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ปัจจัยทีก่าํหนดอตัราแลกเปลีย่นระหว่างเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

(FACTORS DETERMINING THB/ USD EXCHANGE RATE) 

ประวณีา  ศาลิคุปต 1   กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ  2    

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้ง 6 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง (REER) อตัราดอกเบ้ีย อตัราการเปล่ียนแปลงของ

ปริมาณเงิน อัตราการเปล่ียนแปลงของทุนสํารองระหว่างประเทศ อัตราการ

เปล่ียนแปลงของมูลค่าการคา้สุทธิระหว่างประเทศไทยกบัสหรัฐอเมริกา และอตัรา

การเปล่ียนแปลงของอุปสงค์ท่ีมีต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ท่ีมีต่ออตัราแลกเปล่ียน

ระหว่างเงินบาทกับดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา โดยนําข้อมูลทุติยภูมิแบบรายเดือน

ระหวา่งเดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนตุลาคม 2555 รวม 106 เดือนมาทาํศึกษาดว้ยการ

วเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ผลการศึกษา พบว่า ดัชนีค่าเงินบาทท่ีแท้จริงมีค่าเฉล่ีย 97.09 บาท อตัรา

ดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐอเมริกามีค่าเฉล่ีย ร้อยละ 2.64 อตัราการเปล่ียนแปลงของ

ปริมาณเงินความหมายกวา้งในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย มีค่าเฉล่ีย ร้อยละ 

0.70 อตัราการเปล่ียนแปลงของทุนสํารองระหวา่งประเทศของประเทศไทยมีค่าเฉล่ีย 

ร้อยละ 1.42 อตัราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการค้าสุทธิระหว่างประเทศไทยกับ

สหรัฐอเมริกา (มูลค่าส่งออก หัก มูลค่านําเขา้) มีค่าเฉล่ีย ร้อยละ 5.61 อตัราการ

เปล่ียนแปลงของอุปสงค์ท่ีมีต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (มูลค่าซ้ือ หัก มูลค่าขาย) 

ภายในประเทศไทยมีค่าเฉล่ีย ร้อยละ -82.32 และอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียระหว่างเงิน

บาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานครมีค่าเฉล่ีย 

35.09 บาท 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ เท่ากบั 0.975 ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ เท่ากบั 

ร้อยละ 95 และอิสระของความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์จากการ เท่ากบั 

0.373 ซ่ึงพบวา่  ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริงและอตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

แลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาแต่อตัราการเปล่ียนแปลงของ

ปริมาณเงิน อัตราการเปล่ียนแปลงของเงินสํารองระหว่างประเทศ  อัตราการ

เปล่ียนแปลงของมูลค่าการคา้สุทธิระหว่างประเทศไทยกบัสหรัฐอเมริกา และอตัรา

การเปล่ียนแปลงของอุปสงคท่ี์มีต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

แลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกับดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

คําสําคัญ: อตัราแลกเปล่ียน, เงินบาท, ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 
 

ABSTRACT 

This study has objectives to study relationship of six variables, including 

REER, interest rate, rate of change in money supply, rate of change in international 

reserve of Thailand, rate of change in net international trade between Thailand and 

the USA, and rate of change in demand of US dollars in Thailand with THB/ USD 

exchange rate.  It used secondary data in monthly form during January 2004 till 

October 2012, totally 106 months to be studied via multiple regression analysis 

(MRA).   

The findings show average REER is 97.09 baht; standard interest rate of the 

USA is 2.64 per cent in average; average rate of change in money supply in form of 

wide meaning held in economy of Thailand is 0.70 per cent;  average rate of change 

in international reserve of Thailand is 1.42 per cent; average rate of change in net 

international trade of Thailand and the USA is 5.61 per cent; average rate of change 
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in demand of US dollars  in Thailand is -82.32 per cent; and average THB/USD 

exchange rate of commercial banks in Bangkok is 35.09 baht in average. 

The results of MRA show that multiple correlation efficient equals to 

0.975; forecast efficiency equals to 95 per cent; and freedom of standard deviation 

in forecast equals to 0.373.  REER and interest rate have relationship with THB/ 

USD exchange rate while rate of change in money supply, rate of change in 

international reserve of Thailand, rate of change in net international trade between 

Thailand and the USA, and rate of change in demand of US dollars have not at 

significant level of 0.05. 

KEY WORDS:  EXCHANGE RATE, THAI BAHT, US DOLLAR 

บทนํา 

นโยบายการเปิดเสรีทางการเงิน ทาํให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมี

อิสระมากข้ึน ทั้งทางดา้นการคา้ระหว่างประเทศ การเงิน และการลงทุน โดยมีการ

เช่ือมโยงกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก และในระบบการเงินระหว่างประเทศ อตัรา

แลกเปล่ียนถือว่าเป็นตวัแปรท่ีมีความสําคญั ต่อการติดต่อซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้

และชาํระเงินระหวา่งประเทศ 

อตัราแลกเปล่ียนเป็นตวัเช่ือมโยงราคาสินคา้ของประเทศต่างๆ ทาํให้สามารถ

เปรียบเทียบราคาสินคา้ในแต่ละประเทศได ้เม่ืออตัราแลกเปล่ียนเปล่ียนแปลงก็ส่งผล

กระทบทาํให้ราคาสินคา้เปล่ียนแปลงไปดว้ย เช่น เม่ือค่าเงินบาทลดลงก็ทาํให้ราคา

สินค้านําเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูงข้ึน และทาํให้ระดับราคาสินค้าทั่วไป

ภายในประเทศเพิ่มสูงข้ึนและมีอตัราเงินเฟ้อเพิ่มสูงข้ึนตาม 

ท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีการเปล่ียนระบบอตัราแลกเปล่ียนเงินตรามาหลาย

คร้ังเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และเพื่อรักษาเสถียรภาพของ

ดุลการคา้ และดุลการชาํระเงินของประเทศ จากระบบอตัราแลกเปล่ียนคงท่ีมาเป็น

ระบบอตัราแลกเปล่ียนประจาํวนั หรือเรียกวา่ระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบตระกร้าเงิน 

โดยเช่ือมโยงค่าเงินบาทไวก้บัหลายสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ดอลลาร์
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สหรัฐ เยนญ่ีปุ่น และมาร์คเยอรมนันี เป็นตน้ ซ่ึงยงัถือว่าเป็นอตัราแลกเปล่ียนแบบ

คงท่ีแต่อตัราแลกเปล่ียนสามารถเคล่ือนไหวไดม้ากข้ึน ตามการเปล่ียนแปลงของค่า

เงินตราต่างประเทศในช่วงแคบๆ เน่ืองจากกองทุนรักษาระดบัอตัราแลกเปล่ียนเขา้

แทรกแซงในตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ เพื่อรักษาความเสถียรภาพของค่าเงิน

บาท 

จากนั้น ระบบอตัราแลกเปล่ียนของประเทศไทยไดมี้การเปล่ียนมาเป็นระบบ

อัตราแลกเปล่ียนลอยตัวท่ีมีการจัดการ โดยการลอยตัวของค่าเ งินบาทมีการ

เคล่ือนไหวตามกลไกตลาดเงินตราต่างประเทศภายใตเ้ง่ือนไข ท่ีกาํหนดให้ธนาคาร

แห่งประเทศไทยมีบทบาทในการแทรกแซงไดต้ามความจาํเป็น โดยอตัราแลกเปล่ียน

มีความผนัผวนมากข้ึน เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงของตวัแปรทางเศรษฐกิจต่างๆ 

ซ่ึงมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ท่ีประกอบธุรกรรมระหว่างประเทศมีความเส่ียง

เพิ่มข้ึน  เม่ือค่าเงินบาทเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ในส่วนของภาครัฐตอ้งเฝ้าติดตาม

ความเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนอยู่ตลอดเวลา เพื่อรักษาเสถียรของค่าเงินบาท

และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ลกัษณะดงักล่าวทาํให้ทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจหัน

มาใหค้วามสาํคญัและความสนใจศึกษาการเปล่ียนแปลงของตวัแปรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ท่ีคาดวา่มีผลต่อทิศทางการเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนมากข้ึน ทาํให้เกิดความ

พยายามในการพยากรณ์การเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียน เพื่อให้ได้รับ

ผลประโยชน์สูงสุดแต่มีความเส่ียงน้อยท่ีสุด จึงมีความพยายามศึกษาความสัมพนัธ์

ของปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ กบัการเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนเพื่อทราบถึง

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีกาํหนดการเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียน ภายใตทิ้ศทาง

ความสัมพนัธ์ต่างๆ ยกตวัอยา่งเช่นการศึกษาของธนินทรั์ฐ รัตนพงศภิ์ญโญ (2551) ท่ี

ทาํการศึกษาปัจจยัต่างๆ 4 ดา้น ไดแ้ก่ เงินทุนสํารองระหวา่งประเทศของไทย ค่าเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในอดีต อตัราดอกเบ้ีย Libor และอตัราการเปล่ียนแปลงของเงิน

ดอลลาร์สหรัฐในตลาดการเงินของโลก ท่ีมีผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวระยะสั้นของ

อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยเชิง

พหุ ผลการศึกษาของชุรีพร เจ๊ียบนา (2549) ท่ีทาํการศึกษาความสัมพนัธ์และการ
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เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมาจากปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียมาตรฐาน

ของประเทศไทย อตัราดอกเบ้ียมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา อตัราเงินเฟ้อ 

ราคาทองคาํ (บาท) และมูลค่าการส่งออกของประเทศ (ล้านบาท) ท่ีมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน โดยใชก้ารวเิคราะห์สหสัมพนัธ์และการถดถอยเชิง

พหุ และการศึกษาของสุมาลี สมวจีเลิศ (2540) ท่ีทาํการศึกษาปัจจยักาํหนดอตัรา

แลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัเงินดอลลาร์สหรัฐตามวิธี Portfolio Balance โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ระดบัรายไดป้ระชาชาติท่ีแทจ้ริง ปริมาณ

เงิน  อุปทานพันธบัตรภายในประเทศท่ีอยู่ในมือเอกชนกับอุปทานพันธบัตร

ต่างประเทศท่ีอยูใ่นมือภาคเอกชน อตัราดอกเบ้ีย และอตัราเงินเฟ้อ ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

กาํหนดอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัเงินดอลลาร์สหรัฐตามวิธี  Portfolio 

Balance โดยใชแ้บบจาํลองของเจฟฟ่ี แฟรงเคิล  (Jeffrey  Frankel)   

ผูว้ิจยัมีความสนใจ และเล็งเห็นถึงความสําคญัต่อการศึกษาแนวทางการ

พยากรณ์ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะ

ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเป็นสกุลเงินหลกัท่ีสําคญัของโลก จึงเลือกทาํการศึกษาท่ีกาํหนด

อัตราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกับดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา โดยเลือกศึกษา

ความสัมพนัธ์ปัจจยัสําคญั 6 ดา้นท่ีมีต่ออตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์

สหรัฐ ซ่ึงเลือกบางปัจจยัท่ีไดท้าํการศึกษามาแลว้ในการศึกษาท่ีผ่านมาเพื่อนาํมาทาํ

การเปรียบเทียบ ไดแ้ก่ ทุนสํารองระหวา่งประเทศของไทย ค่าเงินบาท อตัราดอกเบ้ีย

มาตรฐานของสหรัฐ และปริมาณเงิน และเลือกศึกษามูลค่าการคา้สุทธิและอุปสงค์

ภายในประเทศท่ีมีต่อดอลล่าร์สหรัฐเพิ่มเติม  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียน

ระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

2. เพื่อศึกษาอตัราดอกเบ้ีย ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงิน

บาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 
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3. เพื่อศึกษาอตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงิน ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

แลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

4. เพื่อศึกษาอตัราการเปล่ียนแปลงของทุนสํารองระหว่างประเทศ  ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

5.เพื่อศึกษาอตัราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการคา้สุทธิระหวา่งประเทศไทย

กบัสหรัฐอเมริกาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา 

6. เพื่อศึกษาอตัราการเปล่ียนแปลงของอุปสงคท่ี์มีต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ไดผ้ลการศึกษาขอ้มูลในดา้นต่างๆ  ท่ีมีความสําคญัและสัมพนัธ์ต่อ

การกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

2. ทาํให้ไดข้อ้มูล เพื่อนาํมาประยุกตใ์ชส้ร้างสมการพยากรณ์ความสัมพนัธ์  

ระหว่างตวัแปรต่างๆซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐบาลท่ีสามารถมาไปใชแ้นวทางการ

กาํหนดการใชน้โยบายต่างๆเพื่อรักษาเสถียรภาพของค่าเงินภายในประเทศได ้รวมทั้ง

การเป็นแนวทางการศึกษาเพื่อต่อยอดในอนาคต และสําหรับนักลงทุนในเงินตรา

ต่างประเทศ 
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กรอบแนวความคิด 

                                 ตัวแปรอสิระ                                                         ตัวแปรตาม               

ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริงมีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาท

กบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

2. อตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอล

ล่าร์สหรัฐอเมริกา 

3. อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงินมีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียน

ระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ีย 

อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงิน 
 

อตัราแลกเปล่ียน

ระหวา่งเงินบาท

กบัดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา 

อตัราการเปล่ียนแปลง 

ของทุนสาํรองระหวา่งประเทศ 

อตัราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการคา้สุทธิ 

ระหวา่งประเทศไทยกบัสหรัฐอเมริกา 

อตัราการเปล่ียนแปลงของอุปสงค ์

ท่ีมีต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 
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4. อตัราการเปล่ียนแปลงของทุนสาํรองระหวา่งประเทศมีความสัมพนัธ์กบั

อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

5.  อตัราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการคา้สุทธิ   ระหวา่งประเทศไทยกบั

สหรัฐอเมริกา มีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา 

6.  อตัราการเปล่ียนแปลงของอุปสงคท่ี์มีต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา มี

ความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาปัจจยัท่ีกาํหนด

อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ครอบคลุมเน้ือหาสําคญั

ต่างๆ ดงัน้ี 

MaEachern, William A. (2006); คณะบริหารธุรกิจสําหรับนกับริหารรุ่นใหม่ 

(2555) อตัราแลกเปล่ียน หมายถึง การเปรียบเทียบอาํนาจซ้ือของเงินตรา 2 สกุล ไดแ้ก่ 

การเปรียบเทียบอํานาจซ้ือของเงินตราต่างประเทศ กับเงินตราภายในประเทศ 

เน่ืองจากเงินตราต่างประเทศหรือปริวรรตต่างประเทศ (Foreign Exchange) มีอาํนาจ

ซ้ือไม่เท่ากนั  

ธนาคารแห่งประเทศไทย (2555) ดชันีค่าเงินบาท (Effective Exchange Rate 

Index หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนของสกุลเงินบาทต่อตะกร้าของสกุลเงินอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงสกุลเดียว เพราะเม่ือค่าเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐแขง็ค่าข้ึน ในขณะท่ีค่าเงินประเทศคู่แข่งอ่ืนๆ ต่อดอลลาร์แข็งค่าข้ึนในสัดส่วน

เท่ากัน ทําให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของประเทศไทยไม่ได้รับ

ผลกระทบมากนัก แต่หากเงินบาทแข็งค่าข้ึนมากกว่าค่าเงินประเทศอ่ืนๆ ก็ทาํให้

ประเทศไทยเสียเปรียบดา้นราคา 

สุมาลี อุณหะนนัทน์ (2549); เริงรัก จาํปาเงิน (2544) อตัราดอกเบ้ีย หมายถึง 

ผลตอบแทนของเจา้ของเงิน และเป็นตน้ทุน/ ค่าใช้จ่ายของหน้ีสินท่ีมาจากการกูย้ืม

เงินสาํหรับผูกู้ ้ซ่ึงอยูใ่นรูปของร้อยละ 
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คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2555); คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2555) ปริมาณเงิน หมายถึง จาํนวนเงินท่ีคิดเป็นมูลค่าท่ีอยูใ่น

ระบบเศรษฐกิจ หรืออุปทานของเงิน (Supply of Money) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต (2555);  ทรงธรรม ป่ินโต (2550) ทุนสํารอง

ระหว่างประเทศ (International Reserve) เป็นองค์ประกอบหน่ึงของ บัญชีบัญชี

ดุลการชาํระเงินดุลการชาํระเงิน   ซ่ึงยงัมีซ่ึงยงัมีบญัชีเดินสะพดั (Current Account) และบญัชีทุนและการเงิน 

(Capital and Financial Account) โดยทุนสํารองระหวา่งประเทศเป็นเป็นบญัชีแสดงการ

เปล่ียนแปลงปริมาณทุนสํารองเงินตราและสินทรัพย์ต่างประเทศ ท่ีถือครองโดย

ธนาคารกลางประกอบด้วย ทองคาํ (Monetary Gold) สิทธิพิเศษในการถอนเงิน 

(Special Drawing Right) สินทรัพยส์มทบ IMF (Net IMF Account) และเงินตรา

ต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี (2555); รอยลั 

มารีน คอนเทนเนอร์ไลนส์ บริษทัจาํกดั (2555) การคา้ระหวา่งประเทศ หมายถึง การ

แลกเปล่ียนสินคา้และการบริการระหว่างประเทศ โดยประเทศท่ีพยายามผลิตสินคา้

และบริการทุกประเภทโดยไม่มีการนาํเขา้หรือส่งออก ถือวา่ประเทศนั้นมีการพฒันาท่ี

ชา้และมาตรฐานการครองชีพของประชาชนตํ่า ประเทศต่างๆ ทัว่โลกจึงจาํเป็นตอ้ง

ติดต่อพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ทาํให้มีการแบ่งงานกนัทาํตามถนดัและมีโอกาส

บริโภคสินคา้และบริการท่ีแตกต่างแต่มีความจาํเป็นต่อการครองชีพ 

พิชญาณี (นิรมล) กิติกุล (2549); สมประสงค ์เสนารัตน์ (2555) การวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA)  เป็นวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล

เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม (Y) กบัตวัแปรอิสระหรือตวัแปรพยากรณ์

หรือทาํนาย (X) ตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป   ทาํให้สามารถพยากรณ์ตวัแปรตามโดยมีผลใน

ทางบวกหรือทางลบได ้

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาตวัแปรพื้นฐานสําคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง (REER) อตัราดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา  ปริมาณ

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=econ.tu.ac.th&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.econ.tu.ac.th%2F&ei=g8_WUIuRJc7KrAediIG4Cg&usg=AFQjCNEmR5SGfNaI5cCnIrEGs7-xVb-QCg&bvm=bv.1355534169,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=arts.kmutt.ac.th&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFAQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww2.kmutt.ac.th%2Fthai%2Fpro_ungrd%2Finfo_grd%2Fart%2Fart_lang.html&ei=A8nXUMreIcXirAf10YGYBw&usg=AFQjCNEe5ogUvKiZ5zp_RjeRyxZbCPg8Jg&bvm=bv.1355534169,d.bmk
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) 

 

เงินความหมายกวา้งภายในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย มูลค่าเงินสํารองระหวา่ง

ประเทศของประเทศไทย มูลค่าการคา้สุทธิของประเทศไทยท่ีทาํกบัสหรัฐอเมริกา 

และอุปสงคท่ี์มีต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาภายในประเทศไทย รวมทั้งอตัราแลกเปล่ียน

เฉล่ียของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร  ระหว่างเ งินบาทกับดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา ในช่วงระหวา่งเดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนตุลาคม 2555 เท่ากบั 106 

เดือนตามสูตรคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ Tabachnick and Fidell (ทรงศกัด์ิ 

ภูสีอ่อน, 2551) n > 50 + 8m  เม่ือ  n หมายถึง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  m หมายถึง 

จาํนวนตวัแปรอิสระ เป็น 50 + 8 (6)   =   98 ทั้งน้ี ผูว้ิจยัเลือกทาํการศึกษากบักลุ่ม

ตวัอยา่งมากกวา่ผลท่ีคาํนวณได ้8 หน่วย รวมเป็น 106 ตวัอยา่ง 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการ

วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA)   

สรุปผลการวจัิย 

ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริงมีค่าระหวา่ง 85.20 บาทถึง 105.60 บาท (มีค่าเฉล่ีย 

97.09) อตัราดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐอเมริกามีค่าระหวา่งร้อยละ 0.50 ถึงร้อยละ 

6.25 (มีค่าเฉล่ีย ร้อยละ 2.64) อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงินความหมายกวา้ง

ในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย มีค่าระหว่างร้อยละ -1.60 ถึงร้อยละ 2.86 (มี

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 0.70) อัตราการเปล่ียนแปลงของทุนสํารองระหว่างประเทศของ

ประเทศไทย มีค่าระหวา่งร้อยละ -4.36 ถึงร้อยละ 9.38 (มีค่าเฉล่ีย ร้อยละ 1.42) อตัรา

การเปล่ียนแปลงของมูลค่าการคา้สุทธิระหวา่งประเทศไทยกบัสหรัฐอเมริกา (มูลค่า

ส่งออก หกั มูลค่านาํเขา้) มีค่าระหวา่งร้อยละ -72.02 ถึงร้อยละ 119.63 (มีค่าเฉล่ีย ร้อย

ละ 5.61) อตัราการเปล่ียนแปลงของอุปสงค์ท่ีมีต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (มูลค่าซ้ือ 

หกั มูลค่าขาย) ภายในประเทศไทย มีค่าระหวา่งร้อยละ -2,771.60 ถึงร้อยละ 4,614.88 

(มีค่าเฉล่ีย ร้อยละ -82.32) และอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียระหว่างเงินบาทกับดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกาของธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานครมีค่าระหว่าง 30.02 บาทถึง 

41.85 บาท (มีค่าเฉล่ีย 35.09 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ)  
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ เท่ากบั 0.975 ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ เท่ากบั 

ร้อยละ 95 ซ่ึงเท่าเทียมกบัผลการศึกษาของธนินทรั์ฐ รัตนพงศภิ์ญโญ (2551) ท่ีมีค่า R 

Square เท่ากบั 0.95   และอิสระของความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์จาก

การโดยมีค่า Durbin-Watson เท่ากบั 0.373 ซ่ึงพบว่า  ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริงและ

อัตราดอกเบ้ียมีความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกับดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกาอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในขณะท่ี อตัราการเปล่ียนแปลง

ของปริมาณเงิน อตัราการเปล่ียนแปลงของเงินสํารองระหว่างประเทศ  อตัราการ

เปล่ียนแปลงของมูลค่าการคา้สุทธิระหว่างประเทศไทยกบัสหรัฐอเมริกา และอตัรา

การเปล่ียนแปลงของอุปสงคท่ี์มีต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

แลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกับดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

นอกจากน้ี ยงัพบว่าอตัราดอกเบ้ีย อตัราการเปล่ียนแปลงของเงินสํารอง

ระหวา่งประเทศ อตัราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการคา้สุทธิระหวา่งประเทศไทยกบั

สหรัฐอเมริกา และอตัราการเปล่ียนแปลงของอุปสงคท่ี์มีต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกามี

ความสัมพนัธ์เชิงบวก กบัอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

แต่ดัชนีค่า เงินบาทท่ีแท้จริง  และอัตราการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงินไม่มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวก กบัอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  
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ตารางสรุปผลการทดสอบการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

(Constant) 86.108 1.531   56.238 0.000     

ดชันีค่าเงินบาทท่ี

แทจ้ริง 

-0.536 0.015 -0.852 -34.651 0.000 0.834 1.200 

อตัราดอกเบ้ีย

มาตรฐานของ

สหรัฐอเมริกา 

0.424 0.042 0.250 10.172 0.000 0.837 1.195 

อตัราการ

เปล่ียนแปลงของ

ปริมาณเงิน 

-0.144 0.096 -0.035 -1.499 0.137 0.934 1.070 

อตัราการ

เปล่ียนแปลงของเงิน

สาํรองระหวา่ง

ประเทศ 

0.001 0.036 0.000 0.015 0.988 0.916 1.092 

อตัราการ

เปล่ียนแปลงของ

มูลค่าการคา้สุทธิ

ระหวา่งประเทศไทย

กบัสหรัฐอเมริกา 

-0.001 0.003 -0.005 -0.212 0.833 0.979 1.021 

อตัราการ

เปล่ียนแปลงของอุป

สงคท่ี์มีต่อดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา 

0.000 0.000 0.023 0.959 0.340 0.906 1.103 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ ค่านยัสาํคญั 
ผลการ

ทดสอบ 

 ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง  0.000 ยอมรับ 

อตัราดอกเบ้ีย  0.000 ยอมรับ 

อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงิน  0.137 ปฏิเสธ 

อตัราการเปล่ียนแปลงของเงินสาํรองระหวา่งประเทศ  0.988 ปฏิเสธ 

อตัราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการคา้สุทธิระหวา่งประเทศไทยกบัสหรัฐอเมริกา  0.833 ปฏิเสธ 

อตัราการเปล่ียนแปลงของอุปสงคท่ี์มีต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 0.340 ปฏิเสธ 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุมาลี สมวจีเลิศ 

(2540) ท่ีทาํการศึกษาปัจจยักาํหนดอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัเงินดอลลาร์

สหรัฐตามวิธี Portfolio Balance พบว่า อตัราดอกเบ้ียโดยเปรียบเทียบมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนโดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั แต่ไม่สอดคลอ้ง

กนัในส่วนท่ีอตัราดอกเบ้ียโดยเปรียบเทียบ ไม่สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ

อตัราแลกเปล่ียนได้ ในทางตรงกันข้าม ปริมาณเงินโดยเปรียบเทียบกลบัสามารถ

อธิบายการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนได ้

สอดคล้องกับผลการศึกษาของรักชนก นุชพงษ์ (2540) ท่ีได้ศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราแลกเปล่ียนและส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง พบวา่ 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงมีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง แต่ไม่สอดคลอ้ง

กนัในส่วนของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเถลิงศกัด์ิ นุชประหาร (2542) ท่ีไดท้าํการ

วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ พบว่า 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=รักชนก%20นุชพงษ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=เถลิงศักดิ์%20นุชประหาร%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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อตัราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินในการ

กาํหนดอตัราแลกเปล่ียน 

ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของดาว ชุ่มตะขบ (2544) ท่ีไดท้าํการศึกษา

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปล่ียนและการพยากรณ์ค่าเงินบาท พบวา่ ปริมาณเงิน

เปรียบเทียบมีส่วนในการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนอยา่งมีนยัสาํคญั 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุนิศา ทิพยสุ์ข (2549) ท่ีไดท้าํการศึกษาปัจจยั

กาํหนดอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ตามแบบจาํลอง Real 

Interest Rate Differential พบว่า ปริมาณเงินโดยเปรียบเทียบไม่มีผลการต่อการ

เคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียน แต่มีผลต่อการเคล่ือนไหวในทิศทางตรงกนัขา้มกบั

อตัราแลกเปล่ียนเหมือนกนั 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของชุรีพร เจ๊ียบนา (2549) ท่ีทาํการศึกษา

ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมาจากปัจจยัต่างๆ พบว่า 

มาตรฐานของประเทศไทยมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน แต่ไม่

สอดคล้องในส่วนของมูลค่าการส่งออกของประเทศ  (ล้านบาท) มีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนดว้ย  

สอดคล้องกับผลการศึกษาของดวงเนตร บุญบาํรุง (2550) ท่ีได้ทาํการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราแลกเปล่ียนของค่าเงินบาท กบัค่าเงินดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา ตามทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียเสมอภาคโดยวิธีโคอินทิเกรชนั พบว่า ส่วน

ต่างของอตัราดอกเบ้ียระหว่างเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐระยะเวลา 3 เดือนมี

ความสัมพนัธ์ต่อการกําหนดอัตราส่วนเพิ่ม หรือส่วนลดของอตัราแลกเปล่ียน

ล่วงหนา้ระยะเวลา 3 เดือนของธนาคารพาณิชยต์ามทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียเสมอภาค แต่

ไม่สอดคล้องกันในส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียระหว่างเงินบาท และเงินดอลลาร์

สหรัฐระยะเวลา 1 เดือนไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการกาํหนดอตัราส่วนเพิ่มหรือส่วนลด

ของอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ระยะเวลา 1 เดือนของธนาคารพาณิชยต์ามทฤษฎีอตัรา

ดอกเบ้ียเสมอภาค 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ดาว%20ชุ่มตะขบ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สุนิศา%20ทิพย์สุข&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ธนินทรั์ฐ รัตนพงศภิ์ญโญ (2551) ท่ีทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการ

เคล่ือนไหวระยะสั้ นของอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ พบว่า ค่าเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในอดีต และอตัราดอกเบ้ีย Libor มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

แลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่มีความสอดคล้องในส่วนท่ีเงินทุน

สาํรองระหวา่งประเทศของไทย ท่ีก็มีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ เช่นกนั 

และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพริมรตา ยะอนนัต ์(2551) ท่ีไดท้าํการ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราแลกเปล่ียน กบัเงินสํารองระหว่างประเทศของ

ประเทศไทย พบว่า เงินสํารองระหว่างประเทศของประเทศไทย มีความสัมพนัธ์ทั้ง

อตัราแลกเปล่ียนในรูปตวัเงินและอตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริงในระยะยาว 

เหตุผลของความไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือการไม่มี

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร อาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจยัประกอบกนั โดยเฉพาะ

ขอ้มูลท่ีมาใชศึ้กษา ทั้งในดา้นช่วงเวลาและจาํนวนของขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั อยา่งไรก็

ตาม ผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ ตวัแปรส่วนใหญ่ ยกเวน้ ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง มี

ค่าความสัมพนัธ์ตํ่ากวา่ .80 ซ่ึงมีความเหมาะสมในการพยากรณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเน้ือหา

เก่ียวกบัขอ้ตกลงเบ้ืองตน้สําคญั ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของ สําราญ มีแจง้ 

(2544)  

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี 

1. ถึงแมผ้ลการทดสอบสมมติฐานระบุว่าตวัแปรท่ีศึกษา  ส่วนใหญ่ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์

สหรัฐ แต่ในความเป็นจริงในทางปฏิบติัทุกตวัแปรมีความสัมพนัธ์กบัการกาํหนด

อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลล่าร์สหรัฐในระดบัท่ีแตกต่างกนั ในการวาง

มาตรการควบคุมอัตราแลกเปล่ียนให้มีความเหมาะสม จึงควรพิจารณาทุกปัจจัย

ร่วมกนัเพื่อใหไ้ดแ้นวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=พริมรตา%20ยะอนันต์%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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2. แนวทางการศึกษาและผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงสามารถ

นาํไปใช้เป็นแบบสําหรับศึกษาต่อยอด และประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์สําหรับการ

ตดัสินใจลงทุนในเงินตราต่างประเทศได ้

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ควรทาํการศึกษาอตัราแลกเปล่ียนของค่าเงินบาท    เปรียบเทียบกบัเงินตรา

ต่างประเทศท่ีสาํคญัอ่ืนๆ ดว้ยเพื่อไดข้อ้มูลสาํหรับการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 

2. ควรทดลองศึกษาขอ้มูลแบบรายไตรมาสและรายปี ร่วมกบัขอ้มูลรายเดือน

เพื่อทาํการเปรียบเทียบของขอ้มูลในช่วงเวลาเดียวกนัแต่แตกต่างกนัในการแบ่งกลุ่ม

ตามฐานช่วงระยะเวลา 

เอกสารอ้างองิ 

กองบรรณาธิการนิตยสาร POSITIONING. “ดัชนีค่าเงินทีแ่ท้จริงของไทย.” บทความ, 

นิตยสาร Positioning ประจาํวนัท่ี 29 กนัยายน 2547  

คณะบริหารธุรกิจสาํหรับนกับริหารรุ่นใหม่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. การจัดการ

การเงินระหว่างประเทศ. เอกสารประกอบการเรียนการสอน, 2555 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. บทที ่14: การค้าระหว่าง

ประเทศ. เอกสารประกอบการสอน, 2555 

คณะศิลปศาสตร์ประยกุต ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. บทที่ 

11 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ. เอกสารประกอบการสอน, 2555 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี. หัวเร่ืองที่ 13: การค้า

และการเงินระหว่างประเทศ. เอกสารประกอบการสอน, 2555 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  การเงิน การธนาคาร และนโยบายการเงิน. 

เอกสารประกอบการสอน, 2555 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. การเงิน การธนาคาร และนโยบาย

การเงิน. เอกสารประกอบการสอน, 2555 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=msci.chandra.ac.th&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fmsci.chandra.ac.th%2F&ei=D8rXUMSKFYP3rQeE7IDwDw&usg=AFQjCNH3qYXio1xPnfXEe8XevsHst6BXlA&bvm=bv.1355534169,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=www.arts.kmutnb.ac.th&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.arts.kmutnb.ac.th%2Fmainpage%2F&ei=sgjXUP6cOMXjrAeikICYDg&usg=AFQjCNFiIeQ3Idl52EWGiC_PYW4OarS7Pw&bvm=bv.1355534169,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%20(foreign%20exchange%20reserves&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CGoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.arts.kmutnb.ac.th%2Fmainpage%2Fimages%2FDocument%2Fsocial%2Fch11.ppt&ei=_wjXULytGc6Orge42oGwCw&usg=AFQjCNHRdc-8Gm_7V-Tgjj1T_sI_wBqKtQ&bvm=bv.1355534169,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%20(foreign%20exchange%20reserves&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CGoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.arts.kmutnb.ac.th%2Fmainpage%2Fimages%2FDocument%2Fsocial%2Fch11.ppt&ei=_wjXULytGc6Orge42oGwCw&usg=AFQjCNHRdc-8Gm_7V-Tgjj1T_sI_wBqKtQ&bvm=bv.1355534169,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=arts.kmutt.ac.th&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFAQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww2.kmutt.ac.th%2Fthai%2Fpro_ungrd%2Finfo_grd%2Fart%2Fart_lang.html&ei=A8nXUMreIcXirAf10YGYBw&usg=AFQjCNEe5ogUvKiZ5zp_RjeRyxZbCPg8Jg&bvm=bv.1355534169,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=www.econ.cmu.ac.th%2F&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFAQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.arc.cmu.ac.th%2Ffacmu_news%2Flist_detail.php%3Fpart%3Dother%26id_news%3D3164%26auth%3D1&ei=hdDWUP-7BcSOrgfutYHQCA&usg=AFQjCNG2SLPqiFj2lzZgYmtCoZQ67I3NOg&bvm=bv.1355534169,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=econ.tu.ac.th&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.econ.tu.ac.th%2F&ei=g8_WUIuRJc7KrAediIG4Cg&usg=AFQjCNEmR5SGfNaI5cCnIrEGs7-xVb-QCg&bvm=bv.1355534169,d.bmk
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จิรพรรณ เชาวนพพงษ.์ “ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราแลกเปลีย่นและส่วนต่างอตัรา

ดอกเบีย้ที่แท้จริงภายใต้อตัราแลกเปลีย่นลอยตัวแบบมีการจัดการ.” 

วทิยานิพนธ์คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2544 

ชุรีพร เจ๊ียบนา. “การศึกษาความสัมพนัธ์และการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน

ทีม่าจากปัจจัยต่างๆ.” มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, 2549 

ดวงเนตร บุญบาํรุง. “การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงิน

บาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตามทฤษฎอีตัราดอกเบีย้เสมอภาคโดย

วธีิโคอนิทิเกรชัน.”  วทิยานิพนธ์คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 

2550 

ดาว ชุ่มตะขบ. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่ออตัราแลกเปลี่ยนและการพยากรณ์ค่าเงินบาท.” 

วทิยานิพนธ์คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 2544 

เถลิงศกัด์ิ นุชประหาร. “การวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีอิทธิต่อการกาํหนดอตัราแลกเปลีย่น

เงินตราต่างประเทศ.” วทิยานิพนธ์คณะเศรษฐศาสตร์,  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2542 

ทรงธรรม ป่ินโต. “เงินสํารองระหว่างประเทศ.” บทความ, กรุงเทพธุรกิจประจาํวนัท่ี 

3 กรกฎาคม 2550 

ทรงศกัด์ิ  ภูสีอ่อน.  การประยุกต์ใช้ SPSS วเิคราะห์ข้อมูลงานวจัิย.  กาฬสินธ์ุ : 

ประสานการพิมพ,์ 2551 

เทิดศกัด์ิ  สุพนัดี. Multiple Regression Analysis. เอกสารทางธุรกิจ NCSS 2007, 

2550 

ธนินทรั์ฐ รัตนพงศภิ์ญโญ. “การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการเคลือ่นไหวระยะส้ัน

ของอตัราแลกเปลีย่นค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา.” รายงานวจิยั

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะวทิยาการจดัการ, มหาวทิยาลยั

ศิลปากร, 2551 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=จิรพรรณ%20เชาวนพพงษ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ดวงเนตร%20บุญบำรุง%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ดวงเนตร%20บุญบำรุง%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ดวงเนตร%20บุญบำรุง%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ดาว%20ชุ่มตะขบ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=เถลิงศักดิ์%20นุชประหาร%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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ธีระ จิระรัตนโพธ์ิชยั. “ผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยนต่ออุปสงค์การถือเงินใน

ประเทศไทย.” วทิยานิพนธ์คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 

2544 

พรชยั ชุนหจินดา. การบริหารการเงินระหว่างประเทศ. พิมพค์ร้ังท่ี 1, 

กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2545 

พรชยั ชุนหจินดา. การบริหารการเงินระหว่างประเทศ. เอกสารประกอบการเรียน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2555 

พริมรตา ยะอนนัต.์ “การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกบัเงิน

สํารองระหว่างประเทศของประเทศไทย.” วทิยานิพนธ์คณะเศรษฐศาสตร์, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551 

พนัธ์ุทิพยพ์า เชาวว์นักลาง. “ปัจจัยกาํหนดอตัราแลกเปลีย่นในระยะส้ันและระยะ

ยาว.” วทิยานิพนธ์คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2544 

พิชญาณี (นิรมล) กิติกุล. วธีิวิจัยทางธุรกจิ. พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2549 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น วทิยาเขตหนองคาย. บทที ่7 ทฤษฎีการเงิน. เอกสาร

ประกอบการเรียน, 2555 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น วทิยาเขตหนองคาย. บทที ่4 อตัราดอกเบีย้และราคา. เอกสาร

ประกอบการเรียน, 2555 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต. บทที ่3บทที ่3::  บทบาทเศรษฐกจิระหว่างประเทศ. บทบาทเศรษฐกจิระหว่างประเทศ. เอกสาร

ประกอบการสอน, 2555 

รักชนก นุชพงษ.์ “ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราแลกเปลีย่นและส่วนต่างของอตัรา

ดอกเบีย้ที่แท้จริง.” วทิยานิพนธ์คณะเศรษฐศาสตร์, 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2540 

เริงรัก จาํปาเงิน. การจัดการการเงิน. พิมพค์ร้ังท่ี 2, กรุงเทพมหานคร: บุค๊เน็ท, 2544 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ธีระ%20จิระรัตนโพธิ์ชัย&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=พริมรตา%20ยะอนันต์%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=พันธุ์ทิพย์พา%20เชาว์วันกลาง&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=www.nkc.kku.ac.th&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nkc.kku.ac.th%2F&ei=BtTWUOPzKIn5rQe--oGwAg&usg=AFQjCNEqGvltuUwJUESrS4x6A1rUTvLGow
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=dusithost.dusit.ac.th&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fhuahin.dusit.ac.th%2Findex1.html&ei=Ac3XUPirGNDMrQeW74FI&usg=AFQjCNER25shJZoW9jRHBui_HWKZMjYthw&bvm=bv.1355534169,d.bmk
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=รักชนก%20นุชพงษ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


19 
 

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

 

วรีพงษ ์รามางกรู. “ภาวะเงินเฟ้อกบัอตัราแลกเปลีย่น.” บทความ, ประชาชาติธุรกิจ

ประจาํวนัท่ีวนัท่ี 13-17 สิงหาคม 2555 

สมชนก (คุม้พนัธ์ุ) ภาสกรจรัส. หลกัการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ. 

กรุงเทพมหานคร: แมคกรอ-ฮิล, 2551 

สาํราญ มีแจง้. สถิติข้ันสูงสําหรับการวจัิย. กรุงเทพมหานคร: นิชินแอดเวอร์ไทซ่ิง, 

2544 

สุนิศา ทิพยสุ์ข. “ปัจจัยกาํหนดอตัราแลกเปลีย่นระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ 

ตามแบบจําลอง Real Interest Rate Differential.” วทิยานิพนธ์คณะ

เศรษฐศาสตร์, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2549 

สุมาลี สมวจีเลิศ. “ปัจจัยกาํหนดอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกบัเงินดอลลาร์

สหรัฐตามวธีิ Portfolio Balance.”  วทิยานิพนธ์คณะเศรษฐศาสตร์, 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2540 

สุมาลี อุณหะนนัทน์. การบริหารการเงิน. พิมพค์ร้ังท่ี 5, กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2549 

อภิรัฐ ตั้งกระจ่าง. ธุรกจิระหว่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร: ธนธชัการพิมพ,์ 2546 

อนุสรณ์ ธรรมใจ. “ทฤษฎอีตัราแลกเปลีย่นและการปรับดุลยภาพเศรษฐกจิโลก.” 

บทความ, กรุงเทพธุรกิจประจาํวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2547 

Brigham, Eugene F. and Ehrhardt, Michael C. Financial Management: Theory  

and Practice. 10th Edition, USA: Harcourt, 2002 

MaEachern, William A. Macroeconomics: A Contemporary Introduction. 

Singapore: Thome South-Western, 2006 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. สถิติ. ขอ้มูลออนไลน์, 2555 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.bot.or.th 

รอยลั มารีน คอนเทนเนอร์ไลนส์ บริษทัจาํกดั. “การค้าระหว่างประเทศ.” บทความ

ออนไลน์, 2555 เขา้ถึงไดจ้าก  http://royalmarine.co.th 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สุนิศา%20ทิพย์สุข&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


20 
 

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

 

สมประสงค ์เสนารัตน์. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ. ขอ้มูลออนไลน์, 2555 เขา้ถึงได้

จาก http://cdn.learners.in.th 

สมาคมผูดู้แลเวบ็ไทย. “คลงัปัญญาไทย: สกุลเงิน.” บทความออนไลน์, 2555 เขา้ถึง

ไดจ้าก http://www.panyathai.or.th 

 

 

 

http://cdn.learners.in.th/
http://www.panyathai.or.th/


21 

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

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกจิขนาดย่อมของ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 

(FACTORS INFLUENCING DECISION MAKING OF ENTREPRENEUR IN 

SME CREDIT OF STANDARD CHARTERED BANK IN BANGKOK AREA)  

อภิญญา ปรัชญาสันติ1  ผศ.ดร.อิทธิกร ขาํเดช2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ

ธุรกิจขนาดย่อมของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผู ้ประกอบการในเขต

กรุงเทพมหานคร มีดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เต

อร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคาร

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาปัจจยั

อ่ืนๆ (ภาพลกัษณ์ขององค์กร)ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจของทาง

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชท้าํการวิจยัโดยกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งส้ิน 400 ราย เก็บแบบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาอธิบายค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่า

ร้อยละและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และมีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช้

ANOVAและMRAเพื่อหาค่าF-test ค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) สัมประสิทธ์ิการ

กาํหนด (R2) และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี 

    
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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พบว่า ผูท่ี้ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคาร

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย มีอายุระหวา่ง 31 - 40 ปี มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพ

สมรส ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจก่อสร้าง ซ่ึงมีรายไดต่้อเดือน80,001 – 120,000 บาท 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ และดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง

กัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคาร

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร สมมติฐานท่ี 2 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านสินเช่ือธุรกิจ ด้านสถานท่ีประกอบการและ

สถานท่ีให้บริการ ดา้นพนกังาน ดา้นความพร้อมทางดา้นกายภาพมีความสัมพนัธ์ต่อ

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เต

อร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆด้าน

ภาพลกัษณ์ภายนอกขององคก์ร ดา้นผลตอบรับจากลูกคา้ และดา้นความไวว้างใจของ

ลูกคา้ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ:   สินเช่ือธุรกิจ, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

Abstract 

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

decision making of entrepreneur in purchasing SME credit of Standard Chartered 

bank in Bangkok area.  The following objectives 1) To study different personal 

factors that affect buying decision making of entrepreneur in purchasing SME credit 

2) To study marketing mix factors related to purchasing decision making of 

entrepreneur’s SME credit of Standard Chartered bank 3) To study marketing other 

factors related to purchasing decision making of SME credit’s Standard Chartered 

bank.  To bring research sample using random samples from a total experienced 

entrepreneur’s SME credit of Standard Chartered bank in Bangkok of 400 

questionnaires used as a tool to collect data. And data analyses with computer 
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program finished with descriptive statistic describe the frequency values 

(Frequency) percentage (Percentage) average (Mean) and standard deviation values 

(Standard Deviation) and hypothesis testing. Reference statistics using ANOVA and 

Multiple Regression Analysis (MRA) to evaluate F-test value Sig correlation 

coefficient (R) coefficient set (R2) and measure the distribution of error values.  

Findings involve personal data and internet using behaviors of the most 

respondents are male, aged 31-40 years old, single and Bachelor degree.  Most of 

them are construction business with revenue of 80,001 – 120,000 Baht. 

Hypothesis 1. Individual factors show that the different gender and education level 

made different decision making affect the purchasing decision making of SME 

credit’s Standard Chartered bank. Hypothesis 2. The marketing mix: product, place, 

employees, and physical related to the purchasing decision making SME credit’s 

Standard Chartered bank. Hypothesis 3. The others factors: brand image, feedback, 

trust of customer related to the purchasing decision making SME credit’s Standard. 

Chartered bank. 

KEYWORD:  SME  CREDIT , STANDARD CHARTERED BANK (THAI) 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัธนาคารพาณิชยมี์การแข่งขนักนัสูงข้ึน ทางธนาคารจึงหากลยุทธ์

ทุกวธีิทางเพื่อเอาชนะคู่แข่ง  ดงันั้นธนาคารให้ความสําคญักบัการปล่อยสินเช่ือเพราะ

ถือวา่เป็นหนา้ท่ีสําคญัท่ีสุดของธนาคารพาณิชย ์เพราะรายไดส่้วนใหญ่ของธนาคาร

พาณิชยจ์ะไดจ้ากดอกเบ้ียการปล่อยสินเช่ือ และในขณะเดียวกนัการปล่อยสินเช่ือเป็น

หนา้ท่ีท่ีตอ้งเผชิญกบัอตัราการเส่ียงสูง ดงันั้นการวางนโยบายสินเช่ือท่ีมีสมรรถภาพ 

จึงจํา เป็นสําหรับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง เพื่อท่ีจะเป็นแนวทางท่ีจะนําไปสู่

วตัถุประสงค์ของธนาคารพาณิชย ์และรับใช้บริการแก่สาธารณะท่ีธนาคารพาณิชย์

ตั้งอยูอ่ยา่งพอใจและมีประสิทธิภาพ แต่อยา่งไรก็ตามทางธนาคารก็ประสบกบัปัญหา

ต่างๆ 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ดงัน้ีคือ 

1.เพื่อศึกษาความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของ

ผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการ

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3.เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององค์กรท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือธุรกิจของทางธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของ

ผูป้ระกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.เพื่อศึกษาปัจจยัปัญหาและอุปสรรคท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของธุรกิจขนาดย่อมของผู ้ประกอบการในเขต

กรุงเทพมหานครเม่ือเปรียบเทียบกบัธนาคารพาณิชยอ่ื์นเพื่อเป็นขอ้มูลและแนวทาง

ในการพัฒนาปรับปรุงในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของธนาคารเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

สมมติฐานการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยักาํหนดสมมติฐานการวจิยัในการศึกษา ดงัน้ี 

1.ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ซ่ึงประกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา รายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการ

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2.ปัจจยัทางด้านส่วนผสมทางการตลาดซ่ึงประกอบด้วย (ด้านการตลาด

บริการ7Ps) มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง

ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3.ปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ขององค์กรมีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

ของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวจัิย 

การวจิยัน้ี ผูว้ิจยักาํหนดขอบเขตในการศึกษา ดงัน้ี 

1.ขอบเขตดา้นประชากร เป็นผูท่ี้รับบริการด้านสินเช่ือธนาคารสแตนดาร์ด

ชาร์เตอร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมสาํนกังานใหญ่และสาขาในเขตกทม. โดย

จะกาํหนดขอบเขตในการศึกษาไวเ้ฉพาะผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ริการดา้นสินเช่ือธุรกิจ

ขนาดกลาง ขอบเขตทางดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา ประเภทธุรกิจ และรายได ้มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจ

ขนาดกลางกบัธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในกทม.  

2.ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาคร้ังน้ี จะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของ

ผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะนาํปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือนาํมาศึกษาในคร้ังน้ี อาทิเช่น 7Ps และ ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

3.ขอบเขตดา้นส่วนผสมทางการตลาด ศึกษาคร้ังน้ี จะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีต่อ

การเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของ

ผูป้ระกอบการในกรุงเทพมหานครโดยจะกาํหนดขอบเขตในการศึกษาไวเ้ฉพาะ

ผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ริการดา้นสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง ขอบเขตทางดา้นส่วนผสมทาง

การตลาด ท่ีประกอบดว้ย (ดา้นการตลาดบริการ7Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขต

กรุงเทพมหานคร 

4.ขอบเขตดา้นระยะเวลา การศึกษาคร้ังน้ีทาํการจดัเก็บขอ้มูลในช่วงเดือน 

มกราคม-พฤศจิกายน 2555 และทาํการประมวลผลวเิคราะห์ขอ้มูลและรายงานในช่วง

เดือนธนัวาคม 
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2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ และรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ตาํรา เอกสาร บทความ 

และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

1.แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งการใหสิ้นเช่ือของสถาบนัการเงิน 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งทฤษฎีประชากรศาสตร์ 

4.แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งปัจจยัต่อการตดัสินใจซ้ือ 

5.แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งส่วนผสมทางการตลาด 

6.แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

7.แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งแนวคิดสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

8.แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบการ 

9.แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งสินเช่ือธุรกิจขนาดยอ่ม 

10.ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวความคิดในการศึกษา ดังนี ้

อลิษา ศรีสุขใส(2553)ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์

เตอร์ด(ไทย)จาํกดั(มหาชน)เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการท่ีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)จาํกดั(มหาชน)กรณีศึกษา:สํานกังาน

ใหญ่ และเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล

ต่างกนั  การวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีสํารวจความคิดเห็นโดยใชแ้บบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งท่ี

ใช้เป็นผูใ้ช้บริการท่ีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โดยใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบ

สะดวก (Convenience Sampling) สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ประกอบไปดว้ยค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน คือค่าสถิติ t-test และ

ค่าสถิติ f-test ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  อยู่ใน

ระดบัความพึงพอใจสูง สําหรับการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจกบัลกัษณะส่วน

บุคคลนั้ นพบว่า ลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกัน ซ่ึง

ลกัษณะส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศ อายุ รายได้ อาชีพ การศึกษา ส่วนการศึกษา
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พฤติกรรมกบัความพึงพอใจนั้นพบว่า พฤติกรรมในการใช้บริการต่างกนัมีความพึง

พอใจต่างกนัในดา้นของช่วงเวลา และความถ่ีในการใชบ้ริการ 

3. วธีิการดําเนินการวจัิย 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ี 

ตามวธีิการดาํเนินการวจิยัท่ีครอบคลุมรายละเอียดต่างๆดงัต่อไปน้ี 

ข้อมูลทีใ่ช้วจัิย 

แหล่งขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยขอ้มูลปฐมภูมิเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้าก

ขอ้มูลท่ีเก่ียวรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่าง ด้วยการใช้แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 400 รายในช่วงระหวา่งเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2555 และขอ้มูลทุติยภูมิ

ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรมจากหนงัสือ ตาํราเรียน วิทยานิพนธ์ รายงาน

การวจิยัหรือการศึกษาคน้ควา้อิสระ และบทความหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

โครงสร้างของแบบสอบถาม 

 แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือวิจยัท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย 

กลุ่มคาํถามแบบปลายปิดทั้งหมดแยกกลุ่มออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย 

ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต้่อเดือน  

และสถานภาพการสมรส ซ่ึงเป็นกลุ่มคาํถามท่ีมีหลายตวัเลือกใหเ้ลือกตอบเพียง

ตวัเลือกเดียว มี 6 ขอ้ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ(ภาพลกัษณ์องค์กร)ได้แก่  

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน 

ดา้นการให้บริการต่างๆ ด้านความพร้อมทางด้านกายภาพภาพลกัษณ์ภายนอกของ

องค์กร ผลตอบรับจากลูกคา้ และความไวว้างใจของลูกคา้ ซ่ึงเป็นกลุ่มคาํถามท่ีให้

แสดงความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ท่ีทาํการแบ่งระดบั

ความสาํคญัออกเป็น 10 ระดบั มี 31 ขอ้ 
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การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา สําหรับปัจจยัส่วนบุคคลในส่วนท่ี 1 ของ

แบบสอบถามใช้สถิติการแจกการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยั

อ่ืนๆ(ภาพลกัษณ์องคก์ร)การตดัสินใจซ้ือ ในส่วนท่ี 2, 3 และ 4 ของแบบสอบถามใช้

สถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ในรูปค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ประกอบกนั ซ่ึงแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 11 

ช่วง โดยกาํหนดคะแนนหลกัไว ้10 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งสมบูรณ์ และ0หมายถึงไม่

เห็นดว้ยอยา่งสมบูรณ์ 

การทดสอบสมมติฐานใชก้ารวิเคราะห์สถิติอนุมานแจงความถ่ี (Frequency) 

ในรูปร้อยละ (Percentage) 

วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัระดบัความพึงใจ โดยใช้ค่าสถิติ 

T-test และ F-test จาก One Way ANOVA 

วิเคราะห์ขอ้มูลแบบถดถอย Multiple Regression Analysis (MRA) จะใช้

วิเคราะห์ผลขอ้มูลในส่วนของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด และดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึง

เป็นตวัแปรตามเชิงปริมาณ กบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ในการผูใ้ช้บริการสินเช่ือ

ธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็น

แปรตามเชิง 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จาํนวน247คน คิดเป็นร้อยละ61.8 มีอายุ 31 - 40 ปี มากท่ีสุด จาํนวน227 คน คิดเป็น

ร้อยละ56.8 สมรสจาํนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีจาํนวน237 คน คิดเป็นร้อยละ59.3 ประกอบธุรกิจก่อสร้างจาํนวน 

128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 ส่วนใหญ่มีรายได ้80, 001 – 120,000 บาท จาํนวน 163 

คน คิดเป็นร้อยละ 40.8แสดงผลการวิเคราะห์ของข้อมูล ด้านปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาดและปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ

ธุรกิจขนาดกลาง 
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ปัจจยั 
ค่า

นยัสาํคญั 
เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไป 

ตาม

สมมติฐาน 

1 เพศ 0.00 X   

2 อาย ุ 0.224   X 

3 สถานภาพ 0.225   X 

4 ระดบัการศึกษา 0.00 X   

5 ประเภทธุรกิจ 0.618   X 

6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.443   X 

7 ดา้นสินเช่ือธุรกิจ 0.039 X   

8 สถานท่ีประกอบการและสถานท่ีให้บริการ 0.003 X   

9 ดา้นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบริการ 0.004   X 

10 อตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆ 0.359  X 

11 ดา้นพนกังาน 0.424 X   

12 ดา้นขั้นตอนการทาํบริการต่างๆ 0.00   X 

13 ดา้นความพร้อมทางดา้นกายภาพ 0.371  X  

14 ภาพลกัษณ์ภายนอกขององคก์ร 0.019 X   

15 ผลตอบรับจากลูกคา้ 0.01 X   

16 ความไวว้างใจของลูกคา้ 0.001 X   

จากผลการวเิคราะห์  

จากผลการวเิคราะห์และทดสอบสมมุติฐานตามสมมุติฐานท่ี 1 พบวา่ ปัจจยั

ส่วนบุคคลดา้นเพศและระดบัการศึกษา อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดย

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศและระดบัการศึกษา ของกลุ่มตวัอยา่งมีผลต่อความแตกต่าง

ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง ในขณะท่ีอายุ สถานภาพ 

ประเภทธุรกิจ รายได ้ไม่มีผลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขต

กรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศและ

ระดบัการศึกษา และปฎิเสธสมมติฐานท่ี1 ในดา้นปัจจยัดา้นอายุ สถานภาพ ประเภท

ธุรกิจ รายได ้

จากผลการวเิคราะห์และทดสอบสมมุติฐานตามสมมุติฐานท่ี2 พบวา่ ปัจจยั

ประกอบด้วย ด้านประเภทของการบริการ (Product) ด้านสถานท่ีประกอบการ 

(Place) ดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บจากการบริการ (Promotion) ดา้นอตัราดอกเบ้ียและ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ (Price) ดา้นพนกังาน (People) ดา้นขั้นตอน (Process) และดา้น
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ความพร้อมทางด้านกายภาพ (Physical Evidence) มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดย

ดา้นประเภทของการบริการ (Product) ดา้นสถานท่ีประกอบการ (Place) ด้าน

พนักงาน (People) ด้านความพร้อมทางด้านกายภาพ (Physical Evidence) มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง ในขณะท่ีตวั

แปรอ่ืนๆ ไม่มีผลอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ

ธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผู ้ประกอบการในเขต

กรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ี2  

จากผลการวเิคราะห์และทดสอบสมมุติฐานตามสมมุติฐานท่ี3 พบวา่ ปัจจยั

ดา้นอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นตอบรับจากลูกคา้ และดา้นความไวว้างใจจากลูกคา้มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05โดยด้านตอบรับจากลูกค้า และด้านความไวว้างใจจากลูกคา้มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง ในขณะท่ีไม่มีตวัแปรอ่ืนไม่มีผลอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ด

ชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 ใน

ส่วนของด้านตอบรับจากลูกคา้ และด้านความไวว้างใจจากลูกคา้มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง  

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนผสมการตลาดและ ด้านปัจจัยอ่ืนๆมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคาร

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัท่ี 

0.05 มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 2ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่านยัสําคญั 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั0.05 ไดแ้ก่ ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ไดน้าํเสนอ

กรอบแนวความคิดใหม่ดงัน้ี 

การตดัสินใจ = a+b1 (Product) +b2 (Place) +b5 (People) +b7 (Physical) 

+b8 (Brand Image) +b9 (Feed Back) +b10 (Trust) 
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5.สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวิจยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง

ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานครโดย

ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด400 คน ท่ีตอ้งการเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาด

กลาง โดยใชว้ธีิการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงผลการวจิยัไดน้าํเสนอออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ผลวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

จากการวิเคราะห์พบวา่ผูท่ี้ตอ้งการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง ส่วนใหญ่

เป็นเพศชายท่ีมีอายุระหวา่ง 31 - 40 ปี ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีรายไดเ้ฉล่ีย

อยูท่ี่ 80,001 – 120,000 บาท ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานะภาพสมรส 

ส่วนท่ี 2 ผลวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด

และปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานครของผูต้อบ

แบบสอบถาม จากการวิเคราะห์พบวา่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาด

กลางนั้น ท่ีระดบัความสําคญัมากคือ สินเช่ือธุรกิจท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกบัลูกคา้ 

ท่ีค่าเฉล่ีย 7.83 สามารถเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มลูกคา้ได้ ท่ีค่าเฉล่ีย 7.61 บริการเอกสาร

ส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบัธุรกิจของธนาคารท่ีค่าเฉล่ีย 7.57 อตัราค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการ

ของทางธนาคารท่ีค่าเฉล่ีย 6.61 ความถูกตอ้งในการให้บริการ ท่ีค่าเฉล่ีย 8.09 ขั้นตอน

การพิจารณาสินเช่ือ ท่ีค่าเฉล่ีย 8.50 มีระบบการจดัคิวให้บริการลูกคา้เพื่อความเป็น

ระเบียบรวดเร็วท่ีค่าเฉล่ีย 7.70 ธนาคารมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับท่ีค่าเฉล่ีย 8.25 มีความ

พอใจเม่ือไดรั้บการบริการจากธนาคารท่ีค่าเฉล่ีย 7.69 มีความไวว้างใจคุณภาพการ

ให้บริการของพนกังานผูใ้ห้บริการท่ีค่าเฉล่ีย 8.03 ท่านมีความรู้สึกมัน่ใจในสินเช่ือ

ของธนาคารแห่งน้ีท่ีค่าเฉล่ีย 8.63 

ส่วนท่ี 3 ผลวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์และ

แสดงผล โดยศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
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ของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นเพศและระดบัการศึกษา มีค่า

ระดบันยัความสาํคญัเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัสําคญัท่ี 0.05พบวา่ปัจจยั

ส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจ

ขนาดกลาง อยา่งมีนยัสําคญั แสดงวา่ เพศมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ

ธุรกิจขนาดกลาง 

ส่วนท่ี 4 ผลวิเคราะห์ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เต

อร์ดของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัท่ี 0.05 มีตวัแปร

อิสระของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปร

ตามของการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ด
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แปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 ไดแ้ก่ ด้านสินเช่ือ
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ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน  

กรณีศึกษา บริษัทนวกจิประกนัภัยจํากดั มหาชน 

(FACTOR OF ORGANIZATION THAT RELATION WITH EMPLOYEE 

ENGAGEMENT : CASE STUDY NAVAKIJ INSURANCE) 

ชยัโรจน์ กลัยาณลาภ 1    ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 

 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของ

พนักงาน กรณีศึกษา บริษทันวกิจประกันภยั จาํกดั(มหาชน)” มีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร และระดบัความผูกพนั โดยกาํหนด

ปัจจยัท่ีคาดว่าจะมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วน

บุคคล และปัจจยัดา้นองคก์รและลกัษณะงาน 

  การศึกษาในคร้ังน้ีใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่ม

ตัวอย่างจาํนวนทั้ งส้ิน 410 ชุด นําเสนอผลการศึกษาด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อ

ความผกูพนัองคก์รดว้ยการคาํนวณทางสถิติ 

 ผลการศึกษาพบว่า  ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทนวกิจ

ประกนัภยั จาํกดั(มหาชน) อยู่ในระดบัสูง สําหรับการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีคาดว่าจะ

ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร พบวา่ตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลต่อความผกูพนั

ต่อองคก์รอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนปัจจยัดา้นองคก์รและลกัษณะงานไม่มีผลต่อ

ความผกูพนัต่อองคก์รอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ส่วนระดบัความผกูพนัต่อองคก์รนั้น

อยูใ่นระดบัท่ีสูง 

คําสําคัญ : ความผกูพนั, บริษทันวกิจประกนัภยั จาํกดั(มหาชน) 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 

 The objective is to study factors that affecting organization commitment 

and level of commitment. It is determined by factors that are associated with 

commitment to the organization including personal and organizational factors as 

well as job characteristics. 

This study used a questionnaire to collect data from 410 samples. The 

results is presented by percentage, mean and standard deviation together with 

analyze of the relationship between various factors that will be affected to 

organizational commitment by statistical results. 

The results showed that organizational commitment of NAVAKIJ 

Insurance Co., (PLC) employees is high. For the factors which is expected to affect 

organizational commitment. The personal factors have statistically significant 

affecting organizational commitment but the organization factor and job 

characteristics do not have significant effect to the organizational commitment. 

However, in general the level of commitment to the organization is high. 

KEYWORDS : ENGAGEMENT, THE NAVAKIJ INSURANCE PUBLIC 

COMPANY LIMITED 

บทนํา 

ปัจจุบนัการบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์ความสําคญัเพิ่มมาก

ข้ึนเร่ือยๆต่อองคก์รต่างๆทั้งในภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคราชการ  เพราะไม่วา่องคก์ร

จะปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด ยอ่มตอ้งเก่ียวขอ้งกบัตวับุคคลทั้งส้ิน ดงันั้น

ตวัช้ีวดัความสาํเร็จขององคก์รนั้นข้ึนอยูคุ่ณภาพของบุคลากรในองคก์ร ก่อนท่ีองคก์ร

ต่างๆจะเร่ิมเห็นความสาํคญัของการจดัการทรัพยากรมนุษยน์ั้น บุคคลเคยถูกมองเห็น

วา่เป็นเพียงแค่ปัจจยัการผลิตหรือให้ความสําคญัเป็นแค่แรงงานหรือกาํลงัคน แต่ใน

ปัจจุบนับุคคลได้รับการนิยามใหม่โดยพฒันาความสําคญัเป็นทรัพยากรมนุษย ์ใน

อดีตบริษทัจะเป็นผูเ้ลือกพนักงานเขา้งาน แต่ในปัจจุบนัเน่ืองจากมีการยกคุณภาพ
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ทางการศึกษาทาํให้บุคคลนั้นๆมีความรู้ความสามารถท่ีมากข้ึน จึงทาํให้บุคคลมีการ

คดัเลือกบริษทัในการเขา้ไปร่วมงานเหมือนกนั ดว้ยประการน้ีจึงทาํให้บริษทัใหญ่เร่ง

สร้างและพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รทางเลือกของบุคคล (Employee of choice)  

การดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนั้ น มาจากพลังขับเคล่ือนของ

พนักงานในองค์กร หากพนักงานร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างเต็ม

ความสามารถแล้ว ก็จะส่งผลให้องค์กรก้าวหน้าตามไปด้วย องค์กรจาํเป็นตอ้งให้

ความสาํคญัในทุกดา้นๆกบัพนกังาน  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัขององค์กรของพนกังานบริษทันวกิจประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นบุคคลกบัความผูกพนัขององค์กร

ของพนกังานบริษทันวกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นองค์กรและลกัษณะงานกบัความ

ผกูพนัขององคก์รของพนกังานบริษทันวกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน

บริษทันวกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

2. ทราบถึงระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน เพื่อหาวิธีเสริมสร้างความ

ผกูพนัต่อองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. เพื่อนาํไปประยุกต์ใช้ในการธาํรงรักษาพนกังานท่ีมีศกัยภาพสูงของบริษทั

ต่อไป 

สมมติฐานในการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วยเพศ, อายุ, ตาํแหน่งงาน, 

สังกดัฝ่าย และอายงุานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นองคก์รและลกัษณะงานท่ีประกอบไปดว้ย งานท่ีมี

คุณภาพ, ความร่วมมือ, ความเป็นอิสระ, การได้รับการยอมรับ, ความกา้วหน้า, 

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูน้าํ และความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน 

กรอบแนวคิด 

 

ตวัแปรอิสระ    ตวัแปรตาม 

 
 

แนวคิด 

การศึกษาและวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับความ

ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทันวกิจประกนัภยัจาํกดั มหาชน โดย

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้รวบรวมและทาํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

Employee engagement  (อา้งถึงใน สันติชยั  อินทรอ่อน, 2550) หมายถึง การ

บริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์แตกต่าง เพื่อดึงดูดคนท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ 
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ทกัษะ รวมทั้งวฒันธรรมการทาํงานท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกนักบัองค์กรให้เขา้มา

ทาํงานร่วมกนั ซ่ึงเม่ือไดม้าแลว้ก็ตอ้งหาวิธีการรักษาคนดี คนเก่งเหล่าน้ีไวใ้ห้อยู่กบั

องคก์ร ซ่ึงแต่เดิมการรักษาคนดี คนเก่งไวม้กัจะมีการกล่าวถึงวา่คนท่ีจะอยูก่บัองคก์ร

ได้นานๆ แปลว่าเขาเหล่านั้นจะตอ้งมีขอ้ผูกมดั (commitment) กบัองค์กร มีความ

จงรักภกัดี (loyalty) ต่อองคก์รและมีความพึงพอใจ (satisfaction) ต่อองคก์ร 

เกศรา  รักชาติ (อา้งถึงใน เกศรา  รักชาติ, 2550) ได้ให้ความหมายของ 

employee engagement หมายถึง พนกังานท่ีมีความตั้งใจทุ่มเทพลงักาย พลงัใจให้กบั

การทาํงานท่ีรับผิดชอบอยา่งเต็มท่ี พนกังานจะรู้สึกถึงความทา้ทายกบังานท่ีทาํให้แต่

ละวนั พนกังานจะพฒันาตวัเองและดึงเอาความสามารถของตนเองพร้อมนาํมาใชใ้น

การทาํงานท่ีรับผดิชอบอยา่งเตม็ท่ี 

อุไร ทะนนท ์(อา้งถึงใน อุไร ทะนนท,์ 2536)   จากแนวคิดความผกูพนัท่ีมีต่อ

องคก์รท่ีมีสอดคลอ้งและสามารถเช่ือมโยงไดก้บัความรักและความมุ่งมัน่ในงานได้

เป็นอย่างดี ความผูกพนัในองค์กรเป็นลักษณะของความผูกพนัท่ีเป็นทางการต่อ

องค์กร ซ่ึงแสดงออกโดยการปฏิบติังานตรงตามเวลาท่ีกาํหนดและความผูกพนัทาง

จิตใจและความรู้สึกโดยให้ความสนใจอย่างจริงใจต่อเป้าหมาย ค่านิยมและ

วตัถุประสงคข์องนายจา้ง ตลอดจนมีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 

อวยพร ประพฤทธ์ิธรรม (อา้งถึงใน อวยพร ประพฤทธ์ิธรรม, 2537) ให้

ความเห็นว่า ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นความเช่ือทางจิตวิทยา ซ่ึงความผูกพนัต่อ

องคก์รประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนไดแ้ก่ 

1. ความยินยอมทาํตาม (compliance) คือ บุคคลยอมกระทาํตามความ

ตอ้งการขององคก์รเพื่อใหไ้ดบ้างส่ิงบางอยา่งจากองคก์ร 

2. การยึดถือองค์กร (identification) คือ ความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ

องคก์ร 

3. การซึมซับค่านิยมขององค์กร (internalization) คือ การรับค่านิยมของ

องคก์รมาเป็นค่านิยมของตนเอง 

 Mowday, Porter and Steers (อา้งถึงใน ชลิดา เล็บครุฑ, 2554) ไดเ้สนอปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รซ่ึงประกอบดว้ย 4 ประการ คือ 
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 1. ลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) ไดแ้ก่ เพศ อายุ ตาํแหน่ง

งาน สังกดัฝ่าย อายงุาน 

 2. ลกัษณะงานท่ีทาํ (Job or Role-related) ไดแ้ก่ ความสําคญัของลกัษณะงาน

ท่ีรับผิดชอบ งานท่ีทา้ทาย การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โอกาสความกา้วหน้า 

ความมีอิสระในการทาํงาน และความคลุมเครือของบทบาท 

 3. ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการทาํงานในองคก์ร (Work Experiences) ไดแ้ก่ 

ความเช่ือถือต่อองค์กร ความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กร และระบบการ

พิจารณาความดีความชอบ 

 4. ลกัษณะโครงสร้างขององคก์ร (Structural Characteristics) ไดแ้ก่ ลกัษณะ

การกระจายอาํนาจ การมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของกิจการ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างของการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความ

ผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา บริษทันวกิจประกนัภยัจาํกดั มหาชน มี

จาํนวนประชากรทั้งหมดของบริษทัจาํนวน 446 คน อา้งอิงจากขอ้มูลประชากรของ

บริษทัในช่วงวนัท่ี 31 กรกฎาคม2554 โดยผูว้ิจยัดาํเนินการส่งแบบสอบถามเพื่อ

รวบรวมขอ้มูลจาํนวนทั้งส้ิน 410 ชุด ซ่ึงผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบกลบัคืนมา 410 ชุด คิด

เป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามท่ีส่งไปทั้ งหมด ซ่ึงผ่านการตรวจสอบความ

น่าเช่ือถือแล้ว และได้มาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้วิธีการสถิติในการวิเคราะห์

ขอ้มูล 
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ตารางที ่1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

ผลการทดสอบ

สมมุตฐิาน 

ค่านัยสําคญั เป็นไปตาม

สมมุตฐิาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมุตฐิาน 

เพศ 0.143  / 

อายุ 0.224  / 

ตาํแหน่ง 0.609  / 

สังกดัฝ่ายของ

พนักงาน 

0.000 /  

อายุงานของพนกังาน 0.103  / 

งานทีม่คุีณภาพ 0.000 /  

การได้รับการยอมรับ 0.000 /  

ความก้าวหน้า 0.000 /  

ความร่วมมอื 0.000 /  

ความสัมพนัธ์ทีด่กีบั

ผู้นํา 

0.000 /  

ความสัมพนัธ์ทีด่กีบั

เพือ่นร่วมงาน 

0.000 /  

ความเป็นอสิระ .012  / 

 

ความแปรปรวนของระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานชายเท่ากับ

พนักงานหญิง และค่าเฉล่ียระดับความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานชายเท่ากับ

พนกังานหญิง (พนกังานชายและพนกังานหญิงมีความผกูพนัต่อองคก์รท่ีไม่แตกต่าง

กนั) เน่ืองจากค่าเฉล่ียของระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานชายและพนกังาน

หญิงมีค่าใกลเ้คียงกนัคือ 2.29 และ 2.37 ตามลาํดบั จึงไดผ้ลต่างของระดบัความผกูพนั

ต่อองค์กรเท่ากบั 2.37-2.29 = 0.08  ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า พนักงานชายและ

พนกังานหญิง มีแนวโนม้ในการตอบแบบสอบถามความผกูพนัต่อองคก์รโดยเฉล่ียจะ

เลือกตอบในระดบัมาก และผลต่างระหวา่งระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน

ชายและพนกังานหญิงอยูใ่นช่วง -0.177 ถึง 0.026 
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  ช่วงอายุท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อค่าเฉล่ียระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร

ไม่แตกต่างกนัเน่ืองจากค่าเฉล่ียของระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของช่วงอายุต่างๆ

ของพกังานมีค่าไม่แตกต่างกันโดยเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของระดับความผูกพนัต่อ

องค์กรของช่วงอายุต่างๆของพนักงานพบว่าช่วงอายุท่ีมีความผูกพนัต่อองค์กรมาก

ท่ีสุดคือ อายุ 51 ปีข้ึนไป โดยมีช่วงความเช่ือมัน่ของระดบัความผกูพนัต่อองคก์รอยู่

ระหวา่ง 1.923 ถึง 2.348 รองลงมาคือ อายุต ํ่ากวา่ 25 ปี อายุ 46 – 50ปี อายุ 36 – 40 ปี 

อายุ41 – 45 ปี อายุ 31 – 35 ปีและอายุ 26 – 30 ปีตามลาํดบั มีแนวโน้มในการตอบ

แบบสอบถามความผกูพนัต่อองคก์รโดยเฉล่ียจะเลือกตอบในระดบั มาก ในทุกช่วง

อาย ุ

ตาํแหน่งท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อค่าเฉล่ียระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร

ไม่แตกต่างกนัเน่ืองจากค่าเฉล่ียระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของตาํแหน่งต่างๆมีค่าไม่

แตกต่างกนัโดยเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของตาํแหน่งต่างๆ

พบว่าตาํแหน่งท่ีมีความผูกพนัต่อองค์กรมากท่ีสุดคือ กรรมการผูอ้าํนวยการ โดยมี

ช่วงความเช่ือมัน่ของระดบัความผูกพนัต่อองค์กรอยู่ระหว่าง 2.00  รองลงมาคือ

ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการ พนักงานบริการ พนักงานระดบั 3 รอง

ผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ พนักงานระดบั 2 ผูช่้วยผูจ้ดัการ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 

พนักงานระดบั 1และตาํแหน่งผูช่้วยผูอ้าํนวยการ ตามลาํดบั โดยมีแนวโน้มในการ

ตอบแบบสอบถามความผกูพนัต่อองคก์รโดยเฉล่ียจะเลือกตอบในระดบั มาก ในทุก

ตาํแหน่งงาน 

  สังกดัฝ่ายของพนกังานท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อค่าเฉล่ียระดบัความ

ผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนัเน่ืองจากค่าเฉล่ียระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของสังกดั

ฝ่ายของพนักงานแตกต่างกนัโดยเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียระดบัความผูกพนัต่อองค์กร

ของสังกดัฝ่ายของพนกังานพบว่าสังกดัฝ่ายของพนกังานท่ีมีความผูกพนัต่อองค์กร

มากท่ีสุดคือ ผูบ้ริหาร โดยมีช่วงความเช่ือมัน่ของระดับความผูกพนัต่อองค์กรอยู่

ระหวา่ง 2.00  รองลงมาคือสังกดัฝ่ายกิจการสาขา และสังกดัฝ่ายท่ีมีความผูกพนัต่อ

องค์กรตํ่าท่ีสุดคือสังกดัฝ่ายพฒันาธุรกิจระหวา่งประเทศ โดยมีแนวโน้มในการตอบ

แบบสอบถามความผกูพนัต่อองคก์รโดยเฉล่ียจะเลือกตอบในระดบั มาก ในทุกสังกดั
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ฝ่าย ยกเวน้ สังกัดฝ่ายพฒันาธุรกิจระหว่างประเทศ,พฒันาธุรกิจ,ระบบขอ้มูลและ

บริหารสินทรัพยท่ี์มีแนวโน้มในการตอบแบบสอบถามความผูกพนัต่อองค์กรโดย

เฉล่ียจะเลือกตอบในระดบั เฉยๆ/ไม่แน่ใจ 

  อายุงานของพนักงานท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อค่าเฉล่ียระดบัความ

ผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนัเน่ืองจากค่าเฉล่ียระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของอายุ

งานของพนกังานต่างๆมีค่าไม่แตกต่างกนัโดยเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียระดบัความผกูพนั

ต่อองค์กรของอายุงานของพนักงานพบว่าอายุงานของพนกังานท่ีมีความผูกพนัต่อ

องคก์รมากท่ีสุดคือ อายุ 30 ปีข้ึนไป โดยมีช่วงความเช่ือมัน่ของระดบัความผกูพนัต่อ

องค์กรอยู่ระหว่าง 1.546 ถึง 2.568รองลงมาคืออายุงาน10 – 15 ปี  และอายุงานของ

พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์รตํ่าท่ีสุดคืออายงุาน 5 – 10 ปี โดยมีแนวโนม้ในการ

ตอบแบบสอบถามความผกูพนัต่อองคก์รโดยเฉล่ียจะเลือกตอบในระดบั มาก ในทุก

อายงุานของพนกังาน 
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ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที ่2  

หัวข้อ 

Correlations 
R 

Square 

ANOVA Coefficients 

Pearson 

Correlation 
Sig. 

F - 

test 
Sig. 

B - 

test 
Sig. 

การได้รับการ

ยอมรับ 
-0.454 0.000 0.207 13.699 0.000 

3.390 0.000 

-0.172 0.000 

ความร่วมมอื -0.449 0.000 0.202 14.258 0.000 
3.214 0.000 

-0.127 0.000 

ความก้าวหน้า -0.432 0.000 0.187 13.973 0.000 
3.490 0.000 

-0.175 0.000 

ความสัมพนัธ์ทีด่ี

กบัผู้นํา 
-0.296 0.000 0.087 6.638 0.000 

3.076 0.000 

-.110 0.000 

ความสัมพนัธ์ทีด่ี

กบัเพือ่นร่วมงาน 
-0.393 0.000 0.154 9.991 0.000 

3.208 0.000 

-0.120 0.000 

ความเป็นอสิระ -0.084 0.044 0.007 2.394 .012 
2.515 0.000 

-0.031 0.088 

งานทีม่คุีณภาพ -0.358 0.000 0.128 9.327 0.000 
-0.175 0.000 

-0.175 0.000 

 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับในระดับความ

คิดเห็นสูงจะมีความผูกพนัต่อองค์กรตํ่า แต่ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัตํ่าคือ 0.454 

ความผกูพนัต่อองคก์รข้ึนกบัพนกังานท่ีไดรั้บการยอมรับ 2.07% จากตาราง ANOVA 

สรุปไดว้า่พนกังานท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัแตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อ

องคก์รท่ีแตกต่างกนัท่ีค่า sig 0.00 สมการความถดถอยซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง

พนกังานท่ีไดรั้บการยอมรับท่ีแตกต่างกนักบัความผูกพนัต่อองค์กร ความผูกพนัต่อ

องคก์ร = 3.390 - 0.172(พนกังานท่ีไดรั้บการยอมรับท่ีแตกต่างกนั) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ปัจจยัดา้นพนกังานท่ีไดรั้บความร่วมมือจากบริษทั

ในระดบัความคิดเห็นสูงจะมีความผกูพนัต่อองคก์รตํ่า แต่ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบั
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ตํ่าคือ 0.449 ความผูกพนัต่อองค์กรข้ึนกบัพนักงานท่ีได้รับความร่วมมือจากบริษทั 

2.02% จากตาราง ANOVA สรุปไดว้่าพนักงานท่ีได้รับความร่วมมือจากบริษทัใน

ระดบัแตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนัท่ีค่า sig 0.00 สมการ

ความถดถอยซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานท่ีไดรั้บความร่วมมือจากบริษทัท่ี

แตกต่างกนั กบั ความผกูพนัต่อองคก์ร 

 ความผูกพนัต่อองค์กร = 3.214 - 0.127(พนกังานท่ีไดรั้บความร่วมมือจาก

บริษทัท่ีแตกต่างกนั) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหปั้จจยัดา้นความกา้วหนา้ในระดบัความ

คิดเห็นสูงจะมีความผูกพนัต่อองค์กรตํ่า แต่ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัตํ่าคือ 0.432 

ความผูกพนัต่อองค์กรข้ึนกับพนักงานท่ีได้รับโอกาสก้าวหน้า 1.87% จากตาราง 

ANOVA สรุปไดว้่าพนกังานท่ีไดรั้บโอกาสกา้วหนา้ในระดบัแตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อ

ความผูกพนัต่อองค์กรท่ีแตกต่างกนัท่ีค่า sig 0.00  สมการความถดถอยซ่ึงแสดง

ความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังานท่ีไดรั้บโอกาสกา้วหนา้ท่ีแตกต่างกนักบัความผกูพนั

ต่อองคก์ร ความผกูพนัต่อองคก์ร = 3.490 - 0.175(พนกังานท่ีไดรั้บโอกาสกา้วหนา้ท่ี

แตกต่างกนั) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ปัจจยัดา้นพนกังานท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูน้าํใน

ระดบัความคิดเห็นสูงจะมีความผูกพนัต่อองค์กรตํ่า แต่ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัตํ่า

คือ 0.296 ความผูกพนัต่อองค์กรข้ึนกบัพนกังานท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูน้าํ 0.87% 

จากตาราง ANOVA สรุปไดว้า่พนกังานท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูน้าํในระดบัแตกต่าง

กนัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนัท่ีค่า sig 0.00  สมการความถดถอย

ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูน้าํกบัความผกูพนั

ต่อองคก์ร ความผูกพนัต่อองคก์ร = 3.076 - 0.11(พนกังานท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั

ผูน้าํแตกต่างกนั)  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ปัจจยัด้านพนักงานท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อน

ร่วมงานในระดบัความคิดเห็นสูงจะมีความผกูพนัต่อองคก์รตํ่า แต่ความสัมพนัธ์อยูใ่น

ระดับตํ่าคือ 0.393 ความผูกพนัต่อองค์กรข้ึนกับพนักงานท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกับ

เพื่อนร่วมงาน 1.54% จากตารางสรุปได้ว่าพนักงานท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อน

ร่วมงานในระดบัแตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรท่ีแตกต่างกนั  ความ
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ถดถอยซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน

กบัความผูกพนัต่อองค์กร ความผูกพนัต่อองค์กร = 3.208 - 0.12(พนักงานท่ีมี

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงานแตกต่างกนั) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ปัจจยัดา้นงานท่ีมีคุณภาพในระดบัความคิดเห็นสูง

จะมีความผกูพนัต่อองคก์รตํ่า แต่ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัตํ่าคือ 0.084 ความผูกพนั

ต่อองคก์รข้ึนกบัพนกังานท่ีมีงานท่ีมีคุณภาพ 0.07% จากตารางสรุปไดว้า่พนกังานท่ีมี

ความอิสระในการทาํงานในระดับแตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรท่ี

แตกต่างกนั สมการความถดถอยซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานท่ีมีความ

อิสระในการทาํงานแตกต่างกนักบัความผูกพนัต่อองค์กร ความผูกพนัต่อองค์กร = 

2.515 - 0.031(พนกังานท่ีมีความอิสระในการทาํงานแตกต่างกนั) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ปัจจัยด้านงานท่ีมีคุณภาพในระดับความ

คิดเห็นสูงจะมีความผูกพนัต่อองค์กรตํ่า แต่ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัตํ่าคือ 

0.358 ความผูกพนัต่อองค์กรข้ึนกับพนักงานท่ีมีงานท่ีมีคุณภาพ 1.28% จาก

ตาราง ANOVA สรุปไดว้่าพนกังานท่ีมีงานท่ีมีคุณภาพในระดบัแตกต่างกนัท่ี

ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนัท่ีค่า sig 0.00 สมการความถดถอย

ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานท่ีมีงานท่ีมีคุณภาพแตกต่างกันกับ

ความผกูพนัต่อองคก์ร ความผกูพนัต่อองคก์ร = 3.498-0.175 (พนกังานท่ีมีงานท่ี

มีคุณภาพแตกต่างกนั)  
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กรอบความคิดใหม่ 

 

 
 

 จากกรอบแนวคิดใหม่จากการปรับปรุงตามผลการวิจยั สามารถอธิบาย

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามไดต้ามสมมติฐานดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความสัมพนัธ์ต่อระดบั

ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานแตกต่างกนั 

จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น

สังกัดฝ่ายของพนักงานมีอิทธิพลต่อความสัมพนัธ์ของความผูกพนัต่อองค์กรของ

พนักงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีตัวแปรด้านเพศ, อายุ, 

ต ําแหน่งงาน และอายุงานไม่ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติต่อ

ความสัมพนัธ์ของความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังาน จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ใน

ส่วนของปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นสังกดัฝ่ายของพนกังาน และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 

ในดา้นเพศ, อาย,ุ ตาํแหน่งงาน และอายงุานของพนกังาน 
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สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นองค์กรและลกัษณะงานส่งผลต่อความสัมพนัธ์ต่อ

ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานแตกต่างกนั 

จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ปัจจยัดา้นองคก์รและ

ลกัษณะงาน ดา้นงานท่ีมีคุณภาพ, ดา้นความร่วมมือ, ดา้นการไดรั้บการยอมรับ, ดา้น

ความก้าวหน้า, ด้านความสัมพนัธ์ท่ีดีกับผูน้ํา และด้านความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อน

ร่วมงาน มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ในขณะท่ีปัจจยัดา้นองคก์รและลกัษณะงานดา้นความเป็นอิสระไม่มีความ

แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติต่อความสัมพนัธ์ของความผูกพนัต่อองคก์ร ดงันั้น

จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ในดา้นงานท่ีมีคุณภาพ, ดา้นความร่วมมือ, ดา้นการไดรั้บ

การยอมรับ, ดา้นความกา้วหนา้, ดา้นความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูน้าํ และดา้นความสัมพนัธ์

ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 ในดา้นความเป็นอิสระ 

สรุปผลการวจัิย 

จากผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 410 คน มีความคิดเห็นท่ีสูงท่ีสุด

คือ ระดบัความคิดเห็นท่ี 8 ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน ระดบัความ

คิดเห็นท่ี 7 ไดแ้ก่ ดา้นงานท่ีมีคุณภาพ, ดา้นความกา้วหนา้, ดา้นความร่วมมือ และดา้น

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูน้าํ และระดบัความคิดเห็นท่ีตํ่าท่ีสุด คือ ระดบัความคิดเห็นท่ี 6 

ไดแ้ก่ ดา้นการไดรั้บการยอมรับ และดา้นความเป็นอิสระ 

ระดับความผูกพนัต่อองค์กรระหว่างพนักงานชายและพนักงานหญิงไม่

แตกต่างกนั โดยมีแนวโนม้เลือกตอบในระดบัมาก คือ -0.177 ถึง 0.026 

ช่วงอายุท่ีแตกต่างกันของพนักงานพบว่า พนักงานท่ีมีอายุ 51 ปีข้ึนไป มี

ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รมากท่ีสุด คือ 1.923 ถึง 2.348 

ตาํแหน่งของพนักงานพบว่า ตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการ มีระดบัความ

ผกูพนัต่อองคก์รมากท่ีสุด คือ 2.00 และในทุกตาํแหน่งงานมีการตอบแบบสอบถาม

โดยเฉล่ียจะเลือกตอบในระดบัมาก 

สังกัดฝ่ายของพนักงานพบว่า สังกัดฝ่ายบริหาร มีระดับความผูกพนัต่อ

องคก์รมากท่ีสุด คือ 2.00 
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ดา้นอายุงานของพนกังานท่ีต่างกนั พบว่า พนกังานท่ีมีอายุงานตั้งแต่ 30 ปีข้ึนไป มี

ระดบัความผูกพนัต่อองค์กรมากท่ีสุด คือ 1.546 ถึง 2.568 และในทุกอายุงานของ

พนกังานทุกคนมีการตอบแบบสอบถามโดยเฉล่ียจะเลือกตอบในระดบัมาก 

อภิปรายผลการวจัิย 

ปัจจุบนัเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก 

โดยปัจจยัท่ีทาํใหพ้นกังานมีความผกูพนั มีดงัต่อไปน้ี 

1. ลกัษณะส่วนบุคคล โดยพนกังานหญิง สภาพภาพสมรส ระดบัการศึกษา

ไม่สูงมาก อายมุาก ทาํงานมาเป็นระยะเวลาพอสมควร ไดรั้บค่าจ่างสูงและมีแรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธ์ิสูง จะมีระดบัความผูกพนัสูง อย่างไรก็ดีผลการวิจยัยงัไม่สอดคล้องไป

ในทางเดียวกนัทั้งหมด เพราะในองคก์รท่ีต่างกนั ความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนั

กบัปัจจยัส่วนบุคคลอาจะแตกต่างกนัได ้

2. ลกัษณะงาน ขอ้สรุปเก่ียวกบัลกัษณะงานกบัความผูกพนัค่อนขา้งชดัเจน

วา่ งานท่ีมีความหลากหลาย งานท่ีมีความสําคญั งานท่ีทา้ทาย งานท่ีมีโอกาสกา้วหนา้ 

และการมีอิสระในการทาํงานเป็นลกัษณะงานท่ีทาํใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัสูง 

3. ลกัษณะขององค์กร พนักงานในองค์กรท่ีมีการกระจายอาํนาจและเปิด

โอกาสให้มีส่วนร่วม จะมีความผูกพนัในระดับสูงการรับรู้ พนักงานจะเกิดความ

ผูกพนัถ้าได้รับในส่ิงท่ีคาดหวงั และรู้สึกว่าตนเองมีความสําคญัและได้รับความ

ยติุธรรมในการทาํงาน 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

ในการสร้างความผกูพนัของพนกังานนั้นไม่สามารถบอกไดว้า่วิธีการใดเป็น

วิธีท่ีดีท่ีสุด เหมาะกบัองค์กรมากท่ีสุด เพราะในแต่ละองค์กรนั้นมีความแตกต่างกนั

ไป หากองคก์รสามารถช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตของพนกังานซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัตวั

หน่ึงท่ีมีผลต่อความผูกพนัของพนกังานต่อองค์กร ท่ีจะแสดงให้พนกังานในองค์กร

ได้เห็นว่าองค์กรยงัให้ความสําคญัและไม่ทอดทิ้ง พร้อมท่ีจะดูแลพนักงานในด้าน

กายภาพ และดา้นจิตใจ นอกจากประโยชน์ของการสร้างองคก์รให้มีความสุขน้ีแลว้ 

ยงัจะทาํให้พนกังานมีความสุข รู้สึกถึงความมัน่คงในอาชีพ และรู้สึกว่าตนเองเป็น
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ส่วนหน่ึง มีความสําคญัต่อองคก์ร ซ่ึงถือเป็นตวัแปรสําคญัในการเกิดความผูกพนัต่อ

องคก์ร เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน มีแรงจูงในการทาํงาน และรู้จกัเรียนรู้ท่ี

จะบาํเพญ็ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว องคก์รไปจนถึงระดบัชุมชน 

 อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถท่ีจะสร้างความผูกพนัของพนักงานไดเ้พียงชั่ว

ระยะเวลาขา้มคืน หรือเพียงดาํเนินตามกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ความผูกพนัของ

พนกังานจะเกิดข้ึนไดจ้ากการร่วม ร่วมใจของคนทั้งองค์กร มิใช่เพียงคนกลุ่มใดกลุ่ม

หน่ึงเท่านั้น  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรในด้านอ่ืนๆท่ี

ทนัสมยัและเหมาะกบัองคก์รในปัจจุบนั 

ควรมีการศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน ในแต่ละบริษทัซ่ึงมี

ความแตกต่างกนัในเร่ืองของนโยบายบริหาร ซ่ึงผลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

นั้นๆในการดาํเนินนโยบายดา้นบุคลากร 

เอกสารอ้างองิ 

เกศรา รักชาติ. ผกูใจเพ่ือผกูพัน (Employee Engagement).Productivity World, 

พฤศจิกายน –ธนัวาคม 2550 

สันติชยั อินทรอ่อน. ความผกูพนัของพนกังาน : วารสารทรัพยากรมนุษย,์ 2550 

อวยพร ประพฤทธ์ิธรรม. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของวทิยาจารยใ์น

วทิยาลยัพยาบาลภาคเหนือ.” วทิยานิพนธ์ปริญญาสังคมวิทยาและ

มานุษยวทิยามหาบณัฑิต, คณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา,  

มหาวทิยาธรรมศาสตร์,2537. 

อุไร ทะนนท ์“ความผกูพนัของนกัศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์.”วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต,

สาขาการบริหารการศึกษา,คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 

2536. 



56 

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

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย 

(FACTORS AFFECTING THE CONSUMPTION OF 

PLATOO THAI BURGER) 

วรัญญา แจ่มศรี1  ผศ.ดร.อิทธิกร ขาํเดช2 

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

    บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีแตกต่างกนัทางดา้นประชากรศาสตร์, พฤติกรรมการ

รับประทานอาหาร และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลกับการตัดสินใจ

บริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่แบบสอบถาม ซ่ึงเก็บจากผูบ้ริโภค

ท่ีมาซ้ือเบอร์เกอร์ปลาทูไทย ณ จุดขาย ได้แก่ ร้านอาหารคุณเป๋า ดอนหอยหลอด, 

ตลาดนํ้ าอมัพวา, งานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง และ งานโอทอปซิต้ี 

ณ ศูนยแ์สดงสินคา้ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน – 

ธนัวาคม 2555 จาํนวน 400 ตวัอยา่ง จากกลุ่มตวัอยา่งใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.7 

และเพศชาย ร้อยละ 29.3 ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ 21-30 ปี อยูใ่นสถานภาพโสด มี

การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา มีรายได้ต่อเดือน

ตั้งแต่ 10,001-15,000 บาท นิยมรับประทานอาหารฟาสตฟ์ู๊ ดประเภทแฮมเบอร์เกอร์ 

มากท่ีสุด โดยร้านอาหารฟาสตฟ์ู๊ ดท่ีนิยมคือ ร้านKFC และบริโภคอาหารฟาสต์ฟู๊ ด

เดือนละ 2-3 คร้ัง เพราะสะดวกรวดเร็ว โดยตดัสินใจบริโภคดว้ยตนเอง กลุ่มตวัอยา่ง

บริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย นานๆคร้ัง ส่วนใหญ่ซ้ือจากร้านอาหารคุณเป๋า และ

ปริมาณการซ้ืออยูท่ี่คร้ังละ 2 ช้ิน เพราะช่ืนชอบรสชาติของอาหาร ส่วนใหญ่รู้จกัเบอร์

เกอร์ปลาทูไทยจากคาํแนะนาํของเพื่อนและคนรู้จกั สําหรับปัจจยัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาด ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทั้ง 4 ในระดบัความสาํคญัมาก  

    
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ, อายุ, การศึกษา, 

อาชีพ และสถานภาพท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทู

ไทย ในขณะท่ีพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจ

บริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย สําหรับปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย คือปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

คําสําคัญ:   เบอร์เกอร์, ปลาทู, ฟาสตฟ์ู๊ ด 

    Abstract 

The objectives of the study of factors affecting the consumption of Platoo 

Thai Burger were to study factors: Demography, Consumer Behavior and The 

Marketing Mix that affecting the consumption of Platoo Thai Burger. The 

information were collected by questionnaires from 400 samples of consumers at the 

points of sale include KUNPAO Restaurant, Amphawa Floating Market, Platoo 

Festival and OTOP Exhibition at Challenger Hall, Impact Arena, Muang Thong 

Thani from November to December 2012. Most Samples were females at 70.7 

percents and males 29.3 percents, in the age of 21 - 30 years old, and most of them 

were single. They mostly were students, and their education was mostly bachelor’s 

degree. Their income is around 10,001-20,000 baht per month. Their most favorite 

fast-food were hamburger, and KFC was the popular fast-food restaurant. They 

consume fast-food 2-3 times a month because of the convenient and making 

decision to have fast-food by themselves. Platoo Thai Burger was consumed 

infrequently. They mostly bought from KUNPAO Restaurant with 2 pieces of 

burger for the reason of a taste of food. Most of the consumers knew Platoo Thai 

Burger by the recommend or word of mouth. Consumers focus that the marketing 

mix (4Ps); Product, Price, Place and Promotion were important. The results of 

hypothesis testing were Demographics e.g. gender, age, education, career, income 

and marriage status did not affect the consumption of Platoo Thai Burger, while 
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their consumption behavior did. On the marketing mixs, factor of promotion was 

associated with consumption of Platoo Thai Burger. 

KEYWORD:  BURGER, PLATOO, FAST FOOD 

1. บทนํา 

อาหาร คือส่ิงท่ีรับประทานเขา้ไปแลว้ทาํให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยให้

ร่างกายเจริญเติบโต ใหพ้ลงังาน และสร้างภูมิคุม้กนัให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิ

ตา้นทานต่อโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ ทาํให้ไม่เจ็บป่วยง่าย ช่วยทาํให้การทาํงานของอวยัวะ

ภายในร่างกายทาํงานเป็นปกติ อาหาร จึงเป็นปัจจัยท่ีสําคัญของมนุษย์ ในการ

ดาํรงชีวิตให้อยู่รอด และนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงการบริโภคอาหารของ

มนุษย์นั้นจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะวฒันธรรมของแต่ละสังคม แต่ด้วย

ลกัษณะการใชชี้วิตประจาํวนัของคนในปัจจุบนัท่ีรีบเร่ง และตอ้งแข่งขนักบัเวลา ทาํ

ให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารนั้นเปล่ียนไป รวมทั้งวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มามี

บทบาทมากข้ึน อาหารประเภทจานด่วน หรือ อาหารฟาสต์ฟู๊ ด (Fast Food) จึงมี

บทบาทสาํคญัในการตดัสินใจบริโภคของมนุษย ์

อาหารจานด่วน หรือ อาหารฟาสตฟ์ู๊ ด (Fast Food) เป็นอาหารท่ีมีการเตรียม

ข้ึนมาจาํหน่ายแก่ผูบ้ริโภคเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ประหยดัเวลา สามารถ

รับประทานไดท้นัที เช่น แฮมเบอร์เกอร์ สเตก็ แซนด์วิช พิชซ่า ไก่ทอด ไส้กรอก เป็น

ตน้ซ่ึงเหมาะกบัสภาพการดาํรงชีวิตในปัจจุบนั เราจะเห็นไดว้า่ ร้านอาหารประเภทน้ี

เจริญเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็วมาก หาง่าย และมีอยู่ทัว่ไป จึงไม่ใช่เร่ืองยาก ท่ีอาหาร

ประเภทน้ีจะเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวติประจาํวนัของบุคคลทัว่ไป และไม่ใช่เพียงแต่

เฉพาะในเมืองเท่านั้น แมก้ระทัง่ในต่างจงัหวดั อาหารประเภทน้ีก็ยงัมีอิทธิพลต่อ

ผูบ้ริโภค อนัเน่ืองมาจากค่านิยมของสังคมเมือง 

อย่างไรก็ตาม ก็ยงัมีผลการวิจัยจากหลายๆหน่วยงาน ท่ีออกมายืนยนัว่า

อาหารอาหารจานด่วน หรือ อาหารฟาสต์ฟู๊ ด (Fast Food) นั้นเป็นอาหารท่ีไม่มี

ประโยชน์ ขาดคุณค่าทางโภชนาการ เป็นอาหารขยะ (Junk Food) เป็นสาเหตุของ

โรคภยัไขเ้จ็บมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ เส้นเลือดท่ีไปเล้ียงหัวใจตีบหรือเป็น
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โรคกลา้มเน้ือหวัใจตาย ไขมนัอุดตนั หรือโรคอว้น ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัจาํนวนผูป่้วยใน

โรคดงักล่าว ท่ีเพิ่มปริมาณข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดว้ยขอ้มูลดงักล่าว ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิด

ความต่ืนตวั และมีความตอ้งการท่ีจะใส่ใจสุขภาพมากข้ึน มีความตอ้งการท่ีจะบริโภค

อาหารสุขภาพ ท่ีใหป้ระโยชน์ และคุณค่าต่อร่างกายมากข้ึน 

เบอร์เกอร์ปลาทูไทย เป็นแฮมเบอร์เกอร์ ท่ีมีไส้ท่ีทาํจากเน้ือปลาทูไทย ไม่ใช่

หมู ไก่ หรือเน้ือ เหมือนแฮมเบอร์เกอร์ทัว่ๆไป เบอร์เกอร์ปลาทูไทย เป็นผลิตภณัฑ์ท่ี

ผสมผสานของรสชาติของอาหารท่ีคนไทยคุน้เคย ในรูปแบบสากล ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบั

วิถีชีวิตของคนไทย กบัรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคสมยัปัจจุบนั อีกทั้งปลาทูไทยนั้นมี

คุณค่าทางอาหารมากมาย กองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข รับรอง

ว่า ปลาทูไทย มีกรดอะมิโนท่ีจาํเป็นต่อร่างกายสูงกว่าปลาชนิดอ่ืนๆแทบทั้งส้ิน 

โดยเฉพาะ ไลซีน ทีโอนีน ซ่ึงจาํเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็ก อีกทั้งยงัมี โปรตีน 

แคลเซียม โอเมกา3 และวติามินต่างๆ 

เบอร์เกอร์ปลาทูไทย นั้น ยงัดูเหมือนเป็นผลิตภณัฑ์นอ้งใหม่ในตลาดอาหาร

ประเภทอาหารจานด่วน หรือ อาหารฟาสตฟ์ู๊ ด (Fast Food) ซ่ึงมีคู่แข่งอยูเ่ป็นจาํนวน

มาก และลว้นแต่เป็นคู่แข่งขนัท่ีมีความแข็งแรงทางดา้นการตลาด ไม่วา่จะเป็น KFC, 

Mc Donald, Chester Grill ฯลฯ ผูว้จิยัจึงมีความประสงคท่ี์จะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีไปใช้

ประโยชน์ในการศึกษา และนําไปพฒันาปรับปรุงในธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุดต่อไป   

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ดงัน้ีคือ 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ, อายุ,สถานภาพ, การศึกษา, 

อาชีพ และรายไดท่ี้มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทยของผูบ้ริโภค 

2. เพื่อศึกษาของพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทยของผูบ้ริโภค 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทยของผูบ้ริโภค 
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สมมติฐานการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยักาํหนดสมมติฐานการวจิยัในการศึกษา ดงัน้ี 

1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ, อายุ,สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ 

และรายได้ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทยของ

ผูบ้ริโภค 

2. พฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูบ้ริโภคท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจ

บริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทยของผูบ้ริโภค 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจบริโภคเบอร์

เกอร์ปลาทูไทยของผูบ้ริโภค 

ขอบเขตการวจัิย 

การวจิยัน้ี ผูว้จิยักาํหนดขอบเขตในการศึกษา ดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นประชากร ผูว้ิจยัทาํการศึกษากลุ่มลูกคา้ท่ีมาซ้ือเบอร์เกอร์ปลาทู

ไทย ณ จุดขาย ในช่วงเวลาการทาํวจิยั 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา ในการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัทาํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ 

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งครอบคลุมกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการบริโภคเบอร์

เกอร์ปลาทูไทย 

3. ช่วงเวลาในการศึกษาการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาอิสระ ผู ้วิจ ัยกําหนด

ระยะเวลาในการศึกษาวจิยัตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดทา้ยการศึกษา

อิสระ ตลอดจนองคร์วมของเน้ือหาและรูปเล่มเป็นระยะเวลา 120 วนั 
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กรอบความคิดในการวจัิย (Frame Work) 

    ตวัแปรตน้ (Independent Variables)        ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 เพศ   อาย ุ

 การศึกษา  อาชีพ        รายได ้

 

การตดัสินใจบริโภค 

เบอร์เกอร์ปลาทูไทย 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 ดา้นผลิตภณัฑ์ 

 ดา้นราคา 

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

พฤตกิรรมการรับประทานอาหาร 

 อาหารฟาสตฟ์ู๊ ดท่ีช่ืนชอบ 

 ร้านอาหารฟาสตฟ์ู๊ ดท่ีนิยมใชบ้ริการ 

 ความถ่ีในการรับประทานอาหารฟาสตฟ์ู๊ ด 

 เหตุผลในการรับประทานอาหารฟาสตฟ์ู๊ ด 

 ผูมี้ส่วนร่วมในการเลือกบริโภค 

 ความถ่ีในการรับประทานเบอร์เกอร์ปลาทู 

 สถานท่ีซ้ือเบอร์เกอร์ปลาทูไทย 

 ปริมาณในการซ้ือเบอร์เกอร์ปลาทู 

 เหตุผลในการรับประทานเบอร์เกอร์ปลาทู 

 แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

การศึกษาในคร้ังน้ีจะให้ประโยชน์ในการศึกษา และสามารถนาํขอ้มูลท่ีได้

ไปพฒันาปรับปรุงในธุรกิจ เพื่อเป็นเคร่ืองมือประกอบการตดัสินใจ ในการพฒันา

ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทางดา้นการตลาดใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายประเภทต่างๆเพิ่ม

มากข้ึน รวมทั้งนําไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และสามารถตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด 

2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวมหลกัการ และทฤษฎีท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งไดต้ามลาํดบัหวัขอ้ ต่อไปน้ี 

1. แนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก

ของบุคคลแต่ละบุคคลในการคน้หา การเลือกซ้ือ การใช ้การประเมินผล หรือจดัการ

กบัสินคา้และบริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ตนเองได้ ซ่ึงเหตุผลท่ีคุณจาํเป็นตอ้งศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพราะพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคมีผลต่อความสําเร็จของธุรกิจ ดงันั้นการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะทาํให้

คุณสามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคและ

ความสามารถในการค้นหาทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินค้าของ

ผูบ้ริโภคในสังคมได้ถูกตอ้งและสอดคล้องกบัความสามารถในการตอบสนองของ

ธุรกิจมากยิ่งข้ึน ท่ีสําคญัจะช่วยในการพฒันาตลาดและพฒันาผลิตภณัฑ์ของคุณให้ดี

ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (นที บุญพราหมณ์, 2546) 

รูปแบบของพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

นกัการตลาดมองการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเหมือนกบัการตดัสินใจเพื่อ

แกปั้ญหา เป็นพฤติกรรมท่ีมีเหตุมีผลเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

บางอยา่งผูซ้ื้อให้ความสําคญัในการซ้ือนอ้ยมากเพราะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีคุน้เคย เคยซ้ือ
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บ่อย ๆ ราคาไม่แพง ความเส่ียงแทบจะไม่มี ดงันั้น การตดัสินใจซ้ือจึงสามารถกระทาํ

ไดอ้ยา่งรวดเร็วซ่ึงนกัการตลาดเรียกการซ้ือลกัษณะน้ีวา่ การซ้ือท่ีใชค้วามพยายามใน

การซ้ือนอ้ย หรือ Low-Involvement Purchases แต่การซ้ือผลิตภณัฑ์บางอยา่งผูซ้ื้อให้

ความสําคญัในการซ้ือมาก เพราะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่คุน้เคย หรือไม่เคยซ้ือ ราคาแพง

และมีความเส่ียงสูง ดังนั้ นก่อนตัดสินใจซ้ือจาํเป็นจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม การ

ตดัสินใจจึงต้องใช้ความพยายามสูง ใช้เวลามาก และมีขั้นตอนสลับซับซ้อน ซ่ึง

นกัการตลาดเรียกการซ้ือลกัษณะน้ีว่า การซ้ือท่ีใชค้วามพยายามในการซ้ือสูง (High-

Involvement Purchases) (Lamb et al., 1992: 80) 

2. แนวคิดการตดัสินใจซ้ือ 

การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง

จากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของ

สินคา้และบริการอยู่เสมอในชีวิตประจาํวนั โดยท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินค้าหรือ

บริการตามขอ้มูลและขอ้จาํกดัของสถานการณ์ ซ่ึงถา้นกัการตลาดสามารถทาํความ

เขา้ใจและเขา้ถึงจิตใจของผูบ้ริโภค การกระจายสินคา้และสร้างความยอมรับของ

ผูบ้ริโภคก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (Watson อา้งถึงใน ฉตัยาพร เสมอใจ และมทันียา 

สมมิ, 2545: 23)  

3. แนวความคิดส่วนประสมการตลาด 

ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ท่ีกิจการ

จะตอ้งใชร่้วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย หมายถึง ความเก่ียวขอ้ง

กนัของ4 ส่วน คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย ระบบการจดัจาํหน่าย การส่งเสริม

การตลาดถือว่าเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจสามารถควบคุมไดต้อ้งใชร่้วมกนั

ทั้ง 4 อยา่ง วตัถุประสงคท่ี์ใชเ้พื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ (ตลาดเป้าหมาย) ให้

ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ซ่ึงประกอบดว้ย ตวัสินคา้ ราคา การจดัจาํหน่าย การแจกจ่าย

ตวัสินคา้และส่งเสริมการตลาด (Boone & Kurtz, 1989: 9) 
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4. อาหารจารด่วนหรือฟาสตฟ์ู๊ ด 

อาหารจานด่วน หรือ ฟาสตฟ์ู๊ ด เป็นคาํจาํกดัความของอาหารท่ีสามารถเตรียม

และปรุงไดอ้ย่างรวดเร็วมาก ขณะท่ีอาหารม้ือใดๆ ก็ตามท่ีใช้เวลาในการเตรียมและ

ปรุงสั้ นก็อาจจดัว่าเป็นอาหารจานด่วน แต่ความจริงแล้วมกัหมายความถึงเฉพาะ

อาหารท่ีขายในร้านอาหารท่ีใชว้ตัถุดิบคุณภาพตํ่า และใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในรูปหีบห่อ

ท่ีสามารถนาํออกไปรับประทานขา้งนอกได ้

5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

สุพรรณณิการ์ เหมือนสน (2543)  ไดท้าํการการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค

อาหารฟาสต์ฟู้ ดส์ของนักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัเอกชน  และเพื่อศึกษา

ปัจจยัทางการตลาดท่ีนักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเอกชนใช้ประกอบการ

พิจารณาเลือกบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ ดส์ประชากรเป็นนักศึกษาปริญญาตรีใน

มหาวิทยาลยัเอกชน ท่ีมีนักศึกษาประจาํปี 2543 มากท่ีสุด 5 ลาํดบัแรกในเขต

กรุงเทพมหานคร (สํานักกิจการสถาบนัศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลยั) ได้แก่ 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั มหาวทิยาลยั

ศรีปทุม และมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ใช้วิธีการเลือกสุ่มตวัอย่างโดยการกาํหนด

โควตา และใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ ทาํการสุ่มตวัอย่างจากมหาวิทยาลยัทั้ง 5 

แห่ง แห่งละ 60 คน รวมทั้งหมด 300 คน ทาํการเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรม SPSS เพื่อคาํนวณค่าร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ียและค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษาทุกเคยบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ ดส์ นิยม

บริโภคพิซซ่ามากท่ีสุด ตราสินคา้ของอาหารฟาสตฟ์ู้ ดส์ท่ีนิยมบริโภคบ่อยเป็นอนัดบั

ท่ี 1 คือ แมคโดนลั อนัดบัท่ี 2 คือ เคเอฟซี และอนัดบัท่ี 3 คือ ฟิซซ่า ฮทั ส่วนใหญ่

รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ ดส์กบัเพื่อน บริโภคอาหารฟาสฟู้ ดส์ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ 

ในช่วงวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ บริโภคเป็นอาหารว่างระหว่างม้ือเท่ียงกับม้ือเย็น มี

งบประมาณในการบริโภคคร้ังละ 100 บาทข้ึนไป นิยมบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ ดส์ท่ี

ร้านซ่ึงตั้งในศูนยก์ารคา้ มีเหตุผลในการบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ ดส์เพราะ ความสะดวก

รวดเร็วในการรับประทาน ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลของอาหารฟาสตฟ์ู้ ดส์ ดว้ยตนเอง

เป็นอนัดบัท่ี 1 จากโทรทศัน์เป็นอนัดบัท่ี 2 และจากเพื่อนเป็นอนัดบัท่ี 3 ปัจจยัทาง
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การตลาดท่ีนกัศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเอกชน ใช้ประกอบการพิจารณาเลือก

บริโภคฟาสต์ฟูดส์พบว่า โดยภาพรวมแล้วนักศึกษาปริญญาตรีให้ความสําคญักบั

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการ

ส่งเสริมการขาย ในระดบัความสาํคญัมาก   

3. วธีิการดําเนินการวจัิย 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทยในคร้ังน้ี 

ผูว้จิยัเลือกใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึง

เป็นผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือเบอร์เกอร์ปลาทูไทย ณ จุดขาย จาํนวน 400 ราย ตามวิธีการ

ดาํเนินการวจิยัท่ีครอบคลุมรายละเอียดต่างๆดงัต่อไปน้ี 

ข้อมูลทีใ่ช้วจัิย 

แหล่งขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยขอ้มูลปฐมภูมิเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้าก

ขอ้มูลท่ีเก่ียวรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่าง ด้วยการใช้แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 400 รายในช่วงระหวา่งเดือนพฤศจิกายนถึงธนัวาคม 2555 และขอ้มูลทุติยภูมิ

ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรมจากหนงัสือ ตาํราเรียน วิทยานิพนธ์ รายงาน

การวจิยัหรือการศึกษาคน้ควา้อิสระ และบทความหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ี ซ่ึง

ประกอบด้วย กลุ่มคาํถามแบบปลายปิดทั้ งหมดแยกกลุ่มออกเป็น 4 ส่วน 

ประกอบดว้ย 

ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได้ต่อเดือน  

และสถานภาพการสมรส ซ่ึงเป็นกลุ่มคาํถามท่ีมีหลายตวัเลือกให้เลือกตอบเพียง

ตวัเลือกเดียว มี 6 ขอ้ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ ด และเบอร์เกอร์ปลาทูไทย ได้แก่ 

ประเภทของอาหารฟาสตฟ์ู้ ดท่ีช่ืนชอบ ร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ ดท่ีช่ืนชอบ ความถ่ีในการ

บริโภค เหตุผล บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ สถานท่ีซ้ือ ปริมาณในการซ้ือ และ 
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แหล่งท่ีไดรั้บขอ้มูล ซ่ึงเป็นกลุ่มคาํถามท่ีมีหลายตวัเลือกให้เลือกตอบเพียงตวัเลือก

เดียว มี 10 ขอ้ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่  สินคา้  ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย  

และการส่งเสริมการตลาด  ซ่ึงเป็นกลุ่มคาํถามท่ีใหแ้สดงความคิดเห็นแบบมาตราส่วน

ประเมินค่า (Rating Scale) ท่ีทาํการแบ่งระดบัความสาํคญัออกเป็น 10 ระดบั มี 18 ขอ้ 

การตดัสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย ได้แก่ความสุขท่ีได้ตดัสินใจซ้ือ 

การตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ความเช่ือมัน่, ความพึงพอใจในการซ้ือ, 

การบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย และการบริการของพนกังานเบอร์เกอร์ปลาทูไทย ซ่ึง

เป็นกลุ่มคาํถามท่ีให้แสดงความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ท่ี

ทาํการแบ่งระดบัความสาํคญัออกเป็น 10 ระดบั มี 5 ขอ้ 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา สําหรับปัจจยัส่วนบุคคลในส่วนท่ี 1 และ

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ในส่วนท่ี 2 ของแบบสอบถามใชส้ถิติการแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) ในรูปร้อยละ (Percentage) 

การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  การตดัสินใจซ้ือ ในส่วนท่ี 3 

และ 4 ของแบบสอบถามใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ในรูปค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ประกอบกนั ซ่ึงแบ่งระดบั

ความคิดเห็นออกเป็น 11 ช่วง  

การทดสอบสมมติฐานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์

กบัการตดัสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ ปลาทูไทย ใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 

(t-test) และ (f-test) โดยสถิติ t-test ใช้ในกรณีท่ีมีตวัแปร 2 ตวั ไดแ้ก่ เพศ และ 

สถานภาพ และสถิติ f-test ใช้ในการทดสอบนัยสําคญัของความแตกต่างระหว่าง

ความแปรปรวนมากกวา่ 2 กลุ่ม คือ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้และทาํการสรุปผล

สมมติฐานวา่ ยอมรับ หรือปฏิเสธ ท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

ดา้นพฤติการรมการบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ ดและเบอร์เกอร์ปลาทูไทยใชส้ถิติ 

f-test ในการทดสอบนยัสําคญัของความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนมากกว่า 2 

กลุ่ม และทาํการสรุปผลสมมติฐานวา่ ยอมรับ หรือปฏิเสธ ท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 
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ด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์คือ สถิติ MRA ในการทดสอบความสัมพนัธ์ และทาํการสรุปผล

สมมติฐานวา่ ยอมรับ หรือปฏิเสธ ท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.7 และเป็นเพศชาย จาํนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 

29.3 ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ 21-30 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็น

นกัเรียนนกัศึกษา มีรายไดต่้อเดือน 10,000-15,000 บาท อยูใ่นสถานภาพโสดขอ้มูล

ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ ด และเบอร์เกอร์ปลาทูไทย พบว่ากลุ่ม

ประชากรส่วนใหญ่นิยมรับประทานอาหารฟาสต์ฟู๊ ดประเภทแฮมเบอร์เกอร์ ร้าน

อาหารฟาสต์ฟู๊ ดท่ีนิยมใช้บริการคือร้าน KFC บริโภคอาหารฟาสต์ฟู๊ ดเดือนละ 2-3 

คร้ัง เพราะความสะดวกรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่ตดัสินใจบริโภคอาหารฟาสต์ฟู๊ ดดว้ย

ตนเอง และกลุ่มประชากรบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทยนานๆคร้ัง โดยส่วนใหญ่ซ้ือ

จากร้านอาหารคุณเป๋า ดอนหอยหลอด คร้ังละ 2 ช้ิน บริโภคเพราะช่ืนชอบรสชาติของ

อาหาร และรู้จกัเบอร์เกอร์ปลาทูไทยจากคาํแนะนาํของเพื่อนและคนรู้จกั 
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ตารางแสดงผลการวเิคราะห์ของขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีมี

ผลกบัการตดัสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย 

Coefficients 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

 B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 4.683 .388  12.078 .000   

ผลิตภณัฑ ์ .010 .055 .011 .184 .854 .370 2.703 

ราคา -.005 .047 -.007 -.114 .910 .386 2.588 

สถานท่ี 

และ

ช่องทาง

การจดั

จาํหน่าย 

-.049 .045 -.045 -1.099 .272 .806 1.240 

การส่งเสริม

การตลาด 
.508 .028 .677 18.154 .000* .978 1.022 

 

R R Square 
Adjust 

R Square 

Std Error 

of the Estimate 
Durbin-Watson 

.680 a .462 .457 .91671 1.524 

จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด   ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

บริโภคเบอร์ เกอร์ปลาทูไทย มีตวัแปรเพียงตวัแปรเดียวท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปร

ตาม ท่ีมีค่านยัสําคญั นอ้ยกวา่ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 คือดา้นส่งเสริมการตลาด ได้

นาํเสนอกรอบแนวคิดใหม่ดงัน้ี 
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การตัดสินใจ = a + b4 (การส่งเสริมการตลาด) 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน (อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านยัสาํคญั เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม 

สมมติฐาน 

เพศ  .248   

อาย ุ .202   

การศึกษา  .615   

อาชีพ  .640   

รายได ้ .258   

สถานภาพ  .404   

อาหารฟาสตฟ์ู๊ ดท่ีช่ืนชอบ  .000   

ร้านอาหารฟาสตฟ์ู๊ ดท่ีนิยมใชบ้ริการ  .000   

ความถ่ีในการรับประทานอาหารฟาสตฟ์ู๊ ด  .000   

เหตุผลท่ีรับประทานอาหารฟาสตฟ์ู๊ ด  .000   

ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจบริโภคอาหาร

ฟาสตฟ์ู๊ ด  

.000   

ความถ่ีในการบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทู  .000   

สถานท่ีซ้ือเบอร์เกอร์ปลาทูไทย  .199   

ปริมาณการซ้ือเบอร์เกอร์ปลาทูไทย  .000   

เหตุผลในการตดัสินใจบริโภค 

เบอร์เกอร์ปลาทูไทย  

.000   

แหล่งขอ้มูล  .000   

ดา้นผลิตภณัฑ ์ .854   

ดา้นราคา  .910   

การสถานท่ีและช่องทางจดัจาํหน่าย  .272   

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  .000   
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5.สรุปผลการวจัิย 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ, รายได ้และ

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย อย่างไม่มี

นยัสําคญั หมายถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจ

บริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย 

ความพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ อาหารฟาสตฟ์ู๊ ด

ท่ีช่ืนชอบ, ร้านอาหารฟาสตฟ์ู๊ ดท่ีนิยมใชบ้ริการ, ความถ่ีในการรับประทานอาหาร

ฟาสตฟ์ู๊ ด, เหตุผลท่ีรับประทานอาหารฟาสตฟ์ู๊ ด, ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ, ความถ่ี

ในการรับประทานเบอร์เกอร์ปลาทูไทย, ปริมาณการซ้ือเบอร์เกอร์ปลาทูไทย, เหตุผล

ท่ีรับประทานเบอร์เกอร์ปลาทูไทย และแหล่งขอ้มูลท่ีได้รับ มีผลต่อการตดัสินใจ

บริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีเพียงตวัแปรเดียว ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

บริโภคเบอร์เกอร์ปลาทูไทย อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อผลประกอบการของธุรกจิเส้ือผ้าโบ๊เบ๊  

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

(FACTORS INFLUENCING OPERATIONS  

OF BOO-BAE GARMENTS IN BANGKOK)  

กิติพร   ดวงแกว้ 1   ดร. พีรพงษ ์ฟูศิริ 2   

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

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของความแตกต่างดา้นปัจจยัทาง

ประชากรศาสตร์ของผูป้ระกอบการและปัจจยัทางดา้นการตลาดแบบองค์รวม  ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กับผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบ๊เบ๊ในเขตกรุงเทพมหานคร

ในช่วงระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 โดยใชแ้บบสอบถาม

เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มผู ้ประกอบการธุรกิจเส้ือผ้าตลาดโบ๊เบ๊ จาํนวน 284  

ตัวอย่าง และใช้สถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test  F-Test และสถิติเพียร์สันไคสแควร์ 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้ตลาด

โบ๊เบ๊ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป มีรายไดท้างธุรกิจเฉล่ียระหว่าง  

750,001-1,000,000 บาทต่อเดือน และมีระยะเวลาดาํเนินกิจการตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป โดย

กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตลาดในดา้นต่างๆ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดย

ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัเจา้ของกิจการมีวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจน สนบัสนุนให้พนกังาน

ให้เห็นจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือให้ความสําคญักบัลูกคา้ พนกังานขาย ผลิตภณัฑ์ การ

ส่งเสริมการตลาด การจดัเรียงสินคา้ ซ่ึงง่ายต่อการเลือกซ้ือ การพฒันาความรู้และ

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร CEO MBA มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ความเขา้ใจต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การคาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคม จาํนวนลูกคา้ และ

ยอดขาย  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุและระยะเวลาดาํเนินของกิจการท่ีแตกต่างกนั   มีอิทธิพลต่อผลประกอบการ

ของธุรกิจเส้ือผา้โบ๊เบ๊ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน สําหรับปัจจยัทางด้าน

การตลาดแบบองค์รวม    พบว่า การตลาดภายในองค์กร การตลาดแบบผสมผสาน

ดา้นการส่ือสารแบบบูรณาการและดา้นกิจกรรมทางตลาดพื้นฐานไม่มีความสัมพนัธ์

กบัผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบ๊เบ๊ในเขตกรุงเทพมหานคร  แต่การตลาดแบบ

ผสมผสานดา้นช่องทางการจาํหน่าย  การตลาดสัมพนัธ์ และความรับผิดชอบทางการ

ตลาดต่อสังคมมีความสัมพันธ์กับผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบ๊เบ๊ในเขต

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

คําสําคัญ: โบเ๊บ๊, ธุรกิจเส้ือผา้, ผลประกอบการ 
 

    ABSTRACT 
 

This study focuses on relationship between demographic difference and 

holistic marketing with operations of Boo-Bae Garments in Bangkok done during 

November 2012 till February 2013 by using questionnaire to collect data from 

284 entrepreneurs.  The statistics used to analyze the data include percentage, mean, 

standard deviation, t-Test, F-Test, and Pearson Chi-Square. 

The findings show the most respondents are male; have age of 51 years at 

least; can earn 750,001-1,000,000 baht per month in average; and have operating the 

business for 10 years at least.  Their comments on various marketing factors are in 

the most level.  The most important factors involve clear vision, customer focus, 

salesperson, product, promotion, displays to support convenient selection, 

understanding the targeted group, awareness of social impact, customer quantity, 

and sales volume. 



77 

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

 

For hypothesis testing, most of different demographic factors, including 

gender, age, and operation duration, have influenced operations of Boe-Bae 

Garments in Bangkok differently.  For holistic marketing, internal marketing, 

integrated marketing communication, and basic marketing factors (4Ps) have no 

relationship with the operations but distribution channels, relationship marketing, 

and socially responsible marketing have relationship with the operations at the 

significant level of .05. 

KEY WORDS:  BOO-BAE, GARMENTS BUSINESS, OPERATIONS 

บทนํา 

มนุษยมี์เคร่ืองนุ่งห่มไวเ้พื่อป้องกนัอากาศหนาวเย็นหรือแสงแดด ป้องกนั

การกระแทกกระทบวตัถุอ่ืน และเพราะเหตุต่างๆนั้นมนุษยจึ์งเร่ิมสวมใส่เส้ือผา้ ดงันั้น 

เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มเป็น 1 ในปัจจยั 4 ท่ีมนุษยต์อ้งการในการดาํรงชีวิตเพื่อปกปิด

ร่างกายและให้ความอบอุ่น ความเจริญของมนุษย์ทาํให้เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย

เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั เส้ือผา้ยงับ่งบอกถึงลักษณะของผูส้วมใส่ได้ด้วย เช่น 

ฐานะ เช้ือชาติ เป็นตน้ 

การพฒันาของแฟชัน่ในแต่ละยคุสมยัแตกต่างกนัมาก ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายๆ

อยา่ง เช่น การเมือง  เศรษฐกิจ  และภูมิอากาศ เป็นตน้ โดยในศตวรรษท่ี 20 แฟชัน่

โลกเปล่ียนแปลงไปอยา่งเห็นไดช้ดัเจน โดยเฉพาะปี ค.ศ. 1920 - 1930 หรือเรียกวา่ยุค

แฟลปเปอร์ (Flapper) ผูห้ญิงสวมกระโปรงสั้นเป็นคร้ังแรก และหลงัสงครามโลกคร้ัง

ท่ี 2 ในสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ผูห้ญิงตอ้งออกจากบา้นเพื่อทาํงานหาเล้ียงชีพ ดงันั้น

เส้ือผา้ท่ีสวมใส่ยอ่มเปล่ียนไปเพื่อเอ้ือประโยชน์ในผูส้วมใส่มากข้ึน กางเกงจึงเป็นท่ี

นิยม ตั้งแต่ยคุแฟลปเปอร์เป็นตน้มา แฟชัน่ของโลกไดก้า้วเขา้สู่ความเป็นสากล เพราะ

การติดต่อส่ือสารของโลกตะวนัตกและตะวนัออกเป็นไดเ้ปิดกวา้งมากข้ึน มีการไปมา

หาสู่กนั แฟชั่นของโลกตะวนัตกจึงเขา้มามีบทบาทกบัโลกตะวนัออก เช่น คนไทย

รณรงคใ์หส้วมหมวก หรือ ผูห้ญิงไทยเลิกสวมโจงกะเบน เพื่อความเป็นสากล  
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ในปัจจุบนัเส้ือผา้ไม่ได้ใช้เพื่อป้องกันสภาพอากาศ และอนัตรายอย่างอ่ืน

เท่านั้น แต่ยงัใส่เพื่อบ่งบอกวฒันธรรมประเพณี ความเจริญกา้วหน้าของผูผ้ลิตและ

สวมใส่ ไวบ้่งบอกช่ือสถานท่ีทาํงาน โรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆ ไวใ้ส่เพื่อให้เขา้

กบังาน กิจกรรมและสภาพแวดลอ้ม เช่น ใส่ชุดกนัผึ้งเพราะทาํอาชีพเล้ียงผึ้ง ใส่ชุด

ว่ายนํ้ าเพื่อว่ายนํ้ าหรือสอนว่ายนํ้ า รวมไปถึงการใส่เพื่อความสวยงาม เพื่อโออ้วด

ฐานะกนัในปัจจุบนั เส้ือผา้ท่ีถูกออกแบบเพื่อการณ์นั้นเรียกวา่ เส้ือผา้แบบสมยันิยม   

ในอดีตมนุษย์มักตัดเย็บเส้ือผ้าเพื่อสวมใส่เอง แต่เม่ือมีการพัฒนา

อุตสาหกรรม ทาํให้มนุษยใ์ชเ้วลากบัการทาํงานมากข้ึน จึงเป็นเหตุผลให้เกิดการผลิต

เส้ือผา้สําเร็จรูปเพื่อจาํหน่ายแก่บุคคลท่ีไม่มีเวลาตดัเยบ็เส้ือผา้เองและเป็นท่ีนิยมมา

จนถึงปัจจุบนั จนทาํให้อุตสาหกรรมส่ิงทอกลายมาเป็นอุตสาหกรรมสําคญัท่ีสร้าง

รายได้และเป็นแหล่งจ้างงานท่ีสําคัญของประเทศ จากการศึกษาเพื่อพฒันาขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของไทย ทกัษะท่ีเกิดจากการรับจา้งผลิตท่ีผา่นมา ส่งผลดี

ต่อแรงงานไทยให้มีทกัษะด้านฝีมือแรงงานสูง ดงันั้น หากอุตสาหกรรมเส้ือผา้จะ

มุ่งเนน้พฒันาคุณภาพเส้ือผา้ไปยงัตลาดระดบักลางและระดบับน ซ่ึงมีคู่แข่งน้อยราย

กวา่ นอกจากเป็นการพฒันาคุณภาพอุปสงคแ์ลว้ ยงัอาจเป็นการเพิ่มโอกาสการพฒันา

ขีดความสามารถทางการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเส้ือผา้แฟชัน่เพื่อการส่งออกไดอี้ก

ทางหน่ึงดว้ย (จกัรมณฑ ์ ผาสุก วนิช, 2546:  211; โฆสิต ป้ันเป่ียมรัษฎ,์ 2540: 8) 

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมส่ิงทอไทยประจาํเดือนมกราคม 2554 พบวา่ 

ผลิตภณัฑ์ เคร่ืองนุ่งห่ม มีมูลค่าการส่งออกตั้งแต่ มกราคม-พฤศจิกายน ปี 2553 คิด

เป็นมูลค่า 2,911.8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.2 ทั้งน้ี เคร่ืองนุ่งห่มท่ี

มีมูลค่าส่งออกมากท่ีสุด ได้แก่ เส้ือผา้สําเร็จรูป มีมูลค่าการส่งออก 2,525.9 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นอตัราการขยายเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.8 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อนหนา้ ประเภทเส้ือผา้สําเร็จรูปท่ีมีมูลค่าส่งออกมากท่ีสุดคือ เส้ือผา้

สําเร็จรูปท่ีทาํจากฝ้าย รองลงมาคือ เส้ือผา้สําเร็จรูปท่ีทาํจากเส้นใยประดิษฐ์ โดย

ประเทศท่ีมีการนาํเขา้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองนุ่งห่มจากประเทศไทยมากท่ีสุดไดแ้ก่ ประเทศ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น สหราชอาณาจกัร สเปน และเยอรมนี ตามลาํดบั (ศูนยข์อ้มูลส่ิง

ทอเชิงลึก, 2555) 

ตลาดโบ๊เบ๊ เป็นตลาดขายส่งเส้ือผา้ท่ีท่ีราคาถูกท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ

ไทย โดยชาวจีนกลุ่มเล็กๆ ไดก่้อกาํเนิดการคา้ข้ึน ตลาดโบ๊เบ ๊ตั้งอยูริ่มคลองผดุงกรุง

เกษม ช่วงระหว่างสะพานกษตัริยศึ์กกบัตลาดมหานาค มีเส้ือผา้จาํหน่ายทุกชนิดโดย

ส่วนใหญ่ จะเน้นขายแบบยกโหล และราคาถูกอย่างไม่น่าเช่ือ เป็นแหล่งขายส่งท่ี

พ่อค้าแม่คา้ตลอดจนประชาชนทัว่ไปนิยมมาจบัจ่ายซ้ือหามากท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

กรุงเทพมหานคร การขายส่งบริเวณดา้นนอกตลาดโบ๊เบ๊จะเร่ิมตั้งแต่เวลา 02.00 น. 

เป็นตน้ไป ต่อจากนั้นประมาณ 07.00 น. แผงลอยและอาคารพาณิชยซ่ึ์งตั้งอยูด่า้นในก็

จะเปิดขาย ตลอดทั้งวนั โดยลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นพ่อคา้แม่คา้จากต่างจงัหวดั เส้ือผา้

สําเร็จรูปยงัเป็นท่ีนิยมของประเทศเพื่อนบา้น เช่น เวียดนาม กมัพูชา ลาว สิงคโปร์ 

และมาเลเซีย ส่วนตลาดส่งออกท่ีใหญ่ท่ีสุดคือประเทศในกลุ่มตะวนัออกกลาง โดยมี

มูลค่าส่งออกถึงปีละหน่ึงหม่ืนลา้นบาทต่อปี ตลาดโบ๊เบ๊ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

โบเ๊บเ๊ก่า ซ่ึงอยูท่างดา้นริมทางรถไฟเขตปทุมวนั ตลาดแน่งน้ีจะมีการคา้ส่งขายเส้ือผา้

โดยเฉพาะเส้ือโหล ซ่ึงเน้นตลาดกลางภายในประเทศ  และโบ๊เบ๊ใหม่ ซ่ึงอยู่ฝ่ัง

เดียวกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์หรือโรงพยาบาลหัวเฉียว มุ่งเน้นการส่งออก มี

สินคา้มากวา่ตลาดโบ๊เบ๊เก่า นอกจากเส้ือผา้ยงัมีผา้ใบ ผา้เต็นท ์หรือของเบ็ดเตล็ดอ่ืน 

(ไทยรัฐออนไลน์, 2554) 

จากขอ้มูลสถิติจะเห็นแนวโนม้การเติบโตของธุรกิจเส้ือผา้มากข้ึน เน่ืองจาก

สินคา้แฟชั่นมีวงจรชีวิตสั้ นและผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป

ตามสภาพเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม ดั้งนั้น ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยั

ทางดา้นประชากรศาสตร์และปัจจยัทางดา้นการตลาดแบบองคร์วมท่ีมีอิทธิพลต่อผล

ประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบ๊เบ๊ในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจุบนัวา่เป็นอยา่งไร 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจและผูป้ระกอบการ ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจเส้ือผา้โบ๊เบ๊ เพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของเส้ือผา้โบ๊เบ๊ ให้
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สอดคล้องกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบ๊เบ๊ในเขต

กรุงเทพมหานครต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพล

ต่อผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบเ๊บใ๊นเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจัยทางด้านการตลาดแบบองค์รวม         

ท่ีมีต่อผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบเ๊บใ๊นเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เป็นแนวทางสาํหรับผูท่ี้สนใจ และผูป้ระกอบการ ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจเส้ือผา้โบ๊เบ๊ เพื่อใชใ้นการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบเ๊บใ๊นเขตกรุงเทพมหานครต่อไป 

2. เป็นแนวทางสําหรับการบริหารธุรกิจประเภทเส้ือผา้สําเร็จรูปเพื่อกาํหนด

โครงสร้างธุรกิจในปัจจุบนัหรือเพื่อพิจาณาปรับโครงสร้างองคก์ารในอนาคตได ้

3. เป็นประโยชน์กบัผูท่ี้ตอ้งการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพล

ต่อผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบเ๊บใ๊นเขตกรุงเทพมหานครต่อไป 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ของผูป้ระกอบการท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ

ผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบเ๊บใ๊นเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัทางดา้นการตลาดแบบองค์รวมมีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการ

ของธุรกิจเส้ือผา้โบเ๊บใ๊นเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 



81 

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

 

กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบ๊เบ๊ในเขตกรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ีครอบคลุม

เน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

Kotler and Keller (2006) ในยคุการแข่งขนัศตวรรษท่ี 21 ถือวา่มีความทา้ทาย

อย่างมาก เน่ืองจากการแข่งขนัจะมีความเข้มขน้ยิ่งข้ึน จากการพฒันาการด้าน

การตลาดควบคู่ไปกับเทคโนโลยี ท่ีสามารถศึกษาข้อมูลได้แม่นยาํ และทัน

สถานการณ์ทาํให้บริษทัสมยัใหม่ มีความละเอียดซับซ้อนมาก ดงันั้น ส่ิงท่ีนาํพา

องค์กรไปสู่การเติบโตคือการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing) ซ่ึง

ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  การตลาดภายในองคก์ร (Internal Marketing) 

การตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing) การตลาดเชิงความสัมพนัธ์ 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

เพศ  อายุ  รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ 

ปัจจัยทางด้านการตลาดแบบองค์รวม 
ปัจจัยด้านการตลาดภายในองค์กร   

ปัจจัยด้านการตลาดแบบผสมผสาน 

   การส่ือสารแบบบูรณาการ 

   กิจกรรมทางตลาดพื้นฐาน (4Ps) 

   ช่องทางการจาํหน่าย 

ปัจจัยด้านการตลาดสัมพนัธ์ 

ปัจจัยด้านความรับผดิชอบทางการตลาดต่อสังคม 

 

 

ผลประกอบ 

การของธุรกจิ

เส้ือผ้าโบ๊เบ๊ 

ในเขต

กรุงเทพมหา

นคร 
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(Relationship Marketing) และการตลาดในเชิงการรับผิดชอบต่อสังคม (Socially 

Responsible Marketing)  

เฟรเซอร์ส (Frese, 2000) ความสําเร็จของผูป้ระกอบการวดัไดจ้าก ตวับุคคล 

ระดบัความสําเร็จทางเศรษฐกิจ ผูเ้ก่ียวขอ้งในธุรกิจ ทั้งดา้นลูกคา้และพนกังาน และ

การสังเกตของผูส้ัมภาษณ์เพื่อประเมินความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ 

Kotler (2003) ส่วนประสมทางการตลาด เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใช้

ดาํเนินงานในตลาดเป้าหมายให้บรรลุวตัถุประสงค์ โดยจาํแนกเคร่ืองมือเป็น 4 กลุ่ม

ใหญ่ เรียกว่า 4 Ps  ของการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) 

ช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ (2544) การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการหรือแบบครบ

วงจร หมายถึง การใชกิ้จกรรมการส่งเสริมการตลาดหลายรูปแบบให้กลมกลืน ไดแ้ก่ 

การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ การขายโดยพนักงานขาย 

การตลาดทางตรง ไปในประเด็นเดียวกนัเพื่อความชดัเจนตรงกนั และส่งผลกระทบท่ี

มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเหมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภค  

เกษม พิพฒัน์เสรีธรรม (2555) การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ หมายถึง  

กลยทุธ์การประสานความพยายามทางการตลาดขององคก์รในการติดต่อส่ือสาร โดย

ใช้เคร่ืองมือทางการตลาดให้เหมาะสมสอดคล้องเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน เพื่อให้

ข่าวสาร สร้างภาพพจน์ และจูงใจลูกคา้เป้าหมาย โดยมีหลกัการสําคญัท่ีสามารถสรุป

โดยสังเขปเป็นการเร่ิมตน้ท่ีลูกคา้ ใชก้ารติดต่อส่ือสารหลายรูปแบบ ติดต่อส่ือสารทั้ง

ท่ีใชส่ื้อและไม่ใชส่ื้อ สร้างการส่ือสารแบบสองทางกบัลูกคา้ และใชใ้ห้สอดคลอ้งกบั

ส่วนประสมทางการตลาดหรือ 4Ps 

ระเบียบวธีิวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม ท่ีม่ีโครงสร้างของกลุ่มขอ้คาํถามแบบปลาย

ปิด 3 ส่วนเป็นเคร่ืองมือวิจยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจ

เส้ือผา้ตลาดโบเ๊บ ๊จาํนวน 284 ตวัอยา่ง 
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สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test โดยทาํการเปรียบเทียบแบบรายคู่ตามวิธี Scheffe 

และสถิติเพียร์สันไคสแควร์ 

สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้ตลาดโบ๊เบ๊ส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย ร้อยละ 74.30 มีอายุตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป ร้อยละ 62.68 มีรายไดท้างธุรกิจเฉล่ีย

ระหว่าง  750,001-1,000,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 69.01 และมีระยะเวลาดาํเนิน

กิจการตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป ร้อยละ 52.11 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางด้านการตลาดแบบองค์รวม  

กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตลาดภายในองค์กรทุกด้าน อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด โดยใหค้วามสาํคญักบัเจา้ของกิจการมีวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจน สนบัสนุนให้

พนกังานใหเ้ห็นจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้มากท่ีสุด ความคิดเห็น

เก่ียวกบัการตลาดแบบผสมผสาน ดา้นการส่ือสารแบบบูรณาการส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด โดยให้ความสําคญักบัพนกังานขายมากท่ีสุด ดา้นกิจกรรมทางตลาด

พื้นฐานทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์และการ

ส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุด และดา้นช่องทางการจาํหน่ายทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

โดยให้ความสําคญักับการจัดเรียงสินค้า ซ่ึงง่ายต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุด มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการตลาดสัมพนัธ์ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยให้ความสําคญักบั

การให้ความสําคญัในการพฒันาความรู้ และความเขา้ใจต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมายมาก

ท่ีสุด และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความรับผิดชอบทางการตลาดต่อสังคมทุกดา้นอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด โดยใหค้วามสาํคญักบักิจการคาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคมโดยรวมมาก 

ท่ีสุด  
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  สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลผลประกอบการของธุรกจิเส้ือผ้าโบ๊เบ๊ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบ๊เบ๊ ใน

เขตกรุงเทพมหานครทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้น 

จาํนวนลูกคา้และดา้นยอดขายมากท่ีสุด  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

เพศ อายุ และ ระยะเวลาดําเนินของกิจการท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อผล

ประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้โบ๊เบ๊ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

รายไดเ้ฉล่ียของธุรกิจท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อผลประกอบการของธุรกิจ

เส้ือผา้โบเ๊บใ๊นเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

การตลาดภายในองคก์ร การตลาดแบบผสมผสานดา้นการส่ือสารแบบบูรณา

การและด้านกิจกรรมทางตลาดพื้นฐาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการของ

ธุรกิจเส้ือผา้โบเ๊บใ๊นเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

การตลาดแบบผสมผสานด้านช่องทางการจาํหน่ายการตลาดสัมพนัธ์ และ

ความรับผิดชอบทางการตลาดต่อสังคมมีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการของธุรกิจ

เส้ือผา้โบเ๊บใ๊นเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติ Sig.* แปลผล 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

เพศ t-Test 0.009 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.000 ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ียของธุรกิจ  F-Test 0.300 ปฏิเสธ 

ระยะเวลาดาํเนินของกิจการ  F-Test 0.000 ยอมรับ 

ปัจจัยทางด้านการตลาดแบบองค์รวม 

การตลาดภายในองคก์ร Chi-Square 0.380 ปฏิเสธ 

การตลาดแบบผสมผสาน  

การส่ือสารแบบบูรณาการ Chi-Square 0.836 ปฏิเสธ 

กิจกรรมทางตลาดพื้นฐาน Chi-Square 0.198 ปฏิเสธ 

ช่องทางการจาํหน่าย Chi-Square 0.000 ยอมรับ 

การตลาดสัมพนัธ์ Chi-Square 0.002 ยอมรับ 

ความรับผดิชอบทางการตลาดต่อสังคม Chi-Square 0.000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผลวจัิย 

ผลการทดสอบสมมติฐานในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้ง และไม่สอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาในมุมมองต่างๆ ไดแ้ก่ มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจนัทร์เพญ็ ผิว

บาง (2548) ท่ีพบวา่รายรับท่ีไดจ้ากผูป้กครองไม่มีความสัมพนัธ์เก่ียวกบัการตดัสินใจ

ซ้ือเส้ือผา้สําเร็จรูปของกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษาในเขตอาํเภอพระนครศรีอยุธยา ผล

การศึกษาของวารีพร ชูศรี (2553) ท่ีพบว่าส่วนประสมทางการตลาดภายในมี

ความสัมพนัธ์กบัเพศและอายุของพนกังานโรงแรมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ผล

การศึกษาของณัฐนนัท์ วิบูลยนุ์กูลกิจ (2555) ท่ีพบว่าเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดเชิง

บูรณาการ ส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณา

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=วารีพร%20ชูศรี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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การของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ผลการศึกษาของปิติพงษ ์ศิริพนัธ์ุ (2548) ท่ีพบวา่ปัจจยั

ทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา และการส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ไหมไทยของผูบ้ริโภค แต่ช่องทางการจดัจาํหน่ายมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ไหมไทยของผูบ้ริโภค ผลการศึกษา

ของสินธ์ุฟ้า แสงจนัทร์ (2547) ท่ีพบว่าปัจจยัการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ทุกด้าน มี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้บริษทัตวัแทนออกของในท่าอากาศยานกรุงเทพ  

และผลการศึกษาของจิรัชญา โยธาอภิรักษ ์(2551) ท่ีพบวา่การรับรู้และความรู้เก่ียวกบั

กิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรมีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม

ของของบริษทั ปตท จาํกดั (มหาชน) ในสายตาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

และภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของของบริษทั ปตท จาํกดั (มหาชน) มี

อิทธิพลต่อทศันคติของของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อตราสินคา้ปตท. 

แต่ไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของปิติพงษ์ ศิริพนัธ์ุ (2548)   ท่ีพบว่ารายได้มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ไหมไทยของผูบ้ริโภค ผลการศึกษา

ของยุพาภรณ์ อุไรรัตน์และธนัยาภรณ์ ดาํจุติ (2555) ท่ีพบวา่ประสบการณ์การทาํงาน

มีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมการตลาดภายใน และส่วนประสมการตลาดภายในทุก

ด้านมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน ผล

การศึกษาของสุรชยั เพชรสุวรรณ (2548) ท่ีพบว่าการขายโดยพนกังานขาย การ

ส่ือสารแบบปากต่อปาก การตลาดทางตรง  และการโฆษณามีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับูรพาจงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาของ0มงคล วงษว์ุฒิศกัด์ิ (2550) ท่ีพบวา่

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความสําเร็จในการประกอบ

ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 0ผลการศึกษาของสินธ์ุฟ้า แสงจนัทร์ 

(2547) ท่ีพบว่าประเภทลูกค้ามีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าในการ

บริหารลูกคา้สัมพนัธ์ และผลการศึกษาของจิรัชญา โยธาอภิรักษ์ (2551) ท่ีพบว่า

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร ไม่มีอิทธิพลต่อ

ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของของบริษทั ปตท จาํกดั (มหาชน) 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สินธุ์ฟ้า%20แสงจันทร์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=จิรัชญา%20โยธาอภิรักษ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.4/tdc/basic.php?query=มงคล%20วงษ์วุฒิศักดิ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สินธุ์ฟ้า%20แสงจันทร์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=จิรัชญา%20โยธาอภิรักษ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

ผูป้ระกอบธุรกิจในตลาดโบ๊เบ๊ควรให้ความสําคญักบัการดาํเนินธุรกิจ ไปใน

แนวทางเดียวกนัเพื่อลดกระบวนการท่ีคลุมเครือและซํ้ าซอ้นแต่บรรลุเป้าหมายตรงกนั 

โดยเร่ิมจากการกาํหนดเป้าหมายและแนวทางการดาํเนินการไปสู่ความสําเร็จ แล้ว

ส่ือสารให้สมาชิกเขา้ใจตรงกนั โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นและผลกัดนัให้เป้าหมายบรรลุผลได้ตามท่ีกาํหนดไว ้เช่นเดียวกนักบั

องคก์รต่างๆ ทัว่ไป 

ผูป้ระกอบธุรกิจในตลาดโบ๊เบ๊ควรให้ความสําคญักบั 4 ปัจจยัต่อไปน้ีมาเป็น

อนัดบัแรกพนกังานขาย ตวัผลิตภณัฑ์เส้ือผา้ การส่งเสริมการตลาดและการขาย และ

ช่องทางการจาํหน่าย โดยมุ่งเน้นการอาํนวยความสะดวกในเขา้ถึงและหาเลือกซ้ือ

สินค้าได้โดยง่าย รวมทั้งการสั่งซ้ือสินค้าทางโทรศพัท์ด้วย โดยควรพิจารณาใช้

เคร่ืองมือออนไลน์หรือบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อยา่งเช่นการสร้างเวป็ไซตใ์ห้เป็นอีก

ช่องทางการติดต่อส่ือสารและเพิ่มความสะดวกในการเลือกชมและสั่งซ้ือสินคา้ 

การดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั จาํเป็นตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร โดยเฉพาะความสัมพนัธ์ในระยะยาวท่ีมีส่วน

สําคญัในการเก้ือหนุนความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ นอกจากการส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพกบัพนกังานภายในองค์กร ลูกคา้หรือคู่คา้ และผูจ้ดัหาปัจจยัการผลิต

ผา่นช่องทางท่ีเหมาะสมแลว้ ช่วงเวลาและความต่อเน่ืองของการติดต่อส่ือสารก็เป็น

ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีไม่ควรมองขา้ม ซ่ึงลว้นมีส่วนรักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายฐานลูกคา้ 

เป็นผลทาํใหย้อดขายและผลกาํไรเพิ่มสูงข้ึนตามมา 

กระแสความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รกาํลงัมาแรง ผูป้ระกอบธุรกิจใน

ตลาดโบเ๊บจึ๊งควรใส่ใจการดาํเนินธุรกิจท่ีไม่ส่งกระทบต่อสังคมโดยรวม โดยคาํนึงถึง

หลกักฎหมายและศีลธรรมอนัดีงามของสังคมควบคู่กนัไปดว้ย 

 

8ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
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การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งเน้นทาํการศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์และ

ปัจจยัทางดา้นการตลาดแบบองคร์วมท่ีมีอิทธิพลต่อผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้

โบ๊เบ๊ ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ในโอกาสต่อไปจึงควรทาํการศึกษาปัจจยัดา้น

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อผลประกอบการของธุรกิจ

เส้ือผา้โบ๊เบ๊ เพื่อนาํผลท่ีได้ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค และนําไปพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจต่อไป 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะผูป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้ตลาดโบ๊เบ๊

เท่านั้น โอกาสต่อไปจึงควรทาํการศึกษาผูป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้ย่านการคา้อ่ืนๆ 

ดว้ย เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์มากข้ึนสําหรับการเปรียบเทียบในความเหมือน

หรือแตกต่างของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้ ขอ้มูลท่ีได้

เพิ่มเติมน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งมากในการวางกลยทุธ์ทางการตลาด ให้สอดคลอ้งกบั

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลประกอบการของธุรกิจเส้ือผา้ต่อไป 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงสํารวจ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

โดยใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้ตลาดโบ๊เบ๊ตอบแบบสอบถาม เน่ืองจากมีระยะเวลา

ในการทาํวิจยัท่ีจาํกัด โอกาสต่อไปจึงควรทาํการวิจยัเชิงคุณภาพโดยผูว้ิจยัใช้การ

สัมภาษณ์เชิงลึกร่วมดว้ย เพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีชดัเจนตรงกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั

มากข้ึน  

เอกสารอ้างองิ 

กมลวฒัน์ ธรรมรักษา. “คุณค่าตราสินค้าและการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 

(IMC) ทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการใช้ผลติภัณฑ์นํา้ยาเปลี่ยนสีผมในเขต

กรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการจดัการ, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วโิรฒ, 

2553. 
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ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, 2540. 
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1ทิพวรรณ กิตติวบิูลย.์1 การอบรมเลีย้งดูและพฒันาการทางจริยธรรมของเด็กก่อน วยั

เรียนในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร, 2522. 
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ความพงึพอใจในการซ้ือขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต 

ของบริษัทหลกัทรัพย์เคท ีซีมิโก้ จํากดั 

(SATISFACTION IN SECURITY TRADING ON INTERNET VIA 

SERVICES OF KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED) 

ณฏัฐณิ์ฌา สุวรรณรงค ์1   กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ  2    

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยั

ส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เน็ต

ของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก้ จาํกดั และเพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของคุณภาพ

การให้บริการ และปัจจยัอ่ืนๆ กบัความพึงพอใจในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบ

อินเตอร์เน็ตของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดั โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบั

กลุ่มลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์เคทีซีมิโก้ จาํกัด ท่ีซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตในปี 2554 ส้ินสุดเดือนตุลาคม 2554 มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป  

และมีอาชีพเป็นนกัศึกษา ขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ พนกังานบริษทัเอกชน 

เจา้ของธุรกิจ/ กิจการ หรือนกัลงทุน จาํนวน 400 ราย  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 

ปี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 50,001-100,000 

บาท มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีสถานภาพโสด โดยให้ความสําคญักบัความ

กระตือรือร้นในการใหบ้ริการดว้ยความเต็มใจ สุภาพ และเป็นมืออาชีพ ความรวดเร็ว

ในการแก้ไขปัญหาท่ีมีเพิ่มเติมในภายหลัง บริษทัฯ มีช่ือเสียงน่าเช่ือถือและเป็นท่ี

ยอมรับ การกลบัมาใช้บริการของบริษทัฯ หากในอนาคตมีความจาํเป็นตอ้งเลิกใช้

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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บริการซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเหตุผลส่วนตวัใดก็ตาม ความรวดเร็ว และแม่นยาํของ

ระบบการทาํธุรกิจผา่นอินเตอร์เน็ต และการเขา้ถึงบริการเพื่อติดตามราคาหลกัทรัพย ์ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศ อายุ  อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ

ระดบัการศึกษา(ยกเวน้ สถานภาพสมรส) ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ซ้ือขายหลกัทรัพย  ์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก้ จาํกดั

แตกต่างกนั คุณภาพทั้งบริการในระหวา่งรับบริการและบริการหลงัไดรั้บบริการและ

ความไวว้างใจไม่มีความสัมพนัธ์ แต่ภาพลกัษณ์ตราสินคา้และความภกัดีต่อตราสินคา้ 

มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เน็ตของ

บริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดั  

คําสําคัญ: หลกัทรัพย,์ ระบบอินเตอร์เน็ต, ความพึงพอใจ, บริษทัหลกัทรัพยเ์คที  

ซีมิโก ้จาํกดั 

   ABSTRACT 

This study has objectives to study difference of personal factors affecting 

satisfaction in security trading on internet via services of KT ZMICO Securities 

Company Limited and to study relationship of services quality and other factors 

with the satisfaction.  It utilizes questionnaire to collect data with group of 400 their 

customers who had traded on internet in 2011 ended in October 2011; have age of 

20 years at least; and are either student, governor (or state enterprise officer), an 

employee of private firm, business owner, or investor. 

The findings show that most samples are male; have age between 31-40 

years; are an employee of private firm; earn average monthly income between 

50,001-100,000 baht; graduated in bachelor’s degree; and are single. They focus on 

enthusiasm, willingness, gentleness, professionalism in providing services, 

rapidness of problem solving for after-sale services, famous and acceptable 

organization, returning to use services in case that there is ignorance, rapidness and 

accuracy of system on internet, and accessibility of services. 
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The results from testing hypothesis show different gender, age, career, 

average monthly income, and educational level (except marital status) affect 

satisfaction in security trading on internet via services of KT ZMICO Securities 

Company Limited differently.  Quality both services and after-sale services and 

trust have no relationship but brand image and loyalty have relationship with 

satisfaction in security trading on internet via services of KT ZMICO Securities 

Company Limited. 

KEY WORDS:  SECURITY, INTERNET, SATISFACTION, KT ZMICO 

SECURITIES COMPANY LIMITED 

บทนํา 

 ในปัจจุบนัการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เน็ตหรือ eTrade เขา้มามี

บทบาทต่อนักลงทุนมากข้ึน ทาํให้นักลงทุนสนใจใช้บริการการทาํธุรกรรมเก่ียว

หลกัทรัพยผ์า่นทางอินเตอร์เน็ตมากข้ึน โดยในปี 2554 มีมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย์

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยผา่นทางอินเตอร์เน็ต รวม 3,529,435.45 ลา้นบาท

และในปี 2555 ถึงส้ินเดือนกนัยายน 2555 มีมูลค่ารวม 3,083,965.86 ลา้นบาท (ท่ีมา: 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2555) ซ่ึงช่วยทาํให้นกัลงทุนสามารถเขา้ถึงขอ้มูล

ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และประหยดั และสามารถส่งคาํสั่งการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์น

อินเตอร์เน็ตไดเ้องผา่นโปรแกรมท่ีโบรกเกอร์จดัไวใ้ห้บริการแก่ผูล้งทุนท่ีเปิดบญัชีไว ้

ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นเจา้หนา้ท่ีการตลาด ผูท่ี้มีความเขา้ใจ และความชาํนาญจากการใช้

เคร่ืองมืออินเตอร์เน็ตจึงจะไดรั้บผลประโยชน์อย่างมหาศาล ซ่ึงแตกต่างไปจากการ

ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์บบดั้งเดิมท่ีลูกคา้ตอ้งส่งคาํสั่งซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ห้พนกังานของ

โบรกเกอร์เป็นผูป้้อนคาํสั่งเขา้สู่ระบบซ้ือขายของตลาดหลกัทรัพยผ์า่นทางโทรศพัท ์

หรือมาด้วยตนเองท่ีห้องค้าหลักทรัพย์ของโบรกเกอร์ โดยสามารถซ้ือขายได้ทุก

กระดานและระบุเง่ือนไขการเสนอสั่งซ้ือได ้ซ่ึงมีค่าธรรมเนียมไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 0.25 

ของมูลค่าการซ้ือขาย แต่การซ้ือขายแบบออนไลน์ ลูกคา้สามารถส่งคาํสั่งซ้ือขาย

หลกัทรัพยแ์ละตรวจสอบสถานะซ้ือขายได้ดว้ยตนเองผ่านเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ 
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โดยตอ้งระบุราคาเสนอซ้ือขายท่ีแน่นอน (Limit order)  ไม่สามารถระบุเง่ือนไขการ

เสนอซ้ือขายได้ และซ้ือขายได้เฉพาะบนกระดานหลัก กระดานหน่วยย่อย และ

กระดานต่างประเทศ ดว้ยวิธีจบัคู่คาํสั่งซ้ือขายเขา้ดว้ยกนัโดยอตัโนมติั (Automated 

Order Matching: AOM) ซ่ึงมี ค่าธรรมเนียมไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 0.20 ของมูลค่าการซ้ือ

ขาย  การซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบอินเตอร์เน็ตจึงมีประโยชน์ในด้านต่างๆ ซ่ึง

สามารถสรุปได ้คือ การเพิ่มความคล่องตวัให้นกัลงทุนในการตดัสินใจลงทุน การส่ง

คาํสั่งซ้ือขายไดด้ว้ยตนเองและไดใ้นทุกท่ีทุกเวลา และความสามารถในการตรวจสอบ

คาํสั่งและวเิคราะห์ขอ้มูลจากข่าว  

บริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก้ จาํกดัเป็นหน่ึงในผูน้าํดา้นการประกอบธุรกิจ

นายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาต โดยคิดค่าธรรมเนียมในการซ้ือขาย

หลกัทรัพยต์ามอตัราท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดตามประกาศท่ี  

กส. (ว) 10/2552 ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2552 เร่ืองการแกไ้ขขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

เก่ียวกบัการคิดค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยฯ์ โดยมีผลบงัคบั

ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 เป็นตน้ไป  ทั้งน้ี บริษทัฯ (KTZ) เป็นบริษทัสมาชิก

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมายเลข 18 ธุรกิจและบริการของ

บริษทั ไดแ้ก่ การคา้หลกัทรัพยผ์า่นเจา้หนา้ท่ีการตลาด  การคา้หลกัทรัพยผ์า่นระบบ

ออนไลน์ ซ่ึงครอบคลุมไปถึงบริการด้านการแจ้งการโอนเงินฝาก การถอนเงิน

ออนไลน์ การโอนหลกัทรัพย ์การส่งคาํสั่งให้หัก ATS และคาํสั่งให้หกัชาํระจากค่า

ขายหลกัทรัพย ์ฝ่ายตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มการลงทุนสถาบนั วาณิชธนกิจ ฝ่ายวิจยั

หลกัทรัพย ์และ ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย ์

ผูว้ิจยัเล็งเห็นถึงความสําคญัของธุรกิจบริการ โดยมุ่งเน้นการให้บริการบน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านระบบออนไลน์ของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดั ท่ี

ให้บริการการทาํธุรกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะผา่นทาง

อินเตอร์เน็ต ซ่ึงการดาํเนินธุรกิจดงักล่าวให้ประสบความสําเร็จตอ้งข้ึนอยู่กบัหลาย

ปัจจยัทั้งตวับุคคลของผูล้งทุนท่ีใช้บริการ ท่ีมีความแตกต่างกันในหลายด้าน ด้าน
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ปัจจยัเก่ียวกบัคุณภาพของบริการและตราสินคา้ของบริษทัฯ ซ่ึงลว้นมีความสัมพนัธ์

กบัระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการดงักล่าว  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อความพึง

พอใจในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิ

โก ้จาํกดั  

2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของคุณภาพการใหบ้ริการ กบัความพึงพอใจใน

การซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดั 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ กบัความพึงพอใจในการซ้ือ

ขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดั  

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือขาย

หลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดั แตกต่างกนั 

2. คุณภาพการให้บริการมีความสัมพนัธ์ กับความพึงพอใจในการซ้ือขาย

หลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดั  

3. ปัจจยัอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่น

ระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้ จาํกดั  

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ  ตัวแปรตาม 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทาํใหไ้ดข้อ้มูลดา้นสถานการณ์การทาํธุรกรรมซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผา่น

ระบบอินเตอร์เน็ต และระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการซ้ือขายหลกัทรัพยท์าง

อินเตอร์เน็ตในปัจจุบนั 

2. เพื่อทาํให้ไดผ้ลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรพื้นฐานกบั ระดบั

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการซ้ือขายหลกัทรัพยท์างอินเตอร์เน็ต 

3. เพื่อทาํใหไ้ดข้อ้มูลสาํหรับบริษทัหลกัทรัพเ์คที ซีมิโก ้ จาํกดั ประกอบการ

พิจารณาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อ

ปัจจัยส่วนบุคคล  

เพศ  

อาย ุ 

อาชีพ  

รายได ้ 

ระดบัการศึกษา  

สถานภาพสมรส   
 คุณภาพการให้บริการ  

บริการในระหวา่งรับบริการ  

บริการหลงัไดรั้บบริการ 
 

ปัจจัยอืน่ๆ  

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้  

ความภกัดีต่อตราสินคา้  

ความไวว้างใจ  
 

 

ความพึงพอใจในการ

ซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่น

ระบบอินเตอร์เน็ตของ

บริษทัหลกัทรัพเ์คที  

ซีมิโก ้ จาํกดั 
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รองรับการใช้งานของลูกคา้ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง และประยุกต์ใช้

เสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและความซ่ือสัตย์

ภกัดีในการใชบ้ริการของลูกคา้และขยายส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษทัฯ มากข้ึน 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาความพึงพอใจใน

การซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดั 

ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

มานิต รัตนสุวรรณ (อ้างถึงในกิตติศกัด์ิ หาญกล้า, 2552) ภาพลักษณ์เป็น

ความประทบัใจในส่ิงหน่ึงส่ิงใด หรือคนใดคนหน่ึง หรือองค์การใดองค์การหน่ึง ซ่ึง

เรียกวา่ช่ือเสียงก็ได ้

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ  (2547) ความภกัดีของลูกค้า (Customer Loyalty) 

หมายถึง ความเก่ียวขอ้งหรือความผูกพนัท่ีมีต่อตราสินคา้ ร้านคา้ ผูผ้ลิต การบริการ

หรืออ่ืนๆ ท่ีอยูบ่นพื้นฐานของทศันคติท่ีชอบพอ หรือการสนองตอบ ดว้ยพฤติกรรม

อยา่งการร่วมกิจกรรมทางการตลาด กบัตราสินคา้และการซ้ือสินคา้ซํ้ าๆ   

Luhmann, Miklas (1998 อา้งถึงในจุไรลกัษณ์ จนัทสีหราช, 2553) ความ

ไวว้างใจเป็นคาํตอบของความเส่ียงของปัญหาเฉพาะเร่ือง โดยความไวว้างใจเกิดข้ึน

ไดเ้ม่ือมีความคุน้เคย  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2548 อา้งถึงในนิทศัน์ ตุลารัตน์เรืองนาม, 2553) 

ความพึงพอใจ เป็นระดบัความรู้สึกของลูกคา้ ท่ีมีผลจากการเปรียบเทียบระหว่าง

ผลประโยชน์จากคุณสมบุติผลิตภณัฑ์ หรือการทาํงานของผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บ

กบัความคาดหวงัจากผลประโยชน์ หรือประสิทธิภาพการทาํงานของผลิตภณัฑ์

ดังกล่าว ซ่ึงความคาดหวงัอาจเกิดจากประสบการณ์ในอดีตหรือจากข้อมูลของคู่

แข่งขนั  

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณแบบสํารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเก็บ

รวบรวมขอ้มูลกบัลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพยเ์คทีซีมิโก ้จาํกดั ท่ีซ้ือขายหลกัทรัพย์
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ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตในช่วงระหวา่งเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2554 ซ่ึงมีจาํนวน 

35,890 ราย (แผนกออนไลน์ บริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดั, 2554) และใชสู้ตร

ของทาโร ยามาเน่ ณ ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดร้้อยละ 5 (Taro Yamane, 

1973 อา้งถึงในกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติและคณะ, 2552)  21 Ne
Nn

+
=

 
ในการ

กาํหนดขนาดตวัอย่าง โดยคาํนวณได้ขนาดตวัอย่างเท่ากบั 396 ตวัอย่าง ผูว้ิจยั

ตดัสินใจเลือกศึกษาตวัอยา่ง 400 ราย และสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ี

เป็นอิสระต่อกนั (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (Analysis of 

Variance: ANOVA หรือ F-test)  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis: MRA)  

สรุปผลการวจัิย 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีอาชีพเป็น

พนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 50,001-100,000 บาท มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีสถานภาพสมรสโสด โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัใน

ระหว่างรับบริการ โดยให้ความสําคัญมากท่ีสุดกับความกระตือรือร้นในการ

ให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ และเป็นมืออาชีพ และหลังได้รับบริการให้

ความสําคญัมากท่ีสุด กบัความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาท่ีมีเพิ่มเติมในภายหลัง 

สาํหรับภาพลกัษณ์ตราสินคา้ใหค้วามสําคญักบับริษทัฯ มีช่ือเสียงน่าเช่ือถือและเป็นท่ี

ยอมรับ ในด้านความภกัดีต่อตราสินค้าให้ความสําคญัมากท่ีสุดกับความต้องการ

กลบัมาใชบ้ริการของบริษทัฯ หากในอนาคตมีความจาํเป็นตอ้งเลิกใชบ้ริการซ้ือขาย

หลักทรัพย์ สําหรับความไวว้างใจให้ความสําคัญมากท่ีสุดกับความรวดเร็ว และ

แม่นยาํของระบบการทาํธุรกิจผ่านอินเตอร์เน็ต ทั้งน้ี กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็น

เก่ียวกบัความพึงพอใจในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทั

หลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดัในดา้นการเขา้ถึงบริการเพื่อติดตามราคาหลกัทรัพย ์และ

ทาํธุรกรรมซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เน็ตไดทุ้กท่ีโดยราบร่ืนมากท่ีสุด  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศ อายุ  อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่าน

ระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดัแตกต่างกนั แต่สถานภาพ

สมรสท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดัแตกต่างกนั คุณภาพการให้บริการ 

ทั้งบริการในระหว่างรับบริการและบริการหลงัไดรั้บบริการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ความพึงพอใจในการซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ของบริษัท

หลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดั และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้และความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่าน

ระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จาํกัด แต่ความไวว้างใจไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เน็ต ของ

บริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี บริการ

หลงัไดรั้บบริการมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอ่ืนๆ มากท่ีสุด แต่ความภกัดีต่อตรา

สินคา้มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอ่ืนๆ นอ้ยท่ีสุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Standardized t Sig.* Collinearity 
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Coefficients Coefficients Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Toleranc

e 
VIF 

(ค่าคงท่ี) 1.577 0.500   3.151 0.002     

บริการในระหวา่งรับ

บริการ 
0.205 0.109 0.262 1.880 0.064 0.239 4.179 

บริการหลงัไดรั้บ

บริการ 
0.130 0.157 0.161 0.831 0.408 0.124 8.033 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 0.231 0.067 0.319 3.453 0.001 0.545 1.835 

ความภกัดีต่อตรา

สินคา้ 
0.244 0.050 0.353 4.893 0.000 0.890 1.123 

ความไวว้างใจ 0.006 0.108 0.007 0.058 0.954 0.288 3.470 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ 

  สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ  t-Test 0.002 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.000 ยอมรับ 

อาชีพ  F-Test 0.002 ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.000 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา  F-Test 0.019 ยอมรับ 

สถานภาพสมรส F-Test 0.685 ปฏิเสธ 

  

 สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพการให้บริการ 

บริการในระหวา่งรับบริการ MRA 0.064 ปฏิเสธ 

บริการหลงัไดรั้บบริการ MRA 0.408 ปฏิเสธ 

  

 

 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ  

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ MRA 0.001 ยอมรับ 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ MRA 0.000 ยอมรับ 
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ความไวว้างใจ MRA 0.954 ปฏิเสธ 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของธญัญพสัส์ เกตุประดิษฐ ์

(2554) ท่ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัตราสินคา้มีความน่าเช่ือถือ

สําหรับภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และอยากกลบัมาซ้ือสินคา้อีกสําหรับความภกัดีต่อ

ตราสินคา้และผลการศึกษาต่างๆ ยกตวัอย่างเช่น ผลการศึกษาของกัลยา ตรีสุชน 

(2554) พบวา่ สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

ซกัอบรีดของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั แต่

อายุ อาชีพ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการซัก

อบรีดของคนทาํงานท่ีพกั ในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั และ

ความภกัดีต่อตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกัอบรีดของ

คนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี ยงัไม่มีความสอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาต่างๆ ดว้ย เช่น ผลการศึกษาของปัญญา สุทธิกูล (2551) ท่ีพบวา่ความพึง

พอใจไม่มีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี 

1. ควรมุ่งเน้นการให้บริการอย่างมืออาชีพทั้ งการใช้บุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถและบุคลิกภาพท่ีดี โดยมีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการให้บริการ 

เพื่อทาํให้สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วตรงความต้องการของ

ผูใ้ช้บริการ และการใช้เทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยั โดยมีความปลอดภยัและความ

เสถียรภาพในระดบัสูง เพื่อทาํให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อส่ือสารและเขา้ถึงบริการ

ไดโ้ดยง่ายและสะดวก ซ่ึงส่งผลดีต่อความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการในการทาํธุรกรรม

ซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เน็ตกบับริษทัฯ และภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัฯ 

และตราสินคา้ ซ่ึงมีจุดแข็งท่ีมีช่ือเสียงน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับอยูแ่ลว้ รวมทั้งการ
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ใชบ้ริการซํ้ าๆ และแนะนาํบุคคลรอบขา้ง ซ่ึงมีผลมาจากความภกัดีต่อตราสินคา้ของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

2. ควรพิจารณาจดัโปรแกรมการให้บริการ ให้มีความหลากหลายครอบคลุม

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดม้ากข้ึน 

3. ควรจดัให้บริการขอ้มูลข่าวสารท่ีมีเน้ือหาจาํเป็น และเป็นประโยชน์อยา่ง

ครบถว้น โดยมุ่งเนน้ดา้นความสามารถในการนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 

4. ควรให้ความสําคัญต่อบริการหลังการขาย โดยเฉพาะการให้บริการ

ติดตามผลและช่วยผูใ้ชบ้ริการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหลงั  

5. ควรจดัทาํฐานขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการ   

เพื่อใชพ้ิจารณาพฒันาปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทนัสมยั และสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุดอยา่งต่อเน่ือง 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ควรทาํการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติม ไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาดใน

ธุรกิจการ (7Ps) เพื่อทาํการศึกษาในเชิงลึกจาํแนกองคป์ระกอบต่างๆ ของบริการการ

ซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เน็ต ซ่ึงช่วยทาํใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกมากข้ึน 

2. ควรพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมือวิจยัอ่ืนๆ ประกอบร่วมด้วย ได้แก่ การ

สัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้หบ้ริการและ/ หรือผูใ้ชบ้ริการการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบ

อินเตอร์เน็ต รวมทั้ง ผูช้าํนาญดา้นโปรแกรมและระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ไดข้อ้มูล

เชิงคุณภาพในเชิงลึกและสามารถนาํมาใชป้ระกอบการศึกษาไดห้ลากหลายมุมมอง 

3. ควรทาํการศึกษาทบทวนและติดตามผลเป็นระยะตามความเหมาะสม     

เพื่อสร้างความทนัสมยัใหเ้กิดกบัขอ้มูลท่ีสามารถนาํไปใชพ้ฒันา และปรับปรุงระบบ

การใหบ้ริการใหดี้ และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

เอกสารอ้างองิ 

กระทรวงอุตสาหกรรม. กลยุทธ์บริการหลังการขายเพือ่เพิ่มยอดขาย. รายงาน

ประจาํปี, 2554 
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กฤติยา กาญจนเตมีย.์ “การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเลอืกใช้โรง

พมิพ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัรังสิต, 

2550 

กฤษณะ บุญเกิด.  “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใช้บริการคาร์แคร์

ของกลุ่มลูกค้าในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ.” รายงานการศึกษา

คน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

กลัยา ตรีสุชน. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการซัก อบ รีดของคนทาํงาน

ทีพ่กัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 

2554 

กิตติพนัธ์ คงสวสัดิเกียรติและคณะ. ระเบียบวธีิวจัิยทางธุรกจิ. กรุงเทพมหานคร: 

เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2552 

ขวญัเรือน  กิตติวฒัน์. พลศาสตร์ของการส่ือสาร. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2531 

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. การซ้ือขายหลกัทรัพย์ผ่านอนิเตอร์เน็ต 

(eTrade). เอกสารประกอบเรียนการสอน, 2555 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์. 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน, 2554 

จิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร. “การสร้างภาพลกัษณ์ตราสินค้า (Brand Image Building).” 

บทความ, ส่ือส่ิงพิมพก์ารศึกษาต่อเน่ือง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2549 

http://www.ba.cmu.ac.th/
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จุไรลกัษณ์ จนัทสีหราช. “อทิธิพลของภาพลกัษณ์บริษัทที่มีต่อความไว้วางใจและ

ความภักดีของลูกค้าบริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากดั.” สาร

นิพนธ์สาขาวชิาการจดัการ, คณะบริหารธุรกิจบณัฑิต, 

  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2553 

ชนารัญช์ โพธารส. “ปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์ต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานปฏิบัติการฝ่ายระบบงานสารสนเทศ ธนาคารออมสิน.” 

วทิยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิานโยบาย

สาธารณะบณัฑิต, วทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ, มหาวทิยาลยับูรพา, 2549 

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ. การตลาดบริการ. พิมพค์ร้ังท่ี 5, กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่, 

2548 

ชุลีพร วงษม์ณี. “การศึกษาความพงึพอใจของผู้ใช้บริการซ้ือขายหลกัทรัพย์ทาง

อนิเตอร์เน็ต.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2551 

ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทแ์ละคณะ. TQM กลยุทธ์องค์กรคุณภาพ. พิมพค์ร้ังท่ี 2, 

กรุงเทพมหานคร: เอก็ซ์เปอร์เน็ต, 2546 

ณฐักานต ์สุขเก้ือ. “ความพงึพอใจของลกค้าต่อบริการหลังการขายรถยนต์ของบริษัท

สยามนิสสัน กรุงเทพฯ จํากดั.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาบริการธุรกิจ

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2548 

ธญัญพสัส์  เกตุประดิษฐ.์ “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าทาง

อนิเตอร์เนตของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้

อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ,   

 มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

นํ้าเพชร วิภูสิทธิกุล. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ืออะไหล่รถยนต์เทียมของ

ผู้บริโภคในเขตอาํเภอพระประแดงและอาํเภอพระสมุทรเจดีย์.” รายงาน



109 
 

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

 

การศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

นิทศัน์ ตุลารัตน์เรืองนาม. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความพงึพอใจโรงเรียนกวดวชิาของ

นักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิา

การจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

บรรจง รัตนเลิศ. การติดตามผลและบริการหลงัการขาย. คู่มือประกอบการเรียนการ

สอนวชิาการตลาด, โรงเรียนเทคโนโลยภีาคตะวนัออก, 2555 

บุญประคอง เนียมคาํ. ความสําคัญของการติดตามผล.  คู่มือประกอบการเรียนการ

สอนวชิาศิลปะการขาย, โรงเรียนพาณิชยการตั้งตรงจิตร,  2555 

บุริม โอทกานนท.์ “ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty).” บทความ, 

ประชาชาติธุรกิจประจาํวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2552 ปีท่ี 33 ฉบบัท่ี 4157 

ปรมะ สตะเวทิน. การส่ือสารมวลชน: กระบวนการและทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร: 

ภาพพิมพ,์ 2539 

ปัญญา สุทธิกลู, “ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้ารถยนต์น่ังส่วนบุคคลใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.” การศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิา

การตลาด, คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2551 

แผนกออนไลน์ บริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดั. จํานวนลูกค้าของบริษัท

หลกัทรัพย์เคทซีีมิโก้ จํากดั ทีซ้ื่อขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตในปี 

2554 ส้ินสุดเดือนตุลาคม 2554. บทสัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 

พรเพญ็ เพชรสุขศิริ. การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่การบริหาร. กรุงเทพมหานคร:  

 เอส แอนด ์จี กราฟฟิค, 2538 

พรทิพย ์วรกิจโภคาทร, การวิจัยเพือ่การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations 

Research). พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัรังสิต, 2530 



110 
 

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

 

พรรณวภิา อมรปรัชญา. “การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบ

อนิเตอร์เน็ต.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจผา่น

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2551 

พิมลทิพย ์เปรมศิริศกัด์ิ. “ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจซ้ือรถยนต์น่ังส่วน

บุคคลของผู้บริโภควยัเกษียณ.” วทิยานิพนธ์หลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2552 

มนู   แฟงสุวรรณ. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์กระบะยีห้่อมิตซูบิชิ  

 (1  ตัน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้

อิสระสาขาวชิาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2552 

มาริลีน คาร์สสัน เนลสัน. ความไว้วางใจต้นทุน "ธุรกจิสีขาว" กลยุทธ์น่านนํา้สีขาว. 

กรุงเทพมหานคร: ดีเอม็จี, 2553   

รสสุคนธ์ สุวรรณคณัฑิ. “การศึกษาความพงึพอใจของผู้อยู่อาศัยในคอนโดสุขาภิบาล 

3 แมนช่ันในด้านสาธารณูปโภค” รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง, 2550 

รัตน์กมล ทองเพิ่ม. “ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือก

โรงเรียนเอกชนในเขตบึงกุ่ม.” รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองหลกัสูตร

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง, 2550 

ลดาพรรณ ไมห้อม. “ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการเลอืกซ้ือทีอ่ยู่อาศัยของพนักงาน

บริษัทเอกชนแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้

ดว้ยตนเองสาขาวชิาการจดัการ, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 

2550 

 

http://opaclib.rsu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=132980SC46484.35199&profile=rsu&uri=search=TL@!%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A2&term=&aspect=basic_search&menu=search&source=110.164.185.71@!hzndb
http://opaclib.rsu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=132980SC46484.35199&profile=rsu&uri=search=TL@!%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A2&term=&aspect=basic_search&menu=search&source=110.164.185.71@!hzndb
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การศึกษาการตัดสินใจเลอืกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทผลติภัณฑ์รองพืน้ 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

(THE STUDY OF THE CUSTOMER DECISION PROCESS IN 

PURCHASING  

THE MAKEUP FOUNDATION IN BANGKOK) 

พิไลลกัษณ์ ช่ืนสุขศรี1   ผศ.ดร.รุจาภา แพง่เกษร2 

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

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระเพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลและ

พฤติกรรมในการใชเ้คร่ืองสาํอางท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภท

ผลิตภัณฑ์รองพื้นของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทผลิตภณัฑ์

รองพื้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอางประเภทผลิตภณัฑ์รองพื้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจาํนวน 400 ชุด กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศ

หญิง มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน มีการใช้การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) F-test และ Multiple Regression Analysis โดย

ทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุเฉล่ียในช่วง 20 – 30 ปี 

มีสถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน และรายได้

เฉล่ียอยู่ท่ี 10,000 - 20,000 บาท ส่วนใหญ่จะใช้เคร่ืองสําอางเป็นประจาํทุกวนัเพื่อ

สร้างความมัน่ใจ ซ้ือเคร่ืองสําอางในแต่ละคร้ังตั้ งแต่ 1,000 บาทข้ึนไป จะซ้ือ

เคร่ืองสาํอางท่ีหา้งสรรพสินคา้ และเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางยีห่อ้อ่ืนๆทัว่ไป ให้ 

 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ความสําคญักบัการท่ีรองพื้นไม่เปล่ียนสีระหวา่งวนั ความสําคญักบัคุณภาพเม่ือเทียบ

กบัราคา การท่ีสินคา้มีวางจาํหน่ายในร้านเคร่ืองสําอางทัว่ไป การให้สินคา้ตวัอย่าง

เพื่อทดลองใช ้ตอ้งการรองพื้นเพื่อใชแ้ต่งหนา้เสริมสร้างความมัน่ใจในตวัเอง การหา

ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆเช่น นิตยสาร Internet การรีวิวต่างๆ โดยเลือกจากคุณภาพและ

งบประมาณท่ีมี การกลบัไปซ้ือสินคา้ซํ้ าถา้พอใจในสินคา้ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการศึกษา อาชีพ ค่าใช้จ่ายและยี่ห้อมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทผลิตภณัฑ์รองพื้น และ1ปัจจยั1ส่วนประสม

ทางการตลาดทั้ง 4 ตวัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภท

ผลิตภณัฑร์องพื้น 

คําสําคัญ: ผลิตภณัฑ์รองพื้น, เคร่ืองสาํอาง 

 

ABSTRACT 

The purpose of this independent study is to study the demography and 

consumer behavior which impact the decision process in purchasing the makeup 

foundation in Bangkok, the marketing mix which relates to the decision process in 

purchasing the makeup foundation and the customer decision process in purchasing 

the makeup foundation in Bangkok by using the 400 questionnaires with the female 

sampling. The statistic analysis methods are the descriptive statistics and the 

inferential statistics; One-way Anova : F-test and Multiple Regression Analysis for 

testing the hypothesis at 0.05 significant level.  

The result of this independent study shown that most of the respondents are 

20-30 years old, single, Master Degree graduated, working in the private company 

and the monthly income is  10,000 - 20,000 baht. Most of the respondents are using 

the cosmetics everyday for their confident. They spend money over 1,000 baht for 

the general cosmetics at the Department Store. Regarding to the marketing mix, 

product; the foundation color should be unchanged in during day, price; should be 
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appropriated to the quality, place; the product should be sold in the general shops, 

promotion; the product sampling should be distribute before purchasing. Most of the 

respondents need the foundation for their confident. They search the information 

from the magazines and the internet by choosing from the quality and their budget. 

They will repurchase if they satisfy the product. 

The result of hypothesis test revealed that the education, career, expenditure 

and brand  impact the decision process in purchasing the makeup foundation and all 

of four Ps relate to the decision process in purchasing the makeup foundation. 

KEYWORDS: MAKEUP FOUNDATIO, COSMETICS 

บทนํา 

เคร่ืองสาํอางเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้าํหรับผูท่ี้รักสวยรักงาม ปัจจุบนัน้ีแมว้า่จะมี

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ท่ี ช่วยให้สภาพผิวหน้านั้ นดูดี แต่เคร่ืองสําอางก็ย ังคงมี

ความสาํคญัอยา่งมากในชีวติประจาํวนัของมนุษยเ์รา  

ตลาดเคร่ืองสําอางไทยนั้นเติบโตอย่างต่อเน่ือง ยิ่งเทคโนโลยีการส่ือสารท่ี

ทนัสมยัอยา่งเช่น Facebook จะเป็นตวัทาํตลาดอยา่งดี นอกจากน้ียงัมี Beauty Blogger 

Marketing เกิดข้ึนซ่ึงแบรนด์เคร่ืองสําอางต่างๆ จะทาํการโปรโมทสินคา้ผา่นพวกเขา

เหล่านั้น แบรนด์เคร่ืองสําอางจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขนักันมากข้ึน ยิ่งทาํให้

ผูบ้ริโภคมีตวัเลือกเยอะข้ึน หลายคนเกิดคาํถามวา่ส่ิงไหนท่ีจะเหมาะสมกบัตนเองมาก

ท่ีสุด เพราะสภาพผิวหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกนั มีทั้งผิวมนั ผิวแห้ง ผิวผสม ผิวขาด

นํ้ า ผิวเป็นสิวและผิวมีร้ิวรอย และเคร่ืองสําอางนั้นก็มีหลากหลายประเภท ในราคา

และประสิทธิภาพท่ีต่างกนั 

การท่ีจะแต่งหน้าให้ดูสวยงาม การลงรองพื้นให้ดีเป็นส่ิงสําคญัท่ีสุด ถา้เซต

ให้สภาพผิวดูดีแลว้ การแต่งหนา้ในส่วนอ่ืนๆก็จะง่ายมากข้ึน เทรนด์การแต่งหนา้ใน

รูปแบบของการแต่งหนา้เหมือนไม่ไดแ้ต่งหนา้ (Make up no make up) กาํลงัเป็นท่ี

นิยมการแต่งหนา้ใหดู้เหมือนไม่แต่งนั้น บุคคลจะตอ้งการแสดงออกวา่ ตนเองมีผิวท่ีดี

อยูแ่ลว้ ซ่ึงความจริงคือมีการลงรองพื้น ใชค้อนซีลเลอร์อยา่งหนกัเพื่อปกปิดร่องรอย

http://dict.longdo.com/search/expenditure
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ท่ีไม่พึงประสงค์บนใบหน้า คนท่ีไม่ทราบว่าตนเองเหมาะกบัรองพื้นแบบไหน แต่

อาจจะเห็นข่าวสาร โฆษณาวา่ส่ิงนั้นดี ส่ิงน้ีดีกวา่ ก็อาจจะทาํให้เกิดการลงัเล หรือเสีย

เงินซ้ือส่ิงท่ีไม่เหมาะกบัตนเอง บางคนอาจจะเห็นการรีวิวจากบุคคลอ่ืน หรือบุคคลท่ี

มีช่ือเสียง เพียงเท่านั้นก็รีบตดัสินใจซ้ือ บางคนอาจจะรอจนกวา่จะมีผูอ่ื้นนาํมาขายต่อ

ถึงจะตดัสินใจซ้ือ ผูว้ิจยัจึงมีขอ้สงสัยวา่ การท่ีคนหน่ึงจะซ้ือรองพื้นขวดหน่ึงนั้น คน

นั้นจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจ จะพิจารณาถึงส่วนประสมทางการตลาด 

หรือพิจารณาจากข้อมูลอ่ืนๆเพิ่มเติม หรือพิจารณาจากทั้ง 2 อย่างรวมกนั หรือไม่

พิจารณาส่ิงใดๆ แค่ถามความตอ้งการของตนเองแล้วใช้อารมณ์ในการตดัสินใจซ้ือ

ทนัที  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง

ประเภทผลิตภณัฑร์องพื้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

2.เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างดา้นพฤติกรรมในการใช้เคร่ืองสําอางประเภท

ผลิตภณัฑร์องพื้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

3.เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กับการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทผลิตภัณฑ์รองพื้นของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

4.เพื่อศึกษาถึงกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทผลิตภณัฑ์

รองพื้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อนําผลข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลท่ีได้จากการศึกษาไปปรับใช้และทาํ

การตลาดใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย 

2.เพื่อนาํผลขอ้มูลดา้นพฤติกรรมในการใชเ้คร่ืองสําอางท่ีไดจ้ากการศึกษาไป

เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการกาํหนดรูปแบบทางการตลาด 
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3.เพื่อนําผลข้อมูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีได้จากการศึกษาไป

พฒันากลยทุธ์ดา้นส่วนประสมทางการตลาดให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้

มากท่ีสุด 

4.เพื่อนาํผลขอ้มูลดา้นกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีไดจ้ากการศึกษาไป

กาํหนดยทุธวธีิทางการตลาดเพื่อสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

5.เพื่อใชเ้ป็นแนวทางให้ธุรกิจเคร่ืองสําอาง ไดป้รับปรุงและพฒันาตนเองให้

เป็นท่ียอมรับและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งดี นาํไปสู่การ

เป็นผูน้าํในตลาดและสามารถเอาชนะคู่แข่งขนัได ้

สมมติฐานการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง

ประเภทผลิตภณัฑร์องพื้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2 .พฤติกรรมในการใช้ ท่ีแตกต่า งกันมีผลต่อการตัดสินใจเ ลือก ซ้ื อ

เคร่ืองสําอางประเภทผลิตภณัฑ์รองพื้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง

กนั 

3.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางประเภทผลิตภณัฑร์องพื้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) (อา้งถึงใน สรวยี ์วศิวชยัวฒัน์ 

และไกรชิต สุตะเมือง, 2554) ให้แนวคิดไวว้า่ ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) 

เป็นหน่ึงในปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค การตดัสินใจของ

ผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. อาย ุ(Age) อายท่ีุแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑต์่างกนั 

2.วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เป็นขั้นตอนการดาํรงชีวิต

ของบุคคลในลกัษณะของการมีครอบครัว การดาํรงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมี
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อิทธิพลต่อความตอ้งการ ทศันคติ และค่านิยมของบุคคลทาํให้ เกิดความตอ้งการใน

ผลิตภณัฑ ์และพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

3.อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็นและ

ความตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั 

4.โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance) โอกาสทางเศรษฐกิจของ

แต่ละบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริการท่ีเขาตัดสินใจซ้ือ โอกาสเหล่าน้ี

ประกอบดว้ย รายได ้ การออมสินทรัพย ์ อาํนาจการซ้ือ และทศันคติเร่ืองการจ่ายเงิน 

นกัการตลาดตอ้งสนใจแนวโนม้ของรายไดส่้วนบุคคล โดยใชร้ายไดเ้ป็นเกณฑ์ในการ

แบ่งส่วนแบ่งตลาดและการกาํหนดตลาดเป้าหมาย 

5.การศึกษา (Education) ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้จะบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมี

คุณภาพดีกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่า 

6.รูปแบบการดาํรงชีวิต (Life Style) ข้ึนอยูก่บัวฒันธรรม ชั้นของสังคม และ

กลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล นกัการตลาดเช่ือว่าการเลือกผลิตภณัฑ์ของบุคคลข้ึนอยู่

กบัรูปแบบการดาํรงชีวติ อาทิ แบบการดาํรงชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคสินคา้ เช่น 

ผูท่ี้รักความสบายจะซ้ือผลิตภณัฑท่ี์อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ผูท่ี้ชอบการสังสรรคจ์ะ

ชอบทานอาหารนอกบา้น เป็นตน้ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2554) (อา้งถึงใน ธารา ธิยะภูมิ

และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ, 2554) ให้แนวคิดไวว้่า โดยทัว่ไปกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

1.พฤติกรรมก่อนการซ้ือ เป็นกระบวนการเร่ิมตน้โดยมีแรงจูงใจ หรือถูก

กระตุน้ ให้เกิดความตอ้งการซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนจากตวักระตุน้ภายในหรือภายนอก 

ตวักระตุน้ภายในเกิดจากผูบ้ริโภคเองมีความตอ้งการและมองเห็นความจาํเป็นของ

ผลิตภณัฑ์ท่ีจะแกปั้ญหาหรือตอบสนองให้กบัตนเอง ส่วนตวักระตุน้ภายนอก ไดแ้ก่ 

ความตอ้งการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือเกิดข้ึนถึงระดบัหน่ึงแลว้

จะกลายเป็นตวักระตุน้ให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมตอบสนองโดยอาศยัการเรียนรู้การ

แสวงหาขอ้มูล และประสบการณ์ในอดีต ดงันั้นผูป้ระกอบการจะตอ้งใชก้ลยุทธ์ทาง
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การตลาดหลายวิธี เช่น การใชพ้นกังานขาย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การ

บรรจุภณัฑ ์เป็นตวักระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี 

2.การแสวงหาทางเลือก เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ ก็จะ

แสวงหาทางเลือกขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ จึงเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัท่ีสุดสําหรับ

ผูบ้ริโภค การหาข้อมูลจะทาํให้รู้ข้อมูลเก่ียวกับชนิดของผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์

วิธีการใช ้ และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใช้ผลิตภณัฑ์นั้น นอกจากน้ีความเช่ือถือท่ี

ผูบ้ริโภคมีต่อผูข้ายยงัเป็นส่วนประกอบของการตดัสินใจซ้ือไดเ้ป็นอย่างดี ปริมาณ

ขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคคน้หาข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยัได้แก่ ปัญหาเก่ียวกบัความตอ้งการท่ี

ผูบ้ริโภคเผชิญอยู่ในระดบัมากหรือน้อย เวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ ผูป้ระกอบการ

จะตอ้งจดัการเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ ซ่ึงแหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคแสวงหามี

อิทธิพลเก่ียวขอ้ง กบัพฤติกรรมการเลือกเช่นบุคคลในครอบครัว บุคคลใกลชิ้ด เพื่อน

บา้น ส่ือมวลชน พนกังานขาย ส่ือโฆษณา บรรจุภณัฑ์ เป็นตน้ ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ 

เหล่าน้ี มีประโยชน์ต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  

3.การประเมินผลทางเลือก เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บและเขา้ใจขอ้มูลแลว้ ก็จะ

ประเมินผลขอ้มูลเหล่านั้นเพื่อพิจารณาทางเลือกในการตดัสินใจขอ้มูลท่ีมีประโยชน์

ต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

4.การตดัสินใจซ้ือ หลงัจากแสวงหาทางเลือกและประเมินผลทางเลือกแลว้ 

ผูบ้ริโภคจะตอ้งตดัสินใจวา่ถา้ซ้ือผลิตภณัฑ์นั้นจะสนองความตอ้งการ และเกิดความ

พึงพอใจไดห้รือไม่ก่อนการตดัสินใจ  

5.การประเมินผล หลงัจากการซ้ือและทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์แลว้ ผูบ้ริโภคจะ

เกิดความรู้สึกพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในผลิตภณัฑ์นั้น ผูป้ระกอบการจะตอ้ง

พยายามศึกษาและติดตามผลภายหลงัการซ้ือผลิตภณัฑ์ เพราะเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ

การซ้ือในคร้ังต่อไป และมีอิทธิพลต่อการแนะนาํบุคคลอ่ืนให้ซ้ือผลิตภณัฑ์ แต่ถา้

ผูบ้ริโภคไม่พึงพอใจหลงัการซ้ือ ผูป้ระกอบการจะตอ้งคน้หาสาเหตุเพื่อจะนาํมา

ปรับปรุงแก้ไข ซ่ึงสาเหตุของความไม่พึงพอใจของผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปได้แก่

ความรู้สึกไม่แน่ใจ หรือขาดความมัน่ใจเพราะในขั้นการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค

พบวา่ผลิตภณัฑ์นั้นมีทั้งขอ้ดี และขอ้เสีย เม่ือซ้ือมาใชแ้ลว้ยงัคงมีความรู้สึกไม่แน่ใจ 
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หรือขาดความมัน่ใจอยูต่ลอดเวลา ผูบ้ริโภคบางคนเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดี เพราะไดย้ิน

เก่ียวกับความบกพร่องของผลิตภณัฑ์ หรือรู้ขอ้มูลภายหลังการซ้ือว่าผลิตภณัฑ์

ประเภทเดียวกนัจากร้านคา้มีราคาถูกกวา่ ตลอดจนพบวา่ผลิตภณัฑ์ไม่มีประสิทธิภาพ 

ก็จะส่ือสารให้บุคคลท่ีคุ้นเคยได้รับรู้ซ่ึงข้อมูลจะส่งผลต่อการขาย  ดังนั้ น

ผูป้ระกอบการจึงตอ้งคน้หาสาเหตุแลว้รีบแกไ้ขปรับปรุง เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่

ผูบ้ริโภค โดยการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ทั้งดา้นคุณภาพ ราคา การบรรจุภณัฑ ์ และดา้น

การตลาด  

Kotler, Philip (1997) (อา้งถึงใน ภาวิณี ตนัติผาติและกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิ

เกียรติ, 2554)  โดยปกติแลว้ความพยายามของธุรกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจ และเพื่อให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทประสบ

ความสาํเร็จเหนือคู่แข่ง นกัการตลาดตอ้งใช ้4P’s หรือส่วนผสมการตลาด (Marketing 

Mix) ประกอบดว้ย 4 ปัจจยัหลกัสําคญัดงัน้ี ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย และ

การส่งเสริมการขาย 

ลลิลทิพย ์สิวะภิญโญ (2550) ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอางต่างประเทศประเภทผลิตภณัฑ์แต่งหน้าสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร” 

พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล มีผลต่อชนิดและส่ิงท่ีนึกถึงในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง

ต่างประเทศประเภทผลิตภณัฑ์แต่งหน้า ส่วนระดบัการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อ

เดือนจะมีผลต่อสถานท่ีและยี่ห้อท่ีจะซ้ืออย่างมีนัยสําคญั ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้านวฒันธรรม ค่านิยม 

ความเช่ือ การเรียนรู้การแต่งหนา้จากคนรอบขา้ง ปัจจยัดา้นสังคม ความตอ้งการเป็น

คนรุ่นใหม่ ทนัสมยั ตอ้งการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนและจากสังคม ลว้นมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางต่างประเทศประเภทผลิตภณัฑ์แต่งหน้าสตรีในเขต

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญั 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจัยคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีใช้เคร่ืองสําอางรวมไปถึงผลิตภณัฑ์รองพื้นจาํนวน 400 ตวัอย่าง
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สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลคือการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) F-test และ 

Multiple Regression Analysis โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

กรอบแนวคิด 

ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 

 

 

          

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- การศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดต่้อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ์ 

- ราคา  

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- การส่งเสริมทางการตลาด 

 

กระบวนการตัดสินใจเลอืกซ้ือ

เคร่ืองสําอางประเภทผลติภัณฑ์

รองพืน้ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

- การรับรู้ถึงความ

ตอ้งการ 

- การแสวงหาขอ้มูล 

- การประเมินทางเลือก 

- การตดัสินใจซ้ือ 

- การประเมินผลหลงั

การซ้ือ 

พฤติกรรมในการใช้เคร่ืองสําอาง 

- พฤติกรรมการใช ้

- เหตุผลท่ีใช ้

- ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 

- สถานท่ีท่ีนิยมไปซ้ือ 

- ยีห่อ้ท่ีซ้ือและสนใจซ้ือ 
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สรุปผลการวจัิย 

ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุเฉล่ียในช่วง 

20 – 30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

และรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 10,000 - 20,000 บาท 

ดา้นขอ้มูลพฤติกรรมในการใชเ้คร่ืองสําอางพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่จะใชเ้คร่ืองสําอางเป็นประจาํทุกวนั เพื่อสร้างความมัน่ใจ ซ้ือเคร่ืองสําอางในแต่

ละคร้ังตั้งแต่ 1,000 บาทข้ึนไป จะซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีห้างสรรพสินคา้ และเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางยีห่อ้อ่ืนๆทัว่ไป 

ด้าน 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพบว่า 1 ในด้านผลิตภัณฑ์ ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักบัการท่ีรองพื้นไม่เปล่ียนสีระหวา่งวนั ใน

ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักบัคุณภาพเม่ือเทียบกบั

ราคา ในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสําคญั

กบัการท่ีสินคา้มีวางจาํหน่ายในร้านเคร่ืองสําอางทัว่ไป ในดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะให้ความสําคญักบัการให้สินคา้ตวัอยา่งเพื่อทดลอง

ใช ้

ด้านการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางพบว่า ในด้านการรับรู้ถึงความ

ตอ้งการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักบัการซ้ือรองพื้นเพื่อใช้

แต่งหน้าเสริมสร้างความมั่นใจในตัว เอง ในด้านการแสวงหาข้อมูล  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่จะหาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆเช่น นิตยสาร Internet การรีวิว

ต่างๆ ในดา้นการประเมินทางเลือก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสําคญั

กับการเลือกจากคุณภาพท่ีตรงตามความต้องการ ในด้านการตัดสินใจซ้ือ ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักบังบประมาณท่ีมี ในดา้นการประเมินผล

หลงัการซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะกลบัไปซ้ือสินคา้ซํ้ าถา้พอใจในสินคา้ 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการทดสอบปัจจยัส่วน

บุคคลกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

ค่านยัสาํคญั 

Sig. 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

ไม่ยอมรับ

สมมติฐาน 

อาย ุ 0.08  X 

สถานภาพ 0.88  X 

การศึกษา 0.01 X  

อาชีพ 0.00 X  

รายไดต่้อเดือน 0.26  X 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการทดสอบพฤติกรรมใน

การใชก้บัการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

ค่านยัสาํคญั 

Sig. 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

ไม่ยอมรับ

สมมติฐาน 

พฤติกรรมการใช ้ 0.14  X 

เหตุผลท่ีใช ้ 0.07  X 

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 0.03 X  

สถานท่ีท่ีนิยมไปซ้ือ 0.07  X 

ยีห่อ้ท่ีซ้ือและสนใจซ้ือ 0.00 X  

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการทดสอบปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือ 

ค่านยัสาํคญั 

Sig. 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

ไม่ยอมรับ

สมมติฐาน 

ผลิตภณัฑ์ 0.00 X  

ราคา  0.00 X  

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.00 X  

การส่งเสริมทางการตลาด 0.00 X  
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อภิปรายผลการวจัิย 

มีแค่การศึกษาและอาชีพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภท

ผลิตภณัฑ์รองพื้น ผูว้ิจยัมองว่าเน่ืองจากในปัจจุบนัน้ี เทคโนโลยีการส่ือสารเขา้มามี

อิทธิพลในชีวติของคนเราเป็นอยา่งมาก ส่ือโฆษณาสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้ายมาก

ข้ึน การใช ้ Smartphone กลายเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีใครๆก็สามารถมีได ้แมก้ระทัง่เด็ก 

ประกอบกบัการตามกระแสนิยม ถา้คนดงัหรือไอดอลในโลกไซเบอร์ บอกวา่ส่ิงไหน

ดี ผูรั้บส่ือนั้นๆ ก็จะตอ้งสรรหาผลิตภณัฑ์มาให้ได ้ส่วนดา้นสถานภาพ ไม่ว่าจะเป็น

อยา่งไร ผูห้ญิงทุกคนก็ตอ้งการให้ตนเองดูดี ตอ้งการความสวยงามทั้งนั้น และแมว้่า

จะไม่มีงบประมาณในการซ้ือ บตัรเครดิตก็เป็นทางออกท่ีจะทาํให้ไดผ้ลิตภณัฑ์มาใช้

ก่อนแลว้จึงจ่ายทีหลงั ซ่ึงกลายเป็นเร่ืองปกติธรรมดาในสังคมสมยัน้ีไปแลว้ ดงันั้นไม่

ว่าจะอายุเท่าไร สถานภาพอะไร รายได้เท่าไรก็ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอางประเภทผลิตภณัฑ์รองพื้น (ผลวิจยัส่วนน้ีไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้น

ประชากรศาสตร์ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541 ดงัท่ีปรากฏในบทท่ี 2 ท่ีกล่าววา่ อายุท่ี

แตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑต์่างกนั การดาํรงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิง

ท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ ทศันคติ และค่านิยมของบุคคลทาํให้ เกิดความตอ้งการ

ในผลิตภณัฑ ์และพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั และโอกาสทางเศรษฐกิจของแต่ละ

บุคคลจะกระทบต่อสินคา้และบริการท่ีเขาตดัสินใจซ้ือ โอกาสเหล่าน้ีประกอบดว้ย 

รายได ้ การออมสินทรัพย ์ อาํนาจการซ้ือ และทศันคติเร่ืองการจ่ายเงิน นกัการตลาด

ตอ้งสนใจแนวโน้มของรายไดส่้วนบุคคล โดยใช้รายไดเ้ป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วน

แบ่งตลาดและการกําหนดตลาดเป้าหมาย  และไม่สอดคล้องกับแนวคิดด้าน

ประชากรศาสตร์ของ ศิริพงศ ์พฤทธพนัธ์ุและวนัลอง ใจดี, 2548 ท่ีกล่าววา่ โดยทัว่ไป

บุคคลท่ีมีอายุต่างกัน มกัมีความต้องการในส่ิงต่างๆแตกต่างกนั ในประเด็นน้ี ได้

อธิบายว่าอายุเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้คนมีความเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัในด้าน

ความคิดและพฤติกรรม นอกจากความแตกต่างในด้านความคิดแล้ว อายุยงัเป็นส่ิง

กาํหนดความแตกต่างในเร่ืองความยากง่ายในการจูงใจดว้ย โดยเม่ือคนมีอายุมากข้ึน 

โอกาสท่ีคนจะเปล่ียนใจหรือถูกชกัจูงใจจะนอ้ยลง และท่ีกล่าววา่ ตวัแปรรายไดจ้ดัได้

ว่าเป็นตวัแปรสําคญัท่ีกาํหนดฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล ดงันั้น การ
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ศึกษาวิจยัท่ีใช้แนวทฤษฎีประชากรศาสตร์ จึงมกัมีตวัแปรรายได้ของบุคคลรวมอยู่

ด้วยเสมอ เน่ืองจากรายได้ของคนเป็นเคร่ืองกาํหนดความตอ้งการ ตลอดจนความ

คิดเห็นของคน เก่ียวกบัส่ิงต่างๆ และพฤติกรรมของคน ) 

ส่วนดา้นการศึกษาและอาชีพ ผูว้จิยัมองวา่ ผูท่ี้มีการศึกษาสูง จะมีหลกัในการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้มากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษานอ้ย ไม่วา่จะมองในเร่ืองของส่วนผสม ยี่ห้อ 

คุณสมบติัต่างๆ (กรณีท่ีมีการใช้เหตุผลในการซ้ือ ไม่ไดใ้ช้อารมณ์ในการตดัสินใจ) 

ส่วนอาชีพท่ีทาํนั้น การท่ีอยู่ในสายอาชีพต่างกัน ก็จะมีการเลือกใช้เคร่ืองสําอาง

ต่างกนั ซ่ึงก็น่าจะข้ึนกบัสังคมรอบตวัดว้ย เช่น ผูท่ี้ทาํงานบริษทัเอกชนถา้เพื่อนๆในท่ี

ทาํงานเห็นวา่อะไรดี ก็จะใชต้ามๆกนั อะไรท่ีใชแ้ลว้คิดวา่ตนเองดูดี มีความภาคภูมิใจ

ในสังคมก็จะใชส่ิ้งนั้น ส่วนผูท่ี้ทาํงานส่วนตวั มีอาชีพคา้ขายก็อาจไม่ตอ้งใชส่ิ้งท่ีตอ้ง

แสดงถึงความมีฐานะในสังคม เพราะวนัๆหน่ึงไม่ไดเ้จอผูร่้วมงานท่ีจะมาคอยดูว่า

ตนเองใช้อะไร  ดังนั้ นด้านการศึกษาและอาชีพมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอางประเภทผลิตภณัฑ์รองพื้น (ผลวิจยัส่วนน้ีสอดคล้องกับแนวคิดด้าน

ประชากรศาสตร์ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541 ดงัท่ีปรากฏในบทท่ี 2 ท่ีกล่าววา่ผูท่ี้มี

การศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพดีกว่าผูท่ี้มีการศึกษาตํ่าและ

อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็นและความตอ้งการสินคา้และบริการท่ี

แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั ศิริพงศ์ พฤทธพนัธ์ุและวนัลอง ใจดี, 2548 ท่ีกล่าวว่า 

การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูงกบัตวัแปรท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของ

บุคคล และคนท่ีมีอาชีพต่างกนั ย่อมมองโลก มีแนวความคิด มีอุดมการณ์ มีค่านิยม 

ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลลิลทิพย ์สิวะ

ภิญโญ, 2550 ในส่วนของระดบัการศึกษา และอาชีพจะมีผลต่อสถานท่ีและยี่ห้อท่ีจะ

ซ้ืออยา่งมีนยัสาํคญั) 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในแต่ละคร้ังท่ีซ้ือกบัยี่ห้อท่ีซ้ือและสนใจซ้ือมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทผลิตภณัฑ์รองพื้น ผูว้ิจยัมองวา่ผูท่ี้มีการใชจ้่าย

จาํนวนมากในการซ้ือเคร่ืองสําอางแต่ละคร้ังนั้น เป็นเพราะมูลค่าของสินคา้มีราคาสูง 

ซ่ึงสินคา้ราคาสูงส่วนใหญ่มกัจะเป็นแบรนด์ระดบั Premium และ Hi end และการท่ี

จะซ้ือสินคา้ราคาแพงนั้น ผูซ้ื้อส่วนใหญ่มกัจะใช้เวลาในการคน้หาขอ้มูลของสินคา้
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และทาํการเปรียบเทียบกบัสินคา้ตวัอ่ืนๆก่อน เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ ส่ิงท่ีจะซ้ือนั้น

มีความคุม้ค่าแค่ไหน สมควรท่ีจะจ่ายเงินซ้ือหรือไม่ ต่างกบัผูท่ี้ใช้จ่ายในแต่ละคร้ัง

น้อยๆ เพราะการท่ีสินคา้มีราคาไม่แพง ผูท่ี้จะซ้ือนั้นไม่ตอ้งใช้เวลาในการตดัสินใจ

นาน ผูซ้ื้อมกัจะคิดวา่ ซ้ือไปลองใชดู้ ถา้ไม่ดีก็ไม่เสียดายเงินเท่าไรนกั  

ส่วนดา้นพฤติกรรมการใช ้เหตุผลท่ีใช ้และสถานท่ีซ้ือ ถึงแมจ้ะต่างกนัก็ไม่มี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทผลิตภณัฑ์รองพื้นเพราะก่อนจะทาํ

การซ้ือ ยอ่มตอ้งมีกระบวนการตดัสินใจท่ีคลา้ยหรือเหมือนกนั 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอางประเภทผลิตภณัฑ์รองพื้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็น 

74.2% และ1ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด1สามารถอธิบาย1การตดัสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอางประเภทผลิตภัณฑ์รองพื้นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร1ได ้

55.1% นอกจากน้ียงัพบว่า 1ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบไปด้วย

ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทผลิตภณัฑ์รองพื้นของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ผลวิจยัส่วนน้ีสอดคลอ้งกบั 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ของ 1Kotler, Philip ,1997 ท่ีกล่าววา่ โดยปกติแลว้

ความพยายามของธุรกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เพื่อให้ลูกค้าได้รับ

ความพอใจ และเพื่อให้ผลิตภณัฑ์ของบริษทัประสบความสําเร็จเหนือคู่แข่ง นกัการ

ตลาดตอ้งใช ้ 4P’s หรือส่วนผสมการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั

หลกัสาํคญัดงัน้ี ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย1) 

เม่ือปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ตวั มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือ ผูว้จิยัมองวา่ในกระบวนการตดัสินใจทุกขั้นตอน ผูบ้ริโภคจะมองปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดทั้งหมดควบคู่กนัไปดว้ย ดงันั้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

จึงมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางประเภทผลิตภณัฑ์รองพื้น 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิย 

ในด้านผลิตภัณฑ์ รองพื้นท่ีดีเม่ือทาลงบนผิวหน้าแล้ว สีต้องไม่เปล่ียน

ระหวา่งวนั เม่ือใชแ้ลว้สภาพผิวหนา้จะตอ้งดูดี ตลอดทั้งวนั นอกจากนั้นการทดสอบ
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การแพก้็เป็นเร่ืองสําคญั เพราะถา้ใช้แลว้หน้าเป็นสิว ผูบ้ริโภคจะเลิกใช้ทนัที ต่อมา

เร่ืองของความติดทนนาน รองพื้นท่ีดีไม่ควรท่ีจะเลือนหายไปง่ายๆเพียงแค่การซับ

หนา้ไม่ก่ีคร้ัง การเพิ่มระดบัการปกปิดไดน้ั้น ก็เป็นเร่ืองสําคญั เพราะผูบ้ริโภคบางคน

ตอ้งการความบางเบา แต่บางคนตอ้งการปกปิดรอยดาํ รอยสิว ก็จะสามารถเพิ่มระดบั

ความหนาของรองพื้นโดยไม่ทาํให้หน้าเป็นคราบ บรรจุภณัฑ์ท่ีใช ้ควรออกแบบให้

ใชง่้าย ถา้เป็นขวดป๊ัมก็จะทาํให้เน้ือผลิตภณัฑ์สะอาดอยูเ่สมอและควรท่ีจะออกแบบ

บรรจุภณัฑใ์หน่้าดึงดูดใจดว้ย  

ในด้านราคา รองพื้นท่ีดีตอ้งเน้นไปท่ีคุณภาพ มากกว่าคุณสมบติั ปริมาณ 

หรือยีห่อ้ ไม่ใช่วา่ของราคาสูงจะมีคุณภาพดีเสมอไป  

ในด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย จะต้องมีการกระจายสินค้าให้ทั่วถึง ให้

ผูบ้ริโภคสามารถหาซ้ือสินคา้ไดง่้าย  

ในดา้นการส่งเสริมการตลาด การให้สินคา้ตวัอยา่งเพื่อทดลองใชจ้ะเป็นการ

เปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคไดเ้ขา้มาสัมผสักบัสินคา้มากข้ึน และทาํให้สามารถขายสินคา้

อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งไดอี้กดว้ย 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีเพศหญิงเท่านั้น ฉะนั้นผูท่ี้จะทาํวิจยัคร้ังต่อไป 

ควรท่ีจะทาํนอกเหนือจากเพศหญิงดว้ย เพราะการแต่งหนา้ การใชค้รีมรองพื้น ไม่ได้

จาํกดัแค่เพศหญิงเท่านั้น 

2.การศึกษาคร้ังต่อไป สามารถทาํการวิจยักลุ่มเคร่ืองสําอางท่ีขายในร้านขาย

ยา (Drug Store) เช่น Boots, Watson เป็นตน้ 

3.ในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดยงัมีประเด็นอ่ืนๆท่ีน่าสนใจ จึงควร

ศึกษาในเร่ืองของ ค่านิยม ภาพลกัษณ์ การรับรู้ ทศันคติ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือเคร่ืองสาํอางประเภทผลิตภณัฑร์องพื้นดว้ย 

4.ควรมีการศึกษากลุ่มตวัอย่างในประเทศไทยในพื้นท่ีอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

กรุงเทพมหานคร 
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ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อธุรกจิประกนัวนิาศภัยทางทะเลและขนส่ง 

FACTORS  INFLUENCING NON-LIFE INSURANCE BUSINESS 

 (MARINE INSURANCE) 

 วลยั วรวฒิุธีรกุล 1     กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ  2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยพ์ฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือนตั้งแต่

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณสถิติ

ในรูปสมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regressions) โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทาํ

การทดสอบสมมติฐาน และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวั

แปรตาม โดยปัจจยัท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

อตัราเงินเฟ้อ (IF) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (RATE) ดชันีความเช่ือมัน่ธุรกิจ (BSI) มูลค่าการนาํเขา้ส่งออก 

(IM_EX) และดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) 

ผลการศึกษาพบว่า ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

อิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูงมากสามารถส่งผลต่อเบ้ียรับประกันภัย

โดยตรงทางทะเลและขนส่ง โดยตวัแปรอิสระท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อเบ้ียรับ

ประกันภยัโดยตรงทางทะเลและขนส่ง ได้แก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(GDP)  และ อตัราเงินเฟ้อ (IF) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัเบ้ียประกนัภยัรับ 

โดยตรงทางทะเลและขนส่งอยา่งมีนยัสาํคญั ส่วน ดชันีความเช่ือมัน่ธุรกิจ (BSI) และ 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหวา่งค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์ 

___________________________________________  
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต  
2  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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สหรัฐอเมริกา (RATE)มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัเบ้ียประกนัภยัรับ

โดยตรงทางทะเลและขนส่งอยา่งมีนยัสาํคญั 

คําสําคัญ : เบ้ียรับประกนัภยัโดยตรง, ประกนัวินาศภยั , ประกนัภยัทางทะเลและ

ขนส่ง 

Abstract 

The purpose of this independent study is the factors influencing non-life 

insurance business (Marine Insurance). Monthly data, from January 2007 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 gross domestic product, Inflation, Exchange rate (USD), business 

sentiment index, valued of import and export and Consumer Confidence Index 

The results showed that the 0.05 significance level, the relationship 

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

influencing non-life insurance business (Marine Insurance). Test of the relationship. 

Found that gross domestics product, inflation had a relationship in the same 

direction as statistically significant. There are many variables and relationships. The 

business sentiment index and exchange rate (USD), that correlate significantly in 

the opposite direction. 

KEYWORDS  :  DIRECT PREMIUM INSURANCE, NON-LIFE INSURANCE, 

MARINE INSURANCE 

บทนํา 

 เม่ือพิจารณาถึงความพร้อมในการแข่งขนัของธุรกิจขนส่งทางเรือของไทยใน

กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนดว้ยกนันั้น ตอ้งยอมรับว่าประเทศไทยยงัมีประเด็นทา้

ทายหลายประการในการท่ีจะเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั จากรายงานของ กระทรวง
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พาณิชย ์พบวา่ การส่งออกของไทยเติบโตเพียงร้อยละ 3.12 ในปี 2555 ท่ีผา่นมา จึง

ส่งผลต่อความตอ้งการขนส่งสินคา้ทางเรือ แมธุ้รกิจขนส่งทางเรือจะเติบโตไม่หวือ

หวา แต่ผูป้ระกอบการขนส่งทางเรือต่างๆ ไดป้รับตวัเตรียมพร้อมการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 อยา่งต่อเน่ือง อาทิ การซ้ือเรือมากข้ึน และ

ปรับขนาดของเรือท่ีใหบ้ริการเพื่อรองรับความตอ้งการท่ีเพิ่มสูงข้ึนและครบวงจรมาก

ข้ึน 

 แนวโนม้การเติบโตปี 2556 ไดแ้รงหนุนจากภาครัฐในการฟ้ืนตวัของภาคการ

ส่งออกซ่ึงคาดวา่การขนส่งทางเรือน่าจะเติบโตดีข้ึน จากปัจจยัส่งเสริม คือ การฟ้ืนตวั

ของภาคการส่งออกไทย อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีทิศทางท่ีมี

เสถียรภาพมากข้ึน และหลายประเทศยงัมีมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจออกมาอย่าง

ต่อเน่ือง นอกจากน้ี สินคา้ส่งออกทางเรือของไทยท่ีสาํคญัมีแนวโนม้ดีข้ึน จากการฟ้ืน

ตวัของภาคอุตสาหกรรมในประเทศท่ีคาดว่าหลายอุตสาหกรรมจะกลับมาผลิตได้

อยา่งเต็มศกัยภาพในปีน้ี อีกทั้งยงัมีปัจจยัเฉพาะของภาคอุตสาหกรรม อาทิ การปรับ

แผนธุรกิจของผูป้ระกอบการผลิตยานยนต์ ท่ีเน้นการผลิตเพื่อการส่งออกมากข้ึน

หลงัจากส้ินสุดนโยบายรถคนัแรก โดย ศูนยว์ิจยักสิกรไทย มองวา่ ในปี 2556 น้ีการ

ส่งออกรถยนตข์องไทยน่าจะมีประมาณ 1,230,000 ถึง 1,290,000 คนั หรือเติบโตร้อย

ละ 20-26 นอกจากน้ี ในดา้นสินคา้เกษตร ทั้งปริมาณและราคาสินคา้เกษตรมีแนวโนม้

ปรับตวัดีข้ึนอยา่งไรก็ตามการขนส่งทางเรือของไทยแมว้า่จะเร่ิมมีปัจจยัหนุน แต่ยงัคง

เผชิญความเส่ียงจากหลายดา้นเช่นกนั อาทิอุปทานขนส่งทางเรือยงัคงเติบโตเร็วกว่า

อุปสงค์ อุปทานกองเรือในดา้นขนส่ง ยงัคงเติบโตในอตัราค่อนขา้งสูง แต่เร่ิมท่ีจะ

ชะลอตวัลง เน่ืองจากมีค่าระวางเรือท่ีค่อนขา้งตํ่าและมีอตัราการแข่งขนัท่ีสูง ขณะท่ี

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคยงัฟ้ืนตวัไดไ้ม่เร็วมากนกั แนวโน้มค่าระวางเรือยงัคงไม่

ฟ้ืนตวัดีมากนกั อุปสงคใ์นดา้นการขนส่งทางเรือเติบโตไม่ทนั จาํนวนอุปทานท่ียงัคง

มีอยู่มาก ซ่ึงเป็นสาเหตุสําคญัในการกดดนัดชันี BDI (Baltic Dry Index: ดชันีค่า

ระวางเรือ) และส่งผลให้ธุรกิจมีผลประกอบการ ยงัไม่ฟ้ืนตัวเร็วมากนักการ

ประกนัภยั เป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงท่ีสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเม่ือเกิด
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ความเสียหายแก่ชีวติและทรัพยสิ์นต่าง ๆ ท่ีไดท้าํประกนัภยัไว ้โดยการเฉล่ียหรือการ

กระจายความเสียหายไปยงัสมาชิกท่ีทาํประกนัภยั โดยมีบริษทัประกนัภยัเป็นผูท้าํ

หน้าท่ีเก็บเบ้ียประกนัและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บ

ประโยชน์ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเบ้ียประกนัภยัรับของธุรกิจประกนัวนิาศภยั

ทางทะเลและขนส่ง 

สมมติฐานการวจัิย  

ในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อธุรกิจประกนัวนิาศภยัโดยกาํหนด

ความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

1. เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัวนิาศภยัทางทะเลและขนส่ง 

(DPRM)  

2. มูลค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX)  

3. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหวา่งค่าเงินบาทกบัค่าเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ  (USD)  

4. อตัราเงินเฟ้อ (IF)  

5. ผลิตภณัฑม์วลรวม (GDP)  

6. ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) และ 

7. ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) 
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กรอบแนวความคิด 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกนัวินาศภยัทางทะเลและขนส่ง 

(Marine)  

1. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายและพฒันาธุรกิจประกนัวนิาศ

ภยัใหมี้ศกัยภาพ 

2. เพื่อรองรับการขยายตวัและการแข่งขนัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

แนวคิด 

ทวีศกัด์ิ ป่ินทอง (2548) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ

ของธุรกิจประกนัวินาศภยั โดยปัจจยัท่ีเลือกทาํการศึกษาได้แก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศภาคการก่อสร้างมูลค่าการนาํเขา้และการส่งออกและจาํนวนรถยนต์ท่ี

จดทะเบียนในประเทศไทย โดยทุกตวัแปรใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) รายปี

ระหว่างปี พ.ศ. 2532-2547 เป็นระยะเวลารวม 16 ปี เพื่อทาํการประมาณค่าโดยวิธี

กาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares—OLS) จากผลการศึกษาพบว่า 

เบ้ียประกนัภยัรับ

โดยตรงของธุรกิจ

ประกนัวนิาศภยั

ทางทะเลและ

ขนส่ง (DPRM) 

ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) 

 

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหวา่ง

ค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  (USD) 

 อตัราเงินเฟ้อ (IF) 

มูลค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX) 

 ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) 
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ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศภาคการก่อสร้าง มูลค่าการนาํเขา้และการส่งออก 

และจาํนวนรถยนตท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทย จะมีความสัมพนัธ์กบัเบ้ียประกนัภยั

รับสุทธิของธุรกิจประกนัวินาศภยัในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานท่ีกาํหนด

ไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

ชชัพร วงศเ์ลิศวาทิก (2547) ไดศึ้กษาถึงความมัน่คงของบริษทัประกนัวินาศ

ภยั 2 ส่วนดว้ยกนั ในส่วนแรกวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 6 ดา้น อนัไดแ้ก่ การทาํ

กาํไรจากการรับประกนัภยั การลงทุน การบริหารสินทรัพยส์ภาพคล่อง การชาํระหน้ี 

การประกันต่อ และเสถียรภาพ โดยใช้อตัราส่วนทางการเงินและส่วนท่ีสองเป็น

การศึกษาโครงสร้างของธุรกิจประกนัวินาศภยั ส่วนแบ่งตลาดของแต่ละบริษทั ใน

การวดัการกระจุกตวัของธุรกิจ โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิจากกรมการประกนั กระทรวง

พาณิชย ์จาํนวน 5 ปี (ปี พ.ศ. 2541-2545) ผลการศึกษาพบวา่ บริษทัประกนัวินาศภยัมี

ความเด่นในเร่ืองความสามารถในการดาํเนินงานในแต่ละเร่ืองไม่เท่ากนั มีเพียง 2 

บริษทัท่ีมีผลการดาํเนินงานทั้ง 6 ดา้นท่ีดี และโครงสร้างของธุรกิจประกนัวินาศภยัมี

การกระจุกตวัค่อนขา้งสูงและบริษทัประกนัวินาศภยัท่ีรับประกนัภยัทางรถยนตสู์งจะ

ไดรั้บส่วนแบ่งตลาดสูงเช่นกนั 

ทวีวฒัน์ ช่ืนบานเย็น (2548) ได้ศึกษาผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนั

วินาศภยัในประเทศไทยก่อนและหลงัเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โดยศึกษาถึงการกระจุกตวั

ของเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิและศึกษาถึงผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัวินาศภยั 

โดยวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 6 ดา้นไดแ้ก่ ความสามารถในการขยายงานการรับ

ประกนัภยั ความสามารถในการชาํระหน้ีสิน สภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถ

ในการบริหารสินทรัพย ์ความสามารถในการชาํระหน้ีสินท่ีมีต่อผูเ้อาประกนัภยั และ

ความสามารถในการทาํกาํไรของธุรกิจโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายปีของบริษทัประกนั

วนิาศภยัในประเทศไทย ทาํการเปรียบเทียบช่วงก่อนเกิดวกิฤตเศรษฐกิจ ระหวา่ง พ.ศ. 

2535-2540 และช่วงหลงัเกิดวิกฤตเศรษฐกิจระหว่าง พ.ศ. 2540-2546 ผลวิจยัพบว่า 

โครงสร้างธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงหลงัเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ คือมีบริษทัประกนัวินาศ

ภยัเพิ่มข้ึน จาํนวน 13 บริษทั การกระจุกตวัของเบ้ียประกนัภยับริษทัประกนัวินาศภยั
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ช่วงหลงัวิกฤตเศรษฐกิจมีอตัราท่ีลดลงกวา่ช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ และยงัพบวา่ 

ความสามารถในการขยายงานการรับประกนัภยัช่วงหลงัเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมีการ

ขยายการรับประกันภยัมากกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ความสามารถในการ

ชาํระหน้ีสิน ความสามารถชาํระหน้ีสินท่ีมีต่อผูเ้อาประกนัภยั และสภาพคล่องทาง

การเงินช่วงก่อนและหลงัเกิดวกิฤตเศรษฐกิจธุรกิจประกนัมีความสามารถในการชาํระ

หน้ีสินท่ีมีต่อผูเ้อาประกนัไดดี้ ซ่ึงทาํให้ผูเ้อาประกนัมีความมัน่ใจในดา้นการเงินของ

ธุรกิจประกนัวนิาศภยัท่ีมีต่อหน้ีสินได ้

ศศิธร สร้อยศกัด์ิ (2546) ศึกษาลกัษณะการลงทุนของบริษทัประกนัวินาศภยั 

วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนของการประกอบธุรกิจการลงทุนของบริษทั

ประกนัวินาศภยัและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของธุรกิจ (SWOT) ของธุรกิจประกนั

วนิาศภยัโดยใชว้ิธีวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาและวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยวิธีวิเคราะห์

เชิงพรรณนาจะเป็นการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัปัจจยัท่ีใช้ในการพิจารณาการ

ลงทุนการวางนโยบายการลงทุน บทบาทการลงทุน แหล่งท่ีมาของเงินลงทุน 

วิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจประกนัวินาศภยั (SWOT) และศึกษาลกัษณะการ

ลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย ส่วนวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นการวิเคราะห์

ผลตอบแทนการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภยัในด้านความสัมพนัธ์ของอตัรา

ผลตอบแทนกบัความเส่ียง (CAPM) ประสิทธิภาพของการลงทุน (CV) ผลตอบแทน

จากการลงทุนต่อสินทรัพยล์งทุน (ROI) ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อสินทรัพยร์วม 

(ROA) และอตัรารายไดท่ี้แทจ้ริงจากการลงทุนของธุรกิจประกนัวินาศภยั (AR) ผล

การวิเคราะห์พบว่า สัดส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสมทุกหลกัทรัพยย์กเวน้สัดส่วนการ

ลงทุนหลกัทรัพยป์ระเภทตัว๋สัญญาใชเ้งิน-ตัว๋แลกเงิน ซ่ึงควรปรับสัดส่วนให้สามารถ

ลงทุนได้เพิ่มข้ึน เพราะบริษัทส่วนใหญ่ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทน้ีเกินกว่า

ขอ้กาํหนดท่ีตั้งไว ้ในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนกบั

ความเส่ียง (CAPM) พบวา่ บริษทัประกนัวินาศภยัขนาดใหญ่มีความสามารถในการ

ลงทุนดีกว่าบริษัทประกันวินาศภัยขนาดกลางและเล็ก คือมีอัตราผลตอบแทน

ค่อนขา้งดีกว่าเม่ือเทียบกบัความเส่ียง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการลงทุน (CV) 
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พบว่าบริษทัประกันวินาศภยัขนาดเล็กมีประสิทธิภาพของการลงทุนดีกว่าบริษทั

ประกันวินาศภยัขนาดกลางและใหญ่ คือมีความเส่ียงตํ่ากว่าเม่ือเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนท่ีเท่ากนั 

กรองวิกา รองรัตน์(2546) ศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการ

ลงทุนในหลกัทรัพย ์กรณีศึกษาหลกัทรัพยก์ลุ่มประกนัวินาศภยั ในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยโดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ทฤษฎี CAPM ท่ีครอบคลุม

เก่ียวกบั การคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงและทดสอบผลการคาํนวณ

โดยใช้โปรแกรม SPSS ซ่ึงทาํการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก

รายงานประจาํเดือนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2543 

ถึงเดือนธนัวาคม 2546 ขอ้มูลท่ีใชไ้ดแ้ก่ ดชันีราคาหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (Set Index) รายเดือน ราคาปิดรายเดือนและเงินปันผลจ่ายของ

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มประกนัวินาศภยัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 19 

หลักทรัพย์ ผลวิจยัพบว่า ตั้ งแต่ปี 2543-2546 อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของ

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มประกนัวนิาศภยัสูงกวา่อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2543-2546 ความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มประกนัวินาศภยัตํ่า

กวา่ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ภาวิณี เลิศพรชัยสกุล (2551) ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงราคาหุ้นของบริษทัในกลุ่มธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิตในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับนักลงทุนท่ีจะลงทุนในตลาด

หลกัทรัพย ์โดยศึกษาจากขอ้มูลรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2544 – เดือน

ธันวาคม พ.ศ.2550 ของบริษทัประกนัภยัและประกนัชีวิตท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวนทั้งหมด 15 บริษทั ซ่ึงในการวิเคราะห์คร้ังน้ีใชว้ิธี

วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาหุ้นของบริษทัในกลุ่มธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิตใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกบัปัจจยัต่าง ๆ ทั้งหมด 7 ปัจจยั โดยแบ่งเป็นปัจจยั

ภายในบริษทั ได้แก่ อตัราส่วนของราคาตลาดของหุ้นสามญัต่อกาํไรสุทธิของหุ้น



143 

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

 

สามญั (P/E) อตัราส่วนของราคาตลาดของหุ้นต่อมูลค่าทางบญัชีของหุ้น (P/BV) 

อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) และปัจจยัภายนอกบริษทั ไดแ้ก่ดชันี

ราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Set Index) และดชันีราคาหลกัทรัพยหุ์้น

กลุ่มประกนัภยัและประกนัชีวิต (Insurance Index) จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นทั้ง 15 บริษทั ไดแ้ก่ อตัราส่วนของราคาตลาดของหุ้นต่อ

มูลค่าทางบญัชีของหุ้น (P/BV) อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (Net Profit margin) และดชันี

ราคาหลกัทรัพยหุ์้นกลุ่มประกนัภยัและประกนัชีวิต (Insurance Index) โดยปัจจยั

ดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นของบริษทัในกลุ่มธุรกิจประกนัภยัและประกนั

ชีวติในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั  

นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจ

ประกนัภยัและประกนัชีวิตในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมากท่ีสุด คือ ดชันี

ราคาหลกัทรัพยหุ์้นกลุ่มประกนัภยัและประกนัชีวิต (Insurance Index) ดงันั้นจึงกล่าว

ได้ว่า ดัชนีราคาว่า ดัชนีราคาหลักทรัพย์หุ้นกลุ่มประกันภยัและประกันชีวิต 

(Insurance Index) เป็นปัจจยัท่ีสําคญัเม่ือเทียบกบัปัจจยัอ่ืนๆท่ีนาํมาวิเคราะห์ ท่ีนกั

ลงทุนจะตอ้งพิจารณาประกอบการตดัสินใจลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจประกนัภยัและ

ประกนัชีวติ 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 ขอ้มูลในการศึกษาท่ีใช้เป็นขอ้มูลทางสถิติท่ีนํามาเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

เป็นขอ้มูลเก่ียวกบั ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อตัราเงินเฟ้อ (IF) อตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหวา่งค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) 

เบ้ียประกันภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัวินาศภยัทางทะเลและขนส่ง (DPRM) 

มูลค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX) และดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) โดยกลุ่ม

ตวัอย่างทั้งหมดจะมีระยะในการศึกษาตั้งแต่ระหว่างเดือนมกราคม 2550 ถึงเดือน

ธนัวาคม 2554 รวมทั้งส้ิน รวมทั้งส้ิน 60 เดือน 
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วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจะเป็นข้อมูลอนุกรมเวลาแบบทุติยภูมิ (Secondary 

Time Series Data) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

ประกอบดว้ย บทความ ผลงานวิจยั ขอ้มูลดา้นสถิติของหน่วยงานราชการและองคก์ร

ต่างๆรวบรวมไวไ้ด้แก่ กระทรวงการคลัง สํานักอัตราเบ้ียประกันวินาศภยั (เบ้ีย

ประกันรับตรง) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั (คปภ.) สํานักดชันีเศรษฐกิจการคา้ กรมศุลกากร การคา้ไทย สํานกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทย  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ในการวเิคราะห์ขอ้มูลมี 2 ขั้นตอนดงัน้ี 

 1. ใชก้ารวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) โดยมีการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีผลกระทบต่อเบ้ีย

ประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัวนิาศภยัทางทะเลและขนส่ง (DPRM) 

  2. วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อดูความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อตัราเงินเฟ้อ (IF) อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศระหวา่งค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) มูลค่าการนาํเขา้

ส่งออก (IM_EX) ดชันีทางธุรกิจ (BSI) และดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย (Descriptive Analysis) 

 วเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจประกนัวินาศภยัทางทะเล

และขนส่ง (Marine Insurance) โดยวิธีการนาํขอ้มูลมาสร้างตารางนาํเสนอผลการวิจยั

สําหรับสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป จากตวัแปร

ทั้งหมด 7 ตวั โดยกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจะใช้ขอ้มูลเป็นรายเดือนซ่ึงใช้ระยะเวลา

ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2554 รวมเป็นระยะเวลา 60 

เดือน 
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เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่ง (DPRM) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 23.4260 มีค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 29.61172 โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 384.00 และมีจุดตํ่าสุด

เท่ากบั 302.00 จาํนวนขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

 ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 7.8780 มีค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 67.77400 โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 914.00 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 

682.00 จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

 ดชันีทางธุรกิจ (BSI) มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 45.8343 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่

ท่ี 5.21136 โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 55.70 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 34.45 จาํนวนขอ้มูลท่ี

ใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

มูลค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 5.5005 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานอยู่ท่ี 427.42256 โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 994.00 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 1.00 

จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

อตัราเงินเฟ้อ (IF) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.7950 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 

2.60022 โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 9.20 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั -4.40 จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้น

การศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ(RATE) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 32.8966 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 1.82035 

โดยมีจุดสูงสุดเท่ากับ 35.97 และมีจุดตํ่ าสุดเท่ากับ 29.88 จํานวนข้อมูลท่ีใช้ใน

การศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

ดชันีผูบ้ริโภค (CCI) มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 17.3533 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 

5.71016 โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 30.20 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 7.80 จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้น

การศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

สรุปผลการวจัิย 

  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ธุรกิจประกนัวินาศภยัทางทะเลและขนส่ง โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

แบบอนุกรมเวลาแบบรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนธันวาคม 
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พ.ศ. 2554 รวมระยะเวลา 60  เดือน มาเป็นขอ้มูลในการศึกษาความมีประสิทธิภาพ

ของบริษทัประกนัวนิาศภยัทางทะเลและขนส่ง 

 โดยกาํหนดให้ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

อตัราเงินเฟ้อ (IF) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) มูลค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX) ดชันีทางธุรกิจ (BSI) และ

ดัชนีความเช่ือมั่นผูบ้ริโภค (CCI)และใช้การทดสอบโดยโปรแกรมสําเร็จรูปช่วย

วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)เพื่อ

อธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามดว้ยตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวัแปรข้ึนไป 

ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 พบว่าค่า Sig มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 และความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูงมาก ซ่ึงสามารถส่งผลต่อเบ้ีย

รับประกันภัยโดยตรงทางทะเลและขนส่ง  โดยมีค่า  R2=0.921 ซ่ึ ง เข้าใกล้ 1 

ค่อนขา้งมาก แสดงว่าตวัแปรอิสระทั้งหมดส่งผลกระทบต่อตวัแปรตามระดบั 92% 

ส่วนท่ีเหลือเกิดจากปัจจยัอ่ืน ๆ อีก 8%  

โดยตวัแปรอิสระท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อเบ้ียรับประกนัภยัโดยตรงทาง

ทะเลและขนส่ง ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)  และ อตัราเงินเฟ้อ 

(IF) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและ

ขนส่งอย่างมีนัยสําคญั ส่วน ดชันีความเช่ือมัน่ธุรกิจ (BSI) และอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศระหวา่งค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (RATE)อยา่ง

มีนยัสําคญั ยกเวน้ ส่วน ดชันีความเช่ือมัน่ธุรกิจ (BSI) และอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (RATE)มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่ง

อยา่งมีนยัสาํคญั 

 ส่วนตวัแปรอิสระอีก 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ มูลค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX)  และ

ดัชนีความเช่ือมั่นผู ้บริโภค (CCI)  ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีมี อิทธิพลต่อ เบ้ีย

ประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีความสัมพนัธ์ไป

ในทิศทางบวกกบัเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่ง 

 ผลการทดสอบใน Model ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีนยัสําคญั

ทางสถิติไปในทิศทางบวกกับเบ้ียประกันภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเม่ือ

พิจารณาจาก Sig < 0.050 และ VIF < 10 กล่าวคือ ถา้กาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี เม่ือ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  เปล่ียนแปลงไปเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ีย

ประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.197  ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ (GDP) เปล่ียนแปลงไปลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ียประกนัภยัรับ

โดยตรงทางทะเลและขนส่งลดลงร้อยละ 0.197   

สมมติฐานข้อที่ 2 ดชันีความเช่ือมัน่ธุรกิจ (BSI) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศ

ทางบวกกบัเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่ง 

ผลการทดสอบใน Model พบวา่ดชันีความเช่ือมัน่ธุรกิจ (BSI) มีนยัสําคญัทาง

สถิติไปในทิศทางลบกบัเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเม่ือพิจารณา

จาก Sig < 0.050  และ VIF < 10 กล่าวคือ ถา้กาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี เม่ือดชันีความ

เช่ือมัน่ธุรกิจ (BSI) เปล่ียนแปลงไปเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ียประกนัภยัรับ

โดยตรงทางทะเลและขนส่งลดลงร้อยละ 1.1683  ในขณะท่ีดชันีความเช่ือมัน่ธุรกิจ 

(BSI) เปล่ียนแปลงไปลดลงร้อยละ 1 จะทาํใหเ้บ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและ

ขนส่งเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.1683 

สมมติฐานข้อที่ 3 มูลค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX)  มีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางบวกกบัเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่ง 

ผลการทดสอบใน Model พบว่ามูลค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX)  มี

นยัสําคญัทางสถิติไปในทิศทางลบกบัเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่ง

เม่ือพิจารณาจาก Sig < 0.050  และ VIF < 10 กล่าวคือ ถา้กาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี 

เม่ือมูลค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX)  เปล่ียนแปลงไปเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ีย

ประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งลดลงร้อยละ 0.011  ในขณะท่ีมูลค่าการ
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นาํเขา้ส่งออก (IM_EX)  เปล่ียนแปลงไปลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ียประกนัภยัรับ

โดยตรงทางทะเลและขนส่งเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.011 

สมมติฐานข้อที ่4 อตัราเงินเงินเฟ้อ (IF) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางบวกกบั

เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่ง 

 ผลการทดสอบใน Model อตัราเงินเงินเฟ้อ (IF) มีนยัสําคญัทางสถิติไปใน

ทิศทางบวกกบัเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเม่ือพิจารณาจาก Sig < 

0.050 และ VIF < 10 กล่าวคือ ถา้กาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี เม่ืออตัราเงินเงินเฟ้อ (IF) 

เปล่ียนแปลงไปเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและ

ขนส่งเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.889  ในขณะท่ีอตัราเงินเงินเฟ้อ (IF) เปล่ียนแปลงไปลดลงร้อย

ละ 1 จะทาํใหเ้บ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งลดลงร้อยละ 2.889   

 สมมติฐานข้อที่ 5 อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาท

กบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (RATE)  มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางบวกกบัเบ้ีย

ประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่ง 

ผลการทดสอบใน Model พบวา่อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหวา่ง

ค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (RATE) มีนยัสําคญัทางสถิติไปในทิศทาง

ลบกบัเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเม่ือพิจารณาจาก Sig < 0.050  

และ VIF < 10 กล่าวคือ ถา้กาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี เม่ืออตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศระหวา่งค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (RATE) เปล่ียนแปลง

ไปเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํใหเ้บ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งลดลงร้อย

ละ 6.038  ในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหวา่งค่าเงินบาทกบัค่าเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (RATE) เปล่ียนแปลงไปลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ีย

ประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.038 

สมมติฐานข้อที่ 6 ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) มีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางลบกบัเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่ง 
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  ผลการทดสอบใน Model พบว่าดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) ไม่มี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเม่ือ

พิจารณาจาก Sig > 0.050 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปรายผลการวจัิย 

การศึกษาวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อธุรกิจประกนัวินาศภยัทางทะเลและ

ขนส่ง” ไดใ้ช้ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัประกนัภยัท่ีใช้ในการวิจยัคือ โดยใช้

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  แบบอนุกรมเวลาแบบรายเดือน โดยกลุ่มตวัอยา่งมี

ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 

2554 รวมระยะเวลา 60  เดือน โดยแหล่งท่ีมาของขอ้มูล ประกอบดว้ย บทความ 

ผลงานวิจยั ขอ้มูลดา้นสถิติของหน่วยงานราชการและองคก์รต่างๆรวบรวมไวไ้ดแ้ก่ 

กระทรวงการคลงั สํานักอตัราเบ้ียประกนัวินาศภยั (เบ้ียประกนัรับตรง) สํานกังาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) สํานักดชันี

เศรษฐกิจการค้า กรมศุลกากร การค้าไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทย ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นแบบราย

เดือนท่ีผ่านการตรวจสอบความน่าเช่ือถือแลว้มาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปวิธีการ

วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซ่ึง

สรุปผลการวิเคราะห์ไดด้งัน้ี ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)  อตัราเงินเฟ้อ 

(IF) และดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค (CCI) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางบวกกบัเบ้ีย

รับประกนัภยัโดยตรงทางทะเลและขนส่ง ยกเวน้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (RATE)มูลค่าการนําเข้าส่งออก 

(IM_EX) และดชันีทางธุรกิจ (BSI) 

 โดยตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวัแปร สามารถอธิบายเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทาง

ทะเลและขนส่งได ้ 92% (R. Square = 0.921) ซ่ึงมีค่า    Sig = 0.000 และ F = 49.054 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีนัยสําคัญทางสถิติไปในทิศ

ทางบวกกบัเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเม่ือพิจารณาจาก Sig < 

0.050 และ VIF < 10 กล่าวคือ ถา้กาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆคงท่ี เม่ือผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
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ประเทศ (GDP)  เปล่ียนแปลงไปเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรง

ทางทะเลและขนส่งเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.197  ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

(GDP) เปล่ียนแปลงไปลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเล

และขนส่งลดลงร้อยละ 0.197   

อตัราเงินเงินเฟ้อ (IF) มีนยัสาํคญัทางสถิติไปในทิศทางบวกกบัเบ้ียประกนัภยั

รับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเม่ือพิจารณาจาก Sig < 0.050 และ VIF < 10 กล่าวคือ 

ถา้กาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆคงท่ี เม่ืออตัราเงินเงินเฟ้อ (IF) เปล่ียนแปลงไปเพิ่มข้ึนร้อยละ 

1 จะทาํใหเ้บ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.889  ในขณะ

ท่ีอตัราเงินเงินเฟ้อ (IF) เปล่ียนแปลงไปลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ียประกนัภยัรับ

โดยตรงทางทะเลและขนส่งลดลงร้อยละ 2.889   

ดชันีความเช่ือมัน่ธุรกิจ (BSI) มีนยัสําคญัทางสถิติไปในทิศทางลบกบัเบ้ีย

ประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเม่ือพิจารณาจาก Sig < 0.050  และ VIF < 

10 กล่าวคือ ถ้ากําหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆคงท่ี เม่ือดัชนีความเช่ือมั่นธุรกิจ (BSI) 

เปล่ียนแปลงไปเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและ

ขนส่งลดลงร้อยละ 1.1683  ในขณะท่ีดชันีความเช่ือมัน่ธุรกิจ (BSI) เปล่ียนแปลงไป

ลดลงร้อยละ 1 จะทาํใหเ้บ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเพิ่มข้ึนร้อยละ 

1.1683 

มูลค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX)  มีนยัสําคญัทางสถิติไปในทิศทางลบกบั

เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเม่ือพิจารณาจาก Sig < 0.050  และ VIF 

< 10 กล่าวคือ ถา้กาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี เม่ือมูลค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX)  

เปล่ียนแปลงไปเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและ

ขนส่งลดลงร้อยละ 0.011  ในขณะท่ีมูลค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX)  เปล่ียนแปลง

ไปลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งเพิ่มข้ึนร้อย

ละ 0.011 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา (RATE) มีนัยสําคญัทางสถิติไปในทิศทางลบกบัเบ้ียประกนัภยัรับ
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โดยตรงทางทะเลและขนส่งเม่ือพิจารณาจาก Sig < 0.050  และ VIF < 10 กล่าวคือ ถา้

กาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆคงท่ี เม่ืออตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหวา่งค่าเงินบาท

กบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (RATE) เปล่ียนแปลงไปเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้

เบ้ียประกันภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่งลดลงร้อยละ 6.038  ในขณะท่ีอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

(RATE) เปล่ียนแปลงไปลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเล

และขนส่งเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.038 

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจ่ะนําผลวจัิยไปใช้  

 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

1. นกัลงทุนสามารถนาํความสัมพนัธ์ท่ีได้ไปใช้ในการพิจารณาวางแผนและ

เป็นแนวทางในการตดัสินใจการลงทุนธุรกิจเก่ียวกบัประกนัวินาศภยัทางทะเลและ

ขนส่ง เพื่อเป็นการเพิ่มกาํไรและผลตอบแทนจากการลงทุน  

2. รัฐบาล หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการกาํหนดนโยบาย สามารถนาํความสัมพนัธ์ท่ี

ไดไ้ปใช้ในการควบคุม ดูแลปัจจยัทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจร่วม 

คือ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัราเงินเงินเฟ้อ (IF) ดชันีความเช่ือมัน่

ธุรกิจ (BSI) มูลค่าการนาํเขา้ส่งออก (IM_EX)  อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ระหวา่งค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (RATE) ให้มีความเหมาะสมไม่

อ่อนค่าเกินไป เพื่อให้เบ้ียประกนัวินาศภยัทางทะเลและขนส่ง มีเสถียรภาพ และเป็น

การสร้างความมัน่ใจใหก้บันกัลงทุน  

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจ่ะทาํวจัิยคร้ังต่อไป  

1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะ 6 ตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวกบั

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ดังนั้นผูท่ี้จะศึกษาในคร้ังต่อไป ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆทาง

เศรษฐกิจท่ีมีประกนัภยัรับโดยตรงทางทะเลและขนส่ง ได้แก่ อตัราภาษีนาํเขา้ ค่า

ขนส่ง ค่าระวาง เป็นตน้ ดงันั้นผูท่ี้สนใจจะศึกษาสามารถนาํปัจจยัตวัอ่ืนๆ มาศึกษา

เพิ่มเติมถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจประกนัวนิาศภยัทางทะเลและขนส่งได ้
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2. ควรมีการศึกษาในส่วนของการลงทุนในธุรกิจประกนัวินาศภยัในดา้นอ่ืน ๆ  

เพื่อนาํขอ้มูลท่ีได้มาเป็นส่วนสําคญัท่ีช่วยประเมินประสิทธิภาพของธุรกิจในด้าน

ประกนัภยัในคร้ังต่อไป  

บรรณานุกรม 
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คน้ควา้อิสระหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 

2548 
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ทววีฒัน์ ช่ืนบานเยน็ “ผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย

ก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตร

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2548 

ภาวณีิ เลิศพรชยัสกุล “การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นของ

บริษัทในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรพาณิชยศาสตร์ 

 และการบญัชีมหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551 

วรีะวฒัน์ จนัพรพงษ ์“ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจประกนัวินาศภยัไทย  

 ในยคุประกนัภยัเสรี” หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต,  

 มหาวทิลยัหอการคา้ไทย, 2539 

ศศิธร สร้อยศกัด์ิ “การลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย” รายงาน

การศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต,  

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2546 

สมาคมประกนัวินาศภยั ประมวล จนัทร์ชีวะ. คาํอธิบายข้อกาํหนดการประกันภัย

สินค้า Institute Cargo Clauses (A) (B) (C) พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ :  

 โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546. 

Barbarin, J., De Launois, T. and Devolder P. Risk minimization with inflation and 

interest rate risk: applications to non-life insurance, Scandinavian 

Actuarial Journal,  2009  

Jawadi, F.,Bruneau, C., and Sghaier, N. Nonlinear Cointegration Relationships 

Between Non-Life Insurance Premiums and Financial Markets. Jounal of 

Risk and Insurance, 2009 

Ming Shiu, Yung. Reinsurance and Capital Structure: Evidence From the United 

Kingdom Non-Life Insurance Industry. Journal of Risk and Insurance, 

2011 
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กรมศุลกากร สถิติการนาํเขา้ส่งออก เขา้ถึงได้

จาก http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/Library+cus501th/Interne

tTH/11/11_2/ 

กระทรวงการคลงั ดชันีดา้นเศรษฐกิจ เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.mof.go.th/home/economicindices.html 

การคา้ไทย สถิติการนาํเขา้ส่งออก เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www2.ops3.moc.go.th/ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ และอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ เขา้ถึงได้

จาก http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/Economic

Indices/Pages/Index.aspx 

ศูนยว์จิยักสิกรไทย คอลมัน์มองเศรษฐกิจฉบบัท่ี 3386 วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2555) 

เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.kasikornresearch.com/TH/K-

EconAnalysis/Pages/ViewSummary.aspx?docid=29904 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) การ

ประกนัภยัการขนส่งสินคา้ทางทะเล เขา้ถึงได้

จาก http://www.oic.or.th/th/elearning/index2.php 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถิติรายได้

ประชาชาติ เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=94 

สาํนกังานอตัราเบ้ียประกนัวินาศภยั เบ้ียประกนัภยัรับตรง เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.iprbthai.org/iprbthai2011/STATISTICS_BUSINESS/default.as

px. 

สาํนกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ อตัราการเปล่ียนแปลงดชันีผูบ้ริโภค เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.price.moc.go.th/price/province/handbook/index.htm  

 

http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/Library+cus501th/InternetTH/11/11_2/
http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/Library+cus501th/InternetTH/11/11_2/
http://www.mof.go.th/home/economicindices.html
http://www2.ops3.moc.go.th/
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/EconomicIndices/Pages/Index.aspx
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/EconomicIndices/Pages/Index.aspx
http://www.kasikornresearch.com/TH/K-EconAnalysis/Pages/ViewSummary.aspx
http://www.kasikornresearch.com/TH/K-EconAnalysis/Pages/ViewSummary.aspx
http://www.oic.or.th/th/elearning/index2.php
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=94
http://www.iprbthai.org/iprbthai2011/STATISTICS_BUSINESS/default.aspx
http://www.iprbthai.org/iprbthai2011/STATISTICS_BUSINESS/default.aspx
http://www.price.moc.go.th/price/province/handbook/index.htm
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจในการซ้ือเคร่ืองเล่นวดิีโอเกมส์  

ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร  

(FACTORS AFFECTING DECISION MAKING OF  

YOUNG GENERATION IN BUYING VIDEO GAME CONSOLE) 

ชนิตา ศุภติยารัต 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2   

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้

แบบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มคนท่ีมีอายุระหว่าง 10 -30 ปีท่ีชอบเล่นวีดีโอเกมส์

และเลือกซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์จากร้านท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 

400 ตวัอย่าง และใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอย

พหุคูณ 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 16-20 

ปี มีรายไดร้ะหวา่ง 10,001-20,000 บาท มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด 

และมีอาชีพเป็นนักเรียน / นกัศึกษา โดยมีพฤติกรรมการเล่นดีโอเกมส์โดยช่ืนชอบ

วดีีโอเกมส์ประเภทเกมส์ผจญภยั ช่ืนชอบวีดีโอเกมส์สัญชาติเอเชีย (Asia Zone 3) ช่ืน

ชอบเคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ยีห่อ้โซน่ี ตวัเองเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์มากท่ีสุด และเพื่อนเป็นบุคคลท่ีแนะนําหรือชักชวนให้

ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์มากท่ีสุด  

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
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กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ 

โดยให้ความสําคญักบัอุปกรณ์เสริมประกอบการเล่นให้เสมือนจริงมากข้ึน ราคามี

มาตรฐานและไม่เกินกาํลงัซ้ือ ช่องทางการจาํหน่ายบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและทาํเล

ท่ีตั้ งใกล้ท่ีพกั ท่ีทาํงาน หรือสถานศึกษาและการนําเสนอเกมส์ใหม่นําเสนออยู่

ตลอดเวลา  

ยงัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเล่นดีโอเกมส์ส่วนใหญ่ ยกเวน้ 

เพศและยี่ห้อเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ท่ีช่ืนชอบ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส่วนใหญ่และปัจจยัอ่ืนๆ 

ยกเวน้ ผลิตภณัฑ ์บุคคล กระบวนการใหบ้ริการ  ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ของ

กลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

คําสําคัญ: เคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์, กลุ่มคนรุ่นใหม่ 

     

    ABSTRACT 

This study has objectives to study relationship of various factors with 

decision making of young generation in buying video game console by using 

questionnaire to collect data from 400 samples who have age in a range of 10-30 

years; prefer video game playing; and buy game console from a shop located in 

Bangkok.  And, to use various statistics consisting of percentage, mean, standard 

deviation, t-Test, One-Way ANOVA, and Multiple Regression Analysis to analyze 

the data. 

The findings show most samples are male; have age in a range of 16-20 

years; have income in a range of 10,001-20,000 baht; have educational level in 

bachelor’s degree; are single; and have a career as student.  Their video game 

playing behavior includes adventure game and Asia Zone 3 as their preferable 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
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game, Sony as their preferable game console brand, and themselves as their 

influencing person and friend as their persuasive person in buying game console. 

Their comments on marketing mix and other factors concentrate on 

accessory to support virtual to like reality as possible, standard price under 

purchasing power, buying channel on internet and location of shops nearby, and 

continually presenting new games to the market.  

In testing relationship among factors, most personal and behavioral factors 

– except gender and video game console brand – affect their buying decision at 

significant level of .05.      Marketing mix and other factors – except product, 

people, process, brand image, and brand loyalty -  have no relationship with their 

buying decision at significant level of .05.    

KEY WORDS:  VIDEO GAME CONSOLE, YOUNG GENERATION 

บทนํา 

 เกมส์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์เกมสมยัใหม่ท่ีใชเ้คร่ืองไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

เขา้มาเป็น อุปกรณ์หลกัในการเล่น โดยมีความสามารถในการเปล่ียนเกมส์จากเกมส์

หน่ึงไปอีกเกมส์หน่ึงได ้ดว้ยอุปกรณ์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเคร่ืองเกมส์นั้นๆ ท่ีช่วยสร้างความ

หลากหลายและความสมจริงไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริง โดยอาจแบ่งไดโ้ดยตาม

คุณลกัษณะเด่น เช่น เกมส์เคร่ืองพื้นฐาน (Console) เกมส์เคร่ืองพกพา (Handheld) 

เกมส์คอมพิวเตอร์ (PC Game) เกมส์ตู ้(Arcade) โดยเกมส์เคร่ืองพื้นฐาน (Console) 

เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เฉพาะ ท่ีใชส่ื้อเฉพาะในการนาํเขา้ขอ้มูลและแสดงผล ซ่ึง

มีหลายบริษทัท่ีผลิตเกมส์เคร่ืองพื้นฐาน โดยมีค่ายผลิตเกมส์คอยผลิตเกมส์ให้กบั

บริษัทผูผ้ลิตเกมส์เคร่ืองพื้นฐาน ตัวอย่างเคร่ืองเล่นเกมส์ประเภทน้ี เช่น 

เคร่ืองเล่นเกมส์เพลยส์เตชนัของบริษทัโซน่ี เคร่ือง X-Box ของไมโครซอฟท ์ หรือ

เคร่ืองเกมส์คิวบข์องนินเทนโด เป็นตน้ ซ่ึงในปัจจุบนัไดรั้บความนิยมมากในกลุ่มเด็ก

นกัเรียน และวยัรุ่ม แมก้ระทัง่วยัทาํงานต่างมีความช่ืนชอบในการเล่นเกมส์คอนโซล

เป็นอยา่งมาก 
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เคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ (Video Game Console) เป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใชใ้นการ

เล่นวิดีโอเกมส์ โดยแสดงภาพผ่านทางหน้าจอภายในเคร่ืองหรือโทรทศัน์ แบ่งเป็น

เคร่ืองเล่นเกมส์คอนโซล ซ่ึงเป็นเคร่ืองเล่นเกมส์ท่ีมีไวเ้ล่นภายในบา้น ไม่ใช่เคร่ือง

เกมส์มือถือ  ไดแ้ก่  วี เพลยส์เตชนั 3  เคร่ืองเล่นเกมส์พกพา ไดแ้ก่ เกมส์สบอย ดีเอส 

พีเอสพี และเคร่ืองเล่นเกมส์ท่ีมีการผลิตในรูปแบบท่ีแตกต่างกันก่อนหน้าแต่ใช้

ลกัษณะของเวกเตอร์มากกว่ารูปแบบของวิดีโอ ซ่ึงธุรกิจวีดีโอเกมส์และเคร่ืองเล่น

วดีิโอเกมส์มีสภาพการแข่งขนักนัสูงและมีผลิตเพียงไม่ก่ีค่ายเท่านั้น ซ่ึงแต่ละบริษทัมี

การทาํการตลาดแตกต่างกนัออกไป ต่างก็มีกลยุทธ์ทางการตลาดออกมาแข่งขนักนั

เพื่อเพิ่มยอดขายของตนเอง ร้านจาํหน่ายเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์จึงถือว่าเป็นธุรกิจท่ีน่า

จบัตามองอีกธุรกิจหน่ึง เม่ือมีร้านจาํหน่าย เคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์เกิดข้ึนเป็น ทาํให้

สภาวะการแข่งขนัสูงข้ึน จึงมีการนํากลยุทธ์ในการจาํหน่ายรูปแบบต่างๆ มาใช ้

โดยเฉพาะปัจจยัดา้นการบริการเพื่อดึงดูดความสนใจใหม้าใชบ้ริการ 

ผู ้วิจ ัยมีความสนใจศึกษาปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจในการซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมี  อายุระหวา่ง 10 – 30 ปี ซ่ึงเป็นทั้งนกัเรียน นกัศึกษา 

และกลุ่มคนทาํงานรุ่นใหม่ ท่ีช่ืนชอบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและการเล่นวีดีโอเกมส์

มากกวา่กลุ่มคนในช่วงอายอ่ืุน   

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของพฤติกรรมการเล่นดีโอเกมส์ท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือ เคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจในการซ้ือเคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ กบัการตดัสินใจในการซ้ือ

เคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ทาํให้ได้ขอ้มูลด้านระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์และระดบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ของ

กลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และการเปรียบเทียบ

ความนิยมเลือกซ้ือเคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ 2 ยีห่อ้ระหวา่งโซน่ีและไมโครซอฟท ์

2.  ทาํใหไ้ดข้อ้มูลผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  ทาํให้ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอ

เกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ประยุกต์เป็นแนวทางในการ

พฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์และรูปแบบการให้บริการของร้านจาํหน่ายเคร่ืองเล่น

วิดีโอเกมส์ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสามารถสร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขนัไดม้ากข้ึน 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอ

เกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 2. พฤติกรรมการเล่นดีโอเกมส์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ือง

เล่นวดีิโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

3. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่น

วดีิโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

กรอบแนวคิด 

     ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
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แนวคิด 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

 เพศ    อาย ุ    รายได ้   การศึกษา  

 สถานภาพ   อาชีพ    

พฤติกรรมการเล่นวดีีโอเกมส์ 

 ประเภทของวดีีโอเกมส์ท่ีช่ืนชอบ  

 สัญชาติของวดีีโอเกมส์ท่ีช่ืนชอบ  

 ยีห่อ้เคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ท่ีช่ืนชอบ  

 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ   

เคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์  

 บุคคลท่ีแนะนาํหรือชกัชวนใหต้ดัสินใจเลือก

ซ้ือเคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ 

ส่วนประสมทางการตลาด  

 ผลิตภณัฑ ์  ราคา    สถานท่ีจาํหน่าย 

 การส่งเสริมการตลาด   บุคคล    

กระบวนการใหบ้ริการ     ลกัษณะทางกายภาพ  
 

ปัจจัยอืน่ๆ  

 บริการหลงัการขาย   ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้   

 ความภกัดีต่อตราสินคา้   ความไวว้างใจ  

 
 

การตัดสินใจใน

การซ้ือเคร่ืองเล่น

วดิีโอเกมส์ของ

กลุ่มคนรุ่นใหม่

ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจในการซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร

คร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ลิเวอร์พูล ไทยแลนด์ แฟนคลบั (2551) เคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ (Video Game 

Console) เป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีใช้ในการเล่นวิดีโอเกมส์ โดยแสดงภาพผ่านทาง

หน้าจอภายในเคร่ืองหรือโทรทัศน์ แบ่งเป็นเคร่ืองเล่นเกมส์คอนโซล ซ่ึงเป็น

เคร่ืองเล่นเกมส์ท่ีมีไวเ้ล่นภายในบา้น ไม่ใช่เคร่ืองเกมส์มือถือ  ไดแ้ก่  วี เพลยส์เตชนั 

3  เคร่ืองเล่นเกมส์พกพา ไดแ้ก่ เกมส์บอย ดีเอส พีเอสพี และเคร่ืองเล่นเกมส์ท่ีมีการ

ผลิตในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัก่อนหนา้แต่ใชล้กัษณะของเวกเตอร์มากกวา่รูปแบบของ

วดีิโอ  

สุดาพร กุณฑลบุตร (2550) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถือ

ว่าเป็นหัวใจสําคญัของการบริหารการตลาด การจะทาํให้การดาํเนินงานของกิจการ

ประสบความสาํเร็จไดก้็ข้ึนอยูก่บัการปรับปรุง และความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของส่วน

ประสมทางการตลาดเหล่าน้ี ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดนั้นถือว่าเป็นปัจจยัทาง

การตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษทัต้องใช้ร่วมกันเพื่อสนองความตอ้งการของตลาด

เป้าหมาย ซ่ึงส่วนผสมการตลาดอาจเรียกอีอย่างหน่ึงว่า ปัจจัยในทางการตลาด 

(Internal Marketing Factor) โดยทั่วไปส่วนประสมทางการตลาดพื้นฐาน

ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีจาํหน่าย (Place) และการ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion) เรียกวา่ 4P’s  

ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มคนท่ีมีอายุระหวา่ง 10 -30 

ปีท่ีชอบเล่นวีดีโอเกมส์และมาใชบ้ริการร้านจาํหน่ายเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ท่ีตั้งอยูใ่น

เขตกรุงเทพมหานครเพื่อทาํการเลือกซ้ือในพื้นท่ี 4 แห่ง ประกอบด้วย คลองถม

และวรจกัร เขตปร้อมปราบศตัรูพ่าย   เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวนั  พนัธ์ทิพย์

พลาซ่า เขตราชเทวี  และเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าวและศูนยก์ารคา้ยเูน่ียนมอลล์ เขต

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99_3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99_3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%B5
http://search.lpc.rmutl.ac.th/search.php?swhat=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&snewname=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&olp1=&sf1=selau&sw1=002175&rpp=20&cta=cat&sort1=&sort2=&ms1=&ms2=&topg=&searchtype=&gmd=&fyear=&tyear=ปี&sfd=&fyear=&sm=&savem=&dty=ปกติ&dty1=&jfm=tophit&sod=
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) 

 

จตุจกัร แห่งละ 100 ตวัอย่างเท่ากนัรวม 400 ตวัอย่าง โดยใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์

ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test และ MRA  

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 68.50 มีอายรุะหวา่ง 16-20 

ปี ร้อยละ 42.75 มีรายไดร้ะหวา่ง 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 74.25 มีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ร้อยละ 53.75 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 92.25 และมีอาชีพเป็นนกัเรียน / 

นกัศึกษา ร้อยละ 42.00 

2. สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการเล่นดีโอเกมส์ของผู้ตอบแบบสอบถาม    

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่พฤติกรรมการเล่นดีโอเกมส์โดยช่ืนชอบวีดีโอ

เกมส์ประเภทเกมส์ผจญภยั ร้อยละ 64.00 ช่ืนชอบวีดีโอเกมส์สัญชาติเอเชีย (Asia 

Zone 3) ร้อยละ 47.25 ช่ืนชอบเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ยี่ห้อโซน่ี ร้อยละ 66.75 ตวัเอง

เป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์มากท่ีสุด ร้อยละ 

69.00 และเพื่อนเป็นบุคคลท่ีแนะนาํหรือชกัชวนให้ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอ

เกมส์มากท่ีสุด ร้อยละ 48.25 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านส่วน

ประสมทางการตลาด 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดใน

ภาพรวม โดยให้ความสําคญักับปัจจยัด้านสถานท่ีจาํหน่ายและด้านลกัษณะทาง

กายภาพมากท่ีสุดเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 8.77)  ในดา้นผลิตภณัฑ์ ให้ความสําคญักบัปัจจยั

ด้านการมีอุปกรณ์เสริมประกอบการเล่นให้เสมือนจริงมากข้ึนมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 

8.88) ดา้นราคา ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นราคามีมาตรฐานและราคาไม่เกินกาํลงัซ้ือ

มากท่ีสุดเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 8.89) ดา้นสถานท่ีจาํหน่าย  ให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้น

ช่องทางการจาํหน่ายบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.91) ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการแจง้ข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ผ่าน

ช่องทางต่างๆ มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.90) ด้านบุคคล ให้ความสําคญักบัปัจจยัด้าน

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) 

 

พนักงานมีบุคลิกภาพและอัธยาศัยดีมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.89)  ด้านกระบวนการ

ให้บริการ ให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการทาํงานในการให้บริการมีความเป็นระบบ

และโปร่งใสมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.90) และด้านลักษณะทางกายภาพ โดยให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นการจดัวางสินคา้ไวเ้รียบร้อย ทาํให้ง่ายและสะดวกในการหา

ซ้ือสินคา้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.92)  

4. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านปัจจัยอื่นๆ 

และด้านการตัดสินใจในการซ้ือเคร่ืองเล่นวดิีโอเกมส์ 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ในภาพรวม โดยให้

ความสําคญักบัปัจจยัด้านความไวว้างใจมากท่ีสุดเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 8.90)  ในด้าน

บริการหลงัการขาย ให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นเกมส์ใหม่นาํเสนออยูต่ลอดเวลามาก

ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.88) ดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นตรา

สินค้ามีความเช่ือถือมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.88) ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ให้

ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการคิดถึงตราสินคา้เคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ก่อน/ เสมอมาก

ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.96) และด้านความไวว้างใจ  ให้ความสําคญักับปัจจยัด้านความ

ไวว้างใจในผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกับความต้องการมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.00) ทั้ งน้ี กลุ่ม

ตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจในการซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ โดยให้

ความสําคญักับปัจจยัด้านการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ยี่ห้อท่ีใช้อยู่

ถูกตอ้งแลว้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.90)  

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่ ยกเวน้ เพศ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง

กนั พฤติกรรมการเล่นดีโอเกมส่วนใหญ่ ยกเวน้ ยี่ห้อเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ท่ีช่ืนชอบ 

ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส่วนใหญ่ ยกเวน้ ผลิตภณัฑ ์

บุคคล และกระบวนการให้บริการ  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่น

วิดีโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นบริการ

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
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หลงัการขายและดา้นความไวว้างใจไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่น

วิดีโอเกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ดา้นภาพลกัษณ์ของตรา

สินคา้และความภกัดีต่อตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอ

เกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 
t Sig. Collinearity Statistics 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) 

 

Coefficient

s 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

(Constant) 0.64 0.17   3.73 0.00 

 

  

ผลิตภณัฑ ์ 0.29 0.13 0.23 2.19 0.03 0.03 37.06 

ราคา 0.10 0.07 0.08 1.31 0.19 0.07 14.92 

สถานท่ีจาํหน่าย   -0.06 0.04 -0.05 -1.40 0.16 0.19 5.37 

การส่งเสริม

การตลาด  -0.03 0.09 -0.02 -0.29 0.77 0.05 18.96 

บุคคล 0.48 0.09 0.38 5.36 0.00 0.06 17.78 

กระบวนการ

ใหบ้ริการ  0.16 0.08 0.17 2.10 0.04 0.04 22.70 

ลกัษณะทาง

กายภาพ  0.10 0.17 0.09 0.59 0.56 0.01 76.94 

บริการหลงัการ

ขาย  -0.37 0.22 -0.32 -1.68 0.09 0.01 128.92 

ภาพลกัษณ์ของ

ตราสินคา้ 0.76 0.08 0.80 9.40 0.00 0.04 25.19 

ความภกัดีต่อ

ตราสินคา้  -0.66 0.10 -0.50 -6.42 0.00 0.05 21.56 

ความไวว้างใจ  0.15 0.11 0.13 1.41 0.16 0.03 31.51 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน        

สมมติ 

ฐาน 

ตวัแปร

อิสระ 
  สถิติ Sig.* ผลลพัธ์ 
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) 

 

1 
ปั

จจ
ยัส่

วน
บุ

คค
ล 

 

เพศ  t-Test 0.37 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.00 ยอมรับ 

รายได ้ F-Test 0.00 ยอมรับ 

การศึกษา  F-Test 0.00 ยอมรับ 

สถานภาพ  F-Test 0.03 ยอมรับ 

อาชีพ  F-Test 0.00 ยอมรับ 

2 

พ
ฤติ

กร
รม

กา
รเ

ล่น
ดีโ

อเ
กม

  

ประเภทของวดีีโอเกมส์ท่ีช่ืนชอบ  F-Test 0.00 ยอมรับ 

สญัชาติของวดีีโอเกมส์ท่ีช่ืนชอบ  F-Test 0.00 ยอมรับ 

ยีห่อ้เคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ท่ีช่ืนชอบ  t-Test 0.14 ปฏิเสธ 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือเคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์  

F-Test 0.00 ยอมรับ 

บุคคลท่ีแนะนาํหรือชกัชวนให้

ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองเล่นวดีิโอ

เกมส์ 

F-Test 0.00 ยอมรับ 

3 

ส่
วน

ป
ระ

ส
มท

าง
กา

รต
ลา

ด 
 

ผลิตภณัฑ ์ MRA 0.03 ยอมรับ 

ราคา  MRA 0.19 ปฏิเสธ 

สถานท่ีจาํหน่าย  MRA 0.16 ปฏิเสธ 

การส่งเสริมการตลาด  MRA 0.77 ปฏิเสธ 

บุคคล  MRA 0.00 ยอมรับ 

กระบวนการใหบ้ริการ  MRA 0.04 ยอมรับ 

ลกัษณะทางกายภาพ  MRA 0.56 ปฏิเสธ 

4 

ปั
จจ

ยัอื่
น

ๆ 
 บริการหลงัการขาย  MRA 0.09 ปฏิเสธ 

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้  MRA 0.00 ยอมรับ 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ MRA 0.00 ยอมรับ 

ความไวว้างใจ  MRA 0.16 ปฏิเสธ 

*   อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

อภิปรายผล 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
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ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งละไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ 

ไดแ้ก่ กุลทรัพย ์วฒันผล (2553) ท่ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการ

จดัสินคา้ภายในร้านและการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ มากท่ีสุด และธัญญ

พสัส์  เกตุประดิษฐ์  (2554) ท่ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัราคาสินคา้มีความ

เหมาะสมกับคุณภาพ อายุท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าทาง

อินเตอร์เนตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร และสินคา้ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 

และความภกัดีต่อตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนต

ของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ไม่มีความสอดคลอ้งในส่วนของอาชีพ รายได้

ต่อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

และราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย ส่งเสริมการตลาด และความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เนตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ผูจ้าํหน่ายเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ควรให้สําคญักบัปัจจยัดา้นสถานท่ีจาํหน่ายมา

เป็นอนัดบัแรก ทั้งในดา้นทาํเลท่ีตั้งและการจดัวางแสดงสินคา้ให้น่าสนใจและหาเลือก

ซ้ือได้โดยง่าย แล้วจึงให้ความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ซ่ึงรวมถึง

พนกังานของร้านท่ีคอยใหบ้ริการช่วยเหลือลูกคา้ดว้ย 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายวิดีโอเกมส์มุ่งเน้นการสร้างและจาํหน่ายวิดีโอเกมส์ท่ี

สร้างสรรค์ท่ีแฝงแง่คิดท่ีดีมากข้ึน ทาํให้มีส่วนช่วยปลูกฝังความอ่อนโยนและมีนํ้ าใจ

แทนความไม่กา้วร้าว  โดยอาจพิจารณาให้ความสําคญักบัวีดีโอเกมส์ประเภทเกมส์

ผจญภยั ซ่ึงมีสัญชาติเอเชีย โดยอาจเนน้เคร่ืองเล่นวดีิโอเกมยีห่อ้โซน่ีมากกวา่เพื่อเอาใจ

และตอบสนองความตอ้งการกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่มากข้ึน 
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ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ควรให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นความ

เสมือนจริง ทั้งในดา้นระบบภาพและอุปกรณ์เสริมท่ีช่วยกระตุน้การมีส่วนร่วมในเล่น

มากข้ึน ทาํใหผ้ลิตภณัฑมี์ความน่าสนใจและมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมากข้ึน 

ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายเคร่ืองเล่นวดีิโอเกมส์ไม่ควรมองขา้มปัจจยัดา้นราคา ซ่ึงเป็น

ปัจจยัสําคญัท่ีมีความอ่อนไหวสูง จึงควรกาํหนดให้มีความเป็นมาตรฐานสอดคลอ้งกบั

คุณาพของสินคา้และมีการติดแจง้ใหท้ราบไวอ้ยา่งชดัเจน   

ผู ้ผลิตและผู ้จ ําหน่ายเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์อาจกระตุ้นยอดขายโดยใช้

โปรแกรมส่งเสริมการตลาดประเภทต่างๆ ร่วมกัน ได้แก่  การโฆษณาและ

ประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางต่างๆ การใหส่้วนลดและของแถม เป็นตน้ 

ด้านตราสินค้าและอืน่ๆ 

เน่ืองจากตราสินคา้ท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดีและความภกัดีของลูกคา้มกัเกิดจากความ

ไวว้างใจมาก่อนเป็นพื้นฐาน  ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์จึงควรรักษา

มาตรฐานการผลิตและจาํหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้อย่าง

ต่อเน่ือง ทาํให้ลูกคา้เกิดความเช่ือถือ ยอมรับ คิดถึงตราสินคา้นั้นก่อนและสมํ่าเสมอ ซ่ึง

ผลทาํใหเ้กิดการซ้ือซํ้ าและบอกหรือแนะนาํต่อ  

ในด้านบริการหลงัการขาย นอกจากการนาํเสนอผลิตภณัฑ์เกมส์ใหม่อย่าง

ต่อเน่ืองตลอดเวลาเพื่อเพิ่มทางเลือกและไม่ทาํให้ลูกค้าเกิดความเบ่ือซํ้ าซากแล้ว 

ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ควรให้ความสําคญัในดา้นบริการซ่อมแซม 

และการใหข้อ้มูลผา่นทางเวบ็ไซตด์ว้ย  

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

ควรทาํการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอ

เกมส์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น ปัจจยัด้านจิตวิทยาอย่างเช่นทศันคติต่างๆ สําหรับ

งานวิจยัในอนาคตเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีมุมมองหลากหลายและกวา้งขวางมากข้ึน

สําหรับการนาํผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการผลิตและการ

ให้บริการ รวมทั้งการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดให้มีความสอดคล้องกับความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละเหตุผลมากท่ีสุด   

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=game+console+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A1&ei=LYspUZq9NM39rAel5YHYAg&usg=AFQjCNFVosSD4LGmujQ0BAPGJHKxhonzig
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ควรทาํการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างท่ีแตกต่าง เช่นกลุ่มผูป้กครองของผูเ้ล่น

วีดีโอเกมส์และซ้ือเคร่ืองเล่นวิดีโอเกมส์ เพื่อให้ไดค้วามคิดเห็นในมุมมองท่ีแตกต่าง

สาํหรับการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 

ควรทําการศึกษาโดยใช้เคร่ืองมืออ่ืนๆ ประกอบกัน ทาํให้ได้ข้อมูลเชิง

คุณภาพและเชิงลึกท่ีเป็นประโยชน์มากข้ึนสาํหรับใชใ้นการดาํเนินธุรกิจจริง 

ควรทาํการทบทวนผลการศึกษาและทาํการศึกษาเพิ่มเติมเป็นระยะ เพื่อรักษา

ความใหม่ของขอ้มูลใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัมากท่ีสุด  
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ท่องเทีย่วของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ประหยดัพลงังาน 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

(FACTORS INFLUENCING DECISION MAKING  

OF CONSUMERS IN BANGKOK IN BUYING ECO CAR) 

ธีรยทุธ จึงธีรพานิช 1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง 2   

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

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร

กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ Eco Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 400 รายและใชส้ถิติต่างๆ ไดแ้ก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test  F-Test  และ MRA วเิคราะห์ขอ้มูล 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 

ปี มีการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน   มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001-30,000 บาท  มีสถานภาพโสด  มีพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือและใช้รถยนต์เพราะความปลอดภยัในการเดินทาง นิยมใชย้ี่ห้อโตโยตา้มากท่ีสุด 

ใชง้าน 1 คนั ใชง้านขนาดเคร่ืองยนตร์ะหวา่ง 1,500-2,000 ซีซีโดยเฉล่ีย มีอายุใชง้าน

ภายใน 1 ปีโดยเฉล่ีย มีความถ่ีมากกวา่ 5 ปีแต่ไม่เกิน 7 ปีโดยเฉล่ียในการตดัสินใจซ้ือ

รถยนต์คนัใหม่ ใช้ระยะเวลาภายใน 1 เดือนโดยเฉล่ียในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์คนั

ใหม่  มีงบประมาณโดยเฉล่ียท่ียอมรับไดใ้นการซ้ือรถยนตค์นัใหม่ระหวา่ง 400,001-

600,000 บาท มีตวัเองและใช้ประสบการณ์ของตวัเองตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์คนั

ใหม่  

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

สมรรถนะของเคร่ืองยนต์ อตัราการประหยดันํ้ ามนั ราคาท่ีถูกกว่ารถยนต์ยี่ห้ออ่ืน 

ท่ีตั้งตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ท่ีมีระบบคมนาคม

เดินทางโดยสะดวก และขอ้เสนอดา้นเงินดาวน์และอตัราดอกเบ้ียพิเศษ สําหรับตรา

สินคา้ในดา้นภาพลกัษณ์กบัตราสินคา้มีช่ือเสียงและน่าเช่ือถือ และในดา้นความภกัดี

ต่อตราสินคา้กบัการคิดถึงและเลือกพิจารณาก่อนรถยนตต์ราอ่ืน โดยการตดัสินใจซ้ือ

รถยนต์ Eco Car ให้ความสําคญักับการช่วยประหยดันํ้ ามนัและเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้ม  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ยกเวน้ 

เพศและสถานภาพสมรส และทุกพฤติกรรมการซ้ือและใช้รถยนต์มีผลกับการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนต์ Eco Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทุกส่วน

ประสมทางการตลาดและตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือดงักล่าว 
 

คําสําคัญ: รถยนตป์ระหยดัพลงังาน, การตดัสินใจซ้ือ 

    ABSTRACT 
 

The objectives of this study are to study relationship among variables and 

decision making of consumers in Bangkok in buying Eco Car by using 

questionnaire to collect data from 400 samples and using various statistics to 

analyze the data – percentage, mean, standard deviation, t-test, F-Test, and  MRA. 

Results of the study show most of samples are male; have age range of 31-

40 years, educational background higher than bachelor’s degree, a current career as 

private firm employee, and average monthly income in range of 20,001-30,000 baht.  

Most of them are single and have various car buying and usage behavior, including 

safety as main reason, Toyota as their preferable brand, one item with engine size in 

range of 1,500-2,000 c.c. in average and usage life within one year in average as 

their usage.  They will buy new car in range between five till seven years in average 
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and consume consideration duration within one month in average to make decision. 

Their acceptable budget is in range of 400,001-600,000 baht. Themselves and their 

own experience will influence their buying decision. 

For marketing mix, the samples focus on capacity of engine, fuel-saving, 

cheaper price in comparison, location of representatives and service centers 

dispersing in many points where transportation system is good, and special down 

payment and interest rates.  For brand, they focus on fame for image and on prior 

consideration for loyalty.  Moreover, they focus on green vehicle as their decision 

factor. 

Most of demographic factors, excluding gender and marital status and all 

behavior factors affect their buying decision while all factors of marketing mix and 

brand have relationship with the decision. 

KEY WORDS:  ECO CAR, DECISION MAKING 

บทนํา 

รถยนตเ์ป็นยานพาหนะท่ีมีความสําคญั และจาํเป็นมากต่อการดาํรงชีวิตของ

มนุษย ์ ส่งผลทาํให้เกิดความตอ้งการรถยนต์ในประเทศไทย โดยอุตสาหกรรมยาน

ยนตเ์ป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  

สถานการณ์ราคานํ้ ามนัดิบของตลาดโลกมีระดบัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผล

ทาํให้ราคานํ้ ามนัสําเร็จรูปท่ีจาํหน่ายในประเทศต่างๆ ทัว่โลกปรับตวัเพิ่มข้ึน รวมถึง

อตัราการใช้รถยนตท่ี์เพิ่มสูงข้ึนยงัส่งผลทาํให้เกิดปริมาณมลพิษท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะ

ก๊าซพิษท่ีเป็นหน่ึงในกลุ่มก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน จึงมีการ

คิดค้นหากลไกบรรเทาผลกระทบ รวมทั้ งการแสวงหาทางเลือกใหม่ทั้ งในด้าน

พลงังานและยานยนต ์Eco Car จึงเป็นผลิตภณัฑ์ยานยนตใ์หม่ท่ีจุดแข็งจากประโยชน์

ต่างๆ ในการใชง้าน ไดแ้ก่ การประหยดันํ้ ามนั การช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม การมีความ

ปลอดภยัชั้นนาํ  
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ผูว้ิจ ัยเข้าใจถึงความสําคัญในส่วนน้ี จึงเลือกทาํการศึกษาผลของความ

แตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใช้รถยนตท่ี์มี

ต่อการตดัสินใจซ้ือ Eco Car ร่วมกบัการศึกษาความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของ 

Eco Car ซ่ึงประกอบด้วยส่วนประสมทางการตลาด และตราสินคา้ ทั้งในด้าน

ภาพลกัษณ์และความภกัดีต่อตราสินคา้ท่ีมีกบัการตดัสินใจซ้ือ Eco Car โดยคาดหวงั

วา่จะไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานยนต์และรถยนต ์Eco Car 

ในการประยุกตใ์ช้กาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และใช้เป็นโครงการนาํร่องสําหรับ

การศึกษาในอนาคตได ้     

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์

Eco Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชร้ถยนต ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนต ์Eco Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนต ์Eco Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาถึงตราสินคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์ Eco 

Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ทาํใหไ้ดผ้ลการทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์Eco Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.ทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานยนต ์   

โดยเฉพาะตลาดรถยนต ์Eco Car ท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมสูงข้ึน เพื่อประยกุตใ์ช้

กาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด       

3. ทาํใหไ้ดข้อ้มูลพื้นฐาน  เพื่อสามารถนาํใชเ้ป็นโครงการนาํร่องสาํหรับ

การศึกษาในอนาคตได ้               

กรอบแนวคิด 
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           ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ     อาย ุ    ระดบัการศึกษา     อาชีพ     รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

สถานภาพสมรส 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Eco 

Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

พฤตกิรรมการเลอืกซ้ือและใช้รถยนต์ 

เหตุผลหลกัท่ีใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือ/ ใชร้ถยนต ์  

ตราหรือยี่หอ้รถยนตท่ี์นิยมใชห้รือใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

จาํนวนรถยนตท่ี์ใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั   

ขนาดเคร่ืองยนตโ์ดยเฉล่ียท่ีใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั   

อายโุดยเฉล่ียของรถยนตท่ี์ใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั   

ความถ่ีโดยเฉล่ียในการตดัสินใจซ้ือรถยนตค์นัใหม่   

ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตค์นัใหม่   

งบประมาณโดยเฉล่ียท่ียอมรับไดใ้นการซ้ือรถยนตค์นัใหม่   

บุคคลท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตค์นั

ใหม่   

แหล่งขอ้มลูสาํคญัท่ีสุดท่ีใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตค์นัใหม่   

 

การตดัสินใจซ้ือ

รถยนต ์ Eco Car  

ของผูบ้ริโภค 

ในเขตกรุงเทพ 

มหานคร 

 

ส่วนประสมทางการตลาด    

ดา้นผลิตภณัฑ ์    ดา้นราคา     ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย   

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ตราสินค้า 
ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้    ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้  
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2. พฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชร้ถยนตท่ี์แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนต ์Eco Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั     

3. ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Eco 

Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ Eco Car ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ี

ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

กาญจนา  ชีวะพานิชและธนภทัร ธีรศรัณยานนท ์ (2555) Eco Car หมายถึง 

รถยนต์ประหยดัพลงังานและไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม โดยมีลกัษณะเหมือนรถยนต์

ทัว่ไปแต่ส่วนประกอบต่างๆ ขนาดท่ีเล็กลง ไดแ้ก่ ขนาดตวัรถท่ีเล็กและเบาลง ขนาด

เคร่ืองยนตเ์ล็กลง ส่งผลทาํใหใ้ชน้ํ้ามนัและปล่อยไอเสียนอ้ยลง ทั้งน้ี Eco ยอ่มาจากคาํ

ว่า Economic ซ่ึงแปลว่าการประหยดั จากความกะทดัรัดทั้งขนาดและปริมาณ

พลงังานท่ีใช ้หรือยอ่มาจาก Ecology Car ซ่ึงแปลวา่รถยนตรั์กษาส่ิงแวดลอ้ม 

สุดาพร กุณฑลบุตร (2550) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถือ

ว่าเป็นหัวใจสําคญัของการบริหารการตลาด การทาํให้การดาํเนินงานของกิจการ

ประสบความสําเร็จไดข้ึ้นอยู่กบัการปรับปรุงและความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของส่วน

ประสมทางการตลาด ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดถือว่าเป็นปัจจยัทางการตลาดท่ี

ควบคุมได้ ซ่ึงบริษัทต้องใช้ร่วมกันเพื่อสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย 

โดยทัว่ไปส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) 

การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือเรียกวา่ 4P’s 

ระเบียบวธีิวจัิย 

http://search.lpc.rmutl.ac.th/search.php?swhat=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&snewname=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&olp1=&sf1=selau&sw1=002175&rpp=20&cta=cat&sort1=&sort2=&ms1=&ms2=&topg=&searchtype=&gmd=&fyear=&tyear=ปี&sfd=&fyear=&sm=&savem=&dty=ปกติ&dty1=&jfm=tophit&sod=
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การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) และนาํเสนอเชิง

พรรณนา โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป มี

รถยนต์ประเภท ยี่ห้อหรือรุ่นใดก็ได้อย่างน้อย 1 คันไว้ใช้งาน และอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 385 ตวัอย่าง โดยการสุ่มกลุ่มตวัอย่างเป้าหมายในพื้นท่ี

ศึกษาตามความสะดวกแบบบังเอิญในย่านการค้าและธุรกิจของ 5 เขตใน

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่  เขตบางรัก 32 ตวัอยา่ง เขตสาทร 59 ตวัอยา่ง เขตลาดพร้าว  

83 ตวัอยา่ง เขตบางกะปิ 101 ตวัอยา่ง และเขตจตุจกัร 110 ตวัอยา่ง  

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test      F – Test โดยทาํการเปรียบเทียบแบบรายคู่ตามวิธีของ 

Scheffe และ Multiple Regression Analysis (MRA) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 57.7 มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี 

ร้อยละ 44.9 มีการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 52.7 มีอาชีพเป็นพนกังาน

บริษทัเอกชน   ร้อยละ 56.4 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001-30,000 บาท  ร้อย

ละ 55.1 และมีสถานภาพโสด  ร้อยละ 79.7  

2. สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซ้ือและใช้รถยนต์ของกลุ่ม

ตัวอย่าง 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใช้รถยนต์เพราะ

ความปลอดภยัในการเดินทาง ร้อยละ 22.1 นิยมใชย้ี่ห้อโตโยตา้มากท่ีสุด ร้อยละ 33.5 

ใชง้าน 1 คนั ร้อยละ 53.2 ใชง้านขนาดเคร่ืองยนตร์ะหวา่ง 1,500-2,000 ซีซีโดยเฉล่ีย 

ร้อยละ 43.4 มีอายุใชง้านภายใน 1 ปีโดยเฉล่ีย ร้อยละ 42.3 มีความถ่ีมากกวา่ 5 ปีแต่

ไม่เกิน 7 ปีโดยเฉล่ียในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์คนัใหม่ ร้อยละ 36.9 ใช้ระยะเวลา

ภายใน 1 เดือนโดยเฉล่ียในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์คนัใหม่  ร้อยละ 32.5 มี

งบประมาณโดยเฉล่ียท่ียอมรับไดใ้นการซ้ือรถยนตค์นัใหม่ระหวา่ง 400,001-600,000 

บาท ร้อยละ 40.5 มีบุคคลท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์คนั
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ใหม่ คือ ตวัเอง ร้อยละ 65.2 และใช้แหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีสุดจากประสบการณ์ของ

ตวัเองในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตค์นัใหม่ ร้อยละ 63.4 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับส่วนประสม

ทางการตลาดทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ Eco Car 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในด้าน

ผลิตภณัฑ์กบัสมรรถนะของเคร่ืองยนต์และอตัราการประหยดันํ้ ามนั ราคากบัราคาท่ี

ถูกกว่ารถยนตย์ี่ห้ออ่ืนในขนาดเคร่ืองยนตท่ี์ใกลเ้คียงกนั ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายกบั

ท่ีตั้งตวัแทนจาํหน่ายและศูนยบ์ริการกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ท่ีมีระบบคมนาคม

เดินทางโดยสะดวก และด้านการส่งเสริมการตลาดกบัข้อเสนอด้านเงินดาวน์และ

อตัราดอกเบ้ียพิเศษ  

4. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับตราสินค้าที่มี

ความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ Eco Car 

กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัตราสินคา้ในดา้นภาพลกัษณ์ กบัตราสินคา้มี

ช่ือเสียงและน่าเช่ือถือ และในด้านความภกัดีต่อตราสินคา้กับการคิดถึงและเลือก

พิจารณาก่อนรถยนตต์ราอ่ืน  

5. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการตัดสินใจ

ซ้ือรถยนต์ Eco Car 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์ Eco Car 

ดา้นการช่วยประหยดันํ้ามนัและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

6. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์ Eco Car ของผูบ้ริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร แต่เพศและสถานภาพสมรสไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Eco 

Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทุกพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใชร้ถยนตมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Eco 

Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ทุกส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ดา้นมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

รถยนต ์Eco Car ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตราสินคา้ทั้ง 2 ดา้นมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Eco Car ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (MRA) 
 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standard 

ized 
t Sig.* Collinearity Statistics 



185 

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

 

Coefficients 

เบตา้ 
Std. 

Error 
เบตา้ Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) -2.979 0.924   -3.224 0.001     

ดา้นผลิตภณัฑ ์ -0.310 0.091 -0.274 -3.422 0.001 0.222 4.510 

ดา้นราคา 0.298 0.069 0.272 4.305 0.000 0.355 2.814 

ดา้นสถานท่ีจดั

จาํหน่าย 

0.403 0.073 0.428 5.493 0.000 0.234 4.275 

ดา้นการ

ส่งเสริม

การตลาด 

0.225 0.050 0.273 4.498 0.000 0.385 2.599 

ดา้น

ภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้ 

0.380 0.036 0.525 10.442 0.000 0.561 1.783 

ดา้นความภกัดี

ต่อตราสินคา้ 

0.411 0.049 0.335 8.413 0.000 0.898 1.114 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงสรุปผลทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติ นยัสาํคญั ผลลพัธ ์

1.
 ล

กษ
ณ

ะ

ป
ระ

ชา
กร

ศา

ส
ตร์

 เพศ t 0.619 ปฏิเสธ 

อาย ุ F 0.000 ยอมรับ 
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ระดบัการศึกษา F 0.000 ยอมรับ 

อาชีพ F 0.000 ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   F 0.000 ยอมรับ 

สถานภาพสมรส    F 0.086 ปฏิเสธ 

2.
 พ

ฤติ
กร

รม
กา

รเ
ลือ

กซื้
อแ

ละ
ใช

ร้ถ
ยน

ต ์

เหตุผลหลกัท่ีใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือ/ ใชร้ถยนต ์  F 0.000 ยอมรับ 

ตราหรือยีห่อ้รถยนตท่ี์นิยมใชห้รือใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั F 0.000 ยอมรับ 

จาํนวนรถยนตท่ี์ใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั   F 0.000 ยอมรับ 

ขนาดเคร่ืองยนตโ์ดยเฉล่ียท่ีใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั   F 0.000 ยอมรับ 

อายโุดยเฉล่ียของรถยนตท่ี์ใชง้านภายในครอบครัวในปัจจุบนั   F 0.000 ยอมรับ 

ความถ่ีโดยเฉล่ียในการตดัสินใจซ้ือรถยนตค์นัใหม่   F 0.000 ยอมรับ 

ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตค์นัใหม่   F 0.000 ยอมรับ 

งบประมาณโดยเฉล่ียท่ียอมรับไดใ้นการซ้ือรถยนตค์นัใหม่   F 0.000 ยอมรับ 

บุคคลท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตค์นั

ใหม่   
F 0.000 ยอมรับ 

แหล่งขอ้มลูสาํคญัท่ีสุดท่ีใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตค์นัใหม่   F 0.000 ยอมรับ 

3.
 ส่

วน
ป

ระ
ส

มท
าง

กา
รต

ลา
ด 

   

  ดา้นผลิตภณัฑ ์ MRA 0.001 ยอมรับ 

  ดา้นราคา MRA 0.000 ยอมรับ 

  ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย  MRA 0.000 ยอมรับ 

  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  MRA 0.000 ยอมรับ 

4.
 ต

รา
สิ

น
คา้

 

  ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ MRA 0.000 ยอมรับ 

  ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ MRA 0.000 ยอมรับ 

อภิปรายผลวจัิย 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ี มีความสอดคลอ้งผลการศึกษาต่าง ไดแ้ก่ ศิลพงศ ์สุภา

ภรณ์ (2548) ท่ีพบวา่พฤติกรรมการซ้ือรถยนตข์องกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือ

รถยนต์ด้วยตนเอง โดยนิยมเลือกยี่ห้อโตโยตา้ จกัรพล ภสัสร (2549) ท่ีพบว่ากลุ่ม
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ตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัผลิตภณัฑก์บัดา้นภาพลกัษณ์ช่ือเสียง สมรรถนะ และ

อตัราการส้ินเปลืองนํ้ ามนั ปัจจยัราคาดา้นราคาท่ีสมเหตุสมผลคุม้ค่ากบัการใช้งาน 

ปัจจยัการจดัจาํหน่ายกบัศูนยบ์ริการมีจาํนวนมากกระจายครอบคลุมทัว่ทุกพื้นท่ี และ

ปัจจยัการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ศิลพงศ ์สุภาภรณ์ (2548) ท่ีพบวา่อายุ รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน อาชีพ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด และตราสินคา้มี

ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล กรณีศึกษา: โตโยตา้ กบั ฮอนดา้  และ

จกัรพล ภสัสร (2549) ท่ีพบว่าอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

และส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และ

การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์

เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

1.1 ด้านผลติภัณฑ์ Eco Car 

1. ผูผ้ลิตรถยนต์ Eco Car ควรให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นสมรรถนะของ

เคร่ืองยนต์มาเป็นอนัดบัแรก  ซ่ึงมีส่วนส่งเสริมดา้นความปลอดภยัท่ีผูบ้ริโภค และ

ผูใ้ชง้านท่ีใหค้วามสาํคญัมาเป็นอนัดบัแรก 

2. ผูผ้ลิตรถยนต์ Eco Car ควรให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการประหยดั

นํ้ ามนั เน่ืองจากการเป็นคุณลักษณ์สําคญัของ Eco Car หรือรถยนต์ขนาดเล็กท่ี

ประหยดันํ้ามนั 

3. ผูผ้ลิตรถยนต์ Eco Car ไม่ควรมองขา้มเร่ืองของโครงสร้างและตวัถงัรถ 

ซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัของปัจจยัดา้นความปลอดภยัเช่นกนั ถึงแม ้Eco Car จะ

เป็นรถขนาดเล็ก แต่ยอ่มยงัคงมีความแข็งแกร่งและคงทนตามลกัษณะของผลิตภณัฑ์

ประเภทยานพาหนะ  

1.2 ด้านราคา 

1.ผูผ้ลิตและตวัแทนจาํหน่ายควรตอ้งใหค้วามสาํคญั กบัราคาท่ีถูกกวา่รถยนต์

ยี่ห้ออ่ืนในขนาดเคร่ืองยนต์ท่ีใกล้เคียงกนัในเชิงเปรียบเทียบ เน่ืองจากรถยนต์เป็น
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ผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูงท่ีตอ้งการการตดัสินใจซ้ือท่ีรอบครอบ ซ่ึงระดบัราคาท่ีแตกต่าง

กนัยอ่มเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคนาํมาเปรียบเทียบกนัทั้งดา้นความคุม้ค่าและดา้นราคากบั

รถยนตย์ี่ห้ออ่ืน อย่างไรก็ตาม Eco Car ถือวา่เป็นรถยนตท่ี์ดีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

และสังคมในอนาคต แต่เป็นไปในทางปฏิบติัไดย้ากท่ีสามารถผลิตให้มีคุณภาพสูงแต่

มีตน้ทุนตํ่า จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งไดรั้บความร่วมมือช่วยเหลือจากหลายส่วน โดยเฉพาะ

หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ผูผ้ลิต และตวัแทนจาํหน่าย ยงัมีโอกาสในการกาํหนดราคาท่ีสูงข้ึนไดใ้ห้มี

ความสอดคลอ้งกบัคุณภาพของ Eco Car หากสามารถพิสูจน์ให้ผูบ้ริโภครับรู้ไดว้่า 

Eco Car เป็นรถยนตท่ี์สามารถใชง้านไดอ้ยา่งคุม้ค่าจริง  

1.3 ด้านสถานทีแ่ละช่องทางจัดจําหน่ายและศูนย์บริการ 

1. ตวัแทนจาํหน่าย   และศูนยบ์ริการ ควรให้ความสําคญักบัจาํนวนหน่วย

ใหบ้ริการ เพื่อใหส้ามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งเพียงพอ  

2. สอดคลอ้งกบัในส่วนท่ี 1 จาํนวนหน่วยให้บริการท่ีเพียงพอยงัส่งเสริมการ

กระจายให้ครบทุกมุมหรือพื้นท่ีในกรุงเทพมหานคร โดยทาํเลท่ีตั้ งต่างๆ ต้องมี

เส้นทางและระบบคมนาคมท่ีสะดวกท่ีช่วยส่งเสริมการบริการท่ีดีได ้

1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด 

1.ควรส่งเสริมการตลาดโดยมอบขอ้เสนอดา้นเงินดาวน์ท่ีดึงดูดใจและช่วย

กระตุม้การตดัสินใจใหง่้ายข้ึน 

2. ควรพิจารณาดา้นการให้อตัราดอกเบ้ียท่ีพิเศษกวา่ผูใ้ห้บริการอ่ืน  

3.ควรใหค้วามสาํคญักบัการใหบ้ริการหลงัการขายโดยเฉพาะดา้นการ

รับประกนั  

1.5 ด้านตราสินค้า 

ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดล้อมและสังคมเป็นระยะ เน่ืองจากผูบ้ริโภค

มุ่งเน้นการประหยดันํ้ ามนัและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมสําหรับรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดี 

เพื่อส่งเสริมความมีช่ือเสียงและน่าเช่ือถือของตราสินคา้ได้อย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน 

นอกจากการเพิ่มภาพลกัษณ์ท่ีดีจากความประทบัใจท่ีไดรั้บจากประสบการณ์การใช้
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งานและใชบ้ริการสาํหรับลูกคา้เดิม เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีต่อตราสินคา้แลว้

มกัคิดถึงและเลือกพิจารณาก่อนรถยนตต์ราอ่ืน โดยกลบัมาซ้ือซํ้ าหรือแนะนาํบุคคล

รอบขา้งต่อไป  

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ควรทําการศึกษาตัวแปรอ่ืนเพิ่มเติม ได้แก่ ปัจจัยด้านจิตวิทยา เช่น 

บุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนัของบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ Eco Car แตกต่างกนั

หรือไม่ และอยา่งไร เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครอบคลุมหลากหลายดา้นมากข้ึน  

2. ควรเลือกใช้เคร่ืองมือวิจัยอ่ืนควบคู่กันในการเก็บข้อมูล ได้แก่ การ

สัมภาษณ์ในเชิงลึกกบักลุ่มตวัอย่างและ/ หรือผูผ้ลิตหรือตวัแทนจาํหน่าย Eco Car 

เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชิงคุณภาพสําหรับการเปรียบเทียบและส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัของ

ขอ้มูล  

3. ควรขยายขอบเขตด้านพื้นท่ีใช้ศึกษาให้กวา้งขวางมากข้ึน ได้แก่ เมือง

ใหญ่ในภาคต่างๆ เพื่อครอบคลุมกลุ่มผู ้บริโภคทั่วประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง

เปรียบเทียบท่ีมีประโยชน์มากข้ึน  

4. ควรทาํการศึกษาทบทวนเป็นระยะตามความเหมาะสม เพื่อปรับขอ้มูลให้

มีความทนัสมยัตรงสถานการณ์และความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมากท่ีสุด

และอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงช่วยเพิ่มความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทางธุรกิจดว้ย 

 

เอกสารอ้างองิ 
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 นศ.ม.(การโฆษณา), บณัฑิตวทิยาลยั, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2542 

ณฏัฐ ์ภูริพฒัน์สิริ. ความรู้เบือ้งต้นด้านประชากรศาสตร์. เอกสารประกอบการเรียน, 

บดัด้ีติวเตอร์, 2555 

ธารา   ธิยะภูมิ. “ปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผู้ขับข่ีรถยนต์น่ังส่วนบุคคล

ในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 
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บุคคลของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้

ดว้ยตนเอง, คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (Modern Leaders - Weekend 

Program) รุ่นท่ี 1, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2550 

นุชนาฏ สุทธิลกัษณ์. ความหมายของการตลาด. ขอ้มูลเพื่อการคน้ควา้, สาํนกับริการ

ขอ้มูลและสารสนเทศ, 2553  

บุปผา ลาภะวฒันาพนัธ์. “บทบาทและความสําคัญของตราสินค้า.” บทความ, วารสาร
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พรทิพย ์วรกิจโภคาทร. การวิจัยเพือ่การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations 
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วรารัตน์ สันติวงษ.์ “ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารต่อการใช้
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จํานวนประชากร และบ้าน รายจังหวดั รายอาํเภอ และรายตําบล ณ เดือน 
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ปัจจัยทางการเงินทีม่ีผลกระทบต่อการดําเนินงานของธุรกจิประกนัภัย 

(FINANCE  FACTORS  AFFECTING  THE  PERFORMANCE   

OF  INSURANCE BUSINESS) 

แววดาว อํ่าอ่อน 1   กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัทางการเงินท่ีมีผลกระทบ

ต่อการดําเนินงานของธุรกิจประกันภัยในการศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) รายปีในช่วงระยะเวลาปี  พ.ศ.2550-2554   โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณ

สถิติในรูปสมการถดถอยเชิงเส้น(Multiple Regressions) เพื่อทําการทดสอบ

สมมติฐาน และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดย

ปัจจยัท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่  ประเภทของธุรกิจและ ผลการดาํเนินงาน ซ่ึงสามารถวดั

ไดจ้ากอตัราส่วนทางการเงิน ไดแ้ก่ อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง อตัราส่วนแสดง

ความสามารถในการทาํกาํไร อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและ

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)  

 ผลการศึกษาพบว่า ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

อิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก  สามารถส่งผลการดาํเนินงานของ

ธุรกิจประกนัภยั  และจากการทดสอบความสัมพนัธ์ พบวา่ประเภทของธุรกิจและ ผล

การดาํเนินงาน ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากอตัราส่วนทางการเงิน ไดแ้ก่ อตัราส่วน 

วดัสภาพคล่อง และอตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน มีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ    

คําสําคัญ : อตัราส่วนทางการเงิน , ผลการดาํเนินงาน , ธุรกิจประกนัประกนัภยั 
 

 

1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

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

the performance of insurance business. The data were collected from secondary 

sources insurance business which were collected from annual financial statement 

from 2007 to 2011 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 Types of Business Insurance , Financial Analysis such as Liquidity 

Ratio , Profitability Ratio, Efficiency Ratio, Financial Ratio 

The results showed that the 0.05 significance level, the relationship 

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

affect the performance of insurance business. Test of the relationship. Found that  

Profitability Ratio, Financial Ratio had a relationship in the same direction as 

statistically significant. There are many variables and relationships. That correlate 

significantly in the same direction. 

KEYWORDS : FINANCIAL RATIO , THE PERFORMANCE , INSURANCE 

BUSINESS 

1. บทนํา 

ประเทศองักฤษเป็นตน้กาํเนิดของการประกนัภยัเร่ิมจากการประกนัภยัทาง

ทะเล จนกระทัง่ขยายตวัเป็นธุรกิจขา้มชาติ โดยมีการประกนัภยัในรูปแบบต่าง ๆ 

มากมายทัว่โลก ไดแ้ก่ การประกนัภยัทางทะเล อคัคีภยั การประกนัความเสียหายอนั

เกิดจากรถยนต ์การประกนัภยัการขนส่ง และการประกนัชีวิต ในปี พ.ศ.2485 บริษทั

ในประเทศไทยท่ีดาํเนินธุรกิจประกนัภยัในประเภทประกนัชีวิตเป็นบริษทัแรก คือ 

บริษทัไทยประกนัชีวติ และบริษทัไทยเศรษฐกิจประกนัภยั  

ธุรกิจประกนัชีวติ เป็นธุรกิจเพื่อช่วยจ่ายเงินใหก้บัผูป้ระสบภยัอนัเกิดจากการ

ตาย การสูญเสียอวยัวะ การทุพพลภาพ การเจบ็ป่วย หรือการไม่มีรายไดใ้นยามแก่ชรา 
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โดยบริษทัประกนัชีวิตจะทาํหนา้ท่ีเป็นคนกลางในการเก็บรวบรวมเงินแลว้นาํไปจ่าย

แก่ผูท่ี้ทาํประกนัชีวิตท่ีไดป้ระสบภยั การประกนัชีวิต ไดแ้ก่ ประกนัภยัอุบติัเหตุ โดย

จะชดเชยค่าเสียหายในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัประสบอุบติัเหตุ เกิดการสูญเสียอวยัวะ 

ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต นอกจากน้ียงัมี การประกนัสุขภาพ โดยการจ่ายค่าชดเชยท่ี

เกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาล ไม่วา่จะเกิดการเจ็บป่วยจากโรคภยั หรือการบาดเจ็บ

จากอุบติัเหตุ  

ส่วนธุรกิจประกนัวินาศภยั เป็นธุรกิจท่ีประกนัความเสียหายอนัเกิดจาก

รถยนต ์อคัคีภยั การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง และการประกนัภยัเบด็เตล็ด ไดแ้ก่ 

การประกนัภยัเน่ืองจากถูกโจรกรรม และการประกนัอุบติัเหตุเอ้ืออาทรเป็นตน้ ซ่ึงจะ

ชดเชยค่าเสียหายเม่ือเกิดความเสียหายแก่ส่ิงท่ีผูเ้อาประกนัไดต้กลงทาํสัญญากนัไว้

เช่น เกิดอุบติัเหตุทางถนน หรือรถยนต์ได้รับความเสียหายบริษทัก็จะชดเชย

ค่าเสียหายในการดูแล ซ่อมแซมรถยนตใ์หก้บัผูเ้อาประกนัภยั  

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ทั้ง 2 ธุรกิจน้ีมีการดาํเนินงานท่ีแตกต่างกนั คือ ธุรกิจ

ประกนัชีวิต เป็นธุรกิจท่ีช่วยเหลือในดา้นการประกนัอุบติัเหตุและการประกนัชีวิต

ส่วนธุรกิจประกนัวนิาศภยัเป็นธุรกิจท่ีรับประกนัความเสียหายแก่รถยนต ์การประกนั

อคัคีภยั การประกนัทางทะเลและขนส่ง และการประกนัเบ็ดเตล็ด ธุรกิจประกนัภยัมี

ความสําคญัต่อบุคคล ครอบครัว และธุรกิจการคา้การลงทุนในดา้นการคุม้ครองดูแล 

สร้างหลกัประกนั สร้างความมัน่คง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยประกนัความ

เสียหายทางการเงินท่ีเกิดจากการเส่ียงภยัในดา้นต่างๆ ช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณ

ของรัฐบาลในดา้นสวสัดิการ รวมถึงการสงเคราะห์ประชาชนผูป้ระสบภยั และธุรกิจ

ประกนัภยัยงัเป็นสถาบนัระดมเงินออมระยะยาวในรูปของเบ้ียประกนัภยั เป็นแหล่ง

เงินออมท่ีสามารถนาํไปลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงก่อให้เกิดรายได ้

และการจา้งงานในระบบเศรษฐกิจ ช่วยให้เกิดการขยายตวั และการพฒันาทางดา้น

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

 1. เพื่อศึกษาลกัษณะทัว่ไปของธุรกิจประกนัภยั หลงัเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 

 2. เพื่อศึกษาและวเิคราะห์เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินระหวา่งกลุ่ม

ธุรกิจประกนัชีวิตกบักลุ่มธุรกิจประกนัวนิาศภยั ท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของธุรกิจ

ประกนัภยั 

 3. เพื่อศึกษาปัจจยัทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจ

ประกนัภยั  

สมมุติฐานของการวจัิย 

สมมุติฐานที่ 1 อตัราส่วนทางการเงินของกลุ่มธุรกิจประกนัชีวิตดีกวา่ของกลุ่มธุรกิจ

          ประกนัวนิาศภยั  

สมมุติฐานที่ 2 ประเภทของธุรกิจประกนัภยัท่ีแตกต่างมีผลกระทบต่อผลการดาํเนิน 

                        งานแตกต่างกนั  

ขอบเขตของการวจัิย  

การศึกษาปัจจยัทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจ

ประกนัภยัเพื่อให้ผลการศึกษาเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ จึงไดเ้ก็บรวมรวมขอ้มูลจาก

แหล่งขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี  

 1. งบดุล และงบกาํไรขาดทุนของบริษทัประกนัชีวติ และบริษทัประกนัวนิาศ

ภยั โดยทาํการเก็บขอ้มูลระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2554 

 2. คาํนวณหาอตัราส่วนทางการเงินท่ีใชใ้นการศึกษา โดยวิเคราะห์อตัราส่วน

ทางการเงิน 4 กลุ่ม คือ อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง  อตัราส่วนแสดงความสามารถใน

การทาํกาํไร อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  และอตัราส่วนวิเคราะห์

นโยบายทางการเงิน เน่ืองจากเป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีสะทอ้นให้เห็นผลการ

ดาํเนินงานในดา้นต่าง ๆ ของกิจการ  

 3. ปัจจยัท่ีสําคญัในการศึกษา ไดแ้ก่ อตัราส่วนทางการเงิน  และประเภท

ธุรกิจ  
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

ตัวแปรอสิระ                                                                             ตัวแปรตาม  

(Independent Variables)                                           (Dependent  Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

 

 

 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ

ธุรกิจประกนัภยั ไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินของธุรกิจประกนั

ชีวิต และธุรกิจประกนัวินาศภยั เพื่อนาํผลการศึกษาฐานะทางการเงินของทั้ง 2 ธุรกิจ 

มาทาํการวเิคราะห์ถึงปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน ซ่ึงจะทาํให้

ผูป้ระกอบการและผูล้งทุนคาดการณ์ถึงผลกระทบท่ีมีต่อกิจการได้ล่วงหน้าเพื่อ

นาํไปใชใ้นการตดัสินใจวางแผน และเกิดการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกทั้ง

เพื่อใหฝ่้ายบริหารของบริษทัใชเ้ป็นแนวทางในการควบคุมและปรับปรุงแกไ้ขผลการ

ดาํเนินงานและฐานะการเงินของธุรกิจใหดี้ยิง่ข้ึน  

 

ประเภทของธุรกจิ  

1.ธุรกิจประกนัชีวิต    

2.ธุรกิจประกนัวนิาศภยั   

 

อตัราส่วนทางการเงนิ  

1. อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง  

2. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร  

3. อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ  

    ดาํเนินงาน   

4. อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน  

ผลการดําเนินงาน 

ของ 

ธุรกจิประกนัภัย 
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2.  แนวความคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 2.1 แนวคิด ทฤษฎ ีงานวจัิย 

 2.1.1  แนวคิดเกีย่วกบังบการเงิน (Financial Statement)  

งบการเงินเป็นงบท่ีกิจการจดัทาํข้ึนมาเพื่อแสดงถึงผลการดาํเนินงานของ

กิจการ แสดงถึงฐานะการเงินหรือการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ โดยจะ

แสดงในรูปของงบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ 

งบกระแสเงินสด โดยสามารถอธิบายรายละเอียดส่วนประกอบของงบการเงินแต่ละ

ประเภทไดด้งัต่อไปน้ี  

 2.1.1.1 งบแสดงฐานะการเงิน  (Balance Sheet)   งบดุลเป็นงบการเงินท่ีใชว้ดั

ฐานะการเงินของกิจการ โดยจะแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง 

 2.1.1.2 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (Income Statement)  งบกาํไรขาดทุนเป็น

งบท่ีแสดงผลการดาํเนินงานของกิจการ ณ งวดบญัชีหน่ึงๆ  

 2.1.1.3 งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) งบกระแสเงินสดเป็นงบท่ี

แสดงการเคล่ือนไหวของกระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย และกระแสเงินสดสุทธิ  

 2.1.2 แนวคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน(Ratios Analysis)  

เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินฐานะทางการเงินประสิทธิภาพและความสามารถ

ในการทาํกาํไรของกิจการเพื่อสามารถวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและเปรียบเทียบ

ระหว่างธุรกิจท่ีดาํเนินการคลา้ยกนัซ่ึงจะแสดงในรูปร้อยละ อตัราส่วนหรือสัดส่วน

มาเทียบ อตัราส่วน เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งทรัพยสิ์น หน้ีสิน ทุน รายได ้ และ

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ วา่เหมาะสมหรือไม่ การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินน้ีแบ่งตาม

จุดมุ่งหมายในการใชไ้ดเ้ป็น 4  ลกัษณะดว้ยกนั คือ 

 - การวเิคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน 

 - การวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 - การวเิคราะห์ความสามารถในการหากาํไรของเงินทุน 

 - การวเิคราะห์นโยบายทางการเงินของบริษทั 
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2.1.3แนวคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์แบบจําลองการถดถอยเชิงพหุ  

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร

ตามกบัตวัแปรอิสระ ผลจากการวิเคราะห์ สามารถนาํมาสรุปเป็นความสัมพนัธ์อยูใ่น

รูป ของสมการเส้นตรงโดยสามารถ ซ่ึงสามารถเขียนให้อยูใ่นรูปแบบความสัมพนัธ์

ของสมการไดด้งัน้ี  

 
 

2.2 ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

นงเยาว ์ตั้งศิริ (2543) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกิจ และอัตราส่วนเฉล่ียทางการเงินท่ีมีผลต่อกลุ่มอุตสาหกรรมพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ พบว่า ดชันีช้ีวดัทางเศรษฐกิจท่ีสําคญั คือ ประชากร อตัราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อตัราแลกเปล่ียน และอตัราเงินเฟ้อ มีผลต่ออตัราส่วนเฉล่ีย

ทางการเงินทั้ง 17 อตัราส่วน  และศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินท่ีมี

ผลต่อกลุ่มอุตสาหกรรมพฒันาอสังหาริมทรัพยพ์บวา่ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ 

อตัราการหมุนของสินทรัพย์ และ อตัราส่วนทุนหมุนเวียน มีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางตรงกันข้ามกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ์

ลดัดาวรรณ วฒันโยธิน (2545) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยทาํการเปรียบเทียบอตัราส่วนเฉล่ียทางการเงินของ

ธุรกิจประกนัวนิาศภยัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยแยกเป็น

กลุ่มบริษทัประกนัวนิาศภยัขนาดใหญ่ และกลุ่มบริษทัประกนัวินาศภยัขนาดเล็ก โดย

ใชข้อ้มูลจากงบการเงินระหวา่งปี พ.ศ. 2540-2544 การทดสอบความแตกต่างระหวา่ง

กลุ่มโดยนาํค่าอตัราส่วนเฉล่ียทางการเงินมาทาํการทดสอบโดยใช ้ค่าสถิติ t-test (Two 
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Sample t-test) แบบ Independent ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05ผลการศึกษาพบวา่ อตัราส่วน

เฉล่ียทางการเงินท่ีดีกวา่ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัขนาดของกลุ่มบริษทัประกนัวินาศภยัอยา่งมี

นยัสาํคญั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  

ทววีฒัน์ ช่ืนบานเยน็ (2548) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ผลการดาํเนินงานของธุรกิจ

ประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยก่อนและหลงัวกิฤตเศรษฐกิจโดยทาํการ 

ศึกษาเฉพาะธุรกิจประกนัวินาศภยัท่ีได้จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั โดยวิเคราะห์

อตัราส่วนทางการเงิน 6 ดา้นพบวา่ ความสามารถในการขยายงานการรับประกนัภยั 

บริษทัประกนัวินาศภยัในช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ปรากฏว่ามีแนวโน้มท่ีมี

ความสามารถในการขยายงานการรับประกนัภยั ความสามารถในการชาํระหน้ีสิน 

ส่วนอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมของบริษทัประกนัวินาศภยัในประเทศ

ไทย ช่วงก่อนและหลงัวิกฤตเศรษฐกิจ มีอตัราส่วนอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั บริษทั

ประกนัวินาศภยัในประเทศไทยในช่วงก่อนและหลงัวิกฤตเศรษฐกิจ มีอตัราส่วน

สินทรัพยส์ภาพคล่องต่อหน้ีสินท่ีมีผูเ้อาประกนัภยัอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ  

อรอนงค์ กลัยาณสิทธ์ิ (2546) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ผลการ

ดาํเนินงานของธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทย ซ่ึงเป็นการศึกษาความมัน่คงของ

ธุรกิจ โดยวดัจากความมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ และความสามารถในการ

ทาํกาํไรของธุรกิจประกนัชีวิต ดว้ยการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน โดยวิเคราะห์

อตัราส่วนผลตอบแทนสุทธิต่อการลงทุนนั้น พบวา่ ทั้ง 3 กลุ่มบริษทั มีอตัราส่วนน้ี

ใกลเ้คียงกนั นอกจากน้ีการวิเคราะห์อตัราส่วนกาํไรก่อนหักภาษี และอตัราส่วน

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ของกลุ่มบริษทัขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพในการทาํ

กาํไรมากกวา่กลุ่มบริษทัขนาดกลางและขนาดเล็ก อตัราส่วนเงินสาํรองค่าสินไหมคา้ง

จ่ายต่อเงินกองทุน กลุ่มบริษทัขนาดใหญ่มีความสามารถในการจ่ายค่าสินไหม

ทดแทนไดดี้กวา่กลุ่มบริษทัขนาดกลางและขนาดเล็ก 

วิไลวรรณ มหาวรีวฒัน์ (2547) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความมัน่คงทางการเงิน

ของกลุ่มธุรกิจประกนัชีวติในประเทศไทย และทาํการศึกษาถึงโครงสร้างทางการเงิน

ของกลุ่มธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศ การวิเคราะห์ความมัน่คงทางการเงินโดยใช้

เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย งบดุล งบกาํไรขาดทุน และงบแสดง
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การเคล่ือนไหวของเงินทุน ผลจากการวิเคราะห์ความมัน่คงทางการเงินของกลุ่ม

บริษทัประกนัชีวติในประเทศไทย พบวา่ โครงสร้างทางการเงินในดา้นสินทรัพยก์ลุ่ม

บริษทัขนาดใหญ่ มีการถือครองอสังหาริมทรัพยใ์นสัดส่วนท่ีมากกว่า ส่วนกลุ่ม

บริษทัขนาดเล็กมีการถือครองสินทรัพยใ์นรูปของเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน

เท่านั้น และ การดาํเนินธุรกิจประกนัชีวิต กลุ่มบริษทัขนาดใหญ่มีส่วนแบ่งการตลาด

ของเบ้ียประกนัภยัรับสูงถึงร้อยละ 99 กลุ่มบริษทัขนาดเล็กมีส่วนแบ่งการตลาดของ

เบ้ียประกนัภยัรับเพียง ร้อยละ 1 เท่านั้น และ ฐานะทางการเงินของธุรกิจประกนัชีวิต 

ดา้นอตัราส่วนสภาพคล่องทั้งกลุ่มบริษทัขนาดเล็กและกลุ่มบริษทัขนาดใหญ่มีสภาพ

คล่องไม่แตกต่างกนั โดยเฉล่ียอยูท่ี่0.6 เท่า  

3. วธีิดําเนินการวจัิย 

การศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ

ธุรกิจประกนัภยั มีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)                         

โดยมีระเบียบวธีิวิจยั ดงัน้ี  

 1. ศึกษาคน้ควา้ ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2. กาํหนดปัญหาของงานวจิยั ท่ีมา และความสาํคญัของปัญหา  

 3. กาํหนดวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

 4. กาํหนดสมมุติฐาน และ ขอบเขตการศึกษา 

 5. เก็บรวบรวมขอ้มูลทางการเงินของธุรกิจประกนัภยั  

 6. นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์ผล และทาํการทดสอบสมมุติฐาน  

 7. สรุป และอภิปรายผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูล และทดสอบสมมุติฐาน  

 8. นาํเสนอขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากงานวจิยั  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ธุรกิจประกนัภยั ซ่ึงแบ่งออกเป็น  

บริษทัประกนัชีวิต  และ บริษทัประกนัวนิาศภยั  
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 กลุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ได ้

ทาํการศึกษาประชากร  รวมทั้งส้ินเป็นจาํนวน 92 บริษทั แบ่งธุรกิจประกนัชีวิต 

จาํนวน 24 บริษทั และบริษทัประกนัวนิาศภยั จาํนวน 68 บริษทั  

ตัวแปรทีท่าํการวจัิย   ผูศึ้กษาไดก้าํหนดตวัแปรเพื่อใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี  

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ  ผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัภยั โดย

วดัจากเบ้ียประกนัภยัรับท่ีถือเป็นรายไดข้องธุรกิจ  

ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย ประเภทของธุรกิจ และ 

อตัราส่วนทางการเงิน  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ

ธุรกิจประกนัภยั ไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary data) ซ่ึง

รวบรวมได้จากรายงานประจาํปีในส่วนของงบการเงินรายปีในช่วงระยะเวลา5 ปี 

(พ.ศ. 2550-2554) ของธุรกิจประกนัภยัจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมการคา้ภายใน 

กระทรวงพาณิชย ์และขอ้มูลจากวิทยานิพนธ์ ตาํรา และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มา

ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยั  

การวเิคราะห์ข้อมูล  

ในการวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ

ธุรกิจประกนัภยั มีวธีิการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี  

 1. คาํนวณอตัราส่วนทางการเงินจากงบการเงินของธุรกิจประกนัภยั   รวม

ทั้งส้ินเป็นจาํนวน 92 บริษทั ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2550 – 2554) และใชค้่าของ

อตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวทั้ง 5 ปี เป็นตวัแปรอิสระในการสร้างแบบจาํลอง  

 2. ใชโ้ปรแกรมหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัดว้ยเพียร์สัน (Person 

correlation) ซ่ึงค่าท่ีไดเ้รียกวา่ “สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์” โดยปกติจะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 

-1.00 ถึง 1.00  

 3. การทดสอบสมมุติฐาน  
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 สมมุติฐานที่ 1: อตัราส่วนทางการเงินของกลุ่มธุรกิจประกนัชีวิตดีกวา่ของ

กลุ่มธุรกิจประกนัวินาศภยั โดยนาํค่าอตัราส่วนเฉล่ียทางการเงิน มาทาํการทดสอบ

สมมุติฐานโดยใชค้่าสถิติ t – test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (α = 0.05)  

 สมมุติฐานที่ 2 ประเภทของธุรกิจประกนัภยัท่ีแตกต่างกนัมีผลกระทบต่อผล

การดาํเนินงานแตกต่างกนัโดยใชค้่าสถิติท่ีใชส้ําหรับในการสร้างสมการผลท่ีไดจ้าก

การวเิคราะห์สามารถสรุปไดเ้ป็นความสัมพนัธ์อยูใ่นรูปของสมการเส้นตรง สามารถ

เขียนใหอ้ยูใ่นรูปแบบความสัมพนัธ์ดงัสมการต่อไปน้ี  

              -  แบบจําลองการถดถอยเชิงพหุที่ 1  

Y1 = β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 

-  แบบจําลองการถดถอยเชิงพหุที่ 2  

Y2 = β5X1 + β6X2 + β7X3 + β8X4 

 โดยท่ี :Y1=ผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัชีวติ  

 โดยท่ี:Y2=ผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัวนิาศภยั  

 X1 = อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง                        

 X2 = อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร  

 X3 = อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  

 X4 = อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  

 β1, β2, β3 และ β4 = ค่าสัมประสิทธ์ิ  

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน

ของธุรกิจประกนัภยั ไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary data) 

ซ่ึงรวบรวมไดจ้ากรายงานประจาํปีในส่วนของงบการเงินรายปีในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

(พ.ศ. 2550-2554)และนาํตวัแปรอิสระท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติต่อตวัแปรตามมาเขา้สู่

สมการ  
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ตารางท่ี4.1  ตารางผลการวจิยัสาํหรับสถิติเชิงพรรณนา 

 

Ratio ธุรกจิประกนัชีวติ 

ธุรกจิประกนัวนิาศ

ภัย 

Mean SD. Mean SD. 

1. อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง   (Liquidity Ratio) 

1.1 อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน:(เท่า) 0.35 0.12 0.62 0.20 

1.2 อตัราหมุนเวยีนเบ้ียประกนัคา้งรับ: (วนั) 27.78 3.14 62.01 12.56 

2. อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio) 

2.1 อตัราส่วนการประกนัภยัต่อ: (%) 176.76 6.37 102.84 2.92 

2.2 อตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน : (%) 65.47 0.88 77.71 55.20 

2.3 อตัรากาํไรขั้นตน้ : (%) -9.34 1.72 -  21.38 54.04 

2.4 อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการรับประกนั : (%) 48.11 2.08 41.17 1.99 

2.5 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน : (%) 49.90 3.10 10.88 4.90 

2.6 อตัราเบ้ียประกนัรับสุทธิ : (เท่า) 1.81 0.53 1.49 0.18 

2.7 อตัรากาํไรสุทธิ : (%) 5.29 2.10 -  18.24 53.28 

2.8 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ : (%) 10.34 1.02 -  24.40 74.70 

3. อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  (Efficiency Ratio) 

3.1 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ : (%) 1.46 0.49 -     0.68 8.72 

3.2 อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ : (%) 28.05 1.38 49.23 19.83 

4. อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial Ratio) 

4.1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ : (%) 6.56 1.97 3.40 3.00 

4.2 Policy Liability to Capital Fund : (เท่า) 6.25 1.96 2.64 3.08 

4.3 อตัราส่วนเงินสาํรองต่อส่วนของผูถื้อหุน้ : 

(เท่า) 6.15 1.93 0.79 0.08 

4.4 อตัราส่วนเงินสารองต่อสินทรัพย ์ : (เท่า) 0.80 0.06 0.24 0.09 

4.5 อตัราการจ่ายเงินปันผล : (%) 0.11 0.06 0.48 0.33 

   จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.1  ผลการวจิยัสาํหรับสถิติเชิงพรรณนา สามารถบรรยายได้

ดงัน้ี 
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อตัราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)  กลุ่มธุรกิจประกนัชีวิตและกลุ่ม

ธุรกิจประกนัวินาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบั 0.35 เท่า และ 0.62 เท่า  ส่วนค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 0.12 และ 0.20 ตามลาํดบั  

อตัราหมุนเวียนเบ้ียประกนัคา้งรับ (Current on Premium) กลุ่มธุรกิจประกนั

ชีวิตและกลุ่มธุรกิจประกนัวินาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบั 27.78 วนั และ 62.01 วนั  ส่วน

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3.14 และ 12.56 ตามลาํดบั  

อตัราส่วนการประกนัภยัต่อ (Retention Ratio) กลุ่มธุรกิจประกนัชีวิตและ

กลุ่มธุรกิจประกนัวินาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบัร้อยละ 176.76 และ 102.84  ส่วนค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 6.37 และ 2.92 ตามลาํดบั 

อตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) กลุ่มธุรกิจประกนัชีวิตและ

กลุ่มธุรกิจประกันวินาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบัร้อยละ 65.47 และ 77.71  ส่วนค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.88 และ 55.20 ตามลาํดบั 

อตัรากาํไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) กลุ่มธุรกิจประกนัชีวิตและกลุ่ม

ธุรกิจประกนัวินาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบัร้อยละ -9.34 และ -21.38  ส่วนค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 1.72 และ 54.04 ตามลาํดบั 

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการรับประกนั (Expense Ratio) กลุ่มธุรกิจประกนัชีวิต

และกลุ่มธุรกิจประกนัวินาศภยัมีค่าเฉล่ีย เท่ากบัร้อยละ 48.11 และ 41.17 ส่วนค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.08 และ 1.99 ตามลาํดบั 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI)  กลุ่มธุรกิจ

ประกนัชีวิตและกลุ่มธุรกิจประกนัวินาศภยัมีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ49.90 และ 10.88 

ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3.10 และ 4.90 ตามลาํดบั 

อตัราเบ้ียประกนัรับสุทธิ (Net Premium) กลุ่มธุรกิจประกนัชีวิตและกลุ่ม

ธุรกิจประกนัวินาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบัร้อยละ 1.81 และ 1.49 ส่วนค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 0.53 และ 0.18 ตามลาํดบั 

อตัรากาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) กลุ่มธุรกิจประกนัชีวิตและกลุ่มธุรกิจ

ประกนัวนิาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบัร้อยละ 5.29 และ -18.24 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เท่ากบั 2.10 และ 53.28 ตามลาํดบั 
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อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return on Equity : ROE) กลุ่มธุรกิจประกนัชีวติ

และกลุ่มธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบัร้อยละ 10.34 และ -24.40 ส่วนค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.02 และ 74.70  ตามลาํดบั 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(Return on Assets : ROA) กลุ่มธุรกิจประกนั

ชีวติและกลุ่มธุรกิจประกนัวินาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบัร้อยละ 1.46 และ -0.68 ส่วนค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.49 และ 8.72  ตามลาํดบั 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(Total Assets Turnover)  กลุ่มธุรกิจประกนัชีวิต

และกลุ่มธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบัร้อยละ 28.05 และ 49.23 ส่วนค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.38 และ 19.83  ตามลาํดบั 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt-to-Equity Ratio : D/E Ratio) 

กลุ่มธุรกิจประกนัชีวติและกลุ่มธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบัร้อยละ 6.56 

และ 3.40 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.97และ 3.00  ตามลาํดบั 

อตัราส่วนเงินสาํรองต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  (Policy Liability to Capital Fund) 

กลุ่มธุรกิจประกนัชีวติและกลุ่มธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบั 6.25 เท่า และ 

2.64 เท่า  ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.96 และ 3.08 ตามลาํดบั  

อตัราส่วนเงินสาํรองต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Provisions-to-Equity Ratio : P/E 

Ratio) กลุ่มธุรกิจประกนัชีวิตและกลุ่มธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบั 6.15 

เท่า และ 0.79 เท่า  ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.93 และ 0.08 ตามลาํดบั  

อตัราส่วนเงินสาํรองต่อสินทรัพย ์ (Provision-to-Assets Ratio : P/A Ratio)  

กลุ่มธุรกิจประกนัชีวติและกลุ่มธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีค่าเฉล่ีย  เท่ากบั 0.80 เท่า และ 

0.24 เท่า  ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.06 และ 0.09 ตามลาํดบั  

อตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout) กลุ่มธุรกิจประกนัชีวติและกลุ่ม

ธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีค่าเฉล่ีย เท่ากบัร้อยละ 0.11 และ 0.48 ส่วนค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 0.06 และ 0.33  ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 4.2 สถิติพหุถดถอย (Multiple Regression Analysis) ของอตัราส่วน

ทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัชีวติ  

 

ตัวแปร

พยากรณ์ B Beta t Sig. 

P/A -244554 -1.018 -22.363 0.002 

CR -29502.6 -0.265 -5.823 0.028 

Constant 264629.3  28.543 0.001 

R = 0.998 R2 = 0.996 R2adj = 0.992 F = 250.846 Sig. = 0.004 

 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ   (α = 0.05) 

แบบจาํลองการถดถอยเชิงพหุดงัน้ี  

 

ผลการดําเนินงานของธุรกจิประกนัชีวติ   =   264629.3 -244554 P/A -29502.6 CR 

จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี4.2 สามารถอธิบาย  ได้ดังต่อไปน้ี 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม มีความสัมพนัธ์กนัโดยส่งผลต่อ

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัชีวิต 99.8% (R Square = 0.998) ส่วนท่ีเหลือมา

จากปัจจยัอ่ืน  ซ่ึงมีค่า Sig. = 0.004 และ F = 250.846 โดยอตัราส่วนเงินสํารองต่อ

สินทรัพยมี์ผลกระทบในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนั

ชีวติ โดยมีค่าเท่ากบั 1.018  หมายความวา่ ถา้อตัราส่วนเงินสาํรองต่อสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน

ร้อยละ 1 จะทาํให้ผลการดาํเนินงานมีการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1.018 และ 

อตัราส่วนทุนหมุนเวียนมีผลกระทบในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลการดาํเนินงานของ

ธุรกิจประกนัชีวิต โดยมีค่าเท่ากบั 0.265  หมายความวา่ ถา้อตัราส่วนทุนหมุนเวียน 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํใหผ้ลการดาํเนินงานมีการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ0.265  
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ตารางท่ี 4.3 สถิติพหุถดถอย (Multiple Regression Analysis) ของอตัราส่วน

ทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัวินาศภยั 

 

ตัวแปร

พยากรณ์  

B  Beta  t  Sig.  

COP 387.049 0.956 5.647 0.011 

Constant  7668.855  1.775 0.174 

R = 0.956 R2 = 0.914 R2adj = 0.885 F = 31.884 Sig. = 0.011 

 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ   (α = 0.05) 

แบบจาํลองการถดถอยเชิงพหุดงัน้ี  

 

ผลการดําเนินงานของธุรกจิประกนัวนิาศภัย =   7668.855+387.049 COP 

จากผ ลการวิ เค ราะห์ในตา ราง ท่ี  4.3 ส ามารถอธิ บายไ ด้ดัง ต่อไป น้ี 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม มีความสัมพนัธ์กนัโดยส่งผลต่อ

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัวินาศภยั 95.6% (R Square = 0.956)  ส่วนท่ีเหลือ

มาจากปัจจยัอ่ืนซ่ึงมีค่า Sig. = 0.011 และ F = 31.884 โดยอตัราหมุนเวียนเบ้ียประกนั

คา้งรับมีผลกระทบในทิศทางเดียวกนักบัผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัวินาศภยั 

โดยมีค่าเท่ากบั 0.956  หมายความวา่ ถา้อตัราหมุนเวียนเบ้ียประกนัคา้งรับ เพิ่มข้ึน

ร้อยละ 1 จะทาํใหผ้ลการดาํเนินงานมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.956  

5. สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ

ธุรกิจประกนัภยั ไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary data) ซ่ึง

รวบรวมไดจ้ากรายงานประจาํปีในส่วนของงบการเงินรายปีในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

(พ.ศ. 2550-2554) สรุปผลการวิเคราะห์ของธุรกิจประกนัชีวิต ไดด้งัน้ีอตัราส่วนเงิน

สาํรองต่อสินทรัพยมี์ผลกระทบในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลการดาํเนินงานของธุรกิจ



213 

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

 

ประกนัชีวิต โดยมีค่าเท่ากบั 1.018  หมายความว่า ถา้อตัราส่วนเงินสํารองต่อ

สินทรัพยเ์พิ่มข้ึน ร้อยละ 1 จะทาํให้ผลการดาํเนินงานมีการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 

1.018  และ อตัราส่วนทุนหมุนเวียนมีผลกระทบในทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลการ

ดาํเนินงานของธุรกิจประกนัชีวิตเช่นกนั  โดยมีค่าเท่ากบั 0.265  หมายความว่า ถา้

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้ผลการดําเนินงานมีการ

เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ0.265  และในธุรกิจประกนัวินาศภยัอตัราหมุนเวียนเบ้ีย

ประกนัคา้งรับมีผลกระทบในทิศทางเดียวกนักบัผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนั

วินาศภยั โดยมีค่าเท่ากบั 0.956  หมายความวา่ ถา้อตัราหมุนเวียนเบ้ียประกนัคา้งรับ 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํใหผ้ลการดาํเนินงานมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.956 

อภิปรายผลการวจัิย 

ปัจจยัทางการเงินท่ีมีผลต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัภยั  สรุปผล

การวเิคราะห์ไดด้งัน้ี  อตัราส่วนเงินสํารองต่อสินทรัพย ์และ อตัราส่วนทุนหมุนเวียน  

มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับผลการ

ดาํเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต และสําหรับอตัราหมุนเวียนเบ้ียประกนัคา้งรับมี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับผลการ

ดาํเนินงานของธุรกิจประกนัวินาศภยั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นงเยาว ์ ตั้งศิริ ท่ี 

ทาํการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และอตัราส่วนเฉล่ีย

ทางการเงินท่ีมีผลต่อกลุ่มอุตสาหกรรมพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ท่ีกล่าวว่า  อัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ อตัราการหมุนของสินทรัพย ์และ อตัราส่วนทุนหมุนเวียน 

มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับกลุ่ม

อุตสาหกรรมพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

  จากผลการวจิยั  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ

ธุรกิจประกนัภยัประเภทประกนัชีวิตมากท่ีสุด ผูป้ระกอบการธุรกิจประกนัภยัควรมี
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การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน และบริหารการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหธุ้รกิจมีรายไดจ้ากการลงทุนระยะสั้นและการใหกู้ย้มืเพิ่มมากยิง่ข้ึน  

 2. อตัราส่วนเงินสํารองต่อสินทรัพย ์มีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ

ธุรกิจประกนัภยั  ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรให้ความสําคญัในเร่ืองการวางแผน และ

การนาํสินทรัพยท่ี์ไปลงทุน เพื่อกระจายความเส่ียง และมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอพร้อม

ต่อการชดใชต้ามภาระผกูพนัภายใตก้รมธรรมท่ี์ไดรั้บประกนัภยัไว ้    

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน

ของธุรกิจประกนัภยั โดยปัจจยัท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ อตัราส่วนทางการเงิน และ

ประเภทของธุรกิจ  ซ่ึงยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจ

ประกนัภยั เช่น ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นการเมือง ปัญหาความไม่สงบ

ใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้เป็นตน้ ดงันั้นในงานวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆ  

 2. การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีข้อมูลท่ีนํามาทาํการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary data) จึงพบปัญหาและอุปสรรค กล่าวคือการใชข้อ้มูลจากงบการเงินเพียง

อยา่งเดียวไม่อาจสะทอ้นถึงผลการดาํเนินงานของธุรกิจไดท้ั้งหมด จึงควรศึกษาขอ้มูล

เชิงลึกประกอบเพิ่มเติมดว้ย เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นตน้ 
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อราคาหลักทรัพย์บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(THE FACTORS INFLUENCE THE STOCK PRICE OF CHAROEN 

POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED ON THE STOCK 

EXCHANGE OF THAILAND) 

ธิติ เกียรติพนงั1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

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

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคา

หลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย” จดัทาํข้ึนเพื่อศึกษาปัจจยั ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) อตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจาํ 12 เดือน(INR) อตัราเงินเฟ้อ(INF) อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาท

กบัดอลลาร์สหรัฐ(EXR) ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค(CPI) อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร(P/E) อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทาง

บญัชีต่อหุ้น(P/BV) อตัราการจ่ายเงินปันผล(DY) ท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพยบ์ริษทั 

เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลรายเดือนซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ ตั้งแต่เดือนมกราคม 

พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปเพื่อทาํการทดสอบสมมติฐาน และวิเคราะห์ขอ้มูลแบบการถดถอยเชิงเส้น

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

อิสระและตวัแปรตาม  

 

 

--------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาธรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 



221 
 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่3 ฉบบัที่ 2 (เมษายน-มิถนุายน 2556) 

 

ผลการศึกษาพบว่า ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

อิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมาก โดยตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัตวัแปรตามคือราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) ใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีเพียงหา้ตวัแปรคือ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) 

ส่วนอตัราเงินเฟ้อ(INF) ดชันีราคาหลกัทรัพย์(SET) อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร

(P/E) และอตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น(P/BV) และจากการทดสอบ

ความสัมพนัธ์พบวา่ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) ดชันีราคาหลกัทรัพย(์SET) และ

อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น(P/BV) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

เดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) ส่วนอตัรา

เงินเฟ้อ(INF) และอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร(P/E) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน)อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ และตวัแปรอิสระคือ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) ส่วนอตัราเงิน

เฟ้อ(INF) ดัชนีราคาหลักทรัพย์(SET) อัตราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร(P/E) และ

อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น(P/BV) ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์

บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

มากถึง 98.0% ส่วนท่ีเหลือ 2.0% มาจากปัจจยัอ่ืนซ่ึงมี R Square เท่ากบั 0.980 มีค่าเขา้

ใกล ้1 มากแสดงว่าสมการท่ีประมาณไดเ้ป็นตวัแทนท่ีดีมากของประชากรทั้งหมด 

และมีค่า Significant เท่ากบั 0.000 และค่า F เท่ากบั 529.896 และสมการคือ CPFi,t = -

30.968 + 0.175PII – 0.482INF + 0.010SET – 0.224P/E + 5.625P/BV 

คําสําคัญ :   ราคาหลกัทรัพย,์ บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

Abstract 

 The study objective is the factors influence the stock price of Charoen 

Pokphand Foods Public Company Limited on the Stock exchange of Thailand. 

Factor is Private Investment Index: PII, Interest Rate: INR, Inflation rate: INF, 

Exchange Rate between Thai Baht and USD: EXR, The Stock Exchange of 

Thailand Index: SET, Consumer Price Index: CPI, Price earnings ratio: P/E, Price to 
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book value ratio: P/BV, and Dividend Yield: DY. In this study used monthly data 

(Secondary Data) from January 2008 to December 2012, and data processing 

program was to test hypothesis, and use multiple linear regression analysis to test 

the relationship between the independent and dependent variables. 

The results showed the relationship between independent and dependent 

variables at 0.05 significant level, and five independent variables that is Private 

Investment Index: PII, Interest rate: INR, the Stock exchange of Thailand Index: 

SET, Price earnings ratio: P/E  and Price to book value ratio: P/BV can influence 

the stock price of Charoen Pokphand Foods Public company limited on the Stock 

exchange of Thailand. The test showed is Private Investment Index: PII, the Stock 

exchange of Thailand Index: SET, and Price to book value ratio: P/BV had same 

direction while Interest rate: INR and Price earnings ratio: P/E had opposite 

direction of relation as statistically significant. And independent variables have very 

high relationship that is 98.0% influence dependent variables and 2.0% influence 

came from other factors. The R Square is 0.980 that approach 1 mean the equation 

is the good representative of the population. Significant is 0.000 and F is 529.896, 

The Equation is CPFi,t = -30.968 + 0.175PII – 0.482INF + 0.010SET – 0.224P/E + 

5.625P/BV 

KEYWORDS : STOCK PRICE, CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC 

COMPANY LIMITED 

1. บทนํา 

ประเทศไทย  เป็นประเทศเกษตรกรรม ท่ีอุดมไปด้วยผลิตภณัฑ์จากอาชีพ

เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพ

ในการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออกสูง  

บริษัท  เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย เป็นผูผ้ลิตสินคา้อาหาร รายใหญ่ในการผลิตเพื่อ
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จาํหน่ายภายในประเทศและการการส่งออกต่างประเทศ  ซ่ึงจดทะเบียนในตลาด

หลัก ท รัพ ย์แ ห่ง ป ระ เท ศ ไ ท ย  (บ ริ ษัท  บ ริษัท  เจ ริญโภค ภัณฑ์  จ ํา กัด 

(มหาชน), http://www.cpfworldwide.com, มีนาคม3 2556) และในปัจจุบนัมีนกัลงทุน

หนัมาให้ความสนใจอยา่งต่อเน่ือง  ส่ิงท่ีนกัลงทุนโดยทัว่ไปคาดหวงัจากการลงทุนก็

คือ  การไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุน  ซ่ึงประกอบดว้ย ผลตอบแทนท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ และผลตอบแทนจากเงินปันผล  ในความเป็นจริง

ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการอาจไม่ไดรั้บดงัท่ีควาหวงัไว ้ดงันั้นการวิเคราะห์การ

ลงทุนโดยใชปั้จจยัพื้นฐานจึงมีความจาํเป็น การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีจึงศึกษาเพื่อท่ีจะ

สามารถนาํผลจากการศึกษาท่ีไดไ้ปใชใ้นการพิจารณาในการลงทุนท่ีเหมาะสมได ้

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

 เพื่อศึกษาปัจจยัไดแ้ก่ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 12 เดือน(INR) อตัราเงินเฟ้อ(INF) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกับ

ดอลลาร์สหรัฐ(EXR) ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ดชันีราคาผูบ้ริโภค

(CPI) อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร(P/E) อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อ

หุ้น(P/BV) และอตัราการจ่ายเงินปันผล(DY) ท่ีมีอิทิพลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั 

เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สมมติฐานในการศึกษา 

 ปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรอิสะจาํนวนเกา้ปัจจยัมีอย่างน้อยหน่ึงปัจจยัมีอิทธิพลต่อ

ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) ในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

ขอบเขตในการศึกษา 

 รวบรวมขอ้มูล ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ขอ้มูลรายเดือนซ่ึงเป็น

ขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary Time Series Data) มีช่วงระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ เดือน

มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2555 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน 
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กรอบแนวความคิด   
 

  ตัวแปรอสิระ                      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

เพื่อนาํขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู ้

ลงทุนในการตัดสินใจซ้ือ-ขายหลักทรัพย์บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด 

(มหาชน) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

2.เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์บริษัท เจริญโภคภณัฑ์

อาหาร จาํกดั (มหาชน)ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูว้ิจยันาํเสนอหลกัการ

และทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งดงัต่อน้ี แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการลงทุน แนวความคิด

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) 

  

 

ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั 

เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 

จาํกดั (มหาชน) 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน(INR) (GDP) 

 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค(CPI) 

 อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร(P/E) 

 
มูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุน้(P/BV) 

 
อตัราการจ่ายเงินปันผล(DY) 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

  

 

อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐ(EXR) 

 ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) 
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เก่ียวกับอัตราผลตอบแทน ทฤษฎีความเส่ียง ความรู้ทั่วไปเกียวกับการวิเคราะห์

ปัจจยัพื้นฐาน การประเมินมูลค่าหุ้นและกลยุทธ์ิการลงทุน ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมอาหาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.วธีิดําเนินการศึกษา 

 ถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั 

(มหาชน)ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ

และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทาํใหส้ามารถสร้างกรอบแนวความคิดของตวัประอิสระ 

แหล่งข้อมูลในการวจัิย 

 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใช้วิธีการศึกษาค้นควา้จากหนังสือ 

บทความทางวชิาการ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในงานวิจยัน้ีคือ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) อตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจาํ 12 เดือน(INR) อตัราเงินเฟ้อ(INF) อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบั

ดอลลาร์สหรัฐ(EXR) ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) ดชันีราคาผูบ้ริโภค

(CPI) อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร(P/E) อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อ

หุ้น(P/BV) อตัราการจ่ายเงินปันผล(DY) และราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์

อาหาร จาํกดั (มหาชน) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกลุ่มตวัอย่างคือ 

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ระหว่างเดือนเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือน 

ธนัวาคม พ.ศ. 2555 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิ เคระห์ข้อมูลประกอบด้วยการวิจัยสําหรับสถิติเชิงพรรณนา

(Descriptive Statistic) และผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) 
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ผลการวจัิยสําหรับสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

ตารางที ่4.1   ผลการวจัิยสําหรับสถิติเชิงพรรณนา 

 

 

ผลการวจิยัสาํหรับสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistic) เฉพาะตวัแปร

อิสระท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติและตวัแปรตามสามารถบรรยายไดด้งัน้ี 

1.1 ดชันีการลงทุนภาคเอกชน  (PII)  มีค่าเฉล่ีย 189.0950 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 26.50940 โดยมีค่าตํ่าสุด 147.00 และมีค่าสูงสุด 241.40 

1.2 อตัราเงินเฟ้อ (INF) มีค่าเฉล่ีย 2.9500 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.47890 โดย

มีตํ่าสุด -2.80 และมีค่าสูงสุด 7.50 

1.3 ดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) มีค่าเฉล่ีย 874.8718 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 259.81656 โดยมีค่าตํ่าสุด 401.84 และมีค่าสูงสุด 1391.93 

1.4 อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร(P/E) มีค่าเฉล่ีย 12.6692 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 4.63321 โดยมีค่าตํ่าสุด 6.77 และมีค่าสูงสุด 28.07 

1.5 อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ (P/BV) มีค่าเฉล่ีย 2.1490 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.28733 โดยมีค่าตํ่าสุด 0.45 และมีค่าสูงสุด 4.87 

1.6 ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) มีค่าเฉล่ีย 

18.5772 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 12.80850 โดยมีค่าตํ่าสุด 2.93 และมีค่าสูงสุด 39.27 

ตวัแปร จาํนวน 
ค่า

ต ํ่าสุด 
ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชน(PII) 60 147.00 241.40 189.0950 26.50940 

อตัราเงินเฟ้อ(INF) 60 -2.80 7.50 2.9500 2.47890 

ดชันีหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) 60 401.84 1391.93 874.8718 259.81656 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร(P/E) 60 6.77 28.07 12.6692 4.63321 

อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทาง

บญัชีต่อหุ้น(P/BV) 
60 0.45 4.87 2.1490 1.28733 

ราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ ์

อาหาร จาํกดั (มหาชน) 
60 2.93 39.27 18.5772 12.80850 

Valid N (listwise) 60  
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ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ตารางที ่4.2   ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

 

ตวัแปร Unstandardized 

Coefficients 

 

 

t 

 

 

Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std.Error Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี -30.968 2.614 -11.846 0.000   

ดชันีการลงทุน 

ภาคเอกชน(PII) 

0.175 0.021 8.328 0.000 0.197 5.087 

อตัราเงินเฟ้อ(INF) -0.482 0.116 -4.141 0.000 0.729 1.372 

ดชันีหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย(SET) 

0.010 0.003 3.726 0.000 0.126 7.938 

อตัราส่วนราคาตลาด 

ต่อกาํไร(P/E) 

-0.224 0.066 -3.369 0.001 0.642 1.559 

อตัราส่วนมูลค่าตลาด

ต่อมูลค่าทางบญัชีต่อ

หุ้น(P/BV) 

5.625 0.322 17.481 0.000 0.354 2.828 

R= 0.990        R2=0.980         F=529.896         Sig.=0.000 

 

 จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 4.2 พบว่าตวัแปรอิสระมีนยัสําคญัทางสถิติ

กบัตวัแปรตามท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 และมีค่า VIF ไม่เกิน 10 และค่า Tolerance ไม่

เกิน 1 แสดงวา่ไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 

 ดงันั้นความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม มีความสัมพนัธ์กนั

อยา่งมากโดยส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมากถึง 98.0% ส่วนท่ีเหลือ 2.0% มาจากปัจจยัอ่ืน

ซ่ึงมี R Square เท่ากบั 0.980 มีค่าเขา้ใกล ้1 มากแสดงวา่สมการท่ีประมาณไดเ้ป็นตวั

แทนท่ีดีมากของประชากรทั้งหมด และมีค่า Significant เท่ากบั 0.000 และค่า F 

เท่ากบั 529.896  

 จากสมการความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามพบว่า การ

ลงทุนภาคเอกชน(PII) ดชันีราคาหลกัทรัพย(์SET) และอตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่า
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ทางบญัชีต่อหุ้น(P/BV) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย์

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ส่วนอตัราเงินเฟ้อ(INF) และอตัราส่วน

ราคาตลาดต่อกาํไร(P/E) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพย์

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ดงัสมการ 

CPFi,t = C+ β  1PIIt+ β  2INFt+ β  3SETt+ β  4P/Et+ β  5P/BVt 

CPFi,t = -30.968 + 0.175PII – 0.482INF + 0.010SET – 0.224P/E  

+ 5.625P/BV 

5.สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบอนุกรมเวลา (Time Aeries) รายเดือนตั้งแต่ ตั้งแต่ 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2555  รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน  

สรุปผลการวิเคราะห์ไดด้งัน้ี การลงทุนภาคเอกชน(PII) ดชันีราคาหลกัทรัพย(์SET) 

และอตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น(P/BV) มีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ส่วน

อตัราเงินเฟ้อ(INF) และอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร(P/E) มีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   

 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณสามารถอธิบายดชันีราคาหลกัทรัพย ์กลุ่ม

อาหารและเค ร่ือง ด่ืมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ดีมาก โดยมี

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมาก และ

ตวัแปรอิสระคือ การลงทุนภาคเอกชน(PII) ส่วนอตัราเงินเฟ้อ(INF) ดชันีราคา

หลกัทรัพย(์SET) อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร(P/E) และอตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อ

มูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น(P/BV) ส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร 

จาํกดั (มหาชน) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมากถึง 98.0% ส่วนท่ีเหลือ 2.0% 

มาจากปัจจยัอ่ืนซ่ึงมี R Square เท่ากบั 0.980 มีค่าเขา้ใกล ้1 มากแสดงวา่สมการท่ี

ประมาณไดเ้ป็นตวัแทนท่ีดีมากของประชากรทั้งหมด และมีค่า Significant เท่ากบั 
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0.000 และค่า F เท่ากบั 529.896  CPFi,t = -30.968 + 0.175PII – 0.482INF + 

0.010SET – 0.224P/E + 5.625P/BV 

อภิปรายผลการวจัิย 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังน้ี การลงทุน

ภาคเอกชน(PII) ดชันีราคาหลกัทรัพย(์SET) และอตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทาง

บญัชีต่อหุ้น(P/BV) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั 

เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) ส่วนอตัราเงินเฟ้อ(INF) และอตัราส่วนราคา

ตลาดต่อกาํไร(P/E) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาหลักทรัพย์

บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของกญัญา

รัตน์    ศิริประไพท่ีกล่าวว่า ดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ละดชันีการลงทุนภาคเอกชน มี

ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติกบั ดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ

สอดคล้องกับงานวิจยักับปราโมทย์  ผลโสดา ท่ีกล่าวว่าดัชนีราคาผูบ้ริโภคไม่มี

ความสัมพนัธ์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม  ส่วนอตัรา

แลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ตรงขา้มกบัปราโมทย ์ ผลโสดา  ท่ี

กล่าวว่าอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ มีความสัมพนัธ์ดชันี

ราคาหลกัทรัพย ์กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

สอดคลอ้งกบัชมพูนุท จิตนาวสาร และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ(2555) ท่ีกล่าวว่า 

การลงทุนภาคเอกชน(PII) ดชันีราคาหลกัทรัพย(์SET) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

เดียวกับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม และอัตราเงินเฟ้อท่ีมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 

แต่ไม่สอดคลอ้งกบั อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน อตัราแลกเปล่ียนระหวา่ง

เงินบาทกบัดอลลาร์สหรัฐฯ  และดชันีราคาผูบ้ริโภค ท่ีกล่าวว่า มีความสัมพนัธ์กบั

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม และจากกาศึกษาความสัมพนัธ์พบว่า

อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น (Dividend Yield) ไม่มีความสัมพนัธ์กับราคา

หลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)  
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ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจ่ะนําผลวจัิยไปใช้ 

 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี ปัจจยัท่ีเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีมี

ค่ารวมผลการเปล่ียนแปลงในทุกอุตสาหกรรมเช่นดชันีราคาผูบ้ริโภคซ่ึงรวมดชันี

ราคาสินคา้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมไว ้ไม่สามารถนาํมาอธิบายตวัแปรตามท่ีเป็นราคา

หลักทรัพย์เฉพาะบริษทั คือราคาหลักทรัพย์บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกัด 

(มหาชน) ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงในรูปแบบท่ีไม่เหมือนกบัตวัแปรอิสระระดบัมหภาค

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทาํใหผ้ลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจ่ะทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาตวัแปรอิสระเพียง 5 ตวัแปร คือ 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน(PII) อัตราเงินเฟ้อ(INF) ดัชนีราคาหลักทรัพย์(SET) 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร(P/E) และอตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อ

หุ้น(P/BV) ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาในคร้ังต่อไป  ควรจะศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืนๆท่ีใช้ใน

การวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐานเช่นการวเิคราะพง์บการเงินอยา่งละเอียด และการวิเคราะห์

อุตสาหกรรมท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยบ์ริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน)

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป 

2 . ควรมีการศึกษาในส่วนของตน้ทุนในการลงทุน  เพื่อจะนาํมาเป็นส่วน 
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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์กลุ่มสินค้า

อุตสาหกรรม หมวดธุรกจิเหลก็ โดยใช้แบบจําลอง CAPM 

THE COMPARISONS OF RISK AND RATES OF RETURN OF 

SECURITIES  IN THE STOCK OF INDUSTRIALS STEEL SECTOR           

BY CAPM 

ปัจดา  วฒันนาคะกุล 1     กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

 

บทคัดย่อ 

               การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1)  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเส่ียงและ 

อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก

กบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทนท่ีต้องการกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลักทรัพย์กลุ่มสินค้า

อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก ซ่ึงมีหลักทรัพย์ในการศึกษา คือ หลกัทรัพยก์ลุ่ม

สินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 6 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่  PAP  PERM  RICH    SAM    SMIT   และ SSI   ทาํการศึกษาใช้

ขอ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2555  รวมเป็น

ระยะเวลา 489 วนัทาํการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์จาก

แบบจาํลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model)  

               ผลการศึกษาพบวา่หลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก 3 

หลกัทรัพย ์ประกอบดว้ย PAP   SAM   และ SMIT เป็น หลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ี 

 

1 นกัศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง    
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5ควรจะเป็น (Undervalued)  ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่ม5สินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ

เหล็ก5 3 หลกัทรัพยท่ี์ไม่ควรลงทุนประกอบดว้ย PERM   RICH  และ SSI  เป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) 

5คําสําคัญ:  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,  กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ

เหล็ก, ราคาหลกัทรัพย ์

ABSTRACT 

               The purpose of this study is 1)  To comparative study of risk and rate of 

return on securities  in the stock industrials steel sector  and market rates of return.  

2)  To comparison of the required  rate of return and expected rate of return for 

securities in the industrials steel sector.  The securities in the study are in the 

industrials steel sector on the stock exchange of  Thailand.  By selecting stocks with 

market 6 securities.  Include  PAP , PERM , RICH , SAM , SMIT  and  SSI.  The 

research was collected the secondary data from  January  01, 2011 till December  

31,  2012  and the totally 489 operational day on  CAPM (Capital Asset Pricing 

Model) (CAPM). 

               The result founded that, securities in the property and construction sector  

it has 3 securities investors should be invested in.  Include PAP   SAM   and  SMIT.  

That mean these stocks are undervalued stocks.  While,  securities in the industrials 

steel sector  it has 3 securities investors should not invested in.  Include PERM   

RICH  and SSI .  That mean these securities are overvalue securities. 

KEYWORDS :  STOCK EXCHANGE OF THAILAND,  THE STOCK OF 

INDUSTRIALS STEEL SECTOR, STOCK PRICE 

1.บทนํา 

               การลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก เป็น

ทางเลือกหน่ึงของการลงทุนในตลาดทุนท่ีนบัวนัจะไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงทั้ งในเร่ืองของ
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ผลตอบแทนท่ีอาจไม่คุม้ค่าต่อการลงทุนหรือเกิดสภาวะขาดทุนจากราคาหลกัทรัพยท่ี์

ลดลงจากการลงทุน และอาจเป็นไปไดเ้ช่นกนัท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงจากการ

ลงทุน ซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ีนกัลงทุนทุกท่านจะตอ้งพิจารณาให้ถ่ีถว้นรอบคอบ เพื่อลด

ความเส่ียงและสร้างผลตอบแทนอยา่งมัง่คัง่ใหก้บัผูล้งทุนได ้ 

วตัถุประสงค์ 

               1. เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของแต่ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

สินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก 

               2. เพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ภายใตแ้บบจาํลองการ

กาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพย์

ในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

               1. เพื่อเป็นแนวทางให้ผูล้งทุนได้รับรู้ถึงวิธีการวิเคราะห์ระดบัความเส่ียง

และมูลค่าท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก

โดยสามารถนาํไปประยกุตไ์ดก้บัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนได ้

               2. เพื่อให้ผูล้งทุนสามารถนาํผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางประกอบการ

พิจารณาตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยใ์นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก 

ขอบเขตการศึกษา 

            ทาํการสุ่มเลือกศึกษาหลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก

จาํนวน 6 หลกัทรัพยป์ระกอบดว้ย PAP , PERM , RICH , SAM , SMIT และ SSI 

โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2555  

รวมเป็นระยะเวลา 489 วนัทาํการ และขอ้มูลท่ีใชโ้ดยเลือกใชร้าคาปิดของหลกัทรัพย์

แต่ละตวัในแต่ละวนัมาคาํนวณหาอตัราผลตอบแ5ทน 
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กรอบแนวความคิดการวจัิย 

ตวัแปรอิสระ              ตวัแปรตาม                    การเปรียบเทียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

               ความเส่ียงจากการลงทุน หมายถึง โอกาสท่ีจะไม่ไดรั้บอตัราผลตอบแทน

ตามท่ีคาดไว ้ ซ่ึงถา้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไม่แน่นอนมากข้ึน การ

อตัรา

ผลตอบแทน

ของ

หลกัทรัพย์

ของตลาด 

ราคาปิดแต่ละ

วนัทาํการของ

หลกัทรัพยก์ุล่ม

สินคา้

อุตสาหกรรม 

หมวดธุรกิจ

เหล็ก 

 

อตัรา

ผลตอบแทน

ของ

หลกัทรัพย์

กลุ่มสินคา้

อุตสาหกรรม 

หมวดธุรกิจ

เหล็ก 

ดชันี SET 

INDEX 

 

อตัราผลตอบแทน

ของตัว๋เงินคลงัระยะ

สั้น 1 ปี 

 

อตัราผลตอบแทนท่ี

ปราศจากความเส่ียง 

 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานหรือความ

เส่ียงรวมของ

หลกัทรัพย ์

ค่าสมัประสิทธ์ิ

ความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบ 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานหรือ

ความเส่ียงรวม

ของหลกัทรัพย์

ของตลาด 

 

ค่าสมัประสิทธ์ิ

ความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบ 

 

-  อตัราผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

สินคา้อุตสาหกรรม 

หมวดธุรกิจเหลก็ และ

ผลตอบแทนของตลาด 

-  ความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรม หมวด

ธุรกิจเหลก็และตลาด 

-  อตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการและผลตอบแทน

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจาก

หลกัทรัพยก์ลุ่ม

อุตสาหกรรมธุรกิจเหลก็ 

 

ศึกษาและวิเคราะห์ 

แสดงผลและ

สรุปผลการศึกษา

และนาํเสนอ

แนวทางในการ

ตดัสินใจลงทุน 
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ลงทุนนั้นก็ยิง่มีความเส่ียงมากข้ึน เคร่ืองหมายของค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ ( β )  (กิตติยา

พร คชาอนนัตแ์ละกิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ,2555) ถา้ค่าเบตา้เป็นบวก บอกถึงทิศ

ทางการเปล่ียนแปลง ของอตัราผลตอบแทนของหุ้นท่ีไปในทิศทางเดียวกนักบัการ

เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาดโดยรวมและถา้ค่าเบตา้เป็นลบ บอกถึง

ทิศทางการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้มโดยแบ่งค่าเบตา้ได ้3 กรณี คือ 

               1. ถา้ ß > 1 แสดงวา่การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

จะเปล่ียนแปลงมากกวา่การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด หรือเรียกวา่ 

Aggressive Stock 

               2. ถา้ ß = 1 แสดงวา่การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

จะเปล่ียนแปลงเท่ากบัการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด 

               3. ถา้ ß < 1 แสดงวา่การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

จะเปล่ียนแปลงน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด หรือ

เรียกวา่ Defensive Stock  

การคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า 

การคาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการดงัต่อไปน้ี   

                        

โดย 

βi   =   ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีแสดงถึงความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหลกัทรัพย ์i (ค่าเบตา้) 

Covariance (Rit , Rmt )  =  ค่าความแปรปรวนร่วมระหวา่งผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็กและผลตอบแทนของตลาด

หลกัทรัพย ์

Variance (Rmt)  =   ค่าความแปรปรวนของตลาดหลกัทรัพย ์

( กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติและคณะ,2556 ) 

ค่าแปรปรวนร่วม ( COV ) เป็นการวดัความเส่ียงโดยพิจารณาทิศทางความเคล่ือนไหว

ของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์2 ตวั ในท่ีน้ีคืออตัราผลตอบแทนของ



240 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่3 ฉบบัที่ 2 (เมษายน-มิถนุายน 2556) 

 

หลกัทรัพยก์บัการตลาดโดยพิจารณาวา่เป็นไปทิศทางเดียวกนั ( ค่าท่ีไดแ้สดงค่าเป็น

บวก ) หรือตรงกนัขา้ม ( ค่าท่ีไดแ้สดงค่าเป็นลบ ) ค่าแปรปรวน ( VAR ) คือ การวดั

ความเส่ียงโดยพิจารณาความเคล่ือนไหวของอตัราผลตอบแทนของตลาด 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

               กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ไดศึ้กษาวิเคราะห์การลงทุนหลกัทรัพย์

ประเภทหุ้นสามญักลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยใช้รูปแบบจําลองการตั้ งราคาหลักทรัพย์(CAPM) และมี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการ

ลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้าง และเพื่อเปรียบเทียบอตัรา

ผลตอบแทน และความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้าง

กบัอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเพื่อ

เป็นแนวทางศึกษาในการตดัสินใจลงทุน จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มหลกัทรัพย์

ประเภทตราสารทุน (หุน้สามญั) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน

กลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างจาํนวน 18 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ CCP ,DCC 

DCON, DRT, GEN , KWH , Q-CON , RCI ,SCC ,SCCC ,SCP ,SUPER , TASCO 

TCMC , TGCI , TPIPL ,UMI และ VNG โดยมีระยะเวลาการศึกษาอยูใ่นช่วงระหวา่ง

วนัท่ี 1 มกราคม 25553 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 รวมระยะเวลา 731 วนัทาํการ 

และใช้ขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงินคลงัรัฐบาลอายุ 6 เดือน เป็นตวัแทนของอตัรา

ผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียงผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุ

ก่อสร้างท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการสูงกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 5 

หลกัทรัพย ์เรียงตามลาํดบัคือ GEN,TASCO, TPIPL, KWH และ SCC ซ่ึงเป็น

หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Overvalued หลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีอตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 13 หลกัทรัพย ์เรียงตามลาํดบัคือ SCP, 

Q-CON, DCON, CCP, UMI, DRT, TCMC, RCI, TGCI, SCCC, SUPER, VNG และ 

DCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Undervalued 
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3. ระเบียบวธีิวจัิย 

                  การกําหนดกลุ่มประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือกลุ่มสินคา้

อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก โดยไดท้าํการสุ่มตวัอย่างมาเพื่อการศึกษาจาํนวน 6 

หลกัทรัพย ์โดยมีช่วงระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา 1 มกราตม 2554 – 31 ธนัวาคม 2555 

รวมระยะเวลา 489 วนัทาํการ ประกอบดว้ยหลกัทรัพย ์PAP , PERM , RICH , SAM , 

SMIT และ SSI และการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจ ัยใช้ข้อมูลทุตติยภูมิ(Secondary 

Data) จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย 1.ราคาปิดและเงินปันผล

ของหลกัทรัพยในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก 2.ราคาปิดของตลาด

หลกัทรัพย ์และขอ้มูลอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 1 ปี จากสมาคมตลาด

ตราสารหน้ีไทย 

4,ผลการวจัิย 

                   ส่วนที่ 1: อัตราผลตอบแทนและความเส่ียง  ผลการศึกษาพบว่า อตัรา

ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ มีค่าเท่ากับ 0.07 เ ม่ือเปรียบเทียบกับอัตรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก สามารถ

จาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี  1) หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด  มี

จาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ SAM และ SMIT  ซ่ึงอตัราผลตอบแทนของ SAM มีค่าสูง

ท่ีสุดเท่ากบั 0.16 รองลงมาไดแ้ก่ SMIT มีค่าเท่ากบั 0.13   2) หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัรา

ผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ PAP , PERM , RICH และ SSI 

โดยอตัราผลตอบแทนของทั้ง 4 หลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 0.06 , 0.00 , 0.05  และ  - 0.16 

ตามลาํดบั ส่วนความเส่ียงของหลกัทรัพย์เฉล่ียผลการศึกษาพบว่า ความเส่ียงของ

ตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากบั 1.15 เม่ือเปรียบเทียบกบัความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์น

กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก พบวา่หลกัทรัพยท์ั้ง 6 หลกัทรัพย ์คือ PAP  

PERM , RICH , SAM , SMIT และ SSI มีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด โดยมีค่าเท่ากบั 2.30  

2.03 , 5.04 , 2.53 , 1.53 และ 2.26 ตามลาํดบั 
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                 ส่วนที่ 2: ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า และการแบ่งแยกความเส่ียงรวม แสดงค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient) ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์

ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นบวก โดยมีค่ามากกวา่ 0.00 แต่นอ้ยกวา่ 1.0 ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มี

ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากท่ีสุด คือ SSI มีค่าเท่ากบั 0.98 รองลงมาไดแ้ก่ PERM , SAM 

PAP , SMIT และ RICH มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เท่ากบั 0.65 , 0.61 , 0.53 , 0.36 และ 

0.35 ตามลาํดบั ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์RICH มีค่าสูงสุดเท่ากบั 25.36 

รองลงมาไดแ้ก่ SAM , PAP , SSI , PERM และ SMIT โดยมีค่าความเส่ียงรวมเท่ากบั 

6.41 , 5.30 , 5.11 , 4.14 และ 2.35 ตามลาํดบั และจากการแบ่งแยกความเส่ียงรวม

ออกเป็น 2 ประเภท คือ1.ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ และ 2.ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ และ

เม่ือเทียบค่าความเส่ียงรวมของแต่ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวด

ธุรกิจเหล็ก เป็น 1.0 แลว้นั้น สามารถคิดเป็นสัดส่วนไดค้่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบของ

หลกัทรัพยสู์งสุดไดแ้ก่ SSI มีค่าเท่ากบัร้อยละ 0.22 รองลงมาไดแ้ก่ PERM , SAM , 

SMIT และ PAP ซ่ึงมีค่าเท่ากนั ,  RICH มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบเท่ากบัร้อยละ 0.12  

0.07 ,  0.06  , 0.01 ตามลาํดบั สําหรับความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบของหลกัทรัพยสู์งสุด

ไดแ้ก่ RICH มีค่าเท่ากบั 0.99 รองลงมาได ้SMIT  และ PAP ซ่ึงมีค่าเท่ากนั , SAM , 

PERM , SSI  มีค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบเท่ากบัร้อยละ 0.94 , 0.93 , 0.88 , 0.78 

ตามลาํดบั 

                    ส่วนที่ 3: อัตราผลตอบแทน ตามทฤษฎี CAPM กับอัตราผลตอบแทนที่

แท้จริง เม่ือนาํอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Ri) กบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

ตามทฤษฎี CAPM (E(Ri)) มาเปรียบเทียบกนั โดยหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจ

ลงทุนนั้น เป็นหลกัทรัพยท่ี์ Ri > E(Ri) แสดงวา่หลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม 

หมวดธุรกิจเหล็ก ไดแ้ก่ PAP, SAM และ SMIT เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควร

จะเป็น แสดงวา่หลกัทรัพยด์งักล่าวมีค่า Undervalue  เน่ืองจากมีความเหมาะสมและ

คุ้มค่าต่อการลงทุน ดังนั้นนักลงทุนควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลักทรัพย์นั้นไว้

เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึน ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนไม่
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ตดัสินใจลงทุนเป็นหลักทรัพย์ท่ี Ri < E(Ri) แสดงว่าหลักทรัพย์กลุ่มสินค้า

อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก ไดแ้ก่ PERM , RICH และ SSI  เป็นหลกัทรัพยท่ี์มี

ราคาสูงกว่าท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบกับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงแสดงว่า

หลกัทรัพยด์งักล่าวมีค่า Overvalue ทาํให้ไม่มีความเหมาะสมและไม่คุม้ค่าต่อการ

ลงทุน นกัลงทุนควรจะตดัสินใจขายหลกัทรัพยน์ั้นเพราะหลกัทรัพยมี์มูลค่าสูงกวา่ท่ี

ควรจะเป็น ผลการศึกษากบั Security Market Line (SML)สรุปไดว้า่ หลกัทรัพย ์PAP, 

SAM และ SMIT ท่ีมีค่าของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บสูงกวา่ค่าของอตัรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการ จึงทาํให้ทั้ง 3 หลกัทรัพยป์รากฏอยู่เหนือเส้น SML โดย

หลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น และผูล้งทุนจึงควรตดัสินใจยอมรับและ

เลือกลงทุน แต่ไม่ควรพิจารณาเลือกลงทุนในหลกัทรัพย ์3 หลกัทรัพยป์ระกอบดว้ย 

PERM , RICH และ SSI  ซ่ึงมีค่าของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บตํ่ากวา่ค่าของ

อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ โดยปรากฏอยูใ่ตเ้ส้น SML นกัลงทุนจึงควรตดัสินใจไม่

ลงทุนในหลกัทรัพย ์

5.สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ สรุปผลการวจัิย 

               หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

SAM และ SMIT ขณะท่ีหลกัทรัพยใ์ห้อตัราผลตอบแทนตํ่ากว่าตลาด มีจาํนวน 4 

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ PAP , PERM , RICH และ SSI ซ่ึงหลกัทรัพยท์ั้ง 6 หลกัทรัพยมี์

ความเส่ียงสูงกวา่ตลาดทั้งส้ิน การศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ และการแบ่งแยกความ

เส่ียงรวมของหลกัทรัพยพ์บว่าหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากท่ีสุด คือ SSI 

รองลงมาไดแ้ก่ PERM , SAM , PAP , SMIT และ RICH  และจากการศึกษา

เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ตามแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย์

CAPM หลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนตดัสินใจลงทุน มีจาํนวน 3 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ PAP , 

SAM และ SMIT เน่ืองจากหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะ

เป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้น

ตลาดหลักทรัพย์ ขณะท่ีหลักทรัพย์ท่ีนักลงทุนไม่ตัดสินใจลงทุน มีจํานวน 3 

หลกัทรัพย ์เช่นกนั คือ PERM , RICH และ SSI เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูง
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กว่าท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดับความเส่ียง

เดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ 

อภิปรายผลการวจัิย  

               ผลการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้พบว่าอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม

สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก ให้ผลตอบแทนทั้งสูงกว่าและตํ่ากว่าอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด แต่ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวด

ธุรกิจเหล็กทุกหลกัทรัพยสู์งกวา่ความเส่ียงของตลาด ซ่ึงขดัแยง้กบัทฤษฎีการลงทุน 

คือ หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงอตัราผลตอบแทนจะสูงตรงกนัขา้มหลกัทรัพยท่ี์มี

ความเส่ียงตํ่าอตัราผลตอบแทนจะตํ่าหรือเรียกว่า high risk high return(loss)                                                                                                               

ข้อเสนอแนะการวจัิย: ข้อเสนอแนะสําหรับนักลงทุน  

               1.ในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้สําหรับเป็นแนวทางในการประกอบการตดัสินใจ

ลงทุนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น 

โดยพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงในแต่ละหลกัทรัพย ์อยา่งไรก็ตาม 

ในการลงทุนควรท่ีจะกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอสังหาริมทรัพยอ่ื์นๆ 

เพื่อลดความเส่ียงในการลงทุน  

               2.ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาภายใตแ้บบจาํลอง CAPM เป็นข้อมูลในอดีต 

(Historical Data) ซ่ึงถูกนาํมาใช้ในการประเมินอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมใน

อนาคต ทั้งน้ีอตัราผลตอบแทนท่ีประเมินไดม้านั้นตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีวา่ เหตุการณ์

ในอนาคตมีลกัษณะเช่นเดียวกบัเหตุการณ์ในอดีต จึงอาจไม่ไดผ้ลท่ีตรงมากนกัเพราะ

อาจมีปัจจยัหลายอย่างท่ีกระทบได้ ดงันั้นการตดัสินใจลงทุนควรท่ีจะศึกษาขอ้มูล

อ่ืนๆ ท่ี เ ก่ียวข้อง เพิ่ม เ ติม  เ ช่น การวิ เคราะห์สภาพเศรษฐกิจ การวิ เคราะห์

อุตหสาหกรรมเหล็ก การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานของบริษทั รวมไปถึง การวิเคราะห์

อ่ืนๆ เป็นตน้  

ข้อเสนอแนะการวจัิย: ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  
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                    1. การกาํหนดขอบเขตการวิจยัท่ีแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินค้า

อุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก และ/หรือระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา อาจทาํให้ผล

การศึกษาท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งหรือแตกต่างจากการศึกษาในคร้ังน้ี  

                2. การศึกษามูลค่าของหลกัทรัพย ์ภายใตแ้บบจาํลอง CAPM จดัไดว้า่เป็น

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลของ

หลักทรัพย์ และนําไปใช้วิเคราะห์เพื่อประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์สําหรับเป็น

แนวทางในการตดัสินใจลงทุนต่อไป ทั้งน้ีเพื่อให้ผลการวิจยัมีความถูกตอ้งและความ

น่าเช่ือถือมากข้ึน ควรท่ีจะทาํการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคู่

ไปดว้ย  

               3. ภายใตแ้บบจาํลอง CAPM จะพิจารณาเฉพาะความเส่ียงท่ีเป็นระบบท่ีเป็น

เคร่ืองช้ีนาํเพียงตวัเดียวเท่านั้น เรียกว่า Single Factor Model อยา่งไรก็ตามในเชิง

ปฏิบัติพบว่ามีหลายปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ดังนั้ นควรท่ีจะ

ทาํการศึกษาแบบจาํลอง Arbitrage Pricing Theory (APT) และ Multiple Factor 

Model ซ่ึงเป็นแบบจาํลองท่ีนาํปัจจยั  ความเส่ียงอ่ืนร่วมใช้ในการพิจารณาตดัสินใจ

ลงทุนดว้ย 
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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และการตัดสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์ 

ในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (MAI) โดยใช้แบบจําลอง CAPM:  

กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ MBAX, MOONG, NBC, PYLON, CHUO, TPAC 

 Analysis of Rate of Return and Risk on the Securities in the Market for 

Alternative Investment by using Capital Asset Pricing Model (CAPM):  

Case Study MBAX, MOONG, NBC, PYLON, CHUO, TPAC 

ธนกฤต พิภพวฒันา 1   กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ

ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลักทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย ์   

เอ็ม เอ ไอ (MAI) 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหาอัตราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมของ

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยจะทาํการศึกษาหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ MBAX: บริษทั มลัติแบกซ์ 

จาํกดั (มหาชน), MOONG: บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน), 

NBC: บริษทั เนชัน่บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน), PYLON: บริษทั     

ไพลอน จาํกดั (มหาชน), CHUO: บริษทั ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน), 

TPAC: บริษทั พลาสติก และหีบห่อไทยจาํกดั (มหาชน) โดยจะทาํการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากราคาปิดรายวนัระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2553   

ถึง  31 ธนัวาคม 2555 จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและอตัราผลตอบแทน  

ตัว๋เงินคลังอายุ 1 ปีจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย โดยใช้แบบจาํลอง CAPM 

(Capital Asset Pricing Model) 

   
1นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   

 สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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  ผลการวิจัยพบว่า หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีค่า

สัมประสิทธ์ิเบต้าเป็นบวกและมีค่าน้อยกว่า 1.0  หรือจัดว่าเป็นหลักทรัพย์แบบ 

Defensive Stock หลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนตดัสินใจลงทุนมีจาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

MBAX, MOONG, NBC, PYLON, CHUO, TPAC  เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคา

ตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ดา้นความเส่ียงพบว่า 

หลกัทรัพยทุ์กตวัมีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด 

คําสําคัญ: แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย,์อตัราผลตอบแทน,ความเส่ียง  

Abstract 

 The purpose of this research is 1) a comparative study of rate of return and 

risk on the Securities in the Market for Alternative Investment and 2) a comparative 

study of the expected rate of return with the realized rate of return on the securities 

in the Market for Alternative Investment. The securities in the study are in the 

Market for Alternative Investment include MBAX: MULTIBAX PUBLIC 

COMPANY LIMITED, MOONG: MOONG PATTANA INTERNATIONAL 

PUBLIC COMPANY LIMITED, NBC: NATION BROADCASTING CORPO- 

RATION PUBLIC COMPANY LIMITED, PYLON: PYLON PUBLIC COMPANY 

LIMITED,CHUO: CHUO SENKO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED,  

TPAC: THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED by collecting secondary 

data from the daily closing price during the period of 1January 2553 to 31 December 

2555 from The Stock Exchange of Thailand (SET) and treasury bills1Y from The 

Thai Bond Market Association (ThaiBMA) by using CAPM (Capital Asset Pricing 

Model) 

 The results founded that all securities in the Market for Alternative 

Investment have positive beta coefficient and less than 1.0 or interprets that the 

securities is “Defensive Stock”. The securities which investors should be invested 
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has 6 securities include MBAX MOONG NBC PYLON CHUO TPAC because such 

securities  are priced lower than they should be.  

KEYWORDS: CAPM, Rate of return, Risk  

1. บทนํา  

การออมถือไดว้า่มีบทบาทสาํคญัต่อการขยายตวัและการพฒันาเศรษฐกิจของ

ประเทศ ประชาชนจะนาํเงินออมนั้นไปลงทุนในผลิตภณัฑ์ทางการเงินต่างๆ เพื่อ0ให้

เกิดผลประโยชน์งอกเงย0และได้รับผลตอบแทนสูงสุด ในตลาดการเงินปัจจุบนัมี

ทางเลือกสําหรับการลงทุนให้เ ลือกมากมาย 0   ผู ้มี เ งินออมจํานวนไม่น้อยได้

เปล่ียนแปลงรูปแบบการออมเงินกับธนาคารพาณิชย์ไปสู่การลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยม์ากข้ึนเพราะใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกวา่การฝากเงินทัว่ไป    

ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment : mai ) เป็น

องคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นตลาดรองอีกแห่งหน่ึง 

โดยมีวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งตลาดหลกัทรัพยด์งัน้ี 

1.   เพื่อเป็นช่องทางการระดมทุนใหแ้ก่บริษทัขนาดกลางและขนาดเล็ก ซ่ึงไม่

เคยมีโอกาสในการเขา้ถึงตลาดทุนมาก่อนไดมี้โอกาสใชป้ระโยชนจากตลาดทุน 

2.   เพื่อสนบัสนุนการปรับโครงสร้างหน้ี  โดยการแปลงสภาพจากหน้ีเป็นทุน

ระหว่างสถาบนัการเงินและลูกหน้ี  ซ่ึงจะช่วยให้เกิดสภาพคล่องในหุ้นท่ีสถาบนั

การเงินไดเ้ขา้ไปถือครองทาํใหก้ารปรับโครงสร้างหน้ีเป็นไปไดม้ากข้ึน  

3.   เพื่อสนบัสนุนใหธุ้รกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) เกิดแรงจูงใจท่ีจะ

เขา้มาลงทุนมากข้ึนในธุรกิจท่ีอาจมีขนาดไม่ใหญ่นกัแต่มีศกัยภาพในการเติบโต  

 4.   เพื่อเพิ่มสินคา้ใหม่ให้เป็นทางเลือกแก่ผูล้งทุน  ทาํให้มีทางเลือกในการ

ลงทุนและสามารถกระจายความเส่ียงจากการลงทุนไดดี้ข้ึน 

การลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียง ดงันั้นในงานวิจยัคร้ังน้ีจะวิเคราะห์

โดยใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ (Capital Asset Pricing Model หรือ 

CAPM)  ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย์

กบัความเส่ียงโดยการวดัค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ เพื่อช่วยใหผู้ล้งทุนสามารถกาํหนดไดว้า่ 



253 

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

 

หลกัทรัพยท่ี์วิเคราะห์นั้นมีราคาตลาดสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overpriced) หรือมีราคา

ตลาดตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Underpriced) เพื่อใช้ในการพิจารณาเลือกหลกัทรัพยท่ี์

เหมาะสมในการลงทุน 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของ

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI)   

 2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหาอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI)   

ขอบเขตของการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีทาํการศึกษาหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์   

เอม็ เอ ไอ (MAI) จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ ดงัน้ี 

1.  MBAX   :  บริษทั มลัติแบกซ์ จาํกดั (มหาชน) 

    : MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED 

2.  MOONG  :  บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

    : MOONG PATTANA INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY  

     LIMITED 

3.  NBC  :   บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

     : NATION BROADCASTING CORPORATION PUBLIC  

      COMPANY LIMITED 

4.  PYLON   :  บริษทั ไพลอน จาํกดั (มหาชน) 

    : PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED  

5. CHUO   : บริษทั ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

    CHUO SENKO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

6. TPAC   : บริษทั พลาสติก และหีบห่อไทยจาํกดั (มหาชน) 

   THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED  
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 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์จะเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ระยะเวลา

ท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2555 จาํนวน 

731 วนัทาํการโดยใชร้าคาปิดของหลกัทรัพยร์ายวนัของแต่ละหลกัทรัพยม์าคาํนวณ   

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  ทาํให้ทราบถึงระดบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงและ

อตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

ทาํใหน้กัลงทุนสามารถนาํไปใชป้ระกอบการพิจารณาลงทุนในหลกัทรัพยไ์ด ้ 

 2.  ทาํให้นักวิชาการหรือผูท่ี้สนใจท่ีได้ทาํการวิจยัในหัวข้อท่ีเก่ียวขอ้งกัน 

สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีไปปรับใช ้อา้งอิง และวเิคราะห์ต่อไป 

2. แนวคิดและทฤษฎ ี

 ความเส่ียง คือ โอกาสท่ีผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างไป

จากท่ีไดค้าดการณ์ไว ้ ความเส่ียงรวมของหลกัทรัพยป์ระกอบดว้ยความเส่ียงท่ีไม่เป็น

ระบบ (Unsystematic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากลกัษณะเฉพาะของหลกัทรัพย ์

สามารถลดหรือทาํให้หมดไปจากการลงทุนไดโ้ดยการกระจายการลงทุนในหลายๆ 

หลกัทรัพย ์และความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk)  คือ ความเส่ียงท่ีทาํให้ราคา

ของหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงไป อนัจะส่งผลกระทบถึงอตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในหลกัทรัพยข์องผูล้งทุน ความเส่ียงท่ีเป็นระบบน้ีเป็นความเส่ียงท่ีบริษทัไม่

สามารถควบคุมไดแ้ละส่งผลกระทบต่อหลกัทรัพยทุ์กๆ หลกัทรัพยใ์นตลาด (สถาบนั

พฒันาความรู้ตลาดทุน,ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2554 หนา้ 209-211) 

 แบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model: 

CAPM)  เป็นแบบจาํลองซ่ึงแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีผู ้

ลงทุนตอ้งการ ณ  ระดบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบระดบัหน่ึงท่ีวดัจากค่าเบตา้    ผูล้งทุน

สามารถกาํหนดได้ว่าหลักทรัพย์ท่ีวิเคราะห์นั้ นมีราคาตลาดสูงกว่าท่ีควรจะเป็น 

(Overpriced) หรือมีราคาตลาดตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Underpriced) มีสมการดงัน้ี   

(จิรัตน์  สังขแ์กว้, 2547 หนา้ 244) 
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   E(Ri)   =  RF+   [E(RM) - RF] β i 

โดยท่ี 

E(Ri)   คือ อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากหลกัทรัพย ์i   

RF คือ  อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง   

E(RM) คือ  อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนตอ้งการไดรั้บจากกลุ่มหลกัทรัพยต์ลาด   

β i  คือ ค่าเบตา้ของหลกัทรัพย ์i   

โดยมีเกณฑก์ารตดัสินใจดงัน้ี  (Ri  คือ อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง) 

ถา้  Ri >E(Ri)  แสดงวา่เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบ

กับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดับความเส่ียงเดียวกันกับเส้นตลาด

หลกัทรัพย ์เพราะมีอตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดบนเส้นตลาดทรัพย ์ณ ระดบัความ

เส่ียงเดียวกนั ดงันั้นผูล้งทุนจะตดัสินใจลงทุนหลกัทรัพย ์

ถา้  Ri <E(Ri)  แสดงวา่เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบ

กับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดับความเส่ียงเดียวกันกับเส้นตลาด

หลกัทรัพย ์เพราะมีอตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดบนเส้นตลาดทรัพย ์ณ ระดบัความ

เส่ียงเดียวกนั ดงันั้นผูล้งทุนจะตดัสินใจไม่ลงทุนหลกัทรัพย ์

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

6กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์อตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่มวสัดุก่อสร้างโดยใช้

แบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์

ของอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย์

หมวดวสัดุก่อสร้างและเพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างกบัอตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ผลการศึกษาพบว่า หลกัทรัพยท่ี์อตัรา

ผลตอบแทนท่ีต้องการสูงกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 5 หลักทรัพย์เรียง

ตามลาํดบัคือ GEN, TASCO, TPIPL, KWH, และ SCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม 

Overvalued หลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากวา่อตัรา
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ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 13 หลกัทรัพย ์เรียงตามลาํดบัคือ SCP, Q-CON, DCON, 

CCP, UMI, DRT, TCMC, RCI, TGCI, SCCC, SUPER, VNG และ DCC ซ่ึงเป็น

หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Undervalued 

กิตติยาพร คชาอนันต์ (2555) ได้ทําการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์อัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยโ์ดยใช้

ทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย  ์(CAPM)  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ

อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยก์บั

อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด และเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาด

ว่าจะได้รับกบัอตัราผลตอบแทนท่ีต้องการโดยใช้เส้นตลาดหลักทรัพย์ Securities 

Market Line (SML) หรือแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ (CAPM) ผลการศึกษา

พบวา่หลกัทรัพย ์BBL, KBANK, KTB, SCB, TMB มีค่าเบตา้นอ้ยกวา่ 1 แต่มากกวา่ 

0 มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก ซ่ึงแสดงว่าผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้ นมีการ

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนของตลาดในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ กล่าว

ไดว้่าเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ (Defensive Security) โดยมีอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

มากกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการ ดังนั้ นนักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนใน

หลกัทรัพยน์ั้น และตดัสินใจไม่ลงทุนในหลกัทรัพย ์BAY  

 กฤตวร ตงัประเสริฐผล (2553) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ผลตอบแทน 

ความเส่ียงและการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร  ผลการวิเคราะห์พบวา่ หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้สูงท่ีสุด ไดแ้ก่ MINT และ STA 

ส่วนหลกัทรัพย ์CPF, TUF, TVO, KSL, SSC, TF, GFPT และ OISHI มีค่าเบตา้ตํ่า

กวา่ตลาด และยงัพบวา่ TVO, SSC, GFPT ราคาหลกัทรัพยเ์กิด Undervalue คือ ราคา

หุ้นสามญัท่ีซ้ือขายในตลาดตํ่าเกินกว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีคาํนวณได ้จึงควรซ้ือหุ้นของ

บริษทัเหล่าน้ี ส่วน CPF, TUF, STA, MINT, KSL, OISHI, TF ราคาหลกัทรัพยเ์กิด 

Overvalue คือ ราคาหุน้สามญัท่ีซ้ือขายในตลาดสูงเกินกวา่มูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีคาํนวณได ้

จึงควรขายหุน้ของบริษทัเหล่าน้ี   
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 วิไลพรรณ ตาริชกุล (2551) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองรูปแบบจาํลอง CAPM : 

การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร  

ผลการศึกษาพบว่า 1) อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารมีทั้งท่ีสูงกว่า

และตํ่ากวา่ตลาดแต่ความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารสูงกวา่ความเส่ียงของตลาด

ทุกหลักทรัพย์ 2)  การศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการกับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพบว่า มีบางหลักทรัพย์อตัรา

ผลตอบแทนท่ีต้องการสูงกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั บางหลักทรัพย์มีผล

การศึกษาตรงกนัขา้ม  

 Weera Weerakhajornsak, Kittiphun Khongsawatkiat and Thasana 

Boonkwan (2008) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง Asset Pricing in Energy Sector: The 

evidence from Stock Exchange of Thailand โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1) เพื่อ

เปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของตลาด 2)เพื่อเปรียบเทียบระหว่างความเส่ียงของหลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานและความเส่ียงท่ีไดรั้บของตลาด 3)เพื่อประเมินอตัราผลตอบแทนท่ีคาด

วา่จะไดรั้บและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานจาก CAPM  ผลการวิจยัพบวา่

หลกัทรัพยท่ี์ไม่ควรลงทุนมี 10 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยก์ลุ่ม overvalued แสดงว่า

ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัสูงกวา่ราคาท่ีควรจะเป็น คือ AI, BCP, EASTW, 

PICNI, PTTEP, RPC, SOLAR, SUSCO, TOP และ IRPC หลกัทรัพยท่ี์ควรตดัสินใจ

ลงทุนมี 8 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม undervalued  แสดงวา่ราคาตลาดของ

หลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากว่าราคาท่ีควรจะเป็น คือ BAFS, BANPU, EGCOMP, 

GLOW, LANNA, PTT, RATCH และ SCG 

3. วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ MBAX, MOONG, NBC, 

PYLON, CHUO, TPAC ส่วนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้แบบจาํลองการ

กาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model: CAPM)โดยใชรู้ปแบบสมการ
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ในการคาํนวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์, ค่าความเส่ียง,        

ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้และอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

   

  การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 

1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 รวมทั้งส้ิน731วนัทาํการ จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 

ในตาราง 1 

 

ตาราง 1 แสดงถึงขอ้มูล และแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา  

ขอ้มูล แหล่งขอ้มูล 

ราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์  

เอม็ เอ ไอ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

เงินปันผลของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ 

เอม็ เอ ไอ   

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

ราคาปิดของตลาดหลกัทรัพย ์ เอม็ เอ ไอ   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

อตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงัอาย ุ1 ปี สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
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4. การวเิคราะห์และสรุปผล 

ส่วนที่ 1: การนําเสนอผลการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของ

หลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (MAI) กบัอัตราผลตอบแทนและความเส่ียง

ของตลาด 

ภาพ 1  แสดงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

ในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ  

จากภาพ 1 แสดงถึงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

เอม็ เอ ไอ (MAI) กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

(MAI)  ในช่วงระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2555            

ผลการศึกษาพบว่า อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีค่า

เท่ากบั 0.10 เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

เอม็ เอ ไอ (MAI) สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี  

1) หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาดมีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์

คือ CHUO, PYLON, MOONG  และ MBAX ซ่ึงอตัราผลตอบแทนของ CHUO และ 

0.17 

0.12 

0.09 

0.13 

0.17 

0.04 

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

MBAX

MOONG

NBC
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อตัราผลตอบแทน 
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MBAX  มีค่าสูงท่ีสุดเท่ากบั 0.17 รองลงมาไดแ้ก่ PYLON และ MOONG โดยมีค่า

อตัราผลตอบแทนเท่ากบั 0.13 และ 0.12  ตามลาํดบั  

2) หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากว่าตลาดมีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์

คือ NBC และ TPACโดยอตัราผลตอบแทนมีค่าเท่ากบั 0.09 และ 0.04 ตามลาํดบั  

 
ภาพ 2  แสดงความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในช่วง

ระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ  

        ภาพ 2  แสดงถึงการเปรียบเทียบความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

(MAI) กบัความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในช่วง

ระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาพบว่า

ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) มีค่าเท่ากบั 1.01ซ่ึงหากเปรียบเทียบ

กบัความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) สามารถสรุปไดว้า่

หลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์ในกลุ่มมีความเส่ียงสูงกว่าตลาด  โดยท่ีความเส่ียงของ 

CHUO มีค่ามากสุด คือ 4.25 รองลงมา คือ  MBAX, MOONG, PYLON, NBC และ 

TPAC โดยความเส่ียงของหลกัทรัพยมี์ค่าเท่ากบั 3.10, 2.46, 2.36,  2.13  และ 2.04 

ตามลาํดบั 
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ส่วนที ่2: การนําเสนอผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าและการแบ่งแยกความเส่ียง

รวมของหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (MAI) 

 
ภาพ 3  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

(MAI) ในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ  

       ภาพ 3 แสดงถึงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 

ธนัวาคม 2555  ผลการศึกษาพบวา่ ทุกหลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นบวก โดย

มีค่าน้อยกวา่ 1.0  ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากท่ีสุด คือ NBC เท่ากบั 

0.67 รองลงมาไดแ้ก่  PYLON, CHUO, MOONG, MBAX, และ TPAC มีค่าเท่ากบั 

0.54, 0.50, 0.40, 0.32  และ 0.26 ตามลาํดบั  
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ตาราง 2  แสดงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวม (Total Risk) ของหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI)  ในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 

ธนัวาคม 2555 

 

หลกัทรัพย ์

ค่าความเส่ียงรวม 

(σ2
i) 

ค่าความเส่ียง 

ท่ีเป็นระบบ 

(β2
i σ2

m) 

ค่าความเส่ียง 

ท่ีไม่เป็นระบบ 

(σ2
ei) 

MBAX 9.63 0.10 9.53 

MOONG 6.04 0.16 5.88 

NBC 4.53 0.46 4.07 

PYLON 5.59 0.30 5.29 

CHUO 18.10 0.26 17.84 

TPAC 4.16 0.07 4.09 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ  

         จากตาราง 2  แสดงถึงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 

ธันวาคม 2555 พบว่า ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์CHUO มีค่าสูงสุดเท่ากบั 

18.10 รองลงมาไดแ้ก่ MBAX, MOONG, PYLON, NBC และ TPAC โดยมีค่าความ

เส่ียงรวมเท่ากบั 9.63, 6.04, 5.59, 4.53 และ 4.16 ตามลาํดบั และจากการแบ่งแยก

ความเส่ียงรวม  หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ค่าความ

เส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ  
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ตาราง 3  แสดงสัดส่วนค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

 

หลกัทรัพย ์

ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

(β2
i σ2

m) (%) (σ2
ei) (%) 

MBAX 1.04 98.96 

MOONG 2.65 97.35 

NBC 10.15 89.85 

PYLON 5.37 94.63 

CHUO 1.44 98.56 

TPAC 1.68 98.32 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ  

ตาราง 3  แสดงสัดส่วนค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความเส่ียงท่ีไม่เป็น

ระบบ พบว่าหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI)  ท่ีมีค่าสัดส่วนความ

เส่ียงท่ีเป็นระบบสูงสุด คือ NBC รองลงมาไดแ้ก่  PYLON, MOONG, TPAC, CHUO 

และ MBAX และหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัดส่วนความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบสูงสุด  คือ   

MBAX รองลงมาไดแ้ก่  CHUO, TPAC, MOONG, PYLON, NBC  
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ส่วนที่ 3: การนําเสนอผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระหว่างอัตราผลตอบแทนที่

คาดหวงั ภายใต้แบบจําลอง CAPM กบัอตัราผลตอบแทนทีแ่ท้จริงของหลกัทรัพย์  

ตาราง 4  แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังภายใต้

แบบจาํลอง CAPM กบัอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์ 

 

หลกัทรัพย ์

อตัราผลตอบแทน 

ท่ีเกิดข้ึนจริง  

Ri 

อตัราผลตอบแทน 

ท่ีคาดหวงั 

E(Ri) 

 

การตดัสินใจ 

MBAX 36.56 9.58 ลงทุน 

MOONG 27.39 11.47 ลงทุน 

NBC 25.30 17.41 ลงทุน 

PYLON 32.62 14.55 ลงทุน 

CHUO 25.23 13.66 ลงทุน 

TPAC 17.62 8.42 ลงทุน 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ  

จากตาราง 4  แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั

ภายใตแ้บบจาํลอง CAPM กบัอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์โดยมีเกณฑ์

การตดัสินใจดงัน้ี   

ถา้  Ri > E(Ri) แสดงวา่เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบ

กับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดับความเส่ียงเดียวกันกับเส้นตลาด

หลกัทรัพย ์เพราะมีอตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดบนเส้นตลาดทรัพย ์ณ ระดบัความ

เส่ียงเดียวกนั ดงันั้นผูล้งทุนจะตดัสินใจลงทุนหลกัทรัพย ์

ถา้ Ri  < E(Ri) แสดงวา่เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบ

กับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดับความเส่ียงเดียวกันกับเส้นตลาด

หลกัทรัพย ์เพราะมีอตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดบนเส้นตลาดทรัพย ์ณ ระดบัความ

เส่ียงเดียวกนั ดงันั้น  ผูล้งทุนจะตดัสินใจไม่ลงทุนหลกัทรัพย ์

ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่  ผูล้งทุนตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพย ์
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ตาราง 5  แสดงสรุปอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัภายใตแ้บบจาํลอง CAPM กบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยเ์ปรียบเทียบกบัค่าเบตา้ 

หลกัทรัพย ์ ค่า

สัมประสิทธ์ิ

เบตา้ 

(β) 

อตัรา

ผลตอบแทน 

ท่ีปราศจาก

ความเส่ียง (RF) 

อตัราผลตอบแทน

จากกลุ่ม

หลกัทรัพยต์ลาด

หลกัทรัพย ์เอม็ เอ 

ไอ  (MAI) E(RM) 

อตัรา

ผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั 

E(Ri ) 

MBAX 0.32 2.68 24.58 9.58 

MOONG 0.40 2.68 24.58 11.47 

NBC 0.67 2.68 24.58 17.41 

PYLON 0.54 2.68 24.58 14.55 

CHUO 0.50 2.68 24.58 13.66 

TPAC 0.26 2.68 24.58 8.42 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ  

 จากตาราง 5  แสดงสรุปอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัภายใต้แบบจาํลอง 

CAPM กบัอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยเ์ปรียบเทียบกบัค่าเบตา้ พบว่า 

หลักทรัพย์ทั้ ง 6 หลักทรัพย์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าน้อยกว่า1.0 แสดงว่า การ

เปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะเปล่ียนแปลงน้อยกว่าการ

เปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด จึงกล่าวได้ว่า การประเมินมูลค่า

หลกัทรัพยส์อดคลอ้งกบัทฤษฎี CAPM  คือ หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงจะให้อตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัสูงตามไปด้วย ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่าจะให้อตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตํ่าตามไปด้วยเช่นกนั  หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัสูงท่ีสุดไดแ้ก่  NBC และมีค่าเบตา้สูงท่ีสุดเช่นกนั ส่วนหลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตํ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ TPAC  และมีค่าเบตา้ตํ่าท่ีสุดเช่นกนั  
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5. สรุปผลการวจัิย  

ส่วนที ่1  อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ 

เอม็ เอ ไอ  

 ผลการศึกษาปรากฏว่า อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

(MAI) มีค่าเท่ากบั 0.10 หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาดมีจาํนวน          

4 หลกัทรัพย ์คือ CHUO, PYLON, MOONG และ MBAX  หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัรา

ผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ NBCและ TPAC  

ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีค่าเท่ากบั 1.01 โดยท่ี

หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยใ์นกลุ่มมีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด  

ส่วนที ่2  ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า และการแบ่งแยกความเส่ียงของหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  

  ผลการศึกษาปรากฏว่า หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็น

บวก กล่าวคือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบั

อตัราผลตอบแทนของตลาดและมีค่านอ้ยกว่า 1.0 แสดงวา่การเปล่ียนแปลงของอตัรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะเปล่ียนแปลงน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทนของตลาดหรือเป็น Defensive Stock 

การแบ่งแยกความเส่ียงรวมจาํแนกตามสัดส่วนของค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ

และค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ พบว่า หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยใ์นกลุ่มมีค่าความ

เส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

ส่วนที ่3  อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังภายใต้แบบจําลอง CAPM กับอัตรา

ผลตอบแทนทีแ่ท้จริงของหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  

ผลการศึกษาพบว่า ผูล้งทุนตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์ทุกหลักทรัพย ์

เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

เกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์  
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ข้อเสนอแนะสําหรับนักลงทุน 

 1.  ในการวิจัยคร้ังน้ีใช้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจลงทุน

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI)  เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น อยา่งไรก็ตาม 

ในการลงทุนควรท่ีจะกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เพื่อลดความเส่ียงในการลงทุน  

 2. การประเมินอตัราผลตอบแทนตามแบบจาํลอง CAPM  เป็นการใชข้อ้มูล

ในอดีตเพื่อประเมินอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมในอนาคต  ค่าท่ีไดอ้าจจะไม่ไดผ้ลท่ี

ตรงมากนกัเพราะอาจมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีกระทบได ้ดงันั้นการตดัสินใจลงทุนควรท่ี

จะศึกษาข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพิ่มเติม เช่น การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ การ

วเิคราะห์อุตสาหกรรม เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. การศึกษามูลค่าของหลกัทรัพยภ์ายใตแ้บบจาํลอง CAPM  จดัไดว้า่เป็น

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทั้งน้ีเพื่อให้ผลการวิจยัมีความถูกตอ้ง

และความน่าเช่ือถือมากข้ึนควรท่ีจะทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ควบคู่ไปดว้ย 

 2. การกาํหนดช่วงระยะเวลาในการคาํนวณสามารถปรับเป็นรายเดือน หรือ

รายปี ซ่ึงอาจจะใหผ้ลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งหรือแตกต่างจากการศึกษาคร้ังน้ี 

 3. ควรวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของบริษทัประกอบการพิจารณาเพื่อ

สามารถคาดการณ์แนวโนม้การดาํเนินงานของบริษทันั้น ๆ ได ้

 4. ปัจจยัในสมการแบบจาํลอง CAPM  จะพิจารณาเฉพาะความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบเพียงตวัเดียวเท่านั้น ในเชิงปฏิบติัพบว่ามีหลายปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคา

หลกัทรัพย ์ดงันั้นควรท่ีจะทาํการศึกษาแบบจาํลองท่ีนาํปัจจยัความเส่ียงอ่ืนร่วมใชใ้น

การพิจารณาตดัสินใจลงทุนดว้ย 
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การศึกษาเปรียบเทยีบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย์ 

ในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ โดยใช้แบบจําลอง CAPM : 

กรณีศึกษาหลกัทรัพย์ JUBILE, KASET, SALEE, TRC, ILINK, TNH 

The Comparisions of Rate of Return and Risk on the Securities in the Market 

for Alternative Investment based on Capital Asset Pricing Model (CAPM) : 

Case Study JUBILE, KASET, SALEE, TRC, ILINK, TNH 

กิตติญารัตน์  อนัมงคลธวงศ ์1   กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

เปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย  ์ เอ็ม เอ ไอ       

2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั กบัอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง

ของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ โดยจะทาํการศึกษาหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่  JUBILE - บริษทั ยบิูลล่ี เอ็นเตอร์

ไพรส์ จาํกดั (มหาชน), KASET - บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน), SALEE - บริษทั 

สาล่ีอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน), TRC - บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จาํกดั 

(มหาชน), ILINK – บริษทั อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จาํกดั (มหาชน), TNH – 

บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จาํกดั (มหาชน) โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล      

ทุติยภูมิ (Secondary Data) จากราคาปิดรายวนัระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง        

31 ธนัวาคม 2555 จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและอตัราผลตอบแทนตัว๋เงิน

คลงัอาย ุ1 ปีจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยโดยใชแ้บบจาํลอง CAPM 
 

 

1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

  สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ผลการวิจยัพบว่า  หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาด มีจาํนวน     

4 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ JUBILE, SALEE, TRC และ ILINK  ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัรา

ผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดมีจาํนวน 2 หลกัทรัพยคื์อ TNH และ KASET ดา้นความเส่ียง

พบวา่ หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ความเส่ียงสูงกวา่ตลาด, มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็น

บวกและมีค่านอ้ยกวา่ 1.0 กล่าวไดว้า่เป็น Defensive Stock ในส่วนของการประเมิน

มูลค่าหลกัทรัพยภ์ายใตแ้บบจาํลอง CAPM มีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์เป็นหลกัทรัพยท่ี์มี

ราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น ไดแ้ก่ JUBILE, SALEE, TRC, ILINK, TNH  ดงันั้นผูล้งทุน

ควรลงทุนซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น ในทางตรงกนัขา้มมีเพียง 1 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท่ี์

มีราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็นคือ KASET ดงันั้น ผูล้งทุนไม่ควรลงทุนซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น

หรือควรจะขายออกไป 

คําสําคัญ:  ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ,  อตัราผลตอบแทน, ความเส่ียง, CAPM    

Abstract 

The purpose of this research is (1) to study the relationship of rate of return 

and risk on the securities in the Market for Alternative Investment and stock market 

and (2) to compare between expected rate of return with realized rate of return         

on the securities in the Market for Alternative Investment. The study of this research 

qualified 6 securities in the Market for Alternative Investment which are as 

following JUBILE, KASET, SALEE, TRC, ILINK, TNH by collecting secondary 

data from the daily closing price start using 1 January 2553 until 31 December 2555 

from The Stock Exchange of Thailand (SET) and treasury bills1Y from The Thai 

Bond Market Association (ThaiBMA) based on Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) 

 The results showed that securities which their realized rates of return are 

higher than the market included four securities: JUBILE, SALEE, TRC and ILINK.  

Securities which their realized rates of return is lower than the market included two 

securities: TNH and KASET. All securities has the risk higher  than the market, has 
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the positive beta coefficient and beta value is less than 1.0 as a Defensive Stock.     

In part of CAPM evaluation, it has 5 securities are priced lower than they should be 

such as JUBILE, SALEE, TRC, ILINK, TNH so investors should invest these 

securities. On the contrary, it has 1 securities is priced higher than it should be such 

as KASET so investors should not invest or sell this securities 

KEYWORDS: Market for Alternative Investment, rate of return, risk, CAPM   

1. บทนํา  

 การวางแผนการเงินนั้นมีความสาํคญัเพราะจะช่วยให้บุคคลนั้นมีการวางแผน

หารายได ้การใช้จ่าย การออม การลงทุน ซ่ึงจะทาํให้เกิดความมัน่คงทางการเงินใน

อนาคต  การลงทุนทางการเงินในปัจจุบนัมีหลายวิธี ไดแ้ก่ การฝากเงินกบัธนาคาร

พาณิชย ์การซ้ือตราสารหน้ี การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์การลงทุนในกองทุนรวม 

เป็นตน้ การเลือกลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์  ถือเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัในการวาง

แผนการออมเงินระยะยาวได ้ ผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปเงินปันผลและไดรั้บ

ผลตอบแทนจากราคาของหลกัทรัพยท่ี์เพิ่มสูงข้ึน จึงเป็นแนวทางเลือกหน่ึงท่ีไดรั้บ

ความสนใจเพราะใหผ้ลตอบแทนค่อนขา้งสูง (รัชนีกร วงศจ์นัทร์, 2554,หนา้3) 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET) 

ไดมี้การจดัตั้งตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment : mai) 

ข้ึนโดยมีเป้าหมาย 1) เพื่อเป็นช่องทางการระดมทุนให้แก่บริษทัขนาดกลางและขนาด

เล็กซ่ึงไม่เคยมีโอกาสในการเขา้ถึงตลาดทุน 2) เพื่อสนบัสนุนการปรับโครงสร้างหน้ี

โดยการแปลงสภาพจากหน้ีเป็นทุนระหวา่งสถาบนัการเงินและ 3) เพื่อสนบัสนุนให้

ธุรกิจเงินร่วมลงทุน(Venture Capital) เกิดแรงจูงใจท่ีจะเขา้มาลงทุนมากข้ึนในธุรกิจท่ี

มีขนาดไม่ใหญ่นกัแต่มีศกัยภาพในการเติบโต 4) เพื่อเพิ่มสินคา้ใหม่ให้เป็นทางเลือก

แก่ผูล้งทุน ทาํให้มีทางเลือกและสามารถกระจายความเส่ียงจากการลงทุนได้ดีข้ึน 

(สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน,ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 2554, หนา้ 85) 

 การลงทุนในหลกัทรัพยผ์ูล้งทุนตอ้งระลึกเสมอวา่ มีโอกาสท่ีจะเกิดความไม่

แน่นอนท่ีจะส่งผลกระทบต่อการได้รับผลตอบแทนต่างไปจากท่ีได้คาดการณ์ไว ้ 
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ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี จะทาํการศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบั

การลงทุนในหลกัทรัพยภ์ายใตแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset 

Pricing Model : CAPM)  เป็นแบบจาํลองซ่ึงแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัรา

ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคาดหวงั ณ ระดบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบระดบัหน่ึงท่ีวดัจากค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้   ผูล้งทุนสามารถท่ีจะประเมินได้ว่า หลกัทรัพยท่ี์วิเคราะห์นั้นมี

ราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) หรือหลกัทรัพยน์ั้นอาจจะมีราคาตํ่ากวา่ท่ีควร

จะเป็น (Undervalued)    

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

 1.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน

ของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนและ

ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

 2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงักบัอตัราผลตอบแทนท่ี

แทจ้ริงของหลกัทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  

ขอบเขตของการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ี จะทาํการศึกษาเฉพาะหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

1.  JUBILE  :  บริษทั ยบิูลล่ี เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 

   JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED 

2.  KASET  :  บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) 

   THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED 

3.  SALEE  :  บริษทั สาล่ีอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

   SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED 

4.  TRC  :  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

   TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED 

5. ILINK  : บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

   INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
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6.  TNH  : บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จาํกดั (มหาชน) 

   THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED  

ขอ้มูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์คร้ังน้ีจะเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 731 วนัทาํการ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  ผูล้งทุนสามารถนาํผลการศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน

ของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย  ์เอ็ม เอ ไอ เป็นแนวทางในการพยากรณ์และ

ประกอบการลงทุน 

 2.   ผูล้งทุนสามารถนาํผลการศึกษาไปประยุกตใ์ชก้าํหนดกลยุทธ์แนวทางใน

การลงทุนหลกัทรัพยอ่ื์นๆ ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ได ้

2.  แนวคิดและทฤษฎ ี

2.1  แนวคิดเ ร่ืองความเ ส่ียงจากการลงทุน  หมายถึง  ความไม่แน่นอนของ

ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างๆ ดงันั้นหากการลงทุน

ใดท่ีมีความไม่แน่นอนของอตัราผลตอบแทนสูง ส่งผลให้การลงทุนนั้นมีความเส่ียง

มากข้ึน  ความเส่ียงแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี (จิรัตน์  สังขแ์กว้, 2547, หนา้ 185) 

 1. ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน

จากปัจจยัภายในของบริษทั สามารถลดหรือทาํให้หมดไปได้โดยการกระจายการ

ลงทุนในหลาย ๆ หลกัทรัพย ์เช่น ความเส่ียงทางธุรกิจ ความเส่ียงทางการเงิน  

 2. ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัท่ี

บริษัทไม่สามารถควบคุมได้และส่งผลกระทบต่อทุกหลักทรัพย์ในตลาด ได้แก่       

การเปล่ียนแปลงในระดบัอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากภาวะเงินเฟ้อ  

2.2 แบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model; 

CAPM)   เป็นแบบจาํลองซ่ึงแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ี         

ผูล้งทุนตอ้งการ ณ ระดบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบท่ีวดัจากค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ ผูล้งทุน

สามารถท่ีจะประเมินได้ว่าหลักทรัพย์ท่ีวิเคราะห์นั้ นมีราคาสูงกว่าท่ีควรจะเป็น 

(Overvalued) หรือหลกัทรัพยน์ั้นอาจจะมีราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น (Undervalued) 
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. 
  ราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น Rf 

 

. 

 

. ราคาเหมาะสม 

  ราคาตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

2.3 การประยุกต์ใช้ CAPM ในการประเมินราคาหลกัทรัพย์ 

 ผลตอบแทนของหลกัทรัพยท์ั้งหมดควรจะอยู่บน Security Market Line: 

SML แต่ในความเป็นจริงทุกหลกัทรัพยจ์ะไม่ไดอ้ยูบ่นเส้น SML อธิบายไดด้งัน้ี 

 1. ถา้อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัอยูสู่งกว่าเส้น SML หมายความวา่ อตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจะไดรั้บมีค่านอ้ยกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง แสดงว่า 

ราคาของหลักทรัพย์มีราคาตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (undervalued) ดังนั้นผูล้งทุนจะ

ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์  

  2. ถา้อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัอยู่ต ํ่ากว่าเส้น SML หมายความว่า อตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจะไดรั้บมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง แสดงวา่ ราคา

ของหลกัทรัพยมี์ราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (overvalued) ดงันั้น ผูล้งทุนจะตดัสินใจไม่

ลงทุนในหลกัทรัพย ์(จิรัตน์  สังขแ์กว้, 2547, หนา้ 244)  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 การประเมินราคาหลกัทรัพยเ์ม่ือเทียบกบัแบบจาํลอง  CAPM 

ท่ีมา. จาก CISA ระดบั 1 : ทฤษฎีตลาดทุน กลุ่มวิชาการบริหารกลุ่มสินทรัพยล์งทุน 

(พิมพค์ร้ังท่ี 3) (หน้า 93), โดย สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย, 2552, กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.  

βi   

SML 

E(Ri) 

0 



275 

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

 

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

5กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์อตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่มวสัดุก่อสร้างโดยใช้

แบบจาํลองการตั้ งราคาหลักทรัพย์ (CAPM) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง

ความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่ม

อสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้าง  และเพื่อเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างกบัอตัราผลตอบแทน

และความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยท่ี์

มีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี 5 หลกัทรัพยเ์รียง

ตามลาํดบัคือ GEN, TASCO, TPIPL, KWH, และSCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม 

Overvalued หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงัมี 13 หลกัทรัพย ์เรียงตามลาํดบัคือ SCP, Q-CON, DCON, CCP, UMI, DRT, 

TCMC, RCI, TGCI, SCCC, SUPER, VNG และ DCC ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม 

Undervalued 

ธีระ ลมัประเสริฐและ5กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ5 (2555) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง

การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยห์มวด

พลังงานและสาธารณูปโภค โดยใช้ตัวแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย์

(CAPM) โดยใชข้อ้มูลของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นหมวดพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจด

ทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาได้สรุปดังน้ี อตัรา

ผลตอบแทนของ PTT  BANPU  IRPC มีค่านอ้ยกวา่ตลาด ส่วน ESSO และ TOP 

มากกวา่ตลาด ผูล้งทุนสามารถลงทุนในหลกัทรัพย ์ESSO 

ฐิติพงศ ์ พรลิลิตประเสริฐ (2554) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์อตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย:์ ศึกษากลุ่มขนส่งสินคา้ทาง

ทะเลภายใตแ้บบจาํลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) ผลการศึกษาพบวา่ค่า

สัมประสิทธ์ิเบตา้ของทั้ง 4 หลกัทรัพย ์มีค่าเป็นบวกและมากกวา่ 1 ทั้งหมด ซ่ึงแสดง

ให้ เห็นว่าหลักทรัพย์ในกลุ่มขนส่งสินค้าทางทะเลมีการเปล่ียนแปลงอัตรา
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ผลตอบแทนท่ีมากกว่าอตัราผลตอบแทนตลาดหรือท่ีเรียกว่าเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคา

ปรับตวัเร็ว (aggressive stock) และทุกหลกัทรัพยมี์อตัราผลตอบแทนท่ีอยูสู่งกวา่เส้น 

SML แสดงว่ามีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็นและเป็นหลกัทรัพยท่ี์ราคาจะปรับตวัเพิ่ม

สูงข้ึนในอนาคต ดงันั้นนกัลงทุนควรจะเลือกลงทุนในหลกัทรัพย ์ 

         วชัรพล  บูระชาติ  (2553) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการศึกษาอตัราผลตอบแทน 

ความเส่ียงและผลการดาํเนินงานของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์mai ปี พ.ศ. 

2550-2552 เปรียบเทียบกบัดชันีตลาดหลกัทรัพย ์mai, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย (SET Index), SET50 Index, พนัธบตัรรัฐบาล (Treasury Bond), ทองคาํแท่ง 

(Gold Bullion) ผลการศึกษาพบวา่ ในปีพ.ศ. 2550 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET) มีการปรับตวัน้อย ผูล้งทุนท่ีตอ้งการอตัราผลตอบแทนสูงในปีน้ีตอ้งลงทุน 

ตลาดหลกัทรัพย ์mai  เม่ือมองเป็นรายหลกัทรัพยมี์หลกัทรัพยท่ี์น่าสนใจลงทุน

จาํนวน 13 หลักทรัพย  ์หรือคิดเป็นร้อยละ32.5 ส่วนหลักทรัพย์ท่ีไม่ควรลงทุนมี

จาํนวน 27 หลกัทรัพยห์รือคิดเป็นร้อยละ67.5  

ทชัชาพร จาํนงวงษ์ (2552)ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ความเส่ียงและ

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมหมวดยานยนต์ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชแ้บบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset 

Pricing Model : CAPM)  ผลการศึกษาพบว่าในปี 2549 หลักทรัพยท่ี์ให้อตัรา

ผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด มีทั้งหมด 9 หลกัทรัพย ์และหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงสูง

กวา่ตลาดมีทั้งหมด 5 หลกัทรัพย ์ในปี 2550 หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่

ตลาดมีทั้งหมด 5 หลกัทรัพย ์และหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงสูงกวา่ตลาดมีทั้งหมด 2 

หลกัทรัพย ์ในปี 2551 หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาด มีทั้งหมด 12 

หลกัทรัพย ์ และหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงสูงกวา่ตลาดมีทั้งหมด 5 หลกัทรัพย ์

 Weera Weerakhajornsak,Kittiphun Khongsawatkiat and Thasana Boonkwan  

(2008) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง Asset Pricing in Energy Sector:The evidence from Stock 

Exchange of Thailand โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวจิยั 1)เพื่อเปรียบเทียบระหวา่งอตัรา

ผลตอบแทนท่ีไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของ
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ตลาด 2) เพื่อเปรียบเทียบระหว่างความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและความ

เส่ียงท่ีไดรั้บของตลาด 3) เพื่อประเมินอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บและความ

เส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานจาก CAPM โดยมีผลการวิจยัสรุปดงัน้ี หลกัทรัพย์

กลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจขายหรือไม่ลงทุนมี 10 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยก์ลุ่ม 

overvalued แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัสูงกวา่ราคาท่ีควรจะเป็น คือ 

AI, BCP, EASTW, PICNI, PTTEP, RPC, SOLAR, SUSCO, TOP และ IRPC  

หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานท่ีควรตดัสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 8 หลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย์

ในกลุ่ม undervalued  แสดงวา่ราคาตลาดของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัตํ่ากวา่ราคาท่ีควร

จะเป็น คือ BAFS, BANPU, EGCOMP, GLOW, LANNA, PTT, RATCH และ SCG 

3. วธีิดําเนินการวจัิย 

3.1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ JUBILE, KASET, SALEE, TRC, 

ILINK, TNH   

 3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ในการศึกษาจะอาศัยเคร่ืองมือในการวิจัย 

ไดแ้ก่ วิธีการหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม 

เอ ไอ  ในการศึกษาจะอาศยัแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset 

Pricing Model : CAPM) โดยใชรู้ปแบบสมการ 

  3.3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในช่วง

ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 รวมทั้งส้ิน 731วนัทาํการ 

มีรายละเอียดดงัน้ี  

  1) ราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  

  2) เงินปันผลของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  

  3) ราคาปิดของตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  

  4) อตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงัอาย ุ1 ปี จากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
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  3.4. การวิเคราะห์และแปรผลขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้สูตรใน

การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์  ค่าความเส่ียง              

ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าและอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัโดยการใช้แบบจาํลองการ

กาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model : CAPM)   

4. การวเิคราะห์และสรุปผล 

ส่วนที ่1 ผลการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์ใน

ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ กบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 

 
ภาพ 2  แสดงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ในช่วง

ระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 

ท่ีมา. จากการคาํนวณ  

จากภาพ 2 แสดงถึงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์

เอม็ เอ ไอ กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ในช่วง

ระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาพบว่า 

อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ มีค่าเท่ากบั 0.10 เม่ือเปรียบเทียบ

กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ สามารถจาํแนก

ออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1)  หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดมีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ 

JUBILE, SALEE, TRC และ ILINK ซ่ึงอตัราผลตอบแทนของ JUBILE มีค่าสูงท่ีสุด
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เท่ากบั 0.31 รองลงมาไดแ้ก่ TRC, SALEE  และ ILINK โดยมีค่าเท่ากบั 0.20, 0.16 

และ 0.12  ตามลาํดบั 

 2)  หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดมีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ 

TNH  และ KASET โดยมีค่าเท่ากบั 0.08 และ -0.07 ตามลาํดบั  

 
ภาพ 3 แสดงความเส่ียงของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วง

ระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555  

ท่ีมา จากการคาํนวณ  

       จากภาพ 3 แสดงถึงการเปรียบเทียบความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ 

ไอ กับความเส่ียงของหลักทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ในช่วงระยะเวลา

ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาพบวา่ ความเส่ียง

ของตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ มีค่าเท่ากบั 1.01  ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบัค่าความเส่ียง

ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

- หลกัทรัพยทุ์กตวัมีความเส่ียงสูงกวา่ตลาด  ความเส่ียงของ TRC มีค่ามาก

สุด คือ 2.45 รองลงมา คือ JUBILE, KASET, ILINK, SALEE, TNH โดยความเส่ียง

ของหลกัทรัพยมี์ค่าเท่ากบั 2.30, 2.28, 2.15,  2.02  และ 1.63 ตามลาํดบั 
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ส่วนที ่2 ผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า และการแบ่งแยกความเส่ียงรวม

ของหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  

 

 
ภาพ 4  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ในช่วง

ระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2555  

ท่ีมา. จากการคาํนวณ  

 จากภาพ 4 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม 

เอ ไอ ในช่วงระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2555 พบว่า 

หลกัทรัพยท์ั้งหมด 6 หลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นบวกโดยมีค่านอ้ยกว่า 1.0 

แสดงว่า อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัอตัรา

ผลตอบแทนของตลาด  และการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะ

เปล่ียนแปลงนอ้ยกวา่การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด ซ่ึงหลกัทรัพย์

ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากท่ีสุด คือ TRC มีค่าเท่ากบั 0.88  รองลงมาไดแ้ก่ JUBILE, 

KASET, ILINK, SALEE และ TNH  มีค่าเท่ากบั 0.80, 0.74, 0.66, 0.44  และ 0.35 

ตามลาํดบั  
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ตาราง 1 แสดงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวม (Total Risk) ของหลกัทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 

2555  

หลกัทรัพย ์ ค่าความเส่ียงรวม 

(σ2
i) 

ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 

(β2
i σ2

m) 

ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

(σ2
ei) 

JUBILE 5.31 0.65 4.66 

KASET 5.18 0.56 4.62 

SALEE 4.09 0.20 3.89 

TRC 6.00 0.79 5.21 

ILINK 4.61 0.45 4.16 

TNH 2.65 0.13 2.52 

ท่ีมา. จากการคาํนวณ  

         จากตาราง 1  พบวา่ ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์ TRC  มีค่าสูงสุดเท่ากบั 

6.00 รองลงมาไดแ้ก่  JUBILE, KASET, ILINK, SALEE  และ TNH โดยมีค่าความ

เส่ียงรวมเท่ากบั 5.31, 5.18, 4.61, 4.09  และ 2.65  ตามลาํดบั  และจากการแบ่งแยก

ความเส่ียงรวม หลกัทรัพยทุ์กตวัมีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบนอ้ยกวา่ค่าความเส่ียงท่ีไม่

เป็นระบบ   

 

ตาราง 2 แสดงสัดส่วนค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

หลกัทรัพย ์ ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

(β2
i σ2

m) (%) (σ2
ei) (%) 

JUBILE 12.24 87.76 

KASET 10.81 89.19 

SALEE 4.89 95.11 

TRC 13.17 86.83 

ILINK 9.76 90.24 

TNH 4.91 95.09 



282 

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

 

ท่ีมา. จากการคาํนวณ  

 จากตาราง 2  แสดงสัดส่วนค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความเส่ียงท่ีไม่เป็น

ระบบ พบวา่ หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ท่ีมีค่าสัดส่วนความเส่ียงท่ีเป็น

ระบบสูงสุด คือ TRC รองลงมาไดแ้ก่ JUBILE, KASET, ILINK, TNH และ SALEE 

และหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัดส่วนความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบสูงสุด  คือ  SALEE  รองลงมา

ไดแ้ก่  TNH, ILINK, KASET, JUBILE  และ TRC 

ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัภายใต้

แบบจาํลอง CAPM กบัอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

เอม็ เอ ไอ  

 

  

ภาพ 5  แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัภายใตแ้บบจาํลอง 

CAPM กบัอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์บนเส้น Security Market Line  

ท่ีมา. จากการคาํนวณ  
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จากภาพ 5 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัภายใต้

แบบจาํลอง CAPM  พบวา่ มี 5 หลกัทรัพยท่ี์อยูสู่งกวา่เส้น SML และมี 1 หลกัทรัพยท่ี์

อยูต่ ํ่ากวา่เส้น SML โดยมีเกณฑก์ารตดัสินใจดงัน้ี   

1. ถา้อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัอยูสู่งกว่าเส้น SML หมายความวา่ อตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจะไดรั้บมีค่านอ้ยกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงแสดงว่า

ราคาของหลักทรัพย์มีราคาตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น(undervalued) ดังนั้นผูล้งทุนจะ

ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์

2.  ถา้อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัอยูต่ ํ่ากว่าเส้น SML หมายความว่า อตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจะไดรั้บมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง แสดงวา่ราคา

ของหลกัทรัพยมี์ราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (overvalued)  ดงันั้น ผูล้งทุนจะตดัสินใจไม่

ลงทุนในหลกัทรัพย ์

สามารถสรุปการตดัสินใจลงทุนไดด้งัน้ี 

         1. หลักทรัพย์ท่ีผู ้ลงทุนตัดสินใจลงทุน  มีจ ํานวน  5 หลักทรัพย์ ได้แก่ 

JUBILE, SALEE, TRC, ILINK, TNH          

2. หลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนไม่ตดัสินใจลงทุนมี 1 หลกัทรัพย ์ คือ KASET  

5. สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

           ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) ศึกษาอตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียง 2) ศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้และการแบ่งแยกความเส่ียง

รวม และ3) ศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามแบบจาํลองการ

กาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model :CAPM) กบัอตัราผลตอบแทน

ท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

ส่วนที ่1  อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ 

เอม็ เอ ไอ  

 ผลการศึกษาพบว่า อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ มีค่า

เท่ากบั 0.10 จาํแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด 

มีจาํนวน 4 หลกัทรัพย ์คือ JUBILE, SALEE, TRC และ ILINK  ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์
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ให้อตัราผลตอบแทนตํ่ากว่าตลาด มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์คือ TNH  และ KASET 

ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ มีค่าเท่ากบั 1.01 โดยท่ีหลกัทรัพยใ์นกลุ่มมี

ความเส่ียงสูงกวา่ตลาด  

ส่วนที ่2  ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า และการแบ่งแยกความเส่ียงของหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  

ผลการศึกษาพบว่า  หลักทรัพย์ในกลุ่มมีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าเป็นบวก 

กล่าวคือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัอตัรา

ผลตอบแทนของตลาดและมีค่าสัมประสิทธ์ิ เบต้าน้อยกว่า 1.0  แสดงว่า  การ

เปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะเปล่ียนแปลงน้อยกว่า            

การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็น Defensive 

Stock  การแบ่งแยกความเส่ียงรวม (Total Risk) จาํแนกตามสัดส่วนของค่าความเส่ียง

ท่ีเป็นระบบและค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ พบวา่หลกัทรัพยใ์นกลุ่มมีค่าความเส่ียง

ท่ีเป็นระบบน้อยกว่าค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบได้แก่ TRC, JUBILE, KASET, 

ILINK, SALEE  และ TNH 

ส่วนที ่3  อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังภายใต้แบบจําลอง CAPM กับอัตรา

ผลตอบแทนทีแ่ท้จริงของหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  

ผลการศึกษาพบวา่หลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนตดัสินใจลงทุนมีจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์

ไดแ้ก่ JUBILE, SALEE, TRC, ILINK, TNH  เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่

ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั

กบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์นักลงทุนไม่ตดัสินใจลงทุนมีเพียง 1 

หลกัทรัพย ์คือ KASET เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบ

กับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง  ณ ระดับความเส่ียงเดียวกันกับเส้นตลาด

หลกัทรัพย ์ 

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ลงทุน 

 1. การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์ภายใต้

แบบจาํลอง CAPM  เป็นการวจิยัเชิงปริมาณเท่านั้น  ผูล้งทุนควรท่ีจะทาํการวจิยัเชิง 
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คุณภาพควบคู่ไปดว้ย   

 2.  ในการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาเฉพาะหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย ์    

เอ็ม เอ ไอ เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตามควรท่ีจะศึกษาหลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืน ๆ 

เพราะในการลงทุนควรท่ีจะกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรม

อ่ืนๆ เพื่อลดความเส่ียงในการลงทุน  

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรปรับเปล่ียนระยะเวลาในการศึกษาเป็นรายเดือน  รายไตรมาสหรือ    

รายปี เพราะอาจจะใหผ้ลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งหรือแตกต่างจากการวจิยัคร้ังน้ี 

 2. ควรจะพิจารณาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย เช่น อตัรา

เงินเฟ้อ, อตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (GNP) และควรมอง

ถึงอตัราการเติบโตและอตัราส่วนทางการเงินของบริษทั เพื่อคาดการณ์แนวโนม้การ

ดาํเนินงานของบริษทัได ้

 3. การกาํหนดปัจจยัในสมการแบบจาํลอง CAPM  จะพิจารณาเฉพาะความ

เส่ียงท่ีเป็นระบบเพียงตวัเดียวเท่านั้น ในเชิงปฏิบติัพบวา่มีหลายปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ

ต่อราคาหลกัทรัพย ์ดงันั้นควรท่ีจะทาํการศึกษาแบบจาํลองท่ีนาํปัจจยัอ่ืนร่วมใช้ใน

การพิจารณาตดัสินใจลงทุนดว้ย เช่น แบบจาํลอง Arbitrage Pricing Theory (APT) 

6. เอกสารอ้างองิ 

5กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ. “การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการ

 ลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่มวสัดุก่อสร้างโดยใชแ้บบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ 

5 (CAPM). ” วารสารการเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ.3 ฉบบัท่ี 

1 (มกราคม – มีนาคม5 2556): 386-408. 

จิรัตน์ สังขแ์กว้. การลงทุน. พิมพค์ร้ังท่ี6. กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 

  2547. 

ฐิติพงศ์  พรลิลิตประเสริฐ. “การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการ

 ลงทุนในหลักทรัพย์ :ศึกษากลุ่มขนส่งสินค้าทางทะเล.”วทิยานิพนธ์ 

 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2554. 
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ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. ราคาดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ 

ดชันีตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ราคาหลกัทรัพย ์เงินปันผล ขอ้มูลออนไลน์,

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.setsmart.com/ism/login.jsp,2555 

ทชัชาพร  จาํนงวงษ.์ “การวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่ม 

สินค้าอุตสาหกรรมหมวดยานยนต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.” 

สารนิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2552. 

ธีระ ลมัประเสริฐและกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ. “การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและ 

ความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยห์มวดพลงังานและสาธารณูปโภคโดย

ใช้แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย(์CAPM).” วารสารการเงิน การ

ลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ. 2 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม-ธนัวาคม 2555) : 

247-263.  

รัชนีกร วงศจ์นัทร์. การบริหารการเงินส่วนบุคคล. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: บุญศิริ 

 การพิมพ,์ 2554. 

วชัรพล  บูระชาติ. “การศึกษาอัตราผลตอบแทนความเส่ียงและผลการดาํเนินงานของ 

หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ mai ปีพ.ศ.2550-2552.” งานวจิยัเศรษฐศาสตร์

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2553. 

สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. ทฤษฎีตลาดทุน. 

พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2552.  
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ปัจจัยทางเศรษฐกจิทีม่ีผลกระทบต่อราคาการซ้ือขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา ยางแผ่นรมควนัช้ัน 3 (RSS3) 

(ECONOMIC POLICIES AFFECTING THE PRICE REPORTING SYSTEM 

IN THE AGRICULTURAL FUTURES EXCHANGE OF THAILAND CASE 

STUDY: RIBBED SMOKED SHEETS NO.3) 

สุภานี  คงดี 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

………………………………………………………………… 

บทคัดย่อ 

   การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาการซ้ือขายยางแผ่นรมควนัชั้น 3 (RSS3) ในตลาดสินคา้

เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย และทดสอบการเคล่ือนไหวของทิศทาง

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัราคาการซ้ือขายยางแผ่นรมควนัชั้น 3 

(RSS3) ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

เป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data)  แบบรายเดือน ขอ้มูลปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

นาํมาศึกษา ได้แก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัราเงินเฟ้อ (Inflation 

Rate) อตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่าง

ค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate) ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ 

(NYMEX) ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 FOB. ณ ท่าเรือกรุงเทพ (FOB.) ราคายางแผน่

รมควนัชั้น 3 ในตลาดล่วงหนา้โตเกียว (TOCOM) ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 

โดยกลุ่มตวัอยา่งมีระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2554 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 96 เดือน วิธีการศึกษาใช้การวิเคราะห์

สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีผลกระทบต่อราคาการซ้ือขายในตลาดสินคา้ 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย ของราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 (RSS3) 

 ผลการศึกษาพบวา่ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 พบวา่ค่า Sig มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 

และความสัมพนัธ์ระหว่าง ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูงมาก ซ่ึง

สามารถส่งผลต่อราคาการซ้ือยางแผ่นรมควนัชั้น 3 (RSS3) ในตลาดสินคา้เกษตร

ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โดยมีค่า R2=0.900 ซ่ึงเขา้ใกล ้1 ค่อนขา้งมาก แสดงวา่ตวั

แปรอิสระทั้งหมดส่งผลกระทบต่อตวัแปรตามระดบั 90% ส่วนท่ีเหลือเกิดจากปัจจยั

อ่ืน ๆ อีก 10% โดยตวัแปรอิสระท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 

(RSS3) ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าในประเทศไทย ได้แก่ ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมภายในประเทศ (MPI) อตัราดอกเบ้ีย (IR) ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 

FOB. ณ ท่าเรือกรุงเทพ(FOB.) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางบวกกบัราคายางแผ่น

รมควนัชั้น 3 (RSS3) ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ในประเทศไทย อยา่งมีนยัสําคญั 

ยกเว้น ราคายางแผ่นรมควนัชั้ น 3 ในตลาดล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางลบกบัราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 (RSS3) ในตลาดสินคา้

เกษตรล่วงหน้าในประเทศไทย อย่างมีนยัสําคญั ส่วนตวัแปรอิสระอีก 4 ตวัแปร 

ได้แก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัราเงินเฟ้อ (IF) อตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศระหวา่งค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (ER) ราคานํ้ ามนัดิบ 

(NYMEX) ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีมีอิทธิพลต่อราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 (RSS3) 

ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ในประเทศไทย ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

คําสําคัญ   : ยางแผน่รมควนัชั้น 3(RSS3), ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่ง     

      ประเทศไทย 

ABSTRACT 

The objectives of this thesis were to study the economic policies that 

affecting the price of Ribbed Smoked Sheets No.3 in the Agricultural Futures 

Exchange of Thailand (AFET) and to test the relation of the price of Ribbed 

Smoked Sheets No.3 in the Agricultural Futures Exchange of Thailand (AFET). The 

information were analyzed from the monthly data of economic factors, there are 
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Gross Domestic Product (GDP), Inflation Rate (IR), Exchange Rate, New York 

Mercantile Exchange (NYMEX), the FOB’s price of Ribbed Smoked Sheets No.3, 

the TOCOM’s price of Ribbed Smoked Sheets No.3 and Manufacturing Production 

Index (MPI) by collected 96 data from January 2004 to December 2011. This study 

analyzed with the Multiple Regression Analysis by testing the relation of 

independent variables that affecting the price of Ribbed Smoked Sheets No.3 in the 

Agricultural Futures Exchange of Thailand (AFET) 

 The results were found that the Sig is less than 0.05, and the relationship 

between the independent variables and the dependent variables are highly 

correlated. Which can affect the price of Ribbed Smoked Sheets No.3 in the 

Agricultural Futures Exchange of Thailand, with an R2 = 0.900 which close to 1 

quite good. The result was shown that the independent variables affect the 

dependent variable is 90 % and the other 10%. The independent variables that can 

affect the price of Ribbed Smoked Sheets No.3 in Agricultural Futures Exchange of 

Thailand include MPI, IR and the FOB’s price of Ribbed Smoked Sheets No.3 was 

related to the price of Ribbed Smoked Sheets No.3 in Agricultural Futures 

Exchange of Thailand in positive direction while the TOCOM’s price of Ribbed 

Smoked Sheets No.3 was in negative direction significantly. The other 4 

independent variables: GDP, IR, Exchange Rate and NYMEX were not significant 

in affecting the price of Ribbed Smoked Sheets No.3 in the Agricultural Futures 

Exchange of Thailand (AFET) as the hypothesis set. 

KEY WORDS : RIBBED SMOKED SHEETS NO.3, AGRICULTURAL  

                           FUTURES EXCHANGE OF THAILAND  

บทนํา 

    ยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคญัของประเทศ ในอดีตพื้นท่ีการ

เพาะปลูกยางพาราจะมีเฉพาะทางภาคใตข้องประเทศ ในปัจจุบนัไดมี้การขยายพื้นท่ี
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เพาะปลูกทางภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และทัว่ประเทศประมาณ 

17.43 ลา้นไร่ ในปี 2554 ผลผลิตยางธรรมชาติของโลกเพิ่มข้ึนท่ีปริมาณ 10.99 ลา้น

ตนั โดยประเทศไทยมีผลผลิตจากยางพาราเป็นอนัดบัหน่ึง คือ 3.44 ล้านตนั การ

ส่งออกผลผลิตของยางพาราสามารถแยกการส่งออกยางไดเ้ป็น ยางแผน่รมควนั ยาง

แท่ง นํ้ายางขน้ ตลาดส่งออกท่ีสาํคญัท่ีมีความตอ้งการบริโภคยางพารามากท่ีสุดไดแ้ก่ 

จีน ยุโรป  สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น สําหรับราคายางในประเทศจะข้ึนอยู่กับ

ปัจจยัพื้นฐานและปัจจยัทางเทคนิคท่ีกาํหนดราคายางพารา คือปริมาณการผลิตและ

ความตอ้งการใชย้าง ส่วนปัจจยัทางเทคนิคจะประกอบดว้ยความเคล่ือนไหวของราคา   

 จากปัญหาด้านราคาของตลาดสินคา้เกษตร รัฐบาลจึงได้มีการจดัตั้ง ตลาด

สินคา้เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (The Agricultural Futures Exchange of 

Thailand) หรือ AFET จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัการซ้ือขายสินคา้เกษรล่วงหน้า 

พ.ศ. 2542 เป็นศูนยก์ลางในการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงน้า ท่ีจะส่งมอบและจะรับ

มอบสินคา้กนัอนาคต การจดัตั้งตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย ถือเป็น

เคร่ืองมือสาํคญัใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในตลาดสินคา้เกษตรไดรั้บประโยชน์ในการบริหาร

จดัการความเส่ียงจากความผนัผวนของราคา รวมถึงเป็นเคร่ืองช้ีแนวโน้มของราคา

สินคา้เกษตรในอนาคต จากปัญหาความผนัผวนของราคาสินเกษตรทาํให้ผูว้ิจยัได้

ศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาการซ้ือขายในตลาดสินคา้เกษตร

ล่วงหนา้แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา ราคาของยางพาราแผน่รมควนัชั้น 3 (RSS3) ซ่ึง

ศึกษาไดจ้ากการวเิคราะห์ค่านยัสาํคญัทางสถิติวา่มีระดบัความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัใด 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาการซ้ือขาย

ยางแผน่รมควนัชั้น 3 (RRS3) ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย 

 2. เพื่อทดสอบการเคล่ือนไหวของทิศทางความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทาง

เศรษฐกิจกบัราคาการซ้ือขายยางแผ่นรมควนัชั้น 3 (RRS3) ในตลาดสินคา้เกษตร

ล่วงหนา้แห่งประเทศไทย 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

1. ทาํใหท้ราบถึงผลกระทบจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาการซ้ือขาย

ยางแผน่รมควนัชั้น 3 (RSS3) ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย  

2. ทาํใหน้กัลงทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้สามารถใช้

เคร่ืองมือทางเทคนิคมาช่วยตดัสินใจในการซ้ือขาย และเป็นข้อมูลท่ีช่วยบริหาร

จดัการกบัความเส่ียงดา้นราคาท่ีมีความผนัผวน 

สมมติฐานของการศึกษา 

1. ราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 (RRS3) ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้าแห่ง

ประเทศไทย มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางบวกต่อปัจจยัทางเศรษฐกิจไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ อตัราดอกเบ้ีย ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ ราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 

FOB. ณ ท่าเรือกรุงเทพ ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 ในตลาดล่วงหนา้โตเกียว และดชันี

ผลผลิตอุตสาหกรรม 

            2. ราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 (RRS3) ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้าแห่ง

ประเทศมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางลบต่อปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ 

และอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา 
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กรอบแนวความคิด 

 

                                ตวัแปรอิสระ                                                    ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราดอกเบ้ีย (IR)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคายางแผน่

รมควนัชั้น 3 

(RSS3) 

ในตลาดสินคา้

เกษตรล่วงหนา้ 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหวา่ง

ค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

(ER) 

 

อตัราเงินเฟ้อ (IF) 

 

ดชันีราคานํ้ามนัดิบ (NYMEX) 

 
ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 FOB. ณท่าเรือ

กรุงเทพ (FOB.) 

 

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 

 

ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

(MPI) 

 

ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 ในตลาดล่วงหนา้

โตเกียว (TOCOM) 
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แนวคิด 

 แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

มีผลกระทบต่อราคาการซ้ือขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 

(AFET) กรณีศึกษา ยางแผน่รมควนัชั้น 3 (RSS3)ในคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสําคญั

ต่างๆ ไดแ้ก่ 

 ภทัรกร อรุณวรรณ (2547) ไดศึ้กษาผลกระทบของปัจจยัทางการเงินต่อราคา

สินคา้เกษตร วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้

เกษตร และวิเคราะห์การปรับตวัของราคาสินคา้เกษตรหลงัเกิดการเปล่ียนแปลงตวั

แปรทางการเงิน และตวัแปรทางมหภาค ไดแ้ก่ ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง ปริมาณเงิน 

รายได้ประชาชาติ และปริมาณผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้ขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2546 ใชว้ิธี Vector  Autoregressive 

(VAR) ผลการศึกษาพบวา่ ในระยะสั้นตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีเป็นสาเหตุสําคญัท่ีทาํ

ให้ราคาสินคา้เกษตรเปล่ียนแปลงคือ ราคาสินคา้เกษตรในคาบเวลาท่ีผ่านมา ส่วน

ระยะยาวคือ ราคาสินคา้เกษตร โดยจะมีสัดส่วนลดลงและคงท่ีอยู่ในระดบัหน่ึง รอง

มาเป็นปริมาณผลผลิตทางการเกษตร ส่วนผลการวิเคราะห์ปฏิกิริยาตอบสนองต่อ

ความแปรปรวน พบวา่การเปล่ียนแปลงค่าในอดีตของราคาสินคา้เกษตรส่งผลกระทบ

ทางบวกต่อราคาสินคา้เกษตร ส่วนการเปล่ียนแปลงปริมาณผลผลิตทางการการเกษตร 

การเปล่ียนแปลงดัชนีค่า เงินบาทท่ีแท้จริง การเปล่ียนแปลงปริมาณเงิน การ

เปล่ียนแปลงรายได้ประชาชาติ และการเปล่ียนแปลงราคาสินค้าเกษตรจะมีการ

ตอบสนองทางลบทนัที 

       วาสนา วงศศิ์ริ (2547) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบและการพยากรณ์ราคายาง

แผน่ดิบชั้น 3 ของประเทศไทย และพยากรณ์ราคายางแผน่ดิบชั้น 3 โดยใชข้อ้มูลทุติย

ภูมิแบบอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2546 ใชว้ิธีการวิเคราะห์การถดถอย 

(Regression Model) และประมาณค่าความสําคญัของตวัแปรดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยสุด 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 

ของประเทศ ได้แก่ การใช้ยางสังเคราะห์ของโลกในปีท่ีผ่านมา (ปีท่ี t-1) ราคายาง

แผ่นรมควนัชั้ น 3 ณ ตลาดส่งออกกรุงเทพ ราคายางแผ่นรมควนัชั้ น 1 อัตรา
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แลกเปล่ียนระหว่างเ งินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมในประเทศ สามารถอธิบายการผนัแปรของตวัแปรตาม คือ ราคายาง

แผ่นรมควนัชั้น 3 ในประเทศ ร้อยละ 99 และตวัแปรเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกนั และผลการศึกษาการพยากรณ์ราคายงแผน่ดิบชั้น 3 มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน

ร้อยละ 4.90 ในปี พ.ศ. 2547-2548 จากผลการศึกษาน้ีรัฐบาลสามารถนาํมาตรการท่ี

รองรับสถานการณ์ราคายางพารา รวมถึงการวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับ

แนวโนม้ราคายางพาราในอนาคต 

 ศุภาพร หาญสุขสินวฒันา (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการส่งออกยางพาราของประเทศไทย 

วตัถุประสงค์เพื่อทดสอบ ความสัมพนัธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ

การส่งออกยางพาราของประเทศไทยโดยตวัแปรท่ีนํามาศึกษาได้แก่ การส่งออก

ยางพาราของประเทศไทย ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ใช้ขอ้มูลทุติยภูมิราย

ไตรมาสตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ไตรมาส 1 – พ.ศ 2548ไตรมาส 4 ในการศึกษาได้

ประยุกต์ใช้เทคนิคทางเศรษฐมิติโครอินทิเกรชนั (cointegration) แบบจาํลองเอเรอร์

คอร์เรคชนั (error correction mechanism) โดยทดสอบ Unit Root เพื่อทดสอบความ

น่ิงของมูลตวัแปร คือการส่งออกยางพาราของประเทศไทยและผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ โดยวิธี Augment Dickey- Fuller (ADF)  และทดสอบความสัมพนัธ์

เชิงดุลยภาพในระยะยาว(Cointegration) พบวา่ทั้งสองตวัแปร มีความสัมพนัธ์กนัใน

ระยะยาว ทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะสั้ น(Error Correction Model) 

พบว่า ตัวแปรทั้ งสองมีความสัมพันธ์กันในระยะสั้ นด้วย และเม่ือพิจารณาค่า

สัมประสิทธ์ิความคาดเคล่ือนของการส่งออกยางพาราของประเทศไทยและผลิตภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศซ่ึงมีค่าอยูใ่นช่วง 0 ถึง -1 ตามทฤษฎีของ Engle and Granger 

มีค่าเป็นลบ ซ่ึงหมายความวา่ ค่าความคาดเคล่ือนมี การปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพระยะยาว 

และจะลดลงเร่ือยๆ 

 ศกัด์ิชัย เจษฎาวิสุทธ์ (2550) ได้ศึกษาผลกระทบท่ีมีต่อราคายางพาราใน

ประเทศไทยจากการก่อตั้ งตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โดย

ทาํการศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัราคา อตัราการเปล่ียนแปลงของราคา และความ
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ผนัผวนของราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 และศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ราคายาง

แผ่นรมควนัชั้น 3 ล่วงหน้ากบัราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 FOB. ณท่าเรือกรุงเทพ 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 ซ่ึงใชร้าคาทั้งก่อนและหลงัเปิด

ซ้ือขายในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย รวมถึงราคาปิดหรือราคายุติ

ยางแผน่รมควนัชั้น 3 ล่วงหน้า 1 เดือน ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศ

ไทย ใชว้ิธีการทดสอบแบบ Wilcoxon Signed-rank Test ทดสอบความแตกต่างของ

ราคา และใชก้ารประมาณสมการถดถอยเชิงเส้นเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งราคายาง

แผ่นรมควนัชั้น 3 รายวนั FOB. ณท่าเรือกรุงเทพกับราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 

ล่วงหนา้ 

 ผลการศึกษาพบวา่ ราคา อตัราการเปล่ียนแปลงของราคา และความผนัผวน

ของราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 ระหวา่งก่อนเปิดตลาดและหลงัเปิดตลาดสินคา้เกษตร

ล่วงหน้าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ และราคายางแผ่นรมควนัชั้ น 3 

ล่วงหน้ากบัราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 FOB. ณท่าเรือกรุงเทพ มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนั 

 ณิชกุล จนัทร์มณี (2551) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความผนัผวนของราคา

ยางพาราภายในประเทศ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (time series data) ใน

ปี 2523-2550 โดยการศึกษาเชิงพรรณาและเชิงปริมาณ พิจารณาถึงคุณสมบัติ

โดยทัว่ไปและกลยุทธ์ทางการตลาด การศึกษาเชิงปริมาณไดส้ร้างแบบจาํลองทาง

สถิติสมการถดถอยพหุคูณ และประมาณค่าด้วยกาํลงัสองน้อยท่ีสุด เพื่อวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผนัผวนของราคา

ยางพารา ไดแ้ก่ การบริโภคภายในประเทศ (IP) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม

กบัราคายางท่ีเกษตรกรขายได ้(PP) และผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

และมูลค่าการส่งออกของไทย (OP) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคายางท่ี

เกษตรกรขายได้ (PP) จากการท่ีราคายางสูงข้ึนทาํให้ปริมาณความต้องการปลูก

ยางพาราภายในประเทศเพิ่มข้ึนด้วย เพราะความต้องการยางพาราในตลาดโลกมี

แนวโนม้สูงข้ึน            
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      สันติเทพ ธรรมเท่ียง (2551) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ราคายางพารา

ของประเทศไทยภายใตว้ิกฤตการณ์นํ้ ามนัโลก วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล

กระทบต่อราคายางพาราของประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลารายเดือนในช่วงปี 

พ.ศ. 2544-2549 มาหาทางสถิติ โดยใชแ้บบจาํลองอนุกรมเวลาโดยใชว้ิธีการประมาณ

ค่าสมการถดถอย (Regression model) มาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ผลการศึกษา

พบว่า ราคาของยางพารามีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัราคานํ้ ามนัดิบของโลก 

และการเคล่ือนไหวของราคานํ้ ามนัเป็นปัจจยัสําคญัในการกาํหนดราคายางพาราของ

ประเทศไทย 

 สุวภาพ ชูช่ืน (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการเคล่ือนไหวของราคา

ยางแผน่รมควนัชั้น 3 ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทยและพยากรณ์ถึง

แนวโน้มของราคาในอนาคต วิธีท่ีใช้ในการศึกษาคือวิธีทางสถิติวิเคราะห์โดยใช้

สมการถดถอยวิธีกาํลังสองน้อยสุด ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือนระหว่างเดือน

มกราคม พ.ศ. 2548 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2550  

 ผลการศึกษาพบวา่ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้

แห่งประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กบั อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อเยนญ่ีปุ่น ราคา

ยางแผน่รมควนัชั้น 3 ตลาดสินคา้โภคภณัฑ์โตเกียว ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 F.O.B 

ณท่าเรือกรุงเทพ และปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของประเทศไปในทิศทาง

เดียวกัน ณ ระดับความสําคญัทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ส่วนการ

พยากรณ์แนวโนม้ของราคาสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งยางแผน่รมควนัชั้น 3 ในตลาด

ประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคม ถึง ธนัวาคม 2551 มีแนวโนม้ของราคาเพิ่มข้ึน แต่ก็

มีความผนัผวนของราคาสูง 

 พรรษชล อูปแกว้ (2553) ไดศึ้กษาราคาขา้วขาว 5% ในตลาดสินคา้เกษตร

ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเคล่ือนไหว

ของราคาขา้วขาว 5% ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย และพยากรณ์

แนวโน้มของราคาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยใช้วิธีทางสถิติ วิเคราะห์โดยสมการ

ถดถอยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด ใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายวนัระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2552 จากการศึกษาพบว่าราคาขา้วขาว 5% ในตลาดสินคา้เกษตร
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ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย มีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในทิศทางเดียวกนั และช่วงท่ีมีการเก็บเก่ียวขา้วนาปีและขา้วนา

ปรังมีทิศทางตรงกนัขา้ม ณ ความสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ส่วน

การพยากรณ์ของราคาขา้วขาว 5% ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย มี

แนวโนม้ของราคาลดลงและมีความผนัผวนของราคาสูงในช่วงวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 29 

มกราคม พ.ศ. 2553 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 ขอ้มูลในการศึกษาท่ีใช้เป็นขอ้มูลทางสถิติท่ีนํามาเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

เป็นขอ้มูลเก่ียวกบั ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อตัราเงินเฟ้อ (IF) อตัรา

ดอกเบ้ีย (IR) อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ER) ราคานํ้ ามนัดิบ (NYMEX) ราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 

FOB. ณท่าเรือกรุงเทพ (FOB.) ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 ในตลาดล่วงหนา้โตเกียว 

(TOCOM) และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศ (MPI) โดยกลุ่มตวัอย่าง

ทั้งหมดจะมีระยะในการศึกษาตั้งแต่ระหว่างเดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนธันวาคม 

2554  รวมทั้งส้ิน 96 เดือน ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) โดยมีการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมี

ผลกระทบต่อราคาการซ้ือขายในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ของ

ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 (RSS3) 

สรุปผลการวจัิย 

 สรุปผลการวเิคราะห์ พบวา่ อยา่งนอ้ยมี 1 ปัจจยัท่ีไดมี้อิทธิพลต่อตวัแปรตาม 

โดยมี ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศ (MPI) อตัราดอกเบ้ีย (IR) ราคายาง

แผน่รมควนัชั้น 3 ณ ท่าเรือกรุงเทพ (FOB.) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางบวกกบัราคา

ยางแผน่รมควนัชั้น 3 ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ในประเทศไทย อยา่งมีนยัสําคญั 

ยกเว้น ราคายางแผ่นรมควนัชั้ น 3 ในตลาดล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางลบกบัราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 ในตลาดสินค้าเกษตร

ล่วงหน้าในประเทศไทย อย่างมีนยัสําคญั ส่วนตวัแปรอิสระอีก 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
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ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัราเงินเฟ้อ (IF) อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (ER) ราคานํ้ ามนัดิบ 

(NYMEX) ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีมีอิทธิพลต่อราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 ในตลาด

สินคา้เกษตรล่วงหนา้ในประเทศไทย ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปลายผลการวจัิย 

  ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ อตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางบวก

กบัราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 (RSS3) ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีทางการเงิน พบว่าอตัราดอกเบ้ียโดยเปรียบเทียบ (r-r*) ถ้า

อตัราดอกเบ้ียในประเทศสูงข้ึนจะทาํใหป้ริมาณความตอ้งการถือเงินลดลง แต่ถา้ความ

ตอ้งการสินค้ามากข้ึน ทาํให้ความตอ้งการสินค้าส่วนเกิน ถ้าการผลิตเป็นไปตาม

ภาวะการจ้างงานเต็มท่ี ระดับราคาสินค้าทั่วไปจะสูงข้ึน หรืออีกนัยหน่ึง อัตรา

ดอกเบ้ียจะสูงข้ึนเพื่อขจัดความต้องการถือเงินส่วนเกินและชักจูงให้เกิดการ

เคล่ือนยา้ยเงินทุนเขา้ประเทศมากข้ึน ค่าเงินบาทก็จะแขง็ตวั      

ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 FOB. ณ ท่าเรือกรุงเทพ มีความสัมพนัธ์ไปในทิศ

ทางบวกกบัราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 (RSS3) ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่ง

ประเทศไทย ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ศกัด์ิชัย เจษฎาวิสุทธ์ (2550) ท่ีศึกษา

ผลกระทบท่ีมีต่อราคายางพาราในประเทศไทยจากการก่อตั้งตลาดสินค้าเกษตร

ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าราคาอตัราการเปล่ียนแปลงของราคา 

และความผนัผวนของราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 (RSS3) ระหวา่งก่อนเปิดตลาดและ

หลงัเปิดตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้าไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั และราคา

ยางแผน่รมควนัชั้น 3 ล่วงหนา้กบัราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 FOB. ณท่าเรือกรุงเทพ มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และสุวภาพ ชูช่ืน (2552) ท่ีศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีมีผล

ต่อการเคล่ือนไหวของราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 (RSS3) ในตลาดสินคา้เกษตร

ล่วงหน้าแห่งประเทศไทยและพยากรณ์ถึงแนวโนม้ของราคาในอนาคตผลการศึกษา

พบวา่ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 (RSS3) ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศ

ไทยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 FOB. ณท่าเรือ

กรุงเทพ 
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 ราคายางแผ่นรมควันชั้ น 3 ในตลาดล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) มี

ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางลบกบัราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 (RSS3) ในตลาดสินคา้

เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศ นอกจากน้ี ตลาดล่วงหนา้โตเกียว (TOCOM) เป็นตลาดท่ี

กําหนดราคาการซ้ือขายยางพาราท่ีสําคัญของโลก ซ่ึงเป็นเหตุท่ีทาํให้นักลงทุน

สามารถอา้งอิง 

 ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศ มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางบวก

กบัราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 (RSS3) ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ วาสนา วงศศิ์ริ (2547) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบ

และการพยากรณ์ราคายางแผน่ดิบชั้น 3 ของประเทศไทย และพยากรณ์ราคายางแผ่น

ดิบชั้น 3 ผลการศึกษาพบวา่ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมในประเทศ สามารถอธิบายการ

ผนัแปรของตวัแปรตาม คือ ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 ในประเทศ ร้อยละ 99 และตวั

แปรเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั และผลการศึกษาการพยากรณ์ราคา

ยางแผ่นดิบชั้น 3 มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.90 ในปี พ.ศ. 2547-2548 จากผล

การศึกษาน้ีรัฐบาลสามารถนาํมาตรการท่ีรองรับสถานการณ์ราคายางพารา รวมถึงการ

วางแผนการผลิตใหเ้หมาะสมกบัแนวโนม้ราคายางพาราในอนาคต 

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจ่ะนําผลวจัิยไปใช้  

 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

 1. นกัลงทุนสามารถนาํความสัมพนัธ์ท่ีไดไ้ปใชใ้นการพิจารณาวางแผนและ

เป็นแนวทางในการตดัสินใจการซ้ือขายยางแผน่รมควนัชั้น 3 (RSS3) ในตลาดสินคา้

เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มกาํไรและผลตอบแทนจากการลงทุน  

 2. รัฐบาล หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการกาํหนดนโยบาย สามารถนาํความสัมพนัธ์

ท่ีไดไ้ปใชใ้นการควบคุม ดูแลปัจจยัทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจร่วม 

คือ ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศ (MPI) อตัราดอกเบ้ีย (IR) ราคายางแผน่

รมควนัชั้น 3 FOB.ณท่าเรือกรุงเทพ (FOB.) ราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 ในตลาด

ล่วงหนา้โตเกียว (TOCOM) ให้มีความเหมาะสมไม่อ่อนค่าเกินไป เพื่อให้มูลค่าการ

ซ้ือยางแผน่รมควนัชั้น 3 (RSS3) ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย มี

เสถียรภาพ และเป็นการสร้างความมัน่ใจใหก้บันกัลงทุน  
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ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจ่ะทาํวจัิยคร้ังต่อไป  

 1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะ 8 ตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวกบั

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ดังนั้นผูท่ี้จะศึกษาในคร้ังต่อไป ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้าแห่ง

ประเทศไทย ไดแ้ก่ การควบคุมสินคา้ ประเทศคู่คา้ท่ีสําคญั เหตุการณ์ความไม่มัน่คง

ทางการเมือง การเก็งกาํไรในรูปของการลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์นๆ เช่น พนัธบตัร 

อสังหาริมทรัพย ์ เป็นตน้ ดงันั้นผูท่ี้สนใจจะศึกษาสามารถนาํปัจจยัตวัอ่ืนๆ มาศึกษา

เพิ่มเติมถึงการเคล่ือนไหวของราคายางพาราชนิดอ่ืนๆได ้

 2. ควรมีการศึกษาในส่วนของการลงทุนในสินคา้คา้เกษตรตวัอ่ืนๆ ในตลาด

สินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นส่วนสําคญัท่ีช่วยใน

การตดัสินใจการลงทุนของนกัลงทุนในคร้ังต่อไป  

 3. สําหรับผูท่ี้จะศึกษาในคร้ังต่อไปควรศึกษาในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน

ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยทั้งสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของสินคา้

เกษตรล่วงหนา้ตวัอ่ืน ตราสารอนุพนัธ์และหุ้นกู ้ เพื่อท่ีจะไดน้าํขอ้มูลมาประยุกตใ์ช้

เป็นส่วนประกอบการลงทุนในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย บนความ

เส่ียงท่ีนกัลงทุนสามารถรับได ้

เอกสารอ้างองิ  

ณิชกุล จนัทร์มณี. “ปัจจัยทีท่ําให้เกดิความผนัผวนของราคายางพาราภายในประเทศ” 

สารนิพนธ์ปริญญา เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 

2551. 

ดาว ชุ่มตะขบ. “ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปลี่ยนและการพยากรณ์ค่าเงิน” 

วารสารเศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  

 ฉบบัท่ี 1 ปีท่ี 8, 2544 

ธรรมรักษ ์หม่ินจกัร์. ปัจจัยการกาํหนดอตัราแลกเปลี่ยน. พิมพค์ร้ังท่ี 1. 

กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2547 
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ปิยะธิดา คาํยงั. “อตัราแลกเปลีย่นแบบลอยตัวกบัการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศ

ไทย” วทิยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต,  

 คณะเศรษฐศาสตร์,  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2546. 

พรรษชล อูปแกว้. “ราคาข้าวขาว 5% ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศ

ไทย” วทิยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต,  

 สาขาเศรษฐศาสตร์,  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2553. 

ภทัรกร อรุณวรรณ. “ผลกระทบของปัจจัยทางการเงินต่อราคาสินค้าเกษตร”  

วทิยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, คณะเศรษฐศาสตร์, 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2547. 

วาสนา วงศศิ์ริ. “ปัจจัยทีม่ีผลกระทบและการพยากรณ์ราคายางแผ่นดิบช้ัน 3 ของ

ประเทศไทย” วทิยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต,  

 คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2547. 

ศกัด์ิชยั เจษฎาวสุิทธ์ิ. “ผลกระทบทีม่ีต่อราคายางพาราในประเทศไทยจากการก่อตั้ง

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย” สารพนธ์ปริญญา

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, คณะเศรษฐศาสตร์,  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 

2550. 

ศุภาพร หาญสุขสินวฒันา. “การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกจิและการส่งออกยางพาราของประเทศไทย” การคน้ควา้แบบอิสระ

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2549. 

สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. การวเิคราะห์

เศรษฐกจิ. กรุงเทพมหานคร. อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บลิซซ่ิง, 2548 

สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. ทฤษฎเีกี่ยวกบัอตัรา

แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร.  

 อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บลิซซ่ิง, 2548 

สมพงษ ์อรพินท ์. ทฤษฎเีงินเฟ้อ. กรุงเทพมหานคร. สาํนกัพิมพบ์ริษทั 

 ไทยวฒันาพานิช, 2531 
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สันติเทพ ธรรมเท่ียง. “การวิเคราะห์ราคายางพาราของประเทศไทยภายใต้วกิฤตการณ์

นํา้มันโลก” สารนิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, 
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ปัจจัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมในการทาํงานทีม่ีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติ

ในการทาํงานของบุคลากรในสํานักงานประกันสังคม  

PERSONAL FACTORS AND WORKING ENVERRONMENT IN 

RELATION TO THE QUALITY OF WORK LIFE FROM SOCIAL 

SECURITY OFFICE  

นงชนก  ผวิเกล้ียง 1 รศ. ธีระเดช  ร้ิวมงคล 2                                                                                                         

________________________________________________________________ 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคลและ

สภาพแวดล้อมในการทาํงานท่ีมีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ

บุคลากรในสํานักงานประกนัสังคม และเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ

บุคลากรในสํานักงานประกันสังคมสํานักงานใหญ่และสํานักงานประกันสังคม

จงัหวดันนทบุรี กลุ่มตวัอย่างของการวิจยัในคร้ังน้ี คือ บุคลากรของสํานักงาน

ประกันสังคมสํานักงานใหญ่ จาํนวน 283 คน และสํานักงานประกันสังคมจงัหวดั

นนทบุรี  จาํนวน 27 คน รวมเป็น 310 คน  

 ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรของสํานักงานประกันสังคมสํานักงานใหญ่และ

ประกันสังคมจังหวัดนนทบุ รีของกลุ่มตัวอย่าง  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานและคุณภาพชีวิตในการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง  

 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศึกษา ประเภท

ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาการปฏิบติังานและรายได ้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิต

ในการทาํงาน ส่วนดา้นเพศ อายุ มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ปัจจยั

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน อย่างมี

นยัสาํคญั 0.05  

___________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํภาควชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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 คําสําคัญ : บุคลากรสาํนกังานประกนัสังคม, คุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

Abstract 

 This study aimed to study the personal factors and working environment in 

relation to the quality of work life personnel at the Social Security Office, and to 

study the quality of work life of personnel at the Social Security Office at the 

headquarters and Nonthaburi office. The study group was 283 staff at the Social 

Security Office’s headquarters, and 27 staff at Nonthaburi office: a total of 310 

staff. 

 The study found that most of the personnel sample at the Social Security 

Office’s headquarters and Nonthaburi office had average feedback on their working 

environment and the quality of work life. 

 The result of correlation shows that the education, type of position, period 

of operation time, and income are not related to the quality of work life. Sex and age 

are related to the quality of work life. The working environment is significantly 

related to the quality of work life at 0.05. 

Key word: Personnel at the Social Security Office, the quality of work life 

  

 สํานกังาน ก.พ. กาํหนดแผนยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตขา้ราชการ 

(พ.ศ. 2544- พ.ศ. 2556) เพื่อให้การพฒันาคุณภาพชีวิตบุคลากรตอบสนองต่อบริบท

ของสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว และเป็นการเตรียมความพร้อมให้

ระบบราชการมีความเขม้แข็ง บุคลากรมีภูมิคุม้กนัท่ีดีเพียงพอ โดยยึดหลกัการพฒันา

คุณภาพชีวติบุคลากรตอ้งให้เกิดความสุขในการทาํงาน มีความสมดุลระหวา่งชีวิตกบั

การทาํงาน และพฒันาคุณภาพชีวิตบุคลากรดาํเนินการอย่างเป็นระบบและอย่าง

ต่อเน่ือง  

 สาํนกังานประกนัสังคม มีอตัรากาํลงัเจา้หนา้ท่ีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

รวมทั้งส้ิน 6,259 คน ประกอบดว้ย ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้งประจาํ และ
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พนกังานประกนัสังคม พบว่ามีเจา้หน้าท่ีบางส่วนเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย เหน่ือยลา้

ต่องาน ยงัขาดขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน มีความเครียด การหยุดงาน และมีปัญหา

การลาออก โอนย้ายจากราชการทําให้องค์กรสูญเสียบุคลากรท่ี เป็นคนดีมี

ความสามารถไปก่อนระยะเวลาอนัสมควร ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อมในการ

ทาํงานขององคก์รเป็นส่วนท่ีสําคญัท่ีตอบสนองความรู้สึกของบุคลากรให้การทาํงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทางตรงกันข้ามหากสภาพแวดล้อมในการทาํงานไม่

เหมาะสมจะเป็นส่ิงบัน่ทอนสุขภาพทั้งดา้นร่างกายและจิตใจของคนทาํงาน  

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานของบุคลากรในสาํนกังานประกนัสังคม 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวติในการ 

ทาํงาน 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้มในการทาํงานกบัคุณภาพ 

ชีวติในการทาํงาน  

สมมติฐานการวจัิย                                                                                           

 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ประเภทตําแหน่งงาน 

ระยะเวลาการปฏิบติังาน รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

2. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของบุคลากรในสาํนกังานประกนั 

สังคมมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

ขอบเขตการวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี บุคลากรสํานกังานประกนัสังคม จาก

สาํนกังานประกนัสังคมสาํนกังานใหญ่ และสํานกังานประกนัสังคมจงัหวดันนทบุรีท่ี

มีขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ พนกังานราชการ และพนกังานประกนัสังคม 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

                  

           ตวัแปรอิสระ    ตวัแปรตาม 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล     

เพศ              คุณภาพชีวติในการทาํงาน  

อาย ุ      1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ 

ระดบัการศึกษา     ยติุธรรม 

ประเภทตาํแหน่งงาน    2. ดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน 

ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน    ท่ีดีมีความปลอดภยั 

รายไดต้่อเดือน      3. ดา้นโอกาสและการพฒันา 

                                                                                                4.ดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงาน 

สภาพแวดล้อมในการทาํงาน                                                  5. ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบั 

1. ดา้นกายภาพ     ชีวติส่วนตวั  

2. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 

3. ดา้นสวสัดิการและประโยชน์เก้ือกลู 

4. ดา้นเพ่ือนร่วมงาน 

5. ดา้นผูบ้งัคบับญัชา 

 

3. วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิบัติงานสํานักงาน

ประกนัสังคมสาํนกังานใหญ่และสาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดันนทบุรี  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ พนกังาน

ราชการ พนกังานประกนัสังคม จาํนวน 310 คน โดยวิธีแบ่งแบบสอบถามสุ่มตวัอยา่ง

แบบชั้นภูมิตามหน่วยงานในสํานกังานประกนัสังคม โดยใชสู้ตรการหากลุ่มตวัอยา่ง

ของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคล่ือนท่ี 

ร้อยละ 5 หรือ 0.05  

 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2(เมษายน –มิถุนายน 2556) 

 

308 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

สถติิเชิงพรรณา (descriptive ststistic) 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามใชว้ธีิคาํนวณ 

โดยใชแ้จกแจงความถ่ี  (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)  

2.  การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานและปัจจยั

คุณภาพชีวติในการทาํงาน ใชว้ธีิคาํนวณหาค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation), ค่าสูงสุด (max) และค่าตํ่าสุด (min)    

3. วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล และสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงานกบัคุณภาพชีวิตในการ เพื่อทดสอบสมมติฐาน ใชก้ารทดสอบค่าไคส-แควร์

(Chai-square test) และสถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient)  โดยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิ LSD 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล                                                              

  กลุ่มตวัอยา่งบุคลากรในสาํนกังานประกนัสังคม ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 76.45 มากท่ีสุดมีอายุ 31- 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.94  ส่วนใหญ่มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.19  มีประเภทตาํแหน่ง พนกังานประกนัสังคม 

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.03  มีระยะเวลาการปฏิบติังานมากกวา่15 ปีข้ึนไป - 20 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 28.71 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ39.35  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงานและคุณภาพ

ชีวิตในการทาํงาน 

 บุคลากรสํานักงานประกนัสังคมสํานักงานใหญ่และประกนัสังคมจงัหวดั

นนทบุรี ของกลุ่มตวัอย่าง มีความคิดเห็นต่อ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน         

และปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงาน  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 

3.17 และ 3.08 
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การทดสอบสมมติฐานเร่ืองปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิต

ในการทาํงาน   

 บุคลากรสํานักงานประกนัสังคมสํานักงานใหญ่และประกนัสังคมจงัหวดั

นนทบุรี ของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา และประเภท

ตาํแหน่งงานมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของบุคลากรในสํานกังาน

ประกนัสังคม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนเพศ อายุ ประเภทตาํแหน่ง 

ระยะเวลาการปฏิบติังาน รายได ้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ

บุคลากรในสาํนกังานประกนัสังคม  

การทดสอบสมมติฐานเร่ืองสภาพแวดล้อมในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบั

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน  

บุคลากรสํานักงานประกนัสังคมสํานักงานใหญ่และประกนัสังคมจงัหวดั

นนทบุรี ของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า สภาพแวดล้อมในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กับ

คุณภาพชีวิตในการทาํงานของบุคลากรในสํานกังานประกนัสังคม  อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง   

5. สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานของบุคลากรสํานกังานประกนัสังคมสํานกังาน

ใหญ่  และประกนัสังคมจงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอย่างคือ บุคลากร

สํานักงานประกันสังคมสํานักงานใหญ่และประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี มี

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (Χ = 3.17) หมายถึง 

บุคลากรของสาํนกังานประกนัสังคมสาํนกังานใหญ่และประกนัสังคมจงัหวดันนทบุรี 

มีสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ด้านกายภาพ ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบติั ด้าน

สวสัดิการและประโยชน์เก้ือกูล ดา้นเพื่อนร่วมงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัปาน

กลาง 

คุณภาพชีวิตในการทาํงานของบุคลากรสํานักงานประกนัสังคมสํานักงาน

ใหญ่และประกนัสังคมจงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่าง คือ บุคลากร
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สํานักงานประกนัสังคมสํานักงานใหญ่และประกนัสังคมจงัหวดันนทบุรี มีคุณภาพ

ชีวิตในการทาํงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( Χ  = 3.08) หมายถึง บุคลากร

สํานักงานประกันสังคมสํานักงานใหญ่และจงัหวดันนทบุรี มีคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงาน ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี

มีความปลอดภยั ดา้นโอกาสกา้วหนา้และการพฒันาความสามารถ ดา้นการมีส่วนร่วม

ในการทาํงานและความสัมพนัธ์กบับุคคลอื่น ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิต

ส่วนตวั อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

จากผลการศึกษา การแสดงคิดเห็นของสภาพแวดล้อมในการทาํงาน และ

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน พบว่า ด้านกายภาพ เร่ืองบริเวณท่ีทาํงานสะอาด ด้าน

ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั เร่ืองงานท่ีทาํอยู่มีการเปล่ียนหมุนเวียนงานกนัเสมอ ช่วย

สร้างความทา้ทาย ไม่ซํ้ าซากจาํเจ ดา้นผูบ้งัคบับญัชา เร่ืองผูบ้งัคบับญัชาให้ความเป็น

ธรรมและการเอาใจใส่ต่อผูใ้ต้บังคับบัญชา และคุณภาพชีวิตในการทาํงานด้าน

ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม มีค่าระดับตํ่ากว่าด้านอ่ืน ๆ ผูว้ิจยัจึงขอเสนอ

แนวทางในการแกไ้ข ดงัน้ี  

1.  เร่ืองบริเวณท่ีทาํงานสะอาด ควรมีการปรับปรุงบริเวณสถานท่ีทาํงาน 

ห้องนํ้ า ให้มีความปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจดัวาง

ส่ิงของเคร่ืองใช้ โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการส่งเสริมความสะอาดและ

สร้างความสวยงาม (Big Cleaning) หรือกิจกรรม 5 ส. มาปฏิบติัเป็นนโยบายของ

สํานกังาน อย่างจริงจงัและต่อเน่ืองเป็นภารกิจประจาํ ผูบ้ริหารให้ความสําคญักาํกบั

การดูแล ให้คาํแนะนาํ และร่วมแกไ้ขปัญหา และหาวิธีแนวทางการทาํงานลดการใช้

กระดาษใหน้อ้ยลง  

 2.  เร่ืองงานท่ีทาํอยู่มีการเปล่ียนหมุนเวียนงานกนัเสมอ ช่วยสร้างความทา้

ทาย ไม่ซํ้ าซากจาํเจ  องคก์รควรให้มีการหมุนเวียนงานกนัเสมอ ซ่ึงจะช่วยสร้างความ

ทา้ทาย ลดความเบ่ือหน่าย โดยการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) หรือโยกยา้ย การ

ปฏิบติัหนา้ท่ี ช่วยให้ผูป้ฏิบติังานมีพื้นฐานความรู้กวา้งข้ึนและการมีโอกาส เล่ือนขั้น
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แก่บุคคลท่ีมีความสามารถจริงจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรให้ไดรั้บความคิดใหม่ ๆ 

เพิ่มเติมเขา้มา  

 3.  ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม หาแนวทางโอกาสเจริญกา้วหนา้

ในสายงานท่ีปฏิบติั จดัทาํแผนเส้นทางสายอาชีพ  (Career path) และความกา้วหน้า

ของบุคลากรทุกประเภทอย่างชัดเจน การเพิ่มโอกาสพฒันาขีดความสามารถให้แก่

บุคลากร โดยมอบหมายงานท่ีมีคุณค่า ให้อิสระท่ีจะควบคุมการทาํงาน ให้อาํนาจใน

การปฏิบติังานและการตดัสินใจการทาํงานดว้ย 

 4 .  ควรนําผ ลการวิจัย เ ป็นแนวทาง การพัฒนาและปรับปรุง การจัด

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และคุณภาพชีวิตในการทาํงานของบุคลากรสํานกังาน

ประกนัสังคม ท่ีเอ้ือต่อการทาํงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการทาํงาน และก่อให้เกิด

ความพึงพอใจ เสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจ เพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน ตอบสนอง

ความตอ้งการของบุคลากร 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 

 1.  ควรศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคล สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

และคุณภาพชีวติในการทาํงานของบุคลากรสาํนกังานประกนัสังคมทัว่ประเทศ  

2.  ควรศึกษาเก่ียวกบัแนวทางและวธีิการพฒันาองคก์รเพื่อกา้วสู่องคก์รแห่ง 

ความสุข 

 3. ควรศึกษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ดา้น

สภาพแวดลอ้มท่ีเก้ือหนุนต่อการทาํงานและดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีมีการควบคุม

เพิ่มเติม ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวติในการทาํงานของบุคลากรสาํนกังาน 
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ทศันคติการรับรู้ทีม่ีต่อภาพลักษณ์ผลติภัณฑ์ไหมไทย 

ของเจนเนอเรช่ันวายในประเทศไทย  

ATTITUDES PERCEPTION OF GENERATION-Y IN  

THAILAND ON IMAGE OF THAI SILK PRODUCTS 

หน่ึงฤทยั  อยูเ่อ่ียม 1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง 2 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของปัจจยัส่วน

บุคคล ปัจจัยพฤติกรรมผู ้บริโภคท่ีส่งผลต่อทัศนคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลักษณ์

ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ของปัจจยัส่วนประสมการตลาด ปัจจยัเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 

ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ ค่านิยม และความ

ไวว้างใจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยั จาํนวน 400 ชุดในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง15-34 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัท่ีมีร้านจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์ไหมไทยครอบคลุม5 ภูมิภาคทัว่ประเทศไทย และมีประสบการณ์เคยซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ไหมไทยมาก่อน และใชส้ถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน แบบการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA , t-Test , F-Test และMRA) โดยการกาํหนด

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05 

ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 34 

ปี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 

10,001-20,000 บาท มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรูปแบบการใช้ชีวิตโดย

ความสาํคญักบัสินคา้ไทยและสนบัสนุน/ ส่งเสริมการใชสิ้นคา้ไทย   

------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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มีรูปแบบกิจกรรมยามวา่งโดยการเล่นอินเตอร์เน็ต มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ์ไหมไทยในระดับเคยได้ยินแต่ไม่รู้จกัเป็นอย่างดี รับรู้ข่าวสารเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑไ์หมไทยผา่นส่ือการโฆษณา แหล่งขอ้มูลข่าวสารประเภทนิทรรศการแสดง

สินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ไหมไทย โดยเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ไหม

ไทยจากแหล่งจาํหน่ายผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ไหมไทยโดยตรงหรืองานแสดงสินคา้ ด้าน

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือมีสาเหตุหลกัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ไหมไทย เพราะ

ความสามารถในการนาํไปใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจาํวนัและความคุม้ค่า สนใจซ้ือหรือ

ทดลองซ้ือผลิตภณัฑ์ไหมไทยประเภทเส้ือผา้ ซ้ือผลิตภณัฑ์ไหมไทยให้ครอบครัว/

ญาติ โดยตวัเองเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ไหมไทย มีความถ่ีโดย

เฉล่ียในการซ้ือผลิตภณัฑ์ไหมไทยปีละ1 คร้ัง โดยซ้ือในช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน กลุ่ม

ตวัอย่างยงัมีงบประมาณโดยเฉล่ียในการซ้ือผลิตภณัฑ์ไหมไทยต่อช้ินระหว่าง 501-

1,000 บาท เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ไหมไทยช่วงวนัในสัปดาห์ท่ีไม่แน่นอน มีโอกาสใน

การซ้ือผลิตภณัฑ์ไหมไทยซํ้ า และแนะนาํให้ผูอ่ื้นซ้ือผลิตภณัฑ์ไหมไทย   ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความแตกต่างกนัต่อทศันคติการรับรู้

ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย  ปัจจยัส่วน

ประสมการตลาด มีเฉพาะ ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ปัจจยั

เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร พบวา่ การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการ

ขาย การตลาดเชิงกิจกรรม และการตลาดทางตรง ปัจจยัคุณค่าตราสินค้า พบว่ามี

เฉพาะ การตระหนกัรู้ตราสินคา้ คุณภาพของสินคา้ท่ีรับรู้ได ้และความจงรักภกัดีต่อ

ตราสินค้า  ปัจจัย อ่ืนๆ ท่ี เ ก่ียวข้องพบว่ามี เฉพาะความไว้วางใจ เท่านั้ น  ท่ี มี

ความสัมพนัธ์กบัทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทยของเจนเนอ

เรชัน่วายในประเทศไทย  

คําสําคัญ : ผลิตภณัฑไ์หมไทย, ภาพลกัษณ์, ทศันคติ, การรับรู้, เจนเนอเรชัน่วาย 
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Abstract 

This study has objectives to study relationship of various variables on their 

attitudes and perceptions on image of Thai silk products by using 400 sets of 

questionnaire to collect data from the samples with age in range of 15-34 years, 

living in a province where has shops to sell the products and located in one of five 

parts around the country, and having buying experience for the Products.  And, to 

use various types of statistics in analyzing the data, including percentage, mean, 

standard deviation, t-Test, One-Way ANOVA, and MRA. at significant level of 

0.05 

The findings show that most of samples are female; have age of 34 years; 

are working either as an employee of private firm or as a banker; can earn average 

monthly income in range of 10,001-20,000 baht; graduated in level of bachelor’s 

degree;  have lifestyle to concentrate on Thai products; play internet as their main 

leisure activity; have heard about the Products in non-understandable level; perceive 

information of the Products via advertisement; are influenced in buying the Products 

from exhibition as their main information source;  buy the Products in form of 

clothes once a year in uncertain duration of each year and on any unspecified days 

of a week from the producer or the exhibition directly for their family member(s) or 

relative(s) due to ability in using it in their daily life while themselves are their 

influencing person in making buying decision for the Products; have average budget 

in range of 501-1000 baht per item; will repurchase the Product; and will introduce 

the Products to others.  In hypothesis testing, it shows that most of personal factors 

with exception of average monthly income factors do not influence their attitudes 

and perception on the Products image differently.    For marketing factors, only 

distribution channel or place and promotion have relationship with their attitudes 

and perception. For Integrated Marketing Communication (IMC) factors only PR  
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Sale Promotion Marketing Event and Direct Marketing. For Brand Equity factors 

only Brand Awareness ,Perceived Quality and Brand Loyalty. And for other relating 

factor only trust  have relationship with attitudes perception of Generation-y in 

Thailand on image of Thai Silk Products  

KEY WORDS:Thai Silk Products, Image, Attitudes, Perception, Generation-Y 

1.บทนํา 

ผลิตภณัฑ์ไทยเป็นสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์และคุณสมบติัท่ีโดดเด่นด้านความ

สวยงามและความทนทาน ยงัช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัผูใ้ช้งาน ณ ปัจจุบนั

ประเทศไทย มี5การต่ืนตวัของการบริโภคผลิตภณัฑ์ไหมภายในประเทศอย่างก้าว

กระโดด ส่งผลให้ความต้องการสินค้าประเภท5ผา้ไหมและผลิตภณัฑ์ไหมไทยมี

แนวโนม้ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2554) อีกทั้งกลุ่มเจนเนอ

เรชัน่วายในประเทศไทยซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีอายุระหว่าง 15-34 ปี (Mackay, 

2012) เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ  30.74 ของประชากรไทย

ทั้งประเทศ (กรมการปกครอง,2553) และมีกาํลงัซ้ือสูง จึงควรไดรั้บการส่งเสริมให้

เกิดทศันคติ การรับรู้ต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทย เพื่อเป็นการช่วยกระตุน้การ

บริโภคผลิตภณัฑไ์หมไทยในประเทศอยา่งย ัง่ยนื ต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อทศันคติการรับรู้

ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย 

2.เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีส่งผลต่อทศันคติการ

รับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย 

3.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัทศันคติการ

รับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย 

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบครบ

วงจรกบัทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายใน

ประเทศไทย 
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5.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัคุณค่าตราสินคา้กบัทศันคติการรับรู้ท่ี

มีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย 

6.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ กับทัศนคติการรับรู้ท่ีมีต่อ

ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย 

สมมติฐานการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา ท่ี 

แตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทย 

ของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทยท่ีแตกต่างกนั 

2.พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีประกอบไปด้วย พฤติกรรมรูปแบบการใช้ชีวิต 

พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ไหมไทย และพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ไหมไทย ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลักษณ์

ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทยแตกต่างกนั 

3.ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ท่ีประกอบไปดว้ย สินคา้ ราคา ช่องทางการจดั

จาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับทัศนคติการรับรู้ท่ีมีต่อ

ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย 

4.ปัจจยัเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ท่ีประกอบไปด้วย การ

โฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดเชิงกิจกรรม  การขายโดย

ใช้พนักงานขาย และการตลาดทางตรง  มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อ

ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย 

5.ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ท่ีประกอบไปดว้ย ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ท่ีประกอบ

ไปดว้ย การตระหนกัรู้ตราสินคา้ คุณภาพของสินคา้ท่ีรับรู้ได ้ความจงรักภกัดีต่อตรา

สินค้า และการเช่ือมโยงตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับทัศนคติการรับรู้ท่ีมีต่อ

ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย 

6.ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีประกอบไปด้วย เศรษฐกิจ ค่านิยม และความ

ไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทย

ของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย 
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ขอบเขตของการวจัิย 

1.ขอบเขตดา้นประชากรไดแ้ก่ ประชากรไทยท่ีมีอายุระหวา่ง 15-34 ปี อาศยั

อยูใ่นประเทศไทยและมีประสบการณ์เคยซ้ือผลิตภณัฑไ์หมไทย 

2.ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ประชากรไทยท่ีมีอายุระหว่าง 15-34 ปี 

จาํนวน 400 คน มีประสบการณ์เคยซ้ือผลิตภณัฑ์ไหมไทยจากร้านตวัแทนจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์ไหมไทยท่ีได้มีการจดทะเบียนรายช่ืออยู่ในกรมหม่อนไหม กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ จาก 5 ภูมิภาคทัว่ประเทศไทย 

3. ขอบเขตด้านตวัแปร  ในด้านตวัแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ปัจจยัเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบ

ครบวงจร ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ ค่านิยม 

และความไวว้างใจ ในดา้นตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์

ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์สําหรับผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายในการวาง

แผนการผลิตและแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ เพื่อส่ือสารให้ผูบ้ริโภคกลุ่มเจนเนอเรชัน่

วายและผูบ้ริโภคในกลุ่มเจนเนอเรชัน่อ่ืนๆในประเทศไทยไดรั้บรู้และมีทศันคติในเชิง

บวกต่อภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑไ์หมไทย  

2.ทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัอุตสาหกรรมไหมไทยให้สามารถนาํผลสรุปท่ีไดก้ารวิจยัในคร้ังน้ีไปประยุกตใ์ช้

เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาและส่งเสริมอุตสาหกรรมไหมไทยทั้งระบบ

ตั้งแต่ระดบัเกษตรกรผูผ้ลิตจนถึงระดบัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 

3.ทาํใหไ้ดข้อ้มูลผลการศึกษาวจิยั   เพื่อใชเ้ป็นแนวทางต่อยอดให้กบังานวิจยั

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคต 
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2.แนวคิด ทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ตาํรา เอกสาร บทความ และ

ทบทวนวรรณกรรม งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1.ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ 

1 2.ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวการรับรู้ 

 3. แนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ 

 4. แนวคิดเก่ียวกบัไหมไทยและผลิตภณัฑไ์หมไทย 

 5. แนวคิดเก่ียวกบัเจนเนอเรชัน่วาย 

 6. แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

1 7.ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 8. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด 

1 9.ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการ1ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 

1 10.แนวคิดเก่ียวกบั1คุณค่าตราสินคา้ 

11.แนวคิดเก่ียวกบั1เศรษฐกิจ  

12.แนวคิดเก่ียวกบัค่านิยม  

1 13.แนวคิดเก่ียวกบัความไวว้างใจ 

จากการศึกษาทฤษฎีท่ีเ ก่ียวข้องกับทัศนคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลักษณ์

ผลิตภณัฑ์ไหมไทยของเจนเนอเรชั่นวายในประเทศไทย พบว่า1แนวคิด1ทฤษฎี1เร่ือง

ทศันคติ  การรับรู้ และพฤติกรรมผูบ้ริโภค สามารถให้ขอ้สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัได1้ 

เป็นทฤษฎีและแนวคิดท่ีผลการศึกษาไดเ้นน้ผลกระทบของการส่ือสารท่ีตวัผูรั้บสาร

เป็นหลกั (ไกรชิต สุตะเมือง, 2549)    ซ่ึงในการวิจยัในคร้ังน้ีผูรั้บสารหมายถึงเจนเนอ

เรชัน่วาย กล่าวคือการเปล่ียนแปลงทศันคติข้ึนอยู่กบัการรับรู้ ถา้เจนเนอเรชัน่วายมี

การรับรู้ และความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์ไหมไทยในทางท่ีดี ทศันคติก็จะเปล่ียนแปลง

ไปในเชิงบวกจากนั้นก็จะเกิดการยอมรับ และเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ดงันั้น

จึงเกิดการเช่ือมโยงกนัในลกัษณะสายโซ่ จากการรับรู้ ไปสู่ทศันคติ และกลายเป็น

พฤติกรรมต่อไป 
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ธนพล คลา้ยรักษ ์(2550) ไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผา้ไหมของผูบ้ริโภคในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการเลือกซ้ือผ้าไหม ศึกษาระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือผ้าไหม และ

เปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผา้ไหม จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงใช้

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย และใชส้ถิติค่าความถ่ี ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ผลการศึกษา พบว่า 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือผา้ไหม โดยมีเหตุผลท่ีซ้ือเน่ืองจากเป็น

ผา้ท่ีให้ความรู้สึกหรูหรา สถานท่ีซ้ือเป็นร้านคา้ในบริเวณแหล่งผลิต ผลิตภณัฑ์ผา้

ไหมท่ีซ้ือคือชุดผา้ไหม โดยมีการจ่ายชาํระด้วยเงินสด มีการพิจารณาซ้ือผา้ไหมทุก

คร้ังท่ีซ้ือ และโทนสีของผา้ไหมท่ีนิยมซ้ือ คือ สีนํ้าเงิน ผูบ้ริโภคซ้ือผา้ไหมคร้ังสุดทา้ย

เม่ือ 1-3 เดือนก่อน ส่วนปริมาณการซ้ือผา้ไหมในรอบปีท่ีผา่นมาประมาณ 1-2 ช้ินใน

ราคาตํ่ากวา่ 500 บาทต่อช้ิน   ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือผา้ไหม โดยพิจารณาดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายและดา้นราคาในระดบัมากท่ีสุด ในดา้นการส่งเสริมการขายและ

ดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา และอาชีพแตกต่าง

กนั มีระดบัการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผา้ไหมของผูบ้ริโภคแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

1ในทฤษฎีและแนวความคิดดา้นการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรและส่วน

ประสมการตลาด  เป็นแนวความคิดและทฤษฎีท่ีพิจารณาถึงวธีิการดาํเนินการและการ

วางแผนในการส่งขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑไ์หมไทยไปยงักลุ่มเจนเนอเรชัน่วายใหเ้กิด

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ดงันั้นจึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการผสมผสานเคร่ืองมือ

ส่ือสารการตลาดต่างๆไวอ้ย่างเหมาะสมลงตวั โดยเคร่ืองมือแต่ละตวันั้นจะตอ้งมี

ความเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั การส่ือสารการตลาดแบบ

ครบวงจรจะให้ความสําคัญท่ีตัวผูบ้ริโภคมากท่ีสุดโดยมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อ

ตอ้งการใหก้ลุ่มเป้าหมายมีความรู้อยา่งถ่องแทเ้ก่ียวกบัสินคา้ เพราะวา่ถา้กลุ่มเจนเนอ

เรชัน่วายรู้จกัผลิตภณัฑ์ไหมไทยเป็นอย่างดี ย่อมส่งผลไปถึงทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อ

ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยในท่ีสุด 
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รสสุคนธ์ อศัววญิ�ูเดช (2543)   ไดท้าํการศึกษาการตลาดผา้ไหมไทยในเขต

กรุงเทพมหานครโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะส่วน

บุคคลของผู ้จ ําหน่ายผ้าไหมไทยท่ีมีทัศนคติต่อผ้าไหมไทย ความถ่ีในการซ้ือ 

งบประมาณในการซ้ือ แหล่งซ้ือเทศกาลท่ีซ้ือ กบัส่วนประสมการตลาด ขอบเขตของ

การวจิยัใชก้ารวจิยัเชิงสาํรวจ โดยกลุ่มตวัอยา่งในท่ีน้ีคือ ผูจ้าํหน่ายผา้ไหมไทย ไดจ้าก

การสุ่มตวัอย่างจากรายช่ือจาํนวนประชากรผูจ้าํหน่ายผา้ไหมไทยท่ีเป็นสมาชิกของ

สมาคมไหมไทยปี 2542 โดยจาํแนกตามเขตการปกครองท่ีมีสมาชิกสมาคมไหมไทย

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจาํนวน 18 เขต  และกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ผา้ไหมไทยไดจ้าก

การสุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคคนไทยท่ีเป็นผูซ้ื้อผา้ไหม หรือผูใ้ชผ้า้ไหมไทยในแต่ละเขตท่ี

เป็นเขตสํารวจ เฉล่ียตามจาํนวนร้านคา้ท่ีสุ่มได้ในอตัราส่วนร้านละ 20 คน โดย

จาํนวนท่ีไดเ้ท่ากบั 760 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นทั้งแบบสอบถามปลายปิด

และแบบสอบถามปลายเปิดในชุดเดียวกนั ในการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ 

ชุดท่ี 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร/ผูจ้ดัการหรือผูท่ี้ควบคุมร้านจาํหน่ายผา้ไหมไทย 

และชุดท่ี 2 เป็นแบบสอบถามผูบ้ริโภคไหมไทยท่ีเป็นคนไทย  พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์

ผา้ไหมไทยของผูจ้าํหน่ายให้ความสําคญักบัการคดัเลือกผา้ไหมยอ้มสีท่ีดีในระดบัสูง

มาก สําหรับระดบัราคาของผา้ไหมไทยข้ึนอยูก่บัตน้ทุนของวตัถุดิบในระดบัสูง ดา้น

ช่องทางการจาํหน่ายผา้ไหมไทยส่วนใหญ่ใชพ้นกังานขาย ลกัษณะการจาํหน่ายมีทั้ง

การขายส่งและปลีก ทาํเลท่ีตั้งนิยมตั้งใกลแ้หล่งธุรกิจ โดยเนน้การให้ความสําคญัการ

ตกแต่งร้านจดัสินคา้ให้เป็นสัดส่วน สะอาด และสร้างบรรยากาศภายในร้านใน

ระดบัสูง และดา้นการส่งเสริมการตลาดผา้ไหมไทยใหค้วามสาํคญักบัการใชพ้นกังาน

ขายโดยการฝึกอบรมเร่ืองมารยาท และบุคลิกของการให้บริการท่ีดี สร้างบรรยากาศ

ภายในร้านท่ีดีจากพนกังานขายในระดบัสูง สําหรับด้านบริโภคผา้ไหมไทย จาก

การศึกษาทําให้ทราบว่าด้านผลิตภัณฑ์ผู ้บริโภคให้ความสําคัญกับการเน้นซ้ือ

ผลิตภณัฑผ์า้ไหมไทยท่ีสีไม่ตกอยูใ่นระดบัสูง ดา้นราคาผา้ไหมไทยให้ความสําคญัต่อ

การมีให้เลือกหลายราคาตามคุณภาพของผา้ไหมไทยในระดบัสูง ดา้นช่องทางการ

จาํหน่ายผา้ไหมไทยให้ความสําคญัต่อร้านคา้ท่ีไปนั้น มีการเดินทางท่ีสะดวกใน

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=รสสุคนธ์%20อัศววิญญเดช&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ระดบัสูง ดา้นเคร่ืองมือส่ือโฆษณาผา้ไหมไทยให้ความสําคญักบันิตยสารในระดบัสูง 

และให้ความสําคญักบัการส่งเสริมการขายประเภท การลดราคาท่ีมีผลต่อการจูงใจผู ้

ซ้ือในระดบัสูง ผลจากการศึกษาในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะส่วนบุคคล

ของผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย กับส่วนประสมการตลาดผา้ไหมไทย ทาํให้ทราบว่า

คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย ดา้นอายมีุความสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑ์

ผา้ไหมไทย ด้านอาชีพและสถานภาพการสมรสมีความสัมพนัธ์กับช่องทางการ

จาํหน่ายผา้ไหมไทย ดา้นเพศและสถานภาพการสมรสมีความสัมพนัธ์กบัการส่งเสริม

การท่องเท่ียวการตลาดผา้ไหมไทย ผลจากการศึกษาในเร่ืองความถ่ีในการซ้ือของ

ผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย พบว่า มีความสัมพนัธ์กบัการส่งเสริมการตลาดผา้ไหมไทย         

ผลจากการศึกษาในเร่ืองงบประมาณในการซ้ือของผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย พบว่า มี

ความสัมพนัธ์กบัราคาผา้ไหมไทย ผลจากการศึกษาแหล่งซ้ือผา้ไหมไทย พบว่า มี

ความสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑ์ผา้ไหมไทยช่องทางการจาํหน่ายผา้ไหมไทย และการ

ส่งเสริมการตลาดผา้ไหมไทย ส่วนผลจากการศึกษาในเร่ืองเทศกาลท่ีซ้ือผา้ไหมไทย 

พบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัช่องทางการจาํหน่ายผา้ไหมไทยท่ีกล่าวขอ้ความในท่ีน้ีต่างมี

ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .05  

1แนวคิดเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้และภาพลกัษณ์สินคา้  เป็นแนวความคิดท่ีมี

ตน้กาํเนิดมาจากแนวคิดทางการตลาดท่ีวา่ตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ผู ้

วางแผนการตลาดจะตอ้งพยายามให้เจนเนอเรชัน่วายเกิดความรู้สึกถึงคุณค่าของตรา

สินคา้ผลิตภณัฑไ์หมไทย  แสดงให้เห็นวา่ตราสินคา้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัตวั

ผลิตภณัฑไ์หมไทยได ้การสร้างคุณค่าใหต้ราสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพนั้นตอ้งอยูใ่น

ระดับท่ีชนะใจลูกค้าตลอดไป จนเกิดเป็นความศรัทธา ซ่ึงประกอบไปด้วย การ

ตระหนกัรู้ในตราสินคา้ คุณภาพของสินคา้ท่ีถูกรับรู้ได ้ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

และการเช่ือมโยงตราสินค้า การท่ีเจนเนอเรชั่นวายรู้จักและจําตราสินค้าของ

ผลิตภณัฑไ์หมไทยไดน้ั้นไม่เพียงพอ  นกัการตลาดตอ้งสร้างความรู้ตราสินคา้ โดยทาํ

ให้กลุ่มน้ีมองเห็นว่า ผลิตภณัฑ์ไหมไทยเป็นสินคา้ท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดี ซ่ึงสามารถทาํ

ไดโ้ดยการส่ือสารใหเ้จนเนอเรชัน่วายมีทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ไหมไทย เขา้ใจ
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ถึงคุณสมบติัท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะและประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ไหมไทยอยา่งถ่อง

แท ้ซ่ึงจาํเป็นตอ้งอาศยัส่วนผสมทางการตลาดและการส่ือสารการตลาดแบบครบ

วงจรอยา่งต่อเน่ืองและสอดคลอ้งเหมาะสม 

ยาตราวี พึ่งแยม้ (2548) ได้ศึกษาการส่ือสารการตลาดเพื่อสร้างความ

แข็งแกร่งของตราสินค้าผ้าไหมและเคร่ืองแต่งกายจากผ้าไหมหน่ึงตําบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ์ โดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อสํารวจการรับรู้คุณค่าผา้ไหมและเคร่ืองแต่ง

กายจากผา้ไหมตราสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์หลงัจากรับรู้ข่าวสารและเคยซ้ือ

มาใช ้ใชร้ะเบียบวธีิวิจยัเชิงปริมาณ แบบวิจยัการวดัคร้ังเดียว (One-Shot Posttest only 

Design) เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม จาํนวน 300 ตวัอย่าง 

การประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย เพื่ออธิบายตวัแปรเก่ียวกับลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ 

รูปแบบการดาํเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้

ผา้ไหมและเคร่ืองแต่งกายจากผา้ไหมหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ และใชค้่าสถิติเพียร์

สันไคสแควร์ เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยใช้ตราสินคา้ผา้ไหม และเคร่ืองแต่งกายจากผา้ไหมหน่ึง

ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ประกอบอาชีพรับราชการและพนกังาน

รัฐวิสาหกิจ มีอายุ 40 ปีข้ึนไป ตราสินคา้จิม ทอมป์สัน เป็นตราสินคา้ผา้ไหมท่ีนึกถึง

เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ศิลปาชีพ และลาํดบัท่ี 3 คือ หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์

ประเภทผา้ไหมท่ีกลุ่มตวัอยา่งรู้จกัและชอบมากท่ีสุดคือ ผา้พื้น รองลงมาคือผา้แพรวา

และมดัหม่ี มากกวา่คร่ึงหน่ึงของกลุ่มตวัอยา่งไม่ เคยรับรู้ผลการประกวดผา้ไหมหน่ึง

ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ปี 2546 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชผ้า้ไหมและเคร่ืองแต่งกายจาก

ผา้ไหมในโอกาสออกงานสังคม การเขา้ถึงตราสินคา้ในระดบัง่าย คือ การนาํผา้ไหม

หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไปตดัเป็นเคร่ืองแต่งกายไดส้วยงามไม่แตกต่างกบั ผา้ชนิด

อ่ืน คุณค่าท่ีกลุ่มตวัอย่างได้รับจากการใช้ตราสินค้าคือ ผา้ไหมหน่ึงตาํบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ์ เป็นงานฝีมือท่ีมีคุณภาพ บุคลิกดีเม่ือสวมใส่ และไดรั้บการยอมรับจากผู ้

พบเห็นลวดลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีผา้ไหมไทยยีห่อ้อ่ืนๆ ไม่มี เป็นความแตกต่าง

http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php?query=ยาตราวี%20พึ่งแย้ม&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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และความเก่ียวพนักบัตราสินคา้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีต่อตราสินคา้ ความรู้สึกผกูพนัของ

กลุ่มตวัอยา่งกบัตราสินคา้ คือ ความภูมิใจในภูมิปัญญาไทยและการเห็นถึงคุณค่าและ

ความแตกต่างจากผา้ไหมยี่ห้ออ่ืน ระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้อยู่ในระดบัน้อย

เน่ืองจากการลดราคาสินค้าและการจดังานแสดงสินค้ายงัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

สําหรับอนาคตของผา้ไหมและเคร่ืองแต่งกายจากผา้ไหมตราสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึง

ผลิตภณัฑ์กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่าน่าจะไดรั้บการยอมรับทั้งจากชาวต่างประเทศ

และชาวไทยในประเทศ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ คุณลกัษณะของผูบ้ริโภค

กลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบั เพศ อาชีพ รายไดแ้ละความบ่อยคร้ังในการซ้ือผา้ไหมและเคร่ือง

แต่งกายจากผา้ไหม มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผา้ไหมและเคร่ืองแต่ง

กายจากผา้ไหมหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ และพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารโครงการ

หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัระดบัการเปิดรับส่ือท่ีใช้เปิดรับ 

และประเภทของเน้ือหาท่ีเปิดรับ มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผา้ไหม

และเคร่ืองแต่งกายจากผา้ไหมหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นดา้นท่ีแตกต่างกนั 

1แนวคิดเก่ียวกบัเจนเนอเรชัน่วายและปัจจยัส่วนบุคคล เป็นแนวความคิดท่ี

พิจารณาและศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเจนเนอเรชั่นวายเป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพ

สามารถสร้างเม็ดเงินไดอ้ย่างมหาศาลเป็นกลุ่มคนท่ีจะกาํหนดทิศทางของตลาดใน

อนาคต เน่ืองดว้ยความหลากหลายทางดา้นประชากรศาสตร์และลกัษณะทางกายภาพ

ของเจนเนอเรชั่นวายดงันั้นการท่ีจะสร้างหรือเปล่ียนแปลงทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อ

ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทยให้เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่ือสารจึงเป็น

ประเด็นสําคัญ เน่ืองจากการเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารของแต่ละบุคคลมีความ

แตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัลกัษณะทางกายภาพและปัจจยัส่วนบุคคลของผูรั้บสารแต่ละ

คน ซ่ึงได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ บุคลิกภาพ สภาพทางสังคม และ

รูปแบบการดาํเนินชีวติ เป็นตน้  

ณัฐวุฒิ ศรีกตญั�ู (2540) ไดศึ้กษารูปแบบการดาํเนินชีวิต พฤติกรรมการ

เปิดรับส่ือ และพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ของเจนเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานคร 

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาความสัมพันธ์ของรูปแบบการดําเนินชีวิต 
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พฤติกรรมการเปิดรับส่ือและพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ของเจนเนอเรชั่นวายใน

กรุงเทพมหานคร และนาํไปเปรียบเทียบกบันิยามของเจนเนอเรชัน่วายท่ีนกัวิชาการ

วิเคราะห์จากสังคมอเมริกันและนิยามท่ีนักการตลาดในเมืองไทยให้ไว  ้ โดย

ทาํการศึกษาเฉพาะนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการศึกษามีจาํนวนทั้งส้ิน 481 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 

แบบสอบถามการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียค่า t-test 

การวิเคราะห์ปัจจยั และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป ในการประมวลผล ผลการศึกษา พบวา่ รูปแบบการดาํเนินชีวิต

ของเจนเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานครสามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มรัก

สวยรักงาม  กลุ่มนกัเท่ียว  กลุ่มเด็กเรียน กลุ่มเอาแต่ตนเอง กลุ่มนกัฝัน และกลุ่มรัก

บา้น  เจนเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานครมีลกัษณะของรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ี

เหมือนกบัเจนเนอเรชัน่วายในสังคมอเมริกนั คือเปิดรับส่ือในระดบัมาก ชอบเล่นกีฬา 

ตระหนักถึงความสําคญัของส่ิงแวดลอ้มและพิษภยัของยาเสพติด และการแต่งกาย 

ลักษณะท่ีต่างกัน คือ เจนเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานครให้ความสําคัญกับ

ครอบครัว และไม่ค่อยสนใจและไม่นิยมใชสิ้นคา้ท่ีมีเทคโนโลยีชั้นสูง ในขณะท่ีเจน

เนอเรชัน่วายในสังคมอเมริกนัมีลกัษณะท่ีตรงกนัขา้ม ลกัษณะของเจนเนอเรชัน่วาย

ในกรุงเทพมหานครท่ีตรงตามนิยามของนกัการตลาดในเมืองไทย คือ ตามแฟชัน่ ใช้

เส้ือผา้จากต่างประเทศ ตอ้งการสิทธิ เสรีภาพ และการยอมรับจากสังคมลกัษณะท่ีไม่

ตรงตามนิยาม คือ ไม่ค่อยสนใจและไม่นิยมใช้สินคา้ท่ีเป็นเทคโนโลยีสมยัใหม่กนั

มากนกั 

3.วธีิดําเนินการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยนําเสนอแบบการวิจัยเชิง

พรรณนา เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 

1.ประชากร ไดแ้ก่ กลุ่มคนไทยท่ีมีอายุระหวา่ง 15-34 ปี มีประสบการณ์เคย

ซ้ือผลิตภณัฑ์ไหมไทยจากร้านตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ไหมไทยจากทัว่ประเทศ

ไทย ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน 
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2.กลุ่มตวัอย่าง คาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของการคาํนวณ

กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน โดยใชสู้ตร  

n  = ((Z*S)/e)2 กาํหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% 

(วนีสั พีชวณิชย ์สมจิต วฒันาชยากลู และเบญจมาศ ตุลยนิติกุล, 2547) 

3.การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย จากกลุ่มคนท่ีมีอายุระหวา่ง 15-34 ปีจาํนวน 400 

คน และมีประสบการณ์เคยซ้ือผลิตภณัฑ์ไหมไทยจากร้านตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

ไหมไทย ท่ีไดมี้การจดทะเบียนรายช่ืออยู่ในกรมหม่อนไหมทัว่ประเทศ รวม 5 ภาค 

รวมจาํนวนทั้งส้ิน 228 ร้าน (กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2555) 

4.การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ผูว้ิจยัเลือกโดยกาํหนดจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งใน

แต่ละภูมิภาคตามสัดส่วนของจาํนวนร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ผา้ไหมท่ีมีใน

แต่ละภูมิภาคนั้น 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ี

ผูว้ิจ ัยสร้างข้ึนจากการศึกษาข้อมูล ตาํรา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงได้ผ่านการ

ทดสอบความเท่ียงตรงโดยการให้คะแนนตามเกณฑ์ของค่าความสอดคลอ้งของขอ้

คาํถาม (IOC) และผา่นการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability)  โดยแบ่งออกเป็น 7 

ส่วน ประกอบไปดว้ย ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ส่วนท่ี 4 ปัจจยัเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ส่วนท่ี 5 ปัจจยัคุณค่าตรา

สินคา้ ส่วนท่ี 6 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนท่ี 7 ทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์

ผลิตภณัฑไ์หมไทย 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 1.แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวน 400 ซ่ึงเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนดไวจ้นครบจาํนวนโดยมีขั้นตอน

ดงัน้ี  

1.1 ทาํการกาํหนดลาํดบัหมายเลขประจาํแบบสอบถาม  
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1.2 ป้อนรหัสและค่าต่างๆ เข้า เคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ สาํเร็จรูปท่ีใชส้าํหรับงานวจิยั  

1.3 ทาํการประมวลผลเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีนาํไปใชว้เิคราะห์ 

 2.แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ ทางวิชาการ 

บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง วารสาร ส่ิงพิมพต่์างๆ 

และขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยันาํแบบสอบถามท่ีรวบรวมได ้มาดาํเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ 

ของแบบสอบถามและนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการทางสถิติ โดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปและดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

 1.การวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  

 1.1 ตัวแปรเชิงคุณภาพ จะใช้การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ 

บรรยายคุณลกัษณะเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรมผูบ้ริโภคของผูต้อบ

แบบสอบถาม  

1.2 ตวัแปรเชิงปริมาณ จะใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ค่าสุงสุด และค่าตํ่าสุด บรรยายระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั

ปัจจยัการตลาด ปัจจยัเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ 

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทยของ

เจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย  

 2.การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน  

2.1ใชส้ถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใชส้ถิติ t-

test  สาํหรับทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ท่ี

ส่งผลต่อทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทยของเจนเนอเรชัน่วาย

ในประเทศไทย    และใช้สถิติ F-test สําหรับทดสอบความแตกต่างระหว่าง ปัจจยั

ส่วนบุคคลดา้นอ่ืนๆ ยกเวน้ ดา้นเพศ และใชท้ดสอบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรม
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ผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทยของเจนเนอ

เรชัน่วายในประเทศไทย  

 2.2ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis: MRA) สาํหรับทดสอบสมมติฐานท่ี 3-6 เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

การตลาด ปัจจยัเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร  ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ และ

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดแ้ก่ เศรษฐกิจ ค่านิยม และความไวว้างใจ กบัทศันคติการ

รับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

                สมมติฐานท่ี 1ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้

การศึกษา ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหม

ไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทยท่ีแตกต่างกนั พบวา่มีเฉพาะรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทยของ

กลุ่มผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทยแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.019  และผลจากการเปรียบเทียบรายไดร้ายคู่ตามวิธี Scheffe สําหรับรายได้

เฉล่ียต่อเดือนพบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนทุกคู่มีความแตกต่าง 

สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีประกอบไปดว้ย พฤติกรรมรูปแบบการ

ใชชี้วติ พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ไหมไทย และพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ไหมไทย ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลักษณ์

ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทยแตกต่างกนั พบวา่ พฤติกรรม

ผูบ้ริโภคไม่มีความแตกต่างต่อทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทย

ของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศ 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ท่ีประกอบไปดว้ย สินคา้ ราคา 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติการ

รับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย พบวา่ 

มีเฉพาะ ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์
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กบัทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทยของกลุ่มผูบ้ริโภคเจนเนอ

เรชัน่วายในประเทศไทย ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ท่ีประกอบไป

ดว้ย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดเชิงกิจกรรม  การ

ขายโดยใชพ้นกังานขาย และการตลาดทางตรง  มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติการรับรู้ท่ี

มีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย พบวา่ การ

ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดเชิงกิจกรรม  และการตลาดทางตรง  ท่ี

มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทยของเจนเนอ

เรชัน่วายในประเทศไทย ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.00 

สมมติฐานท่ี 5ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ท่ีประกอบไปด้วย ปัจจยัคุณค่าตรา

สินคา้ ท่ีประกอบไปดว้ย การตระหนกัรู้ตราสินคา้ คุณภาพของสินคา้ท่ีรับรู้ได ้ความ

จงรักภกัดีต่อตราสินคา้ และการเช่ือมโยงตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติการ

รับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย พบวา่

มีเฉพาะ การตระหนักรู้ตราสินค้า ความจงรักภกัดีต่อตราสินค้า และคุณภาพของ

สินคา้ท่ีรับรู้ได ้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหม

ไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย ท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.000 ตามมาดว้ย 

0.007 และ 0.009 ตามลาํดบั 

สมมติฐานท่ี 6ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีประกอบไปดว้ย เศรษฐกิจ ค่านิยม 

และความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์

ไหมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย   พบวา่มีเฉพาะความไวว้างใจ เท่านั้น 

ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอ

เรชัน่วายในประเทศไทย ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.000 
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ตารางที ่1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ที ่3-6  โดยใช้สถิติ (MRA) 

 ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหม

ไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย โดยใชก้ารวเิคราะห์ ถดถอยพหุคูณ (MRA) 

 

R = .988a          R2 =  .977                     Adjusted R Square  = .976 

F = 940.625         Sig.*= .000a 

 

 

 

Model  

Unstandardized 

Coefficients  

Standardized 

Coefficients  
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

(ค่าคงท่ี)  1.302 0.246 
 

5.300 0.000* 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย  -0.205 0.037 -0.318 -5.508 0.000* 

การส่งเสริมการตลาด  0.295 0.034 0.284 8.742 0.000* 

การประชาสัมพนัธ์  -0.218 0.036 -0.308 -6.093 0.000* 

การส่งเสริมการขาย  0.175 0.023 0.227 7.758 0.000* 

การตลาดเชิงกิจกรรม 0.289 0.031 0.267 9.438 0.000* 

การตลาดทางตรง  0.235 0.024 0.397 9.728 0.000* 

การตระหนกัรู้ตราสินคา้  -0.293 0.027 -0.360 -10.804 0.000* 

ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้  0.186 0.069 0.269 2.700 0.000* 

คุณภาพของสินคา้ท่ีรับรู้ได ้ 0.075 0.029 0.081 2.612 0.007* 

ความไวว้างใจ  0.313 0.050 0.378 6.279 0.009* 
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5.ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. เน่ืองจากในการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า  พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีประกอบไปดว้ย 

พฤติกรรมรูปแบบการใชชี้วิต พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ไหมไทย 

และพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑไ์หมไทยไม่มีความแตกต่างต่อทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อ

ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย ดงันั้นผูท่ี้

สนใจทาํการวจิยัคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพิ่มเติม 

2.  ควรนิยามกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาให้ชดัเจน ยกตวัอย่างเช่น เจนเนอ

เรชัน่วายในประเทศไทยท่ีกาํลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี หรือเจนเนอเรชัน่วายใน

ประเทศไทยกลุ่มช่วงอายรุะหวา่ง 20-30 ปี แทน เป็นตน้ 

 3. การทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมใน

เร่ืองส่วนประสมการตลาด โดยเฉพาะด้าน สินค้า ราคา เร่ืองเคร่ืองมือส่ือสาร

การตลาดแบบครบวงจร ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณา และดา้นการใชพ้นกังานขาย ในส่วน

ของเร่ืองดา้นคุณค่าตราสินคา้ ควรศึกษาเพิ่มเติม ดา้นคุณภาพของสินคา้ท่ีรับรู้ได ้และ

ในเร่ืองสุดทา้ยคือ เร่ืองปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นของเศรษฐกิจ ดา้นค่านิยม 

และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ควรเพิ่มเติมดา้นเทคโนโลย ี
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ปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อดัชนีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(FACTORS AFFECTING THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND INDEX) 

ปรียานุช เหมือนขาว1   ดร.กฤษฎาภรณ์ รุจิธาํรงกุล2 

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

        บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อดชันี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2) ศึกษาแนวโน้มของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา 

รายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555   ประมวลผลขอ้มูล

ดว้ยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)โดยใชโ้ปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติเพื่อทาํการทดสอบสมมติฐาน และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง

ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยปัจจยัท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาด

หลกัทรัพย ์(S.TRI)  อตัราดอกเบ้ีย (R) อตัราเงินปันผลตลาดหลกัทรัพย ์(DVD) อตัราเงิน

เฟ้อ (INF) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และอตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ (EX)  

ผลการศึกษาพบว่า ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ

และตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูงมาก สามารถส่งผลต่อดชันีตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้และ

จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย ์(S.TRI)  

อตัราดอกเบ้ีย (R) อตัราเงินปันผลตลาดหลักทรัพย ์(DVD) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และอตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

(EX)  พบว่า ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย ์(S.TRI)  และอตัราดอกเบ้ีย (R) มี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตัวแปรมีระดับ

ความสัมพนัธ์กนัมาก ดงันั้นความสัมพนัธ์จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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สมมติฐานท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีนยัสําคญั และอตัราเงินปันผลตลาดหลกัทรัพย ์(DVD) มี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจทั้ง 3 ตวัน้ี สามารถส่งผลต่อดชันีตลาด

หลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติไดถึ้งร้อยละ 99.10 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.90 เกิดจาก

ปัจจัยอ่ืนๆ ส่วนอตัราเงินเฟ้อ (INF) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และอัตรา

แลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) ไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีส่งผลต่อดชันีตลาดหลกัทรัพย ์

คําสําคัญ : เศรษฐกิจ, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์

Abstract 

This thesis aims to (1) study the factors that affecting the Stock Exchange of 

Thailand Index, (2) study the trend of the Stock Exchange of Thailand Index. The data 

used in this study was secondary monthly time series data from January 2008 to 

December 2012, and data processing using statistical 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 total return stock index, the interest rate, dividend stock exchange, the 

inflation rate, Dow Jones industrial index and the Thai baht- U.S. dollar exchange rate. 

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

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

stock market index and the section of the test, the relationship between the total return 

stock index, the interest rate, dividend stock exchange, the inflation rate, Dow Jones 

industrial index and the Thai baht-U.S. dollar exchange rate. Found that the total return 

stock index and the interest rate had a relationship in the same direction as statistically 

significant. Variables associated with it. So the relationship is close to the direction of 

the assumptions set out significantly. The dividend stock exchange that correlate 

significantly in the opposite direction, and is based on the assumptions set forth.  The 



340 
 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบบัที่ 2(เมษายน –มิถนุายน 2556) 

 

results that the three economic factors can affect the stock market index are statistically 

significant at the 99.10%, the remaining 0.90 % of the other factors. The inflation rate, 

Dow Jones industrial index and the Thai baht-U.S. dollar exchange rate could not 

correlate significantly statistically affect the stock market index. 

KEYWORDS : ECONOMIC, STOCK EXCHANGE OF THAILAND,  

SET INDEX 

1. บทนํา 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ( Stock Exchange of Thailand ) ถือเป็นแหล่ง

รวบรวมของเงินทุนท่ีมาจากนกัลงทุน โดยมีวตัถุประสงคท่ี์สําคญั คือเป็นศูนยก์ลางการ

ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพทั้งในดา้นการดาํเนินงาน  และดา้นการเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสาร ท่ีมีความยุติธรรมเป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นกลไกสําคญัในการระดม

เงินทุน จดัสรรเงินทุนระยะยาวให้แก่ภาคธุรกิจ ซ่ึงช่วยสนับสนุนตลาดทุนและระบบ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เพื่อเป็นรากฐานท่ีสําคญัในการพฒันาประเทศ การลงทุน

นับว่าเป็นแนวทางหน่ึงในการดาํเนินงานตามเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ท่ีก่อให้เกิดการ

เคล่ือนไหวของระบบเงินตราในระบบเศรษฐกิจ ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นช่องทางการลงทุน

ท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งสําหรับนกัลงทุนท่ีตอ้งการสร้างกาํไรจากความเคล่ือนไหวของ

ดชันีตลาดหลกัทรัพยท่ี์เพิ่มสูงข้ึนและได้รับผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนในรูปของเงินปันผล 

รวมทั้งยงัเป็นการบริหารสภาพคล่องและการกระจายความเส่ียงจากการลงทุน การลงทุน

ในตลาดหลกัทรัพยถื์อเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศให้มีการเจริญเติบโตมาก

ยิง่ข้ึน ทาํใหเ้กิดการไหลเขา้ของเงินลงทุนท่ีเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้นภาวะการซ้ือขายหลกัทรัพย์

ในขณะนั้นจึงมีความสําคญัและสัมพนัธ์กับทิศทาง แนวโน้มของการพฒันาการทาง

เศรษฐกิจ เน่ืองจากเป็นกลไกตลาดทุนท่ีสะทอ้นถึงความตอ้งการเพื่อการลงทุนของภาค

การผลิตและความเช่ือมัน่ของผูล้งทุน ตลาดหลกัทรัพยจึ์งมีความจาํเป็นอย่างมากใน

ปัจจุบนั 

ภาวะการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มาจากการลงทุนทั้งภายใน

และภายนอกประเทศท่ีทาํให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เกิดความเคล่ือนไหว มีแนวโน้ม
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เพิ่มข้ึนและลดลง ซ่ึงสามารถดูไดจ้ากทิศทางการข้ึนลงของราคาหุ้นท่ีบ่งบอกถึงการไหล

เขา้ของเงินท่ีมาจากการลงทุนของกลุ่มนกัลงทุนท่ีมีดว้ยกนั 4 ประเภท คือ สถาบนัใน

ประเทศ , บญัชีบริษทัหลกัทรัพย ์, นกัลงทุนต่างประเทศ และ นกัลงทุนทัว่ไปในประเทศ 

ซ่ึงทั้ง 4 ประเภทน้ี ทาํให้มูลค่าการซ้ือขายรวม และดชันีตลาดหลกัทรัพยเ์กิดการปรับตวั 

ดงัจะเห็นไดจ้าก พ.ศ. 2551 ดชันีตลาดหลกัทรัพยอ์ยูท่ี่ 449.96 จุด มูลค่าการซ้ือขายรวม

เป็น 39 ลา้นลา้นบาท และต่อมาใน พ.ศ. 2552 ดชันีตลาดหลกัทรัพยอ์ยู่ท่ี 734.54 จุด 

มูลค่าการซ้ือขายรวมเป็น 43 ลา้นลา้นบาท ส่วนใน พ.ศ. 2553 ดชันีตลาดหลกัทรัพยอ์ยูท่ี่ 

1032.76 จุด มูลค่าการซ้ือขายรวมเป็น 69 ลา้นลา้นบาท ต่อมาใน พ.ศ. 2554 ดชันีตลาด

หลกัทรัพยไ์ดป้รับตวัลดลงอยูท่ี่ 1025.32 จุด มูลค่าการซ้ือขายรวมเป็น 70 ลา้นลา้นบาท 

และ พ.ศ. 2555 ดชันีตลาดหลกัทรัพยไ์ดป้รับตวัข้ึนสูงกว่าทุกปีโดยอยู่ท่ี 1391.93 จุด 

มูลค่าการซ้ือขายรวมก็ปรับตวัข้ึนสูงตามไปดว้ยเป็น 76 ลา้นลา้นบาท ถึงแมด้ชันีตลาด

หลกัทรัพยอ์าจมีแนวโนม้ลดลงใน พ.ศ.  2554 แต่ใน พ.ศ. 2555 ดชันีตลาดหลกัทรัพยก์็

กลบัมาเพิ่มสูงข้ึนมากเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นๆมา  ดงันั้นการลงทุนของนกัลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถดูไดจ้ากดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีช้ีนาํ

ภาพรวมเศรษฐกิจจริงในอนาคตอนัใกล ้เม่ือตลาดมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน นกัลงทุนจะนาํเงิน

เข้ามาลงทุน ทาํให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองหรือเป็นช่วง

แนวโนม้ขาข้ึน ก็คาดไดว้า่ในอีก 3 เดือน – 6 เดือนขา้งหนา้เศรษฐกิจก็อาจดีข้ึน ในทาง

ตรงกนัขา้ม เม่ือตลาดมีแนวโนม้ลดลง นกัลงทุนสามารถชะลอการลงทุนหรือมีการขาย

มากกวา่การซ้ือเพื่อดูความเคล่ือนไหวของภาวะตลาด ทาํให้ดชันีตลาดหลกัทรัพยป์รับตวั

ลดลง หรืออยูใ่นทิศทางลดลง อาจทาํให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตวัลง มูลค่าการซ้ือขาย

เบาบาง สามารถสะท้อนภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาหรือถดถอยได้ นักลงทุนจึงเป็นตัว

ผลกัดนัให้ตลาดหลกัทรัพยมี์ความผนัผวนไปตามการปรับตวัของราคาหุ้นท่ีเพิ่มข้ึนและ

ลดลงดว้ยเช่นกนั 

ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงดชันีตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นตวัช้ีวดัท่ีมีบทบาทอยา่งมากใน

การตดัสินใจลงทุน การศึกษาเร่ืองน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนกัลงทุนโดยใช้เป็น
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แนวทางในการบริหารและพฒันาตลาดหลกัทรัพยไ์ปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นท่ี

ยอมรับของนกัลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

  1.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.เพื่อศึกษาแนวโนม้ของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สมมติฐานงานวจัิย 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัดชันีตลาดหลกัทรัพย ์

ไดแ้ก่ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย,์ อตัราดอกเบ้ีย 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีตลาด

หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ อตัราเงินปันผลตลาดหลกัทรัพย,์ อตัราเงินเฟ้อ, ดชันีอุตสาหกรรมดาว

โจนส์, อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

ขอบเขตการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้ดชันีตลาด

หลกัทรัพย ์ และใชข้อ้มูลรายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือน ธันวาคม 

พ.ศ. 2555 สําหรับปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาด

หลักทรัพย  ์ อตัราดอกเบ้ีย  อตัราเงินปันผลตลาดหลักทรัพย์  อัตราเงินเฟ้อ  ดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์  และอตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ  
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กรอบแนวความคิด 

                                     ตวัแปรอิสระ                                            ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัลงทุนสามารถนาํขอ้มูลท่ีได้ไปใช้ในการกาํหนดแผนและนโยบายการ

ลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อพฒันาตลาดทุนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. รัฐบาลสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการพิจารณาเก่ียวกบัการ

ดาํเนินงานในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3. รัฐบาลและนกัลงทุนสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการตดัสินใจ

เก่ียวกับการลงทุน ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการกํากับดูแลตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4. นกัลงทุนสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาเป็นแนวทางในการตดัสินใจ

เขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมหลกัการ แนวความคิด และทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไดต้ามลาํดบั

หวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

  

ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย ์

อตัราเงินปันผลตลาดหลกัทรัพย ์

อตัราดอกเบ้ีย 

อตัราเงินเฟ้อ 

 ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

อตัราแลกเปล่ียนเงินสกลุบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์
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1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

วตัถุประสงค์ของการจดัตั้ งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประกอบ

กิจการตลาดหลกัทรัพยโ์ดยจดัใหมี้การให้บริการเป็นศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

ตลอดถึงการจดัระบบและวิธีการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และเพื่อประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัตลาดหลกัทรัพย ์ อนัไดแ้ก่ธุรกิจให้บริการเก่ียวกบัหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดยเป็น

สํานักหักบญัชี  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ ศูนยใ์ห้บริการด้าน

ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัทรัพยห์รือธุรกิจทาํนองเดียวกนั 

2. แนวความคิดและหลกัการเก่ียวกบัการลงทุน 

กลุ่มหลกัทรัพยต์ลาด หมายถึง กลุ่มหลกัทรัพยห์น่ึงท่ีประกอบดว้ย  หลกัทรัพย์

ทุกชนิดในตลาดหลกัทรัพยแ์ต่ละชนิดจะมีสัดส่วนของเงินลงทุน  เท่ากบัสัดส่วนของ

มูลค่าตลาดของหลกัทรัพยช์นิดนั้น ๆ โดยสัดส่วนของมูลค่าตลาดของหลกัทรัพยช์นิด

หน่ึง  เท่ากบัมูลค่าตลาดของหลกัทรัพยช์นิดนั้น  หารดว้ยมูลค่าตลาดรวมหลกัทรัพยทุ์ก

ชนิด 

การทาํ arbitrage หมายถึง การทาํกําไรโดยปราศจากความเส่ียงโดยการซ้ือ

หลกัทรัพย์หน่ึงพร้อมกบัขายหลกัทรัพยน์ั้นในราคาท่ีต่างกนัในตลาดสองตลาด ด้วย

มูลค่าเงินลงทุนเท่ากบัศูนย ์โอกาสในการทาํ arbitrage อาจเกิดข้ึนในสถานการณ์ซ่ึงกลุ่ม

หลกัทรัพยห์น่ึงให้ผลลัพธ์ (payoff) จากการลงทุนเท่ากับอีกหลักทรัพย์หน่ึง โดยการ

ลงทุนทั้งสองมีราคาท่ีแตกต่างกนั 

Factor model เป็นตวัแบบท่ีบ่งพฤติกรรมของราคาหลกัทรัพย ์โดยระบุปัจจยั

ความเส่ียงต่างๆในเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อหลกัทรัพยจ์าํนวนมาก ปัจจยัความเส่ียง

เหล่าน้ีเป็นตวัแทนของภาพรวมเศรษฐกิจและมิใช่เป็นลกัษณะเฉพาะของบริษทั 

3. ทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทฤษฎีการลงทุน (Frank K. Reilly อา้งถึงใน จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2544, หนา้ 7-9) 

ไดอ้ธิบายว่า การลงทุน หมายถึง การกนัเงินไวจ้าํนวนหน่ึง ในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพื่อ

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับในอนาคตซ่ึงชดเชยให้แก่ผูก้นัเงิน โดยกระแสเงินสดรับน้ี 

ควรคุ้มกับอตัราเงินเฟ้อ และคุ้มกับความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดแก่กระแสเงินสดรับใน

อนาคต 
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ทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยข์อง Markowitz  

( จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2544, หนา้ 204-205 ) ไดอ้ธิบายวา่ ผูล้งทุนพยายามท่ีจะลด

ความเส่ียงโดยการกระจายการลงทุน แต่ Markowitz พบว่าการลงทุนในหลักทรัพย์

หลายๆประเภทอาจมิไดช่้วยลดความเส่ียงหรือความแปรปรวนของอตัราผลตอบแทน

ของกลุ่มหลกัทรัพยเ์ลย หากผลตอบแทนของหลกัทรัพยแ์ต่ละชนิดนั้นเปล่ียนแปลงไป

ในทิศทางเดียวกนัอยูต่ลอดเวลา  

ทฤษฎีดาว (Dow’s Theory)  

( สนธิ องัสนากุล, 2547, หน้า 31-32 ) ไดอ้ธิบายว่า การข้ึนลงของหุ้นเปรียบ 

เสมือนการข้ึนลงของนํ้าในทะเล กล่าวคือ ช่วงท่ีนํ้ ากาํลงัข้ึนนั้น คล่ืนท่ีซดัเขา้หาฝ่ังแต่ละ

ลูกจะขยบัสูงข้ึนกว่าคร้ังก่อนๆ ในทางกลบักนั ช่วงท่ีนํ้ าทะเลเร่ิมลดลง ลูกคล่ืนท่ีเขา้หา

ฝ่ังแต่ละลูกจะค่อยๆมีระดบัท่ีลดลง การเคล่ือนไหวของราคาหุ้นก็มีลกัษณะเดียวกบัการ

เคล่ือนไหวของกระแสนํ้ าในทะเล ตอนขาข้ึนระยะทางท่ีหุ้นวิ่งข้ึนจะสูงกวา่ระยะทางท่ี

หุน้ตกลง แต่ตอนขาลงระยะทางท่ีหุน้ตกลงจะยาวกวา่ระยะทางท่ีหุน้วิง่ข้ึน 

4.ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประทสัน์ ตนัเจริญ (2536) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจ

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อดัชนีราคาหุ้นของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงท่ีเกิดวิกฤติกับช่วงหลังจากเกิดวิกฤติการณ์ทาง

เศรษฐกิจ โดยพบว่า ในช่วงท่ีเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีนัก

ลงทุนจะตอ้งทาํการพิจารณา คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (EX) ส่วนในช่วงหลงัจากการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจนัก

ลงทุนจะตอ้งทาํการพิจารณาเพิ่มอีก คือ ปริมาณเงินในความหมายแคบ (M) และอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชยไ์ทย (R) ก่อนท่ีนกัลงทุนจะทาํการตดัสินใจลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ณรงค ์ชวนใช ้(2540) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการไหลของ

เงินทุนต่างประเทศในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

ปัจจยัภายในประเทศและปัจจยัภายนอกประเทศท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุนของนกัลงทุน
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ต่างประเทศในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าการซ้ือ

ขายหลกัทรัพยร์วม ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ ดชันีตลาดหลกัทรัพยฯ์ อตัราส่วนราคาปิดต่อ

ผลตอบแทนตลาดฯ อตัราเงินปันผลของตลาดฯ ค่าเงินเยนต่อดอลลาร์ ส่วนต่างอตัรา

ดอกเบ้ีย ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ และวกิฤตการณ์ภยัสงคราม ภยัธรรมชาติและอ่ืนๆ 

ยุทธนา กระบวนแสง (2546) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีกาํหนดการเขา้มา

ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ี

กาํหนดการเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยพบว่า อตัราดอกเบ้ีย

และดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เป็นปัจจยัท่ีกาํหนดการเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์

ฯ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 99 % ส่วนปริมาณการซ้ือของนกัลงทุน

ต่างประเทศและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน มีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดับความ

เช่ือมัน่ ร้อยละ 95 % ผลของตวัแปรท่ีไดเ้ป็นไปตามขอ้สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ยกเวน้ ปริมาณ

การซ้ือขายสุทธิของนกัลงทุนต่างประเทศ ท่ีไม่เป็นไปตามขอ้สมมุติฐานท่ีกาํหนดไวว้่า

มูลค่าการซ้ือขายของตลาดหลกัทรัพยจ์ะผนัแปรทิศทางเดียวกนักบัการซ้ือสุทธิของนกั

ลงทุนจากต่างประเทศ 

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย” ไดท้าํการศึกษาโดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) รายเดือน ตั้งแต่เดือน

มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 รวม 60 เดือน มาเป็นเคร่ืองมือในการ

วเิคราะห์ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิดาํเนินการศึกษา ดงัน้ี 

ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

ขอ้มูลท่ีนาํมาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบ

อนุกรมเวลา โดยเป็นขอ้มูลรายเดือนท่ีเกิดข้ึนในอดีตยอ้นหลงัตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.

2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2555 จาํนวน 60 เดือนประกอบด้วย ตวัแปรอิสระ 

(Independent Variable) คือ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาด

หลักทรัพย  ์ อตัราดอกเบ้ีย อตัราเงินปันผลตลาดหลักทรัพย  ์ อตัราเงินเฟ้อ ดัชนี
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อุตสาหกรรมดาวโจนส์ และอตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และตวั

แปรตาม (Dependent Variable) คือ ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

การหาความสัมพนัธ์จะใช้วิธีการประมวลผลขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติเพื่อทาํการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ขอ้มูล และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ขอ้มูลท่ีนํามาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

(www.bot.or.th) และข้อมูลจากสํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า (www.indexpr.moc.go.th) 

เป็นตน้ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวม

ไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรอิสระ ดว้ยแบบจาํลองสมการ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อ

หาความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระต่างๆ กบัตวัแปรตามท่ีไดก้าํหนดไว ้

แบบจําลองทีใ่ช้ในการศึกษา 

แบบจาํลองในการศึกษาคร้ังน้ี ได้ทาํการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์

ค่าตัวแปรทางสถิติต่างๆ ด้วยการใช้แบบจําลองสมการถดถอยพหุคูณ(Multiple 

Regression Analysis) ซ่ึงมีแบบจาํลอง ดงัน้ี  

S.INDEX =A+B1 S.TRI+B2 R +B3 DVD +B4 INF +B5 DJIA +B6 EX 

โดยท่ี 

S.INDEX   หมายถึง   ตวัแปรตามซ่ึงในการศึกษาน้ีหมายถึงดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ 

                       (หน่วย : จุด) 

A               หมายถึง    ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 

B 1-7            หมายถึง   ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรอิสระแต่ละตวั 



348 
 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบบัที่ 2(เมษายน –มิถนุายน 2556) 

 

S. TRI        หมายถึง   ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย ์(หน่วย : จุด) 

R                หมายถึง   อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) 

DVD          หมายถึง   อตัราเงินปันผลตลาดหลกัทรัพย ์(ร้อยละ) 

INF            หมายถึง   อตัราเงินเฟ้อ (ร้อยละ)  

DJIA          หมายถึง   ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (หน่วย : จุด) 

EX             หมายถึง   อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ  

                                   (หน่วย: บาท/ดอลลาร์สหรัฐ) 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

จากการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยนาํขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงการวิเคราะห์ใชว้ิธีการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม ดว้ย

ตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป โดยจะช่วยให้การพยากรณ์มีความถูกตอ้งมากข้ึน และ

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เพื่อวิเคราะห์ว่าตัวแปรอิสระท่ี

ทาํการศึกษามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่  

ตารางท่ี 4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

ตวัแปร จาํนวน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน 

S.TRI 60 1,835.38 7,056.68 4,129.0873 1,431.4171 

R 60 1.27 3.95 2.5015 .8969 

DVD 60 2.92 7.25 4.0253 1.0056 

INF 60 -4.40 9.20 2.9550 2.5760 

DJIA 60 7,062.93 13,437.13 11,160.8670 1,652.3880 

EX 60 29.88 35.78 32.2008 1.6895 

S.INDEX 60 401.84 1391.93 874.8723 259.8159 

 

จากตารางท่ี 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยาย (Descriptive Analysis) 

พบวา่ จากตวัแปรทั้งหมด 6 ตวัสามารถบรรยายไดด้งัน้ี 
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ดชันีตลาดหลกัทรัพย  ์มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 874.8723 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

259.8159 โดยมีจุดท่ีสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 1391.93 และจุดตํ่าท่ีสุดอยูท่ี่ 401.84 จาํนวนขอ้มูลท่ีใช้

ในการศึกษาทั้งส้ิน 60 ขอ้มูล 

ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย ์มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4,129.0873  มีค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1,431.4171  โดยมีจุดท่ีสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 7,056.68  และจุดท่ีตํ่าท่ีสุดอยูท่ี่ 

1,835.38.38 จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน 60 ขอ้มูล 

อตัราดอกเบ้ีย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.5015 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.8969 โดยมี

จุดท่ีสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 3.95 และจุดท่ีตํ่าท่ีสุดอยูท่ี่ 1.27 จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน 

60 ขอ้มูล 

อตัราเงินปันผลตลาดหลักทรัพย์ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.0253 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.0056 โดยมีจุดท่ีสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 7.25 และจุดท่ีตํ่าท่ีสุดอยูท่ี่ 2.92 จาํนวนขอ้มูลท่ี

ใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน 60 ขอ้มูล 

อตัราเงินเฟ้อ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.9550 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.5760 โดยมี

จุดท่ีสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 9.20 และจุดตํ่าท่ีสุดอยูท่ี่ -4.40  จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน 

60 ขอ้มูล 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 11,160.8670  มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1,652.3880 จุด โดยมีจุดท่ีสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 13,437.13  และจุดท่ีตํ่าท่ีสุดอยู่ท่ี 

7,062.93  จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน 60 ขอ้มูล 

อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 32.2008 มีค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.6895 โดยมีจุดท่ีสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 35.78 และจุดท่ีตํ่าท่ีสุดอยูท่ี่ 29.88 

จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน 60 ขอ้มูล 
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ตารางท่ี 4.2 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

ตวัแปร 

สมัประสิทธ์ิถดถอย 

ไม่ปรับฐาน 

สมัประสิทธ์ิ

ถดถอย 

ปรับฐาน 

T Sig. 

ค่าสหสมัพนัธ์ 

ของตวัแปร 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 (Constant) 391.351 31.133  12.570 .000   

 S.TRI .154 .004 .846 40.113 .000 .355 2.821 

 R 14.036 4.236 .048 3.314 .002 .738 1.356 

 DVD -46.131 5.224 -.179 -8.830 .000 .386 2.592 

       R   =   0.996         R2    =  0.991   Std. Error of the Estimate    =  25.0626 

  F   =   2094.876          Sig.  =  0.000          Adjusted R Square  =  0.991 

  

จากผลการวเิคราะห์ขา้งตน้ สามารถอธิบายไดว้า่ ตวัแปรอิสระ 3 ตวั ไดแ้ก่ ดชันี

ผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย ์อตัราดอกเบ้ีย และอตัราเงินปันผลตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี

ส่งผลกระทบดชันีตลาดหลกัทรัพย ์เท่ากบั 99.10% ส่วนท่ีเหลือ 0.90% เกิดจากปัจจยั

อ่ืนๆ  

โดยสามารถแสดงเป็นสมการได ้ดงัน้ี :  

S.INDEX  =  391.351 + 0.154 S.TRI + 14.036R - 46.131DVD  

5. สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย” ปัจจยัท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย ์ อตัรา

ดอกเบ้ีย อตัราเงินปันผลตลาดหลกัทรัพย ์อตัราเงินเฟ้อ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ และ

อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) 

รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 รวม 60 เดือน 

สรุปผลการวจัิย 

ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ ค่า Sig. = 0.00 และค่า R2 = 0.991 แสดงวา่ ตวัแปร

อิสระ 3 ตวัน้ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก สามารถส่งผลกระทบต่อดชันีตลาดหลกัทรัพย ์
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คิดเป็นร้อยละ 99.1 โดยสมมติให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.9 เกิดจากปัจจยั

อ่ืนๆ โดยสามารถแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ไดด้งัน้ี 

ตาราง 5.1 Correlation Analysis 

 S.TRI R DVD 

ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ + + - 

ส่วนอัตราเงินเฟ้อ (INF) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และอัตรา

แลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) เป็นตวัแปรท่ีไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ 

อาจเน่ืองมาจากช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา ประเทศไทยอยู่ในช่วงท่ีเกิดวิกฤติทาง

เศรษฐกิจ ภยัธรรมชาติและการเมือง ทาํให้ปัจจยัเหล่าน้ีไม่ส่งผลกระทบต่อดชันีตลาด

หลกัทรัพย ์

ข้อเสนอแนะของการวจัิย 

1. นกัลงทุนสามารถนาํความสัมพนัธ์ท่ีไดไ้ปใชใ้นการพิจารณาวางแผนและเป็น

แนวทางในการตดัสินใจการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่ม

กาํไรและผลตอบแทนจากการลงทุน   

2. รัฐบาล หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการกาํหนดนโยบาย สามารถนาํความสัมพนัธ์ท่ี

ไดไ้ปใชใ้นการควบคุม ดูแลปัจจยัทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจร่วม คือ 

อตัราเงินปันผลตลาดหลกัทรัพย ์ใหมี้ความเหมาะสม ไม่อ่อนค่าเกินไป เพื่อให้ดชันีตลาด

หลกัทรัพยมี์เสถียรภาพ และเป็นการสร้างความมัน่ใจใหก้บันกัลงทุน  

ข้อเสนอแนะของการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะ 6 ตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวกบัปัจจยั

ทางเศรษฐกิจ คือ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย ์(S.TRI ) อตัราดอกเบ้ีย (R) 

อตัราเงินปันผลตลาดหลกัทรัพย ์(DVD ) อตัราเงินเฟ้อ (INF) ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์

โจนส์ (DJIA) อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษา

ในคร้ังต่อไป ควรจะศึกษาตวัแปรอิสระทางเศรษฐกิจอ่ืนๆท่ีมีผลต่อดชันีตลาดหลกัทรัพย ์

ได้แก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ  อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรหุ้น ดัชนี
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อุตสาหกรรมนิเคอิ เหตุการณ์ความไม่มัน่คงทางการเมือง การเก็งกาํไรในรูปของการ

ลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์นๆ เช่น พนัธบตัร อสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้  

 2. ควรมีการศึกษาในส่วนการลงทุนทั้ง 4 กลุ่มการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นส่วนสําคญัท่ีช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบัการ

ลงทุนของนกัลงทุนในคร้ังต่อไป  

 3. สําหรับผูท่ี้จะศึกษาในคร้ังต่อไปควรศึกษาในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งหลกัทรัพย ์ตราสารอนุพนัธ์และหุ้นกู ้เพื่อท่ีจะไดน้าํ

ขอ้มูลมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บนความเส่ียงท่ีนกัลงทุนสามารถรับได ้ 
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ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกจิทีม่ีต่อราคา SET50 Index Futures 

(THE IMPACT OF ECONOMIC FACTORS IN THE SET50 INDEX 

FUTURES PRICE) 

ปรียานุช ศรียกุตนิ์รันดร์ 1  ดร.กฤษฎาภรณ์ รุจิธาํรงกุล 2 

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

     บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี (1) เพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีต่อราคา SET50 Index Futures (2) เพื่อศึกษาการเคล่ือนไหวของการ

เปล่ียนแปลงราคา SET50 Index Futures โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็น ขอ้มูล

ทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายเดือน ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 

2555 รวม 5 ปี ยกเวน้ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศใชข้อ้มูลรายไตรมาส ซ่ึงวิธีการ

ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลคือ การวิเคราะห์ดว้ยแบบจาํลองสมการถดถอยพหุคูณเชิงซ้อน 

โดยใช้โปรแกรมสําเ ร็จรูป เพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน และเพื่อทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ปัจจัยท่ีนํามาศึกษาได้แก่  

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ราคานํ้ ามนั มูลค่าการซ้ือ-

ขายหลกัทรัพยโ์ดยรวมสุทธิ ผลตอบแทนของ SET50 Index ราคาสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า SET50 Index ในเดือนก่อนหน้า อัตราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา อตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ีย 

ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ราคานํ้ ามนั และอตัรา

ดอกเบ้ีย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคา SET50 Index Futures ส่วนอตัรา

แลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และอตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ใน 

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคา SET50 Index Futures โดยปัจจยัทางเศรษฐกิจทั้ง 5 ตวัน้ี 

สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคา SET50 Index Futures อยา่งมีนยัสาํคญัทาง 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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สถิติ ไดถึ้งร้อยละ 85.9 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 14.1 เกิดจากตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ส่วนตวั

แปรท่ีไม่มีนยัสําคญัทางสถิติต่อการเปล่ียนแปลงราคา SET50 Index Futures ไดแ้ก่ 

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มูลค่าการซ้ือ-ขายหลักทรัพย์โดยรวมสุทธิ 

ผลตอบแทนของ SET50 Index และราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 Index ใน

เดือนก่อนหนา้ 

คําสําคัญ : เศรษฐกิจ, สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 Index, ตลาดอนุพนัธ์ 

Abstract 

This thesis investigates (1) the impact of economic factors in the SET50 

index futures price, the researcher considers (2) the movement of changes 

the SET50 index futures price. The data used in this study was secondary monthly 

time series data from the period between January 1, 2008 and December 31, 2012, a 

total of 5 years, except GDP using quarterly data. The data processing using 

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

to test the relationship between independent and dependent variables. The factors 

under study were the gross domestic product, Dow Jones Industrial Average, the 

price of oil, the value of selling and buying securities, SET50 index return, the 

prices on the SET50 index futures in the previous month, the Thai baht-U.S. dollar 

exchange rate, the inflation rate and the interest rate. 

 The findings are as follow: The gross domestic product, the price of oil and 

the interest rate were determined to be directly correlated with the SET50 index 

futures price. The Thai baht-U.S. dollar exchange rate and the inflation rate were 

inversely correlated with the SET50 index futures price. The result shows that the 

five economic factors can explain 85.9% of the change in the SET50 index futures 

price. The remaining 14.1% of the other independent variables. The remaining 

variables could not unambiguously reflect changes in the the SET50 index futures 

price at a statistically significant level were the Dow Jones Industrial Average, the 



357 
 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบบัที่ 2(เมษายน –มิถนุายน 2556) 

value of selling and buying securities, SET50 index return and the prices on the 

SET50 index futures in the previous month.  

KEYWORDS : ECONOMIC, SET50 INDEX FUTURES, THAILAND FUTURES 

EXCHANGE 

1. บทนํา 

ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเงินถือเป็นกลไกสําคญัอย่างยิ่งในการจดัสรร

ทรัพยากรระหว่างภาคเศรษฐกิจจากผู ้ท่ีมีเงินออมไปยงัผู ้ท่ีต้องการเงินทุน ซ่ึง

ก่อให้เกิดการลงทุน การผลิต และการจา้งงานอนัเป็นแรงขบัเคล่ือนสําคญัท่ีทาํให้

ระบบเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตและมีเสถียรภาพ โดยดูไดจ้ากค่าผลิตภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ต่อปี ใน พ.ศ. 2551 เท่ากบัร้อยละ 2.5 พ.ศ. 2552 

เท่ากบัร้อยละ 2.3 พ.ศ. 2553 เท่ากบัร้อยละ 7.8 พ.ศ. 2554 เท่ากบัร้อยละ 0.1 และใน 

พ.ศ. 2555 เท่ากบัร้อยละ 6.4 รวมทั้ง ระบบสถาบนัการเงินท่ีมีความมัน่คงและมี

ประสิทธิภาพ เป็นส่วนท่ีช่วยส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีของระบบการเงินให้สามารถ

ดาํเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ4ยงัช่วยเก้ือหนุนให้ระบบเศรษฐกิจ

ขยายตวัได้อย่างย ัง่ยืนและมีเสถียรภาพมากข้ึนด้วย ทั้งน้ีระบบการเงินของไทย

ประกอบไปด้วยตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึง4ทาํหน้าท่ีเป็นตวักลางในการเอ้ืออาํนวย

ความสะดวกใหก้บัผูต้อ้งการเงินทุน (กิจการ) และผูมี้เงินออม (ผูล้งทุน) มาพบกนัเพื่อ

เป็นการจดัหาเงินทุน โดยใช้สินทรัพยท์างการเงินต่างๆ เป็นเคร่ืองมือเพื่อเพิ่มช่อง

ทางการจดัหาเงินทุนของกิจการให้เขา้ถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายข้ึนและเป็นการเพิ่ม

ทางเลือกใหม่ในการลงทุนสําหรับนกัลงทุน เช่น หุ้นสามญั ตัว๋เงินคลงั ตราสารหน้ี 

เป็นตน้   

ปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยได้เปล่ียนแปลงไปเป็นระบบการค้า เสรี (ยุค

โลกาภิวฒัน์) ทาํให้ตลาดการเงินของไทยตอ้งมีการพฒันาไปอย่างรวดเร็วและดว้ย

การเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ ส่งผลทาํใหร้ะบบเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลกใน

ปัจจุบนัมีความผนัผวนกวา่ในอดีตมาก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อนกัลงทุนท่ีตอ้งเผชิญกบั

ความเส่ียงท่ีมากข้ึนในการลงทุน  ดงันั้นเป็นเหตุให้ตลาดการเงินของไทยตอ้งมีการ
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พฒันาตราสารทางการเงินชนิดใหม่ๆ เช่น การลงทุนในพนัธบตัร กองทุนรวมและ

ตราสารอนุพนัธ์ เป็นตน้ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัลงทุนให้มาก

ข้ึน โดยท่ีนักลงทุนนั้ นมีเป้าหมายและวตัถุประสงค์ในการลงทุนคือ ต้องการ

ผลตอบแทนมากท่ีสุด ซ่ึงก็ตอ้งข้ึนอยู่กบัการบริหารจดัการความเส่ียงในการลงทุน

นั้นๆ ให้มีความเส่ียงตํ่าท่ีสุดเช่นกนั การบริหารจดัการความเส่ียงจึงนับเป็นหัวใจ

สําคญัของการลงทุนเพื่อให้ไดรั้บผลตอบแทนให้มากท่ีสุด ดงันั้นการลงทุนในตรา

สารอนุพนัธ์ จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของนกัลงทุนท่ีช่วยในการบริหารจดัการความ

เส่ียงท่ีทาํให้นกัลงทุนสามารถยอมรับความเส่ียงนั้นไดแ้ละเพื่อให้ไดรั้บผลตอบแทน

มากท่ีสุดเช่นกนั 

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเรียกว่า “ตราสารอนุพนัธ์ 

(Derivatives)” ไดท้วีความสําคญัต่อตลาดการเงินของไทยและตลาดการเงินโลกมาก

ข้ึนอย่างรวดเร็ว เพราะตราสารอนุพนัธ์เปรียบเสมือนนวตักรรมทางการเงินรูปแบบ

ใหม่ ท่ีไดมี้การปรับเปล่ียนวธีิการบริหารความเส่ียงและการเก็งกาํไรในการลงทุนจาก

รูปแบบเดิมให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตวัสูงข้ึน ทาํให้ในปัจจุบนันั้น นัก

ลงทุนส่วนใหญ่มีความตอ้งการใช้ประโยชน์จากตราสารอนุพนัธ์เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เพื่อ

เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงต่างๆ จากการลงทุนและเป็นเคร่ืองมือการเก็ง

กาํไรในตลาดอนุพนัธ์ไดท้ั้งทิศทางเพิ่มข้ึนและทิศทางลดลง เป็นเหตุให้ SET50 Index 

Futures จึงเป็นท่ีนิยมและเป็นส่ิงท่ีจูงใจให้นกัลงทุนมีความตอ้งการลงทุนใน SET50 

Index Futures เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ อยา่งต่อเน่ือง โดยดูไดจ้ากสถิติขอ้มูลปริมาณการซ้ือขาย

ใน พ.ศ. 2551 เท่ากบั 839.185 พนัลา้นบาท พ.ศ. 2552 เท่ากบั 890.123 พนัลา้นบาท 

พ.ศ. 2553 เท่ากบั 1,092.637 พนัลา้นบาท พ.ศ. 2554 เท่ากบั 972.685 พนัลา้นบาท 

และใน พ.ศ. 2555 เท่ากบั 1,295.612 พนัลา้นบาท จากขอ้มูลในอดีตจนถึงปัจจุบนัของ 

SET50 Index Futures ในตลาดอนุพนัธ์ แสดงให้เห็นวา่ SET50 Index Futures มี

ความสาํคญัมากข้ึนต่อนกัลงทุน ดงันั้น นกัลงทุนท่ีตอ้งการซ้ือหรือขาย SET50 Index 

Futures ก็ตอ้งสามารถคาดการณ์ราคาข้ึนลงของ SET50 Index ได ้เพื่อเป็นประโยชน์

ในการวางแผนและวางกลยุทธ์ในการลงทุนใน SET50 Index Futures ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงราคาของ SET50 Index นั้น มีผลกระทบมาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจทั้งใน
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ประเทศและต่างประเทศ ท่ีเป็นตวักระตุ้นท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงของราคา 

SET50 Index Futures อยา่งมาก   

การวเิคราะห์ถึงแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของราคา SET50 Index Futures จึง

มีความสําคญัมากต่อการลงทุน ถา้นกัลงทุนสามารถคาดการณ์ราคาไดอ้ย่างแม่นยาํ

และถูกตอ้ง ย่อมทาํให้ไดเ้ปรียบผูอ่ื้นและทาํให้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีตอ้งการอีกดว้ย 

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาผลกระทบของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อราคา SET50 

Index Futures และมีการคาดหวงัวา่ ผลการศึกษาเร่ืองน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อ

การลงทุนใน SET50 Index Futures เพื่อให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์ทิศทาง

แนวโนม้ความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงของราคา SET50 Index Futures ได้

และเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อราคา SET50 Index 

Futures  

2. เพื่อศึกษาการเคล่ือนไหวของการเปล่ียนแปลงราคา SET50 Index Futures  

สมมติฐานงานวจัิย 

ปัจจยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนักบั SET50 Index Futures ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ราคานํ้ ามนั มูลค่าการซ้ือ-

ขายหลกัทรัพยโ์ดยรวมสุทธิ ผลตอบแทนของ SET50 Index และราคาสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ SET50 Index ในวนัก่อนหนา้ 

ปัจจยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงขา้มกบั SET50 Index Futures ไดแ้ก่ 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ีย 

ขอบเขตการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ี ไดว้ิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคา SET50 Index Futures โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิราย

เดือน ยกเวน้ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศใช้ข้อมูลรายไตรมาส ระหว่างวนัท่ี 1 

มกราคม 2551 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 รวม 5 ปี ซ่ึงปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์
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มวลรวมในประเทศ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ราคานํ้ ามนั มูลค่าการซ้ือ-ขาย

หลกัทรัพยโ์ดยรวมสุทธิ ผลตอบแทนของ SET50 Index ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

SET50 Index ในเดือนก่อนหน้า อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

อตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ีย  

กรอบแนวความคิด 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นักลงทุนสามารถค้นพบเก่ียวกับทิศทางความเคล่ือนไหวและการ

เปล่ียนแปลงของราคา SET50 Index Future ท่ีผ่านมา และสามารถนาํรูปแบบการ

เคล่ือนไหวของราคา SET50 Index Futures มาใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการพยากรณ์

เพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนใน SET50 Index Futures 

ราคา 

SET50 Index Futures 

 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 

ปัจจยัทางเศรษฐกจิภายในประเทศ 

1. ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 

2. มูลค่าการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยโ์ดยรวมสุทธิ 

3. ผลตอบแทนของ SET50 Index 

4. ราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 Index 

ในเดือนก่อนหนา้ 

5. อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) 

6. อตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate) 

 

 

ปัจจยัทางเศรษฐกจิภายนอกประเทศ 

1. ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) 

2. ราคานํ้ ามนั (NYMEX) 

3. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ 

(Exchange Rate) 
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2. ผูท่ี้สนใจศึกษาและต้องการลงทุนสามารถนาํขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีได้จาก

การศึกษาคร้ังน้ีไปใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ และประกอบการตดัสินใจในการลงทุน

ใน SET50 Index Futures ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

3. นกัวชิาการและนกัศึกษาสามารถนาํขอ้คน้พบและขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวจิยัน้ี

ไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานในงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับผูท่ี้สนใจในอนาคต 

2. แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาผลกระทบของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อราคา SET50 Index 

Futures ในตลาดอนุพนัธ์ (TFEX) ผูว้จิยันาํเสนอหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง

ตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั SET50 Index Futures 

 SET50 Index Futures เป็นส่วนผสมของสัญญาฟิวเจอร์ส และดชันี SET50 

ซ่ึงก็คือ สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีดชันี SET50 เป็นสินทรัพยอ์า้งอิง โดยเป็นสินคา้ตวั

แรกท่ี ตลาดอนุพนัธ์ (TFEX) เปิดดาํเนินการซ้ือขายในวนัท่ี 28 เมษายน 2549 โดย

ประโยชน์ของ SET50 Index Futures คือ บริหารความเส่ียงให้กบัพอร์ตหุ้นและสร้าง

โอกาสทาํกาํไร เน่ืองจากใชเ้งินลงทุนนอ้ย สามารถทาํกาํไรไดท้ั้งในตลาดขาข้ึนและ

ในตลาดขาลง  

 2. ทฤษฎีการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน 

 (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2546, หนา้ 9-17) อธิบายวา่ แนวคิดของ

การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใช้ปัจจยัพื้นฐาน เป็นแนวคิดท่ีมุ่งวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็น

ตัวกําหนดราคาหลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน 

ปัจจยัพื้นฐานต่างๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ปัจจยัดา้นภาวะ

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องและปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลการดาํเนินงาน รวมทั้งฐานะ

ทางการเงินของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์

 3. ทฤษฎีกาํหนดราคาฟิวเจอร์ส 

 (กฤษฎา เสกตระกูล, 2548, หนา้ 7) ไดอ้ธิบายวา่ “แบบจาํลองในการกาํหนด

ราคาท่ีเรียกวา่ Cost-of-Carry Model ในแบบจาํลอง Cost-of-Carry Model ราคา 

Futures ข้ึนอยู่กบัราคาเงินสด (cash price) และตน้ทุนในการเก็บรักษา (cost of 
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storing) ของสินทรัพยอ์า้งอิง จากวนัปัจจุบนัถึงวนัครบกาํหนดส่งมอบตามสัญญา 

Futures ส่วนแบบจาํลอง Expectations Model ราคา Futures ในวนัปัจจุบนัเท่ากบั

ราคาเงินสดท่ีคาดว่าเป็นของสินทรัพยอ์า้งอิงในวนัครบกาํหนดส่งมอบตามสัญญา 

Futures 

4. ทฤษฎีอุปสงคแ์ละอุปทาน    

(บริษทั ตลาดอนุพนัธ์ (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน, 2549, หน้า 90) ได้

อธิบายว่า ทฤษฎีการกาํหนดราคาของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน ใช้หลกัเง่ือนไข

ดุลยภาพ (Equilibrium) และเง่ือนไขอาบิทราจ (Arbitrage) มีลกัษณะคลา้ยกบักรอบ

แนวคิดเร่ืองการกาํหนดราคาสินค้าตามเส้นอุปสงค์และอุปทานของตลาด โดยท่ี

หลกัการพยากรณ์แนวโน้มของราคา ดูจากปัจจยัท่ีกระทบต่อการผนัแปรของราคา

สินคา้ในตลาดอนุพนัธ์ 

5. ทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาด (Efficient Market Theory) 

(จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2547, หนา้ 260-261) ไดอ้ธิบายวา่ ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

(Efficient Market) หมายถึง ตลาดท่ีราคาของหลกัทรัพยท์ั้งหลายสะทอ้นข่าวสาร

ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัทรัพยอ์ย่างรวดเร็วและทัว่ถึง แนวคิดน้ีมีรากฐานความเช่ือว่า ผู ้

ลงทุนซึมซับข่าวสารขอ้มูลท่ีมีอยู่ทั้งหมดอยูใ่นรูปของราคาหลกัทรัพยท่ี์ทาํให้มีการ

ตดัสินใจซ้ือหรือขาย  

6. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประกิจ จูตะวิริยะ (2546) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคาหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยผลการศึกษาพบวา่ ราคาทองคาํ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยด์าว

โจนส์และมูลค่าซ้ือ-ขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติมีการเปล่ียนแปลงในทิศทาง

เดียวกนักบัดชันีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนอตัราเงินเฟ้อและอตัรา

แลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทและดอลล่าร์สหรัฐมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนั

ขา้มกบัดชันีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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 กรรณิการ์ จะกอ (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษาดชันีราคา

หุ้นกลุ่มธนาคาร มีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

การเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2) เพื่อศึกษา

ปัจจยัภายในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลการศึกษาพบวา่ อตัราดอกเบ้ียและผลิตภณัฑ์มวล

รวมประชาชาติมีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร ส่วน

ค่าเงินบาทมีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร ส่วนตวั

แปรท่ีเหลือไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละมูลค่าการซ้ือขาย

หลักทรัพย์เป็นตัวแปรท่ีไม่ มีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไม่สามารถสะท้อนการ

เปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคารได ้

ปุณยา รัชดามรินทร์ (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ

เคล่ือนไหวของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า SET50 Index Futures มีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอา้งอิงกบัเซต 50 

(SET50 Index Futures) โดยผลการศึกษาพบว่า ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ราคา

นํ้ ามนั อตัราแลกเปล่ียนบาท/ดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการซ้ือขายรวมในตลาดตราสาร

อนุพนัธ์ และราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกับเซต 50 ในวนัก่อน สามารถ

อธิบายถึงการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (SET50 Index Futures) ได้ถึงร้อยละ 

97.23 ส่วนอีกร้อยละ 2.77 เกิดจากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนท่ีไม่สามารถนาํมาพิจารณา

และไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ในตวั (Autocorrelation) แสดงวา่ ตวัแปรอิสระสามารถ

อธิบายถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเคล่ือนไหวของราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบั

เซต 50 

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง “ผลกระทบของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อราคา SET50 Index 

Futures” ไดท้าํการศึกษาโดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) รายเดือน ยกเวน้

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศใชข้อ้มูลรายไตรมาส ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง 
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31 ธนัวาคม 2555 รวม 5 ปี มาเป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบั

วธีิดาํเนินการศึกษา ดงัน้ี 

ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

ข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นข้อมูลทุติยภูมิรายเดือน ยกเว้น

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศใชข้อ้มูลรายไตรมาส ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง 

31 ธนัวาคม 2555 รวม 5 ปี ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

ราคานํ้ามนั มูลค่าการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยโ์ดยรวมสุทธิ ผลตอบแทนของ SET50 Index 

ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 Index ในเดือนก่อนหน้า อตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาท/ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบ้ีย และตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) คือ ราคา SET50 Index Futures 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

การหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยใช้วิธีการ

ประมวลผลขอ้มูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS) เพื่อทาํการทดสอบสมมติฐาน 

วเิคราะห์ขอ้มูล และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ขอ้มูลท่ีนาํมาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี โดยใช้ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)  ข้อมูลจากตลาดอนุพันธ์ 

(www.tfex.or.th) ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) และขอ้มูลจาก

สาํนกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ (www.indexpr.moc.go.th) เป็นตน้ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยนาํ

ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรอิสระ ดว้ย

แบบจาํลองสมการถดถอยพหุคูณเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression Model) โดย

ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป (SPSS) เพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระต่างๆ กบัตวัแปร

ตามท่ีไดก้าํหนดไว ้
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แบบจําลองทีใ่ช้ในการศึกษา 

แบบจําลองในการศึกษาคร้ังน้ี โดยทําการทดสอบสมมติฐานด้วยการ

วิเคราะห์ค่าตัวแปรทางสถิติต่างๆ ด้วยการใช้แบบจาํลองสมการถดถอยพหุคูณ

เชิงซอ้น (Multiple Linear Regression Model) ซ่ึงมีแบบจาํลอง ดงัน้ี  

S50  =  a0 + b1GDP + b2DJIA + b3NYMEX + b4 VALUE + b5R + b6EX + b7IR  

            + b8I + b9SET50 

โดยท่ี 

a0        หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี  

b1, b2, .., b9   หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ  

S50       หมายถึง ดชันีราคา SET50 Index Futures (หน่วย: จุด) 

GDP        หมายถึง ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (ร้อยละ)  

DJIA        หมายถึง ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (หน่วย: จุด) 

NYMEX    หมายถึง ราคานํ้ามนั (หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ, ดอลลาร์สหรัฐ/บาเรล) 

VALUE     หมายถึง มูลค่าการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยโ์ดยรวมสุทธิ (พนัลา้นบาท/หน่วย) 

R       หมายถึง ผลตอบแทนของ SET50 Index (หน่วย: จุด) 

EX        หมายถึง อตัราแลกเปล่ียนบาท/ดอลลาร์สหรัฐ (บาท/ดอลลาร์สหรัฐ)  

IR        หมายถึง อตัราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) 

I       หมายถึง อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) 

SET50         หมายถึง ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 Index ในเดือนก่อนหนา้ 

                      (หน่วย: จุด) 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนําข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรม

สาํเร็จรูป (SPSS) เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงการวิเคราะห์ใชว้ิธีการวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบายการ

เปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม ดว้ยตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป โดยจะช่วยให้การ
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พยากรณ์มีความถูกตอ้งมากข้ึน และการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) 

เพื่อวเิคราะห์วา่ตวัแปรอิสระท่ีทาํการศึกษามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่  

ตารางท่ี 4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

ตวัแปร จาํนวน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน 

S50 60 277.40 949.80 606.9133 179.34370 

GDP 60 0.30 18.90 5.8150 4.01661 

DJIA 60 7,062.93 13,437.13 11,160.8670 1,652.38798 

NYMEX 60           39.26 134.02 86.0602 20.31678 

VALUE 60 137.43 916.73 497.5385 182.46447 

R 60 1,966.13 7,226.40 4,393.8238 1,460.36730 

EX 60 29.88 35.78 32.2008 1.68947 

IR 60 -4.40 9.20 2.9550 2.57599 

I 60 1.30 4.00 2.5133 0.89319 

SET50 60 277.40 903.90 601.4267 173.62025 

 

จากตารางท่ี 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย (Descriptive 

Analysis) พบวา่ จากตวัแปรทั้งหมด 9 ตวั สามารถบรรยายได ้ดงัน้ี 

S50 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 606.9133 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 179.34370

โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 949.80 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 277.40 จาํนวนขอ้มูลท่ีใช้ใน

การศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

GDP มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 5.8150 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 4.01661โดยมี

จุดสูงสุดเท่ากบั 18.90 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 0.30 จาํนวนขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษา

ทั้งหมด 60 ขอ้มูล 
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DJIA มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 11,160.8670 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 

1,652.38798 โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 13,437.13 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 7,062.93 จาํนวน

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

NYMEX มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 86.0602 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 20.31678 

โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 134.02 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 39.26 จาํนวนขอ้มูลท่ีใช้ใน

การศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

VALUE มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 497.5385 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 

182.46447 โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 916.73 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 137.43 จาํนวนขอ้มูล

ท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

R มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4,393.8238 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 1,460.36730 

โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 7,226.40 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 1,966.13 จาํนวนขอ้มูลท่ีใชใ้น

การศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

EX มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 32.2008 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 1.68947 โดยมี

จุดสูงสุดเท่ากบั 35.78 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 29.88 จาํนวนขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษา

ทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

IR มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.9550 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 2.57599 โดยมี

จุดสูงสุดเท่ากบั 9.20 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั -4.40 จาํนวนขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษา

ทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

I มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.5133 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.89319 โดยมี

จุดสูงสุดเท่ากบั 4.00 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 1.30 จาํนวนขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษา

ทั้งหมด 60 ขอ้มูล 

SET50 มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 601.4267 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 173.62025 

โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 903.90 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 277.40 จาํนวนขอ้มูลท่ีใช้ใน

การศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล 
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ตารางท่ี 4.2 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงซอ้น (Multiple Linear Regression) 

ตวัแปร 

สมัประสิทธ์ิถดถอย 

ไม่ปรับฐาน 

สมัประสิทธ์ิถดถอย 

ปรับฐาน 

t Sig. 

ค่าสหสมัพนัธ์ 

ของตวัแปร 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 (Constant) 3,072.970 249.544  12.314 0.000   

 GDP 8.481 2.488 0.190 3.408 0.001 0.842 1.187 

 NYMEX 3.084 0.856 0.349 3.601 0.001 0.278 3.598 

 EX -86.482 6.539 -0.815 -13.226 0.000 0.690 1.450 

 IR -27.011 6.445 -0.388 -4.191 0.000 0.305 3.275 

 I 33.350 12.933 0.166 2.579 0.013 0.631 1.586 

        R   =   0.927            R2    =  0.859          Std. Error of the Estimate    =  70.46648 

  F   =   65.634          Sig.  =  0.000          Adjusted R Square              =  0.846 

 

จากผลการวิเคราะห์ขา้งตน้ สามารถอธิบายไดว้่า ตวัแปรอิสระ 5 ตวั ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ราคานํ้ ามนั อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา อตัราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบ้ีย ท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง

ราคา SET50 Index Futures เท่ากบั 85.9% ส่วนท่ีเหลือ 14.1% เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ  

โดยสามารถแสดงเป็นสมการได ้ดงัน้ี :  

S50  =  3,072.970 + 8.481GDP + 3.084NYMEX - 86.482EX - 27.011IR + 33.350I 

5. สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวจิยัเร่ือง “ผลกระทบของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อราคา SET50 

Index Futures” ปัจจยัท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ดชันี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ ราคานํ้ามนั มูลค่าการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยโ์ดยรวมสุทธิ 

ผลตอบแทนของ SET50 Index ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 Index ในเดือน

ก่อนหนา้ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ อตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ีย 
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โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ยกเวน้ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศใชข้อ้มูลรายไตร

มาส ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 รวม 5 ปี 

สรุปผลการวจัิย 

ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 พบวา่ ค่า Sig. = 0.00 และค่า R2 = 0.859 แสดงวา่ ตวั

แปรอิสระ 5 ตวัน้ี สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคา SET50 Index Futures คิด

เป็นร้อยละ 85.9 โดยสมมติใหปั้จจยัอ่ืนๆ คงท่ี ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 14.1 เกิดจากปัจจยั

อ่ืนๆ โดยสามารถแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ไดด้งัน้ี 

ตาราง 5.1 Correlation Analysis 

ตวัแปรอิสระ GDP NYMEX EX IR I 

ตวัแปรตาม (S50) + + - - + 

 

ส่วนตวัแปรท่ีไม่มีนยัสําคญัทางสถิติต่อการเปล่ียนแปลงราคา SET50 Index 

Futures ไดแ้ก่ ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มูลค่าการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยโ์ดยรวมสุทธิ 

ผลตอบแทนของ SET50 Index และราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 Index ใน

เดือนก่อนหนา้ อาจเน่ืองมาจากช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา ประเทศไทยอยูใ่นช่วงท่ี

เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ประสบปัญหาทางด้านการเมือง ภัยธรรมชาติและได้รับ

ผลกระทบจากวกิฤติเศรษฐกิจภายนอกประเทศ  

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจ่ะนําผลวจัิยไปใช้ 

1. นกัลงทุนสามารถใชผ้ลการวิจยัน้ี เป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์และ

แนวทางการตดัสินใจลงทุนใน SET50 Index Futures ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

2. ผูท่ี้สนใจศึกษาและตอ้งการลงทุนใน SET50 Index Futures ควรศึกษา

ขอ้มูลของปัจจยัต่างๆ และติดตามแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ อย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถคาดการณ์ทิศทางแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของราคา SET50 

Index Futures ไดแ้ม่นยาํและถูกตอ้ง  

3. รัฐบาลหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการกาํหนดนโยบายหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย สามารถนําความสัมพนัธ์ท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี ไปใช้ในการ
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ควบคุมดูแลปัจจยัทางเศรษฐกิจให้มีความเหมาะสมกบัประเทศไทย ซ่ึงเป็นการสร้าง

ความมัน่ใจใหก้บันกัลงทุนและกระตุน้การลงทุนในประเทศใหม้ากข้ึน 

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจ่ะทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาตวัแปรอิสระเฉพาะ 9 ตวั ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาในคร้ังต่อไป ควรศึกษาตวัแปร

อิสระอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา SET50 Index Futures เช่น ราคาทองคาํ เหตุการณ์

ความไม่มัน่คงทางการเมือง และปัจจยัทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศ เช่น ปัญหาหน้ี

ยโุรป และหนา้ผา่ทางการคลงัของสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ 

2. สําหรับผูท่ี้จะทาํวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาในส่วนของนกัลงทุนต่างชาติท่ี

เขา้มาลงทุนในประเทศไทยและการไหลเขา้มาของเงินจากนกัลงทุนต่างชาติ เพื่อนาํ

ขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนกาํหนดกลยุทธ์การลงทุนใน SET50 Index Futures ได้

อยา่งเหมาะสม 

3. สําหรับผูท่ี้จะทาํวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาในส่วน SET50 Index ซ่ึง

ประกอบด้วย จาํนวนหุ้น 50 ตวั ท่ีอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนั เพื่อเป็น

ประโยชน์ในวางแผนการลงทุนใน SET50 Index Futures ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อราคาทองคําในตลาดโลก 

FACTOR DETERMINING CHANGES IN PRICE OF GOLD SPOT 

ทวพีงศ ์แซ่ล่ิม1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 

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

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษางานวิจยัฉบบัน้ีคือ 1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปรในกลุ่มดชันีราคาหุ้น กบัราคาทองคาํในตลาดโลก 2. เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ ์กบัราคาทองคาํในตลาดโลก  

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในกลุ่มอตัราดอกเบ้ียและอตัราผลตอบแทน 

กบัราคาทองคาํในตลาดโลก  4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในกลุ่มอตัรา

แลกเปล่ียน กบัราคาทองคาํในตลาดโลก 5. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราเงิน

เฟ้อ กบัราคาทองคาํในตลาดโลก  

ซ่ึงมีตวัแปรในการศึกษา แบ่งเป็นตวัแปรอิสระคือ กลุ่มดชันีราคาหุ้น ไดแ้ก่ 

ดชันีราคาหุน้ดาวโจนส์ , ดชันีหุน้ S&P500, ดชันีของตลาดหุ้นประเทศเยอรมนี, ดชันี

ตลาดหุน้ประเทศองักฤษ, ดชันีของตลาดหุน้ฮ่องกง, ดชันีของตลาดหุ้นประเทศญ่ีปุ่น, 

ดชันีของตลาดหุ้นสาธารณรัฐสิงคโปร์ และดชันีของตลาดหุ้นสาธารณรัฐไตห้วนั

กลุ่มสินคา้โภคภณัฑ์ ไดแ้ก่ ราคาแร่โลหะเงินในตลาดโลก, ราคาแร่โลหะแพลทินมั

ในตลาดโลก, ราคาแร่โลหะพลัลาเดียมในตลาดโลก และราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก 

กลุ่มอตัราดอกเบ้ียและผลตอบแทน  ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะหว่างธนาคารของ

สหรัฐฯ , อตัราดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐฯ และอตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงั

สหรัฐ อายุ 3 และ6 เดือน กลุ่มอตัราแลกเปล่ียน ได้แก่ อตัราแลกเปล่ียนยูโรต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ และอตัราแลกเปล่ียนเยนต่อดอลลาร์สหรัฐ  และอตัราเงินเฟ้อ  ไดแ้ก่ 

อตัราเงินเฟ้อในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีตวัแปรตามคือ ราคาทองคาํในตลาดโลก  

รวมตวัแปรทั้งส้ิน 20 ตวั ในการศึกษาคร้ังน้ีมีกลุ่มประชากรคือ ขอ้มูลอนุกรมเวลา

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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แบบรายวนั ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 รวมเป็น

ระยะเวลา 1,412 วนั 

โดยมีผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี จากผลการวิจยัพบวา่ มีตวัแปรเพียง 14 ตวัท่ีมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาทองคาํในตลาดโลก แบ่งเป็น 

1. ดชันีราคาหุ้นดาวโจนส์, ดชันีของตลาดหุ้นสาธารณรัฐสิงคโปร์, ราคาแร่

โลหะเงินในตลาดโลก และราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก แปรผนัในทิศทางเดียวกนักบั

ราคาทองคาํในตลาดโลก ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 98.6 

2. ดชันีหุ้น S&P500, ดชันีของตลาดหุ้นประเทศเยอรมนี, ดชันีตลาดหุ้น

ประเทศองักฤษ, ดชันีของตลาดหุ้นฮ่องกง, ดชันีของตลาดหุ้นสาธารณรัฐไตห้วนั, 

ราคาแร่โลหะแพลทินมัในตลาดโลก, อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัสหรัฐ อายุ 3 

เดือน, อตัราเงินเฟ้อในประเทศสหรัฐอเมริกา, อตัราแลกเปล่ียนยโูรต่อดอลลาร์สหรัฐ 

และอตัราแลกเปล่ียนเยนต่อดอลลาร์สหรัฐ  แปรผนัในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคา

ทองคาํในตลาดโลก ท่ีระดบันยัสาํคญัร้อยละ 98.6 

3. ดชันีของตลาดหุ้นประเทศญ่ีปุ่น, ราคาแร่โลหะพลัลาเดียมในตลาดโลก, 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะหวา่งธนาคารของสหรัฐฯ , อตัราดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐฯ 

และอตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัสหรัฐ อายุ 6 เดือน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคา

ทองคาํในตลาดโลก 

คําสําคัญ: ราคาทองคาํ, ปัจจยัเศรษฐกิจ 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was 1. To determine the relationship between 

world index group and gold spot price. 2. To determine the relationship between 

commodity group and gold spot price. 3. To determine the relationship between 

interest and return rate to gold spot price. 4. To determine the relationship between 

exchange rate group and gold spot price. 5. To determine the relationship between 

inflation rate and gold spot price. 

 Factors considered are 1. World Index Group are Dowjones industry Index, 

S&P500, DAX Index, FTSE100  Index, HANGSENG Index, NIKKEI Index, FSSTI 

Index and TWSE Index 2. Commodity Group are Silver spot, Nymex Crude oil, 

Platinum spot and Palladium spot 3. Interest rate and Return are Federal Fund Rate, 

Discount Rate, T-Bill 3 month and T-Bill 6 month 4. Inflation Rate 5. Exchange 

Rate are EUR/USD and USD/JPY. Combined total of 19 variables. Using secondary 

data on a day basis since January 2550 until May 2555 Total time 1412 days. 

The results showed that 

1. Dowjones Industry Index, FSSTI Index, Silver Spot and Nymex Crude 

Oil relationship in the direction gold spot price 98.6 percent confidence. 

2. S&P500, DAX Index, FTSE100  Index, HANGSENG Index, TWSE 

Index, Platinum Spot, T-Bill 3 month, Inflation, EUR/USD and USD/JPY 

relationship in the opposite direction gold spot price 98.6 percent confidence. 

3. NIKKEI Index, Palladium Spot, Federal Fund Rate, Discount Rate and 

T-Bill 6 month no relationship in the gold spot price 

KEY WORD: GOLD SPOT, ECONOMIC FACTORS 

บทนํา 

ในปัจจุบนันั้นราคาทองคาํมีความผนัผวนมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากมีการเขา้มาหา

ผลประโยชน์จากการเก็งกาํไรจากส่วนต่างของราคาทองคาํมากข้ึน และความกงัวลใน
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ปัญหาวิกฤติหน้ียุโรปท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ท่ีตอ้งมีการออกมาตรการต่างๆเพื่อแกไ้ข

ปัญหาหน้ียโุรป ทาํใหก้ารคาดการณ์ราคาทองคาํนั้นทาํไดย้ากยิง่ข้ึน ความผนัผวนของ

ราคาทองคาํนั้นทาํให้นักวิเคราะห์ออกมาให้ความเห็น หรือคาดการณ์ราคาทองคาํ

ออกมาไม่เหมือนกนั เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของราคาทองคาํจะเปล่ียนแปลงตาม

แรงผลกัดนัของตลาด (ความตอ้งการซ้ือ และความตอ้งการขาย) รวมไปถึงขอ้มูล

ข่าวสารต่างๆท่ีทาํใหเ้กิดความไม่สมบูรณ์ของตลาด ทาํให้บ่อยคร้ังท่ีนกัวิเคราะห์จะมี

ความเห็นท่ีไม่ตรงกนั แต่ในปัจจุบนันั้นมีเคร่ืองมือในการเก็งกาํไรจากราคาทองคาํ

เพิ่มข้ึน ซ่ึงเราสามารถทาํกาํไรได้เม่ือราคาทองคาํปรับตวัเพิ่มข้ึน และก็สามารถทาํ

กาํไรไดเ้ม่ือราคาทองคาํปรับตวัลดลง เช่น การทาํกาํไรในสัญญา Gold Future เป็นตน้ 

ถึงแม้จะมีเคร่ืองมือท่ีหลากหลายมากข้ึนแต่การคาดการณ์ราคาทองคาํก็มกัจะเกิด

ความผดิพลาดไดง่้าย โดยเฉพาะในระยะสั้น 

ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อราคาทองคาํในตลาดโลก เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัท่ีกาํหนดการเคล่ือนไหวของราคา

ทองคาํในตลาดโลก ซ่ึงบางปัจจยันั้นในอดีตอาจเคยมีความสัมพนัธ์กบัราคาทองคาํ 

แต่ในปัจจุบนัอาจไม่เป็นเช่นนั้นแลว้ก็ได ้เน่ืองจากราคาทองคาํในปัจจุบนัมีการเขา้มา

เก็งกาํไรในทองคาํโดยใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึนทาํให้ความผนัผวนของ

ราคายอ่มเกิดข้ึนไดม้าก และงานวจิยัน้ียงัเอ้ือประโยชน์ใหห้น่วยงานต่างๆ สามารถนาํ

ขอ้มูลจากการศึกษาในคร้ังน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายต่างๆเพื่อ

พฒันาอุตสาหกรรมทองคาํภายในประเทศของผูป้ระกอบการเพื่อใช้ในการวางแผน 

และพิจารณาประกอบการตดัสินใจลงทุนในทองคาํไดอี้กดว้ย 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรในกลุ่มดชันีราคาหุ้น (World 

Index) กบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot)  

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรในกลุ่มกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ ์

(Commodity) กบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรในกลุ่มอตัราดอกเบ้ียและอตัรา

ผลตอบแทน (Interest rate and Return) กบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 
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4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มอัตราแลกเปล่ียน 

(Exchange Rate)กบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 

5. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราเงินเฟ้อ (Inflation) กบัราคาทองคาํ

ในตลาดโลก (Gold Spot) 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ใช้ในการวางแผน และกาํหนดนโยบายในการลงทุนของภาครัฐ และ

เอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมทองคาํ รวมทั้งผูป้ระกอบการคา้ทองคาํ 

2. ใชเ้ป็นแหล่งความรู้ใหก้บัผูท่ี้เร่ิมตน้สนใจลงทุนในทองคาํ 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ตวัแปรในกลุ่มดชันีราคาหุ้น (World Index) ท่ีประกอบดว้ยทวีปอเมริกา 

(America Index), ทวีปยุโรป (Europe Index) และทวีปเอเชีย (Asia Index) แปรผนัใน

ทิศทางตรงขา้มกบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 

2. ตวัแปรในกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ์ (Commodity) ท่ีประกอบดว้ย กลุ่มโลหะ 

และพลงังานแปรผนัในทิศทางเดียวกบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 

3. ตวัแปรในกลุ่มอตัราดอกเบ้ีย และอตัราผลตอบแทน (Interest rate and 

Return) ท่ีประกอบด้วย อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ระหว่างธนาคารของสหรัฐฯ (Federal 

Fund Rate), อตัราดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐฯ (Discount Rate) และอตัรา

ผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัสหรัฐ (T-Bill) อายุ 3 และ6 เดือน แปรผนัในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 

4. ตวัแปรในกลุ่มอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate) ท่ีประกอบดว้ย อตัรา

แลกเปล่ียนยูโรต่อดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) และอตัราแลกเปล่ียนดอลลาร์สหรัฐ

ต่อเยน (USD/JPY) แปรผนัในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold 

Spot) 

5. ตวัแปรอตัราเงินเฟ้อ (Inflation) ท่ีประกอบดว้ย อตัราเงินเฟ้อในประเทศ

สหรัฐอเมริกา แปรผนัในทิศทางเดียวกบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 
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กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

  

 

 

         

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มดชันีราคาหุ้น (World Index) 

ดชันีราคาหุน้ดาวโจนส์ (Dowjones Industry Index) 

ดชันีราคาหุน้S&P (S&P500 Index) 

ดชันีของตลาดหุน้ประเทศเยอรมนี (DAX Index)  

ดชันีตลาดหุน้ประเทศองักฤษ (FTSE100  Index) 

ดชันีของตลาดหุน้ฮ่องกง (HANGSENG Index) 

ดชันีของตลาดหุน้ประเทศญ่ีปุ่น (NIKKEI Index) 

ดชันีของตลาดหุน้สาธารณรัฐสิงคโปร์ (FSSTI Index) 

ดชันีของตลาดหุน้สาธารณรัฐไตห้วนั (TWSE Index) 

 
 
กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) 

ราคาแร่โลหะเงินในตลาดโลก (Silver Spot) 

ราคาแร่โลหะแพลทินมัในตลาดโลก (Platinum Spot) 

ราคาแร่โลหะพลัลาเดียมในตลาดโลก (Palladium Spot) 

ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (Nymex Crude Oil) 

 

 

กลุ่มอตัราแลกเปลีย่น (Exchange Rate) 

อตัราแลกเปล่ียนยโูรต่อดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) 

อตัราแลกเปล่ียนเยนต่อดอลลาร์สหรัฐ (JPY/USD) 

 

 

 

 

กลุ่มอตัราดอกเบีย้และอตัราผลตอบแทน(Interest rate and Return) 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะหวา่งธนาคารของสหรัฐฯ (Federal Fund Rate) 

อตัราดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐฯ (Discount Rate) 

อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัสหรัฐ (T-Bill) อาย ุ3 และ6 เดือน 

อตัราเงนิเฟ้อ (Inflation)  

อตัราเงินเฟ้อในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ร า ค า ท อ ง คํ า ใ น ต ล า ด โ ล ก 

  



382 
 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบบัที่ 2(เมษายน –มิถนุายน 2556) 

 

แนวคิด 

ประพนัธ์ เศวตนันทน์ (2537) ทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคล่องของ 

จอห์น เอ็ม. เคนส์ (John M. Keynes) ซ่ึงอธิบายวา่อตัราดอกเบ้ียดุลยภาพในตลาดนั้น

ถูกกาํหนดข้ึนจากเส้นความตอ้งการถือเงิน (Demand for Money) ตดักบัเส้นอุปทาน

ของเงิน (Supply of Money) ในดา้นความตอ้งการถือเงินนั้นเคนส์แบ่งอุปสงคข์องเงิน 

หรือความตอ้งการถือเงินออกเป็น 3 ประเภทดว้ยกนั ไดแ้ก่ ความตอ้งการถือเงินเพื่อ

จบัจ่ายใช้สอย (Transaction Demand), ความต้องการถือเงินไวใ้ช้ในยามฉุกเฉิน 

(Precautionary Demand), ความตอ้งการถือเงินไวเ้พื่อเก็งกาํไร (Speculative Demand) 

ขวญั ใจจนัทร์สุวรรณ (2553) Tobin อธิบายว่า ในการพิจารณาตดัสินใจ

เก่ียวกบัรูปแบบในการเลือกหลกัทรัพย ์และความมัง่คัง่ของประชาชน ในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น เงินสด พนัธบตัรรัฐบาล บา้น ทอง เป็นตน้ สินทรัพยต่์างๆเหล่าน้ีต่างก็มี

คุณสมบติัเฉพาะตวัในเร่ืองของความปลอดภยัในการถือ หรือความเส่ียง ตลอดจน

ผลตอบแทนท่ีดึงดูดใจให้ประชาชนมาถือสินทรัพยแ์ต่ละชนิดนั้น ต่างก็มีตลาดของ

ตนเอง คือ มีอุปสงค ์และอุปทานของสินทรัพย ์ซ่ึงเราจะเห็นวา่ความตอ้งการ หรืออุป

สงค์ในการถือสินทรัพยข์องประชาชนจะกาํหนดจากคุณลกัษณะของสินทรัพย ์และ

ทฤษฎีการถือสินทรัพยน์ั้นๆ 

อภิชาต มงคลเกษตร (2551) ราคาทองคาํในเมืองไทย มีความสัมพนัธ์กับ

ราคาทองคาํในตลาดโลกในทิศทางเดียวกนั สําหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการปรับตวัของ

ราคาทองคาํในตลาดโลก ไดแ้ก่ รายไดป้ระชาชาติของโลก ดชันีราคาผูบ้ริโภคของ

โลก ดชันีหลกัทรัพยด์าวโจนส์ ดชันีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และราคานํ้ ามนัดิบใน

ตลาดโลก ปัจจยัดงักล่าวมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาทองคาํในตลาดโลก และจะ

กระทบต่อเน่ืองถึงราคาทองคาํในประเทศไทย ราคาทองคาํโลกจึงมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนั (+) กบัราคาทองคาํในประเทศไทย 

Chewy, http://www.oknation.net/blog/print.php?id=200701 ทฤษฎีเกมเป็น

แนวทาง หรือทฤษฎีท่ีใชใ้นการเจรจาต่อรองท่ีมีการศึกษา และนาํไปใชก้นัในวงกวา้ง 

ความจริงแลว้ ทฤษฎีเกม (Game Theory) นั้นเป็นทฤษฎีท่ีมีการใชก้นัในวงการต่างๆ 

ไม่วา่จะเป็นในทางรัฐศาสตร์ ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเจรจาต่อรอง ทฤษฎี

http://www.oknation.net/blog/puridej
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=200701
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เกมสามารถท่ีจะใชใ้นการวเิคราะห์ และพยากรณ์พฤติกรรมของคู่เจรจาหรือในกรณีท่ี

เป็นการเจรจาทางการทูตนั้ นก็สามารถท่ีจะพยากรณ์ถึงผลการเจรจาท่ีจะเกิดข้ึน 

ในทางวิชารัฐศาสตร์นั้ นทฤษฎีเกมก็เคยถูกหยิบยกมาอธิบายในเร่ืองเก่ียวกับ

พฤติกรรมของประเทศต่างๆในโลกยุคสงครามเยน็อนัเป็นโลกซ่ึงมีการแบ่งระบบ

การเมืองออกเป็น 2 ขั้ว หรือทางวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีเกมได้ถูกนําไปใช้เป็น

เคร่ืองมือในการศึกษาพฤติกรรมกลยทุธ์ (Strategic behavior) 

กิติวจัน์ ตุลสงวน (2552) แนวคิดในเร่ืองจิตวิทยามวลชนมาจากแนวคิดท่ีว่า 

การวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมอารมณ์ของมวลชนในอนาคต และการพิจารณาถึงระดบั

ของการมองโลกในแง่ดีของมวลชน จะสามารถทาํให้เราเลือกโอกาสในการลงทุนได ้

แนวคิดน้ีเช่ือว่าการตดัสินใจลงทุนของนักลงทุนไม่ไดม้าจากหลกัเหตุ และผลของ

การซ้ือขายหลกัทรัพย ์แต่เกิดข้ึนจากการมองโลกในแง่ดี และแง่ร้ายของนกัลงทุน ถา้

นกัลงทุนมองโลกในแง่ดีเกินไปจนควบคุมไม่ได ้ก็จะนาํไปสู่ความบา้คลัง่ และทาํให้

นกัลงทุนใชอ้ารมณ์ในการลงทุนมากกวา่การใชเ้หตุผล 

สุรชัย ไชยรังสินันท์, หนังสือ ทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค การ

วเิคราะห์ทางดา้นเทคนิค เป็นวิธีการศึกษาพฤติกรรมของราคาหุ้น โดยอาศยัรูปกราฟ

เพื่อจุดประสงค์ในการคาดการณ์แนวโน้มของราคาในอนาคต นักวิเคราะห์ทาง

เทคนิคจะศึกษาพฤติกรรมของหุ้นจากราคา และปริมาณการซ้ือขาย (หรือมูลค่าการ

ซ้ือขาย) 

วีรกร พิทยานนท์ (2553) วิธีหน่ึงท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 

หรือคุณลกัษณะของขอ้มูล 2 ประเภท และจะนาํผลของความสัมพนัธ์ท่ีไดจ้ากการ

วิเคราะห์น้ีไปใช้พยากรณ์ตวัแปรหรือคุณลกัษณะของขอ้มูลได ้ในการวิเคราะห์เชิง

ถดถอยนั้ นจะมีการจําแนกตัวแปรท่ีจะศึกษาเป็น 2 ประเภท คือ ตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) และ ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรในการศึกษาน้ี  คือ กลุ่มดชันีราคาหุ้น (World Index), กลุ่มสินคา้

โภคภณัฑ์ (Commodity), กลุ่มอตัราดอกเบ้ีย และอตัราผลตอบแทน(Interest rate and 

Return), อตัราเงินเฟ้อ (Inflation) และกลุ่มอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate)โดย
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กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจะใช้ขอ้มูลเป็นรายวนัโดยใช้ระยะเวลาในช่วงเดือนมกราคม 

พ.ศ. 2550 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 รวมเป็นระยะเวลา 1,412 วนั 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาทองคําในตลาดโลก โดยการหาค่า

ความสัมพนัธ์นั้นจะใช้วิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) 

โดยใชก้ารพยากรณ์ท่ีมีตวัแปรอิสระหลายๆ ตวั โดยมีแบบจาํลองดงัต่อไปน้ี 

XGOLD = a + b1XDJ + b2XSP + b3XDAX + b4XFTSE + b5XHS + b6XNK + b7XFSSTI + 

b8XTW + b9XSV + b10XOIL + b11XPT + b12XPD + b13XFED + b14XDR + b15XT3 + b16XT6 

+ b17XINF + b18XEUR + b19XJPY 

สรุปผลการวจัิย 

จากตวัแปรอิสระทั้งหมด 19 ตวั มีตวัแปรอิสระเพียง 14 ตวัท่ีมีผลกระทบต่อ

การเปล่ียนแปลงของราคาทองคาํในตลาดโลก ไดแ้ก่ ดชันีราคาหุ้นดาวโจนส์ (XDJ), 

ดชันี S&P500 (XSP), ดชันีของตลาดหุ้นประเทศเยอรมนี (XDAX), ดชันีตลาดหุ้น

ประเทศองักฤษ (XFTSE), ดชันีของตลาดหุ้นฮ่องกง (XHS), ดชันีของตลาดหุ้น

สาธารณรัฐสิงคโปร์ (XFSSTI), ดชันีของตลาดหุ้นสาธารณรัฐไตห้วนั (XTW), ราคาแร่

โลหะเงินในตลาดโลก (XSV), ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (XOIL), ราคาแร่โลหะ

แพลทินมัในตลาดโลก (XPT), อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัสหรัฐ อายุ 3 เดือน 

(XT3), อตัราเงินเฟ้อในประเทศสหรัฐอเมริกา (XINF), อตัราแลกเปล่ียนยโูรต่อดอลลาร์

สหรัฐ (XEUR) และอตัราแลกเปล่ียนดอลลาร์สหรัฐต่อเยน (XJPY)  

โดยมีค่า R2 มีค่าเท่ากบั 0.986 แสดงว่าตวัแปรเหล่าน้ีสามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงของราคาทองคาํในตลาดโลกคิดเป็นร้อยละ 98.6 โดยสมมติให้ปัจจยั

อ่ืนๆคงท่ี ส่วนอีกร้อยละ 1.4 เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมาจากตัวแปรอิสระอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากตวัแปรอิสระดงักล่าว และหลงัจากปรับค่า R2 เป็น Adjusted R2 แลว้ ค่า 

R2 ยงัคงเดิม แสดงวา่ ตวัแปรอิสระเหล่าน้ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคา

ทองคาํไดร้้อยละ 98.6 ส่วนอีกร้อยละ 1.4 เกิดจากอิทธิพลอ่ืนๆภายนอกสมการ และ

นาํตวัแปรทั้งหมดมาทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 
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สมมติฐานข้อที่ 1 ตวัแปรในกลุ่มดชันีราคาหุ้น (World Index) แปรผนัในทิศ

ทางตรงขา้ม กบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 

ตวัแปรในกลุ่มดชันีราคาหุ้น (World Index) มีตวัแปรทั้งหมด 8 ตวั พบวา่ มี

ตวัแปรเพียง 5 ตวัท่ีเป็นไปตามสมมุติฐาน คือ ดชันี S&P500, ดชันีของตลาดหุ้น

ประเทศเยอรมนี (DAX Index), ดชันีของตลาดหุ้นฮ่องกง (HANGSENG Index), 

ดชันีตลาดหุ้นประเทศองักฤษ (FTSE100  Index) และดชันีของตลาดหุ้นสาธารณรัฐ

ไต้หวนั (TWSE Index) โดยแปรผนัในทิศทางตรงกันขา้มกับราคาทองคาํใน

ตลาดโลก (Gold Spot) ส่วนตวัแปรท่ีเหลืออีก 3 ตวั ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน โดยมี

ตวัแปร 2 ตวัท่ีแปรผนัในทิศทางเดียวกบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) คือ 

ดัชนีราคาหุ้นดาวโจนส์ (Dowjones Industry Index) และดัชนีของตลาดหุ้น

สาธารณรัฐสิงคโปร์ (FSSTI Index) และมีตวัแปร 1 ตวัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคา

ทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) คือ ดชันีของตลาดหุ้นประเทศญ่ีปุ่น (NIKKEI 

Index) 

สมมติฐานข้อที่ 2 ตวัแปรในกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ์ (Commodity) แปรผนัใน

ทิศทางเดียวกบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 

กลุ่มสินคา้โภคภณัฑ์ (Commodity) มีตวัแปรทั้งหมด 4 ตวั พบว่า มีตวัแปร

เพียง 2 ตวัท่ีเป็นไปตามสมมุติฐาน คือ ราคาแร่โลหะเงินในตลาดโลก (Silver Spot) 

และราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก (Nymex Crude Oil) โดยแปรผนัในทิศทางเดียวกบั

ราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) ส่วนตวัแปรท่ีเหลืออีก 2 ตวั ไม่เป็นไปตาม

สมมุติฐาน โดยมีตวัแปร 1 ตวัท่ีแปรผนัในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาทองคาํใน

ตลาดโลก (Gold Spot) คือ ราคาแร่โลหะแพลทินมัในตลาดโลก (Platinum Spot) และ

มีตวัแปร 1 ตวัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) คือ ราคา

แร่โลหะพลัลาเดียมในตลาดโลก (Palladium Spot) 

สมมติฐานข้อที่ 3 ตัวแปรในกลุ่มอตัราดอกเบ้ียและอตัราผลตอบแทน 

(Interest rate and Return) แปรผนัในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาทองคาํในตลาดโลก 

(Gold Spot) 
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 กลุ่มอตัราดอกเบ้ียและอตัราผลตอบแทน (Interest rate and Return) มีตวัแปร

ทั้ งหมด 4 ตัว พบว่า มีตัวแปรเพียง 1 ตัว ท่ีเป็นไปตามสมมุติฐาน คือ อัตรา

ผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัสหรัฐ (T-Bill) อายุ 3 เดือน โดยแปรผนัในทิศทางตรงกนั

ขา้มกบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) ส่วนตวัแปรท่ีเหลืออีก 3 ตวั ไม่เป็นไป

ตามสมมุติฐาน คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะหวา่งธนาคารของสหรัฐฯ (Federal Fund 

Rate) อตัราดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐฯ (Discount Rate) และอตัราผลตอบแทน

ของตัว๋เงินคลงัสหรัฐ (T-Bill) อายุ 6 เดือน โดยตวัแปรทั้ง 3 ตวัไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 

สมมติฐานข้อที่ 4 ตวัแปรในกลุ่มอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate) แปรผนั

ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 

 ตวัแปรในกลุ่มอตัราแลกเปล่ียน  (Exchange Rate)  มีตวัแปรทั้งหมด 2 ตวั 

พบว่า ตวัแปรทั้ง 2 ตวัเป็นไปตามสมมุติฐาน คือ อตัราแลกเปล่ียนยูโรต่อดอลลาร์

สหรัฐ (EUR/USD) และอตัราแลกเปล่ียนดอลลาร์สหรัฐต่อเยน (USD/JPY) โดยแปร

ผนัในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 

สมมติฐานข้อที่ 5 ตวัแปรอตัราเงินเฟ้อ (Inflation) แปรผนัในทิศทางเดียวกบั

ราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 

อตัราเงินเฟ้อ (Inflation) พบวา่ ตวัแปรน้ีไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน โดยอตัรา

เงินเฟ้อในประเทศสหรัฐอเมริกา (Inflation) แปรผนัในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคา

ทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) 

อภิปรายผลการวจัิย 

ผลงานท่ีสําคญัท่ีคน้พบ คือ ดชันีราคาหุ้นดาวโจนส์ (Dowjones Industry 

Index) มีผลกระทบต่อราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบั ทฤษฎี และหลกัความเป็นจริง เพราะในช่วงท่ีผา่นมาราคาทองคาํ และ

ดชันีหุ้นดาวโจนส์ ตอบสนองต่อมาตรการของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) เป็นอยา่ง

มาก โดยนกัลงทุนมกัจะคาดหวงัมาตรการอดัฉีดเมด็เงินเขา้สู่ระบบ หรือท่ีเรียกวา่ QE 

เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ แต่ในทางกลบักนัมาตรการน้ีก็จะส่งผลต่อค่าเงิน US ท่ีจะอ่อน
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ค่าลง รวมไปถึงอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึน ดงันั้นการใช้มาตรการต่างๆเหล่าน้ี จึงส่งผล

ทางบวกต่อดชันีดาวโจนส์ และทองคาํให้มีทิศทางเดียวกนั และเม่ือไม่มีมาตรการ

เหล่าน้ีออกมาก็จะส่งผลทางลบต่อทั้งสองตวัแปรเช่นกนั 

ผลงานท่ีสําคญัท่ีค้นพบอีกอนั คืออตัราเงินเฟ้อในประเทศสหรัฐอเมริกา 

(Inflation) มีความสัมพนัธ์กบัราคาทองคาํในตลาดโลก (Gold Spot) ในทิศทางตรงกนั

ขา้ม ซ่ึงไม่ตรงตาม ทฤษฎี และหลกัความเป็นจริงท่ี ทองคาํนั้นมกัเป็นสินทรัพยท่ี์ใช้

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราเงินเฟ้อ โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยั ดงัน้ี 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Levin and Wright (2006) ท่ีกล่าววา่ ราคาทองคาํมี

ความสอดคลอ้งกบัอตัราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาในระยะยาว อตัราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มข้ึน 

1% จะทาํให้ราคาทองคาํเพิ่มข้ึน 1% ดว้ยเช่นกนั ราคาทองคาํในระยะสั้นซ่ึงเป็นส่วน

ท่ีเบ่ียงเบนไปจากแนวโนม้ทองคาํในระยะยาวเป็นผลมาจากอุปสงค ์และอุปทานของ

ทองคาํในตลาดโลก 

สอดคล้องกบังานวิจยัของ อุทยัวรรณ จริงจิตร (2536) ท่ีกล่าวถึงหลกัของ  

Law of Demand ท่ีวา่ “ถา้ราคาสินคา้หรือบริการใดๆเพิ่มข้ึน ความตอ้งการซ้ือสินคา้ 

และบริการนั้นจะน้อยลง ในทางตรงกันขา้ม ถ้าราคาสินคา้หรือบริการใดๆลดลง 

ความตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการจะเพิ่มข้ึน”  ซ่ึงกฎของอุปสงคจ์ะเป็นจริงได ้ก็ตอ้ง

อยู่ภายใต้ข้อสมมติฐานท่ีว่า ปัจจัยอ่ืนๆย ังคงท่ีเหมือนเดิม จากเหตุผลน้ีทําให้

ความสัมพนัธ์ของอัตราเงินเฟ้อกับราคาทองคาํในตลาดโลก มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม 

และสอดคล้องกบังานวิจยัของ สุภาพ เอ่ียมวนานนทชัย (2546) ท่ีกล่าวว่า 

“ในระยะสั้นทองคาํไม่มีคุณสมบติั ในการเป็นสินทรัพยป้์องกนัความเส่ียงจากเงินเฟ้อ 

(Hedge Against Inflation) แต่ในระยะยาวทองคาํเป็นสินทรัพยป้์องกนัความเส่ียงจาก

เงินเฟ้อ (Hedge Against Inflation)” ซ่ึงงานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัท่ีใชข้อ้มูลในระยะสั้น 

คือ ขอ้มูลรายวนั 

ขอ้เสนอแนะสําหรับผูท่ี้จะทาํวิจยัคร้ังต่อไป ควรกาํหนดช่วงเวลาของขอ้มูล

ให้เหมาะสม เพราะบางคร้ังวิกฤติเศรษฐกิจ และภยัธรรมชาติต่างๆอาจส่งผลต่อตวั

แปรนั้นๆใหค้ลาดเคล่ือนไดเ้ช่นกนั 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจ่ะนําผลวจัิยไปใช้ 

1. ความยากในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพราะตัวแปรแต่ละตัวมาจาก

แหล่งข้อมูลท่ีแตกต่างกัน มีช่วงเวลาเปิดปิดตลาดท่ีแตกต่างกัน ทาํให้การลําดับ

ช่วงเวลาของขอ้มูลใหต้รงกนัทาํไดย้าก ขอ้มูลบางส่วนจึงอาจมีความคลาดเคล่ือนได ้

 2. เน่ืองจากในปัจจุบันมีการนําทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค 

(Technical Analysis) มาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ทาํให้เกิดการเก็งกาํไรในระยะสั้นมาก

ข้ึน ราคาทองคาํจึงมีความผนัผวนในระหว่างวนัมากข้ึน จึงมีความยากต่อการท่ีจะนาํ

ความสัมพันธ์เหล่าน้ีมีสรุปทิศทางของราคาทองคํา จึงควรใช้เคร่ืองมืออ่ืนๆมา

ประกอบการตดัสินใจเพิ่มเติม เช่น Technical Analysis 

3. ในปัจจุบนัเป็นยุคของขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งต่อกนัรวดเร็ว ทาํให้ในหลายๆ

คร้ังการใช้ขอ้มูลในระดบัรายวนัอาจเกิดความผนัผวนได้ง่าย เช่น กระแสข่าวลือ

ระหวา่งวนัท่ีส่งผลต่อ Demand และSupply ของตลาด 

 ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจ่ะทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. สําหรับผูท่ี้ศึกษาคร้ังต่อไป เม่ือกาํหนดกรอบแนวคิดเรียบร้อยแลว้ ควร

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรก่อน ก่อนท่ีจะทาํในส่วนอ่ืนๆ เพราะความสัมพนัธ์

ของตวัแปรในอดีตย่อมเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา เราจะใช้งานวิจยัเก่าๆมาสรุป

ความสัมพนัธ์นั้นๆไม่ได ้และจะช่วยประหยดัเวลาในการทาํวจิยัไดม้ากอีกดว้ย 

2. ควรกาํหนดช่วงเวลาของขอ้มูลใหเ้หมาะสม เพราะบางคร้ังวิกฤติเศรษฐกิจ 

และภยัธรรมชาติต่างๆอาจส่งผลต่อตวัแปรนั้นๆใหค้ลาดเคล่ือนไดเ้ช่นกนั 

3. การทาํงานวิจยัมีขอ้จาํกดัมากมาย ทาํให้การจะนาํตวัแปรใหม่ๆมาใช้

กระทาํไดย้าก งานวจิยัท่ีออกมาจึงมีเน้ือหาท่ีไม่แตกต่างกบังานวจิยัอ่ืนๆมากนกั 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกจิกบัดัชนีหลกัทรัพย์                                 

หมวดธนาคารพาณชิย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC FACTORS  

AND THE BANK INDEX OF THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 

สมชนก วนัพฤหสั1    ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารโดยตรง ท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหุ้นหมวด

ธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหุ้นหมวด

ธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 3.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหุ้นหมวด

ธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูลเป็นรายเดือน 

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ มกราคม 2550 ถึง ธันวาคม 2554 เป็นระยะเวลา 60 เดือน 

นาํมาวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Regression 

Model and Analysis) และประมาณค่าดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares OLS) 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ 1.ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารโดยตรง 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัดชันี

ราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหว่างธนาคาร             

มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดธนาคาร

พาณิชย ์ 2.ปัจจยัทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ดชันีราคาผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์            

ไ ป ใ น ทิ ศ ท า ง เ ดี ย ว กัน กับ ดัช นี ร า ค า ห ลัก ท รั พ ย์ห ม ว ด ธ น า ค า ร พ า ณิ ช ย ์                              

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ส่วนอตัราเงินเฟ้อ  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และอตัรา              

เงินปันผลตอบแทนตามตลาด มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคา

หลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์และ3.ปัจจยัทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ดชันี

ราคาหุน้อุตสาหกรรมดาวโจนส์ และดชันีนํ้ ามนัเบนซิน (ตลาดโลก) มีความสัมพนัธ์

ไปในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ส่วนดชันีนํ้ ามนั

ดีเซล (ตลาดโลก) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพย์

หมวดธนาคารพาณิชย ์ 

คําสําคัญ: ดชันีราคาหุ้นหมวดธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารโดยตรง, ปัจจยัทางเศรษฐกิจภายในประเทศ, ปัจจยัทาง

เศรษฐกิจภายนอกประเทศ 

ABSTRACT 

The Thesis investigated 1.the relationship between factors associated with 

the bank directly and the bank index of the stock exchange of Thailand. 2.the 

relationship between economic factors domestic and the bank index of the stock 

exchange of Thailand. 3. the relationship between international economic factors 

and the bank index of the stock exchange of Thailand . The study instrument 

consisted of monthly time series data between January 2007 and December 2011 for 

a period of 60 months. The study were analyzed using the multiple regression model 

and the ordinary least squares : OLS Method. 

Inconclusion, 1.factors associated with the bank directly ; 12-month fixed 

deposit rate (FIX12) have positive influence on the bank index of the stock 

exchange of Thailand whlile the interbank rates (INTER) have negative impact 

2.economic factors domestic ; consumer price index (CPI) have positive influence 

on the bank index of the stock exchange of Thailand while inflation rate (INF), the 

baht/dollar exchange rate (FX),market dividend yield per market (DY) have 

negative impact and 3.international economic factors ; Dow Jones industrial index 
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(DJIA), benzene oil index (BEN) have positive influence on the bank index of the 

stock exchange of Thailand while diesel oil index have negative impact. 

KEY WORDS: BANK INDEX OF THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND, 

FACTORS ASSOCIATED WITH THE BANK DIRECTLY, ECONOMIC 

FACTORS DOMESTIC, INTERNATIONAL FACTORS DOMESTIC 

บทนํา 

ปัจจุบนัการออมไดข้ยายออกไปเป็นการลงทุนในรูปการฝากเงินไวก้บัธนาคาร

พาณิชยห์รือสถาบนัการเงินอ่ืน ในขณะท่ีการระดมทุนส่วนใหญ่ก็ยงัจาํกดัอยู่ท่ีการกู้

เงินจากสถาบนัการเงิน โดยสถาบนัการเงินใชเ้งินทุนท่ีระดมไดจ้ากเงินฝาก ปล่อยให้ผู ้

ท่ีตอ้งการระดมทุนกูเ้งินไปอีกต่อหน่ึง ต่อมาเม่ือประเทศไทยมีการพฒันามากข้ึน มีการ

เปิดเสรีทางการเงิน เศรษฐกิจขยายตวั รูปแบบการออม การลงทุน และการระดมทุนก็

เร่ิมเปล่ียนไปให้ทนัสมยั มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับเง่ือนไขใหม่ของระบบ

เศรษฐกิจดียิ่งข้ึน เป็นการออม การลงทุน และการระดมทุนผ่านตลาดการเงิน โดยมี

สินทรัพยท์างการเงินเป็นเคร่ืองมือ  

กิจการธนาคารพาณิชยเ์ป็นแหล่งระดมเงินออมแหล่งใหญ่ของประเทศ  เป็น

สถาบนัการเงินท่ีเก่าแก่และไดรั้บความเช่ือถือมานาน  มีความมัน่คงปลอดภยัจึงไดรั้บ

ความนิยมจากประชาชนในการนาํเงินเขา้มาฝาก โดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 70 ของ

ยอดเงินฝากในทุกสถาบนัการเงิน  และธนาคารพาณิชยก์็ยงัเป็นแหล่งท่ีมีทรัพยสิ์น

มากท่ีสุดเม่ือเทียบสถาบนัการเงินอ่ืน ธนาคารพาณิชยเ์ป็นแหล่งให้กูย้ืมแหล่งใหญ่

ท่ีสุดของประเทศ  เป็นแหล่งท่ีให้กู้ยืมแก่ประชาชน  หน่วยธุรกิจ  และหน่วย

เศรษฐกิจอ่ืน ๆ ไดม้ากท่ีสุดประมาณร้อยละ  70  ของเงินให้กู้ยืมทั้งหมด  ธนาคาร

พาณิชยจึ์งเหมือนกิจการทัว่ไปท่ีมุ่งแสวงหากาํไรสูงสุดเหมือนธุรกิจอ่ืน ๆ ส่ิงจูงใจท่ี

สําคญัของการลงทุนในการดาํเนินกิจการของธนาคารก็คือกาํไร ดงันั้น ธนาคารจึง

ตอ้งแสวงหาแนวทางในการถือครองสินทรัพยแ์ละหน้ีสินเพื่อให้ไดม้าซ่ึงในสัดส่วน

ท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Bank seek an optimal of assets and liabilities) เพื่อผสมผสาน    

ความขดัแยง้ของเป้าหมายระหวา่งความปลอดภยักบัผลตอบแทน 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารโดยตรง ท่ีมี

อิทธิพลต่อดชันีราคาหุน้หมวดธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ท่ีมี

อิทธิพลต่อดชันีราคาหุน้หมวดธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ท่ีมี

อิทธิพลต่อดชันีราคาหุน้หมวดธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับนักลงทุนให้สามารถวิเคราะห์ พิจารณาตดัสินใจ

ลงทุนในหลกัทรัพยข์องหมวดธนาคารพาณิชยไ์ดอ้ย่ามีประสิทธิภาพสูงสุดบนขอ้มูล            

ท่ีถูกตอ้งและบนพื้นฐานขอ้เท็จจริง  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุน ทาํให้ผูล้งทุน

สามารถลงทุนไดรั้บอตัราผลตอบแทนไดอ้ยา่งท่ีคาดหวงัไวต่้อไป 

สมมติฐานของการศึกษา 

 1. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารโดยตรง 

 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน มี

ความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยใ์นทิศทางเดียวกนั 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร สัดส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากของ

ธนาคารพาณิชย ์ มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์หมวดธนาคารพาณิชยใ์น

ทิศทางตรงกนัขา้ม 

2. ปัจจยัทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ มีความสัมพนัธ์

กบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยใ์นทิศทางเดียวกนั 

อตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา อตัราเงิน                      

ปันผลตอบแทนตามตลาด มีความสัมพนัธ์กับดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคาร

พาณิชยใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม 
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3. ปัจจยัทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศ 

ดัชนีราคาหุ้นอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดัชนีราคาหุ้นนิคเคอิ  ดัชนีนํ้ ามัน               

ในตลาด NYMEX  มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์           

ในทิศทางเดียวกนั 

ดชันีนํ้ามนัดีเซล (ตลาดโลก) ดชันีนํ้ามนัเบนซิน (ตลาดโลก) มีความสัมพนัธ์

กบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม 

ข้ันตอนการศึกษา 

ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ ตวัแปรอิสระ 3 กลุ่ม คือ  

1. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารโดยตรง ได้แก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออม

ทรัพย ์อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหวา่งธนาคาร 

สัดส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์  

2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจภายในประเทศ  ได้แก่  ดัชนีราคาผู ้บริโภค                          

ดชันีผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ  อตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  อตัราเงินปันผลตอบแทนตามตลาด   

3. ปัจจยัทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ได้แก่ ดชันีราคาหุ้นอุตสาหกรรม         

ดาวโจนส์ ดัชนีราคาหุ้นนิคเคอิ  ดัชนีนํ้ ามันในตลาด NYMEX ดัชนีนํ้ ามันดีเซล 

(ตลาดโลก) ดชันีนํ้ามนัเบนซิน (ตลาดโลก)  

โดยจะใชข้อ้มูลรายเดือนในวนัส้ินเดือน ทาํการศึกษาตั้งแต่ มกราคม 2550 ถึง 

ธนัวาคม 2554 เป็นระยะเวลา 60 เดือน นาํมาประมวลผลดว้ยวิธีการทางเศรษฐมิติใน

รูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ย

ท่ีสุด (Ordinary Least Squares OLS)  
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กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ                       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิภายในประเทศ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

ดชันีผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 

อตัราเงินเฟ้อ  

อตัราแลกเปล่ียน (เงินบาทต่อดอลล่าร์  

สหรัฐอเมริกา) 

อตัราเงินปันผลตอบแทนตามตลาด 

 
 

 
 
 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิภายนอกประเทศ 

ดชันีราคาหุน้อุตสาหกรรมดาวโจนส์ 

ดชันีราคาหุน้นิคเคอิ 

ดชันีนํ้ามนัในตลาด NYMEX 

ดชันีนํ้ามนัดีเซล (ตลาดโลก) 

ดชันีนํ้ามนัเบนซิน (ตลาดโลก) 

 

 

 

 

 

ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัธนาคารโดยตรง 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืระหวา่งธนาคาร 

สัดส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ 
 

 
 
 
 

 
 

ดชันีราคา 

หลกัทรัพย ์

หมวด

ธนาคาร

พาณิชย ์
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แนวคิด 

 แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับดัชนีหลักทรัพย์หมวดธนาคารพาณิชย์ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ 

Maxwell J.Fry,1984 (อา้งถึงใน วเรศ อุปปาติก, 2537) ไดเ้สนอในบทความ 

“Saving, Financial Intermediation and Economic Growth in Asia” ไดใ้ชว้ีธีการทาง

เศรษฐมิติ (economic study) ศึกษาเก่ียวกบัตวักบักาํหนด (the determinants) การออม

แห่งชาติ และบทบาทของสถาบนัการเงินจากตวัอย่างของประเทศท่ีกาํลงัพฒันาใน

เอเชีย 14 ประเทศซ่ึงรวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียน (แต่ไม่ไดร้วมบรูไน)ไดช้ี้ให้เห็น

ว่า ถ้าอตัราผลตอบแทนของเงินฝากประเภทฝากประจาํ 12 เดือน เพิ่มข้ึนร้อยละ 1            

ในอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (real rate of interest) จะมีผลทาํให้อตัราการออมเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 0.1 และการลดลงร้อยละ 10  ของประชากรในชนบทต่อสาขาสถาบนัการเงิน

ท่ีรับเงินฝากจะมีผลทาํให้อตัราเงินออมเพิ่มร้อยละ 0.16  ในระหว่างปี ค.ศ. 1961- 

1981 กรณีในประเทศไดท้าํใหอ้ตัราการออมเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.8 

ทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียของคลาสสิก (อา้งถึงในวเรศ อุปปาติก, 2537) อตัรา

ดอกเบ้ียดุลยภาพถูกกาํหนดโดยอุปทานของเงินทุน ได้แก่อุปทานของเงินออมใน

ระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กับอัตราดอกเบ้ียโดยตรง กล่าวคือเม่ืออัตรา

ดอกเบ้ียสูงข้ึน อุปทานของเงินออมจะมากข้ึน และถา้อตัราดอกเบ้ียลดลง อุปทานของ

เงินทุนก็จะลดลง ดังนั้ น เส้นอุปทานของเงินทุนจะทอดข้ึนจากซ้ายไปขวา 

เช่นเดียวกนัอุปทานของสินคา้และบริการอ่ืนๆ และอุปสงคข์องเงินทุน ซ่ึงเป็นความ

ตอ้งการลงทุนของภาคธุรกิจ อุปสงคข์องเงินลงทุนมีความสัมพนัธ์กบัอตัราดอกเบ้ีย

อยา่งผกผนั กล่าวคือถา้อตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน ปริมาณความตอ้งการลงทุนจะลดลง และ

เม่ืออตัราดอกเบ้ียลดลง ปริมาณความตอ้งการลงทุนจะเพิ่มข้ึน  

กรรณิการ์ จะกอ (2552) พบวา่ เม่ืออตัราดอกเบ้ีย เพิ่มข้ึนหรือลดลง จะส่งผล

ให้ดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพิ่มข้ึนหรือลดลง

ไปในทิศทางเดียวกนั 
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กาญจนา ทศันนาวิน (2535) พบว่า อตัรากู้ยืมระหว่างธนาคาร ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค และดชันีราคาหุน้อุตสาหกรรมดาวโจนส์ สามารถช้ีนาํดชันีราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ด ้

อุมาภรณ์ ไทยเจริญ (2548) พบว่า ดัชนีซ้ือขายหุ้นในตลาดดาวโจนส์ มี

อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงการซ้ือขายหุน้ของกลุ่มธนาคารพาณิชย ์

ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาน้ีจะใชข้อ้มูล Time Series Data รายเดือนเป็นขอ้มูลวนัสุดทา้ยของ

เดือน (End Of Period) ระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมกราคม 2550 ถึง เดือนธนัวาคม 2554 

รวมระยะเวลา 60 เดือน โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อทาํการทดสอบ

สมมติฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยได้ค่าสถิติ ดังน้ี ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน t-test F-test R Square Adjusted R Square และ Multiple Regression 

Analysis 

สรุปผลการวจัิย  

จากผลการวเิคราะห์ ตวัแปรอิสระ 3 กลุ่ม รวม 14 ตวั ปรากฏผลดงัน้ี 

1. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารโดยตรง 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหวา่งธนาคาร 

มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ สัดส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากของธนาคาร

พาณิชย ์ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ 

2. ปัจจยัทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา อตัราเงินปันผลตอบแทนตามตลาด มีความสัมพนัธ์กบัดัชนีราคา

หลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์

ดัชนีผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ไม่มีความสัมพนัธ์กับดัชนีราคา

หลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ 

 



402 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบบัที่ 2(เมษายน –มิถนุายน 2556) 

3. ปัจจยัทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศ 

ดชันีราคาหุ้นอุตสาหกรรมดาวโจนส์  ดัชนีนํ้ ามนัดีเซล (ตลาดโลก) ดชันี

นํ้ ามนัเบนซิน (ตลาดโลก)  มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคาร

พาณิชย ์

ดชันีราคาหุ้นนิคเคอิ  ดชันีนํ้ ามนัในตลาด NYMEX ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์

 หลงัจากทาํการ Modified Model โดยตดัตวัแปรอิสระ 5 ตวัท่ีไม่มีนยัสําคญั

ทางสถิติต่อดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยอ์อกจากสมการ ไดแ้ก่ อตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ สัดส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดัชนี

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ  ดชันีราคาหุ้นนิคเคอิ และดชันีนํ้ ามนัในตลาด 

NYMEX สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารโดยตรง 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั

กับดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้

กล่าวคือ เม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือนเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1             

จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยมี์ค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 164.719 และ

หากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันี

ราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยมี์ค่าลดลงร้อยละ 164.719 

อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรง             

กนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้กล่าวคือ เม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหวา่งธนาคารเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 

จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยมี์ค่าลดลงร้อยละ 108.273 และ

หากอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหวา่งธนาคารเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันี

ราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยมี์ค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 108.273 

2. ปัจจยัทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 

ดัชนีราคาผู ้บริโภค มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคา

หลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ เม่ือดชันี
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ราคาผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวด

ธนาคารพาณิชยมี์ค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 31.322 และหากดชันีราคาผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลง

ลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยมี์ค่าลดลงร้อยละ 

31.322 

อัตราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคา

หลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ เม่ืออตัรา

เงินเฟ้อเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคาร

พาณิชยมี์ค่าลดลงร้อยละ 11.897 และหากอตัราเงินเฟ้อเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 

จะทาํใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์มีค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.897 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา มีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ เม่ืออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา

เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1  จะทาํใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยมี์

ค่าลดลงร้อยละ 99.849 และหากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา

เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยมี์ค่า

เพิ่มข้ึนร้อยละ 99.849 

อตัราเงินปันผลตอบแทนตามตลาด มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม

กับดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้

กล่าวคือ เม่ืออตัราเงินปันผลตอบแทนตามตลาด เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํ

ใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยมี์ค่าลดลงร้อยละ 76.840 และหากอตัรา

เงินปันผลตอบแทนตามตลาดเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้ดัชนีราคา

หลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยมี์ค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 76.840 

3. ปัจจยัทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศ 

ดชันีราคาหุ้นอุตสาหกรรมดาวโจนส์  มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั

กับดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้

กล่าวคือ เม่ือดชันีราคาหุ้นอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะ

ทาํใหด้ชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยมี์ค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.074 และหาก
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ดชันีราคาหุ้นอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันีราคา

หลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยมี์ค่าลดลงร้อยละ 0.074 

ดชันีนํ้ ามนัดีเซล (ตลาดโลก) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบั

ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ 

เม่ือดชันีนํ้ ามนัดีเซล (ตลาดโลก) เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันีราคา

หลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์มีค่าลดลงร้อยละ 290.263 และหากดชันีนํ้ามนัดีเซล 

(ตลาดโลก) เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคาร

พาณิชยมี์ค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 290.263 

ดชันีนํ้ามนัเบนซิน (ตลาดโลก) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัดชันี

ราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ 

เม่ือดชันีนํ้ ามนัเบนซิน (ตลาดโลก) เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันีราคา

หลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชยมี์ค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 152.417 และหากดชันีนํ้ ามนั

เบนซิน (ตลาดโลก) เปล่ียนแปลงลดลง ร้อยละ 1 จะทาํให้ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวด

ธนาคารพาณิชยมี์ค่าลดลงร้อยละ 152.417 

อภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานตวัแปรอิสระทั้งหมด 14 ตวั 

พบว่ามีตวัแปรอิสระ 8 ตวั ท่ีเป็นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 12 เดือน อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหวา่งธนาคาร  ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราเงิน

เฟ้อ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา อตัราเงินปันผลตอบแทน            

ตามตลาด ดชันีราคาหุ้นอุตสาหกรรมดาวโจนส์ และดชันีนํ้ ามนัดีเซล (ตลาดโลก) 

ส่วนตวัแปรอิสระ 1 ตัวท่ีไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ดัชนีนํ้ ามันเบนซิน 

(ตลาดโลก)  ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารโดยตรง 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั

กบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุวิมล 

ชุติจิรนาท (2540) ท่ีศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยไ์ทย โดย
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ผลการวิจยัพบวา่ อตัราดอกเบ้ีย เป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันี

ราคาหลกัทรัพยโ์ดยรวมและดชันีราคาหลกัทรัพยข์องแต่ละกลุ่ม  

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหว่างธนาคาร มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนั

ขา้มกับดัชนีราคาหลักทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ 

กาญจนา ทศันนาวิน (2535) ท่ีศึกษางานวิจยั ปัจจยัช้ีนาํดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ละการ

พฒันาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลการวิจยัพบว่า อตัรากู้ยืมระหว่าง

ธนาคาร สามารถช้ีนาํดชันีราคาหลกัทรัพยไ์ด ้และวิภาวดี เกียรติยศนุสรณ์ (2539) ท่ี

ศึกษางานวิจยั ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มเงินทุนและ

หลักทรัพย์ในประเทศไทย โดยผลการวิจยัพบว่า อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่าง

ธนาคาร ณ เวลา t-1 เป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคา

หุน้กลุ่มเงินทุนและหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย  

2. ปัจจยัทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 

ดัชนีราคาผู ้บริโภค มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคา

หลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาญจนา ทศันนาวิน 

(2535) ท่ีศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัช้ีนาํดชันีราคาหลกัทรัพยแ์ละการพฒันาตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลการวิจยัพบว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค สามารถช้ีนาํ

ดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ด ้และสุวิมล ชุติจิรนาท (2540) ท่ีศึกษา

งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยไ์ทย โดยผลการวิจยัพบว่า ดชันี

ราคาผูบ้ริโภค เป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพย์

โดยรวมและดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์

อัตราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคา

หลักทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของกาญจนวดี วิบูลย์

พานิช (2547) ท่ีศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคา

หลกัทรัพย ์ โดยผลการวิจยัพบวา่ อตัราเงินเฟ้อมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั ณ ความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 99% และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพย ์

และบุญชยั เกียรติธนาวิทย ์(2534) ท่ีศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

อิทธิพลต่อราคาหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ โดย
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ผลการวิจยัพบวา่ อตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหุ้นกลุ่ม

ธนาคารพาณิชย ์

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา มีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ กิตติพงศ์ ไตรนานนท์ (2552) ท่ีศึกษางานวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยผลการวจิยัพบวา่ อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทและดอลลาร์

สหรัฐ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และฉนวน คาํอยู่ (2543) ท่ีศึกษางานวิจยัเร่ือง 

ปัจจยักาํหนดราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลการวิจยั

พบว่า อัตราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ มีค่าสัมประสิทธ์ิ                  

การตดัสินใจ (R-Squared) เท่ากบัร้อยละ 96.82 และสามารถกาํหนดราคาหลกัทรัพย์

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั  

อตัราเงินปันผลตอบแทนตามตลาด มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม

กบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิธิวฒัน์ 

ภิญโญชีพ (2537) ท่ีศึกษางานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพล

ต่อราคาหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลการวิจยัพบว่า อตัรา

เงินปันผลเฉล่ียต่อราคาตลาด มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาหุ้น

ธนาคารพาณิชย ์

3. ปัจจยัทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศ 

ดชันีราคาหุ้นอุตสาหกรรมดาวโจนส์  มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั

กบัดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กาญจนา 

ทศันนาวิน (2535) ท่ีศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัช้ีนําดัชนีราคาหลักทรัพย์และ                    

การพฒันาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลการวิจยัพบว่า ดชันีราคาหุ้น

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ สามารถช้ีนาํดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ด ้

และวิโรจน์ เดชะผล (2552) ท่ีศึกษางานวิจยัเร่ือง ตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลการวิจยัพบว่า 
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ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ดชันีนํ้ ามนัดีเซล (ตลาดโลก) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบั

ดชันีราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาญจนวดี 

วบิูลยพ์านิช (2547) ท่ีศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคา

หลกัทรัพย ์โดยผลการวิจยัพบวา่ ระดบัราคาเช้ือเพลิง มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั ณ 

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 99% และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคา

หลักทรัพย ์และฉนวน คาํอยู่ (2543) ท่ีศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยักาํหนดราคา

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลการวิจยัพบว่า ราคานํ้ ามนั

(ทะเลเหนือ) มีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R-Squared) เท่ากบัร้อยละ 95.663 และ

สามารถกําหนดราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างมี

นยัสาํคญั 

ดชันีนํ้ามนัเบนซิน (ตลาดโลก) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัดชันี                   

ราคาหลกัทรัพยห์มวดธนาคารพาณิชย ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฉนวน คาํอยู ่

(2543) ท่ีศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยักาํหนดราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยผลการวิจยัพบว่า ราคานํ้ ามนั(ทะเลเหนือ) มีค่าสัมประสิทธ์ิการ

ตดัสินใจ (R-Squared) เท่ากบัร้อยละ 95.663 และสามารถกาํหนดราคาหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ยา่งมีนยัสําคญั และสุโลจนี ศรีแกลว้ (2535) ท่ี

ศึกษางานวิจัย การวิเคราะห์หุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ โดย

ผลการวิจยัพบวา่ ราคานํ้ ามนัดิบตลาดโลก สามารถอธิบายพฤติกรรมการเคล่ือนไหว

ของราคาหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มเงินทุนหลกัทรัพยไ์ดด้ว้ย Adjusted-R2 เกิน 94% 

(ยกเวน้หลกัทรัพยเ์อเชีย จาํกดั (AST)  และบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยไ์อทีเอฟ จาํกดั 

(ITF) ท่ีมี Adjusted-R2  เท่ากบั 93.81% และ 92.46% ตามลาํดบั) 

สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลรายเดือน ด้วยโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ ตั้งแต่ มกราคม 2550 ถึง ธนัวาคม 2554 ระยะเวลา 60 เดือน แบบ 

Modified Model พบวา่ ตวัแปรอิสระ 9 ตวัแปรไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 

เดือน อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระหว่างธนาคาร ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราเงินเฟ้อ อตัรา



408 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบบัที่ 2(เมษายน –มิถนุายน 2556) 

แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา อตัราเงินปันผลตอบแทนตามตลาด 

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์Dow Jones ดชันีนํ้ ามนัดีเซล (ตลาดโลก) 

และดัชนีนํ้ ามนัเบนซิน (ตลาดโลก)  มีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R-Squared) 

เท่ากับร้อยละ 98.8 และสามารถกาํหนดราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

ข้อเสนอแนะจากการทาํวจัิยเพือ่การปฏิบัติการจริง 

1. ผลจากการวิจยัคร้ังน้ี ช่วยให้นักลงทุนมีความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับดัชนีราคาหุ้นหมวดธนาคารพาณิชย์ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  วา่ปัจจยัใดบา้งมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหุ้นหมวดธนาคาร

พาณิชย์ในทิศทางใด ซ่ึงช่วยให้นักลงทุนสามารถนําข้อมูลและผลการวิจยัคร้ังน้ี 

นาํไปใช้ตดัสินใจและวางแผนลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในอนาคต

ได ้

2. ผลจากการวิจยัคร้ังน้ี นอกเหนือจากจะทาํให้นกัลงทุนทราบถึงปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคาหุ้นหมวดธนาคารพาณิชย์แล้ว ในแง่ของ                 

การตดัสินใจลงทุน นกัลงทุนควรจะตอ้งพิจารณาควบคู่กบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ดว้ย เพื่อ

เป็นการป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจากการลงทุน โดยควรจะวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน

เพิ่มเติมดว้ย ไดแ้ก่ วเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์อุตสาหกรรม และวิเคราะห์

บริษทั และท่ีสําคญั นักลงทุนควรพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนท่ีจะได้รับกลบัมา 

และการกระจายความเส่ียงในการลงทุนดว้ย 

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ขอ้มูลท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลรายเดือนมาทาํการวิเคราะห์และ

ประมวลผล ซ่ึงอาจทาํให้นกัลงทุนหรือผูท่ี้สนใจจะลงทุนเห็นผลกระทบของปัจจยั

ทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อดชันีราคาหุน้หมวดธนาคารพาณิชยไ์ม่ชดัเจน ดงันั้นขอ้เสนอแนะ

สําหรับผู ้วิจ ัยคร้ังต่อไป จึงเสนอให้นําข้อมูลรายว ันมาทําการวิ เคราะห์และ

ประมวลผลเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัดชันีราคาหุ้นหมวด
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ธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และนาํผลจากการศึกษาท่ีได ้         

มาเปรียบเทียบกบัผลการวจิยัท่ีใชข้อ้มูลรายเดือนวา่ตรงกนัหรือไม่ 

2. การศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํปัจจยัทางเศรษฐกิจมาเป็นบางตวั 

ซ่ึงในความเป็นจริงแล้ว ยงัมีปัจจัยทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ อีกมากท่ีน่าสนใจและมี

ผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นหมวดธนาคารพาณิชย ์ดงันั้นขอ้เสนอแนะสําหรับผูว้ิจยั

คร้ังต่อไป ควรจะมีการนาํปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ มาทาํการวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วย 

เพื่อประโยชน์ต่อนกัลงทุนหรือผูท่ี้สนใจในการตดัสินใจลงทุน 

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกบัหุ้นบางอุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจและมีการ

เก็งกาํไรสูงมากในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เช่น ดชันีราคาหุ้นหมวดกลุ่ม

พลงังาน หรือดชันีราคาหุน้หมวดอสังหาริมทรัพย ์โดยนาํมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบั

ดชันีราคาหุ้นหมวดธนาคารพาณิชย ์เพื่อให้เห็นการวิเคราะห์และขอ้เปรียบเทียบท่ี

ชดัเจนระหว่างหุ้นท่ีนาํมาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุนในการตดัสินใจและ

พิจารณาวางแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยได ้

เอกสารอ้างองิ 

กรรณิการ์ จะกอ. “ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดัชนีราคา

หุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาดัชนีราคาหุ้นกลุ่ ม

ธนาคาร.” วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงินและการ

ธนาคาร), มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2552.  

กาญจนวดี วิบูลยพ์านิช. “ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์.” 

สารนิพนธ์เสนอต่อมหาวทิยาลยัรามคาํแหง หลกัสูตรปริญญาเศรษฐศาสตร์

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2547. 

กาญจนา ทศันนาวนิ. “ปัจจัยชี้นาํดัชนีราคาหลักทรัพย์และการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย .” วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 

(เศรษฐศาสตร์), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2535. 
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หลักทรัพย์กลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.” วทิยานิพนธ์

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2552. 

เกริกเกียรติ พิพฒัน์เสรีธรรม. วิวฒันาการของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย. พิมพค์ร้ังท่ี 

1. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2536.  

จรินทร์ เทศวานิช. เงิน ตลาดการเงิน และสถาบนัการเงิน. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยเูคชัน่, 

2544. 

ฉนวน คาํอยู.่ “ปัจจัยกาํหนดราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.” 

วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 

2543. 

ชมพนุูช คุณาเจริญสุข. “ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของตัวแปรเศรษฐศาสตร์

มหภาคกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญา

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2549. 

นครินทร์ ปาร์มวงศ.์ “ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีกาํหนดดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย.” สารนิพนธ์เสนอต่อมหาวิทยาลยัรามคาํแหง หลกัสูตร

ปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2550. 

บุญชัย เกียรติธนาวิทย.์ “ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร

พาณิชย์และบริษัท เ งินทุนและหลักทรัพย์ .” วิทยานิพนธ์ปริญญา

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

2534. 
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บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัสยาม, 2537. 

วเรศ อุปปาติก. เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : 

สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2537.  
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการ คลนิีคกนัยากายภาพบําบัดของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

(FACTORS INFLUENCING VISITING DECISION TOWARDS KANYA 

PHYSICAL THERAPY FOR BANGKOK CONSUMERS)  

ภคัจิรา ปิติผล  1  ผศ.ดร.อิทธิกร ขาํเดช2 

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

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระ เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการ คลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มี

ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษา

ความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการใช้บริการทางกายภาพบาํบดัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 3) 

เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลีนิค

กนัยากายภาพบาํบดัในเขตกรุงเทพมหานครโดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้าํการวิจยัจาํนวน

กลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งส้ิน 400 ราย โดยการเก็บแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บขอ้มูลจากนั้นมีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยใช้

สถิติเชิงพรรณนาอธิบายค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

มีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช ้ ANOVA และ Multiple Regression 

Analysis (MRA) เพื่อหาค่า F-test ค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) สัมประสิทธ์ิการ

กาํหนด (R2) และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ของตวัแปรต่างๆท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี 

   
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง อายุต ํ่ากวา่ 40 ปี  มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพ

สมรส ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตวั ซ่ึงมีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการทางกายภาพบาํบดัของกลุ่มตวัอย่าง

พบวา่ ส่วนใหญ่เคยมีอาการเจ็บป่วยตามร่างกาย ไดแ้ก่ กลา้มเน้ือ กระดูก และขอ้ต่อ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดัพบวา่ ใชบ้ริการกายภาพบาํบดั

ในคลินิกเอกชน จากประสบการณ์การใช้บริการทางกายภาพบาํบดัในสถานท่ีท่ีใช้

บริการบ่อยคร้ังท่ีสุด รู้สึกพอใจ  กบัการใช้บริการทางกายภาพบาํบดัในเร่ืองความ

เช่ียวชาญและความน่าเช่ือถือของแพทยแ์ละ/หรือนกักายภาพบาํบดั และรู้สึกไม่พอใจ 

กบัการใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดัในเร่ืองความสะดวกในการเดินทาง กลุ่มตวัอยา่ง

เคยได้รับการบาํบดัรักษาดว้ยวิธีการหรืออุปกรณ์โดยการอบความร้อนด้วยอลัตรา

ซาวด์ (Untrasonic Diathemy) เสียค่าใชจ่้ายในการบริการประมาณ 501 – 1,000 บาท

ต่อคร้ัง ซ่ึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ปัจจยัในการตดัสินใจเขา้ใช้บริการคลีนิค

กายภาพบาํบดั คือคุณภาพในการให้บริการ วนัท่ีสะดวกใช้บริการกายภาพบาํบดัคือ

ช่วงวนัธรรมดา  ช่วงเวลา 09.00 น – 12.00 น. สําหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยใชบ้ริการ

ทางกายภาพบาํบดัเพราะมีอาการเจบ็ป่วยไม่มากมาย 

ผลการศึกษาระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ คลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ์และบริการให้ความสําคญัคือช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของคลินิก แพทย ์

และ/หรือนกักายภาพบาํบดั ปัจจยัดา้นราคาให้ความสําคญัคือการคิดราคาเป็นรายคร้ัง 

ปัจจัยด้านทาํเลท่ีตั้ งให้ความสําคัญคือทําเลท่ีตั้ งอยู่ใกล้บ้าน ปัจจัยด้านส่งเสริม

การตลาดให้ความสําคัญคือการคิดราคาเป็นรายคร้ัง  ปัจจัยด้านบุคลากรให้

ความสําคัญคือการท่ีบุคคลากรมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ปัจจัยด้าน

กระบวนการให้ความสําคญัคือการให้บริการท่ีมีความรวดเร็ว ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ทางกายภาพใหค้วามสําคญัคือสถานท่ี ท่ีมีความสะอาดและถูกสุขลกัษณะ ปัจจยัดา้น

อ่ืนๆใหค้วามสําคญัคือ การเขา้ใชบ้ริการคลินิกกายภาพบาํบดัท่ีมีลกัษณะตามท่ีไดใ้ห้

ความสาํคญัดงัท่ีกล่าวมา 
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การวิเคราะห์สมมติฐานความแตกต่างด้านปัจจยัประชากรศาสตร์ ปัจจยั

พฤติกรรมการใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ คลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัพบวา่   

สมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดมี้ผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

คลีนิคกายภาพบาํบดัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2  พฤติกรรรมการใชบ้ริการคลินิกกายภาพบาํบดัท่ีแตกต่างกนั 

ได้แก่  ความเคยมีอาการเจ็บป่วยตามระบบทางร่างกาย ความเคยใช้บริการทาง

กายภาพบําบัด  เหตุผลท่ีไม่ เข้าใช้บริการกายภาพบําบัด  สถานท่ีท่ีใช้บริการ

กายภาพบาํบดั  ความรู้สึกไม่พอใจกบัการใช้บริการทางกายภาพบาํบดั   ความรู้สึก

พอใจกบัการใช้บริการทางกายภาพบาํบดั การบาํบดัรักษาด้วยวิธีการหรืออุปกรณ์ 

ค่าใช้จ่ายต่อคร้ัง  ผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ัง ปัจจยัสําคญัในการตดัสินใจใช้

บริการ วนัสะดวกมาใช้บริการ และช่วงเวลาท่ีใช้บริการคลีนิคกายภาพบาํบดั มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ

เลือกใชบ้ริการคลินิกกนัยากายภาพบาํบดั ไดแ้ก่ ราคา ทาํเลท่ีตั้งการส่งเสริมการตลาด  

บุคลากร  กระบวนการให้บริการ  ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตัดสิ นใจ เ ลื อกใ ช้บ ริกา รคลี นิค กันย าก ายภาพ บําบัดของป ระช าก รในเข ต

กรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ:   กายภาพบาํบดั, คลีนิคกนัยา 

Abstract 

The Studies on the Factors Influencing Visiting Decision towards Kanya 

Physical Therapy for Bangkok Consumers. The following objectives: 1) To study 

personal factors that affect the visiting Decision towards Kanya Physical Therapy 2) 

To study the behavior factors that affect the visiting Decision towards Kanya 
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Physical Therapy 3) To study marketing mix factors that affect the visiting Decision 

towards Kanya Physical Therapy. To bring research sample using random samples 

from a total consumer in Bangkok of 400 questionnaires used as a tool to collect 

data. And data analysis with computer program finished with descriptive statistic 

describe the frequency values (Frequency) percentage (Percentage) Average (Mean) 

and standard deviation values (Standard Deviation) and hypothesis testing. 

Reference statistics using ANOVA and Multiple Regression Analysis (MRA) to 

evaluate T-test F-test value Sig correlation coefficient (R) coefficient set (R2) and 

measure the distribution of error values. To analyze the relationship of different 

variables and with 0.05 significance level research appears as follows. 

Individual factors show that the visiting Decision towards Kanya Physical 

Therapy. Mostly, female aged below 40  years old,  married and Bachelor degree. 

Most of them are business owner with revenue between 20,001-30,000 baht. 

The behavior shows that the visiting Decision towards Kanya Physical 

Therapy. Mostly, people who have a pain in bone, body and joints. From their 

experiences in visiting Kanya Physical Therapy, they are satisfied with the expertise 

and credibility of the doctor and physiotherapist but dissatisfied with the 

uncomfortable travel to visit. The treatment method is Untrasonic Diathemy with 

the cost of service around 500-1000 baht per time. The factor of visiting Kanya 

Physical Therapy is conveniently available on weekdays from 9.00 to 12.00 pm. 

People who have never visited Kanya Physical Therapy are those who never have a 

pain.  

The marketing mix factors show as follows. The product and service 

factors affect on the the reputation and credibility of the doctor and physiotherapist. 

For price factor, it affects the charge is made per one visiting. For place factor, it 

affects on the ease of travel. For the promotion factor, the charge is made per one 

visiting. For people factor, the staffs are eager to serve. For procedure factor, the 
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service is very fast. For the physical environment, the place is clean and hygienic 

and for other factors, it affects as listed above.  

To analyze the relationship of different variables, research appears as 

follows.  

Hypothesis 1. Individual factors: gender, age, education level, marital 

status and income, show that the different level of the personal factors made 

different decision affect the visiting Decision towards Kanya Physical Therapy. 

Hypothesis 2. The visiting behaviors are people who have a pain in bone 

body and joints, people who have used the service, the reason of not using the 

service, the place of service, the dissatisfy of using service, the satisfy of using 

service, the used methods and equipment, the cost of service, the service payer, the 

key factors of visiting and the available time of visiting made different decision 

affect the visiting Decision towards Kanya Physical Therapy. 

Hypothesis 3. The marketing mix: price, place, people, process and 

physical environment made different decision affect the visiting Decision towards 

Kanya Physical Therapy. 

KEYWORD:  PHYSICAL THERAPY, KANYA CLINIC 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัการพิจารณาคุณภาพบริการพยาบาลจึงควรมีการพิจารณาทั้ง

ระบบ มิเพียงแต่ผลท่ีเกิดข้ึนต่อผูป่้วยเท่านั้น หากตอ้งพิจารณาถึงตน้ทุนการผลิตหรือ

ปัจจยันาํเขา้ และขั้นตอนในการดาํเนินงาน เพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความมีประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของแผนกนั้น การท่ีจะทราบถึงคุณภาพบริการพยาบาลนั้น ส่ิงท่ีตอ้ง

คาํนึงมากท่ีสุด คือ การประเมินผลทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน มีรูปแบบการ

ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพและเช่ือถือได ้มีการประเมินเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ือง 

เพื่อทราบข้อบกพร่องต่าง ๆ อันจะนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งข้ึนในทาง

สร้างสรรคค์วามสําเร็จหรือความลม้เหลวของการจดัการบริการพยาบาล โดยวดัจาก
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จาํนวนของผูม้ารับบริการท่ีเพิ่มมากข้ึนหรือลดลงในการมาใชบ้ริการ 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ดงัน้ีคือ 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดัท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยักาํหนดสมมติฐานการวจิยัในการศึกษา ดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. พฤติกรรมการใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดัท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลีนิคกันยากายภาพบาํบัดของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการทางกายภาพบาํบดัของคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัซ่ึงมีขอบเขตของการวิจยั

ดงัต่อไปน้ี ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  

ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) แบ่งออกเป็น 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  

        1.1 เพศ 
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        1.2 อาย ุ 

        1.3 สถานภาพสมรส 

        1.4 ระดบัการศึกษา 

        1.5 อาชีพ 

        1.6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

2. พฤติกรรมการใชบ้ริการคลินิกกายภาพบาํบดั 

3. ปัจจยัทางการตลาด 7 Pcs  

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลีนิค

กนัยากายภาพบาํบดัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาในระหวา่งเดือน 

มีนาคม ถึง กนัยายน 2555 

2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ และรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ตาํรา เอกสาร บทความ 

และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 

2.4 ภาพรวมอุตสาหกรรมและแนวโนม้การเติบโตของอุตสาหกรรม 

2.5 ประวติัความเป็นมาของคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดั  

2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

แนวความคิดในการศึกษา ดังนี ้

นายนิสันต์ิ คาํกาศ (2542 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง ผลของดนตรีบาํบดัต่อ

ระดบัความเจ็บปวดของผูป่้วยกระดูกตน้ขาหักท่ีไดรั้บการรักษาทางกายภาพบาํบดั 

การวจิยัก่ึงทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของดนตรีบาํบดัต่อระดบัความปวดใน

ผูป่้วยกระดูกตน้ขาหัก หลงัผ่าตดัยึดตรึงกระดูกด้วยเหล็ก ท่ีได้รับการรักษาทาง

กายภาพบาํบดั กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูป่้วยกระดูกตน้ขาหกัท่ีไดรั้บการผา่ตดัยดึตรึงกระดูก

ดว้ยเหล็ก ท่ีโรงพยาบาลลาํพูน ระหวา่งตุลาคม 2548 ถึง มีนาคม 2549 เลือกกลุ่ม
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ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบติัท่ีกาํหนดไว ้ จดัให้ผูป่้วย 15 รายแรก เป็น

กลุ่มควบคุมซ่ึงไม่ไดรั้บฟังเสียงดนตรี ผูป่้วย 15 รายต่อมาเป็นกลุ่มศึกษาซ่ึงจดัให้ฟัง

ดนตรีร่วมกับการรักษาทางกายภาพบาํบดั ผูป่้วยได้รับการประเมินระดับความ

เจบ็ปวดโดยมาตรวดัความเจบ็ปวด บนัทึกอตัราการหายใจ ชีพจร และความดนัโลหิต 

ก่อนและหลงัการรักษา เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง

ของระดบัความปวด อตัราการหายใจ ชีพจร และความดนัโลหิต ก่อนและหลงัการ

รักษาทางกายภาพบาํบดั ระหวา่งกลุ่มศึกษากบักลุ่มควบคุมโดยการทดสอบ Mann-

Whitney-U testผลวิจยัพบวา่ กลุ่มศึกษามีระดบัความเจ็บปวด อตัราชีพจร อตัราการ

หายใจ ความดนัโลหิตตํ่ากวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. วธีิการดําเนินการวจัิย 

การศึกษาปัจจัย ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเ ลือกใช้บ ริการคลีนิคกันยา

กายภาพบาํบดัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี ตามวิธีการดาํเนินการ

วจิยัท่ีครอบคลุมรายละเอียดต่างๆดงัต่อไปน้ี 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาการวิจัยเร่ืองน้ี คือ

แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดท้าํข้ึนเพื่อศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการคลีนิคกันยากายภาพบําบัดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และดา้นส่วนประสมทางการตลาด และ

แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ จาํนวน 6 ขอ้  

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการคลีนิคกายภาพบาํบดั 

จาํนวน 51 ขอ้ 

ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ

ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลีนิคกายภาพบําบัดจํานวน 31 ข้อ ให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามเลือกระดบัความสําคญัของปัจจยัดงักล่าวท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการใช้
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บริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัแบ่งเป็น 10 ระดบั 0 – 10 โดยให้ 0 คือระดบั

ความสาํคญันอ้ยท่ีสุด (ไม่มีผลต่อการบริการเลย) และ 10 คือ ระดบัความสัมพนัธ์มาก

ท่ีสุด (มีผลต่อการบริการมากท่ีสุด)  

ส่วนที4่ ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ จาํนวน 

5 ข้อ ให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกระดับความสําคญัของปัจจยัดังกล่าวท่ีมีผลต่อ

แรงจูงใจในการใชบ้ริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัแบ่งเป็น 10 ระดบั 0 – 10 โดย 0 

คือระดับความสําคัญน้อยท่ีสุด (ไม่มีผลต่อการบริการเลย) และ 10 คือ ระดับ

ความสัมพนัธ์มากท่ีสุด (มีผลต่อการบริการมากท่ีสุด)  

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยวิธิแจกแจงขอ้มูล หา

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชใ้นการอธิบายขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการและระดบัความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีต่อผูต้อบแบบสอบถาม 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชศึ้กษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ี

คาดว่ามีความสัมพนัธ์กนัหรือมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ได้แก่ ค่า t-test 

(Independent Sample t-test) ค่า F-test (One-Way Anova) และค่า MRA (Multiple 

Regression Analysis) 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จา ก ก า รศึ ก ษ า เ ร่ือ ง ผ ล ก า ร ท ด ส อบ ส ม มุ ติ ฐา นพ บ ว่า  ปั จ จัย ด้ า น

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ

รายได ้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั คือ เพศ อาย ุ

ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการทางกายภาพบาํบดั ของภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูโรงพยาบาลศิริราช 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางดา้นสถิติท่ี 0.05 

ซ่ึงสามารถสรุปตารางเร่ืองผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจยัด้าน
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ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดั

ดงัต่อไปน้ี 

  

ปัจจยั ค่านยัสาํคญั เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไป 

ตาม

สมมติฐาน 

1 เพศ 0.000 X  

2 อาย ุ 0.000 X  

3 ระดบัการศึกษา 0.000 X  

4 สถานภาพการสมรส 0.006 X  

5 อาชีพ 0.001 X  

6 รายได ้ 0.000 X  

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัท่ีแตกต่างกนั

คือ ความเคยใช้บริการทางกายภาพบาํบัด สถานท่ีใช้บริการทางกายภาพบาํบัด

บ่อยคร้ัง จากประสบการณ์ความพอใจกับการใช้บริการทางกายภาพบาํบัด จาก

ประสบการณ์ความไม่พอใจกบัการใช้บริการทางกายภาพบาํบดั  ค่าใช้จ่ายในการ

บริการกายภาพบําบัดต่อคร้ังผู ้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการใช้บริการ ปัจจัยในการ

ตดัสินใจเขา้ใช้บริการและวนัสะดวกมาใช้บริการมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัคือ ราคา  ทาํเลท่ีตั้งการส่งเสริมการตลาด 

บุคลากร กระบวนการให้บริการ ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตัดสิ นใจ เ ลื อกใ ช้บ ริกา รคลี นิค กันย าก ายภาพ บําบัดของป ระช าก รในเข ต

กรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงสามารถสรุปตารางเร่ืองผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจยัด้าน

พฤติกรรมการใช้บริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัและส่วนประสมทางการตลาดท่ี

แตกต่างกนัความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดัดงัต่อไปน้ี 
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ปัจจยั ค่านยัสาํคญั เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไป 

ตาม

สมมติฐาน 

1 เคยมีอาการเจบ็ป่วยตามระบบทางร่างกาย 0.268  X 

2 เคยใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดั 0.008 X  

3 เหตุผลท่ีไม่เขา้ใชบ้ริการกายภาพบาํบดั 0.118  X 

4 

สถานท่ีท่ีใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดั

บ่อยคร้ังท่ีสุด  0.003 

X 

 

5 

รู้สึก พอใจ กบัการใชบ้ริการทาง

กายภาพบาํบดั 0.000 

X 

 

6 

รู้สึก ไม่พอใจ กบัการใชบ้ริการทาง

กายภาพบาํบดั 0.013 

X 

 

7 

เคยไดรั้บการบาํบดัรักษาดว้ยวิธีการหรือ

อุปกรณ์ต่างๆ 0.062  X 

8 

โดยส่วนใหญ่ ท่านเสียค่าใชจ่้ายในการ

บริการกายภาพบาํบดัต่อคร้ัง 0.013 

X 

 

9 

ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายการใชบ้ริการของ

ลูกคา้มากท่ีสุด 0.000 

X 

 

10 สาเหตุท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีท่านจะเขา้ใชบ้ริการ 0.070  X 

11 

ปัจจยัในการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการคลีนิค

กายภาพบาํบดั 0.034 

X 

 

12 

วนัท่ีสะดวกใชบ้ริการคลินิค

กายภาพบาํบดั 0.000 

X 

 

13 

ช่วงเวลาท่ีสะดวกท่ีสุดในการใชบ้ริการ

คลินิกกายภาพบาํบดั 0.231  X 

14 ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ  0.022 X  

15 ดา้นราคา  0.000 X  

16 ดา้นทาํเลท่ีตั้ง  0.045 X  

17 ดา้นการส่งเสริมการตลาด  0.001 X  

18 ดา้นบุคลากร  0.000 X  

19 ดา้นกระบวนการให้บริการ  0.002 X  

20 ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  0.036 X  

21 ดา้นอ่ืน ๆ  0.251  X 
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5.สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทาง

กายภาพบาํบดัของคลีนิคกันยากายภาพบาํบดัในเขตกรุงเทพมหานคร ประเด็นท่ี

น่าสนใจมีดงัน้ี 

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท่ีใช้บริการกันยาคลีนิค

กายภาพบาํบดัเป็นเพศหญิง อายุต ํ่ากว่า 40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพ

สมรส ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ 20,001-30,000 บาท จากผล

การศึกษาทาํให้ทราบว่า ควรเจาะลูกคา้กลุ่มไหน และเพื่อช่วยในการกาํหนดราคาท่ี

เหมาะสมกบัฐานรายไดข้องลูกคา้ 

จากผลการศึกษา ดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

เคยมีอาการเจบ็ป่วยทางร่างกายท่ีกลา้มเน้ือ กระดูก และขอ้ต่อ และส่วนใหญ่ไม่เคยใช้

บริการคลีนิคกายภาพบาํบดั เหตุผลท่ีไม่เขา้ใช้บริการคลีนิคกายภาพบาํบดัเพราะมี

อาการเจ็บป่วยไม่มาก ใช้บริการกับคลีนิคเอกชน พบว่าจากประสบการณ์การใช้

บริการทางกายภาพบาํบดัในสถานท่ีท่ีใช้บริการบ่อยคร้ังท่ีสุด รู้สึกพอใจ  กบัการใช้

บริการทางกายภาพบาํบดัในเร่ืองความเช่ียวชาญและน่าเช่ือถือของแพทยแ์ละ/หรือนกั

กายภาพบาํบดัทั้งหมด พบว่าจากประสบการณ์การใช้บริการทางกายภาพบาํบดัใน

สถานท่ี ท่ีท่านใช้บริการบ่อยคร้ัง ท่ีสุด รู้สึก ไม่พอใจ กับการใช้บริการทาง

กายภาพบาํบดัในเร่ืองความสะดวกในการเดินทาง ไดรั้บการบาํบดัรักษาดว้ยวิธีการ

หรืออุปกรณ์โดยการอบความร้อนด้วยอลัตราซาวด์ (Untrasonic Diathemy) เสีย

ค่าใช้จ่ายในการบริการกายภาพบาํบดัประมาณ 501 – 1,000 บาทต่อคร้ัง พบว่า 

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด สาเหตุท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีท่านจะเขา้ใชบ้ริการคือ รักษา

อาการเจ็บและอาการปวดของกระดูก ขอ้ต่อ และกลา้มเน้ือมากท่ีสุด ในการตดัสินใจ

เขา้ใชบ้ริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดั คือคุณภาพในการให้บริการ วนัสะดวกมาใช้

บริการกายภาพบาํบดัมากท่ีสุดคือช่วงวนัธรรมดา และช่วงเวลาท่ีสะดวกมาใชบ้ริการ

กายภาพบาํบดัมากท่ีสุดคือ ช่วงเวาลา 09.00 น – 12.00 น.  
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จา ก ผ ล ก า รศึ ก ษ า ทํา ใ ห้ท รา บ ถึ ง พ ฤ ติก รรม ก า ร ใ ช้บ ริก า รค ลี นิ ค

กายภาพบาํบดัเพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถตอบสนองส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการได ้หรือ

เตรียมพนกังานบริการไวร้องรับในวนัท่ีคาดวา่ลูกคา้จะมีจาํนวนมาก และควรตั้งราคา

ใหอ้ยูใ่นราคาท่ีเหมาะสม เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

จากการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้

ความสําคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ คือช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือของ

คลินิก แพทย ์และ/หรือนกักายภาพบาํบดั ปัจจยัดา้นราคาคือการคิดราคาเป็นรายคร้ัง 

ปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้งคือ ทาํเลท่ีตั้งอยูใ่กลบ้า้น ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดคือกบัการ

ให้ส่วนลดค่าใชบ้ริการ ปัจจยัดา้นบุคลากรคือ การท่ีบุคลากรมีความกระตือรือร้นใน

การให้บริการ ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ คือ การให้บริการมีความรวดเร็ว 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพคือสถานท่ีมีความสะอาดและถูกสุขลกัษณะ และ

ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ คือการเขา้ใชบ้ริการคลินิกกายภาพบาํบดัท่ีมีลกัษณะตามท่ีไดก้ล่าวมา 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจนัทนา  พงศ์กรกมัพล (2551) ท่ีพบว่าปัจจยัดา้น

บุคคล ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา และปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดมี

ความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชศู้นยบ์ริการกายภาพบาํบดัของลูกคา้ในเขตอาํเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

จากการศึกษาปัจจยัด้านการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการพบว่า 

กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัคลินิกมีความน่าเช่ือถือ/ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ ดงันั้น

ผูป้ระกอบการควรรักษาคุณภาพมาตราฐานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อมดัใจลูกคา้

มาใชบ้ริการกายภาพบาํบดัคร้ังต่อไป 

นอกจากน้ีผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ี

แตกต่างกนั คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได ้มีผลต่อการ

ตัดสิ นใจ เ ลื อกใ ช้บ ริกา รคลี นิค กันย าก ายภาพ บําบัดของป ระช าก รในเข ต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุวารี ภู่ระหงษ์  (2551) พบวา่ ปัจจยั

ดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 

และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดั ของ

ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูโรงพยาบาลศิริราช อยา่งมีนยัสาํคญัทางดา้นสถิติท่ี 0.05  
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ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัท่ีแตกต่างกนั

คือ ความเคยใช้บริการทางกายภาพบาํบัด สถานท่ีใช้บริการทางกายภาพบาํบัด

บ่อยคร้ัง จากประสบการณ์ความพอใจกับการใช้บริการทางกายภาพบาํบัด จาก

ประสบการณ์ความไม่พอใจกบัการใช้บริการทางกายภาพบาํบดั  ค่าใช้จ่ายในการ

บริการกายภาพบําบัดต่อคร้ังผู ้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการใช้บริการ ปัจจัยในการ

ตดัสินใจเขา้ใช้บริการและวนัสะดวกมาใช้บริการมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการคลีนิคกนัยากายภาพบาํบดัคือ ราคา  ทาํเลท่ีตั้งการส่งเสริมการตลาด 

บุคลากร กระบวนการให้บริการ ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตัดสิ นใจ เ ลื อกใ ช้บ ริกา รคลี นิค กันย าก ายภาพ บําบัดของป ระช าก รในเข ต

กรุงเทพมหานคร 

6. บรรณานุกรม  

จลี เจริญสรรพ.์ “ความพึงพอใจในงานของผูใ้หบ้ริการสุขภาพในเครือข่ายการดูแล 

ผูป่้วยจิตเวชท่ีบา้นของโรงพยาบาลสวยสราญรมย”์ รายงานการศึกษา 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แขง็จากร้านสะดวกซ้ือ

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

(FOCTORS INFLUENCING DECISION OF FROZEN FOOD PURCHASING  

FROM THE CONVENIENCE STORES IN BANGKOK METROPOLITIAN 

AREA) 

วโิรจน์ ตระกลูสุขสันต์1  ผศ.ดร.อิทธิกร ขาํเดช2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง

จากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาความ

แตกต่างปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่

แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความ

แตกต่างด้านพฤติกรรมการซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็จากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

3) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ทาํการวิจยัโดยกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งส้ิน 400 ราย โดยเก็บ

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบาย

ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และมีการทดสอบสมมติฐาน 

สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช ้ONE WAY ANOVA และ MRA เพื่อหาค่า T-test และ F-test 

ค่า Sig และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวั

แปรต่างๆ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี 
 

 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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พบวา่ ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวก ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มี

สถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายไดต่้อเดือน

ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาทสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ืออาหารสํา เ ร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ทั้ง วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ เหตุผลในการซ้ือ ประเภทของอาหารท่ี

ซ้ือ ยี่ห้อในการซ้ือ สถานท่ีในการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ ปริมาณในการซ้ือและ

ช่วงเวลาในการซ้ือ สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน้ ดา้นราคา ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ : อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

Abstract 

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

decision making of customer in purchasing frozen food from the convenience stores 

in Bangkok area. The following objectives 1) To study different personal factors 

that affect buying decision making of customer in purchasing frozen food from the 

convenience stores 2) To study customer behavior related to buying decision 

making of customer in purchasing frozen food from the convenience stores. 3) To 

study different marketing mix that affect buying decision making of customer in 

purchasing frozen food from the convenience stores. To bring research sample using 

random samples from a total experienced from the convenience stores in buying 
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frozen food at the convenience stores in Bangkok of 400 questionnaires used as a 

tool to collect data. And data analyses with computer program finished with 

descriptive statistic describe the frequency values percentage average and standard 

deviation values (Standard Deviation) and hypothesis testing. Reference statistics 

using ANOVA to evaluate T-test and F-test value Sig correlation and measure the 

distribution of error values. To analyze the relationship of different variables and 

with 0.05 significance level research appears as follows. 

Findings involve personal data and buying decision making of customer in 

purchasing frozen food of the most respondents are aged 20-30 years old, single and 

Bachelor degree.  Most of them are private enterprise employees with revenue of 

over 20,001 – 30,000 Baht.  

Hypothesis 1. Individual factors show that the different gender, age, marital 

status, career education level and incomes per mouth made different decision 

making affect the purchasing decision making of customer in purchasing frozen 

food from the convenience stores.   

Hypothesis 2. Behavior factor: product, distribution, promotion, type of 

food to buy, place of buying, frequency of buying, volume of buying and time of 

purchase related to the purchasing decision making of customer in purchasing 

frozen food from the convenience stores.  

 Hypothesis 3. Marketing mix factor show that the different product place 

promotion to related the purchasing decision making of customer in purchasing 

frozen food from the convenience stores but except factor of price don’t  related the 

purchasing decision making of customer in marketing mix factor for purchasing 

frozen. 

Keyword : Frozen food 
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1. บทนํา 

จากสถานการณ์ปัจจุบนั วิถีชีวิตมีการเปล่ียนแปลงไปท่ีมีแต่ความเร่งรีบของ

สังคมไทย โดยเฉพาะการดาํเนินชีวิตของครอบครัวคนเมือง ทั้งคนวยัทาํงาน คนท่ี

กาํลงัศึกษาในเขตเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากสภาพเศรษฐกิจ

ปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัท่ีสูงและการขยายตวัของธุรกิจ ทาํให้การดูแลเอาใจใส่ในการ

ดูแลชีวิตและสุขภาพลดนอ้ยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่ใจในการเลือกรับประทาน

อาหารในชีวิตประจําว ันท่ีนับว ันคนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการบริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงจากการประกอบอาหารเพื่อการบริโภคกนัเองในครัวเรือนถูกแทนท่ีดว้ย

การบริโภคอาหารจานด่วน (Fast Food) หรือร้านคา้ตามแผงลอย อาหารก่ึงสําเร็จรูป 

(Instant Food) รวมถึงอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง (Frozen Food) เพราะผูบ้ริโภคมีเวลา

นอ้ยในการเตรียมอาหาร จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการตอบสนองความตอ้งการของ

คนท่ีไม่มีเวลาในการเตรียมอาหารในแต่ละวนัและในแต่ละม้ือ ดงันั้นทาํให้คนหนัมา

บริโภคอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็เพิ่มมากยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ดงัน้ีคือ 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ืออาหารสํา เ ร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กับการ

ตัดสินใจซ้ืออาหารสํา เ ร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัคาดวา่ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในการวจิยัในการศึกษา ดงัน้ี 
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1. เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานประกอบการตดัสินใจของผูป้ระกอบธุรกิจรายใหม่

ท่ีสนใจจะเขา้มาดาํเนินธุรกิจอาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ 

2. ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาพฤติกรรม และปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งไปเป็น

แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการขยายตลาดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ ์

การปรับปรุงวธีิการจดัจาํหน่าย ราคา และรายการส่งเสริมการตลาด ให้ตรงตามความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ข้ึนและสูงสุด 

สมมติฐานการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยักาํหนดสมมติฐานการวจิยัในการศึกษา ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

แตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมการซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ืออาหารสํา เ ร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออาหาร

สาํเร็จรูปแช่แขง็จากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวจัิย 

การวจิยัน้ี ผูว้ิจยักาํหนดขอบเขตในการศึกษา ดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะทาํการศึกษาในคร้ังน้ี 

คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็จากร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการซ้ืออาหาร

สาํเร็จรูปแช่แขง็จากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาคร้ังน้ีทําการเก็บข้อมูลและทาํการ

ประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลและรายงาน โดยทาํการศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 - 

เดือนมกราคม 2556 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือ

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

 

    ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แนวความคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมแนวความคิด ทฤษฎี ตาํรา เอกสาร 

บทความ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ประวติัและความเป็นมาของอาหารแช่แขง็ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

  -เพศ   -ระดบัการศีกษา 

  -อาย ุ   -อาชีพ 

  -สถานภาพ   -รายได ้

 

   

   

พฤติกรรมของผู้บริโภค 

  -วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ -สถานท่ีในการซ้ือ 

  -เหตุผลในการซ้ือ  -ความถ่ีในการซ้ือ 

  -ประเภทของอาหารท่ีซ้ือ -ปริมาณในการซ้ือ 

  -ยีห่อ้ในการซ้ือ  -ช่วงเวลาในการซ้ือ 

   

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูป 

แช่แข็ง 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

-ดา้นผลิตภณัฑ ์

-ดา้นราคา 

-ดา้นการจดัจาํหน่าย 

-ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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2.2 การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.3 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.4 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

2.5 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

2.6 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

2.7 ผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวความคิดในการศึกษา ดังนี ้

ศิริวรรณ แสงเสรีรัตน์ (2546) ได้กล่าวว่า การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคดา้นต่างๆ และ

เพื่อท่ีจะจดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดให้เหมาะสม เม่ือผูซ้ื้อไดรั้บส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ ผ่าน

เข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดําท่ีผูข้ายไม่สามารถ

คาดคะเนได้ งานของผูข้าย คือ คน้หาลกัษณะของผูซ้ื้อและความรู้สึกนึกคิดได้รับ

อิทธิพลจากส่ิงใดบา้ง การศึกษาถึงลกัษณะของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายจะมีประโยชน์

สําหรับผูข้าย คือ ทาํให้ทราบความตอ้งการและลกัษณะของลูกคา้ เพื่อท่ีจะจดัส่วน

ประสมทางการตลาดต่างๆ  กระตุน้และสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมาย

ไดถู้กตอ้ง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ  

4 Ps) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนอง

ความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้าน

สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

Kotler, 2003 (อา้งอิงถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546) ส่วนประสมทาง

การตลาด (Marketing mix หรือ 4 Ps) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึง

บริษทัใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  
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1. ผลติภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจาํเป็น

หรือความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัได ้และ 

สัมผสัไม่ได ้เช่นบรรจุภณัฑ ์สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย 

ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินค้าบริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑ์ต้องมี

อรรถประโยชน์ (Utility) คุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า  จึงจะมีผลทําให้

ผลิตภณัฑส์ามารถขายได ้การกาํหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งคาํนึงถึงปัจจยัดงัน้ี 

1. ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ (Product differentiation) และ ความแตกต่าง

ทางการแข่งขนั (Competitive differentiation) 

2. องค์ประกอบหรือคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ (Product component) เช่น 

ประโยชน์พื้นฐาน รูปลกัษณ์ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ 

3. การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ (Product positioning) เป็นการออกแบบ

ผลิตภณัฑข์องบริษทั เพื่อแสดงตาํแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่า 

4. การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product development) เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะ

ใหม่และปรับปรุงให้ดีข้ึน (New and improved) ซ่ีงตอ้งคาํนึงถึงความสามารถในการ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

5. กลยุทธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ์ (Product mix) และสายผลิตภณัฑ ์

(Product line) 

2. ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งจ่าย เพื่อให้ได้

ผลิตภัณฑ์หรือ หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบ

ระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นั้น ดงันั้นผู ้

กาํหนดกลยทุธ์ดา้นราคาจึงตอ้งคาํนึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived value) ในสายตาของ

ลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาการยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑ์ว่าสูงกว่าราคา

ผลิตภณัฑ์ ตน้ทุนสินคา้และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และการแข่งขนั ซ่ึงผูบ้ริโภคจะ

เปรียบเทียบระหว่างคุณค่าผลิตภัณฑ์ (Value) ผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของ

ผลิตภณัฑน์ั้นๆ ตวัคุณค่าสูงกวา่ราคาก็ตดัสินใจซ้ือสินคา้ ดงันั้นผูก้าํหนดกลยุทธ์ดา้น

ราคาตอ้งคาํนึงถึง ดงัน้ี 
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1. คุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา้ซ่ึงตอ้งพิจารณาวา่การ

ยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ผลิตภณัฑน์ั้น 

2. ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. การแข่งขนั 

4. นโยบายการให้ส่วนลด (Discount)  คือ ส่วนท่ีลดให้จากราคาท่ีกาํหนดไว้

ในรายการเพื่อใหผู้ซ้ื้อกระทาํหนา้ท่ีทางการตลาดบางอยา่งมีประโยชน์ต่อผูข้าย 

5. กลยทุธ์การตั้งราคาเพื่อส่งเสริมการตลาด (Promotion Pricing) เป็นกลยุทธ์

การตั้งราคาเพื่อจูงใจใหผู้บ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑม์ากข้ึน ไดแ้ก่ การตั้งราคาล่อใจ การตั้ง

ราคาในเทศกาลพิเศษ เป็นตน้ 

6. นโยบายระดบัราคา (The Level of Price Policy) หมายถึง ผูผ้ลิตกาํหนด

ราคาของผลิตภณัฑจ์าํแนกตามตาํแหน่งผลิตภณัฑข์องธุรกิจ เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง

ขนั ผูผ้ลิตอาจตั้งราคา ณ ระดบัราคาท่ีเท่ากนั ตํ่ากวา่ หรือสูงกวา่ระดบัราคาตลาด 

3. การจัดจําหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง การนาํเอาผลิตภณัฑ์ไปยงัแหล่ง

ผูซ้ื้อดว้ยปริมาณท่ีถูกตอ้งหรือโครงสร้างช่องทางการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการ

จากองค์กรไปยงัตลาดเป้าหมาย คือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่องกระจาย

สินคา้ประกอบดว้ย การขนส่ง การเก็บรักษา คลงัสินคา้และสินคา้คงคลงั การจาํหน่าย  

1. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Channel Distribution หรือ Distribution Channel) 

หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยกรรมสิทธ์ิใน

ผลิตภัณฑ์ หรือการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือหมายถึง

เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์ และหรือกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด ใน

ระบบช่องทางการจดัจาํหน่ายจึงประกอบไดด้ว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้

ทางอุตสาหกรรม 

2. การกระจายตวัสินค้า หรือ การสนับสนุนการกระจายตวัสินค้าสู่ตลาด 

(Physical Distribution หรือ Market Logistics) หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

วางแผน การควบคุมการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจยัการผลิตและสินคา้สําเร็จรูป จาก

จุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดสุดทา้ยในการบริโภค เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดย

มุ่งหวงักาํไร หรือหมายถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์จาก



440 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2(เมษายน –มิถุนายน 2556) 

ผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม การกระจายตวัสินคา้จึงประกอบดว้ย 

ดงัน้ี 

     2.1 การขนส่ง (Transportation) เป็นการพิจารณาวา่ขนส่งสินคา้ดว้ยวิธีใด

และอยา่งไรจึงเหมาะสม ประหยดัเวลา และค่าใชจ่้าย 

     2.2 การเก็บรักษา (Storage) และคลงัสินคา้ (Warehousing) เป็นการจดัทิศ

ทางการเคล่ือนไหวของสินคา้ การกาํหนดสถานท่ีเก็บผลิตภณัฑ์แต่ละประเภทและ

การกาํหนดทาํเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้ซ่ึงจุดประสงคใ์นการจดัคลงัสินคา้เพื่อให้เกิดการ

ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย 

     2.3 การบริหารสินคา้คงเหลือ (Inventory Management) เป็นการจดัการให้

ผลิตภณัฑ์มีขายในตลาดโดยไม่ขาดและอยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสม คือ ไม่มากหรือไม่

นอ้ยเกินไป 

4. การส่งเสริมทางการตลาด(Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสาร เพื่อสร้างความพึง

พอใจต่อตราสินคา้หรือบริการหรือความคิดหรือต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจให้เกิด

ความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อ

ความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูล

ระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้าย เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจ

ใช้พนักงานขาย (Personal selling) ทาํการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน 

(Non-personal selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ องค์การอาจ

เลือกใช้หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ ซ่ึงต้องใช้หลักการเลือกใช้เคร่ืองการส่ือสาร

การตลาดแบบประสมประสานกนั(Integrated Marketing Communication : IMC) 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมาย

ร่วมกนัได ้เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

1. การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกับ

องคก์ารและผลิตภณัฑ ์บริการ หรือความคิดท่ีตอ้งมีการจ่ายโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ 

2. การขายโดยใช้พนังงานขาย (Personal selling) เป็นการส่ือสารระหว่าง

บุคคลกบับุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ื้อท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายใหซ้ื้อผลิตภณัฑ์หรือบริการ
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หรือมีปฏิกิริยาต่อความคิดหรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขาย เพื่อให้เกิดการ

ขาย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ 

3. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) เป็นส่ิงจูงใจท่ีมีคุณค่าพิเศษท่ี

กระตุน้หน่วยงานขาย (Sale forces) ผูจ้ดัจาํหน่าย (Distributors) หรือผูบ้ริโภคคน

สุดทา้ย (Ultimate consumer) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการขายในทนัทีทนัใด เป็น

เคร่ืองมือกระตุ้นความตอ้งการซ้ือท่ีใช้สนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้

พนักงาน ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซ้ือ โดยลูกคา้คน

สุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ 

     3.1 การกระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค  

(Consumer promotion) 

     3.2 การกระตุน้คนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง 

(Trade promotion) 

     3.3 การกระตุน้พนกังานขาย เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังาน

ขาย (Sales forces promotion)  

4. การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and public relation : PR) 

มีความหมายดงัน้ี 

     4.1 การให้ข่าว (Publicity) เป็นการเสนอข่าวเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือ

บริการ หรือตราสินคา้หรือบริษทัท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน โดยผา่นส่ือการกระจายเสียง

หรือส่ือส่ิงพิมพ ์โดยการใหข้่าวเป็นกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์ 

     4.2 การประชาสัมพนัธ์ (Public relations : PR) หมายถึง ความพยายามใน

การส่ือสารท่ีมีการวางแผนโดยองค์การหน่ึง เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองค์การ ต่อ

ผลิตภณัฑ์ หรือต่อนโยบายให้เกิดกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมหรือ

ป้องกนัภาพพจน์หรือผลิตภณัฑข์องบริษทั 

5. การตลาดทางตรง (Direct marketing) การโฆษณาเพื่อให้เกิดการ

ตอบสนองโดยตรง (Direct response advertising) และการตลาดเช่ือมตรงหรือการ

โฆษณาเช่ือมตรง (Online marketing) มีความหมายต่างกนัดงัน้ี 
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     5.1 การตลาดทางตรง (Direct marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกับ 

กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึงวิธีการต่างๆ ท่ีนกัการ

ตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑโ์ดยตรงกบัผูซ้ื้อและทาํให้เกิดการตอนสนองในทนัที ทั้งน้ี

ตอ้งอาศยัฐานขอ้มูลลูกคา้และการใชส่ื้อต่าง ๆ เพื่อส่ือสารโดยตรงกบัลูกคา้ เช่น ใช้

ส่ือโฆษณาและแคตตาล็อก 

     5.2 การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct response 

advertising) เป็นข่าวสารการโฆษณา ซ่ึงถามผูอ้่าน ผูรั้บฟัง หรือผูช้ม ให้เกิดการ

ตอบสนองกลบัโดยตรงไปยงัผูส่้งข่าวสาร ซ่ึงอาจจะใช้จดหมายตรงหรือส่ืออ่ืน เช่น 

นิตยสาร วทิย ุโทรทศัน์    

     5.3 การตลาดเช่ือมทางตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online marketing) 

หรือการตลาดผ่านส่ืออิเล็กทรอนิคส์ (Electronic marketing) เป็นการโฆษณาผ่าน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต เพื่อส่ือสาร ส่งเสริม และการขาย

ผลิตภณัฑห์รือบริการโดยมุ่งหวงักาํไรและการคา้ เคร่ืองมือท่ีสําคญัประกอบดว้ย การ

ขายทางโทรศพัท ์การขายโดยใชจ้ดหมายตรง การขายโดยใชแ้คตตาล็อก การขายทาง

โทรศพัท์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ซ่ึงจูงใจให้ลูกคา้กิจกรรมการตอบสนอง เช่น ใช้

คูปองแลกซ้ือ 

3. วธีิการดําเนินการวจัิย 

การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารสําเร็จรูป

แช่แขง็จากร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ี มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ข้อมูลทีใ่ช้วจัิย  

แหล่งขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยขอ้มูลปฐมภูมิเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้าก

ขอ้มูลท่ีเก่ียวรวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยการใชแ้บบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง คือ 

ผู ้บริโภคท่ีซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ราย ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงมกราคม 

2556 โดยใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling Random) และขอ้มูล
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ทุติยภูมิขอ้มูลท่ีไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรมจากหนงัสือ วิทยานิพนธ์ รายงาน

การวจิยัหรือการศึกษาคน้ควา้อิสระ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

วธีิการทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1. การทดสอบของความเท่ียงตรง (Validity) เป็นแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาวิจยั

ได้สร้างข้ึนมาโดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบเน้ือหาและความถูกตอ้งครบถ้วน

ของขอ้มูล ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

2. นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความ

สอดคลอ้งระหวา่งประเด็นท่ีตอ้งการวดักบัขอ้คาํถามท่ีสร้างข้ึน แบบทดสอบ IOC 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด และดา้นการตดัสินใจซ้ือ โดยใช้สถิติการค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  

การวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติค่า One-way ANOVA, T-test, F-test 

และวิเคราะห์ขอ้มูลแบบถดถอย (Multiple Regression Analysis : MRA) ค่า Sig ใน

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

โดยนาํเสนอผลการวเิคราะห์แยกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

4.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

4.2 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้าน

สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ืออาหารสํา เ ร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

4.4 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้าน

สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
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โดยขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 มีช่วงอายุ 20 - 30 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 161 คน 

คิดเป็นร้อยละ 40.25 โดยมีสถานภาพโสด จาํนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 ส่วน

ใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จาํนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 

ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน จาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 รายไดส่้วน

ใหญ่อยูท่ี่ 20, 001 - 30,000 บาท จาํนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.20  

ข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู ้บริโภค พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

วตัถุประสงค์เพื่อซ้ือรับประทานเองทนัที จาํนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 

สาเหตุท่ีซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งรับประทาน คือ หาซ้ือง่าย 165 คน คิดเป็นร้อยละ 

41.20 ส่วนใหญ่นิยมซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งประเภท ขา้วกะเพราหมู, ไก่, กุ ้ง 

จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80 นิยมซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งยี่ห้อมา

รับประทานบ่อยท่ีสุด คือ Ezygo / 7 Fresh จาํนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.20 กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่นิยมซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือ คือ 7-Eleven 

จาํนวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.80 ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่

แข็งจากร้านสะดวกซ้ือ คือ มากกวา่ 1 คร้ังต่อสัปดาห์จาํนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 

60.80 ปริมาณการซ้ือต่อคร้ัง คือ 2 - 3 กล่อง จาํนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 

ส่วนใหญ่ซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือช่วงเวลา 15.01 -  18.00 น. 

จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

พบวา่  ทุกหวัขอ้ในดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

พบว่า  ทุกหัวขอ้ในดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือ 
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พบว่า  ส่วนใหญ่ในด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกัน มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง สอดคล้องกบัสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้ยกเวน้ ดา้นราคา ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ืออาหาร

สาํเร็จรูปแช่แขง็ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีตวัแปร 3 ตวัท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่านัยสําคญั น้อยกว่าหรือเท่ากบั 0.05 คือ ด้าน

ผลิตภณัฑ์, ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย, ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ไดน้าํเสนอ

กรอบแนวคิดใหม่ ดงัน้ี 

การตดัสินใจ = a + b1 (ผลิตภณัฑ์) + b3 (ช่องทางการจดัจาํหน่าย) + b4 (การ

ส่งเสริมทางการตลาด) 

5.สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 

แสดงผลการวิเคราะห์ของขอ้มูล ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

No. ปัจจยั Sig เป็นไปตาม

สมมตฐิาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมตฐิาน 

1. เพศ 0.00* X  

2. อาย ุ 0.00* X  

3. สถานภาพ 0.00* X  

4. ระดบัการศึกษา 0.00* X  

5. อาชีพ 0.00* X  

6. รายไดต้่อเดือน 0.00* X  
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ผลวิเคราะห์ พบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ทุกหวัขอ้ มีค่า Sig 

นอ้ยกวา่ ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 โดยปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จึง ยอมรับ สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

แสดงผลการวิเคราะห์ของขอ้มูล ปัจจยั ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

No. ปัจจยั Sig เป็นไปตาม

สมมตฐิาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมตฐิาน 

1. วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 0.00* X  

2. เหตุผลในการซ้ือ 0.00* X  

3. ประเภทของอาหารท่ีซ้ือ 0.00* X  

4. ยีห่อ้ในการซ้ือ 0.00* X  

5. สถานท่ีในการซ้ือ 0.00* X  

6. ความถ่ีในการซ้ือ 0.00* X  

7. ปริมาณในการซ้ือ 0.00* X  

8. ช่วงเวลาในการซ้ือ 0.00* X  

ผลวิเคราะห์ พบว่า ปัจจยัด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ทุกหัวขอ้ มีค่า Sig 

นอ้ยกวา่ ระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 โดยปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จึง 

ยอมรับ สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

แสดงผลการวิเคราะห์ของขอ้มูล ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กนักบัการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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No. ปัจจยั Sig เป็นไปตาม

สมมตฐิาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมตฐิาน 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.00* X  

2. ดา้นราคา 0.26  X 

3. ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย 

0.00* X  

4. ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 

0.00* X  

 

ผลวิเคราะห์ พบว่า ส่วนใหญ่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีค่า Sig 

นอ้ยกวา่ ระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 โดยปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่าง

กนัมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จึง ยอมรับ สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ยกเวน้ ดา้นราคา ท่ีมีค่า Sig มากกวา่ 

ระดบันัยสําคญัท่ี 0.05 โดยปัจจยัด้านราคาท่ีแตกต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จึงปฎิเสธ 

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปรายผล 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีต่อ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามสําหรับเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคไม่จาํกดัอายุ โดยอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และมี

ประสบการณ์ใช้บริการร้านสะดวกซ้ือมาก่อน ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทั มีรายได ้20,001 – 30,000 บาท  

กลุ่มตวัอย่างโดยส่วนใหญ่ซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เพื่อวตัถุประสงค์ซ้ือ

รับประทานเองทนัที มีสาเหตุท่ีซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง คือ หาซ้ือง่าย นิยมซ้ือ
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อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ประเภท ขา้วกะเพราหมู, ไก่, กุง้ และยี่ห้อท่ีซ้ือมารับประทาน

บ่อยท่ีสุด คือ Ezygo / 7 Fresh โดยซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือ 7-

Eleven มีความถ่ีในการซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือ มากกวา่ 1 คร้ัง

ต่อสัปดาห์ และโดยปริมาณการซ้ือต่อคร้ัง คือ 2 - 3 กล่อง และซ้ือช่วงเวลา 15.01 - 

18.00 น.  

ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ทุกดา้น 

ทั้ง เพศ อายุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร และ 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทุกดา้น ทั้ง วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ เหตุผลในการ

ซ้ือ ประเภทของอาหารท่ีซ้ือ ยี่ห้อในการซ้ือ สถานท่ีในการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ 

ปริมาณในการซ้ือ ช่วงเวลาในการซ้ือ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหาร

สําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปัจจยัด้านส่วน

ประสมทางการตลาด ส่วนใหญ่ ทั้ง ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้น

การส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ืออาหาร

สําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน้ ด้านราคา ท่ี

แตกต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้าน

สะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทีเ่กี่ยวกบัผลการผลการศึกษาทีไ่ด้รับ 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้าน

สะ ดวกซ้ื อใ นเข ตกรุง เทพ ม หานค ร ใ นค ร้ัง น้ี เ ป็นก า รศึ ก ษ าถึ ง ปั จจัย ด้า น

ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค และส่วนประสมทางการตลาด ท่ีเก่ียวขอ้ง

กันกับกา รตัดสินใจ ซ้ืออาหา รสํ า เ ร็จ รูปแช่ แข็ งจา ก ร้า นส ะดวกซ้ื อในเข ต

กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษามีส่วนช่วยให้ยืนยนัว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ซ่ึงเป็น

ปัจจยัพื้นฐานในการแบ่งตลาดกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากความแตกต่างทาง
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คุณลกัษณะดงักล่าว ทาํให้บุคคลต่าง ๆ มีความคิดเห็น ทศันคติ หรือความช่ืนชอบท่ี

แตกต่างกัน โดยอ้างอิงจากผลการทดสอบสมติฐานท่ีพบว่าทุกปัจจยัมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร ทาง

ประกอบการ จึงต้องให้ความสําคญักับปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีเพื่อให้ได้กําหนดแนว

ทางการดาํเนินธุรกิจ ใหมี้ความน่าเช่ือถือและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการวจัิยคร้ังต่อไป 

เพื่อใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุดจากงานวจิยั จึงควรทาํการวิจยัเป็นระยะๆ อยา่ง

ต่อเน่ือง เพื่อรักษาฐานขอ้มูลใหมี้ความทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา และสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และ

เพิ่มความสามารถในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหนือคู่แข่งต่อไป 

6. บรรณานุกรม  

กนกพร ภุมริน. “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหาร 

สาํเร็จรูปแช่แขง็ตราสินคา้ซีพี ในเขตกรุงเทพมหานคร” รายงานศึกษาคน้ควา้ 

อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยักรุงเทพ, 2554 

ดารา ทีปะปาล. การส่ือสารการตลาด. กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ,์ 2541 

ธนรรณ แสงสุวรรณ และคณะ. การจดัการการตลาด. กรุงเทพมหานคร : เพียร์สัน  

เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2547 

ธนิตา วทิยาวงศรุจิ. “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม 

การตดัสินใจซ้ืออาหารกล่องสาํเร็จรูปแช่แขง็ของผูบ้ริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” รายงานศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

ธีรวฒัน์ ตั้งอุสาหะกลู. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ืออาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ควบคุม 

นํ้าหนกั” รายงานศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2547 
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นุจรีย ์เล่ียมแจ่ม. “ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

สาํเร็จรูปแช่แขง็ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร” รายงานศึกษาคน้ควา้

อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2549 

พิมลทิพย ์เปรมศิริศกัด์ิ. “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วน 

บุคคลของผูบ้ริโภควยัเกษียณ” วทิยานิพนธ์ หลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2552 

ภมนพร จนัทร์วฒันะ. “การตดัสินใจซ้ือสินคา้เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบา้นของ 

ลูกคา้” วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม 

ธุรกิจและการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสังคม, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2549 

ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร : อกัษร 

เจริญทศัน์, 2525 

รัตน์กญัญา ชีวะปัญญาโรจน์. “อิทธิพลความไวว้างใจของคนกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อ 

อาหารแช่แขง็ผูบ้ริโภคอาหารแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร” รายงานศึกษา

คน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

วงศพ์ฒันา ศรีประเสริฐ. “ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือและบริโภค 

ขา้วกลอ้งของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม” รายงานศึกษา

คน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม, 2554 

วรรณวนชั จิรัญญโรจน์. “พฤติกรรมการซ้ืออาหารไทยสาํเร็จรูปพร้อมรับประทาน 

จากร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” รายงานศึกษา

คน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2548 

วาตี ภู่โรจนสวสัด์ิ. “4 เสือโฟรเซ่น ฟูดส์ พรานทะเล ซีพีเอฟ สุรพลฟูดส์ พีเอฟพี  

พลิกพฤติกรรมคนไทย” โฟร์-พี. 2549. 

วจิิตรา เปียคง. แผนกาตลาดธุรกิจอาหารกล่อง, ปริญญานิพนธ์ บธ.ม. สาขาการตลาด,  

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2554 

 

 



451 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2(เมษายน –มิถุนายน 2556) 

วธีิ แจ่มกระทึก. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของ 

นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกดักรมสามญัศึกษา 

กรุงเทพมหานคร, ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. สาขาวชิาจิตวทิยาการแนะแนว, 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2541 

ศร สุขเกษม. “ความพึงพอใจและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารทะเลแช่แขง็พราน 

ทะเลในเขตกรุงเทพมหานคร” รายงานศึกษาค้นควา้อิสระ หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2552 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. การบริหารการตลาดยคุใหม่, กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, 2546 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพมหานคร : วสิิทธ์ิวฒันา,  

2549 

เศลิกา กาญจนศิริโรจน์. “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็ ยีห่อ้ พรานทะเลของผูบ้ริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร”  รายงานศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2550 

สมจิตร ลว้นจาํเริญ. พฤติกรรมผูบ้ริโภค ฉบบัปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร :  

สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2546 

สิริกาญจน์ ซิบเข. “การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือทองรูปพรรณในจงัหวดั 

กาญจนบุรี” รายงานศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

อมรรัตน์ ดิลกรุ่งธีระภพ.  “ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ืออาหาร 

สาํเร็จรูปแบบแช่แขง็ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” รายงานศึกษา

คน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2548 

อคัรฤทธ์ิ หอมประเสริฐ. การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริโภค 

อาหารฟาสตฟ์ู้ ดประเภทธุรกิจแฟรนไชส์ของผูบ้ริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร, ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. สาขาวชิาจิตวทิยาการแนะแนว, 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2543 

 



452 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2(เมษายน –มิถุนายน 2556) 

เอกสารการสอนชุดวชิาการจดัการธุรกิจอาหาร Food Business Management,  

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช นนทบุรี : 

สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2542 

Belch, George E. and Belch, Michael A. Introduction to Advertising and Promotion.  

Boston : Vov Hoffmann Press, 1990 

Corlett Jr., D.A. 1989. Refrigerated Foods and Use of Hazard Analysis and Critical  

Control Point Principles. Food Technol 

Kotler, Philip. (2003) Marketing Management. 11th ed. New Jersey : Prentice-Hall. 

 

 

 



453 

วารสารการเงิน การลงทนุ การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 ฉบบัที่ 2(เมษายน –มิถนุายน 2556) 

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  

สาขา บางกอกน้อย 

FACTOR S INFLUENCING CUSTOMERS’ SATISAFACTION ON 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOKNOI 

นนัทพนัธ์ ซึงเกษมวงศ ์1  ผศ.ดร.อิทธิกร ขาํเดช 2 

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

   บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขา บางกอกนอ้ย โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพื่อศึกษา

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ

ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขา บางกอกนอ้ย 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ

ลูกค้าท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคาร

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขา บางกอกน้อย 3)เพื่อศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพ

การบริการ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ

ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาบางกอกนอ้ย โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้าํการ

วจิยัโดยกลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งส้ิน 400 โดยการเก็บแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บขอ้มูล จากนั้นมีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดย

ใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายค่าความถ่ี(Frequency) ค่าเฉล่ีย(Mean) ค่าร้อยละ 

(Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการทดสอบ

สมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช ้ ANOVA และ Multiple Regression Analysis 

(MRA) เพื่อหาค่า T-test F-test ค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) สัมประสิทธ์ิการ

กาํหนด (R2) และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบันยัสาํคญั0.05 ผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี  
 

 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
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พบว่าผูท่ี้มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

สาขา บางกอกนอ้ย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 26 – 35 ปี มีสถานภาพ 

สมรส มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นพนกังานรัฐวสิาหกิจ/รับราชการ ซ่ึง

มีรายไดม้ากกวา่ 30,001 บาทสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อมีผลต่อระดบั

ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้าน

พฤติกรรมการใชบ้ริการ มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 

สมมติฐานท่ี 3 ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการ มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจ

ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ  

คําสําคัญ:   ธนาคารกรุงเทพ 

Abstract 

 The Studies on the factors Influencing customers’ satisfaction on Bangkok 

bank public company limited bangkoknoi. The following objectives: 1) To study 

personal factors that affect the customer satisfaction with quality of service of 

Bangkok Bank Public Company Limited BangkokNoi Branch 2) To study customer's 

behavior that has relationship to the customer satisfaction with quality of service of 

Bangkok Bank Public Company Limited BangkokNoi Branch 3) To study 

expectation of service quality that has relationship to the customer satisfaction with 

quality of service of Bangkok Bank Public Company Limited BangkokNoi Branch. 

To bring research sample using random samples from a total consumer in Bangkok 

of 400 questionnaires used as a tool to collect data. And data analysis with computer 

program finished with descriptive statistic describe the frequency values 

(Frequency) percentage (Percentage) Average (Mean) and standard deviation values 

(Standard Deviation) and hypothesis testing. Reference statistics using ANOVA and 

Multiple Regression Analysis (MRA) to evaluate T-test F-test value Sig correlation 

coefficient (R) coefficient set (R2) and measure the distribution of error values. To 
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analyze the relationship of different variables and with 0.05 significance level 

research appears as follows. 

 Found that the Satisfaction with services on Bangkok Bank Public 

Company Limited bangkoknoi. Mostly, female aged 26 – 35  years old,  married 

and Bachelor degree. Most of them are state/government with revenue more than 

30,001  baht. 

 Hypothesis 1. Personal factors affect the customer satisfaction level on 

quality of service. Hypothesis 2. Customer's behaviour has relationship to the 

customer satisfaction level who use service.  Hypothesis 3. Expectaion of service 

quality has relationship to the customer satisfaction who use service. 

KEYWOR:  BANGKOK BANK 

1. บทนํา  

 ในปัจจุบนัการบริการ ถือเป็นส่ิงท่ีสําคญัอย่างหน่ึงในการบริหารงานของ

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งยงัมีการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการปฏิบติังาน ทาํให้ทราบถึงความแตกต่างของบุคลากรแต่ละคนวา่

มีความสามารถในการปฏิบติังานมากหรือน้อยเพียงใด และจะทาํอย่างไรในการ

บริหารใหบุ้คลากรแต่ละคนมีความสามารถในการปฏิบติังานไดดี้ยิง่ข้ึน  

 ในการศึกษาค้นควา้อิสระคร้ังน้ีจัดทาํข้ึนเพื่อนําผลการศึกษาไปใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการและส่งเสริมการให้บริหารรูปแบบใหม่ท่ี

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับสังคม

ปัจจุบนั  อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายการให้บริการกบัลูกคา้ตาม

สาขาต่างๆ ของธนาคารกรุงเทพ  และผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะนาํขอ้มูลเหล่าน้ี จะ

เป็นประโยชน์และสามารถนาํมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัการทาํงานในองคก์าร  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ดงัน้ีคือ 
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              1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ

คุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขา บางกอกนอ้ย  

              2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของ

ลูกคา้ต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขา บางกอกนอ้ย  

              3. เพื่อศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความ

พึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

สาขาบางกอกนอ้ย  

สมมติฐานการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยักาํหนดสมมติฐานการวจิยัในการศึกษา ดงัน้ี 

 1.  ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ 

และรายได้ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ

คุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาบางกอกนอ้ย   

 2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการส่วนบุคคลเช่น ประเภทบริการ,

ช่วงเวลา,ความถ่ี,บริการอิเล็กทรอนิกส์ และระยะเวลาท่ีใช้บริการ ท่ีแตกต่างกนั มี

ความสัมพนัธ์ต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ สาขา

บางกอกนอ้ย แตกต่างกนั  

 3.  ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของผูรั้บบริการท่ีประกอบไปด้วย

ดา้นการบริการและดา้นขอ้มูล มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกอกนอ้ย  

ขอบเขตการวจัิย 

การวจิยัน้ี ผูว้ิจยักาํหนดขอบเขตในการศึกษา ดงัน้ี 

 1. ขอบเขตเน้ือหา ในการวิจยัคร้ังน้ี มุ่งเน้นศึกษาความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บริการธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขา บางกอกน้อย มี 4 ดา้น คือ  ดา้น

การบริการของพนักงาน ด้านความสะดวกสบายท่ีได้รับ ด้านระยะเวลาในการ

ดาํเนินงาน ดา้นสถานท่ีประกอบการ  
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 2. ขอบเขตด้านประชากร  จะศึกษาเฉพาะลูกค้าท่ีมาใช้บริการท่ีสาขา

บางกอกนอ้ย ทั้งฝ่ายบริการลูกคา้และ ฝ่ายเปิดบญัชี ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนจาํนวน 

400 คน   

กรอบความคิดในการวจัิย (Frame Work) 

    ตัวแปรต้น (Independent Variables)        ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประชากรศาสตร์ 

• เพศ 

• อาย ุ

• สถานภาพสมรส 

• ระดบัการศึกษา 

• อาชีพ  

• รายไดส่้วนบุคคล 

 
 พฤติกรรมในการใช้บริการ  

• ประเภทการใชบ้ริการ 

• ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ 

• ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

• บริการอิเล็กทรอนิกส์ 

• ระยะเวลาในการ

ดาํเนินงาน 

 

 ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการ 

• ดา้นการบริการ 

• ดา้นขอ้มูล 

 

ความพงึพอใจของลูกค้าทีม่ี

ต่อการให้บริการ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

  1. เพื่อนาํผลการศึกษาความพึงพอใจไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการ

ใหบ้ริการ และส่งเสริมการใหบ้ริหารรูปแบบใหม่ท่ีตอบสนองความตอ้งการ             

 2. เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายการในการใหบ้ริการกบัลูกคา้ตาม

สาขาต่างๆ ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  

             3. เพื่อเป็นแนวทางต่อผูท่ี้ตอ้งการจะนาํขอ้มูลไปใช้สําหรับหน่วยงานอ่ืนใน

การนาํ ระบบบริการไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัการทาํงานในองคก์าร  

2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

สําหรับการศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของ

ธนาคารกรุงเทพสาขา บางกอกน้อย ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาจากเอกสารและ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะขอนาํเสนอตามลาํดบั ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการปฏิบติังานของพนกังาน 

2.3 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 

2.4 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

2.5 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ 

2.6 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้ของลูกคา้  

2.7 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัทศันคติของลูกคา้ 

2.8 แนวความคิดเก่ียวกบัทฤษฎีความตอ้งการ 

2.9 ประวติัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

2.10  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวความคิดในการศึกษาดังนี ้ 

 พัชรี ทองแผ่  (2540 : บทคดัยอ่) ดาํเนินการวิจยัเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

คุณภาพการบริการของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนเขต 2 โดยทาํการประเมิน

คุณภาพการบริการพยาบาลตามการรับรู้ของผูป่้วยในโรงพยาบาลชุมชนเขต 2 โดย

แบบสอบถามท่ีประยุกต์มาจากมาตรวดั SERVQUAL เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ซ่ึง
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เคร่ืองมือท่ีใชส้ามารถหาความเท่ียงตรง (Reliability) ได ้0.93 ผลท่ีไดพ้บวา่คุณภาพ

การบริการพยาบาลตามการรับรู้ของผูป่้วยท่ีมีต่อโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น ดูจากปัจจยั

โดยรวม และจาํแนกเป็น 5 มิติ อยู่ในระดบัท่ีไม่พึงพอใจทุกด้าน ส่วนคุณภาพการ

บริการพยาบาลตามการรับรู้ของผูป่้วยในท่ีมีต่อโรงพยาบาลชุมชนทัว่ไป ดูจากปัจจยั

โดยรวม และจาํแนกเป็น 5 มิติ อยู่ในระดบัท่ีไม่พึงพอใจในทุกด้าน เช่นกนั แต่เม่ือ

นาํมาเทียบกนั คุณภาพการบริการพยาบาลตามการรับรู้ของผูป่้วยในต่อโรงพยาบาล

ชุมชนทัว่ไป มีค่าสูงกวา่คุณภาพการบริการพยาบาลของโรงพยาบาลของโรงพยาบาล

ชุมชนดีเด่นในทุกดา้น 

  ณัฐมน สินทรัพย์เพิ่ม  (2547 : 27)  ทาํการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของ

ลูกคา้ต่อการให้บริการ ธนาคารยูโอบีรัตนสิน ในสาขา บางแคและสาขาสุรวงศ์ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงมีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คนผลการวจิยัพบวา่ลูกคา้ท่ีเขา้มา

ใชบ้ริการ ร้อยละ 51 เป็นผูห้ญิง และชาย ร้อยละ 49  มีอายุอยูร่ะหวา่ง 20 - 30 ปี  คิด

เป็นร้อยละ 36 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 42 ส่วนใหญ่

เป็นพนกังานบริษทั  วตัถุประสงคก์ารใชบ้ริการคือมาดา้นบญัชีเงินฝากมากท่ีสุด คิด

เป็นร้อยละ 63 จากกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการดา้น

กระบวนการและขั้นตอนการทาํงาน และดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ อยู่ในระดบัมาก 

ส่วนดา้นประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ และสถานท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง  

3. วธีิการดําเนินการวจัิย 

 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยทาํการวิจยั

เชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อมุ่งศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีพิจารณาเลือกวิจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ สาขา 

บางกอกนอ้ย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    

 ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการท่ีสาขา บางกอกน้อย ทุกแผนกในช่วงเวลาทาํการจาก

จาํนวนลูกคา้ท่ีใช้บริการ โดยการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างใช้วิธีการคาํนวณของ 

Taro Yamane โดยศึกษากาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 จากจาํนวนประชากร
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ทั้งหมด ไดจ้าํนวนตวัอยา่งโดยประมาณ 400 คน และผูศึ้กษาทาํการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง

แบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 

ข้อมูลทีใ่ช้วจัิย 

 แหล่งขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยขอ้มูลปฐมภูมิเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้าก

ขอ้มูลท่ีเก่ียวรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่าง ด้วยการใช้แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 400 รายในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2555 และขอ้มูลทุติยภูมิ

ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรมจากหนงัสือ ตาํราเรียน วิทยานิพนธ์ รายงาน

การวจิยัหรือการศึกษาคน้ควา้อิสระ และบทความหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 โครงสร้างของแบบสอบถาม  ซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่มคาํถามแบบปลายปิด

ทั้งหมดแยกกลุ่มออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย         

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีจาํนวน 6 คาํถาม ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน ซ่ึงเป็นคาํถามในลกัษณะ นาม

บญัญติั (nominal) โดยมีคาํตอบให้เลือกแบบหลายคาํตอบ ผูต้อบสามารถเลือกตอบ

ไดเ้พียงคาํตอบเดียว 

            ส่วนท่ี 2  ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน)สาขาบางกอกน้อย ซ่ึงเป็นคาํถามในลกัษณะนามบญัญติั (nominal) โดยมี

คาํตอบให้เลือกตอบ ผูต้อบสามารถเลือกตอบได้เพียงคาํตอบเดียว และเป็นคาํถาม

แบบปลายเปิด  

ส่วนท่ี  3 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคาดหวงัคุณภาพการให้บริการธนาคาร

กรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) สาขาบางกอกน้อย ซ่ึงเป็นกลุ่มคาํถามท่ีให้แสดงความ

คิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ท่ีทาํการแบ่งระดบัความสําคญั

ออกเป็น 10 ระดบั มี 8 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) สาขาบางกอกนอ้ย อินเตอร์เน็ต  ซ่ึงเป็นกลุ่มคาํถามท่ีให้แสดงความ
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คิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ท่ีทาํการแบ่งระดบัความสําคญั

ออกเป็น 10 ระดบั มี 22 ขอ้ 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้  

 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและกลุ่มตัวอย่างใช้สถิติแบบร้อยละ 

(Percentage) การวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการ การ

วเิคราะห์ความพึงพอใจของลูกคา้ ความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการ ในส่วนท่ี 

3 และ  4 ของแบบสอบถามใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ในรูปค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ประกอบกนั ซ่ึงแบ่งระดบั

ความคิดเห็นออกเป็น 11 ช่วง โดยกาํหนดคะแนนหลกัไว ้3 จุด ประกอบดว้ย 10 

หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด  5 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง และ 0 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ใชส้ถิติแบบร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

 การทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) 

ประกอบดว้ย One-way ANOVA หรือ F-test และ T-Test  เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) สาขาบางกอกนอ้ย และ Multiple Regression Analysis (MRA)  

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 มีอายุ 20-25 ปี จาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36 

การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีจาํนวน 153 คน มีจาํนวนร้อยละ 48.3 มีอาชีพ

พนกังานรัฐวสิาหกิจ/รับราชการ จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 มีรายไดม้ากกวา่ 

30,001 บาท มีจาํนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสมาก

ท่ีสุด มีจาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 
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 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวงัในคุณภาพการบริการ

ประกอบไปดว้ยดา้นการบริการและดา้นขอ้มูล มีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

ต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 

 

ตวั

แปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

ค่าคง

ที ่
-7.064 .142 

 
-49.848 .000 

  

ด้าน

บริการ 
1.209 .067 .671 18.151 .000 .068 14.601 

ด้าน

ข้อมูล 
.528 .062 .317 8.582 .000 .068 14.601 

 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

.981a .963 .963 .29036 .066 

  

จากผลการวิเคราะห์ความคาดหวังคุณภาพการบริการของผู ้รับบริการ 

ประกอบไปดว้ย ดา้นการบริการและดา้นขอ้มูล มีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกอกนอ้ยจากผลการวเิคราะห์ ความคาดหวงัต่อคุณภาพการ

บริการมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจต่อผูรั้บบริการธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกอก

น้อย อย่างมีนยัสําคญัท่ี 0.05  มีตวัแปรอิสระ ความคาดหวงัคุณภาพการบริการ

ประกอบดว้ย ดา้นบริการและดา้นขอ้มูล ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามของความพึง

พอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการ มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 3 ตวัแปร ท่ีมี
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ความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่านัยสําคญั น้อยกว่าหรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ 

พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ และความคาดหวงัต่อคุณภาพการบริการประกอบดว้ย ดา้น

บริการและดา้นขอ้มูล ความพึงพอใจ  =  a + b1 (พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ) + b3 

(ด้านบริการ) + b4 (ด้านข้อมูล) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน (อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05) 

ผลการทดสอบความ

สมมติฐาน 

ค่า

นัยสําคัญ 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.393 

 

 

อาย ุ 0.000  

 ระดบัการศึกษา 0.000  

 อาชีพ 0.000  

 รายได ้ 0.000  

 สถานภาพการสมรส 0.000  

 ประเภทบริการ 0.000  

 ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ 0.000  

 ความถ่ีในการใชบ้ริการ 0.000  

 บริการอิเล็กทรอนิกส์ 0.000  

 ระยะเวลาในการ

ดาํเนินงาน 0.000  

 ดา้นบริการ 0.000  

 ดา้นขอ้มูล 0.000  

  

5.สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของ

ธนาคารกรุงเทพสาขาบางกอกน้อย ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผล

การศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ไดด้งัน้ี  
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ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งกรณีศึกษา  

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยเพศชาย

ร้อยละ 42.5 และเพศหญิง ร้อยละ 57.5 ส่วนใหญ่อายุมากกวา่ 25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 

36.0 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 48.0 ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาสูงสุดไดแ้ก่ 

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48.3 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ / พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 26.3 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน มากกวา่ 30,001 บาท คิด

เป็นร้อยละ 35.3 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้มาใชบ้ริการของธนาคาร 

ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี  วตัถุประสงค์ในการมาธนาคาร 

เพื่อใช้บริการดา้นบญัชีเงินฝากมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.5 และใช้บริการของ

ธนาคารอยา่งเป็นประจาํ คือ บริการบญัชีฝากถอน คิดเป็นร้อยละ 26.5  ช่วงเวลาท่ีใช้

บริการอยา่งเป็นประจาํ คือ เวลา 10.01 – 12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 41.3 และเม่ือจาํแนก

ไปตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา 

อาชีพ และรายไดต้่อเดือน ไดพ้บความแตกต่างท่ีเห็นเด่นชดั คือ ผูท่ี้มีอายุ 20-25 ปี 

ข้ึนไปและผูท่ี้มีอาชีพรับจา้งทัว่ไป ส่วนใหญ่ใชบ้ริการเป็นประจาํในช่วงเวลา 8.30 – 

10.00 น. ความถ่ีในการใชบ้ริการของธนาคาร เดือนละ  1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 32.5 

เม่ือจาํแนกไปตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้พบความแตกต่างท่ีเห็นเป็นเด่นชัด 

ดงัน้ี ผูท่ี้มีสถานภาพแยกกนัอยู ่,นกัศึกษา ส่วนใหญ่ใชบ้ริการของธนาคารสัปดาห์ละ 

2-3 คร้ัง   

ส่วนท่ี 3  ความคาดหวงัต่อคุณภาพการให้บริการของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงเทพ 

สาขาบางกอกนอ้ย   

 1. ด้านบริการเก่ียวกบัความเอาใจใส่แก่ผูรั้บบริการเป็นรายบุคคล พบว่า มี

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 8.12 ส่วนใหญ่แสดงระดบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก ความคาดหวงั

บริการต่างๆ แก่ลูกคา้ภายในเวลาท่ีกาํหนด พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 9.18 โดยส่วนใหญ่

แสดงระดบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก ความคาดหวงัโดยเม่ือผูรั้บบริการมีปัญหา 

แสดงออกถึงความสนใจอยา่งจริงจงัท่ีจะช่วยแกปั้ญหา โดยพบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 8.29 

โดยส่วนใหญ่แสดงระดบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก การบริการกบัผูรั้บบริการ
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อยา่งไม่มีขอ้บกพร่อง พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 6.20 ส่วนใหญ่แสดงระดบัความคาดหวงั

อยู่ในระดบัน้อย  พนักงานบริการมีอธัยาศยัและปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูรั้บบริการโดย

พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 8.60 ส่วนใหญ่แสดงระดบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก  

  2. ดา้นขอ้มูลพนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้และบริการเพียง

พอท่ีจะตอบคาํถามผูรั้บบริการได ้โดยพบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 9.04 ส่วนใหญ่แสดง

ระดบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก พนกังานให้ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น โดย

พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 7.95 ส่วนใหญ่แสดงระดบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก  

ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการท่ีได้รับจริงจากธนาคารกรุงเทพ 

สาขาบางกอกนอ้ย   

ดา้นกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการพบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 7.17 ส่วน

ใหญ่แสดงระดบัการรับรู้อยู่ในระดบัปานกลาง ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ

ให้บริการ โดยมีความพึงพอใจในเร่ืองของความพร้อมของอุปกรณ์บริการ  พบวา่ มี

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 7.68 ส่วนใหญ่แสดงระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ส่วนท่ี 5   การวเิคราะห์แสดงผลขอ้มูลและการทดสอบสมมุติฐาน  

 สมมติฐานการวิจยัท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความพึง

พอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารกรุงเทพแตกต่างกนั

 สมมติฐานการวิจยัท่ี 2 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีพฤติกรรมในการใชบ้ริการต่างกนั  จะ

มีระดบัความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ แตกต่างกนั 

 สมมติฐานการวจิยัท่ี 3 ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของผูรั้บบริการท่ี

ประกอบไปด้วยด้านการบริการและด้านขอ้มูล พบว่า มีความสัมพนัธ์ต่อความพึง

พอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการธนาคารกรุงเทพ 
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นโยบายเศรษฐกจิทีส่่งผลกระทบต่ออตัราดอกเบีย้ในประเทศไทย 

(ECONOMIC POLICIES AFFECTING INTEREST RATES OF THAILAND)

ธนากร กิตติวฒันเกียรติ 1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระเร่ือง นโยบายเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่ออัตรา

ดอกเบ้ียในประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของผลิตภณัฑ์มวล

รวมภายในประเทศ, อตัราเงินเฟ้อ, อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และ

ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมในประเทศ กบัอตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย โดยขอ้มูลท่ีใช้

ในการวเิคราะห์เป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data)  แบบรายเดือน ขอ้มูลปัจจยั

ทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย (IR)ผลิตภณัฑ์มวล

รวมในประเทศ (GDP)อัตราเงินเฟ้อ (IFR)อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  (EXCHANGE) ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมภายในประเทศ (MPI) โดยกลุ่มตวัอยา่งมีระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา 

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 60 

เดือน วิธีการศึกษาใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) โดยมีการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีผลกระทบ

ต่ออตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 พบวา่ค่า Sig มีค่านอ้ยกว่า 

0.05 และความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูง ซ่ึง

สามารถส่งผลต่ออตัราดอกเบ้ียในประเทศไทยโดยมีค่า R2=0.561แสดงว่าตวัแปร

อิสระทั้งหมดส่งผลกระทบต่อตวัแปรตามระดบั 56% ส่วนท่ีเหลือเกิดจากปัจจยัอ่ืน ๆ  

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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อีก 44% โดยตวัแปรอิสระท่ีสามารถส่งผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย 

ไดแ้ก่อตัราเงินเฟ้อ (IFR) และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหวา่งค่าเงินบาท 

กบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EXCHANGE) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบั

อตัราดอกเบ้ียในประเทศไทยอย่างมีนยัสําคญั ส่วน ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

(GDP) และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศ (MPI) มีความสัมพนัธ์ในทิศ

ทางตรงขา้มกบัอตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญั 

คําสําคัญ: ดอกเบ้ีย, ปัจจยัเศรษฐกิจ, นโยบายเศรษฐกิจ 

Abstract 

The objectives of the study of Economic Policies Affecting Interest Rates 

of Thailand were to study the relation of economic policies that affecting the interest 

rates of Thailand. The information were analyzed from the monthly data of 

economic factors, there are Inflation Rate (IR), Gross Domestic Product (GDP), 

Inflation Rates (IFR), Exchange Rates of the USA and Manufacturing Production 

Index (MPI) by collected 60 data from January 2007 to December 2011 by using the 

Multiple Regression Analysis by testing the relation of independent variables that 

affecting the interest rates of Thailand.  

The results were found that the Sig is less than 0.05, and the relationship 

between the independent variables and the dependent variables are highly 

correlated. Which can affect the interest rates of Thailand with an R2 = 0.561. The 

result was shown that the independent variables affect the dependent variable is 56 

% and the other 44%. The independent variables include Inflation Rates and 

Exchange Rates of the USA can affect the interest rates of Thailand in positive 

direction while the Gross Domestic Product (GDP) and the Manufacturing 

Production Index (MPI) affected the interest rates of Thailand in negative direction 

significantly as the hypothesis set. 

KEYWORD:  ECONOMIC, POLICIES, RATES, INTEREST 
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1. บทนํา 

อตัราดอกเบ้ียเป็นปัจจยัสําคญัในการลงทุนในการทาํธุรกิจ เพราะมีผลอย่าง

มากในการตดัสินใจของนกัลงทุน และยงัเป็นตวักาํหนดทิศทางระบบเศรษฐกิจอีกตวั

หน่ึง เพราะอตัราดอกเบ้ียเก่ียวกบัประชาชน ทุกภาคส่วน ตั้งแต่การจบัจ่ายใชส้อย การ

ออม และการลงทุน โดยดอกเบ้ียสามารถเป็นได้ทั้งผลตอบแทนสําหรับเจา้ของเงิน 

และเป็นตน้ทุนทางการเงินสาํหรับผูท่ี้กูย้มืเงิน ทาํใหก้ารเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียส่ง

ผลกระทบในเชิงตรงกนัขา้มต่อบุคคล 2 กลุ่มน้ีเสมอ และอตัราดอกเบ้ียยงัมีผลต่อการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกนัการขยายตวัทางเศรษฐกิจก็เป็นตวักาํหนดอตัรา

ดอกเบ้ียดว้ยเช่นกนั นัน่คือ หากกาํหนดอตัราดอกเบ้ียในระดบัตํ่าสามารถส่งผลต่อ

ระดบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ กล่าวคือเม่ือรัฐบาลกาํหนดอตัราดอกเบ้ียตํ่านั้น จะทาํ

ใหป้ระชาชนถือเงินในมือมาก ก็จะจบัจ่ายใชส้อยมากส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตวั และ

ในขณะเดียวกัน การท่ีระบบเศรษฐกิจขยายตัวนั้น ประชาชนจบัจ่ายใช้สอยมาก 

รายไดม้าก จะส่งผลต่อการเกิดเงินเฟ้อในเวลาต่อมา และเม่ือเงินเฟ้อรัฐบาลตอ้งยบัย ั้ง

เงินเฟ้อโดยการทาํให้อตัราดอกเบ้ียในอนาคตปรับสูงข้ึน (เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียมี

เงินเฟ้อเป็นองคป์ระกอบหลกั) กล่าวคือเม่ือเงินเฟ้อรัฐบาลจะกาํหนดอตัราดอกเบ้ียให้

สูงข้ึนเพื่อจูงใจใหป้ระชาชนนาํเงินมาฝาก ประชาชนจะไดถื้อเงินนอ้ยลง จะไดจ้บัจ่าย

ใช้สอยลดลง เงินเฟ้อจะลดลงในท่ีสุด นัน่จึงเป็นเหตุผลว่าทาํไมธนาคารกลางจึงไม่

สามารถกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหค้งท่ีไดต่้อเน่ือง แต่ควรดูแลอตัราดอกเบ้ียทั้งปัจจุบนั

และในอนาคตให้อยูใ่นระดบัท่ีสนบัสนุนการขยายตวัเศรษฐกิจในระยะยาว  และใน

ขณะเดียวกนันั้นการปรับเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียยงัส่งผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนอีก

ดว้ย กล่าวคือ หากรัฐบาลเพิ่มอตัราดอกเบ้ียลง เงินทุนจะไหลเขา้มาลงทุนในประเทศ 

ส่งผลใหอ้ตัราแลกเปล่ียนแขง็ค่า ส่งผลต่อการส่งออกของไทยแยล่ง และ การไหลเขา้

ของเงินทุนท่ีเขา้มาในตลาดตราสารหน้ีส่วนหน่ึงมาจากการเก็งกาํไรซ่ึงอาจจะส่งผล

ให้ตลาดตราสารหน้ีมีความผนัผวนและไม่มีเสถียรภาพ เน่ืองจากปัจจยัค่าเงินบาทมี

แนวโน้มแข็งค่าข้ึนมาอย่างรวดเร็ว   ดงันั้นจึงควรมีการดูแลปัจจยัค่าเงินบาท อตัรา

ดอกเบ้ียและเงินเฟ้อมิให้มีความได้เปรียบท่ีจะส่งผลให้มีการเขา้มาเก็งกาํไรได้ใน
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ระดบัท่ีมากเกินไป รวมถึงสนบัสนุนการลงทุนในตลาดตราสารหน้ีของนกัลงทุนไทย 

รวมทั้งสนบัสนุนการออกหุน้กูโ้ดยภาคเอกชน เพื่อลดความผนัผวน และรักษาความมี

เสถียรภาพของตลาดตราสารหน้ี และเศรษฐกิจไทย ดงันั้น อตัราดอกเบ้ีย จึงมีบทบาท

และเป็นกลไกลท่ีสาํคญัอีกตวัหน่ึงในภาพรวมของเศรษฐกิจ    

วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ดงัน้ีคือ 

1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ กับอัตรา

ดอกเบ้ียในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราเงินเฟ้อ กบัอตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ กบั

อตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย 

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในประเทศ กบัอตัรา

ดอกเบ้ียในประเทศไทย 

สมมติฐานการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยักาํหนดสมมติฐานการวจิยัในการศึกษา ดงัน้ี 

1. ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัรา

ดอกเบ้ียในประเทศไทย 

2. อตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราดอกเบ้ียในประเทศ

ไทย 

3. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั

กบัอตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย 

4. ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมในประเทศมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกับ

อตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย 
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ขอบเขตการวจัิย 

การวจิยัน้ี ผูว้จิยักาํหนดขอบเขตในการศึกษา ดงัน้ี 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีไดว้เิคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัทางเศรษฐกิจ

ท่ีมีผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียในประเทศ โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

อนุกรมเวลาแบบรายเดือน โดยกลุ่มตวัอยา่งมีระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา ตั้งแต่เดือน

มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 รวมระยะเวลา 60  เดือน ปัจจยัทาง

เศรษฐกิจท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  อตัราเงินเฟ้อ 

(IFR)  อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา (EX) ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 

กรอบความคิดในการวจัิย (Frame Work) 

    ตวัแปรตน้ (Independent Variables)        ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 เพื่อให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่ออตัรา

ดอกเบ้ียในประเทศ และสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลใน

การวิเคราะห์ในการลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน หรือในหลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืน ๆ ท่ี

สนใจในอนาคต เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าจากการลงทุน 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ระหวา่งค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ (EX) 

อตัราเงินเฟ้อ (IFR) 

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 

ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม

ภายในประเทศ (MPI) 

อตัราดอกเบีย้ใน

ประเทศไทย (I) 
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2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษานโยบายเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียในประเทศ

ไทย ผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมหลกัการ และทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไดต้ามลาํดบัหวัขอ้ 

ต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 

ในทางเศรษฐศาสตร์ดอกเบ้ียหมายถึง ค่าตอบแทนปัจจยัการผลิตชนิดหน่ึง

ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นค่าตอบแทนปัจจยัการผลิตประเภททุน แต่สําหรับในดา้นของการเงิน

แล้วดอกเบ้ียจะหมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูกู้ต้อ้งจ่ายชาํระแก่ผูใ้ห้กู ้เน่ืองจากไดน้าํเงิน 

หรือของมีค่าของผูกู้ไ้ปใชป้ระโยชน์ โดยสัญญาวา่จะชาํระคืนเต็มมูลค่าในวนักาํหนด 

ในอนาคต โดยทัว่ไปดอกเบ้ียคิดเป็นร้อยละของเงินตน้เรียกว่า “อตัราดอกเบ้ีย” (บดี 

ปุษยายนนัท,์ 2555) 

2. แนวคิดเก่ียวกบันโยบายการเงินและอตัราดอกเบ้ียนโยบาย 

ศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์ (2553) ภาครัฐจะกําหนดนโยบายท่ีสําคัญ 2 

ประเภทคือ นโยบายการคลงั และนโยบายการเงิน 

     2.1 นโยบายการคลงั ซ่ึงมีกระทรวงการคลงัเป็นหน่วยงานหลกัในการ

บริหารจดัการ จะดาํเนินการผา่นเคร่ืองมือท่ีสําคญั 2 ส่วน คือการจดัเก็บภาษี (รายได้

ภาครัฐ) และงบประมาณแผน่ดิน (รายจ่ายภาครัฐ) ซ่ึงหากภาครัฐตอ้งใชจ้่ายมากกว่า

รายได ้ก็จะถือเป็นการใชน้โยบายการคลงัแบบขาดดุล โดยจะตอ้งมีการกูย้ืมโดยการ

ออกพนัธบตัรเพื่อนาํเงินมาชดเชยส่วนต่าง ในทางกลบักนั หากภาครัฐมีรายไดสู้งแต่

กาํหนดให้มีรายจ่ายตํ่ากว่า ก็จะเป็นการใชน้โนบายการคลงัแบบเกินดุล ความจาํเป็น

ในการออกพนัธบตัรก็จะลดลง 

     2.2 นโยบายการเงิน ซ่ึงมีธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงค์ชาติ) เป็น

ผูรั้บผดิชอบโดยตรง จะดาํเนินการผา่นเคร่ืองมือหลกัๆ 2 ประเภท คือ 

     1. การบริหารอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยแบงค์ชาติจะทาํ

หนา้ท่ีเป็นเจา้มือคอยซ้ือขายเงินต่างประเทศ (หลกัๆ คือเงินสกุล USD) เพื่อให้อตัรา
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แลกเปล่ียนมีเสถียรภาพ (หมายความวา่ข้ึนลงไดต้ามแนวโนม้ แต่ไม่ผนัผวนรุนแรง) 

และความเหมาะสมต่อภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น 

     2. การบริหารอตัราดอกเบ้ียนโยบาย โดยคณะกรรมการของแบงคช์าติจะ

จดัตั้งคณะกรรมการยอ่ยข้ึนมาหน่ึงชุด คือ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เพื่อ

ทําหน้าท่ีพิจารณาภาวะเศรษฐกิจและกําหนดระดับอัตราดอกเบ้ียนโยบายให้

เหมาะสมโดย กนง. มกัใชน้โยบายการเงินแบบผอ่นคลาย (ลดดอกเบ้ียใหต้ํ่า) ในภาวะ

ท่ีเศรษฐกิจตกตํ่าและเงินเฟ้อลดตํ่าลง เพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมของภาคเอกชน จน

กระตุน้ใหเ้ศรษฐกิจกลบัมาเติบโตไดใ้นทางกลบักนั ในภาวะท่ีเศรษฐกิจเติบโต ระดบั

ราคาสินคา้สูงข้ึนจนทาํให้เงินเฟ้อสูงข้ึน กนง.มกัจะใช้นโยบายการเงินแบบตึงตวั 

(เพิ่มดอกเบ้ียให้สูง)เพื่อให้เศรษฐกิจชะลอตวัลงจนดึงเงินเฟ้อให้ลดลงได ้(หากเงิน

เฟ้อสูงเกินไปจะทาํให้กาํลงัซ้ือของประชาชนลดลง เน่ืองจากของแพงข้ึนแต่มีตวัเงิน

เท่าเดิม) ซ่ึงในทางปฏิบติัแลว้ การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียนโยบายของกนง.จะเป็นการ

กาํหนดอตัราดอกเบ้ียของการทาํธุรกรรมขั้นพื้นฐานระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินต่างๆ 

ท่ี เ รีย กว่า  อัตรา ดอกเ บ้ี ย ธุ รก รรมซ้ื อคื นพันบัตรระย ะ เวล า  1  ว ัน  ( 1 -DAY 

REPURCHASE RATE หรือ 1-DAY REPO RATE) กล่าวคือ ในกรณีท่ีสถาบนั

การเงินมีสภาพคล่องเหลือก็จะนาํเงินไปให้แบงค์ชาติกู้ยืมเป็นระยะเวลา 1 วนั ซ่ึง

แบงค์ชาติจะโอนพนัธบตัรภาครัฐให้กบัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัประกนั โดย

แบงคช์าติสัญญาวา่จะ “รับซ้ือคืนพนัธบตัร” ท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั กลบัมาจากสถาบนั

การเงินพร้อมทั้งจ่ายดอกเบ้ียสําหรับระยะเวลา 1 วนัให้ โดยดอกเบ้ียนั้นก็คืออตัรา

ดอกเบ้ียนโยบายของประเทศไทยนัน่เอง 

อย่างไรก็ดี อตัราดอกเบ้ียนโยบายท่ีกาํหนดไวเ้ป็นแกนอาจไม่เท่ากบัอตัรา

ดอกเบ้ียธุรกรรมซ้ือคืนพนับตัรระยะเวลา 1 วนัเสมอไป เน่ืองจากแบงคช์าติจะใชว้ิธี

ให้สถาบนัการเงินเสนออัตราผลตอบแทนท่ีต้องการ (ประมูล) โดยผูท่ี้ต้องการ

ดอกเบ้ียตํ่าสุดจะไดท้าํธุรกรรมน้ีกบัแบงคช์าติก่อนจนครบจาํนวนท่ีแบงคช์าติกาํหนด

ไว้ในแต่ละวนั และเน่ืองจากในปัจจุบันมีสภาพคล่องในสถาบันการเงินเหลือ
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ค่อนขา้งมาก (OVER DEMAND) ทาํให้ 1-DAY REPO RATE ในปัจจุบนัเท่ากบั 

2.97% ต่อปี ขณะท่ีดอกเบ้ียนโยบายท่ีกาํหนดไว ้คือ 3.00% ต่อปี  

3.  แนวความคิดเดียวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GROSS 

DOMESTIC PRODUCT) 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GROSS DOMESTIC PRODUCT) (ถวิล 

นิลใบ: 2543) หมายถึง มูลค่าผลผลิตสินค้าและบริการขั้ นสุดท้าย ท่ีผลิตข้ึน

ภายในประเทศในช่วงเวลาหน่ึงซ่ึงโดยปกติจะใช้งวดเวลา 1 ปี หรือ ไตรมาส 

ความหมายของคาํบางคาํท่ีเป็นส่วนประกอบของ GDP คือ 

ก. สินคา้และบริการขั้นสุดทา้ย (FINAL GOODS AND SERVICES) สินคา้

และบริการขั้นสุดทา้ยเท่านั้นท่ีจะถูกนาํไปคาํนวณหาค่า GDP สินคา้ท่ีใชเ้พื่อการผลิต

สินค้าอ่ืนๆ หรือใช้เป็นปัจจยัการผลิต เราเรียกสินค้าประเภทน้ีว่า สินค้าขั้นกลาง 

(INTERMIDIATE GOODS) จะไม่นาํไปคาํนวณหาค่า GDP ทั้งน้ีเพราะ มูลค่าของ

สินคา้ขั้นกลางไดร้วมอยู่ในสินคา้ขั้นสุดทา้ยแลว้ ถา้นาํไปคาํนวณโดยแยกต่างหาก

จากสินคา้ขั้นสุดทา้ย จะทาํใหเ้กิดการนบัซํ้ า (DOUBLE COUNTING) 

ข. การลงทุนสินค้าคงคลัง (INVENTORY INVESTMENT) คือ การ

เปล่ียนแปลงสุทธิในสินคา้คงคลงัของสินคา้ขั้นสุดทา้ยท่ีรอการขาย หรือของวตัถุดิบ

ท่ีใชใ้นขบวนการผลิต การรวมสินคา้คงคลงัของสินคา้ขั้นสุดทา้ยไวใ้น GDP เพราะ

สินคา้เหล่าน้ีไดถู้กผลิตข้ึนในปีปัจจุบนั สําหรับการลงทุนสินคา้คงคลงัของวตัถุดิบ ก็

เหมือนกนัจะถูกนาํมารวมใน GDP ดว้ย เพราะมนัจะแสดงถึงผลผลิตในปัจจุบนัดว้ย 

ซ่ึงมูลค่าของมนัยงัไม่ไดร้วมอยูใ่นการขายผลผลิตขั้นสุดทา้ยในปีนั้นๆ การลงทุนใน

สินคา้คงคลงัอาจมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้ ถ้าการขายมากกว่าการผลิต ค่าการ

ลงทุนสินคา้คงคลงัจะมีค่าเป็นลบและค่า GDP จะลดลง ในทางตรงกนัขา้ม ถา้การขาย

นอ้ยกวา่การผลิต ค่าการลงทุนสินคา้คงคลงัจะมีค่าเป็นบวกและ GDP จะมีค่าเพิ่มข้ึน 

ค. คาํนวณ ณ ราคาตลาด (EVALUATED AT MARKET PRICE) การวดั

มูลค่าของสินคา้และบริการท่ีประเมินโดยใช้ราคาตลาด สินคา้ท่ีนาํมาคาํนวณตอ้ง

สามารถวดัค่าไดแ้ละเป็นสินคา้ท่ีมี การขายกนัในตลาด จะไม่รวมสินคา้ท่ีไม่ไดข้าย
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ในตลาด เช่น บริการของผูท้าํงานบา้น ผลผลิตจากสวนครัว และผลผลิตจากกิจกรรม

ท่ีผดิกฎหมาย เช่น การขายยาเสพติด การพนนั และโสเภณี อน่ึง GDP เป็นตวัวดัมูลค่า

ผลผลิต ในรูปราคาตลาด ดงันั้น GDP จะอ่อนไหว ต่อการเปล่ียนแปลงของระดบั

ราคา ค่า GDP ท่ีคาํนวณ ณ ราคาตลาด เป็นค่า GDP ในรูปตวัเงิน (NOMINAL GDP) 

ซ่ึงต่างจากการคาํนวณค่าท่ีแทจ้ริงของ GDP (REAL GDP) ท่ีคาํนวณโดยใชร้าคาคงท่ี 

ณ ปีฐาน 

4. แนวความคิดเก่ียวกบัเงินเฟ้อและอตัราเงินเฟ้อ (Inflation and Inflation 

Rate) 

เงินเฟ้อ (ธนาคารแห่งประเทศไทย: 2551) คือ ภาวการณ์ท่ีระดบัราคาสินคา้

และบริการโดยทัว่ไปเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง หากเงินเฟ้อเพิ่มข้ึนแต่เพียงเล็กน้อยเป็น

ปกติก็จะสร้างส่ิงจูงใจแก่ผูป้ระกอบการ แต่หากเพิ่มข้ึนมากและผนัผวนก็จะสร้าง

ความไม่แน่นอนและก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการครองชีพของ

ประชาชน และการขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา

เศรษฐกิจในประเทศไทยเงินเฟ้อวดัจากอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคา ผูบ้ริโภค 

ซ่ึงเป็นดชันีท่ีจดัทาํโดยกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์โดยคาํนวณจากค่าเฉล่ีย

ถ่วงนํ้าหนกัของราคาสินคา้และบริการต่างๆ ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือหาเป็นประจาํ โดยนํ้ าหนกั

ของสินคา้และบริการแต่ละรายการกาํหนดจาก รูปแบบการใชจ่้ายของครัวเรือนซ่ึงได้

จากการสาํรวจตามหลกัทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ การเกิดภาวะเงินเฟ้อมาจาก 2 ปัจจยั 

ปัจจยัแรก คือ แรงดึงทางด้านอุปสงค์ เกิดข้ึนจากระบบเศรษฐกิจมีความ

ตอ้งการปริมาณสินคา้และบริการมากกวา่ท่ีมี อยูใ่นขณะนั้นๆจึงดึงให้ราคาสินคา้เพิ่ม

สูงข้ึน ทั้งน้ี การเพิ่มข้ึนของความตอ้งการสินคา้และบริการอาจมาจากหลายสาเหตุ 

เช่น การเปล่ียนแปลงของปริมาณเงิน การดาํเนินนโยบายการคลงัของภาครัฐบาล การ

เพิ่มข้ึนของอุปสงค์ในต่างประเทศ และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของ

ประชาชน 

ปัจจยัท่ีสองเกิดจากด้านต้นทุนการผลิตสูงข้ึน ทาํให้ผูผ้ลิตต้องปรับราคา

สินคา้ข้ึน สาเหตุท่ีทาํใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึน อาทิ การเพิ่มข้ึนของค่าจา้งแรงงาน การ
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เกิดวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ การเพิ่มกาํไรของผูป้ระกอบการ การเปล่ียนแปลงของ

ราคาสินคา้นาํเขา้ ซ่ึงอาจเพิ่มไปตามภาวะ ตลาดโลก หรือผลของอตัราแลกเปล่ียน 

อตัราเงินเฟ้อ (INFLATION RATE) (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม: 2553) 

หมายถึง อตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาของปีปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัดชันีราคา

ของปีก่อน หรืออตัราการเปล่ียนแปลงท่ีเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาท่ีต่อเน่ืองกนั 

การวดัอตัราเงินเฟ้ออาจวดัดว้ยดว้ยดชันีราคาผูผ้ลิต (PRODUCER PRICE INDEX: 

PPI หรือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CONSUMER PRICE INDEX: CPI) หรือ GDP 

DEFLATOR แต่โดยทัว่ไป รวมทั้งของประเทศไทยใชด้ชันีราคาผูบ้ริโภค เป็นตวัวดั

ภาวะเงินเฟ้อ 

5. แนวความคิดเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน 

อตัราแลกเปล่ียน หมายถึง การเปรียบเทียบอาํนาจซ้ือของเงินตรา 2 สกุล 

ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบอาํนาจซ้ือของเงินตราต่างประเทศกบัเงินตราภายในประเทศ 

เน่ืองจากเงินตราต่างประเทศหรือปริวรรตต่างประเทศ (Foreign Exchange) มีอาํนาจ

ซ้ือไม่เท่ากนั  

โดยทัว่ไปการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนมี  3 วธีิ ดงัน้ี  

1) การกําหนดอัตราแลกเปล่ียนทางตรงหรือการกําหนดแบบ American 

Style เป็นการกาํหนดจาํนวนเงินสกุลภายในประเทศ เทียบค่ากบัเงินตราต่างประเทศ

หน่ึงหน่วยหรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่อตัราแลกเปล่ียน คือ ราคาของเงินตราต่างประเทศ

หน่ึงหน่วยเม่ือคิดเป็นเงินตราภายในประเทศ เช่น 34 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ  

2) การกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนทางออ้มหรือกาํหนดแบบ European Style 

เป็นการกาํหนดจาํนวนเงินสกุลต่างประเทศ เทียบค่ากบัเงินตราภายในประเทศหน่ึง

หน่วย เช่น 0.029 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 บาท  

3) การกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนขา้มสกุล เป็นการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียน

ของเงิน 2 สกุล โดยมีเงินสกุลท่ี 3 เป็นตวักลาง ซ่ึงโดยทัว่ไปมกัใชด้อลลาร์สหรัฐ 
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6. แนวความคิดเก่ียวกบัดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม 

ดั ช นี ผ ล ผ ลิ ต อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ป็ น ดั ช นี ท่ี บ อ ก ร ะ ดั บ ก า ร ผ ลิ ต ข อ ง

ภาคอุตสาหกรรม เปรียบเทียบกับ การเปล่ียนแปลงเดือน ต่อเดือน และมีการ

เปรียบเทียบกับ ข้อมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ของปีฐาน พ.ศ. 2538 ซ่ึง 

อุตสาหกรรมท่ีนาํมาใช้จดัทาํดชันี ประกอบดว้ย อุตสาหกรรมหลกั 45 รายการ เช่น 

ส่ิงทอ ยานยนต ์ปิโตรเลียม เคร่ืองด่ืม อิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อาหาร อญั

มณี และเคร่ืองประดบั วสัดุก่อสร้าง ผลิตภณัฑเ์หล็ก ยาสูบ และอ่ืนๆ  โดยการคิดถ่วง

นํ้ าหนกัรวม เท่ากบั 62.4 ของผลผลิตอุตสาหกรรมทั้งหมด ในปี พ.ศ.2538 และถ่วง

นํ้ าหนักของอุตสาหกรรม แต่ละประเภทด้วยสัดส่วนมูลค่าเพิ่ม ของการผลิตของ

อุตสาหกรรมนั้น ๆ ต่อมูลค่ารวมตามบญัชีรายได้ประชาชาติ ในปีฐาน เวลาท่ีเรา

เปรียบเทียบ เราจะดูวา่ ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม เพิ่มข้ึน หรือ ลดลง เม่ือเทียบกบัปีท่ี

แลว้ ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบเดือนเดียวกนั หรือช่วงเวลาเดียวกนัของปีน้ี กบัปีท่ีแลว้ 

นอกจากนั้น เราจะดูขอ้มูล โดยใช ้Moving Average เปรียบเทียบวา่ตลอด 12 เดือนมี

อตัราการเพิ่มข้ึนเท่าไร 

7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ณิษา ฟูศรีนวล (2552) ไดศึ้กษางานวิจยั การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ความผนัผวนของอตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ียของประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์

ในการวจิยั คือ 1. เพื่อศึกษาความผนัผวน, ความสัมพนัธ์พบวา่ของความผนัผวน และ

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรสุ่มของอตัราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบ้ียของประเทศไทย  

2. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากตวัแปรสุ่ม และอิทธิพลจากความผนัผวนในอดีตท่ีมีผล

ต่อความผนัผวนของอตัราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนั  การศึกษาในคร้ังน้ีมี

แหล่งท่ีมาของขอ้มูลคือใชข้อ้มูลอนุกรมเวลารายเดือนระหวา่งเดือนพฤษภาคม พ.ศ.

2522 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2552 จาํนวน 358 ขอ้มูล โดยมีผลการสรุปวิจยัดงัน้ี 

แบบจาํลองความผนัผวนแบบ UNIVARIATE ท่ีเหมาะสมได้แก่ แบบจาํลอง 

GARCHZ(1,1) และ GJR(1,1) และพบว่าทั้งARCH และGARCH ส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงของความผนัผวนอย่างมีเง่ือนไขของอตัราเงินเฟ้อในทิศทางเดียวกัน
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พบวา่อีกทั้งยงัพบวา่ความผนัผวนอย่างมีเง่ือนไขของอตัราเงินเฟ้อท่ีวดัจากอตัราการ

เปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) มีพฤติกรรมแบบสมมาตรในขณะท่ีความผนั

ผวนอย่างมีเง่ือนไขของอัตราเงินเฟ้อท่ีวดัจากอัตราเปล่ียนแปลงของดัชนีราคา

ผูบ้ริโภค(CPI) มีพฤติกรรมแบบไม่สมมาตร ส่วนดา้นอตัราดอกเบ้ียพบว่า ARCH 

และGARCH ไม่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงความผนัผวนอย่างมีเง่ือนไขของอตัรา

ดอกเบ้ียMRR และยงัพบว่ามีพฤติกรรมแบไม่สมมาตรเกิดข้ึน แต่สําหรับอตัรา

ดอกเบ้ีย MLR นั้นพบว่าข้ึนอยู่กบัพจน์GARCH เท่านั้น โดยมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกัน และมีพฤติกรรมแบบสมมาตร ส่วนผลการศึกษาความสัมพนัธ์

ระหวา่งความผนัผวนของอตัราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบ้ียดว้ยวิธีความสัมพนัธ์อยา่งมี

เง่ือนไขท่ีเป็นค่าคงท่ี (CONSTANT CONDITIONAL CORRELATION), 

ความสัมพันธ์อย่าง มี เ ง่ือนไขท่ี มีการเป ล่ียนแปลงเ ชิงพลวัตร (DYNAMIC 

CONDITIONAL CORRELATION) และวิธีกาํลังสองน้อยท่ีสุด (ORDINARY 

LEAST SQUARE) พบวา่ให้ผลการทดสอบท่ีสอดคลอ้งกนั กล่าวคือความผนัผวน

อยา่งมีเง่ือนไขของอตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ียไม่มีความสัมพนัธ์กนั   

3. วธีิการดําเนินการวจัิย 

 การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ีย” ใน

การศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาโดยใชข้อ้มูลท่ีเกิดข้ึนในอดีต (Secondary data) มาเป็น

เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ซ่ึงผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ข้อมูลทีใ่ช้วจัิย  

ขอ้มูลท่ีนํามาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ประเภทอนุกรมเวลา (Time Series) รายเดือน ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง

เดือนธนัวาคม พ.ศ.2554 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมจาก

แหล่งขอ้มูลต่างๆ ประกอบดว้ย 

1. การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่ออตัรา

ดอกเบ้ีย โดยมีแหล่งขอ้มูลจาก หนงัสือ บทความทางวิชาการ วารสารและเอกสาร
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อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง สํานักงานเศรษฐกิจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ขอ้มูลจากสานกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ 

2. การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องจากสถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐบาลและ

ภาคเอกชน เพื่อนาํมาใชใ้นการอา้งอิงและสนบัสนุนผลงานวจิยัท่ีไดศึ้กษา 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อ

อตัราดอกเบ้ีย ระหวา่ง เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2554 รวมเป็น

ระยะเวลา 60 เดือน ซ่ึงเป็นการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยแบบจาํลองสมการถดถอยพหุคูณเชิงซ้อน (Multiple 

Linear Regression Model) 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

การประมวลผลขอ้มูล เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method) 

เป็นการนาํขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมาทาํการวิเคราะห์และอธิบายถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจ

ต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ดว้ย

แบบจาํลองสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Model) ซ่ึงเป็นการ

ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงอตัรา

ดอกเบ้ีย และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระคือ ปัจจยั

ทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัราเงินเฟ้อ (IFR) อตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) 

ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศ (MPI) กบัตวัแปรตาม คือ อตัราดอกเบ้ียใน

ประเทศไทย 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล จากจาํนวนขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาทั้งหมด 60 ขอ้มูล

พบว่า อตัราดอกเบ้ีย (I) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.7052 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 

1.11684 โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 5.11 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 1.27,  ผลิตภณัฑ์มวลรวม

ในประเทศ (GDP) มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 5.4550 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 2.33807 
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โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 12 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 2.60, อตัราเงินเฟ้อ (IFR) มีค่าเฉล่ียอยู่

ท่ี 2.7950 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 2.60022 โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 9.20 และมี

จุดตํ่าสุดเท่ากบั -4.40, อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบั

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ(EX) มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 32.8300 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 

1.82023 โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 35.97 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 29.88 และ ดชันีผลผลิต

อุตสาหกรรมภายในประเทศ ( MPI) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.7616 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานอยูท่ี่ 17.72082 โดยมีจุดสูงสุดเท่ากบั 200.35 และมีจุดตํ่าสุดเท่ากบั 104.86 

  

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณและการ

วเิคราะห์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่ออตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย 

Model R R Square Adjusted Square Std. Error of the 

Estimate 

1 0.7492 0.561 0.529 0.76638 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

(Constant) 1.332 2.553  0.552 0.000   

GDP -0.226 0.044 -0.472 -

5.150 

0.000 0.949 1.053 

IFR 0.305 0.044 0.709 6.950 0.000 0.767 1.304 

EX 0.193 0.062 0.314 3.121 0.003 0.786 1.272 

MPI -0.026 0.006 -0.413 -

4.150 

0.000 0.807 1.239 
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จากตาราง พบวา่ ค่า Tolerance ถือวา่เขา้ใกล ้1 แสดงวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กนั

ระหวา่งตวัแปรอิสระ ค่า VIF อยูใ่นระดบัไม่เกิน 10 ซ่ึงแสดงวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระ ค่า R2 = 0.561 มีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูง สามารถส่งผลต่ออตัราดอกเบ้ียใน

ประเทศไทย 56% ส่วนท่ีเหลือ 44% เกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ  ค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.05 ซ่ึงตํ่า

กว่านยัสําคญั โดยตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่ออตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย มีจาํนวน 4 

ตวัแปร ได้แก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัราเงินเฟ้อ (IFR) อตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) 

และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศ (MPI) 

จากสมการ R =  a0 + b1GDP + b2IFR + b3EX + b4MPI 

แสดงสมการไดด้งัน้ี I =   1.332 - 0.226GDP + 0.305IFR - 0.193EX  - 0.026MPI 

สรุปผลการวเิคราะห์ พบวา่ อยา่งนอ้ยมี 1 ปัจจยัท่ีไดมี้อิทธิพลต่อตวัแปรตาม 

โดยมี อตัราเงินเฟ้อ (IFR) และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงิน

บาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัรา

ดอกเบ้ียในประเทศไทย อย่างมีนัยสําคญั ยกเวน้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

(GDP) และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศ (MPI)  มีความสัมพนัธ์ในทิศ

ทางตรงขา้มกบัอตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญั 

5.สรุปผลการวจัิย 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีวเิคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

แบบอนุกรมเวลาแบบรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2554 รวมระยะเวลา 60  เดือน มาเป็นข้อมูลในการศึกษาหาทิศทางการ

เคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย โดยกาํหนดให้ตวัแปรอิสระ ได้แก่ 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัราเงินเฟ้อ (IF) อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (ER) และดชันีผลผลิต

อุตสาหกรรมภายในประเทศ (MPI) และใช้การทดสอบโดยโปรแกรมสําเร็จรูปช่วย
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วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อ

อธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามดว้ยตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวัแปรข้ึนไป ท่ี

ระดบันยัสําคญั 0.05 พบวา่ค่า Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05 และความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูง ซ่ึงสามารถส่งผลต่ออตัราดอกเบ้ียใน

ประเทศไทย โดยมีค่า R2=0.561 ซ่ึงเขา้ใกล้ 1 ค่อนขา้งปานกลาง แสดงว่าตวัแปร

อิสระทั้งหมดส่งผลกระทบต่อตวัแปรตามระดบั 56% ส่วนท่ีเหลือเกิดจากปัจจยัอ่ืน ๆ 

อีก 44%  

โดยตวัแปรอิสระท่ีสามารถส่งผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย 

ไดแ้ก่อตัราเงินเฟ้อ (IFR) และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหวา่งค่าเงินบาท

กบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EX)  มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัรา

ดอกเบ้ียในประเทศไทยอยา่งมีนยัสําคญั ส่วน ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 

และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศ (MPI)  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรง

ขา้มกบัอตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญั 
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การตัดสินใจเลอืกซ้ือคู่มือสอบทีศู่นย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 (BUYING DECISION FOR EXAMINATION HANDBOOKS  

OF CHULABOOK STORE OF STUDENTS IN SECONDARY LEVEL IN 

BANGKOK METROPOLITAN REGION) 

ฐิติมา ช่างเพชร 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2   

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์

กับการตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือสอบท่ีศูนย์หนังสือจุฬาฯ โดยใช้แบบสอบถามเก็บ

รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มนกัเรียนทั้งในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอน

ปลายของโรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนนานาชาติ ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 384 คน   

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.2 มีระดบั

การศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 81.8 มีรายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน 5,000 

บาทหรือนอ้ยกวา่ ร้อยละ 70.6 และกาํลงัเรียนอยูใ่นโรงเรียนรัฐบาล ร้อยละ 62.5  โดย

ให้ความสําคญักบัราคามีมาตรฐานสอดคลอ้งกบัในตลาด  ความสะอาดของร้าน การ

มอบสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก ความหลากหลายของประเภทหนงัสือท่ีมีให้เลือก

ไดม้าก การเลือกซ้ือหนังสือท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม ความน่าเช่ือจากช่ือเสียง

ของศูนยห์นังสือจุฬาฯ และการตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือสอบ ท่ีศูนยห์นังสือจุฬาฯ 

โดยรวมถูกตอ้งและพึงพอใจแลว้  

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ 

เพศ ระดบัการศึกษา และประเภทของสถานศึกษา (ยกเวน้ รายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อ

เดือน) ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือสอบท่ีศูนยห์นังสือจุฬาฯ 

ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน  

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่ายและดา้นผลิตภณัฑ์ (ยกเวน้ ราคา และ

การส่งเสริมการตลาด) มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือสอบท่ีศูนย์

หนงัสือจุฬาฯ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

และปัจจยัอ่ืนๆ ทั้งด้านค่านิยมและความน่าเช่ือถือมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือคู่ มือสอบท่ีศูนย์หนังสือจุฬาฯ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

คําสําคัญ: ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, คู่มือสอบ,  

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

ABSTRACT 

This study has objectives to study relationship between various variables 

and buying decision for examination handbooks of Chulabook Store by using 

questionnaire to collect data with 384 secondary level students of private, 

government, and international schools in Bangkok metropolitan region. 

This study found that most samples are female (60.2%); are studying in 

high school (81.8%); have average monthly personal income of 5,000 baht or less 

(70.6%); and are studying in government school (62.5%).  They concentrate on 

standardized price according to price levels in market, cleanliness of place, member 

privilege, variety of book types, interesting books in society, fame of Chulabook 

Store, and correct and satisfied decision in buying the examination handbooks from 

Chulabook Store. 

For results of hypothesis testing, it shows that most demographic variables, 

including gender, educational level, and types of education institute with exception 
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of average monthly personal income do not affect their decision in buying the 

examination handbooks from Chulabook Store. For marketing mix, distribution (or 

place) and product with exception of price and promotion have relationship with 

their decision in buying the examination handbooks from Chulabook Store.  And, 

both values and trust have relationship with their decision in buying the examination 

handbooks from Chulabook Store at significant level of .05. 

KEY WORDS:  CHULABOOK STORE, EXAMINATION HANDBOOKS,  

STUDENTS IN SECONDARY LEVEL 

บทนํา 

ส่ือการเรียนรู้เป็นทุกส่ิงรอบตวัท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ อย่างต่อเน่ือง

ตลอดชีวิต    โดยส่ือการเรียนรู้ถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจ 

ความรู้สึก เพิ่มพนูทกัษะและประสบการณ์ สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ กระตุน้ให้

เกิดการพฒันาศกัยภาพทางการคิด เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมแก่

ผูเ้รียน ท่ีมุ่งเนน้การส่งเสริมผูเ้รียนทางดา้นการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นส่ิง

สาํคญัเน่ืองจากในยคุปัจจุบนั เน่ืองจากขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ การใชเ้ทคโนโลยี และ

การส่ือสารทาํให้ผูเ้รียนจาํเป็นต้องพฒันาตนเองให้สามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ด้วย

ตนเอง ตลอดจนพฒันาศกัยภาพการคิด รวมทั้งการเป็นส่ิงท่ีช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียน

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง สําหรับส่ือการเรียนการสอนเป็นตวักลางหรือช่องทางท่ีมี

ความสําคัญในกระบวนการเรียนการสอนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู ้เรียนและทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นตวันาํความตอ้งการของครูไปสู่ตวันกัเรียนอยา่งถูกตอ้ง

และรวดเร็ว เป็นผลทาํใหน้กัเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียน

การสอน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ทั้งน้ี หนงัสือถือวา่เป็นส่ือการเรียนรู้และส่ือ

การเรียนการสอนพื้นฐานท่ีสําคญัท่ีช่วยส่งเสริมการอ่านและการศึกษา รวมทั้งการ

พฒันาความรู้และประสบการณ์ท่ีดี 
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ศูนยห์นงัสือจุฬาฯ เป็นหน่วยงานบริการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็น

ผูน้าํความครบถ้วนท่ีหลากหลายของหนังสือภาษาไทยและต่างประเทศ รวมทั้ง

ส่ือการศึกษา โดยให้ขอ้มูลท่ีเป็นกลางทั้งลูกคา้และสํานกัพิมพ ์ และดาํเนินกิจการใน

รูปวิสาหกิจท่ีมีระบบของธุรกิจเอกชนท่ีมิได้แสวงหากาํไรสูงสุดเพื่อให้สามารถ

แข่งขนักบัตลาดภายนอกได ้โดยมีนโยบายในการสร้างคนไทยให้มีคุณภาพ มีนิสัยใฝ่

รู้ รักการอ่าน รู้จกัคน้ควา้หาขอ้มูล และนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและ

บา้นเมือง ในปัจจุบนั ศูนยห์นงัสือจุฬาฯ มีพนกังานกวา่ 300 ชีวิตภายใตก้ารนาํของ

คุณทรงยศ สามกษตัริย ์ และถือวา่เป็นศูนยร์วมความกา้วหนา้ทางวิชาการ สาระ และ

ความบนัเทิงท่ีทนัสมยัและครบวงจร ทั้งหนงัสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกวา่ 

100,000 รายการ รวมไปถึงคู่มือสอบวิชาต่างๆ ท่ีเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีให้ความรู้และ

ทดสอบความรู้และเสริมทกัษะเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการทดสอบในการสอบ

จาํแนกตามรายวิชา ซีดีรอม วีดิทศัน์ ส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั วสัดุอุปกรณ์

การศึกษา และเคร่ืองใช้สํานกังาน โดยเฉพาะคู่มือเตรียมการสอบในสาขาวิชาต่างๆ 

ในราคายุติธรรม และบริการสอบถามด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ทาํให้การ

คน้หาหนงัสือทุกเล่มสะดวกและรวดเร็วทนัความตอ้งการ รวมทั้งการมีสาขาและร้าน

ตวัแทนจาํหน่ายกระจายอยูท่ ัว่ไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั 

สภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงในปัจจุบนั ไม่มีธุรกิจใดท่ีหยุดน่ิงได ้

เน่ืองจากสินคา้ และบริการต่างๆ ตอ้งมีการพฒันาเพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของ

ตลาดไดม้ากข้ึน สินคา้และช่องทางในการเขา้ถึงสินคา้หรือบริการตอ้งมีหลากหลาย

มากข้ึน ทาํใหทุ้กวนัน้ีผูบ้ริโภคมีทางเลือกมากข้ึนทั้งในแง่ของสินคา้หรือบริการ และ

ทาํใหพ้ฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย การดาํเนินกิจการของศูนยห์นงัสือ

จุฬาฯ ก็เช่นกนั ซ่ึงต้องมีการพฒันาทั้งในด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ราคา การจดั

จาํหน่ายและสถานท่ี และการส่งเสริมการตลาดด้วยเหมือนกนั อย่างไรก็ตาม ศูนย์

หนังสือจุฬาฯ ยงัมีจุดแข็งดา้นความมีช่ือเสียงจากการเป็นแหล่งส่ือการเรียนรู้อย่าง

ครบครัน ทาํใหผู้บ้ริโภคท่ีมีค่านิยมตามกระแสอยูแ่ลว้ มีความน่าเช่ือถือในสินคา้และ

บริการของศูนยห์นงัสือจุฬาฯ มากข้ึน ผูว้ิจยัจึงเห็นความสําคญัดงักล่าว จึงตดัสินใจ
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เลือกทําการศึกษาปัจจัยในการเลือกซ้ือคู่ มือสอบท่ีศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือสอบท่ี

ศูนยห์นงัสือจุฬาฯ โดยคาดหวงัว่าจะได้รับขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ทั้งต่อการพฒันา

บริการของของศูนยห์นงัสือจุฬาฯ และต่อผูท่ี้สนใจทาํการศึกษาต่อยอดในอนาคตอีก

ดว้ย 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร์  ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือ

สอบท่ีศูนยห์นงัสือจุฬาฯ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาด   ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือคู่ มือสอบท่ีศูนย์หนังสือจุฬาฯ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3.  เพื่อ ศึกษาถึงปัจจัย อ่ืนๆ ด้านค่านิยมและด้านความน่าเ ช่ือถือท่ี มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือสอบท่ีศูนยห์นังสือจุฬาฯ ของนักเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ได้ข้อมูลผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของตัวแปรต่างๆ ท่ีมีต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือสอบท่ีศูนยห์นงัสือจุฬาฯ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. ทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ ์

และบริการ รวมทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดของศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาต่างๆ และ

ร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในจงัหวดัต่างๆ ทัว่ทุกภาคของ

ประเทศ 

http://www.chulabook.com/cu-agent-north.asp
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3. ทาํให้ได้ขอ้มูลพื้นฐานสําหรับการประยุกต์ใช้เป็นโครงการนาํร่องและ

แนวทางทางการศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจศูนยห์รือร้านส่ือการเรียนรู้/ ส่ือการเรียนการสอน 

หนงัสือ และคู่มือสอบในอนาคต                

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือ

สอบท่ีศูนยห์นงัสือจุฬาฯ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลแตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือ

สอบท่ีศูนยห์นงัสือจุฬาฯ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

3. ปัจจัยอ่ืนๆ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือคู่มือสอบท่ีศูนย์

หนงัสือจุฬาฯ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิด 

          ตัวแปรอสิระ            ตัวแปรตาม 
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แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือก

ซ้ือคู่มือสอบท่ีศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ศูนยห์นงัสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2555) ศูนยห์นงัสือจุฬาฯ เป็น

หน่วยงานบริการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นผู ้นําความครบถ้วนท่ี

หลากหลายของหนงัสือภาษาไทยและต่างประเทศ รวมทั้งส่ือการศึกษา โดยให้ขอ้มูล

ท่ีเป็นกลางทั้งลูกคา้และสาํนกัพิมพ ์ 

กุลวดี คูหะโรจนานนท ์(2545) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

เป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุมได ้และสามารถเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสม

กบัสภาพแวดลอ้ม เพื่อทาํให้กิจการอยู่รอด หรือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจและความสุขได ้

ระเบียบวธีิวจัิย 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ    ระดบัการศึกษา   รายไดส่้วนบุคคลเฉล่ีย 

ต่อเดือน ประเภทของสถานศึกษา 

ส่วนประสมทางการตลาด    

ดา้นราคา  ดา้นการจดัจาํหน่าย  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ 

การตัดสินใจ

เลอืกซ้ือคู่มือ

สอบทีศู่นย์

หนังสือจุฬาฯ 

ของนักเรียน

ระดับ

มัธยมศึกษาใน

เขต

กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 
ปัจจัยอืน่ๆ  

ค่านิยม  ความน่าเช่ือถือ 
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การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจและนําเสนอเชิงพรรณนา โดยใช้

แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มนักเรียนทั้ งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ

มัธ ย ม ศึ ก ษ า ต อน ป ล า ย ข อ ง โ รง เ รี ย น เ อ ก ช นแ ล ะ โ รง เ รี ย น รั ฐ บ า ล ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  รวมถึงนกัเรียนในโรงเรียนนานาชาติ รวม 8 สถาบนั 

ซ่ึงเป็นการกาํหนดพื้นท่ีศึกษาเป้าหมายตามความสะดวกและสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test และ Multiple Regression Analysis (MRA)  

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.2 มีระดบัการศึกษา

มธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 81.8 มีรายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน 5,000 บาทหรือ

นอ้ยกวา่ ร้อยละ 70.6 และกาํลงัเรียนอยูใ่นโรงเรียนรัฐบาล ร้อยละ 62.5  

2. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับส่วนประสม

ทางการตลาด 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในดา้น

ราคา โดยให้ความสําคัญกับราคามีมาตรฐานสอดคล้องกับในตลาดมากท่ีสุด  

(ค่าเฉล่ีย 8.10)     ดา้นการจดัจาํหน่าย โดยให้ความสําคญักบัความสะอาดของร้าน  

มากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย 8.19)    ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยให้ความสําคญักบัการมอบ

สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย 7.39)    และด้านผลิตภณัฑ์ โดยให้

ความสําคญักบัความหลากหลายของประเภทหนังสือท่ีมีให้เลือกได้มากมากท่ีสุด  

(ค่าเฉล่ีย 8.38)     

 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกีย่วกบัปัจจัยอืน่ๆ 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ในดา้นค่านิยม โดยให้

ความสําคญักบัการเลือกซ้ือหนงัสือท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย 
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8.54)    และดา้นความน่าเช่ือถือ โดยให้ความสําคญักบัความน่าเช่ือจากช่ือเสียงของ

ศูนยห์นงัสือจุฬาฯ มากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย 8.83)  

4. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง     เกี่ยวกับการ

ตัดสินใจเลอืกซ้ือคู่มือสอบทีศู่นย์หนังสือจุฬาฯ  

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือสอบ ท่ี

ศูนยห์นงัสือจุฬาฯ โดยรวมถูกตอ้งและพึงพอใจแลว้ มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.71)     

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา และ

ประเภทของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ รายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน ไม่มีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือสอบท่ีศูนยห์นงัสือจุฬาฯ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจําหน่ายและด้านผลิตภัณฑ์มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือสอบท่ีศูนยห์นังสือจุฬาฯ ของนักเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ดา้นราคาและด้านการ

ส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือสอบท่ีศูนยห์นงัสือ

จุฬาฯ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปัจจัยอ่ืนๆ ทั้ งด้านค่านิยมและความน่าเช่ือถือมีความสัมพันธ์กับการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือคู่มือสอบท่ีศูนยห์นงัสือจุฬาฯ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

 

 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 
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B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 0.27 0.28   0.99 0.32     

ดา้นราคา -0.02 0.04 -0.02 -0.38 0.70 0.35 2.82 

ดา้นการจดั

จาํหน่าย 0.17 0.05 0.17 3.49 0.00 0.33 3.00 

ดา้นการส่งเสริม

การตลาด  0.05 0.04 0.06 1.45 0.15 0.47 2.14 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.15 0.05 0.15 2.80 0.01 0.26 3.78 

ค่านิยม 0.08 0.03 0.09 2.55 0.01 0.59 1.71 

ความน่าเช่ือถือ 0.55 0.05 0.51 11.12 0.00 0.37 2.69 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปร สถิติท่ีใช ้ Sig. ผลลพัธ์ 

เพศ t-Test 0.55 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.32 ปฏิเสธ 

รายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.03 ยอมรับ 

ประเภทของสถานศึกษา F-Test 0.44 ปฏิเสธ 

ดา้นราคา MRA 0.70 ปฏิเสธ 

ดา้นการจดัจาํหน่าย MRA 0.00 ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  MRA 0.15 ปฏิเสธ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ MRA 0.01 ยอมรับ 

ค่านิยม MRA 0.01 ยอมรับ 

ความน่าเช่ือถือ MRA 0.00 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งละไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ 

ไดแ้ก่ สุรังสี เกตุวิชิต (2546) พบวา่ ในการตดัสินใจเลือกร้านหนงัสือในอาํเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัปัจจยัผลิตภณัฑ์ดา้นภาพลกัษณ์และ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สุรังสี%20เกตุวิชิต%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ช่ือเสียงของร้าน ความหลากหลายของหนงัสือและสํานกัพิมพ ์การนาํหนงัสือใหม่

ออกจาํหน่ายสมํ่าโดยเฉพาะหนงัสือท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมและมียอดจาํหน่ายสูง  และทั้ง

สภาพของหนังสือมีความสมบูรณ์ เรียบร้อย ไม่ชํารุดหรือเสียหาย รวมทั้ งการ

รับประกนัเปล่ียนหนงัสือเม่ือมีปัญหา ปัจจยัสถานท่ีดา้นทาํเลท่ีตั้งท่ีเดินทางสะดวก 

และปัจจยัการส่งเสริมการตลาดดา้นการรับสมคัรสมาชิก การไดรั้บส่วนลด การจดั

ช่วงลดราคาสินคา้และ มาริษา อู่ทอง (2546) พบวา่ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีพฤติกรรม

การซ้ือหนังสือแตกต่างกนั และการจดัจาํหน่ายและผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการซ้ือหนังสือท่ีตลาดนัดจตุจกัร แต่ไม่สอดคล้องกนัท่ีเพศ และระดับ

การศึกษามีพฤติกรรมการซ้ือหนงัสือแตกต่างกนั และราคาและการส่งเสริมการตลาด

มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือหนงัสือท่ีตลาดนดัจตุจกัร 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

ด้านราคา 

ศูนยห์นังสือจุฬาฯ ควรให้ความสําคญักับการกาํหนดราคาให้มีมาตรฐาน

สอดคลอ้งกบัในตลาด  โดยราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ และไม่เกินกาํลงัซ้ือ 

ทั้งน้ี ตอ้งมีการแสดงป้ายบอกราคาไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 

ด้านการจัดจําหน่าย  

ศูนยห์นังสือจุฬาฯ ควรให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านความสะอาดของร้าน 

และการจดัเรียงหนงัสือไวเ้ป็นหมวดหมู่ท่ีง่ายและสะดวกต่อการคน้หาและเลือกซ้ือ 

รวมทั้งปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้งของสาขาท่ีเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของผูใ้ชบ้ริการ  

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  

เน่ืองจากผลการศึกษาบ่งช้ีว่านกัเรียนไดรู้้จกัศูนยห์นงัสือจุฬาฯ เป็นอย่างดี

แลว้ จึงให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการรับขอ้มูลข่าวสารมาในระดบัตํ่า ไดแ้ก่ การ

แจง้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ผ่านทางเวบ็ไซด์ และการโฆษณาผ่านส่ือประเภท

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มาริษา%20อู่ทอง&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ต่างๆ แต่กลบัให้ความสนใจต่อการรับสิทธิพิเศษต่างๆ ศูนยห์นงัสือจุฬาฯ จึงควรให้

ความสําคญักบัการมอบสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก รวมทั้งการจดัโปรแกรมส่งเสริม

การขายต่างๆ  และรายการพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ มาเป็นอนัดบัแรก 

ด้านผลติภัณฑ์  

เน่ืองจากปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอ่ืนๆ มากท่ีสุด 

ศูนยห์นังสือจุฬาฯ จึงควรให้ความสําคญัมาเป็นอนัดบัแรก เพราะหากมีการพฒันา

ปรับปรุงองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ ก็อาจส่งผลกระทบตวัแปรอ่ืนๆ เป็นอย่างมาก  

ทั้ งน้ี  ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ควรให้ความสนใจกับ 3 ปัจจัยสําคัญ ได้แก่ ความ

หลากหลายของหนงัสือ จาํนวนของหนงัสือให้เพียงพอต่อความตอ้งการ และความ

ใหม่ของหนงัสือโดยเฉพาะตรงความตอ้งการในกระแสของสังคม ซ่ึงช่วยสร้างความ

พึงพอใจและการตดัสินใจเลือกซ้ือหนงัสือท่ีศูนยห์นงัสือจุฬาฯ ของนกัเรียนไดเ้ป็น

อยา่งมาก 

ด้านค่านิยม  

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ศูนยห์นงัสือ

จุฬาฯ จึงควรให้ความสําคัญกับหนังสือท่ีกาํลังอยู่ในความสนใจของสังคม และ

สอดคลอ้งกบัปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือในการรักษาความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ก็

สามารถทาํให้นกัเรียนติดสินใจเลือกใชบ้ริการจากศูนยห์นงัสือจุฬาฯ ซ่ึงเป็นสถานท่ี

ท่ีไดรั้บการยอมรับจากสังคม และเป็นแหล่งนิยมในการคน้หาขอ้มูล  

ด้านความน่าเช่ือถือ  

เน่ืองจากปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

หนังสือและคู่มือสอบของนกัเรียนในเชิงบวกมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัแปร

อ่ืนๆ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความมีช่ือเสียงของศูนย์หนังสือจุฬาฯ ท่ีเป็นแหล่งรวม

หนงัสือและคู่มือสอบของทุกสํานกัพิมพ์ ซ่ึงไดรั้บการยอมรับจากสังคม ทางศูนย์

หนังสือจุฬาฯ จึงควรดาํเนินการตามแนวทางท่ีช่วยรักษาจุดแข็งดา้นน้ีเอาไวใ้ห้ได้

อยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
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ด้านตัวแปร  

ควรเพิ่มจาํนวนตวัแปรให้มากข้ึน โดยเฉพาะตวัแปรอิสระ เพื่อศึกษาถึง

ความสัมพนัธ์ในมุมท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนไดอ้ยา่งกวา้งขวางและครอบคลุมมากข้ึน  

ด้านเคร่ืองมือ 

ควรเลือกใช้เคร่ืองมือวิจัยอ่ืน ควบคู่กันในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม โดยเฉพาะการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีใช้การสัมภาษณ์ในเชิงลึกกับกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีความพร้อม และความเต็มใจในการให้ความร่วมมือให้ข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์  

ด้านพืน้ที ่

ควรขยายขอบเขตการศึกษาให้กวา้งขวางมากข้ึน เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่ม

ตวัอย่างในพื้นท่ีต่างจงัหวดัดว้ย ทาํให้สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์เชิง

เปรียบเทียบใหไ้ดผ้ลงานวจิยัท่ีมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์มากข้ึน  

ด้านระยะเวลา 

ควรทบทวนการศึกษาเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาผลิตภณัฑ์และ

บริการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ในปัจจุบนัให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์หนงัสือและคู่มือสอบท่ีมีความสดใหม่

ตามกระแสนิยม ซ่ึงสามารถช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้ได้อย่าง

ต่อเน่ือง 
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เขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ สาขาวชิาการจดัการ

ธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

ขวญัชนก เจริญสุข. “ปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจซ้ือสินค้าทีศู่นย์การค้า

เทอร์มินอล ทเวนตีว้นั.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการ

ทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2555 

จีรณทัย ์มงคลโรจน์สกุล. “การส่งเสริมการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือหนังสือ

คู่มือเตรียมสอบของนักเรียนมัธยมปลายในอาํเภอเมือง จังหวดัเชียงราย.” 

วทิยานิพนธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง, 2554 

ชญัญานุช นครและคณะ. “ปัจจัยทางการตลาดทีม่ีอิทธิพลต่อการเลอืกซ้ือหนังสือร้าน 

Bookstore.” รายงานวิจยัสาขาวชิาการตลาด คณะวทิยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2551 

ณฏัฐ ์ภูริพฒัน์สิริ. ความรู้เบือ้งต้นด้านประชากรศาสตร์. เอกสารประกอบการเรียน, 

บดัด้ีติวเตอร์, 2555 

ตุลย ์ชโลธรรังษี. “ปัจจัยทางการตลาดทีม่ีต่อการซ้ือหนังสือ.” รายงานการศึกษา

อิสระสาขาวชิาการตลาด คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2550 

ธารา   ธิยะภูมิ. “ปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผู้ขับข่ีรถยนต์น่ังส่วนบุคคล

ในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

นฑาห์ เกิดอยู.่ ค่านิยมของวัยรุ่น. ปทุมธานี: คณะศิลปกรรม มหาวทิยาลยัรังสิต, 

2542 

นฤมล ชิตสกุล. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือหนังสือในเขตอาํเภอท่าแซะ 

จังหวดัชุมพร.” วทิยานิพนธ์สาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ, 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=จีรณัทย์%20มงคลโรจน์สกุล&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ชัญญานุช%20นคร&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ตุลย์%20ชโลธรรังษี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://opaclib.rsu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=133214507S12H.67335&profile=rsu&uri=search=AL@!%E0%B8%99%E0%B8%91%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&ri=2&aspect=basic_search&menu=search&source=110.164.185.71@!hzndb
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นฤมล%20ชิตสกุล&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 2549 

นุชจรินทร์ เกตุชีพ. “สถานการณ์การส่งออกสินค้าอาหารของไทยในช่วง 6 เดือน

แรก.” บทความ, วารสารสถาบนัอาหาร ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 13 ประจาํเดือน

กนัยายน-ตุลาคม 2543  

นุชนาฏ สุทธิลกัษณ์. ความหมายของการตลาด. ขอ้มูลเพื่อการคน้ควา้, สาํนกับริการ

ขอ้มูลและสารสนเทศ, 2553  

ปพิชญา วชัรวชิานนัท.์ “ปัจจัยทางการตลาดทีม่ีผลต่อการซ้ือหนังสือของนักศึกษา

มหาวทิยาลัยขอนแก่น.” รายงานการศึกษาอิสระสาขาวชิาการตลาด 

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2551 

ปรมะ สตะเวทิน. หลกันิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ภาพการพิมพ,์ 2546 

ประกายพรึก ชุมวงศ.์ “พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลอืกซ้ือหลอดประหยดัไฟ.” 

รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2551 

ปรินทร ชูเชิดกิจวฒันา. “พฤติกรรมในการซ้ือหนังสือ ร้านหนังสือซีเอด็ บุ๊ค เซ็น

เตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์สาขาวชิาการจดัการ คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2549 

 

 

พรเพญ็ รุจิโพธ์ิ. “ปัจจัยทางการตลาดทีม่ีผลต่อการเลือกซ้ือหนังสือจากร้านจําหน่าย

หนังสือในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์สาขาวชิาการจดัการ คณะ

บริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2550 

พชัรา เผือกหนู. “ความพงึพอใจของผู้ใช้บัตรเครดิตของธนาคารพาณชิย์ต่างชาติใน

เขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการตลาด 

คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับนกับริหาร มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553   

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?PHPSESSID=fbrnvq9o7755r699gi4c14vr11&topic=480.msg2858#msg2858
http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?PHPSESSID=fbrnvq9o7755r699gi4c14vr11&
http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?PHPSESSID=fbrnvq9o7755r699gi4c14vr11&
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ปพิชญา%20วัชรวิชานันท์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ปรินทร%20ชูเชิดกิจวัฒนา&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=พรเพ็ญ%20รุจิโพธิ์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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พิมพท์อง สังสุทธิพงศแ์ละวรวติั กิติวงค.์ “ ความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวจัิย.” รายงาน

การวจิยัขั้นสูงเพื่อพฒันาการศึกษา สาขาวชิาการวจิยัและพฒันาการศึกษา 

การศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552 

พิมลทิพย ์เปรมศิริศกัด์ิ. “ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจซ้ือรถยนต์น่ังส่วน

บุคคลของผู้บริโภควยัเกษียณ.” วทิยานิพนธ์หลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2552 

เพญ็ศรี วชิราวโิรจน์. ค่านิยมคืออะไร. เอกสารประกอบการสอน  

โรงเรียนสตรีวดัอปัสรสวรรค,์ 2555 

มนฑา แสงสวา่ง. “ปัจจัยส่วนประสมการตลาดค้าปลกีที่มีผลต่อการซ้ือหนังสือจาก

ร้านหนังสือของผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรสาคร.” รายงานการคน้ควา้แบบ

อิสระคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551 

มาริลีน คาร์สสัน เนลสัน. ความไว้วางใจต้นทุน "ธุรกจิสีขาว" กลยุทธ์น่านนํา้สีขาว. 

กรุงเทพมหานคร: ดีเอม็จี, 2553   

มาริษา อู่ทอง. “ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือหนังสือของผู้บริโภคทีต่ลาด

นัดจตุจักร.” สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 

2546 

เมธาว ีจารุวฒัน์จีรังกร. “การศึกษาการตัดสินใจเลอืกซ้ือโทรทศัน์สามมิติในเขต

กรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการทัว่ไป 

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรังสิต, 2555 

รัฐพล เทพหสัดิน ณ อยธุยา. “ปัจจัยในการตัดสินใจเลอืกใช้บริการร้านหนังสือเช่า 

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์คณะบริหารธุรกิจ (การจดัการ

ทัว่ไป) มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี, 2552 

รานี ศิลปชยั. ค่านิยม. คู่มือประกอบการสอนวชิาชีวติและวฒันาธรรมไทย 

วทิยาลยัเทคนิคระยอง, 2555 

http://opaclib.rsu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=132980SC46484.35199&profile=rsu&uri=search=TL@!%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A2&term=&aspect=basic_search&menu=search&source=110.164.185.71@!hzndb
http://opaclib.rsu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=132980SC46484.35199&profile=rsu&uri=search=TL@!%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A2&term=&aspect=basic_search&menu=search&source=110.164.185.71@!hzndb
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มนฑา%20แสงสว่าง&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยเชียงใหม่&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มาริษา%20อู่ทอง&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=รัฐพล%20เทพหัสดิน%20ณ%20อยุธยา%20%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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แรงจูงใจของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํา้มันปตท. 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(THE MOTIVATION OF CONSUMERS TO TAKE A SERIVCE  

FROM AMAZON COFFEE SHOP AT PTT GAS STATION  

IN BANGKOK) 

ฝนทอง  ถ่ินพงังา 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2   

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล

และพฤติกรรมการบริโภคกาแฟท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ

ร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ ามันปตท.ในเขตกรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใช้

บริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ ามันปตท.ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปและเคยมี

ใช้บริการของร้านกาแฟอเมซอนมาก่อน จาํนวน 400 ตวัอย่างและใช้สถิติต่างๆ 

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test และ 

MRA 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง  41-50 

ปี มีอาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างประจาํ  มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 

10,001-20,000 บาท  มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพสมรสแลว้ มี

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟเน่ืองจากกาแฟช่วยทาํให้หายง่วงนอน ด่ืมกาแฟวนัละ 2 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ถว้ย ด่ืมกาแฟในราคาตํ่ากวา่ 50 บาทต่อถว้ย  ชอบด่ืมกาแฟท่ีร้านกาแฟ จาํนวน 2 คน 

และเปล่ียนยีห่อ้กาแฟเน่ืองจากปัจจยัดา้นราคา  

กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดใน

ด้านต่างๆ ได้แก่ การกาํหนดราคาและแสดงป้ายบอกราคาไวอ้ย่างชัดเจน ความ

สะดวกในการซ้ือกาแฟ  การโฆษณาผา่นส่ือประเภทต่างๆ และผลิตภณัฑ์กาแฟและ

อ่ืนๆ มีความหลากหลายใหเ้ลือก โดยใหค้วามสาํคฐัการบริการของพนกังานดว้ย  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ทุกปัจจยัส่วนบุคคลและทุกพฤติกรรมการ

บริโภคกาแฟ  ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการ

ร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ ามนัปตท.ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั และส่วน

ประสมทางการตลาดทุกดา้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใช้

บริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ ามนัปตท.ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

คําสําคัญ: ร้านกาแฟอเมซอน, ป๊ัมนํ้ามนัปตท., แรงจูงใจ 

 

ABSTRACT 

Objectives of this study are to study difference of personal and coffee 

drinking behavioral factors influencing motivation of consumers to take service 

from Amazon Coffee Shop at PTT Gas Station in Bangkok and to study relationship 

between marketing mix and the motivation.  It used questionnaire to collect data 

from group of 400 consumers with minimum age of 20 years and experience in 

using its services and various statistics, including percentage, mean, standard 

deviation, t-Test, F-Test, and MRA, to analyze the data. 

Consequence indicate that most of samples are female; are in age range 

between 41-50 years; are an governor; have monthly income in range between 

10,001-20,000 baht; graduated in level of bachelor’s degree; got married; have 

coffee drinking behavior because coffee can help to make unsleepy; drink coffee 
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two cups a day; pay less than fifty baht for a cup; prefer to drink coffee at coffee 

shop; visit with two persons and can change coffee brand mainly caused of pricing. 

They concentrate on various factors of marketing mix, including display of 

price list, convenient buying, advertising on various types of media, and variety of 

coffee and other products.  Also, they focus on staff in providing the services. 

For testing hypothesis, all different personal and coffee drinking behavioral 

factors do not influence the motivation differently.  And, all marketing mix factors 

have no relationship with the motivation at significant level of 0.05. 

KEY WORDS:  AMAZON COFFEE SHOP, PTT GAS STATION,  

 MOTIVATION 

บทนํา 

ในปัจจุบนัการทาํธุรกิจร้านกาแฟโดยทัว่ไปนิยมกันมาก คือ การซ้ือเป็น

รูปแบบธุรกิจสําเร็จรูป หรือ เฟรนไชส์กาแฟ โดยรูปแบบการดาํเนินการมีทั้งท่ีเป็น

เจา้ของคนเดียว และอยูใ่นรูปแบบของบริษทั โดยผูล้งทุนตอ้งติดต่อซ้ือลิขสิทธ์ิของเฟ

รนไชส์ เม่ือไดรั้บสิทธ์ิจากเจา้ของเฟรนไชส์แลว้ก็สามารถเร่ิมตน้ธุรกิจกาแฟได ้การ

เลือกวิธีการลงทุนในธุรกิจลกัษณะน้ีผูล้งทุนไม่จาํเป็นตอ้งมีประสบการณ์เก่ียวกบั

กาแฟมาก่อน จะเห็นไดจ้ากแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ธุรกิจกาแฟกระจายตามแหล่งชุมชน 

จึงถือไดว้า่ธุรกิจกาแฟเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัผูป้ระกอบการอยา่งมาก 

ภาวการณ์แข่งขนัในธุรกิจร้านกาแฟสด ไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอยา่งมากทั้ง

ในดา้นตวัสินคา้และบริการ มีความพิถีพิถนัมากข้ึนในเร่ืองกรรมวิธีการชงกาแฟให้

ไดม้าตรฐาน เน่ืองจากกาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายและไดเ้ขา้

มามีบทบาทในทุกกลุ่มผูบ้ริโภคไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา และโดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งกลุ่มคนวยัทาํงานท่ีมีความนิยมในการด่ืมกาแฟกนัมากข้ึน จึงทาํให้ธุรกิจร้าน

กาแฟมีการขายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัตั้งแต่ปี 2540 เป็นตน้มา และมีการแข่งขนั

กนัรุนแรงมากข้ึน ดงันั้นร้านกาแฟแต่ละร้านต่างนาํเสนอจุดขายท่ีสร้างความแตกต่าง

เหนือคู่แข่ง เพื่อดึงดูดให้ผูบ้ริโภคเขา้ไปใช้บริการภายในร้านให้มากท่ีสุด ไม่ว่าจะ
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เป็นการคดัสรรในตวัผลิตภณัฑ์ ได้แก่ เมล็ดกาแฟท่ีมีคุณภาพ มีชนิดของกาแฟให้

เลือกมากมาย ตลอดจนอุปกรณ์การชงกาแฟและแก้วกาแฟท่ีมีสัญลักษณ์ของร้าน

เพื่อให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคท่ีเน้นตรายี่ห้อของร้าน และพนกังานท่ีให้บริการตอ้งมีความรู้

ความชาํนาญได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี พร้อมท่ีจะให้คาํแนะนําสินค้าและ

บริการกบัลูกคา้เพื่อท่ีจะเป็นตวักระตุน้และดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภคอนัมีผลต่อ

การตดัสินใจเขา้มาบริการ ในดา้นราคา การตั้งราคาไม่แตกต่างจากคู่แข่งขนัมากนกั 

ในดา้นการบริการก็ถือเป็นหัวใจสําคญัของร้านกาแฟหรือแมก้ระทัง่ช่องทางการจดั

จาํหน่ายก็ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถเขา้ถึงลูกคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยเช่นกนั

นอกจากนั้นการตกแต่งร้านก็เป็นแบบง่ายๆ เช่น เป็นบูธเล็กๆ ในห้างสรรพสินคา้ 

หรือในอาคารท่ีเป็นสถานท่ีทาํงาน หรือเป็นบริเวณเดียวกนักบัสถานีบริการนํ้ ามนั ซ่ึง

ร้านกาแฟท่ีเปิดใหบ้ริการบริเวณเดียวกนักบัป้ัมนํ้ามนัทาํเป็นบา้นหลงัเล็กๆ แต่จะเนน้

ในการตกแต่งร้านให้ดูทนัสมยั มีโต๊ะเกา้อ้ีให้นัง่พกัผ่อน ภายในร้านมีการขายกาแฟ

คัว่บดของร้านเอง ธุรกิจร้ายกาแฟเป็นตลาดท่ียงัมีนกัลงทุนตอ้งการมาลงทุนกนัมาก 

เน่ืองจากเห็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนท่ีดีได ้แต่การท่ีผูป้ระกอบการรายใหม่

จะเขา้ไปทาํการแข่งขนัในตลาดจาํเป็นตอ้งศึกษาสภาพการแข่งขนัของตลาดให้ดี

เสียก่อน  

ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน (Café Amazon ) เป็นร้านกาแฟสดท่ีเปิดให้บริการ

ร่วมกบัสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. โดยเร่ิมเปิดจาํหน่ายในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. 

ตั้ งแต่ปี 2545 ซ่ึงบริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) ให้เปิดดาํเนินธุรกิจร่วมกับสถานี

บริการนํ้ามนั ปตท. เน่ืองจากเป็นธุรกิจคา้ปลีกท่ีเพิ่มรายไดใ้ห้กบัผูแ้ทนจาํหน่าย และ

สร้างความสมบูรณ์ใหก้บัสถานีบริการนํ้ามนัมากยิง่ข้ึน และเป็นจุดแวะพกัรถระหวา่ง

การเดินทาง โดยให้บริการเคร่ืองด่ืมกาแฟ และเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ บริษทั ปตท. จาํกัด 

(มหาชน) มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาร้านคาเฟ่อเมซอนให้เปิดมาตรฐานทั้งดา้นคุณภาพสินคา้ 

และบริการใหเ้ป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน โดยมีเป้าหมายท่ีจะเป็นร้านกาแฟ

ในระดับ Premium ในประเทศไทย ซ่ึงร้านคาเฟ่อมเซอนถือเป็นแบรนต์หน่ึงท่ี

ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก ระหว่างปี 2545-2547 เป็นช่วงท่ีสามารถสร้างแบ
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รนด์ให้เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค ในช่วงปี  2545-2550 เป็นช่วงท่ีร้านคาเฟ่อเมซอน

ปรับปรุงภาพลกัษณ์ใหม่ให้มีความทนัสมยัมากยิ่งข้ึน และขยายสาขาเพิ่มข้ึนโดยมี

ทั้งหมด 414 สาขา ซ่ึงถือว่าเป็นร้านกาแฟท่ีมีจาํนวนสาขามากท่ีสุดในประเทศไทย 

โดยมีสาขาอยูใ่นกรุงเทพและปริมณฑลมากท่ีสุด จาํนวน 64 สาขา  โดยส่วนแบ่งทาง

การตลาดของธุรกิจร้านกาแฟยงัไม่ชดัเจนนักเน่ืองจากผูป้ระกอบการในตลาดมีอยู่

หลายกลุ่ม ทั้งท่ีเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงการดาํเนิธุรกิจก็มีรูปแบบท่ี

หลากหลายแตกต่างกนัไปตามคุณภาพและราคาสินคา้และร้านกาแฟในสถานีบริการ

นํ้ ามนัมีรายไดอ้ยูป่ระมาณวนัละ 3,000-6,000 บาท หรือมีกาํไรประมาณวนัละ 1,000 

บาท ซ่ึงบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) มีแผนจะขยายสาขาเพิ่มข้ึนอีก 160 สาขา คิด

เป็นร้อยละ 40  ภายในปี 2553 ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีทา้ทายในปัจจุบนัท่ีธุรกิจในสถานี

บริการนํ้ามนัอ่ืนๆ ก็มีร้านกาแฟใหบ้ริการเช่นกนั โดยคู่แข่งขนัอยา่งเช่นสถานีบริการ

นํ้ ามันบางจากได้เปิดร้านอินทนิน จากเดิมท่ีมีเพียง 100 แห่ง และในปี 2554 มี

แผนการขยายเพิ่มเป็น 130-150 แห่ง และร้านอราบิกา้เป็นแบรนด์ท่ีมีการขยายสาขา

ในทาํเลสถานีบริการนํ้ ามนัเป็นหลกัเหมือนกนัโดยปัจจุบนัเปิดให้บริการมากกวา่ 90 

สาขาในสถานีบริการนํ้ ามนัต่างๆ เช่น ปิโตรนาส 25 แห่ง คาลเท็กซ์ 20 แห่ง เอสโซ่ 

10 แห่ง และในปี 2553 ก็มีแผนท่ีจะขยายสาขาเพิ่มอีก 40 แห่ง ซ่ึงถือวา่เป็นคู่แข่งขนั

ทางการคา้ท่ีมีอิทธิพลและอาจเป็นอุปสรรคในการขยายสาขาท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้โดย

ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนมีอตัราการเติบโตของยอดขายในปี 2552 เท่ากบั ร้อยละ 25 

ซ่ึงแนวโน้มตลาดเม่ือเทียบกับส่วนแบ่งการตลาดของกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมท่ีมี

ยอดขายในปี 2553 ประมาณร้อยละ 4-6 หรือมูลค่าตลาดประมาณ 10,000 ลา้นบาท 

ตลาดกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการฟ้ืนตวัของภาวะทาง

เศรษฐกิจ การมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายมากข้ึนรวมถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี

นิยมด่ืมกาแฟมีการขยายตวัในวงกวา้งมากข้ึน  โดยกาแฟคาเฟ่อเมซอนจดัอยูใ่นกลุ่ม 

B+ ของตลาด ซ่ึงใกลเ้คียงกบักลุ่ม A อยา่งร้านกาแฟแบล็คแคนยอน โดยตลอดทั้งปี 

2553 ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนสามารถทาํรายไดใ้กลเ้คียงหรือมากกวา่ท่ีผา่นมาได ้ 
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 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการ

ใช้บริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ ามันปตท.ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเป็น

ประโยชน์สาํหรับผูป้ระกอบการและผูส้นใจในธุรกิจร้านกาแฟในสถานีบริการนํ้ ามนั 

ซ่ึงถือว่าเป็นธุรกิจท่ีมีการเติบโตและมีรายไดท่ี้น่าสนใจอย่างมากธุรกิจหน่ึงเพราะ

ตลาดโดยรวมยงัขยายตวัไดอี้กมาก ขณะท่ีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายหมุนเวียนในแต่ละวนั

ไม่สูงมากนกั เน่ืองจากใชว้ตัถุดิบส่วนใหญ่จากภายในประเทศเป็นหลกั    

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของ

ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น ก า ร ใ ช้บ ริ ก า ร ร้ า น ก า แ ฟ อ เ ม ซ อ น ใ น ป๊ั ม นํ้ า มัน ป ต ท . ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีกับ

แรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ ามนัปตท.ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคกาแฟท่ีมีอิทธิพลต่อ

แรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ ามนัปตท.ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวจัิย 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการ

ใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ามนัปตท.ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

2.  พฤติกรรมการบริโภคกาแฟท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของ

ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น ก า ร ใ ช้บ ริ ก า ร ร้ า น ก า แ ฟ อ เ ม ซ อ น ใ น ป๊ั ม นํ้ า มัน ป ต ท . ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

3. ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการ

ใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ามนัปตท.ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิด 
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     ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ได้ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคหรือด่ืมกาแฟของ

ลูกคา้ร้านกาแฟอะเมซอนในป๊ัมนํ้ามนัปตท.ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนบุคคล   

ประกอบดว้ย   เพศ  อาย ุ อาชีพ  รายได้

ต่อเดือน  ระดบัการศึกษา  

 และสถานภาพการสมรส 

ส่วนประสมทางการตลาด  ประกอบดว้ย  

ดา้นราคา   

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ดา้นผลิตภณัฑ์ 

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ 

ประกอบดว้ย เหตุผลหลกัในการด่ืมกาแฟ 

ความถ่ีในการด่ืมกาแฟ   

ราคาของกาแฟท่ีด่ืม   สถานท่ีด่ืมกาแฟ 
จาํนวนผูใ้ชบ้ริการในร้านกาแฟ  และ 
เหตุผลหลกัในการเปล่ียนยีห่อ้กาแฟท่ีด่ืม 

แรงจูงใจของผู้บริโภค 

ในการใช้บริการร้านกาแฟ 

อเมซอน 

ในป๊ัมนํา้มันปตท. 

 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. ทาํให้ได้ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัทาง

การตลาดของร้านกาแฟอะเมซอนในป๊ัมนํ้ ามนัปตท.ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง

สามารถมาใชก้าํหนดขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา 

3. ทาํให้ไดผ้ลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ ท่ีมีต่อแรงจูงใจ

ของผู ้บ ริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ ามันปตท.ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถมาประยุกต์ใช้วางแผนแนวทางการพฒันาปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์และบริการและวางแผนการตลาดของร้านกาแฟอะเมซอนสําหรับ

ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านกาแฟสดและผูท่ี้สนใจลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟได ้

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจของ

ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น ก า ร ใ ช้บ ริ ก า ร ร้ า น ก า แ ฟ อ เ ม ซ อ น ใ น ป๊ั ม นํ้ า มัน ป ต ท . ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ส่วนบริหารคาเฟ่อเมซอน ฝ่ายธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการบริษทั ปตท. 

จาํกดั (มหาชน) (2555) ร้านกาแฟอะเมซอน (Cafe Amazon) เป็นหน่ึงในธุรกิจคา้ปลีก

ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัพลงังานแห่งชาติ และผูน้าํในธุรกิจคา้

ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนัของประเทศไทย  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น (2554) แรงจูงใจ หมายถึง  สภาวะ

ท่ีอินทรียถู์กกระตุน้ใหแ้สดงพฤติกรรมเพื่อไปยงัจุดหมายปลายทางหรือเป้าหมาย 

Kotler (2003) ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใช้

ดาํเนินงานในตลาดเป้าหมายให้บรรลุวตัถุประสงค์ โดยจาํแนกเคร่ืองมือเป็น 4 กลุ่ม

ใหญ่ เรียกว่า 4 Ps  ของการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) 

สถานท่ีหรือช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

Kurtz (2008) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การ

ผสมผสาน 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ การกาํหนดราคา สถานท่ีหรือช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาดเพื่อกาํหนดความตอ้งการและความช่ืน

ชอบในตลาดเป้าหมาย  
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ส่วนประสมทางการตลาด ถือวา่เป็นหวัใจสาํคญัในการบริหารการตลาด การ

ทาํให้การดาํเนินงานของกิจการประสบความสําเร็จไดข้ึ้นอยู่กบัการปรับปรุง และ

ความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดเหล่าน้ี  

Blackwell, Miniard and Engel (2006) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรม

ท่ีคนปฏิบติัเม่ือไดรั้บ บริโภค หรือกาํจดัผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ  

Blackwell, Miniard and Engel (2006); Saraswathi (อา้งถึงในพนิดา พุฒหม่ืน, 2554: 

25-29) การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเน้นการวิเคราะห์ทางจิตและสังคม ซ่ึงแสดงให้

เห็นถึงปัจจยั   2   ทางท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  โดยใน

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค ทาํให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ทางด้านต่างๆ และสามารถจัดส่ิงกระตุ้นทางการตลาดให้ได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม  

ธีระภทัร์ เอกผาชยัสวสัด์ิ (2551) อาชีพ รายได ้ และสถานภาพสมรสเป็น

เคร่ืองช้ีถึงเร่ืองท่ีกลุ่มจะสนใจรับรู้ข่าวสาร บุคคลท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม

ท่ีแตกต่างกนัมกัมีการรับสารท่ีแตกต่างกนั 

ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 

ปีข้ึนไปและเคยมีใช้บริการของร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ ามนัปตท.ท่ีตั้งอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครมาก่อน จาํนวน 400 ราย และใชส้ถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test และ MRA  

 

 

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยสวนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.8 มีอายรุะหวา่ง  41-50 

ปี ร้อยละ 23.8 มีอาชีพรับราชการ/พนกังานของรัฐ/ลูกจา้งประจาํ  ร้อยละ 37.5  มี
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รายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท  ร้อยละ 26.5 มีการศึกษาอยูใ่นระดบั

ปริญญาตรี ร้อยละ 50.5 และมีสถานภาพสมรสแลว้ ร้อยละ 61.0  

2. สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟเน่ืองจากกาแฟ

ช่วยทาํใหห้ายง่วงนอน ร้อยละ 43.5  ด่ืมกาแฟวนัละ 2 ถว้ย ร้อยละ 53.8  ด่ืมกาแฟใน

ราคาตํ่ากว่า 50 บาทต่อถ้วย  ร้อยละ 50.3  ชอบด่ืมกาแฟท่ีร้านกาแฟ ร้อยละ 38.5  

จาํนวน 2 คน ร้อยละ 58.3  และเปล่ียนยี่ห้อกาแฟเน่ืองจากปัจจยัด้านราคา ร้อยละ 

42.0   

3. สรุปผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นราคากบัการกาํหนดราคาและแสดงป้ายบอกราคาไวอ้ย่างชดัเจน ดา้น

สถานท่ีจดัจาํหน่ายกบัความสะดวกในการซ้ือกาแฟ ดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัการ

โฆษณาผา่นส่ือประเภทต่างๆ และดา้นผลิตภณัฑก์บัผลิตภณัฑ์กาแฟและอ่ืนๆ มีความ

หลากหลายใหเ้ลือก 

4. สรุปผลการวเิคราะห์แรงจูงใจการใช้บริการร้านกาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ามัน

ปตท. 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการใช้บริการร้าน

กาแฟอเมซอนในป๊ัมนํ้ามนัปตท.ในเขตกรุงเทพมหานครกบัการบริการของพนกังาน   

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ทุกปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  อาชีพ  รายไดต้่อเดือน  ระดบั

การศึกษา  และสถานภาพการสมรส และทุกพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ  ได้แก่  

เหตุผลหลกัในการด่ืมกาแฟ ความถ่ีในการด่ืมกาแฟ  ราคาของกาแฟท่ีด่ืม   สถานท่ีด่ืม

กาแฟ จาํนวนผูใ้ชบ้ริการในร้านกาแฟ  และเหตุผลหลกัในการเปล่ียนยี่ห้อกาแฟท่ีด่ืม

ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟอเม

ซอนในป๊ัมนํ้ามนัปตท.ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
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ส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภณัฑ์ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจของ

ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น ก า ร ใ ช้บ ริ ก า ร ร้ า น ก า แ ฟ อ เ ม ซ อ น ใ น ป๊ั ม นํ้ า มัน ป ต ท . ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร 

 

 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 7.475 0.669   11.180 0.000     

ราคา -0.057 0.048 -0.061 -1.189 0.235 0.970 1.031 

สถานท่ีจดั

จาํหน่าย 0.052 0.043 0.061 1.209 0.227 0.979 1.022 

การ

ส่งเสริม

การตลาด -0.010 0.046 -0.011 -0.218 0.828 0.956 1.046 

ผลิต ภณัฑ ์ -0.017 0.044 -0.020 -0.399 0.690 0.994 1.007 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปร สถิติท่ีใช ้ ค่านยั ผลลพัธ์ 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ t-Test 0.700  
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อาย ุ F-Test 0.893  

อาชีพ F-Test 0.610  

รายไดต่้อเดือน F-Test 0.634  

ระดบัการศึกษา F-Test 0.525 
 

สถานภาพการสมรส F-Test 0.868  

สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ 

เหตุผลหลกัในการด่ืมกาแฟ F-Test 0.211  

ความถ่ีในการด่ืมกาแฟ F-Test 0.248  

ราคาของกาแฟท่ีด่ืม F-Test 0.299  

สถานท่ีด่ืมกาแฟ F-Test 0.250  

จาํนวนผูใ้ชบ้ริการในร้านกาแฟ   F-Test 0.087  

เหตุผลหลกัในการเปล่ียนยีห่อ้กาแฟท่ีด่ืม F-Test 0.901  

สมมติฐานท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาด 

ราคา MRA 0.235  

สถานท่ีจดัจาํหน่าย MRA 0.227  

การส่งเสริมการตลาด MRA 0.828  

ผลิตภณัฑ์ MRA 0.690  

หมายเหตุ     หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งละไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ 

ดงัรายละเอียดในตารางสรุปการเปรียบเทียบผลการศึกษากบังานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตารางสรุปการเปรียบเทยีบผลการศึกษากบังานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ช่ือเจา้ของ

งานวจิยั 

ปัจจยัส่วนบุคคล   พฤติกรรม

การ

บริโภค

กาแฟ  

(โดยรวม) 

ส่วนประสมทางการตลาด   

เพศ อาย ุ อาชีพ 

รายได้

ต่อ

เดือน 

ระดบั

การ 

ศึกษา 

สถาน 

ภาพการ

สมรส 

ดา้น

ราคา   

ดา้น

สถานท่ี

จดั

จาํหน่าย  

ดา้นการ

ส่งเสริม

การตลาด  

ดา้น

ผลิต 

ภณัฑ ์
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1. อจัฉรียา 

เทศสีหา  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

       

2. สินาด 

สุงกะพงศ ์ 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

3. พรรณิภา 

เจริญศุข  

 

 
 

 
 

  

 

 
 

      

4. ยวุดี มีพร

ปัญญาทวีโชค  
 

 

 
 

 
 

 
 

  
     

5. กฤษณะ 

บุญเกิด  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 

6. ศิริพร   

เพชรโพธ์ิศรี  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

7. วภิาณี กิตติ

ภาดากุล  

 

 
 

 
 

         

8. ชนาภา ตรี

วฒันาวงศ ์    
 

       

9. สุรีรัตน์ ศรี

วพิฒัน์   

 

 
 

 
 

        

10. เกรียงไกร 

รอยวิรัตน์  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

     

11. พจนีย ์บุญ

ศรีสุวรรณ  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

12. นิวฒิุ พูล

ศรี  

 

 
 

  

 

 
 

 
 

      

13. กิริยา ปิยะ

จนัทร์  

ยทุธนา ธรรม

เจริญ  และ 

อดิลล่า พงศย์ี่

หลา้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

หมายเหตุ    หมายถึง มีความสอดคลอ้งกนั    หมายถึง ไม่มีความสอดคลอ้งกนั 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

ด้านปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการดื่มกาแฟ 
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จากผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการ

ด่ืมกาแฟทุกตวัแปรไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอน

ในป๊ัมนํ้ ามนัปตท. ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจยัร่วมกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

รับรู้ถึงบริการของร้านกาแฟอเมซอนของกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัย  

ถึงแมก้ลุ่มตวัอยา่งจะมีคุณลกัษณะแตกต่างกนัก็ตาม แสดงวา่ภาพของร้านกาแฟอเม

ซอนในสายตาของกลุ่มผูบ้ริโภคมีความคลา้ยคลึงกนัคือการเป็นร้านกาแฟท่ีเป็นกลุ่ม

บริษทัในเครือของปตท. ซ่ึงเปิดใหบ้ริการภายในสถานีนํ้ามนัปตท. โดยให้บริการดว้ย

บรรยากาศผอ่นคลายของแมกไมธ้รรมชาติเสมือนในป่าอเมซอน ร้านกาแฟอเมซอน

จึงควรรักษาเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นน้ีไวใ้หไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 

ด้านราคา  

ผลการศึกษาพฤติกรรมการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภค พบวา่ ราคาเป็นปัจจยัหลกั

ท่ีอาจทาํใหผู้บ้ริโภคเปล่ียนแปลงยีห่อ้กาแฟท่ีด่ืมได ้ร้านกาแฟอเมซอนจึงคาํนึงถึงการ

รักษามาตรฐานราคาไวใ้ห้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพ ไม่สูงกวา่ผูใ้ห้บริการรายอ่ืน 

โดยกาํหนดราคาไวห้ลายระดบัสอดคลอ้งกบัชนิดและปริมาณของผลิตภณัฑ์กาแฟ

และไม่ควรให้เกินกาํลงัจะซ้ือของผูบ้ริโภคโดยทัว่ไป อีกทั้งควรคาํนึงถึงการติดป้าย

ระบุราคาต่างๆ เพื่อให้ลูกคา้ของร้านสามารถตรวจสอบและทาํการเปรียบเทียบก่อน

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ได ้

ด้านสถานทีจั่ดจําหน่าย  

ผลการศึกษาพฤติกรรมการด่ืมกาแฟของผูบ้ริโภค พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

นิยมด่ืมกาแฟท่ีร้านกาแฟ ร้านกาแฟอเมซอนจึงเป็นอีกทางเลือกท่ีควรให้ความสําคญั

ทาํเลท่ีตั้งท่ีใกล้ศูนย์กลางธุรกิจหรือการคา้ โดยอาจคาํนึงถึงสถานท่ีท่ีอยู่ภายนอก

สถานีนํ้ามนัเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเขา้ถึงและใชบ้ริการของทางร้านมาก

ข้ึน ทั้งน้ี ยงัควรให้ความสนใจในปัจจยัดา้นจาํนวนจุดให้บริการและชาํระเงินภายใน

ร้านท่ีมีเพียงพอดว้ย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  
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ร้านกาแฟอเมซอนควรให้ความสําคญักับการโฆษณาทั้งผ่านส่ือประเภท

ต่างๆ และการติดตั้งป้ายโฆษณาร้านหรือบอกทางตามจุดต่างๆ เป็นพิเศษร่วมกบัการ

จดัโปรแกรมส่งเสริมการขายต่างๆ ไดแ้ก่ การให้ส่วนลด หรือการแจกคูปองสะสม

เพื่อแลกซ้ือสินคา้ 

ด้านผลติภัณฑ์  

ในดา้นกลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ ทางร้านกาแฟอเมซอนควรมุ่งเน้นการสร้างความ

หลากหลายเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กลุ่มลูกค้าและสามารถครอบคลุมกลุ่มลูกค้าได้

กวา้งขวางมากข้ึน ทั้งการเพิ่มรายการกาแฟและผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ภายในร้าน รวมทั้ง

การให้ความสําคญักบัการรักษาตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้มีความ

ทนัสมยัและสวยงาม ซ่ึงสามารถทาํใหลู้กคา้เกิดความภูมิใจท่ีไดใ้ชบ้ริการ 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ควรทาํการศึกษาต่อยอดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจ

บริการหรือ 7P’s เพื่อทาํการศึกษาปัจจยัดา้นบริการและพื้นท่ีให้บริการโดยละเอียด

มากข้ึน  

2. ควรทาํการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมดว้ย โดยสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัความ

คิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอนทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ

จงัหวดัต่างๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความละเอียดมากข้ึน 

3. ควรทาํการศึกษาร้านกาแฟพรีเม่ียมรายอ่ืนๆ ร่วมดว้ยเพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิง

เปรียบเทียบท่ีสามารถมาใชป้ระโยชน์ไดเ้พิ่มเติม 

 

 

 

เอกสารอ้างองิ 
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กฤษณะ บุญเกิด.  “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใช้บริการคาร์แคร์

ของกลุ่มลูกค้าในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ.” รายงานการศึกษา

คน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา. การวเิคราะห์สถิติ: สถิติสําหรับการบริหารและวจัิย. 

กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545 

ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ.์ จิตวทิยาทัว่ไป. กรุงเทพมหานคร: ไทยเจริญการพิมพ,์ 2546 

กิริยา ปิยะจนัทร์  ยทุธนา ธรรมเจริญ  และอดิลล่า พงศย์ีห่ลา้. “พฤติกรรมการซ้ือ

กาแฟสาเร็จรูปบรรจุกระป๋องของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล.” รายงานวิจยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 

2554 

เกรียงไกร รอยวิรัตน์. “การศึกษาความพงึพอใจของผู้ใช้บริการร้านสตาร์บัคส์ สาขา

พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์สาขาการตลาด คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร, 2548 

เกรียงศกัด์ิ เอ่ียมพุทธรักษ.์ “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มเพือ่สุขภาพใน

เขตกรุงเทพมหานคร.”  รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการ

ธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. แรงจูงใจ.  คู่มือประกอบการสอนประจาํ

สาขาวชิาสังคมศึกษา, 2554 

คณิต ไข่มุกต.์ ขนาดของตัวอย่าง. ขอ้มูลประกอบการเรียนการสอน,  

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี, 2553 

ชนาภา ตรีวฒันาวงศ.์ “พฤติกรรมผู้บริโภคทีใ่ช้บริการร้านกาแฟคั่วบด.” วทิยานิพนธ์

สาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546 
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นิวฒิุ พลูศรี. "พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลตําบลเขา

รูปช้าง อาํเภอเมือง จังหวดัสงขลา.” วทิยานิพนธ์สาขาวชิาธุรกิจเกษตร คณะ

เศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2550 

ปกรณ์ วงศส์วสัด์ิ. “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการศูนย์ออกกาํลงักายของ

ผู้บริโภคในเขตหนงแขม จังหวดักรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษา

คน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รังสิต, 2554 

ปรมะ สตะเวทิน. การส่ือสารมวลชน: กระบวนการและทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร: 

ภาพพิมพ,์ 2539 

ปรมะ สตะเวทิน. หลกันิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ภาพการพิมพ,์ 2546 

พงษพ์ฒัน์ รักอารมณ์. พฤติกรรมองค์กร. คู่มือประกอบการเรียนการสอนวชิา

พฤติกรรมองคก์ร, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2555 

พจนีย ์บุญศรีสุวรรณ. “ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกาแฟสด

ของผู้บริโภคในอาํเภอเมือง จังหวดัสุพรรณบุรี.” รายงานภาคนิพนธ์สาขา

บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2549 

พนิดา พุฒหม่ืน. “ปัจจัยทีใ่ช้ในการตัดสินใจซ้ือประกนัชีวิตของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

พรทิพย ์วรกิจโภคาทร. การวจัิยเพือ่การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations 

Research). พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัรังสิต, 2530 

พรรณิภา เจริญศุข. “บทบาทของคุณค่าตราสินค้าทีม่ีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของร้านกาแฟสตาร์บัคส์และบ้านไร่กาแฟ.” 

สารนิพนธ์สาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2549 

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fmba.swu.ac.th&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmba.swu.ac.th%2F&ei=0AqaUNa3GcvIrQfQlIHgBw&usg=AFQjCNHUp5b2aCUEIlXE_XgOY3GNCU_UEQ


528 

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

 

ยวุดี มีพรปัญญาทวีโชค. “การเปรียบเทยีบระดับคุณภาพการบริการของร้านกาแฟพรี

เมี่ยมแฟรนไชส์ของต่างประเทศกบัแฟรนไชส์ของไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์ คณะบริหารธุรกิจสาํหรับผูบ้ริหาร 

มหาวทิยาลยับูรพา, 2553 

วภิาณี กิตติภาดากุล. “พฤติกรรมและความคิดเห็นทีม่ีต่อปัจจัยในการตัดสินใจเลอืกใช้

บริการร้านแบลค็แคนยอน.” รายงานภาคนิพนธ์สาขาบริหารธุรกิจ  

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545 

ศิริพร   เพชรโพธ์ิศรี. “การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมไขมันตํ่าของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554   

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิลม์, 2541   

ศูนยว์จิยัและพฒันากาแฟบนท่ีสูง.  “การปลูกและผลติกาแฟอาราบิก้าบนทีสู่ง.” 

บทความ, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, โอเคเนชัน่  

ประจาํเดือนมีนาคม 2550 

ศูนยว์จิยักสิกรไทย. “ตลาดและแนวโน้มธุรกจิกาแฟในไทย.” บทความ, สยามธุรกิจ 

ฉบบัท่ี 844 ประจาํวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2550  

สาํนกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. สถิติจํานวน

ประชากรและบ้านในกรุงเทพมหานครจําแนกตามรายแขวงและเขต ณ เดือน 

ธันวาคม 2554. รายงานสถิติจาํนวนประชากรและบา้น รายจงัหวดั รายอาํเภอ 

และรายตาํบล ณ เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

สาํอางค ์งามวชิา. การบริหารการตลาด. พิมพค์ร้ังท่ี 2, กรุงเทพมหานคร:  

โอเดียนสโตร์, 2543 

สินาด สุงกะพงศ.์ “ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารทาง

อนิเทอร์เน็ต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน).” วทิยานิพนธ์สาขาการ

จดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2548  



529 

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

 

สุชา จนัทร์เอม. จิตวทิยาทัว่ไป. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช, 2544  

สุดาพร กุณฑลบุตร. หลกัการตลาดสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2550 

สุรางค ์โคว้ตระกลู. จิตวทิยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2541  

สุรีรัตน์ ศรีวพิฒัน์. “ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟสดในสถานี

บริการนํา้มัน.” รายงานภาคนิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต (ธุรกิจ

การเกษตร) สาขาศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2547 

เสนาะ ติเยาว.์ หลกัการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2543 

อจัฉรียา เทศสีหา. “การตัดสินใจของผู้บริโภคต่อการซ้ือกาแฟสดของร้านคอฟฟ่ีโรด 

โฮมโปร สาขาประชาช่ืน จังหวดันนทบุรี.” รายงานการคน้ควา้อิสระ

สาขาวชิาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร, 2551 

อารี พนัธ์มณี. จิตวทิยาสร้างสรรค์การเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร:  

ใยไหม เอดดิเคท, 2546 

Armstrong, Gary and Kotler, Phillip. Marketing and Introduction. 6th Edition, 

New Jersey: Pearson Education, 2003 

Blackwell, Roger D., Miniard, Paul W. and Engel, James E. Consumer Behavior. 

USA: South-Western, 2006 

Daft, R. L. Management. 5th Edition, New York: Harcourt College, 2000 

Etzel, Michael J., Walker, Bruce J. and Stanton, William J. Marketing. 12th Edition, 

Boston: McGraw-Hill, 2001  

Griffin, R. W. Management. 6th Edition, New York: Houghton Miflin, 1999 

Ivancevich , John M. and Matteson, Michael T. Organizational Behavior and 

Management. 6th Edition, New York: McGraw- Hill Companies, 2002 

http://search.lpc.rmutl.ac.th/search.php?swhat=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&snewname=%CA%D8%B4%D2%BE%C3++%A1%D8%B3%B1%C5%BA%D8%B5%C3&olp1=&sf1=selau&sw1=002175&rpp=20&cta=cat&sort1=&sort2=&ms1=&ms2=&topg=&searchtype=&gmd=&fyear=&tyear=ปี&sfd=&fyear=&sm=&savem=&dty=ปกติ&dty1=&jfm=tophit&sod=
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Flibrary.bot.or.th%3A81%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D12M63295I603H.3164691%26profile%3Dcm%26uri%3Dfull%3D3100001%40%2182209%40%210%26ri%3D1%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26source%3D192.168.193.34%40%21hzndb%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3D%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%2B%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%2591%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3.%26index%3D%26uindex%3D%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ri%3D1')


530 

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

 

Kotler, Philip. Marketing Management. 11th Edition, New Jersey: Prentice-Hall, 

2003 

Kurtz, David L. Principles of Contemporary Marketing. China: South-Western, 

2008 

Schermerhorn, John R. , Hunt, James G. and Osborn, Richard N.  Organizational 

Behavior. 8th Edition, USA: John Wiley & Sons, 2003 

Vroom, V. H. Work and Motivation. Harmondsworth, England: Penguin, 1995 

คณะผูจ้ดัทาํเวบ็ชุมชนผูห้ญิง. “ประโยชน์และโทษของกาแฟทีม่ีต่อสุขภาพ.” 

บทความสุขภาพ, 2555 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.n3k.in.th 

ธีระภทัร์ เอกผาชยัสวสัด์ิ. “ประชากรศึกษา.” บทความออนไลน์, 2551 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://computer.pcru.ac.th/emoodledata 

พิริยาพรรณ ไทยสุริโย. “กาแฟมากกว่าแค่เคร่ืองดื่ม.” บทความ, กรุงเทพธุรกิจ

ออนไลน์ วนัท่ี 4 มิถุนายน 2555 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.bangkokbiznews.com 

สวนกาแฟลีซูมี ดอยชา้ง. “ประวตัิกาแฟและแหล่งกาํเนิด.” บทความออนไลน์, 2555 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.lisumicoffeefarm.com 

ส่วนบริหารคาเฟ่อเมซอน ฝ่ายธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการบริษทั ปตท. จาํกดั 

(มหาชน). เกีย่วกบัเรา. ขอ้มูลออนไลน์, 2555 เขา้ถึงไดจ้าก 

 http://www.cafe-amazon.com  

เอสเอม็อี เซ็นเตอร์. “ธุรกจิร้านกาแฟ.” บทความออนไลน์, 2555 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.thaismecenter.com 

 

http://www.n3k.in.th/
http://computer.pcru.ac.th/emoodledata
http://www.lisumicoffeefarm.com/index.php/arabicainfo/110-1
http://www.lisumicoffeefarm.com/index.php/arabicainfo/110-1
http://www.thaismecenter.com/


531 
 

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

 

ความไว้วางใจของลูกค้าทีม่ีต่อศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ด 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (CUSTOMERS’ TRUST ON FORD SERVICE CENTERS  

IN BANGKOK) 

อรชินนัพร วทิยวราวฒัน์ 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2   

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

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัด้าน

ลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนต์

ฟอร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการ

ให้บริการและปัจจยัด้านตราสินค้า  ของศูนยบ์ริการรถยนต์ฟอร์ดท่ีมีกบัความ

ไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนต์ฟอร์ด ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 

393 ราย และใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปสาํหรับการประมวลผลเชิงสถิติ 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 74.8 มีอายุ

ระหวา่ง 41-50 ปี ร้อยละ 42.2 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ พนกังานธนาคาร 

ร้อยละ 49.6 มีรายไดร้ะหวา่ง 30,001 – 40,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 50.1  มีการศึกษา

ระดบัมากกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 60.8  และมีสถานภาพการสมรสโสด ร้อยละ 79.9  

โดยให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นความสามารถในการให้คาํแนะนาํ/ ปรึกษา

และช่วยแกปั้ญหาไดต้รงความตอ้งการ ความหลากหลายของบริการท่ีครอบคลุม หรือ

ตรงกบัความตอ้งการ การแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งตรงจุด ตราสินคา้ฟอร์ดยืนยนั

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ถึงมาตรฐานคุณภาพท่ีเช่ือถือได ้การคิดถึงตราสินคา้ฟอร์ดก่อนและการใช้พยายาม

ศึกษาขอ้มูลสําหรับการตดัสินใจซ้ือตํ่า และความไวว้างใจในตราสินคา้ฟอร์ดท่ีทาํให้

เกิดความพึงพอใจเหนือความคาดหวงั  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน 

ยกเว้น เพศ และสถานภาพการสมรส  มีผลต่อความไว้วางใจของลูกค้าท่ีมีต่อ

ศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ดในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ทุกปัจจัยด้านการ

ให้บริการของศูนยบ์ริการรถยนต์ฟอร์ด ได้แก่ บุคลากรผูใ้ห้บริการ  กระบวนการ

ใหบ้ริการ  และคุณภาพของการบริการมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมี

ต่อศูนยบ์ริการรถยนต์ฟอร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจยัด้านตราสินคา้ของ

ศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ดด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า มีความสัมพนัธ์กับความ

ไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนต์ฟอร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ดา้น

ความภักดีต่อตราสินค้า  ไม่มีความสัมพันธ์กับความไวว้างใจของลูกค้าท่ีมีต่อ

ศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

คําสําคัญ: รถยนตฟ์อร์ด, ศูนยบ์ริการรถยนต,์ ความไวว้างใจ 

    ABSTRACT 
 

This study has objectives to study difference of demographic factors 

affecting customer’s trust on Ford Service Centers located in Bangkok and to study 

relationship of servicers and brand of Ford Services Centers and their trust.  This 

used questionnaire as research tool to collect data from 393 samples and statistically 

computer package to analyze the data. 

The findings show most samples are male with 74.8%; have age range 

between 41-50 years with 42.2%; are an employee of private firm or a banker with 

49.6%; have a range of monthly income between 30,001 – 40,000 baht with 50.1%; 

graduated at higher level than bachelor’s degree with 60.8%; and are single with 

79.9%.  Their priority factors consist of capacity of staff in providing advice or 
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assistance and solving problems matching customers’ desire, variety of services to 

cover or match their desire, accurate correction, Ford being brand confirming 

reliable standards of quality, thinking of Ford first, and trust Ford due to exceeding 

expectations. 

In relationship among variables, difference of most demographic factors, 

excluding gender and marital status, can affect their trust on Ford Service Centers in 

Bangkok.  All service factors – staff, service process, and service quality – have 

relationship with their trust.  For its brand, image has relationship with their trust 

but loyalty has not. 
 

KEY WORDS:  FORD, SERVICE CENTERS, TRUST 
 

บทนํา 

ในการดํา เ นินธุรกิจในยุคสมัยปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางด้าน

เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า ทั้ งในด้านเทคโนโลยีการส่ือสาร เทคโนโลยีด้านการผลิต 

เทคโนโลยีดา้นการขนส่ง และเทคโนโลยีดา้นการจดัการ โดยเฉพาะดา้นการจดัการ

สมยัใหม่ท่ีไม่ไดมุ้่งเนน้เพียงดา้นการผลิตหรือดา้นการจดัจาํหน่าย แต่ยงัมองลึกลงไป

ถึงส่ิงท่ีมองไม่เห็นและส่ิงท่ีไม่สามารถตีราคาเป็นมูลค่าทางบัญชีได้ ได้แก่ การ

บริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ การสร้างสายสัมพนัธ์อย่างแทจ้ริงกบัลูกคา้ และการ

บริหารประสบการณ์ของลูกคา้ โดยการสร้างคุณค่าแก่ลูกคา้ท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนัอยา่ง

ต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลต่อยอดจาํหน่ายและผลกาํไรของกิจการได ้  โดยเฉพาะธุรกิจการ

บริการท่ีมีบทบาทเป็นอยา่งมาก 

ในปัจจุบนัรถยนตมี์ความสําคญัและจาํเป็นมากต่อการดาํรงชีวิต ทั้งในเร่ือง

การขนส่งและการคมนาคม จึงส่งผลทาํให้เกิดความตอ้งการรถยนตใ์นประเทศไทย

เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว  โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่อย่างเช่น

กรุงเทพมหานคร โดยในระหวา่งเดือนมกราคมถึงกนัยายน 2555 ทัว่ประเทศไทยมีรถ

ท่ีจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 2,743,666 คนั แยกเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต ์
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2,667,680 คนั และรถตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก 75,986 คนั (กลุ่มสถิติการ

ขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก, 2555) รถยนต์บางคันหรือบางยี่ห้อ

สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือแสดงถึงฐานะทางสังคม แต่ส่ิงท่ีเด่นชดัท่ีสุดในการเติบโต

ของอุตสาหกรรมเป็นดา้นนวตักรรมการออกแบบ การส่ือสาร และการผลิต ซ่ึงก่อเกิด

การลอกเลียนแบบการผลิตและการออกแบบรถยนต์ท่ีมีลักษณะและสมรรถนะ

ใกล้เคียงหรือเหนือกว่ากัน ทั้งน้ี ธุรกิจรถยนต์ถือกาํเนิดมานานและเติบโตมาเป็น

สินคา้ท่ีสร้างรายไดแ้ละผลกาํไรเป็นอยา่งมาก  ความเจริญเติบโตก่อให้เกิดธุรกิจต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งมากมาย ไดแ้ก่ ธุรกิจคาร์แคร์ ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีให้บริการดูแลรักษารถยนต์

เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ ช่วยลดการเสียเวลาของลูกคา้ท่ีมีค่าอยา่งมากในยุค

รีบเร่งท่ีตอ้งแข่งขนักบัเวลา  ธุรกิจประดบัยนต ์และธุรกิจประกนั เป็นตน้ ซ่ึงลว้นเพิ่ม

ความสัมพนัธ์ทางการแข่งขนัทั้งทางตรงและทางอ้อมมากข้ึน สําหรับค่ายรถยนต์

ต่างๆ นอกจากการพฒันารถยนต์รุ่นใหม่ๆ ออกมาให้ตรงกับความต้องการของ

ผูใ้ชง้านและการส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์รและตราสินคา้แลว้ ยงัจดัเตรียมความ

พร้อมสรรพเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขนัท่ีมีสภาพรุนแรง รวมทั้งการตั้ง

ศูนยบ์ริการเพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ดว้ยบริการท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ  

ฟอร์ดเป็นรถยนต์สัญชาติอเมริกันท่ีได้ปฏิว ัติระบบการผลิตใหม่ ทั้ ง

กระบวนการและเปล่ียนแปลงโลกอุตสาหกรรมยานยนต์ดว้ยการแบ่งงานตามความ

ถนดั เพื่อปฏิบติังานในหนา้ท่ีเดิมซํ้ ากบัช้ินส่วนรถยนตท่ี์ส่งผา่นบนสายพาน ส่งผลทาํ

ให้การผลิตมีประสิทธิภาพและคุณภาพอยู่ในระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ รวมทั้ง

การส่งเสริมผลผลิตให้สูงมาก โดยฟอร์ดมีบทบาทสําคญัในอุตสาหกรรมยานยนตใ์น

ประเทศไทยจากความตั้งใจเพิ่มการผลิตข้ึนเพื่อทาํให้ธุรกิจเติบโต และสร้างความพึง

พอใจสูงสุดให้ลูกคา้ดว้ยการมุ่งเนน้การสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กบัลูกคา้ และการ

บริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ สาํหรับศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ด บริษทัให้ความสําคญั

เป็นอีกช่องทางในการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจและความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

โดยให้ความสําคญัเป็นพิเศษกบัปัจจยัดา้นบุคลากรโดยเฉพาะพนกังานช่าง ซ่ึงฟอร์ด

ไดจ้ดัตั้งศูนยฝึ์กอบรมช่างเพื่อพฒันาฝีมือและใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้งแก่ช่างในระดบัต่างๆ 
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สําหรับมอบบริการหลงัการขายท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกค้าฟอร์ด รวมทั้งการตั้งเป็นศูนยใ์ห้

คาํปรึกษาด่วนทางโทรศพัทแ์บบ HOT LINE เพื่อให้ช่างโทรมาปรึกษาเม่ือเกิดปัญหา

ติดขดัในการซ่อมรถลูกคา้ ทั้งน้ี ฟอร์ดเนน้การรักษาความรู้ความชาํนาญนั้นไว ้โดยมี

ทั้งการส่งเจา้หนา้ท่ีไปตรวจและเรียกตวัเขา้มาตรวจท่ีศูนยฝึ์กอบรม ถา้ช่างไม่เขา้ใจก็

มีการสอนและทดสอบใหม่ หรือ ON THE JOB TRAINING พร้อมการตรวจ

มาตรฐานอยา่งจริงจงัในปี 2547 และตรวจให้ถ่ีข้ึนเพื่อให้ช่างของฟอร์ดมีมาตรฐาน

เดียวกัน ในส่วนของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์บริการพิเศษหลังการขาย ซ่ึง

ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ฟอร์ด โดยทาํหนา้ท่ีประสานงานบริการกบัในหน่วยงานต่างๆของ

ฟอร์ดเพื่อการขอรับความช่วยเหลือได้อย่างทนัท่วงที ทั้งในสถานการณ์ท่ีประสบ

อุบัติเหตุหรือเกิดความผิดปกติของเคร่ืองยนต์ระหว่างการเดินทาง รวมทั้ งเป็น

ศูนยก์ลางใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัฟอร์ดในประเทศไทยและทัว่โลก รายละเอียดและ

ราคาของรถยนตทุ์กรุ่น ท่ีอยูโ่ชวรู์มและศูนยบ์ริการทัว่ประเทศ คาํแนะนาํดา้นการใช้

บริการและการดูแลรักษารถ พร้อมกบัเปิดโอกาสใหลู้กคา้สามารถสอบถามและแสดง

ความคิดเห็นเพื่อทางบริษทัสามารถนําไปเป็นประโยชน์ในการพฒันาสินค้าและ

บริการต่างๆใหดี้ยิง่ข้ึน 

ผูว้จิยัเล็งเห็นความสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ และโอกาสทางธุรกิจจากการพฒันา

บริการและส่งเสริมภาพลกัษณ์ของฟอร์ด โดยเฉพาะศูนยบ์ริการรถยนตข์องฟอร์ด ซ่ึง

ถือวา่มีลกัษณะทางธุรกิจดา้นบริการท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีแตกต่างและลอกเลียน

ไดย้าก โดยตอ้งมีการดูแลและควบคุมคุณภาพไวใ้หอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงมี

บุคลากรเป็นปัจจยัสําคญัในการส่งมอบคุณค่าแก่ลูกคา้ ควบคู่กบัปัจจยัดา้นตราสินคา้ 

ทั้งในดา้นภาพลกัษณ์และความภกัดีของลูกคา้ ท่ีลว้นมีส่วนช่วยเพิ่มความไวว้างใจ

ของลูกคา้ท่ีมีต่อบริการของฟอร์ด ผูว้จิยัจึงเลือกศึกษา ความไวว้างใจของลูกคา้ ท่ีมีต่อ

ศูนยบ์ริการรถยนต์ฟอร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือกศึกษาทั้งความแตกต่าง

ของคุณลกัษณะของลูกคา้ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจดงักล่าว และความสัมพนัธ์ของการ

ให้บริการ ได้แก่ บุคลากรผูใ้ห้บริการ  กระบวนการให้บริการ  และคุณภาพของ

บริการและตราสินคา้ของศูนยก์บัความไวว้างใจท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ด โดย
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คาดหวงัวา่จะไดข้อ้มูลความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนตข์องฟอร์ดและ

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความไวว้างใจเพื่อใช้

เป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีสามารถนาํไปใชป้ระกอบแนวทางการพฒันาการให้บริการ และ

การส่งเสริมภาพลักษณ์ของศูนย์บริการรถยนต์ของฟอร์ดให้มีประสิทธิภาพและ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมากข้ึน  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ

ความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นการให้บริการ   ของศูนยบ์ริการ

รถยนต์ฟอร์ดท่ีมีกบัความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนต์ฟอร์ดในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นตราสินคา้  ของศูนยบ์ริการรถยนต์

ฟอร์ดท่ีมีกับความไว้วางใจของลูกค้าท่ีมี ต่อศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ดในเขต

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั   มีผลต่อความไวว้างใจของลูกคา้ท่ี

มีต่อศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ดในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นการให้บริการของศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ด  มีความสัมพนัธ์กบั

ความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัดา้นตราสินคา้ของศูนยบ์ริการรถยนต์ฟอร์ด    มีความสัมพนัธ์กบั

ความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

กรอบแนวคิด 

                  ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
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ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

   เพศ  อายุ  อาชีพ   

   รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา     

   สถานภาพการสมรส 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทาํให้ไดผ้ลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อทาํให้ได้ข้อมูลพื้นฐาน ท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ประกอบแนว

ทางการพฒันาการใหบ้ริการและการส่งเสริมภาพลกัษณ์ของศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ด

ใหมี้ประสิทธิภาพ และไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมากข้ึน  

 

 

แนวคิด 

ปัจจัยด้านการให้บริการของ

ศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ด 

   ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ  

   ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  

   ดา้นคุณภาพของบริการ 

ปัจจัยด้านตราสินค้า 

ของศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ด 

ดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้    

ความไว้วางใจของ

ลูกค้าทีม่ีต่อ

ศูนย์บริการรถยนต์

ฟอร์ดในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองความไวว้างใจของ

ลูกคา้ ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ดในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหา

สาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จาํกดั (2555) ฟอร์ดไดฉ้ายาเป็น 

“ดีทรอยตแ์ห่งเอเชีย” ท่ีมีบทบาทสาํคญัในอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทย โดย

ฟอร์ดตั้งใจเพิ่มการผลิตข้ึนเพื่อทาํให้ธุรกิจเติบโตและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้

ลูกคา้  

Lweicski, McAllister, and Bries (1998) ความไวว้างใจ หมายถึง ความ

เช่ือมัน่ ความคาดหวงัในแง่บวกเก่ียวกบัการกระทาํของอีกฝ่ายหน่ึง 

Aaker (1996) คุณค่าตราสินคา้ หมายถึง ชุดของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึงเป็น

คุณค่าท่ีเพิ่มเติมเขา้ไปในสินคา้นอกเหนือจากคุณสมบติัท่ีแทจ้ริงของผลิตภณัฑ์หรือ

บริการ โดยการเช่ือมโยงผา่นทางช่ือและสัญลกัษณ์ตราสินคา้  

วิรัช ลภิรัตนกุล (2540) ภาพลกัษณ์ของบริษทัเป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของ

ประชาชนท่ีมีต่อบริษทัหรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหน่ึง หมายรวมไปถึงดา้นการ

บริหารหรือการจดัการของบริษทัแห่งนั้นดว้ย และหมายรวมไปถึงสินคา้ผลิตภณัฑ ์

และบริการท่ีบริษทันั้นจาํหน่าย ภาพลกัษณ์ของบริษทัจึงมีความหมายค่อนขา้งกวา้ง 

โดยครอบคลุมทั้งตวัหน่วยงานธุรกิจ ฝ่ายจดัการ และสินคา้หรือบริการของบริษทั

แห่งนั้นดว้ย 

ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณแบบสํารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเก็บ

ขอ้มูลกบักลุ่มลูกคา้ศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีอายุตั้งแต่ 

20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ซ่ึงเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีบรรลุนิติภาวะและสามารถทาํการตดัสินใจ

ต่างๆ ไดด้ว้ยตนเองและเป็นประชากรท่ีมีขนาดใหญ่และมีการระบุจาํนวนท่ีแน่นอน 

จึงใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่ในการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 393 รายสุ่มและ

ทาํการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็นแบบพบโดยบงัเอิญกับกลุ่มลูกค้าของ

ศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ดต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 15 แห่ง 
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สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test และ Multiple Regression Analysis (MRA)  

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 74.8 มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี 

ร้อยละ 42.2 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน/ พนักงานธนาคาร ร้อยละ 49.6 มี

รายไดร้ะหวา่ง 30,001 – 40,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 50.1  มีการศึกษาระดบัมากกวา่

ปริญญาตรี ร้อยละ 60.8  และมีสถานภาพการสมรสโสด ร้อยละ 79.9  

2.สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัการ

ให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ด  

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการให้บริการของศูนย์บริการ

รถยนต์ฟอร์ดในด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการให้ความสําคญัมากท่ีสุด กับปัจจยัด้าน

ความสามารถในการให้คาํแนะนาํ/ ปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาได้ตรงความตอ้งการ 

(ค่าเฉล่ีย 8.882) ดา้นกระบวนการให้บริการ ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้น

ความหลากหลายของบริการท่ีครอบคลุม หรือตรงกบัความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 8.755) 

และด้านคุณภาพของการบริการ ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัด้านการแก้ไข

ปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงจุด (ค่าเฉล่ีย 8.864) 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  เกี่ยวกับตรา

สินค้าของศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ด 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัตราสินคา้ของศูนยบ์ริการรถยนต์

ฟอร์ดดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นตราสินคา้

ฟอร์ดยืนยนัถึงมาตรฐานคุณภาพท่ีเช่ือถือได ้(ค่าเฉล่ีย 8.829) และดา้นความภกัดีต่อ

ตราสินคา้ ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นการคิดถึงตราสินคา้ฟอร์ดก่อนและ

การใชพ้ยายามศึกษาขอ้มูลสาํหรับการตดัสินใจซ้ือตํ่า (ค่าเฉล่ีย 8.506) 
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4. สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม   เกี่ยวกับความ

ไว้วางใจของลูกค้าทีม่ีต่อศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความไวว้างใจท่ีมีต่อศูนยบ์ริการ

รถยนตฟ์อร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นความ

ไวว้างใจในตราสินคา้ฟอร์ด ท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจเหนือความคาดหวงั (ค่าเฉล่ีย 

8.935) 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ เพศ และสถานภาพการ

สมรส  มีผลต่อความไว้วางใจของลูกค้าท่ีมีต่อศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ดในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ทุกปัจจยัด้านการให้บริการของศูนยบ์ริการรถยนต์ฟอร์ด ได้แก่ บุคลากรผู ้

ให้บริการ  กระบวนการให้บริการ  และคุณภาพของการบริการมีความสัมพนัธ์กบั

ความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ด ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ปัจจยัด้านตราสินคา้ของศูนยบ์ริการรถยนต์ฟอร์ดด้านภาพลกัษณ์ของตรา

สินคา้มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ด ใน

เขตกรุงเทพมหานคร แต่ด้านความภกัดีต่อตราสินคา้  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ

ไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ดในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปร สถิติท่ีใช ้ Sig.* ผลลพัธ ์
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เพศ t-Test 0.268 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.000 ยอมรับ 

อาชีพ F-Test 0.000 ยอมรับ 

รายไดต่้อเดือน F-Test 0.000 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.017 ยอมรับ 

สถานภาพการสมรส F-Test 0.245 ปฏิเสธ 

บุคลากรผูใ้หบ้ริการ MRA 0.000 ยอมรับ 

กระบวนการใหบ้ริการ MRA 0.001 ยอมรับ 

คุณภาพของการบริการ MRA 0.000 ยอมรับ 

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ MRA 0.001 ยอมรับ 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ MRA 0.070 ปฏิเสธ 
 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig.* 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 1.305 0.233   5.602 0.000     

บุคลากรผู ้

ใหบ้ริการ 
0.260 0.069 0.315 3.784 0.000 0.082 12.165 

กระบวนการ

ใหบ้ริการ 
0.188 0.058 0.228 3.268 0.001 0.117 8.540 

คุณภาพของการ

บริการ 
0.233 0.049 0.259 4.804 0.000 0.197 5.085 

ภาพลกัษณ์ของ

ตราสินคา้ 
0.267 0.083 0.270 3.227 0.001 0.082 12.223 

ความภกัดีต่อตรา

สินคา้ 
-0.086 0.047 -0.090 -1.821 0.070 0.234 4.275 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05* 

อภิปรายผล 
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ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคล้องและไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษา

ต่างๆ ได้แก่ อดิศร อินทรทูต (2548) ท่ีทาํการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการอู่ซ่อม

รถยนตข์องผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตเ์ขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ เพศและสถานภาพท่ี

แตกต่างกันให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของอู่ซ่อมรถยนต์ไม่

แตกต่างกนั ทั้งน้ี ไม่มีความสอดคลอ้งกนัในส่วนของอายุ การศึกษา และอาชีพท่ี

แตกต่างกันให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของอู่ซ่อมรถยนต์ไม่

แตกต่างกนั    

จินดารัตน์  ชโยธิน (2554) ท่ีทาํการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

การสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผา่นทางโทรศพัท ์ พบวา่ การให้บริการของพนกังานส่ง

สินคา้ของ ASTV การให้บริการทางโทรศพัท์  การจดัส่งสินคา้ และการชาํระเงินมี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการสั่งซ้ือสินคา้จาก ASTV ผา่นทางโทรศพัท ์ 

รัตน์กญัญา ชีวะปัญญาโรจน์ (2554) ท่ีทาํการศึกษาอิทธิพลความไวว้างใจ

ของคนกรุงเทพมหานครท่ีมีต่ออาหารแช่แข็ง พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีอิทธิพล

ต่อความไว้วางใจในอาหารแช่แข็งของคนกรุงเทพมหานคร ทั้ งน้ี ไม่มีความ

สอดคล้องกันในส่วนของความภกัดีต่อตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความไวว้างใจใน

อาหารแช่แขง็ของคนกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

1. ศกัยภาพ ความรู้ความสามารถ และความชาํนาญของบุคลากรผูใ้ห้บริการ 

ท่ีสามารถให้คาํแนะนาํหรือปรึกษาไดต้รงความตอ้งการ เพื่อช่วยแกปั้ญหาของลูกคา้

หรือผูใ้ช้บริการไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งน้ี บุคลากรผูใ้ห้บริการควรไดรั้บความอบรมให้มี

ความพร้อมและความเตม็ใจในการใหบ้ริการตลอดเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

2. บริการควรมีความหลากหลาย    จาํแนกออกเป็นหลายแพค็เกจให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผูใ้ช้บริการได้อย่างทัว่ถึง และตรงความ

ตอ้งการมากท่ีสุด โดยมุ่งเนน้ปัจจยัดา้นเวลาท่ีรวดเร็วและการส่งมอบท่ีตรงเวลา 
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3. บริการตอ้งสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ   วา่สามารถแกไ้ข

ปัญหาไดอ้ยา่งแทจ้ริง ทาํใหรั้บรู้ถึงความคุม้ค่าจากการใชบ้ริการของศูนยฯ์ 

4. การรักษาภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ไวอ้ย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน   ผ่านการ

รักษามาตรฐานคุณภาพของรถยนต์และบริการภายใตต้ราสินคา้ฟอร์ด เน่ืองจากตรา

สินค้าฟอร์ดช่วยบ่งช้ีถึงรสนิยมของผูใ้ช้งานท่ีมีความทนัสมัย รวมทั้ งมาตรฐาน

คุณภาพของรถยนต์และบริการท่ี เช่ือถือได้อยู่แล้ว ซ่ึงส่งผลทําให้ลูกค้าหรือ

ผูใ้ช้บริการมีความภกัดีต่อตราสินคา้ฟอร์ดและไม่ใส่ใจหรือให้ความพยายามในการ

ใชร้ถยนตห์รือบริการภายใตต้ราสินคา้อ่ืนๆ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ในการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ กบัความ

ไวว้างใจของลูกคา้ท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนตฟ์อร์ดในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี พบ

ความสัมพนัธ์กันเองของตัวแปรอิสระ ซ่ึงเรียกว่า Multicollinearity โดยมีค่า r 

มากกวา่ 0.8 อยูเ่ป็นจาํนวนมาก รวม 5 คู่ ดงัน้ี 

1.1 กระบวนการใหบ้ริการ และ บุคลากรผูใ้หบ้ริการ  

1.2 คุณภาพของการบริการ และ กระบวนการใหบ้ริการ 

1.3 ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และ บุคลากรผูใ้หบ้ริการ 

1.4 ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และ คุณภาพของการบริการ 

1.5 ความภกัดีต่อตราสินคา้ และ กระบวนการใหบ้ริการ 

ผูท่ี้สนใจทาํการศึกษา จึงควรทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ

ทั้ ง 5 คู่ข้างต้น เพื่อทําการเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างกันของ

ความสัมพนัธ์ดงักล่าวต่อไป 

2. ควรทาํการศึกษาศูนยบ์ริการรถยนต์ยี่ห้ออ่ืนๆ ควบคู่กนัไป  เพื่อให้ได้

ขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายท่ีสามารถนาํไปใชเ้ปรียบเทียบกนัได ้

3. ควรทาํการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างทั้งผูบ้ริโภคและศูนยบ์ริการในพื้นท่ีอ่ืน   

ซ่ึงเป็นเมืองหรือจังหวดัขนาดใหญ่ในแต่ภูมิภาค เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีประโยชน์

กว้างขวางและครอบคลุมส่วนต่างๆ ได้มากข้ึน ซ่ึงสามารถนํามาใช้เป็นข้อมูล
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ประกอบการวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้ตรงกับความต้องการของผูบ้ริโภคใน

สถานการณ์ปัจจุบนัมากข้ึน และยงัช่วยรักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายฐานลูกคา้ใหม่ใน

อนาคตได ้ 

4. ควรทาํการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ    นอกเหนือจากปัจจยัท่ีเลือกทาํการศึกษาคร้ัง

น้ีเพิ่มเติม ไดแ้ก่ กลุ่มอา้งอิง เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ได้

มากข้ึน 

เอกสารอ้างองิ 

กฤษณะ บุญเกิด.  “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใช้บริการคาร์แคร์

ของกลุ่มลูกค้าในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ.” รายงานการศึกษา

คน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

กลัยา ตรีสุชน. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการซัก อบ รีดของคนทาํงาน

ทีพ่กัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต, 2554 

ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ.์ จิตวทิยาทัว่ไป. กรุงเทพมหานคร: ไทยเจริญการพิมพ,์ 2546 

ก่ิงรัก อิงคะวตั. “บริหารแบรนด์อย่างไรให้อยู่ทนนานข้ามยุค.”  

บทความ, วารสารนิเทศศาสตร์. 2542 

กิจธพงษ ์อินโต. “ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจของ

ผู้บริโภคในการเลอืกใช้ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ของลูกค้าในจังหวดัพะเยา.” 

รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552 

กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติและคณะ. ระเบียบวธีิวจัิยทางธุรกจิ. พิมพค์ร้ังท่ี 1, 

กรุงเทพมหานคร: เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2552 

กุลธน ธนาพงศธร. การบริหารงานบุคคล. นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 

2528 

http://www.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=กิจธพงษ์%20อินโด&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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จินดารัตน์  ชโยธิน. “ความพงึพอใจของผู้บริโภคทีม่ีต่อการส่ังซ้ือสินค้าจาก ASTV 

ผ่านทางโทรศัพท์.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

จินตนา บุญบงการ. “สถานภาพสตรีกบับันไดสู่ตําแหน่งบริหารอุปสรรคและขวาก

หนามทีค่่อยๆ เลอืนราง.” บทความ, 

 จุฬาลงการณ์วารสาร 1, 3 เมษายน-มิถุนายน 2532 

จิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร. “การสร้างภาพลกัษณ์ตราสินค้า (Brand Image Building).” 

บทความการศึกษาต่อเน่ือง, วาสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 4 กุมภาพนัธ์ 2549 

แจก๊ดิช เชช และ แอนดรูโซเบล. ลูกค้าตลอดชีพ: กลเม็ดเคลด็ลบัในการผูกใจและ

สร้างสายสัมพนัธ์ทีย่นืยงกบัลูกค้า. กรุงเทพมหานคร: เอ อาร์ บิซิเนส เพรส, 

2547 

ธารา   ธิยะภูมิ. “ปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผู้ขับข่ีรถยนต์น่ังส่วนบุคคล

ในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการ

จดัการธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

ธีรพนัธ์  โล่ห์ทองคาํ. “รูปแบบกลยุทธ์การใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ

ในการบริหารคุณค่าตราสินค้าตามระดับความสําคัญของผลติภัณฑ์.” 

รายงานปรัชญาดุษฎีบณัฑิต บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2550 

นเรตร์ บุญรอด. “การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกจิคาร์แคร์ในจังหวดั

พระนครศรีอยุธยา.” รายงานการศึกษาดว้ยตนเองสาขาวทิยาบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุยา, 2550 

ปกรณ์ วงศส์วสัด์ิ. “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการศูนย์ออกกาํลงักายของ

ผู้บริโภคในเขตหนงแขม จังหวดักรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษา

คน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php?query=นเรตร์%20%20%20บุญรอด&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ปรมะ สตะเวทิน. หลกันิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ภาพการพิมพ,์ 2546 

ปิยพนัธ์ุ ช่ืนการดี. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเลอืกใช้บริการคาร์แคร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ สาขาวชิาการจดัการ

ธุรกิจทัว่ไป คณะบริการธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2551 

ปิยะพร ศรีทองสุก. “ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกศึกษาต่อในระดับ

บัณฑิตศึกษาของมหาวทิยาลัยรังสิต โดยนักศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลยั

รังสิต.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2551 

พิมพท์อง สังสุทธิพงศแ์ละวรวติั กิติวงค.์ “ ความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวจัิย.” รายงาน

การวจิยัขั้นสูงเพื่อพฒันาการศึกษา สาขาวชิาการวจิยัและพฒันาการศึกษา 

การศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. ประชากรศาสตร์และประชาวรรณา. เอกสารการ

สอน(หน่วยท่ี 1-7), พิมพค์ร้ังท่ี 6, 2541 

รัตน์กญัญา ชีวะปัญญาโรจน์. “อทิธิพลความไว้วางใจของคนกรุงเทพมหานครทีม่ีต่อ

อาหารแช่แข็ง.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ สาขาวชิาการตลาด  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

วรารัตน์ สันติวงษ.์ “ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารต่อการใช้

บริการ E-Banking.” สารนิพนธ์สาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2549 

วยิะกานต ์ตนัสุวรรณรัตน์. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจในการเลอืกซ้ือ

โทรศัพท์เคลือ่นที ่HOUSE BRAND ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลทาํให้ผู้ชมรายการโทรทัศน์ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ 

 (FACTORS INFLUENCING USING SOCIAL NETWORK  

ON SMARTPHONE WHILE WATCHING TV PROGRAMS) 

จิระพงษ ์มูคาํ 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2   

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาตวัแปรต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ปั จ จัย ท่ี ทํา ใ ห้ ผู ้ช ม ร า ย ก า ร โ ท ร ทัศ น์ ท่ี เ ป็ น ก ลุ่ ม เ จ น เ น อ เ ร ชั่น ว า ย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ โดย

ใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีอายุอยูใ่นช่วงระหวา่ง 

15-34 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง  

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง  20 - 

24 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง  10,001- 20,000 บาท เลือกชมรายการ

โทรทศัน์ประเภทละคร/ ภาพยนตร์/ ซีร่ีย ์เลือกชมรายการโทรทศัน์จากสถานีวิทยุ

โทรทศัน์ไทยทีวสีีช่อง 3 อสมท. เลือกชมรายการโทรทศัน์ในช่วงวนัสุดสัปดาห์ เลือก

ชมรายการโทรทศัน์ในช่วงเวลาคํ่าถึงดึก เลือกท่ีบา้นของตวัเองสําหรับชมรายการ

โทรทศัน์ คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัรายการโทรทศัน์ขณะชมอยูบ่นสมาร์ทโฟนทนัทีผา่น 

Search Engine  นานๆคร้ัง ใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟนไม่แน่นอน 

ใชง้านอินเตอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนมากกวา่ 3 ชัว่โมงแต่ไม่เกิน 5 ชัว่โมงต่อวนั ใชง้าน

สมาร์ทโฟนขณะชมรายการโทรทศัน์เป็นประจาํและพดูคุยรายการโทรทศัน์บน 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นประจาํ  

กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นโดยให้ความสําคญักบัปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ เน้ือหา

ของรายการโทรทศัน์ กระตุน้ใหเ้กิดการพดูคุยบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นตน้ ผล

การทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการชมรายการ

โทรทศัน์  และการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สังคมออนไลน์ และสมาร์ทโฟนท่ี

แตกต่างกนั ยกเวน้ สถานภาพและความถ่ีในการคน้หาขอ้มูลขณะชมอยูบ่นสมาร์ทโฟ

นทนัทีผา่น Search Engine ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีทาํให้ผูช้มรายการโทรทศัน์

ใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการแตกต่างกนั และปัจจยั

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ยกเวน้ อินเตอร์เน็ต มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีทาํให้ผูช้มรายการ

โทรทศัน์ท่ีเป็นกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครใช้งานเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

คําสําคัญ: รายการโทรทศัน์, เครือข่ายสังคมออนไลน์, สมาร์ทโฟน 

ABSTRACT 

This study has objectives to study variables having relationship with factors 

influencing using social network of TV watchers who are Generation Y group on 

smartphone while watching the program.  It utilized questionnaire to collect data 

from 400 samples in Bangkok with age range between 15-34 years. 

The findings show most samples are female; have age in a range between 

20-24 years; are single; have educational level in bachelor’s degree; have career as 

an employee of private firm; have average monthly income in range between 

10,001- 20,000 baht; prefer to watch play, movie or series from Channel 3 during 

weekends, especially at night.  They prefer to watch TV at their own home; search 

information about TV program via a search engine while watching it on smartphone 

once in a while; uncertainly use social network with smartphone; use internet thru 

smartphone more than three hours but not more than five hours per a day in average; 
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frequently use smartphone for watching TV program; and frequently share 

experience about TV program in social network. 

They focus on various factors, in instance, contents of TV program that can 

motivate sharing in social network.  This study shows demographic variables and 

behavior in watching TV program and using internet, social network, and 

smartphone can impact factors influencing using social network on smartphone with 

exception of marital status and frequency in searching information via smartphone 

while watching TV program.   And, any other relating factors, excluding internet, 

have relationship with the influencing factors at significant level of 0.05. 

KEY WORDS:  TV PROGRAM, SOCIAL NETWORK, SMARTPHONE 

บทนํา 

โทรทศัน์อินเทอร์เน็ต หรืออินเทอร์เน็ตทีวี หรือทีวีออนไลน์ เป็นการ

ให้บริการโทรทศัน์ผา่นทางอินเทอร์เน็ตซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่งสูงในปัจจุบนั  โดย

ผูช้มเลือกรายการท่ีตอ้งการเพื่อเลือกรับชมไดต้ามตอ้งการตามช่องท่ีมีให้เลือก ทั้งการ

ชมแบบดูรายการท่ีมีให้ดูปกติ หรือชมแบบดาวน์โหลดรายการท่ีต้องการมาไวท่ี้

เคร่ืองเพื่อดูเม่ือตอ้งการ ดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีอินเทอร์เน็ตมีความเร็วและ

เสถียรมากข้ึน เครือข่าย 3G ใหบ้ริการครอบคลุมมากข้ึน จึงเป็นโอกาสของผูผ้ลิตคอน

เทนต ์ท่ีป้อนรายการโทรทศัน์ท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีมาจากผูท่ี้เช่ียวชาญในดา้นต่างๆ และ

มีแนวทางในการนาํเสนอท่ีแตกต่างแปลกออกไปจากกรอบของรายการโทรทศัน์ปกติ 

ทาํให้สามารถนาํเสนอคอนเทนต์ท่ีหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งข้ึน ในรูปแบบ

รายการโทรทศัน์ใหม่ท่ีสามารถนาํเสนอเร่ืองราวได้มากกว่ากรอบขอ้จาํกดัของการ

เผยแพร่รายการโทรทศัน์บนฟรีทีว ีหรือเคเบิลทีวแีบบดั้งเดิม 

เม่ือรายการโทรทศัน์อินเทอร์เน็ตมีคอนเทนต์ท่ีน่าสนใจชวนติดตามแต่ขาด

ช่วงโฆษณา  จึงหน้าท่ีของนักการตลาดท่ีต้องหาวิธีสอดแทรกโฆษณาลงในคอน

เทนตท่ี์นาํเสนอ เช่น การโฆษณาแฝง เป็นตน้ ปัจจยัท่ีทาํให้ผูช้มรายการโทรทศัน์ใช้

งานเครือข่ายสังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการของกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย
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ในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความแตกต่างของกลุ่มเจนเนอเรชัน่

วายจําแนกตามคุณลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมต่างๆ ทั้ งการใช้

อินเตอร์เน็ตและการชมรายการโทรทศัน์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกชมรายการ

โทรทศัน์ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีกบัการตดัสินใจเลือกชมรายการโทรทศัน์ผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต เพื่อนําข้อมูลมาใช้ประกอบการพฒันาใช้งานอินเตอร์เน็ตด้านความ

บนัเทิงให้มีประโยชน์ และประสิทธิภาพมากข้ึนร่วมกับการหาแนวทางการทาํ

การตลาดในโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต โดยเลือกศึกษากับกลุ่มเจนเนอเรชั่นท่ีมีอายุ

ระหว่าง 15-34 ปีดว้ยเหตุสําคญัท่ีเป็นกลุ่มผูใ้ห้ความสนใจต่อปัจจยัดา้นเทคโนโลยี

และอินเตอร์เน็ตควบคู่กบัการเปิดรับความแปลกใหม่และทนัสมยั ซ่ึงเป็นกลุ่มในช่วง

อายท่ีุใชอิ้นเตอร์เน็ตมากท่ีสุดและเป็นกลุ่มวยัเร่ิมทาํงานท่ีมีกาํลงัซ้ือสูงข้ึนอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีทาํให้ผูช้มรายการ

โทรทศัน์ท่ีเป็นกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครใช้งานเครือข่ายสังคม

ออนไลน์บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ  

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการชมรายการโทรทศัน์  และการใช้งานเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต สังคมออนไลน์ และสมาร์ทโฟน ท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีทาํให้ผูช้มรายการ

โทรทศัน์ท่ีเป็นกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครใช้งานเครือข่ายสังคม

ออนไลน์บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีทาํให้ผูช้ม

รายการโทรทศัน์ท่ีเป็นกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครใชง้านเครือข่าย

สังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
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1.  เพื่อให้ได้ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการชมรายการโทรทศัน์ และการใช้

งานเครือข่ายอินเตอร์น็ตของกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึง

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและปัจจยัท่ีทาํให้ผูช้มรายการโทรทศัน์ใช้

งานเครือข่ายสังคมบนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ 

2. เพื่อใหไ้ดผ้ลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ปัจจยัการชมท่ีทาํให้ผูช้มรายการโทรทศัน์ใชง้านเครือข่ายสังคมบนสมาร์ทโฟนขณะ

ชมรายการ 

3.  เพื่อให้ได้ข้อมูล สําหรับท่ีใช้เป็นแนวทางประกอบการพัฒนาการ

ให้บริการของรายการทางโทรทัศน์ การให้บริการผ่านเว็ปไซต์และเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต และการให้บริการของระบบเครือข่ายโทรคมนาคมต่างๆ ให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งการไดข้อ้มูลประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการพฒันาคอน

เทนตแ์ละการสอดแทรกโฆษณาแฝงในรายการโทรทศัน์อินเตอร์เน็ต          

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีทาํให้ผูช้มรายการ

โทรทศัน์ท่ีเป็นกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครใช้งานเครือข่ายสังคม

ออนไลน์บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการแตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมการชมรายการโทรทศัน์  และการใชง้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

สังคมออนไลน์ และสมาร์ทโฟนท่ีแตกต่างกนั   มีผลต่อปัจจยัท่ีทาํให้ผูช้มรายการ

โทรทศัน์ท่ีเป็นกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครใช้งานเครือข่ายสังคม

ออนไลน์บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการแตกต่างกนั 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องมีความสัมพนัธ์กับปัจจยัท่ีทาํให้ผูช้มรายการ

โทรทศัน์ท่ีเป็นกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครใช้งานเครือข่ายสังคม

ออนไลน์บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ  

 

กรอบแนวคิด 

  ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 
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แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทาํ

ให้ผูช้มรายการโทรทศัน์ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ บนสมาร์ทโฟนขณะชม

รายการในคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

กาลญั วรพิทยุต (2550); วอยซ์ทีวี บริษทั จาํกดั (2554) รายการโทรทศัน์มี

การพฒันาและปรับเปล่ียนรูปแบบและวิธีการนาํเสนอตลอดเวลาเพื่อการสร้างความ

พึงพอใจแก่กลุ่มผูช้มรายการ จนบางคร้ังมองขา้มความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม

ลกัษณะประชากรศาสตร์  

เพศ    อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปัจจยั  

ท่ีมี

อิทธิพล

ทาํให้

ผูช้ม

รายการ

โทรทศัน์

ใชง้าน

เครือข่าย

สังคม

ออน 

ไลน์บน

สมาร์ท 

โฟน 

ขณะชม

รายการ 

ปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  

ดา้นรายการโทรทศัน์  ดา้นอินเตอร์เน็ต   ดา้นเทคโนโลย ี  

ดา้นแอพพลิเคชัน่เครือข่ายสงัคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟน 

 

พฤติกรรมการชมรายการโทรทัศน์ และการใช้งานเครือข่าย

อนิเตอร์เน็ต สังคมออนไลน์ และสมาร์ทโฟน 

ประเภทรายการโทรทศัน์ท่ีเลือกชมมากท่ีสุด  

สถานีโทรทศัน์ท่ีเลือกชมมากท่ีสุด  

วนัท่ีเลือกชมรายการโทรทศัน์มากท่ีสุด  

ช่วงเวลาของวนัท่ีเลือกชมรายการโทรทศัน์มากท่ีสุด  

สถานท่ีท่ีมกัใชช้มรายการโทรทศัน์มากท่ีสุด  

ความถ่ีในการใชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลนบ์นสมาร์ทโฟนโดย

เฉล่ียต่อวนั 

ระยะเวลาในการใชง้านอินเตอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนโดยเฉล่ียต่อวนั 

ความถ่ีในการใชง้านสมาร์ทโฟนขณะชมรายการโทรทศัน ์

ความถ่ีในการพดูคุยเก่ียวกบัรายการโทรทศัน์บนเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ 
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ส่วนรวม โดยบางรายการไดรั้บอิทธิพลหรือแรงบนัดาลใจมาจากรายการโทรทศัน์ใน

ต่างประเทศและไม่มีความเหมาะสมกบัรสนิยมของคนไทย ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์จึง

ตอ้งมีความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความสําคญัในโทรทศัน์ท่ีมีอิทธิพลต่อคน

จาํนวนมาก ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงและกาํหนดทิศทางของสังคมได ้ทาํให้โทรทศัน์

กลายเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์สูงสุด  

มาลี สิทธิเกรียงไกร (2546) ชุมชนในอินเตอร์เน็ตทาํให้คนท่ีอยูต่่างพื้นท่ีต่าง

เวลาสามารถติดต่อส่ือสารกนัได ้แต่เป็นพื้นท่ีท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ไม่สามารถวดัขนาดของ

พื้นท่ีได ้ 

สุชาดา พลาชยัภิรมยศิ์ล (2555) สมาร์ทโฟน หมายถึง โทรศพัท์มือถือท่ีมี

ระบบปฏิบติัการระดบัสูงในตวัเสมือนยกเอาคุณสมบติัท่ี PDA และคอมพิวเตอร์มาไว้

ในโทรศพัท์ ทาํให้มีความยืดหยุ่นและความคล่องตวัในการใช้งานสูง โดยสามารถ

ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม (Application) ไดห้ลากหลาย  

ระเบียบวธีิวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นทาํการศึกษาสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็นแบบ

บงัเอิญดว้ยการนาํแบบสอบถามไปโพ๊สลงบนอินเตอร์เน็ตแล้วชักชวนให้กลุ่มเจน

เนอเรชัน่วายท่ีมีอายรุะหวา่ง  15 – 34 ปีและอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร รวม 400 

ตวัอยา่งมาช่วยตอบแบบสอบถาม 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test และ Multiple Regression Analysis (MRA)  

 

 

 

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์คุณลักษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2095-pda-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.0 มีอายุระหวา่ง  20 - 

24 ปี ร้อยละ 51.8 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 91.0 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 

58.3 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 59.0 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน

ระหวา่ง  10,001- 20,000 บาท ร้อยละ 34.5  

2. สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการชมรายการโทรทัศน์ และการใช้งาน

เครือข่ายอนิเตอร์เน็ต สังคมออนไลน์ และสมาร์ทโฟนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกชมรายการโทรทัศน์ประเภทละคร/ 

ภาพยนตร์/ ซีร่ียม์ากท่ีสุด ร้อยละ 33.0  เลือกชมรายการโทรทศัน์จากสถานีวิทยุ

โทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท.มากท่ีสุด ร้อยละ 38.3 เลือกชมรายการโทรทศัน์

ในช่วงวนัสุดสัปดาห์ (วนัเสาร์-วนัอาทิตย)์ มากท่ีสุด ร้อยละ 40.8 เลือกชมรายการ

โทรทศัน์ในช่วงเวลาคํ่าถึงดึกมากท่ีสุด ร้อยละ 68.8 เลือกท่ีบา้นของตวัเองสําหรับชม

รายการโทรทศัน์มากท่ีสุด ร้อยละ 90.5 คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัรายการโทรทศัน์ขณะชม

อยูบ่นสมาร์ทโฟนทนัทีผา่น Search Engine  นานๆคร้ัง ร้อยละ 52.8 ใชง้านเครือข่าย

สังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟนไม่แน่นอนโดยเฉล่ียต่อวนั ร้อยละ 29.8 ใช้งาน

อินเตอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนมากกวา่ 3 ชัว่โมงแต่ไม่เกิน 5 ชัว่โมงโดยเฉล่ียต่อวนั ร้อย

ละ 26.8 ใช้งานสมาร์ทโฟนขณะชมรายการโทรทศัน์เป็นประจาํ ร้อยละ 45.5 และ

พดูคุยเก่ียวกบัรายการโทรทศัน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นประจาํ ร้อยละ 70.8 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย

อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

พบว่า ก ลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในด้านรายการโทรทัศน์  โดยให้

ความสําคญักบัเน้ือหาของรายการโทรทศัน์ กระตุ้นให้เกิดการพูดคุยบนเครือข่าย

สังคมออนไลน์มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.23) ดา้นอินเตอร์เน็ต โดยให้ความสําคญักบั

ความสามารถในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ไดท้ั้งบนสมาร์ทโฟนและแท็บ

เล็ตมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.72) ด้านเทคโนโลยี โดยให้ความสําคญักับรายการมี

เทคโนโลยีให้ผูช้มร่วมโหวตผูช้นะการแข่งขนัต่างๆ ในรายการผา่นสมาร์ทโฟนมาก

ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 6.31) และดา้นแอพพลิเคชัน่เครือข่ายสังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟน 
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โดยใหค้วามสาํคญักบัการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่มาใชง้านไดฟ้รีมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 

7.85)  

4. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจัยที่

ทาํให้ผู้ชมรายการโทรทัศน์ใช้งานเครือข่ายสังคมบนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีทาํให้ผูช้มรายการโทรทศัน์

ใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ โดยให้ความสําคญักบั

เครือข่ายสังคมออน์ไลน์สามารถเขา้ถึงผ่านอินเตอร์เน็ตไดง่้ายบนสมาร์ทโฟนหลาย

ระบบปฎิบติัการ ไม่จาํกดัเฉพาะค่ายใดค่ายหน่ึงมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.40)  

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่ ยกเวน้ สถานภาพ มี

ผลต่อปัจจัย ท่ีทําให้ผู ้ชมรายการโทรทัศน์ท่ี เป็นกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในเขต

กรุงเทพมหานครใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ

แตกต่างกนั  

พฤติกรรมการชมรายการโทรทศัน์  และการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

สังคมออนไลน์ และสมาร์ทโฟนท่ีแตกต่างกนั ส่วนใหญ่ ยกเวน้ ความถ่ีในการคน้หา

ขอ้มูลเก่ียวกบัรายการโทรทศัน์ขณะชมอยูบ่นสมาร์ทโฟนทนัทีผา่น Search Engine มี

ผลต่อปัจจัย ท่ีทําให้ผู ้ชมรายการโทรทัศน์ท่ี เป็นกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในเขต

กรุงเทพมหานคร ใชง้านเครือข่ายสังคมบนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการแตกต่างกนั  

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่ ยกเวน้  อินเตอร์เน็ต มีความสัมพนัธ์กับ

ปั จ จัย ท่ี ทํา ใ ห้ ผู ้ช ม ร า ย ก า ร โ ท ร ทัศ น์ ท่ี เ ป็ น ก ลุ่ ม เ จ น เ น อ เ ร ชั่น ว า ย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ  

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี ตวัแปรอิสระ สถิติ Sig. แปลผล 

1 
เพศ t-Test 0.000 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.000 ยอมรับ 
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สถานภาพ F-Test 0.116 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.016 ยอมรับ 

อาชีพ F-Test 0.003 ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.030 ยอมรับ 

2 

ประเภทรายการโทรทศัน ์ F-Test 0.000 ยอมรับ 

สถานีโทรทศัน ์ F-Test 0.000 ยอมรับ 

วนัชมรายการโทรทศัน ์ F-Test 0.003 ยอมรับ 

เวลาชมรายการโทรทศัน ์ F-Test 0.012 ยอมรับ 

สถานท่ีชมรายการโทรทศัน ์ F-Test 0.000 ยอมรับ 

คน้หาขอ้มูลบนสมาร์ทโฟนผา่น Search 

Engine   
F-Test 0.845 ปฏิเสธ 

การใชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลน์บน

สมาร์ทโฟน 
F-Test 0.000 ยอมรับ 

การใชง้านอินเตอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน F-Test 0.000 ยอมรับ 

การใชง้านสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ

โทรทศัน ์
F-Test 0.000 ยอมรับ 

การแบ่งปันายการโทรทศัน์บนเครือข่าย

สงัคมออนไลน ์
F-Test 0.000 ยอมรับ 

3 

ดา้นรายการโทรทศัน ์ MRA 0.000 ยอมรับ 

ดา้นอินเตอร์เน็ต MRA 0.057 ปฏิเสธ 

ดา้นเทคโนโลย ี MRA 0.000 ยอมรับ 

ดา้นแอพพลิเคชัน่เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์บนสมาร์ทโฟน 
MRA 0.000 ยอมรับ 

 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 
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B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) -0.120 0.228   -0.525 0.600     

ดา้นรายการ

โทรทศัน์ 

0.281 0.040 0.265 6.957 0.000 0.458 2.182 

ดา้น

อินเตอร์เน็ต 

-0.074 0.039 -0.077 -1.910 0.057 0.406 2.466 

ดา้น

เทคโนโลย ี

0.333 0.033 0.341 10.188 0.000 0.595 1.682 

ดา้น

แอพพลิเคชัน่

เครือข่าย

สังคม

ออนไลน์บน

สมาร์ทโฟน  

0.509 0.043 0.465 11.973 0.000 0.442 2.261 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งละไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ 

ได้แก่ จิรพฒัน์ ตาดทรัพย์ (2553) ซ่ึงทาํการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัรายคาํแหงต่อการรับชมรายการโทรทศัน์ภายในมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

และพบวา่อายุของนกัศึกษามีความพึงพอใจแตกต่างกนั แต่ไม่สอดคลอ้งในส่วนของ

เพศท่ีมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน และธัญญพัสส์  เกตุประดิษฐ์ (2554) ซ่ึง

ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตของผูห้ญิงใน

เขตกรุงเทพมหานคร และพบวา่อายุท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ทางอินเตอร์เน็ตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร และสถานภาพการสมรสท่ี
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แตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตของผูห้ญิงในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  แต่ไม่สอดคลอ้งในส่วนของอาชีพ รายไดต่้อเดือน และ

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต

ของผูห้ญิง ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  และพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต

ด้านสถานท่ีท่ีใช้อินเตอร์เน็ตบ่อยท่ีสุด ความถ่ีในการใช้งานอินเตอร์เน็ต และ

ระยะเวลาในการใชอิ้นเตอร์เน็ตต่อคร้ังท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ทางอินเตอร์เน็ตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

ด้านรายการโทรทศัน์  

ในช่องการรับชมรายการโทรทศัน์ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นมีหลากหลาย

มากข้ึน สังคมออนไลน์ถือว่ามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบนัในการสร้าง และติดตาม

กระแสของสังคมได้อย่างรวดเร็ว ผู ้ผ ลิตรายการโทรทัศน์และผู ้รับผิดชอบ

สถานีโทรทศัน์จึงควรให้ความสําคญักบัเน้ือหาของรายการโทรทศัน์ โดยเพิ่มความ

น่าสนใจในการติดตาม ซ่ึงมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์มากข้ึน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผูช้มสามารถติดตามขอ้มูลของนกัแสดง

หรือผูด้าํเนินรายการโทรทศัน์ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ได ้อนัจะช่วยสร้างกระแส

นิยมในรายการโทรทศัน์และส่ือการตลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้

ด้านอนิเตอร์เน็ต  

ถึงแมผ้ลการศึกษาได้พบว่าปัจจยัด้านอินเตอร์เน็ต ไม่มีความสัมพนัธ์กับ

ปั จ จัย ท่ี ทํา ใ ห้ ผู ้ช ม ร า ย ก า ร โ ท ร ทัศ น์ ท่ี เ ป็ น ก ลุ่ ม เ จ น เ น อ เ ร ชั่น ว า ย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร ใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการ โดย

หากวิเคราะห์ในภาพรวมถือว่าอินเตอร์เน็ตมีความสัมพนัธ์กับปัจจยัท่ีทาํให้ผูช้ม

รายการโทรทศัน์ท่ีเป็นกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพมหานครใชง้านเครือข่าย

สังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟนขณะชมรายการน้อยท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัปัจจยั

ดา้นอ่ืนๆ แต่อย่างไรก็ตาม อินเตอร์เน็ตยงัถือว่าเป็นปัจจยัสําคญัท่ีช่วยเช่ือมต่อการ
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ส่ือสารทาํให้การชมรายโทรทศัน์มีความสะดวกและรูปแบบหลากหลายมากข้ึน 

รวมทั้งการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัไดท้นัที นอกจากน้ี อินเตอร์เน็ตยงัถือวา่เป็นตวัแปรท่ีมี

ความสัมพันธ์กันกับตัวแปรอิสระอ่ืนๆ มากท่ีสุด กล่าวคือ หากศักยภาพของ

อินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับสูง ย่อมส่งผลทาํให้ปัจจยัด้านอ่ืนๆ ดีตามไปด้วย ฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งจึงควรใหค้วามสาํคญัต่อการใชง้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ความเสถียรและ

สามารถเขา้ถึงการใชง้านกบัเครือข่ายสังคมออน์ไลน์ โดยเฉพาะบนสมาร์ทโฟนทุก

ระบบปฎิบติัการ โดยไม่จาํกดัค่ายหรือระบบ ทั้งน้ี ยงัรวมไปถึงอตัราการใช้บริการท่ี

สร้างความคุ้มค่าในสายตาของผูบ้ริโภค และอยู่ภายใต้กําลังซ้ือของผู ้บริโภคท่ี

สามารถใชบ้ริการไดด้ว้ย 

ด้านเทคโนโลย ี 

เทคโนโลยีมีการพฒันาอยู่ตลอดอย่างต่อเน่ือง ทาํให้เกิดความได้เปรียบ

ทางการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืน เน่ืองจากการหลีกเล่ียงการลอกเลียนแบบของคู่แข่งขนัใน

ตลาด ซ่ึงมีวงจรของตลาดท่ีเร็วมาก ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจึงตอ้งมุ่งเน้นกิจกรรมวิจยัและ

พฒันาร่วมกบักิจกรรมทางการตลาดเป็นสําคญัท่ีตอ้งใช้เงินทุนและความพยายามสูง 

อย่างไดก้็ตาม  การพฒันาเทคโนโลยีต่างๆ เหล่าน้ีสามารถช่วยสร้างความสามารถท่ี

ไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนัแลว้ ยงัเป็นคุณค่าท่ีเพิ่มข้ึนท่ีมอบให้แก่ผูบ้ริโภค ทาํให้ลูกคา้

หรือผูใ้ชบ้ริการเลือกใช้บริการไดง่้ายและสะดวก โดยมีรูปแบบบริการให้ใช้งานได้

หลากหลาย เช่น การร่วมโหวตผูช้นะการแข่งขนัต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมในรายการ

โทรทศัน์ผ่านสมาร์ทโฟน เป็นตน้ รวมทั้งการสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อ

ตราสินคา้อีกดว้ย  

ด้านแอพพลเิคช่ันเครือข่ายสังคมออนไลน์บนสมาร์ทโฟน  

นอกจากลูกเล่นท่ีหลากหลายและทนัสมยัของแอพพลิเคชัน่ ซ่ึงมีให้เลือกใช้

บริการสาํหรับสมาร์ทโฟนเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านแลว้ ควรพิจารณา

ถึงการให้บริการฟรีต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของตลาด แล้วไปเน้นการสร้างผล

กาํไรจากแหล่งรายไดร้องอย่างเช่นการโฆษณาแทน ไดแ้ก่ การให้บริการการดาวน์
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โหลดแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้งานฟรี  และการคาํนึงถึงความยากง่ายในการใช้งาน

แอพพลิเคชัน่เครือข่ายสังคมออนไลน์ ใหมี้เมนูภาษาไทย  

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ควรพิจารณาเพิ่มจาํนวนตวัแปรเพื่อทาํการศึกษามากข้ึน โดยเฉพาะตวัแปร

อิสระเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ในมุมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนให้กว้างขวางและ

ครอบคลุมไดม้ากข้ึน  

2. ควรเลือกใชเ้คร่ืองมือวิจยัอ่ืนควบคู่กนัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น การ

สังเกตการณ์หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ไดข้อ้มูลในมุมมองท่ีแตกต่างสําหรับ

การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง  

3. ควรขยายขอบเขตการศึกษาให้กวา้งข้ึน โดยครอบคลุมกลุ่มตวัอย่างท่ีมี

ช่วงอายุอ่ืนและกลุ่มตวัอย่างในพื้นท่ีอ่ืนๆ เช่น ในต่างจงัหวดั เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีมี

ประโยชน์ต่อการวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบ ส่งผลทาํใหก้ารศึกษามีประสิทธิภาพและมี

ประโยชน์มากข้ึน  

4. ควรทาํการทบทวนการศึกษาเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาผล

การศึกษาอย่างต่อเน่ืองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนัมากท่ีสุด สําหรับ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะใน

ด้านธุรกิจท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีและการส่ือสาร ซ่ึงสามารถช่วยธุรกิจรักษาความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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วารสารศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการการส่ือสารองคก์ร), คณะการจดัการ

การส่ือสารองคก์ร, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2553 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. ประชากรศาสตร์และประชาวรรณา.  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=การจัดการการสื่อสารองค์กร&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=การจัดการการสื่อสารองค์กร&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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เอกสารการสอน (หน่วยท่ี 1-7), พิมพค์ร้ังท่ี 6, 2541 

มาลี สิทธิเกรียงไกร. ส่ือกบัมานุษยวทิยา. กรุงเทพมหานคร: ซีเอด็บุค๊, 2546 

รัชฎา อสิสนธิสกุลและออ้ยอุมา รุ่งเรือง. “เจนเนอเรช่ันวาย...ทาํไมน่าสนใจ?.” 

บทความ, วารสารบริษทั เทมมา กรุ๊ป จาํกดั, 2555 

วรวฒิุ  พนัธาภา. พฤติกรรมผู้บริโภค. คู่มือประกอบการเรียน (บทท่ี 4),  

วทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก, 2555  

วจิกัขณ์ ชิตรัตน์. “เบบีบู้มเมอร์ถึงเจเนอเรช่ันวาย.” บทความ, ข่าวสดรายวนัปีท่ี 20 

ฉบบัท่ี 7156 ประจาํวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2553 

ศรัญญา มา้แกว้. “ความพงึพอใจของผู้ชมทีม่ีต่อรายการโทรทศัน์ผู้หญงิถึงผู้หญงิ.” 

วทิยานิพนธ์ หลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต,  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2551 

ศราวธุ บุญสาลี. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเปิดรับส่ืออินเตอร์เน็ตของกลุ่มวยัรุ่นในเขต

กรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต (นศ.ม.), 

มหาวทิยาลยัสยาม, 2550 

ศสัตราวธุ เพช็รอินทร์. “พฤติกรรมการซ้ือกล้องถ่ายภาพแบบ Lomograph ของ

ผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร.” ปริญญานิพนธ์สาขาวชิา

การตลาด, คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 

2552 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. ประเภทและรูปแบบ

รายการวิทยุโทรทัศน์. คู่มือประกอบการเรียนการสอน (บทท่ี 4), 2555 

สาธิมา ทานาเบ.้ “จับตา Gen Y กลุ่มเป้าหมายใหม่ในธุรกิจค้าปลกีปี 50.” บทความ, 

หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ ฉบบัวนัท่ี 25 มกราคม 2550 

สาํนกัคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. ข้อมูลสถิติผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ. 

รายงานดชันีช้ีวดัในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยประจาํปี พ.ศ. 

2552,  2552 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=www.southeast.ac.th&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.southeast.ac.th%2Fone%2F&ei=uR6uULVPwYesB96OgYgH&usg=AFQjCNErqF0zk2vcH2_SF-k8h3cBNIX9bw
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ศราวุธ%20บุญสาลี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต%20(นศ.ม.)&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยสยาม&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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ไทย.” บทความคอลมัน์มองหลากมิติ, หนงัสือพิมพส์ยามรัฐปีท่ี 62 ฉบบัท่ี 

21452 ประจาํวนัท่ี 20 มกราคม   22555555 

สุชาดา พลาชยัภิรมยศิ์ล. “แนวโน้มการใช้โมบายแอพพลเิคช่ัน.” บทความ,  

Executive Journal, มหาวทิยาลยักรุงเทพ, 2555 
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มหาบณัฑิต, คณะการจดัการโทรคมนาคม, มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2552 

สุวฒันา วงษก์ะพนัธ์. การส่ือสารการตลาด. เอกสารการสอนชุดวชิาธุรกิจการโฆษณา 

(หน่วยท่ี 1-5), มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2531 

อนนัต ์จนัทร์อ่วม. “ความพงึพอใจของผู้ชมรายการโทรทัศน์ทีม่ีต่อการเสนอข่าวกฬีา

ของสถานีโทรทัศน์ไอทวีใีนกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์หลกัสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบณัฑิต, คณะ เทคโนโลยกีารศึกษา, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 

2546 

Blackwell, Roger D., Miniard, Paul W. and Engel, James F. Consumer Behavior. 

10th Edition, Canada: Thomson South-Western, 2006   

Eisner, S. “Managing Generation Y.” SAM Advanced Management Journal, 2005 

Glass, A. “Understanding Generational Differences for Competitive Success.” 

Industrial and Commercial Training Journal, 2007 

Martin, C.A. “From High Maintenance to High Productivity.” Industrial and 

Commercial Training Journal, 2005 
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Society for Human Resource Management (SHRM). Generational Differences 
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http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สุพรรษา%20เกษสีแก้ว&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ ประวตัิโทรทัศน์ในประเทศไทย. 

ขอ้มูลประกอบการศึกษา, 2552 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.oknation.net 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ วทิยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

เบือ้งต้น. ขอ้มูลประกอบการศึกษา, 2552 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.oknation.net 

ดิจิตอล มีเดีย อินเทอร์เฟซ บริษทัจาํกดั. “IPTV คืออะไร?.” บทความออนไลน์, 2552 

เขา้ถึงไดจ้ากhttp://dmiinter.exteen.com 

ทรูปลูกปัญญาดอทคอม.ประเภทรายการโทรทัศน์. คลงัความรู้: ส่ือพฒันานอกระบบ, 

2554 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.trueplookpanya.com 

ทว ีสมบติักุลธนะ. “เจนเนอเรช่ันเอกซ์-วายกบัความท้าทายทางการตลาด.” บทความ

วชิาการ, สาํนกัวชิาการ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่, 2555 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.hu.ac.th 

นุศรา ทองรอด. “บริหารคน GENERATION.” บทความออนไลน์, 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2551 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.stou.ac.th 

เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ บริษทั จาํกดั (มหาชน). “เจเนอเรช่ันวาย.” บทความออนไลน์, 2555 

เขา้ถึงไดจ้าก http://bjchouse.bjc.co.th 

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา. “รูปแบบรายการโทรทศัน์.” บทความ
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สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ. 

มหาวทิยาลยัไซเบอร์กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://lms.thaicyberu.go.th 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. จํานวนและสัดส่วน
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พ.ศ. 2547 – 2553. ระบบฐานขอ้มูลดา้นสังคมและคุณภาพชีวติ, 2554 เขา้ถึง
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เวลา, 2555 เขา้ถึงไดจ้าก http://service.nso.go.th 

สาํนกัส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลย.ี “โทรศัพท์มือถือ.” บทความออนไลน์, 2552 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.ttc.most.go.th 
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ความไว้วางใจของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทีม่ีต่อการทาํธุรกรรมทางอนิเทอร์เน็ตของธนาคารยูโอบีจํากดั (มหาชน)  

(TRUST OF USERS IN BANGKOK IN BANKING TRANSACTIONS ON 

INTERNET OF UNITED OVERSEAS BANK 

 (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED) 

ธนพร อุมะวชินี 1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง  2    

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของความแตกต่างปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ และความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยั

อ่ืนๆ ท่ีมีต่อความไวว้างใจของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการทาํ

ธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารยโูอบีจาํกดั (มหาชน) โดยใชแ้บบสอบถามเก็บ

รวบรวมขอ้มูลกบัผูท่ี้เคยใชบ้ริการการทาํธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารยโูอบี

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปมาก่อน จาํนวน 400 

ราย ซ่ึงทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ีบริเวณธนาคารยูโอบีจาํกัด (มหาชน) 

สํานกังานใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคม 2555 และใชส้ถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test  F-Test และ MRA 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง  26-35  

ปี  มีสถานภาพสมรส  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 35,001 – 45,000 บาท โดยมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดให้ความไวว้างใจกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์

มากท่ีสุด ตามมาด้วยปัจจัยด้านช่องทางจัดจําหน่าย ด้านบุคลากรและด้าน

กระบวนการให้บริการเท่ากนั ตามมาดว้ยปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นการส่งเสริม

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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การตลาดตามลาํดบั และให้ความไวว้างใจกบัปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ของตราสินคา้

มากกวา่ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ทุกปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ไม่ส่งผล

ต่อความไวว้างใจของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อการทาํธุรกรรมทาง

อินเทอร์เน็ตของธนาคารยูโอบีจาํกดั (มหาชน) ทุกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

และปัจจยัอ่ืนๆ ด้านภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจ

ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการทาํธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของ

ธนาคารยูโอบีจาํกดั (มหาชน) แต่ความภกัดีต่อตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัความ

ไว้วางใจของผู ้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อการทําธุรกรรมทาง

อินเทอร์เน็ตของธนาคารยโูอบีจาํกดั (มหาชน) 

คําสําคัญ: ธนาคารยโูอบีจาํกดั (มหาชน), การทาํธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต,  

 ความไวว้างใจ 

ABSTRACT 

This study has objectives to study influence of different demographic 

factors and relation of marketing mix and other factors with trust of users in 

Bangkok in doing transactions on internet of UOB Bank (Public) Limited by using 

questionnaire to collect data from 400 users who have the minimum age of 18 years 

and the experience.  Data collection had been done in area of headquarter of the 

Bank in August 2012 and statistics used to analyze the data consist of percentage, 

mean, standard deviation, t-Test, F-Test, and MRA. 

The findings shows most of samples are female; have age range between 

26-35 years; got married; graduated in bachelor’s degree; are working as an 

employee of private firm; and earn between 35,001 – 45,000 baht in average per 

month.  For their comments on marketing mix, they trust the product the most, 

followed by place, people and process in the same level, price, and promotion 
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respectively.  And, they trust the brand image more than brand loyalty in a 

comparison. 

In testing hypothesis, all demographic factors do not affect their trust and 

all marketing mix and brand image have no relation with their trust but brand 

loyalty have the relation.    

KEY WORDS:  UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY  

 LIMITED), TRANSACTIONS ON INTERNET, TRUST  

บทนํา 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยีทางดา้นอินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการดาํเนิน

ชีวิตและการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงจะเห็นไดว้่าในปัจจุบนัมีการเกิดข้ึนของธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยแพร่หลายมากข้ึน มีทั้งสินคา้และบริการจาํนวนมากท่ี

ออกมาตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค สินคา้ท่ีจาํหน่าย มีทั้งท่ีจาํหน่ายอยูแ่ลว้

ในตลาดทัว่ไป แต่สามารถขายได้ในราคาท่ีตํ่ากว่า เพราะความได้เปรียบในด้าน

ตน้ทุนจากการท่ีไม่ตอ้งมีหนา้ร้าน และสินคา้แบบสั่งทาํพิเศษคือ ผลิตออกมาจาํหน่าย

ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นจึงไม่มีจาํหน่ายในท้องตลาดทัว่ไปอีกเหตุผลหน่ึงท่ีทาํให้

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเติบโตไปได้อย่างรวดเร็วนั้นมาจาก

นโยบายของรัฐบาลท่ีให้ความสําคัญและสนับสนุนต่อการใช้เทคโนโลยี เช่น 

การศึกษาระบบทางไกลโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทาํให้การติดต่อส่ือสารมีความ

สะดวก รวดเร็ว และสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ย่างทัว่ถึงทาํให้รูปแบบ

การดํา เ นินชีวิตและพฤติกรรมของผู ้บริโภคเปล่ียนแปลงไปด้วย เพิ่มความ

สะดวกสบายมากกว่าเดิม เช่น ในห้างสรรพสินคา้หรือร้ากาแฟมีการปล่อยสัญญาณ 

Wifi ทาํให้ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการสามารถติดต่อส่ือสารหรือทาํธุระไดอ้ย่างง่ายมากข้ึน

ซ่ึงในปัจจุบนัทาํใหทุ้กองคก์รจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการทาํงาน เพื่อสามารถ

แข่งขนั และสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกวา่คู่แข่งขนั โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ไดรั้บประโยชน์และความพึงพอใจสูงท่ีสุด

ปฏิเสธไม่ไดว้่า ทุกวนัน้ีคนเราต่างตอ้งใช้อินเทอร์เน็ตกนัมากข้ึน ไม่เวน้แมก้ระทัง่
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การทาํธุรกรรมการเงินต่างๆ ท่ีสถาบนัการเงินแต่ละแห่งต่างคิดค้นบริการทาง

อินเทอร์เน็ตหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้บริการลูกคา้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องตวัเอง ซ่ึง

แน่นอนว่าลูกค้าหรือผูใ้ช้บริการจะได้รับความสะดวกสบายมากข้ึน สามารถทาํ

ธุรกรรมการเงินกบัธนาคารไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทาง ลดการส้ินเปลืองพลงังาน 

แถมยงัไดรั้บบริการท่ีรวดเร็วทนัใจเพียงแค่คลิกเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม การใช้

อินเทอร์เน็ตเพื่อทาํธุรกรรมการเงินต่างๆ เม่ือมีขอ้ดีมากมาย  ก็มีขอ้ควรระวงัในเร่ือง

ของความปลอดภยั ท่ีแมว้า่ธนาคารจะมีระบบป้องกนัความปลอดภยัให้กบัลูกคา้เป็น

อยา่งดี แต่ก็ยงัมีเหล่ามิจฉาชีพท่ีพยายามหาช่องโหว่ดว้ยวิธีการต่างๆ   ล่อหลวงเอา

ขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อนาํไปใช้ในทางมิชอบ ซ่ึงผูใ้ช้บริการเองก็ตอ้งรู้เท่าทนั เพื่อ

ป้องกนัตนเองไม่ใหต้กเป็นเหยือ่ 

ธุรกิจธนาคารเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการเปล่ียนแปลง

ของเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน จึงทาํให้ตอ้งทาํการปรับ  เปล่ียนกลยุทธ์ในการทาํธุรกิจเพื่อ

สนับสนุนและรองรับการทาํธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนัและอนาคต 

เพื่อใหธ้นาคารไดรั้บผลประโยชน์ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

ดงันั้นการเปล่ียนรูปแบบการให้บริการของธนาคารจากเดิมท่ีลูกคา้ตอ้งติดต่อผ่าน

สาขาธนาคารโดยตรงภายในวนัทาํการของธนาคารเท่านั้น ทาํให้มีขอ้จาํกดัเร่ืองเวลา

ในการใช้บริการ อีกทั้งอาจจะไม่มีความสะดวก ปลอดภยั เสียเวลา จึงต้องมีการ

พฒันารูปแบบการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเขา้มาสนับสนุน และมี

บทบาทต่อการดาํเนินการทาํธุรกรรมของธนาคารโดยลูกค้าสามารถเลือกการทาํ

รายการไดห้ลากหลาย ในทุกหน ทุกแห่ง และทุกเวลาท่ีตอ้งการได ้

เม่ือเดือนพฤษภาคม 2538 ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในสหรัฐอเมริกา ช่ือว่า 

Wells Fargo เป็นธนาคารแห่งแรกท่ีไดริ้เร่ิมนาํเอาเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตมาใชใ้นการ

ให้บริการธนาคารภายใตช่ื้อเวบ็ไซต์ http://www.wellsfargo.com โดยมีจุดประสงค์

เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านการดาํเนินงานและอาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

เพิ่มข้ึน นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา ไดก้ลายเป็นจุดเร่ิมตน้อินเทอร์เน็ตแบงค์ก้ิง (Internet 

Banking) ท่ีไดก้ลายเป็นสูตรสาํเร็จท่ีทุกธนาคารจะตอ้งมีอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เหมือน
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ดงัเช่นการมีบริการ ATM อีกทั้งการเปิดตวัของธนาคารสาขาอินเทอร์เน็ตในประเทศ

อเมริกาช่ือวา่ Compubank ซ่ึงเป็นธนาคารเพียงแห่งเดียวท่ีไม่มีสาขา แต่ลูกคา้สามารถ

ทาํธุรกรรมต่างๆได้เสมือนกบัทาํธุรกรรมท่ีสาขาของธนาคาร ซ่ึงเป็นท่ีถูกใจลูกคา้

มากในเร่ืองของการให้บริการท่ีรวดเร็ว และการมีบริการท่ีหลากหลาย ส่วนประเทศ

ไทย ธนาคารพาณิชยไ์ทยท่ีมีรูปแบบการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั คือ 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  ธนาคาร

กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) และธนาคารยโูอบี (มหาชน)  เป็นตน้ 

ระบบการเงินการธนาคารในประเทศไทยในปัจจุบัน มีการพัฒนาท่ี

เจริญกา้วหนา้มาก และใหค้วามสนใจกบัการออกบริการใหม่ๆให้ลูกคา้ไดเ้ลือกใชอ้ยู่

เสมอ ในจาํนวนบริการใหม่ๆของธนาคารท่ีเป็นท่ีน่าสนใจแก่ผูใ้ช้บริการจาํนวน

ค่อนขา้งมาก ได้แก่ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Banking) ซ่ึงหมายถึง

ธนาคารท่ีให้บริการผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยส่ือท่ีนิยมใช ้ไดแ้ก่ อินเทอร์เน็ต    

ซ่ึงมีรูปแบบของการให้บริการ 3 แบบ คือ ธนาคารบนอินเทอร์เน็ต (Internet 

Banking), ระบบชาํระเงินออนไลน์ (Payment Gateway or Bill Payment) และ

ธนาคารผา่นโทรศพัท์มือถือ (Mobile Banking) ประกอบกบัในปัจจุบนั เทคโนโลยี

สารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัมากข้ึน ทาํ

ให้การใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของลูกคา้มีจาํนวนมากข้ึน ซ่ึงสามารถสรุป

เหตุผลต่างๆ ได ้ดงัน้ี 

1. ความสะดวก – การให้บริการธนาคารผ่านทางอินเทอร์เน็ต ช่วย

ใหลู้กคา้ไม่ตอ้งเดินทางไปทาํธุรกรรมทางการเงินท่ีสาขา ลูกคา้สามารถทาํรายการได้

ทุกๆท่ี ทุกเวลา เช่น ท่ีบ้าน ท่ีทาํงาน หรือท่ีไหนก็ตามท่ีสามารถเช่ือมต่อระบบ

อินเทอร์เน็ตได ้

2. ความรวดเร็ว – การให้บริการของธนาคารบนอินเทอร์เน็ต 

(Internet Banking) มีความรวดเร็ว เน่ืองจากลูกคา้ไม่ตอ้งไปรอท่ีสาขา หรือในกรณี

ของบริการธนาคารทางโทรศพัท ์(Telephone Banking) ระบบกบัลูกคา้จะติดต่อผา่น
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ทางเสียงและการกดปุ่มโทรศพัท ์ซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตามขั้นตอนต่างๆของระบบ ทาํให้

การทาํรายการหน่ึงๆใช้เวลานาน ต่างจากการใช้บริการของธนาคารบนอินเทอร์เน็ต 

ซ่ึงการทาํรายการต่างๆนั้น เป็นเร่ืองง่ายแค่ปลายน้ิวมือ 

3. ความถูกตอ้ง – ลูกคา้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล

หลงัจากทาํรายการเสร็จเรียบร้อยแลว้ไดท้นัที รวมไปถึงสามารถสั่งพิมพป์ระวติัการ

ทาํรายการต่างๆ ออกทางเคร่ืองพิมพ ์เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานสําหรับการตรวจสอบ

ในภายหลงัได ้

4. ความประหยดั – เน่ืองจากลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปทาํรายการดว้ยตนเองท่ีสาขาของธนาคาร และการสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อขอ

ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบนัธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมแรกเขา้

และรายปี แต่จะขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการเป็นคร้ังๆไป 

จากความสามารถของธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ซ่ึงปัจจุบนัมี

ความก้าวหน้า และได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากข้ึน แต่ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีทาํให้

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ไม่นิยมใชใ้นลูกคา้บางกลุ่มเน่ืองจากความไม่แน่ใจในศกัยภาพ

ของระบบรักษาความปลอดภัย ลูกค้าไม่เข้าใจในระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 

ขั้นตอนการสมคัรขอใชบ้ริการยงัยุง่ยากและเสียเวลา และลูกคา้ยงัไม่คุน้เคยต่อการใช้

เทคโนโลยใีนการใชบ้ริการ 

ผู ้วิจ ัยจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษา ความไว้วางใจในการใช้ธุรกรรมทาง

อินเทอร์เน็ตของธนาคารยูโอบีในผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อให้ทาง

ธนาคารสามารถนาํไปพฒันาและปรับปรุงการให้บริการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใหบ้ริการทางอินเทอร์เน็ตใหแ้ก่ลูกคา้ของธนาคารใหมี้ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อความ

ไว้วางใจของผู ้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการทําธุรกรรมทาง

อินเทอร์เน็ตของธนาคารยโูอบีจาํกดั(มหาชน) 
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2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัความ

ไว้วางใจของผู ้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการทําธุรกรรมทาง

อินเทอร์เน็ตของธนาคารยโูอบีจาํกดั (มหาชน) 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอ่ืนๆ กับความไว้วางใจของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการทาํธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคาร

ยโูอบีจาํกดั (มหาชน) 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อให้ไดข้อ้มูลดา้นระดบัความคิดเห็นและความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ 

ท่ีมีต่อความไวว้างใจในการทาํธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารยูโอบีจาํกัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยธนาคารสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

ดํา เนินธุรกิจทางธนาคาร โดยเฉพาะการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการทาง

อินเทอร์เน็ตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสมมากท่ีสุด 

 2. เพื่อให้ไดข้อ้มูลจากการศึกษา เป็นการนาํร่องสําหรับผูท่ี้สนใจศึกษาเพื่อ

ต่อยอดในอนาคต  

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพการ

สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความ

ไว้วางใจของผู ้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการทําธุรกรรมทาง

อินเทอร์เน็ตของธนาคารยโูอบีจาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร และกระบวนการให้บริการ มี

ความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการทาํ

ธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารยโูอบีจาํกดั (มหาชน)  

 3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์ของสินคา้และความภกัดีต่อตรา

สินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อ

การทาํธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารยโูอบีจาํกดั (มหาชน) 
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กรอบแนวความคิด 

ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

- เพศ   - อาย ุ 

- สถานภาพการสมรส   

- ระดบัการศึกษา  

- อาชีพ   - รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ์ -ราคา  

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย  

- การส่งเสริมการตลาด  

- บุคลากร  - กระบวนการใหบ้ริการ 
 

ความไวว้างใจของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมี

ต่อการทาํธุรกรรม

ทางอินเทอร์เน็ตของ

ธนาคารยโูอบีจาํกดั 

(มหาชน) 

ปัจจยัอ่ืนๆ 

- ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้  

- ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
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แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาความไวว้างใจของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการทาํธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคาร

ยโูอบีจาํกดั (มหาชน) ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2555) ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Transaction) หมายถึง ธุรกรรมท่ีใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้ งหมดหรือแต่

บางส่วน  

ธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) (2555) ธนาคารก่อตั้งจากการรวมกิจการท่ี

ประสบความสาํเร็จระหวา่งธนาคารเอเชียจาํกดั (มหาชน) และธนาคารยโูอบี รัตนสิน 

จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2548 ซ่ึงถือวา่เป็นธนาคารพาณิชยท่ี์มีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 9 ในประเทศไทย โดยมีสินทรัพยร์วมมูลค่ากวา่ 216 พนัลา้น

บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551  และมีสินทรัพยร์วมเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 

2554 มูลค่า 247.891 พนัลา้นบาทและ 298.589 พนัลา้นบาทตามลาํดบั 

ธนาคารมีศกัยภาพและบทบาทสาํคญัในภาคการเงินการธนาคารของประเทศ

ไทย โดยมีเครือข่ายสาํนกังาน 572 แห่งใน 18 ประเทศและ 145 สาขาทัว่ประเทศ ซ่ึงมี

เคร่ืองเอทีเอ็ม 318 เคร่ืองและฐานธุรกิจในภูมิภาค เพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้น

การธนาคารของลูกคา้ในระดบัภูมิภาค  

สถาบนัวิจยัและพฒันาเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(2554) ตราสินค้า (Brand) หมายถึง ช่ือ ถ้อยคาํ สัญลักษณ์ รูปแบบ หรือการ

ผสมผสานรวมกนัของส่ิงดงักล่าว เพื่อตั้งใจท่ีจะแสดงถึงสินคา้หรือบริการของผูข้าย

รายหน่ึงหรือกลุ่มหน่ึง ท่ีทาํให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขันภายใต้กฎหมาย

เคร่ืองหมายการคา้ ผูข้ายมีสิทธิใช้ตราสินคา้ท่ี สร้างข้ึนไดต้ลอดไป ซ่ึงแตกต่างจาก

สิทธิบตัรหรือลิขสิทธ์ิท่ีมีระยะเวลาหมดอายุ ตราสินคา้ท่ีดีตอ้งมีลกัษณะเฉพาะและ

ยากต่อการเลียนแบบจากคู่แข่ง จึงจะสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืนให้แก่

สินคา้หรือบริการนั้น 

บิสิเนสไทย (2546) ภาพลกัษณ์ของสินคา้คือโฆษณาในตวัเอง การออกแบบ

บรรจุภณัฑ์ให้ดีเพื่อมดัใจลูกคา้ได ้ นกัธุรกิจบางรายเช่ือว่าการออกแบบบรรจุภณัฑ์

http://www.psu.ac.th/
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เป็นเคร่ืองสําอางตกแต่งให้สินคา้ หรือการหาเอกลกัษณ์ของสินคา้ของตนให้เจอคือ

ส่ิงท่ีตอ้งทาํ เพราะภาพลกัษณ์ภายนอกของผลิตภณัฑ์สําคญักบัการอยูร่อดในตลาด

มาก เช่นเดียวกนักบัคุณสมบติัภายในของสินคา้ชนิดนั้นซ่ึงเหตุผลทั้งสองประการน้ี

เก่ียวพนักนัอยา่งแยกไม่ออก  

จิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร (2549) ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้แสดงถึงสินคา้หรือ

บริการท่ีทาํใหเ้กิดความแตกต่างภายในจิตใจของผูบ้ริโภค ตราสินคา้เป็นสัญลกัษณ์ท่ี

ถ่ายทอดถึง คุณลกัษณะ คุณประโยชน์ ความเช่ือและคุณค่าของสินคา้นั้นๆ การสร้าง

ความแข็งแกร่งของตราสินคา้จะตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดี เพื่อทาํให้ผูบ้ริโภคเกิด

ความยดึเหน่ียวกบัคุณค่าโดยรวมในตราสินคา้นั้น 

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ  (2547) ความภกัดีของลูกคา้ (Customer Loyalty) 

หมายถึง ความเก่ียวขอ้งหรือความผูกพนัท่ีมีต่อตราสินคา้ ร้านคา้ ผูผ้ลิต การบริการ

หรืออ่ืนๆ ท่ีอยูบ่นพื้นฐานของทศันคติท่ีชอบพอ หรือการสนองตอบ ดว้ยพฤติกรรม

บางอยา่ง ไดแ้ก่ การร่วมกิจกรรมทางการตลาดกบัตราสินคา้และการซ้ือสินคา้ซํ้ าๆ 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผูท่ี้เคยใช้บริการการ

ทํา ธุ ร ก ร ร ม ท า ง อิ น เท อ ร์ เ น็ต ข อ ง ธ น า ค า ร ยูโ อบี จํา กัด  ( ม หา ช น )  ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงใชสู้ตรของ Taro Yamane    

Ne21
Nn

+
=  ณ ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ระดบั 0.05  และเลือกใชแ้นวทางการ

ดาํเนินงานวจิยัตามความสะดวกในการเลือกสุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นลูกคา้ของธนาคารยโูอ

บีจาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ท่ีมีประสบการณ์การใช้บริการการทาํธุรกรรมทาง

อินเทอร์เน็ตมาก่อน โดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็นดว้ยการสุ่มตวัอยา่งแบบพบโดยบงัเอิญ

ในช่วงเดือนธนัวาคม 2555 

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ค่าที (t-test)  ค่าเอฟ (F-test) และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA)   

สรุปผลการวจัิย 
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กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.50  มีอายุระหว่าง  26-35  ปี  

ร้อยละ  45.30  มีสถานภาพสมรส  ร้อยละ 66.80  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 

35.80  ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 47.80 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน

ระหวา่ง 35,001 – 45,000 บาท ร้อยละ 30.30  

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด โดยให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นเม่ือมีขอ้สงสัยสามารถสอบถามพนกังานธนาคารไดส้ะดวก 

ด้านการไม่ มีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี ด้าน

ความสามารถในการสมคัรใช้บริการได้ทุกสาขาของธนาคารทัว่ประเทศ ด้านการ

ไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการสมคัรเป็นสมาชิก ดา้นพนกังานธนาคาร / พนกังาน 

Call Center มีความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดี และให้คาํแนะนําและ

คาํปรึกษาการใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเขา้ใจง่าย และดา้นขั้นตอนการใชก้ารบริการ

ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 

กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ โดยให้ความสําคญักบัปัจจยั

ด้านด้านธนาคารเป็นท่ีคุ้นเคยและรู้จักโดยทั่วไป และด้านการใช้บริการผ่าน

อินเทอร์เน็ตอย่างสมํ่าเสมอ โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านขั้นตอนการใช้งานท่ี

เขา้ใจง่าย สะดวก และรวดเร็ว ในการทาํธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารยโูอบี

จาํกดั (มหาชน) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุกปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ี

แตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อ

การทาํธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารยูโอบีจาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั  ทุก

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด บุคลากร และกระบวนการให้บริการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ

ไว้วางใจของผู ้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อการทําธุรกรรมทาง

อินเทอร์เน็ตของธนาคารยูโอบีจาํกดั (มหาชน) และปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นภาพลกัษณ์ของ

ตราไม่มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี
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ต่อการทาํธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารยูโอบีจาํกดั (มหาชน) แต่ด้านความ

ภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจของผู ้ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อการทาํธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารยูโอบีจาํกัด 

(มหาชน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณสําหรับส่วนประสมทาง

การตลาด 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 
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เบตา้ 

Std. 

Error เบตา้ 
Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 6.884 1.114   6.180 0.000     

ดา้น

ผลิตภณัฑ ์
0.046 0.059 0.040 0.781 0.435 

 0.973 1.028 

ดา้นราคา -0.035 0.059 -0.029 -0.581 0.562  0.980  1.020 

ดา้น

ช่องทาง

จดั

จาํหน่าย 

-0.064 0.061 -0.053 -1.043 0.297 

 0.974  1.027 

ดา้นการ

ส่งเสริม

การตลาด 

-0.013 0.060 -0.011 -0.215 0.830 

 0.984  1.017 

ดา้น

บุคลากร 
-0.008 0.063 -0.006 -0.125 0.901 

 0.988  1.013 

ดา้น

กระบวน 

การ

ใหบ้ริการ 

0.096 0.058 0.084 1.651 0.099 

 0.975 

 

1.025  

 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณสําหรับปัจจัยอืน่ๆ 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig 
Collinearity Statistics 

เบตา้ Std. Error เบตา้ Tolerance VIF 
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(ค่าคงท่ี) 7.869 0.573   13.728 0.000 1.000   1.000 

ภาพลกัษณ์

ของตรา

สินคา้ 

-0.011 0.060 -0.009 -0.177 0.859 

 1.000  1.000 

ความภกัดี

ต่อตรา

สินคา้ 

-0.104 0.050 -0.104 -2.074 0.039 

 1.000 

  

1.000  

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปร สถิติ ค่านยัสาํคญั .05 ผลลพัธ์ 

  ปั
จจ

ยัท
าง

ดา้
น

ป
ระ

ชา
กร

ศา
ส

ตร์
 เพศ t-Test 0.445 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.945 ปฏิเสธ 

สถานภาพการสมรส F-Test 0.393 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.525 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.377 ปฏิเสธ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.565 ปฏิเสธ 

ปั
จจ

ยัส่
วน

ป
ระ

ส
มท

าง

กา
รต

ลา
ด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ MRA 0.435 ปฏิเสธ 

ดา้นราคา MRA 0.562 ปฏิเสธ 

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย MRA 0.297 ปฏิเสธ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA 0.83 ปฏิเสธ 

ดา้นบุคลากร MRA 0.901 ปฏิเสธ 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ MRA 0.099 ปฏิเสธ 

ปั
จจ

ยั

อื่น
ๆ ดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ MRA 0.859 ปฏิเสธ 

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ MRA 0.039 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัหลายผลการศึกษาในมุมมอง

ต่างๆ ไดแ้ก่  
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มญัชุตา ก่ิงเนตร (2554) พบว่า เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนั 

ไม่มีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จากดั (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และการส่งเสริมการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จากดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร    

สินาด สุงกะพงศ์ (2548) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร และกระบวนการให้บริการ ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ธนาคาร 

กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

จงรัก ชินเกลา้กาํจร (2554) พบวา่ เพศ อายุ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรชนิดก้อนในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ ราคา 

และสถานท่ีจดัจาํหน่ายไม่มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สบู่

สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความภกัดีต่อ

สินค้าและความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สบู่

สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นภาพลกัษณ์

สินค้าท่ีแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สบู่

สมุนไพรชนิดกอ้นในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี 

ควรคาํนึงทัศนคติและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผู ้บริโภค โดยทาํการ

โฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ถึงความจาํเป็น ประโยชน์ ความปลอดภยั และขั้นตอนการ

สมคัรในการใช้บริการธนาคารอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะการสร้างความมัน่ใจให้กบั

ลูกคา้เก่ียวกบัระบบรักษาความปลอดภยัของธนาคาร 
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ควรฝึกอบรมพนกังานให้มีศกัยภาพในการสาธิตการใช้บริการธนาคารทาง

อินเตอร์เน็ตให้เขา้ใจง่ายเพื่อสร้างความเช่ือมัน่และไวว้างใจต่อบริการธนาคารทาง

อินเตอร์เน็ต   

ควรพิจารณาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคาท่ีสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้โดยคิดอตัราธรรมเนียมพิเศษท่ีมีราคาถูกกวา่การทาํธุรกรรม

การเงินผ่านพนักงานธนาคาร รวมทั้งการยกเวน้ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อจูงใจให้

ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจและทดลองใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตมากข้ึน  

ร่วมกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากความสะดวกในการประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการ

เดินทางหรือค่าโทรศพัทใ์หก้บัลูกคา้ 

ควรพฒันาระบบให้สามารถใช้งานไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ร่วมกบัการจดัให้มี

เจา้หนา้ท่ีคอยใหค้าํแนะนาํตลอดเวลา  

ควรพฒันากระบวนการการใช้งานให้มีความสะดวกในการเข้าถึงท่ีไม่

ซับซ้อน  ส่งผลทาํให้ผูใ้ช้บริการเกิดความพึงพอใจและไวว้างใจ และต้องการใช้

บริการต่อไป รวมทั้งการแนะนาํบุคคลอ่ืนใหใ้ชบ้ริการตาม ธนาคารควรจดัทาํเอกสาร

อธิบายถึงขั้นตอนการใชบ้ริการอยา่งครบถว้นแต่กระชบัและชดัเจน เขา้ใจง่าย โดยใช้

ภาษาท่ีใชใ้นเวบ็ไซตท่ี์เป็นภาษาท่ีผูใ้ชบ้ริการทุกระดบัท่ีสามารถอ่านแลว้เขา้ใจง่าย 

2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

ควรศึกษาเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้บริการอย่างจริงจงัเพื่อศึกษาแบบ

เจาะลึกทําให้สามารถคาดคะเนและพยากรณ์ความต้องการทําธุรกรรมทาง

อินเทอร์เน็ตของผูใ้ชบ้ริการไดแ้ม่นยาํมากข้ึน อนัจะส่งผลทาํให้ทราบถึงปัจจยัสําคญั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด 

ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มลูกค้าบุคคลและกลุ่มลูกค้าธุรกิจเพื่อ

คน้หาความแตกต่างระหวา่งปัจจยัสําคญั ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการในการทาํธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารแตกต่างกนั ตลอดจน

ความเขา้ใจในปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเพื่อหาหนทางแกไ้ขไดดี้ข้ึน 
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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 
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 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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กลัยา วานิชยบ์ญัชา, หลักสถิติ, พิมพค์ร้ังท่ี 7, กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์ 

  มหาวทิยาลยั, 2549 

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

ครอบครัวในประเทศไทย 
(COMPONENTS INFLUCING SUCCESSFUL  

FAMILY BUSINESS SUCCESSION IN THAILAND) 

พลอยนภสั  รักกนัยิง่ 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2   

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

บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อถึงอิทธิพลและความสัมพนัธ์ของตวั

แปรต่างๆ ท่ีมี ผลต่อความสาํเร็จของการสืบทอดธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย โดย

ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับบริษัทท่ีเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรการ

บริหารธุรกิจครอบครัวอยา่งมืออาชีพทั้งหมด 125 ตวัอยา่ง 

ผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบดา้นความสามคัคีในครอบครัว ความเต็ม

ใจของทายาทในการรับช่วงต่อธุรกิจ การเตรียมความพร้อมให้กบัทายาทธุรกิจ การ

ยอมรับการเปล่ียนแปลงบทบาท และความคาดหวงัในความสามารถท่ีจะนาํพาธุรกิจ

ไปสู่ความย ัง่ยืน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับปัจจยัด้านคุณลักษณะของครอบครัว 
องคป์ระกอบบรรษทัภิบาลท่ีดี ขอ้จาํกดัและแนวทางการจดัการทรัพยากรบุคคล และ

การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัปัจจยัด้านการ

บริหารจดัการธุรกิจ ทั้งองคป์ระกอบดา้นคุณลกัษณะของครอบครัวและองคป์ระกอบ

ดา้นการบริหารจดัการธุรกิจมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบับริบทการสืบทอดธุรกิจ โดย

องคป์ระกอบดา้นคุณลกัษณะของครอบครัว ดา้นการบริหารจดัการธุรกิจ และบริบท

การสืบทอดธุรกิจมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความสําเร็จของการสืบทอดธุรกิจ

ครอบครัวอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

คําสําคัญ: ธุรกิจครอบครัว, การสืบทอด, องคก์รประกอบ 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 

This study has objectives to study influence and relationship of various 

variables on success of family business succession in Thailand by using 

questionnaire to collect data with 125 firms attending seminar of the Professional 

Family Business Management.  

The findings show harmony with family, willingness to inherit their 

business, readiness of successor, acceptance of role change, sustainable expectations 

in leading business have positive relationship with attribute of family.  Good 

Governance, restrictions and management rules of human resource and participation 

of family member have positive relationship with business management.  Both 

components of attribute of family and components of business management have 

positive relationship with environment of business succession. The Attribute of 

family, business management, and environment of business succession have 

positive relationship with success of business succession at significant level of .05. 

KEY WORDS:  FAMILY BUSINESS, SUCCESSION, COMPONENTS 

บทนํา 

ในประเทศไทย ธุรกิจครอบครัวไทยถือเป็นพลงัขบัเคล่ือนสําคญัของระบบ

เศรษฐกิจ แต่ยงัขาดการศึกษาและคน้ควา้อย่างลึกซ้ึงในบริบทของการสืบทอดธุรกิจ

ครอบครัวซ่ึงถือเป็นประเด็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จของธุรกิจครอบครัว การศึกษาคร้ัง

น้ีเป็นการศึกษาในภาพรวมขององค์ประกอบท่ีมีนยัสําคญัต่อความสําเร็จในการสืบ

ทอดธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะของครอบครัว ดา้นการ

บริหารจดัการธุรกิจ บริบทของการสืบทอดธุรกิจครอบครัว ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบร่วม

สําคญันาํไปสู่ความสําเร็จของการจดัการสืบทอดธุรกิจครอบครัว ได้แก่ ความพึง

พอใจของผู ้ก่อตั้ งรวมทั้ งทายาทผู ้สืบทอดธุรกิจ และความสามารถในการ

ประกอบการของบริษทัของผูสื้บทอดธุรกิจครอบครัว  
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
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1. เพื่อศึกษาอิทธิพลด้านครอบครัวท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการสืบทอด

ธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นการบริหารจดัการธุรกิจท่ีมีผลต่อความสําเร็จของ

การสืบทอดธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย  

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นบริบทของการสืบทอดธุรกิจครอบครัวท่ีมีผลต่อ

ความสาํเร็จในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย  

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ดา้นครอบครัวและดา้นบริหารจดัการธุรกิจท่ีมีผล

ต่อบริบทของการสืบทอดธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. องค์ประกอบในดา้นครอบครัวมีอิทธิพลทางบวกต่อความสําเร็จของการ

สืบทอดธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย 
2. องค์ประกอบในด้านการบริหารจดัการธุรกิจมีอิทธิพลทางบวกต่อ

ความสาํเร็จของการสืบทอดธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย  

3. องค์ประกอบด้านบริบทของการสืบทอดธุรกิจครอบครัวมีอิทธิพล

ทางบวกต่อความสาํเร็จในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย  

4. องคป์ระกอบในดา้นครอบครัวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อบริบทของการ

สืบทอดธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย 

5. องค์ประกอบในดา้นการบริหารจดัการธุรกิจมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อ

บริบทของการสืบทอดธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย  
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กรอบแนวคิด 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ได้องค์ความรู้เก่ียวกบัองค์ประกอบสําคญัในด้านครอบครัว ด้านการ

บริหารจดัการธุรกิจ และบริบทของการสืบทอดธุรกิจ ซ่ึงนาํไปสู่ความสําเร็จของการ

จดัการสืบทอดธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย 

2. ทาํให้ได้ทราบองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการสืบทอด

ธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาปัจจยัหรือ

องค์ประกอบอ่ืนๆ เพิ่มเติมท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวใน

ประเทศไทย 
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3. เพื่อเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการธุรกิจครอบครัวนําผลการวิจยัไป

ประยุกต์ใชแ้ละพฒันาแผนการจดัการสืบทอดธุรกิจ เพื่อความสําเร็จในการถ่ายโอน

ธุรกิจใหแ้ก่ทายาทรุ่นต่อๆ ไปไดใ้นอนาคต 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืององค์ประกอบท่ีมี

อิทธิพลต่อความสําเร็จในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยคร้ังน้ี

ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ถือเป็นรูปแบบธุรกิจพื้นฐานขนาดเล็กใน

ระดบัรากหญา้ของระบบเศรษฐกิจในทุกประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตามวฒันธรรม

ของประเทศแถบเอเชีย หรือแมแ้ต่ในประเทศแถบตะวนัตก ยุโรป ธุรกิจครอบครัวจึง

เป็นรูปแบบธุรกิจท่ีมีอยูท่ ัว่โลก (Montgomery, B. J. and Sinclair, A. M., 2000: 3-7) 

และมีบทบาทสําคญัในการเป็นกลไกหลกัขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศ

ทัว่โลก ร้อยละ 75 ถึงร้อยละ 90 ของธุรกิจทัว่โลก เป็นธุรกิจครอบครัวหรือควบคุม

โดยบุคคลในครอบครัว (Lank et al., 1994: 3-7) ในสหรัฐอเมริกา ธุรกิจครอบครัวมี 2 

ใน 3 ของธุรกิจทั้งหมด ส่วนในประเทศแถบเอเชีย จากการศึกษาพบวา่ ร้อยละ 75 

เป็นธุรกิจครอบครัวของตระกลูใดตระกลูหน่ึง หรือไม่ก็ควบคุมการบริหารโดยคนใน

ตระกูลไม่ทางตรงก็ทางออ้ม (Montgomery, B. J. and Sinclair, A. M., 2000: 3-7) ใน

ยโุรปตะวนัตก พบวา่ ธุรกิจครอบครัวอยูใ่นแถวหนา้ของการพฒันาระบบเศรษฐกิจ  

ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีโดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบับริษทัท่ีเขา้อบรม

สัมมนาหลกัสูตรการบริหารธุรกิจครอบครัวอยา่งมืออาชีพทั้งหมด 125 ตวัอยา่งและ

ใช้สถิติต่างๆ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติไคส

แควร์  

 

 

สรุปผลการวจัิย 
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1. สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของครอบครัว ดา้นการ

บริหารจดัการธุรกิจ บริบทของการสืบทอดธุรกิจครอบครัว และการสืบทอดธุรกิจ

ครอบครัว 

พบวา่ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ ปัจจยัดา้นบริบทการสืบทอดธุรกิจ

ครอบครัวอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก 

2. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ทุกตวัแปรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบับริบทการสืบทอดธุรกิจและ

ความสําเร็จของการสืบทอดธุรกิจครอบครัวอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งผลการศึกษาต่างๆ ของอาํพล นววงศ์

เสถียร (2551); Morris, M. H., Williams, R. W. and Nel, D. (1996); Sharma, P. 

(2001); Sharma, P., Chrisman J. J., Pablo, A. L., and Chua, J. H. (2003); Suh, I. 

Park, Y-H. and Park, T. (2008); Venter, E., Boshoff, C. & Maas, G. (2005) 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตวั
แป

รอิ
ส

ระ
 

ดา้น

ครอบครัว 

ดา้นการ

บริหาร

จดัการ

ธุรกิจ 

ดา้นบริบท

ของการสืบ

ทอดธุรกิจ

ครอบครัว 

ดา้น

ครอบครัว 

ดา้นการบริหาร

จดัการธุรกิจ 

ตวั
แป

ร

ตา
ม ความสาํเร็จของการสืบทอดธุรกิจ

ครอบครัวในประเทศไทย  
บริบทของการสืบทอดธุรกิจ

ครอบครัวในประเทศไทย 

 

หมายเหตุ: ทุกปัจจยัในตวัแปรอิสระแต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร 

ข้อเสนอแนะ 
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1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

1.1 ด้านคุณลกัษณะของครอบครัว  

ครอบครัวควรมีการสนบัสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กบัทายาทเพื่อให้รับ

ช่วงต่อธุรกิจ เช่น การใหค้ลุกคลีกบัธุรกิจครอบครัวตั้งแต่เด็กเพื่อให้ทายาทไดซึ้บซบั

ความเป็นเจา้ของ ส่ิงเหล่าน้ีจะนาํมาซ่ึงความสาํเร็จในการสืบทอด 

1.2 ด้านการบริหารจัดการธุรกจิ 

ธุรกิจครอบครัวควรมีการออกแบบโครงสร้างของธุรกิจให้มีความ

เหมาะสม และมีลกัษณะของบรรษทัภิบาลท่ีดี เพื่อเป็นการดึงดูดให้ทายาทเขา้มารับ

ช่วงต่อในกิจการ กระตุน้ใหส้มาชิกในครอบครัวเขา้มามีส่วนร่วมในการทาํงานท่ีเป็น

ธุรกิจของครอบครัว อีกทั้งตอ้งวางแนวทางการจดัการทรัพยากรบุคคลให้มีความ

เหมาะสมเพื่อรองรับอีกดว้ย 
1.3 บริบทของการสืบทอดธุรกจิครอบครัว 

การเตรียมความพร้อมให้กบัทายาท เช่น สนบัสนุนดา้นการศึกษา การ

หาผูช่้วยหรือท่ีปรึกษา รวมทั้งควรมีการจดัเตรียมกระบวนการสืบทอดอย่างเป็น

รูปธรรม ถือว่ามีความสําคัญกับการสืบทอด ครอบครัวต้องมีการวางแผนและ

จดัเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆใหก้บัทายาท 
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

 1. นกัวจิยัท่ีสนใจเร่ืองน้ีอาจศึกษาปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว  

 2.  เน่ืองจากการศึกษาน้ีศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรภายในเท่านั้นใน

การศึกษาภายหนา้ควรทาํการทดสอบความเหมาะสมของแบบจาํลองต่อไป 
เอกสารอ้างองิ 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย.์ (2554). ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล

ประจําปี 2554. รายงานกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย.์ 
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 ผลการศึกษาพบว่าไทย-จีนมีการพฒันาดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างกนัอย่าง

ยาวนาน และปัจจุบนัจีนไดใ้ชน้โยบายอาํนาจละมุนต่อไทยเพื่อแสดงให้เห็นถึงความ

เป็นมหามิตรท่ีสําคญัของจีนและนาํไปสู่การพฒันาร่วมกนั ทั้งน้ีไทยไดรั้บประโยชน์

จาํนวนมากจากการใช้นโยบายอาํนาจละมุนของจีน เน่ืองจากทาํให้ไดรั้บโอกาสใน

การพฒันาด้านการศึกษาภาษาจีน ตลอดจนได้รับการถ่ายทอดวฒันธรรมอย่าง

ต่อเน่ือง ปัจจุบนัไทยและจีนไดมี้การสานสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งกนัจนเกิดความ

แข็งแกร่งทางการทูตทําให้ไทยและจีนสามารถสร้างข้อตกลงทางเศรษฐกิจท่ี

สนบัสนุนการพฒันาระหวา่งกนัอยา่งต่อเน่ือง 

คําสําคัญ: อาํนาจละมุน ความสัมพนัธ์ไทย-จีน 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจีนในระบบเศรษฐกิจ

โลก วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 

 This study was qualitative research by documentary research method. It has 

three objectives. First, to study the development of Sino-Thai relation in diplomacy, 

culture, and education in past. Second, to study and analysis on China’s soft power 

influences Thailand in diplomacy, culture, and education in current. Third, to study 

the outcome from China’s soft power Influences Thailand in diplomacy, culture, 

and education to opportunities or threats on Sino-Thai relation in current and the 

beyond.  

 The result indicated that, Sino-Thai relation has developed for long time 

ago. In the current, China uses soft power policy with Thailand to declare the 

relationship are best friend for collaborative. Thailand has many benefits from 

China’s soft power policy. Such as the opportunities to Chinese language education 

development, culture exchange in continuous. Now Thailand and China have strong 

diplomacy relationship that build up the economic agreements support both 

development  

 

KEY WORDS:  Soft Power, Sino-Thai relations 

บทนํา 

สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีความสัมพนัธ์และมีความ

ผกูพนักบัประเทศไทยมาอยา่งยาวนานนบัตั้งแต่สมยัราชวงศฮ์ัน่ตะวนัตก ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่

สมยั 202 ปีก่อนคริสตกาล (เขมณัฏฐ์ทรัพยเ์กษมชยั7, 2556)ศูนยบ์ริการขอ้มูลธุรกิจ

ไทยในจีน (2555) ไดน้าํเสนอให้เห็นวา่จีนและไทยมีความสัมพนัธ์กนันบัตั้งแต่สมยั

สุโขทยัซ่ึงมีบนัทึกอยู่ในประวติัศาสตร์ชาติจีน ในสมยัจกัรพรรดิฮัน่อู่ต้ี ซ่ึงจีนและ

ไทยไดติ้ดต่อคา้ขายระหว่างกนั โดยในสมยันั้นไทยไดรั้บเทคโนโลยีและวิธีการใน

การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ความสัมพนัธ์ระหว่างจีนและ

ไทยเร่ิมมีความเป็นหน่ึงเดียวมากยิง่ข้ึนในช่วงสมยัราชวงศห์ยวนและตน้ราชวงศห์มิง

http://www.se-ed.com/eshop/Search/SearchList.aspx?Keyword=%E0%A2%C1%B3%D1%AF%B0%EC-%B7%C3%D1%BE%C2%EC%E0%A1%C9%C1%AA%D1%C2&SearchType=Translate&SelectType=All
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ท่ีเกิดสงครามในสาธารณรัฐประชาชนจีน จากการถูกรุกรานจากต่างชาติและความ

ขดัแยง้ในประเทศทาํให้ชาวจีนจาํนวนมากอพยพยา้ยถ่ินฐานมายงัประเทศไทย 

ถึงแมว้า่ในยุคของสงครามเยน็ของการแบ่งขั้วอาํนาจระหวา่งประเทศท่ีมีระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย กบัคอมมิวนิสตท์าํให้ในช่วงเวลาดงักล่าวจีนและไทยมี

การลดการติดต่อระหว่างทางการในระดบัหน่ึง แต่ทั้งน้ีกระแสของการแบ่งแยกขั้ว

อาํนาจของการปกครองก็มิอาจสกดักั้นความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรม และการคา้ของ

จีนกบัไทยลงได ้จีนและไทยยงัคงมุ่งมัน่กระชบัความสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองโดยได้

สถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งกนัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2518 ซ่ึงใน

ปัจจุบนั (พ.ศ. 2556) ความร่วมมือในความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งสองประเทศจะ

มีอายคุรบ 38 ปี ทั้งน้ีความสัมพนัธ์ระหวา่งสองประเทศมีการพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง

และรวดเร็ว และเป็นตวัอยา่งของการพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศท่ีมีระบอบ

การปกครองแตกต่างกนั โดยจีนและไทยไดพ้ฒันาความสัมพนัธ์อย่างจริงจงัเพื่อให้

เกิดเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน โดยประกอบไปดว้ยดา้นการทูต (การเมือง) ดา้นการศึกษา 

และดา้นวฒันธรรม(ศูนยบ์ริการขอ้มูลธุรกิจไทยในจีน,2556) 

 สําหรับด้านการทูต  (การเ มือง) ในช่วงสิบปีแรกของการสถาปนา

ความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งกนั จีนและไทยไดร่้วมมือกนัสร้างความเขา้ใจและ

ความเช่ือใจระหว่างกันเพื่อท่ีจะร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาความไม่มัน่คงใน

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทั้งน้ีจีนและไทยไดพ้ฒันาความร่วมมือทางการทูตจน

สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญได้นั่นคือ “การเปล่ียนแปลงสนามรบให้

กลายเป็นสนามการคา้” ซ่ึงกลายเป็นคาํกล่าวท่ีคุน้เคยนบัจากสมยันั้นมาจนปัจจุบนั 

นอกจากน้ีไทยยงัมีส่วนสําคญัในการพฒันา สนบัสนุนและส่งเสริมความร่วมมือของ

จีนกบัประเทศต่างๆ ในอาเซียน สําหรับความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจภายหลงัจาก

ช่วงสิบปีแรกของการสถาปนาความสัมพนัธ์ของจีนและไทยจนเกิดความเช่ือใจไดท้าํ

ใหเ้กิดความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจการคา้อยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่จีนไดเ้ร่ิมนโยบายการ

เปิดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจในช่วงยุคสมยัของนายเต้ิง เส่ียวผิง เม่ือปีพ.ศ. 2521 

หลงัจากนั้นความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจของจีนและไทยไดมี้การพฒันาและขยาย
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ตวัอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ดา้นการคา้มูลค่าการคา้ระหว่างจีนและไทย ไดเ้พิ่มข้ึน

จากปีแรกท่ีสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตท่ี 25 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็น 31,062 

ลา้นเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ.2550และในปี พ.ศ. 2555การคา้ของทั้งสองประเทศมี

มูลค่ารวมกนักวา่ 63,856.24 (กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ, 2555)โดยจีนเป็น

ตลาดส่งออกอนัดับหน่ึงของประเทศไทย ขณะท่ีไทยพึ่ งพาการนําเข้าสินค้าและ

วตัถุดิบจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอนัดบัสองรองจากประเทศญ่ีปุ่น ดา้นการคา้

จีนจึงมีความสําคญัสําหรับไทยอย่างยิ่งโดยเฉพาะภาคการส่งออกเน่ืองจากประเทศ

ไทยพึ่งพาการส่งออกกว่าร้อยละ 70 ของประเทศ  (กรมส่งเสริมการคา้ระหว่าง

ประเทศ, 2556) และสําหรับดา้นสังคมและวฒันธรรม จีนและไทยมีความสัมพนัธ์

ใกลชิ้ดกนัมาโดยตลอดประชาชนของทั้งสองประเทศมีการเดินทางไปมาระหวา่งกนั

เพื่อแลกเปล่ียนและเผยแพร่วฒันธรรมอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีในระบบการศึกษาของจีน

และไทยในปัจจุบันได้ขยายความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง เช่น การทาํ

ขอ้ตกลงความร่วมมือวิชาการระหว่างมหาวิทยาลยัของทั้งสองประเทศในการจดัทาํ

หลกัสูตรการศึกษาระหวา่งกนั ทั้งน้ียงัไดมี้การแลกเปล่ียนนกัศึกษาเพื่อให้ไดย้า้ยมา

เรียนยงัประเทศของทั้งสอง ทาํให้เกิดความใกลชิ้ดและไดมี้การเรียนและแลกเปล่ียน

วฒันธรรมของทั้งสองชาติอยา่งจริงจงั ทั้งน้ีทางรัฐบาลจีน สถานทูตจีนและหอการคา้

ไทย-จีน ไดส่้งเสริมการศึกษาทางดา้นภาษาจีนในประเทศไทยผา่นการสนบัสนุนดา้น

ค่าใช้จ่ายให้กับเยาวชนหรือประชาชนชาวไทยท่ีสนใจเรียนรู้ภาษาจีนผ่านทาง

โรงเรียนสอนภาษาจีนหอการคา้ไทย-จีน(ปุญญภณ เทพประสิทธ์ิ, 2556) นอกจากน้ี

สาธารณรัฐประชาชนจีนและไทยยงัไดร่้วมมือกนัทางดา้นศาสนาพุทธระหว่างกนั 

โดยแลกเปล่ียนความรู้ และความเขา้ใจทางศาสนามาอยา่งยาวนาน ทั้งน้ีปัจจุบนัจีนได้

แสดงบทบาททางสังคมโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยแนวทางของการใช้อาํนาจละมุน 

เช่น การแสดงความเป็นกลางในความขดัแยง้ของคาบสมุทรเกาหลี ตลอดจนความ

พยายามท่ีจะทาํใหเ้กาหลีเหนือและใตเ้ขา้สู่การเจรจาและลดความรุนแรงทางการเมือง

ของทั้ งสองประเทศ การสนับสนุนและความพยายามในการผลักดันให้เ กิด

ประชาธิปไตยในประเทศพม่า เป็นตน้ นอกจากน้ีการใช้อาํนาจละมุนของจีนยงัมุ่น
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มัน่ให้การช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนทั้งเร่ืองของทางเศรษฐกิจ การ

พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเน่ือง (Bronson 

Percival, 2007,pp.111-112.and Hugo Restall, 2007) ในเหตุการณ์วิกฤตการเงินของ

เอเชียพ.ศ. 2540ซ่ึงมีผลกระทบอยา่งมากต่อประเทศในอาเซียน จีนจึงใชโ้อกาสน้ีใน

การดาํเนินนโยบายทางเศรษฐกิจโดยการให้ความช่วยเหลือกบัประเทศในภูมิภาค

อาเซียน เช่น ประเทศไทย ทั้งน้ีจีนให้ความช่วยเหลือ1,000 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

เพื่อพยงุเศรษฐกิจไทยในช่วงวกิฤตการณ์ทางการเงิน บทบาทการใชอ้าํนาจละมุนของ

จีนยงัไดรั้บการยอมรับจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน เม่ือจีนช่วยรักษาฐานะ

ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน โดยการคงค่าเงินหยวนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจใน

เอเชีย นอกจากน้ีจีนยงัมีการลดความแขง็กร้าวท่ีมีต่อประเทศท่ีอา้งสิทธ์ิถึงหมู่เกาะท่ีมี

กรณีพิพาท โดยไดย้อมทาํขอ้ตกลงสัญญาความร่วมมือ (Conduct of Parties)ในทะเล

จีนใต ้เม่ือ พ.ศ. 2545 ซ่ึงยงัไดช่้วยลดความตึงเครียดในขอ้พิพาทดงักล่าว อีกทั้งจีน

ยงัให้เงินกู้แบบเง่ือนไขน้อยหรือปราศจากเง่ือนไขกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค

อาเซียนเพื่อให้สามารถพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ประเทศต่างๆ ของภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทย 

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยจึงมีความสนใจและมุ่งหวงัในการศึกษาวิเคราะห์

นโยบายอาํนาจละมุนของจีนต่อไทยและผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ไทย-จีน การใช้

อาํนาจละมุนของสาธารณรัฐประชาชนจีน(China’s Soft Power) ท่ีมีต่อประเทศไทย

ในดา้นการทูต วฒันธรรม และการศึกษา เพื่อท่ีจะทาํให้ผูท่ี้สนใจ หน่วยงานราชการ 

และเอกชนสามารถเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองของอาํนาจละมุน ตลอดจนเขา้ใจหลกัการ 

และวิธีการนํามาใช้ของรัฐบาลจีนต่อประเทศไทยเพื่อท่ีจะได้มีการปรับแนวคิด 

วิธีการและกลยุทธ์การดาํเนินงานต่างๆ ให้สอดคลอ้งและสร้างประโยชน์ส่วนรวม

ร่วมกนั และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและประเทศชาติมีระบบ

เศรษฐกิจและการเมืองท่ีเขม้แขง็กา้วไปสู่การเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ 
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คําถามการวจัิย 

นโยบายอาํนาจละมุนของจีนต่อไทยมีลกัษณะ วิธีการและรูปแบบอย่างไร 

และส่งผลต่อการเสริมสร้างหรือเป็นอุปสรรคต่อความสัมพนัธ์ไทย-จีนในปัจจุบนั

มากนอ้ยเพียงใด 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาพฒันาการความสัมพนัธ์ไทย-จีน ดา้นการทูต วฒันธรรม และ

การศึกษาในอดีต 

2.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์นโยบายอาํนาจละมุนของจีนต่อไทย ด้านการทูต 

วฒันธรรม และการศึกษา ในปัจจุบนั 

3.  เพื่อศึกษาผลจากการใช้นโยบายอาํนาจละมุนของจีนต่อไทยในดา้นการ

ทูต  ว ัฒนธรรม และการศึกษาว่า มี ต่อการเส ริมสร้างหรือเ ป็นอุปสรรคต่อ

ความสัมพนัธ์ไทย-จีนในปัจจุบนัและอนาคต มากนอ้ยเพียงใด 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการซ่ึงสามารถเขา้ใจถึง

รูปแบบการใชอ้าํนาจละมุนของรัฐบาลจีน เพื่อท่ีจะไดมี้การเตรียมพร้อมและวางแผน

ดา้นนโยบายทางราชการและการพฒันาบริหารประเทศไทยให้มีความสอดคลอ้งกบั

การนโยบายอาํนาจละมุนของประเทศจีน เพื่อท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการ

ทูต การศึกษา และวฒันธรรมเพื่อนาํมาสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ

ไทยให้มีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืนตามเศรษฐกิจของประเทศจีนท่ีเป็น

ประเทศมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจ 

 2. เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานเอกชน และธุรกิจในประเทศไทยท่ีจะมีความรู้

ความเขา้ใจในวิธีการและแนวทางการปฏิบติัของรัฐบาลจีนมากยิ่งข้ึน เพื่อท่ีจะนํา

ขอ้มูลจากการศึกษาคร้ังน้ีมาใชส้นบัสนุนการวางแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจขององคก์รให้

มีการดํา เ นินกิจการด้านการค้ากับประเทศจีนอย่างเหมาะสมและก่อให้เ กิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเขา้ถึงตลาดประเทศจีนได้อย่างไร้ขอ้ขดัแยง้ 
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เป็นโอกาสในการส่งเสริมให้ธุรกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันในตลาด

ประเทศจีนเพิ่มมากข้ึน 

 3. เป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจทัว่ไป โดยจะทาํให้เขา้ใจถึงองค์ประกอบและ

ลกัษณะของนโยบายอาํนาจละมุน (Soft Power) ซ่ึงในปัจจุบนังานวิจยัและบทความ

เก่ียวกบัประเด็นน้ียงัมีอยูน่อ้ยในสังคมและวงการศึกษาของไทย ทาํให้ผูส้นใจทัว่ไป

ยงัไม่เขา้ใจเก่ียวกบัรายละเอียด และเน้ือหาอย่างชัดเจนการศึกษาคร้ังน้ีจึงเติมเต็ม

ความรู้ความเข้าใจให้กับผู ้สนใจในการท่ีจะอ่านและทําความเข้าใจเก่ียวกับ

รายละเอียดและองคป์ระกอบของ Soft Power เพื่อท่ีจะทาํให้เกิดความรู้ความเขา้ใจท่ี

ชดัเจนเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาองคค์วามรู้ของประชาชนชาวไทย 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษานโยบายอาํนาจละมุน

ของจีนต่อไทยและผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ไทย-จีนคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสําคญั

ต่างๆ ไดแ้ก่ 

Nye (2004) คือบุคคลแรกท่ีไดน้าํเสนอถึงความสําคญัของอาํนาจละมุน มา

ตั้งแต่ตน้ พ.ศ. 2533โดยไดอ้ธิบายเก่ียวกบัคาํวา่ อาํนาจ ไวว้า่เป็นความสามารถในการ

ไดม้าซ่ึงผลลพัธ์ท่ีเราตอ้งการ (the ability to get the outcomes one wants) เช่น การใช้

อาํนาจทางทหาร ทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นการบีบบงัคบัให้ประเทศอ่ืนๆ ปรับเปล่ียน

วธีิการแสดงออกหรือบทบาทท่ีมีต่อประเทศตน ซ่ึงเป็นนโยบายการใชไ้มแ้ข็งในการ

ดาํเนินนโยบายการต่างประเทศ Nye (1990) วธีิการดงักล่าววา่ hard power   

Nye (1990) ยงัไดแ้สดงถึงอาํนาจในรูปแบบตรงกนัขา้ม คือ soft power หรือ

เรียกว่าอํานาจละมุนซ่ึงมีนัยท่ีสําคัญคือ การใช้วิธีการของอาํนาจละมุนท่ีทาํให้

ประเทศอ่ืนๆปฏิบติัตามความตอ้งการ (Co-opt) โดยท่ีไม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการบงัคบั 

(Coerce) หรือสร้างขอ้กาํหนดหรือขอ้แลกเปล่ียนในการต่อรอง ซ่ึง Nye (1990) ได้

อธิบายให้ชัดเจนด้วยการกล่าวถึงอาํนาจละมุนว่าเป็นการกระทาํให้ประเทศอ่ืนๆ 

พร้อมใจหรือพึงพอใจท่ีจะปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีประเทศของเราตอ้งการซ่ึงเป็นการ

ใช้อํานาจเชิงดึงดูด (Attractive power) เพื่อนําไปสู่การยอมรับโดยดุษณี 
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(Acquiescence) ซ่ึงแตกต่างไปจากการใชอิ้ทธิพล (Influence) ท่ีตอ้งอาศยัอาํนาจแบบ 

hard power  

จากการศึกษาบทความวิชาการ และงานวิจยั ตลอดจนตาํราต่างประเทศและ

ในประเทศ เช่น Bound to Lead (1990)UCLA (2005)Ding (2006) Perkins (2007) 

Cho &Jeong (2008)Vuving(2009)Li & Worm(2011) และพิทยา สุวคนัธ์ (2552) เป็น

ตน้ จะพบวา่ไดอ้า้งอิงองคป์ระกอบของอาํนาจละมุน (Soft Power) จาก Nye (1990, 

2004)เป็นหลกัเน่ืองจากเป็นแนวคิดและทฤษฎีท่ีไดรั้บการยอมรับถึงการเป็นผูบุ้กเบิก

หรือผูเ้ช่ียวชาญในทฤษฎีน้ีโดย Nye (1990, 2004)ไดน้าํเสนอท่ีมาของ Soft Power วา่

จะประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. วฒันธรรม (Culture) ถา้วฒันธรรมของประเทศหน่ึงมีความสอดคลอ้งกบั

ผลประโยชน์และค่านิยมของประเทศอ่ืนๆ โอกาสท่ีวฒันธรรมดงักล่าวจะกลายเป็น

อาํนาจละมุนของประเทศนั้นก็จะมีมากข้ึน ช่องทางท่ีทาํให้วฒันธรรมของประเทศ

หน่ึงเป็นท่ีรู้จกัในประเทศอ่ืนๆนั้นมีมากมายหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นการคา้ การเยี่ยม

เยอืน การติดต่อส่ือสาร และการแลกเปล่ียนเช่น วฒันธรรมของประเทศเกาหลีท่ีกาํลงั

เป็นท่ีนิยม และไดส่้งผลใหป้ระเทศต่างๆ มีการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกาหลีมากยิ่งข้ึน เช่น 

บริษทัทวัร์ การผลิตสินคา้ การนําเขา้ เป็นตน้ ซ่ึงทาํให้ประเทศไทยรับวฒันธรรม

เกาหลีเขา้มาจาํนวนมาก นอกจากน้ีกรณีของวฒันธรรมจีน ซ่ึงมีเร่ืองของความเช่ือถือ

ในโชคลาง การเคารพบูชาเทพเจา้ท่ีจะก่อใหเ้กิดผลดี เช่น การแกปี้ชงของชาวจีน ก็จะ

เขา้มามีบทบาทกบัวฒันธรรมไทย เพราะค่านิยมของคนไทยท่ีเป็นทั้งเช้ือสายจีนและ

เช้ือสายอ่ืนๆ มีวฒันธรรมความเช่ือเช่นนั้นไม่แตกต่างกนั หรือในทางการคา้ก็มีการ

เติบโตอยา่งมากจากวฒันธรรมของจีนทาํใหธุ้รกิจร้านอาหาร การท่องเท่ียวเติบโตตาม  

2. ค่านิยมทางการเมือง (Political Values) ถา้ประเทศดงักล่าวมีค่านิยมทาง

การเมืองท่ีสอดคลอ้งกบัประเทศอ่ืนๆ อาํนาจละมุนของประเทศนั้นจะเพิ่มข้ึน ในทาง

กลบักนัถ้าค่านิยมของประเทศดงักล่าวขดักบัค่านิยมของประเทศอ่ืนๆอย่างชัดเจน

อาํนาจละมุนของประเทศนั้นก็จะลดลง ตวัอยา่งเช่น การท่ีสหรัฐอเมริกาในพ.ศ. 2493 

ยงัคงมีการแบ่งแยกสีผิว (Racial Segregation) ทาํให้อาํนาจละมุนของสหรัฐอเมริกา
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ในทวีปแอฟริกานั้นมีนอ้ย เป็นตน้ หรือค่านิยมทางการเมืองของจีนท่ีมีความสัมพนัธ์

กนัยาวนานกบัประเทศไทยนบัแต่อดีตทาํให้นโยบายของรัฐบาลต่อประเทศไทยเป็น

นโยบายท่ีไม่ใชก้าํลงักดดนั หรือบีบบงัคบัให้ประเทศไทยตอ้งปฏิบติัตามโดยไม่เต็ม

ใจ ผิดกบักรณีท่ีทางรัฐบาลจีนพยายามใช้กาํลงัข่มขู่ไตห้วนัให้ยุติบทบาทการแสดง

จุดยืนการเป็นเอกราช หรือปัญหาการทะเลาะเก่ียวกบัสิทธิในการยึดครองเกาะเตียว

หย(ูภาษาจีน) หรือเกาะเซ็นกาคุ (ภาษาญ่ีปุ่น) กบัทางรัฐบาลญ่ีปุ่น ซ่ึงก็มีการใชก้าํลงั

ในการปิดลอ้ม กดดนัอย่างต่อเน่ืองของทั้งสองฝ่ายเรียกว่าเป็นการใช้ Hard Power 

ตอบโตก้นั 

3. นโยบายต่างประเทศ (Foreign Policies) ถา้ประเทศหน่ึงดาํเนินนโยบายท่ี

หน้าไหวห้ลงัหลอก (Hypocritical) กา้วร้าว และไม่แยแสต่อท่าทีของประเทศอ่ืนๆ 

โอกาสท่ีจะสร้างอาํนาจละมุนจะมีนอ้ย ดงัเช่นกรณีของสหรัฐอเมริกาท่ีบุกยึดอิรักใน 

พ.ศ. 2546 โดยไม่ฟังเสียงคดัคา้นของประเทศอ่ืนๆ เป็นตน้ แต่ถา้ประเทศดงักล่าวมี

แนวนโยบายต่างประเทศท่ีรักสันติภาพและเคารพในสิทธิมนุษยชน โอกาสท่ีจะสร้าง

อํานาจละมุนให้เกิดข้ึนจะมีมาก เม่ือพิจารณาถึงความสัมพันธ์ในนโยบายการ

ต่างประเทศของจีนและไทยจะพบวา่มีลกัษณะท่ีถอ้ยทีถอ้ยอาศยั โดยทางไทยและจีน

ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงพิจารณาไดจ้ากภาพลกัษณ์เวลามีการประชุม 

หรือการสร้างความสัมพนัธ์ต่างๆ โดยตลอด 

ระเบียบวธีิวจัิย 

รูปแบบการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบการวิจยั

เชิงเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงผูว้ิจยัจะทาํการรวบรวมขอ้มูลเอกสารจาก

หน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทย และจีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้นโยบายอาํนาจละมุน

ของสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมีต่อประเทศไทยในด้านการทูต วฒันธรรม และ

การศึกษา 
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ขอบเขตของการวจัิย 

สําหรับการศึกษานโยบายอาํนาจละมุนของจีนต่อไทยและผลกระทบต่อ

ความสัมพนัธ์ไทย-จีน  มีขอบเขตการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบันโยบายอาํนาจละมุนของจีนต่อ

ไทยและผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ไทย-จีน  ดงันั้นจึงไดท้าํการศึกษาแนวคิดและ

ทฤษฎีเก่ียวกบัอาํนาจละมุนนโยบาย การใชน้โยบายผลกระทบและแนวโน้มการใช้

อํานาจละมุนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีมีต่อประเทศไทยในด้านการทูต 

วฒันธรรม และการศึกษา ก่อนและหลงัการสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตไทย-

จีน พ.ศ. 2518 โดยเนน้ตั้งแต่เร่ิมขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีไทย-จีนถึงปัจจุบนั เป็นสาํคญั 

ขอบเขตด้านพืน้ที ่

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพการศึกษาวิจยัเอกสาร โดยเป็นการ

รวบรวมขอ้มูลคน้ควา้จากวารสาร หนงัสือ บทความวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

ตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ดงันั้นขอบเขตด้านพื้นท่ีการศึกษาจึงจะศึกษาขอ้มูล

เอกสารท่ีสามารถรวบรวมไดใ้นประเทศไทยและสามารถคน้ควา้เพิ่มเติมไดจ้ากระบบ

อินเทอร์เน็ตท่ีเก่ียวขอ้งกบั นโยบาย บทบาทและผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการใชอ้าํนาจละมุน

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

สําหรับการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้กาํหนดระยะเวลาการศึกษาโดยจะเร่ิมต้น

ตั้งแต่ก่อนและหลงัการสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตไทย-จีน พ.ศ. 2518 โดยเนน้

ตั้งแต่เร่ิมขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีไทย-จีนถึงปัจจุบนั เป็นสาํคญั 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ แบบการวิจยัเชิงเอกสาร ดงันั้นกลุ่ม

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของการศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็นบทบาทนโยบายและนโยบาย

อาํนาจละมุนของจีนต่อไทยและผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ไทย-จีน  
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วธีิดําเนินการวจัิย 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เน่ืองจากเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพแบบการวิจยัเชิงเอกสารดงันั้นการรวบรวม

ขอ้มูลจึงเป็นแบบขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมขอ้มูลจากการคน้ควา้

จากวารสาร หนงัสือ บทความวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามวตัถุประสงค์ของ

การวิจยัเพื่อนํามาสนับสนุนการสร้างแนวทางการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลและ

อา้งอิงผลการศึกษา 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพแบบการวิจยัเชิงเอกสาร ดงันั้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูลจึงเป็นการวิเคราะห์1เชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยทาํการศึกษา

เอกสารเก่ียวกับนโยบาย 1บทบาทและผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการใช้อาํนาจละมุนของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน สําหรับการวิ เคราะห์เชิงเ น้ือหา 1 จะใช้ 1 นฤมิตนิยม 

(Constructionism) (โยธินแสวงดี, 2554)โดยให้ความสําคญักบัความคิดรวบยอดท่ี

สรุปออกมาว่ามีเน้ือหาท่ีสําคญัท่ีสุดจากประเด็นท่ีปรากฏอย่างไรบา้งในการแยก

ประเด็นเป็นขอ้ๆตามเน้ือหา โดยจะทาํการสรุปประเด็นท่ีเกิดข้ึน จากการนาํไปใช ้

และบทบาท ทางดา้นการทูต วฒันธรรม และการศึกษานอกจากน้ีจะใช้หลกันยันิยม 

(Interpretivism) โดยเป็นการการตีความตามความจริงท่ีคาดวา่มีนยัยะหรือส่อเคา้วา่จะ

เป็นอย่างท่ีให้เน้ือความไวซ่ึ้งจะนาํการสรุปประเด็นท่ีเกิดข้ึนมากล่าวถึงผลกระทบ

และแนวโนม้ท่ีจะเป็นไปในอนาคตของการใชอ้าํนาจละมุนของสาธารณรัฐประชาชน

จีนท่ีมีต่อประเทศไทยวา่จะเป็นผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบประการใด 

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปการศึกษาพฒันาการความสัมพนัธ์ไทย-จีน ด้านการทูต วฒันธรรม 

และการศึกษาในอดีต 

 จากการศึกษาคน้ควา้และทาํการวเิคราะห์จะพบวา่ในอดีตนั้นคร้ังแรกสุดของ

ความสัมพนัธ์ในยุคสุโขทยั จีนใช้อิทธิพลทางความแข็งแกร่งทางกาํลงัทหารทาํให้

ไทยตอ้งส่งเคร่ืองราชบรรณาการไปให้จีนในทุกๆ ปี ในยุคน้ีไทยไดรั้บการถ่ายทอด
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วฒันธรรมเคร่ืองป้ันดินเผาจนกลายเป็นการผลิตเคร่ืองชามสังคโลก และมีการ

แลกเปล่ียนดา้นภาท่ีมาจากการคา้ขายระหวา่งกนั แต่ในยุคกรุงศรีอยุธยาความหมาย

ของเคร่ืองราชบรรณาการเปล่ียนเป็นการส่งมอบมิตรไมตรีจิตระหว่างกนั ซ่ึงจีนก็มี

มิตรไมตรีจิตท่ีดีต่อไทย ความสัมพนัธ์ของทั้งสองประเทศมีความใกลชิ้ดมากยิ่งข้ึน 

แต่ทั้งน้ีเม่ือไทยถูกคุกคามจากประเทศตะวนัตก ขณะเดียวกนัจีนเร่ิมเส่ือมอาํนาจทาํ

ใหไ้ทยตดัสินใจยติุการเจริญความสัมพนัธ์ต่อจีน และเม่ือชาวจีนยา้ยถ่ินฐานมายงัไทย

มากยิ่งข้ึนประกอบกับรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนประกาศกฎหมายสัญชาติ ทําให้

สถานการณ์ของสองชาติตรึงเครียดเพราะไทยเกรงกลวัคนจีนโพน้ทะเลท่ีอาศยัใน

ประเทศไทยจะทาํการคุกคามและแทรกแซงกิจการภายใน จึงมีการตอบโตท้างดา้น

กฎหมาย เช่น กฎหมายเนรเทศ เป็นตน้ แต่ทั้งน้ีรัชกาลท่ี 7 ทรวงเห็นวา่ไม่ใช่หนทางท่ี

ดีท่ีสุดจึงเร่ิมผ่อนพลายเปล่ียนมาสนับสนุนการผสมผสานวฒันธรรมของสองชาติ 

ความรู้สึกของคนไทยและจีนเร่ิมดีข้ึนเม่ือเขา้สู่สงครามโลกคร้ังท่ีสองเน่ืองจากมีศตัรู

เดียวกนัคือญ่ีปุ่นซ่ึงชาวจีนได้ช่วยขบวนการเสรีไทยในการต่อตา้นการรุกรานของ

ญ่ีปุ่น  และหลังสงครามโลกไทยยงัคงเกรงกลัวอิทธิพลของจีนเน่ืองจากจีนกาํลัง

สนบัสนุนพรรคคอมมิวนิสตใ์นประเทศต่างๆ ในอาเซียน ขณะเดียวกนัจีนตอ้งการให้

ชาติในอาเซียนยอมรับการเป็นจีนเดียว หลงัจากท่ีไตห้วนัแยกตวัออกไป ทาํให้ทั้ง

สองฝ่ายเขา้สู่การเจรจาร่วมกนั เพื่อหวงัประโยชน์ต่อกนัและกนั ความสัมพนัธ์เร่ิมดี

ข้ึน การใชอ้าํนาจ Hard Power ของจีนลดลง และเม่ือราชวงศไ์ทยเสด็จเยือนจีนเพื่อ

กระชับความสัมพนัธ์ทาํให้นโยบายอาํนาจละมุนด้านวฒันธรรมและการศึกษามี

เกิดข้ึนจาํนวนมากจนถึงปัจจุบนั  

2. สรุปการศึกษาวิเคราะห์นโยบายอาํนาจละมุนของจีนต่อไทย ดา้นการทูต 

วฒันธรรม และการศึกษา ในปัจจุบนั 

จากผลการวเิคราะห์สามารถสรุปไดว้า่ในดา้นการทูตจีนไดใ้ชน้โยบายอาํนาจ

ละมุนท่ีมุ่งเน้นการให้ความสําคญัในความสัมพนัธ์ในระดบัท่ีเท่าเทียมกนั และเป็น

มหามิตรโดยไม่แทรกแซงกิจการภายใน ทาํให้ไทยได้รับโอกาสในการมีบทบาท

สําคญัท่ีจะเช่ือมโยงจีนกบัประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน  สําหรับดา้นวฒันธรรมจีน
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มุ่งเน้นพฒันาความสัมพนัธ์ด้านวฒันธรรมภาษา ศิลปะ ดนตรี และประเพณี ทั้งใน

ระดบัรัฐบาลต่อรัฐบาลและรัฐบาลจีนต่อราชวงศไ์ทย เพื่อท่ีจะให้วฒันธรรมเป็นส่วน

หน่ึงในการสร้างความเข้าใจของทั้ งสองประเทศ และสานความสัมพันธ์ด้าน

วฒันธรรมต่อกนั สาํหรับดา้นการศึกษา เป็นประเด็นสําคญัท่ีจีนไดใ้ชน้โยบายอาํนาจ

ละมุนจาํนวนมากในการส่งเสริมดา้นการศึกษาให้กบัไทย ทั้งการพฒันาศกัยภาพของ

บุคลากร เยาวชนไทยในการให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในประเทศจีน การ

ร่วมกนัพฒันาโครงการความร่วมมือทางการศึกษา เช่น การยกร่างหลกัสูตรการศึกษา 

หรือการส่งมอบส่ือการเรียนการสอนเพื่อโรงเรียนในประเทศไทย เป็นตน้  

3. สรุปการศึกษาผลจากการใช้นโยบายอาํนาจละมุนของจีนต่อไทยในดา้น

การทูต วฒันธรรม และการศึกษาว่ามีต่อการเสริมสร้างหรือเป็นอุปสรรคต่อ

ความสัมพนัธ์ไทย-จีนในปัจจุบนัและอนาคต มากนอ้ยเพียงใด 

การวเิคราะห์ในประเด็นน้ีสามารถสรุปไดว้า่ประเทศไทยไดรั้บผลประโยชน์

อยา่งมากจากนโยบายอาํนาจละมุนของจีน เช่น ดา้นการทูต จีนไดใ้ห้ความสําคญัต่อ

ไทยอย่างมากทาํให้ไทยได้รับบทบาทท่ีสําคญัในอาเซียนท่ีจะสนับสนุนและเช่ือม

ประเทศจีนกบัประเทศต่างๆ อีกทั้งไทยยงัสามารถเจรจาต่อรองกบัจีนไดอ้ย่างทดัเท

ยมจากากรท่ีจีนให้ความเสมอภาคในระดับการเจรจาระหว่างกัน สําหรับด้าน

วฒันธรรมนโยบายอาํนาจละมุนทาํให้เกิดการสืบสานวฒันธรรมทั้งสองชาติอย่าง

ย ัง่ยนื เพราะการแลกเปล่ียนวฒันธรรมทาํให้วฒันธรรมของสองชาติไดเ้กิดการเรียนรู้ 

แลกเปล่ียนและกระจายไปสู่ประชาชนต่างๆ จนเกิดการดาํรงซ่ึงไวด้ว้ยวฒันธรรมอนั

ดีงาม นอกจากน้ีวฒันธรรมยงัทาํให้เกิดการยอมรับของประชาชนกนัและกนัทาํให้

เกิดความร่วมมือและโอกาสในการคา้และเศรษฐกิจระหว่างกนัให้เติบโตข้ึนอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สําหรับดา้นการศึกษาไดส้ร้างคุณประโยชน์อยา่งมาก

ต่อระบบการศึกษาไทย บุคลากรการศึกษาและเยาวชนไทยให้ไดรั้บโอกาสในการ

พฒันาสมรรถนะท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาสังคมและเศรษฐกิจของชาติไทย และท่ีสําคญั

เม่ือมีการศึกษาเกิดข้ึนจะทาํให้ประชาชนของไทยท่ีได้รับโอกาสได้เกิดการเรียนรู้

วฒันธรรมและศาสตร์ของจีน จนเกิดการยอมรับในความเป็นจีนซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกั
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ของนโยบายอาํนาจละมุน ซ่ึงจะก่อให้เกิดการพฒันาความร่วมมือต่างๆ จาํนวนมาก

โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจ 

4.สรุปการศึกษาการวิเคราะห์ลกัษณะ วิธีการและรูปแบบนโยบายอาํนาจ

ละมุนของจีนต่อไทย 

 สาํหรับการวเิคราะห์ในส่วนน้ีผูว้ิจยัจะนาํเสนอให้เห็นถึงลกัษณะวิธีการและ

รูปแบบของนโยบายอาํนาจละมุนของจีนต่อไทย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ลกัษณะของนโยบายอาํนาจละมุนของจีนท่ีมีต่อไป จะมุ่งเนน้ไปท่ี 3 ประเด็น

อย่างท่ีผูว้ิจยัได้นาํเสนอมาโดยตลอด โดยจีนไดมุ้่งเน้นใช้นโยบายอาํนาจละมุนใน

ลกัษณะทางการทูต วฒันธรรมและการศึกษา ซ่ึงทั้งสามลักษณะเป็นแนวคิดท่ีอยู่

ภายใตก้รอบของนโยบายอาํนาจละมุนท่ีชดัเจน การทูตเป็นแนวทางการนาํไปสู่การ

เจรจาเชิงสันติท่ีจะบรรลุขอ้ตกลงร่วมกนั นัน่หมายความวา่เป็นขอ้ตกลงท่ีไดรั้บการ

ยอมรับซ่ึงกนัและกนั วฒันธรรม เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัท่ีจะทาํให้ประเทศอ่ืนๆ เกิด

การเรียนรู้ในวฒันธรรมของตนจนเกิดความคล้อยตามและเกิดการยอมรับเอา

วฒันธรรมไปปฏิบัติด้วยความยินดี การศึกษาเป็นอีกเคร่ืองมือท่ีควบคู่ไปกับ

วฒันธรรมเพราะการศึกษาทาํใหเ้กิดการแลกเปล่ียน ถ่ายทอดวฒันธรรมและทาํให้เกิด

การสร้างการหลอมรวมกลุ่มเป้าหมายท่ีจีนตอ้งการเพื่อใหเ้กิดการยอมรับในความเป็น

จีนจนปฏิบติัตามท่ีจีนตอ้งการดว้ยความเต็มใจ หมดเป็นนโยบายท่ีชดัเจนในมุมมอง

ของอาํนาจละมุน  

 สําหรับวิธีการในการใช้อาํนาจละมุนของจีนจะเน้นไปท่ีการแสดงท่าทีเป็น

กลางในสายตาประชาคมโลก ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศใด รวมทั้งเม่ือมี

ขอ้พิพาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนจีนก็พร้อมท่ีจะเปิดการเจรจาเพื่อหาแนวทางสันติ เห็นได้

ชัดว่าวิธีการใช้นโยบายด้านการทูตของจีนมุ่งเน้นไปท่ีการเจรจาท่ีหาผลลพัธ์แห่ง

ความสันติและขอ้ตกลงร่วมกนักบัประเทศคู่เจรจา ซ่ึงทาํให้จีนสามารถลดภาพลกัษณ์

ในอดีตของจีนท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นประเทศระบอบคอมมิวนิสต์ท่ีใช้ความรุนแรงเป็น

ลาํดบัแรกเสมอ ทาํให้จีนทุกวนัน้ีกลายเป็นมหาอาํนาจในฝ่ังเอเชียท่ีหลายประเทศให้

ความสนใจและพร้อมเปิดการเจรจาท่ีนําไปสู่ประโยชน์ร่วมกัน สําหรับด้าน
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วฒันธรรม จีนไดใ้ชว้ธีิการสนบัสนุนการเรียนรู้วฒันธรรมกบัประเทศไทยผา่นระบบ

การศึกษา เช่น การให้ทุน เป็นตน้ ทาํให้ปัจจุบนัมีบุคลากรดา้นการศึกษาและเยาวชน

ไทยจาํนวนมากไดรั้บโอกาสไปเรียนรู้วฒันธรรมต่างๆ ในประเทศจีน ซ่ึงเป็นทุนให้

เปล่าจากรัฐบาลจีน และยงัมีการเปิดศูนยก์ารเรียนรู้วฒันธรรมจีนในประเทศไทยเพื่อ

หวงัให้เป็นศูนยก์ลางถ่ายทอดและเผยแพร่วฒันธรรมจีนให้กบัประชาชนชาวไทย 

สําหรับดา้นการศึกษาวิธีการท่ีคือการสนบัสนุนการให้ทุนดา้นการศึกษากบับุคลากร

ของไทยและเยาวชนในการเขา้มาศึกษาในประเทศจีน และยงัสร้างโครงการด้าน

การศึกษาให้เกิดข้ึน เช่น โครงการแลกเปล่ียน เป็นตน้ ทั้งน้ีจะเห็นไดว้่ามุ่งเนน้ไปท่ี

การพฒันาบุคลากรด้านการศึกษาเป็นหลักเพื่อให้เกิดการสร้างแม่พิมพ์ของชาติ 

นอกจากน้ียงัมีการให้เปล่าในเร่ืองของส่ือการเรียนการสอนโดยกระจายให้กับ

โรงเรียนต่างๆ สาํหรับวิธีการดา้นการศึกษาจึงสรุปไดว้า่เป็นการจดัทาํโครงการความ

ร่วมมือต่างๆ ระหวา่งกนัพร้อมทั้งการใหทุ้นเปล่าในดา้นต่างๆ  

ด้านรูปแบบจะพบว่าการใช้นโยบายอาํนาจละมุนของจีนต่อไทย มีหลาย

รูปแบบ เช่น รัฐบาลต่อรัฐบาล เช่น การเจริญความสัมพนัธ์ทางการทูตท่ีนาํไปสู่การ

เจรจาขอ้ตกลงการคา้ร่วมกนั หรือความร่วมมือในการแกไ้ขขอ้พิพาทระหวา่งทวิภาคี

หรือพหุภาคี เป็นต้น นอกจากน้ียงัมีความร่วมมือในระดับรัฐบาลต่อเอกชน เช่น 

รัฐบาลจีนกบัหน่วยงานหมาวิทยาลยั สมาคมการคา้ของไทยในการเจรจาด้านเพื่อ

สนับสนุนการแลกเปล่ียนขอ้มูลการคา้ และการแลกเปล่ียนด้านการศึกษา หรือใน

ระดบัรัฐบาลจีนต่อราชวงศไ์ทยท่ีมุ่งเนน้ดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวฒันธรรมและ

การศึกษาภาษาจีน ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การใชอ้าํนาจละมุนของจีนมีรูปแบบท่ีหลากหลาย

ข้ึนอยูก่บัระดบัความเก่ียวขอ้งของเร่ืองท่ีดาํเนินการ ถา้เป็นดา้นการทูตจะมุ่งเนน้ไปท่ี

รูปแบบรับบาลต่อรัฐบาล เป็นตน้ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

1. ผลการศึกษาพบว่านโยบายอาํนาจละมุนของจีนได้สนับสนุนให้เกิด

ประโยชน์ต่อประเทศไทยจาํนวนมาก ดงันั้นไทยควรมีการพิจารณาและเตรียมความ

พร้อมอย่างเต็มท่ีโดยควรมีหน่วยงานรับผิดชอบติดตามและประสานงานในเร่ือง

ดงักล่าวท่ีชดัเจนเพื่อนาํเอาประโยชน์ท่ีจะไดรั้บมาขยายและกระจายไปสู่ระดบัต่างๆ 

เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเจริญความสัมพนัธ์ร่วมกนั 

2. ไทยควรมีการขยายความร่วมมือในด้านอ่ืนๆ เพื่อเป็นการสนับสนุน

โอกาสใหจี้นพิจารณานโยบายอาํนาจละมุนในประเด็นอ่ืนๆ เพื่อสนบัสนุนการพฒันา

ของประเทศไทย เช่น ด้านการกีฬา เพื่อยกระดบัขีดความสามารถของนกักีฬาไทย 

ด้านสุขภาพเพื่อท่ีจะพฒันานวตักรรมทางการแพทยร่์วมกนั หรือด้านมนุษยธรรม

อ่ืนๆ เพื่อเตรียมพร้อมการทาํงานของภาครัฐและเอกชนในการรับมือปัญหาต่างๆ เช่น 

ภยัพิบติั เป็นตน้  

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาคร้ังต่อไปสามารถทาํการศึกษาเปรียบการใชอ้าํนาจละมุนของจีน

ต่อไทย กับประเทศอ่ืนๆ เช่น กลุ่มประเทศในอาเซียน เป็นต้นเพื่อท่ีจะทาํให้เกิด

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบท่ีจะใหผ้ลลพัธ์ท่ีน่าสนใจในการยกระดบัของการศึกษา 

 2. การศึกษาคร้ังต่อไปอาจทาํการศึกษาดว้ยกระบวนการวิจยัแบบอ่ืนๆ เช่น 

เทคนิคเดลฟาย ในการขอความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญเพื่อท่ีจะศึกษาถึงอนาคตของ

ผลลัพธ์หรือนโยบายท่ีจะเกิดข้ึนเพื่อให้ได้รับผลการศึกษาท่ีหลากหลายและเป็น

ประโยชน์ต่อไป  
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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  
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