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ปัจจุบนัธุรกิจมีการแข่งขนักนัสูง แต่ละธุรกิจจะตอ้งหาการวางแผนการตลาด

ท่ีดีสามารถครองการเป็นอนัดบัหน่ึงทางการตลาดได ้การหาขอ้มูลในการวิเคราะห์

แนวโน้มของธุรกิจ และการตัดสินใจการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ สามารถใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุง ส่งเสริมพฒันาการของผูป้ระกอบการ เพื่อสร้างกลยุทธ์ตวั

ผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 ผูบ้ริโภคมีขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือสินค้า หรือบริการแต่ละประเภทท่ี

แตกต่างกนัสําหรับสินคา้บางประเภท ผูบ้ริโภคอาจตอ้งใชเ้วลาในการตดัสินใจนาน 

และตอ้งการขอ้มูลมากในการตดัสินใจ หรือผูบ้ริโภคอาจจะตดัสินใจในทนัที โดยไม่

ตอ้งพิจารณาขอ้มูลเพิ่มเติม และในบางคร้ังผูบ้ริโภคตอ้งยอมรับความเส่ียงในส่ิงท่ีเขา

ไม่พึงปรารถนาจากการตดัสินใจซ้ือสินคา้  

 การลอกเลียนแบบสินคา้ เป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความเบ่ือ

หน่าย เป็นผลทาํให้จุดเด่นท่ีเห็นไดช้ดัของผลิตภณัฑ์เร่ิมหมดไป ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ก็มี

คุณสมบติัท่ีคลา้ยคลึงกนั ธุรกิจต่างๆ จึงหนัมาให้ความสนใจกบัการสร้างภาพลกัษณ์

ตราสินคา้มากข้ึน โดยการสร้างเอกลกัษณ์พิเศษใหแ้ก่สินคา้ ความคิดในเร่ืองน้ีถือเป็น

การลงทุนระยะยาว ซ่ึงถา้สินคา้มีภาพลกัษณ์ท่ีดี ก็จะทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกท่ีดี

ต่อตราสินคา้ ซ่ึงทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความชอบ และความภกัดีต่อตราสินคา้ในท่ีสุด 
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การศึกษาการตัดสินใจซื้อ Application  ของแทจากราน Apple ในเขต
กรุงเทพมหานคร  กรณีศึกษา : Application  ของแทจากราน Apple ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

(STUDYING OF GENUINE APPLE APPLICATION PURCHASE DECISION  

 OF CONSUMER IN BANGKOK AREA) 

อัจฉริชา มนตรีกุล ณ อยุธยา 1 ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 

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

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการศึกษาคนควาแบบอิสระคร้ังน้ีในหัวขอเร่ือง ปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อ Application ของแทจากราน Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร 1) 
เพื่อศึกษาความแตกตางของปจจัยประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ 
Application ของแทจากราน Apple 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อ Application ของแทจากราน Apple 3) 
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อ Application ของแทจากราน Apple กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ 
ผูบริโภคท่ีเคยซื้อ Application ของแทจากราน Apple ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปและมีที่อยู
อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก 
ซึ่งใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือวิจัยในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางท่ีเปนตัวแทน
ของผูบริโภค และใชสถิติตางๆ ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test  F-Test (One-way ANOVA) และการวิเคราะหความถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis: MRA) 

 

____________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 ผูอํานวยการหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

การศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง  
20-30 ป มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 35,000 บาท มี
วุฒิการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด  เปนผูสนใจในการเลือกซื้อ 
Application ของแทจากราน Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการสมมติฐานพบวา ลักษณะดานประชากรศาสตรดานอาชีพมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อ Application ของแทจากราน Apple และสวนประสมทางการตลาด
ทั้ง 6 ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ี การสงเสริมการขาย Brand Image และ Brand 

Royalty พบวามีเพียงผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ Application ของแทจาก
ราน Apple อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ 0.05 

คําสําคัญ : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด , การตัดสินใจ , Application , Apple 

 

Abstract 

The objective of this study is to study factors that influence consumers’ 

purchase decisions of genuine Apple Applications from Apple stores in Bangkok. 

 1) To study different demographic factors that effect to consumers’ 

purchase decisions of genuine Apple applications from Apple stores in Bangkok. 

 2) To study the relationship of marketing mixes that effect to consumers’ 

purchase decisions of genuine Apple applications from Apple stores in Bangkok. 

 Quantitative questionnaire is used to gather statistics with 400 samples. 

Focusing on a target group who are above 18 year old and used to purchase genuine 

Apple applications and live in Bangkok. Percentage, mean, and standard deviation 

are used to describe the data and t-Test, F-Test (One-way ANOVA), and Multiple 

Regression Analysis (MRA) are used to test the hypothesis. 

 The study shows that the samples mostly are female; have age range 

between 20-30 years; graduated in bachelor’s degree; have range of monthly income 
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35,000 baht; are single; are the most who purchase genuine apple applications in 

Bangkok. 

 Outcome of hypothesis testing shows the most demographic factor which 

effect to consumers’ decision in buying genuine Apple applications is their current 

job positions. And the other marketing mixes are products, price, locations, brand 

image and brand royalty. The study found that the product factor has influence on 

consumers’ purchase decisions of genuine apple applications with the efficiency at 

significant level of 0.05.   

KEYWORDS : MARKETING MIX , DECISION , APPLICATION, APPLE  

1. บทนํา 
โลกในยุคปจจุบันมีความกาวหนาล้ําสมัยในทุกๆดาน โดยเฉพาะการพัฒนา

ทางดานเทคโนโลยียิ่งมีการพัฒนาอยางรวดเร็วมากกวาในศตวรรษท่ีผานมา และหนึ่ง
ในเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยเหลาน้ัน เทคโนโลยีทางดานการส่ือสารเปนอีกหน่ึงการพัฒนา
ที่ทรงประสิทธิภาพ ดวยเพราะการติดตอสื่อสารท่ีรวดเร็วฉับไวและสะดวกจะนํามา
ซึ่งขอมูลทําใหการบริหารงานหรือการรับทราบขอมูลขาวสารเปนไปไดอยางรวดเร็ว 
เหมือนดังยอโลกทั้งใบไวในโทรศัพทเพียงเคร่ืองเดียว 

โทรศัพทที่ล้ําสมัยและเปนที่รูจักอยางแพรหลายเนื่องดวยสรรพประโยชนอัน
ครบครันที่สามารถตอบสนองความตองการหรือรูปแบบการใชชีวิตของประชาคม
โลกในปจจุบัน  คงหนีไมพน  iPhone ซึ่ งนับวา เปนนวัตกรรมของธุรกิจ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่บริษัท Apple เปนตัวแทนจําหนาย และสาเหตุที่ iPhone เปน
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีประโยชนหลากหลายก็เปนเพราะ iPhone มี Application  ที่
หลากหลายรูปแบบซึ่งสามารถดาวนโหลดผานอินเตอรเน็ต หรือซื้อไดโดยตรงจาก
ราน Apple และน่ันคือสิ่งเล็กนอยที่เปลี่ยนโฉมโทรศัพทเคลื่อนท่ีธรรมดาใหเปน
มากกวาอุปกรณสื่อสารทั่วไป 

ถึงแม Apple จะเปนอันดับหน่ึงในเร่ืองของ Application ก็ตาม แตอยางไรก็ดี 
ก็ยังมีคูแขงอยาง  Google ที่ครองตลาดแอนดรอยดอยูในขณะน้ี นอกจากน้ี 
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Application ในแอนดรอยดยังมีมากกวา 140,000 Application แลว อีกทั้งการพัฒนา
แอนดรอยดก็ไมตองเสียคาใชจายอีกดวย ทําให Google ถือวาเปนคูแขงท่ีนากลัว
สําหรับ Apple ในขณะน้ี 

จากท่ีไดกลาวมาขางตนผูวิจัยเล็งเห็นวาธุรกิจเก่ียวกับ Application ของ
โทรศัพทเคลื่อนที่ iPhone กําลังถูก Application ของโทรศัพทแอนดรอยดเขามามี
สวนแบงทางการตลาดและไมแนในอนาคตอาจจะครองตลาดแทน Apple ก็เปนได 
ดังน้ันผูวิจัยจึงเลือกศึกษาการตัดสินใจซื้อ Application ของแทจากราน Apple ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปจจัยท่ีทําใหผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ iPhone เลือกท่ีจะซื้อ
ของแทจากราน Apple และจะไดนําไปสูการวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพื่อให
สามารถยังครองการเปนอันดับหนึ่งในเร่ืองของ Application รวมท้ังยังสามารถเปน
งานวิจัยเพ่ือการคนควาสําหรับผูที่ตองการแสวงหาความรูเกี่ยวกับธุรกิจ Application 

หรือผูที่ตองการศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาชนิดตางๆ 
ไวศึกษาเพ่ิมเติมอีกดวย 

วัตถุประสงคในการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาความแตกตางปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ 
Application ของแทจากราน Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจยัสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อ Application ของแทจากราน Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย อ่ืนๆที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ 
Application ของแทจากราน Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อไดทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อ Application ของแทจากราน Apple 

ในเขตกรุงเทพมหานครและไดรูถึงความตองการของผูบริโภค 

2. เพื่อไดทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ Application ของแทจาก
ราน Apple ในเขตกรุงเทพมหานครและนํามาปรับแผนการตลาดเพ่ือสนอง
ความตองการผูบริโภคใหถูกจุด 
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3. เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะหแนวโนมของธุรกิจ Application 

ของ Apple สําหรับโทรศัพท iPhone และการตัดสินใจการวางแผนกลยุทธ
และใชเปนแนวทางในการปรับปรุง สงเสริมพัฒนาของผูประกอบการ เพื่อ
สรางกลยุทธตัวผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 

สมมติฐานของการวิจัย  

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่ประกอบไปดวย เพศ อายุ อาชีพ 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพการสมรสที่แตกตางกันสงผลตอ
การตัดสินใจซื้อ Application ของแทจากราน Apple แตกตางกัน  

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดวย ผลิตภัณฑ 
ราคา  สถานท่ี  และการสงเสริมการขายท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ 
Application ของแทจากราน Apple  

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยอื่นๆที่ประกอบดวยภาพลักษณของสินคา ความภักดีตอ
สินคาท่ีมีผลกับการตัดสินใจซื้อ Application ของแทจากราน Apple 

นิยามศัพทเฉพาะ 

เพศ หมายถึง ลักษณะทางพันธุกรรมของกลุมตัวอยางของผู.ใช Application 

ของแทจากราน Apple  

อายุ  หมายถึง ชวงอายุของผูตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ หมายถึง ลักษณะการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม  
รายได หมายถึง รายไดที่ไดมาจากการทํางานเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบ

แบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา หมายถึง  ระดับคุณวุฒิทางการศึกษาของผูตอบ 
แบบสอบถาม  

สถานภาพ  หมายถึง  สถานภาพการสมรสของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง Application ของแทจากราน Apple  

ราคา (Price) หมายถึง ราคาจําหนายของ Application ของแทจากราน Apple  
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สถานที่ (Place) หมายถึง สถานที่จําหนาย Application ของแทจากราน 
Apple  

การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การสงเสริมการจําหนาย 
Application ของแทจากราน Apple โดยกระบวนการทางดานการติดตอสื่อสารทาง
การตลาดระหวางผูซื้อ ผูขาย และผูที่เกี่ยวของในกระบวนการซ้ือ เพื่อเปนการให
ขอมูล การชักจูงใจ หรือตอกย้ําเก่ียวกับ Application ของแทจากราน Apple  

ภาพลักษณตราสินคา (Brand Image) หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของผูตอบ
แบบสอบถามซึ่งเปนผูบริโภคที่เคยซื้อ Application ของแทจากราน Apple ที่มีตอ 
Application ของแทยี่หอใดย่ีหอหนึ่ง 

ความภักดีตอตราสินคา (Brand Royalty) หมายถึง การท่ีผูบริโภคที่เคยซื้อ 
Application ของแทจากราน Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร มีทัศคติที่ดีตอตราสินคา
ของ Application ของแทจากราน Apple ไมวาจะเกิดจากความเชื่อม่ัน การนึกถึง หรือ
ตรงใจผูบริโภค Application ของแทจากราน Apple และเกิดการซื้อ Application ของ
แทจากราน Apple ซ้ําอยางตอเน่ืองตลอดมา 

Application ของ Apple หมายถึง ชุดคําสั่งสําเร็จรูปของโทรศัพทเคลื่อนที่ 
เชน โปรแกรมใชงานสรางเอกสาร ทําบัญชี ทําฐานขอมูล ตัดตอภาพยนตร เกมส 
หนังสือ เปนตน ซึ่งมีทั้งไมเสียคาใชจายในการดาวนโหลด และมีเสียคาใชจายในการ
ดาวนโหลด ซึ่งในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะ Application ของ Apple ที่มีจําหนายในราน 
Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายได
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพ 

การตัดสินใจซื้อ Application 
ของแทจากราน Apple ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 

กรอบแนวความคิด        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
-    ผลิตภัณฑ
-    ราคา
-    สถานท่ี
-    การสงเสริมการขาย 

ปจจัยอื่นๆ
- ภาพลักษณของสินคา
- ความภักดีตอสินคา 



8

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

2. แนวคิดและทฤษฎี 

บรรยงค โตจินดา (2548: หนา 178) กลาววา การตัดสินใจ หมายถึง การท่ี
ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาพิจารณาตัดสินใจและสั่งการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง การ
วินิจฉัยสั่งการ หรือการตัดสินใจเปนเร่ืองที่มีความสําคัญมาก เพราะการวินิจฉัยสั่งการ
จะเปนการเลือกทางเลือกดําเนินการท่ีดีที่สุดในบรรดาทางเลือกหลายๆทาง 

การตัดสินใจ หมายถึง ผูบริโภคมีรูปแบบและข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ
สินคาหรือบริการแตละประเภทท่ีแตกตางหันสําหรับสินคาบางประเภท บางคร้ัง
ผูบริโภคอาจตองใชเวลาในการตัดสินใจนานและตองการขอมูลมากสําหรับสินคาบาง
ประเภทกลับใชเวลาสั้นไมตองการขอมูลมากนักในการตัดสินใจ หรือบางคร้ัง
ผูบริโภคอาจจะตัดสินใจในทันทีโดยไมตองพิจารณาขอมูลเพิ่มเติม ในบางคร้ัง
ผูบริโภคตองยอมรับความเสี่ยงในสิ่งท่ีเขาไมพึงปรารถนาจากการตัดสินใจซื้อสินคา
นั้นๆดวย ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดไดจากสาเหตุตางๆ ดังน้ี 

1. หนาท่ีของผลิตภัณฑ เปนความเสี่ยงท่ีผลิตภัณฑจะไมทําหนาท่ีตามที่ผู
คาดหวัง เชน  

2. ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ เปนความเส่ียงจากรูปลักษณภายนอกของ
ผลิตภัณฑที่ผูบริโภคปรารถนา เชน  

3. ราคา เปนความเสี่ยงจากคุณภาพของสินคาและบริการท่ีไดรับตํ่ากวามูลคา
ของจํานวนเงินท่ีจาย โดยปกติผูซื้อจะคาดหวังวาจะตองไดรับคุณภาพของ
สินคาหรือบริการคุมคากับจํานวนเงินที่ไดจายไป หรือความเสี่ยงท่ีจะจายเงิน
ซื้อแพงกวาซื้อจากที่อื่น 

4. การยอมรับของสังคม เปนความม่ันใจในการยอมรับจากสังคม ผูบริโภคจะมี
ความคาดหวังท่ีจะใหสินคาหรือบริการท่ีตนเลือกนั้น สะทอนถึงความเปน
ตัวตนใหสังคมและเกิดการยอมรับ 

5. จิตวิทยา ความรูสึกภายในจิตใจหรือความซื้อของบุคคลที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อและใชผลิตภัณฑนั้น 
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6. เวลา ทั้งเวลาในการคนหาขอมูลและเวลาในการรอคอย เนื่องจากสินคาบาง
ชนิดเปนสินคาท่ีหายาก อาจจะตองเสียเวลาในการคนหาสินคาท่ีเกี่ยวของ 

การตัดสินใจซื้อ (Decision Making) โดยปกติแลวผูบริโภคแตละคนจะ
ตองการขอมูล และระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิดแตกตาง
กัน คือ ผลิตภัณฑบางอยางตองการขอมูลมาก ตองใชระยะเวลาในการเปรียบเทียบ
นาน แตบางผลิตภัณฑผูบริโภคก็ไมตองการขอมูล หรือระยะเวลาในการตัดสินใจ
นานนัก (ฉัตราพร เสมอใจ, 2550: 53) 

พฤติกรรมผูบริโภค  “ผูบริโภค” หมายถึง บุคคลตางๆท่ีมีความสามารถใน
การซื้อ หรืออีกนัยหนึ่งถามองในแงของเศรษฐกิจท่ีใชเงินเปนสื่อกลางก็คือทุกคนที่มี
เงิน นอกจากนั้นทัศนะของนักการตลาด ผูบริโภคจะตองมีความเต็มใจในการซื้อ 
(Willingness to Buy) สินคาหรือบริการดวยลักษณะอ่ืนๆ ของผูบริโภค ก็คือผูบริโภค
บางคนซื้อสินคาไปเพื่อประโยชนสวนตัว ในขณะเดียวกันก็ยังมีผูบริโภคอีกหลายรอย
พันคนซื้อไปเพื่อขายตอหรือเพ่ือการผลิต และทําการตลาดผลิตภัณฑ หรือบริการท่ี
ผลิตได (อดุลย จาตุรงคกุล, 2539: 7) 

Schiffman and Kanuk (1994: 5) พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) 

หมายถึ ง  พฤติกรรม ท่ีผู บ ริโภค น้ันไดทํ าการคนหา  (Searching) ทํ าการซื้ อ 

(Purchasing) ประเมินผล (Evaluating) ทําการใชสอยผลิตภัณฑ และใชการบริการ 

(Disposing) เพื่อที่จะสนองความตองการของผูบริโภคเอง   
ภาพลักษณตราสินคา (Brand Image) แนวความคิดในเร่ืองของภาพลักษณ

ตราสินคาพัฒนาขึ้นโดย David Ogilvy ซึ่งเร่ิมต้ังแตป 1960 เน่ืองจากการโฆษณาท่ียึด
หลักทฤษฎีการเสนอขายท่ีเปนเอกลักษณ (Unique Selling Proposition หรือ USP) นั้น 
เร่ิมทําใหผูบริโภคเกิดความเบ่ือหนาย ประกอบกับสินคาลอกเลียนแบบมีมาก เปนผล
ทําใหจุดเดนทีเห็นไดชัดของผลิตภัณฑเร่ิมหมดไป ผลิตภัณฑตางๆ ตางก็มีคุณสมบัติ
ที่คลายคลึงกัน นักโฆษณาจึงหันมาใหความสนใจกับการสรางภาพลักษณตราสินคา
มากข้ึน ซึ่งเปนการสรางสิ่งท่ีเปนประโยชนทางจิตวิทยาใหเกิดข้ึนกับผูบริโภค โดย
การสรางบุคลิกพิเศษใหแกสินคา หรือการสรางจุดเดนทางจิตวิทยาน่ันเอง ความคิด
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ในเร่ืองนี้ถือวาเปนการลงทุนระยะยาว ซึ่งถาสินคามีภาพลักษณที่ดี ก็จะทําให
ผูบริโภคเกิดความรูสึกที่ดีตอตราสินคา ซึ่งจะทําใหผูบริโภคเกิดความชอบ และความ
ภักดีตอตราสินคาในท่ีสุด(สุวิมล แมนจริง, 2545: 132) 

Kotler, Philip (2003: 16) กลาวไววาสวนประสมทางการตลาด Marketing 

Mix เปนเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใชดําเนินงานในตลาดเปาหมายใหบรรลุ
วัตถุประสงค โดยจําแนกเคร่ืองมือเปน 4 กลุมใหญ เรียกวา 4’Ps ของการตลาด
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และ
การสงเสริมการตลาด (Promotion)  

สวนประกอบของสวนประสมทางการตลาดทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน และ
เทาเทียมกัน ขึ้นอยูกับผูบริหารวาจะวางกลยุทธโดยเนนนํ้าหนักท่ี P ใดมากกวากัน
เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย (Etzel, and others, 

2001: G9) 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

  การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ Application ของแทจากราน Apple 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยศึกษาคนควาจากแนวคิด
ทฤษฎีและผลงานวิจัย    ที่เกี่ยวของ โดยใชแบบสอบถามปลายปดเปนเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีตัวแปรคือ 

ตัวแปรอิสระ  
1. ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ 

2. ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชอง
ทางการจัด   จําหนาย และการสงเสริมการตลาด 

3. ปจจัยอื่นๆ ประกอบดวย Brand Image และ Brand Royalty 

ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อ Application ของแทจากราน Apple ในเขต
กรุงเทพมหานครประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูที่ซื้อ Application ของแทจาก
ราน Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนประชากรที่นับไมไดจึงอางอิงจากสูตร 
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                                           สูตร  n    =    p ( 1 - p ) ( z ) ² 
 

จากการคํานวณพบวา ตองเก็บกลุมตัวอยางท้ังหมด 384 ตัวอยาง ดังน้ันผูวิจัย
จึงเก็บสํารองเปนจํานวนทั้งส้ิน 400 ตัวอยาง 

โดยสถิติที่ใชในการอางอิงคือ 

สถิติพรรณนา : 
Frequency   :   เพศ อายุ รายได การศึกษา สถานภาพ อาชีพ 
Descriptive :   พนักงาน ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การโฆษณาและ
การสงเสริมทางการขาย  กระบวนการใหบริการ  องคประกอบทางกายภาพ 
ภาพลักษณสินคา ความภัคดีตอสินคา ความไววางใจ  และ การตัดสินใจ 

สถิติอนุมาน :  
 ANOVA  ( T-test , F-test ) 
 Regression Analysis  

4. ผลการวิเคราะหขอมูล 

ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

1. เพศ พบวากลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ีสวนใหญเปนเพศหญิงมากท่ีสุดคิด
เปนรอยละ 54  สวนเพศชาย คิดเปนรอยละ 46 

2. อายุ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนกลุมอายุ 20 - 30  ป มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 36.0 รองลงมาคือ กลุมอายุ 31-40  ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 33.0 และ
ชวงอายุของกลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนนอยที่สุดคือ ต่ํากวา 20 ป คิดเปนรอยละ 
15.0 

3. รายได พบวากลุมตัวอยางสวนใหญจะมีระดับรายไดอยูที่มากกวา 35,000 
บาท คิดเปน   รอยละ 26.0 รองลงมา คือ 25,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 
16.0  และ นอยที่สุด คือ 30,001-35,000 บาทและ20,001-25,000 บาท  คิด
เปนรอยละ 10.0 

e²
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4. การศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน
รอยละ 63.0 รองลงมาจบการศึกษา สูงกวาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 
22.0 และ นอยที่สุด คือ ต่ํากวาระดับปริญญาตรี คิดเปน รอยละ  15.0 

5. สถานภาพ พบวา กลุมตัวอยางสวนสวนใหญมีสถานภาพ โสด คิดเปนรอยละ 
67.0 รองลงมาคือ สมรส คิดเปนรอยละ 20.0 และตํ่าท่ีสุดคือ สถานภาพหมาย 
หรือ หยาราง คิด เปนรอยละ 13.0 

6. อาชีพ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพ เอกชน โดยคิดเปนรอยละ 34.0 
รองลงมาคือ นักเรียน นักศึกษา และขาราชการ รัฐวิสาหกิจ  คิดเปนรอยละ 
19.0 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของกลุมตัวอยาง 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการท่ีทางรานมี 
Application ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน  

2. ปจจัยดานราคา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการต้ังราคาไมเกินกําลัง
จะซื้อไดมากท่ีสุด 

3. ปจจัยดานสถานท่ีการจัดจําหนาย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการท่ี
รานมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยมากท่ีสุด  

4. ปจจัยดานชองทางการการสงเสริมการขาย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญ
กับการท่ีรานมีการแจงขาวสารทางแผนพับเกี่ยวกับสินคามากท่ีสุด 

ปจจัยอื่นๆ และการตัดสินใจของกลุมตัวอยาง 

1. ปจจัยดานภาพลักษณของตราสินคา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ
การที่สินคาปรากฏอยูในส่ือตางๆอยางสมํ่าเสมอมากท่ีสุด  

2. ปจจัยดานความภักดีตอตราสินคา พบวา กลุมตัวอยางมีความม่ันใจอยางย่ิงใน
การติดตอขอคําแนะนํามากท่ีสุด 

การตัดสินใจของกลุมตัวอยาง  พบวา  กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับในภาพรวม 
Application ของ Apple มากท่ีสุด 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปจจัย คานัยสําคัญ 
เปนไปตาม
สมมติฐาน 

ไมเปนไปตามสมมติฐาน 

เพศ 0.419  x 

อายุ 0.158  x 

รายได 0.054  x 

การศึกษา 0.619  x 

สถานภาพ 0.063  x 

อาชีพ 0.002 x  

ผลิตภัณฑ 0.036 x  

ราคา 0.149  x 

ชองทางการจัดจําหนาย 0.719  x 

การสงเสริมการขาย 0.071   

ภาพลักษณของตราสินคา 0.396  x 

ความภักดีตอตราสินคา 0.551  x 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

5. อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

ผลจากการวิจัยในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายได ดังตอไปน้ี 

ปจจัยสวนบุคคล  ของกลุมตัวอยางในการตัดสินใจซื้อ Application ของแท
จากราน Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลสรุปขางตน เห็นไดวากลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได
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เฉล่ียตอเดือนมากกวา 35,000 บาท สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีสถานภาพ
โสด เปนผูสนใจในการเลือกซื้อ Application ของแทจากราน Apple มากท่ีสุด 

ดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดเฉลี่ย/เดือน และสถานภาพ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเพียงปจจัยในเร่ือง
อาชีพเทาน้ันที่มีความแตกตางกันตอการตดัสินใจซื้อ 

 เมื่อพิจารณาถึงดานอาชีพพบวา มีความแตกตางกันตอการตัดสินใจซื้อ 
Application ของแทจากราน Apple ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรุงโรจน เลิศวรธรรม 
(2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเคร่ืองชวย
ดิจิทัลสวนตัวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการตอบแบบสอบถามของ
กลุมตัวอยาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชนมาก
ที่สุด และงานวิจัยของ เกษรา โพธิ์นิล (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาแนวโนมพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) ระหวางย่ีหอ Sony กับ Toshiba 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุมตัวอยางพบวากลุมผูบริโภคสวนใหญ
เปนพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ 

Application ของแทจากราน Apple จากผลการวิจัยพบวา  
ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ในการตัดสินใจ Application ของแทจาก

ราน Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญในเร่ือง
ผลิตภัณฑมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือผลิตภัณฑมีใหเลือก
หลากหลายและมีคูมือการใชงานท่ีอธิบายการใชงานอยางละเอียด  จากการทดสอบ
สมมติฐานของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน พบวากลุมตัวอยางท่ีมีความคิดเห็นดาน
ผลิตภัณฑและราคาท่ีแตกตางกันจะมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ Application 

ของแทจากราน Apple ที่แตกตางกัน 
เมื่อพิจารณาถึงดานผลิตภัณฑ (Product) พบวา มีความแตกตางกันตอการ

ตัดสินใจซื้อ Application ของแทจากราน Apple ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภาคภูมิ 
สูงกิจบูลย (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโย
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เกิรตดัชช่ีและโยเกิรตโฟรโสตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการตอบ
แบบสอบถามของกลุมตัวอยาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญ
กับปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ (Product) มากท่ีสุด และงานวิจัยของศิ
ริวรรณ เสรีรัตน (2541: 34 - 36) ที่กลาววาคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่มีกี่ใสคุณคา
เพิ่มข้ึน เชน คุณประโยชนหลัก การบรรจุภัณฑ ชื่อตราสินคา จะเปนการตอบสนอง
ความตองการของลูกคาตามระดับมูลคาท่ีลูกคาคาดหวังและตองการไดเปนอยางยิ่ง 

ปจจัยดานราคา (Price) ในการตัดสินใจซื้อ Application ของแทจากราน 
Apple ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญ
กับราคาไมเกินกําลังจะซื้อไดในระดับมากท่ีสุด และรองลงมาคือ มีหลายราคาให
เลือก 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ในการตัดสินใจซื้อ Application 

ของแทจากราน Apple ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคสวนใหญ
ใหความสาํคัญกับมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย ในระดับที่มากท่ีสุด และท่ี
ใหความสําคัญในเร่ืองรองลงมาคือ มีความสะดวกในการหาสินคา 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  (Promotion) ในการตัดสินใจซื้อ 

Application ของแทจากราน Apple ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับ การมีการแจงขาวสารทางแผนพับเกี่ยวกับสินคา 
เปนปจจัยที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับที่มากท่ีสุด รองลงมาคือมีการจัด
สงเสริมการขายโดยใหสวนลดและของแถมและการมีปายโฆษณาตามท่ีตางๆ 

ปจจัยอื่นๆ ไดแก ปจจัยดานภาพลักษณสินคา (Brand Image) ปจจัยดานความ
ภักดีตอสินคา (Brand Loyalty) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ Application ของ
แทจากราน Apple พบวา 

ปจจัยดานภาพลักษณสินคา (Brand Image) ในการตัดสินใจซื้อ Application 

ของแทจากราน Apple ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคสวนใหญ
ใหความสําคัญกับ การที่สินคาปรากฏอยูในสื่อตางๆอยางสมํ่าเสมอในระดับท่ีมาก
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ที่สุด รองลงมาคือ ภาพลักษณสินคามีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับและมีความประทับใจใน
การใหบริการ 

ปจจัยดานความภักดีตอสินคา(Brand Loyalty) ในการตัดสินใจซื้อ Application ของ
แทจากราน Apple ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคสวนใหญให
ความสําคัญกับการท่ีมีความม่ันใจอยางย่ิงในการติดตอขอคําแนะนําในระดับท่ีมาก
ที่สุด รองลงมาคือ อยากแนะนําคนอื่นใหใชสินคา   
 จากการทดสอบสมมติฐานของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน พบวากลุม
ตัวอยางท่ีมีความคิดเห็นดานภาพลักษณของสินคา  ความภักดีตอสินคาไมมี
ความสมัพันธกับการตัดสินใจซื้อ Application ของแทจากราน Apple  
ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 จากการวิจัยคร้ังน้ี สามารถเปนแนวทางสําหรับผูจําหนายผลิตภัณฑ Apple 

นําขอมูลไปพัฒนารูปแบบการใหบริการใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน  โดยทางผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
 1. ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 20 – 30 จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ย /เดือน มากกวา 35,000 บาท และ
สถานภาพโสด เพ่ือนําไปใชประโยชนในการกําหนดกลยุทธ กลุมเปาหมายทาง
การตลาด และนําไปวางแผนในอนาคต 
 2. จากการวิจัยทัศนคติตอสวนผสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานสถานท่ีและดานการสงเสริมการขาย แมวาจะมีเพียงสวนผสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑเพียงดานเดียวท่ีผูบริโภคใหความคิดเห็นแตกตางกัน แตผูผลิตควรเนนทุก
ดาน ซึ่งจะชวยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ ความนาเช่ือถือ สรางความแตกตางให
ผูบริโภคเห็น ใหผูบริโภคเชื่อมั่นในตราสินคา ควรเลือกการสงเสริมการตลาดที่
เหมาะสม และไดรับความนิยมจากกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน เพื่อใหผูบริโภคทราบถึง
ความแตกตางของสินคา และรูปแบบการสงเสริมการตลาด 
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ขอเสนอแนะสําหรับทําการทําวิจัยครั้งตอไป  

 1. เนื่องจากขอบเขตดานประชากรท่ีทําการศึกษาคร้ังน้ี  มีการกระจายไปยัง
ศูนยจัดจําหนาย Application ของ Apple ยังไมทั่วถึงท้ังหมด ซึ่งพฤติกรรมของ
ประชากรในแตละศูนยจัดจําหนายคอนขางแตกตางกันออกไปตามพื้นท่ี ดังน้ันการทํา
วิจัยคร้ังตอไปทางผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะใหผูจัดทําควรแยกการศึกษาออกมาเปน
สวนยอยและศึกษาศูนยการจัดจําหนายตามเขตตางๆของกรุงเทพมหานคร เพื่อใหได
ขอมูลพฤติกรรมและปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในเชิงลึก และนํา
ขอมูลมาปรับปรุงรูปแบบตางๆ ในการใหบริการเพ่ือใหสอดคลองกับพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของผูบริโภคตอไป  
 2. ควรศึกษาขอมูลทางสวนผสมทางการตลาดเพิ่มเพ่ือเปนการใหขอมูลท่ี
ชัดเจนยิ่งข้ึน เชน การถามเก่ียวกับความสามารถในการใหขอมูลของพนักงาน ความ
เช่ียวชาญในตัวผลิตภัณฑของพนักงานท่ีจะสงผลใหแนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อ Application แทจากราน Apple เพิ่มมากข้ึน 
   3. เนื่องจาก Application แทจากราน Apple เปนสินคา IT ที่มีลักษณะวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑสั้น (PLC) ทั้งมีประสิทธิภาพยังคงใชงานได ดังน้ันควรมีการศึกษา
ความถี่ ระยะเวลาท่ีผูบริโภคซื้อ Application แทจากราน Apple ตอคร้ัง 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 

  (FACTORS INFLUENCING LOANS OF BANGKOK BANK PUBLIC 

LIMITED, HEAD OFFICE AND BRANCHES IN BANGKOK) 

ศุภิสรา บุญรัตน  1   กิตติพันธ  คงสวัสด์ิเกียรติ  2    
---------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปจจัยดานคุณลักษณะสวนตัว
ของบุคลากรในแผนกสินเชื่อ     ที่มีผลตอการใหบริการสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และปจจัยตางๆ ที่มี
ความสัมพันธกับการใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน) 
สํานักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามในการเก็บ
ขอมูลกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนตัวแทนของบุคลากรในแผนกสินเชื่อของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและสาขาตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 384 ราย ใน 3 เขต ประกอบดวย เขตบางรัก 10 สาขา เขตสัมพันธวงศ 5 สาขา 
และเขตปทุมวัน 17 สาขา รวม 32 สาขา ภายในชวงเวลาของเดือนมิถุนายน 2554 สถิติ
ที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และใช t-Test  F-Test  
และ MRA สําหรับทดสอบสมมติฐาน  

ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคุณลักษณะเปนเพศหญิง 
มีอายุระหวาง 31-40 ป มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีตําแหนงงาน
ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานอยูในธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาในเขตปทุม

                                                
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ   
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2  อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิต 
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วัน และมีประสบการณการทํางานในดานสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ระหวาง 3-4 ป  ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยในดานตางๆ ที่มี
ความสัมพันธกับการใหบริการสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มากท่ีสุด โดย
ใหความสําคัญมากที่สุดกับปจจัยดานช่ือเสียงและประวัติที่ผานมาสําหรับคุณลักษณะ
ของผูใชบริการ ปจจัยดานดุลยพินิจของผูบริหารหรือผูอนุมัติสําหรับคุณลักษณะของ
ผูใหบริการ วงเงินกูสําหรับองคประกอบบริการสินเชื่อ  ปจจัยดานสินเชื่อสําหรับ
โครงการจัดสรรที่ธนาคารใหการสนับสนุน และปจจัยดานสินเช่ือสําหรับลูกคาของ
สมาชิกสามัญในสมาคมธุรกิจรับสรางบาน สําหรับประเภทบริการสินเชื่อของ
ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด (มหาชน) และปจจัยดานเศรษฐกิจ  และปจจัยดาน
อุตสาหกรรมและการแขงขัน สําหรับปจจัยที่ควบคุมไมได ผูตอบแบบสอบถาม ไดให
ความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานการบรรลุเปาหมายในการดําเนินธุรกรรมดาน
สินเชื่อของธนาคาร สําหรับการใหบริการสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา คุณลักษณะสวนตัวของบุคลากรในแผนก
สินเช่ือในดานเพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน และ
ประสบการณการทํางานในดานสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ  จํากัด (มหาชน)ที่
แตกตางกัน     มีอิทธิพลตอการใหบริการสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ในขณะท่ีปจจัยดาน
สํานักงานธนาคารกรุงเทพ  จํากัด (มหาชน)ที่ปฏิบัติงานอยูที่แตกตางกัน   ไมมี
อิทธิพลตอการใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ
และสาขาในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ใน
สวนคุณลักษณะของผูใชบริการ คุณลักษณะของผูใหบริการ องคประกอบของบริการ
สินเชื่อ ประเภทบริการสินเชื่อของธนาคาร และปจจัยที่ควบคุมไมไดที่แตกตางกัน มี
ความสัมพันธกับการใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน) 
สํานักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ทั้งน้ี ปจจัยดานคุณลักษณะของผูใชบริการมีความสัมพันธกับปจจัยอ่ืนๆ 
มากท่ีสุด และปจจัยดานคุณลักษณะของผูใหบริการมีความสัมพันธกับปจจัยอ่ืนๆ 
นอยที่สุด 
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ผูวิจัยแนะนําใหผูที่สนใจในการศึกษาควรเพิ่มจํานวนตัวแปรมากข้ึน โดย
เฉพาะตัวแปรอิสระ เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธในมุมมองอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกันให
ครอบคลุมเน้ือหาไดกวางขวางมากข้ึน รวมท้ังการเลือกใชเคร่ืองมือวิจัยอ่ืนควบคูกัน
ในการเก็บขอมูล และการขยายขอบเขตของพ้ืนที่ในการศึกษาใหกวางขวางย่ิงข้ึน โดย
พิจารณาศึกษาสาขาตางๆ ของธนาคารในพื้นท่ีตางจังหวัด เพื่อใหไดขอมูลในเชิง
เปรียบเทียบ รวมท้ังการทบทวนการศึกษาเปนระยะสําหรับการพัฒนาอยางตอเนื่องท่ี
มีความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน  
คําสําคัญ: สินเชื่อ  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

ABSTRACT 
 

The objectives of this study are to study characteristics of staff in Credit 

Department of Bangkok Bank Public Limited, Head Office and branches in 

Bangkok that influence their services and to study relationship between various 

relating factors and their services.  Questionnaire is used to collect data from 384 

representatives of the staff in 32 branches in 3 districts – Bangrak district, totally 10 

branches; Sampanthawongse district, totally 5 branches; and Pathumwan district, 

totally 17 branches as the samples of this study within June 2011.  Statistic means 

consist of percentage, mean, and standard deviation while t-Test, F-Test, and MRA 

are used to test hypothesis.    

The results show most of samples are female; have age range between 31-

40 years; are single; graduated in bachelor’s degree; are working in operational level 

of Bangkok Bank Public Limited in Pathumwan branch; and have working 

experience in the field between 3-4 years.  They comment the relating factors that 

have a relationship with the services of Credit department in the highest level.  By 

individual factors, characteristics of service users (customers) focus on their fame 

and backgrounds the most.   Characteristics of the service providers (the Bank staff) 
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focus on the consideration or judgment of executives or credit approver of the Bank 

the most.  Components of Credit services focus on financial amount the most.   

Types of credit service of the Bank focus on credit for any projects supported by the 

Bank and credit for common members in associate for property business the most.  

And, uncontrollable factors focus on economic, industrial, and competitive factors 

the most.  Moreover, they focus on achieving the credit target of the Bank in 

providing the services the most. 

The results of hypothesis testing show that most of personal factors 

including gender, age, marital status, educational level, job position, and working 

experience with the Bank have influence their services at the significant level of 

0.05.  Characteristics of service users and providers, components of the Bank credit 

services, and uncontrollable factors have relationship with their services at the 

significant level of 0.05.  Among all independent factors, characteristics of service 

users have the closest relationship with each other but characteristics of service 

providers have the least relationship.  

Recommendations on this study are to ensure the results can really be 

adapted and utilized in the current situation and credit operations management of 

any financial institutes and commercial banks in order to efficiently develop their 

services to match with the customers’ or borrowers’ wants.  For any further studies, 

anyone who is interested should increase number of variables, especially 

independent ones, for studying other various factors wider.  This includes to 

consider utilization of other possible research tools in collecting data and scope 

expansion to include up-country areas in order to get comparative data.  Also 

periodic review cannot be overlooked to be able in tracking the current situation. 

KEY WORDS:  CREDIT,  BANGKOK BANK PUBLIC LIMITED 
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1. บทนํา 
ธนาคารพาณิชยเปนองคกรทางการเงินที่ดําเนินงานทางดานการเงิน โดยทํา

หนาท่ีเปนสื่อกลางทางการเงิน เพื่ออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวของเงินให
ถายเทหมุนเวียนไดสะดวก อาทิ ไดแก การเปนแหลงระดมทุนจากครัวเรือนและธุรกิจ
ในรูปของการรับฝากเงินและ /หรือกูยืมและปอนเงินทุนน้ันใหแกภาคเศรษฐกิจในรูป
ของการใหสินเชื่อหรือการใหกูยืม ซึ่งมีความสําคัญตอการดําเนินงานของธนาคาร
พาณิชย เนื่องจากรายไดสวนใหญของธนาคารพาณิชยมาจากดอกเบี้ยเงินกู อยางไรก็
ตาม การใหบริการสินเชื่อของธนาคารพาณิชยมีความเสี่ยง โดยปญหาในการ
ใหบริการสินเชื่อมีอยูหลายประการ ไดแก ขอจํากัดในการทํางานดานสินเช่ือ ปญหา
และอุปสรรคของการหาขอมูลในประเทศไทย ขอจํากัดในกฎหมายที่ เกี่ยวกับ
หลักประกัน และการใหสินเชื่อมุงสงเสริมธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดานใดดานหนึ่ง
มากเกินไป 

เนื่องจากธนาคารพาณิชยเปนธุรกิจที่มีเงินทุนรองรับเพียงสวนนอย จึงตอง
พยายามรักษาเสถียรภาพของเงินลงทุน เพราะการขาดทุนใดๆ ในทรัพยสินของ
ธนาคารพาณิชยยอมกระทบถึงเงินกองทุนในลักษณะของการลดทุน และอาจมีความ
รุนแรงไปถึงการขาดสภาพคลองจนไมอาจดําเนินการตอไปได 

แนวทางท่ีสถาบันการเงินจะปองกันความสูญเสียในการลงทุน คือการ
กําหนดนโยบายเบื้องตนเพื่อปองกันหรือรักษาเงินทุนหรือลดความเสี่ยงภัยใหนอยลง 
ซึ่งการใหสินเชื่อเปนการลงทุนในปริมาณของธนาคารพาณิชยที่จําเปนตองมีการ
บริหารสินเช่ือที่มีประสิทธิภาพ ผานกระบวนการพิจารณาคุณคาทางเครดิตการ
พิจารณาคุณสมบัติและความสามารถชําระหน้ีของผูขอสินเชื่อ ตามหลักการวิเคราะห
ตางๆ รวมท้ังการวิเคราะหทางการเงิน และการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอกท่ี
เปนปจจัยที่ควบคุมไมได เมื่อธนาคารพาณิชยไดอนุมัติใหบริการสินเชื่อแกลูกคาไป
แลว ควรมีกระบวนการตรวจสอบทานสินเชื่อและประเมินคาสินเช่ือเพื่อใหสามารถ
ปองกันและ/หรือแกไขปญหาของสินเชื่อ กอนที่จะมีปญหารุนแรงจนยากแกการ
แกไข นอกจากนี้ยังตองมีเทคนิคในการบริหารหน้ีที่มีปญหา และการเรียกเก็บหนี้
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพดวย การใหบริการกูยืมเงินของธนาคารพาณิชย
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อยางเชนธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือวาเปนธนาคารพาณิชยที่มีสินทรัพย
มากท่ีสุดในประเทศ โดยมีบริการการใหสินเชื่อหลายประเภท ไดแก  สินเช่ือเพื่อรี
ไฟแนนซ สินเชื่อสําหรับโครงการจัดสรรท่ีธนาคารใหการสนับสนุน สินเชื่อเพื่อกลุม
วิชาชีพเฉพาะ สินเชื่อสําหรับลูกคาของสมาชิกสามัญในสมาคมธุรกิจรับสรางบาน 
สินเช่ือบัวหลวงพูนผล สินเช่ือสวนบุคคล สินเชื่อเพ่ือยานยนตใชกาซธรรมชาติ 
สินเชื่อบัวหลวงกรีน  สินเชื่อโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน สินเชื่อบัวหลวง
ประหยัดพลังงาน - SMEs  สินเชื่อตามโครงการรัฐบาลเพราะทานคือผูประกอบการ
เอสเอ็มอี โครงการสนับสนุนการปรับปรุง/ฟนฟูสภาพเคร่ืองจักรแกเอสเอ็มอี และบัว
หลวง เอสเอ็มอี นวัตกรรมโปรเจคต  ธนาคารจึงตองมีขั้นตอนการใหบริการสินเชื่อที่
รัดกุมเปนกระบวนการบริหารสินเชื่อมีประสิทธิภาพ  

ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว จึงตัดสินใจเลือกศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและสาขา
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 384 

ราย ซึ่งตัวแทนของบุคลากรในแผนสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ จํานวน 32 ราย และสาขาตางๆ ใน 3 เขต ประกอบดวย เขตบางรัก 10 

สาขา เขตสัมพันธวงศ 5 สาขา และเขตปทุมวัน 17 สาขา รวม 32 สาขา เฉลี่ยสาขาละ 
11 ราย รวม 352 ราย จากทั้งหมด 247 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยาง
มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป ไมจํากัดระดับตําแหนงงานและประสบการณการทํางาน โดย
หวังวาผลศึกษาในครั้งน้ีจะชวยทําใหเขาใจความสัมพันธปจจัยตางๆ    ที่เกี่ยวของ ทั้ง
ปจจัยภายในที่ควบคุมไดและปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมได และการใหบริการสินเช่ือ
ของธนาคารก รุง เทพ  จํ า กัด  (มหาชน )  สํ า นักงานใหญและสาขาใน เขต
กรุงเทพมหานคร และสามารถนําขอมูลที่ไดรับใชเปนแนวทางการวางแผนเชิงกล
ยุทธในการพัฒนาและสงมอบบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันเหนือธนาคาร
พาณิชยหรือสถาบันทางการเงินอ่ืนๆ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปจจัยดานคุณลักษณะสวนตัวของบุคลากรใน
แผนกสินเช่ือ ที่มีผลตอการใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยดานคุณลักษณะของผูใชบริการหรือผู กู ที่มี
ความสัมพันธกับการใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน) 
สํานักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยดานคุณลักษณะของผูใหบริการหรือธนาคาร ที่มี
ความสัมพันธกับการใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน) 
สาํนักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.  เพื่อศึกษาถึงปจจัยดานองคประกอบของบริการสินเช่ือ  ที่มีความสัมพันธ
กับการใหบริการสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและ
สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อศึกษาถึงปจจัยดานประเภทบริการสินเชื่อของธนาคาร  ที่มี
ความสัมพันธกับการใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน) 
สํานักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 

6.  เพื่อศึกษาถึงปจจัยดานปจจัยที่ควบคุมไมได   ที่มีความสัมพันธกับการ
ใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและสาขาใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหเขาใจความเปนมา  และสถานการณการใหบริการสินเช่ือของ
ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย โดยเฉพาะธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใน
ปจจุบัน 

2. ทําใหเขาใจความสัมพันธปจจัยตางๆ  ที่เกี่ยวของ ทั้งปจจัยภายในที่ควบคุม
ไดและปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมได กับการใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. ทําใหไดขอมูลท่ีมีประโยชนจากการศึกษา   ไวใชเปนแนวทางการวางแผน
เชิงกลยุทธในการพัฒนาและสงมอบบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยมีฐานขอมูลจากงานวิจัยชวยสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันเหนือธนาคารพาณิชย หรือสถาบันทางการเงินอ่ืนๆ ตอไป 

สมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานคุณลักษณะสวนตัวของบุคลากรในแผนกสินเช่ือที่
แตกตางกัน     มีอิทธิพลตอการใหบริการสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานคุณลักษณะของผูใชบริการ มีความสัมพันธกับการ
ใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและสาขาใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยดานคุณลักษณะของผูใหบริการ มีความสัมพันธกับการ
ใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและสาขาใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 4 ปจจัยดานองคประกอบของบริการสินเชื่อ มีความสัมพันธกับ
การใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและสาขา
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 5 ปจจัยดานประเภทบริการสินเชื่อของธนาคาร มีความสัมพันธ
กับการใหบริการสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและ
สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 6 ปจจัยดานปจจัยที่ควบคุมไมไดมีความสัมพันธกับการ
ใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและสาขาใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิด 

    ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แนวคิด 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและสาขา
ในเขตกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมเน้ือหาสําคัญตางๆ ดังน้ี 

ไทยประกันชีวิต บริษัทจํากัด  (2552) สินเช่ือหรือเงินกู หมายถึง การท่ี
ธนาคารใหลูกคากูยืมเงินจํานวนหน่ึง โดยมีกําหนดเวลาชําระหน้ีที่แนนอนและมีทั้ง

คุณลักษณะสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
เพศ    อายุ    สถานภาพสมรส    ระดับการศึกษา  ระดับตําแหนงงาน  สํานักงานธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) 
ที่ปฏิบัติงานอยู ประสบการณการทํางานในดานสินเช่ือของธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน)

คุณลักษณะของผูใชบริการหรือผูกู 
ประเภทของผูใชบรกิาร อุปนิสัยและความซ่ือสัตย ช่ือเสียงและประวัติที่ผานมา ความสามารถในการชําระหนี้
ประสิทธิภาพในการสรางรายได/บริหารงานหรือขยายกิจการ   วัตถุประสงคในการกูเงิน  

เงินทุนหรอืโครงสรางเงนิทุนและสินทรัพยทีม่ีอยู หลักประกัน    สภาพคลองทางการเงนิ 

องคประกอบของบริการสินเช่ือ 

ประเภทหรือรปูแบบของสินเช่ือ วงเงนิกู ระยะเวลาการใหสินเช่ือหรือชําระหนี้  ประเภทและอัตราดอกเบีย้ 
จํานวนเงนิที่ตองชําระคืนในแตละเดือน   ชองทางการชําระหนี้ สวนลดเงนิสด เอกสารหรือขอมลูทีถู่กตอง
ครบถวน คําแนะนําหรือคําปรึกษาตามความเหมาะสม  สถานที่ใหบริการ  กระบวนการเก็บหรอืชําระหนี้   

การใหบริการ
สินเชื่อของ
ธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) 
สํานักงานใหญ 
และสาขาใน
เขตกรุงเทพ 

มหานคร

ปจจัยที่ควบคุมไมได 
ปจจัยดานเศรษฐกิจ   ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย   ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม    
ปจจัยดานประชากรศาสตร  

คุณลักษณะของผูใหบริการหรือธนาคาร 
 นโยบายของธนาคาร   ดุลยพนิิจของผูบริหารหรือผูอนุมัติ เงือ่นเวลาทีเ่หมาะสม 

ประเภทบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สินเช่ือเพ่ือรไีฟแนนซ สินเช่ือสําหรับโครงการจัดสรรที่ธนาคารใหการสนับสนนุ   สินเช่ือเพือ่กลุมวิชาชีพ
เฉพาะ สินเช่ือสําหรับลูกคาของสมาชิกสามัญในสมาคมธุรกิจรับสรางบาน สินเช่ือบัวหลวงพูนผล สินเช่ือ
สวนบุคคล  สินเช่ือเพ่ือยานยนตใชกาซธรรมชาติ   สินเช่ือบวัหลวงกรนี สินเช่ือโครงการแปลงสินทรพัยเปนทุน 
สินเช่ือบวัหลวงประหยัดพลงังาน–SMEs สินเช่ือตามโครงการรัฐบาลเพราะทานคือผูประกอบการเอสเอ็มอี 
โครงการสนับสนุนการปรับปรุง/ฟนฟูสภาพเครือ่งจักรแกเอสเอ็มอี บัวหลวง เอสเอ็มอี นวัตกรรมโปรเจคต    
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ชนิดท่ีตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน และชนิดท่ีไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน สําหรับ
หลักทรัพยที่นิยมนํามาใชในการคํ้าประกันเงินกูยืม ไดแก ที่ดิน อาคาร สิ่งกอสราง 
และเงินฝากในบัญชี เปนตน ซึ่งอาจจะชําระหนี้คร้ังเดียวเต็มจํานวนหรือผอนชําระ
เปนงวดๆ  และธนาคารจะคิดดอกเบ้ียตามอัตราท่ีตกลงกัน  

อภินันท จันตะนี (2553)  สินเชื่อ เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนพรอมกับหนี้สิน และเครดิต
ที่แยกออกจากกันไมได ทั้งน้ี สินเชื่อและเงินมีความคลายคลึงกัน เน่ืองจากในทาง
ปฏิบัต ิการใหสินเชื่อ มักใชเงินเปนเคร่ืองมือในการใหสินเชื่อและการชําระหน้ีสิน 

ไทยประกันชีวิต บริษัทจํากัด  (2552) บทบาทของสินเชื่อสามารถจําแนก
ออกไดเปน บทบาทของสินเชื่อในเศรษฐกิจ บทบาทของสินเชื่อตอการบริโภค 
บทบาทของสินเชื่อตอการลงทุน และบทบาทของสินเชื่อตอการใชจายและระดับ
รายได 

วิทยาลัยการอาชีพเทิง (2553) สิ่งแวดลอมมหภาค เปนปจจัยท่ีควบคุม
ไมได  (Uncontrollable  Factors) ซึ่งตางก็มีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจตางๆ รวมท้ัง
การพิจารณาอนุมัติการใหบริการสินเชื่อของธนาคารพาณิชยทั่วไป 

ธนาคารแหงประเทศไทย (2553) ธนาคารพาณิชยเปนสถาบันการเงินที่มี
บทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  โดยเสริมสราง
ความเจริญเติมโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหมั่นคงย่ิงข้ึน ธนาคารพาณิชยถือเปน
แหลงระดมเงินออมและใหกูยืมท่ีใหญที่สุด ซึ่งตองมีความรับผิดชอบตอสาธารณะชน 

ระบบเศรษฐกิจ ลูกคา ตลอดจนผูถือหุน และพนักงานของธนาคาร 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (2553) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จัด
ใหบริการดานสินเช่ือ โดยจําแนกออกไดเปนกลุมลูกคาบุคคลและกลุมลูกคาธุรกิจ 
โดยธนาคารฯ เปนธนาคารพาณิชยที่กอตั้งมานาน และมีความนาสนใจ โดยเฉพาะ
บริการดานสินเชื่อที่ทางธนาคารจัดไวใหบริการ  

ศิริวรรณ   เสรีรัตน (2541); พีเพิล ซินเนอจี บริษัทจํากัด (2553); โปรซอฟท 
คอมเทค บริษัทจํากัด (2553) เน่ืองจากบริการมีความแตกตางจากผลิตภัณฑ บริการจึง
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มีองคประกอบดานสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางออกไป  การจัดการทางดาน
การตลาดของธุรกิจบริการตองผสมผสานกัน จนไมอาจแบงแยกออกจากกันไดอยาง
ชัดเจนข้ึนอยูกับแตละบริการดวย ซึ่งสวนประสมทางการตลาดหรือ 7P’s ของบริการ
ที่ตองมีความสอดประสานกันเปนอยางดี ทําใหเกิดประสิทธิผล 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมุงเนน
การสํารวจเชิงพรรณนา (Descriptive Research)   

กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี เปนตัวแทนของบุคลากรในแผนกสินเช่ือของ
ธนาคารกรุง เทพ  จํ า กัด  (มหาชน )  สํา นักงานใหญและสาขาต างๆ  ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป โดยไมจํากัดระดับตําแหนงงาน และ
ประสบการณการทํางาน จํานวน 384 ราย แยกเปนจากสํานักงานใหญ จํานวน 32 ราย 
และสาขาตางๆ ใน 3 เขต ประกอบดวย เขตบางรัก 10 สาขา เขตสัมพันธวงศ 5 สาขา 
และเขตปทุมวัน 17 สาขา รวม 32 สาขาๆ ละ 11 ราย รวมจํานวน 352 ราย 

สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยใชการทดสอบกลุมตัวอยาง
อิสระ (Independent Sample Test) หรือ คา t  การวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis Of Variance: One-way ANOVA) หรือ คา F  และการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ในการทดสอบ
สมมติฐาน  
4. สรุปผลการศึกษา 
สรุปผลการวิเคราะหคุณลักษณะสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคุณลักษณะเปนเพศหญิง จํานวน 228 ราย คิด
เปนรอยละ 59.38 มีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 195 ราย คิดเปนรอยละ 50.78 มี
สถานภาพสมรส จํานวน 213 ราย คิดเปนรอยละ 55.47 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จํานวน 193 ราย คิดเปนรอยละ 50.26 มีตําแหนงงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 350 ราย 
คิดเปนรอยละ 91.15 ปฏิบัติงานอยูในธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาในเขต
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ปทุมวัน จํานวน 181 ราย คิดเปนรอยละ 47.14 และมีประสบการณการทํางานในดาน
สินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ระหวาง 3-4 ป จํานวน 173 ราย คิดเปน
รอยละ 45.05 

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยดานคุณลักษณะของผูใชบริการหรือผูกู 
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาช่ือเสียงและประวัติที่ผานมาเปนปจจัย

ดานคุณลักษณะของผูใชบริการ ที่มีสัมพันธกับการใหบริการสินเช่ือธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) มากท่ีสุด  
สรุปผลการวิเคราะหปจจัยดานคุณลักษณะของผูใหบริการหรือธนาคาร 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาดุลยพินิจของผูบริหารหรือผูอนุมัติเปน
ปจจัยดานคุณลักษณะของผูใหบริการ ที่มีสัมพันธกับการใหบริการสินเช่ือธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มากท่ีสุด  
สรุปผลการวิเคราะหปจจัยดานองคประกอบของบริการสินเชื่อ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นวาวงเงินกูเปนปจจัยดานองคประกอบ
บริการสินเชื่อที่มีสัมพันธกับการใหบริการสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
มากท่ีสุด 

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยดานประเภทบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ      จํากัด 
(มหาชน) 

ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นวาสินเชื่อสําหรับโครงการจัดสรรที่
ธนาคารใหการสนับสนุน และสินเชื่อสําหรับลูกคาของสมาชิกสามัญในสมาคมธุรกิจ
รับสรางบาน เปนปจจัยดานประเภทบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ที่มีสัมพันธกับการใหบริการสินเช่ือธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มาก
ที่สุด 

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยท่ีควบคุมไมได 
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาปจจัยดานเศรษฐกิจ  และปจจัยดาน

อุตสาหกรรมและการแขงขัน เปนปจจัยที่ควบคุมไมได ที่มีสัมพันธกับการใหบริการ
สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มากที่สุด 
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สรุปผลการวิเคราะหการใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นวาปจจัยดานการบรรลุเปาหมายในการ

ดําเนินธุรกรรมดานสินเชื่อของธนาคาร เปนปจจัยในการใหบริการสินเช่ือธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มากท่ีสุด 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 พบวา 
เพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาท และระดับตําแหนงงานท่ี

แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 

สํานักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)ที่ปฏิบัติงานอยูที่แตกตางกัน     
ไมมีอิทธิพลตอการใหบริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงาน
ใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ประสบการณการทํางานในดานสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ที่แตกตางกัน  มีอิทธิพลตอการใหบริการสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 

 สมมติฐานท่ี  2-6 พบวา  คุณลักษณะของผูใชบริการคุณลักษณะของผู
ใหบริการ องคประกอบของบริการสินเชื่อ ประเภทบริการสินเชื่อของธนาคาร และ
ปจจัยที่ควบคุมไมได มีความสัมพันธกับการใหบริการสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 

โดยปจจัยดานคุณลักษณะของผูใชบริการมีความสัมพันธกับปจจัยอ่ืนๆ มาก
ที่สุด และปจจัยดานคุณลักษณะของผูใหบริการมีความสัมพันธกับปจจัยอ่ืนๆ นอย
ที่สุด 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปร สถิติที่ใช Sig.* ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 

คุณลักษณะสวนตัวของบุคลากรในแผนกสินเชื่อ 

เพศ t-Test 0.0000 ยอมรับ 

อายุ F-Test 0.0110 ยอมรับ 

สถานภาพสมรส F-Test 0.0000 ยอมรับ 

ระดับการศึกษา F-Test 0.0000 ยอมรับ 

ระดับตําแหนงงาน F-Test 0.0002 ยอมรับ 

สํานักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)ที่ปฏิบัติงานอยู F-Test 0.0602 ปฏิเสธ 

ประสบการณการทํางานในดานสินเชื่อของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) F-Test 0.0000 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 2  
คุณลักษณะของผูใชบริการ  MRA 0.0001 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 3 

คุณลักษณะของผูใหบริการ  MRA 0.0000 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 4 

องคประกอบของบริการสินเชื่อ  MRA 0.0012 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 5 

ประเภทบริการสินเชื่อของธนาคาร  MRA 0.0000 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 6 

ปจจัยที่ควบคุมไมได  MRA 0.0000 ยอมรับ 

 ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 * 

5. อภิปรายผลการศึกษา 
ผลการศึกษาในครั้งน้ีมีความสอดคลองกับผลงานของดวงเดือน พิจิตรชุมพล 

(2543) ที่ทําการศึกษาเกณฑการใหสินเช่ือสถาบันการเงินท่ีมีตอธุรกิจอุตสาหกรรม 
โดยพบวาในดานปจจัยภายนอก สถาบันการเงินพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศมาเปนอันดับแรก สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานมีความสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของหลายทาน ไดแก โศรดา บงกชมาศ (2544) ที่ทําการศึกษาปจจัยสื่อสาร
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การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชสินเชื่อบุคคลของธนาคารไทย  ที่รวมทุนกับตางชาติ 
โดยพบวาลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ
สมรส มีความสัมพันธกับการใชบริการสินเช่ือบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    วรา
ภรณ วรากุลนุเคราะห (2546) ที่ทําการศึกษาปจจัยในการเลือกใชบริการ ที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการใชบริการสินเช่ือกรุงไทยเคหะสุขทวีของลูกคาธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) กรณีศึกษา: สาขาในสํานักงาน เขตนครหลวง 3  ซึ่งพบวาลูกคาท่ีมี
อายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการใช
บริการสินเชื่อกรุงไทยเคหะสุขทวี ดานระยะเวลาการกูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   วรรัตน สุรียพรรณ (2549) ที่ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจใชบริการสินเช่ือของลูกคา: ธนาคารออมสินสาขาทาชนะ จังหวัดสุราษฎร
ธานี ซึ่งพบวาปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษา มีผลตอการ
ตัดสินใจใชบริการสินเช่ือของธนาคารออมสินสาขาทาชนะแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  วิมล จินดาเงิน (2551) ที่ทําการศึกษาปจจัยที่สงผล
กระทบตอปริมาณการใหสิน เชื่อของธนาคารกสิกรไทย  จํ า กัด  (มหาชน ) 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งพบวาปริมาณเงินกูยืมของธนาคารกสิกรไทยจํากัด 

(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
มีความสัมพันธกับปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคาร โดยอัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ
เฉล่ียของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ที่มีความสัมพันธกับปริมาณการใหสินเช่ือ
ของธนาคาร   และอาภาพร มวงมณี (2552) ที่ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอ
ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยในชวงป 2542 ถึงป 2552 ซึ่งพบวาปจจัยที่มี
ผลตอปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดเล็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ไดแก ปริมาณเงินฝากของกลุมธนาคารพาณิชยขนาดเล็ก สวนตางระหวางอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูและเงินฝาก และอัตราเงินเฟอ 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังนี้ 
 ผูวิจัยเชื่อมั่นวาขอมูลจากงานวิจัยในคร้ังน้ี สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
ดวยการนําไปปรับใหเขากับสถานการณปจจุบัน และลักษณะการบริหารจัดการ
บริการสินเชื่อของสถาบันการเงินหรือธนาคารตางๆ เพื่อการพัฒนาบริการใหมี
ประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของลูกคาหรือผูกูมากข้ึน 

ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใหผูที่สนใจในการศึกษาในเร่ืองท่ีคลายคลึงกันน้ี ควรมี

การเพิ่มจํานวนตัวแปรมากขึ้น โดยเฉพาะตัวแปรอิสระ เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธใน
มุมมองอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกันใหครอบคลุมเน้ือหาไดกวางขวางมากข้ึน รวมทั้งการ
เลือกใชเคร่ืองมือวิจัยอ่ืนควบคูกันในการเก็บขอมูล และการขยายขอบเขตของพ้ืนที่
ในการศึกษาใหกวางขวางย่ิงข้ึน โดยพิจารณาศึกษาในพื้นที่ตางจังหวัด เพื่อใหได
ขอมูลในเชิงเปรียบเทียบทําใหผลงานวิจัยมีประสิทธิภาพ และมีประโยชนมากข้ึน 
นอกจากน้ี ควรพิจารณาศึกษาเพ่ือทบทวนเปนระยะสําหรับการพัฒนาอยางตอเนื่องท่ี
มีความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันมากท่ีสุด  
เอกสารอางอิง 

กุลธน ธนาพงศธร. การบริหารงานบุคคล. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2528 

คณิตา   รัชตเษรษฐกุล. ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการรับบริการสินเชื่อของ
ลูกคา บมจ.ธนาคารกรงุไทย กรณีศึกษา: สาขาหาดใหญ, สารนิพนธสาขาการ
จัดการธุรกิจเกษตร, คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2546  

จินตนา บุญบงการ. สถานภาพสตรีกับบันไดสูตําแหนงบริหาร อุปสรรคและขวาก

หนามท่ีคอยๆเลือนราง, จุฬาลงกรณวารสาร 1, 3, เมษายน-มิถุนายน 2532 

จิราภา พรรณนิยม. พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคาสินเชื่อที่มีตอการบริหาร
จัดการธนาคารออมสินภาคนครหลวง, วิทยานิพนธสาขาการจัดการท่ัวไป, 
คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2549 
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ชมเพลิน  จันทรเรืองเพ็ญ. เศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร. พิมพครั้งท่ี 1, 

กรุงเทพมานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2522 

ดวงเดือน พิจิตรชุมพล. เกณฑการใหสินเชื่อสถาบันการเงินท่ีมีตอธุรกิจอุตสาหกรรม, 

วิทยานิพนธสาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2543 

ธนาคารแหงประเทศไทย. ตลาดเงิน, เอกสารเผยแพร, 2553 

นิวัฒน กาญจนภูมินทร. สินเชื่อ, ขอมูลสาธารณะ, บริษทั ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด, 

2553 

วรรัตน สุรียพรรณ. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อของลูกคา: ธนาคาร
ออมสินสาขาทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี, วิทยานิพนธ, คณะบริหารธุรกิจ, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, 2549 

วราภรณ วรากุลนุเคราะห. ปจจัยในการเลือกใชบริการท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใช
บริการสินเชื่อ กรุงไทยเคหะ สุขทวีของลูกคาธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) กรณีศึกษา: สาขาในสํานักงาน เขตนครหลวง 3, สารนิพนธ
สาขาวิชาการจัดการ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546  

วิมล จินดาเงิน. ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน), รายงานการคนควาดวย
ตนเองสาขาการเงิน, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2551  

วิมลศักดิ์ ยงหนู. พฤติกรรมและความพึงพอใจของพนักงานสาขาและล ูกคาท่ีใชบริการ
สินเชื่อของศูนยบริการธุรกิจอยุธยาธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน), 
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด 
(EMPLOYEES’ JOB SATISFACTION OF 

KENNET TEXTILE COMPANY LIMITED) 

ธีรนันท   โพธิกําจร1   ผศ. ( พิเศษ ) ดร. อิทธิกร  ขําเดช 2 

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

บทคัดยอ 

การศึกษาในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยสํารวจระดับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัดและ
ความสัมพันธของปจจัยตางๆ  ที่ เกี่ยวของกับความพึงพอใจดังกลาว  โดยใช
แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวแทนพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 279 
ราย ที่ไดจากการใชสูตรการหาขนาดตัวอยางของ Taro Yamane ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05  โดย
มีพนักงานท้ังหมด 920 รายในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2554 สถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมท้ังใช t-Test 
F-Test และ  Chi-Square (X2) ทดสอบสมมติฐาน 

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีเปนตัวแทนพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซ
ไทล จํากัด สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 18-20 ป มีสถานภาพสมรส มี
การศึกษาอยูในระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 บาทหรือ
นอยกวา  ปฏิบัติงานในฝายการผลิต มีประสบการณในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของนอย
กวา 1 ป  มีอายุการทํางานกับบริษํท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัดนอยกวา 1 ป และมี 
------------------------------------------------------ 

 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคกลาง โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทุกดานใน
ภาพรวมอยูในระดับสําคัญมาก โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานงานมีคว
เหมาะสมกับคุณสมบัติของพนักงาน ปจจัยดานการอธิบายขอบเขตความรับผิดชอบ
ใหเขาใจดีและตรงกัน ปจจัยดานกระบวนการทํางานมีมาตรฐานความปลอดภัย ปจจัย
ดานการกําหนดแนวทางปฏิบัติสูความสําเร็จท่ีชัดเจนและเขาใจงาย ปจจัยดานการ
พิจารณาปรับข้ึนคาจางตามผลการปฏิบัติงาน/อายุการทํางาน ปจจัยดานคาจางราย
เดือน ปจจัยดานท่ีพักและ/หรือการเดินทาง  ปจจัยดานแนวทางการปกครองบังคับ
บัญชาแบบใชพนักงานเปนศูนยรวม ปจจัยดานการมีความรูความสามารถและมอง
การณไกล ปจจัยดานการควบคุมใหมีสภาพแวดลอมท่ีถูกสุขอนามัยและปลอดภัย 
ปจจัยดานการมีชื่อเสียงเปนที่รูจักกัน ปจจัยดานการยกยองและประกาศใหทราบโดย
ทั่วกันถึงพนักงานที่มีคุณงามความดี  และปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
รวมท้ังปจจัยดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซ
ไทล จํากัดในภาพรวมอยูในระดับสําคัญมาก โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัย
ดานพนักงานมีความสุขและภาคภูมิใจในงานและองคกร  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานลักษณะบุคคลสวนใหญ ไดแก 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน สายงาน/ตําแหนงงานท่ีปฏิบัติ 
ประสบการณในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ อายุการทํางานกับบริษํท  เค็นเน็ท เท็กซ
ไทล จํากัด และภูมิลําเนาเดิม ยกเวน เพศ ที่แตกตางกัน   มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัดแตกตางกัน   ทุกปจจัย
ดานงาน ไดแก ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ   ความรับผิดชอบ สภาพการทํางาน       
ความสําเร็จในการทํางาน   ความม่ันคง/ความกาวหนาในตําแหนง  ผลตอบแทน    

และสวัสดิการตางๆ ทุกปจจัยดานการจัดการ ไดแก นโยบาย/แผนและการบริหารงาน  
และคุณลักษณะ /ภาวะผูนําของผูบริหาร และปจจัยดานสภาพแวดลอม  ไดแก 
สภาพแวดลอมของสถานท่ีทํางาน ภาพลักษณขององคกร การไดรับการยอมรับนับถือ 
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และความสัมพันธกับผูอ่ืน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน   บริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล 
จํากัด 

 

ABSTRACT 

This study is quantitative research by surveying job satisfaction of 

employees of Kennet Textile Company Limited and relationship between relating 

factors and the satisfaction by using questionnaire to collect data from 279 

representatives of them, gathering from use of Taro Yamane’s formula in 

calculating the sample size at significant level of 0.05 (population equal to 920 

items), during July and August 2011.  Statistics used to analyze data consist of 

percentage, mean, standard deviation.  These include t-Test, F-Test and Chi-Square 

(X2) for testing hypotheses. 

The results reveal most of the samples are female; have age range between 

18-20 years; got married; graduated in vocational or diploma degree; have average 

monthly income of 10,000 baht or less; are working in productions section; have 

job experience in their field and with the company less than one year; and have 

hometown in the central part of the country.  They commented every studied factors 

in important level as the whole by focusing on suitability of job to match with their 

qualifications, understandable description of responsibility scope,  working process 

with safety standards, clear and understandable ways to achieve the targets, job 

appraisal on base of individual performance or seniority,  fixed salary and 

accommodation and/ or travelling supports for their benefits, management by 

focusing on employees as center, knowledge, abilities and skills of executives or 

superiors, hygiene and safe environment, fame of organization, praise of good 

members, and good relationship among colleagues.  These include comments on 
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their job satisfaction that also is in the important level by focusing on their feelings 

to be happy and proud of their job and employer the most.      

The results of hypothesis test reveal that different personal factors, 

including age, status, educational level, average monthly income, job line or 

position, job experience in both the field  and with the company, and hometown 

(except gender), have influence their job satisfaction in different levels.  Every 

factors of three variables - job factors, including job characteristics, responsibility, 

working condition, working achievement, progress of job position, compensation, 

and benefits; management factors, including management policy and plan and 

executives characteristics or leadership; and environmental factors, including 

environment of workplace, organization image, social acceptance, and interactive 

with others have relationship with their job satisfaction at significant level of 0.05. 

KEY WORDS:  JOB SATISFACTION, KENNET TEXTILE COMPANY LIMITED 
 

1. บทนํา 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2554); สํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน  (2554); วันชัย 
มีชาติ (2554); วัชรี พืชผล (2553) ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรท่ีสําคัญที่สุดของ
องคการหรือของหนวยงาน การมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมกับงาน 

จะชวยทําใหองคกรสามารถสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวได เนื่องจากบุคลากร
เปนผูจัดหาและใชทรัพยากรบริหารอ่ืนๆ  บุคลากรที่ดีมีความสามารถ จึงทําใหปจจัย
ดานอ่ืนๆ ดีตามมาดวย 

การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนภาระหนาท่ีที่สําคัญของหนวยงานที่ตอง
ปฏิบัติ เพ่ือการพัฒนาและการบริหารทรัพยากรมนุษยของหนวยงานตอไป โดย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2554) ความพึงพอใจในงานเปนระดับความพอใจหรือ
ความรูสึกที่ดี ที่ลูกจางไดรับจากงานท่ีทําอยูโดยเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งลูกจาง
แตละคนมคีวามพึงพอใจในงานไมเหมือนกัน เน่ืองมาจากทัศนคติและความคาดหวัง
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ของแตละคนท่ีแตกตางกัน (มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2554) การศึกษาความพึงพอใจใน
การทํางานมีความสําคัญ ที่ทําใหเขาใจสาเหตุที่ทําใหเกิดความพึงพอใจและความไม
พึงพอใจในการทํางาน เพื่อใหเขาใจถึงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการ
ทํางานกับการปฏิบัติงาน และสามารถเลือกใชวิธีการเพ่ิมความพึงพอใจในการทํางาน
ไดอยางถูกตอง เนื่องจากการสรางความพึงพอใจในการทํางานมีประโยชนในการลด
อัตราการเขาออกงาน การขาดงาน การรองทุกข ขอพิพาทแรงงาน พฤติกรรมท่ีไมเปน
ประโชนไมพึงประสงคตางๆ และการเปลี่ยนงานลง แตทําใหสุขภาพของลูกจางดีขึ้น 
โดยชวยเพิ่มความกระตือรือรนและความมุงม่ันในการทํางาน  ซึ่งมีสวนชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน และผลผลิตท่ีมีคุณภาพและปริมาณท่ีมากข้ึนใหกับ
องคการได 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปจจัยดานลักษณะบุคคล  ที่มีตอความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด 

2.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยดานงาน และความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด  

3. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยดานการจัดการ และความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด  

4. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยดานสภาพแวดลอม และความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด  

 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.ทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเค็น
เน็ท เท็กซไทล จํากัด  

2. ทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ  ที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด  รวมท้ังปจจัยหรือสาเหตุ
ที่ทําใหพนักงานของบริษัทฯ เกิดความไมพึงพอใจในงาน 
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3. ทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัดในการวาง
กลยุทธการบริหารบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อทําใหสามารถใชแรงจูงใจและเพิ่มความพึง
พอใจในงานของพนักงานไดอยางเหมาะสมและถูกตองตรงกับความตองการตอไป   

 

4. สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปจจัยดานลักษณะบุคคลที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัดแตกตางกัน 

2. ปจจัยดานงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด  

3. ปจจัยดานการจัดการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด  

4. ปจจัยดานสภาพแวดลอมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด  
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5. กรอบแนวคิด 

          ตัวแปรตน               
          ตัวแปรตาม 

 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

6. แนวคิด 
ในการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท 

เท็กซไทล จํากัด  ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่ง
สามารถสรุปได ดังน้ี 

วัชรี  พืชผล (2553) ทรัพยากรมนุษยถือวาเปนทรัพยากรซึ่งมีความสําคัญ
ที่สุดขององคการหรือของหนวยงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย  จึงถือเปน
ภาระหนาท่ีอันสําคัญยิ่งของหนวยงานท่ีตองปฏิบัติ เน่ืองจากงานในดานน้ีมีกิจกรรม
ที่มีความจําเปนและมีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงการบริหารทรัพยากรมนุษยใน

ปจจัยดานลักษณะบุคคล: เพศ   อายุ   สถานภาพ   

ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน  สายงาน/ตําแหนง
งานท่ีปฏิบัติ  ประสบการณในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ  
อายุการทํางานกับบริษัทฯ ภูมิลําเนาเดิม 

ปจจัยดานงาน: ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ   ความ
รับผิดชอบ สภาพการทํางาน   ความสําเร็จในการทํางาน   
ความม่ันคง/ความกาวหนาในตําแหนงงาน ผลตอบแทน 
สวัสดิการตางๆ 

ความพึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 

บริษํท เค็น
เน็ท เท็กซ
ไทล จํากัด 

ปจจัยดานสภาพแวดลอม: สภาพแวดลอมของสถานที่
ทํางาน ภาพลักษณขององคกร การไดการยอมรับนับถือ  
ความสัมพันธกับผูอื่น 

ปจจัยดานการจัดการ: นโยบาย/แผนและการ
บริหารงาน คุณลักษณะ/ภาวะผูนําของผูบริหาร  
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ปจจุบันถาจะกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คงจะใชวิธีการบริหารแบบด้ังเดิมท่ีใชใน
อดีตน้ันไมสามารถทําใหเกิดประสิทธิภาพได  ซึ่งแนวโนมของการบริหารในปจจุบัน 
มีการพัฒนาและกาวหนาอยางรวดเร็ว  การศึกษาดานการบริหารทรัพยากรมนุษยจึง
นับวาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของ
หนวยงานตอไป 

Luthans, Fred (1989, pp. 176-177); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2554) ความ
พึงพอใจในงาน หมายถึง ระดับความพอใจที่ลูกจางไดรับจากงานท่ีทําอยู ความรูสึกที่
ลูกจางมีตองานเปนสิ่งท่ีแปรเปลี่ยนไดอยูเสมอ โดยลูกจางแตละคนมีความพึงพอใจ
ในงานไมเหมือนกัน เนื่องมาจากความคาดหวังของแตละคนแตกตางกัน  

Robbins, Stephen P. and Judge, Timothy A. (2009, pp. 121-122); 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2554) การสรางความพึงพอใจในการทํางาน  มีประโยชนเพื่อ
ลดอัตราการเขาออกงาน การขาดงาน การรองทุกข  ขอพิพาทแรงงาน และพฤติกรรม
ที่กาวราวลง แตทําใหสุขภาพของคนงานดีขึ้น โดยชวยเพิ่มความกระตือรือรนและ
ความมุงม่ันในการทํางาน ซึ่งมีสวนชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหกับองคการ
ได 

พงษพัฒน รักอารมณ (2554) แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะการตางๆ ที่มีอิทธิพล
ตอการเปล่ียนแปลงทัศนคติและการนําไปสูการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของบุคคล 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
 

7. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
สํารวจระดับความพึงพอใจและความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา: บริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด 
โดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผลการทดสอบแบบสอบถามไดคา
สัมประสิทธิ์ความสอดคลองภายในของครอนบาซ เทากับ 0.842 แสดงแบบสอบถาม
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มีความเชื่อมั่นดีและสามารถนําไปใชเก็บขอมูลไดจริง เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
และนําเสนอในเชิงพรรณนา   

กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ี  เปนกลุมพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล 
จํากัด ในฝายตางๆ ทั้งในสํานักงานใหญหรือสาขา  จํานวน 279 รายจากท้ังหมด 920 

คนเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2554  ซึ่งเปนการสุมตัวอยางตามความสะดวกและแบบงาย  
และสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน รวมท้ังการใช t-Test  F-Test  และ Chi-Square ทดสอบสมมติฐาน  
 

8. สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยดานลักษณะบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 64.87 มีอายุระหวาง 18-20 ป 
รอยละ 42.65 มีสถานภาพสมรส รอยละ 51.25 มีการศึกษาอยูในระดับปวช./ปวส./
อนุปริญญา รอยละ 37.99 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 บาทหรือนอยกวา  รอยละ 
55.20 ปฏิบัติงานในฝายการผลิต รอยละ 96.42 มีประสบการณในการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของนอยกวา 1 ป  รอยละ 51.25 มีอายุการทํางานกบับริษํท เค็นเน็ท เท็กซไทล 
จํากัดนอยกวา 1 ป รอยละ 55.56 และมีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคกลาง รอยละ 88.17 

สรุปผลการวิเคราะหการแสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปจจัยดานงาน  ท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด  

ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ในภาพรวมอยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉลี่ย 
4.078) โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานงานมีความเหมาะสมกับคุณสมบัติ
ของพนักงาน อยูในระดับสําคัญมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.275)   ดานความรับผิดชอบ       

ในภาพรวมอยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉลี่ย 4.137) โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดกับ
ปจจัยดานการอธิบายขอบเขตความรับผิดชอบใหเขาใจดีและตรงกัน อยูในระดับ
สําคัญมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.315)  ดานสภาพการทํางาน ในภาพรวมอยูในระดับสําคัญ
มาก (คาเฉลี่ย 4.176) โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานกระบวนการทํางานมี
มาตรฐานความปลอดภัย อยูในระดับสําคัญมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.260) ดานความสําเร็จ
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ในการทํางาน ในภาพรวมอยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉลี่ย 3.993) โดยใหความสําคัญ
มากท่ีสุด กับปจจัยดานการกําหนดแนวทางปฏิบัติสูความสําเร็จที่ชัดเจนและเขาใจงาย 
อยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉลี่ย 4.020)  ดานความม่ันคง/ความกาวหนาในตําแหนง
งาน ในภาพรวมอยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉลี่ย 4.049) โดยใหความสําคัญมากท่ีสุด 

กับปจจัยดานการพิจารณาปรับขึ้นคาจางตามผลการปฏิบัติงาน/อายุการทํางาน อยูใน
ระดับสําคัญมาก (คาเฉลี่ย 4.081)  ดานผลตอบแทน ในภาพรวมอยูในระดับสําคัญ
มาก (คาเฉลี่ย 4.114) โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานคาจางรายเดือน อยูใน
ระดับสําคัญมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.243) และดานสวัสดิการตางๆ ในภาพรวมอยูใน
ระดับสําคัญมาก (คาเฉลี่ย 4.009) โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานท่ีพักและ/
หรือการเดินทาง อยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉล่ีย 4.146) 

สรุปผลการวิเคราะหการแสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับ
ปจจัยดานการจัดการท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด  

ดานนโยบาย/แผนและการบริหารงานในภาพรวมอยูในระดับสําคัญมาก 
(คาเฉลี่ย 4.087) โดยใหความสําคัญมากที่สุด กับปจจัยดานแนวทางการปกครอง
บังคับบัญชาแบบใชพนักงานเปนศูนยรวม อยูในระดับสําคัญมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 
4.250)  และดานคุณลักษณะ/ภาวะผูนําของผูบริหารในภาพรวมอยูในระดับสําคัญมาก 
(คาเฉลี่ย 4.084) โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานการมีความรูความสามารถ
และมองการณไกล อยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉล่ีย 4.135) 

สรุปผลการวิเคราะหการแสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ
ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่มีความสัมพนัธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด  

ดานสภาพแวดลอมของสถานท่ีทํางาน ในภาพรวมอยูในระดับสําคัญมาก 
(คาเฉลี่ย  4.154) โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานการควบคุมใหมี
สภาพแวดลอมที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย อยูในระดับสําคัญมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 
4.223)  ดานภาพลักษณขององคกร ในภาพรวมอยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉล่ีย 4.081) 
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โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานการมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักกัน อยูในระดับ
สําคัญมาก  (คาเฉลี่ย 4.165)  ดานการไดรับการยอมรับนับถือในภาพรวมอยูในระดับ
สําคัญมาก (คาเฉลี่ย 4.147) โดยใหความสําคัญมากท่ีสุด กับปจจัยดานการยกยองและ
ประกาศใหทราบโดยทั่วกันถึงพนักงานท่ีมีคุณงามความดี อยูในระดับสําคัญมากท่ีสุด 
(คาเฉลี่ย 4.254) และดานความสัมพันธกับผูอ่ืน ในภาพรวมอยูในระดับสําคัญมาก 
(คาเฉลี่ย 4.090) โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงาน อยูในระดับสาํคัญมาก (คาเฉลี่ย 4.165) 

สรุปผลการวิเคราะหการแสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด  

ในภาพรวมอยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉลี่ย 4.189) โดยใหความสําคัญมาก
ที่สุดกับปจจัยดานพนักงานมีความสุขและภาคภูมิใจในงานและองคกร อยูในระดับ
สําคัญมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.383) 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 พบวา ปจจัยดานลักษณะบุคคลสวนใหญ ยกเวน ปจจัยดาน
เพศ ไดแก อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน สายงาน/ตําแหนงงาน
ที่ปฏิบัต ิ ประสบการณในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ อายุการทํางานกับบริษัท เค็นเน็ท 
เท็กซไทล จํากัด และภูมิลําเนาเดิมท่ีแตกตางกัน  มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 พบวา ทุกปจจัยดานงาน ไดแก ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ    
ดานความรับผิดชอบ   ดานสภาพการทํางาน  ดานความสําเร็จในการทํางาน    ดาน
ความม่ันคง/ความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานผลตอบแทน และดานสวัสดิการตางๆ    

มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซ
ไทล จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 พบวา ทุกปจจัยดานการจัดการไดแก ดานนโยบาย/แผนและ
การบริหารงาน และดานคุณลักษณะ/ภาวะผูนําของผูบริหาร มีความสัมพันธกับความ
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พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี  4 พบวา   ทุกปจจัยดานสภาพแวดลอม  ไดแก  ดาน
สภาพแวดลอมของสถานที่ทํางาน ดานภาพลักษณขององคกร    ดานการไดรับการ
ยอมรับนับถือ    และดานความสัมพันธกับผูอ่ืน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 

สรุปผลของขอเสนอแนะ 

กลุมตัวอยาง จํานวน 28 ราย ไดใหขอเสนอแนะในดานตางๆ ที่สามารถนํามา
สนับสนุนผลการศึกษาไดเปนอยางดี 

9. อภิปรายผล 

ผลการศึกษามีความสอดคลองกับงานวิจัยของสิทธิ์ลดา เงินพจนดวง  (2551) 
การศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ครอมัลลอย (ประเทศไทย) 
จํากัด ซึ่งพบวาพนักงานฝายผลิตและฝายควบคุมคุณภาพมีระดับความพึงพอใจในการ
ทํางานดานลักษณะของงานท่ีทํา และดานนโยบายและการบริหารแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยไมมีความสอดคลองท่ีพบวาผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน การไดรับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ความกาวหนา เงินเดือน 
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน ตําแหนงหนาท่ีในหนวยงาน สภาพ
การทํางาน ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน และวิธีการปกครองบังคับบัญชามี
ระดับความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน โดยอาจสาเหตุมาจากหลายปจจัย 
ไดแก  องคกรในกรณีศึกษาของงานวิจัยตางๆ  ขางตน  ยกเวน  บริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยแหงหน่ึง อาจมีแนวทางการสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ตนในรูปแบบตางๆ อยางครบถวน สมบูรณแบบ และตรงกับความตองการของ
พนักงานแตละราย จึงทําใหกลมพนักงานตางมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ัว
หนากันอยูแลว ถึงแมพนักงานแตละคนจะมีลักษณะบุคคลที่แตกตางกันอยูแลว จึงไม
สงผลทําใหความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
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10. ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 
ผูบริหารบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัดควรใหความสําคัญทุกปจจัยที่

เกี่ยวของ เนื่องจากผลการศึกษาพบวาพนักงานของบริษัทฯ ใหสําคัญกับปจจัยตางๆ 
อยูในระดับมาก เพื่อสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน  

ขอเสนอแนะในศึกษาคร้ังตอไป 

ผูวิจัยแนะนําใหผูสนใจ ควรทําการศึกษาเพ่ิมเติมดวยการศึกษารายละเอียดใน
เชิงลึก โดยใชเคร่ืองมือวิจัยที่มีประสิทธิภาพอ่ืนควบคูกัน เพื่อใชในการวิเคราะหเชิง
เปรียบเทียบ ที่ชวยสงเสริมการศึกษาใหมีความละเอียดในมุมมองท่ีหลากหลายและ
แตกตางกันมากข้ึน นอกจากน้ีควรทําการศึกษาและติดตามผลเปนระยะ เพื่อใหได
ขอมูลที่มีความทันสมัยตรงตามความตองการของพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลาและสามารถสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ืองอีกดวย 

11. เอกสารอางอิง 

กรรณิกา  ไชยวิเศษ. การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการ
โรงแรมฮิลตันภูเก็ต อาเคเดีย รีสอรท แอนด สปา จังหวัดภูเก็ต , รายงาน
การศึกษาคนควาอิสระสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป , คณะบริหารธุรกิจ, 

มหาวิทยาลัยรังสิต, 2553 
กิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติและคณะ . ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ . พิมพคร้ังท่ี 1, 

กรุงเทพมหานคร: เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา, 2552 

เค็นเน็ท เท็กซไทล บริษัทจํากัด. โครงการจัดนําแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ, เอกสาร
ประกอบนําเสนอของบริษัทฯ, 2553 

จินตนา สรอยจิต. ประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารโดยผานส่ืออิเลคทรอนิกส 
กรณีศึกษา บริษัท อาร เอส โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน),  รายงานการศึกษา
คนควาอิสระสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป , คณะบริหารธุรกิจ , 

มหาวิทยาลัยรังสิต, 2553 
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ณัทฐา กรีหิรัญ. การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, ปริญานิพนธสาขาวิชาการอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ, 2550 
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การตัดสินใจเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

(RICE IN BAG BUYING DECISION MAKING OF 

CONSUMERS IN BANGKOK AREA) 

ไกรสร บูชารัตนชัย 1  ผศ. ( พิเศษ ) ดร. อิทธิกร  ขําเดช  2   

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

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีเปาหมาย เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคล และ
ความสัมพันธของปจจัยทางการตลาด และปจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ที่มีกับการตัดสินใจ
เลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ระหวางเดือน
กรกฎาคมถึงกันยายน 2554 โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลกับผูบริโภคท่ีเปนคนไทย
ที่มีอายุระหวาง 20-60 ปและอาศัยหรือทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเปนผูที่มี
บทบาทในการตัดสินใจซื้อขาวสารบรรจุถุงสําหรับบริโภค จํานวน 400 ตัวอยาง สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช t-Test  F-Test และ  Chi-Square (X2) 

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุระหวาง 
31-40 ป  มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีอาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท และมีจํานวน
สมาชิกในครอบครัวระหวาง 4-5 คน กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทาง
การตลาดทุกดานในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญมากที่สุดกับปจจัย 

 

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

 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 ดานประโยชนและคุณคาทางโภชนาการปจจัยดานการกําหนดราคาท่ีคุมคา
กับคุณภาพท่ีไดรับ  ปจจัยดานทําเลท่ีตั้งของชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดาน
การโฆษณาผานสื่อตางๆ สําหรับปจจัยอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของทุกดานในภาพรวมอยูใน
ระ ดับมาก  โดยใหความสํ า คัญมาก ท่ีสุด กับปจจัยด านการ สื่ อคุณลักษณะ 
คุณประโยชน ความเชื่อ และคุณคาของสินคา ปจจัยดานการซื้อซ้ําโดยไมลังเลและไม
เปลี่ยนไปซื้อตราสินคาอ่ืน และปจจัยดานความไววางใจในตัวผลิตภัณฑ นอกจากน้ี
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงในภาพรวม 
อยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานปริมาณการซื้อในแตละ
คร้ัง รวมท้ังการใหขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดในดานตางๆ อีกดวย 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลทุกดานท่ีแตกตางกัน    มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจ เลื อกซื้ อข า วสารบรรจุ ถุ งของ ผู บ ริโภค  ใน เขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน ปจจัยทางการตลาด สวนใหญมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน ปจจัย
ดานราคา และปจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของทุกดาน     มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือก
ซื้อขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ใหพิจารณาใชปจจัยสวนประสมทางการตลาดหลาย
ปจจัยผสมผสานกันอยางลงตัวเหมาะสมกับศักยภาพของกิจการ และชวยเสริมสราง
ประสิทธิภาพทางการตลาด รวมท้ังแนะนําใหทําการศึกษาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม
กับสถานการณในปจจุบัน โดยสามารถนําผลงานวิจัยในคร้ังน้ีไปใชเปนแนวทาง
การศึกษาเพ่ือการตอยอดการศึกษาในอนาคตได โดยม่ันใจวาขอมูลที่ไดรับ จะเปน
ประโยชนตอการพิจารณาใชวางแผนการผลิต และการตลาดเชิงกลยุทธไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งสอดรับกับความตองการของผูใชบรกิารไดเปนอยางดี 
คําสําคัญ: ขาวสารบรรจุถุง  การตัดสินใจเลือกซื้อ 
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   ABSTRACT 
 

Purposes of this study are to study influence of personal factors and 

relationship of marketing and other relating factors on/ with buying decision of 400 

consumers who have age arrange between 20-60 years, are in Bangkok, and have 

buying roles for rice in bag during July and September 2011 by using questionnaire 

for collecting data with them.  Statistics involve percentage, mean, standard 

deviation and group of t-Test, F-Test and Chi- Square (X2) to test hypothesis. 

Consequently, most of respondents are female and have age range between 

31-40 years.  Mostly, they are single and graduated in bachelor’s degree.  Also, 

most of them are an employee of private firm and have earnings of range between 

10,001-20,000 baht per month. Number of their member family are between 4-5 

persons, mostly.  For their comments on marketing factors, the whole picture of 

every ones are in high levels.  In factor-by-factor of marketing variables, they 

mostly emphasized on nutrition benefits and values, worthiness to match with the 

quality, location of distribution channels, and ad media.   For other relating 

variables, the whole picture of every factors are in high levels also and most 

emphasis consist of product presence in term of benefits, repurchase without 

hesitation and unchanged buying behavior, and trust in the product.    They also 

commented their buying decision for the product in high levels as the whole picture 

and emphasized quantity of each purchase.  Also, they provided recommendations 

about  marketing mix (4Ps). 

In testing hypothesis, the results show that every studied personal factors 

influence the buying decision while most of marketing factors, excluding price 

factor, have relationship with it.  For other relating factors, all of them have 

relationship with it at significance level of 0.05.    
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The researcher recommended to use blending marketing factors in 

appropriate ways to match with a company’s potentials or abilities. Periodic review 

had also been recommended to update data for strategic production and marketing 

plans in responding needs of consumers better. 
KEY WORDS:  RICE IN BAG, BUYING DECISION 
1. บทนํา 

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ (2554) ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่
มีความสําคัญของประเทศไทย  ซึ่งในปจจุบัน ขาวเปนที่ตองการของตลาดท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ ทั้งในดานการบริโภคโดยตรงและแปรรูปเปนอยาง
มาก  โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกขาวเพิ่มข้ึนทุกป จาก 70,064 ลานบาทในป 
2545 มาเปน 119,304 ลานบาทในป 2550 คิดเปนอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 70.28 โดยเปน
มูลคาของขาวหอมมะลิไทยสูงสุด เทากับ 47,988,991 บาทในป 2550 (ที่มา: ตลาด
สินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย, 2551) 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 
จังหวัดเชียงใหม (2554)  สําหรับอุตสาหกรรมขาวในประเทศไทยมีโอกาสทางธุรกิจ
อยางมาก เนื่องจากการมีพื้นท่ีที่มีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิตมีการขยายตัวมากข้ึน  

โดยกรมวิชาการเกษตรไดพัฒนาพันธุที่มีคุณภาพตามความตองการของตลาด และ
การมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม (GAP) เพื่อปรับใชสําหรับการผลิตขาวใน
นิเวศนตางๆ ใหไดผลผลิตขาวท่ีดีท้ังปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังขอตกลงทางการคา
ภายใต WTO ทําใหประเทศไทยมีโอกาสสงออกขาวเขาไปตลาดโลกไดมากข้ึน  และ
ผลิตภัณฑจากขาวยังมีโอกาสอีกมากในตลาดโลก  เนื่องจากความตองการใชเปน
อาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารสําเร็จรูป และเคร่ืองสําอางที่เพิ่มมากข้ึน  อยางไรก็ตาม 
พันธุขาวท่ีแนะนําใหเกษตรกรปลูก ยังไมสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีการปลูกไดอยาง
เหมาะสม  เทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม (Good Agriculture Practice : GAP) ยังไม
มีรายละเอียดท่ีจะใชแนะนําเฉพาะพ้ืนท่ีหรือเฉพาะพันธุ  การวิจัยและพัฒนาดานการ
แปรรูปสวนใหญเปนการแปรรูปแบบงายๆ  มีมูลคาเพ่ิมนอย และยังไมสามารถ
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นําไปสูการเปนผูนําในการแปรรูปสูอุตสาหกรรมการสงออก  การประชาสัมพันธและ
การถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรมีคอนขางนอย และการคาขาวภายใตองคการคา
โลก (WTO) ถูกกีดกันมากขึ้น โดยอางถึงการรักษาสภาพแวดลอม สุขอนามัย และ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ  

บุริม โอทกานนท (2553) ขาวถือวาเปนสินคาท่ีไมมีความแตกตางกันในทาง
การตลาด แตในปจจุบันตองเปลี่ยนแปลงไป โดยผูผลิตและ /หรือจําหนายตองสราง
ความแตกตางท่ีโดดเดน เพื่อดึงดูดความสนใจของผูบริโภคและสามารถแขงขันใน
ตลาดได  ซึ่งการบรรจุขาวสารท่ีมีคุณภาพตรงความตองการของผูบริโภคใสบรรจุ
ภัณฑประเภทถุงท่ีเหมาะสม ที่ชวยสรางความนาสนใจและความนาเช่ือถือหรือความ
นาสนใจ โดยมีสวนชวยสงเสริมภาพลักษณที่ดีตอตราสินคา สรางความไววางใจและ
ความพึงพอใจ และสรางภักดีตอตราสินคา ทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการซื้อซ้ําและ
แนะนําหรือบอกตอบุคคลรอบขางตอไป 

ผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญในสวนตางๆ ดังกลาว จึงเลือกศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจ เลื อกซื้ อข า วสารบรร จุถุ งของผู บ ริ โภค  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร โดยมุงเนนการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางการตลาด ปจจัยดานภาพลักษณของตรา
สินคา ความภักดีตอตราสินคา และความไววางใจ กับการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสาร
บรรจุถุงของผูบริโภค เพื่อตอยอดและศึกษาทบทวน เกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมการ
ซื้อขาวบรรจุถุงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคาดหวังท่ีจะไดรับขอมูลที่เปนประโยชน
ตอผูประกอบการผลิตและจําหนายขาวสารบรรจุถุง เพื่อใชวางแผนกลยุทธทางการ
ผลิตและการตลาด รวมท้ังการกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจในดานตางๆ ที่
เก่ียวของใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป     
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสาร
บรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2.  เพื่อศึกษาถึงปจจัยทางการตลาด  ที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือก
ซื้อขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  เพื่อศึกษาถึงปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือก
ซื้อขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงสถานการณการซื้อ  และการบริโภคขาวสารบรรจุถุงใน 

2.  ทําใหทราบถึงระดับความสัมพันธของปจจัยพ้ืนฐานตางๆ ที่มีตอการ
ปจจุบันของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมการซื้อขาวบรรจุถุง ในเขต
กรุงเทพมหานครที่เปนประโยชนตอผูประกอบการผลิต และจําหนายขาวสารบรรจุถุง 
เพื่อใชวางแผนกลยุทธทางการผลิตและการตลาด รวมท้ังการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจในดานตางๆ ที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น     
4. สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสาร
บรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

2. ปจจัยทางการตลาด มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสาร
บรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสาร
บรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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5. กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. แนวคิด 
ในการศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ซึ่ง
สามารถสรุปได ดังน้ี 

Kurtz, David L. (2008) สวนประสมทางการตลาด หมายถึง การผสมผสาน 4 
กลยุทธ ไดแก ผลิตภัณฑ การแจกจาย การสงเสริมการตลาด และการกําหนดราคา 
เพ่ือกําหนดความตองการและความชื่นชอบในตลาดเปาหมาย 

ธีรพันธ โลหทองคํา, 2547 (อางถึงในสุภาวดี ล้ําสกุลวงศ, 2552)  ความภักดี
ของลูกคา (Customer loyalty) หมายถึง ความเก่ียวของหรือความผูกพันท่ีมีตอตรา
สินคา รานคา ผูผลิต การบริการหรืออ่ืนๆ ที่อยูบนพ้ืนฐานของทัศนคติที่ชอบพอหรือ

ปจจัยสวนบุคคล  
เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ  
รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

ปจจัยทางการตลาด  
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา  
ดานชองทางการจัดจําหนาย  
ดานการสงเสริมการตลาด 

ปจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ  
ดานภาพลักษณตราสินคา  
ดานความภักดีตอตราสินคา  
ดานความไววางใจ 

การตัดสินใจเลือกซื้อ
ขาวสารบรรจุถุง  
ความถี่ในการซื้อ 

ปริมาณการซ้ือในแตละคร้ัง 

ตรายี่หอที่เลือกซื้อ 

ราคาที่ยอมรับได 
ชองทางการจัดจําหนายที่
เหมาะสม 

กิจกรรมสงเสริมการตลาดท่ี
ชื่นชอบ 

ความพึงพอใจจากการ
ตัดสินใจซื้อ
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การสนองตอบ โดยมีพฤติกรรมการรวมกิจกรรมทางการตลาดกับตราสินคาและการ
ซื้อสินคาซ้ําๆ   

Blackwell, Roger D., Miniard, Paul W. and Engel, James E. (2006) 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กิจกรรมท่ีคนปฏิบัติเมื่อไดรับ บริโภค หรือกําจัด
ผลิตภัณฑและบริการตางๆ โดยกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคมีอิทธิพลทั้งจาก
ปจจัยภายในและภายนอก ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก การตระหนักถึงความ
ตองการ  การคนหาขอมูล  การประเมินผลทางเลือกตางๆ การซื้อ  และการประเมินผล
หลังการ  

7. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยสํารวจ
ความสัมพันธของปจจัยพื้นฐานตางๆ ที่เกี่ยวของท่ีมีตอการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสาร
บรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยาง เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและนําเสนอเชิงพรรณนา   

กลุมตัวอยางเปาหมายเปนกลุมผูบริโภคคนไทย ที่มีอายุระหวาง 20-60 ป 
และอาศัยหรือทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเปนผูที่มีบทบาทในการตัดสินใจ
ซื้อขาวสารบรรจุถุงสําหรับบริโภค ซึ่งกลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 5,701,394 คน (ที่มา: สํานักทะเบียนกลาง, 2553) และ
กลุมตัวอยางเปนตัวแทนจํานวน 400 รายจากการใชสูตรหาขนาดตัวอยางของ Taro 

Yamane ณ ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ณ  0.05  
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยใชการทดสอบกลุมตัวอยาง
อิสระ (Independent Sample Test) การวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One 

Way Analysis Of Variance: One-way ANOVA) และ Chi-Square (X2)  ในการ
ทดสอบสมมติฐาน  
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8. สรุปผลการวิจัย 

1. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 59.25 มี

ชวงอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 227 คน คิดเปนรอยละ 56.75 มีสถานภาพโสด 
จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 55.25 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 220 คน 
คิดเปนรอยละ 55.00 มีอาชีพเปนพนกังานบริษัทเอกชน จํานวน 283 คน คิดเปนรอย
ละ 70.75 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท จํานวน 97 คน คิดเปน
รอยละ 24.25 และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวระหวาง 4-5 คน จํานวน 207 คน คิด
เปนรอยละ 51.75 

2. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ดานปจจัยทางการตลาด   

ผลิตภัณฑในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.681) โดยใหความสําคัญ
มากท่ีสุดกับปจจัยดานประโยชนและคุณคาทางโภชนาการ (คาเฉล่ีย 3.963)  

ราคาในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.880) โดยใหความสําคัญมาก
ที่สุดกับปจจัยดานการกําหนดราคาที่คุมคากับคุณภาพท่ีไดรับ (คาเฉล่ีย 4.163) 

ชองทางการจัดจําหนายในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.770) โดยให
ความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานทําเลท่ีตั้งของชองทางการจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย 
3.975) 

การสงเสริมการตลาดในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.008) โดยให
ความสําคัญมากที่สุดกับปจจัยดานการโฆษณาผานสื่อตางๆ (คาเฉล่ีย 4.120) 

3. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ดานปจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ   

ภาพลักษณของตราสินคาในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.076) โดย
ใหความสําคัญมากที่สุดกับปจจัยดานการสื่อคุณลักษณะ คุณประโยชน ความเช่ือ และ
คุณคาของสินคา (คาเฉลี่ย 4.295) 
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ความภักดีตอตราสินคาในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.170) โดยให
ความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานการซื้อซ้ําโดยไมลังเลและไมเปลี่ยนไปซื้อตรา
สินคาอ่ืน (คาเฉลี่ย 4.316) 

ความไววางใจในภาพรวมอยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย  4.069) โดยให
ความสําคัญมากที่สุดกับปจจัยดานความไววางใจในตัวผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.165) 

4. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 
ดานการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุง 

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุง ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.024) โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดาน
ปริมาณการซ้ือในแตละคร้ัง (คาเฉลี่ย 4.128) 

5. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขอแนะนํา  
ผลิตภัณฑ โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานความหลากหลายของบรรจุภัณฑ  

ปจจัยดานการควบคุมความชื้น ปจจัยดานการขยายอายุและการจัดเก็บ รวมทั้งการ
ควบคุมการเกิดแมลงตางๆ ปจจัยดานความสะอาดของผลิตภัณฑ ปจจัยดานความ
หลากหลายของคุณภาพผลิตภัณฑ และปจจัยดานการเพิ่มมูลคาใหผลิตภัณฑ  

ราคา โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานความหลากหลายของระดับราคา และ
ปจจัยดานการควบคุมราคาของรัฐบาล  

ชองทางการจัดจําหนาย โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานการเนนการวาง
จําหนายในรานสะดวกซื้อและรานคาท่ัวไปท่ีเขาถึงไดโดยงาย  และปจจัยดานการ
บริการจัดสงตรงจากโรงงาน/บริษัทผูผลิตและ/หรือหาง/รานท่ีจําหนาย  

การสงเสริมการตลาด โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดรายการลด
ราคาสําหรับการสั่งซื้อในปริมาณมากอยางตอเนื่อง  และปจจัยดานการใชสื่อ
ประชาสัมพันธและ/หรือโฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพที่เขาถึงกลุมผูบริโภคไดอยาง
กวางขวางและทั่วถึง แตอาจใชตนทุนไมสูง  
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กลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในดานตางๆ ดังน้ี 

ภาพลักษณของตราสินคา โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานการใชตราสินคาท่ี
แสดงถึงคุณลักษณะและคุณประโยชนที่สําคัญของผลิตภัณฑ และปจจัยดานผูผลิต
และตราสินคาท่ีหลากหลายเพื่อเพิ่มทางเลือกที่มากข้ึน และสรางสภาพการแขงขันที่
ทําใหผูบริโภคไดรับประโยชนสูง  

ความภักดีตอตราสินคา โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานการใชตราสินคาเปน
คําไทยที่จดจําไดงายข้ึน และปจจัยดานการสรางความไววางใจ ทําใหเกิดซื้อซ้ําและ
การแนะหรือการบอกตอ  

ความไววางใจ โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานการรักษามาตรฐานคุณภาพ
ในดานตางๆ ไวอยางตอเน่ือง 

6. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 1 พบวา 
เพศท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
อายุที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05  
สถานภาพท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุง

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

การศึกษาท่ีแตกตางกัน  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุง
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

อาชีพที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสาร
บรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
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จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกตางกัน  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 พบวา 
ผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงของ

ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ราคา ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสาร
บรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุ
ถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 พบวา 
ภาพลักษณของตราสินคา  มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสาร

บรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ความภักดีตอตราสินคา  มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสาร
บรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ความไววางใจ  มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

9. อภิปรายผล 

ผลการวิจัยสอดคลองกับผลการศึกษาของอัญมณี เย็นเปยมและสยาม อรุณศรี
มรกต (2552) ที่ทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขาวหอมมะลิอินทรีย
ของผูบริโภค พบวา ผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนายมีผลอยูใน
ระดับมากตอการตัดสินใจซื้อขาวหอมมะลิอินทรีย และกลุมตัวอยางท่ีเคยซื้อขาวหอม
มะลิอินทรียแตในปจจุบันเลิกซื้อแลว และกลุมตัวอยางท่ีไมเคยซื้อขาวหอมมะลิ
อินทรียกลับมีความเห็นวาปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม
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การตลาดมีผลอยูในระดับมากตอการตัดสินใจซื้อขาวหอมมะลิอินทรีย แตแตกตางกัน
ที่ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลอยูในระดับปานกลางตอการตัดสินใจซื้อขาว
หอมมะลิอินทรีย และกลุมตัวอยางท่ีเคยซื้อขาวหอมมะลิอินทรียแตในปจจุบันเลิกซื้อ
แลว และกลุมตัวอยางท่ีไมเคยซื้อขาวหอมมะลิอินทรียมีความคิดเห็นวาปจจัยดาน
ผลิตภัณฑและดานราคา มีผลอยูในระดับปานกลางตอการตัดสินใจซื้อขาวหอมมะลิ
อินทรีย โดยผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 และ 2 สอดคลองกับผลงานของวรินทร  
วิไลบัญชา (2553) เกี่ยวกับการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑขาว
กลองพรอมหุงของกลุมคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ลักษณะ
ประชากรศาสตรโดยรวมที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑขาวกลอง
พรอมหุงของกลุมคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน   และทุกปจจัย
ทางการตลาด มีผลกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑขาวกลองพรอมหุงของกลุมคนวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร แตมีความแตกตางจากผลงานของจินตนา  เพชรพงศ  
(2552)  เกี่ยวกับการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อขาวกลองบรรจุถุง
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ปจจัยสวนบุคคลสวนใหญ ยกเวน อาชีพ มีผล
ตอพฤติกรรมการเลือกซื้อขาวกลองบรรจุถุงแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และผลงานของชวาลวิทย ปรีชาหาญ  (2551) ที่พบวา สวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา และชองทางการจัดจําหนาย  ไมมีผลตอพฤติกรรมการ
เลือกซื้อขาวสารแบบถุง  ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากขาวเปนสินคาจําเปนท่ีผูบริโภคตอง
หามารับประทานอยูแลวและรัฐบาลใหความสําคัญในการควบคุมสินคา จึงทําให
ผูบริโภคเกิดความไววางใจ และตองซื้อหามารับประทานในปริมาณใกลเคียงกันใน
การซื้อแตละคร้ังจากที่ตางๆ ที่ในปจจุบันหาซื้อไดโดยงาย ปจจัยในดานตัวผลิตภัณฑ 
การกําหนดราคา และสถานท่ีวางจําหนาย  จึงไมแตกตางและไมมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อในสายตาของผูบริโภคก็ได 
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10. ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังนี้ 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะผูประกอบการในกิจการท่ีคลายคลึงกัน โดยพิจารณาใช

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดหลายปจจัยผสมผสานกันใหมีความลงตัว ที่มีความ
เหมาะสมกับศักยภาพของกิจการ และสามารถเสริมสรางประสิทธิภาพทางการตลาด
ไดเปนอยางดี ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ดานผลิตภัณฑ ใหเนนคุณภาพของผลิตภัณฑในดานประโยชนและคุณคาทาง
โภชนาการ การเพ่ิมมูลคาและความลากหลายของผลิตภัณฑและของบรรจุภัณฑ การ
ควบคุมความสะอาดและความช้ืน และการขยายอายุของผลิตภัณฑ 

ดานราคา ควรกําหนดราคาที่เหมาะสมสอดคลองกับคุณภาพของผลิตภัณฑที่
มีหลาระดับราคาใหเลือกตามความตองการ ทําใหรูสึกคุมคาในสายตาผูบริโภค โดย
รัฐบาลควรมีบทบาทในการควบคุมราคา ซึ่งจะทําใหผูบริโภคเกิดความสบายใจ 
เน่ืองจากจากขาวเปนผลิตภัณฑจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ควรใหความสําคัญดานความสะดวกในการหา
ซื้อ ที่ตั้งของชองทางการจัดจําหนายจึงควรเปนรานสะดวกซื้อและรานคาท่ัวไปที่
เขาถึงไดโดยงาย รวมทั้งควรพิจารณาจัดใหมีบริการสงตรงจากโรงงาน /บริษัทผูผลิต
และ/หรือหาง/รานท่ีจําหนาย   

ดานการสงเสริมการตลาด ควรพิจารณาเลือกประชาสัมพันธและโฆษณาผาน
สื่อที่มีตนทุนต่ํา แตมีประสิทธิภาพสูงอยางเชนอินเทอรเน็ตในการสื่อสารที่เขาถึง
กลุมผูบริโภคไดอยางกวางขวาง และทั่วถึง และใชโปรแกรมสงเสริมดวยการลดราคา
สําหรับการสั่งซื้อในปริมาณมาก เพื่อกระตุนใหเกิดการซื้อในปริมาณมากในแตละ
คร้ัง 

ดานภาพลักษณและความภักดีในตราสินคา ควรใชตราสินคาท่ีสื่อถึง
คุณประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑ และจดจํางาย รวมท้ังการจําแนกตราสินคาให
หลากหลายตามคุณภาพของผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มทางเลือกในการซื้อมากข้ึน และสราง
สภาพการแขงขันที่ทําใหผูบริโภคไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึน 



76

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

ดานความไววางใจ ควรรักษามาตรฐานคุณภาพไวเพื่อเกิดความไววางใจ การ
ซื้อซ้ํา และการแนะนําหรือการบอกตอของผูบริโภคอยางตอเน่ือง 

2. ขอเสนอแนะครั้งตอไป 
 ผูวิจัยแนะนําใหทําการศึกษาเพ่ิมเติม ตามความเหมาะสมกับสถานการณใน

ปจจุบัน โดยสามารถนําผลงานวิจัยในคร้ังน้ีไปใชเปนแนวทางการศึกษาเพื่อการตอ
ยอด โดยผูวิจัยมั่นใจวาขอมูลที่ไดรับ จะเปนประโยชนตอการพิจารณาใชวางแผนการ
ผลิตและการตลาดเชิงกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดรับกับความ
ตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดี 

11. เอกสารอางอิง 
กฤชณัฐ  มีสําราญ. ปจจัยในการตัดสินใจซื้อบริการนําเท่ียวตางประเทศจากบริษัท

ทองเท่ียวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร, รายงานการศึกษาคนควาอิสระ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2552 

กฤษณะ บุญเกิด.  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการคารแคร
ของกลุมลูกคาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ, รายงานการศึกษา
คนควาอิสระสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป, คณะบริหารธุรกิจ, 
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กิตติพันธ คงสวัสดิเกียรติและคณะ. ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: 

เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา, 2552 

เกรียงศักดิ์ เอ่ียมพุทธรักษ. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใน
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การวิเคราะหการลงทุนหลักทรัพยประเภทหุนสามัญกลุมธนาคาร 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชรูปแบบการกําหนดราคาสินทรัพย
ทุน (CAPM) กรณีศึกษา: ธนาคารธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) 

(ANALYSIS OF STOCK INVESTMENT OF BANKING SECTOR 

IN STOCK EXCHANGE OF THAILAND BY USING CAPM, 

CASE STUDY: BANGKOK BANK PUBLIC LIMITED, 

CIMB THAI PUBLIC LIMITED, KBANK PUBLIC LIMITED, AND 

TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC LIMITED) 
นฤมล  ถัมภบรรฑุ 1   กิตติพันธ  คงสวัสด์ิเกียรติ  2 

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

บทคัดยอ 

การศึกษาในคร้ังน้ี เปนการวิเคราะหการลงทุนหลักทรัพยประเภทหุนสามัญ
กลุมธนาคารในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชรูปแบบการกําหนดราคา
สินทรัพยทุน (CAPM) และมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธอัตรา
ผลตอบแทน และความเสี่ยงจากการลงทุนหลักทรัพยกลุมสถาบันการเงิน และ
เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมสถาบันการเงินกับ
อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากการศึกษา
ขอมูลเก่ียวกับกลุมหลักทรัพยประเภทตราสารทุน (หุนสามัญ) ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ในหมวดธุรกิจธนาคาร กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 
จํานวน 4 หลักทรัพย ไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)/ BBL ธนาคาร ซีไอเอ็ม
                                                
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
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บี ไทย จํากัด (มหาชน)/ CIMBT ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)/ KBANK และ
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน)/ TISCO ระหวางชวงวันท่ี  1 มกราคม 
2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 รวม 314 วันทําการ 

ผลการศึกษา พบวา หลักทรัพย BBL KBANK และ TISCO มีความเสี่ยงนอย
กวาตลาด ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด ในสัดสวนท่ีนอยกวา โดยมีอัตราผลตอบแทนที่ตองการนอย
กวาอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ จึงควรตัดสินใจเลือกลงทุน  ในทางตรงกัน
ขาม หลักทรัพย CIMBT มีความเสี่ยงนอยกวาตลาด ซึ่งมีอัตราผลตอบแทน
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาด ในสัดสวนที่นอย
กวา โดยมีอัตราผลตอบแทนท่ีตองการมากกวาอัตราผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ 
เน่ืองจากการชดเชยความเสี่ยงท่ีเปนระบบ จึงไมควรตัดสินใจเลือกลงทุน 
คําสําคัญ: การลงทุนหลักทรัพยประเภทหุนสามัญ  กลุมธนาคาร  ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  รูปแบบการกําหนดราคาสินทรัพยทุน 
 

ABSTRACT 

This study is to analyze stock investment of banking sector in Stock 

Exchange of Thailand by using CAPM and has objectives to study the relationship 

between rate of return and risk from the investment and comparison them with 

those of the Market.  Secondary data used are about stocks of four commercial 

banks listed in the Market – Bangkok Bank Public Limited (BBL), CIMB Thailand 

Public Limited (CIMBT), Kbank Public Limited (KBANK), and Tisco Financial 

Group Public Limited (TISCO) during 1 January 2010 till 31 March 2011, totally 

314 operational days. 

 The findings show BBL, KBANK, and TISCO become less risky than 

those of the Market and their rate of return had been changed in the same direction 

of those of the Market in lower portion.   Their required rate of return is lower than 

expected rate of return.  This tells an investor to choose them to be invested.  On the 
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contrary, CIMBT’s required rate of return is lower than expected rate of return.  

This tells an investor to avoid them to be invested even though they become less 

risky than those of the Market and their rate of return had been changed in the same 

direction of those of the Market in lower portion.     

KEY WORDS:  STOCK INVESTMENT, BANKING SECTOR, SECURITY 

MARKET, CAPM 
1. บทนํา 

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย ถือเปนองคประกอบที่สําคัญในการวาง
แผนการออมเงินระยะยาวได ดวยการซื้อหลักทรัพยประเภทตราสารทุนในธุรกิจท่ี
สามารถสรางผลตอบแทนที่คุมคาทําใหผูลงทุนมีฐานะเปนสวนหน่ึงในเจาของกิจการ 
และไดรับเงินปนผลจากกําไรที่เกิดข้ึนในการดําเนินธุรกิจเมื่อถือหลักทรัพยอยู ทั้งน้ี ผู
ลงทุนยังจะไดรับผลตอบแทนจากราคาของหลักทรัพยที่เพิ่มข้ึนและสิทธิการจองซื้อ
หุนใหมในราคาตํ่าแกผูลงทุนในกรณีที่มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกดวย อยางไรก็ตาม 
การลงทุนในหลักทรัพยมีความเสี่ยงเชนเดียวกันกับการลงทุนประเภทตางๆ  ผูลงทุน
จึงตองมีความรอบรู และใหความสําคัญกับการวางแผนทางการเงิน มีวินัยในการออม
และการลงทุน รวมท้ังการติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวใหสามารถเลือกขาย
หลักทรัพยตางๆ ในระดับราคาและจังหวะเวลาที่ใหผลตอบแทนสูงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือ SET จัดต้ังข้ึนเปนตลาดหุนหรือตลาด
รอง เพื่อทําหนาท่ีเปนแหลงกลางเสริมสภาพคลองใหแกหลักทรัพยที่ผานการจองซื้อ
ในตลาดแรก ใหสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือความเปนเจาของหลักทรัพยได  และเปน
แหลงระดมเงินทุนระยะยาวหรือเกิน 1 ป  โดยผูที่ตองการระดมเงินทุนจะออกตรา
สารทางการเงินหรือหลักทรัพย ไดแก หุนสามัญ ซึ่งเปนหุนที่นักลงทุนสวนใหญใน
ตลาดซื้อขายกันอยู ซึ่งมีจํานวนมากกวารอยละ 80 ของหุนท้ังหมดในตลาด ที่ออกโดย
บริษัทมหาชนจํากัดเพ่ือระดมเงินทุนจากประชาชน และใหโอกาสกับผูลงทุนไดเขา
ไปมีสวนรวมในธุรกิจนั้นๆ โดยตรง โดยในเดือนมกราคม 2554 มีมูลคาซื้อขาย
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หมุนเวียนภายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสูงถึง 82,338.33 ลานหุน คิดเปนมี
มูลคา 709,669.75 ลานบาท ซึ่งมาจากหุนสามัญ มูลคา 697,416.98 ลานบาท (ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2554) 

CAPM เปนรูปแบบการกําหนดราคาสินทรัพยทุน   ที่ไดรับความนิยมในการ
ใชแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับของสินทรัพยกับความ
เสี่ยงท่ีเปนระบบ ซึ่งเปนความเสี่ยงท่ีไมสามารถขจัดใหหมดไปไดดวยการกระจาย
การลงทุนได ยังคงเหลือความเสี่ยงทางการตลาดอยู ดังน้ัน รูปแบบ CAPM จึง
สามารถใชกําหนดดุลยภาพของผลตอบแทนที่จะไดรับจากการถือครองสินทรัพยที่มี
ความเสี่ยง ซึ่งเทากับอัตราผลตอบแทนสินทรัพยที่ไมมีความเสี่ยงบวกกับอัตรา
ผลตอบแทนสวนเพิ่มจากการถือครองสินทรัพยที่มีความเสี่ยง  นอกจากนี้ รูปแบบ 
CAPM มีความสัมพันธกันกับเสนหลักทรัพยในตลาด  (เสน SML) ซึ่งเปนเสนซึ่ง
แสดงความสัมพันธระหวางความเสี่ยงจากการวัดโดย beta กับอัตราผลตอบแทนท่ี
ตองการของหลักทรัพยตัวใดตัวหนึ่ง  เพื่อใชในการพิจารณาเลือกหลักทรัพยที่
เหมาะสมลงทุน ทั้งน้ี กลุมหลักทรัพยในหมวดธุรกิจธนาคารถือเปนกลุมหลักทรัพยที่
นาสนใจในลําดับตนๆ ที่นักลงทุนพิจารณา ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญในสวนน้ีจึง
ตัดสินใจเลือกศึกษา 4 หลักทรัพยในกลุมธุรกิจธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) โดยใชรูปแบบการ
กําหนดราคาสินทรัพยทุนหรือ CAPM เปนเคร่ืองมือทดสอบความสัมพันธระหวาง
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของแตละหลักทรัพยเพื่อทําการตัดสินใจเลือกลงทุน โดย
หวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับประโยชนจากการศึกษาในคร้ังน้ี ทําใหทราบถึงวิธีการ
คํานวณหาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยตางๆ ในกลุมสถาบัน
การเงิน ซึ่งสามารถนําไปประยุกตไดกับหลักทรัพยในกลุมอุตสาหกรรมอ่ืนได  และ
ไดขอมูลที่เปนประโยชนใชอางอิงประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน สําหรับผู
ลงทุนที่สนใจลงทุนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป 
 



85

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธของอัตราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการ
ลงทุนหลักทรัพยกลุมสถาบันการเงิน โดยใชทฤษฎี CAPM เปนแนวทางศึกษาเพ่ือ
การตัดสินใจลงทุน 

2. เพื่อศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของหลักทรัพย
กลุมสถาบันการเงินกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยใชทฤษฎี CAPM เปนแนวทางศึกษาเพ่ือการตัดสินใจลงทุน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงวิธีการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
หลักทรัพยตางๆ  ในกลุมสถาบันการเงิน โดยสามารถนําไปประยุกตไดกับหลักทรัพย
ในกลุมอุตสาหกรรมอ่ืนได 

2.  ทําใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชน ใชอางอิงประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน  

สําหรับผูลงทุนที่สนใจลงทุนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สมมติฐานของการวิจัย 

หลักทรัพยประเภทตราสารทุน (หุนสามัญ) กลุมสถาบันการเงินในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยมีความนาสนใจในการลงทุน โดยมีอัตราผลตอบแทนท่ี
สูงกวาอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 



86

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
 

          

 

 

 

 

2. แนวคิด 
 แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของในการวิเคราะหการลงทุน
หลักทรัพยประเภทหุนสามัญกลุมธนาคารในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
ใชรูปแบบการกําหนดราคาสินทรัพยทุน (CAPM) กรณีศึกษา:  ธนาคารธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)  
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด 
(มหาชน) คร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสําคัญตางๆ ดังน้ี 

แมสเซ็นเจอร (2552) การลงทุน หมายถึง การนําเงินที่มีอยูเปนทุนในการ
สรางผลกําไรหรือทําใหเงินนั้นงอกเงยเพ่ิมมากข้ึน  ซึ่งหากการลงทุนประสบ
ความสําเร็จก็ไดรับผลตอบแทนในรูปของกําไรที่สูงข้ึนจากเงินลงทุนแรกเร่ิม ในทาง
ตรงกันขาม หากการลงทุนลมเหลวผูลงทุนก็ตองยอมรับผลขาดทุน ซึ่งเรียกวาความ
เส่ียง 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2554) การลงทุน หมายถึง การออมให
ไดรับผลตอบแทนที่มากข้ึนดวยการยอมรับความเสี่ยงท่ีเพิ่มข้ึน การตัดสินใจนําเงิน
ออมมาลงทุนจึงตองพิจารณาและทําการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของอยางรอบคอบ  เพื่อให
ไดรับผลตอบแทนตามท่ีคาดหวังไวและลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน 

โครงการคลังปญญาไทย (2554) หลักทรัพย หมายถึง ตราสารหรือเอกสาร
การแสดงสิทธิในหนี้หรือทรัพยสินที่ซื้อขายกัน ไดแก หุน หุนกู พันธบัตร ตั๋วเงิน 

การตัดสินใจลงทุนหลักทรัพย
ประเภทตราสารทุน (หุนสามัญ) 
กลุมสถาบันการเงินในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย

อัตราผลตอบแทน
ความเสี่ยง 
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เปนตน บริษัทหลักทรัพยจะตองใชคํานําหนาวา  “บริษัทหลักทรัพย.....จํากัด” 

นอกจากน้ียังมีบริษัทเงินทุนซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการหลักทรัพยคูไปดวย 

จะตองใชคํานําหนาวา “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย.....จํากัด”   การกํากับดูแลการออก
และเสนอขายหลักทรัพยอยูภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ) ซึ่งมาตรา 4 แหง พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ ไดกําหนดให 
“หลักทรัพย” หมายถึง ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วเงิน หุน หุนกู หนวยลงทุน  ใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หนวยลงทุน และตราสารอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการก.ล.ต.กําหนด ซึ่งในปจจุบันไดแก ใบ
แสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได (Transferable Subscription Right : 

TSR)  

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2554) ตลาดการเงิน (Financial 

Market) หมายถึง ตลาดท่ีทําหนาท่ีเชื่อมโยงระหวางผูมีเงินออมกับผูที่ตองการเงิน 

เปนการเปลี่ยนเงินออมไปเปนการลงทุน ทั้งในระบบของการใหสินเชื่อและการ
พัฒนาหลักทรัพยหลัก นอกจากน้ียังทําหนาท่ีในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตรา
ดวย หรืออาจกลาวไดวาตลาดการเงิน หมายถึงตลาดท่ีอํานวยความสะดวกในการโอน
หรือเปล่ียนมือของสินทรัพยทางการเงินจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง  

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2554) บทบาทสําคัญของตลาด
การเงิน ไดแก ผูมีเงินออมไดรับผลคอบแทนอยูในรูปของดอกเบ้ียรับ เงินปนผล หรือ
ผลตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ ผูตองการเงินหรือผูลงทุนสามารถมีเงินทุนสําหรับใชใน
โครงการตางๆ ได  เศรษฐกิจมีความเจริญ และมาตรฐานการครองชีพของประชาชน
หรือผูบริโภคสูงข้ึน 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2554) ตลาดหลักทรัพยหรือ
ตลาดหุน หมายถึง สถาบันหนึ่งในตลาดรองที่ถูกจัดต้ังข้ึนมา เพื่อทําหนาท่ีในการ
สงเสริมการระดมเงินออมและจัดสรรเงินทุนในตลาดทุน สําหรับซื้อขายแลกเปลี่ยน
หลักทรัพยระยะยาวของบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งเปนประโยชนตอการเสริมสรางการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 
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สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (2554) ความเสี่ยง (Risk) ในการลงทุน หมายถึง 
การเบี่ยงเบนที่ผูลงทุนไดรับผลตอบแทนจริงจากผลตอบแทนที่คาดหวังไววาจะไดรับ
เมื่อลงทุนเร่ิมแรก  การลงทุนทุกประเภทตางมีความเสี่ยง โดยผูลงทุนพยายาม
หลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงใหเหลือนอยที่สุด  ซึ่งแตละบุคคลยอมรับความเสี่ยงใน
ระดบัที่แตกตางกันขึ้นอยูกับความชอบ ทัศนคติ แรงจูงใจของผูลงทุน ความเสี่ยงรวม
หรือท้ังหมด (Total Risk: σi 

2) หาไดจากคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ ความ
เสี่ยงท่ีเปนระบบ (Systematic Risk: βi

2 σm
2) + ความเสี่ยงท่ีไมเปนระบบ 

(Unsystematic Risk: σi 
2 - βi

2 σm
2) 

ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2554) รูปแบบการกําหนดราคา
สินทรัพยทุน   CAPM แสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับของ
สินทรัพย ERi กับความเสี่ยงท่ีเปนระบบของสินทรัพย βi ซึ่งความเสี่ยงท่ีเปนระบบ 
คือ ความเสี่ยงท่ีไมสามารถขจัดใหหมดไปไดดวยการกระจายการลงทุนที่ดี  หรือ 
ความเสี่ยงท่ีไมสามารถกระจายได (Non-diversified Risk) ซึ่งคาเบตาในแบบจําลอง 
CAPM มีเฉพาะความเสี่ยงท่ีเปนระบบ โดยไมมีความเสี่ยงท่ีไมเปนระบบหรือความ
เส่ียงเฉพาะตัว (Stand Alone Risk) ของหลักทรัพยนั้น เน่ืองจากในรูปแบบ CAPM ได
ตั้งสมมติฐานวา นักลงทุนขจัดความเสี่ยงท่ีไมเปนระบบออกไปไดหมดจากการ
กระจายความเสี่ยงจากการลงทุน เมื่อความเสี่ยงท่ีไมเปนระบบถูกขจัดออกไปก็เหลือ
เพียงความเสี่ยงท่ีเปนระบบ ที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของสินทรัพยทางการเงิน   
กลาวไดวารูปแบบ CAPM สามารถกําหนดดุลยภาพของผลตอบแทนที่จะไดรับจาก
การถือครองสินทรัพยที่มีความเสี่ยง เทากับ อัตราผลตอบแทนสินทรัพยที่ไมมีความ
เส่ียงบวกกับอัตราผลตอบแทนสวนเพิ่มจากการถือครองสินทรัพยที่มีความเส่ียง 

ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2554) การเปรียบเทียบระหวาง
อัตราผลตอบแทนเพื่อการตัดสินใจลงทุน มีรายละเอียดดังน้ี 

อัตราผลตอบแทนที่ตองการ > อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ แสดงวา
หลักทรัพยมีราคาท่ีสูงกวาระดับราคาที่เหมาะสม (Overvalue) ควรขายหลักทรัพย 
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อัตราผลตอบแทนที่ตองการ < อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ แสดงวา
หลักทรัพยมีราคาที่ต่ํากวาระดับราคาที่เหมาะสม (Undervalue) ควรเลือกลงทุนหรือ
ซื้อหลักทรัพย 

ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2554) เสนหลักทรัพยในตลาด  
เปนเสนซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางผลตอบแทนและความเสี่ยง ซึ่งวัดโดย beta 

กับอัตราผลตอบแทนที่ตองการของหลักทรัพยตัวใดตัวหน่ึง โดยมี 3 ปจจัยหลักที่ทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ SML ไดแก ภาวะเงินเฟอ ซึ่งมีผลทําให Rf สูงข้ึน จึ่งทํา
ให ERm สูงข้ึนตามและเสน SML ขนานกับเสนเดิม (ความชันเทาเดิม)  การ
เปลี่ยนแปลงของคาชดเชยความเสี่ยง  (ERm-Rf) ที่เพิ่มสูงข้ึนจากเดิม จึงทําให
ผลตอบแทนท่ีตองการ ณ ระดับความเสี่ยงเทาเดิมมีคามากข้ึนดวย และเบตาของหุน
สามัญเปลี่ยนแปลงไปเอง ซึ่งมีผลทําให beta เปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีเปนกลุมหลักทรัพยประเภทตราสารทุน (หุน
สามัญ) ในหมวดธุรกิจธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
จํานวน 11 หลักทรัพย โดยกลุมตัวอยางเปนกลุมหลักทรัพยประเภทตราสารทุน (หุน
สามัญ) ในหมวดธุรกิจธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
จํานวน 4 หลักทรัพย คิดเปนรอยละ 36.36 ของหลักทรัพยในหมวดธุรกิจธนาคารที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)/ 
BBL  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)/ CIMBT  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน)/ KBANK และบริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน)/ TISCO  
โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล ที่เปนราคาปดรายวันของหลักทรัพยในกลุมธนาคารท่ี
เลือกทําการศึกษา อัตราพันธบัตรรัฐบาลท่ีมีอายุ 1 ปแบบรายเดือน และดัชนีตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET 100 Index) แบบรายวันระหวางวันท่ี 1 เมษายน 
2553 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2554 รวม 1 ป จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
กําหนดใหอัตราผลตอบแทนของตลาด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งคํานวณไดจาก
ผลตางของดัชนี SET 100 ระหวางวันที่ 30 และวันท่ี 31 มีนาคม 2554 เปนวันฐานท่ีมี
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คาดัชนีเร่ิมตน 1,000 จุดสําหรับใชประกอบการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์เบตาของ
หลักทรัพยตางๆ และใชรูปแบบการกําหนดราคาสินทรัพยทุน (Capital-Asset Pricing 

Model: CAPM) เปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการเปรียบเทียบมูลคาของ
หลักทรัพยสําหรับการตัดสินใจลงทุน 

4. สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับหลักทรัพย BBL 

หลักทรัพย BBL มีคาสัมประสิทธิ์เบตา เทากับ 0.0944 ซึ่งมีคาเปนบวกและ
นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยดังกลาวน้ีมีความเสี่ยงนอยกวาตลาด โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาดใน
สัดสวนท่ีนอยกวา ซึ่งอาจเรียกวาเปนหลักทรัพยเชิงรับก็ได ทั้งน้ี หลักทรัพย  BBL มี
อัตราผลตอบแทนที่ตองการ (2.0450) นอยกวาอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ 
(2.8153) แสดงวาหลักทรัพยดังกลาวน้ีมีคา undervalue เน่ืองจากการมีความเหมาะสม
และคุมคาตอการลงทุน จึงควรตัดสินใจเลือกลงทุน 
สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับหลักทรัพย CIMBT 

หลักทรัพย CIMBT มีคาสัมประสิทธิ์เบตา เทากับ 0.0050 ซึ่งมีคาเปนบวก
และนอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยดังกลาวน้ีมีความเสี่ยงนอยกวาตลาด โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาดใน
สัดสวนที่นอยกวา ซึ่งอาจเรียกวาเปนหลักทรัพยเชิงรับก็ได ทั้งน้ี หลักทรัพย CIMBT 

มีอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ (1.9591) มากกวาอัตราผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ 
(0.8578) เน่ืองจากการชดเชยความเสี่ยงท่ีเปนระบบ แสดงวาหลักทรัพยดังกลาวน้ีมีคา 
overvalue ทําใหไมมีความเหมาะสมและไมคุมคาตอการลงทุน จึงควรตัดสินใจไม
เลือกลงทุน 
สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับหลักทรัพย KBANK 

หลักทรัพย KBANK มีคาสัมประสิทธิ์เบตา เทากับ 0.0928 ซึ่งมีคาเปนบวก
และนอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยดังกลาวน้ีมีความเสี่ยงนอยกวาตลาด โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาดใน
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สัดสวนที่นอยกวา ซึ่งอาจเรียกวาเปนหลักทรัพยเชิงรับก็ได ทั้งน้ี หลักทรัพย KBANK 

มีอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ (2.0460) นอยกวาอัตราผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ 
(2.8400) แสดงวาหลักทรัพยดังกลาวน้ีมีคา undervalue เน่ืองจากการมีความเหมาะสม
และคุมคาตอการลงทุน จึงควรตัดสินใจเลือกลงทุน 
สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับหลักทรัพย TISCO 

หลักทรัพย TISCO มีคาสัมประสิทธิ์เบตา เทากับ 0.1044 ซึ่งมีคาเปนบวกและ
นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยดังกลาวน้ีมีความเสี่ยงนอยกวาตลาด โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาดใน
สัดสวนที่นอยกวา ซึ่งอาจเรียกวาเปนหลักทรัพยเชิงรับก็ได อยางไรก็ตาม หลักทรัพย 
TISCO มีอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ (2.1092) ซึ่งนอยกวาอัตราผลตอบแทนที่คาดวา
จะไดรับ (3.3499) แสดงวาหลักทรัพยดังกลาวน้ีมีคา undervalue เน่ืองจากการมีความ
เหมาะสมและคุมคาตอการลงทุน จึงควรตัดสินใจเลือกลงทุน 

กลาวโดยสรุป คือ หลักทรัพย BBL KBANK และ TISCO ที่มีคาของอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับสูงกวาคาของอัตราผลตอบแทนที่ตองการ ซึ่งทําใหทั้ง 3 

หลักทรัพยปรากฏอยูเหนือเสน SML จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว และผูลงทุนจึงควร
ยอมรับและเลือกลงทุน แตไมควรพิจารณาเลือกลงทุนในหลักทรัพย CIMBT ซึ่งมีคา
ของอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับต่ํากวาคาของอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ โดย
ปรากฎอยูใตเสน SML 
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ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยงตางๆ 

รายการ ตลาด  BBL   CIMBT   KBANK   TISCO  

β   0.0944  0.0050  0.0928  0.1044  

ความเสี่ยง
รวม 1.6384 3.1908 6.8069 4.1672 4.8424 

ความเสี่ยงท่ี
เปนระบบ    0.0146 0.0000 0.0141 0.0178 

ความเสี่ยงท่ี
ไมเปนระบบ    3.1908 6.8069 4.1532 4.8246 

 

ตารางแสดงสรุปผลการศึกษา 

 

หลกัทรัพย

คา

สมัประสิทธ์ิ

เบตา

ความเส่ียง 

vs ของ

ตลาด

การเปลีย่นแปลงของ

ผลตอบแทน vs ของ

ตลาด

อัตรา

ผลตอบแทน

ทีต่องการ 

(RRi)

อัตรา

ผลตอบแทน

ทีค่าดวาจะ

ไดรับ (ERi)

ผลลพัธ 

(Value)

การ

ตัดสินใจ
เสน SML

BBL (+) 0.0944 นอยกวา
ทศิทางเดียวกนัใน

สดัสวนนอยกวา (เชงิรับ)
2.0450 (<) 2.8153 Under ลงทุน เหนือกวา

CIMBT (+) 0.0050 นอยกวา
ทศิทางเดียวกนัใน

สดัสวนนอยกวา (เชงิรับ)
1.9591 (>) 0.8578 Over ไมลงทุน ตํ่ากวา

KBANK (+) 0.0928 นอยกวา
ทศิทางเดียวกนัใน

สดัสวนนอยกวา (เชงิรับ)
2.0460 (<) 2.8400 Under ลงทุน เหนือกวา

TISCO (+) 0.1044 นอยกวา
ทศิทางเดียวกนัใน

สดัสวนนอยกวา (เชงิรับ)
2.1092 (<) 3.3499 Under ลงทุน เหนือกวา
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ภาพประกอบ กราฟแสดงผลการศึกษากับ Security Market Line (SML) 

5. อภิปรายผล 

ผลการศึกษา พบวา หลักทรัพย BBL KBANK และ TISCO มีความเสี่ยงนอย
กวาตลาด ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด ในสัดสวนท่ีนอยกวา โดยมีอัตราผลตอบแทนที่ตองการนอย
กวาอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ จึงควรตัดสินใจเลือกลงทุน  ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของประพันธ เจริญเลิศสกุล (2550) เกี่ยวกับการวิเคราะหความเสี่ยงและ
การพยากรณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนโดยใชคาเบตาและ CAPM กรณีศึกษา: 
หุนบริษัทธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาขน) หุนบริษัทธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน)  ซึ่งพบวา KBANK และ BBL มีอัตราผลตอบแทนที่ตองการนอยกวาอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ หรือราคาของหลักทรัพยดังกลาวตํ่ากวาราคาท่ีควรจะ
เปน ผูลงทุนจึงควรตัดสินใจลงทุน และผลการศึกษาของยุทธนา  เรือนสุภา (2543) 

เก่ียวกับการวิเคราะหความเสี่ยง และผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชย
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ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 9 หลักทรัพย ซึ่งพบวา  ราคาหลักทรัพย
กลุมธนาคารพาณิชย ไดแก หลักทรัพยธนาคารกรุงเทพ  จํากัด : BBL และธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด: TFB หรือ KBANK ในปจจุบัน มีราคาตํ่ากวาท่ีควรจะเปน จึงควร
ลงทุน โดยขัดแยงกับผลการศึกษาของสมยศ นิ่มโชคชัยรัตน (2550) เกี่ยวกับการ
วิเคราะหการลงทุนในหุนสามัญกลุมสถานการเงินโดยการวิเคราะหคาเบตาเทียบกับ
อัตราผลตอบแทนตามแบบจําลองทฤษฎี CAPM ซึ่งพบวาหลักทรัพยธนาคารทิสโก 
จํากัด (มหาชน) (TISCO) มีราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน จึงไมเหมาะสมตอการลงทุน ซึ่ง
อาจมีสาเหตุมาจากผลกระทบของทั้งปจจัยภายในและภายนอกตางๆ ที่มีตอราคาของ
หลักทรัพยในชวงเวลาท่ีทําการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาในคร้ังน้ีที่ พบวา 
หลักทรัพย CIMBT มีความเสี่ยงนอยกวาตลาด ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไป
ในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาด ในสัดสวนที่นอยกวา โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนท่ีตองการมากกวาอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ เนื่องจากการ
ชดเชยความเสี่ยงท่ีเปนระบบ จึงไมควรตัดสินใจเลือกลงทุน 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังนี้ 
 1. การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิเคราะหขอมูลภายใตสมมติฐานตางๆ     คือ ราคา
ตลาดของหลักทรัพยสะทอนถึงความเคลื่อนไหวของตลาด รวมท้ังปจจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของในตลาด กลาวคือ ราคาตลาดของหลักทรัพยในปจจุบันไดสะทอนถึงทุกสิ่ง
ทุกอยางแลว จึงไมจําเปนตองทําการวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดราคาในปจจุบัน 
อยางไรก็ตาม ผูลงทุนควรพิจารณาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพยที่จะ
พิจารณาเลือกลงทุนดวย 

2. ในการศึกษาคร้ังน้ีไดเลือกใช CAPM ในการวิเคราะหขอมูลเพียงอยางเดียว 
ซึ่งถือวายังไมไดผลการวิเคราะหที่แมนยําเทาท่ีควร และทําใหยังมีความเสี่ยงในการ
ตัดสินใจอยูมาก จึงควรพิจารณาเลือกใชแนวทางการศึกษาและวิเคราะหอ่ืนรวมดวย 
โดยทําการศึกษาในสวนของการกระจายการลงทุนในกลุมหลักทรัพยแทน ซึ่ง
การศึกษาในคร้ังน้ีเปนการศึกษาเฉพาะความเสี่ยงท่ีเปนระบบของหลักทรัพยเด่ียว 
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เพื่อลดความเสี่ยง แตเพ่ิมความสมบูรณและความถูกตองแมนยํามากข้ึนใหกับ
การศึกษา รวมไปถึงการพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกรวม
ดวย 

ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาขอมูลในชวงวันที่  1 มกราคม 2553 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งการศึกษาขอมูลในชวงเวลาท่ีแตกตางกันยอมใหผลการ
วิเคราะหที่แตกตางกันออกไป และการศึกษาขอมูลในชวงเวลาที่มากกวามักใหคา
สัมประสิทธิ์เบตาท่ีแมนยํามากข้ึน 

2. ในการตอยอดการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อใหไดผลการศึกษา    ที่มีความ
หลากหลายและประโยชนมากข้ึน ควรพิจารณาเลือกศึกษาความเสี่ยงท่ีไมเปนระบบ
รวมดวย เพ่ือทําการเปรียบเทียบกับความเสี่ยงท่ีเปนระบบและใชควบคูกันในการ
ตัดสินใจเลือกลงทุนอีกดวย 
เอกสารอางอิง 
เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค. การวิเคราะหความเสี่ยงและผลตอบแทนโดยการใชตัวแบบ 

CAPM, รายงานการศึกษาดวยตนเอง, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเซนต
จอหน, 2551  

ชญานิศ ชัยศิริ.   ความสัมพันธระหวางผลตอบแทนและความเสี่ยง โดยใชทฤษฎี 
Captial Asset Pricing Model : CAPM กรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย, รายงานการคนควาอิสระ, คณะการบัญชี, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2551 

ชาตรี กอรุงเรือง. การวิเคราะหการลงทุนในหุนสามัญกลุมสถาบันการเงินโดยการ
เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนตามความเสี่ยงดวยทฤษฎี CAPM กรณีศึกษา: 
ธนาคารสินเอเชีย จํากัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน), 
รายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2550 
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การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตน้ําทวมป 2554 

A STUDY ON FACTORS THAT INFLUENCE DECISION MAKING 

PROCESS OF CONDOMINIUM PROSPECTIVE BUYERS IN BANGKOK 

AFTER THE FLOOD CRISIS IN 2011 

สรวีย วิศวชัยวัฒน1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2    
------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการศึกษาคนควาอิสระ เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้า
ทวมป 2554 โดยคาดวาขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนตอผูประกอบการธุรกิจในกลุม
อสังหาริมทรัพย และธุรกิจที่เกี่ยวของ สามารถนําผลการศึกษาของงานวิจัยน้ีไปใชใน
การกําหนดกลยุทธทางการตลาดใหไดเปรียบคูแขงขัน รวมทั้งเพ่ือวางแผนการตลาด
ใหเหมาะสม และตอบสนองความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน สถิติที่ใช ไดแก 
คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และ คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) รวมท้ังใช Independent Sample T – test  F – test 

(One way ANOVA) และ Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

______________________________________________ 

 
1 นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 ผูอํานวยการและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางท้ังหมด 420 คน ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูในชวง 31 – 

35 ป มีสถานภาพสมรส / อยูดวยกัน จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,000 – 40,000 บาท และ มีจํานวน
สมาชิกในครอบครัว 2 – 3 คน 

ผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม หลังวิกฤตน้ํา
ทวมป 2554 ที่แตกตางกัน นอกจากน้ี ผูวิจัยยังพบอีกวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานราคา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด และ
ปจจัยดานคุณภาพการบริการดานความเช่ือถือไววางใจได มีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตน้ําทวมป 
2554 

 

คําสําคัญ : คอนโดมิเนียม, การตัดสินใจซื้อ 
 

Abstract 

 

The objective of this research is to study the factors that influence a 

decision making process of prospective condominium buyers in Bangkok after the 

flood crisis in 2011. It is expected that the acquired information will be beneficial to 

housing project developer and related business. This study’s findings can be used to 

integrate into marketing strategy to create better competitiveness and a suitable 

marketing plan that is responsive to the needs of this generation of consumers. The 

statistics used include frequency, percentage, mean, standard deviation as well as 

independent sample T – test  F – test (One way ANOVA) and multiple regression 



102

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

analysis (MRA) to test the assumption of the study project and the statistical 

significance was set at 0.05. 

This study is survey research, using questionnaires to gather data from a 

sampling group comprising 420 persons. Most of the sampling group members are 

females whose age is between 31-35 years old, married, living with spouses, 

bachelor degree graduates, working in private business sector, earning income 

between 20,000 – 40,000 Baht and having 2-3 family members. 

The study findings show that the different personal factors relating to status 

of the consumers in Bangkok have influence over the decision to buy condominium 

after the flood crisis in 2011 to be diverse. Moreover, the researcher also found that 

marketing mix factors (price and promotion) and service quality factor (reliability) 

have influence on the decision of the consumers to buy condominium in Bangkok 

after the flood crisis in 2011. 

 

KEYWORDS : CONDOMINIUM, BUYING DECISION MAKING 

 

1. บทนํา 
เมื่อตนป 2554 วงการอสังหาริมทรัพยไดประเมินทิศทางการพัฒนาตลาดท่ี

อยูอาศัยแนวสูงหรือคอนโดมิเนียมวาจะลดความรอนแรงลง หลังจากมีความตองการ
สูงในชวง 2 - 3 ปที่ผานมาจนทําใหเกิดภาวะอ่ิมตัว แตวิกฤตน้ําทวมใหญไดพลิกโฉม
หนาวงการอสังหาริมทรัพยอีกคร้ัง  โดยพบวาพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนแปลง
ฉับพลัน มีความตองการซ้ือคอนโดมิเนียมเพื่อเปนท่ีพักอาศัยแหงท่ี 2 ทั้งในกรุงเทพฯ
และตางจังหวัดมากขึ้นอยางเห็นไดชัด สงผลใหผูประกอบการตางหันมาลงทุนเปดตัว
คอนโดมิเนียมชวงเดือนธันวาคมของป 2554 สูงถึง 40,000 ลานบาท (อางอิงจาก 
http://www.prachachat.net., 2554) 
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ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห (REIC) เปดเผยวา 
นาจะเห็นแนวโนมโครงการคอนโดมิเนียมที่เปดขายใหมเพิ่มมากข้ึนในป 2555 จากป
กอนท่ีผูประกอบการเลื่อนเปดตัวชวงนํ้าทวม โดยคาดวาปนี้จะมีคอนโดมิเนียมเปด
ขายใหมเพิ่มข้ึนมาอยูที่ประมาณ 50,000 หนวย จากปกอนท่ีประเมินวามีโครงการเปด
ขายใหมรวม 42,000 หนวย ลดลงจากป 2553 ที่มีการเปดตัวทั้งหมด 66,000 หนวย 

(อางอิงจาก http://www.prachachat.net., 2554) 
วิกฤตนํ้าทวมคร้ังใหญในรอบ 50 ปที่เพิ่งผานพนไป สงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบความตองการท่ีพักอาศัย ทั้งในเร่ืองของทําเลท่ีตั้งและลักษณะที่
พักอาศัย ความตองการซื้อคอนโดมิเนียมกลับเพิ่มสูงข้ึนอีกคร้ัง ทําใหการแขงขันใน
ตลาดท่ีอยูอาศัยแนวสูงหรือคอนโดมิเนียมมีความรุนแรงมากข้ึน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาถึงปจจัยในดานตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตน้ําทวมป 2554 เชน ศึกษาถึงปจจัยสวน
บุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตน้ํา
ทวมป 2554 เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจในกลุมอสังหาริมทรัพย และธุรกิจที่เกี่ยวของ 
สามารถนําผลการศึกษาของโครงการวิจัยน้ีไปใชประโยชนในการกําหนดกลยุทธทาง
การตลาดใหไดเปรียบคูแขงขัน รวมท้ังเพ่ือวางแผนการตลาดใหเหมาะสมและ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554 

2.เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554 

3.เพ่ือศึกษาปจจัยดานคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.ผูประกอบการธุรกิจในกลุมอสังหาริมทรัพยและธุรกิจที่เกี่ยวของ สามารถ
นําผลการศึกษาของโครงการวิจัยไปใชในการวางแผนการตลาด เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคในปจจุบัน 

2.ผลการศึกษาวิจัยที่ไดสามารถนํามาเปนแนวทางในการกําหนด      กลยุทธ
ทางการตลาดใหเหมาะสมกับกลุมอสังหาริมทรัพยและธุรกิจที่เกี่ยวของ เพื่อให
ไดเปรียบคูแขงขัน 

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554 ที่
แตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตน้ําทวมป 
2554 

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยดานคุณภาพการบริการมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยดานคุณภาพการบริการ 
ความเชื่อถือไววางใจได 
( Reliability)  

การตอบสนองตอลูกคา 
(Responsiveness)  

การใหความเชื่อมั่นตอลูกคา 
(Assurance)  

การเอาใจใสลูกคา (Empathy)  

ความเปนรูปธรรมของบริการ 

(Tangibles) 

 

ตัวแปรอิสระ 

ปจจัยสวนบุคคล 
เพศ 

อายุ 
สถานภาพ 
ระดับการศึกษา 
อาชีพ 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ผลิตภัณฑ (Product) 

ราคา (Price) 

การจัดจําหนาย (Place) 

การสงเสริมการตลาด 

(Promotion) 

 

ตัวแปรตาม 

การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลัง

วิกฤตน้ําทวมป 2554 
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2.แนวคิด 

ในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554 สามารถสรุปแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดดังน้ี 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) ใหแนวคิดไววา ปจจัยสวนบุคคล
(Personal Factors) เปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลทางดาน 

ตางๆ ดังน้ี  

1) อายุ (Age) อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน  

2) วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เปนข้ันตอนการดํารงชีวิต
ของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละข้ันตอนเปนสิ่งท่ีมี
อิทธิพลตอความตองการ ทัศนคติ และคานิยมของบุคคลทําให เกิดความตองการใน
ผลิตภัณฑ และพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกัน  

3) อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจํา เปนและ
ความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน  

4) โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance) โอกาสทางเศรษฐกิจของ
แตละบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการท่ีเขาตัดสินใจซื้อ  โอกาสเหลา น้ี
ประกอบดวย รายได การออมสินทรัพย อํานาจการซื้อ และทัศนคติเร่ืองการจายเงิน 
นักการตลาดตองสนใจแนวโนมของรายไดสวนบุคคล โดยใชรายไดเปนเกณฑในการ
แบงสวนแบงตลาดและการกําหนดตลาดเปาหมาย  

5) การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑที่
มีคุณภาพดีกวาผูที่มีการศึกษาตํ่า  

6) รูปแบบการดํารงชีวิต (Life Style) ขึ้นอยูกับวัฒนธรรม ชั้นของสังคม และ
กลุมอาชีพของแตละบุคคล นักการตลาดเช่ือวาการเลือกผลิตภัณฑของบุคคลขึ้นอยู
กับรูปแบบการดํารงชีวิต อาทิ แบบการดํารงชีวิตท่ีเกี่ยวของกับการบริโภคสินคา เชน 
ผูที่รักความสบายจะซื้อผลิตภัณฑที่อํานวยความสะดวกตาง ๆ ผูที่ชอบการสังสรรคจะ
ชอบทานอาหารนอกบาน เปนตน 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) ใหแนวคิดไววา สวนประสมทาง
การตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ที่องคกรจะตองนํามา    ใช
รวมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ซึ่งสวนประสมทางการตลาด
ประกอบดวย 4 ดาน ดังน้ี 

1) ดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความ
ตองการของลูกคา ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑ
ประกอบดวย สินคาบริการ ความคิด สถานท่ี องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมี
อรรถประโยชน และมีคุณคาในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถ
ขายได  

2) ดานราคา (Price) หมายถึง สิ่งกําหนดมูลคาของผลิตภัณฑ ในรูปของ
เงินตรา ผูบริโภคจะใชราคาเปนสวนหนึ่งในการประเมินคุณภาพ และคุณคาของ
ผลิตภัณฑที่เขาคาดหมายวาจะไดรับ การกําหนดราคาท่ีเหมาะสมกับสินคาเปนสวน
หนึ่งท่ีจะจูงใจใหเกิดการซื้อ บางคร้ังการตั้งราคาสูงอาจเปนเคร่ืองหมายจูงใจให
ผูบริโภคบางกลุมท่ีชอบซื้อผลิตภัณฑ เพราะตองการไดรับความภูมิใจจากการซื้อ  

หรือการใชผลิตภัณฑ ราคาแพง ๆ แตบางคร้ังมีการโฆษณาคุณสมบัติกันมากจนหา
ความแตกตางไมคอยได ราคาจึงเปนปจจัยที่ผู บริโภคใชเปนเกณฑ ในการตัดสินใจ
ซื้อ  

3) ดานการจัดจําหนาย(Place) หมายถึง โครงสรางหรือชองทาง หลังจาก
ผูบริโภคไดทราบขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑจากโฆษณาแลว  จนเกิดความสนใจและ
อยากทดลองใช แตถาไมสามารถจะหาซื้อไดอยางสะดวกแลว  สวนใหญจะเลิกลม
ความต้ังใจแลวเปลี่ยนไปซื้อยี่หออ่ืนที่หาไดสะดวกกวา 

4) ดานการสงเสริมการตลาด(Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเก่ียวกับ
ขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอสื่อสาร
อาจเปนการขายโดยการใชพนักงาน (Personal Selling) และการขายโดยไมใช
พนักงาน (Non-personal Selling) ประกอบดวยการโฆษณา การสงเสริมการขาย การ
ใหขาวและการประชาสัมพันธ 
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Parasuraman et al. (1985) ใหแนวคิดไววา คุณภาพการบริการ หมายถึง 

ความแตกตางระหวางความคาดหวังของลูกคาท่ีมีตอการบริการ และการรับรูที่มีตอ
การบริการจริง โดยไดสรางเคร่ืองมือ ที่เรียกวา “SERVQUAL (Service Quality)”  
พบวา เกณฑในการประเมินคุณภาพการบริการในมุมมองของลูกคา  เปนสิ่งสําคัญใน
การสรางความแตกตางของธุรกิจใหบริการ  คือ การรักษาระดับการใหบริการที่
เหนือกวาคูแขง โดยเสนอคุณภาพใหบริการตามท่ีลูกคาคาดหวังไว ซึ่งขอมูลตาง  ๆ 

เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการท่ีลูกคาตองการ จะไดจากประสบการณอดีต จากการ
พูดปากตอปาก จากการโฆษณาของธุรกิจโดยทั่วไปไมวาธุรกิจแบบใดก็ตาม ลูกคาจะ
พอใจถาเขาไดรับในสิ่งท่ีเขาตองการ (What) เมื่อเขามีความตองการ (When) ใน
รูปแบบที่ตองการ (How) ดังน้ันจึงตองคํานึงถึงคุณภาพของการใหบริการเปนสําคัญ 

ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย (2548) ใหแนวคิดไววา เกณฑที่ใชในการประเมิน
คุณภาพการบริการถูกนําไปประยุกตใชในการวัดคุณภาพการบริการในธุรกิจตางๆ  

มากมาย เพื่อที่บริษัทจะไดทราบถึงการรับรูคุณภาพการบริการในมุมมองของลูกคา  

และนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการใหตรงตามความตองการ
และความคาดหวังของลูกคา ซึ่งเกณฑการประเมินคุณภาพบริการมีอยู 5 ประการ คือ 

1) ความเชื่อถือไววางใจได (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบริการตรง
กับสัญญาท่ีใหไวกับผูรับบริการ  การบริการที่ใหทุกคร้ังจะตองมีความถูกตอง
เหมาะสม และไดผลออกมาเชนเดิมในทุกจุดของบริการ ความสมํ่าเสมอน้ีจะทําให
ผูรับบริการรูสึกวาบริการที่ไดรับนั้นมีความนาเช่ือถือ สามารถใหความไววางใจได 2) 

การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) หมายถึง ความพรอมและความเต็มใจที่จะ
ใหบริการ โดยสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางทันทวงที  

ผูรับบริการสามารถเขารับบริการไดงาย และไดรับความสะดวกจากการใชบริการ 

รวมท้ังจะตองกระจายการใหบริการไปอยางท่ัวถึงและรวดเร็ว 3) การใหความเชื่อม่ัน
ตอลูกคา (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสรางความเช่ือม่ันใหเกิดข้ึนกับ
ผูรับบริการ ผูใหบริการจะตองแสดงถึงทักษะ ความรู ความสามารถในการใหบริการ 
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวยความสุภาพ  นุมนวล มีกริยามารยาทท่ีดี 
ใชการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และใหความม่ันใจวาผูรับบริการจะไดรับ
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บริการท่ีดีที่สุด 4) การเอาใจใสลูกคา (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแล
เอาใจใสผูรับบริการตามความตองการที่แตกตางของผูรับบริการแตละคน  และ 5) 

ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให
เห็นถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ อันไดแก สถานที่ บุคลากร อุปกรณ เคร่ืองมือ 

เอกสารท่ีใชในการติดตอสื่อสารและสัญลักษณ  รวมทั้งสภาพแวดลอมท่ีทําให
ผูรับบริการรูสึกวาไดรับการดูแล ความหวงใย และความต้ังใจจากผูใหบริการ บริการ
ที่ถูกนําเสนอออกมาเปนรูปธรรมจะทําใหผูรับบริการรับรูถึงการใหบริการน้ัน ๆ  ได
ชัดเจนข้ึน 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) ใหแนวคิดไววา ความสําคัญของคุณภาพการ
บริการ สามารถพิจารณาไดในเชิงคุณภาพดังน้ี  1) สรางความพอใจและความ
จงรักภักดีใหลูกคา การใหบริการอยางมีคุณภาพทําใหลูกคาติดใจและรูสึกพอใจ  

ตองการมาใชบริการในคร้ังตอไปไมตองการเปลี่ยนไปใชกับธุรกิจบริการอ่ืนที่ไม
คุนเคย ในท่ีสุดยอมเกิดความจงรักภักดี ซึ่งความพอใจและความจงรักภักดีจากลูกคา
หาไดยากเต็มทีในยุคที่มีบริการจากคูแขงใหเลือกมากมาย ซึ่งมีผลตอความอยูรอดของ
ธุรกิจ นอกจากน้ีการใหบริการท่ีดีเลิศยังชวยลดความไมพอใจของลูกคาลงดวย  

เน่ืองจากเปนการลดความผิดพลาดของการให บริการลง 2) มีผลตอการสราง
ภาพลักษณของธุรกิจ การใหบริการที่มีคุณภาพยอมทําใหลูกคาช่ืนชมธุรกิจ และความ
ชื่นชมน้ันจะถูกถายทอดไปยังผูอ่ืน ทําใหธุรกิจมีภาพลักษณที่ดี 3) มีอิทธิพลตอ
ขั้นตอนการตัดสินใจใชบริการ คุณภาพการใหบริการมีผลอยางมากในข้ันตอนการ
ตัดสินใจใชบริการ เน่ืองจากลูกคาในปจจุบันพิจารณาถึงความคุมคาของการใชบริการ 

สิ่งท่ีเปนพื้นฐานในการบอกถึงความคุมคาคือคุณภาพในการใหบริการ 4)เปนกลยุทธ 
ถาวรแทนสวนประสมทางการตลาด สวนประสมทางการตลาดไมวาจะเปนผลิตภัณฑ
ราคา   ชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาดลวนไมคงทน ธุรกิจอาจคิด
กลยุทธหรือพัฒนาสวนประสมทางการตลาดใหมๆมาสูตลาดไมนานนักคูแขงรายอ่ืน
ก็ลอกเลียนแบบได ไมวาจะเปนการออกบริการใหมการเพ่ืมชองทางการจัดจําหนาย 

การปรับปรุงราคา หรือการสงเสริมการตลาดแบบแจกแถม หลักฐานอันหนึ่งท่ีชัดเจน 
คือ ผลิตภัณฑหรือบริการตางๆ ในธุรกิจหนึ่ง ๆ จะเหมือนกันหรือคลายกันมาก แยก
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ความแตกตางกันอยางชัดเจนไดยาก เชนบริการบัตรเครดิตของแตละธนาคาร บริการ
ของโรงพยาบาล บริการใหโทรศัพทเคลื่อนท่ี แตสิ่งท่ีใหลูกคาแยกความแตกตางได 
คือคุณภาพในการใหบริการซึ่งเกิดข้ึนจากพนักงานทุกคนท่ีมอบบริการผาน
กระบวนการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพภายใตการสนับสนุนจากเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  5)สรางความแตกตางอยางย่ังยืนและความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน ดวย
เหตุผลทั้งหมดดังกลาวขางตน ทําใหการบริการท่ีมีคุณภาพเปนการสรา งความ
แตกตางอยางยั่งยืนใหธุรกิจ ยากท่ีคูแขงขันจะลอกเลียนแบบไดในเวลาอันรวดเร็ว ทํา
ใหเกิดความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน 

3.ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเร่ือง “การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554” เปนการวิจัยเชิง
สํารวจ  (Survey Research) ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  ผูที่ตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554 เน่ืองจากไมทราบ
จํานวนประชากรที่แนนอนจึงคํานวนหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร กรณีไม
ทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545 : 26) ซึ่งกําหนดระดับความเช่ือม่ัน
ที่ 95% และคาความคลาดเคลื่อนที่ 5%และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุมคน
ที่พักอาศัยอยูในคอนโดมิเนียม และแจกตามสํานักงานขายคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 420 ชุด ซึ่งแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปน
แบบสอบถามปลายปด แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดําเนินการโดยใช โปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปสําหรับประมวลผลทางดานสถิติ โดยการแจกแจงคาความถี่ (Frequency) 
และคิดอัตรารอยละ (Percentage) ในการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุม
ตัวอยาง  การวิเคราะหคาเฉลี่ย  (Mean) และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) ของตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย รวมท้ังการใชสถิติ Independent Sample 

T – test สถิติ F – test (One way ANOVA) และ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 



111

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

(Multiple Regression Analysis -- MRA) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยกําหนด
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.สรุปผลการวิจัย 

สวนที่ 1   ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

จากการสํารวจกลุมตัวอยางจํานวน 420 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 51.9 โดยมีอายุระหวาง 31 – 35 ป 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 26.4 มีสถานภาพสมรส / อยูดวยกัน คิด    เปนรอยละ 44.3 มี
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 63.3 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
คิดเปนรอยละ63.8 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,000 – 40,000 บาท คิดเปนรอยละ41.2 
และ มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2 – 3 คน คิดเปนรอยละ62.1 

สวนท่ี 2   ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดาน
คุณภาพการบริการ  และการตัดสินใจซื้อคอนโดมิ เนียมของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตน้ําทวมป 2554 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญเร่ืองการออกแบบ และรูปแบบอาคารมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 9.56 

รองลงมา คือ สิ่งอํานวยความสะดวก เชน สระวายนํ้า ฟตเนส ฯลฯ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 
9.51 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญเร่ืองราคาคอนโดมิเนียมมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 9.76 รองลงมา คือ 
เง่ือนไขการผอนชําระของโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 9.46 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนาย  พบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญเร่ืองทําเลท่ีตั้งของโครงการอยูใกลระบบขนสงมวลชน 
เชน รถไฟฟา BTS รถไฟฟาใตดิน MRT ฯลฯ มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 9.57 
รองลงมา คือ โครงการต้ังอยูใกลสถานท่ีทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.86 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญเร่ืองการมอบสวนลดพิเศษมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย
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เทากับ 9.70 รองลงมา คือ การใหของแถม เชน เคร่ืองปรับอากาศ เฟอรนิเจอร ฯลฯ  มี
คาเฉลี่ยเทากับ 9.51 

ปจจัยดานคุณภาพการบริการดานความเชื่อถือไววางใจได พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญเร่ืองการโฆษณาประชาสัมพันธของโครงการใหขอมูล
ตามความเปนจริง ตรงกับรายละเอียดและสถานท่ีจริงของโครงการมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 9.72 รองลงมา คือ บริษัทปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ ที่ไดระบุไวใน
สัญญา มีคาเฉลี่ยเทากับ 9.62 

ปจจัยดานคุณภาพการบริการดานการตอบสนองตอลูกคา พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญเร่ืองพนักงานสามารถตอบสนองตอคํารองขอของลูกคา
ไดดีมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 9.62 รองลงมา คือ ลูกคาสามารถเขาถึงบริการได
งาย และไดรับความสะดวกจากการใชบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 9.61 

ปจจัยดานคุณภาพการบริการดานการใหความเชื่อม่ันตอลูกคา พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญเร่ืองการรับประกันผลงานหลังการสงมอบหองชุดมาก
ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 9.52 รองลงมา คือ โครงการมีแนวทางในการแกไขและ
ปองกันที่ด ีมีคาเฉลี่ยเทากับ 9.35 

ปจจัยดานคุณภาพการบ ริการดานการเอาใจใสลูกคา  พบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญเร่ืองพนักงานเขาใจความตองการท่ีเฉพาะเจาะจงของ
ลูกคามากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 9.67 รองลงมา คือ โครงการมีการบริการหลังการ
ขายท่ีดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 9.18 

ปจจัยดานคุณภาพการบริการดานความเปนรูปธรรมของบริการ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญเร่ืองสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ของโครงการมีความ
ทันสมัย และสอดคลองกับการใชบริการของลูกคามากท่ีสดุ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 9.56 

รองลงมา คือ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ของโครงการมีจํานวนเพียงพอตอการใช
บริการของลูกคา เชน จํานวนที่จอดรถ มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.97 

ดานการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
หลังวิกฤตน้ําทวมป 2554 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเร่ืองภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เชน นํ้าทวม มีผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย
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เทากับ 9.50 รองลงมา คือ ทําเลท่ีตั้งมีผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม มีคาเฉลี่ย
เทากับ 8.58 

สวนที่ 3   ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 โดยใชคาสถิติ Independent Sample T – 

test และคาสถิติ F – test (One way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สามารถสรุป
ผลได ดังน้ี 

สมมติฐานการวิจัย ท่ี  1 : ปจจัยสวนบุคคลของ ผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม หลังวิกฤตน้ํา
ทวมป 2554 ที่แตกตางกัน 

ผลการทดสอบ พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนียม หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยสถานภาพท่ีแตกตางกันของกลุมตัวอยาง มีผลตอความแตกตางในการตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนียม หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554 ในขณะท่ีตัวแปรอ่ืน ๆ ไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ใน
สวนของปจจัยทางดานสถานภาพ และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ในดานของเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 และ 3 โดยใชวิธีการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis -- MRA) สามารถสรุปผลได ดังน้ี 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้า
ทวมป 2554 

ผลการทดสอบ พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา และปจจัย
สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะท่ีตัวแปรอ่ืน ๆ ไมมีความสัมพันธอยาง
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มีนัยสํา คัญทางสถิติตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของ ผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตน้ําทวมป 2554 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 2 ในสวน
ของปจจัยทางดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด แตปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 
2 ในดานผลิตภัณฑ และดานการจัดจําหนาย 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3  : ปจจัยดานคุณภาพการบริการมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตน้ําทวมป 
2554 

ผลการทดสอบ พบวา ปจจัยดานคุณภาพการบริการดานความเช่ือถือไววางใจ
ได  มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิ เ นียมของผูบ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตน้ําทวมป 2554 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ในขณะท่ีตัวแปรอ่ืน ๆ ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554 จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 3 ในสวนของปจจัยทางดานความเช่ือถือไววางใจได และ
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ 3 ในดานการตอบสนองตอลูกคา ดานการใหความเชื่อม่ัน
ตอลูกคา ดานการเอาใจใสลูกคา และดานความเปนรูปธรรมของบริการ 

5.อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเ ร่ือง  “การศึกษาปจจัยที่มี อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตน้ําทวมป 2554” 
สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 

ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่
แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม หลังวิกฤตนํ้าทวมป 2554 ที่
แตกตางกัน สอดคลองกับขอมูลที่วา  การดํารงชีวิตในแตละข้ันตอนของวงจรชีวิต
ครอบครัวเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอความตองการ ทัศนคติ และคานิยมของบุคคล ทําให
เกิดความตองการในผลิตภัณฑ และการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกัน       (ศิริวรรณ เสรี
รัตน และคณะ. 2541 : 133) บทบาทและหนาท่ีของแตละคนในครอบครัวนั้นจะ
แตกตางกันออกไป แมในครอบครัวเดียวกันก็จะมีการบริโภคท่ีแตกตางกัน ประกอบ
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กับการมีบุตร หรือจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีตางกัน  ซึ่งในครอบครัวโสดจะ
ตัดสินใจซื้อดวยบุคคลเพียงคนเดียว หรือมีพอแมเปนท่ีปรึกษา สวนคนท่ีมีสถานภาพ
สมรสก็จะตัดสินใจซื้อดวยการตัดสินใจของหลายบุคคลรวมกัน  เชนพอแม สามีหรือ
ภริยา บตุร เปนตน (เสรี วงษมณฑา. 2542 : 164) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤต นํ้าทวมป 2554 

สอดคลองกับขอมูลที่วา ผูบริโภคจะใชราคาเปนสวนหนึ่งในการประเมินคุณภาพ 
และคุณคาของผลิตภัณฑที่เขาคาดหมายวาจะไดรับ การกําหนดราคาท่ีเหมาะสมกับ
สินคาเปนสวนหน่ึงท่ีจะจูงใจให เกิดการซื้อ  บางคร้ังการตั้งราคาสูงอาจเปน
เคร่ืองหมายจูงใจใหผูบริโภคบางกลุมท่ีชอบซื้อผลิตภัณฑ เพราะตองการไดรับความ
ภูมิใจจากการซื้อ หรือการใชผลิตภัณฑราคาแพง ๆ แตบางคร้ังมีการโฆษณา
คุณสมบัติกันมากจนหาความแตกตางไมคอยได ราคาจึงเปนปจจัยที่ผูบริโภคใชเปน
เกณฑในการตัดสินใจซื้อ (ศิริวรรณ   เสรีรัตน และคณะ. 2546 : 54) นอกจากน้ียัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สรัลรัชว สุรธรรมทวี (2552) ที่พบวา ปจจัยทางดานราคามี
อิทธิพลสูงสุดในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธ
กับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตน้ํา
ทวมป 2554 สอดคลองกับโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค ที่ไดอธิบายไววา  นักการตลาด
จะตองสนใจ และจัดสิ่งกระตุนภายนอก เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการสินคา ซึ่ง
สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคา สิ่งกระตุนดานการสงเสริม
การตลาด (Promotion) เปนหนึ่งในสิ่งกระตุนทางการตลาดท่ีมีความสําคัญ ไมวาจะ
เปนการโฆษณาอยางสมํ่าเสมอ การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด การ
แจก การแถม การสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลท่ัวไป เหลาน้ีถือวาเปนสิ่งกระตุน
ความตองการซ้ือทั้งสิ้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2541 : 128) 

ปจจัยดานคุณภาพการบริการดานความเช่ือถือไววางใจได มีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้า
ทวมป 2554 สอดคลองกับเกณฑการประเมินคุณภาพบริการที่วา ความสามารถในการ
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ใหบริการจะตองตรงกับสัญญาท่ีใหไวกับผูรับบริการ การบริการที่ใหทุกคร้ังตองมี
ความถูกตองเหมาะสม และไดผลออกมาเชนเดิมในทุกจุดของบริการ ความสมํ่าเสมอ
นี้จะทําใหผูรับบริการรูสึกวาบริการท่ีไดรับน้ันมีความนาเช่ือถือ สามารถใหความ
ไววางใจได ซึ่งคุณภาพการใหบริการดังกลาว มีผลอยางมากในข้ันตอนการตัดสินใจ
ใชบริการ เนื่องจากลูกคาในปจจุบันพิจารณาถึงความคุมคาของการใชบริการ  สิ่งท่ี
เปนพื้นฐานในการบอกถึงความคุมคา  ก็คือ คุณภาพในการบริการ  (ชัยสมพล           
ชาวประเสริฐ. 2547 : 109) 

6.ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

ปจจัยดานราคาเปนเคร่ืองมือที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูบริโภคได ซึ่ง
ผูประกอบการควรใหความสําคัญ ถาผูบริโภคคิดวาคอนโดมิเนียมมีคุณ คาในดานการ
ใชงานและมีคุณสมบัติตรงตามความตองการแลว ก็มีแนวโนมท่ีผู บริโภคจะยอมรับ
ราคาของคอนโดมิเนียมน้ันถึงแมวาจะมีราคาสูงกวาคอนโดมิเนียมอ่ืน ๆ ทั่วไปก็ตาม 
คอนโดมิเนียมของแตละโครงการจะมีราคาท่ีเหมาะสมของตัวมัน เรียกวาราคาท่ี
ถูกตอง ไมเกี่ยวกับวาราคาถูกหรือแพง ถาราคาเสนอขายตํ่ากวาราคาท่ีถูกตอง มันก็
นาสนใจที่จะทําการซื้อหรือลงทุน ทั้งน้ีตองดูแนวโนมราคาในอนาคตดวยเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ 

ปจจัยที่ไมสามารถจับตองไดอยางคุณภาพการบริการ เปนอีกปจจัยหน่ึงท่ี
ผูประกอบการธุรกิจอสังหา ริมทรัพย ไมควรมองข าม  โดย เฉพาะอย าง ย่ิ ง
อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม เพราะในปจจุบันธุรกิจดานอสังหาริมทรัพยมี
การแขงขันกันสูง คุณภาพการบริการจึงมีความจําเปนมากข้ึนตอการเพิ่มศักยภาพใน
การแขงขันใหกับธุรกิจ เนื่องจากคุณภาพการบริการสามารถชวยสรางความแตกตาง
ในการแขงขันใหกับธุรกิจไดอยางมาก ดังน้ันผูประกอบการในปจจุบันจึงไมสามารถ
แบงแยกผลิตภัณฑและบริการออกจากกันไดอีกตอไป ผูประกอบการควรปรับปรุง
คุณภาพการบริการใหไดมาตรฐาน อาจใชแนวทางตามโมเดลคุณภาพการใหบริการ
ของพาราสุรามาน และคณะก็ได โดยเนนใหความสําคัญกับการสงมอบคุณภาพการ
ใหบริการท่ีลูกคาคาดหวัง ซึ่งการพัฒนาคุณภาพบริการจะเกิดข้ึนจากขอผิดพลาด
ระหวางความคาดหวังของผูใชบริการและผลลัพธที่เกิดข้ึนจริงจากผูใหบริการ เพื่อ
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เปนการปดก้ันชองวางดังกลาว และทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในที่สุด ความ
คาดหวังของลูกคาจะมีบทบาทสําคัญมาก เพราะคุณภาพเปนสิ่งท่ีลูกคาสามารถนํามา
เปรียบเทียบกันได คือ คุณภาพที่ลูกคาไดรับจากการบริการเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ี
ลูกคาไดคาดหวังไว 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใหผูที่สนใจจะทําการวิจัยในเร่ืองท่ีคลายคลึงกันนี้
ทําการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม เพิ่มเติม และ 
ควรศึกษาแบบเจาะเฉพาะกลุมคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟา  /รถไฟฟาใตดิน กลุม
คอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด หรือ กลุมคอนโดมิเนียมระดับกลางในการวิจัยคร้ัง
ตอไป เพ่ือนํามาเปรียบเทียบ นอกจากน้ีควรศึกษาเก่ียวกับการเปดรับสื่อที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมดวย 
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ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม  หมวดธุรกิจ 

เหล็ก ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(FACTORS THAT AFFECTING THE STOCK PRICE INDEX OF 

INDUSTRIALS GROUPS, STEEL SECTOR IN STOCK EXCHANGE OF 

THAILAND) 
สมศักดิ์ วิมาลา1  กิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ 2 

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

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอดัชนีราคา
หลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ซึ่งการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีไดใชขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ราย
สัปดาห ตั้งแตเดือนมกราคม 2554  ถึงเดือนธันวาคม 2554  โดยนําขอมูลที่ไดมา
คํานวณสถิติในรูปสมการถดถอยเชิงเสน (Multiple Regressions) โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน และเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระ ไดแก ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SETINDEX)  ดัชนี
อุตสาหกรรมดาวโจนส (DJIA)  ราคาเหล็กรีดรอนชนิดมวนในตางประเทศ (HRC)  
ปริมาณการนําเขาเหล็กจากตางประเทศ (SIMV)  ความเคลื่อนไหวราคาเศษเหล็ก
ภายในประเทศ (DSSP)  และตัวแปรตาม ไดแก  ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคา
อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก (SETSTEEL)  
 

  
_____________________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิต 
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ผลการศึกษาพบวา ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธกันสูงมาก  คือตัวแปรอิสระสามารถสงผลตอ
ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็กได  โดยดัชนีราคาหุน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SETINDEX)  ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส 
(DJIA)  และราคาเหล็กรีดรอนชนิดมวนในตางประเทศ (HRC)  มีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก 
(SETSTEEL)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนปริมาณการนําเขาเหล็กจากตางประเทศ 

(SIMV)  และความเคลื่อนไหวราคาเศษเหล็กภายในประเทศ (DSSP) มีความสัมพันธ
ไปในทิศทางตรงกันขามกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
เหล็ก (SETSTEEL)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
คําสําคัญ   :   เหล็ก, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

Abstract 

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

price index of industrials groups, steel sector in Stock Exchange of Thailand. This 

independent study has used secondary data of weekly from January 2011 to 

December 2011, 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 is Stock Exchange of Thailand Index, Dow 

Jones Industrial Average Index, Hot Rolled Coil Index, Steel Import Volume and 

Domestic Steel Scrap Price, and dependent variables is Stock Price Index of 

Industrials Groups, Steel Sector. The results showed that the 0.05 significance level, 

the relationship between independent and dependent variables. The relationship is 

very high by Stock Exchange of Thailand Index, Dow Jones Industrial Average 

Index and Hot Rolled Coil Index had relationship in the same direction as 
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statistically significant. Steel Import Volume and Domestic Steel Scrap Price had 

correlate significantly in the opposite direction. 

KEYWORDS : STEEL, STOCK EXCHANGE OF THAILAND  
1.  บทนํา 

อุตสาหกรรมเหล็กเปนอุตสาหกรรมขั้นพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศเปนอยางมาก   เพราะในทุกๆอุตสาหกรรมลวนแลวแตใช เหล็กเปน
องคประกอบในการดําเนินการผลิตสินคาและบริการตางๆมากมาย รวมถึงการขยาย
ความเจริญใหกับเศรษฐกิจและสังคมไทย  ซึ่งยังคงตองอาศัยเหล็กเปนโครงสราง
พื้นฐานสําคัญในการรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจไทย  โดยอุตสาหกรรมเหล็กได
แบงยอยออกเปน อุตสาหกรรมเหล็กตนน้ํา  อุตสาหกรรมเหล็กกลางน้ํา  และ
อุตสาหกรรมเหล็กปลายนํ้า รวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑเหล็ก  โดย
อุตสาหกรรมเหล็กตนน้ํา  เปนกระบวนการถลุงเหล็กเพื่อคัดแยกเหล็กออกมาจากแร
เหล็ก   อุตสาหกรรมเหล็กกลางน้ํา จะเปนขั้นตอนการนําผลิตภัณฑเหล็กท่ีไดจาก
อุตสาหกรรมเหล็กตนน้ําท้ังท่ีเปนของเหลวและของแข็งรวมถึงเศษเหล็ก (Scrap) 

นํามาหลอมในเตาโดยมีการปรุงแตงคุณสมบัติและสวนผสมทางเคมีใหไดตามท่ี
ตองการ สวนอุตสาหกรรมเหล็กปลายนํ้าจะเปนขั้นตอนการแปรรูปเหล็กแทงตางๆ 
โดยการนําผลผลิตท่ีไดจากอุตสาหกรรมเหล็กกลางนํ้ามาแปรรูปโดยการขึ้นรูปรอน /
เย็น  เพื่อให เปนผลิตภัณฑตามที่ตองการ  ผลิตภัณฑ เหล็กสวนใหญจะใชใน
อุตสาหกรรมกอสราง  อุตสาหกรรมยานยนต  อุตสาหกรรมอีเล็คทรอนิคส 
อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร หรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยยังไมมีการจัดต้ังโรงงานผลิตเหล็กตนนํ้า 
สวนใหญจัดอยูในกลุมอุตสาหกรรมขั้นกลางน้ําและปลายนํ้า  ทําใหประเทศไทยตอง
พึ่งพาการนําเขาเหล็กจากตางประเทศ  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงไดทําการ
ปรับปรุงการจัดกลุมบริษัทจดทะเบียนข้ึนใหม ในระดับหมวดธุรกิจ(Sector) โดยได
เพิ่มหมวดธุรกิจเหล็ก(Steel) เขาไปอยูภายใตกลุมสินคาอุตสาหกรรม  จากการเพิ่ม
หมวดธุรกิจเหล็กดังกลาวเปนการกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบ
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ธุรกิจเหล็ก โดยสามารถสะทอนภาพของธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรมไดอยางชัดเจน 
นักลงทุน นักวิเคราะห และผูเกี่ยวของ สามารถวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบหุนในกลุม
เดียวไดงายและชัดเจนข้ึน รวมถึงเปนการรองรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเหล็กจะเขา
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในอนาคต  
 การลงทุนในหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก เปน
ทางเลือกหน่ึงของการลงทุนในตลาดทุนที่นับวันจะไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ   
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย เปนการลงทุนท่ีมีความเสี่ยงสูงท้ังในเร่ืองของ
ผลตอบแทนท่ีอาจไมคุมคาตอการลงทุนหรือเกิดสภาวะขาดทุนจากราคาหลักทรัพยที่
ลดลงจากการลงทุน และอาจเปนไปไดเชนกันที่จะไดรับผลตอบแทนที่สูงจากการ
ลงทุน ซึ่งถือเปนสิ่งท่ีนักลงทุนทุกทานจะตองพิจารณาใหถี่ถวนรอบคอบ เพื่อลด
ความเสี่ยงและสรางผลตอบแทนอยางม่ังคั่งใหกับผูลงทุนได   
วัตถุประสงคในการวิจัย  

เพื่อศึกษาปจจัยตางๆไดแก ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(SETINDEX)  ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DJIA)  ราคาเหล็กรีดรอนชนิดมวนใน
ตางประเทศ (HRC)  ปริมาณการนําเขาเหล็กจากตางประเทศ (SIMV)  และความ
เคลื่อนไหวราคาเศษเหล็กภายในประเทศ (DSSP) ที่สงผลกระทบตอดัชนีราคา
หลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก (SETSTEEL) ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สมมติฐานงานวิจัย 

การศึกษางานวิจัยคร้ังน้ีไดตั้งสมมติฐานความสัมพันธไววา  การปรับตัวของ
ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SETINDEX)  ดัชนีอุตสาหกรรมดาว
โจนส (DJIA)  ราคาเหล็กรีดรอนชนิดมวนในตางประเทศ (HRC)  ปริมาณการนําเขา
เหล็กจากตางประเทศ (SIMV)  และความเคลื่อนไหวราคาเศษเหล็กภายในประเทศ 

(DSSP) สามารถสงผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวด
ธุรกิจเหล็ก (SETSTEEL) ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
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ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการนําขอมูลทุติยภูมิรายสัปดาห ตั้งแตเดือนมกราคม 
2554 ถึง เดือนธันวาคม 2554 รวมระยะเวลา 52 สัปดาห  มาวิเคราะหถึงความสัมพันธ 
ระหวางปจจัยตางๆท่ีเปนตัวแปรอิสระ ไดแก ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (SETINDEX)  ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DJIA)  ราคาเหล็กรีดรอน
ชนิดมวนในตางประเทศ (HRC)  ปริมาณการนําเขาเหล็กจากตางประเทศ (SIMV)  
และความเคลื่อนไหวราคาเศษเหล็กภายในประเทศ  (DSSP) ที่มีผลกระทบตอดัชนี
ราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก  (SETSTEEL)  ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งมีขอบเขตของดัชนีราคาหลักทรัพยที่มีบริษัทจด
ทะเบียนที่อยูในกลุมดังกลาวรวม 27 บริษัท  โดยขอมูลที่คนควาไดมาจากแหลงตางๆ
เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) สถาบันเหล็กและเหล็กกลา
แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  (http://www.isit.or.th/)  ธ น า ค า ร แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
(http://www.bot.or.th/Thai/Pages/BOTDefault.aspx)  เปนตน 
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กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  เพื่อใหทราบถึงปจจัยตางๆที่นํามาศึกษาวิจัยมีความสัมพันธตอดัชนีราคา
หลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก 

2.  เพื่อใหนักลงทุนหรือผูสนใจท่ัวไป นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยไปใช
เปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหการลงทุนในหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม 
หมวดธุรกิจเหล็ก  โดยขอมูลนี้สามารถสรางผลตอบแทนอยางคุมคาจากการลงทุนได  
และชวยลดความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพยกลุมดังกลาว  

ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(SETINDEX)

ดัชนอุีตสาหกรรมดาวโจนส   
(DJIA) 

ราคาเหล็กรีดรอนชนิดมวนในตางประเทศ  

(HRC) 

ปริมาณการนําเขาเหล็กจากตางประเทศ  

(SIMV) 

 

ดัชนรีาคาหลักทรัพย 
กลุมสินคาอุตสาหกรรม  

หมวดธุรกิจเหล็ก  
ในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย 

(SETSTEEL) 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความเคลื่อนไหวราคาเศษเหล็กภายในประเทศ 

(DSSP) 
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 3.  เพื่อใหนักลงทุนหรือผูสนใจท่ัวไป นําขอมูลไปใชในการเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนและมีทางเลือกในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยกลุมอ่ืนๆ ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 4.  ผูสนใจท่ัวไปหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ นําขอมูลไปใชประโยชนในการ
พัฒนาตลาดทุนในประเทศไทย 

2. แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ในการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคา
อุตสาหกรรม  หมวดธุรกิจเหล็ก ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ผูวิจัยจะ
นําเสนอหลักการและทฤษฎีที่มีสวนเกี่ยวของกับการวิจัยตามลําดับหัวขอดังตอไปนี้
 1.  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดปรับปรุงการจัดกลุมบริษัทจดทะเบียน
ในระดับหมวดธุรกิจ (Sector) โดยไดปรับเพ่ิมหมวดธุรกิจ “เหล็ก” (Steel) ภายใตกลุม
อุตสาหกรรม “สินคาอุตสาหกรรม” (Industrials) เพื่อใหบริษัทที่ประกอบธุรกิจเหล็ก 
ไมวาจะเปนผูผลิต  แปรรูป หรือจําหนายผลิตภัณฑเหล็ก  หรือมีสวนประกอบจาก
เหล็กเปนหลัก  จํานวน 27 บริษัท ที่แยกกันอยูในหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ือง
จัก (Industrials Materials and Machinery หรือ IMM) และหมวดธุรกิจวัสดุกอสราง 
(Construction Materials หรือ CONMAT) มารวมอยูดวยกัน ทั้งน้ี จะมีผลตั้งแตวันที่   
4 มกราคม 2554 เปนตนไป 

 การจัดหุนกลุมเหล็กใหอยูในหมวดธุรกจิเดียวกัน จะเปนประโยชนตอบริษัท
จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเหล็กและภาวะอุตสาหกรรมไดชัดเจน  อีกทั้งนักลงทุน 
นักวิเคราะห และผูเกี่ยวของอ่ืนๆ จะไดวิเคราะห  เปรียบเทียบหุนในกลุมเดียวกันและ
เปรียบเทียบกับขอมูลอุตสาหกรรมไดงายและชัดเจนขึ้น 

 สําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ประกอบ
ธุรกิจเหล็กและถูกจัดอยูในหมวดธุรกิจเหล็ก ตามนิยามท่ีกําหนดไว “ผูผลิต แปรรูป 
หรือจําหนายผลิตภัณฑเหล็ก หรือมีสวนประกอบจากเหล็กเปนหลัก เชน สเตนเลส 
เปนตน” มีจํานวน 27 บริษัท ครอบคลุมต้ังแตบริษัทผูผลิตเหล็กที่เปนวัตถุดิบสําคัญ
ของผลิตภัณฑเหล็ก คือ แผนเหล็กรีดรอน ไปจนถึงผูผลิตเหล็กสําหรับงานกอสราง 
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เชน  เหล็กเสน  และผูแปรรูปเหล็กและตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ เหล็ก  และ
บริษัทผูผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบจากสเตนเลส เปนตน 

2.  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand - SET) 

เปนตลาดหลักทรัพยของประเทศไทย จัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยพ.ศ. 2517 อยูภายใตการกํากับดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปดทําการซ้ือขายข้ึนอยางเปนทางการ
คร้ังแรกในวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ทําหนาท่ีเปนตลาดรองเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขาย
ตราสารทุน ของบริษัทตางๆ ที่ขึ้นทะเบียนไว และ เพื่อใหสามารถระดมเงินทุน
เพิ่มเติมจากสาธารณะไดโดยสะดวก ปจจุบันการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย อยูภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

3.แนวความคิดเก่ียวกับการลงทุน ความเสี่ยง ผลตอบแทน และการวิเคราะห
ปจจัยพื้นฐาน 

บริษัทลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) (http://www. 
mfcwebactivity1.com/pegasus/invest2.html) ระบุแนวความคิดเก่ียวกับการลงทุน 
ไววา   การลงทุนทางการเงิน (Financial investments)  หมายถึง การท่ีผูลงทุนนําเงินท่ี
มีอยูไปซื้อหลักทรัพยตาง ๆ ซึ่งหลักทรัพยดังกลาวกอใหเกิดรายไดกับผูลงทุนน้ัน ซึ่ง
การลงทุนทางการเงินโดยท่ัวไปมักจะทําผานกลไกของตลาดการเงิน 

กิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ, 2552 (อางถึงใน กัญญารัตน ศิริประไพ,2554 ) 
ความเสี่ยงทางธุรกิจ คือ ความไมแนนอนท่ีจะเกิดข้ึนกับธุรกิจ โดยจะสงผลใหอัตรา
ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับของการลงทุนในธุรกิจนั้นผันผวนไปจากท่ีคาดการณ
หรือพยากรณไว ดังน้ันหากธรุกิจใดก็ตามท่ีมีความเสี่ยงมากก็จะทําใหธุรกิจเหลาน้ันมี
โอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนตามที่คาดการณไวไมแนนอน  ซึ่งจะสงผลกับธุรกิจ
ตางๆ โดยตรง เพราะจะทําใหผลตอบแทนหรือกําไรท่ีตองการเกิดความไมแนนอน
ขึ้น “เมื่อความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนยิ่งสูง” เรามักมองกันในแงเดียววาการลงทุนใดที่มี
ความเสี่ยงสงู จะสงผลใหเกิดผลตอบแทนที่สูงข้ึน แตเราก็คงจะมองขามไปไมไดเลย
ที่เดียววาการท่ีมีความเสี่ยงสูงน้ัน จะทําใหเกิดโอกาสในการขาดทุนสูงเชนเดียวกัน
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การปองกันความเสี่ยงทางธุรกิจ สามารถกระทําไดหลายวิธี แตกอนที่เราศึกษาวา
ความเสี่ยงตางๆ จะมีการปองกันไมใหเกิดข้ึนอยางไรนั้น เราจะตองศึกษาถึงชนิดของ
ความเสี่ยงกอนวาความเสี่ยงดังกลาวเปนเชนไร  และเราก็จะตองทราบความเสี่ยง
ดังกลาวน้ันจะกอใหเกิดความสูญเสียมากเพียงใด  จะคุมคากับการท่ีเราจะทําการ
ปองกันความเสี่ยงหรือไม เราจึงจะทราบไดวา ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนเหลาน้ันจะมีวิธี
ปองกันไมใหเกิดข้ึนอยางไร 

สํ า นั ก ง าน บัญชี  ชั ว ร แ ทค  แอค เ ค าน ติ้ ง (2553, http://www.suretax-

accounting.com) กลาวถึงผลตอบแทนจากการลงทุน (Return from investing) ไววา
การลงทุนมีความสัมพันธกับดานผลตอบแทน (Returns) และความเสี่ยง (Risks) การ
ที่คนเราลงทุนก็เพราะเราคาดหวังจะไดรับผลตอบแทนเทาน้ันเทาน้ี  แตบางคร้ังไม
เปนไปตามท่ีคาดหมาย จึงตองอยูภายใตความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนไดดวย 

การวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพื้นฐาน เปนการวิเคราะหที่ลําดับการ
พจิารณาจากสภาพเศรษฐกิจ มายังสภาพอุตสาหกรรมตลอดถึงผลการดําเนินงานของ
บริษัท โดยรวบรวมขอมูลทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และของบริษัทมาวิเคราะหแต
ละสวน เพื่อนําไปสูการคาดการณผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท 

 บริษัท ไอ อาร เอส จํากัด (http://www.taladhoon.com/main/library/8-2009-

09-26-07-10-15/27-2009-09-26-07-17-56.html)  ในการ เปลี่ ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจ จะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน และความสามารถในการทํากําไรของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย ตลอดจนระดับราคาของหลักทรัพย ผูวิเคราะหหลักทรัพยจึง
จําเปนตองพิจารณาดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจ เชน ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเบื้องตน 
และขอมูลทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียในปจจุบันและท่ีคาด
ไวในอนาคต นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมท้ังนโยบายเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 
ของรัฐบาล ฯลฯ 

 ในการวิเคราะหอุตสาหกรรม ผูวิเคราะหหลักทรัพยควรพิจารณาวัฏจักร
ธุรกิจ ประเภทของอุตสาหกรรม วงจรการขยายตัวของอุตสาหกรรม และโครงสราง
การแขงขันของอุตสาหกรรมควบคูกันไป  หลังจากท่ีผูลงทุนไดวิเคราะหภาวะ
เศรษฐกิจ  และอุตสาหกรรม  เพื่อศึกษาถึงภาวะการลงทุน  และประเภทของ
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อุตสาหกรรมท่ีจะเลือกลงทุนแลว ขั้นตอไปก็จะเปนการวิเคราะหบริษัท เพื่อศึกษาถึง
บริษัทที่ควรลงทุน และราคาหลักทรัพยที่ควรซื้อ โดยท่ีผูลงทุนควรจะวิเคราะหทั้งใน
เชิงคุณภาพ และในเชิงปริมาณ 
 

 การวิเคราะหหลักทรัพย เปนการวิเคราะหที่ประกอบดวยขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมขอมูล การศึกษาและวิเคราะหขอมูล และการตีความผลท่ีไดจากการศึกษา 
เพื่อนํามาพิจารณากําหนดหลักทรัพย หรือกลุมหลักทรัพยที่จะลงทุน 

4.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กัญญารัตน  ศิริประไพ (2554)  ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง  ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสรางในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จาการศึกษาพบวา ดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย, ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ  มี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพกลุมอสังหาริมทรัพยและ
กอสราง  สวนดัชนีราคาวัสดุกอสราง  มีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขาม 

ศุภวัฒน  ธนศิริหิรัญสุข (2554) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง  ปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน  โดยมีวัตถุประสงคใน
การศึกษางานวิจัยเพ่ือศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพยกลุมพลังงานในทิศทางเดียวกันและในทิศทางตรงกันขาม ผลการศึกษา
งานวิจัยพบวา  ดัชนีราหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย , อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ และดัชนีราคานํ้ามันดิบ  NYMEX มี
ความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงานในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญ  
สวนดัชนีราคาผูบริโภค และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 12 เดือน มีความสัมพันธกับ
ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงานในทิศทางตรงกันขามอยางมีนัยสําคัญ 

อภิรักษ  ชัยสุวรรณรักษ (2549)  ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง  ปจจัยที่มีผลตอราคา
หลักทรัพยกลุมอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  มี
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วัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรทางเศรษฐศาสตรและตัวแปรทางการเงิน
ของบริษัทท่ีมีผลตอราคาหลักทรัพยกลุมอาหารและเคร่ืองดื่ม ผลการศึกษาพบวา
อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย , ขนาดธุรกิจ มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย   สวนอัตราเงินเฟอ ,  อัตราดอกเบ้ีย
พันธบัตรซื้อคืน 14 วัน, ราคานํ้ามัน, อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ และ
อัตราสวนราคาตลาดตอกําไร มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย   

สุวิมล  สังขทับทิมสังข  (2554)  ไดทําการศึกษางานวิจัยเร่ือง  ปจจัยทาง
เศรษฐกิจที่มีความสัมพันธกับดัชนีราคาหุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  มี
วัตถุประสงคในการศึกษางานวิจัยคือ  เพ่ือศึกษาถึงปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผลตอดัชนี
ราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และนําขอมูลที่ไดจากงานวิจัยใหนัก
ลงทุนและผูสนใจท่ัวไปไดใชประโยชน ผลการศึกษางานวิจัยพบวา  ปจจัยทาง
เศรษฐกิจที่มีความสัมพันธกับดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ไดแก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ, อัตราเงินเฟอ, อัตราสวนราคาตลาดตอ
กําไรหุน และดัชนีอุตสาหกรรมดาวนโจนส  ซึ่งดัชนีอุตสาหกรรมดาวนโจนสมี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย  สวนอัตราเงินเฟอและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  มีความสัมพันธกับ
ดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไปในทิศทางตรงกันขาม 

3. วิธีดําเนินงานวิจัย 
 ในการศึกษาถึง ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคา
อุตสาหกรรม  หมวดธุรกิจเหล็ก  ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ได
ทําการศึกษาโดยใชขอมูลที่เกิดข้ึนในอดีต (Secondary data) มาเปนเคร่ืองมือในการ
วิเคราะห โดยผูวิจัยไดศึกแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของทาใหสามารถสราง
กรอบแนวความคิดและไดดําเนินการศึกษาตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

 

 



130

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

ขอมูลที่ใชในการศึกษา 
ขอมูลที่ใชในการทดสอบสมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ีเปนขอมูลทางสถิติ

โดยการสุมตัวอยางขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ประเภทอนุกรมเวลา (Time 

Series) รายสับดาห ตั้งแตเดือนมกราคม 2554 – ธันวาคม 2554 รวมท้ังสิ้น 52 สัปดาห 
ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SETINDEX)  
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DJIA)  ราคาเหล็กรีดรอนชนิดมวนในตางประเทศ 

(HRC)  ปริมาณการนําเขาเหล็กจากตางประเทศ (SIMV)  ความเคลื่อนไหวราคาเศษ
เหล็กภายในประเทศ (DSSP)  และดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม 
หมวดธุรกิจเหล็ก (SETSTEEL) 

ตัวแปรในการศึกษา 
ตัวแปรอิสระ  ไดแก 
- ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SETINDEX)   
- ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DJIA)   

- ราคาเหล็กรีดรอนชนิดมวนในตางประเทศ (HRC)   
- ปริมาณการนําเขาเหล็กจากตางประเทศ (SIMV)  

- ความเคลื่อนไหวราคาเศษเหล็กภายในประเทศ (DSSP)  

ตัวแปรตาม  คือ ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
เหล็ก (SETSTEEL) ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ซึ่งเปนตัวแปรที่ผันแปร
ตามตัวแปรอิสระ   
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใชกลุมตัวอยางท่ีเปนขอมูลทุติยภูมิรายสัปดาห  ตั้งแต
เดือนมกราคม 2554  ถึง เดือนธันวาคม 2554  รวมระยะเวลา 52 สัปดาห ซึ่งใน
ทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามน้ัน  ใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปมาประมวลผลขอมูลและนํามาวิเคราะหสรุป
ความสัมพันธ 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนขอมูลทุตยภูมิ (Secondary data) ที่
รวบรวมจากแหลงขอมูลตางๆ  คือ  รายงานประจําเดือนของธนาคารแหงประเทศไทย 
(www.bot.or.th)  สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย (www.isit.or.th)  บมจ.
หลักทรัพยบัวหลวง (http://realtime.bualuang.co.th) 
การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ และเปน
การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับ ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคา
อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก  วามีทิศทางของความสัมพันธเปนอยางไร โดยนํา
ขอมูลที่รวบรวมไดมาทําการประมาณคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของปจจัยตางๆหรือที่
เรียกวาตัวแปรอิสระ  ซึ่งวิธีการสรางสมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) จะใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหาความสัมพันธของปจจัยตางๆ กับดัชนีราคา
หลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็กที่ไดกําหนดไว ซึ่งในโปรแกรม
สําเร็จรูปจะทําใหสามารถทราบทิศทางของปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอดัชนีราคา
หลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และการวิเคราะหขอมูลเพ่ือดูความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระวามี
ความสัมพันธระหวางกันหรือไม 
แบบจําลองท่ีใชในการศึกษา 

แบบจําลองในการศึกษาคร้ังน้ี เปนการสรางความสัมพันธของปจจัยตางๆที่มี
ผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก  ดวย
วิธีการสรางสมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมี
แบบจําลองดังน้ี 

SETSTEEL = C + β1SETINDEX+ β2DJIA + β3HRC + β4SIMV+ 

β5DSSP 

โดยท่ี 

SETSTEEL   หมายถึง  ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก 
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C         หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ของคาคงท่ี 

β1....β4          หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระแตละตัว 

SETINDEX  หมายถึง  ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

DJIA        หมายถึง  ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส    
HRC        หมายถึง  ราคาเหล็กรีดรอนชนิดมวนในตางประเทศ    
SIMV        หมายถึง  ปริมาณการนําเขาเหล็กจากตางประเทศ 

DSSP        หมายถึง  ความเคลื่อนไหวราคาเศษเหล็กภายในประเทศ   

4. ผลการวิเคราะหขอมูล 

จากการวิเคราะหขอมูลโดยการนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งการวิเคราะหจะแบงเปน 2 สวน คือ  1. 

การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามดวยตัวแปรอิสระต้ังแต 2 ตัวขึ้นไป ซึ่งชวยใหการ
พยากรณมีความถูกตองมากข้ึน และ 2. การวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation 

Analysis) เพื่อวิเคราะหวาตัวแปรอิสระท่ีนํามาศึกษามีความสัมพันธกันหรือไม และมี
ความสัมพันธกันมากหรือนอยเพียงใด 

 

ตารางท่ี 4.1 :  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 N Minimum Maximum Mean Std.Deviation 

SETINDEX 52 869.31 1133.53 1027.7173 56.57353 

DJIA 52 10655.30 12719.49 11940.3948 525.44274 

HRC 52 160.42 219.44 188.7552 13.70213 

SIMV 52 124124.00 205821.00 172297.93 26626.548 

DSSP 52 13500.00 18000.00 15757.69 866.104 

SETSTEEL 52 67.31 101.23 87.835 11.05104 

Valid N (listwise) 52     
 

จากตารางท่ี 4.1 Descriptive Statistics สามารถสรุปได ดังน้ี 
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SETINDEX  มีจุดท่ีสูงท่ีสุดเทากับ 1133.53 จุด  และมีจุดท่ีต่ําท่ีสุดเทากับ 

869.31 จุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 1027.7173 จุด  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 56.57353 

จุด จํานวนขอมูลที่ใชในการศึกษาทั้งสิ้น 52 ขอมูล 

DJIA  มีจุดท่ีสูงท่ีสุดเทากับ 12719.49 จุด  และจุดท่ีต่ําท่ีสุดเทากับ 10655.30 

จุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 11940.3948 จุด มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 525.44274 จุด 

จํานวนขอมูลที่ใชในการศึกษาทั้งสิ้น 52 ขอมูล 

HRC  มีคาท่ีสูงท่ีสุดเทากับ 219.44 ดอลลารสหรัฐ/ตัน และคาท่ีต่ําท่ีสุด
เทากับ 160.42 ดอลลารสหรัฐ/ตัน โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 188.7552  ดอลลารสหรัฐ/ตัน มี
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 13.70213 ดอลลารสหรัฐ/ตัน จํานวนขอมูลท่ีใชใน
การศึกษาท้ังสิ้น 52 ขอมูล 

SIMV มีคาท่ีสูงท่ีสุดเทากับ 205821.00 ตัน และคาท่ีต่ําท่ีสุดเทากับ 

124124.00  ตัน โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 172297.93 ตัน มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

26626.548 ตัน จํานวนขอมูลที่ใชในการศึกษาทั้งสิ้น 52 ขอมูล 

DSSP มีคาท่ีสูงท่ีสุดเทากับ 18000.00 บาทตัน และคาท่ีต่ําท่ีสุดเทากับ 

13500.00  บาท/ตัน โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 15757.69 บาท/ตัน มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 866.104 บาท/ตัน จํานวนขอมูลที่ใชในการศึกษาทั้งสิ้น 52 ขอมูล 

SETSTEEL  มีจุดท่ีสูงท่ีสุดเทากับ 101.23 จุด  และมีจุดท่ีต่ําท่ีสุดเทากับ 

67.31 จุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 87.835 จุด  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.05104 จุด  

จํานวนขอมูลที่ใชในการศึกษาทั้งสิ้น 52 ขอมูล 
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ตารางท่ี 4.2  การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std.Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) -108.675 19.437  -5.591 0.000   

SETINDEX 0.130 0.012 0.662 10.427 0.000 0.749 1.335 

DJIA 0.003 0.001 0.154 2.213 0.032 0.626 1.597 

HRC 0.443 0.046 0.549 9.604 0.000 0.928 1.078 

SIMV -9.317 0.000 -0.224 -3.417 0.001 0.702 1.424 

DSSP -0.003 0.001 -0.213 -2.994 0.004 0.599 1.670 

R = 0.928,  R2 = 0.861,   S.E.E. = 4.34489,   F = 56.785,  Sig. = 0.000 

ตารางท่ี 4.3 การวิเคราะหสหสัมพันธ (Multicollinearity) 

Model 
Dimension 

Eigenvalue 
Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) SETINDEX DJIA HRC SIMV DSSP 

1 5.971 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 0.020 17.162 0.00 0.01 0.00 0.01 0.65 0.00 

3 0.005 34.663 0.00 0.06 0.02 0.71 0.00 0.01 

4 0.002 60.897 0.00 0.62 0.03 0.02 0.09 0.54 

5 0.001 64.673 0.19 0.31 0.20 0.03 0.03 0.34 

6 0.001 97.692 0.81 0.00 0.75 0.24 0.24 0.12 

จากผลการวิเคราะหขางตนสามารถแสดงใหเห็นวา ความสัมพันธระหวางตัว
แปรอิสระและตัวแปรตาม มีความสัมพันธกัน และสงผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุม
สินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก 86.1% (R2 = 0.861) สวนท่ีเหลือมาจากปจจัย
อ่ืนๆ  โดยดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ดัชนีอุตสาหกรรมดาว
โจนส  และราคาเหล็กรีดรอนชนิดมวนในตางประเทศ มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก    สําหรับ
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ปริมาณการนําเขาเหล็กจากตางประเทศ  และความเคลื่อนไหวราคาเศษเหล็ก
ภายในประเทศ  มีความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขามกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุม
สินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก อยางมีนัยสําคัญ 
จากสมการตนแบบ : 

SETSTEEL = C + β1SETINDEX+ β2DJIA + β3HRC + β4SIMV+ 

β5DSSP 

สามารถแสดงเปนสมการไดดังน้ี : 
SETSTEEL = -108.675 + 0.130SETINDEX + 0.003DJIA + 0.046HRC  

           - 9.317SIMV - 0.003DSSP 

5. สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

จากการนําขอมูลในอดีตเพ่ือมาศึกษาปจจัยที่มีผลตอดัชนีราคาหลักทรัพย
กลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทํา
ใหทราบความสัมพันธของปจจัยตางๆอันไดแก   ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (SETINDEX)  ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DJIA)  ราคาเหล็กรีดรอน
ชนิดมวนในตางประเทศ (HRC)  ปริมาณการนําเขาเหล็กจากตางประเทศ (SIMV)  
ความเคลื่อนไหวราคาเศษเหล็กภายในประเทศ (DSSP)  ที่สงผลกระทบตอดัชนีราคา
หลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก (SETSTEEL)  ซึ่งวัตถุประสงค
ในการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อใหนักลงทุนหรือผูสนใจท่ัวไป นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัย
ไปใช เปนขอมูลพื้นฐานในการวิ เคราะหการลงทุนในหลักทรัพยกลุมสินคา
อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก  โดยสามารถสรางผลตอบแทนอยางคุมคาจากการ
ลงทุน  และชวยลดความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพยกลุมดังกลาว  รวมถึงการนํา
ขอมูลที่ไดจากการศึกษามาใชเปนพื้นฐานในการวิเคราะหดัชนีหลักทรัพยกลุม
อุตสาหกรรมในหมวดอ่ืน ๆ ที่สนใจในอนาคต 

การศึกษาในคร้ังน้ีไดใชขอมูลในอดีต (Secondary Data) โดยใชขอมูลทุติย
ภูมิเปนรายสัปดาหตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2554 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2554 รวม
ระยะเวลา 52 สัปดาห  มาเปนขอมูลในการศึกษาทิศทางการเคลื่อนไหวของดัชนีราคา
หลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก  กําหนดใหตัวแปรอิสระ  ไดแก 
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ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SETINDEX)  ดัชนีอุตสาหกรรมดาว
โจนส (DJIA)  ราคาเหล็กรีดรอนชนิดมวนในตางประเทศ (HRC)  ปริมาณการนําเขา
เหล็กจากตางประเทศ (SIMV)  ความเคลื่อนไหวราคาเศษเหล็กภายในประเทศ 

(DSSP)  สวนตัวแปรตามไดแก  ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวด
ธุรกิจเหล็ก (SETSTEEL)  ซึ่งไดใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหการถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของ ตัวแปรตาม
ดวยตัวแปรอิสระต้ังแต 2 ตัวขึ้นไป โดยมีรูปแบบของสมการ ดังน้ี 

SETSTEEL = C + β1SETINDEX+ β2DJIA + β3HRC + β4SIMV+ 

β5DSSP 

สรุปผลการวิจัย 

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาคา Sig = 0.000  และความสัมพันธระหวางตัว
แปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธกันสูงมาก  โดยปจจัยตางๆท่ีนํามาศึกษา
งานวิจัยสามารถสงผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวด
ธุรกิจเหล็ก ในระดับ 86.10% โดยมีคาR2 = 0.861  สวนท่ีเหลือมาจากปจจัยอ่ืน ๆ 13.9 

% ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ไดดังน้ี 

 

ตารางท่ี 5.1  การวิเคราะหคาสหสัมพันธ (Correlation Analysis) 
 SETINDEX DJIA HRC SIMV DSSP 

SETSTEEL + + + - - 

 

ขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเปนการศึกษาถึงปจจัยตางๆท่ีมีผลกระทบตอดัชนี
ราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็กในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย นักลงทุนควรใชตัวแปรหลาย ๆ ตัวแปรเพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

รูปแบบสมการที่ไดจะมีความเหมาะสม และเปนประโยชนเพื่อใหนักลงทุนหรือผูที่
สนใจใช เปนแนวทางประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยกลุมสินคา



137

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

อุตสาหกรรมหมวดธุรกิจเหล็ก รวมท้ังชวยลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน 

เพื่อใหไดผลตอบแทนที่คุมคาจากการลงทุน ซึ่งในความเปนจริงยังมีปจจัยอ่ืน ๆ ที่มี
ผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก   
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

การวิจัยในคร้ังตอไป ผูวิจัยขอเสนอแนะวาควรศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

ไมวาจะเปนการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานของบริษัทที่อยูในกลุมสินคาอุตสาหกรรม 
หมวดธุรกิจเหล็กเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด และมีผลกระทบกับราคาหุน
ในทิศทางท่ีสูงข้ึนหรือลดลง  การวิเคราะหปจจัยทางดานการเมือง   การวิเคราะห
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจในตลาดโลกที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจภายในประเทศ  
การศึกษาบทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยตาง  ๆ  การวิเคราะหอัตราสวนทาง
การเงินที่สําคัญ  เพ่ือใหมีความเขาใจและถูกตองแมนยําท่ีสุดในการนําไปใชเปน
แนวทางประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวด
ธุรกิจเหล็ก รวมท้ังชวยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน เพื่อใหไดผลตอบแทน
ที่คุมคาจากการลงทุนตอไปในอนาคต 
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ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนต ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(ECONOMIC FACTORS THAT AFFECTING THE STOCK PRICE INDEX OF 

AUTO SECTOR IN STOCK EXCHANGE OF THAILAND) 

วุฒิพงษ ปติพรสิน 1  กิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ 2 

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

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนตในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใชขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) รายเดือนต้ังแตเดือน
มกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนธันวาคมพ.ศ.2554 โดยนําขอมูลมาคํานวณสถิติในรูป
สมการถดถอยเชิงเสน (Multiple Regressions) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทําการ
ทดสอบสมมติฐาน และเพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม โดยปจจัยที่ทําการศึกษา ไดแก อัตราดอกเบี้ย MLR (INT. MLR) ปริมาณการ
จําหนายปูนซีเมนตในประเทศ (CEMENT) ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ (BSI) อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทตอสกุลดอลลารสหรัฐ (US EXC.) 

ผลการศึกษาพบวา ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระและตัวแปร ตามมีความสัมพันธสูงมาก สามารถสงผลตอดัชนีราคาหลักทรัพย
กลุมยานยนตได  
_____________________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิต 
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และจากการทดสอบความสัมพันธระหวางอัตราดอกเบี้ย MLR (INTMLR) 

ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตในประเทศ (CEMENT) ดัชนีความเช่ือม่ันทางธุรกิจ 
(BSI)  อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอสกุลดอลลารสหรัฐ (US EXC.) พบวาอัตรา
ดอกเบ้ีย MLR (INTMLR) ดัชนีความเช่ือม่ันทางธุรกิจ (BSI) มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนตอยางมีนัยสําคัญ สําหรับอัตรา
การใชปูนซีเมนตในประเทศ (CEMENT) และ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐ  )US EXC . )  มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับดัชนีราคา
หลักทรัพยกลุมยานยนตอยางมีนัยสําคัญ 
คําสําคัญ : เศรษฐกิจ, ยานยนต, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

  Abstract 

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

the stock price index of auto sector in stock exchange of Thailand. Monthly data, 

from January 2008 to December 2011, 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 MLR interest rate, domestic sale volume of 

cement, business sentiment index, and exchange rate of Thai Baht per US Dollar. 

The results showed that the 0.05 significance level, the relationship 

between independent and dependent variables. The variables relationship is very 

high and can affect the auto index in the industrial section of the test, the 

relationship between the MLR interest rate, domestic sale volume of cement, 

business sentiment index, and exchange rate of Thai Baht per US dollar. Found that 

the MLR interest rate and business sentiment index had relationship in the same 

direction as statistically significant. The domestic sale volume of cement and the 
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exchange rate of Thai Baht per US Dollar had correlate significantly in the opposite 

direction. 

KEYWORDS : ECONOMIC, AUTO, STOCK EXCHANGE OF THAILAND 

 

1. บทนํา 
 ในปจจุบันอุตสาหกรรมยานยนตเปนสิ่งสําคัญและมีความเกี่ยวของในทุก
ภาคสวน เนื่องจากเก่ียวของกับการใชงานในชีวิตประจําวัน จนกระท่ังถึงใชในการ
ดําเนินธุรกิจ ซึ่งนับวาอุตสาหกรรมยานยนตมีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ และ
ประเทศไทยเองก็เปนฐานการผลิตรถยนตที่สําคัญในทวีปเอเชีย ซึ่งหลายประเทศก็มี
ความประสงคที่ จะมาลงทุนในการสรางฐานการผลิตสินคา ท่ี เกี่ ยวของกับ
อุตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทย จากการที่ผูผลิตรถยนตหลายรายไดมีการใช
ประเทศไทยเปนฐานการผลิตรถยนต เพื่อสงออกไปจําหนายยังประเทศอ่ืนๆและยัง
ไดรับมาตรการสงเสริมสิทธิประโยชนทางดานภาษีจาก BOI ทําใหผูผลิตรถยนตที่มี
ฐานการผลิตในประเทศไทยมีความสนใจในการมาต้ังบริษัทวิจัยและพัฒนารถยนตใน
ประเทศไทยเพ่ิมข้ึนรวมถึงขยายขอบขายงานที่รับผิดชอบ  โดยสวนใหญแลวจะต้ัง
เปนบริษัทวิจัยและพัฒนาระดับภูมิภาคครอบคลุมการพัฒนายานยนตในภูมิภาคเอเชีย 

ทั้งน้ีเพื่อเปนศูนยกลางในการทําวิจัยรถรุนใหมๆ รวมถึงช้ินสวน และสงออกไปยังทุก
ประเทศในภูมิภาค ดังน้ันจะเห็นไดวาอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยได
ขยายตัวขึ้นอยางมาก และประเทศไทยยังเปนแหลงผลิตอุปกรณรถยนตตางๆเพื่อ
ปอนเขาสูโรงงานประกอบรถยนตในประเทศ และแหลงระดมทุนที่สําคัญสําหรับ
อุตสาหกรรมยานยนตคือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ปจจุบันตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย มีการแบงกลุมอุตสาหกรรมออกเปน 8 กลุมอุตสาหกรรม และ
หลักทรัพยกลุมยานยนต (AUTOINDEX) จะถูกจัดอยูในหมวดสินคาอุตสาหกรรม 

แตการที่   นักลงทุนจะตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพยกลุมยานยนตนั้น 
นักลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงในการลงทุนหรือความไมแนนอนในการไดรับ
ผลตอบแทน เนื่องจากการลงทุนมีอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีแตกตางกัน
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ออกไปตามปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบ โดยปจจัยที่มีผลกระทบตอผลตอบแทนการ
ลงทุนในหลักทรัพยกลุมยานยนตมีอยูหลายปจจัย แตสําหรับงานวิจัยนี้จะเปน
การศึกษาเฉพาะปจจัยทางเศรษฐกิจ เพราะถือวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญเปนอยาง
มาก ซึ่งผลการศึกษาจะทําใหนักลงทุนสามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามา
ประกอบการตัดสินใจลงทุน  โดยเขาใจปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับ
หลักทรัพยกลุมยานยนต  เน่ืองจากความเสี่ยงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนน้ันเปนสิ่งท่ีนักลงทุนไม
สามารถหลีกเลี่ยงได ดังน้ันจึงตองมีการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของและมี
ผลกระทบตอการลงทุนเพื่อจะไดนําขอมูลมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกลงทุน
ไดอยางเหมาะสม ชวยลดความเสี่ยงในการลงทุน และไดผลตอบแทนจากการลงทุน
ในระดับที่พึงพอใจ  

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาถึงปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอดัชนี
ราคาหลักทรัพยในกลุมยานยนต ซึ่งจากแนวโนมการขยายตัวดานอุตสาหกรรมยาน
ยนตจากการท่ีประเทศไทยเปนฐานการผลิตท่ีสําคัญจึงถือวาหลักทรัพยกลุมยานยนตมี
ความนาสนใจในการเลือกลงทุน และปจจัยทางเศรษฐกิจถือวาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด
ในการสงผลกระทบตอการลงทุนในหลักทรัพย และทําใหเกิดความผันผวนของราคา
หลักทรัพย  การวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจ กอนท่ีนักลงทุนจะตัดสินใจเลือกเขามา
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงถือวาเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางมาก ดังน้ัน
การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีจะเปนประโยชนตอนักลงทุนที่จะไดนําขอมูลไปใชในการ
ลงทุน และเพ่ิมผลตอบแทนจากเงินออมของตนเองไดมากข้ึน โดยสามารถใชเปน
แนวทางในการตัดสินใจลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนและชวยลดความเสี่ยง
ในการลงทุน และยังเปนประโยชนตอผูที่สนใจจะนําขอมูลไปใชในดานอ่ืนๆ 

วัตถุประสงคในการวิจัย  

เพื่อศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก อัตราดอกเบี้ย MLR (INTMLR) ปริมาณ
การจําหนายปูนซีเมนตในประเทศ (CEMENT) ดัชนีความเช่ือม่ันทางธุรกิจ (BSI) 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินสกุลดอลลารสหรัฐ (USEXC) ที่สงผลกระทบตอดัชนี
ราคาหลักทรัพยกลุมยานยนต (AUTOINDEX) ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
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สมมติฐานงานวิจัย 

ในการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุม
ยานยนตในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ไดมีการกําหนดสมมติฐาน
ความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจวา ปจจัยทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย MLR 

(INTMLR) ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตในประเทศ (CEMENT) ดัชนีความเชื่อม่ัน
ทางธุรกิจ (BSI) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินสกุลดอลลารสหรัฐ  (USEXC) 
สามารถสงผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนต (AUTO INDEX) ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ีจะวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนตในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
โดยใชขอมูลทุติยภูมิเปนรายเดือน ตั้งแตเดือนมกราคม พ .ศ.2551 ถึงเดือนธันวาคม 
พ.ศ.2554 รวมระยะเวลา 48 เดือน ซึ่งปจจัยทางเศรษฐกิจที่นํามาศึกษา ไดแก อัตรา
ดอกเบ้ีย MLR (INTMLR) ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตในประเทศ (CEMENT) 
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินสกุลดอลลารสหรัฐ 

(USEXC) เปนตัวแปรอิสระ  เพ่ือนํามาวิเคราะหถึงความสัมพันธกับดัชนีราคา
หลักทรัพยกลุมยานยนต (AUTOINDEX) โดยใชขอมูลจากแหลงตาง ๆ เชน ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  (www.set.or.th) ธนาคารแหงประเทศไทย 
(www.bot.or.th) บริษัทหลักทรัพยบัวหลวง (www.bualuang.co.th) เปนตน 
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กรอบแนวความคิด 

        

     ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหนักลงทุนหรือผูที่สนใจไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยไปใชเปน
ขอมูลในการวิเคราะหการลงทุนในหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมยานยนต 

2. เพื่อใหนักลงทุนหรือผูที่สนใจ ไดนําขอมูลไปเปนแนวทางชวยลดความ
เส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน เพื่อใหไดผลตอบแทนที่คุมคาจากการลงทุน 

3. เพื่อใหนักลงทุนหรือผูที่สนใจ ไดใชขอมูลเปนแนวทางเปรียบเทียบกับ
หลักทรัพยกลุมอ่ืนๆเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนในหลักทรัพย ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ในการศึกษาปจจัยทางท่ีมีผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนตใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูวิจัยไดทําการรวบรวมหลักการ และทฤษฎีที่มี
สวนเกี่ยวของไดตามลําดับหัวขอ ดังตอไปนี้  

1.ความรูทั่วไปเก่ียวกับหลักทรัพยกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดยานยนต 

อัตราดอกเบ้ีย MLR (INTMLR) 

ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตใน
ประเทศ (CEMENT) 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงิน
สกุลดอลลารสหรัฐ (USEXC) 

ดัชนีราคาหลักทรัพย  
กลุมอุตสาหกรรมยานยนต 

(AUTOINDEX) ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) 



149

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจัดกลุมบริษัทจดทะเบียนในระดับ
หมวดธุรกิจ  (Sector) โดยไดจัดหมวดธุรกิจ  “ยานยนต” (AUTO) ภายใตกลุม
อุตสาหกรรม “สินคาอุตสาหกรรม” (Industrials) ซึ่งประกอบดวยบริษัทในกลุมธุรกิจ
ยานยนต จํานวน 20 บริษัท การจัดหุนกลุมยานยนตใหอยูในหมวดธุรกิจเดียวกัน จะ
เปนประโยชนตอบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจยานยนตและภาวะอุตสาหกรรม
ไดชัดเจน   อีกทั้งนักลงทุน นักวิเคราะห  และผู เกี่ยวของอ่ืนๆ  จะไดวิ เคราะห  
เปรียบเทียบหุนในกลุมเดียวกันและเปรียบเทียบกับขอมูลอุตสาหกรรมไดงายและ
ชัดเจนข้ึนสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ประกอบ
ธุรกิจยานยนตและถูกจัดอยูในหมวดธุรกิจยานยนต มีจํานวน 20 บริษัท ครอบคลุม
ตั้งแตบริษัทผูผลิตอุปกรณ อะไหลยานยนต ไปจนถึงผูผลิตยางรถยนตและแบตเตอร่ี 
เปนตน 

2.  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand - SET) 

เปนตลาดหลักทรัพยของประเทศไทย จัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยพ.ศ. 2517 อยูภายใตการกํากับดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปดทําการซ้ือขายข้ึนอยางเปนทางการ
คร้ังแรกในวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ทําหนาท่ีเปนตลาดรองเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขาย
ตราสารทุน ของบริษัทตางๆ ที่ขึ้นทะเบียนไว และ เพื่อใหสามารถระดมเงินทุน
เพิ่มเติมจากสาธารณะไดโดยสะดวก ปจจุบันการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย อยูภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

3.แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

(บ ริษั ทหลั กท รัพย จั ด ก า รกอง ทุน  เ อ็ ม เ อฟซี  จํ า กั ด  (มหาชน ) , 
http://www.mfcwebactivity1.com/pegasus/invest2.html) ระบุแนวความคิดเก่ียวกับ
การลงทุนไววา   การลงทุนทางการเงิน (Financial investments)  หมายถึง การที่ผู
ลงทุนนําเงินที่มีอยูไปซื้อหลักทรัพยตาง ๆ ซึ่งหลักทรัพยดังกลาวกอใหเกิดรายไดกับ
ผูลงทุนนั้น ซึ่งการลงทุนทางการเงินโดยท่ัวไปมักจะทําผานกลไกของตลาดการเงิน 
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วัตถุประสงคของการลงทุนทางการเงิน เพื่อจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน
รูปแบบของดอกเบ้ีย (Interest) เงินปนผล Dividend) กํา ไรจากการซื้อขายหุน 
(Capital gain) และสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ กลาวโดยสรุปก็คือ มุงผลตอบแทนจากการใชทุน
ในรูปแบบของผลตอบแทนทางการเงิน (Monetary return) นั่นเอง 

กิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ, 2552 (อางถึงใน กัญญารัตน ศิริประไพ,2554 ) 
ความเสี่ยงทางธุรกิจ คือ ความไมแนนอนท่ีจะเกิดข้ึนกับธุรกิจ โดยจะสงผลใหอัตรา
ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับของการลงทุนในธุรกิจนั้นผันผวนไปจากท่ีคาดการณ
หรือพยากรณไว ดังน้ันหากธุรกิจใดก็ตามท่ีมีความเสี่ยงมากก็จะทําใหธุรกิจเหลาน้ันมี
โอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนตามที่คาดการณไวไมแนนอน  ซึ่งจะสงผลกับธุรกิจ
ตางๆ โดยตรง เพราะจะทําใหผลตอบแทนหรือกําไรท่ีตองการเกิดความไมแนนอน
ขึ้น “เมื่อความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนยิ่งสูง” เรามักมองกันในแงเดียววาการลงทุนใดที่มี
ความเสี่ยงสูง จะสงผลใหเกิดผลตอบแทนที่สูงข้ึน แตเราก็คงจะมองขามไปไมไดเลย
ที่เดียววาการท่ีมีความเสี่ยงสูงน้ัน จะทําใหเกิดโอกาสในการขาดทุนสูงเชนเดียวกัน
การปองกันความเสี่ยงทางธุรกิจ สามารถกระทําไดหลายวิธี แตกอนที่เราศึกษาวา
ความเสี่ยงตางๆ จะมีการปองกันไมใหเกิดข้ึนอยางไรนั้น เราจะตองศึกษาถึงชนิดของ
ความเสี่ยงกอนวาความเสี่ยงดังกลาวเปนเชนไร  และเราก็จะตองทราบความเสี่ยง
ดังกลาวน้ันจะกอใหเกิดความสูญเสียมากเพียงใด  จะคุมคากับการท่ีเราจะทําการ
ปองกันความเสี่ยงหรือไม เราจึงจะทราบไดวา ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนเหลาน้ันจะมีวิธี
ปองกันไมใหเกิดข้ึนอยางไร 

การวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพื้นฐาน เปนการวิเคราะหที่ลํา ดับการ
พิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจ มายังสภาพอุตสาหกรรมตลอดถึงผลการดําเนินงานของ
บริษัท โดยรวบรวมขอมูลทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และของบริษัทมาวิเคราะหแต
ละสวน เพื่อนําไปสูการคาดการณผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท การ
วิเคราะหหลักทรัพย เปนการวิเคราะหที่ประกอบดวยขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
การศึกษาและวิเคราะหขอมูล และการตีความผลท่ีไดจากการศึกษา เพื่อนํามา
พิจารณากําหนดหลักทรัพย หรือกลุมหลักทรัพยที่จะลงทุน 
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 4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

พิชญาพร เอ้ือมงคงการ (2553) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยทางเศรษฐกิจที่
มีผลกระทบกับดัชนีอุตสาหกรรมหมวดพลังงานในตลาดหลักทรัพยไทย  มี
วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาถึงปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกับดัชนีอุตสาหกรรม
หมวดพลังงาน โดยใชขอมูล ดัชนี้ตลาดหลักทรัพย (SET Index) ราคานํ้ามัน Nymex 

ราคาทองคําแทงในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ ซึ่งใน
การศึกษาคร้ังน้ีไดใชขอมูลรายเดือน (Secondary Data) ตั้งแตเดือน มกราคม 2549 
จนถึง ธันวาคม 2552 และใชการวิเคราะหขอมูลแบบการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตาม ซึ่งพบวาความสัมพันธระหวาง ดัชนีราคาหลักทรัพย ราคานํ้ามัน Nymex 

และราคาทองคําแทงในตลาดโลกมีความสัมพันธกันมากไปในทิศทางเดียวกันกับ
ดัชนีอุตสาหกรรมหมวดพลังงานในตลาดหลักทรัพยไทย สวนอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
สกุลบาทตอดอลลารสหรัฐมีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขาม กับดัชนี
อุตสาหกรรมหมวดพลังงานในตลาดหลักทรัพยไทย อยางมีนัยสําคัญ 

ลักขณา สินโน (2550) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยทางเศรษฐกิจที่มี
อิทธิพลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยใช
ขอมูลรายเดือนของ ดัชนีราคาวัสดุกอสราง ราคานํ้ามันดีเซลขายปลีกในประเทศ 
อัตราเงินเฟอ ปริมาณเงินตามความหมายแบบกวาง ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2547 จนถึง 
ธันวาคม 2549 และใชการวิเคราะหแบบจําลองทางเศรษฐมิติในรูปสมการถดถอย
เชิงซอน (Multiple Regression Model) ดวยวิธีการกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary 

Least Squares) พบวา ปริมาณเงินในความหมายแบบกวางมีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพยอยางมีนัยสําคัญ 
สวนดัชนีราคาวัสดุกอสราง ราคาน้ํามันดีเซลขายปลีกในประเทศ อัตราเงินเฟอ มี
ความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขามกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพัฒนา
อสังหาริมทรัพยอยางมีนัยสําคัญ 
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นครินทร ปารมวงศ (2550) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยทางเศรษฐกิจท่ี
กําหนดดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา
ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
ใชขอมูลแบบอนุกรมเวลารายเดือน ของดัชนีราคาผูบริโภค ปริมาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ 
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และดุลบัญชีเดินสะพัด ตั้งแตป พ.ศ. 2544 จนถึง ป พ.ศ. 
2548 และใชการวิเคราะหแบบเชิงปริมาณจากสมการถดถอยพหุคูณ ดวยวิธีการกําลัง
สองนอยที่สุด พบวา ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอ
ดอลลารสหรัฐ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับ
ดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญ 

3.วิธีดําเนินการศึกษา 
 ในการศึกษาเร่ือง “ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพย
กลุมยานยนตในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” เปนการศึกษาโดยใชขอมูลที่
เกิดข้ึนในอดีต ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) มาเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห โดย
มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการศึกษาดังน้ี 

ขอมูลที่ใชในการศึกษา 
เปนขอมูลทางสถิติที่นํามาใชในการศึกษา โดยกลุมตัวอยางเปนขอมูลทุติย

ภูมิรายเดือน ตั้งแต เดือนมกราคม พ .ศ.2550 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2553 รวม
ระยะเวลา 48 เดือน ประกอบดวย 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) เปนตัวแปรท่ีกําหนดข้ึน เพื่อจะได
ทราบวาเมื่อตัวแปรอิสระเปลี่ยนแปลง ตัวแปรตามจะเปลี่ยนแปลงไปมากนอยเพียงใด 
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดกําหนดตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก 

1. อัตราดอกเบ้ีย MLR (INTMLR) 

2.  ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตในประเทศ (CEMENT) 

3. ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) 

4. อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินสกุลดอลลารสหรัฐ (USEXC) 
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ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เปนตัวแปรที่ผันแปรตามตัวแปรอิสระ ซึ่ง
อาจจะเปนการผันแปรไปในทิศทางเดียวกัน หรือในทิศทางตรงกันขามก็ได กลาวคือ 
เมื่อคาของตัวแปรอิสระเพ่ิมข้ึน คาของตัวแปรตามอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงก็ได  ใน
การศึกษาคร้ังน้ีไดกําหนดตัวแปรตาม  คือ ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนต  
(AUTOINDEX) 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
การหาความสัมพันธจะใชวิธีการประมวลผลขอมูล โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปเพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะหขอมูล และเพ่ือทดสอบความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอมูลที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนรายเดือน ต้ังแตเดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2554 

การวิเคราะหขอมูล 

เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ทดสอบความสัมพันธของปจจัยทาง
เศรษฐกิจกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนต วามีทิศทางความสัมพันธเปนอยางไร
โดยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาทําการประมาณคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของปจจัยทาง
เศรษฐกิจหรือตัวแปรอิสระ ดวยวิธีการสรางสมการถดถอย   แบบพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหาความสัมพันธของปจจัยทาง
เศรษฐกิจหรือตัวแปรอิสระตาง ๆ กับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนต หรือตัวแปร
ตามท่ีไดกําหนดไว 
แบบจําลองท่ีใชในการศึกษา 

แบบจําลองในการศึกษาจะสรางจากความสัมพันธของปจจัยทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบ ตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนต ดวยวิธีการสรางสมการถดถอยเชิง
เสนพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีแบบจําลองดังน้ี 

AUTOINDEX   =   C + 1INTMLR + 2CEMENT + 3BSI + 

4USEXC 
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โดยท่ี 
AUTOINDEX   หมายถึง ดัชนีราคาหลักทรัพย กลุมยานยนต 
C  หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ของคาคงท่ี 

1 4 หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระแตละตัว 

INTMLR  หมายถึง   อัตราดอกเบ้ีย MLR 

CEMENT หมายถึง   ปริมาณจําหนายปูนซีเมนตในประเทศ  
BSI  หมายถึง   ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ  
USEXC  หมายถึง  อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอสกุลดอลลารสหรัฐ 
4.ผลการวิเคราะหขอมูล 

จากการวิเคราะหขอมูล โดยนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งการวิเคราะหแบงเปนการวิเคราะหการ
ถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรตามดวยตัวแปรอิสระตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป ซึ่งชวยใหการพยากรณมีความ
ถูกตองมากข้ึน และใชการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) เพื่อวิเคราะห
วาตัวแปรอิสระที่สนใจศึกษามีความสัมพันธกันหรือไม 
 

ตารางท่ี 4.1 สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) 

 N Minimum Maximum Mean Std.Deviation 

AUTOINDEX 48 140.86 422.51 288.1538 81.19418 

INTMLR 48 5.85 7.25 6.4758 0.56272 

CEMENT 48 1661.61 2654.56 2162.0031 224.69106 

BSI 48 34.40 55.70 46.4604 5.59984 

USEXC 48 29.830 36.130 32.48177 1.790010 

Valid N (listwise) 48     

จากตารางท่ี 4.1 Descriptive Statistics สามารถสรุปได ดังน้ี 
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 AUTOINDEX มีคาเฉลี่ยอยูที่ 288.1538 จุด มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
81.19418 จุด โดยมีจุดท่ีสูงท่ีสุดเทากับ 422.51 จุดและจุดท่ีต่ําท่ีสุดเทากับ 140.86 จุด 
จํานวนขอมูลที่ใชในการศึกษาทั้งสิ้น 48 ขอมูล 

 INTMLR มีคาเฉลี่ยอยูที่ 6.4758 จุด มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56272 จุด 
โดยมีจุดท่ีสูงท่ีสุดเทากับ 7.25 จุดและจุดท่ีต่ําท่ีสุดเทากับ 5.85 จุด จํานวนขอมูลที่ใช
ในการศึกษาทั้งสิ้น 48 ขอมูล 

 CEMENT มีคาเฉลี่ยอยูที่ 2162.0031จุด มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
224.69106 จุด โดยมีจุดท่ีสูงท่ีสุดเทากับ 2654.56 จุดและจุดท่ีต่ําท่ีสุดเทากับ 1661.61 
จุด จํานวนขอมูลที่ใชในการศึกษาทั้งสิ้น    48 ขอมูล 

 BSI มีคาเฉลี่ยอยูที่ 46.4604 จุด มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.59984 จุด โดย
มีจุดท่ีสูงท่ีสุดเทากับ 55.70 จุดและจุดท่ีต่ําท่ีสุดเทากับ 34.40 จุด จํานวนขอมูลที่ใชใน
การศึกษาท้ังสิ้น 48 ขอมูล 

 USEXC มีคาเฉลี่ยอยูที่ 32.48177 จุด มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.790010 
จุด โดยมีจุดท่ีสูงท่ีสุดเทากับ 36.130 จุดและจุดท่ีต่ําท่ีสุดเทากับ 29.830 จุด จํานวน
ขอมูลที่ใชในการศึกษาท้ังสิ้น    48 ขอมูล 

 

ตารางท่ี 4.2 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

  

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 1321.920 202.106  6.541 .000   

INTMLR 19.614 9.337 .136 2.101 .042 .475 2.106 

CEMENT -.057 .022 -.157 -2.595 .013 .542 1.845 

BSI 4.034 1.363 .278 2.959 .005 .225 4.445 

USEXC -37.725 3.357 -.832 -11.236 .000 .363 2.756 

R = 0.956     R2 = 0.915     S.E.E. = 24.81894    F = 115.004     Sig. = 0.000 

a.Dependent Variable : AUTOINDEX 
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ตารางท่ี 4.3 การวิเคราะหสหสัมพันธ (Multicollinearity) 
Model 

Dimention Eigenvalue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) INTMLR CEMENT BSI USEXC 

1 4.970 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 

2 .020 15.727 .00 .04 .04 .07 .01 

3 .006 28.028 .00 .21 .14 .02 .06 

4 .003 38.066 .00 .13 .82 .27 .02 

5 .000 147.762 1.00 .62 .00 .65 .90 

a. Dependent Variable : AUTOINDEX 
จากผลการวิเคราะหขางตนสามารถแสดงใหเห็นวา ความสัมพันธระหวางตัว

แปรอิสระและตัวแปรตาม มีความสัมพันธกันโดยสงผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุม
ยานยนต 95.6 % (R2 = 0.915) สวนที่เหลือมาจากปจจัยอ่ืน ๆ ซึ่งมีคา Sig = 0.000 และ 
F = 115.004 โดยอัตราดอกเบ้ีย MLR (INTMLR) ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ (BSI) มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนต สําหรับอัตรา
การใชปูนซีเมนตในประเทศ (CEMENT) และ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐ  (USEXC) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับดัชนีราคา
หลักทรัพยกลุมยานยนต 
จากสมการตนแบบ : 

AUTOINDEX   =   C + 1INTMLR + 2CEMENT + 3BSI + 

4USEXC 

สามารถแสดงเปนสมการไดดังน้ี : 
AUTOINDEX   =   1321.920 + 19.614INTMLR - 0.057CEMENT + 

4.034BSI -37.725USEXC 

5.สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

จากการนําเอาขอมูลในอดีตเพื่อมาศึกษา ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอ
ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนตในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทําใหทราบ
ความสัมพันธของปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก อัตราดอกเบี้ย MLR (INTMLR) ปริมาณ
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การจําหนายปูนซีเมนตในประเทศ (CEMENT) ดัชนีความเช่ือม่ันทางธุรกิจ (BSI) 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินสกุลดอลลารสหรัฐ (USEXC)  ที่มีผลกระทบตอดัชนี
ราคาหลักทรัพยกลุมยานยนต (AUTOINDEX) ซึ่งวัตถุประสงคในการศึกษาคร้ังน้ี 
เพื่อใหนักลงทุนหรือผูที่สนใจสามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยกลุมยานยนต เพื่อชวยลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
ลงทุน  และใหไดผลตอบแทนที่คุมคาจากการลงทุน รวมท้ังจะไดนําขอมูลที่ไดจาก
การศึกษามาเปนพ้ืนฐานในการวิเคราะหเปรียบเทียบกับกลุมอุตสาหกรรมในหมวด
อ่ืน ๆ ที่นักลงทุนสนใจ 

การศึกษาในคร้ังน้ีไดใชขอมูลในอดีต (Secondary Data) โดยใชขอมูลทุติย
ภูมิเปนรายเดือน ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2554 รวม
ระยะเวลา 48 เดือน มาเปนขอมูลในการศึกษาทิศทางการเคลื่อนไหวของดัชนีราคา
หลักทรัพยกลุมยานยนต โดยกําหนดใหตัวแปรอิสระ ไดแก ไดแก อัตราดอกเบ้ีย 
MLR (INTMLR) ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตในประเทศ (CEMENT) ดัชนีความ
เช่ือมั่นทางธุรกิจ (BSI) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินสกุลดอลลารสหรัฐ (USEXC)  
สําหรับตัวแปรตาม ไดแก ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนต (AUTOINDEX) ซึ่งได
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของ ตัวแปรตามดวยตัวแปรอิสระตั้งแต 2 ตัว
ขึ้นไป โดยมีรูปแบบของสมการ ดังน้ี 

 AUTOINDEX   =   C + 1INTMLR + 2CEMENT + 3BSI + 

4USEXC 

สรุปผลการวิจัย 

ที่ระดับนัยสําคัญคา Sigไมเกิน 0.05  พบวาคา Sig = 0.000 และความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธกันคอนขางสูง โดยปจจัยทางเศรษฐกิจ
สามารถสงผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนต ในระดับ 95.6 % โดยมีคา 
R2 = 0.915 สวนที่เหลือมาจากปจจัยอ่ืน ๆ 4.4 % ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธของ
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ไดดังน้ี 
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ตารางท่ี 5.1 Correlation Analysis 

 INTMLR CEMENT BCI USEXC 

AUTOINDEX + - + - 

 

ขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเปนการศึกษาถึงปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบ
ตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมยานยนตในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นักลงทุน
ควรใชตัวแปรหลาย ๆ ตัวแปรเพื่อประกอบการตัดสินใจ รูปแบบสมการท่ีไดจะมี
ความเหมาะสม และจะเปนประโยชนแกนักลงทุนหรือผูที่สนใจในการใชเปน
แนวทางประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยกลุมยานยนต รวมท้ังชวยลดความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดจากการลงทุน และทําใหไดผลตอบแทนท่ีคุมคาจากการลงทุน ซึ่งใน
ความเปนจริงยังมีปจจัยทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุม
ยานยนตในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งสามารถนําปจจัยเหลาน้ันมา
วิเคราะหหาสมการที่เหมาะสมขึ้นมาใหมได  
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะปจจัยทางเศรษฐกิจเพียง 4 ตัว 
ไดแก อัตราดอกเบี้ย MLR (INTMLR) ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตในประเทศ 

(CEMENT) ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินสกุล
ดอลลารสหรัฐ (USEXC) ดังน้ันสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป ผูวิจัยขอเสนอแนะวา
ควรศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนปจจัยทางดานการเมือง ปจจัยทางดาน
นักลงทุนตางชาติ วิธีการประเมินหลักทรัพย บทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยตาง ๆ 
เพื่อใชเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยกลุมยานยนต รวมท้ังจะ
ชวยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน และทําใหไดผลตอบแทนที่คุมคาจากการ
ลงทุนตอไปในอนาคต 
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บริษัท ไอ อาร เอส จํากัด, taladhoon.com. แนวความคิดเก่ียวกับการวิเคราะห
หลักทรัพยโดยใชปจจัยพื้นฐาน . ขอมูลออนไลน , เขาถึงไดจาก
http://www.taladhoon.com/main/library/8-2009-09-26-07-10-15/27-2009-

09-26-07-17-56.html 
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วิกิพีเดีย สารุนุกรมเสรี, ความรูทั่วไปเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย. ขอมูลออนไลน, 
เขาถึงไดจาก 
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A

B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8
%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%
B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0
%B8%97%E0%B8%A2 

สํานักงานบัญชี ชัวรแทค แอคเคานติ้ง, แนวความคิดเก่ียวกับผลตอบแทน. ขอมูล
ออนไลน, เขาถึงไดจาก 

              http://www.suretax-accounting.com/articles/investment/2 6 6 -2 0 1 0 -1 1 -2 5 -2 3 -5 9 -
48.html 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย    จํากัด 

(มหาชน) (KTC) ของผูถือบัตรในเขตกรุงเทพมหานคร 
(FACTORS INFLUENCING THE DECISION TO USE A CREDIT CARD 

KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED 

(KTC)CARDHOLDERS     IN BANGKOK) 
                           ชลาลัย เจติยวรรณ1 กิตติพันธ คงสวัสดิเกียรติ2 

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

                                                             บทคัดยอ  

วัตถุประสงคของการศึกษาคนควาอิสระเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจใชบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด(มหาชน)(KTC) ของผูถือบัตรใน
เขตกรุงเทพมหานคร (1) เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคลของผูถือบัตรที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจใชบัตรเครดิต KTC ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ใชบัตรเครดิตของผูถือบัตรที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตรเครดิต KTC ในเขต
กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตร
เครดิต KTC ของผูถือบัตรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 การวิจัยครั้งน้ี ประชากรท่ีศึกษา คือ ผูถือบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) (KTC) ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จาก ผูถือบัตรเครดิต KTC ประเภทบัตร
หลักตั้งแต 1 ใบข้ึนไป และเคยใชบริการสาขา KTC TOUCH ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยสุมกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 400 คน เพื่อทําการวิเคราะหขอมูล ทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม  

_____________________________________________________ 
 1 นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยรังสิต 
 2 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิต 
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คาสถิติที่ใชในเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คร้ังน้ี คือ แบบสอบถามปลายปด และการ
วิเคราะหขอมูลคร้ังน้ีใชโปรแกรมสําเร็จเชิงสถิติดําเนินการ  วิเคราะหโดยใชคาสถิติ
ตามลักษณะของขอมูลคือการใชสถิติเชิงบรรยาย 
 1. จากการศึกษาวิจัยดานปจจัยสวนบุคคลพบวา ปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพล
ในการตัดสินใจใชบัตรเครดิต คือ ปจจัยดานอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอ
เดือน 

 2. จากการศึกษาวิจัยดานพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตพบวา  พฤติกรรมที่มี
อิทธิพลในการตัดสินใจใชบัตรเครดิต คือ จํานวนบัตรท่ีถือครอง และความถี่ในการ
ใชบัตร 

 3. จากการศึกษาวิจัยดานสวนประสมทางการตลาดพบวา  สวนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใชบัตรเครดิต คือ ผลิตภัณฑ และการสงเสริม
การตลาด 

คําสําคัญ : บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด(มหาชน)(KTC) 
 

Abstract 
The purposes of this independent study the factors influencing the decision 

to use a credit card  Krung Thai Card Co.,Ltd.(Public)(KTC)of cardholders in 

Bangkok (1) investigate demographic relationship influencing decision to use KTC 

credit cards, (2) examine the relationship between behaviors of using credit card and 

decision to use KTC credit cards and (3) explore relationship of marketing mix 

affecting decision to use KTC credit cards. 

The samples of this study include KTC credit cardholders living in 

Bangkok area. Purposing sampling was conducted to filter various types of 

population. Therefore, 400 respondents were chosen from customers who hold at 

least one KTC credit card and used to visit KTC TOUCH branch in Bangkok 

Metropolitan. Close ended questionnaires were applied as research tool to collect 
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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. Demographic factors that have an effect decisions to use KTC credit 

cards are age distribution, education level, occupation, and monthly incomes. 

 2. Behavioral factors that have an effect decisions to use KTC credit cards 

are number of credit cards holding and frequency of using credit cards. 

 3. Marketing mix factors that have an effect decisions to use KTC credit 

cards are product and promotion. 

KEYWORDS : KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

1.บทนํา 
วิถีการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ของผูบริโภคในปจจุบันการใชจายของ

ผูบริโภคทั่วโลกนิยมใชบัตรเครดิตเปนทางเลือกในการชําระคาสินคาและบริการใน
ชีวิตประจําวันมากข้ึน จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑดานการเงินที่อํานวยความสะดวก
คลองตัวไดอยางครบวงจร เพื่อตอบสนองวิถีการดําเนินชีวิตของผูบริโภค หากถามวา
มีบัตรเครดิตกันแลวหรือยังเช่ือไดวาคําตอบคือสวนใหญมีแลวและอาจมีมากกวาหน่ึง
บัตร อยางไรก็ตามยังมีขอสงสัยวาบัตรเครดิตท่ีถืออยูนั้นตรงกับวิถีการดําเนินชีวิต
ของผูบริโภคแลวหรือยัง จากปญหาสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ราคานํ้ามันยังคงสูงข้ึน
อยางตอเนื่อง ภาวะเงินเฟอสงผลกระทบตอระดับราคาสินคาอุปโภคและบริโภคให
ปรับตัวสูงข้ึน มีผลกระทบตอคาครองชีพที่สูงข้ึนขณะท่ีรายไดเทาเดิม สําหรับผูที่มี
บัตรเครดิตซึ่งมีอํานาจการใชจายไดทันทีจะตัดสินใจใชจายไดงายข้ึน เปนการใชเงิน
ในอนาคตซ่ึงไมรูวารายไดในอนาคตจะเพียงพอชําระคืนไดหรือไม เพราะบัตรเครดิต
สามารถชวยใหผูถือมีความสะดวกคลองตัวในการใชจายแทนเงินสดโดยไมตองกังวล
ถึงการพกเงินสดติดตัวเปนจํานวนมากหรือสถานการณที่ตองใชจายมากกวาเงินสดท่ี
เตรียมมามีความปลอดภัย รวมถึงสิทธิประโยชนจากการใชจายผานบัตรเครดิต การได
สวนลด การไดคะแนนสะสม ดังน้ัน วิถีการดําเนินชีวิตของผูบริโภคในปจจุบันกับ
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การใชจายผานบัตรเครดิตจึงไดรับความนิยมอยางแพรหลายและมีแนวโนมสูงข้ึน
อยางตอเนื่อง โดยคาดวางานวิจัยนี้จะสามารถบอกถึงปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจใชบัตรเครดิต KTC เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ี
แทจริงของสมาชิกบัตรเครดิต KTC (we write the stories)  

ธุรกิจบัตรเครดิตมีรายไดหลักจากดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม จึงเปนธุรกิจที่
สถาบันการเงินตางๆ ใหความสนใจเขามาลงทุนแขงขันกันโดยใชกลยุทธการตลาด
เพื่อแยงชิงสวนแบงตลาด ไดแก การฟรีคาธรรมเนียมสมาชิกตลอดชีพ การใหของ
รางวัล  การใหคะแนนสะสมสูงข้ึน การใหสวนลดและสิทธิพิเศษ เพื่อเจาะตลาดเพ่ิม
จํานวนสมาชิกบัตรเครดิตใหสูงข้ึน เปนการขยายฐานบัตรเครดิตอยางตอเน่ือง 

วัตถุประสงคในการวิจัย  

1.เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคลของผูถือบัตรที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตรเครดิต 
KTC ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของผูถือบัตรท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช
บัตรเครดิต KTC ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตรเครดิต KTC ของผู
ถือบัตรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ลักษณะสวนบุคคลของผูถือบัตรแตกตางกันจะตัดสินใจใชบัตร
เครดิต KTC ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

2. พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของผูถือบัตรมีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจใชบัตรเครดิต KTC ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจใชบัตรเครดิต 
KTC ในเขตกรุงเทพมหานครการ 

ขอบเขตการวิจัย 

1.  ขอบเขตดานประชากรศาสตร ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูถือบัตรเครดิต 

KTC ในเขตกรุงเทพมหานคร ประเภทบัตรหลักตั้งแต 1 ใบขึ้นไป  
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2.  ขอบเขตดานเนื้อหา จะทําการศึกษาในสวนที่เปนปจจัยทางประชากรศาสตร ปจจัย
สวนประสมทางการตลาดวามีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใชบัตรเครดิตของผู
ถือบัตรเครดิต KTC ในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม 
3.ขอบเขตดานตัวแปรศึกษา   จะทําการศึกษาวิจัยเฉพาะตัวแปรที่สําคัญ คือ ตัวแปร
อิสระ ในท่ีนี้จะประกอบดวยตัวแปรที่เกี่ยวกับปจจัยทางประชากรศาสตร เพศ ,อายุ,

ระดับการศึกษา,อาชีพ,  รายได 
3.1 ตัวแปรที่เกี่ยวกับปจจัยทางดานพฤติกรรม ความตองการใชบัตรเครดิต,ความ

คาดหวังในประโยชนของบัตรเครดิต,จํานวนบัตรเครดิตท่ีถือครอง,ความถี่
ในการใชบัตรเครดิตมประเภทสินคาและบริการท่ีใชบัตรเครดิต 

3.2 ตัวแปรที่เกี่ยวกับปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑดาน
ราคา,ดานสถานท่ี,ดานการสงเสริมการตลาด 

3.3 ตัวแปรตาม ในท่ีนี้จะประกอบดวย การตัดสินใจใชบัตรเครดิตของผูถือบัตร 

              เครดิต KTC ในเขตกรุงเทพมหานคร  

กรอบแนวความคิด  

 ตัวแปรอิสระ                                                                       ตวัแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
- ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต (KTC) บริษัท บัตรกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) ของผูถือบัตรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปจจัยลักษณะสวนบุคคล 

ปจจัยพฤติกรรมของ
ผูบริโภค 

ปจจัยสวนผสมทาง
การตลาด 

การตัดสินใจใช
บัตรเครดิตของผู
ถือบัตรเครดิต 
KTC ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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 - ทําใหทราบถึงปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตร
เครดิต  (KTC) บริษัท  บัตรกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน) ของผูถือบัตรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

- ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคจากการใชบัตรเครดิต (KTC) บริษัท 
บัตร 

กรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ของผูถือบัตรในเขตกรุงเทพมหานคร 

- เพื่อผูบริหารองคการนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาวางแผน
กลยุทธทางการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันของบริษัท บัตรกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) (KTC) เพิ่มศักยภาพในการแขงขันและรักษาความเปนผูนําของธุรกิจ
บัตรเครดิตในประเทศไทย 

- เพ่ือเปนประโยชนแกผูที่สนใจท่ีจะศึกษาคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตรเครดิตตอไป 

2.แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
- แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

- การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

- โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 

- แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการการตัดสินใจซื้อ 

- แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (4Ps) 

ฟลิป ค็อตเลอร (1997) กลาววา พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค หมายถึง
พฤติกรรมการซื้อขายผูบริโภคคนสุดทาย ไมวาจะเปนบุคคลหรือครัวเรือนที่ทําการ
ซื้อสินคาและบริการสําหรับการบริโภคสวนตัว แตกอนที่จะรูถึงพฤติกรรมการซื้อ
ของผูบริโภคเราควรทําความเขาใจกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

Kurtz (2008) การตลาด หมายถึง กระบวนการสราง สื่อสาร และสงมอบ
คุณคาสูลูกคา รวมท้ังการบริหารความสัมพันธกับลูกคาเพ่ือสรางประโยชนกับองคกร
และผูมีสวนไดสวนเสีย  Kurtz (2008) สวนประสมทางการตลาด หมายถึง การ
ผสมผสาน 4 กลยุทธประกอบดวยผลิตภัณฑ กการกําหนดราคา ชองทางการจัด
จําหนาย  และการสงเสริมการตลาด   เพื่อกําหนดความตองการและความชื่นชอบ 
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ในตลาดเปาหมายผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ทัศญวรรณ เจยทอง (2546) ไดศึกษาการใชบัตรเครดิตธนาคาร
พาณิชยไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปจจัยสําคัญที่ผูบริโภคคํานึงถึงในการ
สมัครและการใชจายผานบัตรเครดิตธนาคารพาณิชยไทย 

ปรางทอง สุวิสิษฐ (2546) ไดศึกษาปจจัยที่ผลกระทบตอพฤติกรรม
ของผูถือบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย: ศึกษาเฉพาะผูมาใชบริการท่ีธนาคารกสิกร
ไทย สาขาบางซื่อ ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การใชบัตรเครดิต 

ฤดี  เสริมสวาง  (2548) ไดศึกษาปจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการใชของลูกคาบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย  (KTC) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง 

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (2551) 
ไดศึกษาพฤติกรรมการชําระคาบัตรเครดิต ผลการศึกษา พบวา ผูใชบัตรเครดิตสวน
ใหญมีการชําระยอดคางบัตรเครดิตแบบเต็มจํานวน รอยละ 50.5 

วนนันท เตมีศักดิ์ (2550) ไดศึกษาพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของ
ผูใชบริการธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา 
พบวา บัตรเครดิตท่ีไมไดออกโดยธนาคารพาณิชยสวนใหญถือครองบัตร KTC และ
บัตรที่ออกโดยธนาคารพาณิชยสวนใหญถือครองบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย โดย
กลุมผูที่มีบัตรเครดิต KTC สวนใหญถือครองบัตรจํานวน 2 บัตร ผูที่มีบัตรเครดิต
อ่ืนๆ ถือครองบัตรจํานวน 1 บัตร สวนใหญไดรับวงเงินสูงสุดในชวง 10,000-50,000 

บาท 

สุทธิเกียรติ ไตรรัตนาพรกุล (2551) ไดศึกษาปจจัยดานผลิตภัณฑ 
การสงเสริมการขาย และคุณคาตราสินคา ที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต
ธนาคารกสิกรไทยของผูถือบัตรในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษา พบวาการศึกษา
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ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน ที่
แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย 

3.แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ี  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey Research)โดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสนิใจใชบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTC) ของผูถือบัตร
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบงการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง ดังน้ี 

1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูถือบัตร
เครดิต KTC ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามตอบดวยตนเอง (Self-

Administered Questionnaire)  

2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยผูวิจัยคนควาขอมูลจากเอกสาร รายงาน
ประจําปของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) รายงานวิจัยเก่ียวกับธุรกิจบัตร
เครดิต ตลอดจน 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การวิจัยคร้ังน้ี ประชากรที่ศึกษา คือ ผูถือบัตรเครดิตบริษัท บัตรกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) (KTC) ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ประเภทบัตรหลักตั้งแต 1 

ใบข้ึนไปจากจํานวนประชากรท่ีเปนสมาชิกบัตรเครดิต KTC ในเขตกรุงเทพมหานคร 
รวมท้ังสิ้น1,763,514บัตร (บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน), 31 ธันวาคม 2554) 

ในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง เนื่องจากทราบจํานวนประชาชนท่ีศึกษาผูวิจัย
จึงใชวิธีการคํานวณกลุมตัวอยางโดยการเปดตาราง Taro Yamane ที่ระดับความ
เช่ือมั่นรอยละ 95 ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 400 ราย โดยผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จาก        ผูถือบัตรเครดิต KTC ประเภทบัตรหลัก
ตั้งแต 1 ใบข้ึนไป และเคยใชบริการสาขา KTC TOUCH ในเขตกรุงเทพมหานคร จุด
บริการ KTC Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร 21แหง 
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เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม  ขอมูล
ในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.4.1 ศึกษา เอกสารและงานวิจัย ท่ี เกี่ ยวของ เพื่อ กําหนดโครงร าง
แบบสอบถาม และเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามตามประเด็นที่สําคัญของ
ความมุงหมายท่ี   ตองการวัด 

3.4.2 การกําหนดรูปแบบของคําถาม โดยแบงเน้ือหาของคําถามออกเปน 4 
สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเปนคําถาม
ปลายปด (Close-Ended Question) ใหผูตอบเลือกเพียงคําตอบเดียว จํานวน 5 ขอ  

สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับขอมูลทางดานพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต KTC 

เปนคําถามปลายปด (Close-Ended Question)  ใหผูตอบเลือกเพียงคําตอบเดียว 
จํานวน 5 ขอ                    

สวนที่ 3 คําถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ในการตัดสินใจใชบัตรเครดิต KTC เปนคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด แบงเปน 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่
บริการ และดานการสงเสริมการขาย  

คําถามในสวนนี้ เปนคําถามที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา ซึ่ง
แตละขอมีใหแสดงความคิดเห็น 11 ระดับ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มี 20 ขอ  

สวนท่ี 4 คําถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจใชบัตรเครดิรดิต 
KTC  

คําถามในสวนนี้ เปนคําถามที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา ซึ่ง
แตละขอมีใหแสดงความคิดเห็น 11 ระดับ มี 5 ขอ  
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การประมวลผล และการวิเคราะหขอมูล 

การประมวลผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยคาสถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

- สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายลักษณะของขอมูลดวย 

- สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อการทดสอบความสัมพันธตาม
สมมติฐานดังน้ี 

1.การทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการตัดสินใจใชบัตร
เครดิต KTC ใชคาสถิติ t (t-Test) ในการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสอง
กลุม และใชคาสถิติ F (One-way ANOVA) เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ 1 

2.การทดสอบความแตกตางระหวาง พฤติกรรมการใชบัตรกับการตัดสินใจ
ใชบัตรเครดิต KTC ใชคาสถิติ t (t-Test) ในการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย
สองกลุม และใชคาสถิติ F (One-way ANOVA) เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ 2 

3.การทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยการตลาดกับการตัดสินใจใชบัตร
เครดิต KTC ใชคาสถิติt (t-Test) ในการวิเคราะหสมการถดถอย (Regression 
Analysis)เพื่อวัดความสัมพันธระหวางตัวแปร ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานขอ 3 

4.ผลการวเิคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลประชากรท่ีศึกษา คือ ผูถือบัตรเครดิตบริษัท บัตรกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) (KTC) ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ประเภทบัตรหลักตั้งแต 1 

ใบข้ึนไปจากจํานวนประชากรท่ีเปนสมาชิกบัตรเครดิต KTC ในเขตกรุงเทพมหานคร 
รวมท้ังสิ้น1,763,514บัตร (บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน), 31 ธันวาคม 2554) 

ในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง เนื่องจากทราบจํานวนประชาชนท่ี
ศึกษาผูวิจัยจึงใชวิธีการคํานวณกลุมตัวอยางโดยการเปดตาราง Taro Yamane ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 400 ราย โดยผูวิจัยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากผูถือบัตรเครดิต KTC ประเภท
บัตรหลักต้ังแต 1 ใบข้ึนไป  และเคยใชบริการสาขา  KTC TOUCH ในเขต
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กรุงเทพมหานคร จุดบริการ KTC Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร 21 แหง เพื่อ
วิเคราะหวาตัวแปรอิสระที่ตัดสินใจใชบัตรเครดิต KTC มีความสัมพันธกันหรือไม 
4.1 การวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของผูถือบัตรแตกตางกันจะตัดสินใจใชบัตร
เครดิต KTC ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

เพศไมมีแตกตางตอการตัดสินใจใช  บัตรเครดิตตามนัยสําคัญ     ทางสถิติที่ 
ระดับ 0.05 

อายุ 50 ปขึ้นไป มีระดับการตัดสินใจใชับัตรเครดิต KTC สูงสุด 

อายุตั้งแต 20-29 ป มีระดับการตัดสินใจใชับัตรเครดิต KTC ต่ําสุด 

ระดับการศึกษาตํ่ากวา โดยกลุมท่ีมีะดับการศึกษาปริญญาโท มีระดับการ
ตัดสินใจใชับัตรเครดิต KTC สูงสุด และกลุมท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มี
ระดับการตัดสินใจใชับัตรเครดิต KTC ต่ําสุด 

อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว มีระดับการตัดสินใจใชับัตรเครดิต KTC สูงสุด 
และกลุมนักศึกษา มีระดับการตัดสินใจใชับัตรเครดิต KTC ต่ําสุด 

รายไดตั้งแต 65,000 บาทขึ้นไป เปนกลุมท่ีมีระดบัการตัดสินใจใชับัตรเครดิต 
KTC สูงสุด และกลุมท่ีมีรายไดตั้งแต 15,000 ถึง 24,999 บาท เปนกลุมท่ีมีระดับการ
ตัดสินใจ ใชับัตรเครดิต KTC ต่ําสุด 
4.2 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของผูถือบัตรมีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจใชบัตรเครดิต KTC ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความตองการใชับัตรเครดิตไมมีความสัมพันธกับระดับการตัดสินใจใชับัตร
เครดิตตามนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ความคาดหวังในประโยชนของบัตรเคริตไมมีความสัมพันธกับระดับการ
ตัดสินใจใชับัตรเครดิตตามนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จํานวนบัตรเครดิตท่ีถือครองมีความสัมพันธกับระดับการตัดสินใจใชบัตร
เครดิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ความถี่ในการใชับัตรเครดิตมีความสัมพันธกับระดับการตัดสินใจใชบัตร
เครดิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



175

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

ประเภทสินคาและบริการไมมีความสัมพันธกับระดับการตัดสินใจใชับัตร
เครดิตตามนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.3 ผลการวิเคราะหปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจใชบัตรเครดิต 
KTC ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธตอระดับการตัดสินใจใชับัตร
เครดิตสูงสุดคือ ดานรายการสงเสริมการขาย และ รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ โดย
ทั้งสองปจจัยมีความสัมพันธตอระดับการตัดสินใจใชบัตรเครดิต KTC อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ทั้งน้ี สวนประสมทางการตลาดในดานราคา และดาน
สถานท่ี ไมมีความสัมพันธตอระดับการตัดสินใจใชับัตรเครดิต KTC ตามนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5.สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

5.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

จากการวิจัยขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง สามารถสรุปไดดังดังน้ี 

จําแนกตามเพศ พบวา ผุตอบแบบสอบถามเปนเปนหญิง จํานวน 258 ราย คิด
เปนรอยละ 64.5  จําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม เมื่อพิจารณาตามอายุ
พบวาอายุ 30 – 39 ป จํานวน 193 ราย คิดเปนรอยละ 48.3 จําแนกตามระดับการศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับปริญญาตรี กลาวคือ มีอยู 254 ราย คิด
เปนรอยละ 63.5 จําแนกตามลักษณะอาชีพพบวา ผตอบแบบสอบถาม มีอาชีพ  สวน
ใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 307 จําแนกตามรายได พบวา ผูตอบ
แบบสอบถาม มีรายได 15,000 – 24,999 บาท มีอยู 121 ราย คิดเปนรอยละ 30.3  

5.2 ปจจัยดานพฤติกรรม 

จากการวิจัย ปจจัยดานพฤติกรรมสามารถสรุปผลไดดังน้ี 

ผลการวิจัยพบวา พบวาพฤติกรรมดานความตองการใชับัตรเครดิตสวนใหญ
เพื่อซื้อสินคาบริการ จํานวน 263 ราย คิดเปนรอยละ 65.8 เมื่อพิจารณาดานความ
คาดหวังในประโยชนของบัตรเครดิต พบวา สวนใหญคาดหวังดานผลิตภัณฑและ
บริการตอบสนองรูปแบบการใชัชีวิตจํานวน 179 ราย คิดเปนรอยละ 44.8 เมื่อ
พิจารณาจํานวนบัตรเครดิตท่ีถือครอง พบวา สวนใหญ  ถือครองมากกวา 4 บัตร 
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จํานวน 130 ราย คิดเปนรอยละ 32.5เมื่อพิจารณาดานความถี่ในการใชับัตรเครดิต 
พบวา ใชบัตรเครดิตนอยกวา 5 คร้ังตอเดือน จํานวน 236 ราย คิดเปนรอยละ 59 .0 

เมื่อพิจารณาถึงประเภทสินคาท่ีใชบัตรเครดิตในการชําระเปนหลัก พบวา สวนใหญ
ใชชําระท่ีรานอาหารจํานวน 119 ราย คิดเปนรอยละ 29.8  
5.3 ปจจัยดานสวนประสมการตลาด 

จากการวิจัย ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดสรุปผลไดดังน้ี 

จากผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ
โดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตัวอยางใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด คือ  สิทธิ
พิเศษตามความตองการ  ,ดานราคา  ตัวอยางใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด คือ ฟรี
คาธรรมเนียม  , ดานชองทางการจัดจําหนาย  ตัวอยางใหความสําคัญในระดับมาก
ที่สุด คือ ความสะดวกสบายของสาขา KTC ,ดานการสงเสริมการขาย พบวาตัวอยาง
ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด คือ การไดสวนลดและสิทธิพิเศษ   

5.4  ระดับการตัดสินใจใชบัตรเครดิต 

ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีระดับการตัดสินใจ โดยรวมอยูในระดับ 0-

10 โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 7.49-7.58     เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ระดับการ
ตัดสินใจใชบัตรเครดิตในระดับมากสุด  คือ  พกบัตรเครดิต KTC เพื่อใชบริการเปน
ประจํา  มีคาเฉลี่ยเทากับ  7.58 เลือกใชบัตรเครดิต KTC มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 
7.55  เลือกใชบัตรเครดิต KTC อยางสมํ่าเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.50 เลือกใชบัตร
เครดิต KTC มากกวาบัตรเครดิตอ่ืนๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.49 และหากเลือกพกไดใบ
เดียวจะเลือกพกบัตรเครดิต KTC มีคาเฉลี่ยเทากับ  7.47  

 ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
- สําหรับผูประกอบการดานบัตรเครดิต จะพบวา  ผูถือบัตรเครดิตให

ความสําคัญกับผลิตภัณฑ และการสงเสริมการตลาด โดยเร่ืองผลิตภัณฑนั้น ลูกคาให
ความสําคัญกับความปลอดภัย และสิทธิประโยชนเปนอยางมาก ดังน้ัน ผูประกอบการ
จะตองทําการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ อยูตลอดเวลา เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยและ
ตอบสนองไลฟสไตลของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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- สําหรับการทําการตลาดน้ัน ผลการวิจัยพบวา กลุมผูมีอายุนอยมีระดับการ
ตัดสินใจใชบัตรเครดิต KTC ที่ต่ํา ซึ่งกลุมดังกลาว แมปจจุบันจะมีกําลังซื้อไมสูงมาก
นัก แตมีศักยภาพสูง จึงยังเปนชองวางสําหรับผูประกอบการที่จะทําการศึกษาวิจัยใน
เชิงลึกกับลูกคากลุมน้ีเพื่อใหหันมาเลือกใชบัตรเครดิต KTC  

- การสงเสริมการตลาดเปนปจจัยสําคัญที่สุดท่ีทําใหลูกคาตัดสินใจใชบัตร
เครดิต KTC ดังน้ัน ผูประกอบการตองทําการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดอยูเสมอ 
เนื่องจากผลการวิจัยพบวา ลูกคามักจะใชบัตรเครดิตในการชําระคาสินคาบริการท่ี
ภัตตาคารรานอาหาร รองลงมา คือ สินคาแฟชั่นเคร่ืองประดับ และเติมนํ้ามัน ดังน้ัน 
ผูประกอบการควรจะจัดทํารายการสงเสริมการขายรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจในดาน
ดังกลาวเพื่อสิทธิประโยชนที่ตรงตามความตองการของลูกคา 

ขอเสนอแนะคร้ังตอไป 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยไดทําการศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางท่ีเปนผูใชเครดิต 

KTC เทาน้ัน ดังน้ันผูที่จะศึกษาคร้ังตอไปควรจะศึกษาในสวนของผูถือบัตรเครดิต
ของผูใหบริการรายอ่ืน 

ควรมีการศึกษาลงในรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดท่ีเหมาะสมตอผูใช
บัตรเครดิต เชน รูปแบบรายการสงเสริมการขายที่ผูใชบัตรเครดิตตองการ เพื่อจะได
นํามาจัดทําขอเสนอแนะในการเลือกใชกลยุทธการตลาดสําหรับผูใหบริการบัตร
เครดิตเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชบัตรไดอยางถูกตอง 

สําหรับผูที่จะศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาในสวนของผูบริโภคท่ีอยูตางจังหวัด 
เพื่อที่จะไดนํามาเปนสวนประกอบในการดําเนินกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตไดทั่วประเทศ 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร   

(FACTORS INFLUENCING DECISION MAKING IN BUYING 

          SHOWER CREAM OF WOMEN IN BANGKOK) 

          หทัยทิพย เจติยวรรณ1    กิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ 2 
                      ----------------------------------------------------------------  

บทคัดยอ 
การศึกษาค ร้ัง น้ีมี วั ตถุประสงค เพื่ อศึ กษาถึ ง อิทธิพลของลั กษณะ

ประชากรศาสตรและพฤติกรรมการซื้อครีมอาบนํ้าท่ีมีตอการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้า
ของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครและเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางสวน
ประสมทางการตลาดและการ ตัดสินใจซื้ อค รีมอาบ นํ้าของ ผูหญิงในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางท่ีเปนผูหญิง
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุระหวาง 21 – 45 ป โดยมีประสบการณการซื้อและใช
ครีมอาบนํ้ามากอน จํานวน 400 คน และใชสถิติตางๆ ประกอบดวย คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-Test และ MRA สําหรับวิเคราะหขอมูล ซึ่ง
ทําการศึกษาระหวาง   เดือนธันวาคม2554 ถึงเดือนมีนาคม2555  

 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 31-35 ป มีการศึกษา
อยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีสถานภาพสมรส มีรายได
สวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว
ระหวาง 5-6 คน มีพฤติกรรมการซื้อครีมอาบนํ้าโดยมีสาเหตุในการซื้อเพราะใชงาย
หรือสะดวก ตรายี่หอที่ซื้อประจํา คือ โพรเทคส 
_______________________________________________________ 

 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2  อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิต 
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ซื้อครีมอาบนํ้าท่ีมีคุณสมบัติโดยมีมอยซเจอไรเซอร ขนาดแบบเติม  500 มล. จํานวน 
2 ขวดตอคร้ัง มีความถี่ทุกเดือน จากไฮเปอรมารเก็ตเทสโก โลตัส เน่ืองจากความเคย
ชินหรือไปเปนประจํา และไดรับสื่อจากโทรทัศน โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
เก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้า 
ใหความสําคัญมากท่ีสุดในดานผลิตภัณฑกับปจจัยดานสรรพคุณของครีมอาบนํ้า ใน
ดานราคากับปจจัยดานความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ ในดานชองทางการจัด
จําหนาย กับปจจัยดานสินคาวางจําหนายในหลายแหลงกระจายท่ัวไป และในดานการ
สงเสริมการตลาด กับปจจัยดานการโฆษณาผานสื่อประเภทตางๆ สําหรับการ
ตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานการเปรียบเทียบขอมูล
ตางๆ เกี่ยวกับครีมอาบนํ้าท่ีเปนทางเลือก สําหรับการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทุก
ปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ
สมรส รายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือนและ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และ
พฤติกรรมการซื้อครีมอาบนํ้า ไดแก สาเหตุที่ซื้อ ตราย่ีหอที่ซื้อประจํา คุณสมบัติของ
ครีมอาบนํ้าท่ีซื้อ ขนาดบรรจุภัณฑที่ซื้อ จํานวนครีมอาบนํ้าท่ีซื้อ ความถี่ในการซื้อ 
สถานท่ีซื้อ และเหตุผลในการเลือกแหลงท่ีซื้อที่แตกตางกัน  มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครในทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยแหลงหรือสื่อที่ไดรับที่แตกตางกัน  มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ยกเวน ปจจัยดานการแสวงหาขอมูลที่เกี่ยวกับครีม
อาบนํ้าและการเปรียบเทียบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับครีมอาบนํ้าท่ีเปนทางเลือก 
นอกจากน้ี พบวา สวนประสมทางการตลาดสวนใหญ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
และดานชองทางการจัดจําหนาย    มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของ
ผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตดานการ
สงเสริมการตลาด ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
คําสําคัญ   : ครีมอาบนํ้า, การตัดสินใจซื้อ 
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Abstract 

The Objectives of this study are to study influence of factors of 

demography and shower cream buying behavior on buying decision of women in 

Bangkok and study relationship between marketing mix or 4Ps and their buying 

decision.  It used questionnaire to collect data from four hundred women who have 

age in range between 21-45 years and experience in buying and using the shower 

cream.  Relating statistic issues consist of percentage, mean, standard deviation, F-

Test, and MRA for data analysis. Study duration is December 2011 till April 2012.   

The findings show most of respondents are in age range between 31-35 

years; graduated in bachelor’s degree; are an employee of private firm; got married; 

earn monthly income in range between 10,001-15,000 baht in average; have family 

members between 5-6 persons; buy the shower cream because of easy and 

convenient usage; prefer Protex brand and qualifications with moisturizer; like to 

buy the product with size of 500 ml. and two bottle for each purchase from Tesco 

Lotus Hypermarket  due to their familiarity.  They get relating information from TV 

the most.  For their comments on marketing mix, they focus on property of the 

product for P1, suitable price matching with its quality for P2, distribution channels 

spreading in various areas for P3, and advertisement on various types of media for 

P4.  This also includes data comparison for making decision.  For testing 

hypothesis, age educational level, career, marital status,  average personal income 

per month, number of family members, buying reason, favorite brand, property of 

shower cream, preferable size, buying quantity, buying frequency, buying place and 

reason to select the buying place have influence on all factors of decision making of 

women in Bangkok in buying shower cream while source or media of relating 

information has influence on most of the factors, excluding data searching and 

evaluation at significant level of 0.05.  Moreover, most of marketing mix – product 
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(P1), price (P2), and place (P3) have relationship with their decision making in 

buying the product but promotion (P4) have not had at significant level of 0.05. 

KEYWORDS  : SHOWER CREAM, DECISION MAKING  

1. บทนํา 
ผูหญิงกับความงามเปนของคูกัน  ความงามไมเพียงแตเปนเสนหดึงดูดใจ แต

ยังมีสวนชวยสรางเสริมความม่ันใจอีกดวย อาจกลาวไดวาผูหญิงสวนใหญไมวาจะอยู
ในยุคใดสมัยใดก็มักจะใหความสําคัญกับความงามมาเปนอันดับแรกเสมอ  รวมไปถึง
การดูแลรักษาเรือนกายใหมีผิวพรรณเปลงปลั่งผุดผองอยูเสมอดวย เนื่องจากสภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป ฝุนละอองและมลพิษ รวมท้ังลักษณะภูมิอากาศแบบรอนช้ืน
ของประเทศ ทําใหเกิดเหง่ือไคลตามรางกายไดงาย สรางความรําคาญและกอใหกลิ่น
อับชื้นที่ไมพึงประสงค ทําใหผูหญิงสวนใหญหันมาสนใจเร่ืองการดูแลสุขอนามัย 
โดยเฉพาะการเอาใจใสในการเลือกใชผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวกายกันมากข้ึน 
ทั้งน้ี  ผูหญิงถือวาเปนผูบริโภคท่ีมีอํานาจในการซ้ือสูงมาก  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของลักษณะประชากรศาสตร    ที่มีตอการตัดสินใจซื้อ
ครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครและเพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของ
พฤติกรรมการซื้อครีมอาบนํ้า ที่มีตอการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขต
กรุงเทพมหานครและเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด   
และการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานงานวิจัย 

ลักษณะประชากรศาสตรและพฤติกรรมที่แตกตางกัน    มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน และสวนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตการวิจัย 

   ประชากรเปาหมายเปนกลุมผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุระหวาง 
21 – 45 ป โดยมีประสบการณการซื้อและใชครีมอาบนํ้ามากอน ซึ่งกลุมตัวอยางเปน
ตัวแทนประชากรดังกลาว จํานวน 400 รายใชระยะเวลาการศึกษา 17 สัปดาหเก็บ
รวบรวมขอมูลปฐมภูมิโดยใชแบบสอบถามบริเวณหนาหางเทสโกโลตัส สํานักงาน
ใหญและหางบ๊ิกซี สาขาสุขาภิบาล ซึ่งเปนดิสเคาทสโตรที่อยูในเขตบึงกุมของ
กรุงเทพมหานครตัวแปรท่ีศึกษาคร้ังน้ีมี 2 กลุม ไดแกตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระประกอบดวย ประชากรศาสตร พฤติกรรมการซื้อครีมอาบนํ้า และสวน
ประสมทางการตลาด ตัวแปรตาม เปนการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร 

  

กรอบแนวความคิด 
              ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

                                                  

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขต
กรุงเทพมหานครและอิทธิพลและความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่มีตอการตัดสินใจ
ซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

   

ลักษณะสวนบุคคล 

พฤติกรรมการซื้อครีม
อาบนํ้า 

การตัดสินใจซื้อครีม
อาบนํ้าของผูหญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

สวนประสมทางการตลาด 
-  
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  2. ทําใหไดขอมูลท่ีมีประโยชนแกผูประกอบการครีมอาบนํ้าในการใช
ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธทั้งดานการผลิตและการตลาด 

2. แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของความรูท่ัวไปเกี่ยวกับครีมอาบนํ้า 
กองบรรณาธิการเกษตรกรรมธรรมชาติ (2545) ครีมอาบนํ้าหรือสบูเหลวถือ

วาเปนสินคาบริโภคชนิดหนึ่งท่ีจําเปนในชีวิติประจําวัน  ที่ทําหนาท่ีในการชําระลาง
ขจัดคราบสกปรกออกจากรางกาย และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยนําสารเคมีเขา
มาใชเปนสวนผสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชําระลาง  เพิ่มกลิ่น สี  และคุณสมบัติ
อ่ืนๆ สงผลทําใหผิวแหง ระคายเคือง หรือแพได รวมท้ังยังสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม 

โดยการใชสารเคมีฆาเชื้อแบคทีเรียมักทําลายเช้ือแบคทีเรียที่เปนประโยชนตอผิวหนัง
ไปดวย ทําใหผิวสูญเสียความสมดุลธรรมชาติและการปองกันตัวเอง  ผิวจึงเกิดอาการ
ระคายเคืองเปนกลาก เกลื้อน และแพงาย ครีมอาบนํ้าหรือสบูเหลวธรรมชาติจึงเปน
อีกทางเลือกในการตัดสินใจซื้อและใช 

พิมพร ลีลาพิสิฐ (2532) ครีมอาบนํ้าหรือสบูเหลวธรรมชาติที่แทควรมี
สวนผสมเนื้อสบูธรรมชาติ จากการใชไขมันจากธรรมชาติอยู มีคุณสมบัติในการทํา
ความสะอาดเชนเดียวกับสบูกอนและมีกลีเซอรีนอยูในตัวที่ชวยถนอมผิวใหนุมนวล  

แตครีมอาบนํ้าหรือสบูเหลวในทองตลาดมักไมมีสวนผสมของสบูอยูแมแตนอย  มีแต
สวนผสมหลักที่ทําหนาท่ีเปนสารทําความสะอาด ซึ่งเปนสารเคมีสังเคราะหที่เรียกวา
สารซักฟอก กอใหเกิดการระคายเคืองและอาการแพตอผิว เพิ่มโอกาสเสี่ยงทําใหเปน
มะเร็งไดในระยะยาว  

ในปจจุบันผูบริโภคนิยมใชครีมอาบนํ้าหรือสบูเหลวมากข้ึน  ถึงแมมีราคา
แพงกวาสบูกอนคอนขางมากและปริมาณที่ใชอาบในแตละคร้ังท่ีสิ้นเปลืองมากกวาก็
ตาม เน่ืองจากคานิยมตามแฟชั่น การใชในการอาบนํ้าท่ีสะดวกกวา และความเช่ือตาม
คําโฆษณาทางสื่อตางๆ ที่วาครีมอาบนํ้าหรือสบูเหลวสามารถทําความสะอาดและ
บํารุงผิวพรรณไดดีกวาสบูกอน โดยอวดอางสรรพคุณในการถนอมผิวพรรณดวย
สวนผสมที่เปนสารปรุงแตง ไดแก สมุนไพร วิตามิน สารเพ่ิมความชุมช้ืน สารฆาเช้ือ
โรค เปนตนนอกจากน้ีกระบวนการผลิตครีมอาบนํ้าหรือสบูเหลวสามารถทําไดงาย
กวาสบูกอนโดยบรรจุผลิตภัณฑอยูในขวดแกวหรือพลาสติก  ที่สวยงามและดูนาใช 
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กวาสบูกอน  

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
ธงชัย สันติวงษ (2540: 24) พฤติกรรมมนุษยหมายถึง กระบวนการตางๆ ของ

บุคคลที่ปฏิบัติตอสภาพแวดลอมที่มีอยูภายนอกเพื่อตอบสนองสิ่งเราท่ีสามารถ
เปล่ียนแปลงได 

สมจิตร ลวนจําเริญ (2530: 5) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของ
แตละคนท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและการใชสินคาหรือบริการทางเศรษฐกิจ 
รวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่เกิดข้ึนกอนและท่ีเปนตัวกําหนดใหเกิดการกระทํา
ตางๆ ขึ้น  

Engel and Others (อางถึงในอดุลย จาตุรงคกุล, 2543) พฤติกรรมผูบริโภค 

หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับหรือใชสินคาและบริการ
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการตางๆ ของการตัดสินใจท่ีเกิดกอนและเปนตัว
ปฏิกิริยาตางๆ เหลาน้ัน ประกอบดวย 3 สวนสําคัญ ไดแก  ปฏิกิริยาของบุคคลท่ี
รวมถึงกิจกรรมตางๆ บุคคลท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและการใชสินคาและการ
บริการทางเศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึงผูบริโภคคนสุดทาย และกระบวนการตางๆ  ของการ
ตัดสินใจ 

ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค  

 Blackwell, Miniard and Engel (2006); ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541 อาง
ถึงในพนิดา พุฒหมื่น, 2554: 17-24) ทฤษฎีที่พยายามอธิบายถึงพฤติกรรมตางๆ ของ
ผูบริโภคในสวนที่เกี่ยวของกับการใชจายเงินซื้อสินคาและบริการตางๆ  วาใชอะไรเปน
หลักในการชวยตัดสินใจ  วาจะซื้อหรือไมซื้อสินคาแตละชนิด และซื้อจํานวนใน
ปริมาณเทาใด เปนตน โดยพฤติกรรมในการซื้อของผูบริโภคนั้น ตามทฤษฎี
เศรษฐศาสตรถือวาผูบริโภคสวนใหญที่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจ  ซึ่งการซื้อสินคาและ
บริการเปนไปเพื่อใหตนเองไดรับความพอใจอยางสูงสุดภายใตขอจํากัดของรายได และ
ราคาสินคา เพื่อใหไดรับอรรถประโยชนสูงสุด  
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รูปแบบของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

 Lamb et al. (1992: 80) นักการ ตลาดมองการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเหมือน 
กับการตัดสินใจเพื่อแกปญหา เปนพฤติกรรมที่มีเหตุมีผลที่มุงไปสูเปาหมาย  การ
ตัดสินใจซื้อโดยใหความสําคัญนอยกับผลิตภัณฑที่คุนเคย ซื้อบอย และมีราคาไมแพง 
เนื่องจากไมมีความเสี่ยง  เปนการซื้อที่ ใชความพยายามในการซื้อนอย  (Low-

Involvement Purchases) แตการซื้อผลิตภัณฑที่ไมคุนเคยหรือไมเคยซื้อ มีราคาแพงและ
มีความเสี่ยงสูง กอนตัดสินใจซื้อจําเปนตองหาขอมูลเพิ่มเติมและการตัดสินใจตองใช
ความพยายามสูง ใชเวลามาก และมีขั้นตอนที่สลับซับซอน  เปนการซื้อที่ใชความ
พยายามในการซื้อสูง (High-Involvement Purchases)  
แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

Kotler (2003: 16) สวนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรที่สามารถควบคุม
ไดที่ใชสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ 

 สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543: 29) สวนประสมการตลาด หมายถึง องคประกอบ
ที่สําคัญในการดําเนินงานทางการตลาดท่ีกิจการสามารถควบคุมได  โดยกิจการธุรกิจ
ตองสรางสวนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ชลีณา คุณจักร (2553) เร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสบูเหลว
ยี่หอ โชกุบุสซึ โมโนกาตาริของผูบริโภคในดิสเคานสโตรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 พรพิมล ศรีพันธานุสรณ (2546) เร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและ
พฤติกรรมของผูบริโภคสบูเหลวเพื่อสุขภาพผิวในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ศิริพร แกวตา  (2549) เ ร่ืองปจจัยที่มี อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑครีบอาบน้ํา กรณีศึกษา: เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร 

 ฉัตรชัย ฉัตรเจริญมงคล (2546) ไดทําการศึกษาการสื่อสารทางการตลาด 
(IMC) ที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสบูเหลวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขต 
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กรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี การดําเนินการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดกําหนด
ขั้นตอนการศึกษา ในคร้ังน้ีเพื่อสํารวจความสัมพันธของปจจัยพื้นฐานตางๆท่ีเเกี่ยว
ข อง ท่ีมี ความสั ม พันธ กั บการ ตัดสินใจซื้ อค รีมอาบ นํ้ าของผู ห ญิงใน เขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง แลวนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและนําเสนอเชิงพรรณนา   
ขอมูลที่ใชการวิจัย 

แหลงขอมูลปฐมภูมิ   ขอมูลที่ไดมาจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยางเปาหมาย แหลงขอมูลทุติยภูมิ   ขอมูลที่ไดมาจากการทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎี ตํารา บทความ นิตยสาร เว็บไซต และงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ  
การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม เม่ือไดรับแบบสอบถามท่ีกรอก
ขอมูลสมบูรณครบถวนกลับคืนมาครบตามจํานวนแลว ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม
ดังกลาวมาดําเนินการเพ่ือจัดเตรียมขอมูลตามข้ันตอนตางๆ ดังน้ี 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดใชสถิติตางๆ สําหรับวิเคราะห ผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ใช
คารอยละ (Percentage) บรรยายคุณลักษณะของขอมูลดานลักษณะประชากรศาสตร
และพฤติกรรมการซ้ือครีมอาบนํ้า และใชคาเฉลี่ย (Mean) กับสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) บรรยายระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
และการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคผูวิจัยใชสถิติ
อนุมาน  ไดแก ใช F-Test ทดสอบความแตกตางระหวางลักษณะประชากรศาสตร 
และพฤติกรรมการซื้อครีมอาบนํ้า กับการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร และใช Multiple Regression Analysis (MRA) ทดสอบ
ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของ
ผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4. ผลการวิเคราะห 
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิง ในเขต

กรุงเทพมหานครในคร้ัง น้ี  เปนการวิจัย เ ชิงสํารวจและเชิงปริมาณ  โดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมผูบริโภคในวัย
ทํางานเพศผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุระหวาง 21 – 45 ป และมี
ประสบการณการซื้อและใชครีมอาบนํ้ามากอน จํานวน 400 ตัวอยาง และใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติประมวลขอมูล  

พบวา สวนประสมทางการตลาดสวนใหญ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
และดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของ
ผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05  จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว แตสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดไมมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งน้ี สวนประสม
ทางการตลาดทุกดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของ
ผูหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.98 และประสิทธิภาพในการพยากรณที่
ระดับรอยละ 96 ซึ่งเม่ือพิจารณารายดาน พบวา 

สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธ   กับการตัดสินใจ
ซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีคาความสัมพันธที่ระดับ 
0.97 

สวนประสมทางการตลาดดานราคามีความสัมพันธ   กับการตัดสินใจซื้อครีม
อาบนํ้าของผูหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีคาความสัมพันธที่ระดับ 0.89 

สวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายมีความสัมพันธ    กับ
การตัดสินใจซื้ อครีมอาบนํ้าของผูหญิง  ในเขตกรุง เทพมหานคร  โดยมีค า
ความสัมพันธที่ระดับ 0.91 
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สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธ  กับการ
ตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีคาความสัมพันธที่
ระดับ 0.95 

นอกจาก ยังพบวา สวนประสมทางการตลาดดานราคามีความสัมพันธกับตัว
แปรอิสระอ่ืนๆ มากท่ีสุด (VIF เทากับ 635.12) แตสวนประสมทางการตลาดดานชอง
ทางการจัดจําหนายมีความสัมพันธกับตัวแปรอิสระอ่ืนๆ นอยที่สุด (VIF เทากับ 
44.51)  
5. สรุปผลวิจัย  
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 31-35 ป จํานวน 196 ราย คิดเปนรอยละ 
49.00 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 162 ราย คิดเปนรอยละ 40.50 มี
อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 162 ราย คิดเปนรอยละ 40.50 มีสถานภาพ
สมรส จํานวน 241 ราย คิดเปนรอยละ 60.25 มีรายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน
ระหวาง 10,001-15,000 บาท จํานวน 84 ราย คิดเปนรอยละ 21.00 และมีจํานวน
สมาชิกในครอบครัวระหวาง 5-6 คน จํานวน 118 ราย คิดเปนรอยละ 29.50 

 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อครีมอาบน้ําของผูตอบ
แบบสอบถาม 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการซื้อครีมอาบนํ้าโดยมีสาเหตุในการซื้อ
เพราะใชงายหรือสะดวก จํานวน 162 ราย คิดเปนรอยละ 40.50 ตรายี่หอที่ซื้อประจํา 
คือ  โพรเทคส จํานวน 77 ราย คิดเปนรอยละ 19.25 ซื้อครีมอาบนํ้าท่ีมีคุณสมบัติโดยมี
มอยซเจอไรเซอร จํานวน 44 ราย คิดเปนรอยละ 11.00 ขนาดแบบเติม  500 มล. 
จํานวน 124 ราย คิดเปนรอยละ 31.00  จํานวน 2 ขวดตอคร้ัง จํานวน 122 ราย คิดเปน
รอยละ 30.50 ความถี่ทุกเดือน จํานวน 280 ราย คิดเปนรอยละ 70.00 จากไฮเปอรมาร
เก็ตเทสโก โลตัส จํานวน 161 ราย คิดเปนรอยละ 40.25 เพราะความเคยชิน หรือไป
เปนประจํา จํานวน 240 ราย คิดเปนรอยละ 60.00 และไดรับสื่อจากโทรทัศน จํานวน 
276 ราย คิดเปนรอยละ 69.00 
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สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสวน
ประสมทางการตลาด   
 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดในดานตางๆ ที่
มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้า ดังน้ี 

 ดานผลิตภัณฑใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจั ยดานสรรพคุณของครีม
อาบนํ้า (คาเฉลี่ย 8.87) 

ดานราคาใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานความเหมาะสมของราคากับ
คุณภาพ(คาเฉลี่ย 8.99) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานสินคาวาง
จําหนายในหลายแหลงกระจายท่ัวไป (คาเฉล่ีย 8.79) 

ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานการโฆษณา
ผานส่ือประเภทตางๆ (คาเฉลี่ย 8.87) 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้า 

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้า โดยให
ความสําคัญมากที่สุดกับปจจัยดานการเปรียบเทียบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับครีมอาบนํ้าท่ี
เปนทางเลือก (คาเฉลี่ย 8.99) 
อภิปรายผล 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของลักษณะประชากรศาสตร 
และพฤติกรรมการซื้อครีมอาบนํ้า    ที่มีตอการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางสวนประสมทาง
การตลาด   และการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใชแบบสอบถาม เ ก็บรวบรวมขอมูลกับกลุ ม ตัวอย า ง ท่ี เปนผูห ญิงใน เขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุระหวาง 21 – 45 ป โดยมีประสบการณการซื้อและใชครีม
อาบนํ้ามากอน จํานวน 400 คน และใชสถิติตางๆ ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย 
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-Test และ MRA สําหรับวิเคราะหขอมูล ซึ่งทําการศึกษา
ระหวางเดือนธันวาคม 2554 ถึงเดือนเมษายน 2555  

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 31-35 ป มีการศึกษา
อยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีสถานภาพสมรส มีรายได
สวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว
ระหวาง 5-6 คน มีพฤติกรรมการซื้อครีมอาบนํ้า โดยมีสาเหตุในการซื้อเพราะใชงาย
หรือสะดวก ตราย่ีหอที่ซื้อประจํา คือ  โพรเทคส ซื้อครีมอาบนํ้าท่ีมีคุณสมบัติโดยมี
มอยซเจอไรเซอร ขนาดแบบเติม  500 มล. จํานวน 2 ขวดตอคร้ัง มีความถี่ทุกเดือน 
จากไฮเปอรมารเก็ตเทสโก โลตัส เนื่องจากความเคยชินหรือไปเปนประจํา และไดรับ
สื่อจากโทรทัศน โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดท่ี
มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้า ใหความสําคัญมากท่ีสุดในดาน
ผลิตภัณฑกับปจจัยดานสรรพคุณของครีมอาบนํ้า ในดานราคากับปจจัยดานความ
เหมาะสมของราคากับคุณภาพ ในดานชองทางการจัดจําหนาย กับปจจัยดานสินคาวาง
จําหนายในหลายแหลงกระจายท่ัวไป และในดานการสงเสริมการตลาด กับปจจัยดาน
การโฆษณาผานสื่อประเภทตางๆ สําหรับการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าใหความสําคัญ
มากท่ีสุดกับปจจัยดานการเปรียบเทียบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับครีมอาบนํ้าท่ีเปนทางเลือก 
สําหรับการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทุกปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร ไดแก 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน และ
จํานวนสมาชิกในครอบครัว และพฤติกรรมการซ้ือครีมอาบนํ้า ไดแก สาเหตุที่ซื้อ ตรา
ยี่หอท่ีซื้อประจํา คุณสมบัติของครีมอาบนํ้าท่ีซื้อ ขนาดบรรจุภัณฑที่ซื้อ จํานวนครีม
อาบนํ้าท่ีซื้อ ความถี่ในการซื้อ สถานที่ซื้อ และเหตุผลในการเลือกแหลงท่ีซื้อที่
แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครใน
ทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยแหลงหรือสื่อที่ไดรับ
ที่แตกตางกัน  มีผลตอการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
สวนใหญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ยกเวน ปจจัยดานการ
แสวงหาขอมูลที่เกี่ยวกับครีมอาบนํ้าและการเปรียบเทียบขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับครีม
อาบนํ้าท่ีเปนทางเลือก นอกจากน้ี พบวา สวนประสมทางการตลาดสวนใหญ ไดแก 
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ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แตดานการสงเสริมการตลาด ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อครีม
อาบนํ้าของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ผลการศึกษาในครั้งน้ีมีความสอดคลองกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ ดังน้ี 

พรพิมล ศรีพันธานุสรณ (2546) เร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและ
พฤติกรรมของผูบริโภคสบูเหลวเพื่อสุขภาพผิวในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบวา ยี่หอ
สบูเหลวท่ีใชเปนประจํา คือ โพรเทคส โดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา สวน
ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด 
มีความสัมพันธกับทัศนคติของผูบริโภคสบูเหลวเพื่อสุขภาพผิวอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคสบูเหลวเพื่อสุขภาพ
ผิวในดานเหตุผลในการซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และปจจัยลักษณะ
ประชากรศาสตรดานเพศมีทัศนคติของผูบริโภคสบูเหลวเพื่อสุขภาพผิวไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งไมสอดคลองตรงท่ีปจจัยดานอายุ 
สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกันมีทัศนคติของผูบริโภคสบู
เหลวเพื่อสุขภาพผิวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และปจจัย
ลักษณะประชากรศาสตรในดานตางๆ มีและไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภค
สบูเหลวเพ่ือสุขภาพผิวในดานตางๆ 

วันวิสาข บัวแกว (2549) เร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสบูเหลว
ยี่หอลักสสปาของผูบริโภคในดิสเคานสโตรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบวาลักษณะ
ประชากรศาสตรดานตางๆ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพ
สมรสท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อสบูเหลวยี่หอลักสสปาในดานตางๆ แตกตาง
กันไป และพบวาปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการ
สงเสริมการตลาดโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสบูเหลวย่ีหอลักส
สปาของผูบริโภคในดิสเคานสโตรในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน ปจจัยสวนประสม
การตลาดดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
สบูเหลวยี่หอลักสสปาดานระยะหาง ในการซื้อแตละคร้ัง  
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ชลีณา คุณจักร (2553) เร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสบูเหลว
ยี่หอ โชกุบุสซึ โมโนกาตาริของผูบริโภคในดิสเคานสโตรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
พบวา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อสบู
เหลวโชกุบุสซึ โมโนกาตาริในดิสเคานสโตรในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสบูเหลวโชกุบุสซึ โมโน
กาตาริของผูบริโภคในดิสเคานสโตรในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01  

ซึ่งผลการศึกษาทั้ง 3 งานขางตนมีความแตกตางกันกับผลการศึกษาในคร้ังน้ี
ตรงท่ีปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยเฉพาะอยางย่ิงปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด อาจมีสาเหตุมาจากกลุมตัวอยางในคร้ังน้ีใหความสําคัญตอปจจัยทาง
การตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อครีมอาบนํ้านอยมาก จนไมทําใหมีอิทธิพลตอ
ความคิดเห็นแตละบุคคลแตกตางกัน 

ศิริพร แกวตา  (2549) เ ร่ืองปจจัยที่มี อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑครีบอาบน้ํา กรณีศึกษา: เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบวา สื่อโฆษณา
ทางโทรทัศนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑครีบอาบน้ํา และปจจัยดาน
เพศ อายุ รายได และการศึกษาท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑครีบอาบน้ํา 

ฉัตรชัย ฉัตรเจริญมงคล (2546) ไดทําการศึกษาการสื่อสารทางการตลาด 
(IMC) ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสบูเหลวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
พบวา เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนมีผลตอ
พฤติกรรมการซ้ือสบูเหลวของผูบริโภค 

ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังนี้ 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะผูประกอบการใหความสําคัญตอพฤติกรรมการซื้อของ

ผูบริโภค ซึ่งชวยทําใหทราบแนวโนมการซื้อและใชผลิตภัณฑครีมอาบนํ้าไดดีขึ้น ทํา
ใหสามารถวางแผนการดําเนินการตางๆ ไดอยางมีเหตุผลและตรงกับความตองการ
ของตลาดมากท่ีสุด โดยควรพิจารณาใชปจจัยสวนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ดาน
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ผสมผสานรวมกันอยางตัวท่ีมีความเหมาะสมกับศักยภาพของกิจการและสามารถชวย
เสริมสรางประสิทธิภาพทางการตลาดไดเปนอยางดี ถึงแมผลการศึกษาพบวาปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาดไมมีอิทธิพลตอการซื้อครีบมอาบนํ้าของผูบริโภคก็ตาม ซึ่ง
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสําคัญในดานตาง 

ขอเสนอแนะคร้ังตอไป 

 ผูวิจัยแนะนําใหทําการศึกษาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมกับสถานการณใน
ปจจุบัน โดยสามารถนําผลงานวิจัยในคร้ังน้ีไปใชเปนแนวทางการศึกษาเพื่อการตอ
ยอด โดยผูวิจัยมั่นใจวาขอมูลที่ไดรับ จะเปนประโยชนตอการพิจารณาใชวางแผนการ
ผลิตและการตลาดเชิงกลยุทธผลิตภัณฑครีมอาบนํ้า ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนท่ี
มีความสอดรับกบัความตองการของผูบริโภค 
6. บรรณานุกรม 
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พฤติกรรมการซื้อและปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคา iPhone ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Consumer Behavior and Marketing Mix that Influence the Decision Making 

in Buying iPhone of Customers in Bangkok Metropolitanx 

กรกมล  มลธุรัช1  ดร. ณกมล  จันทรสม2   
............................................................................................. 

บทคัดยอ 

 วัตถุประสงคเพื่อ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคา iPhone ของผูบริโภค
ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา  iPhone 

เปรียบเทียบปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา  iPhone 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตรไดแกเพศ
อายุระดับการศึกษาสูงสุดรายไดเฉลี่ยตอเดือนสถานภาพสมรสและอาชีพ และเพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินคา 

iPhone  ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือประชากรท่ีเคยซื้อและใชสินคา i-Phone จํานวน 400 ชุด
สวนการวิเคราะหขอมูล และประมวลผลขอมูลนั้น ไดใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร
ชวยในการประมวลผล โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ANOVA, T – Test,  F – Test และ Multiple Regression Analysis 
ในการวิเคราะห 
   

 

                                                
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิต 
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ผลการศึกษาพบวา 
1.  ในภาพรวมของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยสวนประสมการตลาดที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาiPhone พบวา โดยภาพรวมแลวมีอิทธิผลในการ
ตัดสินใจในระดับมาก สําหรับสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคา iPhone ของผูบริโภคพบวา ดานผลิตภัณฑเปนปจจัยที่มีอิทธิพลอยูในระดับ
มากท่ีสุดรองลงมาคือ ดานการสงเสริมการตลาดดานราคาและดานชองทางการจัด
จําหนายตามลําดับ 
 2.  พฤติกรรมการซื้อสินคา iPhone ของผูบริโภค ผลการศึกษา พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญมีคาใชจายในการซื้อ  20,001 – 25,000 บาท    มีความช่ืนชอบในรุน 
iPhone 4G  มากท่ีสุด สวนใหญตัดสินใจซื้อเพราะการโฆษณาจากสื่อตาง ๆ ดานการ
ใชงาน  iPhone พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญใชดูภาพยนตร  ใชดูภาพถาย  ใชฟง
เพลง  ใชบันทึกขอมูล ตามลําดับ สวนใหญซื้อ iPhone ที่ศูนยการคาท่ัวไป  เหตุผลใน
การซื้อสินคา  iPhone พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีเหตุผลในการซื้อสินคา  iPhone  
เพราะมีการลดราคา ณ จุดซื้อรองลงมาคือ ตามแฟช่ัน 

 3. จากผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานพบวา ในภาพรวม 
ลักษณะทางดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ที่
แตกตางกันมีการตัดสินใจทางดานสวนประสมทางการตลาดไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายได พบวา อายุที่แตกตางกัน มีการ
ตัดสินใจทางดานสวนประสมทางการตลาดดานสงเสริมการตลาดแตกตางกัน 

 ปจจัยสําคัญทางดานสวนประสมทางการตลาด  มีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อสนิคา iPhone ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวา ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและดานสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคา iPhone ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ :ไอโฟน, iPhone 
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Abstract 

The purpose of this independent study is the  correlation between 

purchasing behavior and the Marketing Mix that take influence towards decision 

making to buy iPhone of consumers  in Bangkok Metropolitan area. 

By giving questionnaires to iPhone users to ask about their decision making 

to users of different age groups, income, education and sex. The result found that 

the income had little to do with the decision making. The Marketing Mix were more 

influenced than income. The most important was the product itself that attracted the 

interest of consumers then came the marketing promotions and followed by the 

distribution networks. 

The study also showed that buyers were of the income bracket of 20,000 – 

25,000 mostly. 

Age groups showed different effect more than income. 

Conclusion: The Mix Market: product quality, price, promotional programs 

and network distribution have most influence in decision making. 

KEY WORD: iPhone 

 

1.  บทนํา 
 ในช วง ยุคปจจุบันนี้ เปนชวง ท่ีผู บ ริโภคไดมีการตัดสินใจเลือกซื้ อ
โทรศัพทเคลื่อนที่กันเปนจํานวนมากอันเน่ืองมาจากการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีที่
ลําสมัยไรขีดจํากัดใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพอยางรวดเร็วและทันสมัยมากข้ึนกวาเดิม
โดยการสรางรูปลักษณของโทรศัพทที่แปลกแตกตางกันออกไปซึ่งการออกแบบนั้น
จะตองเนนในเร่ืองของขนาดความกะทัดรัดความคงทนสามารถพกติดตัวสะดวกราคา
ถูกจึงเปนจุดสําคัญอยางหน่ึงท่ีผูบริโภคเกิดความตองการที่จะครอบครองเปนเจาของ
ทําใหมีรานคาเปดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่หลายแหงท่ัวประเทศดังน้ันการท่ีกลุม
ผูบริโภคสวนใหญมักจะไดรับกระแสความนิยมเก่ียวกับโทรศัพทมาจากการโฆษณา
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หรือสื่อสิ่งพิมพทั้งหลายเพ่ือเปนการเนนจุดขายท่ีมีอิทธิพลตอกลุมบุคคลเหลาน้ีตางก็
มุงเนนความสนใจในการเลือกซื้อโทรศัพทกันอยางตอเน่ืองไมวาจะเปนกลุมของ
วัยรุนนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือประชาชนท่ัวไปก็ตามแตสาเหตุดังกลาวท่ีกลุมผูผลิต
ควรคํานึงถึงก็คือการวิเคราะหขอมูลวามีแนวโนมการเจาะกลุมเปาหมายของ
ประชาชนท่ีมีการตัดสินใจอยางไรในการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีนั้นเปนสิ่งสําคัญ
เพราะฉะน้ันโทรศัพทเคลื่อนท่ีจึงเปนอุปกรณสําหรับใชติดตอสื่อสารกันตามสถานท่ี
ตางๆมักจะนําไปใชประโยชนเกี่ยวกับเร่ืองของหนาท่ีการงานเร่ืองสวนตัวหรือเร่ือง
เหตุฉุกเฉินซึ่งจําเปนตอการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนทุกคนนอกจากน้ี
โทรศัพทเคลื่อนที่ยังสามารถรับสงขอมูลขาวสารตางๆไดอยางรวดเร็วและสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่ใช โทรศัพทเคลื่อนที่นี้ อีกดวยแตเ ม่ือ
เปรียบเทียบกับในชวงยุคอดีตแลวทานสามารถเห็นขอแตกตางไดอยางชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึนโดยเฉพาะการติดตอสื่อสารกันทางโทรศัพทเคลื่อนท่ีดังกลาวไมคอยมีกลุม
ผูบริโภคใดนิยมหันมาใชประโยชนทางเทคโนโลยีกันมากนักดวยเหตุนี้ทําใหราคาสูง
และมีรานคาท่ีเปดจําหนายโทรศัพทจึงมีจํานวนนอยราย 

เน่ืองจากมีวิวัฒนาการล้ําหนาในดานวิทยาการและเทคโนโลยีทําใหสินคา
ตาง ๆ ไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  แมแตโทรศัพทมือถือ นอกจากจะใชในการ
ติดตอสื่อสาร ยังสามารถใชเปนอุปกรณสําหรับพักผอนหยอนใจเชนเลนเกมสฟงวิทยุ
ฟงเพลงถายภาพน่ิงหรือวีดีโอการสงขอความสั้น ๆ  (SMS) การสงขอความภาพ 

(MMS) การเปดดูขอมูลตาง ๆในอินเทอรเน็ตผานบริการ  WAP โทรศัพทมือถือ
หนาจอสัมผัส หรือ ทัชโฟน  นับวาเปนนวัตกรรมของโทรศัพทมือถือในปจจุบัน 
โทรศัพทมือถือหนาจอสัมผัสมีฟงกชั่นต้ังแตการใชงานพ้ืนฐาน ถึงการใชงานดาน
มัลติมีเดียและการเช่ือมตออินเทอรเน็ต เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการทุก
ไลฟสไตลของผูบริโภคในยุคเครือขายสังคม (Social Networking) นอกจากนี้
พฤติกรรมผูบริโภคท่ีนิยมใชโทรศัพทมือถือเพ่ือใชเครือขายสังคมเขาเ ว็บไซตตาง ๆ 
และการใชทัชโฟน ถือเปนกระแสแฟช่ันอยางหน่ึงดวยอัตราการเติบโตอยางรวดเร็ว
ของตลาดโทรศัพทมือถือหนาจอสัมผัส ทําใหผูผลิตโทรศัพทมือถือทั่วไปหลายราย 
ตางใหความสนใจในตลาดดังกลาวโดยผลิตและจําหนายโทรศัพทมือถือหนาจอ
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สัมผัสรุนตาง ๆ ออกสูตลาดเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีมีไลฟสไตล
ตางกัน 

 ไอโฟน เปนโทรศัพทมือถือที่ออกมาในแบบ PDA ที่ผลิตข้ึนมาเพ่ือแขงขัน
และสนองตอความตองการของผูบริโภคซึ่งผลิตและจําหนายโดยบริษัทแอปเปล
คอมพิวเตอรจํากัด (Apple, Inc.) เปนรายหลักจากกระแสการผลิตผลิตภัณฑใหมๆที่
โดดเดนของบริษัทฯโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชงานของและอุปกรณตางๆท่ี
ไมหยุดน่ิงเพ่ือสรางความแตกตางและความแปลกใหมจากคูแขงและพบวาปจจุบัน
คูแขงไดหันมาใชกลยุทธดึงดูดผูบริโภคในดานราคาท่ีต่ํากวาเพ่ือเนนตอบสนองตอ
ความตองการของผูบริโภคในทุกระดับมากข้ึนรวมท้ังผลกระทบของความนิยมของ
ผูบริโภคตอยี่หอผลิตภัณฑภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันตลอดจนความกาวหนาของ
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งถือเปนสาเหตุที่มีอิทธิพลตอ
การบริโภคสินคาของผูบริโภคที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดทั้งสิ้นจึงเปนจุดเร่ิมตนท่ีจะ
ศึกษาวิจัยครั้งน้ี 

 ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อและปจจัย
สวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคโดยจะศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานครเน่ืองจากเปนศูนยกลางเศรษฐกิจและมีความหลากหลายของ
ผูบริโภคเพื่อเปนขอมูลตอผูผลิตในการวางแผนพัฒนากลยุทธทางการตลาดและ
กําหนดกลยุทธตางๆของบริษัทฯในการเพ่ิมยอดจําหนายการขยายตลาดและสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหไดความรับพอใจสูงสุดรวมถึงผูที่สนใจใน
ธุรกิจนี้เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษา
ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  เปรียบเทียบปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต อการ
ตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยดาน
ประชากรศาสตรไดแกเพศอายุระดับการศึกษาสูงสุฟดรายไดเฉลี่ยตอเดือนสถานภาพ
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สมรสและอาชีพและศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมการตลาดกับ
การตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

 การศึกษาคร้ังน้ีไดกําหนดสมมติฐานปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยดาน
ประชากรศาสตรไดแก เพศ  อายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
สถานภาพสมรสและอาชีพ และความสัมพันธระหวางปจจัยสําคัญทางดานสวน
ประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินคา ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการศึกษา 
 การวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินคา ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บริโภคสินคา
ของบริษัทแอปเปลคอมพิวเตอรจํากัด จํานวน 400 คน  โดยวิธีการเลือกตัวอยางได
จากวิธีสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการจับฉลากเพื่อเลือก
หางสรรพสินคาและศูนยไอทีในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 10 แหง 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 1.  เพื่อเปนแนวทางใหแกผูบริหารของบริษัทแอปเปลคอมพิวเตอรจํากัดซึ่ง
เปนบริษัทผูผลิตและจําหนายพัฒนาปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดในดาน
ตางๆท่ีผูบริโภคใหอิทธิพลตอพฤติกรรมของการซื้อสินคาของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
- เพศ 

- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

- สถานภาพสมรส 

- อาชีพ 

ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด
ประกอบดวย 

   - ดานผลิตภัณฑ (Product) 

   - ดานราคา (Price) 

   - ดานสถานท่ีจําหนาย (Place) 

   - ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด
ประกอบดวย 

   - ดานผลิตภัณฑ (Product) 

   - ดานราคา (Price) 

   - ดานสถานท่ีจําหนาย (Place) 

   - ดานการสงเสริมการตลาด 

การตัดสินใจซื้อสินคา 
iPhone ของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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 2.  เพ่ือชวยใหผูบริหารสามารถนําผลวิจัยไปวางแผนกลยุทธทางการตลาด
เพื่อเขาถึงกลุมผูบริโภคระดับกวางท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.  เพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐานและเปนประโยชนทางการศึกษาแกผูสนใจตองการ
ศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภค 

2.  แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ในการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคา iPhone ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดทําการ
รวบรวมหลักการ และทฤษฎีที่มีสวนเกี่ยวของไดตามลําดับหัวขอ ดังตอไปนี้ 
 1.  ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผูบริโภคมีจุดเร่ิมตนจากการที่ผูบริโภคไดรับสิ่งกระตุนทํา
ใหเกิดความตองการผานเขามาในความรูสึกนึกคิดผูบริโภคแตละรายมีความรูสึกนึกคิด
ที่ไดรับอิทธิพลจาก   คุณลักษณะตาง ๆ ของตนเอง และสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งจะ
สงผลตอกระบวนการตัดสินใจ เพ่ือทําใหเกิดการตอบสนองหรือการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑหรือบริการ  
 พฤติกรรมผูบริโภคไดรับอิทธิพลจากปจจัยหรือสิ่งกระตุนที่เปนเหตุจูงใจ
ใหเกิดการเลือกซื้อผลิตภัณฑและบริการอาจเกิดจากเหตุจูงใจดานเหตุผล หรือ
ดานจิตวิทยาก็ได สําหรับ  ผูประกอบธุรกิจ ปจจัยดังกลาวประกอบดวย 2 สวนคือ 

 1.  ปจจัยที่ผูประกอบธุรกิจสามารถควบคุมไดไดแกปจจัยที่มีอิทธิพล
ทางการตลาดตัวอยางเชนกําหนดราคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑและกลุมเปาหมาย
หาแหลงจําหนายและใหบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกแกลูกคาจัดรายการสงเสริม
การตลาดเพ่ือกระตุนใหเกิดการตองการซ้ือ 

 2.  ปจจัยที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกของผูประกอบธุรกิจ
ที่ไมสามารถทําการควบคุมไดแตมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค ไดแก 
   2 . 1   ปจจั ยทางวัฒนธรรมเปนลักษณะ พ้ืนฐานของ
พฤติกรรมที่บุคคลในแตละสังคมเปนผูสรางข้ึนและเปนที่ยอมรับจากบุคคลรุนหน่ึง
ไปสูอีกรุนหนึ่งคานิยมในวัฒนธรรมที่แตกตางกันจะสงผลถึงพฤติกรรมผูบริโภคใน
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แตละสังคมที่แตกตางกันดังนั ้นการกําหนดกลยุทธการตลาดตอง พิจารณาให
สอดคลองกับคานิยมในวัฒนธรรมของสังคมกลุมน้ัน 

2.2  ปจจัยทางสังคมเปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อ  

2.3  ปจจัยสวนบุคคลเปนคุณสมบัติสวนบุคคลทางดานตางๆท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมผูบริโภค ไดแก 
 -  อายุความแตกตางกันของอายุมีผลตอความตองการผลิตภัณฑแตกตาง
กันดังน้ัน นักการตลาดอาจใชอายุผูบริโภคเปนเกณฑการแบงกลุมเปาหมายได 

      -  วงจรชีวิตครอบครัวในแตละข้ันตอนของวงจรชีวิตแตละคนจะม
คานิยมและทัศนคติตอการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกันตัวอยางเชนพฤติกรรมการเลือก
ซื้อของเลนในวัยเด็กจะตางจากพฤติกรรมการเลือกของเลนในวัยหนุมสาว 

      -  อาชีพอาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการ
ของผลิตภัณฑ และบริการที่แตกตางกัน 

2 . 4   ปจ จัยท า งจิต วิท ย า เปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อและการใชสินคา ไดแก การจูงใจ การรับรู การเรียน ความเชื่อม่ัน 
ทัศนคติ บุคลิกภาพ  และแนวความคิดของตนเอง 

 2.  ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ 

ปจจัยนําเขาของโมเดลการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเกิดจากปจจัยภายนอก 
เชน ขอมูลขาวสารของผลิตภัณฑ  คุณคา  ทัศนคติ  และพฤติกรรมของผูบริโภคตอ
ผลิตภัณฑ  สวนสําคัญของปจจัยนําเขา คือ สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix 

activities) ที่บริษัทพยายามสื่อสารคุณประโยชนของผลิตภัณฑและบริการไปยัง
ผูบริโภค และสิ่งแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural Environment) ซึ่งท้ัง 2 

สวนน้ีเปนปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
1)  ปจจัยนําเขาดานสวนประสมทางการตลาด (Marketing inputs) เปน

กิจกรรมทางการตลาดท่ีพยายามเขาถึง  แจงขาวสาร  และชักจูงผูบริโภคใหซื้อและใช
ผลิตภัณฑ  เรียกวา กลยุทธสวนประสมทางการตลาด  ซึ่งประกอบดวยกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑ  ดานการโฆษณา  การตลาดทางตรง  การขายโดยใชพนักงานขาย  และการ
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สงเสริมการตลาดอ่ืนๆ  รวมถึงการเลือกชองทางในการจัดจําหนาย  เพื่อใหผลิตภัณฑ
ที่ผลิตจากผูผลิตไปถึงผูบริโภค 

2)  ปจจัยนําเขาดานสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural inputs) เปนปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเชนเดียวกัน  และเปนปจจัยที่ไมใชธุรกิจ เชน 
ความคิดเห็นของเพื่อน  ความเห็นของบรรณาธิการในหนังสือพิมพ  การใชผลิตภัณฑ
ของสมาชิกในครอบครัว   และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑทาง
อินเตอรเน็ต  เปนตน  สวนปจจัยดานช้ันสังคม  วัฒนธรรม  และวัฒนธรรมกลุมยอย  
แมจะจับตองไมไดแตก็เปนปจจัยภายในท่ีสําคัญและมีผลตอการประเมินทางเลือก
ของผูบริโภควาจะตอบรับ หรือปฏิเสธผลิตภัณฑเชนกันนอกจากน้ันก็ยังมีปจจัยดาน
อายุ  วงจรชีวิตครอบครัว  อาชีพ  โอกาสทางเศรษฐกิจ  และการศึกษา  ที่มีผลเชนกัน 

3.  ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

สวนประสมการตลาดเปนตัวแปรที่สามารถควบคุมไดทางการตลาดหมายถึง
การสนองความตองการเปนตัวแปรท่ีสามารถควบคุมและสนองความตองการของ
ลูกคาใหพึงพอใจ 

 ผลิตภัณฑ (Product) การบริการเปนผลิตภัณฑของธุรกิจบริการซึ่งครอบคลุม
ทุกอยางของสินคาและทุกสิ่งทุกอยางท่ีจัดเตรียมไวบริการแกผูมารับบริการเน่ืองจาก
ผูมารับบริการไมไดตองการเพียงตัวสินคาและบริการเทาน้ันแตยังตองการประโยชน
หรือคุณคาอ่ืนที่ไดรับจากการซ้ือสินคาและบริการของธุรกิจบริการดวย  

 ราคา (Price) หมายถึงคุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของ
ลูกคาผูบริโภคจึงเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) กับราคา (Price) ถาคุณคาสูงกวา
ราคาผูมารับบริการจะเกิดการตัดสินใจซื้อ  

 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานสถานท่ีใหบริการในสวนแรกคือการ
เลือกทําเลที่ตั้ง (Location)การเลือกทําเลท่ีตั้งของธุรกิจบริการมีความสํา คัญมาก
โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีผูบริโภคตองไปรับบริการจากผูใหบริการในสถานท่ีที่ผู
บริการจัดใหเพราะทําเลท่ีตั้งท่ีเลือกเปนตัวกําหนดกลุมของผูบริโภคที่จะเขามารับ
บริการดังน้ันสถานท่ีใหบริการตองสามารถครอบคลุมพ้ืนที่ในการใหบริการ
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กลุมเปาหมายไดมากท่ีสุดและคํานึงถึงทําเลท่ีตั้งของคูแขงดวยโดยความสําคัญของ
ทําเลที่ตั้งจะมีความสําคัญมากนอยแตกตางกันไปตามลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการ  

 การสงเสริมการตลาด (Promotion )เปนการติดตอสื่อสารเก่ียวกับขอมูล
ระหวางผูซื้อกับผูขายเพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อการติดตอสื่อสารอาจใช
พนักงานขายทําการขายและติดตอสื่อสารโดยไมใชคนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสาร
มีหลายประเภทซึ่งอาจใชหนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือไมวาจะเปนการโฆษณา การออก
ขาวเผยแพร การขายโดยบุคคลและการสงเสริมการขายหลักการเลือกใชเคร่ืองมือ
สื่อสารแบบประสมประสานกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและการสงเสริม
การตลาดที่มีประสิทธิภาพจะชวยสื่อสารใหผูมารับบริการเปาหมายตระหนักถึง
ผลิตภัณฑหรือบริการท่ีตองการเสนอขาย  นอกจากนี้ การตลาดโดยตรง ( Direct 

marketing) เปนการสื่อสารการตลาดใหมที่ เขาถึงผูบริโภคเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.  ขอมูลโทรศัพทมือถือ iPhone 

 ไอโฟนเปนโทรศัพทมือถือที่มีความสามารถใชงานอินเทอรเน็ตและ
มัลติมีเดีย ผลิตและจําหนายโดยบริษัทแอปเปล โดยการทํางานของไอโฟนสามารถใช
งานสงอีเมล ใชเปนโทรศัพทเคลื่อนที่ สง เอสเอ็มเอส ทองอินเทอรเน็ตผานทาง
ซอฟตแวรซาฟารี คนหาแผนท่ี ฟงเพลง และความสามารถอ่ืน โดยมีอุปกรณหลัก
ประกอบดวย  Wi-Fi (802.11b/g) บลูทูธ  2.0 และกลองถายภาพ 2.0-megapixel 

ไอโฟนรุนแรกมีลักษณะ  2.5G quad band GSM และEDGE และรุนที่สอง
ใช UMTS และ HSDPA 

แอปเปลไดเปดเผยไอโฟนรุนแรกโดย สตีฟจอบส ในงานแม็คเวิลด วันที่ 9 

มกราคม พ.ศ. 2550 และวางจําหนายคร้ังแรกในสหรัฐอเมริกาวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 
2550 ไอโฟนไดชื่อวาเปนสิ่งประดิษฐยอดเย่ียมประจําปจากนิตยสารไทม ประจําป 
2550 โดยมีรุนถัดมาคือ ไอโฟน3G และ ไอโฟน3GS และรุนลาสุด ไอโฟน4 ได
เปดตัวในวันที ่7 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

 

 



212

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ณัฐวิทย วยากรณ (2542)ไดทําการศึกษาสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ
ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาพบวา
โทรศัพทเคลื่อนที่ยี่หอโนเกียไดรับการนึกถึงมากที่สุดในขณะท่ีโทรศัพทเคลื่อนท่ี
ยี่หออิริคสันเปนที่รูจักมากท่ีสุดคนสวนใหญซื้อเพื่อใชเร่ืองสวนตัวและเร่ืองงานโดย
มีเหตุผลการเลือกซื้อเพราะชอบรูปทรงคุณสมบัติและการใชงานโดยซื้อจากราน
จําหนายของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีหรือตัวแทนจําหนายของแตละย่ีหอคน
สวนใหญไดรับอิทธิพลการตัดสินใจซื้อจากเพื่อนมากท่ีสุดสิ่งท่ีทําใหเกิดความชอบ
และไมชอบโทรศัพทเคร่ืองปจจุบันไดแกขนาดและคุณสมบัติการใชงานกรณีที่
จะตองเปลี่ยนเคร่ืองใหมสวนใหญจะเลือกซื้อยี่หอเดิมมากกวาย่ีหอใหมสําหรับกลุม
ลูกคาท่ีเปลี่ยนยี่หอใหมเลือกเปลี่ยนเปนย่ีหอโนเกียมากท่ีสุดและกลุมท่ีใชโนเกียจะมี
ความภักดีในตราสินคามากท่ีสุดในการหาความสัมพันธพบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ
โดยเฉพาะขนาดและรูปรางของโทรศัพทเคลื่อนท่ีมีความสัมพันธกับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดตอไป 

 ชนธวัช  เพชรดี(2545) ศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหมจากการศึกษาพบวานักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่มีสัดสวนของเพศหญิงมากกวาเพศชายและ
มีนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 1 มากท่ีสุดรองลงมาคือชั้นปที่ 3, 2 และ 4 

ตามลําดับอาชีพของผูปกครองของนักศึกษาท่ีใชโทรศัพทเคลื่อนที่นั้นจะเปนอาชีพ
ประกอบธุรกิจสวนตัวมากท่ีสุดรองลงมาคือรับราชการรายไดตอเดือนของนักศึกษา
นั้นจะมาจากผูปกครองมากท่ีสุดสวนใหญจะอยูระหวาง 3,001–4,000 บาทรองลงมา
คือระดับตํ่ากวา 3,000 บาทเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่นั้นสวนมากจะเปน
เพื่อใชในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอกับญาติพี่นองพอแมผูปกครองเหตุผลรองลงมาคือ
จําเปนตองใชติดตอเรงดวนและเกิดความอยากไดเนื่องจากอิทธิพลจากสื่อตามลําดับ
โดยสวนมากแลวนักศึกษากลุมตัวอยางจะเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่จากตัวแทน
จําหนายท่ีตั้งรานอยูในหางสรรพสินคารองลงมาคือซื้อจากรานขายโทรศัพทเคลื่อนที่
มือสองอันเนื่องมาจากเหตุผลดานราคาเปนหลัก 
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 บัญชา   รั ศ มี  ( 2 5 4 8 )   ไดทํ าการ ศึกษา เ ร่ืองป จจั ย ในการ เลือกซื้ อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ ในเขตอําเภอเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 35 ปขึ้นไป การศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี อาชีพขาราชการ และรายได 5,001 – 10,000 บาท ปจจัยในการเลือกซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาดานรายได พบวา ใน
การเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ มีระดับมาก เปนอันดับแรก คือ ดานชองทางการจัด
จําหนาย รองลงมาไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานสงเสริมตลาด ผลการ
ทดสอบสมมติฐานปจจัยในการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ี จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล  พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีปจจัยในการเลือกซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี ที่แตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนกลุมตัวอยางท่ี
มี เพศ  อา ยุ  อา ชีพ  และ อัตรา เ งิน เดือน  แตกต า ง กัน  มีป จจั ยก าร เลื อกซื้ อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ไมแตกตางกัน 

 วิกรม  เสนาทอง (2551)  ไดศึกษา ปจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการ
เลือกซื้อโทรศัพทมือถือของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี  ผล
การศึกษา พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัยทางการตลาดท้ัง 4 ดาน ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานสถานท่ี (Place) และดานการสงเสริม
การตลาด (Promotion) ในระดับมาก และเม่ือจัดลําดับความสําคัญ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ (Product) มาก
ที่สุด รองลงมา ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานสถานท่ี (Place) 

และดานราคา (Price) ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล
ดานอายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได มีความสัมพันธกับ จํานวน
โทรศัพทมือถือที่ใช บุคคลและสื่อที่มีสวนในการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทมือถือ 
ขึ้นตอนการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือ และระบบการชําระเงินคาโทรศัพทมือถือ 
ในขณะที่ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
โทรศัพทมือถือเลย ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ และการศึกษา มีความสัมพันธกับย่ีหอ
โทรศัพทมือถือที่จะซื้อใหม นอกจากนี้พบวา อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได มี
ความสัม พันธกั บ เหตุผลในการ เ ลือกซื้ อโทรศัพทมื อถือ  และการใช ง าน
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โทรศัพทมือถือ ปจจัยสวนบุคคลดานการศึกษาและอาชีพ มีความสัมพันธกับแหลง
ซื้อโทรศัพทมือถือ สวนดานการศึกษา  สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได มี
ความสัมพันธกับเครือขายท่ีใช ดานอายุ การศึกษา สถานภาพสมรส และรายได มี
ความสัมพันธกับยี่หอโทรศัพทมือถือ และปจจัยสวนบุคคลดานรายได เพียงดานเดียว
เทาน้ัน ที่มีความสัมพันธกับปจจัยในการเลือกระบบการชําระเงินคาโทรศัพทมือถือ 
ในขณะที่ดานอ่ืนๆ ไมมีความสัมพันธกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผูบริโภคท่ีมี
การศึกษา อาชีพ และรายได ที่แตกตางกันใหความสําคัญตอปจจัยทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ และดานราคา แตกตางกัน สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน ตลอดจนผูที่มี
การศึกษาและรายไดตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริม
การตลาดแตกตางกัน ในขณะท่ีดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

3.  วิธีการดําเนินการศึกษา 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey Research) เพื่อศึกษาถึง
พฤติกรรมการซื้อและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคา iPhone ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทั้งน้ีคณะผูวิจัยไดดําเนินการเปน
ขั้นตอนเพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคที่กําหนดดังน้ี 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
 ใชแบบสอบถามในการวิจัย และประมวลผลขอมูล โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐาน 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขอมูลที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนขอมูลทุตยิภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บ
รวบรวมขอมูล ตั้งแตเดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 

การวิเคราะหขอมูล 

 เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชสถิติ
คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) สถิติคาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

โดยใชสถิติ t-test, F- test, และคาความสัมพันธของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 
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 4.  ผลการวิเคราะหขอมูล 

 จากการวิเคราะหขอมูล โดยนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป เพ่ือใชในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งการวิเคราะหแบงเปนการวิเคราะห
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม (Anova Analysis) 
เพื่อทดสอบหาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อ  และการวิเคราะหเชิง
ถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรตามดวยตัวแปรอิสระต้ังแต 2 ตัวแปรข้ึนไป ซึ่งชวยใหพยากรณมีความ
ถูกตองมากข้ึน  
 ผลจากการศึกษาพบวาผูบริโภคทั้งหมดจํานวน 400 คนสวนใหญเปนเพศ
หญิง  มีอายุ  31-40  ป  ระดับการศึกษาปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 64.0  รองลงมาคือ
ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี  สวนใหญประกอบอาชีพขาราชการ มีรายได  
30,001 – 40,000 บาท   
 พฤติกรรมการซื้อสินคา iPhone ของผูบริโภค ผลการศึกษา พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีคาใชจายในการซื้อ  20,001 – 25,000 บาท    มีความช่ืนชอบในรุน 
i-phone 4G  มากท่ีสุด สวนใหญตัดสินใจซื้อเพราะการโฆษณาจากสื่อตาง ๆ ดานการ
ใชงาน  iPhone พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญใชดูภาพยนตร  ใชดูภาพถาย  ใชฟง
เพลง  ใชบันทึกขอมูล ตามลําดับ สวนใหญซื้อ iPhone ที่ศูนยการคาท่ัวไป  เหตุผลใน
การซื้อสินคา  iPhoneพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีเหตุผลในการซื้อสินคา  iPhone  
เพราะมีการลดราคา ณ จุดซื้อรองลงมาคือ ตามแฟช่ัน 

 ปจจัยสําคัญทางดานสวนประสมทางการตลาดท่ีผูบริโภคใหความสําคัญตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท iPhone โดยภาพรวมแลวมีอิทธิผลในการตัดสินใจใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานผลิตภัณฑเปนปจจัยที่มีอิทธิพลอยูใน
ระดับมากท่ีสุด (มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ7.31) สวนดานอ่ืนๆจัดอยูในระดับอิทธิพลมาก
คือดานการสงเสริมการตลาด(มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.27)ดานราคา (มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 7.24) และดานชองทางการจัดจําหนาย(มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 7.24) ตามลําดับ 
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 ผลการทดสอบสมม ติฐาน  พบว า  ในภาพรวม  ลั กษณะทางด าน
ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ที่แตกตางกันมีการ
ตัดสินใจทางดานสวนประสมทางการตลาดไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เนื่องจากคา Sig. มีคามากกวา 0.05 จึงทําใหปฏิเสธสมมติฐาน เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อายุที่แตกตางกันมีมีการตัดสินใจทางดานสวนประสม
ทางการตลาดดานสงเสริมการตลาดแตกตางกัน คา Sig. มีคานอยกวา 0.05 และ ปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนายและดานสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคา  iPhone 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับปานกลาง ซึ่งหมายความวา ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและดานสงเสริมการตลาดมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคา iPhone ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการซื้อและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา iPhone ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อ
เปนแนวทางใหแกผูบริหารของบริษัทแอปเปลคอมพิวเตอรจํากัดซึ่งเปนบริษัทผูผลิต
และจําหนาย iPhone พัฒนาปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดดานตางๆท่ี
ผู บ ริโภคให อิทธิพลตอพฤติกรรมของการซื้ อสินค าของ ผู บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครตอไป 

สรุปผลการวิจัย 

 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา  ในภาพรวมปจจัยสวนบุคคล ไมมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา iPhone เม่ือพิจารณารายดาน มีเพียงอายุที่มีอิทธิพล
ในการตัดสินใจซื้อสินคา iPhone ดานสงเสริมการตลาด และพบวาความสัมพันธของ
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง โดยปจจัยทางดาน
ชองทางการจัดจําหนายสงผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อสินคา iPhone สูงท่ีสุด ใน
ระดับ 37.4% ซึ่ง R2  = 0.374 สวนปจจัยดานผลิตภัณฑ สงผลกระทบตอการตัดสินใจ
ซื้อสินคา iPhone ต่ําท่ีสุด ในระดับ 23.6% R2  = 0.236 
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ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

 จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีผูวิจัยขอสรุปขอเสนอแนะเพ่ือเปนขอมูลแก
ผูบริหารของบริษัทแอปเปลคอมพิวเตอรจํากัดซึ่งเปนบริษัทผูผลิตและจําหนายพัฒนา
และวางแผนกลยุทธเกี่ยวกับปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดดานตางๆท่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมของการซื้อสินคาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ซึ่งผูวิจัยไดเสนอแนะไวดังน้ี 

 1) ดานผลิตภัณฑจากผลการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาท่ีพบวาปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑจัดอยูในปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับปจจัย
ดานอ่ืนๆทั้งน้ีผูบริโภคใหอิทธิพลตอเร่ืองสินคาของ นั้นไดมาตรฐานมากท่ีสุดดังน้ัน
บริษัทฯจึงควรใหความสําคัญกับความสามารถในการใชงานของสินคาท่ีหลากหลาย
มากข้ึนมีคุณภาพและมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชงานของสินคา 

iPhone อยางตอเน่ืองใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพื่อดึงดูดใหผูบริโภคหันมาซื้อสินคา
กันมากข้ึน 

 2) ดานการสงเสริมการตลาดจากผลการศึกษาพบวาการโฆษณาทางสื่อตาง ๆ 
เชน แผนพับ  โทรทัศนและอินเตอรเน็ตมีอิทธิพลมากท่ีสุด เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคามากท่ีสุดดังน้ันบริษัทผูผลิตจึงควรมีการจัดรายการสงเสริมการ
ขายอยางตอเนื่องเพื่อเปนการสื่อสารไปยังผูบริโภคใหไดรับทราบขอมูลใหมๆของ
บริษัททั้งน้ีควรมีการเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธไปยังกลุมผูบริโภคใหหลาย
หลายมากข้ึนนอกจากชองทางในปจจุบันคืออินเตอรเน็ตเชนการโฆษณาโดยใชปาย
โฆษณาหรือทางใบปลิงแผนพับตางๆหรือการบริการดาวนโหลดเพลงท่ีถูกกฎหมาย
ใหกับผูบริโภครายใหมๆเพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจใหซื้อสินคามากข้ึน 

 3) ดานชองทางการจําหนายจากผลการศึกษาพบวาการจัดแสดงในชั้นวาง
สินคามีความหลากหลายในราน iStudio เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคามากที่สุดดังน้ันบริษัทฯผูผลิตจึงควรสงเสริมใหมีการแสดงสินคาในทุกรุนให
ผูบริโภคไดรับรูขอมูลเพื่อเปนขอมูลในการเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจเลือก
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ซื้อสินคาอีกทั้งยังเปนการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหผูบริโภคไดรับรู
มากข้ึน 

 4) ดานราคาจากผลการศึกษาพบวาราสามารถผอนชําระไดเปนงวด เปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคามากท่ีสุดรองลงมาคือการมีราคาให
ผูบริโภคไดเลือกในหลากหลายระดับราคาซึ่งจะเห็นไดผูบริโภคสินคาสวนใหญจะ
เปนผูที่มีความสามารถในการซื้อสินคาท่ีดีดังน้ันบริษัทฯผูผลิตจึงควรเนนพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆใหมีความคุมคากับราคาซึ่งจะมีราคาคอนขางสูงเม่ือเปรียบเทียบกับ
โทรศัพทมือถือยี่หออ่ืนๆเพื่อใหผูบริโภคใหเกิดความเช่ือมั่นและความพึงพอใจใน
การตัดสินใจเลือกซื้อสินคามากข้ึน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 เนื่องจากในการวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาพฤติกรรมการซื้อและปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครเทาน้ันจึงควรจะมีการศึกษากลุมตัวอยางในพ้ืนที่อ่ืนๆเพิ่มเติมหรือ
ศึกษาเชิงเปรียบเทียบของกลุมตัวอยางในแตละพ้ืนท่ีเพื่อทราบถึงทัศนคติพฤติกรรม
และปจจัยตางๆท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาท่ีมีสภาพแวดลอมและสภาพเศรษฐกิจ
ที่แตกตางกัน และควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางสินคากับโทรศัพทมือถือยี่หอ
อ่ืนๆเพ่ือทราบถึงพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกัน 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

(FACTORS INFLUENCING DECISION MAKING OF CONSUMERS WHO 

LIVE IN BANGKOK AREAS IN PURCHASING VIOLATED COPYRIGHT) 

สังสิทธิ์ เดชนอย1   กิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ 2  
-------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 
 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในการศึกษา
คร้ังน้ีไดใชขอมูลปฐมภูมิ เปนกลุมตัวอยางผูบริโภคที่มีประสบการณในการซื้อแผน
ซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ราย การกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางผูวิจัยคํานวณโดยใชสูตรของครอแครน (Cochran) ที่ระดับความเช่ือม่ันรอย
ละ 95 และความคลาดเคลื่อนที่รอยละ 5 โดยกําหนดใหมีการตอบคําถามเบื้องตน 
(Screening Question) การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเอง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติ t (t-

Test) สถิติ F (One-way ANOVA) และการวิเคราะหความถดถอยเชิงซอน (Multiple 

Regression Analysis) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สําหรับกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ของผูบริโภค  
 

________________________________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิต 
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ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตรทางดานอายุ อาชีพ
หลัก และระดับรายไดที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่
แตกตางกัน สวนปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดทางดานผลิตภัณฑ และการ
สงเสริมการขายที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่
แตกตางกัน 

คําสําคัญ : ซีด,ี การละเมิด, ลิขสิทธิ์.  
 

Abstract 

The purpose of this Independent study is to study the factors influencing 

decision making of consumers who live in Bangkok areas in purchasing violated 

copyright. 

Respondents consisted of people who even been purchased violated 

copyright in Bangkok areas of 400 people. Assign the sampling size by used 

Cochran by confident interval 95% and sensibility 5%. The researcher is sampling 

by purposive sampling convenience sampling by specific screening question who 

even violated copyright totally 400 sampling size. The researcher collect all data by 

own and use statistic to analyze the data thru various frequency, percentage, mean, 

standard deviation, t-test, f-test (one-way ANOVA) and Multiple Regression 

Analysis : MRA. 

With respect to buying decision process and buyer response to the 

processed consumer in Bangkok areas, it was shown that individual factors show 

that the different level of age, career and revenue made different decision affect the 

purchasing decision in purchasing violated copyright. Product and Promotion factor 

show that the different level of costs the purchasing made different decision affect 

in purchasing violated copyright. 

KEYWORD : CD, VIOLATED, COPYRIGHT. 
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1.  บทนํา 
ประเด็นปญหา  
1. ปญหาดานลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อแผนซีดีละเมิด

ลิขสิทธิ์ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปญหาดานพฤติกรรมการเลือกซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําถามการวิจัย  
1. ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลจะมีผลตอการตัดสินใจซื้อซื้อแผนซีดีละเมิด

ลิขสิทธิ์ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางไร 

2. ปจจัยดานพฤติกรรมการเลือกซื้อซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ จะมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยางไร 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
     ในการวิจัยพฤติกรรมการซื้อและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี  

ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาละเมิดลิขสิทธิ์
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คร้ังน้ี ผลของการศึกษาคนควา จะใหคุณคาและ
ประโยชน ดังน้ี 
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1. ทําใหผูประกอบการทราบถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลสงการตัดสินใจซื้อสินคาละเมิด
ลิขสิทธิ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อใหผูประกอบการทราบแนวทางในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพ่ือใช
แขงขันกับสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ 

3. ทําใหผูประกอบการทราบถึงพฤติกรรมผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อสินคาละเมิด
ลิขสทิธิ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตดานประชากรศาสตร  ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือผูบริโภคท่ี
มีประสบการณการซื้อสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตดานเนื้อหา จะทําการศึกษาในสวนท่ีเปนปจจัยทางประชากรศาสตรปจจัย
สวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค และ ปจจัยอ่ืนๆวามีความสัมพันธ 
ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อสินคาละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

       ตัวแปรอิสระ                                                          ตัวแปรตาม                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
 

พฤติกรรมการซ้ือ
 

สวนประสมทางการตลาด 

 

 

การตัดสินใจเลือกซื้อแผน
ซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ของ

ผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานในการวิจัย 

1. ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อแผนซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์ แตกตางกัน 

2.  พฤติกรรมการซ้ือมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ แตกตางกัน 
3. ปจจัยสวนผสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ 
แตกตางกัน 

2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อแผนซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์  ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไดทําการคนควาเอกสารถึงแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของโดยจะเปนการศึกษาหลายปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
ผูบริโภค อันประกอบดวย     ปยจัยทางดานสวนประสมการตลาด ปจจัยดาน
ประชากรศาสตร ปจจัยทางดานสังคม โดยในการวิจัยคร้ังน้ีไดใชแนวคิดและทฤษฎีที่
เก่ียวของดังน้ี 

1. พฤติกรรมผูบริโภค 

 การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาถึงวิธีการของแตละบุคคลที่ทํา
การตัดสินใจในการจัดหา การใช การใชจาย ตลอดจนการประเมินผลสินคา และ 
บริการ ที่บุคคลน้ันเลือกซื้อหามาใช ซึ่งไมวาจะเปนสินคาหรือบริการอะไร จะซื้อ
หรือใชบริการเมื่อใด ซื้อหรือใชบริการท่ีไหน ซื้อหรือใชบริการบอยแคไหน และใคร
มีอิทธิพลตอการซื้อหรือใชบริการ  สิ่งเหลาน้ีลวนเปนขั้นตอนหน่ึงของพฤติกรรม
ผูบริโภคดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538:3) 
2. โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 

โมเดลพฤติกรรมผูบริโภคของ Philip Kotler (Consumer behavior model) 

เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเร่ิมตนจาก
การท่ีเกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการ สิ่งกระตุนนั้นจะเขามาใน
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําซึ่งผูผลิตหรือ
ผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะ
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ตางๆของผูซื้อ แลวจะมีการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจ
ของผูซื้อ (Buyer’s purchase decision) (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ,2541:110) 
3.  ทฤษฎีดานประชากรศาสตรและแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการใชชีวิต 

  ลักษณะทางประชากรศาสตร รวมถึง อายุ เพศ วงจรชีวิตครอบครัว การศึกษา 
รายได เปนตน ลักษณะดังกลาวมีความสําคัญตอนักการตลาดเพราะเก่ียวพันกับอุป
สงค (Demand) ในตัวสินคาท้ังหลายการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตรชี้ใหเห็นถึง
การเกิดข้ึนของตลาดใหมและตลาดอ่ืนก็จะหมดไปหรือลดความสําคัญลง  ลักษณะ
ทางประชากรศาสตรที่สําคัญ  (อดุลย จาตุรงคกุล 2545: 38-39) ดังน้ี  

1. อายุ (Age) นักการตลาดตองคํานึงถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงใน
เร่ืองอายุ  

2. เพศ (Sex) จํานวนสตรี สมรสหรือโสดท่ีทํางานนอกบานเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ 

นักการตลาดตองคํานึงวาปจจุบันสตรีเปนผูซื้อรายใหญ  ซึ่งท่ีแลวมาผูชายเปนผู
ตัดสินใจซื้อ นอกจากน้ันบทบาทของสตรีและบางสัดสวนที่ซ้ํากัน  

3. วงจรครอบครัว (Marital status) ขั้นตอนแตละข้ันของวงจรชีวิตครอบครัว
เปนตัวกําหนดท่ีสําคัญของพฤติกรรม ขั้นของวงจรชีวิตครอบครัวแบงออกเปน 9 

ขั้นตอน ซึ่งแตละข้ันตอนจะมีพฤติกรรมการซ้ือที่แตกตางกัน  

4. การศึกษา และรายได (Education and Income) มีอิทธิพลตอรายไดเปนอยาง
มาก การรูวาอะไรเกิดข้ึนกับการศึกษาและรายไดเปนสิ่งสําคัญ เพราะแบบแผนการใช
จายข้ึนอยูกับรายไดที่ไดรับ 
4. ทฤษฎีตัวแปรตัวแปรที่กออิทธิพลตอการตัดสินใจ 

ปจจัยทางดานตัวแปรท่ีกอใหเกิดการตัดสินใจ เชน ผลิตภัณฑสินคาหรือ
บริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ตางเปน
ปจจัยที่เปนสิ่งเรา ใหมีการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกัน เชน ผูที่มีรายไดสูงจะมีความ
ตองการใชสินคาท่ีมีคุณภาพดี ในขณะท่ีผูมีรายไดต่ํากวาจะใชของท่ีมีราคาถูกกวา  
หรือ สินคาหรือบริการที่มีประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ลูกคาจะจดจําและสามารถ
ตัดสินใจซื้อไดงายกวาสินคาท่ีไมมีการประชาสัมพันธมากอน เปนตน  (อดุลย จาตุรง
คกุล 2543:25) 



226

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

5. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

สวนประสมทางการตลาด ( Marketing mix ) ของสินคาน้ันโดยพ้ืนฐานจะมี
อยู 4 ตัว ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมทาง
การตลาด Kotler (2003: 139 ) แตสวนประสมทางการตลาดของตลาดบริการ จะมี
ความแตกตางจากสวนประสมทางการตลาดสินคาท่ัวไป กลาวคือ จะตองมีการเนนถึง
พนักงาน กระบวนการใหบริการ และ สิ่งแวดลอมทางกายภาพซึ่งท้ังสามสวนประสม
เปนปจจัยหลักในการสงมอบบริการ ดังน้ัน สวนประสมทางการตลาดของการบริการ
จึงประกอบไปดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 
พนักงานกระบวนการใหบริการ และ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ( Payne,1993 อางถึง
ใน ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546 : 59-60 ) 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ไปรเนตร ชินพาณิชยกิจ (2548) ไดศึกษาวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่มีตอแผนซีดีภาพยนตรลิขสิทธิ์และแผนดีวีดีภาพยนตรละเมิดลิขสิทธิ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

 พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 20-30 ป อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนสถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดระหวาง 10,000 
– 20,000 บาท โดยมีทัศนคติดานผลิตภัณฑแผนภาพยนตรลิขสิทธิ์ ชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการขายอยูในระดับดีมาก สวนดานราคาอยูในระดับ
ปานกลาง ขณะท่ีทัศนคติตอปจจัยดานผลิตภัณฑแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ พบวาดาน
ราคาอยูในระดับดี ดานชองทาการจัดจําหนายอยูในระดับปานกลาง สวนดาน
ผลิตภัณฑ และการสงเสริมการขายอยูในระดับไมดี  โดยคาใชจายของแผนดีวีดี
ลิขสิทธิ์เฉลี่ยที่ 3,782 บาทตอเดือน จํานวนเฉลี่ย 60 แผน ซื้อจากหางสรรพสินคาเปน
อันดับแรก ในขณะท่ีคาใชจายการซื้อแผนดีวีดีละเมิดลิขสิทธิ์อยูที่ 436 บาทตอเดือน 
เฉล่ียจํานวน 2 แผน โดยซื้อจากรานคาปลีกสมัยใหม 
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3. ระเบียบวิธีการวิจัย 

 งานวิจัยคร้ังน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey Research) โดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary   Data) และ
นําเสนอในลักษณะการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  Research)ในการศึกษาถึง
พฤติกรรมการเลือกซื้อแผนซีดีลิขสิทธิ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหไดขอมูลตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1   ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 

4 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5    การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

6   การเก็บรวบรวมขอมูล 

7    การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช      
ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ  

1.  ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ 
สถานภาพ 

2.  ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย พนักงาน ผลิตภัณฑ 
ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การโฆษณา และ การสงเสริมการขาย 

3.  พฤติกรรมการเลือกซื้อ ไดแก ความถี่ในการซื้อ คาใชจายในการซื้อ เหตุผลที่
ซื้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ 
ตัวแปรตาม 

1. การตัดสินใจแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

3.2.1  ประชากร 

  ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบริโภคท่ีมีประสบการณในการ
ซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 3.2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  

 เนื่องจากการทําวิจัยคร้ังน้ีใชกลุมตัวอยางเฉพาะผูที่ เคยซื้อแผนซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์เทาน้ัน โดยไมทราบกลุมประชากรท่ีแนนอน จึงไดใชสูตรของครอแค
รน (Cochran, 1977 อางใน ธีรวุฒ ิเอกะกุล, 2543) ดังน้ี 
     

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

 

n คือ ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีคํานวณได 
Z    เทากับ 1.96 ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

E    คือ คาความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได (allowable error) เทากับรอยละ 
5 

 

โดยกําหนดคาท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และกําหนดความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได
ไมเกิน  + 5% 

 
n    =                       

 

n    =            384.16       ~  385 ตัวอยาง 
 ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีคํานวณไดเทากับ 385 ดังน้ันจึงทําการเก็บกลุม
ตัวอยางท้ังหมด ไมนอยกวา 400 ตัวอยาง จากประชากรใน จังหวัดกรุงเทพมหานครที่
เคยตัดสินใจซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

     (4* e ) 2

  Z2 

             4 * 0.052 

  1.962 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ีคือแบบสอบถามใน
แบบสอบถามจะประกอบดวยคําถามปดแบบมีตัวเลือก และคําถามเปด ซึ่งแบงเปน 4 

ตอนใหญๆ คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 
เพศ อายุ รายได อาชีพ    การศึกษา และสถานภาพ จํานวน 6 ขอ 

สวนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด จํานวน 4  ขอ 
สวนที่  3 พฤติกรรมการเลือกซื้อ ไดแก ความถี่ในการซื้อ คาใชจายในการซื้อ 

เหตุผลที่ซื้อซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ 
สวนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์  

ไดแก ความรวดเร็วในการสงมอบสินคา การรับคืนสินคา ใน
กรณีที่ชํารุดเสียหาย ชองทางการรับชําระเงินท่ีหลากหลาย การมี
สถานท่ีจอดรถสําหรับลูกคา 

ซึ่งตอนท่ี 2 และ 4 มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา แตละขอมี 10 

ตัวเลือก โดยมีการใหคะแนนความคิดเห็น 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 การทดสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ใชวิธีการวัดแบบ 2 วิธีดวยกัน คือ 

1.  การทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Validity) มี 2 ขั้นตอน 

- ทดสอบเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยศึกษา
จากงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดคําถามตามวัตถุประสงค ที่เกี่ยวของใน
งานวิจัยเร่ืองนี ้

- ตรวจสอบความตรงของเน้ือหาในแบบสอบถาม (Construct 

Validity) โดยการนําไปทดสอบ IOC โดยใหผูเชี่ยวชาญ 3 -10 คน ตรวจสอบความ
สอดคลองของขอคําถามกับตัวแปรในแบบสอบ ถา คา IOC > .50 ใชได แตถา < .50  

ถือวาไมสอดคลองตองปรับแกขอคําถามขอนั้น) 
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2. การทดสอบความเช่ือมั่น(Reliability) ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามจํานวน 30 

ชุด นําไปทดสอบกับกลุมเปาหมายจํานวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธิ์ ความสอดคลองภายในครอนบาซ (Alpha 

Cronbach Coefficient) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows โดยคํานวณ
แลวปรากฏวาไดคาความเช่ือมั่นมากกวา 0.60 จากคาท่ีไดน้ีสรุปไดวาคําถามท่ีใชใน
แบบสอบถาม สําหรับงานวิจัยในคร้ังน้ี มีความนาเช่ือถืออยูในระดับสูงท่ีสามารถ
ยอมรับได 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี ไดนําแบบสอบถาม  ไปแจกในสถานท่ีตางๆ 
โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ลักษณะ 
face to face ซึ่งเปนการตอบแบบสอบถามดวยตัวเองโดยกอนที่ผูวิจัยจะแจก
แบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง    ผูวิจัยจะทําการช้ีแจงใหผูตอบแบบสอบถามได
เขาใจถึงวัตถุประสงคและอธิบายถึงขอสงสัยและวิธีการตอบแบบสอบถามกอน 

วิธีการวิเคราะหขอมูล       

 จากการตรวจแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได และนําไปประเมินผลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (Statistical   Package   for   Social   Sciences   :    SPSS     

for   window)   SPSS     for   window version 11.5 ดวยคาความเช่ือม่ันในระดับรอย
ละ 95   และความคลาดเคลื่อนรอยละ 5  เปนเกณฑในการยอมรับหรือปฎิเสธ 
สมมติฐานในการวิจัย 

การวิเคราะหทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Statistics) ไดแก 
 1.ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของ 2 ประชากรหรือกลุมโดยสุมตัวอยางจากแต
ละกลุมอยางเปนอิสระตอกัน (Independent-Sample t-test) จากคาสถิติแบบ t – test ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

     2.ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางต้ังแต 3 กลุมข้ึนไปโดยใชสถิติ
วิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว ( One way analysis of variance : Oneway 

ANOVA )จากสถิติแบบ F-Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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 3. ทดสอบความมีอิทธิพลระหวางปจจัยที่เปนตัวแปรตนและตัวแปรตามท่ีเปนตัว
แปรเชิงปริมาณดวยการวิเคราะหความถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression 

Analysis) 
4. ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ซึ่งเปน
ผูบริโภคแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนผูตอบแบบสอบถาม 
จํานวนทั้งสิ้น 400 คน 

วิเคราะหความมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ที่
เปนขอมูลเชิงปริมาณ   กับปจจัยสวนสวนประสมทางการตลาด ที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression 

Analysis : MRA) 

เกณฑการตัดสินใจ คือ การเปรียบเทียบระดับนัยสําคัญที่คํานวณไดจากการ
ประมวลผลแบบสอบถาม หากคานัยสําคัญทางสถิติที่คํานวณไดมีคานอยกวา 0.05 จะ
ยอมรับสมมติฐานหลัก แตหากคานัยสําคัญทางสถิติที่คํานวณ ไดมีคามากกวา 0.05 จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

ตารางท่ี 4.1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัย
สวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อแผนวีดีละเมิดลิขสิทธิ์ 
(400 คน) 

ตัวแปร N Min Max    S.D. 

ราคา 400 3.50 9.75 7.42 0.93 

ชองทางการจัดจําหนาย 400 2.00 9.00 6.79 0.99 

ผลิตภัณฑ 400 4.25 9.50 6.81 0.86 

การสงเสริมการตลาด 400 1.86 9.14 5.81 1.19 

รวม 400     
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จากตารางท่ี 4.1 สามารถสรุปไดดังน้ี จากการเก็บแบบสอบถามจํานวน 400 

ชุด พบวาปจจัยดานราคา มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 7.42 อยูในระดับเห็นดวยมาก 
รองลงมาคือปจจัยดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 6.81 อยูในระดับเห็นดวย
คอนขางมาก ปจจัยดานชองการจัดจําหนาย มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ 6.79 อยูในระดับ
เห็นดวยคอนขางมาก สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด เทากับ 
6.37 อยูในระดับเห็นดวยคอนขางมาก 
ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการทดสอบสมติฐานความมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อแผนซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์ กับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (400 คน) 

Coefficients 

ตัวแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta   Tolerance VIF 

(Constant) 2.022 0.498  4.058 0.000   

ราคา 0.075 0.058 0.064 1.288 0.198 0.804 1.244 

ชองทางจัด
จําหนาย 

0.082 0.055 0.075 1.491 0.137 0.790 1.266 

ผลิตภัณฑ 0.302 0.065 0.238 4.618 0.000* 0.745 1.342 

การสงเสริม
การตลาด 

0.247 0.043 0.269 5.739 0.000* 0.904 1.107 

 

*ที่ระดับนัยสําคัญ Sig. <0.05 

Model R R Square 

Adjusted  

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0.465 0.216 0.208 0.97438 2.008 
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จากตารางท่ี 4.2 พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ และ
การสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R) = 0.216 หมายความวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ในทิศทาง
เดียวกันแตมีระดับตํ่า  
 คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) = 0.208 หมายความวาในการแปรผันของ
คาการตัดสินใจซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถอธิบายไดดวย
ความเปลี่ยนแปลงของตัวแปรสวนประสมทางการตลาด 20.8% สวนท่ีเหลืออีก 
79.2% มาจากตัวแปรอ่ืน 

 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากการประมาณคา (Std. Error of The 

Estimate) = 0.97 การประมาณคาการตัดสินใจซื้อโดยใชสวนประสมทางการตลาด
เปนตัวประมาณ มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนเทากับ 0.97 

 จากการวิเคราะห พบวาคา VIF สูงสุดท่ีไดคือ ผลิตภัณฑ มีคาเทากับ 1.342 

ซึ่งไมเกิน 10 หรือคา Tolerance ที่นอยที่สุด คือผลิตภัณฑ มีคา 0.745  
5.  สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์  ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของผูบริโภคสินคาแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์  ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหปรับใชกับผูประกอบการแผนซีดีลิขสิทธิ์ โดยเคร่ืองมือที่ใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมตัวอยางประชากรที่เคยซื้อ
สินคาแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ราย 
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางผูวิจัยคํานวณโดยใชสูตรของครอแครน (Cochran) 
ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 และความคลาดเคลื่อนท่ีรอยละ 5 โดยไดเก็บ
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แบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สําหรับการวิเคราะหผลการศึกษาใช
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายผลการศึกษา ไดแก การแจง
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis)การทดสอบความแตกตางโดยใชสถิติแบบ T-Test การ
วิเคราะหหาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way analysis of variance : One way 

ANOVA) หรือ การทดสอบคา F-Test และการวิเคราะหดวยคาสถิติ การถดถอย
เชิงซอน (Multiple Regression Analysis : MRA) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์  

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษา พบวา ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปน

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน ทั้งสิ้น 400 คน พบวากลุมตัวอยาง สวน
ใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 257 ราย คิดเปนรอยละ 64.20 มีอายุระหวาง 20 – 30 ป 
จํานวน 159 ราย คิดเปนรอยละ 39.80 มีสถานภาพโสด จํานวน 258  ราย คิดเปนรอย
ละ 64.50 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 289 ราย คิดเปนรอยละ 72.20 มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 318 ราย คิดเปนรอยละ 79.50 และมีรายได
ระหวาง 10,001 – 20,000  บาทตอเดือน จํานวน 98 ราย คิดเปนรอยละ24.50 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญใหความสําคัญความสําคัญกับราคาในการจําหนายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์มากท่ีสุดคือ 
8.26 สวนทางดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให
ความสําคัญกับความสะดวกสบายในการเดินทางมากท่ีสุดคือ 7.44 ในดานผลิตภัณฑ 
พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับความหลากหลายของแผนซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีใหเลือกซื้อ มากท่ีสุดคือ 8.03 และดานปจจัยการโฆษณา และ การ
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สงเสริมทางการขาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับการให
คูปองสะสมแตมเมื่อครบกําหนดสามารถแลกรับของสมนาคุณ มากท่ีสุดคือ 6.95  

3. ดานพฤติกรรมการเลือกซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ประเภทการเลือกซื้อ
แผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อแผนซีดีละเมิด
ลิขสิทธิ์ ประเภทแผนดีวีดีมากท่ีสุดคือ 280 ราย คิดเปนรอยละ 70.00 สวนผูมีสวน
สําคัญในการเลือกซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ตัดสินใจซื้อดวยตัวเองมากท่ีสุด จํานวน 327 ราย คิดเปนรอยละ 81.80 ทางดาน
วัตถุประสงคในการซื้อพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อ เพื่อดูหนังมากท่ีสุด
จํานวน 290 ราย คิดเปนรอยละ 72.50  โดยในการซื้อมีความถี่ในการซื้อตอเดือนเปน 
1 คร้ังตอเดือนมากท่ีสุดจํานวน 282 ราย คิดเปนรอยละ 70.50  ใชคาใชจายเฉลี่ยใน
การซื้อตอคร้ังตํ่ากวา 500 บาทมากท่ีสุดจํานวน 311 ราย คิดเปนรอยละ 77.80 ดาน
เหตุผลในการซื้อพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อเพราะราคาถูกมากท่ีสุด
จํานวน 324 ราย คิดเปนรอยละ 81.00   
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแผนซีดีละเมิด
ลิขสิทธิ์ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนําไปเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาวางแผนกลยุทธทางการตลาด  เพื่อสรางความไดเปรียบในการ
แขงขัน ไดดังน้ี 

1. จากการวิจัยครั้งน้ีพบวา กลุมลูกคาท่ีมีรายไดในชวง 10,001-20,000 บาท 
กลุมลูกคาท่ีมีสถานภาพโสด กลุมการศึกษาระดับปริญญาตรี และกลุมลูกคาท่ีเปนที่
เปนพนักงานเอกชน เปนผูที่มีการตัดสินใจซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ มากท่ีสุด ดังน้ัน
บริษัทผลิตแผนซีดี  หรือบริษัทตัวแทนจําหนายแผนซีดีประเภทตางๆ  ควรนํา
ผลการวิจัยครั้งน้ี ไปวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพ่ือออกผลิตภัณฑตางๆออกมาเพื่อ
ตอบรับกับความตองการลูกคาไดอยางตรงจุด  

2. ดานราคา เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับดาน
ราคามากเปนพิเศษ สาเหตุเพราะมองวาแผนซีดีถูกลิขสิทธิ์มีราคาแพงกวาสินคา
ละเมิดสิทธิ์มาก ทางผูผลิตและจําหนายซีดีลิขสิทธิ์จึงตองกําหนดราคาท่ีเหมาะสม 
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เพื่อลดชองวางระหวางสินคาลิขสิทธิ์และสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อใหผูบริโภคหันมา
ซื้อของแทมากยิ่งข้ึน 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูแทนจําหนายซีดีลิขสิทธิ์ตองจัดหา
สถานที่จําหนายซีดีเพื่อใหผูบริโภคเดินทางไดสะดวกท่ีสุด โดยสถานท่ีจัดจําหนาย
จะตองเปนสถานที่ที่ผูบริโภคสามารถซ้ือซีดีไดสะดวก เชนมีรถโดยสารผาน หรือ
สามารถเขาถึงไดโดยงาย ใชเวลาในการเดินทางไมนาน เชน หางสรรพสินคา หรือ
การจัดงานตามเทศกาลตางๆ หรือตามตลาดนัดท่ัวไป เปนตน 

4. ดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคตองการสินคาในการเลือกซื้อท่ีหลากหลาย 
เน่ืองจากความตองการของผูบริโภคมีไมเหมือนกัน ดังน้ันผูแทนจําหนายแผนซีดี
ลิขสิทธิ์จะตองเนนความหลากหลายของประเภทแผนซีดีลิขสิทธิ์ใหมากย่ิงข้ึน เชน
การผลิตแผน MP3 ออกมาขายแขงกับแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์มากย่ิงข้ึน รวมท้ังจะตอง
มีการพัฒนาคุณภาพของแผนซีดีลิขสิทธิ์ใหมีคุณภาพที่ดีกวาแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ใน
ระดับที่ลูกคาพึงพอใจ 

5. ดานการสงเสริมการขาย ผูบริโภคมีความพึงพอใจในดานการรับคูปอง
เพื่อรับสิทธิแลกของสมนาคุณซึ่งอาจจะเปนของรางวัลท่ีระลึกจากดารานักรองท่ีมี
ชื่อเสียง ซึ่งจะเนนในดานคุณคาทางจิตใจมากกวาทางดานราคา ซึ่งชวยใหลูกคาเกิด
ความภาคภูมิใจในของรางวัลที่ระลึกนั้น 

6. ผูบริโภคสวนใหญจะมีคาใชจายในการซื้อซีดีตอคร้ังตํ่ากวา 500 บาท 
ดังน้ันผูผลิตและผูแทนจําหนายซีดีลิขสิทธิ์จะตองมีการทํารายการสงเสริมการขายให
ลูกคาซื้อแผนซีดีลิขสิทธิ์มากย่ิงข้ึน โดยอาจจะจัดรายการสงเสริมการขาย เชน ซื้อครบ 
1,000 บาท จะไดรับคูปองเพ่ือสะสมแลกรับของสมนาคุณเปนตน  
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

กําหนดปจจัยที่มีผลตอการซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ ใหมากข้ึนกวางานวิจัย
คร้ังน้ี เพ่ือผูวิจัยจะไดรับรู และเขาใจถึงปจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อแผนซีดี
ละเมิดลิขสิทธิ์การซื้อแผนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ โดยอาจจะเพ่ิมปจจัยที่เกี่ยวของไดแก 
ปจจัยทางการตลาด 7P ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการตลาด การสงเสริมการขาย 
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การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะมูลฝอย  
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย 

STUDY FACTORS EFFECTING THE DECISION MAKING REGARDING 

THE USE OF INCINERATOR OF THE 

DEPARTMENT OF LOCAL ADMINSTRATION IN THAILAND 

ธีรวัฒน งามวงศวาน1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2    
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ  
 

การศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสํารวจปจจัยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะมูลฝอยในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในทองถิ่น รวมถึงศึกษาทัศนคติตางๆ ในการจัดการขยะมูลฝอยของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย ทัศนคติเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการขยะ , 

ทัศนคติเกี่ยวกับปญหาขยะท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน, ทัศนคติในการกําจัดขยะใหเปน
รูปธรรม และ ทัศนคติที่เกี่ยวกับกฎ ขอบังคับตางๆ รวมถึงปจจัยในดานการลงทุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยทําการวิจัยดวยวิธีเชิงสํารวจจากลุมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในประเทศไทยท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดูแลและจัดการเร่ืองขยะมูล
ฝอยในพ้ืนที่ตางๆ ประกอบดวย องคการบริหารสวนตําบล , เทศบาลตําบล และ
เทศบาลเมือง จํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถาม ขอมูลที่ไดรับถูกประมวลผล
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ แลวนํามาวิเคราะห และสรุปผล เพื่อนําผลการศึกษา
มาใชประกอบการตัดสินใจและการวางแนวทางการทําธุรกิจ  
 

------------------------------------------------------------ 
1 นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต  
2 ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ผลจากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนองคการบริหารสวนตําบล 
รอยละ 65  มีจํานวนประชากรในพื้นท่ีที่รับผิดชอบ 5,001-10,000 คน คิดเปนรอยละ 
62.2 ปริมาณขยะท่ีมีมากในพื้นที่ 1-3 ตัน คิดเปนรอยละ 42.8 ใชวิธีกําจัดขยะแบบฝง
ในหลุมแลวไถกลบ คิดเปนรอยละ 62.25 โดยไมมีการคัดแยกขยะถึงรอยละ 76.8 ซึ่งมี
คาใชจายในการกําจัดขยะตอเดือน 10,001-50,000 บาท คิดเปนรอยละ 32.8 ในสวน
ของทัศนคติรูปแบบการจัดการขยะใหความสําคัญกับการคัดแยกขยะมากที่สุด , 

ทัศนคติของปญหาในการกําจัดขยะในปจจุบัน มีขอจํากัดในเร่ืองของงบประมาณและ
คาใชจายในการกําจัดขยะ, ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะไดอยางเปนรูปธรรม มี
ความเห็นวาทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของตองใหการสนับสนุนอยางจริงจัง , ทัศนคติ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติเกี่ยวกับการกําจัดขยะ  มีความเห็นวา
เทคโนโลยีที่นํามาใช ตองผานการตรวจคาการเกิดมลพิษ ในแงปจจัยการลงทุน 
ตองการงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ มากกวาท่ีจะต้ังงบประมาณ
ของหนวยงานเอง และปจจัยการตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะท่ีสําคัญที่สุด คือ ตอง
เปนเตาเผาขยะที่ไมกอใหเกิดมลพิษ ที่ตรวจคามลพิษจากปลองควันผานตามกําหนด 

จากการวิเคราะหสรุปวา การออกแบบเตาเผาขยะเพ่ือท่ีจะไปขายใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั่น ตองเปนเตาเผาขยะท่ีปลอดมลพิษ โดยไดรับการ
ตรวจคามลพิษจากปลองควันผานตามกําหนด ที่มีขนาดประสิทธิภาพการกําจัดได 1-6 

ตันตอวัน โดยคาใชจายในการจัดการขยะตองต่ํากวา 50,000 บาทตอเดือน ในดาน
ราคาไมมีผลตอการตัดสินใจ รวมไปถึงการไมคัดคานของประชาชนในพ้ืนที่ ถา
สามารถทําเตาเผาขยะใหมีประสิทธิภาพ และปลอดมลพิษได สวนการประชาสัมพันธ
ใหสามารถจัดการขยะไดอยางเปนรูปธรรมและย่ังยืน คือ ตองมีการรวมมือของทุก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยเร่ิมจากการปลูกฝงจิตสํานึก ออกกฎระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติในเร่ืองศูนยกําจัดขยะมูลฝอยใหชัดเจน พรอมท้ังเปดอบรมใหความรูกับ
บุคลากรระดับปฏิบัติการใหมีความรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ  
คําสําคัญ : เตาเผาขยะ   
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   Abstract 
The purpose of this independent study is to study factors effecting the 

decision making regarding the use of incinerator of the Department of Local 

Administration in Thailand, and attitudes toward waste management of local 

administration which are attitudes toward current waste issues, attitude toward a 

concrete method to manage waste disposal, attitudes toward rules and regulations, 

and factors regarding local administration investment. The survey is done by 400 

samples of local administrations and processed using Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) to be used as guidance on a decision making and a business 

planning. 

The result of the survey shows that 62.2 percent of the sample population 

has a citizen under their responsibility around 5,001 to 10,000 people. 42.8 percent 

has a waste around 1 to 3 tons daily. 62.25 percent dispose the waste by burying, of 

which 76.8 percent does not sort out the waste. The waste disposal expense is 

around 10,001 to 50,000 baht monthly. As for the attitudes toward the waste 

disposal, the most important factors are the waste sorting. As for current issues 

regarding the waste disposal is the limited budget and high waste disposal expenses. 

As for the concrete waste disposal method, the cooperation from all the parties is 

crucial. As for the attitudes toward the rules and regulations, the technology used for 

waste disposal should be pollution-free. As for the investment, local administration 

would like to get support from the government. Factor effecting the decision making 

to use incinerator is pollution. 

From the analysis, it can be concluded that model of incinerator to be used 

for local administration should be pollution-free, and get a specification approval 

from the local authority. The capacity of the incinerator is 1 to 6 tons daily, with the 

operation costs not exceeding 50,000 baht monthly. The price of the incinerator is 
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irrelevant to the decision making. Local population required pollution-free and 

effective incinerator. For the sustainable of the waste disposal, it requires 

cooperation from all related parties, starting from building awareness, setting rules 

and regulations on the waste disposal, and educating the staff.  
KEY WORD : INCINERATOR   

1. บทนํา 
ปญหาดานขยะมูลฝอยในปจจุบันเปนปญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนทุกทองถิ่น

ตั้งแตระดับองคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 
จนถึงระดับประเทศ และนับวันจะทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึนตามความเจริญเติบโต
ทางดานเศรษฐกิจของประเทศ จากการสํารวจการกําจัดขยะขององคการบริหารสวน
ทองถิ่นในหลายๆพ้ืนท่ีในปจจุบัน พบวายังขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ไมวาจะเปนการเทกองหรือการฝงกลบขยะในพื้นท่ีที่หนวยงานจัดเตรียม
ไว ซึ่งการบริหารจัดการยังไมถูกสุขลักษณะ รวมไปถึงการใหประชาชนจัดการขยะ
โดยการเผาขยะ (กลางแจง) กันเอง ซึ่งเปนวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่กอใหเกิดมลพิษ
ทั้งสิ้น ทําใหเกิดผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมท้ังทางตรงและทางออม เชน 
ภาวะเรือนกระจก กลิ่น และ ปญหาแหลงนํ้าใตดินเปนพิษ โดยสถิติขอมูลดานขยะมูล
ฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ ระบุวาในป 2553 คาดวาประเทศไทยมีขยะมูลฝอย
ประมาณ 15.16 ลานตันตอป หรือ 41,532 ตันตอวัน เม่ือเทียบกับป 2552 จะพบวาขยะ
มูลฝอยมีปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนประมาณ 0.05 ลานตัน หรือรอยละ 0.3 ตามการขยายตัวของ
ชุมชนและประชากร มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยโดยเฉลี่ยทั่วประเทศในป 2553 อยูที่ 
0.65 กิโลกรัมตอคนตอวัน  
             ปจจุบันการกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบงเปน 4 วิธี 
มีอัตราสวน คือ 62% เปนการ เทกองและเผาท้ิงกลางแจง, 36% เปนการฝงกลบ, 1% 

เปนการวิธีผสมผสาน และ 1% เปนการใชเตาเผาขยะ ซึ่งรูปแบบในการกําจัดขยะ
มากกวา 62% เปนวิธีที่กอใหเกิดปญหาดานส่ิงแวดลอมทั้งสิ้น  
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งานศึกษาวิจัยฉบับนี้ จึงทําการสํารวจถึงปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการ
เตาเผาขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย เพื่อนําผลสํารวจท่ีไดมา
เสนอในแผนธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีเตาเผาขยะลดมลพิษประหยัดพลังงานเปน
สวนประกอบหลัก (แทนการฝงกลบ) เพ่ือเขามาชวยแกไขปญหาการกําจัดขยะใหเปน
รูปธรรม สามารถแกปญหาไดอยางย่ังยืน พรอมท้ังเสนอแนวความคิด โครงการกําจัด
ขยะแบบบูรณาการ ตั้งแตการเก็บรวบรวมขยะ การคัดแยกขยะแลวนํากลับมาไปใช
ประโยชน หรือนําไปขายเพื่อสรางรายได และนําเอาผูนําทองถิ่นรวมถึงประชาชนใน
ทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งจะทําใหเปนการแกไข
ปญหาเร่ืองขยะอยางเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน  

อยางไรก็ตามทองถิ่นแตละแหงมีความแตกตางกันโดยเฉพาะปริมาณและ
องคประกอบของขยะมูลฝอยซึ่งมีความจําเปนตองศึกษา ออกแบบ และวิเคราะห
ความเหมาะสมในรายละเอียดของแตละพื้นที่ 
วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความแตกตางทางดานปจจัยพื้นฐานในการเลือกใชเตาเผาขยะ
มูลฝอย  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธเกี่ยวกับปจจัยการบริหารจัดการขยะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธดานปจจัยดานการลงทุนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  

4. เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนธุรกิจ  
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. เพื่อทําใหทราบถึงปจจัยพื้นฐาน, ทัศนคติดานตางๆ และความสัมพันธ
ดานการลงทุน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวนําไปพัฒนาเตาเผาขยะมูลฝอย 
ใหตรงตามความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2. เพื่อทําแผนธุรกิจเตาเผาขยะ ลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน   
 



244

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

สมมติฐานการวิจัย  
1. ปจจัยพื้นฐานท่ีประกอบดวย หนวยงาน, ภาค, จํานวนครัวเรือน, ปริมาณ

ขยะท่ีเกิดข้ึนจริง, วิธีการกําจัดขยะ, การคัดแยกขยะ และ คาใชจายในการจัดการตอ
เดือน ที่แตกตางกันมีผลการตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะท่ีแตกตางกัน  

2. ปจจัยดานการบริหารจัดการมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใช
เตาเผาขยะ 

3. ปจจัยดานการลงทุนมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะ 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

สวนที่1 ปจจัยพื้นฐาน 
- หนวยงาน 

- ภาค 

- จํานวนครัวเรือน  
- ปริมาณขยะที่เกิดข้ึนจริง 

- วิธีการกําจัดขยะในปจจุบัน 

- การคัดแยกขยะ

สวนที่2 ปจจัยการบริหารจัดการ 

- ทัศนคติเกี่ยวกับรูปแบบในการ
จัดการขยะ 

- ทัศนคติเกี่ยวกับปญหาที่เกิดข้ึน
จากการกําจัดขยะในปจจุบัน 

- ทัศนคติเกี่ยวกับการกําจัดขยะได
อยางเปนรูปธรรม 

สวนที่3 ปจจัยดานการลงทุน 

การตัดสินใจเลือก 

ใชเตาเผาขยะ 

ตัวแปรตาม 
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2. แนวคิด 

ในการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะมูลฝอย ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย ผูวิจัยไดนําทฤษฎี และวรรณกรรมท่ี
เก่ียวของมาประกอบ โดยสรุปในการศึกษานี้ มีดังน้ี  

สุโขทัยธรรมาธิราช(2546) ทฤษฎีการตัดสินใจ เปนการนําแนวความคิดท่ีมี
เหตุผลที่ผูบริหารใชในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด  ซึ่งสามารถจําแนกไดเปน 2 
ประเภท คือ ทฤษฎีการตัดสินใจจําแนกตามวิธีการตัดสินใจ และทฤษฎีการตัดสินใจ
ตามบุคคลที่ตัดสินใจ  

1. ทฤษฎีการตัดสินใจจําแนกตามวิธีการตัดสินใจ สามารถจําแนกทฤษฎีการ
ตัดสินใจ ตามวิธีการตัดสินใจออกเปน 3 วิธี          

1.1 ทฤษฎีการตัดสินใจโดยการคาดการณ  

1.2 ทฤษฎีการตัดสินใจโดยการพรรณนา  
1.3 ทฤษฎีการตัดสินใจโดยกําหนดความ 

2. ทฤษฎีการตัดสินใจจําแนกตามบุคคลท่ีตัดสินใจ สามารถจําแนกทฤษฎีการ
ตัดสินใจ โดยการจําแนกตามบุคคลท่ีตัดสินใจไดเปน 2 ลักษณะ  

2.1 การตัดสินใจโดยคนเดียว  

2.2 การตัดสินใจโดยกลุม  
การตัดสินใจเปนกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง  จากหลายๆ 

ทางเลือกที่ได พิจารณาหรือประเมินอยางดีแลว วาเปนทางใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคกร ในขณะท่ีการตัดสินใจจะเปนปจจัยที่มีความสําคัญ และเก่ียวของ
กับหนาท่ีการบริหารหรือการจัดการเกือบทุกขั้นตอนไมวาจะเปนการตัดสินใจเพ่ือ
การวางแผน การจัดองคกร การจัดคนเขาทํางาน การประสานงานและการควบคุม 

เปนตน ดังน้ันผูบริหารจึงตองมีบทบาทและหนาท่ีในการตัดสินใจ ผูบริหารที่การ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกภายใตสถานการณตางๆ นั้น อาจตองทําการตัดสินใจใน
ลักษณะที่แตกตางกัน ซึ่งข้ึนอยูกับขอมูลขาวสารที่เกิดข้ึนทั้งในปจจุบันและเหตุการณ
ในอนาคตสําหรับการแบงประเภทของการตัดสินใจจึงข้ึนอยูกับขอมูลท่ีมีอยูเปน
สําคัญ อยางไรก็ตามผูตัดสินใจ สามารถคาดคะเนสถานการณทั้งหมดท่ีจะเปนไปได
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ในอนาคตนั้น เปนเพียงการระบุความเปนไปได ของสถานการณที่อาจจะเกิดข้ึน 
ผูบริหารแตละคนอาจใหความหมายและความสําคัญของการตัดสินใจที่แตกตางกัน
ออกไปในรายละเอียดของแตละสถานการณ ในสวนที่พิจารณาเหมือนกัน ไดแก  

1. กระบวนการการตัดสินใจ เปนการตัดสินใจที่ตองผานกระบวนการ
วิเคราะหและพิจารณาถึงขอมูลที่เกิดข้ึน จากน้ันผูบริหารจึงทําการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสมและดีที่สุด  
 2. การตัดสินใจเก่ียวของกับทางเลือก การตัดสินใจเปนความพยายามในการ
สรางทางเลือกใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ทางเลือกท่ีนอยอาจปดโอกาสความคิด
สรางสรรคหรือทางเลือกที่ดีกวา  
 3. การตัดสินใจเก่ียวของกับโครงสรางองคกร ผูบริหารในแตละระดับจะมี
บทบาท และหนาท่ีในการตัดสินใจที่แตกตางกัน  

4. การตัดสินใจเกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคลากร การตัดสินใจจะมี
ผลกระทบตอบุคคล, กลุม และ ทั้งองคกร ซึ่งพฤติกรรมของบุคคลแตละคนจะมีความ
แตกตางกัน  

ชนงกรณ กุณฑลบุตร(2547) ใหแนวคิดวา ขั้นตอนในการตัดสินใจเปน
หนาท่ีของผูบริหารท่ีเปนกระบวนการ และตองมีการพิจารณาขอมูลตางๆ อยาง
รอบคอบ จากนั้นจึงทําการกําหนดทางเลือกและเลือกทางท่ีดีที่สุดข้ึนมาและนําไปสู
การปฏิบัติตอไป โดยท่ัวไปกระบวนการตัดสินใจจะมีความแตกตางกันในดานการจัด
กลุมของแตละขั้นตอน สําหรับกระบวนการการตัดสินใจดังน้ี  

1. การกําหนดปญหาและวิเคราะหสาเหตุของปญหา 
2. การกําหนดทางเลือกตางๆ ที่จะใชแกปญหา  
3. การประเมินผลทางเลือกตางๆ ที่ไดกําหนด  
4. การตัดสินใจเลือกที่เหมาะสมท่ีสุด  
5. ดําเนินการตามทางเลือกที่ตัดสินใจ  
6. ประเมินผลที่เกิดจากทางเลือกนั้นๆ  
กรมควบคุมมลพิษ(2552) ไดใหแนวคิดไววา ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่

เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของคนเรานั้น มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่องทุกๆป 
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โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรุงเทพมหานคร และเมืองท่ีเปนศูนยกลางความเจริญในภาค
ตางๆ ซึ่งขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน หนวยงานที่รับผิดชอบสวนใหญจะใชการจัดการดวย
วิธีการฝงกลบ ซึ่งมักเปนการฝงกลบที่ไมถูกหลักสุขาภิบาล ทําใหเกิดปญหาตางๆตาม
มากมายเชน ปญหาระบบรวบรวมน้ําชะขยะลมเหลว ปญหานํ้าชะขยะปนเปอนลงสู
แหลงนํ้า และปญหากาซจากบอฝงกลบ อีกทั้งตองใชพื้นที่เปนจํานวนมากในการ
ดําเนินการ ดังน้ันหากหนวยงานไมเรงดําเนินการแกไขใดๆ จะทําใหมีสถานท่ีกําจัด
ขยะมูลฝอยที่ไมถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึนและกระจายไปทั่ว ทําใหเปนอันตรายตอ
สุขภาพอนามัยของประชาชน และเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

กรมควบคุมมลพิษ(2552) ไดใหแนวคิดวา ระบบการเผาในเตาเผาขยะเปน
วิธีการกําจัดขยะท่ีใชหลักการการเผาไหม (Combustion) ในการเปลี่ยนขยะมูลฝอยที่
อยูในรูปของแข็ง ของเหลว ใหอยูในรูปของกาซ ซึ่งเปนการชวยลดปริมาณของขยะ
ลงไดอยางมาก เนื่องจากเตาเผาขยะท่ีมีการออกแบบกอสรางท่ีถูกตองเหมาะสม 
จะตองมีอุณหภูมิในการเผาท่ี 850- 1,200 องศาเซลเซียส เพื่อใหการทําลายสมบูรณ
ที่สุด เตาเผาขยะที่มีประสิทธิภาพจะตองลดปริมาณของขยะมูลฝอยลงไปจากเดิมใหมี
เหลือนอยที่สุด นอกจากน้ีเตาเผาขยะทุกแบบ จะตองมีกระบวนการควบคุมอุณหภูมิ 
ควันไอเสียและขี้เถาท่ีอาจปนออกไปกับควันและปลิวออกมาทางปลองควัน เน่ืองจาก
การเผามักกอใหเกิดมลพิษดานอากาศ ไดแก ฝุนขนาดเล็ก กาซพิษตางๆ เชน ซัลเฟอร
ไดออกไซด (Sulfur dioxide; SO2) เปนตน นอกจากน้ียังอาจเกิดสารประกอบไดออก
ซิน (Dioxins) ซึ่งเปนสารกอมะเร็งและเปนสารท่ีกําลังอยูในความสนใจของ
ประชาชน ดังน้ันจึงจําเปนตองมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและดักมิใหอากาศท่ี
ผานปลองออกสูบรรยากาศมีคาเกินกวาคามาตรฐานคุณภาพอากาศจากเตาเผาที่
กําหนด  

สุภาวรรณ ไตรประสิทธิ์(2552) ไดศึกษาถึงผลความเปนไปไดในการทํา
ธุรกิจรับซื้อวัสดุรีไซเคิล พบวามีความเปนไปไดในเชิงธุรกิจ โดยมีปจจัยที่เปน
ประเด็นสําคัญในการทําใหธุรกิจประสพความสําเร็จ คือ คุณภาพของสินคา ความรูจัก
คุนเคยกับลูกคา  ชองทางการติดตอสะดวกและมีสินคาในปริมาณมาก  สวน
ผลตอบแทนทางดานการเงิน ใชเงินลงทุนในโครงการ 500,000 บาท ระยะเวลา
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โครงการ 5 ป พบวาโครงการมีผลตอบแทนการลงทุน IRR ณ สิ้นปที่ 5 เทากับ 
57.99% มีระยะเวลาในการคืนทุน 2 ป 7 เดือน และมีคา NPV ณ สิ้นปที่ 5 เทากับ 
1,187,725 บาท  
3. ระเบียบวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้มุงสํารวจปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกใชเตาเผาขยะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทยโดยใชการวิจัยเชิงประยุกต (Applied Research) 

ที่มุงเนนตอบปญหาในลักษณะเฉพาะประเด็น หรือเปนการวิจัยเพื่อมุงเนนนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และใชวิธีการเก็บ
ขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวย
ตัวเอง และจะใชการประมวลผลทางสถิติมาชวยในการวิเคราะหขอมูล เคร่ืองมือที่ใช
ในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบหลายตัวเลือก  (Multiple-Choice 

Questionnaire) และคําถามแบบมาตราสวนประเมินคา (10 Point Scale Rating) ใน
สวนของประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ กลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศ
ไทยที่มีหนาท่ีรับผิดชอบในการดูแลและจัดการเร่ืองขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ตางๆ 
ประกอบดวย องคการบริหารสวนตําบล, เทศบาลตําบล, เทศบาลเมือง รวม 7,748 

แหง ทั่วประเทศไทย โดยอางอิงจาก เว็บไซตกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ขอมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2554 โดยการกําหนดกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัย
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามวิธีของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane), เอกชัย อภิศักดิ์
กุล, กิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ และ จตุพร เลิศล้ํา (2551) กําหนดคาความเช่ือม่ัน 95% 

คาความคาดเคลื่อนไมเกิน 5% ดังน้ันสูตรการคํานวณจํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ 381 ตัวอยาง เพื่อใหสะดวกในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
ดังน้ันผูวิจัยจึงเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยางการหาคาความเช่ือม่ันของ
เคร่ืองมือ 

นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 40 ตัวอยาง 

หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา ( -coefficient) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยทดสอบ Reliability 
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Analysis ซึ่งทุกหัวขอที่ทดสอบจะตองไดคาความเช่ือม่ันมากกวา 0.7 ถึงจะถือวา
แบบสอบถามมีความนาเช่ือถือ สามารถในใชในการศึกษาวิจัยตอไปได  แตถามีคาไม
ถึง 0.7 จะใชวิธีการตัดขอคําถามออกไปจนกวาจะไดคาความเช่ือม่ันมากกวา 0.7 เม่ือ
ผานทุกหัวขอที่ทดสอบท้ังหมดผานคาตามท่ีกําหนด จึงมีความเท่ียงตรง และมีความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามสามารถนําไปเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาใชเคร่ืองมือทางสถิติเพื่อวิเคราะหขอมูล จําแนก
ออกเปน 3 สวน ดังน้ี  

1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน และขอมูลในการกําจัดขยะของกลุมตัวอยางโดย
อาศัยสถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถี่ และคารอยละ 

2. วิเคราะหระดับความสําคัญของปจจัยดานตางๆ ที่สงผลตอการเลือกใช
เตาเผาขยะ โดยกําหนดกฎเกณฑการใหคะแนนเปนมาตรฐานวัดระดับความคิดเห็นท่ี
เปนตัวเลข (10 Point Scale Rating) โดยมีระดับคะแนนตั้งแต 0-10  

3. ทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพ่ือใชการวิเคราะหขอมูล สําหรับทดสอบ
สมมติฐานท่ีตั้งไว โดยอาศัยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว Independent 

t-test (T-test), One Way ANOVA (F-test) และ Multiple Regression Analysis 

(MRA) โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Correlation 

Coefficient) ระหวางปจจัย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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4. ผลการวิเคราะห/บทสรุปตารางท่ี1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
คา

นัยสําคัญ 

เปนไปตาม
สมมติฐาน 

ไมเปนไป
ตาม

สมมติฐาน 

หนวยงาน 0.012   

ภาค 0.021   

จํานวนประชากร 0.055   

ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนจริงตอวัน 0.028   

วิธีกําจัดขยะมูลฝอย 0.015   

คาใชจายทั้งหมดในการจัดการขยะใน
พื้นท่ีตอเดือน 

0.000   

มีการคัดแยกขยะกอนกําจัด 0.295   

ปจจัยการบริหารจัดการ 0.202   

ปจจัยดานการลงทุน 0.018   

 

สวนที1่ สรุปขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง  
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนองคการบริหารสวนตําบล (รอยละ 65.0) อยู

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ (รอยละ 34.8) มีจํานวนประชากรในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 5,001-10,000 คน (รอยละ 62.2) ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนจริงในพื้นท่ีในแตละ
วัน 1-3 ตัน (รอยละ 42.8) วิธีการในการกําจัดขยะท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน เปนการ
ฝงกลบในหลุมแลวไถกลบ (รอยละ 59.0) ไมมีการคัดแยกขยะเพ่ือนําไปรีไซเคิล
กอนท่ีจะกําจัด (รอยละ 76.8) และ มีคาใชจายรวมในการดําเนินการจัดการขยะตอ
เดือนอยูที่ 10,001-50,000 บาท (รอยละ 32.8) 
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สวนที2่ สรุประดับความสําคัญของปจจัยการบริหารจัดการขยะ  
เมื่อพิจารณาปจจัยการบริหารจัดการขยะในแตละดาน พบวากลุมตัวอยาง

สวนใหญมีทัศนคติเกี่ยวกับรูปแบบในการจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะรีไซเคิล
มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 8.95) รองลงมาคือ การหมักทําปุยและกาซชีวภาพ (คาเฉลี่ย 8.73) 
ทัศนคติเก่ียวกับปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการกําจัดขยะในปจจุบัน เห็นวาขอจํากัดดาน
งบประมาณ และคาใชจายในการจัดการขยะ เปนเหตุใหเกิดปญหาในการจัดการขยะ
ในปจจุบันมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.22) ปญหารองลงมาคือ การขาดบุคลากรระดับปฏิบัติ
ท่ีมีความรูความชํานาญ รวมถึงแผนงานการดําเนินงาน และการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร 
อุปกรณที่ใช (คาเฉลี่ย 7.70) ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะไดอยางเปนรูปธรรม เห็น
วาทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของตองใหการสนับสนุนอยางจริงจังมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 9.37) 

รองลงมาคือ ตองมีการปลกูจิตสํานึกใหมีการคัดแยกขยะต้ังแตตนทาง (คาเฉลี่ย 9.12) 
และทัศนคติเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติเกี่ยวกับการกําจัดขยะ  คือ 
เทคโนโลยีที่นํามาใช ตองผานการตรวจคาการเกิดมลพิษ สําคัญมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 
9.07) รองลงมาคือ มีการออกระเบียบและแนวทางปฏิบัติในเร่ืองศูนยกําจัดขยะมูล
ฝอยใหชัดเจน (คาเฉลี่ย 8.35) 
สวนที3่ สรุประดับความสําคัญของปจจัยดานการลงทุน  
 พบวากลุมตัวอยางท้ังหมดใหความสําคัญกับการรองบประมาณสนับสนุน
จากหนวยงานที่รับผิดชอบ เชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ย 8.42) เพื่อใชในการลงทุนในเร่ืองการจัดการขยะ รองลงมาคือ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) หลายๆ แหงรวมกันลงทุน (คาเฉลี่ย 7.84) แลวถึงคิดจะ
ลงทุนเองโดยใชงบประมาณประจําปของหนวยงานเอง (คาเฉล่ีย 7.44) 

สวนที4่ สรุประดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะ   
 พบวากลุมตัวอยางท้ังหมดใหความสําคัญกับการตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะ
ที่ ไมกอให เกิ ดมลพิษ  ที่ ตรวจค ามลพิษจากปลองควันผ านตามกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 9.66) ความสําคัญ
รองลงมาคือ ประสิทธิภาพในการเผา ทําใหไมเกิดขยะตกคาง (คาเฉลี่ย 9.55) ถัดมาถึง
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จะพิจารณาเร่ืองของราคาเตาเผาขยะ (คาเฉลี่ย 9.07) สวนตนทุนคาบริหารจัดการตอ
ตันต่ํา (คาเฉลี่ย 8.99) และ สามารถสรางรายไดใหกับหนวยงาน (คาเฉลี่ย 8.71) จะให
ความสําคัญเปนอันดับทายสุด  
สวนที5่ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน   
 จากผลการศึกษาสมมติฐานดวยคาสถิติ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว Independent t-test (T-test) และ One Way ANOVA (F-test) และใชคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ระหวางปจจัย 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สามารถแสดงไดดังรายละเอียดตอไปน้ี  

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

 สมมติฐานท่ี1 หนวยงานมีความแตกตางตอการตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะ  

Sig=0.012 (Sig<0.05) โดยหนวยงานองคการบริหารสวนตําบล และเทศบาลตําบล
เปนหนวยงานที่มีความแตกตางกัน  

สมมติฐานท่ี2 ภาคมีความแตกตางตอการตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะ 

Sig=0.021 (Sig<0.05)  

สมมติฐานท่ี3 จํานวนประชากรไมมีความแตกตางตอการตัดสินใจเลือกใช
เตาเผาขยะ Sig=0.055 (Sig>0.05)  

สมมติฐานท่ี4 ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนจริงตอวันมีความแตกตางตอการตัดสินใจ
เลือกใชเตาเผาขยะSig=0.028 (Sig<0.05)  

สมมติฐานท่ี5 วิธีกําจัดขยะมูลฝอยมีความแตกตางตอการตัดสินใจเลือกใช
เตาเผาขยะ Sig=0.015 (Sig<0.05)  

สมมติฐานท่ี6 คาใชจายท้ังหมดในการจัดการขยะในพื้นที่ตอเดือนมีความ
แตกตางตอการตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะ Sig=0.000 (Sig<0.05) โดยคาใชจาย
ทั้งหมดในการจัดการขยะในพื้นที่ตอเดือนที่มีความแตกตางกัน คือ  

- 5,001-10,000 บาทตอเดือน แตกตางกับ 10,001-50,000 บาทตอเดือน 

- 5,001-10,000 บาทตอเดือน แตกตางกับ 100,001-200,000 บาทตอเดือน 

- 5,001-10,000 บาทตอเดือน แตกตางกับ ไมมีคาใชจาย 
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- 50,001-100,000 บาทตอเดือน แตกตางกับ 100,001-200,000 บาทตอ
เดือน 

- 100,001-200,000 บาทตอเดือน แตกตางกับ ไมมีคาใชจาย  
สมมติฐานท่ี7 มีการคัดแยกขยะกอนกําจัดไมมีความแตกตางตอการตัดสินใจ

เลือกใชเตาเผาขยะ Sig=0.295 (Sig<0.05) 

สมมติฐานท่ี8 ปจจัยการบริหารจัดการกับปจจัยการตัดสินใจเลือกใชเตาเผา
ขยะไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ 0.450 ไดคาสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ (R2 ) เทากับ  0.202  แสดงวาตัวแปรพยากรณทั้ง 4 ตัว สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของตัวแปรเกณฑ ไดรอยละ 20.20  

สมมติฐานท่ี9 ปจจัยการลงทุนกับปจจัยการตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะไดคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ 0.133ไดคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2 ) 

เทากับ 0.018 แสดงวาตัวแปรพยากรณการลงทุน สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ตัวแปรเกณฑ ไดรอยละ 1.8  

5. อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาคร้ังน้ี ทําใหสามารถทราบถึงขอมูล วิธีการ และทัศนคติ
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทยมาก
ยิ่งข้ึน โดยขอมูลที่ไดจากการศึกษาในคร้ังน้ี ทําใหทราบถึงปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดข้ึนจริง, วิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่ใชอยูในปจจุบัน, การคัดแยกขยะเพ่ือนํารี
ไซเคิลกอนกําจัดหรือไม, คาใชจายในการจัดการขยะตอเดือนในปจจุบัน รวมไปถึง
ทราบถึงแนวคิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ือง
ตางๆ คือ ความเห็นเก่ียวกับรูปแบบในการจัดการขยะ , ความเห็นเก่ียวกับปญหาท่ี
เกิดข้ึนในการกําจัดขยะในปจจุบัน, ความเห็นเกี่ยวกับการกําจัดขยะใหเปนรูปธรรม 
และความเห็นเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติติ ทีเกี่ยวกับการกําจัดขยะ และ
ยังไดทราบถึงแนวทางการลงทุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงแนวทาง
พิจารณาตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะ วาจะพิจารณาปจจัยเปนปจจัยสําคัญ โดยเม่ือ
ทราบขอมูลเหลาน้ี ก็จะสามารถนํามาประกอบการวางแผนการลงทุน, วางกลยุทธทาง



254

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

การตลาด เพื่อใหตรงกับความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมากท่ีสุด ดัง
รายละเอียดตอไปน้ี  
 5.1 ตามขอมูลพื้นฐาน  
             สวนใหญเปนองคการบริหารสวนตําบล (รอยละ 65.0) ซึ่งมีประชากรใน
พื้นที่รับผิดอยูที่ไมเกิน 10,000 คน (รวมรอยละ 81.2) มีขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนจริงใน
พื้นที่รับผิดชอบในแตละวันอยูประมาณไมเกิน 6 ตันตอวัน (รวมรอยละ 81.1) ซึ่ง
ปจจุบันใชวิธีการฝงกลบในหลุมขยะแลวไถกลบ และใหชาวบานกําจัดกันเอง (รวม
รอยละ 85.0) ซึ่งท้ัง 2 วิธีการดังกลาว เปนวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมมาก สวนวิธีการจัดการขยะโดยการฝงกลบอยางถูกหลักวิชาการท่ีไม
สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมยังมีใชอยูเปนจํานวนนอย (รอยละ 9.3) รวมไปถึงไม
มีการคัดแยกขยะกอนนําไปกําจัด (รอยละ 76.8) และคาใชจายรวมท่ีใชในการจัดการ
ขยะตอเดือน อยูที่ 5,000-100,000 บาท (รอยละ 59.8) แตยังมีหนวยงานอีกจํานวนไม
นอยท่ีไมมีคาใชจายในการจัดการขาย (รอยละ 29.8) เนื่องจากใหชาวบานกําจัดขยะ
กันเอง  

5.2 ตามสมมติฐาน  
จากสมมติฐานท่ีมีปจจัยสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะ ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ ที่ 0.05 ตัวแปรของปจจัยพ้ืนฐาน ประกอบ หนวยงาน , ภาค, 

ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนจริงตอวัน, วิธีกําจัดขยะมูลฝอย, คาใชจายท้ังหมดในการกําจัด
ขยะในพื้นที่ และมีการคัดแยกกอนกําจัด ทั้งหมดมีความแตกตางตอการตัดสินใจ
เลือกใชเตาเผาขยะท้ังหมด โดยตัวแปรท่ีสามารถหาความแตกตางได คือ หนวยงาน 
และ คาใชจายทั้งหมดในการกําจัดขยะในพ้ืนที่  
6. ขอเสนอแนะงานวิจัย   

6.1 เพื่อนําไปปฏิบัติงานจริง  
โดยการวิเคราะหขอมูลดวยปจจัยสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

ดานสินคา (Product) วิธีที่นํามาใชในการบริหารจัดการขยะ ตองสามารถ
กําจัดขยะไดต้ังแต 1-6 ตันตอวัน มีตนทุนรวมทั้งหมดในการกําจัดขยะไมเกิน 50,000 

บาทตอเดือน โดยรูปแบบที่ตองการคือ มีการคัดแยกขยะมากท่ีสุดและ การหมักทําปุย
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หรือกาซชีวภาพรองลงมา เพราะเปนวิธีกําจัดขยะที่ไมตองหวงเร่ืองปญหาดานมลพิษ 
แตถาจัดการขยะดวยเตาเผาขยะ รูปแบบของเตาเผาขยะตองเปนเตาเผาขยะที่ไม
กอใหเกิดมลพิษท่ีตรวจคามลพิษจากปลองควันผานตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมกําหนด และตองมีประสิทธิภาพในการเผา ไมเกิดขยะตกคาง   

ดานราคา (Price) องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญกับเร่ืองของ
ราคามาก แตไมมากท่ีสุด โดยจะสนใจท่ีความปลอดภัย ไมมีมลพิษและประสิทธิภาพ
มากกวา แตมีปญหาขอจํากัดดานงบประมาณมากที่สุด ซึ่งงบประมาณท่ีมีความเห็นวา
อยากจะนํามาใชลงทุนในการจัดการขยะน่ัน ที่ตองการมากท่ีสุด คือ งบสนับสนุนจาก
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิเชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รองลงมาคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายๆแหงรวมลงทุนสรางศูนยจัดการขยะ
หรือ ลงทุนเองโดยการใชงบประมาณประจําป สวนท่ีจะใหเอกชนไปลงทุนยังมีความ
ตองการท่ีนอย  

ดานสถานท่ี (Place) ปญหาการขาดแคลนที่ดินสําหรับใชเปนสถานท่ีกําจัด
ขยะยังมีปญหาคอนขางมาก สวนเร่ืองรองเรียนและตอตานจากชาวบาน จากมลพิษท่ี
เกิดข้ึนจากวิธีการกําจัดขยะมีปญหาอยูปานกลาง แตสามารถแกปญหานี้ไดถา
เทคโนโลยีที่นํามาใชผานการตรวจคาการเกิดมลพิษท่ีไดรับรองจากหนวยงานที่
เก่ียวของและมีประสิทธิภาพกําจัดขยะไดจริง 

ดานการประชาสัมพันธ (Promotion) การกําจัดขยะตองไดรับการรวมมือจาก
ทุกฝาย ท้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น, หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมไปถึงประชาชนท่ี
เปนผูกอใหเกิดขยะมูลฝอย โดยทุกหนวยงานตองใหการสนับสนุนอยางจริงจัง เร่ิม
ปลูกฝงจิตสํานึกในการคัดแยกขยะต้ังแตตนทาง รวมถึงสนับสนุนใหมีโครงการตางๆ 
ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะ และมีการออกระเบียบและแนวทางปฏิบัติในเร่ือง
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยใหชัดเจน พรอมท้ังเปดอบรมใหความรูกับบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการใหมีความรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ  
6.2 ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปวิจัยในครั้งตอไป  

จากการศึกษาขอมูลตัวแปรพยากรณทั้ง 5 ตัว ในรายงานฉบับน้ี โดยปจจัย
การบริหารจัดการทั้งหมด 4 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได
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เพียงรอยละ 20.20 เทาน้ัน และปจจัยการลงทุน 1 ตัวแปรสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของตัวแปรไดเพียงรอยละ 1.80 เพราะฉะนั้นจึงยังมีตัวแปรอ่ืนๆ ที่สงผล
ตอปจจัยการเลือกใชเตาเผาขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูอีกรอยละ 79.80 
และ รอยละ 98.20 ตามลําดับ  

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป จึงควรคิดตัวแปรอ่ืนๆ ที่คิดวาเปนปจจัย
ในการเลือกใชเตาเผาขยะ เพิ่มเติม และทําการสํารวจกับผูที่มีอํานาจตัดสินใจเร่ืองของ
การเลือกใชเตาเผาขยะจริง เชน นายกองคการบริหารสวนตําบล, นายกเทศมนตรี หรือ 
ผูที่ไดรับมอบหมายใหดูแลเร่ืองการจัดการขยะของหนวยงานน่ันๆ และทําการสํารวจ
กับประชาชนในพื้นท่ี เพื่อที่จะไดรูถึงพฤติกรรมการท้ิงขยะ , ปริมาณการเกิดขยะมูล
ฝอยตอวัน, ปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน รวมถึงเพ่ือทราบแนวคิดของชุมชน ในเร่ืองตางๆ 
เชน รายไดจากคัดแยกขยะเม่ือทําธนาคารขยะ, เหตุผลของการคัดคานการตั้งโครงการ
จัดการขยะ เปนตน เพื่อนํามาปรับกลยุทธใหพื้นที่ในโครงการจัดการขยะใหทุกภาค
สวนไดรับประโยชนอยางสูงสุด 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง(กระตาย)                           
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

(FACTORS INFLUENCING DECISION MAKING OF CONSUMERS WHO 

LIVE IN BANGKOK AREAS IN PURCHASING THE RABBIT) 

สุชีรา  มณีสวางวงศ 1   กิตติพันธ  คงสวัสด์ิเกียรติ 2 

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

บทคัดยอ 

รายงานการคนควาอิสระฉบับน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกซื้อกระตาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวนประสม
การตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อกระตายในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางประชากรที่เคยซื้อสินคาและกําลังสนใจจะเลือกซื้อสินคา
ประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ราย 
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางผูวิจัยคํานวณโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro 

Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 และความคลาดเคลื่อนที่รอยละ 5 โดยผูวิจัย
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ตามรานจําหนายสัตว
เลี้ยง และวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยกําหนดใหมี
การตอบคําถามเบ้ืองตน (Screening Question) การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  

_____________________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิต 
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สถิติ t (t-Test) สถิติ F (One-way ANOVA) และการวิเคราะหความถดถอยเชิงซอน 
(Multiple Regression Analysis)ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05สําหรับกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อและการตอบสนองของผูซื้อกระตายปรากฎวา  ผูซื้อสินคาสัตวเลี้ยง 
(กระตาย) ในเขตกรุงเทพฯ สวนใหญมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย) โดยเห็นดวยในดานราคามาก
ที่สุด รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด 
คําสําคัญ : ปจจัย, การเลือกซื้อกระตาย 

 

Abstract 

The purpose of this Independent study is to study the factors influencing 

decision to purchasing the rabbit in Bangkok areas. an individual factors and 

marketing mix factors influencing purchasing behavior. 

Respondents consisted of people who even been purchased the pet and 

interesting to purchase the pet (rabbit) in Bangkok areas of 400 people. Assign the 

sampling size by used Taro Yamane by confident interval 95% and sensibility 5%. 

The researcher is sampling by purposive sampling as the pet shop and convenience 

sampling by specific screening question who even purchased the pet (rabbit) totally 

400 sampling size. The researcher collect all data by own and use statistic to analyze 

the data thru various frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, f-test 

(one-way ANOVA) and Multiple Regression Analysis. 

 With respect to buying decision process and buyer response to the 

processed consumer in Bangkok areas, it was shown that almost of the buyer 

perceive the marketing factor in kind of pricing is the most important and second is 

the product, channel distribution and promotion respectively. 

KEYWORDS : FACTORS, PURCHASING BEHAVIOR 
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1.  บทนํา 
ประเด็นปญหา  
3. ปญหาดานลักษณะสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาประเภทสัตว

เลี้ยง(กระตาย) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ปญหาดานพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง(กระตาย)ที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

คําถามการวิจัย  
3. ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลจะมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาประเภทสัตว

เลี้ยง(กระตาย) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางไร 

4. ปจจัยดานพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง(กระตาย)จะมีผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อยางไร 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
     ในการวิจัยพฤติกรรมการซื้อและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง โดยเฉพาะ กระตาย ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครคร้ังน้ี ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพ สมรสและอาชีพ 
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4.เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน สถานภาพสมรสและอาชีพ 

5.เพ่ือรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะของผูบริโภคประเภทสัตวเลี้ยง 
(กระตาย) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง 
(กระตาย) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คร้ังน้ี ผลของการศึกษาคนควา จะให
คุณคาและประโยชน ดังน้ี 

1.เพื่อเปนแนวทางใหแก ฟารมและผูเพาะเลี้ยง กระตาย  นําไปพัฒนาปจจัย
ทางดานสวนประสมทางการตลาดในดานตางๆ ที่ผูบริโภคใหอิทธิพลตอพฤติกรรม
ของการเลือกซื้อสินคาประเภทสัตว เลี้ยง  (กระตาย ) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อชวยใหฟารมและผูเพาะเลี้ยง กระตาย สามารถนําผลวิจัยไปวางแผนกล
ยุทธทางการตลาดเพื่อเขาถึงกลุมผูบริโภคในระดับกวางท่ีมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐานและเปนประโยชนทางการศึกษาแกผูสนใจตองการ
ศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตร ที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาประเภท
สัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภค 

ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
ประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

       ตัวแปรอิสระ                                                           
                                                                                                    ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

1. ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย) แตกตางกัน 

2.  พฤติกรรมการซื้อมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง 
(กระตาย) แตกตางกัน 

3. ปจจัยสวนผสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาประเภท
สัตวเลี้ยง (กระตาย) แตกตางกัน 

 

 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
 

พฤติกรรมการซ้ือ
 

สวนประสมทางการตลาด 

 

 

การตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาประเภทสัตวเลี้ยง 

(กระตาย) ของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อกระตาย  
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไดทําการคนควาเอกสารถึงแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ ยวของโดยจะเปนการศึกษาหลายปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภค  อัน
ประกอบดวย     ปยจัยทางดานสวนประสมการตลาด ปจจัยดานประชากรศาสตร 
ปจจยัทางดานสังคม โดยในการวิจัยคร้ังน้ีไดใชแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของดังน้ี 

1. การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ( Analyzing consumer behavior ) เปนการ
คนหาหรือวิจัย  เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค ทั้งท่ีเปนบุคคล 
กลุม หรือองคการ เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อ การใช 
การเลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณที่จะทําใหผูบริโภคพึงพอใจคําตอบท่ีได
จะชวยใหนักการตลาดสามารถกําหนดกลยุทธทาการตลาด   ( Market strategies ) ที่
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม ( ศิริวรรณ เสรีรัตน 
,2546 :193 ) 

2. โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 

จุดเร่ิมตนของการทําความเขาใจกับพฤติกรรมของผูซื้อคือการศึกษาถึง 
"โมเดลสิ่งกระตุนและการตอบสนอง" (Stimulus-Response Model) 

งานของนักการตลาด คือ การทําความเขาใจกับความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer's 

Consciousness) หรือที่เรียกกันวากลองดํา (Black box)  
3.  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภค 

   การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อใหทราบถึงลักษณะ
ความตองการของผูบริโภคดานตางๆ และเพ่ือที่จะจัดสิ่งกระตุนทางการตลาดให
เหมาะสม เมื่อผูซื้อไดรับสิ่งกระตุนอ่ืนๆ ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ซึ่ง
เปรียบเสมือนกลองดําท่ีผูขายไมสามารถคาดคะเนได งานของผูขาย คือ คนหา
ลักษณะของผูซื้อและความรูสึกนึกคิดไดรับอิทธิพลจากสิ่งไดบ าง การศึกษาถึง
ลักษณะของผูซื้อที่เปนเปาหมายจะมีประโยชนสําหรับผูขาย คือ ทําใหทราบความ
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ตองการและลักษณะของลูกคา เพื่อที่จะจัดสวนประสมทางการตลาดตางๆ  กระตุน
และสนองความตองการของผูซื้อที่เปนหมายไดถูกตอง 

   ลักษณะของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัย
สวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ปจจัยทางวัฒนธรรม ( Culture factors ) เปนสัญลักษณและสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน 
เปนท่ียอมรับจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่ง โดยเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของ
มนุษยในสังคมหน่ึงคานิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคม และกําหนด
ความแตกตางของสังคมหน่ึงจากสังคมอ่ืน วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีกําหนดความตองการ
และพฤติกรรมของบุคคล 

      2.  ปจจัยดานสังคม (Social factor) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ ประกอบดวย 

     2.1 กลุมอางอิง เปนกลุมท่ีบุคคลเขาไปเก่ียวของดวย ซึ่งจะมีอิทธิพลตอ
ทัศนคติความคิดเห็น และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง โดยแบงออกเปน 2 ระดับ
คือ 2.1.1 กลุมปฐมภูมิ ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพ่ือนบาน 

     2.1.2 กลุมทุติยภูมิ ไดแก กลุมบุคคลชั้นนําในสังคม เพื่อนรวมอาชีพ และรวม
สถาบัน บุคคลในกลุมตาง ๆ ในสังคม 

     3. ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจาก
ลักษณะสวนบุคคลของคนทางดานตาง ๆ ไดแก 

   3.1 อายุ ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑที่แตกตางกัน 

   3.2 วงจรชีวิตครอบครัว เปนขั้นตอนการดํารงชีวิตของบุคคลในลักษณะของ
การมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละข้ันตอนเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอความตองการ
ทัศนคติ และคานิยมของบุคคล ทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรม
การซื้อที่แตกตางกัน 

4. ปจจัยทางดานจิตวิทยา ( Psychological   factor ) การเลือกซื้อของบุคคลไดรับ
อิทธิพลจากปจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งถือไดวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซ้ือและการใชสินคา 
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4. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

สวนประสมทางการตลาด ( Marketing mix หรือ 4 Ps ) หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดท่ีควบคุมได  ซึ่งบริษัทใชรวมกัน  เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก
กลุมเปาหมาย (Kotler,2003:16 อางอิงในศิริวรรณ เสรีรัตน,2546:53) 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

สุวรรณา พรพจนศุภกิจ และคณะ (2523b) ไดศึกษาการเจริญเติบโตของลูก
กระตายลูกผสมเลือดพันธุนิวซีแลนดไวท 75 เปอรเซ็นต พันธุแคลิฟอรเนียน 75 
เปอรเซ็นตกับกระตายพ้ืนเมืองพบวาระยะเวลาอุมทองของกระตายพันธุตาง ๆ อยู
ในชวง 30-31 วัน 

Templeton (1952) ไดทดลองเลี้ยงกระตายเน้ือพันธุนิวซีแลนดไวทเพื่อเปน
การคาจํานวน 48 แม และไดลูกกระตายท้ังหมด 2107 ตัว (279 ครอก) ในเวลา 19 
เดือน และพบวากระตายกินอาหารอัดเม็ดประมาณวันละ 2 ออนซ (ประมาณ 56 – 57 
กรัม) นอกนั้นเปนอาหารแหงลูกกระตายโตไดน้ําหนักประมาณ 1.76 กิโลกรัม (3.89 
ปอนด) เมื่ออาย ุ56 วัน ในระยะการเลี้ยงดูลูกกระตายตองการอาหาร 1.81 กิโลกรัม (4 
ปอนด) ในการทํานํ้าหนักตัวลูก 0.453 กิโลกรัม (1 ปอนด) และเม่ือลูกมีอายุมากข้ึน
ประสิทธิภาพการใชอาหารในการเพ่ิมนํ้าหนักตัวของลูกกระตายจะลดลงคือ แมจะใช
อาหาร 5.39 กิโลกรัม ในการทํานํ้าหนักตัวของลูกกระตาย 1 กิโลกรัม ลูกกระตายท่ี
เลี้ยงในการทดลองคร้ังน้ีพบวาจะมีอัตราการตายมากในชวง  2 สัปดาหแรก คือ 
ประมาณ 22% 

3. ระเบียบวิธีการวิจัย 

 งานวิจัยคร้ังน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey Research) โดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary   Data) และ
นําเสนอในลักษณะการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  Research)ในการศึกษาถึง
พฤติกรรมการเลือกซื้อกระตาย ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหไดขอมูลตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
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2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

4. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

5. วิธีวิเคราะหขอมูล      

ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

3.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือประชากรที่เคยซื้อสินคาและกําลัง
สนใจจะเลือกซื้อสินคาประเภทสัตว เลี้ยง  (กระตาย) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร   

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  

 3.1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชเปนตัวแทนประชากร ไดมาจากการคํานวณหาขนาด
ของกลุมตัวอยาง     โดยใชสูตรของทาโร  ยามาเน (Taro  Yamane ,1973 : 125 )   โดย
ใหมีคาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางเทากับรอยละ 5 

 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ  

1.  ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก   เพศ  อายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด  
รายไดเฉลี่ยตอเดือน  สถานภาพ อาชีพ 

2.  พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา  (กระตาย) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดแก คาใชจายตอคร้ังในการเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง  สาย
พันธกระตายท่ีชื่นชอบและนิยมมากท่ีสุด  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาประเภทสัตวเลี้ยงมากท่ีสุด สถานท่ีที่เลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง  เหตุผลที่
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง  ทานคิดวาอะไรคือสัตวเลี้ยงทดแทน
กระตายไดหากทานไมไดเลี้ยงหรือซื้อกระตาย 

3.  ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) 

ดานราคา (Price) ดานสถานท่ีจําหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
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ตัวแปรตาม 

1. การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร    

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยไดจําแนกออกเปน 3 สวน ตามกรอบแนวคิดท่ีผูวิจัย
กําหนดไวดังน้ี 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่ง
ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา   รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพ  อาชีพ 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสัตวเลี้ยง (กระตาย) 
ไดแก สายพันธุกระตายท่ีชื่นชอบและนิยมมากท่ีสุด   สถานท่ีที่เลือกซื้อสินคา
ประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย)    คาใชจายตอคร้ังในการเลือกซื้อสินคาประเภทสัตว
เล้ียง (กระตาย) 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาด 4 ดาน  ใหผูตอบ
แบบสอบถามเลือกระดับความสําคัญของปจจัยดังกลาวแบงเปน 10 ระดับ คือ 0 - 10 

โดยให 0 คือระดับความสําคัญนอยที่สุด (ไมมีผลตอการซื้อเลย) และ 10 คือระดับ
ความสําคัญมากที่สุด (มีผลตอการซื้อมากท่ีสุด) คือ 

1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 

สวนที่ 4  แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง 
(กระตาย) ไดแก ความหลากหลายของสายพันธุ รางวัลรับประกันคุณภาพ ใบรับรอง
สุขภาพ พนักงานใหคําแนะนํา 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี ไดนําแบบสอบถาม  ไปแจกในสถานท่ีตางๆ 
โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ลักษณะ 
face to face ซึ่งเปนการตอบแบบสอบถามดวยตัวเองโดยกอนที่ผูวิจัยจะแจก
แบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง    ผูวิจัยจะทําการช้ีแจงใหผูตอบแบบสอบถามได
เขาใจถึงวัตถุประสงคและอธิบายถึงขอสงสัยและวิธีการตอบแบบสอบถามกอน 

การจัดทําขอมูล 

 หลังจากไดรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดจากผูตอบแบบสอบถามเรียบรอย
แลว ผูวิจัยนําแบบสอบถามทั้งหมดมาดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
       1.การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ
แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณออก 

       2.การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองสมบูรณมาลงรหัสตามท่ีได
กาํหนดไวลวงหนา 
       3.การประมวลผลขอมูล (Processing) ขอมูลที่ไดลงรหัสแลวนํามาบันทึกใน
คอมพิวเตอรเพื่อประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติในการดําเนินการ
วิเคราะหขอมูล 

 เมื่อผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางเรียบรอยแลว จึงทําการ
ประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อทําการวิจัยทางสังคมศาสตรเพื่อหาคา
ทางสถิติ และวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาความสัมพันธทางสถิติ    โดยใชระดับความ
เช่ือมั่นในระดับรอยละ 95 เปนเกณฑในการยอมรับหรือ ปฎิเสธสมมติฐานการวิจัย 

วิธีการวิเคราะหขอมูล       

 จากการตรวจแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได และนําไปประเมินผลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (Statistical   Package   for   Social   Sciences   :    SPSS     

for   window)   SPSS     for   window version 11.5 ดวยคาความเช่ือม่ันในระดับรอย
ละ 95   และความคลาดเคลื่อนรอยละ 5  เปนเกณฑในการยอมรับหรือปฎิเสธ 
สมมติฐานในการวิจัย 
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การวิเคราะหทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Statistics) ไดแก 
 1.ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของ 2 ประชากรหรือกลุมโดยสุมตัวอยางจากแต
ละกลุมอยางเปนอิสระตอกัน (Independent-Sample t-test) จากคาสถิติแบบ t – test ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

     2.ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางต้ังแต 3 กลุมข้ึนไปโดยใชสถิติ
วิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว ( One way analysis of variance : Oneway 

ANOVA )จากสถิติแบบ F-Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 3. ทดสอบความมีอิทธิพลระหวางปจจัยที่เปนตัวแปรตนและตัวแปรตามท่ีเปนตัว
แปรเชิงปริมาณดวยการวิเคราะหความถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression 

Analysis) 
4. ผลการวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดศึกษา  “ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
ประเภทสัตวเลี้ยง(กระตาย) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูตอบ
แบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคาเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง(กระตาย) 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง จํานวน 400 คน 

วิเคราะหความมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสัตวเลี้ยง(กระตาย)ที่เปน
ขอมูลเชิงปริมาณ   กับปจจัยสวนสวนประสมทางการตลาด ที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression 

Analysis : MRA) 

เกณฑการตัดสินใจ คือ การเปรียบเทียบระดับนัยสําคัญที่คํานวณไดจากการ
ประมวลผลแบบสอบถาม หากคานัยสําคัญทางสถิติที่คํานวณไดมีคานอยกวา 0.05 จะ
ยอมรับสมมติฐานหลัก แตหากคานัยสําคัญทางสถิติที่คํานวณ ไดมีคามากกวา 0.05 จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  
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ตารางท่ี 4.1 ผลการทดสอบสมติฐานความมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสัตวเลี้ยง
(กระตาย) กับปจจัยสวนประสมทางการตลาด  (400 คน) 

Coefficients 

ตัวแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta   Tolerance VIF 

(Constant) 0.561 0.202  2.771 0.006*   

ผลิตภัณฑ 0.469 0.054 0.409 8.630 0.000* 0.289 3.454 

ราคา 0.157 0.044 0.154 3.552 0.000* 0.346 2.888 

ชองทางจัด
จําหนาย 

0.017 0.054 0.017 0.310 0.757 0.220 4.548 

การสงเสริม
การตลาด 

0.347 0.057 0.348 6.067 0.000* 0.198 5.055 

 *ที่ระดับนัยสําคัญ Sig. <0.05 
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0.862 0.743 0.740 1.05869 1.607 

 

จากตารางท่ี 4.43 พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ  
ราคา การสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R) = 0.862 หมายความวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย)ในทิศทาง
เดียวกันและมีระดับสูง  
 คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) = 0.743 หมายความวาในการแปรผันของ
คาการตัดสินใจซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย) ที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถอธิบายไดดวย
ความเปลี่ยนแปลงของตัวแปรสวนประสมทางการตลาด 74.3% สวนที่เหลืออีก 
25.7% มาจากตัวแปรอ่ืน 

 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากการประมาณคา (Std. Error of The 

Estimate) = 1.05 การประมาณคาการตัดสินใจซื้อโดยใชสวนประสมทางการตลาด
เปนตัวประมาณ มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนเทากับ 1.05 

 จากการวิเคราะห พบวาคา VIF สูงสุดท่ีไดคือ การสงเสริมการตลาด มีคา
เทากับ 5.055 ซึ่งไมเกิน 10 หรือคา Tolerance ที่นอยท่ีสุด คือการสงเสริมการตลาด มี
คา 0.198 ซึ่งนอยกวา 0.2 แสดงวาอาจเกิดกรณีตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกัน หรือ 
เกิด Multicolinearlity  

 ดังน้ันผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย) อีกครั้งดังตารางท่ี 4.44 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการทดสอบสมติฐานความมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสัตวเลี้ยง
(กระตาย) กับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ยกเวน ตัวแปรดานชองทางจําหนาย  
(400 คน) 

Coefficients 

ตัวแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta   Tolerance VIF 

(Constant) 0.562 0.202  2.781 0.006*   

ผลิตภัณฑ 0.474 0.052 0.414 9.198 0.000* 0.321 3.117 

ราคา 0.159 0.044 0.155 3.607 0.000* 0.350 2.858 

การสงเสริม
การตลาด 

0.357 0.048 0.358 7.486 0.000* 0.284 3.518 

*ที่ระดับนัยสําคัญ Sig. <0.05 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0.862 0.743 0.741 1.057 1.610 

 

จากตารางท่ี 4.44 พบวา คา R ,คา R2 คา Std. Error of the Estimate มีคาใกลเคียงกับ 
ตารางท่ี 4.43 ดังน้ัน สมการถดถอยที่ไดเปนดังน้ี 
 การตัดสินใจ =  0.562 + 0.474(ดานผลิตภัณฑ) + 0.159(ดานราคา) + 0.357 

(ดานการสงเสริมการตลาด) 
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5.  สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  และเพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของผูบริโภคประเภทสัตว
เลี้ยง (กระตาย) ในเขตกรุงเทพมหานครโดยเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมตัวอยางประชากรที่เคยซื้อสินคาและกําลัง
สนใจจะเลือกซื้อสินคาประเภทสัตว เลี้ยง  (กระตาย) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ราย การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางผูวิจัยคํานวณ
โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 และ
ความคลาดเคลื่อนที่รอยละ 5 โดยผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ตามรานจําหนายสัตวเลี้ยง และวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยกําหนดใหมีการตอบคําถามเบ้ืองตน (Screening 

Question) วาเปนผูเคยซ้ือสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย) ตั้งแต 1 ตัวขึ้นไปใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาความถี่ 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) สถิติ t (t-Test) สถิติ F (One-way ANOVA) และการวิเคราะหความถดถอย
เชิงซอน (Multiple Regression Analysis : MRA) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
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การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษา พบวา ผูตัดสินใจซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.0  

สวนใหญมีอายุระหวาง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 33.75 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 
51.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 48.25 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.75 มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ขาราชการ
บํานาญ  คิดเปนรอยละ 35.25  

2. พฤติกรรมการซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครผลการศึกษา พบวา ผูตัดสินใจซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคาใชจายตอคร้ังใน
การเลือกซื้อนอยกวา 800 บาท คิดเปนรอยละ 51.50 โดยชื่นชอบสายพันธุ Teddy 

Bear   มากเปนลําดับที่หนึ่ง คิดเปนรอยละ  47.50 สวนใหญเปนการตัดสินใจเลือกซื้อ
ดวยตนเอง  คิดเปนรอยละ  50.00 สวนใหญเลือกซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย)  จาก
ตลาดนัด/สวนจตุจักร คิดเปนรอยละ  48.00 โดยมีเหตุผลที่เลือกซื้อสวนใหญ คือ 
ความช่ืนชอบ / นารัก  คดิเปนรอยละ  49.75 และสินคาสัตวเลี้ยงทดแทนกระตายสวน
ใหญตอบวาสุนัข คิดเปนรอยละ 33.75  

3.  ความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
สัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษา พบวา ผู
ตัดสินใจซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย) โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยคอนขางสูง เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยคอนขางสูงทุกดาน 
โดยเห็นดวยในดานราคามากท่ีสุด (6.85) รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ (6.35) ดาน
ชองทางการจําหนาย (6.33) และดานการสงเสริมการตลาด (6.21) ตามลําดับ 

4. การตัดสินใจเลือกซื้อสัตว เลี้ยง (กระตาย )ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความคิดเห็น
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ของการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย) ในระดับคอนขางสูง  คือ  มี
คาเฉลี่ยอยูที่  6.87  โดยใหความคิดเห็นในประเด็นความม่ันใจในสัตวเลี้ยงท่ีมี
ใบรับรองสุขภาพ  มากเปนลําดับที่หนึ่ง  มีคาเฉลี่ยอยูที่  7.14  รองลงมาไดแก  มี
รางวัลประกันคุณภาพชวยใหตัดสินใจเลือกซื้อสัตวเลี้ยงเร็วขึ้น มีคาเฉลี่ยอยูที่ 6.85 

และซื้อกระตายที่มีพนักงานคอยใหคําแนะนํา  มีคาเฉลี่ยอยูที่  6.81  ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาปจจัยที่มี อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาสัตวเลี้ยง 

(กระตาย) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนําไปเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาวางแผนกลยุทธทางการตลาด  เพื่อสรางความไดเปรียบในการ
แขงขัน ไดดังน้ี 

1. กลยุทธปจจัยดานผลิตภัณฑ  เปนปจจัยที่ควรเนนมากท่ีสุดเพราะมี
ความสัมพันธกับการตัดสินเลือกซื้อในระดับสูง ควรขายจุดเดนของกระตายท่ีเนน
เร่ืองความมีอุปนิสัยขี้เลนของกระตายมีอุปกรณของเลนสําหรับกระตายประกอบเพื่อ
เปนทางเลือกหนึ่งสําหรับลูกคา ควรใหความสําคัญกับการเพิ่มสายพันธุกระตายใหมี
ความหลากหลาย ควรเนนที่สายพันธุ Teddy Bear สายพันธุ Holland Lop และสาย
พันธุ Woody Toy ควรมีกระตายหลากหลาย  

2. กลยุทธปจจัยดานราคา เปนปจจัยที่ควรใหความสําคัญเพราะผูตัดสินเลือก
ซื้อมีความเห็นในระดับคอนสูง ควรใชกลยุทธในการกําหนดราคาสินคาสัตวเลี้ยง 
(กระตาย) ใหมีความเปนธรรม หลากหลายราคา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายพันธุ รูปราง สีสัน 
ลักษณะเดนของพอพันธุ แมพันธุ และมาตรฐานการรับรองจากสมาคม  ARBA  ของ
อเมริกา โดยสามารถตอรองราคาไดตามความเหมาะสม 

3. กลยุทธปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ควรใหความสําคัญกับการ
ใหบริการและอํานวยความสะดวกใหกับผูซื้อสินคาสัตวเลี้ยงใชบริการภายในราน /

ฟารม/ตลาด เชน เปดบริการทุกวันตามหางสรรพสินคา บรรยากาศการตกแตง
ทันสมัย และบริการรวดเร็ว สงมอบสินคาไดรวดเร็ว เปนตน นอกจากน้ี ควรเพิ่มชอง
ทางการเขาชมใหมากขึ้นโดยเพ่ิมความสะดวกสบายในการใชบริการผานทางเว็บไซต 
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เบ้ืองตนอาจโฆษณาประชาสัมพันธผานทางชองทางส่ือสารออนไลนทาง Facebook 

ฯลฯ 

4.  กลยุทธดานการสงเสริมการขาย ควรใหความสําคัญกับการสงเสริมการ
ขายในดานมีระบบสมาชิกเพื่อการใหสวนลด / ของแถมสัตวเลี้ยงอาทิ อาหาร เสื้อผา
กระตาย ของเลนสําหรับกระตายหรืออุปกรณอ่ืนใดที่เกี่ยวของ และหากซื้อสินคาเปน
จํานวนมากเพ่ือจําหนายควรมีสวนลดเปนพิเศษ และควรมีบริการจัดสงถึงบาน เพื่อให
ที่ผูตัดสินใจซื้อสามารถรับสินคาอยางรวดเร็ว เพื่อตอบสนองรูปแบบการดําเนินชีวิต 
(Lifestyle) อยางตอเน่ือง  
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

ในการวิจัยคร้ังตอไป ผูวิจัยควรศึกษาความสัมพันธระหวางการตัดสินใจซื้อ
สินคาสัตวเลี้ยง(กระตาย) กับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาสัตว
เลี้ยงในดานตางๆ ทั้ง 4Ps และดานอ่ืนๆ เชน ดานกระบวนการใหบริการ และดาน
บคุลากร เปนตน รวมถึงการศึกษาความแตกตางดานขนาดของสินคา ราคาของสินคา 
สายพันธุจําแนกตามขนาดสินคา ที่ผูตัดสินใจเห็นวามีความเหมาะสม 
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การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดทุนของประชาชน ในประเทศ
ไทย 

THE STUDY OF FACTORS THAT HAVE EFFECT TO INVESTORS 

DECISION IN CAPITAL MARKET 
ภัทรานิษฐ ครองอัมพสุข  1  ดร.ไพศาล ตระกูลสุข 2  

 ………………………………………………………………….. 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีจุดหมายเพ่ือศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาด
ทุนของประชาชนในเขตภาคกลาง ไดแก ปจจัยช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ ดาน
รูปแบบการบริการ ดานการบริการ ดานระบบบริการ และปจจัยดานเจาหนาท่ี
บุคลากร และศึกษาความเปนไปไดดานการตลาดและดานการเงินของโครงการ เพื่อ
ใชประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจลงทุนทําธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาในคร้ังน้ีคือประชาชนที่อาศัยในเขตภาคกลาง จํานวน 400 

คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คารอยละ คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาทีเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ
ประชากร 2 กลุม การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเพื่อทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยของประชากรท่ีมากกวา 2 กลุม การวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียร
สัน และการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน  
 

 

_______________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิต 
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 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีเพศที่แตกตางกัน มีการ
ตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนในเขตภาคกลาง ไมแตกตางกัน  แตกลุม
ตัวอยางท่ีมี อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจ
ลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนในเขตภาคกลาง แตกตางกัน และผลการวิเคราะห
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนในเขตภาคกลาง พบวา 
ปจจัยดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ ดานรูปแบบการบริการ ดานการบริการ และ
ปจจัยดานเจาหนาท่ีบุคลากร มีความสัมพันธเชิงบวกการตัดสินใจลงทุนในบริษัทท่ี
ปรึกษาการลงทุนของประชาชนในเขตภาคกลาง  และเม่ือพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวาปจจัยดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ ดาน
รูปแบบการบริการ ดานการบริการ และปจจัยดานเจาหนาท่ีบุคลากร มีความสัมพันธ
กนัในเชิงบวก  
                

Abstract 

 This research aims to study the factors affecting the decision to invest in 

public capital markets in the region, including the reputation and credibility. The 

service model. Services. The system. The staff and the staff. And feasibility studies, 

marketing and financial aspects of the project. For consideration in making 

investment decisions, investment advisory services. The purpose of this study is that 

people living in the central region of 400 questionnaires as a tool to collect data on 

the percentage standard deviation. Analysis is to test the difference between the two 

population groups, ANOVA analysis to test the difference between the mean of the 

population is more than two groups, Pearson correlation analysis. And analysis of 

financial feasibility. 

 Of the test sample with a different gender. The decision to invest in 

companies that invest in the Central Region. No difference. The samples were age, 

marital status, education, occupation and income are different. The decision to 
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invest in companies that invest in the central region and the different factors 

affecting the decision to invest in companies that invest in the region found that the 

reputation and credibility. The service model. Services. The staff and the staff. 

There is a positive correlation between investing in public companies, investment 

advisory services in the Central Region. And considering the relationship between 

the independent variables themselves. Found that the reputation and credibility. The 

service model. Services. The staff and the staff. A positive relationship. 

 

1. บทนํา 
ในชวงท่ีผานมา เกิดสถานการณที่สรางผลกระทบในทางลบตอตลาดหุนท่ัว

โลกหลายคร้ัง เร่ิมต้ังแตภาวะฝดเคืองของตลาดเงิน ตามมาดวยการลมละลายของ
หลายธุรกิจท่ีเปนขาวใหญ จนเปนสาเหตุใหภาครัฐตองออกมาตรการตางๆ ที่ตอง
บันทึกไวในประวัติศาสตร และสุดทายเศรษฐกิจโลกก็เขาสูภาวะชะลอตัว ดัชนีตลาด
หุนหลักของโลก MSCI World Index ไดปรับลงไปมากถึง 46.9% นับตั้งแตตนป 
2551 ซึ่งมีผลกระทบตอจิตวิทยาของนักลงทุนในแงลบจากภาวะผันผวนในตลาดหุน  

ซึ่งดัชน ีVIX Index ทําการสํารวจไววาไดพุงข้ึนถึงระดับที่”ไมเคยเปนมากอน” แมแต
ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชียเมื่อป 2540 หรือชวงท่ีเกิดฟองสบูในหุนเทคโนโลยี 

หรือแมกระท่ังชวงหลังเหตุการณตึกเวิลดเทรดถลมเม่ือ 11 กันยายน 2544 ในขณะท่ี
ความเชื่อมั่นที่วาตลาดหุนของกลุมตลาดเกิดใหมนั้นมีเสถียรภาพ  เพราะมี
ปจจัยพ้ืนฐานอันแข็งแกรง และมีเศรษฐกิจที่เปนอิสระจากประเทศท่ีพัฒนาแลว จึง
นาจะเปนตลาดท่ีเหมาะแกการลงทุนในชวงเวลาน้ี แตสถานการณกลับไมเปนเชนน้ัน
เนื่องจากมีขอมูลท่ีบงช้ีวาเศรษฐกิจโลกกําลังชะลอตัวลง  จึงเปนสิ่งท่ียากท่ีจะ
คาดการณวาแนวโนมเศรษฐกิจมหภาคจะเปนไปในทิศทางท่ีดี  ในสวนของประเทศ
ทางตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร มีความเปนไปไดที่จะ
ประสบกับมาตรฐานความเปนอยูที่ลดระดับลงในชวงเวลาท่ียาวนานและมากดวย
อุปสรรคจากน้ีไป เนื่องจากผูบริโภคจะถูกจํากัดในการกูเงิน ในขณะท่ีนักลงทุนใน
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ตลาดหุนมีความกังวลวาแนวโนมท่ีกฎระเบียบการประกอบธุรกิจจะมีความเขมงวด
ยิ่งข้ึน รวมถึงกําไรและเงินปนผลจากบริษัทตางๆในตลาดหุนที่จะลดลงมาก  แตใน
บางภูมิภาคเชน เอเชีย ธุรกิจอาจมีผลการดําเนินงานท่ีดีกวาท่ีอื่น ในเร่ืองของกําไรและ
ความสามารถในการใหผลตอบแทนแกนักลงทุนภาพความกังวลในตลาดหุนใน
ปจจุบันแตกตางอยางมากจากสภาวะตลาดหุนท่ีเคยคึกคักเม่ือ 18 เดือนกอนหนาน้ี ซึ่ง
มีปจจัยที่เอื้ออํานวยตางๆ เชน อัตราดอกเบ้ียทั่วโลกอยูในระดับต่ํา เศรษฐกิจเติบโตใน
ระดับสูง และขอเสียอยางเดียวที่มีคือประเทศทางตะวันตกมีภาระการชําระหน้ีที่ครบ
กําหนดมากเกินตัวอยางไรก็ตาม ตลาดหุนท่ีเคยมีการซื้อขายท่ีคึกคักในอดีตก็มีสวนท่ี
นาผิดหวัง แมในชวงน้ันมีหุนของบริษัทที่ดีมีคุณภาพสูงเสนอขายอยูหลายบริษัท  แต
มีเพียงหุนของไมกี่บริษัทเทาน้ันที่มีการซื้อขายในระดับราคาท่ีเหมาะสมตอการลงทุน 

สําหรับนักลงทุนในตราสารทุนที่มีมุมมองการลงทุนในระยะยาว  ความหวั่นวิตกของ
นักลงทุนและความผันผวนในตลาดกลายเปนชองทาง  (และยังคงเปนชองทางตอไป) 

สําหรับโอกาสในการเขาซื้อหุนของบริษัทที่มี รูปแบบของธุรกิจที่มั่นคงและมี
เสถียรภาพ ประกอบดวยงบดุลที่มีความแข็งแกรง และผูบริหารที่มากประสบการณ
และมีความนาเช่ือถือ และมีราคาหุนที่อยูในระดับต่ํา (ลิปเปอร เหรียญสหรัฐฯ อัตรา
ผลตอบแทนรวม ณ วันท่ี 4 ธันวาคม 2551) 

แผนแมบทการพัฒนาตลาดทุนไทยที่ทางกระทรวงการคลังไดจัดทําข้ึนต้ังแต
ป 2545 ทั้งนี้ ประเภทของผูลงทุนในตลาดทุนน้ัน สามารถจะแบงออกไดเปน 2 

ประเภทใหญ ไดแก ผูลงทุนสถาบัน (Institutional investors) และผูลงทุนรายยอย 

(Retail/Individual Investors) ในชวงหลายปที่ผานมาน้ัน สภาพแวดลอมและ
บรรยากาศการลงทุนในตลาดทุนที่ เปลี่ยนแปลงไปไดสงผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงสัดสวนของผูลงทุน โดยเฉพาะอยางย่ิงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชยซึ่งนับจากชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจใน
ป 2540 เปนตนมา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชยทั้งเงินฝากแบบออม
ทรัพยและแบบฝากประจําไดปรับตัวลดลงอยางตอเน่ือง  
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สงผลใหนักลงทุนหันไปหาชองทางลงทุนในหลักทรัพย อ่ืนๆ  ซึ่งให
ผลตอบแทนสูงกวาเงินฝาก (ลิปเปอร เหรียญสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนรวม ณ วันท่ี 

4 ธันวาคม 2551) 
ในตลาดทุนซึ่งเปนแหลงระดมทุนระยะยาวน้ัน ถาพิจารณาโดยใชหลักการ

ระดมทุนโดยตรงระหวาง SSU กับ DSU ผานหลักทรัพยประเภทตราสารทุนและตรา
สารหน้ี แลวพบวา ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2550 มูลคาตลาดทุนของไทยโดยนัยนี้มี
ขนาดถึง 10.5 ลานลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับการระดมทุนแบบโดยออมผานระบบ
สินเชื่อของธนาคารพาณิชยซึ่งมีขนาด 6.2 ลานลานบาท ณ เวลาเดียวกัน แสดงใหเห็น
วาตลาดทุนไทยมีบทบาทอยางมากในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ (ดร. กฤษฎา เสก
ตระกูล ดร. ผูอํานวยการฝายพัฒนาความรูผูประกอบวิชาชีพ สถาบันพัฒนาความรู
ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดทุนของ
ประชาชนในเขตภาคกลาง 

2. เพื่อศึกษาถึงปญหาและขอเสนอแนะของประชาชนท่ีมีตอการลงทุนใน
ตลาดทุน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 สามารถนําขอมูลพื้นฐานท่ีไดมาเปนแนวทางในการกระตุนใหประชาชน
สนใจและรวมลงทุนในตลาดทุนใหมีความเหมาะสม และนํามาประยุกตใชเปนกล
ยุทธในการปรับปรุงการบริหารงานของบริษัทท่ีปรึกษาการลงทุน ใหดําเนินงานได
ตรงกับความตองการของกลุมลูกคาได 
สมมติฐานการวิจัย 

 1. สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีการ
ตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน ของประชาชนในเขตภาคกลาง  แตกตาง
กัน  
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 2. สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ ดานรูปแบบการ
บริการ ดานการบริการ และปจจัยดานเจาหนาท่ีบุคลากร มีผลการตัดสินใจลงทุนใน
บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน ของประชาชนในเขตภาคกลาง 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

ดานการบริการ 

ตัวแปรตาม 

ดานเจาหนาท่ีบุคลากร 

ดานรูปแบบการบริการ 

ดานช่ือเสียงและความ

 

 

1. เพศ 

2. อายุ 
3. สถานภาพ 

4. การศึกษา 
5. อาชีพ 

6. รายได 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 

ปจจัยในการตัดสินใจลงทุน 

การตัดสินใจลงทุนในบริษัท
ท่ีปรึกษาการลงทุน 
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2. แนวคิด 

การศึกษาเร่ือง “การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่
ปรึกษาการลงทุนของประชาชนในเขตภาคกลาง” ผูศึกษาไดทําการศึกษาจากเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาศึกษาตามลําดับ เพื่อใชในการกําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังตอไปนี้ 

1. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด  

สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง กลุมของเคร่ืองมือ
การตลาดซึ่งธุรกิจใชรวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดในตลาด
เปาหมาย (คอตเลอร, ฟลลิป, 2003 อางถึงใน ยงยุทธ ฟูพงศศิริพันธ, 2546, หนา 129) 

สวนประสมทางการตลาดหมายถึง กลุมของเคร่ืองมือการตลาดซึ่งธุรกิจใชรวมกัน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดในตลาดเปาหมาย เคร่ืองมือการตลาด 4 
ประการไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การจําหนาย และ สงเสริมการขาย ซึ่งเรียกสั้นๆวา 4p 

นั้นเอง ( Kotler : 1994 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน: 2538 ) 
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ 

ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมนุษยของมาสโลวอับราฮัม  มาสโลว 
(Abraham Maslow อางถึงใน รศ.ดารณี พานทอง พาลุสุข ,รศ.สุรเสกข พงศหาญยุทธ
,2542) เปนผูวางรากฐานจิตวิทยามนุษยนิยม  เขาไดพัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจ ซึ่งมี
อิทธิพลตอระบบการศึกษาของอเมริกันเปนอันมาก ทฤษฎีของเขามีพื้นฐานอยูบน
ความคิดท่ีวา การตอบสนองแรงขับเปนหลักการเพียงอันเดียวท่ีมีความสําคัญที่สุดซึ่ง
อยูเบ้ืองหลังพฤติกรรมของมนุษย มาสโลวมีหลักการท่ีสําคัญเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดย
เนนในเร่ืองลําดับขั้นความตองการเขามีความเชื่อวา มนุษยมีแนวโนมท่ีจะมีความ
ตองการอันใหมที่สูงข้ึนแรงจูงใจของคนเรามาจากความตองการพฤติกรรมของคนเรา 

มุงไปสูการตอบสนอง ความพอใจ 

 ทฤษฎีความตองการของแอลเดอรเฟอร (Alderfer’ s Hierarchy Modified 

Need Theory)Alderfer (อางถึงในติน ปรัชญาพฤทธิ์, 2534) ไดใหทฤษฎีที่เรียกวา 
E.R.G (Existence - Relatedness- Growth Theory) โดยแบงความตองการของบุคคล
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ออกเปน 3 ประการ คือ (Feildman and Arnold, 1983: 110) ความตองการมีชีวิตอยู 
(Existence needs) ความตองการสัมพันธภาพกับคนอ่ืน (Relatedness needs) และ 

ความตองการความเจริญกาวหนา (Growth needs)  

 ทฤษฎีความตองการของเมอรเรย (Murry’s Manifest Needs) ทฤษฎีของ 
Murry (อางถึงในติน ปรัชญาพฤทธิ์, 2534) สามารถอธิบายไดวา ในเวลาเดียวกัน
บุคคลอาจมีความตองการดานใดดานหนึ่งท่ีจําเปนและสําคัญเกี่ยวกับการทํางานซึ่งมี
อยู 3 ประการ คือ ความตองการความสําเร็จ (Needs for achievement) ความตองการ
มิตรสัมพันธ (Needs for affiliation) ความตองการอิสระ (Needs for autonomy) 

 ทฤษฎีความตองการแสวงหาของแมคคีแลนด  (McClelland’s Acquired 

needs Theory) เปนทฤษฎีที่บุคคลมุงความตองการเฉพาะอยางมากกวาความตองการ
อ่ืน ๆ ความตองการความสําเร็จเปนความปรารถนาที่บรรลุเปาหมายซึ่งมีลักษณะทา
ทาย ทฤษฎีนี้ทําความเขาใจถึงรูปแบบการจูงใจความตองการพื้นฐาน 3 ประการ คือ 

ความตองการอํานาจ (Needs for power) ความตองการผูกพัน (Needs for affiliation) 

ความตองการความสําเร็จ (Needs for achievement) (อางถึงในติน ปรัชญาพฤทธิ์, 
2534) 

3. แนวคิดเกี่ยวกับตลาดทุนตลาดเงิน  

เปนแหลงระดมเงินออมระยะสั้นเพ่ือจัดสรรใหกูยืมแกผูที่ตองการเงินทุน  

โดยมีระยะเวลาชําระคืนไมเกิน 1 ป สถาบันการเงินท่ีมีบทบาทสําคัญในตลาดเงิน
ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย และบริษัทเงินทุนตลาดทุน เปน
แหลงระดมเงินออมระยะยาว โดยจัดสรรใหกับผูที่ตองการไปลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา
ในการชําระคืนเกินกวา 1 ปขึ้นไป สถาบันการเงินที่มีบทบาทสําคัญในตลาดทุนไดแก 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

บริษัทประกันภัย และบริษัทประกันชีวิต ความสัมพันธระหวางตลาดเงินและตลาด
ทุนท่ีมีการซื้อขายหลักทรัพยจะเปนไปในลักษณะเชิงแขงขันกันมาก  โดยใน
สถานการณปกติหากตลาดใดใหผลตอบแทนมากกวาประชาชนก็จะหันมาระดมทุน
ในตลาดน้ันแทน 
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 4. แนวคิดของการลงทุน (Investment)  

การลงทุน คือ การนําเงินที่เก็บสะสมไปสรางผลตอบแทนที่สูงกวาการออม 

โดยการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือหลักทรัพยตาง ๆ ซึ่งจะมีความเสี่ยงท่ีสูงข้ึน 

เมื่อตัดสินใจลงทุน แปลวาก็มีโอกาสท่ีจะขาดทุนรวมอยูดวย ซึ่งแตกตางจากการออม 

เพราะสิ่งท่ีลงทุนไปไมไดมีการรับประกันในตัวตนทุน  ไมวาจะเปนการลงทุนเพื่อ
ความพอใจในการไดใชทรัพยสินตางๆ เชน การซื้อทีวี ซื้อรถ การลงทุนดวยการ
ประกอบธุรกิจที่อาจจะเปนเจาของเอง หรือรวมลงทุนกับเพื่อนสนิท เพื่อกอใหเกิด
รายได หรือเปนการลงทุนซื้อหลักทรัพย โดยคาดหมายวาจะไดรับผลตอบแทนใน
อนาคตเพ่ิมเติมข้ึนมา ซึ่งลวนแลวแตมีความเปนไปไดที่อาจจะไดรับหรือไมไดรับ ทั้ง
ความพอใจรายไดหรือผลตอบแทน 

 5.ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด 

การวิเคราะหตามทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ (efficient market hypothesis) 

หรือ EMH เปนตลาดแขงขันสมบรูณ ซึ่งเช่ือวามูลคาท่ีควรเปนของหุนเทากับราคา
ตลาดเสมอ แสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงของราคาหุน ณ เวลาใดเวลาหน่ึงจะเปน
ขอมูลสะทอนขาวสารอยางสมบรูณ หากการตัดสินใจซื้อขายหุนของนักลงทุนใน
ตลาดตั้งอยูบนพื้นฐานของการคาดคะเน ดวยเหตุผล (rational expectations) ราคาหุน
จะปรับตัวสูงข้ึนหรือลดลงอยางรวดเร็วเมื่อมีขอมูลขาวสารใหมๆเขามา ดังน้ันจึงไมมี
ใครสามารถทํากําไรเกินปกติได ผลกําไรที่นักลงทุนไดรับจะเปนกําไรในระดับปกติ 
(Normal Profit) สามารถกลาวอีกอยางหน่ึงวาการเปลี่ยนแปลง ในราคาหุนจะ
สอดคลองกับขาวสารขอมูลการเปลี่ยนแปลงในปจจัยพ้ืนฐานของบริษัท  เรียกตลาด
ทุนลักษณะนี้วา ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในการถายทอดขอมูลขาวสาร หรือ ตลาดที่นัก
ลงทุนใชคาดการณในตัวแปรที่มีผลกระทบตอราคาหุนแบบคาดคะเน  

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษา “การศึกษาเร่ืองปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่
ปรึกษาการลงทุนของประชาชนในเขตภาคกลาง” เปนแบบเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ซึ่งผูทําวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
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แนวทางการกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  ประชากร (Population)  ที่ใชศึกษา 
คือ ประชาชนท่ีอาศัยในเขตภาคกลาง จํานวน 17,705,926 คน (อางอิงจาก กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย Website:http://www.dopa.go.th) 
 กลุมตัวอยาง ที่ใชศึกษาคือ ประชาชนท่ีสนใจในการลงทุนในบริษัทที่ปรึกษา
การลงทุนของประชาชนในเขตภาคกลาง จํานวน 400 คน การกําหนดจํานวนตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย โดยใชสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือม่ันเทากับรอยละ 95 
คาความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดที่ยอบรับไดไมเกินรอยละ 5 หรือระดับนัยสําคัญ 
ใหไดขนาดของกลุมตัวอยางจาก  

 

N =   

กําหนดให n = จํานวนตัวอยาง 

N = จํานวนประชาชนท่ีอาศัยในเขตภาคกลางมีจํานวน
ประมาณ 17,705,926 คน 

e = คาความคลาดเคลื่อนของระหวางคาเฉล่ียของกลุม
ตัวอยาง 

แทนคา 
N =   17,705,926   

     1+ 17,705,926 (0.05)2 

N =        17,705,926 

          1+44,264.815 

  N = 399.99 

ดังน้ันเมื่อคํานวณตามสูตรขางตนและตองสุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ีอยาง
นอยสุด จํานวน 400 ชุด โดยแบงการเก็บแบบสอบถาม ดังน้ี 

แบงจากกลุมจังหวัด ภาคกลางมีทั้งหมด 21 จังหวัด ทําการสุมตัวอยางแบบ
งาย ดวยการจับฉลาก 10 จังหวัด แจกแบบสอบถามจังหวัดละ 40 ชุด ไดดังน้ี 
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จังหวัด จํานวน 

กรุงเทพมหานคร 40 

เพชรบุรี 40 

สุพรรณบุรี 40 

พระนครศรีอยุธยา 40 

สิงหบุรี 40 

อางทอง 40 

นครนายก  40 

สมุทรปราการ 40 

ลพบุรี 40 

ราชบุรี 40 

รวม 400 

 

ตารางท่ี  การสุมตัวอยางแบบงาย ดวยการจับฉลาก 10 จังหวัด 

 

ดังน้ันเมื่อคํานวณตามสูตรขางตนและตองสุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ีอยางนอยสุด 

จํานวน 400 ชุด 

 
แนวทางการสรางเครื่องมือวิจัย 

 1. ศึกษาจากทฤษฎีแนวคิดตางๆ ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือ
กําหนดกรอบแนวความคิด และขอบเขตของการศึกษา และสรางเคร่ืองมือที่ใชใน

การศึกษาใหครอบคลุมตามความมุงหมายของการศึกษา 
2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากตํารา เพื่อใหการกําหนดขอบเขตและ

เน้ือหาแบบสอบถามมีความชัดเจนตามความมุงหมายของการศึกษา 
3. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดใชแนวทาง

จากแบบสอบถามท่ีมีผูวิจัยไดทําการทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha   
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4. ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวนําไปแจกใหกับกลุมตัวอยาง 

5. นําแบบสอบถามท่ีไดมาประมวลและวิเคราะหผลการศึกษา 
แนวทางการวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics)  
 แบบสอบถามสวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะสวนบุคคล 
ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได และแบบสอบถามสวนที่ 2 เปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุนในตลาดทุน ของประชาชนในเขตภาค
กลาง โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติเบื้องตนในการวิเคราะห ไดแก การ
แจกแจงความถี่ คารอยละ (Percentage) ของตัวแปร และการนําเสนอในรูปของตาราง
พรอมคําอธิบาย 

 แบบสอบถามสวนที่ 3 เปนขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการลงทุนกับ
บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน ในดานตางๆ คือ ปจจัยดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ 
ดานรูปแบบการบริการ ดานการบริการ และปจจัยดานเจาหนาท่ีบุคลากร โดยนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติเบื้องตนในการวิเคราะห ไดแก การแจกแจงความถี่ 
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และจัดลําดับคาเฉลี่ย ของตัวแปร และการนําเสนอในรูปของตารางพรอมคําอธิบาย 

 2. นําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห โดยใชสถิติสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานวา ความแตกตางระหวางปจจัยดาน
ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได กับการตัดสินใจลงทุน
ในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน ในดานตางๆ คือ ปจจัยดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ 
ดานรูปแบบการบริการ ดานการบริการ และปจจัยดานเจาหนาท่ีบุคลากร โดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว t-test ในการทดสอบนัยสําคัญของความ
แตกตางระหวางความแปรปรวนของ 2 กลุม และ สถิติ F-test (one way analysis of 

variance = F-test) ในการทดสอบนัยสําคัญของความแตกตางระหวางความแปรปรวน
มากกวา 2 กลุม 
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 3. นําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห โดยใชสถิติสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานวาปจจัยดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ 
ดานรูปแบบการบริการ ดานการบริการ และปจจัยดานเจาหนาท่ีบุคลากร มีผลการ
ตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน ของประชาชนในเขตภาคกลาง โดยใช
สถิติ Pearson Chi-Square ในการทดสอบความสัมพันธกัน ทําการสรุปผลสมมติฐาน
วายอมรับ หรือปฏิเสธ ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 และการหาคาความสัมพันธอยางงาย 
โดยใชสถิติ Correlation หรือ r เพื่อบอกทิศทางความสัมพันธ 

การทดสอบสมมติฐาน  ใชเคร่ืองมือทางสถิติ เพื่อทําการทดสอบลักษณะทาง
ประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีมีการตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนใน
เขตภาคกลาง แตกตางกัน หรือไม โดยใชสถิติมาวิเคราหขอมูลดังน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีการตัดสินใจลงทุนใน
บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนในเขตภาคกลาง แตกตางกัน 

สถิติ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว t-test และ สถิติ F-test (one 

way analysis of variance = F-test) ในการทดสอบนัยสําคัญของความแตกตางระหวาง
ความแปรปรวนของ 1 กลุม และมากกวา 1 กลุม ทําการสรุปผลสมมติฐานวายอมรับ 
หรือปฏิเสธ ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ ดานรูปแบบการบริการ ดานการ
บริการ ดานระบบบริการ และปจจัยดานเจาหนาท่ีบุคลากร มีผลการตัดสินใจลงทุนใน
บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนในเขตภาคกลาง 

การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) เพื่อทําการวิเคราะหปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนของประชาชนในเขตภาคกลาง  
ซึ่งไดแก ปจจัยดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ ดานรูปแบบการบริการ ดานการ
บริการ และปจจัยดานเจาหนาท่ีบุคลากร ใชการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson‘s Correlation coefficient) ระหวางปจจัย  
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4. ผลการวิจัย / บทสรุป 

 สรุปผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดทุนของ
ประชาชน ในประเทศไทย 

 สวนที่ 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาสวนใหญ
แบงเปนเพศหญิง รอยละ 61 และเพศชาย รอยละ 39 มีอายุ 26 - 35 ปมากท่ีสุด รอยละ 
44.5 สถานภาพโสดรอยละ 66.3 กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี รอยละ 64.8กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 
78.3 และมีรายไดอยูในระดับ 10,000 – 20,000 บาทตอเดือน รอยละ 38.5  

 สวนท่ี 2 พฤติกรรมการลงทุนของประชาชนในเขตภาคกลางพฤติกรรมของ
กลุมตัวอยางสวนใหญมีดังน้ี กลุมตัวอยางมีลักษณะการลงทุน หุนสามัญ (Common 

Stock) มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.3 มีจํานวนเงินท่ีลงทุนมากกวา 35,001 บาท รอย
ละ 39.5 มีระยะเวลาท่ีทานลงทุน 1-3 ป รอยละ 36.5 กลุมตัวอยางมีเหตุผลที่ลงทุน
เพราะเพ่ือความม่ันคงในอนาคต มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.5 มีเปาหมายหลักท่ี
ลงทุนเพ่ือตองการผลตอบแทนท่ีมั่นคง ไมสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวน
ของผลตอบแทนได (ความเสี่ยงนอยที่สุด) รอยละ 42.2 

 กลุมตัวอยางท้ังหมด มีระดับปจจัยในการตัดสินใจการตัดสินใจลงทุนใน
บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนในภาพรวม อยูในระดับท่ีมาก โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.17 เมื่อ
พิจารณาในแตละดาน พบวา ดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ กลุมตัวอยางมีปจจัยใน
การตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนในภาพรวม อยูในระดับท่ีมากท่ีสุด 
โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.24 กลุมตัวอยางมีปจจัยในเร่ืองบริษัทมีการวิเคราะหวิจัยการลงทุน
อยางเหมาะสมมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.50 อยูในระดับที่มากท่ีสุด ดานรูปแบบการ
บริการ กลุมตัวอยางมีปจจัยในการตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนใน
ภาพรวม อยูในระดับที่มาก โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.16 กลุมตัวอยางมีปจจัยในการตัดสินใจ
ในเร่ืองบริษัทใหขอมูลและความรูที่เหมาะสมในการลงทุนมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยที่ 
4.41 อยูในระดับที่มากท่ีสุด ดานการบริการ กลุมตัวอยางมีปจจัยในการตัดสินใจ
ลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนในภาพรวม อยูในระดับที่มาก โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.01 
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กลุมตัวอยางมีปจจัยในการตัดสินใจในเร่ืองบริษัทมีการรายงานผลและการติดตาม
ประเมินผลใหกับลูกคามากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.23 อยูในระดับท่ีมากท่ีสุด ดาน
เจาหนาท่ีบุคลากร กลุมตัวอยางมีปจจัยในการตัดสินใจลงทุนในบริษัทท่ีปรึกษาการ
ลงทุนในภาพรวม อยูในระดับที่มาก โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.15 กลุมตัวอยางมีปจจัยในการ
ตัดสินใจในเร่ืองบุคลากรมีความรูความสามารถในการลงทุนมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย
ที่ 4.31 อยูในระดับที่มากท่ีสุด 

 สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ที่มีตอการ
ตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา ควรให
คําแนะนําในการลงทุนที่ละเอียด บอกถึงผลดี ผลเสียใหชัดเจน  รองลงมาคือ ควร
คํานึงถึงความม่ันคงในการตัดสินใจลงทุน รวมถึงการลงทุนมีความเสี่ยง ดังน้ัน
เจาหนาท่ีหรือบริษัทควรมีทางเลือกที่หลากหลายสําหรับผูลงทุน  และอยากใหมี
รูปแบบการลงทุนที่หลากหลายกวาน้ี 2 คน 

5.อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมในการลงทุนในประเภทหุน
สามัญ (Common Stock) มากท่ีสุด ทั้งน้ี อาจเปนเพราะหุนสามัญเปนหุนที่เปนตรา
สารประเภทหุนทุนที่แสดงความเปนเจาของในกิจการ บริษัทเอกชนทุกบริษัท ตองมี
หุนชนิดน้ี เน่ืองจาก 

1. ผลตอบแทน  

2. เงินปนผล  

3. กําไรจากการโอนขายหุน  

4. สิทธิในการจองซื้อหุนใหญ  
 ดังน้ัน จึงมีการซื้อขายท่ีงายตอการลงทุน และไดรับผลตอบแทนท่ีดี ถึงแม
การลงทุนในหุนสามัญจะตองใชเงินลงทุนสูง แตจากผลการศึกษาดานรายไดและการ
ลงทุนพบวา กลุมตัวอยางมีรายไดคอนขางสูงและมีจํานวนเงินที่ล งทุนมากกวา 
35,001 บาท เปนผูที่ลงทุนมาระยะหน่ึงแลวคือมีระยะเวลาท่ีลงทุน 1-3 ป กลุมตัวอยาง
มีเหตุผลที่ลงทุนเพราะเพื่อความม่ันคงในอนาคต มากท่ีสุด และมีเปาหมายหลักที่
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ลงทุนเพ่ือตองการผลตอบแทนท่ีมั่นคง ไมสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวน
ของผลตอบแทนได (ความเสี่ยงนอยที่สุด)  
 ทั้งน้ี เปนเพราะในการลงทุน ยอมมีความเสี่ยง รวมถึงผลประโยชนที่ไดรับ
คืนกลับมาท่ีมาก ทําใหผูลงทุนยอมตองการลงทุนเพื่อความมั่นคงในอนาคต และ
ตองการลงทุนท่ีมีอัตราความเสี่ยงนอยที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดเร่ืองการ
ลงทุนที่วา การลงทุน คือ การนําเงินที่เก็บสะสมไปสรางผลตอบแทนท่ีสูงกวาการ
ออม โดยการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือหลักทรัพยตาง ๆ ซึ่งจะมีความเสี่ยงท่ี
สูงข้ึน เมื่อตัดสินใจลงทุน แปลวาก็มีโอกาสท่ีจะขาดทุนรวมอยูดวยในสวนของระดับ
ปจจัยในการตัดสินใจการตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน  
 จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด มีระดับปจจัยในการตัดสินใจการ
ตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนในภาพรวม อยูในระดับที่มาก มีปจจัยใน
การตัดสินใจการตัดสินใจลงทุนในดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือมากท่ีสุด โดยกลุม
ตัวอยางมีเหตุผลในเร่ืองการวิเคราะหวิจัยการลงทุนอยางเหมาะสมมากที่สุด  เพราะ
การลงทุนในตลาดทุน เปนเร่ืองท่ีตองใชการพิจารณาเพราะการลงทุนใชเงินเปน
จํานวนมาก และมีความเสี่ยง  รวมถึงมักจะขาวเกี่ยวกับนักลงทุนที่ขาดทุนและ
ลมละลายเปนจํานวนมาก ทําใหปจจัยดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ เปนปจจัยที่ผู
ลงทุนใหความสําคัญมากที่สุด หากบริษัทใดมีผลการลงทุน การบริการท่ีดี ยอมทําให
ผูลงทุนอยากเขามาใชบริการอยางแนนอน  
 ในสวนของการทดสอบสมมติฐานน้ัน  พบวา  กลุมตัวอยาง ท่ีมี  อายุ 
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่
ปรึกษาการลงทุนในเขตภาคกลาง แตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะประสบการณ 
ความรู และความมั่นคงทางรายไดและเศรษฐกิจของกลุมตัวอยาง ยอมสงผลตอ
รูปแบบการลงทุน หากผูที่มีอายุ หรือประสบการณมาก ยอมมีความรอบคอบในการ
ลงทุน หรือมีรายไดมาก ยอมมีการลงทุนในปริมาณท่ีมากตาม และในการทอสอบ
ปจจัยที่มีผลตอการลงทุน พบวา ปจจัยดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ ดานรูปแบบ
การบริการ ดานการบริการ และปจจัยดานเจาหนาท่ีบุคลากร มีความสัมพันธเชิงบวก
การตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนของประชาชนในเขตภาคกลาง  
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หมายถึง ยิ่งมีการจัดการปจจัยตางๆ เหลาน้ีใหตรงกับความตองการของกลุมลูกคามาก
เทาใด ก็ยิ่งทําใหลูกคาอยากท่ีจะลงทุนมากข้ึน  
 ดังน้ัน สิ่งท่ีบริษัทควรคํานึงถึงอันดับแรกๆ คือ การสรางช่ือเสียงและสราง
ความเชื่อมั่นใหกับลูกคา หากมีรางวัลที่ไดที่เกี่ยวของ ควรมีการประชาสัมพันธเพื่อให
กลุมลูกคาไดทราบ  ลําดับตอมาคือปจจัยดานรูปแบบการบริการท่ีควรมีความ
หลากหลาย เพื่อใหตรงกับความตองการของกลุมลูกคา รวมไปถึงผูดําเนินธุรกิจ  ควร
มีการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา เชน การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการลงทุน 
การเล้ียงขอบคุณ การจัดกิจกรรมรวมกัน เพื่อสรางสัมพันธภาพท่ีดีและสรางความพึง
พอใจในการบริการใหมากขึ้น  

6. ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาในคร้ังน้ี ทําใหทราบพฤติกรรม ปญหา อุปสรรค และความ
ตองการของกลุมตัวอยางท่ีเปนผูลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาในครั้งน้ีสามารถนํามาใชประกอบการศึกษาวางแผนการตลาดในการลงทุน
ในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน และนําไปบริหารงานของเจาของกิจการ ไดดังน้ี 

1. ดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนควรให 
ความสําคัญเปนอยางมากในเร่ืองชื่อเสียงและความนาเช่ือถือ โดยควรมีรางวัลผล
ประกอบการ หรือมีภาพลักษณที่ดีในการบริหารงาน เพื่อใหลูกคาเกิดความเช่ือม่ันใน
การใชบริการ 

2. ดานรูปแบบการบริการ  ควรใหความสําคัญกับรูปแบบการบริการท่ี
หลากหลาย ซึ่งจะทําใหลูกคามีทางเลือกในการลงทุนที่เหมาะสม ตรงกับความ
ตองการของลูกคาได โดยเฉพาะการใหขอมูลและความรูที่เหมาะสมในการลงทุนกับ
ลูกคา 

3. ดานการบริการ บริษัทควรมีการรายงานผลและการติดตามประเมินผลใหกับ
ลูกคามากท่ีสุด เพราะจะทําใหลูกคาเกิดความม่ันใจ และมีสัมพันธภาพท่ีดีกับลูกคา 
รวมถึงบริษัทมีสิทธิประโยชนพิเศษให ในการลงทุน เพื่อจูงใจใหลูกคาเขามาใช
บริการมากท่ีสุด 
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4. ดานเจาหนาท่ีบุคลากร บริษัทควรใหความสําคัญกับบุคลากรท่ีมีความรู ความ
เช่ียวชาญในเร่ืองการลงทุน เพราะลูกคาจะไดเชื่อมั่นวาสามารถบริหารเงินไดอยาง
คุมคามากที่สุด รวมถึงบุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณในการทํางาน ซึ่ง
ทางบริษัทควรใหโอกาสและสนับสนุนใหบุคลากรมีการเรียนรู การอบรม การศึกษาดู
งานเกี่ยวกับการลงทุนอยูสมํ่าเสมอ เพ่ือใหบุคลากรมีความรูที่ทันสมัยและสามารถ
ชวยใหคําแนะนํากับลูกคาไดอยางถูกตอง 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

1. ในการศึกษาคร้ังตอไปควรทําการศึกษากลุมตัวอยางท่ีแตกตางกันในแตละ
พื้นท่ี  เพ่ือจะไดกําหนดกลยุทธดานการตลาดใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมาย
ตอไป 

2. ในการศึกษาคร้ังตอไป ควรมีการสํารวจความคิดเห็นของบริษัทที่ปรึกษาการ
ลงทุน เพื่อนําผลท่ีไดมาศึกษาถึงขอจํากัดรวมท้ังอุปสรรคที่จะเกิดข้ึนในการใหบริการ
การปรึกษาดานการลงทุน อันจะนํามาซึ่งการบริการท่ีดีและสามารถดําเนินธุรกิจน้ี
ตอไป 

7. เอกสารอางอิง 

กิตติชัย เลาสกุล (2541) “ความสมัพันธระหวางสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยกับ
การออม การลงทุน และผลิตภัณฑประชาชาติ” วิทยานิพนธปริญญาโท คณะ
เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

กิตติมา  ปรีดีดิลก.  (2532).  การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบ้ืองตน.  กรุงเทพ
อักษรา-พิพัฒน. 

ค็อตเลอร, ฟลลิป. (2547). การจัดการการตลาด. แปลโดย ธนวรรณ แสงสุวรรณ และ
คณะ. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : เอช.เอ็น. กรุป. 

จันทรจิรา  สุริยะชัยพร (2541) “ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการเลือกใชบริการเงินฝากของ
ลูกคาธนาคารนครหลวง  จํากัด (มหาชน)” วิทยานิพนธปริญญาโท คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 



300

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

จินดารัตน ตั้งสกุล. (2537). “การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟา ของประเทศไทย.” วิทยานิพนธปริญญาโท คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ชวินทร ลีนะบรรจง .(2551). ทฤษฎีและนโยบายการเงิน คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ชารินี ฉัตรไชยสิทธิกูล (2543) “ปจจัยสําคัญทางดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปน
ตัวกําหนดพฤติกกรมการออมภาคครัวเรือน” วิทยานิพนธปริญญาโท คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ดวงฤทัย ศรีวะรมย. (2544). “ปจจัยท่ีมีผลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศใน
ประเทศไทย.” วิทยานิพนธปริญญาโท  คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

ธงชัย สันติวงษ.  (2546). พฤติกรรมผูบริโภคทางการตลาด. กรุงเทพฯ : ประชุมชาง. 

นัดดา อิงคพร. (2543) “ผลกระทบของนโยบายภาษีและการคาตอพฤติกรรมการออม
ของไทย” วิทยานิพนธปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

ปกรณ ปรียากร.  (2538). “ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา” ในเอกสารการสอน
ชุดวิชาการบริหารการพัฒนาชนบท หนวยท่ี 1-6. พิมพครั้งท่ี 14. กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรรมาธิราช. 

พยอม วงศสารศรี. (2542). องคการและการจัดการ. (พิมพคร้ังท่ี 7). กรุงเทพฯ : สุภา
การพิมพ 

พรนพ พุกกะพันธุ และประเสริฐชัย ไตรเสถียรพงศ.(2545) จริยธรรมกับการประกอบ
ธุรกิจยุคใหม กรุงเทพฯ :โรงพิมพจามจุรีโปรดักท. 

ปฎิพัทธ สุทธสาร. 2540. “ปจจัยท่ีมีผลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศใน
อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคสในประเทศไทย.” วิทยานิพนธปริญญาโท คณะ
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 



301

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

พัชราภา ธรรมานุปถัมภ. (2546). “ปจจัยท่ีกําหนดการลงทุนโดยตรงจากประเทศ
ญ่ีปุนในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคสและเคร่ืองใชไฟฟาในประเทศไทย.” 
วิทยานิพนธปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

สมยศ  นาวีการ.  (2522).  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหาร.   กรุงเทพฯ  :  ดวงกมล. 
สุดใจ เดชธนมงคลชัย (2545) “ปจจัยท่ีกําหนดการตัดสินใจประกันชีวิตในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” วิทยานิพนธปริญญาเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสุนันท. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : 

พริกหวานกราฟฟค.  

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม. กรุงเทพฯ : ธีระ
ฟลมและไซเท็กซ. 

ศรีสุดา จิรากูลสวัสด์ิ. (2536). “ปจจัยท่ีกาํหนดการไหลเขาของเงินทุนตางประเทศ.” 
วิทยานิพนธปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

เอกสารการสอนชุดพฤติกรรมผูบริโภคมหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช หนวยที่ 9-
15,2539 

ยงยุทธ ฟูพงศศิริพันธ และคณะ.  (2546).  การจัดการตลาด.  กรุงเทพฯ : เอช.เอ็น. 
 กรุป. 
ดารา ทีปะปาล. (2542). พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพฯ : รุงเรืองสาสนการพิมพ. 
ดารณี  พานทอง  พาลุสุข ,  สุรเสกข  พงษหาญยุทธ .  (2542). ทฤษฎีการจูงใจ . 
 กรุงเทพฯ : ฝายตําราและอุปกรณการศึกษา มหาวิทยลัยรามคําแหง. 
ติน ปรัชญพฤทธิ์. (2544). การบริหารการพัฒนา . (พิมพคร้ังท่ี 5). กรุงเทพฯ : 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
Feldman, Deniel C. (1983). Managing individual and group behavior in 

 organizations. New York: Mcgraw-Hill. 



302

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2552). ประชาชนที่อาศัยในเขตภาคกลาง. 
 สืบคืนเมื่อ 25 กุมภาพันธ 2552 จาก Website: http://dopa.go.th 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  
  

 
 
 

 



ข้อเสนอแนะในการเตรยีมและส่งต้นฉบบั 

รูปแบบผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพื่อพิจารณาพิมพ์เผยแพร่  อาจเป็นดังนี ้
 บทความวิชาการ บทความเรียบเรียง บทความแปล บทความวิจัย /
วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้จะต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน ได้ผ่านการ
กลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ 
การคัดสรรบทความ 

 เน้นสาระประโยชน์ทางวิชาการในสาขาวิชาการ เงิน การลงทุน 
การตลาด และการบริหารธุรกิจ การพัฒนาสาขาวิชาชีพและสาขาที่เกี่ยวข้อง 
การเตรียมต้นฉบับ 
 1.พิมพ์ต้นฉบับในกระดาษ A4 โดยพิมพ์หน้าเดียว เนื้อหามีความยาวไม่
เกิน 15หน้า ใส่เลขหน้าก ากับทุกหน้า เว้นหน้าแรกของบทความ โดยพิมพ์ไว้กึ่ง
หน้ากระดาษด้านล่าง และส่งพร้อมแผ่นข้อมูล ( CD ) 
 2.หน้าแรกของบทความประกอบด้วยชื่อเร่ือง ชื่อผู้เขียน ต าแหน่ง (ถ้ามี)
และสถานที่ท างาน 
 3.เน้ือหาบทความประกอบด้วยบทน า เน้ือหา และสรุป/เสนอแนะ 
 4.กรณีบทความวิจัย/วิทยานิพนธ์ เขียนในรูปแบบการเขียนบทความ 
ไม่ใช่บทสรุปรายงานการวิจัย 
 5.การใช้ค า-ภาษา ยึดหลักพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
 6.รูปภาพและตาราง ให้พิมพ์แยกต่างหากจากเนื้อเร่ือง หน้าละ 1 
รายการโดยไม่ต้องอธิบายเขียนแยกไว้ต่างหาก 
 7.การอ้างอิงในเนื้อหา และการเขียนเอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรม) ใช้
วิธีการอ้างอิงระบบนามปี (APA) ดูคู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์ /วิทยานิพนธ์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต  
 8. ผู้ที่ต้องการส่งบทความ/บทความวิชาการ/บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน
วารสาร จะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการพิจารณาบทความๆ ละ 1,000 บาท  
  



 
 
 

 
ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสาร การเงิน  การลงทุน  การตลาด และการบริหารธุรกิจ 
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ข้าพเจ้าได้ช าระเงินสด จ านวน   1,500  บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 
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