทดสอบความสัมพนัธ์ระตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อดูความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ อตัราส่วนราคา

ตลาดต่อกาํไรหุน้ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์

โจนส์ ดัชนีราคาผูบ้ริโภค อัตราเงินเฟ้อ กับตัวแปรตาม คือ ดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สถิติทีใ่ช้ทดสอบสมมุติฐาน 

ทาํการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยวิธีการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยมีแบบจาํลองดงัน้ี 

SET INDEX  =  a0  +  b1GDP  +  b2FTV  +  b3P/E  -  b4ER  

          +  b5DJIA  +  b6CPI  -  b7IR 

โดยท่ี 

a0 หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 

b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

GDP หมายถึง  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 

Domestic Product) 

FTV หมายถึง  ปริมาณเงินลงทุนในหุน้จากชาวต่างประเทศ  

  (Foreign Trading Volume) 

P/E หมายถึง  อั ต ร า ส่ ว น ร า ค า ต ล า ด ต่ อ กํ า ไ ร หุ้ น 

(Price/Earning Ratio) 

ER หมายถึง  อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (Exchange Rate) 

DJIA หมายถึง  ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์  

  (Dow Jones Industrial Average Index) 



86 
 

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

CPI หมายถึง  ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) 

IR  หมายถึง  อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate)  

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบอนุกรมเวลา (time series) ตั้งแต่เดือนมกราคม 

2550 ถึงเดือนธนัวาคม 2553 จาํนวน 48 เดือน ไดน้าํตวัแปรอิสระท่ีมีนยัสําคญัทาง

สถิติต่อตวัแปรตามมาเขา้สู่สมการ ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ 7 ตวัแปรอิสระ 

ตารางท่ี 4.1: ตารางผลการวจิยัสาํหรับสถิติเชิงพรรณนา 

ตวัแปร จาํนวน ค่าตํา่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

SET Index 48.00  401.84  1,032.76  724.86  160.18  

Gross Domestic 

Product 

48.00  2,047,536.00  2,581,410.00  2,274,744.33  155,020.83  

Foreign Trading 

Volume 

48.00  -58,745.12  44,600.28  263.06  21,637.81  

Price Earning 

Ratio 

48.00  6.28  27.40  14.84  5.24  

Exchange Rate 48.00  30.11  36.19  33.63  1.53  

Dow Jones 

Industrial  

Average Index 

48.00  7,062.93  13,930.01  10,976.24  1,832.62  

Consumer Price 

Index 

48.00  97.90  109.50  104.48  3.29  

Inflation Rate 48.00  -4.30  11.40  2.54  3.52  

จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 ผลการวิจยัสําหรับสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic) สามารถบรรยายไดด้งัน้ี 

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) มีค่าเฉล่ีย 

724.86 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 160.18 โดยมีค่าตํ่าสุด 401.84 และค่าสูงสุด 1,032.76  
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ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) มีค่าเฉล่ีย 

2,274,744.33 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 155,020.83 โดยมีค่าตํ่าสุด 2,047,536.00 และ

ค่าสูงสุด 2,581,410.00  

ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ (Foreign Trading Volume) มี

ค่าเฉล่ีย 263.06 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 21,637.81โดยมีค่าตํ่าสุด -58,745.12 และ

ค่าสูงสุด 44,600.28  

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น (Price/Earning Ratio) มีค่าเฉล่ีย 14.84 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.24 โดยมีค่าตํ่าสุด 6.28 และค่าสูงสุด 27.40  

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate) มี

ค่าเฉล่ีย 33.63 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.53 โดยมีค่าตํ่าสุด 30.11 และค่าสูงสุด 36.19  

ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (Dow Jones Industrial Average Index) มี

ค่าเฉล่ีย 10,976.24 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1,832.62 โดยมีค่าตํ่าสุด 7,062.93 และ

ค่าสูงสุด 13,930.01  

ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) มีค่าเฉล่ีย 104.48 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 3.29โดยมีค่าตํ่าสุด 97.90 และค่าสูงสุด 109.50  

อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) มีค่าเฉล่ีย 2.54 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.52 โดย

มีค่าตํ่าสุด -4.30 และค่าสูงสุด 11.40  
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ตารางท่ี 4.2   สถิติพหุถดถอย (Multiple Regression Analysis)  

ตัวแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

t Sig 

Collinearity 

Statistics 

  B 

Std. 

Error Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 1,386.072 911.618 1.520 0.136     

Gross Domestic Product 0.000 0.000 -0.228 0.820 0.177 5.661 

Foreign Trading Volume 0.000 0.000 0.948 0.349 0.753 1.328 

Price Earning Ratio 4.087 1.533 2.665 0.011 0.753 1.328 

ตัวแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

t Sig 

Collinearity 

Statistics 

  B 

Std. 

Error Tolerance VIF 

Exchange Rate -65.068 10.541 -6.173 0.000 0.187 5.333 

Dow Jones Industrial 

Average Index 

0.062 0.009 7.045 0.000 0.189 5.292 

Consumer Price Index 8.308 6.044 1.375 0.177 0.123 8.127 

Inflation Rate -9.042 3.915 -2.309 0.026 0.255 3.919 

R = 0.961             R2 = 0.924             S.E.E. = 47.792         F = 69.715            Sig = 0.000 

 

จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 4.2  ตวัแปรอิสระทั้ง 7 ตวัแปร สามารถ

อธิบายดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้92.4% (R Square = .924) 

ซ่ึงมีค่า Sig = 0.000 และ F = 69.715 โดย อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น 

(Price/Earning Ratio: P/E) และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (Dow Jones Industrial 

Average Index) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
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ประเทศไทย (Sig = 0.011 และ Sig = 0.00 ตามลาํดบั ซ่ึง Sig < 0.050) ในขณะท่ีอตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate) และอตัราเงินเฟ้อ 

(Inflation Rate) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Sig = 0.00 และ Sig = 0.026 ตามลาํดบั ซ่ึง Sig < 0.050) 

สําหรับตวัแปรอิสระท่ีเหลืออีก 3 ตวั คือ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 

Domestic Product) ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ (Foreign Trading 

Volume) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีมี

อิทธิพลต่อราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Sig >  0.050) ดงันั้นจากการ

วิเคราะห์จะตัดตัวแปรอิสระบางตัวทีละตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเหมือนกัน โดยปรับตัวแปรท่ีเข้าสู่สมการด้วยวิธี 

Modified Model ทั้งหมด 3 ขั้นตอน 

ตารางท่ี 4.3   ตารางผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แบบ Modified Model ขั้นตอนท่ี 3 

ตัวแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

t Sig 

Collinearity 

Statistics 

  B 

Std. 

Error Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 2,634.223 190.708 13.813 0.000     

Price Earning 

Ratio 

4.055 1.401 2.895 0.006 0.895 1.117 

Exchange Rate -75.247 5.393 -13.953 0.000 0.711 1.407 

Dow Jones 

Industrial 

Average Index 

0.053 0.005 11.294 0.000 0.662 1.512 

Inflation Rate -6.592 2.755 -2.393 0.021 0.511 1.956 

R = 0.959            R2 = 0.919          S.E.E. = 47.607         F = 122.275       Sig = 0.000 

จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 4.3  ตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวัแปร สามารถ

อธิบายดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้91.9% (R Square = .919) 
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ซ่ึงมีค่า Sig = 0.000 และ F = 122.275 โดย อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น 

(Price/Earning Ratio: P/E) และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (Dow Jones Industrial 

Average Index) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (Sig = 0.006 และ Sig = 0.000 ตามลาํดบั ซ่ึง Sig < 0.050) ในขณะท่ี

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate) และอตัราเงินเฟ้อ 

(Inflation Rate) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Sig = 0.000 และ Sig = 0.021 ตามลาํดบั ซ่ึง Sig < 0.050) 

โดยมีสมการดงัน้ี 

SET INDEX   =  2,634.223 + 4.055 P/E - 75.247 ER + .0053 DJ - 6.592 IR 

5.สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series) รายเดือนตั้งแต่ 

มกราคม 2550 ถึงธันวาคม 2553 จาํนวน 48 เดือน สรุปผลการวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น (Price/Earning Ratio) และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์

โจนส์ (Dow Jones Industrial Average Index) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในขณะท่ีอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 

(Exchange Rate) และอตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวัแปร 

สามารถอธิบายดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้91.90% (R Square 

= .919)  ซ่ึงมีค่า Sig = 0.000 และ F = 122.275 โดยมีสมการดงัน้ี 

SET INDEX  =  2,634.223 + 4.055 P/E - 75.247 ER + .0053 DJ - 6.592 IR 

โดยท่ี  

P/E หมายถึง  อั ต ร า ส่ ว น ร า ค า ต ล า ด ต่ อ กํ า ไ ร หุ้ น 

(Price/Earning Ratio) 

ER หมายถึง  อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (Exchange Rate) 

DJ หมายถึง  ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์  

   (Dow Jones Industrial Average Index) 

IR  หมายถึง  อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate)  
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อภิปรายผลการวจัิย 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” ใชท้ฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชากรท่ีใช้

ในการวิจยัคือ ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Times Series) โดย

กลุ่มตวัอยา่งมีระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนธนัวาคม 

2553 จาํนวน 48 เดือน ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลรายเดือน ยกเวน้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์มวลรวม

ในประเทศเป็นขอ้มูลรายไตรมาส ท่ีผ่านการตรวจสอบความน่าเช่ือถือแลว้มาทาํการ

วิเคราะห์ข้อมูลในรูปวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ซ่ึง สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังน้ี อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น 

(Price/Earning Ratio) และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (Dow Jones Industrial 

Average Index) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (Exchange Rate) และอตัราเงินเฟ้อ 

(Inflation Rate) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวัแปร สามารถอธิบายดชันีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้91.90% (R Square = .919)  ซ่ึงมีค่า Sig = 0.000 และ F 

= 122.275 ส่วนตวัแปรอิสระอีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

(Gross Domestic Product) ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ (Foreign 

Trading Volume) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. นกัลงทุนสามารถนาํความสัมพนัธ์ท่ีไดไ้ปใชใ้นการพิจารณาวางแผนการ

ลงทุนในดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มผลตอบแทน

จากการลงทุน 

2. รัฐ บ า ล  ห รื อผู ้ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง ใ นก า รกํา ห นด นโ ย บ า ย  ส า ม า รถ นํา

ความสัมพนัธ์ท่ีไดไ้ปใชใ้นการควบคุม ดูแลปัจจยัทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัจจยัทาง

เศรษฐกิจร่วม คือ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น (Price/Earning Ratio) อตัรา
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แลกเปล่ียนเงินตรา (Exchange Rate) ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (Dow Jones 

Industrial Average Index) อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) ให้มีความเหมาะสม ไม่อ่อน

ค่าเกินไป เพื่อใหด้ชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีเสถียรภาพ และเป็น

การสร้างความมัน่ใจใหก้บันกัลงทุน  

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะ 7 ตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวกบั

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ คือ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: 

GDP) ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ (Foreign Trading Volume) 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น (Price/Earning Ratio: P/E) อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

(Exchange Rate) ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (Dow Jones Industrial Average 

Index) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index: CPI) อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) 

ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาในคร้ังต่อไป ควรจะศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืนๆทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อ

ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก ปริมาณ

เงินในมือประชาชน เหตุการณ์ความไม่มัน่คงทางการเมือง การเก็งกาํไรในรูปของการ

ลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์นๆ เช่น พนัธบตัร อสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ 

2. ควรมีการศึกษาในส่วนของตน้ทุนในการลงทุนในดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อจะนาํมาเป็นส่วนสําคญัท่ีช่วยในการตดัสินใจในการ

ลงทุนของนกัลงทุนต่อไป 

3. สําหรับผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในส่วนของนักลงทุนต่างชาติ 

เพื่อท่ีจะไดน้าํมาเป็นส่วนประกอบในการดาํเนินกลยุทธ์ทางการลงทุนภายในประเทศ

ไทยได ้

4. สาํหรับผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งหลกัทรัพย ์ตราสารอนุพนัธ์และหุ้นกู ้เพื่อท่ีจะได้

นาํมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบการลงทุนในดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย บนความเส่ียงท่ีนกัลงทุนสามารถรับได ้
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 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต 

ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(FACTORS INFLUENCING DECISION MAKING OF CUSTOMERS 

IN BANGKOK AREAS WHO USE INTERNET BANKING OF 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED) 

มญัชุตา ก่ิงเนตร ¹  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ ² 

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

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจใช้บริการธนาคารบอินเทอร์เน็ตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อ (1) ศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด

และ (3) ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคและความไวว้างใจ ท่ีมีต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

 การศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาเป็นกลุ่มประชากรท่ีผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่ม

แบบเจาะจงเพื่อให้ไดล้กัษณะประชากรท่ีมีความหลากหลายจากผูท่ี้เคยตดัสินใจใช้

บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) โดยสุ่มกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามปลายปิด และ

การวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จเชิงสถิติดาํเนินการวเิคราะห์  

 

____________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รังสิต 
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โดยใช้ค่าสถิติตามลกัษณะของขอ้มูล คือ การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อทาํการวิเคราะห์

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพื่อหา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดว้า่ 

1. จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า มีเพียงรายได้เท่านั้ นท่ีมีความ

แตกต่างต่อการใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่า พบว่า มีผลิตภณัฑ ์

ราคาและช่องทางการให้บริการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการธนาคารบน

อินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. จากการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆ พบวา่มีเพียงพฤติกรรมผูบ้ริโภคเท่านั้น ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ :  การตดัสินใจ, ธนาคารบนอินเทอร์เน็ต 

 

Abstract 

The purpose of this independent study were (1) to study demographic 

differences of participants, (2) to study the relationship between marketing mix and 

customers in Bangkok area who use internet banking of Bangkok Bank Public 

Company Limited (“BBL”), and (3) to study other factors to customers in Bangkok 

area who use internet banking of BBL. 

_เว้น 1 In this study, the sample was finite population. The researcher used 

purposive sampling so that the characteristics of population were various. The 

researcher asked for participation from customers in Bangkok area who using 

internet BBL. The samples of 400 customers were chosen at random from the 

population. The instrument of this study was closed-end questionnaire. The data was 

analyzed by using computer program. Descriptive statistics were used to describe the 
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basic features of the data about the respondents. T-Test was used to test hypothesis 

to consider the relationship between independent and dependent variables. 

Results found as follows: 

 1. Considering personal factors, it was found that only income of customers 

in Bangkok area have different decision in use internet banking of BBL. 

 2. Considering marketing mix, it was found that product, price and 

promotion have influence on customers’ decision making who using internet 

banking of BBL. 

 3. Considering other factors, it was found that only customer behavior has 

influence on customers’ decision making who use internet banking of BBL. 

KEYWORDS:  DECISION, INTERNET BANKING 

1. บทนํา 

 ปัจจุบนัธนาคารพาณิชยมี์การแข่งขนักนัมากข้ึน การดาํเนินธุรกิจดา้นการเงิน

การธนาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารพาณิชย์ไทยจําเป็นต้องมีการปรับปรุง 

เปล่ียนแปลง และมีการพฒันารูปแบบการให้บริการท่ีทนัสมยัเหมาะกับยุคสมยัท่ี

เปล่ียนไป โดยการนาํเทคโนโลยเีขา้มาช่วยดาํเนินงานเพื่อให้บริการท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้และอาํนวยความสะดวกในการทาํธุรกรรมทางการเงิน โดนเฉพาะ

อย่างยิ่งด้านธนาคารบนอินเทอร์เน็ต รูปแบบต่างๆท่ีนํามาใช้ส่งเสริมให้ธนาคาร

สามารถเพิ่มช่องทางในการหารายได ้ขยายฐานลูกคา้ รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด 

และยงัช่วยลดตน้ทุนในการดาํเนินงาน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความได้เปรียบทางการ

แข่งขนัในธุรกิจและยงัเป็นการพฒันาศกัยภาพของธนาคารไดอี้กดว้ย 

ธนาคารบนอินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นทางเลือกใหม่ของลูกคา้ของธนาคารใน

ปัจจุบนั ทั้งน้ีการพฒันาทางเทคโนโลยีซ่ึงมีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ

เอ้ืออาํนวยการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั การทาํให้ธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตดงักล่าวจึง

มีความแตกต่างจากการทาํธุรกรรมแบบเดิมอย่างส้ินเชิง โดยกระแสของการใช้

ธนาคารบนอินเทอร์เน็ตซ่ึงเป็นบริการใหม่ของธนาคารพาณิชยใ์นช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา

นั้นได้มีแนวโน้มผูใ้ช้บริการเพิ่มมากข้ึนทุกวนั ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นการอาํนวยความ
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สะดวกให้ลูกค้าในทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง 

เปรียบเสมือนเป็นธนาคารส่วนตวัท่ีสามารถทาํธุรกรรมต่างๆไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ตลอด 

24 ชัว่โมง ซ่ึงเป็นอีกช่องทางการตลาดใหม่ท่ีธนาคารจะไดร้ายไดจ้ากค่าธรรมเนียม

บริการต่างๆจากลูกคา้บุคคล ธุรกิจกบัธุรกิจ (Business to Business) และธุรกิจกบั

ผูบ้ริโภค (Business to Customer)  

แมจ้ะมีอุปสรรคทั้งดา้นตน้ทุน การพฒันาระบบเทคโนโลยี และการตลาด แต่

ธนาคารจะสามารถลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายในระยะยาวและยงัไดรั้บผลประโยชน์ท่ีไม่ใช่

ตวัเงินอีกดว้ย โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างภาพลกัษณ์ การประชาสัมพนัธ์

ช่ือเสียง และผลประโยชน์ทางการตลาดต่างๆ ท่ีจะส่งเสริมให้บริการดา้นอ่ืนๆของ

ธนาคารไดรั้บภาพพจน์ดีตามไปดว้ย  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน) ซ่ึงเป็นประชากรท่ีเห็นว่าการใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตเป็นอีก

ช่องทางหน่ึงท่ีจะช่วยสร้างความสะดวก รวดเร็วและประโยชน์ดา้นอ่ืนๆในยุคดิจิตอล 

โดยผูว้ิจยัได้ศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภคของลูกคา้

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจ เพื่อเป็นแนวทางให้ธนาคารทัว่ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ใชป้ระกอบการแกไ้ขปรับปรุงธนาคารบนอินเทอร์เน็ตโดยผสมผสาน

กบัระบบบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ให้ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่และ

เลือกใชไ้ดใ้นท่ีสุด ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัต่อการเพิ่มจาํนวนผูใ้ช้ (User) ในการทาํธุรกรรม

ทางการเงินบนธนาคารบนอินเทอร์เน็ตและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ผูใ้ชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการตดัสินใจใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
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2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการ

ตดัสินใจใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคาร

บนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เป็นแนวทางให้ให้ธนาคารทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) นาํไปพฒันาธนาคารบนอินเทอร์เน็ตและภาพลกัษณ์ของธนาคารเพื่อ

ทาํใหเ้กิดการตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค 

2.   เพื่อเป็นแนวทางในการขยายฐานลูกคา้โดยการปรับปรุงธนาคารบน

อินเทอร์เน็ตเพื่อตอบรับความตอ้งการของลูกคา้หลากหลายกลุ่ม 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการบริหารและการตลาดเพื่อ

ความไดเ้ปรียบกบัคู่แข่งขนั 

4.  เป็นแนวทางให้บุคคลหรือธนาคารต่างๆ ท่ีสนใจนําไปใช้ประโยชน์

ต่อไป 

สมมติฐานของการวจัิย  

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบด้วย เพศ, อายุ, 

การศึกษา, อาชีพ, รายได,้ สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

ธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตก

แต่งกนั 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบด้วย ด้าน

ผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, ด้านช่องทางการให้บริการ, ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มี

ความสัมพนัธ์ต่อลูกคา้ในการตดัสินใจใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกแต่งกนั 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบด้วย พฤติกรรมผูบ้ริโภคและความ

ไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกแต่งกนั 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน)  

ราคา หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการหรือมูลค่าท่ีคิดเป็นเงินท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามซ่ึงเป็นประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใช้บริการธนาคารบน

อินเทอร์เน็ต 

ช่องทางการให้บริการ  หมายถึง สถานท่ีท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามซ่ึงเป็น

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สามารถสมคัรและใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตได ้ 

 การส่งเสริมทางการตลาด หมายถึง  กระบวนการทางดา้นการติดต่อส่ือสาร

ทางการตลาดระหว่างลูกคา้ของธนาคาร ธนาคาร และผูเ้ก่ียวขอ้งในกระบวนการใช้

บริการ เพื่อเป็นการใหข้อ้มูล การชกัจูงใจ หรือตอกย ํ้าเก่ียวกบัธนาคารบนอินเทอร์เน็ต

และภาพลกัษณ์ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) รวมทั้งเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงความเช่ือ ทศันคติ ความรู้สึก และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อธนาคาร

บนอินเทอร์เน็ต 

 พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูใ้ช้บริการแต่ละ

บุคคลในการค้นหา การเลือกซ้ือ การใช้ การประเมินผล หรือจดัการกบัสินคา้และ

บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงผูใ้ช้บริการคาดว่าจะสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของตนเองได ้

ความไว้วางใจ หมายถึง ความเช่ือมัน่ในธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารบนอินเทอร์เน็ต  หมายถึง บริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) ท่ีอาํนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเก่ียวกับการทาํธุรกรรมทางการเงิน

ประเภทต่างๆ ของธนาคารผา่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไดทุ้กท่ี ตลอด 24 ชัว่โมง 

อนิเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือค่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยง

เคร่ือข่ายคอมพิวเตอร์จาํนวนมากทัว่โลกเขา้ดว้ยกนั ทาํให้บุคคลต่างๆ ท่ีใชเ้ครือข่ายน้ี
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สามารถติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนัในทุกๆดา้น ไดอ้ยา่งรวดเร็วในทุก

รูปแบบ 

ผู้ ใช้บริการ หมายถึง ลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน)ในเขต

กรุงเทพมหานคร   ท่ีใชบ้ริการหรือเคยใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต 

 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 

 

  2. แนวคิดและทฤษฎี 

 ในการศึกษาวิจยั เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการธนาคาร

บนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยั

ไดน้าํแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยสรุปแนวคิดไดด้งัน้ี 

 
ป�จจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- การศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได้ 

- สถานภาพ 

ส่วนประสมทางการตลาด 

- ด้านผลิตภัณฑ์ 

- ด้านราคา 

- ด้านช่องทางการให้บริการ 

- ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

 

ป�จจัยอื่นๆ 

- พฤติกรรมผู้บริโภค 

- ความไว้วางใจ 

 

การตัดสินใจ 

ใช้บริการธนาคารอินเทอร์เน็ตของ

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ตวัแปรตาม 

ตวัแปรอิสระ 
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ฟิลิปส์ ค็อตเลอร์ (Philip Kotler, 2003: 16) ส่วนประสมทางการตลาด เป็นตวั

แปรท่ีสามารถควบคุมไดใ้นทางการตลาด หมายถึง การสนองความตอ้งการเป็นตวั

แปรท่ีสามารถควบคุม และสามารถสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหพ้ึงพอใจ 

แลมบ,์ แฮร์ และแมคดาเนียล (พิบูล ทีประปาล, 2545: 42; อา้งอิง lamb; Hair 

& McDaniel) ไดใ้ห้นิยามของส่วนประสมการตลาดไวว้่า ส่วนประสมการตลาด 

หมายถึง การนาํกลยุทธ์กบั ผลิตภณัฑ์ การจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด และการ

กาํหนดราคามาประสมกนัเป็นหน่ึงเดียว จดัทาํข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อก่อให้เกิดการ

แลกเปล่ียนกบัตลาด เป้าหมาย และทาํใหเ้กิดความ พึงพอใจซ่ึงกนัและ กนัทั้งสองฝ่าย 

ฟิลิปส์ ค็อตเลอร์ (Philip Kotler, 1998) การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือ

ปฏิบติัการใด ๆ ท่ีกลุ่มบุคคลหน่ึงสามารถนาํเสนอใหอี้กกลุ่มบุคคลหน่ึงซ่ึงไม่สามารถ

จบัตอ้งได ้ไม่ไดส่้งผลของความเป็นเจา้ของส่ิงใด โดยมีเป้าหมายและความตั้งใจใน

การส่งมอบบริการอนันั้น ทั้งน้ีการกระทาํดงักล่าวอาจจะรวมหรือไม่รวมอยูก่บัสินคา้

ท่ีมีตวัตนได ้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539: 3) ไดใ้ห้ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภค (consumer 

behavior)หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลทาํการคน้หา (searching) การซ้ือ (purchase) 

การใช ้(using) การประเมินผล (evaluating) และการใชจ่้าย (disposing) ในผลิตภณัฑ์

และบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา หรืออาจหมายถึง

กระบวนการตดัสินใจ และลกัษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเม่ือทาํการประเมินผล 

(evaluating) การจดัหา (acquiring) การใช ้(using) และการใชจ่้าย (disposing) เก่ียวกบั

สินคา้และบริการ 

(สุภาภรณ์ พลนิกร, 2548, หนา้ 276) การตดัสินใจของผูบ้ริโภค หมายถึง การ

เลือกผลิตภณัฑ์หรือบริการหน่ึงๆ จากทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่ ซ่ึงการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคอาจเป็นการเลือกดว้ยเหตุผลหรือไม่มีเหตุผล โดยอาจเร่ิมมาจากปัญหาเดียว

หรือหลายๆ ปัญหาท่ีผูบ้ริโภคประสบอยู่ และมีระดับความเก่ียวพนั (Involvement 

Level) ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ตามสถานการณ์ โดย

แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 1. การตดัสินใจตามความเคยชิน 2. การตดัสินใจท่ีจาํกดั 3. การ

ตดัสินใจท่ีกวา้งขวาง  
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เสรี วงษ์มณฑา (2542) การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้เปรียบเสมือน

บนัไดท่ีพาเราไปสู่ความสําเร็จ ความไวว้างใจก็มีความสําคญัเปรียบไดก้บับนัไดขั้น

แรก จากการได้พูดคุยกับบรรดานักขายมือโปรถึงปัจจัยท่ีทาํให้พวกเขาประสบ

ความสาํเร็จ คาํตอบท่ีไดย้นิอยูเ่สมอคือ การสร้างความไวว้างใจ 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 254-255) ไดก้ล่าวว่า การดาํรงชีวิตของมนุษยจ์ะ

รวมกนัเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีกฎเกณฑ์ท่ีทุกคนในกลุ่มพึงถือปฏิบติั พฤติกรรมของ

แต่ละคนในกลุ่มจึงเป็นไปในทาํนองเดียงกนั ไม่เพียงแต่เท่านั้น เม่ือกลุ่มสังกดัชั้นทาง

สังคมและวฒันธรรม พฤติกรรมของบุคคลในวฒันธรรมเดียวกัน ก็จะมีรูปแบบท่ี

เรียกว่า “ทาํนองเดียวกนั” เช่นกนั บุคคลซ่ึงเป็นสมาชิกของกลุ่มชั้นทางสังคมและ

วฒันธรรม จากวฒันธรรมจะพฒันาแบบแผนของการดาํรงชีพหรือใชชี้วิต ตลอดจนถึง

แบบแผนของการบริโภคข้ึนมาเพื่อใชใ้นสังคมแบบหรือแบบแผนดงักล่าว เราเรียกวา่ 

แบบของการใชชี้วติ (Lifestyle) 

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธนาคารบน

อินเทอร์เน็ตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง

เป็นการวจิยัเชิงปริมาณโดยศึกษาคน้ควา้จากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีตวัแปรคือ 

ตวัแปรอิสระ  

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ, รายได ้และ

สถานภาพ 

2. ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง

ทางการใหบ้ริการ และการส่งเสริมการตลาด 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย พฤติกรรมผูบ้ริโภคและความไวว้างใจ 

ตวัแปรตาม  

 คือ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครเ 
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 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ระชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคย

ตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดย

ไดใ้ช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบทราบจาํนวนประชากร แทนค่าในสูตร 

(1) ของ Yamane (1967)  ดงัน้ี 

   

  สูตร      n    =                                  - - - - - - - - - - - - -  (1) 

 

ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีคาํนวณได้เท่ากับ 400  ดังนั้นจึงทาํการเก็บกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง จากประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยตดัสินใจใช้

บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) เป็นจาํนวน

ทั้งส้ิน 400 คน โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
 

กลุ่มตวัอย่าง 
จาํนวนสาขา 1 ที่

เป็นตวัแทน 

จาํนวนตวัอย่าง / 1 

สาขา  
จาํนวนตวัอย่าง 

  กลุ่มกรุงเทพกลาง 2 50 100 

  กลุ่มกรุงเทพใต ้ 2 50 100 

  กลุ่มกรุงเทพเหนือ 1 50 50 

  กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก 1 50 50 

  กลุ่มกรุงธนเหนือ 1 50 50 

  กลุ่มกรุงธนใต ้ 1 50 50 

  รวม 6 กลุ่มตวัอย่าง   8 50 400 

หมายเหตุ : จาํนวนสาขา1 คือ ศูนยธุ์รกิจของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

)ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั 

โดยสถิติท่ีใชใ้นการอา้งอิงคือ 

          สถิติพรรณนา : 

Frequency   :  เพศ, อาย,ุ การศึกษา, อาชีพ, รายได,้ สถานภาพ 

 1 + N( E ) 

 

  N  
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             Descriptive  :  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค,  

 ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ, การตดัสินใจทาํธุรกรรมทางการ   

 เงินบธนาคารอิเล็คทรอนิกส์ 

          การทดสอบสมมุติฐาน :  

 ANOVA (t-test, F-test) 

 Regression Analysis (RA) 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

1. เพศ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง โดยมีเพศ

ชาย คิดเป็นร้อยละ 54 และมีเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 46 

2. อายุ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 56 รองลงมาคือช่วงอาย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 26 

3. รายได้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมามีรายไดต้่อเดือน 30,001-45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

22 

4. การศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิด

เป็นร้อยละ 59 รองลงมามีระดบัการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 26 

5. สถานภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 

71 รองลงมามีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 28 

6. อาชีพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิด

เป็นร้อยละ 61 รองลงมาคืออาชีพพนกังานรัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 19 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ ความสะดวกรวดเร็ว เป็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์

ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือความปลอดภยัในการทาํ

รายการ คือ ส่วนการเสนอขอ้มูลท่ีทนัสมยัใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด  

2. ปัจจยัดา้นราคา พบวา่ อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการชาํระค่าสินคา้และ

บริการ เป็นปัจจยัดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือ



106 
 

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

อตัราค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างบญัชี ส่วนค่าธรรมเนียมการเรียกดูขอ้มูล

รายการเดินบญัชียอ้นหลงั (Statement) ใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด  

3. ปัจจยัดา้นช่องทางการใหบ้ริการ พบวา่ การท่ีสามารถทาํรายการไดต้ลอด 

24 ชัว่โมง เป็นปัจจยัดา้นช่องทางการให้บริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญั

มากท่ีสุด รองลงมาคือมีความสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการ ส่วนการท่ีสามารถสมคัรใช้

บริการไดจ้ากสาขา    ทัว่ประเทศใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด พบวา่ การยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรก

เข้าและรายปี เป็นปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสําคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือการแนะนาํบริการจากพนกังาน/Call Center ของ

ธนาคาร ส่วนการแจกของท่ีระลึกเวลาท่ีสมคัรใชบ้ริการใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด  

ปัจจยัอ่ืนๆ และความไวว้างใจของกลุ่มตวัอยา่ง 

4. ปัจจยัด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัการไดท้ดลองและใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆมากท่ีสุด รองลงมาคือ ธนาคาร

บนอินเทอร์เน็ตสามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้ตนเองและธุรกิจ ซ่ึงมีความตอ้งการ

ใกลเ้คียงกนัคือ 0.25 

5. ปัจจัยด้านความไว้วางใจ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัความเช่ือมัน่วา่สามารถใชง้านไดทุ้กเวลา รองลงมาคือ ความเช่ือมัน่วา่

สามารถเขา้ใช้บริการไดห้ลายช่องทาง เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ และความไวว้างใจ

ในธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

6. ปัจจยัด้านการตดัสินใจใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัมีการทาํธุรกรรมทางการเงินนอกเวลาทาํ

การของธนาคารมากท่ีสุด และรองลงมาคือ ความสะดวกรวดเร็วในการทาํธุรกรรมแต่

ละคร้ังมีส่วนในการตดัสินใจใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีความตอ้งการ

ใกลเ้คียงกนั คือ 0.02 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ปัจจยั ค่านยัสาํคญั 
เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.903   

อาย ุ 0.688   
รายได ้ 0.026   

การศึกษา 0.851   
สถานภาพ 0.945   
อาชีพ 0.675   
ผลิตภณัฑ ์ 0.000   

ราคา 0.005   

ช่องทางการใหบ้ริการ 0.000   

การส่งเสริมทางการตลาด 0.971   
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 0.002   

ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 0.341   
 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ผลจากการวจิยัในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายได ้ดงัต่อไปน้ี 

ด้านลกัษณะส่วนบุคคลจากการศึกษาวจิยัดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ ปัจจยั

ส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารบน

อินเทอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนัคือ ดา้นรายได ้

ด้านรายได้ พบว่าผูใ้ช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายไดต่้อเดือน 45,000 บาทข้ึนไป มีการ

ตดัสินใจในการใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัน้ีได้
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สอดคลอ้งกบัทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538 : 41) กล่าววา่ 

ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ รายได ้

เ ช้ือชาติตลอดจนภูมิหลังของครอบครัวเป็นปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อทัศนคติและ

พฤติกรรมของบุคคล โดยมีรายงานหลายเร่ืองท่ีไดพ้ิสูจน์แลว้วา่ฐานะทางสังคมและ

เศรษฐกิจนั้น มีอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมของคน  

ด้านส่วนประสมทางการตลาดจากการศึกษาวิจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาด พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดของธนาคารบนอินเทอร์เน็ต ท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) คือ ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา และดา้นช่องทางการใหบ้ริการ  

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู ้ใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครมีการตดัสินใจใช้ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงผล

การศึกษาวิจยัน้ีไดส้อดคลอ้งกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคของค็อตเลอร์ 

และ อาร์มสตรอง (Kotler & Armstrong, 1993, p. 104 - 105) ซ่ึงจากผลการศึกษา

พบว่าในกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินค้า และบริการของผูบ้ริโภคประกอบด้วย 5 

ขั้นตอนดว้ยกนั โดยดูจากคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ เช่น ดูจากภาพถ่าย คุณภาพ 

ความยากง่ายของการใช้ ขนาด รูปร่าง และคุณสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏ เช่น การใช้

บริการธนาคารก็ดูจากการนาํเทคโนโลยีมาอาํนวยความสะดวกในการให้บริการลูกคา้ 

จาํนวนสาขา ทาํเลท่ีตั้ง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการตดัสินใจ นอกจากนั้นผลการ

ศึกษาวจิยัน้ีไดส้อดคลอ้งกบัรูปแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2547 : 

129) โดยได้ศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํให้เกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กล่าวคือ 

จุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ท่ีทาํให้เกิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุ้นผ่านเขา้มาใน

ความรู้สึกของผู ้ซ้ือ ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดํา และผู ้ผลิตหรือผู ้ขายไม่สามารถ

คาดคะเนไดค้วามรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ โดยจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ แลว้จะมี

การตอบสนองของผูซ้ื้อ หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ โดยมีส่ิงกระตุน้ความตอ้งการ

ผูบ้ริโภค ท่ีอยู่ภายนอกซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควบคุมไม่ได้ เช่น ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลย ี

(Technological) เป็นตน้  
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ด้านราคา พบว่า ผูใ้ช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครมีการตัดสินใจใช้บริการธนาคารบน

อินเทอร์เน็ตโดยค่าธรรมเนียมการเรียกดูขอ้มูลรายการเดินบญัชียอ้นหลงั (Statement) 

มีผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ช้บริการ ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัน้ีไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยั

ของบริษทัศูนยว์ิจยัไทยพาณิชย ์จาํกดั (2543) ท่ีไดท้าํการวิจยัเร่ือง แผนกลยุทธ์ของ

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ดา้นการบริการแบบอินเทอร์เน็ตแบงคก้ิ์ง ซ่ึงจาก

ผลการศึกษาพบว่า การบริการในอินเทอร์เน็ต แบงค์ก้ิงท่ีผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตให้ความ

สนใจมากท่ีสุด คือ ดา้น Banking Service ไดแ้ก่ การสอบถามยอดบญัชี Bill Payment 

โอนเงินและสอบถามขอ้มูลทางการเงิน 

ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ผูใ้ช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครมีการตดัสินใจใช้บริการ

ธนาคารบนอินเทอร์เน็ตเน่ืองจากเห็นวา่ มีความสะดวกในการเขา้ใช้บริการ, ขั้นตอน

การสมคัรสมาชิกและการอนุมติัเป็นไปดว้ยความง่ายและรวดเร็ว, สามารถทาํรายการ

ได้ตลอด 24 ชัว่โมง, สามารถสมคัรใช้บริการไดจ้ากสาขาทัว่ประเทศ และสามารถ

สมคัรใชบ้ริการทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารได ้ซ่ึงผลการศึกษาวจิยัน้ีไดส้อดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ รศ.ดร.พรทิพย ์เกยรุานนท.์ (จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบบัท่ี 

1. 2552) พบว่า การให้ความสะดวกสบาย (Comfort) หรือ ความสอดคล้อง 

(Compatibility) ความเอาใจใส่ลูกคา้จะทาํใหลู้กคา้รู้สึกถึงความสะดวกสบาย ยงัผลให้

ลูกคา้รู้สึกดี อบอุ่น มัน่ใจ และมัน่คงท่ีได้รับการบริการ ลูกคา้มกัจะประเมินความ

สะดวกสบายจากการได้รับบริการท่ีดีจากบริษทั  และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัเร่ือง 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแนวทางในการใช้งานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ของศุภมาส ชาญธวชัชยั (2549) ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่า 

การให้บริการของธนาคารโดยเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงและเพิ่มช่องทางการ

ใหบ้ริการ สามารถสร้างความพึงพอใจใหผู้ใ้ชบ้ริการได ้

ด้านปัจจัยอืน่ๆจากการศึกษาวจิยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ พบวา่ ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) คือ ปัจจยัดา้นพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค 
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ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า เร่ืองของกระแสการใช้บริการธนาคารบน

อินเทอร์เน็ตมีผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ช้บริการ ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัน้ีไดส้อดคลอ้ง

กบัแนวคิดของอดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 254-255) โดยไดก้ล่าวว่า การดาํรงชีวิตของ

มนุษย์จะรวมกันเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีกฎเกณฑ์ท่ีทุกคนในกลุ่มพึงถือปฏิบัติ 

พฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่มจึงเป็นไปในทาํนองเดียงกนั ไม่เพียงแต่เท่านั้น เม่ือ

กลุ่มสังกดัชั้นทางสังคมและวฒันธรรม พฤติกรรมของบุคคลในวฒันธรรมเดียวกนั ก็

จะมีรูปแบบท่ีเรียกวา่ “ทาํนองเดียวกนั” เช่นกนั บุคคลซ่ึงเป็นสมาชิกของกลุ่มชั้นทาง

สังคมและวฒันธรรม จากวฒันธรรมจะพฒันาแบบแผนของการดาํรงชีพหรือใชชี้วิต 

ตลอดจนถึงแบบแผนของการบริโภคข้ึนมาเพื่อใชใ้นสังคมแบบหรือแบบแผนดงักล่าว 

เราเรียกวา่ แบบของการใชชี้วติ (Lifestyle) 

6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 1. จากการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดต่้อเดือน 45,001 บาทข้ึนไป มี

การตัดสินใจในการใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด โดยมีปัจจัยด้าน

ผลิตภณัฑ์ ราคาและช่องทางการให้บริการท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจตามพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคของลูกคา้ ดงันั้นธนาคารควรนาํผลการวิจยัคร้ังน้ีวางกลยุทธ์ทางการตลาด

เพื่อตอบรับลูกคา้ให้ตรงความตอ้งการและลกัษณะการดาํเนินชีวิต รวมถึงการออก

บริการช่องทางใหม่ๆ เพื่อตอบรับกลุ่มลูกค้ากลุ่มน้ีพร้อมทั้งหาวิธีขยายฐานลูกค้า

เพิ่มข้ึน 

 2. จากการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ เห็นได้ว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้ต่อ

เดือน 45,001 บาทข้ึนไป มีการตดัสินใจในการใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตมาก

ท่ีสุด ซ่ึงถือว่าเป็นผูท่ี้มีระดบัรายไดสู้งในประเทศไทย ดงันั้นธนาคารควรขยายฐาน

ลูกคา้ โดยการแนะนาํและเพิ่มช่องทางการเขา้ถึงผลิตภณัฑ์ให้ง่ายในการใช้บริการ

ธนาคารบนอินเทอร์เน็ตให้กบัผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้ ํ่าลงมา ซ่ึงเป็นประชากรส่วนใหญ่

ของประเทศไทย 
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 3. ธนาคารท่ีใหบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตจะตอ้งให้ความสําคญักบัความ

ปลอดภยัในการทาํรายการและขอ้มูลทางการเงินของลูกคา้ท่ีใช้บริการอย่างยิ่งและ

พฒันาระบบความปลอดภยัอยา่งสมํ่าเสมอ  

 4. เน่ืองจากรูปแบบการให้บริการท่ีทนัสมยัและการบริการท่ีหลากหลายเป็น

ปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้ลูกค้ามีการตดัสินใจในการใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต 

ธนาคารจึงสามารถปรับโฉมหน้าเว็บไซต์ให้ทนัสมยัและใช้งานง่าย เพื่อขยายฐาน

ลูกค้าจากกลุ่มผู ้ท่ีมีรายได้สูงไปสู่กลุ่มอ่ืนๆ เช่น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และผู ้

ประกอบธุรกิจ เป็นตน้ 

 5. เน่ืองจากค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งค่าธรรมเนียมการเรียกดูขอ้มูลรายการเดินบญัชียอ้นหลงั (Statement) ซ่ึงโดย

ปกติจะไม่มีค่าธรรมเนียมหากลูกค้าทาํรายการท่ีธนาคารด้วยตนเอง ซ่ึงปัจจุบัน

ธนาคารยกเวน้ค่าธรรมเนียมดงักล่าวจากการใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเห็น

ว่าเหมาะสมแล้วและควรขยายระยะเวลาการยกเวน้ค่าธรรมเนียมประเภทน้ีออกไป

ก่อน ในช่วงการขยายฐานลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 6. เน่ืองจากสภาพสังคมในปัจจุบนัมีความเร่งรีบและตอ้งการความสะดวก

มากท่ีสุดทาํใหก้ารใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตเป็นอีกช่องทางการให้บริการของ

ธนาคาร โดยความสะดวกในการเขา้ใช้บริการ, ขั้นตอนการสมคัรสมาชิกและการ

อนุมติัเป็นไปด้วยความง่ายและรวดเร็ว, สามารถทาํรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง, 

สามารถสมคัรใช้บริการได้จากสาขาทัว่ประเทศ และสามารถสมคัรใช้บริการทาง

อินเทอร์เน็ตของธนาคารได้ เป็นปัจจยัท่ีทาํให้ลูกคา้มีการตดัสินใจในการใช้บริการ

ธนาคารบนอินเทอร์เน็ต ดังนั้นธนาคารจึงควรให้ความสําคญักบัความเสถียรของ

ระบบเพื่อป้องกนัปัญหาท่ีขดัขอ้งระหว่างการทาํธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมงและ

ฝึกอบรมพนกังานของธนาคารแต่ละสาขาให้มีความพร้อมในการให้บริการสมคัรใช้

และใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัธนาคารบนอินเทอร์เน็ตได ้

 7. ปัจจุบนัผูบ้ริโภคได้รับอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการตาม

กระแสของคนส่วนใหญ่ในสังคม ทั้งน้ีกระแสการใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตมี

ผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด ดงันั้นธนาคารควรมีกิจกรรมท่ีสอดคลอ้ง
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กบัการเติบโตของเทคโนโลยีในปัจจุบนัหรือปรับภาพลกัษณ์ของธนาคารให้ทนัสมยั 

และสร้างกระแสการใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตใหเ้ป็นท่ีนิยมในสังคมไทย 

ข้อเสนอแนะสําหรับทาํการทําวจัิยคร้ังต่อไป  

 1. จากการสํารวจกลุ่มตวัอย่างเฉพาะกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

นั้น เพื่อเป็นแนวทางในการเร่ิมตน้สําหรับการพฒันาธุรกิจ สําหรับการสํารวจคร้ัง

ต่อไปควรจะขยายพื้นท่ีในการวจิยัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีทัว่ถึงและครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

 2. จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไดท้ราบโดยภาพรวมว่า ปัจจุบนัมีผูใ้ช้บริการ

ธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต โดยมีปัจจยัดา้นต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจและพบว่าการส่งเสริมทางการตลาดและความไวว้างใจนั้นมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจอยูใ่นเกณฑ์ท่ีค่อนขา้งตํ่า ดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาให้ลึกลง

ไปในปัจจยัอ่ืนๆด้านการส่งเสริมทางการตลาดและความไวว้างใจ เพื่อให้ทราบถึง

ขอ้เทจ็จริงและสาเหตุของปัญหาในปัจจุบนัท่ีมีประชากรจาํนวนไม่มากนกัท่ีตดัสินใจ

และไวว้างใจในการใช้ใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการเงินฝากกบัธนาคาร 

ซีไอเอม็บี ไทย ใน จังหวดัสมุทรปราการ 

กรณีศึกษา : ผู้ใช้บริการเงินฝากใน จังหวดัสมุทรปราการ 

(MARKETING MIX FACTORS AFFECTING DECISION MAKING IN 

SELECTING DEPOSIT SERVICE OF CIMB THAI PUBLIC COMPANY 

LIMITED IN SAMUT PRAKARN PROVINCE ) 

พรพิรุณ พิทกัษก์ุล 1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

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

บทคัดย่อ 
วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากกบัธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ใน จงัหวดั

สมุทรปราการ (1) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ ทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลใน

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝาก   (2)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ทางดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝาก  (3)  เพื่อศึกษาความ

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านอ่ืนๆ ของสถาบนัเงินฝากท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการเงินฝาก  

การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาเป็นกลุ่มท่ีนบัไม่ไดซ่ึ้ง ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่ม

แบบเจาะจงเพื่อใหไ้ดล้กัษณะประชากรท่ีมีความหลากหลายโดยขอความร่วมมือ 
จากผูใ้ชบ้ริการเงินฝากธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ในจงัหวดัสมุทรปราการ 

 

_______________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รังสิต 
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โดยสุ่มกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 

แบบสอบถามปลายปิด การวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ีใช้โปรแกรมสําเร็จเชิงสถิติ

ดาํเนินการวิเคราะห์โดยใชค้่าสถิติตามลกัษณะของขอ้มูลคือ การใช้สถิติเชิงบรรยาย

เพื่อทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และ ค่าสถิติท่ีใช้ในการ

ทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ กับ ตวัแปรตามผล

การศึกษาสรุปไดว้า่ 

1. จากการศึกษาวิจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมี

อิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝาก 

2. จากการศึกษาวิจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบว่าส่วนประสมทาง

การตลาดของการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ใน จงัหวดั

สมุทรปราการ คือ พนกังาน 

3. จากการศึกษาปัจจยัด้านอ่ืนๆพบว่า ภาพลกัษณ์ของธนาคาร และความ

จงรักภกัดี และความซ่ือสัตยน์ั้นมีอิทธิพลมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงิน

ฝาก 

คาํสาํคญั :  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด , การตัดสินใจ , ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

ใน จังหวดัสมุทรปราการ 

Abstract 

 

The purposes of this independent study on marketing mix factors affecting 

decision making in selecting deposit service of CIMB Thai Public Company Limited 

in Samut Prakarn Province were to (1) investigate demographic relationship 

influencing selection of deposit service, (2) explore relationship of marketing mix 

affecting decision making in selecting deposit service and (3) examine relationship 

of other factors of deposit agencies influencing selection of deposit service. 

The samples of this study were uncountable.  Purposing sampling was 

conducted to filter various types of population.  Therefore, 400 respondents were 

chosen from total customers who used the deposit service of CIMB Thai Public 
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Company Limited in Samut Prakarn Province.  Close ended questionnaires were 

applied as research tool to collect data.  A statistical package and descriptive 

statistics were performed to analyze general information of the respondents and 

hypothesis test to find out the relationship between independent and dependent 

variables.  The results found that: 

1. Personal factors had an effect on the selection of deposit service, 

regarding to the demographic research. 

2. The marketing mix of decision making in selecting deposit service of 

CIMB Thai Public Company Limited in Samut Prakarn Province was 

the bank’s employees, according to the marketing mix research. 

3. Considering other factors, it was found that brand image brand loyalty 

and trust have people’s decision making in selecting deposit service 

 

KEYWORDS :  MARKETING MIX , DECISION , CIMB THAI  BANK IN 

SAMUTPRAKARN PROVINCE 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัประเทศไทยไดเ้ป็นประเทศอุตสาหกรรมเต็มตวั โดยดูจากตวัเลข

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ คือ GDP  โดยจงัหวดัสมุทรปราการ เป็นจงัหวดัท่ี

มีประชากร และ มีผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (GPP) สูงเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ 

รองจากกรุงเทพมหานคร โดย GPP คือ  ผลิตภณัฑ์มวลรวมของจงัหวดัซ่ึงเป็นส่วน

หน่ึงของ  GDP  ของประเทศ  ท่ีแสดงถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของจงัหวดั โดยใช้

เคร่ืองมือในการเปรียบเทียบภาวะเศรษฐกิจ และ ระดับรายได้ของจงัหวดั ทาํให ้

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดรองรับการพัฒนา และ การขยายตัวจาก

กรุงเทพมหานคร ทั้งในดา้นการผลิต คือ ภาคอุตสาหกรรม และ การกระจายตวัของ

ประชากร โดยภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคท่ีทาํรายไดใ้ห้กบัจงัหวดัสมุทรปราการมาก

ท่ีสุด ดงันั้นจึงทาํให้จงัหวดัสมุทรปราการมีความสําคญั คือ ความไดเ้ปรียบทางดา้น
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ภูมิศาสตร์ท่ีตั้งอยู่ใกล้ศูนยก์ลางของประเทศและยงัเป็นแหล่งวตัถุดิบท่ีนาํเขา้จาก

ต่างประเทศ เป็นคลงัสินคา้ท่ีสาํคญั  

ในปัจจุบนัธนาคารพาณิชย ์เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทสําคญัในการเป็น

ตวักลางของการระดมเงินออมเขา้สู่ระบบการเงิน เพื่อช่วยในการจดัสรรเงินทุน

ระหวา่งภาครัฐกบัภาคเอกชน โดยเป็นตลาดเงินและเป็นแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ของ

ประเทศสําหรับผูป้ระกอบการรายต่างๆ ไดน้าํเงินทุนไปใช้หมุนเวียนจนเกิดพลงั

ขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจ โดยเป็นอาวุธท่ีสําคญัท่ีรัฐบาลใช้ในการกระตุน้เศรษฐกิจ 

โดยสถาบนัการเงินไดมี้บทบาทสําคญัต่อระบบ คือทาํหนา้ท่ีเป็นแหล่งระดมเงินออม 

และ แหล่งให้กู้ท่ีสําคญัท่ีสุดในตลาดการเงิน ซ่ึงในปัจจุบนัการประกอบธุรกิจ

ธนาคารของประเทศไทยมีแนวโนม้การแข่งขนัท่ีทวคีวามรุนแรงมากข้ึนซ่ึง  

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) เดิมช่ือ ธนาคาร ไทยธนาคาร จาํกดั 

(มหาชน) ก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 โดยมีกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ

สถาบนัการเงินเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีสุดของธนาคารมาโดยตลอด จากนั้นเม่ือวนัท่ี 

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 กลุ่มซีไอเอ็มบี โดย CIMB Bank Berhad ไดเ้ขา้เป็นผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ท่ีสุด เป็น ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจในฐานะของ

ธนาคารผูใ้หบ้ริการทางการเงินอยา่งครบวงจร (Universal Bank)  

จากเหตุผล ท่ีกล่าวขา้งตน้ในการศึกษา เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในจังหวดั

สมุทรปราการ เพื่อเป็นประโยชน์ ในการพฒันาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ

ธนาคารใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ 

เลือกใชบ้ริการเงินฝาก 

         2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการเงินฝาก 

       3.เพื่อศึกษาความความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ของสถาบนัเงินฝากท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝาก 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อสามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับปรุงในการกาํหนดส่วนประสม

ทางการตลาดของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ 

             2. เพื่อสามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์

ส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริโภค 

             3. เพื่อสามารถนาํผลในการศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นการกาํหนดส่วนทางการ

ตลาดของธนาคารทาํใหเ้กิดกลยทุธ์ใหม่ท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

สมมติฐานของการวจัิย  

                   สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ , อายุ , อาชีพ ,

รายได ้ , สถานภาพสถานภาพ , การศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้

บริการเงินฝากท่ีต่างกนั 

              สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีประกอบไปด้วย 7P’s มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝาก 

              สมมติฐานที ่3 ปัจจยัดา้นอ่ืนๆสถาบนัการเงินมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการเงินฝาก 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพศ   หมายถึง ลกัษณะทางพนัธุกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม 

 อายุ   หมายถึง ช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานภาพ หมายถึง สถานะทางสังคมของผูต้อบแบบสอบถาม  

ปัจจัยระดับการศึกษา หมายถึง คุณวฒิุทางการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 

อาชีพ  หมายถึง การทาํงานตามสายอาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  หมายถึง รายไดท่ี้ไดม้าจากการทาํงาน 

ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผูท่ี้เคยใชบ้ริการเงินฝากกบัธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ใน 

จ.สมุทรปราการ 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย หมายถึง  เดิมช่ือ ธนาคาร ไทยธนาคาร จาํกดั 
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(มหาชน) จากนั้นเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 กลุ่มซีไอเอม็บี  โดย CIMB Bank 

Berhad  ไดเ้ขา้เป็น ผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีสุดและไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนเป็น

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน  

เงินฝาก หมายถึง เงินท่ีสถาบนัการเงินรับฝากจากประชาชนหรือบุคคลใด 

โดยความผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายเงินคืนแก่ผูฝ้ากเงิน 

ส่วนประสมทางการตลาด คือ  

1.Product=เงินฝาก  

2.Price=ราคา 

3. Place / Distribution = สถานท่ี  

4.Promotion=การส่งเสริมการขาย 

5. People = พนกังาน 

             6. Process = กระบวนการ/การใหบ้ริการ  

             7. Physical Evidence = ลกัษณะทางกายภาพ/ภายนอก 

ภาพลกัษณ์ตราสารสินค้า หมายถึง ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้ 

ความจงรักภักดีต่อสินค้า หมายถึง อารมณ์ หรือ ความประพฤติท่ีซ่ือสัตย ์ 

หรือจงรักภกัดี เป็นส่ิงท่ีมีสาระสาํคญัในแง่ความรู้สึก 

ความไว้วางใจ หมายถึง ความสัมพนัธ์ท่ีมีอยูต่่อกนับน  พื้นฐานของความ 

ไวว้างใจกนัจนกระทัง่ผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจและ ตอบสนองต่อส่ิงนั้น 

การตัดสินใจเลอืกใช้บริการ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการเลือกซ้ือ

บริการโดยบริการนั้นสามารถตอบสนองตรงตามความตอ้งการของบุคคล 
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กรอบแนวความคิด 

                ตวัแปรอิสระ  

                   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

           

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 

- อาย ุ

- รายได ้

- การศึกษา 

- สถานภาพ 

- อาชีพ 

ส่วนประสมทางการตลาด 

- Price 

- Place 

- Product 

- Promotion 

- People 

- Process 

- Physical 

ปัจจยัอ่ืนๆ 
- Brand Image 

- Brand Royalty 

-  Trust 

 

 

 

 

การตัดสินใจเลอืกใช้บริการ

เงินฝากกบัธนาคาร ซีไอเอม็บี 

ไทย 
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2. แนวคิดและทฤษฎี 

 ในการศึกษาวิจยั เร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการเงินฝากกบัธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ใน จงัหวดัสมุทรปราการ” ผูว้ิจยัได้

นาํแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยสรุปแนวคิดไดด้งัน้ี 

Engle,Kollat and Blackwell (1968: 5 อา้งถึงใน ธงชยั สันติวงษ,์2546) ไดใ้ห้

คาํจาํกดัความไวว้า่ “พฤติกรรมผูบ้ริโภคหรือลูกคา้” หมายถึง การกระทาํของบุคคลใด

บุคคลหน่ึง ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้ และบริการ ทั้งน้ีหมาย

รวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยูก่่อนแลว้ และซ่ึงมีส่วนในการกาํหนดใหมี้การ

กระทาํดงักล่าว 

ส่วนประสมทางการตลาด ( Marketing mix ) ของสินคา้นั้นโดยพื้นฐานจะมี

อยู ่4 ตวั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด 

Kotler (2003: 139 ) แต่ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการ จะมีความแตกต่าง

จากส่วนประสมทางการตลาดสินคา้ทัว่ไป กล่าวคือ จะตอ้งมีการเน้นถึงพนักงาน 

กระบวนการใหบ้ริการ และ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพซ่ึงทั้งสามส่วนประสมเป็นปัจจยั

หลักในการส่งมอบบริการ ดังนั้ น ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการจึง

ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

พนกังานกระบวนการใหบ้ริการ และ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ( Payne,1993 อา้งถึงใน 

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2546 : 59-60 )  

สุทธิ ป้ันมา (2535 : 9) ไดอ้ธิบาย ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการบริการของ

ธนาคารกสิการไทย สาขากาฬสินธ์ุ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดี ท่ีชอบ พอใจหรือ

ประทบัใจ ท่ีเกิดข้ึนเม่ือมาใชบ้ริการซ่ึงประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ดา้นพนกังานและการตอ้นรับ 

2. ดา้นสถานท่ีประกอบการ 

3. ดา้นความสะดวกท่ีไดรั้บ 

4. ดา้นขอ้มูลท่ีไดรั้บบริการ 

5. ดา้นระยะเวลาในการดาํเนินการ 
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ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการของธนาคารจึงหมายถึง ความรู้สึก

ของลูกคา้หรือ ความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีชอบ หรือ ท่ีพึงพอใจต่อการให้บริการในดา้น

ต่างๆของธนาคารท่ีเขากาํลงัติดต่ออยูใ่นเวลานั้น 

Millet (1954 :8 อา้งถึงในออ้ยทิพย ์กองสมบติั ,2538 ) ไดใ้ห้รายละเอียด

เก่ียวกบั ความพึงพอใจ ในการให้บริการ ( Satisfactory Service ) หรือความสามารถ

ในการสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูรั้บบริการ โดยการพิจารณาจากองคป์ระกอบ 5 ดา้น 

ความสามารถในการจดับริการให้อย่างยุติธรรม โดยลกัษณะการจดัให้นั้น จะตอ้ง

เป็นไปอย่างสมํ่าเสมอ และ เสมอภาค ( Equitable Service )ความสามารถในการ

จดับริการอยา่งรวดเร็วทนัต่อเวลา ( Timely Service ) ตามลกัษณะของความจาํเป็น

เร่งด่วน ในการให้บริการ และ ความตอ้งการของประชาชนในการให้บริการนั้นแก่

ผูรั้บบริการ ความสามารถในการจดับริการให้เพียงพอแก่ความตอ้งการผูข้อรับบริการ 

(Ample Service ) ความสามารถในการจดับริการอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Service ) 

โดยไม่มีการหยุดชะงกั หรือ ติดขดั ในการให้บริการนั้น ความสามารถในการพฒันา

บริการท่ีจดัให้ทั้งในดา้นปริมาณ และ คุณภาพ ให้มีความเจริญกา้วหนา้ ( Progressive 

Service ) ตามลกัษณะของบริการนั้น เร่ือยไป 

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

 การศึกษาเร่ือง  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการเงินฝากกบัธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ใน จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นการศึกษาถึง

การตดัสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ใน จงัหวดั

สมุทรปราการ ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยศึกษาค้นควา้จากแนวคิดทฤษฎีและ

ผลงานวจิยัท่ึเก่ียวขอ้ง โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล โดยมีตวัแปรคือ 

ตวัแปรอิสระ  

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ 

      2. ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง

ทางการจดั จาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

3.   ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย Brand Image , Brand Royalty และ Trust   
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ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากกบัธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ใน 

จงัหวดัสมุทรปราการ 

เว้น 1 การคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งและไดใ้ชสู้ตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง

แบบทราบจาํนวนประชากร แทนค่าในสูตร (1) ของ Yamane (1967)  ดงัน้ี 

     

                         สูตร      n    =                              - - - - - - - - - - - - -  (1) 

 

n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีคาํนวณได ้

  N    คือ จาํนวนประชากร 

E    คือ ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได ้(allowable error) 
 

โดยสมมติค่าท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และกาํหนดความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได้

ไม่เกิน  + 5% 

 

                                n    =                       

 

                                    n    =            399.20       ~  399 ตวัอยา่ง 

             

 ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีคาํนวณได้เท่ากับ 399  ดังนั้นจึงทาํการเก็บกลุ่มตวัอย่าง

ทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง จากประชากรใน จงัหวดัสมุทรปราการท่ีเคยตดัสินใจเลือกใช้

บริการเงินฝากธนาคารซีไอเอม็บี ไทย ในจงัหวดัสมุทรปราการ เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 400 

คน  

 

 

 

 

 1 + N( E ) 

 

  N  

      1 + 199,783( 0.05 ) 

 

  199,783  
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)ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั 
โดยสถิติท่ีใชใ้นการอา้งอิงคือ 

          สถิติพรรณนา : 

 Frequency   :  เพศ อาย ุรายได ้การศึกษา สถานภาพ อาชีพ 

              Descriptive :  พนกังาน ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย การโฆษณาและการ

ส่งเสริมการขาย  กระบวนการใหบ้ริการ  องคป์ระกอบทางกายภาพ 

ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ ความไวว้างใจ  และ การตดัสินใจ 

          สถิติอนุมาน :  

 ANOVA  ( T-test , F-test ) 

 Regression Analysis  

 

กลุ่มตัวอย่าง จํานวน

สาขา 

จํานวนตัวอย่าง / 1 

เขต 

จํานวนตัวอย่าง 

สาขาสุขสวสัด์ิ 1 45 45 

สาขาพระประแดง 1 45 45 

สาขาสมุทรปราการ 1 45 45 

สาขาปู่ เจา้สมิงพราย 1 45 45 

สาขาถนนสายลวด 1 44 44 

สาขาบ๊ิกซี บางพลี 1 44 44 

สาขาเทพารักษ ์ 1 44 44 

สาขาอิมพีเรียลเวลิด์ิ 

สาํโรง 

1 44 44 

สาขาบางนา-ตราด 1 44 44 

รวม 9 กลุ่มตัวอย่าง 9 44 400 
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4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

  1.  เพศ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุดคิด 

เป็นร้อยละ 54  ส่วนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46 

2. อาย ุพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาย ุ20 - 30  ปี มากท่ีสุด คิดเป็น 

ร้อยละ 36.0 รองลงมาคือ กลุ่มอาย ุ30 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 32.8 และช่วงอายขุอง

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ ตํ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.8 

3. รายได ้พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะมีระดบัรายไดอ้ยูท่ี่ 10,001-20,000  

บาท คิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมา คือ 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.5  และ 

นอ้ยท่ีสุด คือ 40,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.8 

4. การศึกษา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็น 

ร้อยละ 48.5 รองลงมาจบการศึกษา ระดบัมธัยมตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 17.3 และ 

นอ้ยท่ีสุด คือ ปริญญาโท คิดเป็น ร้อยละ8.8 

5. สถานภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด คิดเป็นร้อยละ  

55.3 รองลงมาคือ สมรส คิดเป็นร้อยละ 39.8 และตํ่าท่ีสุดคือ สถานภาพหมา้ย หรือ 

หยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 5.0 

6.   อาชีพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพ เอกชน โดยคิดเป็นร้อยละ 38.3  

รองลงมาคือ รับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 21.3 และท่ีนอ้ยท่ีสุด นกัเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.8 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง 
1. ปัจจยัดา้นพนกังาน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหใ้หค้วามสาํคญั 

กบัความน่าเช่ือถือ และ ไวว้างใจได้ของพนักงานมากท่ีสุด รองลงมา คือ ความรู้ 

ความสามารถของพนักงาน ในการให้คาํแนะนําบริการต่างๆซ่ึงมีความต้องการ

ใกลเ้คียงกนั  

2. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการกบัลูกคา้มากท่ีสุด รองลงคือ 

มีการเสนอขอ้มูลท่ีทนัสมยั เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย  ซ่ึงมีความตอ้งการ

ใกลเ้คียงกนั  
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3. ปัจจยัดา้นราคา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบั 
ค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรม เช่น การโอนเงิน มากท่ีสุด รองลงมา คือ 

ค่าธรรมเนียมในการชาํระค่าบริการ  ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 
4. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ 

ความสาํคญักบัการตกแต่งและความสะอาดของสาขามากท่ีสุด รองลงมาคือ การความ

สะดวกในการติดต่อสอบถาม  ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 
5. ปัจจยัดา้นการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัพนกังานธนาคารใหค้าํแนะนาํ และ คาํปรึกษาอยา่งถูกตอ้ง

รวดเร็ว มากท่ีสุดรองลงมาคือ การมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบับริการใหม่ๆ 

ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 
6. ปัจจยัดา้นปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน 

ใหญ่ให้ความสําคญักับระบบความปลอดภยัของธนาคารมากท่ีสุดคือ 7.48 และ

รองลงมาคือ ระยะเวลาการรอรับการให้บริการ คือ 7.44 ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียง

กนั 
7. ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบกา้นกายภาพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ 

ความสาํคญัความเรียบร้อยความสะอาดสภาพแวดลอ้มภายนอกธนาคาร มากท่ีสุด 

รองลงมา คือ เคร่ืองแบบการแต่งกายพนกังาน   ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 
ปัจจัยอืน่ๆ และการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่าง 

1. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ 

ความสาํคญักบัธนาคารมีการพฒันาสินคา้ และ การใหบ้ริการอยา่งสมํ่าเสมอมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ธนาคารมีระดบัความน่าเช่ือถือ ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 

2.ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ 

ความสาํคญักบัมีความพึงพอใจเม่ือไดรั้บบริการกบัธนาคารมากท่ีสุด รองลงมาคือ มี

ความตอ้งการไดรั้บคาํปรึกษา และ แนะนาํกบัธนาคาร และ มีความพึงพอใจในการท่ี
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ธนาคารมีพนัธมิตร และบริษทัในเครือท่ีเอ้ือต่อสินคา้และการใหบ้ริการ ซ่ึงมีความ

ตอ้งการใกลเ้คียงกนั 

     3.ปัจจยัดา้นความไวว้างใจต่อตราสินคา้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

ให้ความสําคญักบั ความไวว้างใจคุณภาพ ท่ีเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารธนาคารมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ ความไวว้างใจในคุณภาพการให้บริการของพนกังานผูใ้ห้บริการ 

ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกนั 

          4. ปัจจยัดา้นการตดัสินใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญั 
กบัความมัน่คงทางการเงินของธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย มากท่ีสุด รองลงมาคือ ทศันคติ

เก่ียวกบัขอ้ดีขอ้เสียของผลิตภณัฑเ์งินออม  ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจยั ค่านัยสําคญั 
เป็นไปตาม

สมมตฐิาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมตฐิาน 

เพศ 0.76  x 

อาย ุ 0.275  x 

รายได ้ 0.562  x 

การศึกษา 0.189  x 

สถานภาพ 0.006* x  

อาชีพ 0.223  x 

พนกังาน 0.011* x  

ผลิตภณัฑ์ 0.149  x 

ราคา 0.925  x 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.154  x 

การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 0.925  x 

กระบวนการการใหบ้ริการ 0.784  x 

องคป์ระกอบทางกายภาพ 0.620  x 

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 0.000* x  

ความภกัดีต่อตราสินคา้ 0.001* x  

ความซ่ือสัตยต่์อตวัสินคา้ 0.000* x  
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5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
ผลจากการวจิยัในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายได ้ดงัต่อไปน้ี 

ด้านลกัษณะส่วนบุคคล 

จากการศึกษาวิจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า  ปัจจัยส่วนบุคคลของ

ผูใ้ชบ้ริการเงินฝาก ซีอเอ็มบี ไทย ในจงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใน

การเลือกใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัคือ  สถานภาพทางการสมรส  

สถานภาพทางการสมรส พบว่า ผูใ้ช้บริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ใน จงัหวดั

สมุทรปราการ ท่ีมีสถานภาพ โสด มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากมากท่ีสุด และ 

เม่ือพิจารณาถึงด้าน อาชีพ พบว่าผูใ้ช้บริการเงินฝากธนาคาร ซีไอเอ็มบี มีอาชีพ 

พนกังานเอกชน มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากมากท่ีสุด ซ่ึงผลการวิจยัทั้งดา้น 

สถานภาพทางการสมสร และ ดา้นอาชีพ ไดส้อดคลอ้งกบับทความของ Berelson ; & 

Steiner (2534) ไดแ้สดงความเห็นว่า คนเรามีแนวโนม้ท่ีจะดู และ ฟังการส่ือสารท่ี

สอดคลอ้งกบักรอบอา้งอิงทางความคิดของเขา ซ่ึงกรอบอา้งอิงแนวความคิดน้ี หมาย

รวมถึง บทบาท ทางเพศ การศึกษา ความสนใจ และ ความเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆ 

สถานภาพทางสังคมและอ่ืนๆ ท่ีเป็นคุณสมบติัท่ีมีความสําคญัของบุคคลโดยกรอบ

อา้งอิงทางความคิดเหล่าน้ี ทาํให้เกิดความแตกต่างกนัในเร่ืองของความรู้ ความคิด 

ความเช่ือ ทศันคติ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่ือสารของคนตวัแปรทางด้าน

ลกัษณะประชากรศาสตร์  

ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

จากการศึกษาวิจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดของการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ใน จงัหวดั

สมุทรปราการ คือ พนกังาน 

ด้านพนักงาน พบว่า ผู ้ใช้บริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ใน จังหวัด

สมุทรปราการ ในเร่ืองของ ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจไดข้องพนกังานเป็นส่ิงท่ีทาํ

ให้มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากมากท่ีสุด ซ่ึงปัจจยัดา้นบุคคลากรจะช้ีให้เห็น

ถึงคุณภาพในการให้บริการของธนาคารซ่ึงสอดคล้องกบัแนวความคิดคุณภาพการ
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ให้บริการ ( Service Quality ) และ ทฤษฎีของสุทธิ ป้ันมา (2535 : 9) ไดอ้ธิบาย ความ

พึงพอใจของลูกคา้ต่อการบริการของธนาคารกสิการไทย สาขากาฬสินธ์ุ หมายถึง 

ความรู้สึกท่ีดี ท่ีชอบ พอใจหรือประทบัใจ ท่ีเกิดข้ึนเม่ือมาใชบ้ริการซ่ึงประกอบดว้ย 5 

ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ดา้นพนกังานและการตอ้นรับ 

2. ดา้นสถานท่ีประกอบการ 

3. ดา้นความสะดวกท่ีไดรั้บ 

4. ดา้นขอ้มูลท่ีไดรั้บบริการ 

5. ดา้นระยะเวลาในการดาํเนินการ 

ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการของธนาคารจึงหมายถึง ความรู้สึก

ของลูกคา้หรือ ความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีชอบ หรือ ท่ีพึงพอใจต่อการให้บริการในดา้น

ต่างๆของธนาคารท่ีเขากาํลงัติดต่ออยูใ่นเวลานั้น 

ด้านปัจจัยอืน่ๆ 

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากกบั ธนาคาร ซีไอเอม็

บี ไทย คือ Brand Image และ Brand Royalty และ Trust 

เม่ือพิจารณาถึงดา้น Brand Image พบวา่ เร่ืองของ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้

บอกถึงธนาคารมีการพฒันาสินค้าและการให้บริการอย่างสมํ่าเสมอมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากกบัธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในจงัหวดัสมุทรปราการ 

เม่ือพิจารณาถึงดา้น Brand Royalty พบว่าเร่ืองของ มีความพึงพอใจเม่ือไดรั้บบริการ

กบัธนาคาร มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากกบัธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ใน

จงัหวดัสมุทรปราการ เม่ือพิจารณาถึงด้าน Trust พบว่าเร่ืองของมีความไวว้างใจ

คุณภาพท่ีเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารธนาคาร มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการเงิน

ฝากกบัธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทฤษฎี

เก่ียวกบัการตอบสนองการรับรู้ และ เขา้ใจ  ของ Peter & Olsan,(2003:39) กล่าวถึง

การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ พฤติกรรมลูกค้า 
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ส่ิงแวดล้อมของผูบ้ริโภค  และ ปัจจยัภายใน ได้แก่ การรับรู้ และ ความเข้าใจ ซ่ึง

เรียกวา่ วงลอ้วิเคราะห์ผูบ้ริโภค ( The wheel of consumer analysis) องคป์ระกอบใน

วงลอ้ดงักล่าวมี ปฏิกิริยาสัมพนัธ์กนั และ มีอิทธิพลต่อกนัอยา่งต่อเน่ืองไปในแนวทาง

เดียวกนั ปัจจยัดา้น Brand Image , Brand Royalty , Trust  มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง

กนั ทั้ง 3 ดา้นไปในทิศทางเดียวกนั อนัส่งผลต่อการตอบสนองการรับรู้ และ เขา้ใจ 

เพื่อใชใ้นการเปล่ียนทนัคติต่อตราสินคา้ เพื่อทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความชอบ และ เปล่ียน

พฤติกรรมในการซ้ือ  

6. ข้อเสนอ 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

              1.จากการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายได้ในช่วง 40,000-50,000 บาท 

กลุ่มลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรส และกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นท่ีเป็นพนกังานเอกชน เป็นผูท่ี้มี

การตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในจังหวัด

สมุทรปราการ มากท่ีสุด ดงันั้นธนาคารควรนาํผลการวิจยัคร้ังมีไปวาง กลยุทธ์ทาง

การตลาดเพื่อออกผลิตภณัฑ์ต่างๆออกมาเพื่อตอบรับกบัความตอ้งการลูกคา้ไดอ้ย่าง

ตรงจุด โดยรวมถึงการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบรับกลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ีพร้อมทั้งหา

วธีิขยายฐานลูกคา้เพิ่มข้ึน 

              2.จากการศึกษาวิจยัด้านประชากรศาสตร์ จะสังเกตเห็นว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมี

รายไดสู้งเท่านั้นท่ีมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝาก ดงันั้นธนาคารควรมีการขยาย

ฐานลูกคา้ โดยการออกผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความตอ้งการและตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ

ท่ีมีรายไดต้ํ่าลงมา ซ่ึงเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย 

              3.ธนาคารควรมีการจัดอบรม และ พฒันาความรู้ความสามารถ ของของ

พนกังานอย่างสมํ่าเสมอ ทาํให้พนกังานให้มีความรู้ความสามารถในการตอบปัญหา  

และ ใหค้าํแนะนาํในการบริการลูกคา้อยา่งถูกตอ้งแบบมืออาชีพ 

              4.เน่ืองจาก ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย เป็นธนาคารต่างชาติของมาเลเซียท่ีเพิ่งเขา้

มาในประเทศไทย ทาํให้คนไม่รู้จกัช่ือเสียงของธนาคาร ควรมีการทาํการโฆษณา เพื่อ

ทาํใหลู้กคา้และประชาชนทัง่ไปรู้จกั และสร้างความเช่ือมัน่ในตวัธนาคารมากข้ึน 
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              5.ในปัจจุบนัธุรกิจธนาคารมีผูแ้ข่งขนัมากราย เพื่อสร้างความไวว้างใจของ

ผูใ้ช้บริการและประชาชนทั่วไป ดังนั้ น ในสภาวะท่ีมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจ

ธนาคารเช่นน้ีผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ในธุรกิจประเภทน้ีจึง ควร

สร้างส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากข้ึน เพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และ ความ

น่าเช่ือถือ ของธนาคารของตนเอง 

ข้อเสนอแนะสําหรับทาํการทําวจัิยคร้ังต่อไป  

                จากการสํารวจ  ก ลุ่มตัวอย่าง เฉพาะกลุ่มประชากร ในเขตจังหวัด

สมุทรปราการเท่านั้น เพื่อเป็นแนวทางในการเร่ิมตน้สําหรับการพฒันาธุรกิจ สําหรับ

การสํารวจคร้ังต่อไป ควรจะขยายพื้นท่ีในการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีทั่วถึง และ

ครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

1.ด้านผลิตภณัฑ์เงินฝาก ธนาคารควรพฒันาผลิตภณัฑ์ประเภทเงินฝากให้

สอดคล้องกบัความตอ้งการของลูกคา้ให้มากข้ึน มีการออกแบบผลิตภณัฑ์สามารถ

แข่งขนักบัธนาคารอ่ืนได ้

2.ดา้นราคา ธนาคารควรปรับค่าธรรมเนียมในการจดัทาํบตัรเอทีเอ็ม และควร

ออกอตัราดอกเบ้ียท่ีสามารถแข่งขนักบัธนาคารคู่แข่งได ้

            3.ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ ธนาคารควรมีการขยายสาขาใหท้ัว่ถึง และ ครอบคลุม

ทุกพื้นท่ี และ ใกลส้ถานท่ีทาํงานจะทาํใหลู้กคา้ตดัสินใจมาใชบ้ริการมากข้ึน เน่ืองจาก

สะดวกในการใชบ้ริการ 

4.ด้านบุคลากรธนาคารควรมีการฝีกอบรมพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ 

ความสามารถ และ ความชาํนาญในการปฏิบติังาน สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

แม่นยาํ รวมทั้งแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ไดท้นัที 

5.ด้านการสร้างและนาํเสนอละกษณะทางกายภาพ ธนาคารควรมีการสร้าง

สภาวะแวดลอ้มและบรรยากาศภายในให้ดูดีสะอาดเรียบร้อยเพื่อให้ลูกคา้ท่ีรอเขา้รับ

บริการรู้สึกผอ่นคลาย 

6.ดา้นกระบวนการให้บริการ พนกังานผูใ้ห้บริการตอ้งมีความรอบคอบ และ 

ใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบติังานใหม้ากข้ึน 
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7.การศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม คือ ลูกคา้ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี 

ไทย เท่านั้น ดงันั้นควรมีการเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนของลูกคา้ใหม่ ท่ีไม่ใช่ลูกคา้

ของธนาคาร เพื่อให้เกิดความชัดเจน และ สะทอ้นถึงพฤติกรรมของผูฝ้ากเงินท่ีอยู่

ภายนอกธนาคาร 
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ความภักดีต่อองค์กรของพนักงานทีม่ีต่อธนาคารพาณชิย์ขนาดเลก็ในส่วนปฏิบัติการ 

THE LOYALTY OF THE OPERATION LEVEL STAFF  

TO THE SMALL COMMERCIAL BANK 

จุไรรัตน์  แซ่เตียว 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2   

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

 

บทคดัยอ่ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์(1)เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้น

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อองค์กรของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์

ขนาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ(2)เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านความพึง

พอใจในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อองค์กรของพนักงานท่ีมีต่อธนาคาร

พาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ   

ในการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือคือ พนักงานธนาคารใน

เขตกรุงเทพมหานครเฉพาะส่วนปฏิบติัการได้แก่พนักงานท่ีปฏิบติังานในส่วนของ

หน้างาน (Front office) ซ่ึงมีตั้งแต่พนกังานระดบัปฏิบติัการทัว่ไป พนักงานระดบั

ปฏิบติัการอาวุโส พนักงานระดับปฏิบติัการท่ีเป็นหัวหน้างานและพนักงานระดับ

ปฏิบติัการท่ีเป็นผูจ้ดัการ  และเป็นธนาคารพาณิชยข์นาดเล็ก  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเป็นแบบ

ประชากรท่ีนับไม่ได้ (Infinite Population) จาํนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา  

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

² อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยั

รังสิต 
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 (Quota Sampling) และแบบง่าย (Simple Random Sampling)  และใชก้ารวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยการใชส้ถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน และ

ทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติอนุมาน ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ 

1.  ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารมีเพียง

ปัจจยัดา้น การศึกษา และอายุงานเท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกนัต่อความภกัดีต่อองคก์ร

ของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ 

2. ดา้นปัจจยัความพึงพอใจในการทาํงาน พบวา่ ทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบั

ความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ 

คําสําคัญ  : ธนาคารพาณิชย ์, ความภกัดี 

 

Abstract 

 

The objectives of this independent study were (1) to study the difference of 

the demographic which will affect the loyalty of the operation level staff to the small 

commercial bank,  (2) to study the relationship between Job Satisfactions which will 

affect the loyalty of the operation level staff to the small commercial bank 

 

In this study, the samples were Operation staff of Bank in Bangkok. The 

sample was the infinite population, included 400 samples by using convenience 

sampling. The statistical analysis used descriptive statistics (percentage, frequency, 

means, and standard deviation) and inferential statistics (Anova, T-Test, F-Test, and 

Multiple Regression Analysis or MRA) to test hypothesis. The results founded as 

following: 

1. Concerning the demographic factors, founded that only  education and 

years of work of staff that have the difference on the loyalty of the operation level 

staff to the small commercial bank. 
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2. Concerning the Job Satisfactions, founded all factors of job satisfactions 

have the relative to the loyalty of the operation level staff to the small commercial 

bank. 

 

KEYWORD : Commercial Bank , Loyalty 

1. บทนํา 

 ในปีหน่ึง ๆ มีการยา้ยงานเป็นจาํนวนมากของพนกังานธนาคารโดยเฉพาะใน

ระดบัปฏิบติัการ  จนกลายเป็นเร่ืองปกติสาํหรับธนาคาร  โดยเฉพาะในช่วงหลงัยิง่มี

ธนาคารเกิดข้ึนใหม่  การโยกยา้ย เปล่ียนงานก็มีมากข้ึน  ในแต่ละปีธนาคารจะตอ้งรับ

สมคัรบุคลากรเขา้มาทดแทนตาํแหน่งท่ีขาดหายไป หลาย ๆ ธนาคารประสบปัญหา

การขาดแคลนแรงงาน ความภกัดีต่อองคก์รจึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจศึกษาวา่มีปัจจยัใดบา้ง

ท่ีส่งผลใหพ้นกังานเกิดความภกัดีต่อองคก์ร 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1.เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อองค ์ กร

ของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ 

 2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ี

มีผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วน

ปฏิบติัการ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.เพื่อช่วยลดปัญหาการลาออกของพนกังานธนาคาร 

2.เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลและเป็นประโยชน์ในการลดตน้ทุนในการสรรหา     

พนกังานใหม่   

3.เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลและเป็นประโยชน์ในการยกระดบัความพึงพอใจในการ 

 ปฏิบติังานและความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กใน

ส่วนปฏิบติัการ 
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สมมติฐานการวจัิย 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพการ

สมรส ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอายุงานในตาํแหน่ง

ปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์

ขนาดเล็กในส่วนปฏิบติัการท่ีแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีประกอบไปดว้ย 

รายไดแ้ละสวสัดิการ สัมพนัธภาพในองคก์รและสภาพแวดลอ้ม โอกาสความกา้วหนา้

และความมัน่คงในงาน และนโยบายและการบริหารองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัความ

ภกัดีต่อองคก์รของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 

 

  ตัวแปรอสิระ 

 

 

 

 

          ตัวแปรตาม 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 1.1 กรอบแนวความคิดในการวจิยั (Conceptual Framework) 

  

 

 

   ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ตาํแหน่งงาน 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

7. อายงุานในตาํแหน่ง

  

      ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน 

1.    รายไดแ้ละสวสัดิการ 

2.    สัมพนัธภาพในองคก์ร

และ 

สภาพแวดลอ้ม 

3. โอกาสความกา้วหนา้

และความมัน่คงในงาน 

 
 

   
ความภกัดีต่อองคก์รของ

พนกังานท่ีมีต่อธนาคาร

พาณิชยข์นาดเล็ก ใน

ส่วนปฏิบติัการ 
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2. แนวคิด   

 ในการศึกษาความภกัดีต่อองค์กรของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาด

เล็กในส่วนปฏิบติัการ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีในองค์กร   ผูว้ิจยัจะนาํเสนอ

หลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

Alfred Kuhn,1982 ( อา้งถึงใน พจนีย ์ยืนสุข, 2550 : 15)   ให้ความหมายคาํวา่ 

ความจงรักภกัดีเป็นขอ้ผูกมดัทัว่ ๆ ไปท่ีเกิดจากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายไดต้ก

ลงใจอย่างแน่วแน่  ท่ีจะช่วยให้อีกฝ่ายหน่ึงประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวาง ๆ 

ไวห้รือแมก้ระทัง่ในขณะท่ีไม่มีเร่ืองผลประโยชน์ส่วนตวัเขา้มาเก่ียวขอ้งก็ตาม ความ

จงรักภกัดี ก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ในแวข่องความร่วมมือท่ีจะนาํไปสู่การรวมกนัเป็น

หน่ึงเดียว ความจงรักภกัดีในแง่ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงขอ้ผกูมดัสองฝ่าย ไดแ้ก่ การท่ีฝ่าย

หน่ึงยนิดีท่ีจะใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าแก่อีกฝ่ายหน่ึง ในขณะท่ีอีกฝ่ายหน่ึงก็พร้อมท่ีจะ

รับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายมาอยา่งเตม็ท่ี 

Mowday และคณะ (1982) ) (อา้งอิงใน นิธิวดี ไต่วลัย ์, 2551 : 4)   เห็นวา่

ความผูกพนัต่อองค์การ คือการแสดงออกท่ีมากกว่าความจงรักภกัดี (Royalty) 

เพราะวา่เป็นความสัมพนัธ์ท่ีแน่นหนาและผลกัดนัใหบุ้คคลเตม็ใจท่ีจะอุทิศตนเอง เพื่อ

การสร้างสรรคใ์หอ้งคก์ารอยูใ่นสภาพท่ีดีข้ึน 

Barnard (1961: 84) ) (อา้งอิงใน ปิยะฉตัร แวงโสธรณ์ , 2548 : 11)  กล่าวไว้

วา่ ความจงรักภกัดี มีความสําคญัต่อการบริหารงานในองคก์ารเป็นความเต็มใจของ

บุคคล (Individual Willingness) และเป็นปัจจยัท่ีสําคญัในองคก์าร ความเต็มใจของ

บุคคล อาจจะเรียกช่ือท่ีแตกต่างกนั เช่นความจงรักภกัดี (Loyalty) ความเป็นอนัหน่ึง

อนัเดียวกนั(Solidarity) ขวญัและกาํลงัใจ (Esprit de Crops) และความเขม้แข็ง 

(Strength) เป็นตน้ Barnard ได ้

Maslow (1970)  ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Hierarchy of 

needs) ซ่ึงอธิบายถึงความตอ้งการและความพอใจของมนุษยท์ั้ง 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1. ความตอ้งการทางดา้นกายภาพ (Physiological Needs) เป็นลาดบัขั้นท่ีตํ่า

ท่ีสุด เป็นความตอ้งการรพื้นฐานของความตอ้งการทั้งหมด ซ่ึงเป็นความตอ้งการในส่ิง

ท่ีจาเป็นต่อร่างกายและการดารงชีวิต เช่น นํ้ าด่ืม อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม และ
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ยารักษาาโรค Maslow บอกวา่ส่ิงเหล่าน้ีคือส่ิงจาํเป็นสําหรับการมีชีวิตอยู ่หากยงัไม่มี

ส่ิงเหล่าน้ีเราจะยงัไม่นึกถึงความต้องการในขั้นอ่ืนๆ ความตอ้งการพื้นฐานจะเป็น

ส่ิงจูงใจให้เราหาส่ิงเหล่านั้นมา เม่ือได้ตามความต้องการแล้วจึงจะคาํนึงถึงความ

ตอ้งการขั้นอ่ืนๆ ต่อไป  

2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) ประกอบดว้ย ความตอ้งการท่ี

จะปลอดภยัและมัน่คง ตอ้งการอิสระ ความมัน่คง ขจดัความกลวัและความกงัวล ซ่ึง

เป็นความปลอดภยัทั้งด้านร่างกายและจิตใจในดา้นการทาํงาน ความตอ้งการความ

ปลอดภยัทางกาย เช่น มีเคร่ืองมือป้องกนัขณะปฏิบติั งานทางดา้นจิตใจ เช่น มีประกนั

สุขภาพ สัญญาจา้งงาน เป็นตน้  

3. ความตอ้งการการยอมรับหรือความผูกพนั (Acceptance or Affiliation 

Needs) ประกอบด้วย ความตอ้งการเขา้ร่วมกลุ่มและความตอ้งการมีคู่ครอง คนเรา

ตอ้งการการพบปะพูดคุยเขา้ร่วมกลุ่มกบับุคคลอ่ืนในสังคม รวมทั้งตอ้งการมีคนรัก

และเขา้ใจ  

4. ความตอ้งการมีฐานะทางสังคมและรู้สึกวา่ตนมีค่า (Status Needs and Self-

esteem NeedS) เม่ือคนตอ้งการมีสังคมแล้วก็จะตอ้งการมีฐานะทางสังคมท่ีดีกว่า

บุคคลอ่ืนๆ ส่วนการรู้สึกว่าตนมีคุณค่านั้นเป็นความรู้สึกภายในท่ีมีความมัน่ใจและ

รู้สึกว่าตนมีความสามารถ ฐานะทางสังคมมาจากตาํแหน่ง รางวลั การเล่ือนขั้นหรือ

การเพิ่มความรับผิดชอบ การรู้สึกว่าตนมีคุณค่ามาจากการเป็นท่ีรู้จัก ประสบ

ความสําเร็จและน่าเช่ือถือ บางคนเม่ือถึงขั้นน้ีก็เพียงพอแล้ว แต่บางคนต้องการ

มากกวา่นั้น  

5. ความตอ้งการไดรั้บความสําเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-actualization Needs) 

ได้แก่ ความต้องการท่ีจะได้รับความสําเร็จตามความนึกคิด หรือส่ิงท่ีตั้ งความ

ปรารถนาสูงสุดเอาไว ้โดยใชค้วามสามารถทุกๆอยา่งท่ีมีอยู ่คือ การไปให้ถึงศกัยภาพ

สูงสุดท่ีทั้งน้ีแต่ละคนยอ่มมีความรู้สึกนึกคิดแตกต่างกนัไป  

DOGAN (2009 : 423-433)ไดศึ้กษาและวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจในการทาํงานระหว่างพนักงานในเขตเทศบาลAydin และ เขต เทศบาล 

NAZILLI  ซ่ึงผลวิจยัแสดงให้เห็นว่า การจดัการ / รูปแบบประชาธิปไตยของ
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ผูบ้งัคบับญัชา  ระดบัของความชดัเจนในบทบาท สุขภาพ  ความอิสระ การมีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการทาํงาน  ส่ิงอาํนวยความสะดวกและการศึกษา

ฝึกอบรม ความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นปัจจยัหลกัของความพึงพอใจในการ

ทาํงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งรูปแบบการจดัการของหวัหนา้ มีผลต่อความพึงพอใจมากท่ี

สุดแต่หน่ึงในผลท่ีโดดเด่นจากการวิจยัคือตวัแปรองค์กรเช่นการฝึกอบรมการศึกษา

บริการดา้นสุขภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกทางกายภาพ  (ร้อน, เยน็, ไฟ, etc รบกวน) 

เคร่ืองมือสํานกังาน(อุปกรณ์งานวสัดุ ลว้นมีความสําคญัต่อลกัษณะของคน เช่นการมี

ส่วนร่วมในงานและการมีประสิทธิภาพท่ีดีจะเพิ่มความพึง พอใจของพนักงานใน

องคก์ร และส่ิงอ่ืนท่ีน่าสนใจของผลการวิจยัน้ีคือไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างความพึง

พอใจในการทาํงานกบัโปรโมชัน่การคน้หาน้ีคือส่ิงท่ีไดต้รงกนักบับทวิจยัก่อนหน้า 

(ชูกบัเพื่อน)มนัเป็นไปไดว้า่พนกังานอาจจะไม่เห็นโอกาสของโปรโมชัน่จนกวา่จะมี

การกาํหนดโครง สร้างขององคก์ร นอกจากนั้นการคน้พบอาจจะเป็นขอ้ท่ีเท็จจริงท่ีไม่

ค่อยสัมพนัธ์กบัโปรโมชัน่    ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นการคน้หาหลกัคือการกาํหนดอาจมีความ

แตกต่างในเร่ืองอตัราความพึงพอใจความแตกต่างขององคก์รถา้องคก์รท่ีเหมือนกนัมี

ลกัษณะเหมือนกันของความพอใจของพนักงาน  การกาํหนดอตัราความพึงพอใจ

สามารถเปล่ียนได ้การวิจยัแสดงให้เห็นวา่พนกังานทั้งสองแห่งมีความพอใจกบัการ

จ่ายโปรโมชัน่และอิสระในการทาํงาน  ดงันั้นเราจึงแนะนาํวา่ทั้งสองแห่งควรให้ความ 

สําคญัเก่ียวกบัคุณค่าของความพอใจในงานสําหรับพนกังานและองค์กร และพยายาม

เยี่ยมและกาํจดัความไม่พอใจ ซ่ึงมีส่วนในโปรโมชัน่ การจ่าย และอิสระ ตามลาํดบั  

สําหรับผูจ้ดัการเป็นเร่ืองสําคญัท่ีใชก้าํหนดวา่กลยุทธ์ท่ีจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจและ

การผกูมดัของพนกังานในองคก์ร  โดย เฉพาะผูจ้ดัการอาจจะมีเยี่ยมกาํหนดส่ิงสําคญั

ในความพึงพอใจในองค์กรของเขาเอง เพราะว่าผล การวิจัยแสดงให้เห็นว่า การ

กาํหนดกุญแจและอตัราท่ีมีผลกระทบอาจจะเปล่ียนจากองคก์รไปองคก์ร  เช่นวา่  ให้

ผูจ้ดัการเขา้หาจุดอ่อนไม่ใช่ในแต่ละบุคคล แต่เป็นการหาความสัมพนัธ์ของงานกบั

ความพึงพอใจของงาน เช่น เก่ียวกบั สุขภาพ กายภาพ  เป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรม และ

อ่ืน ๆ ดงันั้น อาจจะให้ความสําคญัสําหรับผูต้ดัสินใจถึงกลยุทธ์ในการพฒันาองค์กร

หรือนโยบายเพื่อความพึงพอใจและการผกูมดั 
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จีรนนัท ์ดวงคาํ (2551 : 153-161)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความภกัดีต่อองคก์ร

ของวิศวกรในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิกส์ไดรฟ์ : กรณีศึกษาบริษทัเวสเทิร์น ดิจิตอล 

(ประเทศไทย) จาํกดั  ไดว้ิจยัและศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัความพึง

พอใจในการปฏิบติังานของวิศวกร โดยมีวตัถุ ประสงค์หลกัเพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อความภกัดีต่อองคก์รของวิศวกร และปัจจยัท่ีสามารถช่วยยกระดบัความ

ภกัดีต่อองค์กรของวิศวกรบริษทัเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จาํกัด  ซ่ึงจาก

การศึกษาสรุปได้ว่าระดับความภักดีต่อองค์การของวิศวกรของบริษัทเวสเทิร์น 

ดิจิตอล (ประเทศไทย) จาํกดั อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสรุปดงัน้ี 

  - ผลสรุปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของวิศวกร 

จาํแนกตามระดับตาํแหน่งงานในปัจจุบนั อายุ อายุงาน ระดบัการศึกษา และอตัรา

เงินเดือน พบว่าความภกัดีต่อองค์กรของวิศวกรไม่มีความแตกต่างกนัตามลกัษณะ

ปัจจยัส่วนบุคคล  

-  ปัจจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อองคก์ร

ของวิศวกร  ผลสรุปคือสมการความสัมพนัธ์ท่ีสร้างข้ึนของปัจจยัเก่ียวกบัความพึง

พอใจในการปฏิบติังานดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการและนโยบายและการบริหารองคก์ร 

เป็นปัจจยัท่ีสามารถอธิบายความแปรของความภกัดีต่อองค์กร การมีทศันคติท่ีดีต่อ

บริษทั และความผูกพนัต่อบริษทัได้มากแต่สมการความสัมพนัธ์ของปัจจยัเก่ียวกบั

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานอ่ืน ๆ สามารถอธิบายความแปรของความภกัดีต่อ

องคก์รไดน้อ้ย  จากการศึกษาความสัมพนัธ์ของความภกัดีต่อองคก์รกบัการมีทศันคติ

ท่ีดีต่อบริษัทและความผูกพนัต่อบริษัท พบว่าบทบาทของปัจจัยด้านรายได้และ

สวสัดิการ ความมัน่คงในงาน สัมพนัธภาพในองคก์ร ลกัษณะและสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงานนั้น รายไดแ้ละสวสัดิการ และนโยบายและการบริหารองค์กรมีผลสําคญั

ท่ีสุดต่อความภักดีต่อองค์กรของวิศวกร การศึกษาปัจจัยความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานท่ีมีผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของวศิวกร พบวา่ การท่ีบริษทัให้ความสําคญั

กบัการเพิ่มความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน 

และนโยบายและการบริหารองค์กร สามารถช่วยเพิ่มความภกัดีต่อองค์กรของวิศวกร
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ข้ึนได ้โดยเฉพาะการกาํหนดนโยบายและการบริหารเก่ียวกบัในส่วนของรายไดแ้ละ

สวสัดิการจะสามารถส่งผลใหว้ศิวกรเพิ่มความภกัดีต่อองคก์รได ้ดงัน้ี  

1 )  ปัจจยัดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ  จากการศึกษาความพึงพอใจของวิศวกรดา้น

รายไดแ้ละสวสัดิการสรุปไดว้า่ รายไดแ้ละสวสัดิการมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อ

องคก์รเป็นอยา่งมาก ดงันั้นบริษทัจึงควรเนน้ในส่วนของอตัราเงินเดือนของวิศวกรใน

ปัจจุบนัให้เพิ่มข้ึน รวมถึงสวสัดิการท่ีเป็นตวัเงินและสวสัดิการท่ีไม่เป็นตวัเงินให้

ครอบคลุมให้มากข้ึน เช่น ควรเพิ่มให้มีสวสัดิการให้ครอบคลุมถึงครอบครัวของ

พนักงาน มีโครงการทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานท่ีเรียนดีและมีความ

ประพฤติเรียบร้อย มีเงินช่วยเหลือค่าท่ีพกัอาศยัใหก้บัพนกังาน เป็นตน้  

2) ปัจจยัดา้นความมัน่คงในงาน  ผลวิจยัสรุปวา่ความมัน่คงในงานมีผลต่อความภกัดี

ต่อองคก์รเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะความมัน่คงของบริษทั และความมัน่คงในตาํแหน่ง

งาน  

3) ปัจจยัด้านสัมพนัธภาพในบริษทั  ความพึงพอใจของวิศวกรด้านสัมพนัธภาพใน

บริษทัสรุปไดว้่าสัมพนัธภาพท่ีดีภายในแผนกทั้งหัวหน้างาน และโดยเฉพาะวิศวกร

ดว้ยกนัเอง สามารถทาํใหเ้กิดความภกัดีต่อองคก์รข้ึนไดร้ะดบัหน่ึง   

4)  ปัจจยัดา้นลกัษณะและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ลกัษณะและสภาพแวด ลอ้ม

ในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อองคก์รในระดบัค่อนขา้งสูง ซ่ึงเกิดจาก

ปัจจยัย่อยท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุดคือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของสถานท่ีทาํงาน 

ความทา้ทายของงาน และความเหมาะสมของภาระงานตามลาํดบั  แต่อยา่งไรก็ดีปัจจยั

ดา้นลกัษณะและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานยงัไม่มีผลให้สามารถเพิ่มความภกัดีต่อ

องคก์รของวศิวกรข้ึนได ้

5) ปัจจยัด้านโอกาสความกา้วหน้าในตาํแหน่งงาน   ความพึงพอใจในดา้นโอกาส

ความก้าวหน้าในตาํแหน่งงานก็ไม่มีผลให้วิศวกรมีความภกัดีต่อองค์กรท่ีแตกต่าง

เช่นกนั และไม่มีผลใหส้ามารถเพิ่มความภกัดีต่อองคก์รของวิศวกรข้ึนได ้แต่อยา่งไรก็

ดีโอกาสในการเล่ือนตาํแหน่งหรือระดบัหนา้ท่ีการงาน และการเล่ือนระดบัเงินเดือนก็

มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อองคก์รอยา่งมาก  
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6)  ปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหารองคก์าร  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและการ

กาํหนดแผนนโยบายไม่มีผลให้วิศวกรเกิดความภกัดีต่อองค์กร  แต่บริษทัก็ควรเพิ่ม

ความสําคญัในส่วนอ่ืน ๆ ในกลยุทธ์โดยรวมและโครงสร้างการบงัคบับญัชาโดยรวม

ของบริษทั ซ่ึงมีส่วนช่วยใหส้ามารถเพิ่มความภกัดีต่อองคก์รของวศิวกรข้ึนได ้

นิธิวดี ไต่วลัย ์(2551 : 92-75)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์รของ

พนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) กลุ่มแผนงานเชียงใหม่  ไดว้ิจยัและศึกษา

พบว่า ผลการศึกษาความผูกพนัต่อองค์การ พบว่าระดบัความผูกพนัต่อองค์การของ

พนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) กลุ่มแผนงานเชียงใหม่ อยูใ่นระดบัผกูพนั 

(Engaged) โดยพนักงานมีระดบัความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพนัต่อ

องค์การในด้านองค์การในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นภาวะผูน้าํ ดา้น

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และดา้นงานตามลาํดบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความผกูพนั

ต่อองค์การของพนกังานอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้าํ 

และดา้นองค์การ ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติต่อระดบั

ความผูกพนัต่อองค์การในภาพรวม ได้แก่ ระดับตาํแหน่ง ส่วนปัจจยัด้านเพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และอตัราเงินเดือน ไม่มีความสัมพนัธ์

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

กลัยารัตน์ เวรุเมธา  (2548 : 76-83)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์รของ

พนักงานธนาคารเอเซียศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานใหญ่  รวมทั้งเปรียบเทียงระดบั

ความผูกพนัต่อองค์การตามปัจจยัส่วนบุคคล และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ดา้นลกัษณะงาน และดา้นประสบการณ์ในงานกบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ พนกังานธนาคารเอเซียระดบั 1-10 ท่ีปฏิบติังานประจาํท่ี

ธนาคารเอเซียในสาํนกังานใหญ่ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้วิจยัและศึกษาพบว่า พนักงานธนาคาร

เอเซียในสํานกังานใหญ่ มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ซ่ึงได้แก่ สถานภาพ การสมรสและ

ตาํแหน่งต่างกนั ทาํให้ความผูกพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั ในขณะเดียวกนัปัจจยัดา้น

ลกัษณะงานและประสบการณ์ในงานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การของ



145 
 

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

พนกังานธนาคารเอเซียในสาํนกังานใหญ่ 

วรรณวิไล ศรีปัญญาวิชญ ์(2552 : 49-50) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความผกูพนั

ของพนกังานต่อองคก์ร : กรณีศึกษาธนาคารทหารไทย จาํกดั(มหาชน)  การศึกษาคร้ัง

น้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ ประชากรคือ พนกังานธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

สายปฏิบติัการและบริการท่ีปฏิบติังานท่ีสํานกังานใหญ่ จาํนวน 367 คน กาํหนดกลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 192 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ แบบสอบถาม ไดพ้บวา่  

1) ระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รธนาคารทหารไทย จาํกดั ทั้งในภาพรวม

และรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยมากท่ีสุดคือ ดา้นความรู้สึกยอมรับในค่านิยม

และเป้าหมาย รองลงมาคือด้านความรู้สึกเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือองค์กรให้ประสบ

ผลสาํเร็จตามเป้าหมาย และดา้นความรู้สึกปรารถนาท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์ร 

ตามลาํดบั  

2) พนกังานธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนั มีความ

ผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สึกปรารถนาท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์รแตกต่างกนั  

และพนกังานธนาคารทหารไทย จาํกดั(มหาชน) ท่ีมีอายุงานแตกต่างกนั มีความผกูพนั

ต่อองค์กรด้านความรู้สึกเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือองค์กรแตกต่างกัน  ส่วนพนักงาน

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อตัราเงินเดือน และ

ฝ่ายงานท่ีสังกดั แตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

 การศึกษาเร่ือง  “ความภกัดีต่อองค์กรของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์

ขนาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ”  เป็นการศึกษาถึงความภกัดีต่อองค์กรของพนกังาน

ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก ซ่ีงการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มพนักงานระดับ

ปฏิบติัการทัว่ไป  พนกังานระดบัปฏิบติัการอาวุโส พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีเป็น

หวัหน้างาน และพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีเป็นผูจ้ดัการ ของธนาคารพาณิชยข์นาด

เล็กซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) จึงใช้วิธีการสํารวจโดยใช้

แบบสอบถาม และใช้วิธีการศึกษาคน้ควา้จากหนังสือ, บทความทางวิชาการ และ

เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือพนกังานธนาคารพาณิชย์

ขนาดเล็กท่ีเป็นพนักงานในส่วนปฏิบติัการ  โดยได้แก่ พนักงานระดับปฏิบติัการ
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ทัว่ไป พนกังานระดบัปฏิบติัการอาวุโส พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีเป็นหัวหน้างาน

และพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีเป็นผูจ้ดัการ เฉพาะท่ีสํานกังานใหญ่และสาขาท่ีอยูใ่น

เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใชว้ิธีการคาํนวนกลุ่ม

ตวัอย่างโดยอา้งอิงจาก สูตรการหาค่าจาํนวนตวัอย่างท่ีไม่ทราบขนาดประชากรท่ี

แน่นอน(Infinite Population) ซ่ึงตอ้งเก็บกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 384 ตวัอยา่ง การเลือก

สุ่มตัวอย่างในงานวิจัยคร้ังน้ี ใช้วิธีการสุ่มแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลาย

ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การสุ่มแบบโควตา้ (Quota Sampling) เลือกวิธีกาํหนดโควตา้1 ใน 4 ของ

สาขาท่ีมีในเขตกรุงเทพมหานครของแต่ละธนาคาร  

2.การเลือกตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

และเพื่อป้องกนัการความผิดพลาด จากการตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ ผูว้ิจยัจึง

ไดมี้การสาํรองกลุ่มตวัอยา่งเพิ่มจาํนวน 8 คน ดงันั้นรวมขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน

เท่ากบั 400 คน 

 การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ใชว้ธีิการวดั 2 แบบ ดว้ยกนัคือ  

 3.4.1 การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) แบบสอบถามสําหรับรวบรวม

ขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนไดท้ดสอบความเท่ียงตรงโดยใชก้ารทดสอบ 2 ขั้นตอน คือ  

ทดสอบเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยศึกษาจากงานวิจยั และ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหไ้ดค้าํถามตามวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวกบัการวจิยัในเร่ืองน้ี  

ทดสอบโครงสร้างของแบบสอบถาม (Construct Validity) โดยการนาํแบบสอบถาม

จาํนวน 30ชุด ไปทาํการทดสอบกบักลุ่มเป้าหมายก่อนจะทดสอบจริง  

 3.4.2 การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามจาํนวน 30 

ชุด นาํไปทด สอบกบักลุ่มเป้าหมาย 30 คน เพื่อหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดย

การหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้งภายในของครอนบาช ( Cronbach’s Alpha 

Coefficient) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป spss 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ  สถิติพรรณนา 

(Descriptive Statistics) :  ใช ้Frequency , Descriptive  และสถิติอนุมาน (Inferential 
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Statistics): เพื่อทดสอบสมมติฐานทางการศึกษา ใช ้Anova: ซ่ึงไดแ้ก่  Independent 

Sample T-Test  และ  F-Test และใช ้Multiple Regression Analysis หรือ MRA 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 31-40 

ปี มีสถานภาพโสด  สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี และอยู่ในตาํแหน่งพนักงาน

ระดบัปฏิบติัการทัว่ไป  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท  และมีช่วงอายุงาน

ท่ี 4-6 ปี   

ปัจจยัรายไดแ้ละสวสัดิการ พบวา่พนกังานธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วน

ปฏิบติัการให้ความสําคญัในเร่ืองของ สวสัดิการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่านไดรั้บจากบริษทั

บริษทั เช่น การรักษาพยาบาล  ประกนัภยั ประกนัสุขภาพ  ในระดบัมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ อตัราเงินเดือนท่ีท่านไดรั้บในปัจจุบนั  

ปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพในองคก์รและสภาพแวดลอ้ม พบวา่พนกังานธนาคาร

พาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการให้ความสําคญัในเร่ืองของปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงานในแผนกเดียวกนั ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปฏิสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน 

ปัจจัยด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน พบว่าพนักงาน

ธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการให้ความสําคญัในเร่ืองความมัน่คงของ

บริษทัในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความรู้สึกมัน่คงในการทาํงานของท่าน 

ปัจจยัด้านนโยบายและการบริหารองค์กร พบว่าพนักงานธนาคารพาณิชย์

ขนาดเล็กในส่วนปฏิบติัการให้ความสําคญัในเร่ืองการจูงใจในการทาํงาน เช่น อิสระ

ในการตดัสินใจ หรืออิสระในการทาํงานในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ กลยุทธ์

โดยรวมของบริษทัในการทาํงาน 
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สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 

ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายุงานในตาํแหน่งปัจจุบนัท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็ก

ในส่วนปฏิบติัการท่ีแตกต่างกนั 

 1.ดา้นเพศ ผลการทดสอบพบว่า เพศไม่มีความแตกต่างกนัต่อความภกัดีต่อ

องค์กรของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กในส่วนปฏิบัติการ ท่ีระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

2.ดา้นอายุ ผลการทดสอบพบว่า อายุไม่มีความแตกต่างกนัต่อความภกัดีต่อ

องค์กรของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กในส่วนปฏิบัติการ ท่ีระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

3.ด้านสถานภาพสมรส ผลการทดสอบพบว่า สถานภาพสมรสไม่มีความ

แตกต่างกนัต่อความภกัดีต่อองค์กรของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กใน

ส่วนปฏิบติัการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

4.ดา้นระดบัการศึกษา ผลการทดสอบพบว่า ระดบัการศึกษามีความแตกต่าง

กันต่อความภกัดีต่อองค์กรของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กในส่วน

ปฏิบติัการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

และเม่ือทาํการเปรียบเทียบความแตกต่างโดยจาํแนกปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาเป็นราย

คู่โดยใชว้ิธีScheffe ไม่สามารถจบัคู่ระดบัการศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนัไดเ้น่ืองจาก

ระยะห่างของความแตกต่างมีช่วงท่ีแคบจนเกินไป  

5.ดา้นตาํแหน่งงาน ผลการทดสอบพบว่า ตาํแหน่งงานไม่มีความแตกต่างกนั

ต่อความภักดีต่อองค์กรของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กในส่วน

ปฏิบติัการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

6.ดา้นรายได ้ผลการทดสอบพบวา่ รายไดไ้ม่มีความแตกต่างกนัต่อความภกัดี

ต่อองค์กรของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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7.ดา้นอายงุาน ผลการทดสอบพบวา่ อายุงานมีความแตกต่างกนัต่อความภกัดี

ต่อองค์กรของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

และเม่ือทาํการเปรียบเทียบความแตกต่างโดยจาํแนกปัจจยัดา้นอายุงานเป็นรายคู่โดย

ใชว้ธีิScheffe  พบวา่มีคู่ท่ีแตกต่างกนั 3 คู่ คือ พนกังานท่ีมีอายุงาน 4-6ปี และพนกังาน

ท่ีมีอายุงาน 1-3 ปี โดยพนกังานท่ีมีอายุงาน 1-3 ปี มีความภกัดีต่อองค์กรสูงกว่า

พนักงานท่ีมีอายุงาน 4-6ปี  ส่วนคู่ท่ีสองคือ คือ พนักงานท่ีมีอายุงาน 4-6ปี และ

พนกังานท่ีมีอายุงาน 7-9 ปี โดยพนกังานท่ีมีอายุงาน 7-9 ปี มีความภกัดีต่อองคก์รสูง

กวา่พนกังานท่ีมีอายุงาน 4-6 ปี  และคู่สุดทา้ยอีกคู่หน่ึงคือ พนกังานท่ีมีอายุงาน 4-6ปี 

และพนกังานท่ีมีอายงุานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป  โดยพนกังานท่ีมีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป  

มีความภกัดีต่อองคก์รสูงกวา่พนกังานท่ีมีอายงุาน 4-6ปี   

สมมติฐานข้อที่ 2   ปัจจยัด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีประกอบไปด้วย 

รายไดแ้ละสวสัดิการ สัมพนัธภาพในองคก์รและสภาพแวดลอ้ม โอกาสความกา้วหนา้

และความมัน่คงในงาน และนโยบายและการบริหารองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัความ

ภกัดีต่อองคก์รของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ 

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ท่ีประกอบดว้ย 

รายไดแ้ละสวสัดิการ สัมพนัธภาพในองคก์รและสภาพแวดลอ้ม โอกาสความกา้วหนา้

และความมัน่คงในงาน และนโยบายและการบริหารองค์กร พบว่าทุกปัจจยัได้แก่ 

รายไดแ้ละสวสัดิการ สัมพนัธภาพในองคก์รและสภาพแวดลอ้ม โอกาสความกา้วหนา้

และความมัน่คงในงาน และนโยบายและการบริหารองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัความ

ภกัดีต่อองค์กรของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ ท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

1.ปัจจยัดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ ผลการทดสอบพบว่า มีความสัมพนัธ์กบั

ความภกัดีต่อองค์กรของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ 

ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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2.ปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพในองคก์รและสภาพแวดลอ้ม ผลการทดสอบพบวา่ 

มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อองค์กรของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็ก

ในส่วนปฏิบติัการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

3.ปัจจยัด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน ผลการทดสอบ

พบว่า มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อองค์กรของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์

ขนาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

4.ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารองค์กร  ผลการทดสอบพบว่า มี

ความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กใน

ส่วนปฏิบติัการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

5.อภิปรายผลการวจัิย  

จากการศึกษาวิจยัเร่ือง  “ความภกัดีต่อองค์กรของพนกังานท่ีมีต่อธนาคาร

พาณิชย์ขนาดเล็กในส่วนปฏิบัติการ” ได้นําแนวคิดและทฤษฎีท่ี เ ก่ียวข้องมา

ประกอบการอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

5.3.1 ด้านปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 

ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายุงานในตาํแหน่งปัจจุบนัผล

จากการศึกษาวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารมีเพียงปัจจยัด้าน 

การศึกษา และอายุงานเท่านั้ นท่ีมีความแตกต่างกันต่อความภักดีต่อองค์กรของ

พนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ 

  เม่ือพิจารณาดา้นการศึกษาพบวา่ มีความแตกต่างกนัต่อความภกัดีต่อองค์กร

ของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจยัของปิยะฉัตร แวงโสธรณ์(2551 : 49-50) ไดท้าํการศึกษาแบบภาวะผูน้าํ 

สมรรถนะผูน้าํ กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ารของพนกังาน : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษทั 

กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) โดยผลการวิจยัพบวา่ ระดบัการศึกษา พนกังาน

กลุ่มท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นอาจเป็นเพราะปัจจุบนั

มีการขยายตวัทางการศึกษาอย่างกวา้งขวางเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและ

สังคมในยุคปัจจุบนัท่ีเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดงันั้นอตัรากาํลงัท่ีองค์การตอ้งการ

ส่วนใหญ่ตอ้งมีการศึกษาขั้นตํ่าอยู่ในระดบัปริญญาตรี และ งานวิจยั Steers (1977) 
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(อา้งอิงใน กลัยารัตน์ เวรุเมธา , 2548 : 12)  ไดศึ้กษาตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนั

ต่อองค์การ และผลท่ีตามมาของการมีความผูกพนัต่อองค์การ  โดยแบบจาํลองของ 

Steers สามารถแสดงใหเ้ห็นวา่การศึกษา เป็นหน่ึงในหลาย ๆ ปัจจยัท่ีกาํหนดต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์ารไวอ้ยา่งชดัเจน  

 เม่ือพิจารณาด้านอายุงานพบว่า มีความแตกต่างกนัต่อความภกัดีต่อองค์กร

ของพนักงานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจยัของวรรณวิไล ศรีปัญญาวิชญ์ (2552 : 49-50) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความ

ผูกพนัของพนกังานต่อองค์กร : กรณีศึกษาธนาคารทหารไทย จาํกดั(มหาชน) โดย

ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานธนาคารทหารไทย จาํกดั(มหาชน) ท่ีมีอายุงานแตกต่างกนั 

มีความผูกพนัต่อองค์กรดา้นความรู้สึกเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือองค์กรแตกต่างกนั  และ

งานวจิยั Steers (1977) (อา้งอิงใน กลัยารัตน์ เวรุเมธา , 2548 : 12)  ไดศึ้กษาตวัแปรท่ีมี

อิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร และผลท่ีตามมาของการมีความผกูพนัต่อองคก์าร  

โดยแบบจาํลองของ Steers สามารถแสดงใหเ้ห็นวา่อายงุานเป็นหน่ึงในหลาย ๆ ปัจจยั

ท่ีกาํหนดต่อความผกูพนัต่อองคก์ารไวอ้ยา่งชดัเจน และงานวิจยัของปิยะฉัตร แวงโส

ธรณ์ (2548) ได้ทาํการศึกษาแบบภาวะผูน้าํ สมรรถนะผูน้าํ กบัความจงรักภกัดีต่อ

องค์การของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกัด โดย

ผลการวิจยัพบว่า. พนักงานท่ีมีอายุงานแตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อองค์การ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 5.3.2 ดา้นปัจจยัความพึงพอใจในการทาํงานท่ีประกอบไปดว้ย รายไดแ้ละ

สวสัดิการสัมพนัธภาพในองคก์รและสภาพแวดลอ้ม โอกาสความกา้วหน้าและความ

มัน่คงในงาน และ  นโยบายและการบริหารองค์กร ผลจากการศึกษาวิจยัดา้นปัจจยั

ปัจจยัความพึงพอใจในการทาํงาน พบว่า ทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อ

องคก์รของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ 

เม่ือพิจารณาถึงด้าน รายได้และสวสัดิการ พบว่า มีความสัมพนัธ์กับความภกัดีต่อ

องคก์รของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กในส่วนปฏิบติัการ โดยพนกังาน

ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัสวสัดิการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่านไดรั้บจากบริษทับริษทั เช่น 

การรักษาพยาบาล  ประกนัภยั ประกนัสุขภาพ มากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 6.37 รองลงมาคือ 
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สวสัดิการท่ีเป็นตวัเงินท่ีท่านไดรั้บ เช่น โบนสั กองทุนเงินทดแทน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ จีรนันท์ ดวงคาํ (2551) ได้ทาํการวิจยัเร่ือง ความภกัดีต่อองค์กรของ

วศิวกรในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิกส์ไดรฟ์ : กรณีศึกษาบริษทัเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศ

ไทย) จาํกดั  ไดว้ิจยัและศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานของวิศวกรท่ีพบว่าจากการศึกษาความพึงพอใจของวิศวกรดา้นรายได้

และสวสัดิการมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อองคก์รเป็นอยา่งมาก ซ่ึงบริษทัควรเนน้

ในส่วนของอตัราเงินเดือนของวศิวกรในปัจจุบนัให้เพิ่มข้ึน รวมถึงสวสัดิการท่ีเป็นตวั

เงินและสวสัดิการท่ีไม่เป็นตวัเงินใหค้รอบคลุมใหม้ากข้ึน เช่น ควรเพิ่มให้มีสวสัดิการ

ให้ครอบคลุมถึงครอบครัวของพนักงาน มีโครงการทุนการศึกษาให้กับบุตรของ

พนักงานท่ีเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย มีเงินช่วยเหลือค่าท่ีพกัอาศยัให้กบั

พนักงาน เป็นตน้ และสอดคล้องกบัทฤษฏีของมาสโลวใ์นเร่ืองของความต้องการ

ความปลอดภยั ท่ีวา่ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) ประกอบดว้ย ความ

ตอ้งการท่ีจะปลอดภยัและมัน่คง ตอ้งการอิสระ ความมัน่คง ขจดัความกลวัและความ

กงัวล ซ่ึงเป็นความปลอดภยัทั้งดา้นร่างกายและจิตใจในดา้นการทาํงาน ความตอ้งการ

ความปลอดภยัทางกาย เช่น มีเคร่ืองมือป้องกนัขณะปฏิบติั งานทางดา้นจิตใจ เช่น มี

ประกนัสุขภาพ สัญญาจา้งงาน เป็นตน้  

 เม่ือพิจารณาถึงด้าน สัมพันธภาพในองค์กรและสภาพแวดล้อมพบว่า มี

ความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กใน

ส่วนปฏิบติัการ โดยพนกังานส่วนใหญ่ให้ความ สําคญักบัการปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงานในแผนกเดียวกนัเป็นส่วนท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 

7.57  รองลงมาคือ ปฏิสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกลัยารัตน์ 

เวรุเมธา  (2548)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานธนาคาร

เอเชียศึกษาเฉพาะกรณีสาํนกังานใหญ่ ท่ีพบวา่  ทศันคติต่อเพื่อนร่วมงาน และองคก์าร

มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์าร และงานวิจยัของ DOGAN  ( 

2009 ) ไดศึ้กษาและวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานระหวา่ง

พนกังานในเขตเทศบาลAydin และ เขต เทศบาล NAZILLI  ซ่ึงผลวิจยัแสดงให้เห็นวา่

ความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นปัจจัยหลักของความพึงพอใจในการทาํงาน 
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โดยเฉพาะอยา่งยิง่รูปแบบการจดัการของหวัหนา้ มีผลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุด และ

งานวิจยัของ  จีรนนัท ์ดวงคาํ (2551) ไดว้ิจยัเร่ือง ความภกัดีต่อองคก์รของวิศวกรใน

อุตสาหกรรมฮาร์ดดิกส์ไดรฟ์ : กรณีศึกษาบริษทัเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 

จาํกัด ท่ีพบว่า ปัจจัยด้านสัมพนัธภาพในบริษัท  ความพึงพอใจของวิศวกรด้าน

สัมพนัธภาพในบริษทัสรุปได้ว่าสัมพนัธภาพท่ีดีภายในแผนกทั้งหัวหน้างาน และ

โดยเฉพาะวิศวกรดว้ยกนัเอง สามารถทาํให้เกิดความภกัดีต่อองคก์รข้ึนไดร้ะดบัหน่ึง  

และสอดคลอ้งกบัทฤษฏีของAlderfer (1969) ว่าความตอ้งการดา้นความสัมพนัธ์ 

(Relatedness Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการดา้นสังคม การไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้น 

การมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น การมีช่ือเสียง ไดรั้บการยกยอ่งจากวงสังคม เป็นตน้  

เม่ือพิจารณาถึงด้าน โอกาสความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน พบว่า มี

ความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อองคก์รของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กใน

ส่วนปฏิบติัการ โดยพนกังานส่วนใหญ่ให้ความ สําคญักบัความมัน่คงของบริษทัเป็น

ส่วนท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 7.55 รองลงมาคือ ความรู้สึก

มัน่คงในการทาํงานของท่าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Huning and Thomson 

(2010) ไดว้ิจยัเร่ือง “THE IMPACT OF PERFORMANCE ATTRIBUTIONS AND 

JOB SATISFACTION ON TURNOVER INTENTIONS” พบวา่ ความพึงพอใจใน

งานเป็นตวัท่ีมีอิทธิพล และเป็นสาเหตุการลาออก   ในขณะท่ีความมัน่คงมีการโน้ม

เอียงไปมีผลเป็นบวกกบัการลาออก เม่ือความพึงพอใจถูกรวมอยูใ่นรูปแบบของปัจจยั

ความพึงพอใจ การตีความผลการวิจยัเหล่าน้ี ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมภายในหรือ

ภายนอกมีอิทธิผลต่อการลาออกทั้งส้ิน  และงานวิจยัของ จีรนนัท ์ดวงคาํ (2551) ได้

วจิยัเร่ือง ความภกัดีต่อองคก์รของวศิวกรในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิกส์ไดรฟ์ : กรณีศึกษา

บริษทัเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นความมัน่คงในงาน  

ผลวจิยัสรุปวา่ความมัน่คงในงานมีผลต่อความภกัดีต่อองคก์รเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะ

ความมัน่คงของบริษทั และความมัน่คงในตาํแหน่งงาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีของ

Alderfer (1969) วา่ความตอ้งการดา้นการเติบโต (Growth Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการ

ในการพฒันาตนเอง ความเจริญกา้วหน้าในอาชีพการงาน ความภาคภูมิใจในตนเอง 

ตลอดจนการเขา้ใจตนเองและไดใ้ช้ศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี ซ่ึงตรงกบัความ
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ตอ้งการเบ้ืองสูงของ Maslow จากทฤษฎี ERG ของ Alderfer ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น 

ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ทฤษฎีน้ีมีความคลา้ยคลึงกบัทฤษฏีความตอ้งการของ Maslow แต่

มีการจดักลุ่มความตอ้งการออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ และไม่มีลาํดบัขั้น ในขณะท่ีทฤษฎี

ของ Maslow นั้นความตอ้งการจะเป็นไปตามลาํดบัขั้นจากตํ่าไปสู่ขั้นสูง การจะสร้าง

แรงจูง ใจตามทฤษฎีของ Alderfer น้ี ก็ดว้ยการตอบสนองความตอ้งการทั้ง 3 กลุ่ม โดย

จดัหาส่ิงจูงใจต่างๆ เช่น การพิจารณาใหเ้งินเดือนท่ีเหมาะสม การสร้างสภาพแวดลอ้ม

การทาํงานท่ีเอ้ือต่อการทาํงานและมีความปลอดภยั การให้โอกาสพนักงานเสนอ

ความคิดและสร้างนวตักรรมให้แก่องค์การและให้รางวลัและเล่ือนตาํแหน่งอย่าง

ยติุธรรม ก็จะเป็นการส่งเสริมใหพ้นกังานเกิดแรงจูงใจทุ่มเทปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 

6. ข้อเสนอแนะ 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีผลสรุปท่ีไดท้าํให้เห็นว่า ความภกัดีท่ีพนกังานในองค์กร

จะมีให้กับองค์กรนั้ น ๆ จะต้องเกิดจากองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง มิใช่เพียง

ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินตามท่ีเคยเขา้ใจกนั  จากผลการวิจยัจะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่

แลว้ ส่ิงท่ีจะทาํให้พนกังานมีความภกัดีต่อองคก์รไดดี้และเป็นเวลาท่ียาวนานนั้น  จะ

เป็นเร่ืองของจิตใจและความรู้สึกเป็นหลัก ซ่ึงได้แก่ สัมพนัธภาพในองค์กรและ

สภาพแวดล้อม โอกาสความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน และนโยบายและการ

บริหารองค์กร ซ่ึงจะเห็นวา่แมแ้ต่ รายไดแ้ละสวสัดิการ พนกังานก็ยงัให้ความ สําคญั

กบัสวสัดิการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีท่านได้รับจากบริษทัมากกกว่า  ดังนั้นผูว้ิจยัใคร่ขอ

เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็น เพื่อเป็นแนวทางในการ

เสริมสร้างความภกัดีต่อองคก์รดงัน้ี 

 1.รายไดแ้ละสวสัดิการ องค์กรควรมีการให้ความสําคญัสําหรับสวสัดิการท่ี

ไม่เป็นตวัเงิน พอ ๆ กบัรายไดท่ี้เป็นตวัเงิน เพราะจะทาํให้พนกังานรู้สึกการไดรั้บการ

เอาใจใส่ดูแลจากองคก์ร  ไม่ไดถู้กทอดทิ้ง  จะส่งผลทางจิตใจให้พนกังานมีกาํลงัใจใน

การทาํงาน และสวสัดิการท่ีจดัให้กบัพนกังานจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

พนกังาน  เพื่อให้พนกังานไดรั้บประโยชน์อยา่งเต็มท่ี  เช่น ให้มีวนัพกัร้อนท่ีเพียงพอ 

ให้มีสวสัดิการรักษาพยาบาล  ให้มีหลักประกันบางอย่างเช่น ประกันสุขภาพ  

ประกนัภยั  เป็นตน้ 
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 2.สัมพนัธภาพในองค์กรและสภาพแวดลอ้ม  องค์กรจะตอ้งสร้างวฒันธรรม

การทาํงานให้พนกังานมีความรู้สึกเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกนั ช่วยเหลือกนั  มิใช่

ให้มุ่งหวงัแต่การแข่งขนัเพื่อผลตอบแทน โดยไม่สนใจความรู้สึกของผูร่้วมงาน  แม้

ในปัจจุบนัธนาคารส่วนใหญ่จะใช้ระบบการวดัผลงานเพื่อจ่ายค่าตอบแทน  แต่การ

เน้นค่าตอบแทนจากผลงานมากเกินไปจะส่งผลให้สัมพันธภาพในองค์กรและ

สภาพแวดลอ้มเคร่งเครียดเกินควร เพราะคนในองค์กรจะตอ้งมีการแข่งขนักนัเองอยู่

ตลอดเวลา  การสร้างบรรยากาศการทาํงานท่ีดี การช่วยเหลือ การทาํงานเป็นทีม จะทาํ

ใหพ้นกังานในองคก์รมีความรู้สึกเป็นมิตร และรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร เพื่อท่ีจะ

ไดเ้กิดความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความสามารถอยา่งเตม็ท่ีเพื่อประโยชน์ขององคก์ร  

 3.โอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  จะเห็นว่าพนักงานให้

ความสําคญักับความมั่นคงขององค์กรเป็นอันดับแรก  และในขณะเดียวกันก็ให้

ความสําคัญกับความมั่นคงในการทาํงานของตนเอง  เน่ืองจากธนาคารจะมีการ

ขยายตวัอย่างรวดเร็วเม่ือสภาวะเศรษฐกิจดี และจะตอ้งลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากเม่ือ

สภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า องคก์รจะตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัพนกังาน  ให้มัน่ใจใน

ความมัน่คงในการทาํงานไม่วา่จะในสภาวะใดก็ตาม เช่น ยามสภาวะเศรษฐกิจดีมีการ

ขยายงานมาก ก็จะรักษาสมดุลยข์องพนกังานในองคก์รให้เหมาะสม เม่ือยามเศรษฐกิจ

ตกตํ่า จะไดไ้ม่ตอ้งปลดพนกังาน  และจะตอ้งแสดงให้เห็นถึงความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี

การงาน  ขั้นตอนการประเมินผลงานท่ียุติธรรมและโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ใช้

ความรู้ความสามารถไดเ้ตม็ท่ี 

 4.นโยบายและการบริหารองค์กร  ธนาคารถือเป็นองค์กรท่ีมีความมัน่คง

ค่อนขา้งสูง ดงันั้นจะเห็นว่าพนักงานให้ความสําคญักบัความมัน่คงขององค์กรเป็น

อนัดบัแรก  องคก์รควรมีนโยบายท่ีชดัเจนทั้งในดา้นการดาํเนินงาน ผลตอบแทน และ

โอกาสความก้าวหน้า เพื่อให้พนักงานมองเห็นความก้าวหน้าในการทาํงาน และ

มองเห็นถึงความสําเร็จในการทุ่มเทให้กบัองคก์ร และตอ้งแสดงให้เห็นวา่องคก์รเห็น

ความสําคญัของพนกังานโดยพยายามรักษาผลประโยชน์ของพนักงานและผูถื้อหุ้น

อยา่งเท่าเทียมกนั  และท่ีสําคญัองค์กรตอ้งให้ความสําคญักบัพนกังานท่ีอยู่กบัองคก์ร
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มานาน  ให้การสนบัสนุน ไม่ปล่อยปละละเลย เพื่อทาํให้พนกังานมีความปรารถนาท่ี

จะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์รตลอดไป 

ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 

 1.ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นพนกังาน

ธนาคารของธนาคารพาณิชยข์นาดเล็ก ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาใน

ส่วนของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชยใ์นขนาดต่าง ๆ กนั เพื่อท่ีจะไดศึ้กษา 

ถึงความแตกต่างในเร่ืองของขนาดองคก์ร 

 2.ควรมีการศึกษาในส่วนของพนักงานธนาคารของธนาคารพาณิชย์ท่ีเป็น

ธนาคารท่ีถือหุน้โดยชาวต่างชาติ ซ่ึงจะมีสวสัดิการและผลตอบแทนท่ีต่างกนั 

 3.สําหรับผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในกลุ่มของพนกังานธนาคารใน

ส่วนของ Back Office  เพื่อท่ีจะไดน้าํมาเป็นส่วนประกอบในการดาํเนินกลยุทธ์
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FACTORS   INFLUENCING  EMPLOYEE’S ORGANIZATIONAL 

COMMITMENT OPERATIONAL OF YUM INTERNATIONALTHAILAND  

เสาวลกัษณ์ แสงจนัทร์¹ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ² 

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

บทคดัยอ่ 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนักงานฝ่าย

ปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดัวตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้

อิสระเพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลและความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจ

และปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในองคก์ร ประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยา่งระดบั

ผูจ้ดัการ หัวหน้างานและระดบัพนกังานโดยกาํหนดกลุ่มตวัอย่างรวม 400 คนส่วน

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ซ่ึงแบบสอบถามประกอบดว้ย 4ส่วนดงัน้ีคือ (1) สอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  

อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดับการศึกษา  ตําแหน่งงาน  อายุงานและรายได้

(2)สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานดา้นความสําเร็จในงาน 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ

ในงาน ดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ี(3) สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัคํ้าจุนในการ

ปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้าน

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานด้านสภาพการทํางานและความมั่นคงและด้าน

ผลประโยชน์ตอบแทน (4) สอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานฝ่าย

ปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั 

 

¹ นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

² อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ    มหาวทิยาลยั

รังสิต 
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              ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเท

อรองส์ประเทศไทยจาํกดั ดา้น อาย ุสถานภาพสมรส ตาํแหน่งงาน อายุงานและรายได้

มีความแตกต่างกนัต่อความผกูพนัในองคก์ร ดา้นปัจจยัจูงใจพบว่า มีเพียงปัจจยัจูงใจ

ดา้นความรับผิดชอบในงานเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัธ์ในองค์กรส่วน

ปัจจยัคํ้าจุนท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นนโยบายการบริหารขององคก์ร ดา้นการปกครอง

บงัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานดา้นสภาพการทาํงานและความมัน่คง 

ดา้นผลประโยชน์ตอบแทนพบวา่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัในองคก์รทุกดา้น 

Abstract 

According to the study of the factors influencing toemployee’s 

organizational commitment operational of Yum International, Thailand, the main 

purpose of this research is to understand the difference between personal factor and 

the relationship between incentive factor and sustaining factor. Therefore, this study 

is influence to the relationship between employee’s operations in the organization of 

Yum restaurant, Thailand. The representative sample is included with more than 400 

people who were responded in the position of manager, supervisor, and employees.  

       During the process of information collecting, we use query as the tools to collect 

the information. However, those questions can indicated into four different parts. 

1. Personal question: including of sex, age, marries status, gender, working 

period, education, and income.  

2. Question about an incentive factors of employees that related to the work 

successive, expectative, responsibility, and the future career. 

3. Question about the sustaining factor; including of policy and administration, 

administrative superiors, relationship between co-workers, working 

condition and security, and benefits. 

4. Question about the situation between organization and operational 

employees of Yum International, Thailand.  
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       As the result of this research, the reason that made the differentiation between 

the relationships in the organization of employees who respond to the operation 

function is age, job position, work period, and income. 

           Therefore, in the part of intensive factors, we found that the work 

responsibility is the only reason to maintain the relationship of the organization in 

the function of sustaining factors. It’s also including with the management and 

policies of the organization, administrative superiors, and relationship between co-

workers, working condition and security. However, we found that the benefits are 

related to all aspects of the organization. 

KEYWORDS:FACTORS,COMMITMENT,WORK,YUM RESTAURANT 

INTERNATIONAL THAILAND 

1.บทนํา 

            ปัจจุบนัการเติบโตดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตวัอย ่าง

ต่อเน่ือง ปัญหาใหญ่ที่ทุกองค์กรตอ้งเผชิญคือปัญหาอตัราการลาออกของพนกังาน

สายงานปฏิบติัการมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆเน่ืองจากพนกังานมีทางเลือกที่มากข้ึน

ท่ีจะตดัสินใจไปอยู่กบัองค์กรท่ีดีกว่าทั้งในเร่ืองสวสัดิการและผลประโยชน์ต่างๆท่ี

มีให้เลือกมากมาย  แต่ละองค์กรพยายามในการหาวิธีการท่ีจะทาํให้พนักงานใน

องค์กรของตนเองมีความผูกพนัต่อองค์กรซ่ึงส่งผลให้การทํางานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไว ้      

            ด้วยเหตุน้ีเองผูศึ้กษาได้เห็นถึงความสําคญัของปัญหาและสนใจท่ีจะศึกษา

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองกรค์โดยมุ่งท่ีจะรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในองค์กรของพนกังาน

ฝ่ายปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดัเพื่อจะไดท้ราบสาเหตุและ

สภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงและนําข้อมูลท่ีได้มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา

อตัราการลาออกของพนักงานท่ีเพิ่มสูงข้ึนและวิธีการสร้างความผูกพนัในองค์กร

เพื่อใหพ้นกังานมีความผกูพนัในองคก์รและปฏิบติัหนา้ท่ีใหมี้ประสิทธิภาพสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคข์ององคก์รและนาํไปสู่ความสาํเร็จขององคก์รต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

            1.เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัใน

องคก์รของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั  

            2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัใน

องคก์รของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั  

  3.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัใน

องคก์รของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั  

สมมติฐาน 

 1.ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา  ตาํแหน่งงาน อายุงาน และรายไดข้องพนกังานฝ่ายปฏิบติัการบริษทัยมัเรส

เทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั ท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหค้วามผกูพนัในองคก์รแตกต่างกนั 

 2.ปัจจยัจูงใจท่ีประกอบไปด้วย ความสําเร็จในการทาํงาน การได้รับการ

ยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความรับผิดชอบในงาน และความกา้วหนา้ใน

ตาํแหน่งหนา้ท่ี มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในองคก์รของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ

บริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั  

 3.ปัจจัยคํ้ าจุนท่ีประกอบไปด้วย นโยบายการบริหาร การปกครองบงัคับ

บัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สภาพการทํางานและความมั่นคง และ

ผลประโยชน์ตอบแทนมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในองค์กรของพนักงานฝ่าย

ปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัท่ีมีท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน

ฝ่ายปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั  

 2.เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์กรขงพนักงานฝ่าย

ปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั  
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3.เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการบริหารงานบุคลากรของบริษทั

เพื่อลดอตัราการลาออกของพนักงาน ฝ่ายปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศ

ไทยจาํกดั  

 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

    ตัวแปรอสิระ                                                        

(Independent Variable)                                     

                                                                             

 

 

 

 

 

  

                                                                                          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ตาํแหน่งงาน 

6. อายงุาน 

7. รายได ้

 

ปัจจัยคํา้จุน 
1. นโยบายและการบริหาร 

2. การปกครองบงัคบับญัชา  

3. ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

4. สภาพการทาํงานและความมัน่คง 

5. ผลประโยชน์ตอบแทน 

 

ปัจจัยจูงใจ 

1. ความสาํเร็จในการทาํงาน 

2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

3. ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 

4. ความรับผดิชอบในงาน 

5. ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน 

 

ความผกูพนัในองคก์รของ

พนกังานฝ่ายปฏิบติัการ

บริษทัยมัเรสเตอรองส์

ประเทศไทยจาํกดั 
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2. แนวคิด 

ในการศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน

ฝ่ายปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเตอรองส์ประเทศไทยจาํกดั  ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาขอ้มูล 

เอกสาร แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งภายในประเทศและ

ต่างประเทศดงัน้ี 

อรพินท์ สุขสถาพร( 2542 ) กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์กร หมายถึง

ความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานท่ีแสดงตนเป็นหน่ึงเดียวกบัองคก์ร มีค่านิยมท่ีกลมกลืนกบั

สมาชิกองค์กรคนอ่ืน ๆ และเต็มใจท่ีจะอุทิศกาํลงักายและกาํลงัใจ เพื่อปฏิบติัภารกิจ

ขององค์กรซ่ึงแสดงให้เห็นถึง ความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ และการยอมรับเป้าหมาย

และค่านิยมขององคก์ร 

วชัรา  วชัรเสถียร (  2540 ) กล่าวไวว้่า ความผูกพนัต่อองค์กร หมายถึง 

ความสัมพนัธ์อันเข้มแข็งของบุคคลท่ีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับองค์กรและความ

เก่ียวขอ้งกบัองคก์ร  บุคคลโดยทัว่ไปจะมีความรู้สึกผกูพนัเป็นธรรมชาติในตนเองอยู่

แล้ว เพราะตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม แต่ก็ไม่มีบุคคลใดท่ีจะมีความผูกพนัต่อ

องค์กรไดอ้ย่าง 100 เปอร์เซ็นต์ ในความผูกพนันั้นก็จะมีความไม่ผูกพนัแฝงอยู่ดว้ย 

หากมีขอ้เสนอบางอยา่งท่ีพิเศษกวา่ เขาก็พร้อมท่ีจะออกไปจากองคก์ร 

             ORPEN. (   อา้งถึงใน อรปภากร  รัตน์หิรัญกร 2542  ) ไดส้รุปแนวคิดในเร่ือง

ความผกูพนัต่อองคก์รออกเป็น 3 ดา้นคือ  

1.  ดา้นความผกูพนัปกติ เป็นความรู้สึกถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งกระทาํเพื่อ

ความเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร และเพื่อรักษาความเป็นสมาชิกภาพไว ้

2. ด้านความผูกพนัท่ีต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นความสมดุลระหว่างการรับรู้ของ

พนกังานท่ีเก่ียวกบัเร่ืองรางวลั หรือผลประโยชน์ท่ีเขาไดรั้บ ถือเป็นหนา้ท่ีในการรับรู้

ของพนกังานในเร่ืองการลงทุนของบริษทัท่ีให้กบัพนกังาน เม่ือเปรียบเทียบกบับริษทั

อ่ืน  

3. ดา้นความผกูพนัทางจิตใจ เป็นความผกูพนัในดา้นอารมณ์ เป็นความรู้สึก

เก่ียวข้องผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร รวมทั้งประสบการณ์ท่ีได้ร่วมงานใน

องคก์ร ทาํใหพ้นกังานมีความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์ร 
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            PORTER  AND STEERS ( อา้งถึงใน อรปภากร รัตน์หิรัญกร 2542  ) กล่าวไว้

วา่ ความผกูพนัต่อองคก์รจะส่งผลในลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

ผลการปฏิบติังาน, อายงุาน,  อตัราการขาดงาน, อตัราการเขา้, การออกจากงาน  

           STEERS   ( อา้งถึงใน วชัรา วชัรเสถียร 2540  ) กล่าวไวว้า่ความผกูพนัต่อ

องคก์รมีผลต่อทศันคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองคก์ร ซ่ึงสรุปไดว้า่ความผกูพนั

ต่อองคก์รส่งผลต่อส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี  

            1. นาํมาใชใ้นการทาํนายอตัราการเขา้และออกจากงานของสมาชิกในองคก์ร  

            2. เป็นแรงผกัดนัให้ผูป้ฏิบติังานในองค์กรทาํงานไดดี้ มีผลงานสูง มีการมา

ทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ และส่งผลต่อความคงอยูข่องบุคคลในองคก์ร 

            3. เป็นตวัเช่ือมความตอ้งการของสมาชิกในองค์กรให้เขา้กบัเป้าหมายของ

องคก์รทาํใหอ้งคก์รสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ 

            4. ช่วยลดสิทธิผลจากภายนอก อนัเป็นผลเน่ืองมาจากสมาชิกมีความรัก และ

ความผกูพนัต่อองคก์รมาก  

            5. ใชเ้ป็นตวัช้ีวดัท่ีดีตวัหน่ึงของการมีประสิทธิผลขององคก์ร  

            6. ความผูกพนัต่อองค์กรถ้ามีมากจะนาํไปสู่การเพิ่มข้ึนของผลผลิตและลด

อตัราการลาออกของพนกังานดว้ย  

 GRUSKY ET   AL.  (อา้งถึงใน ธีระ 2532 ) พบวา่ สมาชิกในองคก์ารท่ีมี

ความรู้สึกวา่มีความกา้วหนา้และประสบความสําเร็จในงานสูงจะเป็นปัจจยัท่ีทาํให้เขา

รู้สึกผูกพนักบัองค์การสูง  ซ่ึงตรงขา้มหากเขาไม่มีความรู้สึกเช่นนั้น ความผกูพนัต่อ

องคก์ารก็จะนอ้ยลงดว้ย 

 THOMSON   AND  MABEY( อา้งถึงใน วชัรา วชัรเสถียร 2540  )  

ได้กล่าวถึง เหตุท่ีทําให้เกิดความผูกพันไว้ว่า ประกอบด้วย ตัวแปรส่วนบุคคล              

ลกัษณะงาน     บทบาท    การบงัคบับญัชา   การมีอิสระในการเลือก  ความสอดคลอ้ง

ของความคาดหวงัต่อส่ิงท่ีประเมินไว ้   การมีโอกาสไดรั้บการฝึกอบรมและการบรรจุ

ในตาํแหน่งงานท่ีเหมาะสมและ ขั้นตอนในการสรรหาและบรรจุคนเขา้ทาํงาน  

          MOWDAY PORTER AND STEERS (อา้งถึง ใน วชัรา วชัร-เสถียร   2540  ) 
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กล่าวไวว้่าความผูกพนัต่อองค์กรจะประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะของทศันคติท่ีแสดง

ออกมาสามประการ คือ  

          1. มีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร  

          2. ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากในการปฏิบติังานในองคก์ร  

          3. ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะดารงความเป็นสมาชิกขององคก์รต่อไป  

         DUMHAM, GRUBE AND CASTANEDA (อา้งถึงใน นงเยาว ์แกว้มรกต    

2542 )ไดส้รุปปัจจยัท่ีส่งผลต่อองคป์ระกอบความผกูพนัต่อองคก์รแต่ละดา้นดงัน้ี  

          1. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัดา้นจิตใจ ไดแ้ก่  การรับรู้คุณลกัษณะงานการ

พึ่งพาไดข้ององคก์ร    การรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการบริหาร  

         2. ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์ร ไดแ้ก่  อาย ุ     อายงุาน   

ความพึงพอใจในอาชีพ      ความตั้งใจท่ีจะลาออก   

          3. ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน ประกอบดว้ย  ความผกูพนักบั

เพื่อนร่วมงาน    การพึ่งพาไดข้ององคก์ร     การมีส่วนร่วมในการบริหาร  

 3.ระเบียบวธีิวจัิย 

 การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังานฝ่าย

ปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั”เป็นการวจิยัเชิงปริมาณโดยศึกษา

คน้ควา้จากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

             แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยั 

 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ขอบเขตของกลุ่มตวัอยา่ง คือพนกังานฝ่าย

ปฏิบัติการบริษัทยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจํากัดจึงใช้วิธีการสํารวจโดยใช้

แบบสอบถามทาํการสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใช้วิธีการศึกษาคน้ควา้จากหนังสือ 

บทความทางวชิาการ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  1.ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือพนักงานฝ่ายปฏิบัติการของ

บริษทัยมัเรสเตอรองส์ประเทศไทยจาํกดั ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 
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  2.กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเน่ืองจากเป็นกลุ่มประชากรท่ีไม่

สามารถนบัไดจึ้งใช้วิธีการคาํนวนกลุ่มตวัอย่างโดยอา้งอิงจากสูตรการหาค่าจาํนวน

ตวัอยา่งท่ีไม่ทราบขนาดประชากรท่ีแน่นอน(Infinite Population) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

95 % โดยมีความคลาดเคล่ือนไม่เกิน + 5%   ทาํการเก็บกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 

ตวัอยา่ง  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถาม  แบ่งเป็น 4 ส่วน  ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี1แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

 ส่วนท่ี2แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองคก์ร 

 ส่วนท่ี3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองคก์ร 

  ส่วนท่ี4  ศึกษาความผกูพนัในองคก์ร  

 การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ใชว้ธีิการวดั 2 แบบ ดว้ยกนัคือ  

 1. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยใชก้ารทดสอบ 2 ขั้นตอน คือ  

ทดสอบเน้ือหาของแบบสอบถามโดยศึกษาจากงานวจิยัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทดสอบโครงสร้างของแบบสอบถามโดยการนาํแบบสอบถามจาํนวน30ชุดไปทาํการ

ทดสอบกบักลุ่มเป้าหมายก่อนจะทดสอบจริง  

 2. การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามจาํนวน 30 

ชุด นาํไปทดสอบกบักลุ่มเป้าหมาย 30 คน เพื่อหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดย

การหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องภายในของครอนบาช(Cronbach’sAlpha  

Coefficient)โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปการประมวลผลขอ้มูลและสรุปผลการวจิยั 

ทาํการประมวลผลขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไปโดยใชส้ถิติต่างๆ ดงัน้ี:  

1.สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) : Frequency:  การหาค่าร้อยละ และ

ความถ่ีอธิบายตัวแปรเชิงคุณภาพ ได้แก่ เพศ  อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ

การศึกษา ตาํแหน่งงาน อายุงาน และรายได ้ Descriptive : การใช้ค่าเบ่ียงเบน กบั

ค่าเฉล่ียในการอธิบายตวัแปรเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจยัจูงใจ 5ด้านและปัจจยัคํ้ าจุน 5

ดา้น 

2.สถิติอนุมาน (Inferential Statistics): เพื่อทดสอบสมมติฐานทางการศึกษา  

Anova: Independent Sample T-Test: ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน โดยตวัแปรเป็น



169 
 

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

แบบเชิงคุณภาพท่ีมีแค่ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ กบัตวัแปรเชิงปริมาณ    F-Test: ใชใ้นการ

ทดสอบสมมติฐานโดยตวัแปรเป็นแบบเชิงคุณภาพกบัตวัแปรเชิงปริมาณวิเคราะห์

ขอ้มูลเก่ียวกบั อายุ สถานภาพสมรส    ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน   อายุงานและ

รายได ้

Multiple Regression Analysis หรือ MRA: จะใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ท่ีตวัแปร

เป็นตวัแปรเชิงปริมาณทั้งคู่  

4.สรุปผลการวเิคราะห์ /ปัจจัยส่วนบุคคล 

           ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือพนกังานฝ่ายปฏิบติัการของบริษทัยมัเรสเท

อรองส์ประเทศไทยจาํกดัใชว้ธีิการคาํนวนกลุ่มตวัอยา่งโดยอา้งอิงจากสูตรการหาค่าท่ี

ไม่ทราบขนาดประชากรท่ีแน่นอนโดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคาด

เคล่ือนไม่เกิน 5%  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บขอ้มูล โดยกลุ่มตวัอย่างมีลกัษณะดงัน้ี กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายร้อยละ54.0 

และเพศหญิงร้อยละ 46.0 มีอาย ุ20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.3 อายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 28.0 อายุ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.3 อายุ 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.8 และอาย ุ

41 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 2.8  ส่วนสถานภาพการสมรส สถานภาพโสด คิดเป็นร้อย

ละ 60.0  สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 35.3 และสถานภาพหยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 

4.8 ส่วนระดบัการศึกษา ระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.3 ระดบัปริญญาตรี 

คิดเป็นร้อยละ 37.0 และระดบัปริญญาตรีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 6.8 กลุ่มตวัอย่างมี

ตาํแหน่งงานพนกังานชัว่คราว  คิดเป็นร้อยละ23.8  ตาํแหน่งพนกังานประจาํ คิดเป็น

ร้อยละ15.0 ตาํแหน่งหวัหนา้งาน คิดเป็นร้อยละ 21.0  ตาํแหน่งผูจ้ดัการ คิดเป็นร้อยละ

40 .3  กลุ่มอายงุานตํ่ากวา่ 5ปี คิดเป็นร้อยละ 48   .5 กลุ่มอายุงาน 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ

34  .8 กลุ่มอายุงาน 11-15ปี คิดเป็นร้อยละ 11.3 กลุ่มอายุงาน 16 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อย

ละ 5.5 กลุ่มรายไดต้ ํ่ากวา่ 15,000บาท คิดเป็นร้อยละ 57.5 กลุ่มรายได1้5,001-25,000

บาทคิดเป็นร้อยละ27.8กลุ่มรายได2้5,001 -35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.3 กลุ่มรายได ้

35,000บาท ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 5.5 
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บทสรุปตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ผลการทดสอบความสมมติฐาน 

 

ค่านยัสาํคญั 

 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไป 

ตามสมมติฐาน 

 

เพศ .488    

อาย ุ .000    

สถานภาพการสมรส .000    

ระดบัการศึกษา .346    

ตาํแหน่งงาน .000    

อายงุาน .000    

รายได ้ .000    

ความสาํเร็จในการทาํงาน .484    

การไดรั้บการยอมรับนบัถือ .201    

ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั .468    

ความรับผดิชอบในงาน .000    

ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี .962    

นโยบายและการบริหาร .000    

การปกครองบงัคบับญัชา .030    

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน .001    

สภาพการทาํงานและความมัน่คง .000    

ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน .000    

 

จากการศึกษา“ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังานฝ่าย

ปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั”สรุปผลไดด้งัน้ี 

 1.ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์กร

บริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั จากผลสรุปขา้งตน้ เห็นไดว้่ากลุ่มตวัอย่าง
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ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 36-40 ปี มีสถานภาพสมรสหย่าร้าง ระดับ

การศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปตาํแหน่งพนกังานประจาํ มีอายุงาน16ปีข้ึนไปและมีรายได ้

35,001บาทข้ึนไป เป็นผูท่ี้มีความผกูพนัธ์ภายในองคก์รสูงสุด 

2.ปัจจยัจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัธ์ในองค์กรของพนักงานฝ่าย

ปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั จากผลการวจิยัพบวา่  

2.1ปัจจยัจูงใจดา้นความสาํเร็จในงานพบวา่มีระดบัปัจจยัจูงใจดา้นความสําเร็จ

ในงานเร่ืองงานท่ีไดรั้บมอบหมายมกัสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวม้ากท่ีสุด 

2.2ปัจจยัจูงใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือมีระดับปัจจยัจูงใจด้านการ

ได้รับการยอมรับนับถือเร่ืองการได้รับการแสดงความยินดีจากเพื่อนร่วมงานเม่ือ

ปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จ มากท่ีสุด 

2.3ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบติัพบว่ามีระดับปัจจยัจูงใจด้าน

ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัเร่ืองลกัษณะงานท่ีปฏิบติัอยู่เป็นงานท่ีทา้ทายความสามารถ

และน่าสนใจมากท่ีสุด  

2.4ปัจจยัจูงใจดา้นความรับผดิชอบในงาน พบวา่มีระดบัปัจจยัจูงใจดา้นความ

รับผิดชอบในงานเร่ืองงานท่ีปฏิบัติตามหน้า ท่ีและงานได้รับมอบหมายจาก

ผูบ้งัคบับญัชาบรรลุผลตามเป้าหมายและเวลาท่ีกาํหนด มากท่ีสุด  

2.5ปัจจยัจูงใจดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี พบวา่ มีระดบัปัจจยัจูงใจ

ดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ี เร่ืองการมีโอกาสไดเ้ล่ือนตาํแหน่งตามความรู้

ความสามรถและเร่ืององค์กรสนับสนุนในเร่ืองการพฒันาความรู้ความสามารถมาก

ท่ีสุด  

3.ปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัธ์ในองค์กรของพนักงานฝ่าย

ปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั จากผลการวจิยัพบวา่  

3.1ปัจจยัคํ้ าจุนด้านนโยบายและการบริหารพบว่ามีระดับปัจจยัคํ้ าจุนด้าน

นโยบายและการบริหารเร่ืององคก์รมีการติดต่อส่ือสารท่ีดีภายในองคก์รมากท่ีสุด  

3.2ปัจจยัคํ้ าจุนด้านการปกครองบงัคบับญัชาพบว่ามีระดบัปัจจยัคํ้ าจุนด้าน

การปกครองบงัคบับญัชาเร่ืองผูบ้งัคบับญัชาให้ความเป็นธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

โดยเท่าเทียมกนั มากท่ีสุด  
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3.3ปัจจยัคํ้าจุนดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานพบวา่มีระดบัปัจจยัคํ้าจุน

ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานเร่ืองเพื่อนร่วมงานมีการให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั 

มากท่ีสุด 

3.4ปัจจยัคํ้าจุนดา้นสภาพการทาํงานและความมัน่คงพบวา่มีระดบัปัจจยัคํ้าจุน

ดา้นสภาพการทาํงานและความมัน่คงเร่ืององค์กรเป็นองค์กรท่ีมีความมัน่คงในการ

ทาํงาน มากท่ีสุด รองลงมาคือ เร่ืองสภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน  

3.5ปัจจัยคํ้ าจุนด้านผลประโยชน์ตอบแทนพบว่ามีระดับปัจจยัคํ้ าจุนด้าน

ผลประโยชน์ตอบแทนเร่ืองมีความพอใจต่อสวสัดิการท่ีองคก์รมีใหม้ากท่ีสุด 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

          สมมติฐานข้อที่1 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่มีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น อาย ุ

สถานภาพสมรส ตาํแหน่งงาน อายุงานและรายได้ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ

บริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดัท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ความผกูพนัในองคก์ร

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

           สมมติฐานข้อที่2 ปัจจยัจูงใจท่ีประกอบไปดว้ย ความสําเร็จในการทาํงาน การ

ได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ความรับผิดชอบในงาน และ

ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีมีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กรของ

พนักงานฝ่ายปฏิบัติการบริษัทยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกัดผลการทดสอบ

สมมติฐานปัจจยัจูงใจพบวา่ 

1.ดา้นความสําเร็จในงาน ผลการทดสอบพบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ

ผกูพนัในองคก์รท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

2.ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ผลการทดสอบพบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ความผกูพนัในองคก์รท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

3.ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ผลการทดสอบพบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ความผกูพนัในองคก์รท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

4.ดา้นความรับผิดชอบในงาน ผลการทดสอบพบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัความ

ผกูพนัในองคก์รท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
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5.ด้า น ค ว า ม ก้า วห น้า ใ นตํา แ หน่ ง ห น้า ท่ี ผ ล ก า รท ดส อบ พ บ ว่า ไ ม่ มี

ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัในองคก์รท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

                  สมมติฐานข้อที่3 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัคํ้าจุนท่ีประกอบไปดว้ย 

นโยบายการบริหารองคก์ร การปกครองบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

สภาพการทาํงานและความมัน่คง และผลประโยชน์ตอบแทนมีความสัมพนัธ์กบัความ

ผกูพนัในองคก์รของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั

พบว่า ปัจจยัคํ้ าจุนด้านนโยบายการบริหารขององค์กร การปกครองบังคับบัญชา 

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน สภาพการทาํงานและความมัน่คงและผลประโยชน์

ตอบแทนมีความสัมพันธ์กับความผูกพนัในองค์กรของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ

บริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05      

5.อภิปรายผลการวจัิย  

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์กรของ

พนกังานฝ่ายปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั”ไดน้าํแนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี  

เม่ือพิจารณาถึงเพศและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัพบวา่มีความผูกพนัใน

องคก์รไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ต่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

อรัญญา  สุวรรณวิก (2541) ไดศึ้กษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัยู

คอมผลการศึกษาพบว่าพนักงานท่ีมีเพศและการศึกษาแตกต่างกนัมีความผูกพนัใน

องคก์รไม่แตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณาด้านอายุพบว่าพนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความผูกพนัใน

องคก์รแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยพนกังานท่ีมีอายุ 20-25 ปี มี

ความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวมนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงพนกังานท่ีมีอายุ 20-25 ปี มีความผูกพนั

ต่อองคก์รโดยรวมนอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีอายุ 26-30 ปี   31-35 ปี  36-40 ปีและ 41ปีข้ึน

ไป  อนัเน่ืองมาจากอายุทาํให้คนมีขอ้จาํกดัในการเปล่ียนงาน เม่ือคนมีอายุมากข้ึนจึง

อยู่กับองค์กรมากข้ึนและทาํให้เขามีความผูกพนัต่อองค์กรมากข้ึนตามไปด้วยซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของเฮบิเนียและอลตัโต ( อา้งถึงใน สามารถ ศุภรัตน์อาภรณ์ 
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2544) ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ อายุมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

กล่าวคือ คนท่ีมีอายมุากจะมีความผกูพนัต่อองคก์รสูงกวา่คนท่ีมีอายนุอ้ย  

              เม่ือพิจารณาด้าน สถานภาพการสมรส พบว่า มีความแตกต่างกนัต่อความ

ผกูพนัในองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยพนกังานท่ีมีสถานภาพโสดมี

ความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวมน้อยกว่าพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส ,หย่าร้าง 

เน่ืองจากพนกังานท่ีมีสถานภาพโสดอาจไม่มีภาระมากเท่ากบัพนกังานท่ีมีสถานภาพ

สมรส,หย่าร้าง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เชลท ( อา้งถึงในสามารถ ศุภรัตน์

อาภรณ์ 2544) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์ร ความพึงพอใจในงาน และ

คุณภาพชีวิตของการทาํงานในมหาวิทยาลยั ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า คนท่ีแต่งงานแลว้

จะมีความผกูพนัต่อองคก์รมากกวา่คนท่ีเป็นโสด  

              เม่ือพิจารณาดา้นตาํแหน่งงานพบวา่ พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมี

ผลต่อความผูกพนัต่อในค์กรแตกต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้โดย 

พนักงานประจาํมีความผูกพนัในองค์กรสูงกว่าพนักงานชั่วคราว ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลงานวิจยัของ รัชดาภรณ์  เด่นพงศ์พนัธ์ุ (2539) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

แรงจูงใจในการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล 

คือ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาทาํงาน ตาํแหน่งงาน อตัราเงินเดือน โบนสัและ

ค่าตอบแทนอ่ืนๆมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

               เม่ือพิจารณาด้านอายุงาน พบว่าพนักงานท่ีมีอายุงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

ความผูกพนัในองค์กรต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยพนักงานท่ีมี

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 16ปีข้ึนไป มีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมมากท่ีสุด และ

พนกังานท่ีมีอายุงานตํ่ากว่า 5 ปี มีความผูกพนัในองค์กรนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลงานวจิยัของ บูชานนั (อา้งถึงในสามารถ ศุภรัตน์อาภรณ์ 2544) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง 

ความผูกพนัต่อองค์กรของผูจ้ดัการของบริษทัธุรกิจและรัฐบาล พบว่า ระยะเวลาท่ี

ทาํงานในองค์กรมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร โดยผูจ้ดัการจะมีความ

ผกูพนัต่อองคก์รเพิ่มมากข้ึนตามระยะเวลาท่ีปฏิบติังานอยูใ่นองคก์ร 

              เม่ือพิจารณาดา้นรายได ้พบวา่พนกังานท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีความผกูพนัใน

องคก์รแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยพนกังานท่ีมีรายได ้35,001
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บาทข้ึนไปมีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมมากท่ีสุด และพนกังานท่ีมีรายได1้5,001-

25,000บาท มีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมนอ้ยท่ีสุด เน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจใน

ปัจจุบนัท่ีซบเซาทาํใหค้่าใชจ่้ายต่างๆในชีวติประจาํวนัสูงข้ึน ทาํให้พนกังานท่ีมีรายได้

น้อยอาจคิดท่ีจะลาออกเพื่อหางานใหม่ท่ีมีเงินเดือนมากกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลงานวิจยัของ อรัญญา สุวรรณวิก (2541) ไดศึ้กษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์รของ

พนกังานบริษทัยูคอม ผลการศึกษาพบว่า พนกังานท่ีมีเงินเดือนสูงและค่อนขา้งสูงมี

ความผกูพนัต่อองคก์รสูงกวา่พนกังานท่ีมีเงินเดือนตํ่าและปานกลาง  

ปัจจัยจูงใจท่ีประกอบไปด้วย ด้านความสําเร็จในงาน ด้านการได้รับการ

ยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้าน

ความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ี ผลจากการศึกษาวิจยัดา้นปัจจยัจูงใจ พบว่า มีเพียง

ปัจจยัจูงใจดา้นความรับผิดชอบในงาน เท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัธ์ใน

องค์กรซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจยัของ รัชดาภรณ์ เด่นพงศ์พนัธ์ุ(2539) ได้ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การพบว่า

แรงจูงใจในการทาํงานด้านปัจจยัจูงใจมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัธ์ต่อองค์การ

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ มีตวัแปร ท่ีสามารถพยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์ารไดอ้ยา่ง

มีนยัสําคญัทางสถิติไดแ้ก่ ความสําเร็จในการทาํงานและความรับผิดชอบในงานเม่ือ

พิจารณาถึงดา้นความรับผิดชอบในงาน พบว่า มีความสัมพนัธ์ กบัความผูกพนัธ์ต่อ

องคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

            ปัจจยัคํ้ าจุนท่ีประกอบไปด้วย ด้านนโยบายการบริหารขององค์กร ด้านการ

ปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นสภาพการทาํงานและ

ความมัน่คง และดา้นผลประโยชน์ตอบแทนพบวา่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัของ

พนักงานฝ่ายปฏิบติัการบริษทัยมัเรสเทอรองส์ประเทศไทยจาํกดั ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลงานวิจยัของอรอุมา ศรีสวา่ง (2544) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยคํ้ าจุนและปัจจัยจูงใจ มี

ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กรอย่าง มีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 มีตวั

แปร 8 ตวั ท่ีสามารถพยากรณ์ ความผูกพนัต่อองค์กรไดอ้ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 คือ ปัจจยัคํ้าจุน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา สภาพการ
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ทาํงาน เงินเดือนและสวสัดิการ และความมัน่คงในการทาํงาน ปัจจยัจูงใจ 3 ด้าน 

ไดแ้ก่ ความสาํเร็จในการทาํงาน ลกัษณะงาน ท่ีปฏิบติั และความเจริญเติบโตในตนเอง

และอาชีพ  

6. ข้อเสนอแนะ   

              จากผลการศึกษาวิจยัข้างต้น เพื่อนําผลการวิจยัท่ีได้ในคร้ังน้ีไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการสร้างความผูกพนัภายในองค์กรให้เกิดข้ึนในตวัพนักงานผูว้ิจยัมี

ขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

              1. พนกังานท่ีมีอายุ 20-25 ปี มีความผกูพนัต่อองคก์รนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากเป็น

พนกังานรุ่นใหม่ทาํให้อาจจะยงัไม่สามารถปรับตวัให้เขา้กบังานหรือเพื่อนร่วมงาน

ไดม้ากนกั ดงันั้น องคก์รควรเอาใจใส่พนกังานเขา้ใหม่ ควรมีการจดัสวสัดิการต่างๆ

และกิจกรรมท่ีดีใหก้บัพนกังาน เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานในองคก์ร  

              2. พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสโสดมีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมนอ้ยกวา่

พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส ,หยา่ร้าง  องคก์รควรมีการจดัแนะแนวให้พนกังานเห็น

ถึงความมัน่คงในอาชีพและชีวิตในระยะยาวเพื่อให้พนกังานตอ้งการรักษาสภาพการ

เป็นสมาชิกขององคก์รต่อไป  

              3.ตาํแหน่งงานพนกังานประจาํมีความผกูพนัในองค์กรโดยรวมมากท่ีสุด ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลในเร่ืองรายไดข้อง ดงันั้น องคก์รควรให้ความสําคญักบัพนกังาน

ชัว่คราว ไม่วา่จะเป็นเร่ืองเงินเดือน สวสัดิการ               

             4. อายุงานพนกังานท่ีมีอายุงาน 16 ปีข้ึนไป มีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม

มากท่ีสุดและพนกังานท่ีมีอายุงานตํ่ากว่า 5 ปี มีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมนอ้ย

ท่ีสุด ดงันั้น องคก์รควรมีการจดัฝึกอบรมพนกังานใหม่ให้เขา้ใจในบทบาท หนา้ท่ี ซ่ึง

จะทาํใหพ้นกังานท่ีมีอายงุานท่ีนอ้ย ไม่เกิดความกดดนัในการทาํงาน  

             5. พนกังานท่ีมีรายได ้35,001บาทข้ึนไปมีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมมาก

ท่ีสุด และพนักงานท่ีมีรายได้ 15,001-25,000บาท มีความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวม

น้อยท่ีสุด ดงันั้น องค์กรควรท่ีจะมีการทบทวนนโยบายหรือโครงสร้างในเร่ืองของ

ค่าจา้งท่ีจะเอ้ือประโยชน์ใหก้บัพนกังานท่ีมีรายไดน้อ้ยเพื่อท่ีจะใชจ่้ายไดเ้พียงพอ 
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            6. ดา้นนโยบายการบริหารองคก์ร องคก์รควรมีนโยบายในการลดขั้นตอนใน

การปฏิบติังานเพื่อให้การทาํงานคล่องตวัลดขั้นตอนการทาํงานท่ีซํ้ าซ้อนซ่ึงจะทาํให้

พนกังานในองคก์รปฏิบติังานไดร้วดเร็วมีประสิทธิภาพและพนกังานไม่เกิดความเบ่ือ

หน่ายในการปฏิบติังาน 

           7. ด้านการปกครองบงัคบับญัชา องค์กรควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกัน

ระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานเพื่อสร้างความผกูพนัใน 

            8. ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานองคก์รควรมีการจดักิจกรรมระหวา่งฝ่าย

เพื่อใหพ้นกังานมีโอกาสในการทาํกิจกรรมร่วมกนัเพื่อให้พนกังานในองคก์รไม่มีการ

แบ่งพรรคแบ่งพวกและก่อใหเ้กิดความสามคัคีและความผกูพนัในองคก์ร 

            9. ดา้นสภาพการทาํงานและความมัน่คง องค์กรควรจดัให้มีส่ิงอาํนวยความ

สะดวกอ่ืนๆเช่น ห้องพกัสําหรับพนกังาน เพื่อให้พนกังานได้รับความสะดวกสบาย

และอยากท่ีจะทาํงานใหอ้งคก์ร 

              10. ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน องคก์รควรสร้างความเสมอภาค เป็นธรรม 

โปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดใ้นการประเมินปรับเงินเดือนและสวสัดิการให้กบั

พนกังานภายในองคก์รซ่ึงจะทาํใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกวา่ไดรั้บความเป็นธรรม 

           11. ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี องคก์รควรกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการ

พิจารณาการเล่ือนตาํแหน่งให้มีความชัดเจนและเป็นธรรมเพื่อให้พนักงานใช้เป็น

เกณฑ์ในการปรับปรุงและพฒันาความรู้ความสามารถของตนเองไปสู่ความกา้วหน้า

ในตาํแหน่งงาน 

 ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจ่ะทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

          1.ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของ

พนกังานเช่นลกัษณะขององค์กรเน่ืองจากมีปัจจยัหลายตวัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัใน

องคก์รของพนกังาน 

          2.ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความผูกพันในองค์กรของพนักงานกับ

หน่วยงานอ่ืนเพื่อนาํผลท่ีไดม้าพฒันาและปรับปรุงแนวทางการบริหารภายในองคก์ร

ในดา้นต่างๆท่ีทาํใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร 
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ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรัพย์กลุ่มพลงังาน 

FACTORS AFFECTING THE CHANGE IN PRICE INDEX OF THE 

ENERGY SECTOR 

ศุภวฒัน์  ธนศิริหิรัญสุข 1  กิตติพนัธ์  คงสวสัดิ์เกยีรติ 2   

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

บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั (2) 

เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน

ในทิศทางตรงขา้มกนั 

 การศึกษาคร้ังน้ีใชปั้จจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 

เดือน ดชันีหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ Nymex การศึกษาใช้

ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือน

มกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยใช้สมการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression) ประมาณค่าด้วยวิธีกาํลงัสอยน้อยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares - OLS) 

 

 

______________________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รังสิต 
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ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ 

 1. ดชันีหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ และดชันีราคานํ้ ามนัดิบ Nymex มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  

 2. ดชันีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ใน

ทิศทางตรงขา้มกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ส่วนอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม พลงังาน

ในทิศทางตรงขา้มกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 

คําสําคัญ       :  ดชันีราคาหลกัทรัพย,์ กลุ่มพลงังาน 

 

Abstract 

 

 The objectives of this independent study were (1) to study factors affecting 

the change in price index of the energy sector in the same direction, (2) to study 

factors affecting the change in price index of the energy sector in opposite direction. 

 In this study, Economic factors studied were to consumer price index, the 

bath/U.S. dollar exchange rate, 12 month deposit interest rate, the securities price 

index of the Stock Exchange of Thailand, and Crude oil price index (Nymex). 

Relevant monthly secondary time series data were collected for the period between 

January 2007 and June 2011. The data collected were analyzed using the multiple 

regression equation and the Ordinary Least Squares (OLS) method. 

 Finding are as follows : 

 1. The securities price index of the Stock Exchange of Thailand, the 

bath/U.S. dollar exchange rate, Crude oil price index (Nymex) were determined to 

be directly correlated with the securities price index of the energy sector at the 

statistically significant level of reliability of 99 percent. 
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 2. Consumer price index were determined to correlated in the opposite 

direction with the securities price index of the energy sector at the statistically 

significant level of reliability of 99 percent. 12 month deposit interest rate were 

determined to correlated in the opposite direction with the securities price index of 

the energy sector at the statistically significant level of reliability of 90 percent. 

KEYWORDS : STOCK PRICE INDEX, THE ENERGY SECTOR. 

1. บทนํา 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก จากการท่ีเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตวัอย่าง

รวดเร็ว หน่วยธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนมีความตอ้งการเงินทุนเป็นจาํนวนมาก การ

กูย้มืเงินจากธนาคารพาณิชยจึ์งไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของภาครัฐและเอกชน การ

ระดมทุนผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงเป็นทางเลือกอีกช่องทางหน่ึงของ

ธุรกิจ ซ่ึงจะช่วยใหร้ะบบเศรษฐกิจมีการพฒันามากยิง่ข้ึน เพราะเศรษฐกิจท่ีเติบโตและ

พฒันาแลว้จะตอ้งใชเ้งินทุนท่ีมีจาํนวนมาก เพื่อท่ีจะสร้างความมัน่คงให้กบัธุรกิจ และ

สร้างความแข็งแกร่งให้กบับริษทัเพื่อต่อสู้กบัคู่แข่งไดโ้ดยง่ายและเพื่อท่ีจะไดพ้ฒันา

ประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมการออมในประเทศดว้ย 

 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย ์เป็นทางเลือกท่ีให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่า 

การลงทุนประเภทอ่ืนๆ ดงันั้น การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจึ์งเป็นอีกทางเลือกของ

การออมเงินในระยะยาวท่ีผูอ้อมสามารถหลีกเล่ียงหรือป้องกนัการขาดทุนท่ีเกิดจาก

ระดบัอตัราเงินเฟ้อได ้เพราะการลงทุนในหลกัทรัพยจ์ะช่วยรักษามูลค่าท่ีแทจ้ริงของ

เงินลงทุน และให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลกาํไรส่วนเกินของมูลค่าราคาทุน 

และสิทธิการจองซ้ือหุ้นใหม่ในราคาตํ่าแก่ผูล้งทุน นอกจากนั้นแลว้ เงินกาํไรจากการ

ขายหลกัทรัพยจ์ะไดรั้บการยกเวน้ภาษี ประกอบกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ ไทย

ยงัออกมาตรการบงัคบัใช้กฎระเบียบต่างๆ เพื่อคุม้ครองผลประโยชน์ของผูล้งทุน ทาํ

ใหเ้กิดความเช่ือมัน่แก่ผูล้งทุน ส่งผลใหผู้ล้งทุนสนใจการลงทุนมากข้ึน 
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 นอกจากน้ีการท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชยอ์ยู่ในระดบัตํ่า ทาํให ้

นกัลงทุนหันมาสนใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมากข้ึน เพราะให ้

อตัราผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ธนาคารพาณิชย ์

 ในส่วนภาครัฐตลาดทุนไดช่้วยลดภาระงบประมาณลงทุนของภาครัฐผา่นการ

เป็นแหล่งระดมทุนของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงระดมทุนไปกวา่ 200,000 ลา้นบาท ในช่วงกวา่ 

35 ปีท่ีผา่นมา ขณะท่ีบริษทัจดทะเบียนก็เป็นฐานภาษีสําคญัให้กบัภาครัฐจากสถิติการ

จดัเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบริษทัท่ีจดทะเบียนในปี พ.ศ.2550 มียอดรวมถึง 

103,816 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27 ของยอดภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้ งหมด 

ในขณะท่ีบริษทัจดทะเบียนจาํนวน 527 บริษทันั้นคิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.1% ของ

จาํนวนนิติบุคคลทั้งหมดเท่านั้น และพบวา่ก่อนเขา้จดทะเบียน 3 ปี และหลงัการเขา้จด

ทะเบียน 3 ปี บริษทัจ่ายภาษีเพิ่มข้ึน 2.7 เท่า ดงันั้น จึงถือไดว้า่ตลาดทุนเป็นฐานภาษี

สาํคญัท่ีใหป้ระโยชน์กบัภาครัฐอยา่งเตม็ท่ี 

 ส่ิงเหล่าน้ีแสดงให้เห็นวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความสําคญัต่อ

ระบบเศรษฐกิจ และจะมีบทบาทอยา่งยิง่ในการแกปั้ญหาเศรษฐกิจในขณะน้ีอยา่งนอ้ย 

4 ดา้นดว้ยกนั คือ 

 1. การเป็นช่องทางหลกัในการระดมทุนของโครงการลงทุนทั้งภาครัฐ และ

เอกชน 

 2. การขยายฐานภาษีใหก้บัรัฐบาลผา่นภาษีของบริษทัจดทะเบียน 

 3. การเตรียมรับมือกบัปัญหาสังคม ชราภาพ โดยการเป็นทางเลือกให้กบัผู ้

ออมเงิน 

 4. เป็นการเพิ่มเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงให้สามารถอยูแ่ละแข่งขนัได้

ในยคุท่ีระบบเศรษฐกิจโลกมีความผนัผวนอยา่งยิง่ 

 การท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความสําคญัในการเป็นแหล่งระดม

ทุนจึงทาํให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับความสนใจ ทั้ งจากผูล้งทุนท่ี

ประสงค์จะเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อหวงัผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล

และกาํไรส่วนเกิน (Capital Gain) ท่ีเกิดจากความแตกต่างของราคาหลกัทรัพย ์และ

เจา้ของกิจการท่ีตอ้งการระดมเงินเพื่อมาลงทุนในการขยายกิจการของตนเอง 
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 เน่ืองจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เปล่ียนแปลงจากการ 

ผลิตภาคเกษตรกรรมไปสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน ความตอ้งการใชพ้ลงังาน 

ในประเทศจึงมีอตัราการขยายตวัสูงอยา่งต่อเน่ือง จึงคาดการณ์ไดว้า่ธุรกิจพลงังานจะ

เขา้มามีบทบาทอยา่งมากต่อการเขา้มาพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ทาํให้หลกัทรัพย์

ในกลุ่มพลงังานเป็นท่ีสนใจของนกัลงทุนทัว่ไป ประกอบกบัสัญญาณราคานํ้ ามนัท่ี

ปรับตัวสูงข้ึน ซ่ึงเป็นเหตุทําให้ต้นทุนของการดําเนินธุรกิจของบริษัทในตลาด

หลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืนๆมีการปรับตวัสูงข้ึน แต่หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานกลบักลายเป็น 

โอกาสสร้างผลกาํไร ส่งผลใหร้าคาหุน้มีระดบัสูงข้ึน มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยก์ลุ่ม 

พลงังานมีมูลค่าการซ้ือขายสูงอนัดบั 1 โดยคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 34 ของ มูลค่า

หลกัทรัพยต์ามราคาของตลาดในตลาดหลกัทรัพยท์ั้งหมด 

 หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานจัดเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีความสําคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจ และเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ได้ความสนใจจากนกัลงทุนเป็นจาํนวนมาก จึง

สมควรศึกษาถึงผลกระทบของปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลังงาน เพื่อให้เป็นข้อมูลสําหรับนักลงทุนท่ีเข้ามาลงทุนในหลักทรัพยก์ลุ่ม

พลงังาน และนาํไปประกอบการตดัสินใจลงทุนของตนต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั 

 2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานในทิศทางตรงขา้มกนั 

สมมติฐานในการวจัิย 

 1. การเปล่ียนแปลงของดัชนีหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีราคา

นํ้ ามนัดิบ Nymex อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีผลกระทบ

ต่อราคาหุน้กลุ่มพลงังานในทิศทางเดียวกนั 

 2. การเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ อตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจาํ 12 เดือน มีผลกระทบต่อราคาหุน้กลุ่มพลงังานในทิศทางท่ีตรงขา้มกนั 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เป็นขอ้มูลประกอบในการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนในหุ้นกลุ่มพลงังาน 

โดยมีปัจจยัท่ีนาํมาวเิคราะห์เพื่อหาโอกาสในการลงทุนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 

 2. เป็นแนวทางในการพฒันาตลาดทุนของไทยใหมี้การขยายฐานการลงทุนได้

เพิ่มข้ึน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาถึงแนวโน้มทางเศรษฐกิจท่ีอาจเกิดการ

เปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมด้านพลังงานทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศ และความเคล่ือนไหวของราคาในตลาดโลกในทิศทางท่ีดีข้ึน 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 

  ตัวแปรอสิระ               ตัวแปรตาม 

 

 
 

  

 

กรอบแนวความคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 
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2. แนวคิด 

 ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลังงาน ผูว้ิจยัได้นําแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง โดยสรุปใน

การศึกษาน้ี มีแนวคิดในการลงทุนโดยแบ่งจุดมุ่งหมายดงักล่าวในลกัษณะต่างๆ ได้

ดงัน้ี 

 1. ความปลอดภยัของเงินลงทุน (security of principal) ความปลอดภยัของเงิน

ลงทุนนอกจากจะหมายความถึง การรักษาเงินทุนเร่ิมแรกให้คงไวแ้ลว้ถา้มองให้ไกล

อีกนิด ยงัหมายความถึงการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงเกิดจากอาํนาจซ้ือท่ีลดลง เป็นผลจาก

ภาวะเงินเฟ้ออีกด้วย จากความหมายดังกล่าว การลงทุนในหลักทรัพยท่ี์มีกาํหนด

ระยะเวลาคืนเงินตน้จาํนวนแน่นอน ซ่ึงไดแ้ก่ พนัธบตัรรัฐบาล หุน้กู ้และหุ้นบุริมสิทธิ

ท่ีมีกาํหนดระยะเวลาไถ่ถอนของบริษทัท่ีมัน่คงก็อยู่ในความหมายน้ี นอกจากน้ีการ

ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัท่ีมีฐานะมัน่คง และกาํลงัขยายตวัก็อยู่ในความหมายน้ี

เช่นกนั 

 2. เสถียรภาพของรายได้ (stability of income) ผูล้งทุนมกัจะลงทุนใน

หลกัทรัพยท่ี์ให้รายไดส้มํ่าเสมอ ทั้งน้ีเน่ืองจากรายไดท่ี้สมํ่าเสมอ เช่น อตัราดอกเบ้ีย

หรือเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ ผูล้งทุนสามารถทาํแผนการใช้เงินทุนได้ว่า เขาจะนํา

รายไดท่ี้ไดน้ี้ไปใชเ้พื่อการบริโภคหรือเพื่อลงทุนใหม่ต่อไป นอกจากน้ีอตัราดอกเบ้ีย

หรือเงินปันผลท่ีไดรั้บเป็นประจาํยอ่มมีค่ามากกวา่ดอกเบ้ียหรือเงินปันผลท่ีเขาสัญญา

วา่จะใหใ้นอนาคตซ่ึงยงัไม่แน่วา่จะไดต้ามท่ีเขาสัญญาหรือไม่ 

 3. ความงอกเงยของเงินลงทุน (capital growth) ตามกฎทัว่ๆไปแลว้ ผูล้งทุน

มกัจะตั้งจุดมุ่งหมายว่า จะพยายามจดัการให้เงินทุนของเขาเพิ่มพูนข้ึนทั้งน้ีไม่ได้

หมายความวา่ ความงอกเงยของเงินทุนท่ีจะเกิดข้ึนไดจ้ากการลงทุนในหุ้นของบริษทัท่ี

กาํลงัขยายตวั (growth stock) เท่านั้น การนาํรายไดท่ี้ไดรั้บไปลงทุนใหม่ก็จะก่อให้เกิด

การงอกเงยของเงินทุนได้พอดีๆ กับการลงทุนในหุ้นของบริษทัท่ีกาํลงัขยายตวั ผู ้

ลงทุนส่วนมากจะเพิ่มมูลค่าของเงินทุนของเขา โดยการนาํดอกเบ้ียและเงินปันผลท่ี

ไดรั้บไปลงทุนใหม่ ความงอกเงยของเงินทุนน้ีให้ประโยชน์แก่ผูล้งทุนในแง่ท่ีว่า (1) 
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เพื่อปรับฐานะผูล้งทุนในระยะยาวให้ดีข้ึน (2) เพื่อรักษาอาํนาจซ้ือให้คงไว ้(3) เพื่อให้

การจดัการคล่องตวัดีข้ึน 

 4. ความคล่องตวัในการซ้ือขาย (market ability) หมายถึง หลกัทรัพยท่ี์

สามารถซ้ือหรือขายได้ง่ายและรวดเร็ว ทั้ งน้ีจะข้ึนอยู่กับราคา ขนาดของตลาด

หลกัทรัพยท่ี์หุ้นนั้นจดทะเบียน ขนาดของบริษทัผูอ้อกหลักทรัพย ์จาํนวนผูถื้อหุ้น 

และ ความสนใจท่ีประชาชนทัว่ๆไปมีต่อหุ้นนั้น หุ้นท่ีมีราคาสูงมกัจะขายไดย้ากกว่า

หุน้ท่ีมีราคาตํ่ากวา่ ยกตวัอยา่งง่ายๆ หุน้ราคา 500 บาท ยอ่มขายไดย้ากกวา่หุ้นราคา 50 

บาท เป็นตน้ 

 สถานท่ีซ้ือขายหุ้นก็มีส่วนท่ีทาํให้หุ้นขายไดค้ล่องหุ้นท่ีซ้ือขายใน New York 

Stock Exchange หรือ American Stock Exchange ยอ่มให้ขอ้มูลแก่ผูล้งทุนมากกว่า

และขายไดเ้ร็วกวา่หุน้ท่ีซ้ือขายในตลาดหุน้เล็ก ๆ 

 หุน้ของบริษทัใหญ่จาํหน่ายไดย้ากกวา่หุน้ของบริษทัเล็ก ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทั

ใหญ่มีหุ้นออกจาํหน่ายจาํนวนมาก ทาํให้การซ้ือขายดาํเนินติดต่อกนัตลอดเวลา ดว้ย

เหตุน้ีหุน้ของบริษทัใหญ่จึงมีความคล่องตวัมากกวา่ 

 5. ความสามารถในการเปล่ียนเป็นเงินสดไดท้นัที (liquidity) เม่ือหลกัทรัพยท่ี์

จะลงทุนมี liquidity สูง ความสามารถในการหากาํไร (profitability) ก็ยอ่มจะลดลงผู ้

ลงทุนท่ีตอ้งการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มี liquidity หรือหลกัทรัพยท่ี์ใกลเ้คียงกบัเงินสด 

เพราะหวงัว่าหากโอกาสลงทุนท่ีน่าดึงดูดใจมาถึง เขาจะไดมี้เงินพร้อมท่ีจะลงทุนได้

ทนัที การจดัการสําหรับเงินทุนส่วนน้ี ผูล้งทุนอาจจะแยง่สรรปันส่วนจากเงินลงทุน

เพื่อการน้ีโดยเฉพาะหรืออาจใช้เงินปันผลหรือดอกเบ้ียท่ีได้รับมาเพื่อซ้ือหุ้นใหม่

ดงักล่าวก็ได ้

 6. การกระจายเงินลงทุน (diversification) วตัถุประสงคใ์หม่ก็คือตอ้งการท่ีจะ

กระจายความเส่ียง และการกระจายความเส่ียงลงทุนในหลกัทรัพยก์ระทาํได ้4 วธีิ คือ 

   6.1 ลงทุนผสมระหวา่งหลกัทรัพยท่ี์มีหลกัประกนัในเงินลงทุนและมี

รายไดจ้ากการลงทุนแน่นอนกบัหลกัทรัพยท่ี์มีรายได ้และราคาเปล่ียนแปลงข้ึนลงตาม

ภาวะธุรกิจ 

   6.2 ลงทุนในหลกัทรัพยห์ลายอยา่งปนกนัไป 
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   6.3 ลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจท่ีมีความแตกต่างทางด้าน

ภูมิศาสตร์ เพื่อลดความเส่ียงเร่ืองนํ้าท่วมหรือภยัธรรมชาติ เป็นตน้ 

   6.4 ลงทุนในหลกัทรัพยข์องธุรกิจท่ีมีลกัษณะการผลิตท่ีต่างกนัแบบ 

vertical หรือ horizontal ถา้เป็นแบบ vertical หมายถึง การลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่

วตัถุดิบไปจนสินค้าสําเร็จรูป ถ้าเป็นแบบ horizontal เป็นการลงทุนในกิจการท่ี

ประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั 

 7. ความพอใจในดา้นภาษี (favorable tax status) ฐานะการจ่ายภาษีของผู ้

ลงทุนเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีผูบ้ริหารลงทุนตอ้งใหค้วามสนใจ ปัญหาคือวา่จะทาํ

อย่างไรจึงจะรักษารายไดแ้ละกาํไรจากการขายหลกัทรัพย ์(capital gain) ให้ไดม้าก

ท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้การจ่ายภาษีในอตัรากา้วหนา้จากเงินไดพ้ึงประเมินทาํให้ยากแก่

การรักษาจาํนวนรายได้นั้ นไว ้ผูล้งทุนอาจเล่ียงการเสียภาษีเงินได้จากเงินได้พึง

ประเมินดังกล่าว โดยทําการลงทุนในพันธบัตรท่ีได้รับการยกเว้นภาษีหรือซ้ือ

หลักทรัพย์ท่ีไม่มีการจ่ายเงินปันผลในเวลาน้ี แต่จะได้ในรูปกําไรจากการขาย

หลกัทรัพยใ์นอนาคต สําหรับในต่างประเทศอตัราภาษีท่ีเก็บจากกาํไรจากการขาย

หลกัทรัพยน์ั้นต่างกนั กาํไรจากการขายหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ากการขายสินทรัพยป์ระเภท

ทุน (capital asset) ผูท่ี้ลงทุนครอบครองไวเ้ป็นเวลา 6 เดือนหรือมากกวา่น้ี จะเสียภาษี 

ในอตัราสูงสุดท่ี 25% ในการบริหารเงินลงทุน ผูจ้ดัการเงินลงทุนตอ้งดูวา่ผูล้งทุนท่าน

น้ีตอ้งเสียภาษีเงินได้ในอตัราสูงสุดเท่าไร ถ้าเขาเสียภาษีในอตัรา 50% หรือสูงกว่า 

50% แลว้เขาควรลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ใหก้าํไรจากการขายหลกัทรัพยห์รือพนัธบตัรท่ี

ไดรั้บการยกเวน้ภาษี 

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

 ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังาน โดยจะวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และวิเคราะห์

เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยแบ่งไดด้งัน้ี 

 1. การวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) จะวิเคราะห์ถึงการใช้

ค่าเบ่ียงเบนกบัค่าเฉล่ียในการอธิบายตวัแปรอิสระ ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพยใ์น

ตลาดหลักทรัพย์ ณ ส้ินเดือน ดัชนีราคาผูบ้ริโภครายเดือน อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 
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ประจาํ 12 เดือน ดัชนีราคานํ้ ามนัดิบ ณ วนัส้ินเดือน อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม

พลงังาน 

 2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพื่อศึกษาหาความ 

สัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นพลงังาน ดว้ยวิธีกาํลงั

สองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) 

 โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ประเภทอนุกรมเวลา (Time Series) 

รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2550 จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 

4. ผลการวเิคราะห์ 

 1. สรุปผลการวเิคราะห์ในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

 จากการสํารวจพบว่าอย่างน้อยมี 4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม และจากการ

วิจยัพบว่าดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์(SET) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INT) ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ NYMEX (NYMEX) 

มีผลต่อตวัแปรตาม และพบว่าอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

(EX) มีค่า VIF ท่ีสูงเกิน 10 จึงตอ้งมีการ Modified Model ใหม่ โดยการแกไ้ขตดัอตัรา

แลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) ออก จึงจะไดค้่าและตารางท่ี

สมบูรณ์ 

Modified Model ใหม่ 

 วิเคราะห์เพิ่มเติมโดยจะวิเคราะห์ถึงสถิติเชิงพรรณนา ค่าสัมประสิทธ์ิ

ความสัมพนัธ์ของตวัแปร ค่าเบ่ียงเบน ค่า ANOVA กบัค่าเฉล่ียในการอธิบายตวัแปร

อิสระ ทั้ง 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ณ ส้ินเดือน ดชันี

ราคาผูบ้ริโภครายเดือน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ ณ 

วนัส้ินเดือน ท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน 

โดยตดัอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) ออก เพื่อท่ีจะทาํ

ใหผ้ลวจิยัออกมามีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน   

 จากการสํารวจพบว่า ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์(SET) ดชันี

ราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INT) ดชันีราคา นํ้ ามนัดิบ 
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NYMEX (NYMEX) มีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน (SETE) ดงันั้น ดชันี

ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์(SET) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจาํ 12 เดือน (INT) ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ NYMEX (NYMEX) มีอิทธิพลต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน (SETE) อยา่งมีนยัสาํคญั 

 2. สรุปผลการวเิคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 

 จากผลการทดสอบสมการพบว่า ค่า R-Squared เท่ากบั 0.953 ค่า F-Statistic 

เท่ากับ 250.655 แสดงว่าตัวแปรอิสระ อันประกอบไปด้วย ตัวแปรดัชนีราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาด ตวัแปรดชันีราคานํ้ ามนัดิบ Nymex ตวัแปรอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 12 เดือน และตวัแปรดชันีราคาผูบ้ริโภครายเดือน จากการทดสอบตวัแปรทั้ง 4 

สามารถท่ีจะอธิบายการผนัแปรของตวัแปรตาม ไดถึ้งร้อยละ 95.3 ค่า Durbin -Watson 

Stat เท่ากบั 0.534 สามารถสรุปไดว้่า ไม่มีปัญหาความคลาดเคล่ือนมีความสัมพนัธ์

กนัเองเกิดข้ึนในสมการ และสามารถอธิบายผลของความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ี

มีต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังาน ดงัน้ี 

 1. ค่าสัมประสิทธ์ิราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มพลงังาน มีค่าเท่ากบั 20.947 แสดง

วา่ เม่ือดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไป 1 จุด จะส่งผลให้ราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานเปล่ียนแปลงไป 20.947 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 2. ค่าสัมประสิทธ์ิราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มพลงังาน มีค่าเท่ากบั -6.339 แสดง

ว่า เม่ือดัชนีราคาผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป 1 จุด จะส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์กลุ่ม

พลงังานเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 6.339 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 3. ค่าสัมประสิทธ์ิราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มพลงังาน มีค่าเท่ากบั 9.186 แสดง

วา่ เม่ือดชันีราคานํ้ ามนัดิบ Nymex เปล่ียนแปลงไป 1 จุด จะส่งผลให้ราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานเปล่ียนแปลงไป 9.186 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 4. ค่าสัมประสิทธ์ิราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มพลงังาน มีค่าเท่ากบั -4.827 แสดง

วา่ เม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน เปล่ียนแปลงไป 1 จุด จะส่งผลให้ราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 4.827 อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติ 
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 จากผลการศึกษาดงักล่าวพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคา 

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน ประกอบดว้ย ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์(SET) 

ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ Nymex (NYMEX) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจาํ 12 เดือน (INT) โดยทุกดชันีทั้ง 4 ตวัแปร มีเคร่ืองหมายตรงกบัสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้เพราะฉะนั้นจากการทดสอบจึงสรุปไดว้า่ ทุกตวัแปรมีผลต่อการเปล่ียนแปลง

กบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน อีกทั้งผลของการเปล่ียนแปลงของดชันีราคา

หลกัทรัพยใ์นคลาดหลกัทรัพย ์(SET Index) เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานมากท่ีสุด จาก 4 ตวัแปรขา้งตน้ 

 

ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 

ปัจจยั ค่านยัสาํคญั 
เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพย ์
0.000 ✔  

ดชันีราคานํ้ามนัดิบ Nymex 0.000 ✔  

อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
0.985  ✔ 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 

12 เดือน 
0.000 ✔  

ดชันีราคาผูบ้ริโภค 0.000 ✔  

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
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5. อภิปรายผลการวจัิย 

 การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม

พลงังานในช่วงเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2550 - เดือนมิถุนายน 2554 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมี

แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของราคาพลงังานเช้ือเพลิงนํ้ ามนัในตลาดโลกเร่ิมสูงข้ึน 

และเป็นช่วงท่ีเกิดวิกฤตทางการเมืองของประเทศไทย อีกทั้งกระแสเศรษฐกิจของ

ยโุรปและสหรัฐอเมริกาในเร่ืองของหน้ีสาธารณะ โดยศึกษาเฉพาะหุน้ในกลุ่มพลงังาน 

เน่ืองจากหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานมีปริมาณการซ้ือขายหมุนเวียนอยู่ในปริมาณท่ีสูง

มากกวา่กลุ่มหลกัทรัพยต์วัอ่ืนๆ 

 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์กลุ่ม

พลงังานในช่วงเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2550 - เดือนมิถุนายน 2554 เป็นช่วงท่ีราคา

นํ้ ามันและเช้ือเพลิงต่างๆในตลาดโลกเร่ิมสูงข้ึน และพบว่ามีลักษณะของการ

ประกอบการท่ีดีข้ึนจากการเพิ่มจาํนวนแหล่งผลิตต่างๆ ของหลักทรัพย์ในกลุ่ม

พลงังาน จากการจ่ายเงินปันผลท่ีให้มาอยา่งต่อเน่ืองของบริษทัต่างๆในกลุ่มพลงังาน

จึงทาํให้หลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานเป็นท่ีนิยมของนักลงทุนท่ีจะเขา้มาลงทุน ทั้งใน

ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว 

 หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานมีมูลค่าตลาดท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมาจาก

การท่ีราคานํ้ ามนัปรับตวัข้ึนอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาท่ีไดท้าํการศึกษา ส่งผลทาํให ้

ราคาหลกัทรัพยแ์ละมูลค่าของตลาดในอุตสาหกรรมน้ีเพิ่มข้ึนดว้ย และจากการศึกษา 

พบวา่ ในช่วงเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2550 - เดือนมิถุนายน 2554 น้ี อตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจาํ 12 เดือนนั้นได้เร่ิมลดลงมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 2 กว่า 

ตั้งแต่ตน้ปี 2550 จนถึงปลายปี 2552 มีค่าตํ่าท่ีสุดอยู่ท่ี 0.65 โดยมีทิศทางของดอกเบ้ีย

เงินฝากท่ีลดลง ก่อนท่ีจะค่อยๆดีดตวักลบัในปี 2553 - 2554 ซ่ึงมีทิศทางตรงกนัขา้ม

กบัราคานํ้ ามนัดิบ Nymex จึงเป็นสาเหตุของผลประกอบการณ์บริษทัต่างๆในกลุ่ม

พลังงาน เร่ิมมีการเติบโตท่ีดีข้ึน โดยรวมทั้งหมดของกลุ่มหลักทรัพย์ทั้ งหมด 25 

บริษทั AI บริษทั เอเซียน อินซูเลเตอร์ จาํกดั (มหาชน), AKR บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม 

จาํกดั (มหาชน), BAFS บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน), 

BANPU บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน), BCP บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั 
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(มหาชน), EASTW บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกดั 

(มหาชน), EGCO บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน), ESSO บริษทั เอสโซ่ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน), GLOW บริษทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน), GUNKUL 

บริษทั กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน), IRPC บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน), 

LANNA บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน), MDX บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จาํกดั 

(มหาชน), PTT บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน), PTTAR บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และ

การกลัน่ จาํกดั (มหาชน), PTTEP บริษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน), RATCH บริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน), RPC บริษทั 

ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน), SCG บริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จาํกัด 

(มหาชน), SGP บริษทั สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน), SOLAR 

บริษทั โซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน), SUSCO บริษทั ซัสโก ้จาํกดั (มหาชน), TCC 

บริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน), TOP บริษทั ไทยออยล์ จาํกดั 

(มหาชน) และ TTW บริษทั นํ้าประปาไทย จาํกดั (มหาชน)  

 และจากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า  ปัจจัยท่ี มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน คือ ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ Nymex ดชันีราคาหลกัทรัพยข์อง

ตลาดหลกัทรัพย ์ดชันีราคาผูบ้ริโภครายเดือน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงถา้ ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ Nymex มีค่าท่ี

สูงข้ึน ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังานก็จะเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย โดยมีทิศทาง

เดียวกนั และถา้ดชันีราคาผูบ้ริโภคมีค่าท่ีสูงข้ึนก็จะส่งผลให้ราคาหุ้นในกลุ่มพลงังาน

ลดลง โดยจะมีทิศทางท่ีตรงขา้มกนั 

6. ข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์กลุ่ม

พลงังาน ในช่วงเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2550 - เดือนมิถุนายน 2554 เป็นขอ้มูลพื้นฐาน

เพื่อประกอบการตดัสินใจในการเลือกท่ีจะลงทุนในตลาดหลกัทรัพยข์องนกัลงทุน อีก

ทั้งเป็นขอ้มูลเพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นรัฐบาล หรือภาคเอกชน ใชป้ระกอบการ

ตัดสินใจในการซ้ือขายหลักทรัพย์ รวมถึงการเปล่ียนแปลงกฎ ระเบียบ รวมถึง
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มาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริม และควบคุมการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหุ้นให้มีการ

เติบโตอยา่งมัน่คงภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 1. เน่ืองจากดชันีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหน่ึงในดชันีช้ีวดั

หลายๆตวัของหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นในหลาย

กลุ่ม ดงันั้น การเปล่ียนแปลของดชันีหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีนกั

ลงทุนใช้ประกอบในการตดัสินใจลงทุน ดงัจะเห็นไดจ้ากการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยท่ีมีนัยสําคญัทาง

สถิติกับการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์ก ลุ่มพลังงาน ขณะท่ีมีค่ า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของดชันีตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยท่ีมีค่า 17.680 แสดง

ใหเ้ห็นวา่ ดชันีตลาดหลกัทรัพยมี์ผลต่อการเปล่ียนแปลงข้ึนลงต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานทั้งหมดในทิศทางเดียวกนั 

 2. เน่ืองจากอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงของดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน แต่ยงัมีค่า VIF ท่ีเกินกาํหนด ทาํให้ผล

วิจยัท่ีไดอ้อกมาไม่ค่อยน่าเช่ือถือ ดงันั้นภาคเอกชนและนกัลงทุนท่ีตอ้งการเขา้มาซ้ือ

ขายหลักทรัพยย์งัคงต้องติดตามการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯไวบ้้าง เพื่อท่ีจะประกอบในการตดัสินใจลงทุน และการซ้ือขาย

หลกัทรัพย์ โดยเฉพาะดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลังงานท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ 

ดอลลาร์สหรัฐฯ มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยก์ลุ่มพลงังานในทิศ

ทางตรงข้าม ขณะเดียวกันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีมีหน้าท่ีเ ก่ียวกับการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์ควรให้ความสนใจกบัการข้ึนลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ อยูบ่า้ง เพราะอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

มูลค่าทางการตลาด (Market Cap) ของดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานในประเทศไทย 

ดงันั้น ถา้ภาวะอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯมีความผนัผวนนั้นยอ่มมี

ส่วนท่ีจะส่งผลต่อการซ้ือขายหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้อีกทั้งยงั

ส่งผลต่อการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนรายยอ่ยดว้ย ขณะเดียวกนัภาครัฐบาลเอง

ก่อนท่ีจะมีการปรับเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสร้างการ

ลงทุนภายในประเทศและกระตุน้เศรษฐกิจ ก็ควรคาํนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบั
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การซ้ือขายหลักทรัพย์ หากมีการปรับเปล่ียนนโยบายอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 ดงันั้น ขอ้มูลท่ีไดจึ้งเป็นอีกปัจจยัท่ีนกัลงทุนไม่ควรมองขา้มและไม่ตระหนกั

จนเกินไปเม่ือตวัแปรต่างๆจากการศึกษามีความผนัผวน ขณะเดียวกนัหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งก็ควรมีมาตรการเพื่อรองรับความผนัผวนของตวัแปรต่างๆ เพราะหากมองใน

ภาพรวมแลว้ ตวัแปรทุกตวั ไม่ว่าจะดชันีตลาดหลกัทรัพย ์(SET) ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

(CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) ดัชนีราคานํ้ ามนัดิบ 

(NYMEX) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน (INT) จะมีผลต่อตลาด ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มอ่ืนๆ และท่ีสําคญัจะส่งผล

ต่อนกัลงทุนรายยอ่ย 

 3. การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานของบริษทัเม่ือมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง

ใด และมีผลกระทบกบัราคาหุ้นในทิศทางท่ีสูงข้ึน หรือลดลงควรมีการติดตามจาก

ขอ้มูลอยา่งใกลชิ้ดเพื่อใหมี้การตดัสินใจลงทุนท่ีดี 

   3.1 ก่อนการตดัสินใจลงทุนควรมีการวเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจใน

แต่ละปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลงไป จะมีผลกระทบกบัดชันีหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานหรือ

บริษทัในกลุ่มพลังงานทั้งหมด และจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคต 

   3.2 ศึกษาขอ้มูล และทาํความเขา้ใจใหมี้ความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสาร

ต่างๆ ท่ีทางบริษทัหลกัทรัพยต่์างๆ ท่ีมีบริการจากขอ้มูลการวิเคราะห์หลกัทรัพยอ์อก

เผยแพร่ หรือศูนยข์อ้มูลทางเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีไดมี้การจดัตั้งอยู่ให้มีความเขา้ใจ และ

ถูกตอ้งแม่นยาํท่ีสุดเป็นเคร่ืองมือในการช่วยในการตดัสินใจการลงทุน 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

 ผูว้ิจ ัยมีข้อแนะนําให้ผูท่ี้สนใจท่ีจะทําการศึกษาในเร่ืองท่ีคล้ายคลึงกันน้ี

ทาํการศึกษาตวัแปรต่างๆ เพิ่มข้ึน เช่น อตัราเงินเฟ้อ ดชันีมวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ดชันีราคาหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศต่างๆ 

เพิ่มข้ึนดว้ย เพื่อทาํให้มีความเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ ในมุมมองท่ี 

เก่ียวขอ้งอ่ืนๆไดก้วา้งขวางมากข้ึน รวมทั้งการเลือกใช้เคร่ืองมือวิจยัอ่ืนควบคู่กนัใน



196 
 

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 4) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ ทาํให้ได้ผลการศึกษาท่ีมี 

ประสิทธิภาพและมีประโยชน์มากข้ึน นอกจากน้ี ควรทาํการทบทวนการศึกษาเป็น

ระยะ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและพฒันาอย่างต่อเน่ืองให้สอดคล้องกบัสถานการณ์

ปัจจุบันมากท่ีสุด ทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคท่ีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็วไดดี้ยิง่ข้ึน 
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