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การรับรู้การโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย  

(Perceptions of Television Advertising, Consumer Banking in Thailand.) 

สุวมิล  มธุรส 1  ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง 2 

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

บทคดัย่อ 

    การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาและรวบรวม

ขอ้มูลถึงความแตกต่างของประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการรับรู้การโฆษณาธนาคาร

ทางโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 2)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

ส่วนผสมทางการตลาด กบั การรับรู้การโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคใน

ประเทศไทย 3)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของกบั การ

รับรู้การโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย  4)  เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของการรับรู้การโฆษณาธนาคาร

ทางโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 5)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

ภายนอกท่ีผลต่อการรับรู้การโฆษณาธนาคารทางของโทรทัศน์ของผูบ้ริโภคใน

ประเทศไทย ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรท่ีมีอายุระหวา่ง 20 – 

60 ปี ท่ี การรับรู้การโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

จาํนวน 400 คน และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แลว้นาํ

ขอ้มูลไปทาการประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับสถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และสถิติเชิงอนุมาน แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 

ANOVA), t-test, F-test และ Multiple RegressionAnalysis (MRA)โดยกาหนดระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05 

 

------------------------------------------------ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ประกอบ

อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ รายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 ระดบัการศึกษาปริญญา

ตรี สถานภาพสมรส 

 ผลการวิเคราะห์ ระดบัความสําคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า 

ระดบัความสําคญัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

พฤติกรรมการเปิดรับส่ือโฆษณาส่ือโทรทศัน์ พบว่า ส่วนใหญ่รับชมมากท่ีสุด คือ 

ช่อง 3 สถานท่ีรับชมโฆษณาท่ีบ้าน เวลารับชมโฆษณาในช่วง 22.01 – 24.00 น. 

รับชมโฆษณาทุกวนัการรับชมใน 1 สัปดาห์, ใน 1 สัปดาห์ จะรับชมประมาณ 1 – 5 

คร้ัง, ระยะเวลาในการแพร่ภาพส่วนใหญ่ไดรั้บชม 1 นาที ช่วงเวลาในการออกอากาศ

ส่วนใหญ่เป็นการออกอากาศทุกช่วงเวลา และพบวา่ครอบครัวท่ีมีอิทธิพลในการรับรู้

ในการโฆษณามากท่ีสุด ปัจจยัภายนอกต่อการรับรู้การโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ 

พบวา่ โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก พิจารณาเป็นราย

ขอ้ พบวา่ ธนาคารให้บริการดา้นฝากเงินด่วนตูเ้อทีเอ็ม การรับรู้การโฆษณาธนาคาร

ทางโทรทศัน์ พบวา่ โดยภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก หาก

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การโฆษณาทาํให้เกิดความไม่เป็นธรรมมีระดับความ

คิดเห็นระดบัมากท่ีสุด  

 ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมี

อิทธิผลต่อการรับรู้การโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์แตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดมีเพียงดา้นผลิตภณัฑ์ สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด บุคคล การสร้าง

และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้โฆษณา ปัจจยัด้าน

ภาพลักษณ์ 2 พบว่า ด้านความไว้วางใจในสินค้า และด้านความภักดีในสินค้ามี

ความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้โฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ ปัจจยัด้านพฤติกรรมการ

เปิดรับส่ือ สถานีโทรทศัน์ สถานีท่ีรับชมช่วงวนัท่ีรับชมโฆษณา ใน 1 สัปดาห์ท่ี

รับชม ระยะเวลาในการแพร่ภาพ ช่วงเวลาท่ีออกอากาศ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้

การโฆษณามีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้โฆษณาของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 2ปัจจยั

ทางภายนอก พบวา่ ดา้นธนาคารให้บริการฝาก-ถอน เงินต่างสาขามีความสัมพนัธ์ต่อ

การรับรู้โฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 
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คําสําคัญ : โฆษณา, โทรทศัน์ 

ABSTRACT 

 This research has the objective of the study is: 1. to study and collect 

information to population differences that affect the perceptions of Television 

Advertising, Consumer Banking in Thailand. 2. To study the relationship between 

marketing mix factors, with the perceptions of Television Advertising, Consumer 

Banking in Thailand. 3. To study the relationship between the factors of the 

perceptions of Television Advertising, Consumer Banking in Thailand..  4. To study 

the relationship between the behavioral factors, exposure of media The Perceptions 

of Television Advertising, Consumer Banking in Thailand. 5. To study the 

relationship between external factors affecting the realization of Bank advertising, 

television. Domestic Thai consumers. The population used in the study, including 

the population with age between 20-60 years to Perceptions of Television 

Advertising, Consumer Banking in Thailand. The number of 400 people and use it 

as a tool for collecting data and information are processed by the program for the 

analysis of statistical data, including the frequency value per cent average and 

standard deviation. 

 Study results showed that most of the samples are female, aged 21-30 career 

employees, State Enterprise. 20,001-30,000 per month income, level of Education 

Bachelor's degree. Marital status  

 Results of analysis the priority factors, best composition of the market. I 

found that the top priority product. Image factor found that branded image. 

Behavioral advertising, TV media exposure, it was found that the majority view is 

that the advertising viewing channel 3 at home when watching ads during ad: 22.01 

– 24.00 hours daily watching in one week, in one week to watch about 1 – 5 times, a 

period in which most of the telecast have been watching the 1-minute intervals in 
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the broadcast, mainly broadcasting every moment, and found that the family 

influence on recognition in advertising. External factors. The realization of Bank 

advertising on television Overall, it was found that laeoklum, for example, the 

comments are in high level considering the list of deals that the bank deposit 

Express, ATM. The realization of Bank advertising on television, it was found that 

overall, consumer opinions on many levels. If you consider the article found that 

advertising causes an unfair level for most levels of feedback.   

 Results from testing the hypothesis that population factors have different 

effect on the realization of Bank advertising on television is different. Personal 

factors, the composition of the market with just the product. The marketing 

campaign around a person to create and present a physical style. There is strong 

recognition ads. Image factor, it was found that the trust in the products and the 

product loyalty in the relationship towards the realization of Bank advertising on 

television. Media exposure behavior factor TV station. Channel watch the watch 

advertised in 1 week watching the telecast in the period. During the time of the 

broadcast. People who influence the realization of advertising relating to the 

advertising of consumer awareness in Thai. External factors, it was found that the 

Bank offers deposit-withdrawal. There are various branches of money relative to 

Perceptions of Television Advertising, Consumer Banking in Thailand.  

Keywords : Advertising, Television 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

3 ธนาคารเป็นสถาบันการเงินท่ีมีความสําคัญต่อการพัฒนาเป็นระบบ

ขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจของประเทศ ธุรกิจธนาคารมีธุรกรรมหลายประเภทท่ีมีความ

ซบัซอ้นรวมถึงมีความเส่ียงในการการดาํเนินธุรกิจ ภาพลกัษณ์ของธนาคารส่งผลต่อ

ความเช่ือมัน่ 3ในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีให้มีความน่าเช่ือถือ และความมัน่คงในการ

คุม้ครอง3ผูบ้ริโภค โดยการกาํหนดให้3มี พ.ร.บ.สถาบนัการเงินฉบบัใหม่ โดยเป็นการ
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รวม พ.ร.บ. 2 ฉบบั ไดแ้ก่ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ์และพ.ร.บ.ว่า

ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์เขา้ดว้ยกนั 

เพื่อใหก้ารควบคุมและกาํกบัสถาบนัการเงินเป็นไปอยา่งมีมาตรฐานเดียวกนั3จึงทาํให้

มีการแข่งขนักนัสูงในการดาํเนินธุรกิจ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาด 3ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล  ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ และดา้นกระบวนการ 3ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ 3ประกอบดว้ยความไวว้างใจใน

ตราสินคา้3 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และความภกัดีในตราสินคา้ 3พฤติกรรมการเปิดรับ

ส่ือโฆษณามีอิทธิพลต่อการรับรู้การโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคใน

ประเทศไทย ซ่ึงแบ่งออกเป็น 8 ส่วน คือ สถานีโทรทศัน์, สถานท่ีรับชม, ช่วงเวลาท่ี

รับชม, ช่วงวนัท่ีรับชมโฆษณา, ใน 1 สัปดาห์ท่ีรับชม, ระยะเวลาท่ีรับชม, ช่วงเวลาท่ี

ออกอากาศ, บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้การโฆษณา 3  ส่วนปัจจัยภายนอก 

ประกอบดว้ย ดา้นเทคโนโลย ีในการกาํหนดกลยทุธ์ท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถรับรู้ จึง

ทาํใหก้ารโฆษณามีบทบาทสาํคญัในการส่ือสารให้ผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลของธนาคาร 

เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของธนาคารของผูบ้ริโภคในประเทศ

ไทย  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

 1.  พื่อศึกษาและรวบรวมขอ้มูลถึงความแตกต่างของประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อ

การรับรู้การโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

 2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการรับรู้

การโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

 3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์กบัการรับรู้การ

โฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

 4.  เพื่อศึกษาความแตกต่างระหวา่งปัจจยัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ของการรับรู้

การโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

 5.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายนอกท่ีผลต่อการรับรู้การโฆษณา

ธนาคารทางโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 
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สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบไปดว้ย เพศ, อาย,ุ อาชีพ, รายได,้ ระดบั

การศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อการรับรู้การโฆษณาธนาคารทาง

โทรทศัน์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ,์ ราคา, สถานท่ี 

และส่งเสริมการตลาด, บุคคล, การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และ

กระบวนการท่ีมีความสัมพนัธ์กับ การรับรู้การโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ของ

ผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

 3. 2 ปัจจัยทางด้านภาพลักษณ์ ประกอบไปด้วย ความไว้วางใจในสินค้า,

ภาพลกัษณ์ของสินคา้ และความภกัดีในสินค้า ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั  2การรับรู้การ

โฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

 4. 2ปัจจยัทางด้านพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ประกอบไปด้วย สถานีโทรทศัน์

สถานีท่ีรับชม,ช่วงเวลาท่ีรับชม, ช่วงวนัท่ีรับชมโฆษณา, ใน 1 สัปดาห์ท่ีรับชม, 

ระยะเวลาในการแพร่ภาพ,ช่วงเวลาท่ีออกอากาศ,บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้การ

โฆษณา 2ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีอิทธิผลต่อการรับรู้การ โฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ของ

ผูบ้ริโภคในประเทศไทยท่ีแตกต่างกนั 

 5. ปัจจยัทางภายนอก ประกอบไปดว้ย ด้านเทคโนโลยี ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

การรับรู้การโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

    1.1ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริโภคในประเทศไทยท่ีเคยใช้

บริการธนาคารมีความคิดเห็นต่อการรับรู้การโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ 

   1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคในประเทศไทยท่ีเคยใช้

บริการธนาคารมีความคิดเห็นต่อการรับรู้การโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์  ในกรณีน้ี

ไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนจึงคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากสูตร (กลัยา 
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วานิชยบ์ญัชา 2549: 14) ได้จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 385 คน ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95 

เปอร์เซ็นต ์ผดิพลาดไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต ์

  2. ตัวแปรอิสระ เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพล ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด 2 ปัจจยัทางดา้นภาพลกัษณ์ปัจจยัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ2 และ2

ปัจจยัทางภายนอก 

  3. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการรับรู้การโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ของ

ผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  เพื่อนาํขอ้มูลจากการศึกษาถึงความแตกต่างของประชากรศาสตร์ต่อการ

รับรู้การโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย เพื่อกําหนด

กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด 

2.   เพื่อนําข้อมูลจากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทาง

การตลาดกบั การรับรู้การโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

เพื่อกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 

3.  เพื่อนาํขอ้มูลจากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของ

การรับรู้การโฆษณาธนาคารทางโทรทัศน์ของผู ้บริโภคในประเทศไทย เพื่อ

ปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 

4.  เพื่อนําข้อมูลจากการศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจยัพฤติกรรมการ

เปิดรับส่ือโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย เพื่อการรับรู้

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการโฆษณา  

5.  เพื่อนาํขอ้มูลจากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

การรับรู้การโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย เพื่อกาํหนด

กลยทุธ์เพื่อใหท้นักบัสภาวะการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอก 
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กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

         ตัวแปรอสิระ(Independent Variables)      ตัวแปรตาม(Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

-เพศ   -อาชีพ   -ระดบัการศึกษา  

-อาย   -รายได ้  -สถานภาพ 

 

 

 

ปัจจยัส่วนผสมการตลาด 7P's 

- ดา้นผลิตภณัฑ์ - ดา้นบุคค 

- ดา้นราคา         - ดา้นการสร้างและนาํเสนอทางกายภาพ                                                      

- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย   - ดา้นกระบวนการ 

- ดา้นส่งเสริมการตลาด 

 

 
 

ปัจจยัภาพลกัษณ์ 

-ความไวว้างใจในตราสินคา้ 

-ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 

-ความภกัดีในตราสินคา้ 
 

ปัจจยัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ 

-สถานีโทรทศัน์           -ใน 1 สัปดาห์รับชม 

-สถานท่ีรับชม             -ระยะเวลาในการแพร่ภาพ 

-ช่วงเวลาท่ีรับชม        -ช่วงเวลาท่ีออกอากาศ 

-ช่วงวนัท่ีรับชมโฆษณา 

-บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้โฆษณา 

                                     

 

 

 
 

ปัจจยัภายนอก 

-ดา้นเทคโนโลย ี

 

การรับรู้

การ

โฆษณา

ธนาคาร

ทาง

โทรทศัน์

ของ

ผูบ้ริโภค

ใน

ประเทศ

ไทย 
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2. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

 ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ และรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ตาํรา เอกสาร บทความ และ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

 1  แนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้  

 2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 4  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความไวว้างใจ 

 5  ผลงานวจิยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

6  กรอบแนวความคิดในการศึกษา  

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

 การวิจัยเร่ือง การรับรู้การโฆษณาธนาคารทางโทรทัศน์ของผูบ้ริโภคใน

ประเทศไทย ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ โดยการวิจยัเอกสาร ศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือ 

วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเก็บ

ขอ้มูลโดยแบบสอบถาม 

แหล่งข้อมูลในการวจัิย   

 - แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) การวิจยัในคร้ังน้ีมีขอบเขตของกลุ่ม

ตวัอย่าง คือผูบ้ริโภคในประเทศไทยท่ีมีความคิดเห็นต่อการรับรู้การโฆษณาธนาคาร

ทางโทรทศัน์ จึงใชว้ธีิการสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถามทาํการสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง  

 - แหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ 

วชิาการ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคในประเทศไทยท่ีเคยใช้

บริการธนาคารมีความคิดเห็นต่อการรับรู้การโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ ซ่ึงไม่

ทราบจาํนวนผูว้ิจยัสํารวจได้เท่ากบั 385 ตวัอย่าง และเก็บเพิ่มอีก 15 ตวัอย่าง เพื่อ

สํารองความผิดพลาดดังนั้ น ในงานวิจัยในคร้ังน้ีจึงใช้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 

ตวัอยา่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 



601 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) 

 

 1. ผูว้ิจยักาํหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตรการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่าง

แบบไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนโดยกาํหนดช่วงความเช่ือมัน่ 95 % และค่า

ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5 % โดยใชสู้ตรของ W.G. Cochran (1953)  

 2. ใช้การเก็บขอ้มูลตามสะดวก โดยแจกแบบสอบถามให้แก่ ผูบ้ริโภคหรือ

ลูกคา้ท่ีทาํมาธุรกรรมกบัธนาคาร ผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และจากเวบ็ไซด์ต่าง ๆ 

จนครบจาํนวนแบบสอบถาม 400 ชุด 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

          ผูว้จิยันาํแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าดาํเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์

ของแบบสอบถาม และนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการทางสถิติ โดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป และดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

   1. การวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) 

   1.1 ตวัแปรเชิงคุณภาพ จะใชก้ารแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) และค่า

ร้อยละ (Percentage) อธิบายลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

   1.2  ตวัแปรเชิงปริมาณ จะใชค้่าเฉล่ีย (means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ค่าสูงสุด (max) และค่าตํ่าสุด (min) แสดงระดบัความสําคญัของ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัภาพลกัษณ์ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือโฆษณา 

ปัจจยัภาพนอกการรับรู้การโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

    2.1 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได้

ต่อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกนั ใชส้ถิติ t-test ในกรณีตวั

แปรอิสระเพศ และสถานภาพสมรส และใชส้ถิติ F-test (ANOVA) สําหรับ อาย ุ

อาชีพ รายไดต่้อเดือน และระดบัการศึกษา 

     2.2 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปด้วย 

ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี และส่งเสริมการตลาด บุคคล การสร้างและนาํเสนอลกัษณะ

ทางกายภาพและกระบวนการท่ีมีความสัมพนัธ์กบั การรับรู้การโฆษณาธนาคารทาง

โทรทศัน์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ Multiple 

Regressions Analysis  (MRA) 
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    2.3 สมมติฐานท่ี 3 2ปัจจยัทางดา้นภาพลกัษณ์ ประกอบไปดว้ย ความว้

วางใจในสินคา้ภาพลกัษณ์ของสินคา้ และความภกัดีในสินคา้ ท่ีมีความแตกต่างกบั 2

การรับรู้การโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทยใชก้าร

วเิคราะห์การถอยเชิงพหุคูณ Multiple Regressions Analysis  (MRA) 

  2.4 สมมติฐานท่ี2 4 ปัจจยัทางด้านพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ประกอบดว้ย

สถานีโทรทศัน์ สถานีท่ีรับชม ช่วงเวลาท่ีรับชม ช่วงวนัท่ีรับชมโฆษณา ใน 1 สัปดาห์

ท่ีรับชม ระยะเวลาในการแพร่ภาพ ช่วงเวลาท่ีออกอากาศ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

รับรู้การโฆษณา2 ใชส้ถิติ F-Test (ANOVA) 

 2.5 สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัทางภายนอก ประกอบไปดว้ย ดา้นเทคโนโลยี ใช้

การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ Multiple Regressions Analysis  (MRA) 

 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล / บทสรุป 

ตารางที ่1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน ค่านัยสําคัญ 

เป็นไปตาม

สมมุติฐาน 

ไม่เป็นไป

ตาม

สมมุติฐาน 

เพศ 0 /   

อาย ุ 0 /   

อาชีพ 0 /   

รายได ้ 0 /   

ระดบัการศึกษา 0 /   

สถานภาพ 0.003 /   
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ผลการทดสอบสมมุติฐาน ค่านัยสําคัญ 

เป็นไปตาม

สมมุติฐาน 

ไม่เป็นไป

ตาม

สมมุติฐาน 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 0 /   

ดา้นราคา 0.582   / 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.045 /   

ดา้นส่งเสริมการตลาด 0 /   

ดา้นบุคคล 0.001 /   

ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะ

ทางกายภาพ 0 /   

ดา้นกระบวนการ 0.126   / 

พฤติกรรมดา้นสถานีโทรทศัน์ท่ีรับชม 0 /   

พฤติกรรมดา้นสถานท่ีรับชมโฆษณา 0 /   

พฤติกรรมดา้นช่วงเวลาท่ีรับชม 0.008 /   

พฤติกรรมดา้นช่วงวนัท่ีชมโฆษณา 0 /   

พฤติกรรมดา้นใน1สัปดาห์รับชม 0 /   

พฤติกรรม ดา้นระยะเวลาใน 

การแพร่ภาพ 0 /   

พฤติกรรม ดา้นช่วงเวลาท่ีออกอากาศ 0 /   

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้โฆษณา 0 /   

 

ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 เพศ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00 

เพศชาย จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 
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อายุ  กลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุดมีอายุ 21-30  ปี จาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 

43.50  และนอ้ยท่ีสุดมีอายมุากกวา่ 60 ปีข้ึนไป จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ  6.75 

อาชีพ กลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดมีอาชีพ พนกังานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 91 คน คิด

เป็นร้อยละ 22.75 และนอ้ยท่ีสุดมี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 17.3 

รายได้  กลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุดมีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000  บาท 

จาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 และน้อยท่ีสุดมี รายได ้40,001 – 50,000 บาท 

จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 

ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุดมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 

155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75  และนอ้ยท่ีสุดมี การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 25 

คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 

สถานภาพสมรส กลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุดมีสถานภาพสมรส จาํนวน 263 คน 

คิดเป็นร้อยละ 65.75 และนอ้ยท่ีสุดมี สถานภาพหยา่/หมา้ย จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อย

ละ6.25 

การวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 

1. กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ในดา้นสินเช่ือ

บตัรเครดิต (ค่าเฉล่ีย 8.31) 

2. กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกับปัจจยัด้านราคาในด้านการผ่อน

ชาํระเป็นงวดๆ (ค่าเฉล่ีย  8.18) 

3. กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ในดา้นทาํรายการของธนาคารผา่นมือถือ (ค่าเฉล่ีย 8.47) 

4. กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ในดา้น

วงเงินกู ้(ค่าเฉล่ีย 6.83) 

5. กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นบุคคล ในดา้นพนกังานมี

มนุษยส์ัมพนัธ์ต่อลูกคา้มี (ค่าเฉล่ีย 7.91)  

6. กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัด้านการสร้างและนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ ในดา้นสถานท่ีตกแต่งสวยงาม และรูปแบบการให้บริการเพื่อ

สร้างคุณค่ากบัผูบ้ริโภค (ค่าเฉล่ีย 8.21) 
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7. กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นกระบวนการ ในดา้น

รวดเร็วสร้างความประทบัใจ (ค่าเฉล่ีย 7.85) 

การวเิคราะห์ปัจจัยภาพลกัษณ์ 

1. กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบั ปัจจยัด้านความไวว้างใจในตรา 

สินคา้ ในดา้นความไวว้างใจในองคก์รของธนาคาร ดา้นความไวว้างใจของพนกังานท่ี

ใหบ้ริการของธนาคารและดา้นความไวว้างใจในผลิตภณัฑข์องธนาคาร(ค่าเฉล่ีย 8.00) 

2. กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ใน

ดา้นมีความประทบัใจในการใหบ้ริการของธนาคาร  (ค่าเฉล่ีย 8.45) 

3. กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 

ในดา้นมีความมัน่ใจทุกคร้ังท่ีรับบริการของธนาคาร (ค่าเฉล่ีย 8.19) 

วเิคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับส่ือโฆษณาส่ือโทรทัศน์ 

 1. กลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด รับชมช่อง 3 มากท่ีสุด จาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 

42.25 และนอ้ยท่ีสุด ช่อง 11 จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 

 2. กลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุด รับชมโฆษณาท่ีบา้น จาํนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 

53.75 และนอ้ยท่ีสุด รับชมท่ีหา้งสรรพสินคา้ จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12 

 3. กลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด รับชมโฆษณาในช่วง 22.01 – 24.00 น. จาํนวน 162 

คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 รับชม และนอ้ยท่ีสุด รับชมช่วง 00.01 – 05.00 น. จาํนวน 25 

คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 

 4. กลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด รับชมโฆษณาทุกวนั จาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 

39.25 และนอ้ยท่ีสุดรับชมวนัจนัทร์ – องัคาร จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 

 5. กลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด ใน 1 สัปดาห์ จะรับชมประมาณ 1–5 คร้ัง จาํนวน 135 

คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 และนอ้ยท่ีสุด ไม่เคยรับชมเลย จาํนวน18 คน คิดเป็นร้อยละ 

4.50 

 6. กลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด ระยะเวลาในการแพร่ภาพส่วนใหญ่ไดรั้บชม 1 นาที 

จาํนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.25 และน้อยท่ีสุดรับชม 1 นาทีข้ึนไป และ 3 นาที

ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 8.00 
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 7. กลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด ช่วงเวลาในการออกอากาศส่วนใหญ่ออกอากาศทุก

ช่วงเวลา จาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 และนอ้ยท่ีสุด ไม่ไดรั้บชมเลย จาํนวน 

16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 

 8. กลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการรับรู้ในการโฆษณามากท่ีสุด

คือ ครอบครัว จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 และน้อยท่ีสุดธนาคารท่ีช่ืนชอบ 

จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 

วเิคราะห์ปัจจัยภายนอก 

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัภายนอก ดา้นเทคโนโลย ีดา้น

ธนาคารใหบ้ริการดา้นฝากเงินด่วนตูเ้อทีเอม็ (ค่าเฉล่ีย 7.77) 

วเิคราะห์ การรับรู้การโฆษณาธนาคารทางโทรทัศน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย 

  สมมติฐานที่  1  ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย เพศ, อายุ, 

อาชีพ, รายได,้ ระดบัการศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัต่อการรับรู้การโฆษณา

ธนาคารทางโทรทศัน์ ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย แตกต่างกนั 

  สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ ์

ราคา สถานท่ี ส่งเสริมการตลาด บุคคล การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

และกระบวนการท่ีมีความแตกต่างกนัต่อการรับรู้การโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์

ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

  สมมติฐานที2่ 3 ปัจจยัทางดา้นภาพลกัษณ์ ประกอบไปดว้ย ความไวว้างใจใน

สินคา้,ภาพลกัษณ์ของสินคา้ และความภกัดีในสินคา้ ท่ีมีความแตกต่างกนัต่อ2การรับรู้

การโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

  สมมติฐานที่ 2  4  ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ประกอบด้วย

สถานีโทรทศัน์, สถานีท่ีรับชม,ช่วงเวลาท่ีรับชม, ช่วงวนัท่ีรับชมโฆษณา, ใน 1 

สัปดาห์ท่ีรับชม, ระยะเวลาในการแพร่ภาพ,ช่วงเวลาท่ีออกอากาศ, บุคคลท่ีมีอิทธิพล

ต่อการรับรู้การโฆษณาท่ีแตกต่างกนั2ต่อการรับรู้การโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์

ของผูบ้ริโภคในประเทศไทยแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานที่ 5 ปัจจยัทางภายนอก ประกอบไปดว้ย ดา้นเทคโนโลยี ท่ีมีความ

แตกต่างกนัต่อการรับรู้การโฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

Coefficients 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig 

Collinearity 

Statistics 

 B Std. Error Beta   Tolerance VIF 

Constant  6.425 0.714  9.003 0.000   

Products 0.301 0.068 0.273 4.408 0.000 0.448 2.232 

Price 0.135 0.048 0.164 2.839 0.005 0.517 1.936 

Place -0.130 0.040 -0.178 -3.296 0.001 0.585 1.711 

Promotion -0.145 0.027 -0.268 -5.376 0.000 0.692 1.445 

People 0.136 0.049 0.169 2.756 0.006 0.458 2.185 

Physical 

Evidence 
0.280 0.039 0.355 7.203 0.000 0.706 1.416 

Process -0.220 0.046 -0.251 -4.751 0.000 0.616 1.623 

Trust -0.343 0.051 -0.392 -6.783 0.000 0.514 1.947 

Brand Image 0.002 0.054 0.003 0.039 0.969 0.399 2.509 

Brand Loyalty 0.172 0.063 0.190 2.734 0.007 0.355 2.814 

Technology -0.065 0.047 -0.066 -1.370 0.172 0.732 1.366 

 

Model  Summary  

Model R R Square Adjusted R Std. Error of the 

   

Square Estimate 

1 0.579 0.335 0.316 0.7778 

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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  ผลจากการวิเคราะห์เพื่อหาปัจจยั ปัจจยัดา้นประชากรศาสต์ เพศ อายุ อาชีพ

รายได้ ระดับการศึกษา และสถานภาพ พบว่ามีความแตกต่างกันต่อการรับรู้การ

โฆษณาธนาคารทางโทรทัศน์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย ท่ีมีต่อการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการธนาคาร พบวา่ ปัจจยัส่วนดา้นประสมทางการตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นการ

สร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพมีความแตกต่างกนัต่อการรับรู้โฆษณาของ

บริโภค ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ ในดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อ

ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้โฆษณาธนาคารทางโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคใน

ประเทศไทย  ดา้นพฤติกรรม2การเปิดรับส่ือ2 พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับ

ส่ือท่ีแตกต่างกนัต่อการรับรู้โฆษณาท่ีแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัภายนอกดา้นเทคโนโลย ี

พบว่า ธนาคารให้บริการฝาก-ถอน เงินต่างสาขามีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้โฆษณา

ทางโทรทศัน์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

5. ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  การศึกษาส่ือโฆษณาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัรับรู้ส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ของ

ผูบ้ริโภคในประเทศไทยโดยเนน้การเขา้ถึงส่ือซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และตรงกบั

กลุ่มเป้าหมาย   

 2.  การศึกษาถึงความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมีต่อรับรู้ส่ือโฆษณาในดา้นต่างๆ เพื่อ

เป็นประโยชน์ในการพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

3. ในกรณีท่ีมีผูส้นใจท่ีจะศึกษาต่อ ผูศึ้กษาขอเสนอแนะว่าควรจะศึกษาถึง

ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงส่ือระหว่างเครือข่าย และชนิดของส่ือโฆษณา 

อุปสรรคในการให้บริการ ตลอดจนการบริการลูกคา้ในรูปแบบ One Stop Service 

และใชไ้ดก้บัทุกธนาคาร  

6 . บรรณานุกรม 

การแข่งขนัของสถาบนัการเงินไทยในยคุโลกาภิวตัน์1  : ออนไลน์ เขา้ถึงไดจ้าก  

 http://www.learners.in.th/blogs/posts/386698 ลงวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2554 

http://www.learners.in.th/blogs/posts/tag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
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การโฆษณาและพฤติกรรมผูบ้ริโภค : ออนไลน์ : http://www.nsru.ac.th/e-

 learning/advertising/) ลงวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2554 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา, หลักสถิติ, พิมพค์ร้ังท่ี 7, กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์ 

  มหาวทิยาลยั, 2549 

คลงัปัญญาไทย : ออนไลน์ (ท่ีมา : http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/)    

           ลงวนัท่ี 30 เมษายน 2554 
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