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วัตถุประสงค์ของวารสาร

1. เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนนุให้คณาจารย์ นกัวชิาการ นกัศกึษา และผูส้นใจทัว่ไปได้เผยแพร่ผลงานวชิาการ 

งานวิจัย

2. เพ่ือเป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรยีนรู ้ข้อคิดเหน็ทางวชิาการในด้านเศรษฐศาสตร์การพฒันา ด้านเศรษฐศาสตร์

การเมือง ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์

พฤติกรรม ด้านเศรษฐมิติ ด้านเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐศาสตร์การ

ท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน และด้านการจัดการ (การบริหารและการจัดการ)

3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

4. เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

ประเภทของผลงานวิชาการที่จะรับตีพิมพ์

1. บทความวิชาการ (Academic Article)

2. บทความวิจัย (Research Article)

ขอบเขตของวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เผยแพร่บทความท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทความ

ที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ในหลายมิติและการพัฒนาสังคมและชุมชนและการ

จัดการ (การบรหิารและการจัดการ) ต้องน�าเสนอให้เห็นถงึการสร้างสรรค์องค์ความรูท้างวชิาการทีม่ปีระโยชน์และ

น่าสนใจ รวมถงึการน�าเสนอผลการวจิยัทีเ่ป็นปัจจบุนั เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวชิาการและวชิาชพี และบทความจะ

ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในสาขาที่บทความนั้นเกี่ยวข้องและสัมพันธ์

กัน โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของบทความที่จะเผยแพร่ในวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะต้อง

มีเนื้อหาครอบคลุมในด้าน ดังต่อไปนี้

- ด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา - ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง - ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร

- ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม - ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน  - ด้านเศรษฐมิติ



- ด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม - ด้านเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  - ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

- ด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว – ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน - ด้านการจัดการ (การบริหารและการ

          จัดการ)

ที่ปรึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา

รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย

รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กองบรรณาธิการ

Prof. Hung T. Nguen    New Maxico State University

ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ตันสุชาติ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารวี มณีจักร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล ยะมะกะ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เกียรติมานะโรจน์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ พัวรัตนอรุณกร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ ดร.อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก 

       วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ทรงคุณวุฒพิิจารณาบทความ

Prof. Hung T. Nguen    New Maxico State University

ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้



รองศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนียร บุญมาก   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ตันสุชาติ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ล�ายอง  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธุ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ธนิน เอื้อศิลป์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล ยะมะกะ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เกียรติมานะโรจน์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรญชนก เพชรานนท์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณิภา ลือชารัศมี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารวี มณีจักร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ แสงเลิศไสว  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรัตน์ กุศล    มหาวิทยาลัยแม่โจ้



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี ชัยวัฒน์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา พลับพลึง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศิลป์ กันธา   มหาวทิยาลยัราชฏัก�าแพงเพชร วทิยาเขตแม่สอด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ พัวรัตนอรุณกร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Asst. Prof. Jorge Fidel Barahona Caceres, Ph.D. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น�้าเพ็ชร วินิจฉัยกุล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ ดร.กันตพร ช่วงชิด    มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ ดร.กัญชลิกา คงย่อง    มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ ดร.เกวลิน สมบูรณ์    มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ ดร.พรรณิภา อนุรักษากรกุล   มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี    มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ ดร.รพี พงษ์พานิช    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์ ดร.ธีรธร ยูงทอง    มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ ดร.สมพร พูลพงษ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อาจารย์ ดร.อภิวัฒน์ อายุสุข    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์ ดร.อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก 

       วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ก�าหนดการออกวารสาร

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป วารสารฯ มีก�าหนดออกปีละ 2 ฉบับ 

คือ ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม

ออกแบบปก

นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ

เลขานุการ

ดร.วีร์ พวงเพิกศึก

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์
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โทรศัพท์: 081-421-4903
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บทความ ข้อความที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ

บรรณาธิการและกองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วย และไม่ถือเป็นความรับผิดชอบ

ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียนและวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนโดยตรงและเป็นลายลักษณ์อักษร



 
 

วารสารเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 1 จัดพิมพ์ทำขึ้นเพ่ือเปิดรับผลงาน

ทางวิชาการ ผลงานวิจัย ของอาจารย์ นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งจากนักวิชาการ  

ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทความที่

จะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่จะต้องมีคุณภาพทางวิชาการ มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ในด้าน

การสร้างองค์ความรู้ ซ่ึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

ในปัจจุบันแม้ว่าการระบาดของ COVID-19 จะเริ่มดีข้ึน เศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟ้ืนตัวและเดินหน้าต่อไป

ได้บ้าง แต่แนวโน้มการฟ้ืนตัว ยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ซึ่งรูปแบบการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจแบบ V, U, 

W, Swoosh และ L-Shape คือ รูปแบบที่นักวิเคราะห์และนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกมีการพูดถึงมากที่สุด เพ่ือ

ใช้อธิบายการฟื้นตัวหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม 5 รูปแบบการฟื้นตัวนี้ เป็นรูปแบบพ้ืนฐาน โดยการ

วิเคราะห์เศรษฐกิจยังมีตัวแปรอีกมาก และอาจจะมีรูปแบบการฟื้นตัวแบบอ่ืนเพิ่มเข้ามา อย่างในสหรัฐอเมริกา

เอง เริ่มมีการพูดถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจรอบนี้ว่าอาจจะเป็นแบบ K-Shape คือ หลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจจะ

มีบางกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเชิงบวก มีการฟ้ืนตัวและเด้งกลับมาได้เลย ขณะที่บางกลุ่มธุรกิจไม่ฟ้ืนตัว 

รวมถึงยังตกต่ำลง จึงแยกออกมาเป็นเหมือนตัว K อย่างชัดเจนดังนั้น ความน่าสนใจต่อไปก็คือ เศรษฐกิจจะ

ฟ้ืนตัวในลักษณะใด เราสามารถที่จะนำองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในการสร้าง

คุณประโยชน์เพ่ือที่จะสามารถแก้ไข วางแผน เกี่ยวกับการจัดการทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างไร ในแง่มุมไหน

บาง ซึ่งวารสารฉบับนี้หวังว่าจะเป็นแหล่งรวมความรู้และจินตนาการที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเป็น

แนวความคิดให้กับผู้ที่ต้องการต่อยอด สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือที่จะรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ต่อไปในอนาคต 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน  หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะใดในการ

ปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนกองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง 
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ของธนาคารกรุงไทย สาขาฮอด

An Analysis of Debt Default Probability of Bank Client: 

A Case Study of Teachers and Local Government Clients 

of Krung Thai Bank, Hod Branch

สุทธิพงษ์ ใหม่จันทร์แดง*

Sudtipong Maijundang*

บทคดัย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้ของลูกค้า

ธนาคาร โดยใช้แบบจ�าลองโพรบทิ ผลการศกึษาพบว่าปัจจยัทีส่่งผลต่อโอกาสในการผดินดัช�าระหนีอ้ย่างมนียัส�าคญั 

ทางสถติิประกอบไปด้วย 7 ปัจจยั ได้แก่ เพศ รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน รายจ่ายเฉลีย่ต่อเดอืน อตัราดอกเบ้ียของธนาคาร 

การบริการช�าระหนี้เงินกู้ วัตถุประสงค์ในการกู้ และหลักประกันเงินกู้ ซึ่งปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลให้ลูกค้าธนาคาร 

มีโอกาสผิดนัดช�าระหนี้มากขึ้น ได้แก่ ปัจจัยด้านรายจ่ายต่อเดือน และวัตถุประสงค์ในการกู้ ซึ่งพบว่าโดยส่วนใหญ่

การผิดนัดช�าระหนี้มักเกิดขึ้นกับการกู้เพื่อการอุปโภค - บริโภค ดังนั้นผลการศึกษาในครั้งนี้จึงได้สะท้อนให้เห็นว่า

ในการพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายใหม่ ธนาคารควรพิจารณาและให้ความส�าคัญกับ เพศ รายได้ต่อเดือน อัตรา

ดอกเบี้ยของธนาคาร บริการช�าระหนี้เงินกู้ หลักประกันเงินกู้ ของลูกค้าเป็นหลัก โดยเฉพาะด้านรายจ่ายต่อเดือน 

และวัตถุประสงค์ในการกู้ของลูกค้าอย่างละเอียดก่อนการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อโอกาสในการ

ผิดนัดช�าระหนี้ของลูกค้าธนาคาร

ค�าส�าคัญ: การผิดนัดช�าระหนี้, ธนาคารพาณิชย์, การให้สินเชื่อ, แบบจ�าลองโพรบิต, ข้าราชการ

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors affecting the probability of default of the bank  

customers using the Probit model. The results showed that seven factors could statistically affect 

debt default, namely gender, income, expenditure, loan interest rate, bank services, the objective 

of borrowing, and collateral loan. The critical factors that resulted in the bank's customers having 

a higher chance of defaulting on their debts were the monthly expenses and the purpose of the 

* คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ E-mail: sudtipong.maijundang@gmail.com
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loan, especially for consumption. Therefore, the results of this study reflect that when considering  

credit for new customers, banks should consider and pay attention to gender, income, loan 

interest rate loan, repayment service, collateral loan, especially the customer's expenses, and 

the borrowing objectives before credit approval. This is an essential factor affecting the chances 

of defaulting on the bank's customers.

Keywords: Technical Officience, Operation, Public-Hospital, Chiang Mai, Data Envelopment Analysis

ที่มาและความส�าคัญ

ในภาวะของเศรษฐกิจปัจจุบันแม้ว่ารายได้ของคนไทยเฉลี่ยเพิ่มข้ึนในทุกปี ค่าใช้จ่ายในการครองชีพก็ขยับ

ตัวสูงขึ้นเกือบทุกภูมิภาค สินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งเครื่องอ�านวยความสะดวกในชีวิตประจ�าวันต้องหาซ้ือได้

ด้วยเงิน และโดยธรรมชาติของมนุษย์ล้วนต้องการกินดีอยู่ดี มีส่ิงของเครื่องใช้ทัดเทียมผู้อื่น แต่ในความเป็นจริง

แล้วความเป็นอยู่ รายได้แต่ละครอบครัวย่อมแตกต่างกัน ปัจจัยเหล่านี้ล้วนท�าให้ไม่สามารถท่ีจะหาซ้ือของมา 

สนองความต้องการของตนได้ทันที ดังนั้นวิธีการที่จะบ�าบัดความต้องการที่จะได้สิ่งของเหล่านี้มาจึงจ�าเป็นต้องใช้

วิธีการผ่อนช�าระ เช่าซื้อ หรือกู้ยืม จึงเกิดธุรกิจเช่าซื้อและธุรกิจเงินกู้นอกระบบ ซึ่งธุรกิจเหล่านี้มักมีอัตราดอกเบี้ย

ที่สูง สร้างภาระหนี้สินแก่ประชาชนเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี โดยเฉพาะในกลุ่มอาชีพรับราชการ จากผลการส�ารวจของ

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2555 พบว่า ร้อยละ 83.2 ของครอบครัวของข้าราชการทุกประเภท และทุกระดับ

ต�าแหน่งเป็นผู้มีหนี้สินจ�านวนหนี้สินรวมกันทั้งสิ้น 323,593 ล้านบาท และมีจ�านวนหนี้สินเฉลี่ย 1,111,425 บาท

ต่อราย (ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556)

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบของ

สถาบันการเงินภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงการคลัง ซ่ึงได้เห็นถึงความส�าคัญของข้าราชการไทยจึงได้ออก

ผลิตภัณฑ์ทางด้านสินเชื่อให้กับข้าราชการและบุคลากรของรัฐ ธนาคารจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐให้สินเชื่อ 

เพ่ือเป็นสวสัดกิารส�าหรบัข้าราชการ ส�าหรบัหน่วยงานทีม่ข้ีอตกลงกบัธนาคาร ได้แก่ สนิเช่ืออเนกประสงค์เพือ่เป็น

สวัสดิการส�าหรับข้าราชการ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส�าหรับข้าราชการ และสินเชื่อสวัสดิการ

ส�าหรับข้าราชการบ�านาญ ซึ่งสินเชื่อดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสินเชื่อบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาภาระ

หนี ้ทีเ่พิม่สงูขึน้ของข้าราชการและบคุลากรของรฐั เพือ่ยกระดบัพฒันาคุณภาพชวีติให้กบัข้าราชการ และบคุลากร

ของรัฐ และลดปัญหาการเกิดหนี้นอกระบบให้ข้าราชการและบุคลากรของรัฐอีกด้วย โดยจากจ�านวนสาขาของ

ธนาคารกรุงไทยที่มีอยู่อย่างมากมายครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย งานวิจัยฉบับนี้ได้ให้ความสนใจธนาคาร

กรุงไทย สาขาฮอด ซึ่งเป็นสาขาที่เปิดด�าเนินการเมื่อปี 2557 เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการทางการเงินและ

บริการทางด้านสินเชื่อให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ อ�าเภอฮอด อ�าเภออมก๋อย อ�าเภอดอยเต่า และเขตอ�าเภอใกล้

เคียง การให้บริการด้านสินเชื่อ ในระยะแรกธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อสวัสดิการให้กับข้าราชการและบุคลากรของ

รัฐในเขตพื้นที่อ�าเภอฮอด อ�าเภออมก๋อย อ�าเภอดอยเต่า ซึ่งท�าให้การขยายตัวของสินเชื่อประเภทนี้มีสัดส่วนที่สูง

กว่าสินเชื่อประเภทอ่ืนๆ และมีอัตราการขยายตัวของสินเช่ือข้าราชการอย่างต่อเนื่อง คิดเป็น 164% เมื่อเทียบ

กับการขยายตัวของสินเชื่อข้าราชการในเขตพื้นที่อื่นๆ (ท่ีมา: รายงานผลการอนุมัติสินเช่ือของธนาคารกรุงไทย, 

2563) จากข้อมลูทางด้านสนิเช่ือของธนาคารกรุงไทย สาขาฮอด พบว่าลกูค้าสนิเชือ่ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ข้าราชการครู  
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ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 และข้าราชการองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอ�าเภอฮอด อ�าเภออมก๋อย และอ�าเภอดอยเต่า โดยมียอดอนุมัติสินเชื่อทั้งหมด 294,637,260 

บาท (ที่มา: ธนาคารกรุงไทย, 2563) ซึ่งมีจ�านวนภาระหนี้สูงกว่าข้าราชการหน่วยงานอื่น ในเขตพื้นที่อ�าเภอฮอด 

อ�าเภออมก๋อย และ อ�าเภอดอยเต่า คิดเป็น 55% ของพอร์ตสินเชื่อข้าราชการทั้งหมด โดยเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

สวัสดิการส�าหรับข้าราชการ คือ สินเชื่อเอนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการส�าหรับข้าราชการ คิดเป็น 66% สินเชื่อ

กรุงไทยธนวัฏ คิดเป็น 26% สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย คิดเป็น 7% และสินเชื่อส�าหรับข้าราชการบ�านาญ คิดเป็น 1%

แต่เนื่องด้วยสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ถึงแม้รายได้ของข้าราชการครู และข้าราชการองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจะมีอัตราเพิ่มขึ้นในทุกปี แต่ว่าอัตราค่าใช้จ่ายก็ขยับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ส่งผลกระทบให้ผู้กู้สินเชื่อ

สวัสดิการหลายรายไม่สามารถส่งคืนเงินกู้ได้ตามก�าหนด และก่อให้เกิดหนี้ค้างช�าระมีจ�านวนมาก และมีหนี้ค้าง

ช�าระเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับข้าราชการหน่วยงานอื่น (ซ่ึงนับตั้งแต่ลูกค้าที่ค้างช�าระตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป) 

เท่ากับ 3,245,000 บาท ในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 4,854,000 บาท ในปี 2562 โดยเป็นสินเชื่อเอนกประสงค์เพื่อ

เป็นสวัสดิการส�าหรับข้าราชการ เท่ากับ 2,275,295 บาท สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เท่ากับ 346,930 บาท สินเชื่อเพื่อ

ที่อยู่อาศัย เท่ากับ 1,789,120 บาท และสินเชื่อส�าหรับข้าราชการบ�านาญ เท่ากับ 442,665 บาท (ที่มา: ธนาคาร

กรุงไทย, 2563)

จากปัญหาดังกล่าว งานวิจัยฉบับนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสในการผิดนัด

ช�าระหน้ีของธนาคารกรงุไทย สาขาฮอด ของกลุม่ลกูค้าข้าราชการครแูละข้าราชการกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ธนาคารในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้ารายใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการค้างช�าระหนี้ของ

ลูกค้า หรือให้มีการค้างช�าระน้อยที่สุด นอกจากนี้ธนาคารยังสามารถน�าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์มาใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา รวมถึงการก�าหนดนโยบายและคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคาร

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และลดการเกิดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL : Non Performing Loan)

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหน้ีของลูกค้า

ธนาคารในกลุ่มข้าราชการครู และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทบทวนวรรณกรรม

การมหีน้ีค้างช�าระนัน้เป็นพฤติกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการบรโิภค กล่าวคอื ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมต้องการบรโิภค

มากแต่รายได้ไม่พอส�าหรบัการบรโิภค จึงท�าการขอสนิเช่ือจากสถาบันการเงนิเพือ่สนองต่อความต้องการท่ีจะบริโภค

เพ่ิมขึน้ท�าให้การออมของผูบ้รโิภคไม่เพยีงพอต่อการช�าระหนี ้จงึเกดิเป็นหนีค้้างช�าระได้ ซึง่จากทฤษฎรีายได้เปรยีบ

เทียบของ Duessenberry (1952) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการบริโภคของบุคคลมิได้ขึ้นอยู่กับรายได้ที่ตนเองได้รับ 

แต่หากขึ้นอยู่กับรายได้เปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านหรือครอบครัวที่เกี่ยวข้องหรือเปรียบเทียบกับความเป็นอยู่ของ

ตนในอดีต โดยเฉพาะช่วงที่เคยกินดีอยู่ดีมาก่อน ได้เน้นความส�าคัญของการเลียนแบบกันอันเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีมี

ต่อการตัดสินใจในการบริโภคและก่อให้เกิดการเอาอย่างกันในการบริโภค ทั้งที่ระดับรายได้ของผู้บริโภคแตกต่าง

กันและจากทฤษฎีของสมมติฐานรายได้ถาวรของ Friedman (1957) ได้เน้นความสัมพันธ์ระดับการบริโภคและ
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ระดับรายได้ถาวรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณากับการบริโภคหมวดสินค้าคงทนแล้ว การตัดสินใจบริโภคจะขึ้น

อยู่กับระดับรายได้ถาวรเป็นส�าคัญ

จากการศกึษางานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการผดินดัช�าระหนีธ้นาคารส่วนใหญ่พบว่า ม ี3 ปัจจยั

หลักทีส่�าคญั คอื ปัจจยัส่วนบคุคล ปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายใน ซึง่ผลการศกึษาส่วนใหญ่บอกได้แค่เพยีงปัจจยั

ที่ส่งผลต่อการผิดนัดช�าระหนี้ของกลุ่มลูกค้าโดยรวมเท่านั้น แต่ไม่สามารถทราบถึงพฤติกรรมการก่อหนี้ของลูกค้า

ว่า ลูกค้ามีพฤติกรรมการก่อหนี้อย่างไร และงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษากลุ่มลูกค้าโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจง

กลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น จรูญรัตน์ ตระการศิรินนท์ (2540) ได้ศึกษาปัจจัยที่ท�าให้เกิดปัญหาการช�าระหนี้

ของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบเนื่องจากปัญหาภาวะ

เศรษฐกิจ  ซบเซาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล การเกิดภัยธรรมชาติ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ไม่

เอือ้อ�านวยต่อการผลติจงึส่งผลให้เกดิหนีค้้างช�าระมาก ส�าหรบัปัจจยัภายในเกดิจากอตัราดอกเบีย้ทีเ่พิม่สงูขึน้ การ

จ�ากัดการให้สินเชื่อบางประเภท และเงื่อนไขการช�าระหนี้สูง ส่วนปัจจัยที่เกิดจากตัวลูกหนี้เอง คือ ส่วนมากมีการ

ลงทุนเกิดก�าลังความสามารถท�าให้ต้นทุนท่ีสูง ธุรกิจขาดสภาพคล่อง ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและ

ท�าการค้าเกินตัว เป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้เกิดหนี้ค้างช�าระ ขณะที่ศรีวาลัย นิราช (2551) ได้ศึกษาปัจจัยของการค้าง

ช�าระหนี้เงินกู้ของลูกค้าธนาคารของรัฐในจังหวัดล�าพูน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อการค้างช�า

ระหน้ีลกูค้าของธนาคารของรฐัในจงัหวดัล�าพนูมากทีส่ดุ มสีาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกจิ และค่านยิมและเทคโนโลยี 

ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการค้างช�าระหนี้มากที่สุดมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ส่วนปัจจัยที่

เกิดจากตัวผู้กู้เองที่มีอิทธิพลต่อการค้างช�าระหนี้มากที่สุดนั้นมีสาเหตุมาจากรายได้หลัก และรายได้รองลดลงและ

การน�าเงินหมุนเวียนไปลงทุน ส่วนสุภาพร ธรรมรัชสุนทร (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดหนี้ท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได้ของลูกหนี้สินเชื่อบัวหลวงศูนย์สินเช่ืออุปโภคบริโภค ธนาคารกรุงเทพ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย

ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส 

การศึกษา อาชีพ วงเงินกู้ สัดส่วนภาระหนี้ต่อวงเงินกู้ จ�านวนผู้กู้ ราคาประเมินหลักประกันและสัดส่วนภาระหนี้

ต่อราคาประเมินหลักประกัน ส่วนผลการศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยต่างๆ ที่ท�าให้เกิดหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ โดยใช้สมการถดถอยแบบ Binary Logistic Regression ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าปัจจัยที่มี

ระดับความส�าคัญในการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ จ�านวนผู้กู้และสัดส่วนภาระหนี้

ต่อราคาประเมินหลักประกัน

กาญจนา ไฝ่ศรี (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อหนี้ค้างช�าระสินเชื่อสวัสดิการของธนาคารออมสิน สาขา

เชียงแสน ผลการศึกษา พบว่าตัวแปร อาชีพรับราชการ รายจ่ายของลูกหนี้ต่อเดือน และวงเงินกู้เพิ่มโอกาสความ

น่าจะเป็นท่ีมีผลต่อหนี้ค้างช�าระ และตัวแปรสัดส่วนภาระหนี้คงเหลือต่อวงเงินกู้ สถานภาพสมรสและรายได้ของ

ลูกหน้ีลดโอกาสความน่าจะเป็นที่มีผลต่อหนี้ค้างช�าระอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 90% ส่วน 

วรณัฏฐกานต์ นุชพุ่ม (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการช�าระหนี้บัตรเครดิตเต็มจ�านวน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต และระดับความเข้าใจ

ทางการเงิน โดยการเก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามจ�านวน 400 ตัวอย่าง ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้

บตัรเครดติเตม็จ�านวน มจี�านวน 207 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมกีารช�าระเตม็จ�านวนมากกว่าเพศชาย 1.098 เท่า

ของเพศชาย ซึ่งสอดคล้างกับงานวิจัยของ ตะวัน ทิพย์พรหมมา (2547) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหนี้

ค้างช�าระบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงในเขตอ�าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าลูกหนี้ค้างช�าระส่วน

ใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
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นภดล อังคณาวิศัลย์ และบุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ (2562) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจ�านวนเงินคงค้างช�าระ

หนี้เงินกู้เชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าที่ขอประนอมหนี้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า 1) อายุ 

จ�านวนสมาชิกในครอบครัว รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน รายได้สุทธิต่อเดือน อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ 

(DSCR) จ�านวนเงินที่ต้องผ่อนช�าระในแต่ละงวด มูลค่าหลักประกันท่ีใช้ขอสินเช่ือและมูลเหตุท่ีเกิดจากตัวลูกหนี้

ด้านรายได้ที่ลดลงมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับจ�านวนหนี้คงค้างเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยทั้ง 8 ปัจจัยสามารถอธิบายความผันแปรของจ�านวนหนี้คงค้างเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้ 

69.0% และ 2) อายุ จ�านวนสมาชิกในครอบครัว อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ (DSCR) จ�านวนเงินที่ต้อง

ผ่อนช�าระในแต่ละงวด มูลเหตุที่เกิดจากตัวลูกหนี้ด้านการเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และตัวแปรดัมมี่แสดงอิทธิพล

ของภูมิภาคของหลักประกันในกรุงเทพและปริมณฑลมีความ สัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับสัดส่วนของจ�านวนหนี้คงค้าง

ต่อยอดหนี้ทั้งหมดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยทั้ง 6 ปัจจัยสามารถอธิบายความผันแปรของจ�านวน

หนี้คงค้างเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้ 64.7%

ดังน้ันการศึกษาของผู้วิจัยในครั้งนี้จึงได้ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้ของ

ลูกค้าชัน้ผิดนัดช�าระหนี ้โดยได้เจาะจงลกูค้ากลุม่ทีเ่ป็นข้าราชการครแูละข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซ่ึง

ถือว่าลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มข้าราชการที่มีอัตราการก่อหนี้สูงและมีอัตราการผิดนัดช�าระหนี้ในอัตราที่เพิ่มสูง

ขึน้ โดยได้ก�าหนดกรอบแนวคดิในการวเิคราะห์ความน่าจะเป็นของการผดินดัช�าระหนีธ้นาคารของลูกค้าช้ันผดินดั

ช�าระหน้ี กรณศีกึษา ลกูค้าข้าราชการครแูละข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ของธนาคารกรงุไทย สาขาฮอด 

โดยวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้ธนาคาร คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านธนาคาร 

และปัจจัยด้านหนี้สิน ว่าปัจจัยดังกล่าวมีโอกาสที่จะเกิดการผิดนัดช�าระหนี้หรือไม่ อีกทั้งผู้วิจัยยังได้วิเคราะห์และ

เปรียบเทียบถึงพฤติกรรมการก่อหนี้ของลูกค้าคือ พฤติกรรมการก่อหนี้ของลูกค้าชั้นดีและลูกค้าชั้นผิดนัดช�าระ

หนี้ โดยการวิเคราะห์และเปรียบเทียบจากปัจจัยด้านหนี้สิน ได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์สินเชื่อ วัตถุประสงค์ในการ

กู้ วงเงินกู้ หลักประกันเงินกู้ จ�านวนเงินผ่อนช�าระและภาระหนี้จากสถาบันการเงินอื่น

ระเบียบวิธีวิจัย

1. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความน่าจะเป็นของการผิดนัดช�าระหนี้ของลูกค้าธนาคาร ในกลุ่มข้าราชการ

ครูและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของธนาคารกรุงไทย สาขาฮอด โดยใช้ข้อมูลในการวิจัยเป็นข้อมูล

ปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม โดยผู้ตอบแบบสอบถามคือลูกค้าข้าราชการครูและ

ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีม่สีนิเชือ่สวัสดกิารข้าราชการของธนาคารกรงุไทย สาขาฮอด ได้แก่ สนิเชือ่

อเนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการส�าหรับช้าราชการ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส�าหรับข้าราชการ 

และสินเชื่อสวัสดิการส�าหรับข้าราชการบ�านาญ ทั้งหมดจ�านวน 195 ราย ซ่ึงเป็นจ�านวนท่ีค�านวณได้มาจากสูตร

ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) เมื่อขนาดประชากรซึ่งคือลูกค้าทั้งหมดของธนาคารที่อยู่ในกลุ่มลูกค้าข้าราชการ

ครูและข้าราชการปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน 380 ราย (ข้อมูล ณ พ.ศ. 2563) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

2. วิธีการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความน่าจะเป็นของการผิดนัดช�าระหนี้ของลูกค้าธนาคาร ในกลุ่มข้าราชการ

ครู และข้าราชการปกครองส่วนท้องถิน่ โดยในการวเิคราะห์จะเลอืกใช้สถิตเิชิงพรรณนาในการอธบิายลกัษณะท่ัวไป



วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 256418

ของข้อมูล จากนั้นจะท�าการวิเคราะห์โอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้โดยใช้แบบจ�าลอง  Binary choice model ซึ่ง

เป็นแบบจ�าลองทีส่ามารถอธบิายพฤตกิรรมของตวัแปรตามทีม่ลีกัษณะเป็นข้อมลูเชงิคณุภาพสองทางเลอืก โดยใน

การวเิคราะห์จะใช้ทัง้แบบจ�าลองโพรบทิ (Probit model) และแบบจ�าลองโลจติ (Logit model) จากนัน้จะท�าการ

เลือกแบบจ�าลองที่มีความเหมาะสมมากที่สุดโดยพิจารณาจากค่า AIC (The Akaike information criterion) ที่มี

ค่าต�่าที่สุด และน�าผลการประมาณไปท�าการวิเคราะห์ในทางเศรษฐศาสตร์ต่อไป

ขั้นตอนการศึกษา สามารถอธิบายโดยดังนี้

1. การใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อแสดงลักษณะพื้นฐานของข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ได้ อันได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต�่าสุด เป็นต้น โดยได้ก�าหนดตัวแปรที่ใช้ในการอธิบายลักษณะพื้นฐาน ได้แก่ เพศ 

อาย ุระดบัการศกึษา ต�าแหน่งงาน สถานภาพ จ�านวนบคุคลทีอ่ยูใ่นอปุการะ รายได้ต่อเดอืน รายจ่ายต่อเดอืน อตัรา

ดอกเบี้ยของธนาคารที่ลูกค้าได้รับ การติดตามการช�าระหนี้ของธนาคาร การบริหารช�าระเงินกู้ การก�าหนดเงื่อนไข

การผ่อนช�าระ ประเภทผลติภณัฑ์สนิเชือ่ วตัถปุระสงค์ในการกู ้วงเงนิกู ้หลกัประกนัการกูเ้งนิ จ�านวนเงนิผ่อนช�าระ 

และภาระหนี้จากสถาบันการเงินอื่น

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้ธนาคารของลูกค้า โดยใช้ 

Binary Choice model ได้แก่แบบจ�าลองโพรบิท (Probit Model) และแบบจ�าลองโลจิต (Logit model) เพื่อ

วิเคราะห์หาปัจจยัทีม่ผีลต่อโอกาสการผดินดัช�าระหนีธ้นาคารของลกูค้า โดยแบบจ�าลองจะประกอบไปด้วยตวัแปร

ตามทีม่ค่ีาทีเ่ป็นไปได้ 2 ทาง และเป็นแบบจ�าลองทีใ่ช้ส�าหรบัการประมาณค่าความน่าจะเป็นของการเกดิเหตกุารณ์

หนึ่ง โดยสมมติให้ความน่าจะเป็นดังกล่าวเท่ากับความถี่สะสมของการแจกแจงแบบปกติ (Normal Cumulative 

Distribution Function: CDF) ส�าหรับแบบจ�าลองโพรบิต และความถี่สะสมของการแจกแจงแบบโลจิสติกส์  

(Logistic Cumulative Distribution) ส�าหรับแบบจ�าลองแบบโลจิท ดังนั้นความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์

ที่สนใจสามารถเขียนได้ดังสมการ ต่อไปนี้

( ) ( ) ( )
'

Pr 1 '
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ob y t dt x
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โดยที่ Ψ  คือ Standard Normal Distribution Function ส�าหรับแบบจ�าลองโพรบิต และ Logistic 

function ส�าหรับแบบจ�าลองโลจิท และ φ  คือ Probability Density Function

ดังนั้นการทดสอบเพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้ธนาคารของลูกค้าธนาคาร 

สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการได้ ดังนี้
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Y* หมายถึง การผิดนัดช�าระหนี้สินเชื่อสวัสดิการข้าราชการของธนาคารกรุงไทย สาขาฮอด โดย Y* = 1 

แสดงว่า ผิดนัดช�าระหนี้ และ 0 แสดงว่า ไม่มีการผิดนัดช�าระหนี้

X
1
 หมายถึง เพศ โดยที่ X

1
 = 1 เมื่อเป็นเพศชาย และ 0 เมื่อเป็นเพศ หญิง
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X
2
 หมายถึง อายุ (ปี)

X
3
 หมายถงึ ระดบัการศกึษา โดยที ่X

3
 = 1 เมือ่ระดบัการศกึษาต�า่กว่าระดบัปรญิญาโท (ระดบัต�า่กว่าปรญิญาตรี  

ระดับปริญญาตรี) และ 0 เมื่อระดับปริญญาโทขึ้นไป (ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก)

X
4
 หมายถึง ต�าแหน่งงาน ได้แก่ ระดับปฏิบัติการ ระดับกลางและระดับสูง โดยที่ X

41
 = 1 เมื่อมีระดับ

ต�าแหน่งงานอยู่ในระดับปฏิบัติการ และ 0 เมื่ออยู่ในระดับต�าแหน่งงานอื่นๆ

X
5
 หมายถึง สถานภาพ ได้แก่ สถานภาพโสด สถานภาพสมรส สถานภาพหย่า และสถานภาพหม้าย โดยที่

X
51
 = 1 เมื่ออยู่ในสถานโสด และ 0 เมื่ออยู่ในสถานภาพอื่นๆ

X
52
 = 1 เมื่ออยู่ในสถานภาพสมรส และ 0 เมื่ออยู่ในสถานภาพอื่นๆ

X
6
 หมายถึง จ�านวนบุคคลที่อยู่ในอุปการะ (คน)

X
7
 หมายถึง รายได้ต่อเดือน (บาท)

X
8
 หมายถึง รายจ่ายต่อเดือน (บาท)

X
9
 หมายถึง อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร (เปอร์เซ็นต์ต่อปี) โดยถูกก�าหนดให้เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ ได้แก่ 

อัตราดอกเบี้ยต�่ากว่า 3% อัตราดอกเบี้ย 3.01%-4% อัตราดอกเบี้ย 4.01%-5% และอัตราดอกเบี้ย 5% ขึ้นไป 

การวัดค่าจึงต้องอาศัยตัวแปรหุ่น โดยที่

X
91
 = 1 เมื่ออัตราดอกเบี้ยต�่ากว่า 3% และ 0 เมื่ออัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับอื่นๆ

X
92
 = 1 เมื่ออัตราดอกเบี้ย 3.01%-4% และ 0 เมื่ออัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับอื่นๆ

X
93
 = 1 เมื่ออัตราดอกเบี้ย 4.01-5% และ 0 เมื่ออัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับอื่นๆ

X
10
 หมายถึง การติดตามการช�าระหนี้ของธนาคาร ก�าหนดให้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ มีการติดตามอย่าง

สม�่าเสมอ มีการติดตามเป็นบางครั้ง และไม่มีการติดตามเลย โดยที่ X
10
 = 1 เมื่อมีการติดตามอย่างสม�่าเสมอ หรือ

มีการติดตามเป็นบางครั้ง และ 0 เมื่อไม่มีการติดตามเลย

X
11
 หมายถึง การบริการช�าระเงินกู้ ได้แก่ บริการหักช�าระโดยผ่านหน่วยงาน บริการหักช�าระโดยผ่านบัญชี

ลูกค้า และบริการช�าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยที่ X
11
 = 1 เมื่อลูกค้ารับบริการหักช�าระโดยผ่านหน่วยงาน หรือ

บรกิารหักช�าระโดยผ่านบัญชลีกูค้า และ 0 เมือ่ลกูค้ารับบรกิารผ่านทางช่องทางอ่ืนๆ เช่น ช�าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

X
12
 หมายถึง การก�าหนดเงื่อนไขการผ่อนช�าระ ได้แก่ การผ่อนช�าระท้ังต้นและดอกเบ้ีย การผ่อนช�าระ

เฉพาะดอกเบี้ย โดยที่ X
12
 = 1 เมื่อมีการผ่อนช�าระทั้งต้นและดอกเบี้ย และ 0 เมื่อมีการผ่อนช�าระเฉพาะดอกเบี้ย

X
13
 หมายถึง ประเภทผลิตภัณฑ์สินเชื่อ โดยมีประเภทผลิตภัณฑ์มี 4 ประเภท คือ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สิน

เชื่อเอนกประสงค์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบ�านาญฯ โดยที่ 

X
131

 = 1 เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนวัฏ และ 0 เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทอื่นๆ

X
132

 = 1 เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเอนกประสงค์ และ 0 เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทอื่นๆ

X
133

 = 1 เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และ 0 เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทอื่นๆ

X
14
 หมายถึง วัตถุประสงค์ของลูกค้าในการกู้สินเชื่อกับธนาคาร ได้แก่ เพื่ออุปโภค-บริโภค เพื่อช�าระหนี้กับ

สถาบันการเงินอื่น หรือช�าระบัตรเครดิต และเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย หรือ ซื้อที่อยู่อาศัย โดยที่

X
141

 = 1 เมื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภค-บริโภค และ 0 เมื่อมีวัตถุประสงค์อื่นๆ

X
142

 = 1 เมื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช�าระหนี้กับสถาบันการเงินอื่นหรือช�าระบัตรเครดิต และ 0 เมื่อมีวัตถุ

ประสงค์อื่นๆ
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X
15
 หมายถึง วงเงินกู้ (บาท)

X
16
 หมายถงึ หลกัประกนัเงนิกู้ ซึง่ได้ก�าหนดเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ทีด่นิเปล่า ทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้าง บคุคล

ค�้าประกัน และค�้าประกันตนเอง โดยที่

X
161

 = 1 เมื่อใช้หลักประกันเป็นที่ดินเปล่า และ 0 เมื่อใช้หลักประกันประเภทอื่นๆ

X
162

 = 1 เมื่อใช้หลักประกันเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และ 0 เมื่อใช้หลักประกันประเภทอื่นๆ

X
163

 = 1 เมื่อใช้หลักประกันเป็นบุคคลค�้าประกัน และ 0 เมื่อใช้หลักประกันประเภทอื่นๆ

X
17
 หมายถึง จ�านวนเงินผ่อนช�าระ (บาท)

X
18
 หมายถึง ภาระหนี้จากสถาบันการเงินอื่น โดยถูกก�าหนดให้เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ ได้แก่ ไม่มีภาระหนี้ 

ภาระหนี้ต�่ากว่า 100,000 บาท ภาระหนี้ 100,001 - 500,000 บาท ภาระหนี้ 500,001 - 1,000,000 บาท และ 

ภาระหนี้ 1,000,001 บาทขึ้นไป การวัดค่าจึงต้องอาศัยตัวแปรหุ่น X18 = 1 ไม่มีภาระหนี้ - 500,000 บาท และ 

0 หมายถึงมีภาระหนี้ 500,001 บาท ขึ้นไป

ผลการศึกษา

1. ลักษณะทั่วไปของข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง

ในส่วนน้ีจะใช้การวเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติิเชงิพรรณนา เพือ่อธบิายลกัษณะทัว่ไปของข้อมลูทีเ่กบ็รวบรวมได้  

ซึ่งพบว่าลูกค้าที่มีสินเชื่อสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย สาขาฮอด จ�านวน 195 ราย สามารถจ�าแนกออกได้เป็น 

2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าที่ผิดนัดช�าระหนี้และกลุ่มลูกค้าที่ไม่ผิดนัดช�าระหนี้ โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มลูกค้าที่ผิดนัด

ช�าระหนี้โดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่

อยู่ในต�าแหน่งงานระดับปฏิบัติงาน (ตั้งแต่ C1 - C7) และมีสถานะภาพสมรส มีจ�านวนบุคคลที่อยู่ในอุปการะเลี้ยง

ดูอยู่ระหว่าง 2 - 3 คน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท มีรายจ่ายต่อเดือนระหว่าง 

25,001 - 35,000 บาท และส่วนสินเชื่อที่ลูกค้าเลือกกู้ เป็นสินเชื่อประเภทสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ มีวัตถุประสงค์ใน

การกู้ เพื่อการอุปโภค - บริโภค วงเงินกู้ของลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 23,000 - 500,000 บาท โดยใช้ตัวเองเป็น

หลักประกันการกู้เงิน (ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินเดือนตั้ง 25,000 บาท ขึ้นไป ยกเว้นหลักทรัพย์ค�้าประกัน และบุคคล

ค�้าประกัน) และมีจ�านวนเงินผ่อนช�าระต่อเดือนอยู่ระหว่าง 0 - 5,000 บาท ส่วนภาระหนี้จากสถาบันการเงินอื่นอยู่

ระหว่าง 500,0001 - 1,000,000 บาท ส่วนด้านอตัราดอกเบีย้เงินกูข้องธนาคารทีล่กูค้าได้รบัซึง่ได้รับอตัราดอกเบีย้

มากกว่า 5% ขึน้ไป เป็นลกูค้าทีไ่ด้รบัการติดตามการช�าระหนีข้องธนาคารเป็นบางครัง้ (ลกูค้าได้รบัการตดิตามการ

ช�าระหนี้จากธนาคารสัปดาห์ละ 2 ครั้ง) ซึ่งลูกค้ารับบริการหักช�าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและส่วนใหญ่ลูกค้า

ที่มีการผ่อนช�าระเฉพาะดอกเบี้ย

ส�าหรับลูกค้าที่ไม่ผิดนัดช�าระหนี้ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี มีระดับการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่อยู่ในต�าแหน่งงานระดับปฏิบัติงาน (ตั้งแต่ C1 - C7) และมีสถานะภาพสมรส มีจ�านวน

บุคคลที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูอยู่ระหว่าง 2-3 คน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท  

มีรายจ่ายต่อเดือนระหว่าง 5,000 - 15,000 บาท และส่วนสินเชื่อของลูกค้าที่เลือกกู้ เป็นสินเชื่อประเภท สินเชื่อ

เอนกประสงค์ มวีตัถปุระสงค์ในการกูเ้พือ่การอปุโภค- บรโิภค วงเงนิกูข้องลกูค้าอยูร่ะหว่าง 500,001 - 1,000,000 

บาท และ 1,000,001 - 1,500,000 บาท โดยมีหลักประกันเงินกู้เป็นบุคคลค�้าประกัน และมีจ�านวนเงินผ่อนช�าระ

ต่อเดือน อยู่ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท ส่วนภาระหนี้จากสถาบันการเงินอื่น ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่มีภาระหนี้จาก
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สถานบันการเงินอื่น ส่วนด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารที่ลูกค้าได้รับ ส่วนใหญ่ได้รับอัตราดอกเบี้ยระหว่าง 

3.01% - 4% เป็นลูกค้า ที่ได้รับการติดตามการช�าระหนี้ของธนาคารสม�่าเสมอ ซึ่งลูกค้ารับบริการหักช�าระเงินผ่าน

หน่วยงานและส่วนใหญ่ลูกค้าที่มีการผ่อนช�าระเงินทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

2. ผลการประมาณจากแบบจ�าลอง

ในส่วนนี้จะน�าเสนอผลการประมาณแบบจ�าลองโพรบิตและแบบจ�าลองโลจิท ด้วยเทคนิควิธีการประมาณ

แบบ Maximum Likelihood Estimate (MLE) และเมื่อท�าการเปรียบเทียบผลการที่ได้จากแบบจ�าลองโพรบิต

และแบบจ�าลองโลจิต พบว่าแบบจ�าลองโพรบิทมีความเหมาะสมและสามารถอธิบายข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานี้ได้

ถูกต้องมากกว่าแบบจ�าลองโลจิต เนื่องจากมีค่า AIC ของแบบจ�าลองโพรบิทมีค่าต�่ากว่าค่า AIC ของแบบจ�าลองโล

จิต ซึ่งได้แสดงค่า AIC ไว้ในส่วนท้ายของตารางที่ 1 ดังนั้นในการวิเคราะห์ผลการศึกษาจึงเลือกใช้ผลที่ได้จากแบบ

จ�าลองโพรบิท ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1

ผลการประมาณค่าจากแบบจ�าลองโพรบิท

Variable
Maximum Likelihood Estimates

Coefficient Standard 
Error Z P-value

ค่าคงที่ 60.664 1331.011 0.05 0.964

เพศa (X
1
) ชาย = 1 10.805* 5.725 1.89 0.059

อายุ (X
2
) -0.150 0.134 -1.12 0.264

ระดับการศึกษาa (X
3
) ต�่ากว่าปริญญาโท = 1 -4.443 4.331 -1.03 0.305

ต�าแหน่งงานa (X
41
) ระดับปฏบิติัการ = 1 13.515 9.387 1.44 0.150

ต�าแหน่งงานa (X
42
) ระดับกลาง = 1 17.089 10.589 1.61 0.107

สถานภาพa (X
51
) โสด = 1 13.307* 7.128 1.87 0.062

สถานภาพa (X
52
) สมรส = 1 6.423 4.330 1.48 0.138

จ�านวนบุคคลที่อุปการะb (X
6
) 0.355 0.646 0.55 0.582

รายได้ต่อเดือน (X
7
) -0.003* 0.002 -1.87 0.062

รายจ่ายต่อเดือน (X
8
) 0.003* 0.002 1.91 0.057

อัตราดอกเบี้ยของธนาคารa (X
91
) ไม่เกิน 3% = 1 -19.033* 10.068 -1.89 0.059

อตัราดอกเบีย้ของธนาคารa (X
92
) 3.01% - 4% = 1 -9.902* 5.915 -1.67 0.094

อตัราดอกเบีย้ของธนาคารa (X
93
) 4.01% - 5% = 1 0.625 1.912 0.33 0.744
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Variable
Maximum Likelihood Estimates

Coefficient Standard 
Error Z P-value

การติดตามการช�าระหนี้ของธนาคารa (X
10
)

สม�่าเสมอและบางครั้ง = 1
3.889 2.985 1.30 0.193

บริการช�าระเงินกู้a (X
11
)

บริการหักช�าระผ่านหน่วยงานหรือ
หักช�าระผ่านบัญชีลูกค้า = 1

-24.797* 13.160 -1.88 0.060

การก�าหนดเงื่อนไข การผ่อนช�าระทั้งต้น และ
การผ่อนช�าระa (X

12
) ดอกเบี้ย = 1

-24.797* 13.160 -1.88 0.060

การก�าหนดเงื่อนไข การผ่อนช�าระทั้งต้น และ
การผ่อนช�าระa (X

12
) ดอกเบี้ย = 1

-45.229 582.509 -0.08 0.938

ประเภทผลิตภัณฑ์สินเชื่อa (X
131

) สินเชื่อธนวัฏ = 1 -54.614 1330.966 -0.04 0.967

ประเภทผลติภัณฑ์สนิเช่ือa (X
132

) สนิเชือ่เอนกประสงค์ = 1 -18.158 1196.720 -0.02 0.988

ประเภทผลติภัณฑ์สินเช่ือa (X
133

) สนิเชือ่เพ่ือทีอ่ยูอ่าศยั = 1 2.413 1196.714 0.00 0.998

วตัถปุระสงค์ในการกู้a (X
141

) เพ่ืออปุโภค-บริโภค = 1 14.019* 7.679 1.83 0.068

วัตถุประสงค์ในการกู้a (X
142

)
เพื่อช�าระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น 

หรือช�าระบัตรเครดิต = 1

9.999* 5.679 1.76 0.078

วงเงินกู้ (X
15
) -0.000003 0.000003 -1.24 0.214

หลักประกันเงินกู
a้
 (X

161
) ที่ดินเปล่า = 1 5.026 4.900 1.03 0.305

หลักประกนัเงินกู้a (X
162

) ทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้าง = 1 -0.959 1.993 -0.48 0.630      

หลักประกันเงินกู้a (X
163

) บุคคลค�้าประกัน = 1 -6.750* 4.026 -1.68 0.094

จ�านวนเงินผ่อนช�าระ (X
17
) 0.0004* 0.000 1.79 0.074

ภาระหนี้จากสถาบันการเงินอื่นa (X
18
)

ไม่ภาระหนี้ - 500,000 บาท = 1
4.132 2.806 1.47 0.141

AIC ของแบบจ�าลองเท่ากับ 62.264

ที่มา : จากการค�านวณ

หมายเหตุ : AIC ของแบบจ�าลองโลจิทเท่ากับ 63.571

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1    a หมายถึง ตัวแปรหุ่น
b หมายถึง ตัวแปรที่มีลักษณะข้อมูลเป็นมาตรเรียงอันดับ
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จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศ 

สถานภาพ คือ สถานภาพโสด รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร คือ ไม่เกิน 3% และ 

4.01% - 5% บริการช�าระเงินกู้ คือ บริการหักช�าระผ่านหน่วยงานและหักช�าระผ่านบัญชีลูกค้า วัตถุประสงค์ใน

การกู้ คือ เพื่ออุปโภค-บริโภค และ เพื่อช�าระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น หรือช�าระบัตรเครดิต หลักประกันเงินกู้ คือ 

บคุคลค�า้ประกนั จ�านวนเงนิผ่อนช�าระ ซึง่ผลการประมาณจะถูกน�าไปค�านวณหาค่า Marginal effects ต่อไปเพือ่ให้

สามารถวเิคราะห์ขนาดของผลกระทบได้ โดยผลการค�านวณค่า Marginal effects สามารถแสดงได้ดงัตารางที ่2 ดงันี้

ตารางที่ 2

ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ โดยวิธี Marginal effects

Variable

Marginal effect

Standard 
Error

Z P-value

เพศa (X
1
) ชาย = 1 0.314** 0.133 2.36 0.018

สถานภาพa (X
51
) โสด = 1 0.249 0.168 1.48 0.138

รายได้ต่อเดือน (X
7
) -0.0001*** 0.00002 -6.27 0.000

รายจ่ายต่อเดือน (X
8
) 0.0001*** 0.00002 6.57 0.000

อัตราดอกเบี้ยของธนาคารa (X
91
) ไม่เกิน 3% = 1 -0.333*** 0.094 -3.53 0.000

อตัราดอกเบีย้ของธนาคารa (X
92
) 3.01% - 4% = 1 -0.328*** 0.098 -3.36 0.001

บริการช�าระเงินกู้a (X
11
) บริการหักช�าระผ่านหน่วยงาน

หรือหักช�าระผ่านบัญชีลูกค้า = 1
-0.673*** 0.186 -3.61 0.000

วัตถปุระสงค์ในการกู้a (X
141

) เพือ่อปุโภค-บรโิภค = 1 0.285* 0.158 1.81 0.071

วัตถุประสงค์ในการกู้a (X
142

)    เพื่อช�าระหนี้กับสถาบัน
การเงินอื่น หรือช�าระบัตรเครดิต = 1

0.101 0.247 0.41 0.683

หลักประกันเงินกู้a (X
163

) บุคคลค�้าประกัน = 1 -0.520*** 0.125 -4.24 0.000

จ�านวนเงินผ่อนช�าระ (X
17
) 0.00001 0.00001 1.62 0.106

ที่มา : จากการค�านวณ

หมายเหตุ: *** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1   a หมายถึง ตัวแปรหุ่น

จากการใช้เทคนิคการวิเคราะห์โดย Marginal effect เพื่อศึกษาโอกาสความน่าจะเป็น (Probability) ของ

ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้ธนาคารของลูกค้าชั้นผิดนัดช�าระหนี้ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสใน

dy
dx
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การผดินดัช�าระหนีเ้พิม่ขึน้ ได้แก่ ได้แก่ ปัจจยัด้านเพศ (X
1
) โดยการศกึษาก�าหนดให้ลกูค้าเป็นเพศชาย มค่ีาตวัแปร

หุ่น เท่ากับ 1 ส่วนลูกค้าที่เป็นเพศหญิง เท่ากับ 0 จากค่า Marginal effect ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.314 มี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 สามารถอธิบายได้ว่า หากลูกค้าเป็นเพศชายโอกาสที่จะผิดนัด

ช�าระหนี้เพิ่มขึ้น 31.1% เมื่อเทียบกับเพศหญิง ซึ่งจากผลการศึกษานี้อาจสะท้อนได้ว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นเพศหญิงมี

การบริหารจัดการเรื่องภาระหนี้สิน เช่น การช�าระหนี้ การตระหนักถึงภาระหนี้ของตนเอง เป็นต้น ได้ดีมากกว่า

เพศชาย รวมถงึพฤตกิรรมการช�าระหนีท้ีจ่ะช�าระได้เตม็จ�านวนงวดมากกว่าเพศชาย จงึสอดคล้องกบังานวจิยัของ ว

รณฏัฐกานต์ นุชพุม่ (2557) ทีไ่ด้ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการช�าระหนีบ้ตัรเครดติ ธนาคารพาณชิย์ไทย

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าพฤติกรรมการช�าระหนีข้องเพศหญงิมโีอกาสการช�าระหนีเ้ตม็จ�านวนมากกว่าเพศชาย

ต่อมาเป็นปัจจัยด้านรายจ่ายต่อเดือน (X
8
) พบว่าค่า Marginal effect ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.0001 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01 หมายความว่า ถ้ารายจ่ายต่อเดือนเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย 

หรือเพิ่มขึ้น 1 บาท จะท�าให้โอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้เพิ่มขึ้น 0.01% หรือก็คือหากลูกค้ามีระดับรายจ่ายเพิ่ม

ขึ้นจะส่งผลท�าให้โอกาสที่ลูกค้าจะผิดนัดช�าระหนี้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากการที่ลูกค้ามีภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

มากกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าไม่มีเงินเหลือพอที่จะน�ามาช�าระหนี้ให้กับธนาคารได้ตามก�าหนดระยะเวลา 

หรือไม่สามารถน�าเงินมาช�าระหนีไ้ด้เลย เพราะค่าใช้จ่ายสงูกว่ารายได้ทีต่นมอียู ่ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจัิยของนภดล 

อังคณาวิศัลย์ และบุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ (2562) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจ�านวนเงินคงค้างช�าระหนี้เงินกู้เชื่อเพื่อ

ที่อยู่อาศัยของลูกค้าที่ขอประนอมหนี้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า ระดับรายจ่ายของลูกค้ามีความสัมพันธ์

เชิงเส้นตรงกับจ�านวนหนี้คงค้างเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

และปัจจยัด้านวตัถปุระสงค์ในการกู ้(X
141

) โดยเป็นวตัถปุระสงค์ในการกูเ้พือ่การ อปุโภค - บรโิภคการศกึษา 

ซึ่งการศึกษาได้ก�าหนดให้ลูกค้ามีวัตถุประสงค์ในการกู้เพื่อการอุปโภค - บริโภค เท่ากับ 1 ส่วนวัตถุประสงค์อื่น 

เท่ากับ 0 พบว่าค่า Marginal effect ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.285 มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ 0.1 สามารถอธิบายได้ว่า ลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อการอุปโภค - บริโภคจะมีโอกาสที่จะผิดนัดช�าระ

หนี้เพิ่มขึ้น 28.5% เมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ในการกู้อื่นๆ (เช่น วัตถุประสงค์เพื่อช�าระหนี้จากสถาบันการเงินอื่น

หรือช�าระบตัรเครดติ วตัถปุระสงค์เพือ่ปลกูสร้างทีอ่ยูอ่าศยั หรือ ซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั) นัน้หมายความว่าการทีล่กูค้ากูเ้งนิ

เพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค โดยที่การกู้เงินเพื่อวัตถุประสงค์เพื่ออุปโภค - บริโภคเป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่มีเงื่อนไข

ในการใช้เงนิกูท้ีกู่ย้มืโดยชดัเจน ดังน้ันธนาคารจะไม่สามารถทีจ่ะก�าหนดเงือ่นไขในการกู้ยมื หรอืตดิตามการใช้วงเงนิ

กับลูกค้าได้ ส่งผลให้ลูกค้าอาจจะน�าเงินไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จ�าเป็น เช่น ซื้อสิ่งของที่ไม่จ�าเป็นหรืออาจใช้จ่ายไม่ตรง

กบัวตัถปุระสงค์ในการใช้เงนิทีแ่ท้จรงิ ส่งผลให้ในอนาคตลกูค้าอาจจะมภีาระค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้ หรอืท�าให้ลกูค้าอาจ

จะมาขอกู้วงเงินใหม่ เนื่องจากเงินเหลือแต่ละเดือนไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ลูกค้ามีภาระหนี้เพิ่มท�าให้

โอกาสที่ลูกค้าจะมีเงินมาช�าระหนี้ให้กับธนาคารลดลง อีกทั้งสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการบริโภค - อุปโภคจะมี

อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า สินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์อื่นๆ

ส่วนปัจจัยที่มีผลให้โอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้ลดลง ได้แก่ ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน (X
7
) พบว่าค่า  

Marginal effect ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -0.0001 มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 0.01 

หมายความว่า ถ้า X
7
 เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วยจะท�าให้ Y ลดลง 0.01% สามารถอธิบายได้ว่า หากลูกค้ามีราย

ได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้น 1 บาท โอกาสที่ลูกค้าจะมีการผิดนัดช�าระหนี้จะลดลง 0.01% หรือในทางตรงกันข้าม ถ้าหาก

ลกูค้ามีรายได้ลดลง โอกาสทีท่�าให้ลกูค้าจะมีการผดินดัช�าระหนีส้งูขึน้ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ กาญจนา ไฝ่ศรี 
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(2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อหนี้ค้างช�าระสินเชื่อสวัสดิการของธนาคารออมสิน สาขาเชียงแสน พบว่า ลูกค้าที่มี

รายได้ลดลงโอกาสที่จะเกิดหนี้ค้างช�าระสูงขึ้น ดังนั้นหากลูกค้ามีระดับรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้นจะส่งผลท�าให้โอกาส

ท่ีลกูค้าจะมกีารผดินดัช�าระหนีล้ดลง เพราะการทีล่กูค้ามรีายได้เพิม่ขึน้จะท�าให้ลกูค้ามรีายได้เพียงพอทีจ่ะมาช�าระ

หนี้ให้กับธนาคาร

ต่อมาเป็นปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร พบว่า เป็นระดับอัตราดอกเบี้ยต�่ากว่า 3% และระดับอัตรา

ดอกเบี้ยที่ระดับ 3.01%-4% ซึ่งการศึกษาได้ก�าหนดให้ลูกค้าที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคาร (X
91
) ไม่เกิน 

3% เท่ากับ 1 ส่วนลูกค้าที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารในอัตราดอกเบี้ยอื่น เท่ากับ 0 พบว่าค่า Marginal 

effect ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -0.333 มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01 สามารถอธิบายได้

ว่า ลูกค้าที่ได้รับอัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน 3% จะมีโอกาสที่จะมีการผิดนัดช�าระหนี้ลดลง 33.3 % เมื่อเทียบกับลูกค้า

ที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยในระดับอื่นๆ ที่สูงกว่า ซึ่งได้แก่ อัตราดอกเบี้ย 3.01% - 4% อัตราดอกเบี้ย 4.01% - 5% 

และ 5% ขึ้นไป ดังนั้นการที่ลูกค้าได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารต�่า ซึ่งไม่เกิน 3% ย่อมมีความเสี่ยงที่จะมี

โอกาสที่จะมีการผิดนัดช�าระหนี้ลดลงกว่าอัตราดอกเบี้ยระดับอื่นๆ เนื่องจากลูกค้าได้รับอัตราดอกเบี้ยในระดับต�่า

ส่งผลให้จ�านวนค่างวดผ่อนทีล่กูค้าจะต้องช�าระให้กบัธนาคารอยูใ่นระดบัต�า่ไปด้วย กล่าวคอื เมือ่ลกูค้าได้รบัจ�านวน

ค่างวดช�าระทีต่�า่เนือ่งจากได้รบัอตัราดอกเบีย้ทีต่�า่กจ็ะส่งผลท�าให้ความสามารถทีล่กูค้าจะมเีงนิเพยีงพอทีจ่ะน�ามา

ช�าระให้กับธนาคารได้มากขึน้ และเมือ่การศกึษาก�าหนดให้ลกูค้าทีไ่ด้รบัอตัราดอกเบ้ียเงนิกูจ้ากธนาคาร (X
92
) ตัง้แต่ 

3.01% - 4% เท่ากับ 1 ส่วนลกูค้าทีไ่ด้รบัอตัราดอกเบีย้เงนิกูจ้ากธนาคารในอตัราดอกเบีย้อืน่ มค่ีาตวัแปรหุน่ เท่ากบั 

0 พบว่าค่า Marginal effect ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -0.328 มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

0.1 สามารถอธิบายได้ว่า ลูกค้าที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร 3.01% - 4% จะมีโอกาสที่จะมีการผิดนัด

ช�าระหนี้ลดลง 32.8 % เมื่อเทียบกับลูกค้าที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยในระดับอื่นๆ คือ อัตราดอกเบี้ยต�่ากว่า 3% อัตรา

ดอกเบี้ย 3.01% - 4% อัตราดอกเบี้ย 4.01% - 5% และอัตราดอกเบี้ย 5% ขึ้นไป ดังนั้นการที่ลูกค้าได้รับอัตรา

ดอกเบี้ยที่ไม่สูงเกินไป ส่งผลท�าให้ลูกค้าได้รับจ�านวนค่างวดผ่อนช�าระท่ีลูกค้าจะช�าระให้กับธนาคารอยู่ในระดับท่ี

ไม่สูงเกินไปที่ลูกค้าจะสามารถผ่อนช�าระได้ ท�าให้ลูกค้ามีเงินเพียงพอในการผ่อนช�าระให้กับธนาคารได้ จากระดับ

อตัราดอกเบีย้ในระดบัต่าง ๆ  จะเหน็ได้ว่า ยิง่ลกูค้าได้รบัอตัราดอกเบีย้ทีต่�า่โอกาสทีจ่ะผดิช�าระหนีก้บัธนาคารน้อย

ลง ซึ่งถือได้ว่า อัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการผิดนัดช�าระหนี้กับธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรูญ

รัตน์ ตระการศิรนินท์ (2540) ได้ศึกษาปัจจยัทีท่�าให้เกดิปัญหาการช�าระหน้ีของธนาคารพาณชิย์ในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

พบว่าปัจจยัด้านอตัราดอกเบีย้เป็นปัจจัยทีท่�าให้เกดิหนีค้้างช�าระ โดยอตัราดอกเบีย้ทีส่งูขึน้ท�าให้เกดิหนีค้้างช�าระกบั

ธนาคาร และศรีวาลัย นิราช (2551) ได้ศึกษาปัจจัยของการค้างช�าระหนี้เงินกู้ของลูกค้าธนาคารของรัฐในจังหวัด

ล�าพูน พบว่าปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการค้างช�าระหนี้มากที่สุด มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย 

ต่อมาเป็นปัจจัยด้านการบริการหักช�าระเงินกู้ (X
11
) ซึ่งได้ก�าหนดให้การบริการหักช�าระเงินกู้ของลูกค้าโดย

การหักช�าระผ่านหน่วยงาน และหักช�าระผ่านบัญชีลูกค้า เท่ากับ 1 ส่วนหักช�าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่ากับ 

0 พบว่าค่า Marginal effect ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -0.673 มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

0.01 สามารถอธบิายได้ว่า หากลกูค้าเลอืกรบับรกิารการช�าระหนีใ้นแต่ละงวดหกัช�าระผ่านหน่วยงานหรอืหกัช�าระ

ผ่านบญัชลีกูค้า จะมโีอกาสทีล่กูค้าจะผดินดัช�าระหนีล้ดลง เท่ากบั 67.3% เม่ือเทยีบกบัการช�าระหกัผ่านเคาน์เตอร์

ธนาคาร ซึ่งการที่ลูกค้าให้หน่วยงานของลูกค้าเองหักช�าระหนี้ให้กับธนาคาร หรือ ลูกค้าช�าระโดยการหักผ่านบัญชี

ธนาคาร โดยทีลู่กค้าไม่ต้องน�าเงนิเข้ามาช�าระเอง จะท�าให้ลกูค้าได้รบัการช�าระหนีต้รงตามระยะเวลาทีก่�าหนด ตรง
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ตามจ�านวนงวดทีล่กูค้าจะต้องช�าระให้กบัธนาคาร และได้รบัการช�าระหนีท้ีส่ะดวกรวดเรว็กว่าการทีล่กูค้าหกัช�าระ

ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ท�าให้โอกาสที่ลูกค้าจะผิดนัดช�าระหนี้น้อยลง เนื่องจากการท่ีลูกค้าน�าเงินเข้ามาช�าระเอง

อาจเกิดความล่าช้า หรือไม่ตรงกับค่างวดที่จะต้องช�าระในแต่ละเดือน หรือลูกค้าอาจจะน�าเงินไปใช้อย่างอื่นก่อน

ที่จะน�าเงินมาช�าระหนี้อาจท�าให้ลูกค้าไม่สามารถน�าเงินมาช�าระหนี้ให้กับธนาคารตามระยะเวลาได้

และเป็นปัจจัยด้านหลกัประกนัเงนิกู้ (X
163

) ซึง่เป็นลกัษณะบุคคลค�า้ประกนั โดยการศึกษาก�าหนดให้ลกูค้าใช้

หลักประกันการกู้เงินเป็นบุคคลครั้งประกัน เท่ากับ 1 ส่วนลูกค้าที่ใช้หลักประกันอื่น เท่ากับ 0 พบว่าค่า Marginal 

effect ซ่ึงมค่ีาสัมประสทิธิเ์ท่ากบั -0.520 มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัส�าคญัทางสถติทิี ่0.001 สามารถอธบิายได้

ว่า ลกูค้าทีใ่ช้บคุคลเป็นหลกัประกันการกู้เงนิจะมโีอกาสทีจ่ะผดินดัช�าระหนีล้ดลง 52.0% เมือ่เทยีบกบัหลกัประกนั

ประเภทอืน่ๆ คอื ทีดิ่นพร้อมสิง่ปลูกสร้าง ท่ีดินเปล่า หรอืใช้ตนเองเป็นหลักประกัน ซึง่การทีล่กูค้าใช้บุคคลเป็นหลกั

ประกนัการกูเ้งินเป็นการทีใ่ห้บคุคลทีเ่ป็นผูค้�า้ประกนั มส่ีวนรบัผิดชอบกบัภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้จากการกูเ้งนิของลกูค้า 

หรือเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ความเชื่อมั่นกับธนาคารในการที่จะอนุมัติวงเงินกู้ให้กับลูกค้าว่าจะไม่ผิดนัดช�าระหนี้ ถ้าหาก

ลกูค้าผิดนัดช�าระหนีบ้คุคลทีเ่ป็นผูค้�า้ประกนัจะรบัผดิชอบภาระหนีท้ัง้หมด ดงันัน้ถ้าหากลกูค้าไม่สามารถช�าระหนี้

ได้ หรือช�าระล่าช้า ธนาคารสามารถที่จะแจ้งให้ผู้ค�้าประกันน�าเงินมาช�าระหนี้แทนลูกค้าได้ หรือ ธนาคารสามารถ

เรียกคนืเงินกู้ทัง้หมดจากผูค้�า้ประกนัได้ ถ้าลกูค้าไม่ช�าระหนีต้ามก�าหนดระยะเวลาตามท่ีธนาคารก�าหนดตามสัญญา

เงินกู้ที่ให้ไว้กับธนาคาร ดังนั้นจึงท�าให้โอกาสที่ธนาคารจะได้รับเงินกู้คืนมากกว่าหลักประกันประเภทอื่น ๆ

บทสรุป และข้อเสนอแนะ

จากสถานภาพเศรษฐกจิในปจัจบุันถงึแม้ว่ารายได้จะอัตราเพิ่มทุกปี แต่ภาระหนี้สิน้กม็ีการเพิ่มขึ้นตาม โดย

เฉพาะในกลุ่มอาชีพข้าราชการ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่มีรายได้มั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี แต่กลับมีอัตรา

ภาระหนี้สินเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ผลที่ตามมาคือส่งผลท�าให้เกิดหนี้ค้างช�าระ ในส่วนของลูกค้าธนาคารก็ได้รับผลกระทบ

จากสถานภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นลูกค้าในกลุ่มของข้าราชการครู และข้าราชการองค์

ปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่มภีาระหนีส้นิทีค้่างช�าระสงู เมือ่เทยีบกบัข้าราชการหน่วยงานอืน่ ๆ  จงึท�าให้เกดิความสนใจ

ท่ีจะศกึษาวิเคราะห์ว่าปัจจยัใดทีส่่งผลต่อโอกาสในการผดินดัช�าระหนีข้องลกูค้าธนาคาร โดยท�าการศกึษาจากกลุม่

ลูกค้า ทั้งหมด 195 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ผิดนัดทั้งหมด จ�านวน 90 ราย คิดเป็น ร้อยละ 46.15 และกลุ่มลูกค้า

ที่ไม่ผิดนัดชาระหนี้ จ�านวน 105 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.85 จากการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมแล้ว กลุ่มลูกค้าที่

ผิดนัดช�าระหนี้ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วน

ใหญ่อยู่ในต�าแหน่งงานระดับปฏิบัติงาน (ตั้งแต่ C1- C7) และมีสถานะภาพสมรส มีจ�านวนบุคคลที่อยู่ในอุปการะ

เลี้ยงดูอยู่ระหว่าง 2 - 3 คน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท มีรายจ่ายต่อเดือนระหว่าง 

25,001 - 35,000 บาท และส่วนสินเชื่อที่ลูกค้าเลือกกู้ เป็นสินเชื่อประเภทสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ มีวัตถุประสงค์ใน

การกู้ เพื่อการอุปโภค - บริโภค วงเงินกู้ของลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 23,000 - 500,000 บาท โดยใช้ตัวเองเป็น

หลักประกันการกู้เงิน (ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินเดือนตั้ง 25,000 บาท ขึ้นไป ยกเว้นหลักทรัพย์ค�้าประกัน และบุคคล

ค�้าประกัน) และมีจ�านวนเงินผ่อนช�าระต่อเดือนอยู่ระหว่าง 0 - 5,000 บาท ส่วนภาระหนี้จากสถาบันการเงินอื่นอยู่

ระหว่าง 500,001 - 1,000,000 บาท ส่วนด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารที่ลูกค้าได้รับซึ่งได้รับอัตราดอกเบี้ย

มากกว่า 5%ขึน้ไป เป็นลกูค้าทีไ่ด้รบัการตดิตามการช�าระหนีข้องธนาคารเป็นบางครัง้ ( ลกูค้าได้รบัการตดิตามการ

ช�าระหนี้จากธนาคารสัปดาห์ละ 2 ครั้ง) ซึ่งลูกค้ารับบริการหักช�าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและส่วนใหญ่ลูกค้า
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ที่มีการผ่อนช�าระเฉพาะดอกเบี้ย

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้ธนาคารของลูกค้าธนาคาร โดยการใช้แบบ

จ�าลองโพรบิต (Probit Model) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้มี 7 ปัจจัย ได้แก่ เพศ รายได้ต่อ

เดอืน รายจ่ายต่อเดอืน อตัราดอกเบีย้ของธนาคาร บรกิารช�าระหนีเ้งนิกู ้วตัถุประสงค์ในการกู ้และหลกัประกนัเงนิกู้ 

ซ่ึงปัจจยัทีม่ผีลต่อโอกาสในการผดินดัช�าระหนีล้ดลง ได้แก่ ปัจจยัด้านรายได้ต่อเดอืน ปัจจัยด้านอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคาร โดยเป็นระดับอัตราดอกเบี้ยต�่ากว่า 3% และระดับอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.01% - 4% ปัจจัยด้านบริการ

หักช�าระเงินกู้ โดยเป็นวิธีการบริการหักช�าระกู้ผ่านหน่วยงานของลูกค้า หรือหักช�าระกู้ผ่านบัญชีลูกค้า และปัจจัย

ด้านหลักประกันเงินกู้ ซึ่งเป็นลักษณะบุคคลค�้าประกัน โดยปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้ลดลงมาก

ที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านหลักประกันซึ่งมีผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้ลดลงมากที่สุด กล่าวได้ว่า หากลูกค้าใช้

บุคคลในการค�้าประกันโอกาสที่ลูกค้าจะผิดนัดช�าระหนี้ หรือ ธนาคารจะไม่ได้รับช�าระหนี้ลดลง เนื่องจากถ้าลูกค้า

ไม่ช�าระหนี้บุคคลท่ีค�้าประกันให้กับลูกค้าจะน�าช�าระหนี้แทนลูกค้าทั้งหมด ดังนั้นจึงท�าให้โอกาสที่ลูกค้าจะผิดนัด

จึงลดลง ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้เพิ่มขึ้น ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ โดยมีลักษณะเป็นเพศชาย 

ปัจจัยด้านรายจ่ายต่อเดือน และปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ในการกู้ โดยเป็นวัตถุประสงค์เพื่ออุปโภค - บริโภค โดย

ปัจจัยที่มีผลต่อการผิดนัดช�าระหนี้มากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ คือ เพศชาย ซึ่งมีผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระ

หนี้มากที่สุด ซึ่งเมื่อเทียบกับเพศหญิง

จากผลการศึกษาดังกล่าวมีประเด็นส�าคัญที่ควรน�ามาอภิปรายดังนี้

1. ปัจจยัทีม่ผีลต่อโอกาสในการผดินดัช�าระหนีเ้พิม่ขึน้ ได้แก่ ปัจจยัด้านเพศ ปัจจยัด้านรายจ่ายต่อเดอืนและ

ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ในการกู้ นั่นคือ

1.1 ปัจจัยด้านเพศซึ่งเป็นเพศชาย สามารถอธิบายได้ว่า หากลูกค้าเป็นเพศชายโอกาสที่จะผิดนัดช�าระ

หนีเ้พิม่ขึน้ 31.4% เมือ่เทยีบกบัเพศหญงิ อาจสะท้อนได้ว่ากลุม่ลกูค้าทีเ่ป็นเพศหญงิมกีารบรหิารจดัการเรือ่งภาระ

หนี้สิน เช่น การช�าระหนี้ การตระหนักถึงภาระหนี้ของตนเองเป็นต้น ได้ดีมากกว่าเพศชาย รวมถึงพฤติกรรมการ

ช�าระหนี้ที่จะช�าระได้เต็มจ�านวนงวดมากกว่าเพศชาย จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรณัฏฐกานต์ นุชพุ่ม (2557) 

ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการช�าระหนี้บัตรเครดิต ธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบ

ว่าพฤติกรรมการช�าระหนี้ของเพศหญิงมีโอกาสการช�าระหนี้เต็มจ�านวนมากกว่าเพศชาย

1.2 ปัจจัยด้านรายจ่ายต่อเดือน หากลูกค้ามีระดับรายจ่ายเพิ่มขึ้นจะส่งผลท�าให้โอกาสที่ลูกค้าจะผิดนัด

ช�าระหน้ีเพิม่ขึน้ ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการทีล่กูค้ามภีาระค่าใช้จ่ายสงูขึน้มากกว่ารายได้ทีเ่พิม่ขึน้ ส่งผลให้ลกูค้าไม่มี

เงินเหลือพอที่จะน�ามาช�าระหนี้ให้กับธนาคารได้ตามก�าหนดระยะเวลา หรือไม่สามารถน�าเงินมาช�าระหนี้ได้เลย 

เพราะค่าใช้จ่ายสงูกว่ารายได้ทีต่นมอียู ่ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของนภดล องัคณาวศิลัย์ และบญุเลศิ จติรมณโีรจน์ 

(2562) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจ�านวนเงินคงค้างช�าระหนี้เงินกู้เชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าที่ขอประนอมหนี้กับ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า ระดับรายจ่ายของลูกค้ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับจ�านวนหนี้คงค้างเงินกู้สิน

เชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

1.3 ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ในการกู้ สามารถอธิบายได้ว่า ลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อการอุปโภค - 

บรโิภคจะมโีอกาสทีจ่ะผดินดัช�าระหนีเ้พิม่ขึน้ 28.5% เมือ่เทยีบกบัวตัถุประสงค์ในการกูอ่ื้นๆ (เช่น วตัถุประสงค์เพือ่

ช�าระหน้ีจากสถาบนัการเงนิอืน่หรอืช�าระบตัรเครดติ วตัถุประสงค์เพ่ือปลูกสร้างทีอ่ยูอ่าศยั หรอื ซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั) นัน้

หมายความว่าการที่ลูกค้ากู้เงินเพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค โดยที่การกู้เงินเพื่อวัตถุประสงค์เพื่ออุปโภค - บริโภค



วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 256428

เป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่มีเงื่อนไขในการใช้เงินกู้ที่กู้ยืมโดยชัดเจน ดังนั้นธนาคารจะไม่สามารถที่จะก�าหนดเงื่อนไขใน

การกูย้มื หรอืตดิตามการใช้วงเงนิกบัลูกค้าได้ ส่งผลให้ลกูค้าอาจจะน�าเงนิไปใช้จ่ายในสิง่ทีไ่ม่จ�าเป็น เช่น ซือ้สิง่ของ

ท่ีไม่จ�าเป็นหรอือาจใช้จ่ายไม่ตรงกบัวตัถปุระสงค์ในการใช้เงนิทีแ่ท้จรงิ ส่งผลให้ในอนาคตลกูค้าอาจจะมภีาระค่าใช้

จ่ายเพิม่ขึน้ หรอืท�าให้ลกูค้าอาจจะมาขอกู้วงเงนิใหม่ เนือ่งจากเงนิเหลอืแต่ละเดอืนไม่พอกบัค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ ส่ง

ผลให้ลูกค้ามภีาระหนีเ้พิม่ท�าให้โอกาสท่ีลกูค้าจะมเีงนิมาช�าระหนีใ้ห้กบัธนาคารลดลง อกีทัง้สนิเชือ่ทีม่วีตัถุประสงค์ 

เพื่อการบริโภค - อุปโภคจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์อื่นๆ

2. ปัจจยัทีม่ผีลให้โอกาสในการผดินัดช�าระหน้ีลดลง ได้แก่ ปัจจยัด้านรายได้ต่อเดอืน ปัจจยัด้านอตัราดอกเบีย้

ของธนาคาร ปัจจัยด้านการบริการหักช�าระเงินกู้ และปัจจัยด้านหลักประกันเงินกู้ นั่นคือ

2.1 ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน สามารถอธิบายได้ว่า หากลูกค้ามีรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้น 1 บาท โอกาส

ที่ลูกค้าจะมีการผิดนัดช�าระหนี้จะลดลง 0.01% หรือในทางตรงกันข้าม ถ้าหากลูกค้ามีรายได้ลดลง โอกาสที่ท�าให้

ลูกค้าจะมีการผิดนัดช�าระหนี้สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ไฝ่ศรี (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

หนี้ค้างช�าระสินเชื่อสวัสดิการของธนาคารออมสิน สาขาเชียงแสน พบว่า ลูกค้าที่มีรายได้ลดลงโอกาสที่จะเกิดหนี้

ค้างช�าระสูงขึ้น ดังนั้นหากลูกค้ามีระดับรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้นจะส่งผลท�าให้โอกาสที่ลูกค้าจะมีการผิดนัดช�าระหนี้

ลดลงเพราะการที่ลูกค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นจะท�าให้ลูกค้ามีรายได้เพียงพอที่จะมาช�าระหนี้ให้กับธนาคาร

2.2 ปัจจยัด้านอัตราดอกเบีย้ของธนาคาร สามารถอธบิายได้ว่า ลกูค้าท่ีได้รบัอตัราดอกเบ้ีย ไม่เกนิ 3%จะ

มีโอกาสที่จะมีการผิดนัดช�าระหนี้ลดลง 33.3 % เมื่อเทียบกับลูกค้าที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยในระดับอื่นๆ ที่สูงกว่า

ซึ่งได้แก่ อัตราดอกเบี้ย 3.01% - 4% อัตราดอกเบี้ย 4.01% - 5% และ 5% ขึ้นไป ดังนั้นการที่ลูกค้าได้รับอัตรา

ดอกเบีย้เงินกูข้องธนาคารต�า่ ซึง่ไม่เกนิ 3% ย่อมมคีวามเสีย่งทีจ่ะมโีอกาสทีจ่ะมกีารผดินดัช�าระหนีล้ดลงกว่าอัตรา

ดอกเบ้ียระดบัอ่ืนๆ เนือ่งจากลกูค้าได้รบัอตัราดอกเบีย้ในระดบัต�า่ส่งผลให้จ�านวนค่างวดผ่อนท่ีลกูค้าจะต้องช�าระให้

กับธนาคารอยูใ่นระดบัต�า่ไปด้วย กล่าวคือ เมือ่ลกูค้าได้รบัจ�านวนค่างวดช�าระท่ีต�า่เนือ่งจากได้รบัอตัราดอกเบีย้ทีต่�า่ก็

จะส่งผลท�าให้ความสามารถท่ีลกูค้าจะมเีงินเพยีงพอทีจ่ะน�ามาช�าระให้กบัธนาคารได้มากข้ึน ดงันัน้การท่ีลูกค้าได้รบั

อตัราดอกเบ้ียทีไ่ม่สงูเกนิไป ส่งผลท�าให้ลกูค้าได้รบัจ�านวนค่างวดผ่อนช�าระท่ีลกูค้าจะช�าระให้กบัธนาคารอยูใ่นระดบั

ท่ีไม่สงูเกนิไปทีล่กูค้าจะสามารถผ่อนช�าระได้ ท�าให้ลกูค้ามเีงนิเพยีงพอในการผ่อนช�าระให้กบัธนาคารได้ จากระดบั

อัตราดอกเบี้ยในระดับต่างๆ จะเห็นได้ว่า ยิ่งลูกค้าได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต�่าโอกาสที่จะผิดช�าระหนี้กับธนาคารน้อย

ลง ซึ่งถือได้ว่า อัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการผิดนัดช�าระหนี้กับธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรูญ

รัตน์ ตระการศิรินนท์ (2540) ได้ศึกษาปัจจัยที่ท�าให้เกิดปัญหาการช�าะหนี้ของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ 

พบว่าปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดหนี้ค้างช�าระ โดยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นท�าให้เกิดหนี้ค้างช�าระ

กบัธนาคาร และศรีวาลยั นริาช (2551) ได้ศกึษาปัจจัยของการค้างช�าระหนีเ้งนิกูข้องลกูค้าธนาคารของรฐัในจงัหวดั

ล�าพูน พบว่าปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการค้างช�าระหนี้มากที่สุด มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย 

2.3 ปัจจัยด้านการบริการหักช�าระเงินกู้ สามารถอธิบายได้ว่า หากลูกค้าเลือกรับบริการการช�าระหนี้ใน

แต่ละงวดหักช�าระผ่านหน่วยงานหรือหักช�าระผ่านบัญชีลูกค้าจะมีโอกาสที่ลูกค้าจะผิดนัดช�าระหนี้ลดลง เท่ากับ 

67.3% เมื่อเทียบกับการช�าระหักผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ซ่ึงการท่ีลูกค้าให้หน่วยงานของลูกค้าเองหักช�าระหนี้ให้

กับธนาคาร หรือ ลูกค้าช�าระโดยการหักผ่านบัญชีธนาคาร โดยที่ลูกค้าไม่ต้องน�าเงินเข้ามาช�าระเอง จะท�าให้ลูกค้า

ได้รับการช�าระหนี้ตรงตามระยะเวลาที่ก�าหนด ตรงตามจ�านวนงวดท่ีลูกค้าจะต้องช�าระให้กับธนาคาร และได้รับ

การช�าระหนี้ที่สะดวกรวดเร็วกว่าการที่ลูกค้าหักช�าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ท�าให้โอกาสที่ลูกค้าจะผิดนัดช�าระ
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หนี้น้อยลง เนื่องจากการที่ลูกค้าน�าเงินเข้ามาช�าระเองอาจเกิดความล่าช้า หรือไม่ตรงกับค่างวดที่จะต้องช�าระใน

แต่ละเดือน หรือลูกค้าอาจจะน�าเงินไปใช้อย่างอื่นก่อนที่จะน�าเงินมาช�าระหนี้อาจท�าให้ลูกค้าไม่สามารถน�าเงินมา

ช�าระหนี้ให้กับธนาคารตามระยะเวลาได้

2.4 ปัจจัยด้านหลักประกันเงินกู้ ซึ่งเป็นลักษณะบุคคลค�้าประกัน สามารถอธิบายได้ว่าลูกค้าที่ใช้บุคคล

เป็นหลักประกันการกู้เงินจะมีโอกาสที่จะผิดนัดช�าระหนี้ลดลง 52.0% เมื่อเทียบกับหลักประกันประเภทอื่นๆ คือ 

ทีด่นิพร้อมส่ิงปลกูสร้าง ทีด่นิเปล่า หรอืใช้ตนเองเป็นหลกัประกนั ซึง่การทีล่กูค้าใช้บุคคลเป็นหลกัประกนัการกู้เงนิ

เป็นการที่ให้บุคคลที่เป็นผู้ค�้าประกัน มีส่วนรับผิดชอบกับภาระหนี้ท่ีเกิดข้ึนจากการกู้เงินของลูกค้า หรือเป็นส่วน

หนึ่งที่ให้ความเชื่อมั่นกับธนาคารในการที่จะอนุมัติวงเงินกู้ให้กับลูกค้าว่าจะไม่ผิดนัดช�าระหนี้ ถ้าหากลูกค้าผิดนัด

ช�าระหน้ีบคุคลทีเ่ป็นผูค้�า้ประกันจะรบัผดิชอบภาระหนีท้ัง้หมด ดงันัน้ถ้าหากลกูค้าไม่สามารถช�าระหนีไ้ด้ หรือช�าระ

ล่าช้า ธนาคารสามารถที่จะแจ้งให้ผู้ค�้าประกันน�าเงินมาช�าระหนี้แทนลูกค้าได้ หรือ ธนาคารสามารถเรียกคืนเงินกู้

ทั้งหมดจากผู้ค�้าประกันได้ถ้าลูกค้าไม่ช�าระหนี้ตามก�าหนดระยะเวลาตามท่ีธนาคารก�าหนดตามสัญญาเงินกู้ท่ีให้ไว้

กับธนาคาร ดังนั้นจึงท�าให้โอกาสที่ธนาคารจะได้รับเงินกู้คืนมากกว่าหลักประกันประเภทอื่นๆ

จากผลการศึกษาน�ามาสู่ข้อเสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

1.จากผลการศึกษาที่พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้เพิ่มขึ้น ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ ปัจจัย

ด้านรายจ่ายต่อเดือนและปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ในการกู้ ดังนั้นการพิจารณาให้สินเช่ือแก่ลูกค้า รายใหม่ควร

พิจารณาปัจจัยที่มีระดับความส�าคัญในการก่อให้เกิดการผิดนัดช�าระหนี้ของลูกค้า ซึ่งได้แก่ เพศ รายจ่ายต่อเดือน 

โดยการตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าว่า ลูกค้าเป็นเพศอะไร เพศชาย หรือ เพศหญิง ซึ่งเพศชายและเพศหญิงอาจ

มีพฤติกรรมการช�าระหนี้ที่แตกต่างกัน มีรายจ่ายต่อเดือนเท่าไร เมื่อค�านวณจากรายได้และรายจ่ายเหมาะส�าหรับ

วงเงินกู้ที่จะได้รับหรือไม่ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการกู้ของลูกค้าเป็นอย่างไรมีการใช้วงเงินกู้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้ง

ไว้กับธนาคารหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามไว้วัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้กับธนาคาร ธนาคารควรที่จะระงับการจ่ายเงินกู้โดย

ทันที เพื่อป้องกันลูกค้าน�าเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจส่งผลต่อการช�าระหนี้คืนในอนาคตได้

2.จากผลการศึกษาท่ีพบว่าปัจจัยที่มีผลให้โอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้ลดลง ได้แก่ ปัจจัยด้านรายได้ต่อ

เดือน ปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ปัจจัยด้านการบริการหักช�าระเงินกู้ และปัจจัยด้านหลักประกันเงินกู้ 

ดังนั้นการพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกค้า รายใหม่ควรพิจารณาปัจจัยที่มีระดับความส�าคัญในการก่อให้เกิดการผิดนัด

ช�าระหนีข้องลกูค้า ซึง่ได้แก่ รายได้ต่อเดอืน อัตราดอกเบีย้ของธนาคารทีลู่กค้าได้รบั หลกัประกนัเงนิ โดยการตรวจ

สอบคณุสมบตัขิองลกูค้าว่า ลกูค้ามีรายได้ต่อเดือนเท่าไร เมือ่ค�านวณจากรายได้เหมาะส�าหรบัวงเงนิกู้ท่ีจะได้รบัหรอื

ไม่ อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเหมาะสมส�าหรับที่ลูกค้าหรือไม่ซึ่งส่งผลต่อความสามารถช�าระหนี้คืน รวมหลักประกันที่

ลูกค้าน�ามาค�้าประกันมีความเหมาะสมกับวงเงิน เป็นต้น และพนักงานควรเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดก่อนการอนุมัติสินเช่ือ และให้เล็งเห็นว่าอาจเกิดเป็นหนี้ค้างช�าระในอนาคตได้ 

เน่ืองจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติบางอย่างท่ีมีความส�าคัญต่อความสามารถในการช�าระหนี้ในอนาคตได้ 

และควรให้ความส�าคัญในส่วนของหลักประกันที่ลูกค้าน�ามาค�้าประกันเงินกู้ เพื่อที่จะท�าให้ธนาคารลดความเสี่ยง

ในการผิดนัดช�าระหนี้ของลูกค้าได้ และด้านแนวทางในการติดตามการช�าระหนี้ ซึ่งการให้สินเช่ือแม้จะก�าหนด

เง่ือนไขในข้อสัญญา มเีครือ่งมอืและขัน้ตอนในการพจิารณาแล้วแต่กย็งัมโีอกาสทีจ่ะผดินดัช�าระหนีข้ึน้ในภายหลัก

ทั้งสิ้น ดังนั้น หลักจากการอนุมัติให้สินเชื่อไปด้วย ควรมีการติดตามว่าลูกค้ามีการผ่อนช�าระเป็นปกติหรือไม่ ลูกค้า
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ได้รับการบริการช�าระหนี้ตามที่ธนาคารก�าหนดหรือไม่ และหากลูกค้าขาดการช�าระหนี้ ควรรีบด�าเนินการติดตาม

ทวงถามตั้งแต่แรกๆ เนื่องจากหากปล่อยให้ผิดนัดช�าระหนี้บ่อยลูกค้าต้องโดนค่าปรับเป็นจ�านวนมาก โอกาสที่จะ

ได้รับการช�าระคืนย่อมเป็นไปได้ยาก โดยหากลูกค้าผิดนัดช�าระหนี้ 1-2 เดือนหากมีการติดตามทวงถามอย่างใกล้

ชิดท�าให้ลูกค้าพอจะช�าระหนี้ได้และท�าให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับลูกค้าได้ ซึ่งอาจจะสามารถช่วยแก้ปัญหา

ให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมกีารศึกษากลุม่ข้าราชการในกลุม่อืน่ๆ ด้วย เพือ่ให้เหน็ถึงลกัษณะการก่อหนีข้องลกูค้ากลุม่ข้าราชการ

กลุ่มอื่นๆ และท�าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธนาคารเอง หรือ

ธนาคารอื่นที่ให้สินเชื่อกลุ่มข้าราชการในการน�ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการให้สินเชื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกถึงปัจจัยและสาเหตุที่ลูกค้า

ผิดนัดช�าระหนี้ หรือพฤติกรรมการผิดนัดช�าระหนี้ของลูกค้า เพื่อสามารถน�าผลวิจัยที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ

ลูกค้า

3. เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ได้ท�าการศึกษาลูกค้าธนาคารของสาขาฮอดเท่านั้น ดังนั้น ในการศึกษาครั้ง

ต่อไปควรมีการศึกษาลูกค้าในสาขาต่างๆ ของธนาคาร และอาจเพิ่มปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดการผิดนัดช�าระหนี้ให้มี

ความหลากหลายมากขึ้น เพ่ือจะได้ข้อมูลของลูกค้าและทราบถึงปัจจัยท่ีท�าให้เกิดการผิดนัดช�าระหนี้ได้อย่างถูก

ต้องมากขึ้น

4.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบโดยวิเคราะห์เครื่องมือแบบโลจิตและโพรบิทท่ีมีผลต่อโอกาสในการผิดนัด

ช�าระหนี้ของลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ที่ใช้บริการในสาขาอื่นหรือบริบทที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อธนาคารเอง
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การศึกษาผลกระทบของมูลค่าการซื้อขายสุทธิจากนักลงทุน

ต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

A study on the Impact of net trading value by Investor types

to The Stock Exchange of Thailand

ปริยากร ดีพัฒนกุล* 

Priyakorn Deephatthanakul* 

บทคดัย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบของมูลค่าการซื้อขายสุทธิจากกลุ่ม 

นกัลงทนุแต่ละประเภทต่อดัชนตีลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาต่าง ๆ  โดยใช้การทดสอบความเป็นเหตุ

เป็นผลแบบแกรนเจอร์ แบบจ�าลองปรภิมูสิถานะ แบบจ�าลองถดถอยเชงิเส้น และใช้ข้อมลูทตุยิภมูแิบบรายวนัตัง้แต่

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จากผลการศึกษา พบว่า มูลค่าการซื้อขายสุทธิของบัญชี

บริษัทหลกัทรัพย์มีผลต่อการเปลีย่นแปลงดัชนตีลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดยีวกนั ขณะท่ีมลูค่าการ

ซ้ือขายสทุธิของนักลงทนุทัว่ไปในประเทศมผีลต่อดัชนใีนทิศทางตรงกนัข้าม ส่วนนกัลงทุนสถาบัน และนกัลงทุนต่าง

ประเทศ ไม่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงของดัชน ีส�าหรบัผลการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างตวัแปรชีใ้ห้เหน็ว่า  

มูลค่าการซื้อขายสุทธิของกลุ่มนักลงทุนแต่ละประเภทมีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างกันแบบสองทิศทาง

ค�าส�าคัญ: มูลค่าการซื้อขายสุทธิ, ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, การทดสอบความเป็นเหตุเป็น

ผลแบบแกรนเจอร์, แบบจ�าลองปริภูมิสถานะ

ABSTRACT

This study aims to study and compare a time-varying effect of net trading value from  

various types of investors on the Stock Exchange of Thailand (SET). Econometrics analysis, including 

Granger Causality, State-Space, and linear regression models are used to achieve our purposes. 

By applying daily closing price data ranges from November 2, 2009, to December 30, 2020, the 

results showed that the net trading value of proprietary investors has a positive effect on SET 

Index, while the net trading value of individual investors shows an opposite effect. Institution 

and Foreign investors did not contribute a significant effect on SET Index. Finally, the Granger  

Causality test showed a bi-directional relationship between various types of investors and SET Index.

* คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Corresponding author – Faculty of Economics, Chiang Mai University) - E-mail: 
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ที่มาและความส�าคัญ

ปัจจบุนัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้รบัความสนใจจากนกัลงทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก จากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2562) พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - 

2562 ดชันหีลกัทรพัย์มอีตัราการเติบโตเพิม่ขึน้คิดเป็นร้อยละ 84 และมลูค่าการซือ้ขายหลกัทรพัย์มกีารเปลีย่นแปลง

ทีเ่พ่ิมขึน้คดิเป็นร้อยละ 205 ขณะทีใ่นปี พ.ศ. 2562 ตลาดหลกัทรพัย์ต้องเผชญิกับความไม่แน่นอนต่าง ๆ  จากปัจจยั

ภายนอก แต่ตลาดหลักทรัพย์ของไทยยังมีศักยภาพที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค นอกจากนี้ ยัง

พบว่า มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาด SET และ MAI เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 5.32 หมื่นล้านบาท โดยมูลค่าการซื้อ

ขายเฉลี่ยต่อวันของกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนที่มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 41.38 ของมูลค่าการซื้อขายรวม

ทั้งหมด ขณะที่นักลงทุนทั่วไปในประเทศ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนสถาบันมีสัดส่วนคิดเป็น 33.72% 

13.55% และ11.35 % ตามล�าดับ

ปัจจุบันนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มักน�าข้อมูลราคา และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้ในการ

วิเคราะห์ปัจจยัทางด้านเทคนิคสถติ ิเพือ่ท�าให้ทราบทศิทางและแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัย์ เพราะ

ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และราคามักมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง ศุภณัฐญ์ เตปิยะ และคณะ (2558) กล่าว

ว่า ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละระดับราคาแสดงถึงความมีเสถียรภาพ หรือความไร้เสถียรภาพของราคา

หลกัทรัพย์ในระดบันัน้ ๆ  หากราคาหลกัทรพัย์เพิม่สงูขึน้และปรมิาณการซือ้ขายหลกัทรพัย์เพิม่มากขึน้ตามจะเรยีก

ว่า การสะสมหลักทรัพย์ แต่ถ้าราคาหลักทรัพย์ลดลงและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นตามจะเรียกว่า การ

ปล่อยหลักทรัพย์ แต่ในกรณีที่การสะสมหลักทรัพย์มีไม่มากนัก แม้ว่าราคาจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกก็ยังไม่ถือว่าเป็นการ

สะสมหลกัทรัพย์ เพราะอาจจะเป็นเพียงการสะสมหลกัทรพัย์ชัว่คราว หรอือาจเป็นสญัญาณทีบ่อกการเปลีย่นแปลง

ในทิศทางตรงกันข้ามก็ได้ หรือในท�านองเดียวกันนี้ หากมีการปล่อยหลักทรัพย์ไม่มากนัก แม้ว่าราคาจะลดลงมาก

เพียงใดก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นราคาต�่าที่สุด เพราะอาจเกิดจากความวิตกกังวล (Panic) ของนักลงทุน

และขายหลักทรัพย์ออกเพียงชั่วคราวเท่านั้น ดังนั้นกล่าวได้ว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปริมาณการซื้อขาย

กับราคาหลักทรัพย์จึงเป็นเทคนิคที่ยาก แต่ให้ผลการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างแม่นย�า

โดยปัจจุบันการเติบโตของยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ท�าให้การส่งผ่านของข้อมูลข่าวสารในทั่วโลกมี

การเชื่อมโยงระหว่างกันได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และผลักดันตลาด

เงิน ตลาดทุนของแต่ละประเทศให้มีการพัฒนาและขยายตัวไปพร้อมกับเศรษฐกิจ ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ออก

ไปจะสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละกลุ่มนักลงทุนข้ึนอยู่กับการวิเคราะห์ข้อมูล

ข่าวสารของแต่ละบุคคล ซึ่งการวิเคราะห์มีการแตกต่างกันไป และเป็นผลท�าให้ราคาของหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา โดยนักลงทุนบางคนมักใช้สถิติของมูลค่าการซ้ือขายสุทธิจากกลุ่มนักลงทุนมาวิเคราะห์แนวโน้มการ

เปลีย่นแปลงทศิทางดัชนหีลกัทรพัย์ และหาจังหวะซือ้ขายหลกัทรพัย์ภายใต้สมมตฐิานของแต่ละคน อาทิเช่น มลูค่า

การซ้ือขายรายวนัของนกัลงทนุต่างชาตทิีเ่ข้าซือ้หลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเพิม่ขึน้ตดิต่อหลาย

วันกัน ท�าให้นักลงทุนมีมุมมองต่อตลาดหลักทรัพย์ในทิศทางบวก หรือคาดการณ์ว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์จะมีแนว

โน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งความเป็นจริงอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้เสมอไป ดังนั้น หากนักลงทุนสามารถวิเคราะห์ได้

ถูกต้องย่อมจะท�าให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากหลักทรัพย์นั้น ๆ มากขึ้น



วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 256434

ดังน้ัน การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก เพื่อศึกษาและเปรียบ

เทียบผลกระทบของมูลค่าการซื้อขายสุทธิจากกลุ่มนักลงทุนแต่ละประเภท และตัวแปรควบคุมอื่น ๆ  อาทิเช่น เช่น 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (USD/THB) ดัชนี MSCI Index ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) และราคา

น�้ามันดิบสหรัฐอเมริกา (NYMEX)  ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET Index) ในช่วงเวลาต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ถึงปี พ.ศ.2563 ประการที่สอง เพื่อทดสอบความเป็นเหตุเป็น

ผลระหว่างตัวแปรมูลค่าการซื้อขายสุทธิของแต่ละกลุ่มนักลงทุนและดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 

Index) โดยวิธี Granger Causality ประการที่สาม เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ และความสัมพันธ์ของการซื้อขายหลัก

ทรัพย์ของนักลงทุนแต่ละประเภทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีต่อกัน และต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET Index) โดยผู้ศึกษามีความคาดหวังว่าผลการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถน�าไปใช้ในพยากรณ์แนว

โน้ม (trend) ของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในการใช้ในการพิจารณาจากความสัมพันธ์

ของตวัแปรมลูค่าการซือ้ขายและดชันตีลาดหลกัทรพัย์ เพือ่ใช้ประกอบการตดัสนิใจเลอืกลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ 

และสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนได้

ทบทวนวรรณกรรม

จากการศึกษางานวิจัยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยเพ่ือตลาดทุนเกี่ยวกับ 

พฤติกรรมการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของนกัลงทนุรายย่อย พบว่า นกัลงทนุสถาบัน และนกัลงทนุต่างประเทศมลีกัษณะ

เป็นผูน้�าตลาด ในขณะทีนั่กลงทนุทัว่ไปในประเทศมแีนวโน้มการลงทนุตามผูน้�าตลาด และในงานวจิยัของ Kamesaka  

and Wang (2004) กล่าวว่า นกัลงทนุทัว่ไปในประเทศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้รบัผลตอบแทนจาก

การลงทนุด้อยกว่านักลงทนุกลุม่อืน่ ๆ  โดยนกัลงทนุรายย่อยหรือนกัลงทนุท่ัวไปในประเทศมกีารตดัสนิใจในการซือ้

ขายหลักทรัพย์จากข้อมลูข่าวสารจากสือ่ต่าง ๆ  และมกีารตอบสนองต่อข้อมลูข่าวสารท่ีได้รบัเสมอ ไม่ว่าข้อมลูนัน้ ๆ  

จะเป็นข่าวจริงหรือข่าวเทจ็ จากงานวจิยัของสถาบนัวจิยัเพือ่ตลาดทนุ (2554) พบว่า สดัส่วนพฤตกิรรมดงัทีก่ล่าวไว้

ข้างต้นมโีอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยประมาณร้อยละ 40 - 50 ในขณะทีป่ระเทศทีพ่ฒันา

แล้วมีสัดส่วนพฤติกรรมดังกล่าวเพียงร้อยละ 0.4 - 1.1 เท่านั้น แสดงว่า พฤติกรรมการตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสาร

ท่ีได้รับของนักลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์ในประเทศทีพ่ฒันาแล้วนัน้มกีารวเิคราะห์ตามหลกัเหต ุและผลมากกว่านกั

ลงทนุในประเทศไทยทีเ่ป็นประเทศก�าลงัพฒันา ซึง่กล่าวได้อกีนยัว่า ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมคีวามอ่อน

ไหวต่อข้อมูลข่าวสาร สะท้อนให้เห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ยังไม่มีประสิทธิภาพ (พรจิตรา จวบกฤษ์เย็น และธนโชติ 

บญุวรโชต,ิ 2556) นอกจากน้ีนักลงทนุท่ัวไปในประเทศยังมคีวามเช่ือท่ีว่าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของนกัลงทุนสถาบัน 

และนักลงทนุต่างประเทศจะส่งผลกระทบต่อการขึน้ หรอืลงของราคาหลกัทรพัย์ในตลาด ซึง่พฤตกิรรมนีท้�าให้การ

ลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในประเทศขาดการวิเคราะห์ข้อมูล ส่งผลท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ 

เพราะการซือ้ขายทีห่วงัเพียงส่วนต่างของราคามากจนเกนิไปจะท�าให้ราคาหลกัทรพัย์เกิดความผนัผวนสงู สอดคล้อง

กบัผลการศกึษาของ Admati (1988) ทีท่�าการศกึษาจากดชันอีตุสาหกรรมดาวโจนส์ สรปุได้ว่า นกัลงทนุท�าการซือ้

ขายหลักทรัพย์โดยตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลส่วนตัว หากมีข้อมูลมากจะท�าการซื้อขายเพิ่มมากขึ้นและท�าให้ความ

ผนัผวนในตลาดหลักทรพัย์เพิม่สงูขึน้เช่นกนั ซึง่พฤตกิรรมต่าง ๆ  ทีก่ล่าวไว้ข้างต้นอาจจะส่งผลท�าให้นกัลงทนุทัง้ใน

ประเทศ และนักลงทุนต่างชาติขาดความเชื่อมั่นในตลาดหลักทรัพย์ได้
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จากข้อมูลแสดงมูลค่า และสัดส่วนการซ้ือขายหลักทรัพย์รวมของ SET และ mai โดยพิจารณาแยกตาม

ประเภทกลุ่มผู้ลงทุน พบว่า มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศ และนักลงทุนสถาบันรวม

กันแล้วมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของนักลงทุนทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่ม

นักลงทุนทั้งสองกลุ่มมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) หากกลุ่มนักลงทุน

ดังกล่าวมีมลูค่าการซือ้ขายสทุธเิป็นซือ้(ขาย) จะท�าให้โอกาสทีก่ารเปลีย่นแปลงดชันรีาคาหุน้ตลาดหลกัทรพัย์ (SET 

Index) เป็นบวก(ลบ)ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิโรจน์ เดชะผล (2552), ศรัณย์รัชต์ ธีรโชติธนกุล (2553) และ

คมกติต ิองัคทะววิฒัน์ (2557) ทีม่ผีลการศกึษาพบว่า มลูค่าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของนกัลงทนุต่างประเทศมคีวาม

สัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงของดชันรีาคาหุน้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในทศิทางเดยีวกนั และงานวจิยัของ

สุภาวดี บุศย์เพชร (2553) พบว่า มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันมีผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลัก

ทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อย ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสามารถน�าไปใช้ในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคา

หุน้ตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ในวนัถดั ๆ  ไปของนกัลงทนุกลุม่อืน่ และอาจท�าให้ตลาดเกดิความผนัผวนต่อราคา

หลักทรัพย์จากการเก็งก�าไรในมูลค่า และปริมาณการซื้อขายได้ ในขณะที่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นพบว่า ในบางวันที่

กลุ่มนักลงทุนต่างประเทศหรือกลุ่มนักลงทุนสถาบัน หรือท้ังสองกลุ่มท่ีมีการมูลค่าการซ้ือขายสุทธิรายวันเป็นซ้ือ

(ขาย) การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) เป็นลบ(บวก)  ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามผลการ

ศกึษาเสมอไป เนือ่งจากว่าอาจจะมตัีวแปรอืน่ ๆ  ทีส่่งผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงในดชันรีาคาหุน้ตลาดหลกัทรพัย์ 

(SET Index)  อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงในตัวแปร ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ราคาน�้ามันดิบสหรัฐอเมริกา อัตรา

เงินปันผลตลาดหลักทรัพย์ และอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น (พรจิตรา จวบฤกษ์เย็น และธนโชติ บุญวรโชติ, 2556)

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลกระทบของมูลค่าการซื้อขายสุทธิของกลุ่มนักลงทุน  4 กลุ่ม ได้แก่ 

นักลงทุนทั่วไปในประเทศ (Individual) นักลงทุนต่างประเทศ (Foreign) นักลงทุนสถาบัน (Institution) และ

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary) ต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ซึ่งจากการทบทวน

วรรณกรรมและพฤติกรรมของนักลงทุนส่วนใหญ่มักใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ประกอบการตัดสินใจลงทุน ซึ่งมี

หลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงดัชนี อาทิเช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดัชนี MSCI 

Index ดัชนีอตุสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) และราคาน�า้มนัดบิสหรฐัอเมรกิา (NYMEX) โดยใช้ข้อมลูรายวนัของตวัแปร

ในการศึกษาผลกระทบที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 

รวมทั้งหมดเป็นจ�านวน 2,915 วัน ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Bloomburg Concensus ในการวิเคราะห์ข้อมูล และ

พบว่า ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ.2552 เริม่มกีารแบ่งกลุม่นกัลงทนุทีเ่ป็นบรษิทัหลกัทรพัย์ขึน้เป็นครัง้แรก โดยตัง้แต่

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 มีข้อมูลครบทั้ง 4 กลุ่มนักลงทุน

วิธีการศึกษา

ในวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) โดยใช้สมการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรง, แบบ

จ�าลอง State Space และการทดสอบ Granger Causality นั้น ก่อนอื่นจะต้องท�าการทดสอบความนิ่งเพื่อขจัด

ปัญหาการถดถอยไม่แท้จรงิ (Spurious Regression) ของข้อมลู ด้วยวธีิทดสอบแบบ Augmented Dickey - Fuller 

(ADF) ดังสมการดังต่อไปนี้ คือ
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โดย ty  คือตัวแปรที่ใช้ในการศึกษานี้ และจากสมการที่ 1-3 นั่นเราจะพิจารณาและทดสอบ 0 : 0H γ =   
ซึ่งถ้าเราปฏิเสธสมมติฐานหลักนี้ได้ก็แสดงว่าตัวแปร ty  มีความนิ่งนั่นเอง

1) แบบจ�าลอง State Space model

ในการศกึษาครัง้นี ้เราต้องการศึกษาและเปรยีบเทียบผลกระทบของมลูค่าการซ้ือขายสทุธจิากกลุม่นกัลงทุน

แต่ละประเภทต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาต่าง ๆ ดังนั้นแบบจ�าลอง State Space จึงถูก

น�ามาใช้ โดยแบบจ�าลองที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้สามารถแสดงได้ดังนี้

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,1 2 3 4t t t t t t t t t t t t t tY Vol Vol Vol Vol EX MSCIβ β β β β β β= + + + + + + + 7, 8,t t t t tDJI NYMEXβ β ε+ +       (4)

โดยที ่ 1tVol  คือ มลูค่าการซือ้ขายสทุธขิองนกัลงทุนท่ัวไปในประเทศต่อดชันตีลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(SET Index) ณ เวลา t
2tVol  คือ มูลค่าการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET Index) ณ เวลา t
3tVol  คือ มูลค่าการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนสถาบันต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 

Index) ณ เวลา t
4tVol  คือ มูลค่าการซื้อขายสุทธิของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET Index) ณ เวลา t
tMSCI  คือ ดัชนี Morgan Stanley Capital International (MSCI) ณ เวลา t

tEX  คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (USD/THB) ณ เวลา t
tDJI  คือ ดัชนี Dow Jones Industrial Average (DJI) ณ เวลา t

tNYMEX  คือ ราคาน�้ามันดิบ NYMEX ณ เวลา t

tY  คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ณ เวลา t

จากสมการ (4) ค่าพารามิเตอร์ ,k tβ , k=0,…,8 คือสัมประสิทธิ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาได้ และ tε  คือ

ตัวแปรรบกวน ณ เวลา t
2) การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล Granger Causality

การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างตัวแปรของ C.W.J. Granger (1969)  ระหว่างมูลค่าการซื้อขาย

สุทธิของ 4 กลุ่มนักลงทุน กับ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) เพื่อศึกษาว่า มูลค่าการซื้อขาย

สุทธิของแต่ละกลุ่มนักลงทุนเป็นเหตุหรือเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 
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Index) โดยสามารถเขียนสมการ Granger Causality ของแต่ละคู่ตัวแปร ได้ดังสมการดังต่อไปนี้

 
 

2) การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล Granger Causality 

การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างตัวแปรของ C.W.J. Granger (1969)  ระหว่างมูลค่าการซื้อขายสุทธิ
ของ 4 กลุ่มนักลงทุน กับ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) เพื่อศึกษาว่า มูลค่าการซื้อขายสุทธิของ
แต่ละกลุ่มนักลงทุนเป็นเหตุหรือเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( SET Index)  
โดยสามารถเขียนสมการ Granger Causality ของแต่ละคู่ตัวแปร ได้ดังสมการดังต่อไปนี้ 

                                    𝑌𝑌𝑡𝑡 = ∑ 𝜋𝜋𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉1𝑡𝑡−𝑚𝑚 + ∑ 𝜂𝜂𝑛𝑛𝑘𝑘
𝑛𝑛−1

𝑟𝑟
𝑚𝑚−1 𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑛𝑛 + 𝑢𝑢𝑖𝑖                                      (5) 

                               𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉1𝑡𝑡 = ∑ 𝜋𝜋𝑚𝑚𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑚𝑚 + ∑ 𝜂𝜂𝑛𝑛𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉1𝑡𝑡−𝑛𝑛 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑘𝑘
𝑛𝑛−1

𝑟𝑟
𝑚𝑚−1                                       (6) 

                                    𝑌𝑌𝑡𝑡 = ∑ 𝜋𝜋𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉2𝑡𝑡−𝑚𝑚 + ∑ 𝜂𝜂𝑛𝑛𝑘𝑘
𝑛𝑛−1

𝑟𝑟
𝑚𝑚−1 𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑛𝑛 + 𝑢𝑢𝑖𝑖                                      (7) 

                               𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉2𝑡𝑡 = ∑ 𝜋𝜋𝑚𝑚𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑚𝑚 + ∑ 𝜂𝜂𝑛𝑛𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉2𝑡𝑡−𝑛𝑛 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑘𝑘
𝑛𝑛−1

𝑟𝑟
𝑚𝑚−1                                       (8) 

                                    𝑌𝑌𝑡𝑡 = ∑ 𝜋𝜋𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉3𝑡𝑡−𝑚𝑚 + ∑ 𝜂𝜂𝑛𝑛𝑘𝑘
𝑛𝑛−1

𝑟𝑟
𝑚𝑚−1 𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑛𝑛 + 𝑢𝑢𝑖𝑖                                      (9) 

                               𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉3𝑡𝑡 = ∑ 𝜋𝜋𝑚𝑚𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑚𝑚 + ∑ 𝜂𝜂𝑛𝑛𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉3𝑡𝑡−𝑛𝑛 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑘𝑘
𝑛𝑛−1

𝑟𝑟
𝑚𝑚−1                                     (10) 

                                    𝑌𝑌𝑡𝑡 = ∑ 𝜋𝜋𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉4𝑡𝑡−𝑚𝑚 + ∑ 𝜂𝜂𝑛𝑛𝑘𝑘
𝑛𝑛−1

𝑟𝑟
𝑚𝑚−1 𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑛𝑛 + 𝑢𝑢𝑖𝑖                                    (11) 

                              𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉4𝑡𝑡 = ∑ 𝜋𝜋𝑚𝑚𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑚𝑚 + ∑ 𝜂𝜂𝑛𝑛𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉4𝑡𝑡−𝑛𝑛 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑘𝑘
𝑛𝑛−1

𝑟𝑟
𝑚𝑚−1                                      (12) 

 
โดยสมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล ดังนี้ 

0H  : มูลค่าการซื้อขายสุทธิของแต่ละกลุ่มนักลงทุนไม่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหุ้นตลาด
หลักทรัพย์  

1H : 0H  ไม่เป็นจริง 

 หากทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธ 0H  หมายความว่า มูลค่าการซื้อขายสุทธิของแต่ละกลุ่มนักลงทุน  
( 1,Vol2,Vol3Vol  และ 4Vol ) เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์  (Y ) ในทำนอง
เดียวกัน สามารถทดสอบสมมติฐานว่าการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้เป็นสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขายสุทธิของแต่ละกลุ่มนักลงทุน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยสมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล ดังนี้

0H  : มูลค่าการซื้อขายสุทธิของแต่ละกลุ่มนักลงทุนไม่เป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลงดัชนีราคาหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์ 

1H  : 
0H  ไม่เป็นจริง

หากทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธ 0H  หมายความว่า มูลค่าการซ้ือขายสุทธิของแต่ละกลุ่มนักลงทุน  

( 1,Vol 2,Vol3Vol  และ 4Vol ) เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (Y ) ในท�านอง

เดียวกัน สามารถทดสอบสมมติฐานว่าการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้เป็นสาเหตุของการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขายสุทธิของแต่ละกลุ่มนักลงทุน

ผลการศึกษา

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปร โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis)

แสดงดังตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปร โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

analysis)

ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุด ค่าต�่าสุด
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

Growth SET
Growth Vol1
Growth Vol2
Growth Vol3
Growth Vol4
Growth EX
Growth MSCI
Growth DJI
Growth NYMEX

0.0003
0.9595
-1.2684
-0.0351
-0.0659
0.0003
0.0000
0.0004
-0.0011

0.0000
-0.5392

-0.446065
-0.6055
-0.7745
0.0005
0.0000
0.0003
0.000

0.0795
1512.5450
2039.692
1899.9740
3668.6000

0.0876
0.0149
0.1136
0.3766

-0.1079
-464.9380
-2132.0400
-693.0079
-459.2857
-0.0991
-0.0189
-0.1292
-3.0596

0.0103
47.5454
65.7107
45.5769
73.2492
0.0094
0.0029
0.0107
0.0667

ที่มา: จากการค�านวณ
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จากข้อมลูในตารางที ่1 แสดงค่าสถิตพิืน้ฐานของอนกุรมเวลา พบว่า ดัชนตีลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(SET Index) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 0.0003 ค่ามัธยฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.0000 โดยมีอัตรา

การเปลี่ยนแปลงสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 0.0795% ค่าต�่าสุดเท่ากับร้อยละ -0.1079 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับร้อยละ 0.0103

โดยมลูค่าการซือ้ขายหลกัทรพัย์สทุธขิองนกัลงทนุทัง้ 4 กลุม่ พบว่า อตัราการเปลีย่นแปลงของมูลค่าการซือ้

ขายหลักทรัพย์เฉลี่ยรายวันของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ (Growth Vol1)  นักลงทุนต่างประเทศ (Growth Vol2) 

นักลงทุนสถาบัน (Growth Vol3) และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Growth Vol4) มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 0.9595, 

-1.2684, -0.0351 และ -0.0659 ตามล�าดับ ในขณะที่อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าสูงสุด แสดงให้เห็นว่า อัตราการ

เปล่ียนแปลงของมลูค่าการซือ้ขายสทุธริายวนัของนกัลงทนุแต่ละกลุม่มมีลูค่าการซ้ือขายเพิม่ขึน้มากทีส่ดุเมือ่เทยีบ

กับวันก่อนหน้า โดยคิดเป็นร้อยละ 1512.5450, 2039.692, 1899.9740 และ 3668.6000 ตามล�าดับ และอัตรา

การเปลี่ยนแปลงค่าต�่าสุด แสดงถึง อัตราการการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการซื้อขายสุทธิรายวันลดลงมากที่สุดเมื่อ

เทียบกับวันก่อนหน้า เท่ากับร้อยละ -464.9380, -2132.0400, -693.0079 และ -459.2857 ตามล�าดับ

ส�าหรับตัวแปรควบคุมอื่น ๆ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (USD/THB) ดัชนี MSCI ดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) และราคาน�้ามันดิบสหรัฐอเมริกา (NYMEX) ได้มีการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา

ของตัวแปรแต่ละตัวที่ใช้ในการวิจัย ในการศึกษานี้ตัวแปรทุกตัวจะแปลงให้อยู่ในรูปของ Growth และเมื่อทดสอบ 

ADF เราพบว่าตัวแปรทุกตัวมีลักษณะนิ่ง

4.2 ผลกระทบของมูลค่าการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่อ SET

แสดงดังตารางที่ 2 วิเคราะห์สมการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรง

Estimate Std. Error t -value p-value

(Intercept)
Growth Vol1
Growth Vol2
Growth Vol3
Growth Vol4
Growth EX
Growth MSCI
Growth DJI
Growth NYMEX

-1660.000
-4.16E-03
1.16E-03
2.11E-03
3.32E-02
51.9000
0.1910
0.0354
5.2800

9.4400
2.11E-03
2.34E-03
2.47E-03
5.40E-03
2.4300
0.0486

3.42E-03
0.2280

-17.5620
-1.9690
0.4960
0.8520
6.1550
21.3740
3.9380
10.3400
23.1180

0.000 ***
0.049 **
0.620
0.394

0.000 ***
0.000 ***
0.000 ***
0.000 ***
0.000 ***

ที่มา: จากการค�านวณ

หมายเหตุ: *** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากการทดสอบสมมติฐานตัวแปรอสิระและตัวแปรควบคมุ โดยใช้สถิตทิดสอบ t-statistic ในตารางท่ี 4.2  

พบว่า ค่า p-value ของตัวแปร Growth Vol4, Growth EX, Growth MSCI, Growth DJI และ Growth NYMEX 

มค่ีา 0.000 ซึง่มค่ีาน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ 0.01 ส่งผลให้ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั แสดงว่า การเปลีย่นแปลงของมลูค่า

การซ้ือขายสทุธิของบญัชีบรษัิทหลักทรัพย์ (Growth Vol4)  อตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ (Growth EX) ดชันี 

MSCI Index (Growth MSCI) ดัชนีอตุสาหกรรมดาวโจนส์ (Growth DJI) และราคาน�า้มนัดบิสหรัฐอเมรกิา (Growth 
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NYMEX) มผีลต่อการเปลีย่นแปลงดัชนีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมี 

นยัส�าคัญทางสถติิท่ี 0.01 ซึง่สอดคล้องกับงานวจัิยของ ธนวรรธน์ ตรรีะสหกุลย์ และสเุมธ ธวุดาราตระกลู (2561)  

ทีไ่ด้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกจิท่ีส่งผลกระทบต่อดัชนตีลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย พบว่า อตัราแลกเปล่ียน 

เงินตราต่างประเทศ (USD/THB) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) และราคาน�้ามันดิบสหรัฐอเมริกา (NYMEX)  

มอีทิธพิลต่อดชันตีลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 สอดคล้องกับทฤษฎท่ีีเกีย่วข้อง 

กบัอตัราแลกเปลีย่น (International Fisher Effect) หากมกีารคาดการณ์ว่าค่าเงนิในประเทศจะแข็งค่าข้ึน จะส่งผล

ท�าให้เงินทนุจากต่างประเทศไหลเข้ามา และอตัราดอกเบีย้ในประเทศจะลดลงเมือ่เทยีบกับต่างประเทศ และท�าให้

ปรมิาณอปุสงค์ในประเทศเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลต่อดัชนีหลักทรพัย์ท่ีมีแนวโน้มปรับตวัเพิม่ข้ึนตาม (Mishkin, 1989)

ในขณะที่ค่า p-value ของตัวแปร Growth Vol1 มีค่า p-value = 0.049 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ 

0.05 ส่งผลให้ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่า การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไป

ในประเทศ(Growth Vol1) มผีลต่อการเปลีย่นแปลงดชันตีลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ในทศิทาง

ตรงกันข้าม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญรัตน์ แสงสุริยาโรจน์ (2561) ที่ได้

ศึกษา ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนรายย่อยภายในประเทศผ่าน

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ และวิเคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณจากสมการการถดถอยแบบเส้นตรงพหคุณูเชิงซ้อนด้วย

วิธกี�าลังสองน้อยทีส่ดุ (Ordinary Least Squares-OLS) ผลการศึกษาพบว่า ดชันตีลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(SET Index) มคีวามสมัพันธ์ในทศิทางตรงกนัข้ามกบัมลูค่าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของผูล้งทนุรายย่อยภายในประเทศ

4.3 ทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Stationary)

จากการน�าข้อมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรดังกล่าว ทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Unit root) เพราะข้อมูลที่

น�ามาใช้ประมาณต้องมีลักษณะที่นิ่ง (Stationary) โดยอาศัยการทดสอบแบบ Augmented Dicky - Fuller test 

(ADF) (Said and Dickey, 1984) ผลการศึกษา ดังนี้

แสดงดังตารางที่ 3 ค่า Augmented Dicky - Fuller test (ADF) ของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

Variable ADF
Critical Value

1% 5% 10%

Growth SET -54.61783 3.961194 -3.41135 -3.127521

Growth Vol1 -24.69627 -3.961209 -3.411357 -3.127525

Growth Vol2 -25.61029 -3.961206 -3.411356 -3.127524

Growth Vol3 -21.87924 -3.961211 -3.411358 -3.127526

Growth Vol4 -23.29038 -3.961209 -3.411357 -3.127525

Growth EX -50.38836 -3.961194 -3.41135 -3.127521

Growth MSCI -16.67528 -3.961202 -3.411354 -3.127524

Growth DJI -16.62814 -3.961202 -3.411354 -3.127524

Growth NYMEX -45.92081 -3.961195 -3.41135 -3.127521

ที่มา: จากการค�านวณ
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ผลการทดสอบ Augmented Dicky - Fuller test (ADF) โดยมสีมมตฐิานหลกั (
0H ) คอื อนกุรมเวลาทีน่�า

มาศกึษามยีนิูทรูท (Unit root) หรอือนกุรมเวลามีลกัษณะไม่นิง่ และมสีมมตฐิานรอง (
1H ) คอื อนกุรมเวลาทีน่�ามา

ศกึษาไม่มยูีนทิรูท (Unit root) หรืออนุกรมเวลามลีกัษณะนิง่ จากการทดสอบโดยเปรียบเทียบค่าสถิต ิt-statistic กบั

ค่าจากตาราง Augmented Dicky - Fuller (ค่า Mackinnon critical) ณ ระดบันยัส�าคญัต่างๆ พบว่า การทดสอบ 

ยูนทิรทู (Unit root) ที ่order of integration เท่ากบั 1 หรอื I(1) ระดับ first difference with trend and intercept  

ของข้อมลูดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET Index) มลูค่าการซือ้ขายสทุธขิองกลุม่นกัลงทนุ 4 กลุม่ ได้แก่ 

นกัลงทนุทัว่ไปในประเทศ (Growth Vol1) นกัลงทนุต่างประเทศ (Growth Vol2) นกัลงทนุสถาบนั (Growth Vol3) 

และบญัชบีริษทัหลักทรพัย์ (Growth Vol4) ตัวแปรควบคมุ ได้แก่ อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Growth 

EX) ดชันี MSCI Index (Growth MSCI) ดัชนอีตุสาหกรรมดาวโจนส์ (Growth DJI) และราคาน�า้มนัดบิสหรฐัอเมรกิา 

(Growth NYMEX) จากตารางที ่3 ค่าสถติิ ADF มค่ีาน้อยกว่าค่าวกิฤต ิMackinnon ณ ระดบันยัส�าคญั 0.01, 0.05 

และ 0.10 แสดงว่า ปฏเิสธสมมติฐานหลกั หรอืเป็นการยนืยนัว่า อนกุรมเวลาทีน่�ามาใช้ศกึษามลีกัษณะนิง่

4.4 ลักษณะแนวโน้มของผลกระทบจากแต่ละตวัแปรทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงดชันตีลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย (SET Index) ในแต่ละช่วงเวลา จากแบบจ�าลอง State-Space

 
 

ณ ระดับนัยสำคัญ 0.01, 0.05 และ 0.10 แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก หรือเป็นการยืนยันว่า อนุกรมเวลาที่นำมาใช้
ศึกษามีลักษณะนิ่ง 

 4.4 ลักษณะแนวโน้มของผลกระทบจากแต่ละตัวแปรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงดัชนีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET Index) ในแต่ละช่วงเวลา จากแบบจำลอง State-Space 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปภาพที่ 1 แสดงลักษณะแนวโน้มของผลกระทบจากแต่ละตัวแปรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงดัชนีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ในแต่ละช่วงเวลา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 - ค.ศ. 2020 

จากรูปภาพที่ 1  อธิบายได้ว่าตัวแปรนักลงทุนทั่วไปในประเทศ (Individual) มีผลกระทบต่อ SET Index 
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงปี ค.ศ.2013 – 2016 จากข้อมูลสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์ปี 2013 พบว่า  
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ (Individual) รายใหม่ให้ความสนใจการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มมากขึ้น โดยมีจำนวน
การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายใหม่เพ่ิมขึ้นเกิน 1 ล้านบัญชี ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และมูลค่า

รูปภาพที่ 1 แสดงลักษณะแนวโน้มของผลกระทบจากแต่ละตัวแปรท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงดัชนี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ในแต่ละช่วงเวลา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 - ค.ศ. 2020



JOURNAL OF ECONOMICS MAEJO UNIVERSITY VOL.1, NO.2 JULY - DECEMBER 2021 41

จากรูปภาพที่ 1 อธิบายได้ว่าตัวแปรนักลงทุนทั่วไปในประเทศ (Individual) มีผลกระทบต่อ SET Index 

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงปี ค.ศ.2013 - 2016 จากข้อมูลสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์ปี 2013 พบ

ว่า นักลงทุนทั่วไปในประเทศ (Individual) รายใหม่ให้ความสนใจการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มมากขึ้น โดยมี

จ�านวนการเปิดบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ของนกัลงทนุรายใหม่เพิม่ขึน้เกนิ 1 ล้านบญัช ีซึง่สงูสดุเป็นประวติัการณ์ และ

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ปรับเพิ่ม

ขึ้นที่ 15.1 ล้านล้านบาท เป็นสถิติสูงสุดในประวัติการณ์เช่นกัน แม้ว่าในปี 2014 ประเทศไทยก�าลังเผชิญปัญหา

ทางการเมือง และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก แต่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีสภาพคล่องของการซ้ือ

ขายสูงสุด ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ASEAN-5

ขณะที่ตัวแปรนักลงทุนสถาบัน (Institution) มีผลกระทบต่อ SET Index ลักษณะเป็นช่วง ๆ โดยพบว่า 

ในปี 2012 - 2014 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยข้อมูลดังที่ได้กล่าวข้างต้น พบว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET) มสีภาพคล่องทีส่งู และดึงดูดนกัลงทนุในประเทศทัง้การซือ้ขายเองในตลาด และจากการส่งเสรมิการลงทนุใน

กองทุนรวม ท�าให้มูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนสถาบัน (Institution) มีผลกระทบต่อ SET Index สูงขึ้น นอกจาก

นี้ในช่วงปี 2016 - 2020 นักลงทุนสถาบันมีแนวโน้มของผลกระทบต่อ SET Index เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากการ

ลงทุนในกองทุนรวมเป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะมีสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี ให้ผลตอบแทนที่ดี ส่งผลให้นัก

ลงทุนสถาบันมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น สามารถบริหารพอร์ตการลงทุน และเพิ่มสภาพคล่องในตลาดได้มากขึ้น

ตัวแปรนักลงทุนต่างประเทศ (Foreign) มีผลกระทบต่อ SET Index เป็นอย่างมากในปี 2011 - 2017 ใน

ขณะที่ปี 2018 - 2020 มีแนวโน้มของผลกระทบลดลงอย่างมาก โดยข้อมูลมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนัก

ลงทุนต่างประเทศในปี 2018 - 2020 มีสถานะขายสุทธิติดต่อกัน ขณะที่ดัชนีหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 

Index) มีทิศทางเป็นบวก และต้นปี 2018 SET Index ท�าสถิติใหม่ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในประวัติการณ์นับตั้งแต่

เปิดซือ้ขายตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที ่1,778.53 จดุ แต่นกัลงทนุต่างประเทศกย็งัขายหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรัพย์ไทย

นอกจากนี้ตัวแปรนักลงทุนประเภทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary) มีผลกระทบต่อ SET Index เป็น

อย่างมากในปี 2012 - 2013 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการแบ่งกลุ่มนักลงทุนประเภทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ในขณะ

ที่ตั้งแต่ปี 2014 มีแนวโน้มของผลกระทบลดลงอย่างมาก และมีผลต่อ SET Index อย่างคงที่จนถึงปี 2020 โดย

ข้อมูลมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ในปี 2018 - 2020 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 11 เมื่อเทียบ

กับนักลงทุนกลุ่มอื่น ๆ

ส�าหรับตัวแปรควบคุมอื่น ๆ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (USD/THB) มีผลกระทบต่อ SET 

Index มากที่สุด ระหว่างปี 2016 - 2017 ซึ่งในช่วงระหว่างปี 2015 - 2017 พบว่า ค่าเงินบาทอ่อนค่าที่สุด เมื่อ

เทียบกับปีอื่น ๆ จากการศึกษาผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อดัชนีหุ้นไทย โดย Tsai, I-C. (2012) กล่าวว่า 

หากเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่า จะท�าให้เม็ดเงินของนักลงทุนต่างต่างชาติไหลออกจากตลาดหลักทรัพย์ไทย และ 

ส่งผลท�าให้ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง ขณะที่ดัชนี MSCI Index มีผลกระทบต่อ SET Index เป็นอย่างมากในปี  

2014 - 2016 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ มีผลกระทบต่อดัชนี SET Index โดยในปี 2010-2012 ได้รับการยอมรับ

สูงสุดว่าเสมือนตัวแทนของเศรษฐกิจอเมริกา ดังนั้น ในตลาดหลักทรัพย์หลาย ๆ ประเทศจะน�าข้อมูลในอดีต

ของดัชนีมาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และพยากรณ์ทิศทางของตลาดโลก ส�าหรับปัจจุบันนี้นักลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีการใช้ข้อมูลจากดัชนีอื่น ๆในการวิเคราะห์ตัดสินใจในการวางแผนการลงทุนเพิ่มขึ้น ท�าให้

ผลกระทบของดัชนีดาวโจนส์มีผลกระทบต่อ SET Index ลดลง และตัวแปรราคาน�้ามันดิบสหรัฐอเมริกา (NYMEX) 
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มีผลกระทบต่อ SET Index อย่างมากระหว่างปี 2018-2020 ซึ่งในปีดังกล่าว พบว่า ราคาน�้ามันดิบมีความผันผวน

สูง จากภาวะเศรษฐกิจโลก สงครามการค้า และโรคระบาด Covid-19 โดยความผันผวนดังกล่าวส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

4.5 สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขายสุทธิจากแบบจ�าลอง 

State-Space

แสดงดังตารางที่ 4 แสดงสถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการซ้ือขายสุทธิ

จากแบบจ�าลอง State-Space

Min. 1st Qu. Midian Mean 3rd Qu. Max.

Growth Vol1
Growth Vol2
Growth Vol3
Growth Vol4
Growth EX
Growth MSCI
Growth DJI
Growth NYMEX

-0.0097
-0.0010

-5.215E-03
-0.0043
-88.4330
-0.6941
-0.0114
-5.1856

-0.0083
-0.0062

-2.62E-03
-0.0034
-79.8960
-0.6030
0.0018
-1.8783

-0.0052
0.0010

-1.56E-03
-0.0028
-47.7310
-0.2556
0.0182
0.9252

-0.0029
0.0011

-1.94E-03
-0.0029
-51.2460
-0.1909
0.0773
2.2339

0.0015
0.0024

-6.07E-04
-0.0023
-29.0510
0.2727
0.1717
11.2350

0.0090
0.0039

-6.98E-05
-0.0012
5.8520
0.6467
0.1905
12.2399

ที่มา: จากการค�านวณ

จากตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการซ้ือขายสุทธิ โดยใช้สร้างสมการ

พยากรณ์แบบจ�าลอง State - Space model เพื่อศึกษาผลกระทบของมูลค่าการซื้อขายสุทธิจากกลุ่มนักลงทุน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการค�านวณ พบว่า ค่าเฉลี่ยของตัวแปร Growth Vol1, Growth Vol4, 

Growth EX และGrowth MSCI เท่ากับ -0.0029,-0.0029, -51.2460 และ -0.1909 ตามล�าดับ อธิบายได้ว่า โดย

เฉลี่ยแล้ว เมื่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ (Growth Vol1), มูลค่าการซื้อขายหลัก

ทรัพย์ของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Growth Vol4), อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (Growth EX) 

และดชันี MSCI Index (Growth MSCI) เปลีย่นแปลงไป 1% ดชันตีลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET Index) จะ

เปลีย่นแปลงลดลงโดยเฉลีย่เท่ากบั 0.0029%, 0.0029%, 51.2460% และ 0.1909% (ตามล�าดบั) ในช่วงเวลานัน้ ๆ

ขณะที่ตัวแปร Growth Vol2, Growth DJI และ Growth NYMEX มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย เท่ากับ 

0.0011, 0.0773 และ 2.2339 อธบิายได้ว่า โดยเฉลีย่แล้ว เมือ่มลูค่าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของนกัลงทนุต่างประเทศ 

(Growth Vol2), ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Growth DJI) และราคาน�้ามันดิบสหรัฐอเมริกา (Growth NYMEX) 

เปลี่ยนแปลงไป 1% ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเท่ากับ 

0.0011 %, 0.0773 % และ2.2339% (ตามล�าดับ) ในช่วงเวลานั้นๆ

นอกจากนี้ตัวแปร Growth Vol3 เท่ากับ 0.0000 อธิบายได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการซื้อขายหลัก

ทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน (Growth Vol3) แทบจะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET Index)
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4.6 การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Granger Causality)

แสดงดังตารางที่ 5 การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างตัวแปร โดยวิธี Granger Causality

F-Statistic Prob.

INDIVIDUAL ไม่เป็นเหตุของ SET
SET ไม่เป็นเหตุของ INDIVIDUAL

3.09740
1.00382

0.045**
0.366

FOREIGN ไม่เป็นเหตุของ SET
SET ไม่เป็นเหตุของ FOREIGN

3.50879
 0.52519

0.030**
0.591

INSTITUTION ไม่เป็นเหตุของ SET
SET ไม่เป็นเหตุของ INSTITUTION

5.96706
21.5023

0.002***
0.000***

PROPRIETARY ไม่เป็นเหตุของ SET
SET ไม่เป็นเหตุของ PROPRIETARY

1.42853
14.9778

0.239
0.000***

INDIVIDUAL ไม่เป็นเหตุของ FOREIGN
FOREIGN ไม่เป็นเหตุของ INDIVIDUAL

6.13341
0.47866

0.002***
0.619

INSTITUTION ไม่เป็นเหตุของ FOREIGN
FOREIGN ไม่เป็นเหตุของ INSTITUTION

3.54041
10.6458

0.029**
0.000***

PROPRIETARY ไม่เป็นเหตุของ FOREIGN
FOREIGN ไม่เป็นเหตุของ PROPRIETARY

1.09955
2.88706

0.333
0.055*

INSTITUTION ไม่เป็นเหตุของ INDIVIDUAL
INDIVIDUAL ไม่เป็นเหตุของ INSTITUTION

4.98458
4.32249

0.006***
0.013**

PROPRIETARY ไม่เป็นเหตุของ INDIVIDUAL
INDIVIDUAL ไม่เป็นเหตุของ PROPRIETARY

0.91228
2.81488

0.401
0.060*

PROPRIETARY ไม่เป็นเหตุของ INSTITUTION
INSTITUTION ไม่เป็นเหตุของ PROPRIETARY

6.40271
1.28617

0.001***
0.276

ที่มา: จากการค�านวณ

หมายเหตุ: *** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ * มีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.10, INDIVIDUAL, FOREIGN, INSTITUTION และ PROPRIETARY คือ 1Vol , 2Vol , 3Vol , และ 4Vol  

ตามล�าดับ

ตารางที่ 5 การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างตัวแปร โดยวิธี Granger Causality ระหว่างมูลค่าการ

ซื้อขายสุทธิของ 4 กลุ่มนักลงทุน กับ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) โดยการทดสอบมูลค่า

การซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ (Individual) นักลงทุนต่างประเทศ (Foreign) และนักลงทุน

สถาบนั (Institution) พบว่า ปฏเิสธสมมตฐิานหลกัทีว่่า มลูค่าการซือ้ขายสทุธขิองกลุม่นกัลงทนุดงักล่าวข้างต้น ไม่

เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ณ ระดับนัยส�าคัญ 0.05 และ 
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0.01 ตามล�าดับ นั่นหมายความว่า มูลค่าการซื้อขายสุทธิของแต่ละกลุ่มนักลงทุนทั่วไปในประเทศ (Individual)  

นักลงทุนต่างประเทศ (Foreign) และนักลงทุนสถาบัน (Institution) เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดัชนี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

ในขณะทีมู่ลค่าการซือ้ขายหลักทรพัย์ของบญัชบีรษิทัหลกัทรพัย์ (Proprietary) น้ัน พบว่า ยอมรบัสมมตฐิาน

หลกั แสดงว่า การเปลีย่นแปลงดัชนตีลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET Index) เป็นสาเหตขุองการเปลีย่นแปลง

มูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary) ท่ีระดับนัยส�าคัญ 0.01 นอกจากน้ีการ

เปล่ียนแปลง SET Index ยังเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน 

(Institution) ณ ระดับนัยส�าคัญ 0.01

แสดงดังตารางที่ 6 สรุปผลการทดสอบ Granger Causality ของแต่ละตัวแปร

ตัวแปร ผลการทดสอบ Granger Causality

SET INDIVIDUAL มูลค่าการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนท่ัวไปในประเทศ (Individual) เป็นสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

SET FOREIGN มูลค่าการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ (Foreign) เป็นสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

SET INSTITUTION มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน (Institution) และดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) เป็นสาเหตุซึ่งกันและกัน

SET PROPRIETARY การเปลีย่นแปลงดัชนตีลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET Index) เป็นสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 
(Proprietary)

INDIVIDUAL FOREIGN มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนท่ัวไปในประเทศ (Individual) เป็น
สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่าง
ประเทศ (Foreign)

INDIVIDUAL INSTITUTION มูลค่าการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนสถาบัน (Institution) และมูลค่าการซื้อขาย
สุทธิของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ (Individual) เป็นสาเหตุซึ่งกันและกัน

INDIVIDUAL PROPRIETARY มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนท่ัวไปในประเทศ (Individual) เป็น
สาเหตุของการเปลีย่นแปลงของมลูค่าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบัญชีบรษิทัหลกั
ทรัพย์ (Proprietary)

FOREIGN INSTITUTION มลูค่าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของนกัลงทนุต่างประเทศ (Foreign) และมลูค่าการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน (Institution) เป็นสาเหตุซึ่งกันและกัน

FOREIGN PROPRIETARY มูลค่าการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ (Foreign) เป็นสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 
(Proprietary)

INSTITUTION PROPRIETARY มลูค่าการซือ้ขายสทุธขิองบญัชบีรษิทัหลกัทรพัย์ (Proprietary) เป็นสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนสถาบัน (Institution)
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สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ

จากผลการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างตัวแปร พบว่า มูลค่าการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนทั่วไปใน

ประเทศ (Individual) และนักลงทุนต่างประเทศ (Foreign) เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดัชนีตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET Index) ดังนัน้ สมมติฐานทีว่่านกัลงทนุต่างประเทศมผีลต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

นั้นเป็นจริง นอกจากนี้นักลงทุนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่ามูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบัน 

(Institution) จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างมาก และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ

จะเป็นผู้ตาม แต่ผลการศึกษาพบว่า มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ (Individual) นั้น

เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศ (Foreign) และมูลค่า

การซือ้ขายสทุธขิองนกัลงทนุสถาบนั (Institution) เป็นสาเหตซุึง่กนัและกนักบั มลูค่าการซือ้ขายสทุธขิองนกัลงทนุ

ทั่วไปในประเทศ (Individual)

ส�าหรับตัวแปรบางตัวที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แต่เมื่อน�ามาพยากรณ์ในแบบจ�าลอง State - Space 

model เพ่ือศึกษาผลกระทบของตัวแปร พบว่าทิศทางความสัมพันธ์บางตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน อาทิเช่น 

ตัวแปร SET กับ Institution ดังนั้น ในการน�าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ควรตรวจสอบทิศทางของความสัมพันธ์

ก่อนน�าไปใช้ในการวางแผนการลงทุน

ข้อจ�ากดัในการศึกษาคร้ังน้ี คือ การใช้ข้อมลูอนกุรมเวลาทีเ่ป็นข้อมลูทติุยภมิูของมูลค่าการซือ้ขายสทุธขิอง 4 

กลุ่มนักลงทุน ได้แก่ นักลงทุนทั่วไปในประเทศ นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 

ซึ่งใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 2/11/2552 ถึงวันที่ 30/12/2563 เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เริ่มมีการแบ่งกลุ่มบัญชีบริษัทหลัก

ทรัพย์ ท�าให้ข้อมลูท่ีใช้ไม่ครอบคลมุต้ังแต่ช่วงเริม่ต้นของการเปิดให้มกีารลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

นอกจากน้ีได้ศกึษาปัจจัยทางเศรษฐกจิอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ อตัราแลกเปลีย่นเงนิสกลุบาทต่อดอลลาร์สหรฐั ดชันี 

MSCI Index ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) และราคาน�้ามันดิบสหรัฐอเมริกา (NYMEX) ซึ่งอาจจะมีปัจจัยอื่น ๆ   

ที่มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหุ้น และท�าให้ตลาดหลักทรัพย์ และมูลค่าการซื้อขายในแต่ละช่วงเวลามีความผันผวนสูง

ดังนั้น การศึกษาในครั้งต่อไปควรเพิ่มข้อมูลปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหุ้น

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและมลูค่าการซือ้ขายสทุธขิองนกัลงทนุ เพือ่ให้ครอบคลมุต่อการศกึษาผลกระทบ

และความสมัพนัธ์ของตัวแปร อาทเิช่น ปัจจัยด้านการเมอืง ภยัทางธรรมชาต ิราคาทองค�า ราคาสกลุเงนิดจิทิลั เป็นต้น

เอกสารอ้างองิ

คมกิตติ อังคทะวิวัฒน์. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2562). Market Index. สืบค้น 1 ตุลาคม 2563, จาก https://www.set.

or.th/th/maket/market_statistics.html

ธนวรรธน์ ตรีระสหกุลย์ และสุเมธ ธุวดาราตระกูล. (2561). ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ. 9(2), 12-29.

ธัญญรัตน์ แสงสุริยาโรจน์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มนักลงทุนราย

ย่อย ภายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ).



วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 256446

พรจิตรา จวบกฤษ์เย็น และธนโชติ บุญวรโชติ. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของ

นักลงทุนแต่ละประเภทและอัตราผลตอบแทนจากดัชนีหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 

วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์. 34(1), 60-76.

วิโรจน์ เดชะผล. (2552). ตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.

ศุภณัฐญ์ เตปิยะ, รวี ลงกานี และชัยวุฒิ ตั้งสมชัย. (2558, ตุลาคม-ธันวาคม). ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและ

ปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพย์กลุ่มเหล็ก ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง. 4(2), 102-114.

ศรัณย์รัชต์ ธีรโชติธนกุล. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย.

สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน. (2554). “ผลการวิจัยโครงการวิจัยผู้ลงทุน” Capital Market Research Forum. 

สืบค้น 1 ตุลาคม 2563,จาก https://www.set.or.th/setresearch/files/microstructure/forum

201101_Presentation_InvestorSurvey.pdf

สุภาวดี บุศย์เพชร. (2553). การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุน

รายย่อยในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย. (วทิยานพินธ์ปรญิญามหาบัณฑติ). กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยั

หอการค้าไทย.

Admati, A. R., & Pfleiderer, P. (1988). A theory of intraday patterns: Volume and price variability. 

Review of Financial Studies, 1, 3-40.

Granger, C.W.J. (1969). Invertigation causality relations by economic models and cross-spectral 

methods. Econometrica, vol. 37, no. 3 (July): pp. 424-438.

Kamesaka, A., & Wang, J. (2004). The Asian crisis and investor behavior in Thailand’s equity 

market. Ryokoku University and University of  New South Wales Working Papers.

Mishkin, F. S. (1989). Is the Fisher Effect for Real? A Reexamination of the Relationship 

between Inflation and Interest Rates. Journal of Monetary Economics. 30,195-215.

Said and Dickey. (1984). Testing for Unit Root in Autoregressive-Moving average Models with 

Unknown Order. Biometrika. 71, 599-607.

Tsai, I-C. (2012). The relationship between stoke price index and exchange rate in Asian 

markets: Aquantile regression approach. Journal of Internationnal Financial Markets, 

Institutions & Money, 22, pp. 609-621.



JOURNAL OF ECONOMICS MAEJO UNIVERSITY VOL.1, NO.2 JULY - DECEMBER 2021 47

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร: กรณีศึกษาโฮสเทลและโรงแรมขนาดเล็ก 
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บทคดัย่อ

การศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร: กรณีศึกษาโฮสเทลและโรงแรมขนาดเล็ก ในเขต

อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ

พนักงานและความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานและศึกษาการ

ตัดสินใจเปลี่ยนงานของพนักงานโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในโฮสเทล และ

โรงแรมขนาดเลก็ในเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ จ�านวน 502 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเบื้องต้น เช่น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ T-test และ F-test รวมถึงการใช้แบบ

จ�าลอง Multinomial Logit ในการวิเคราะห์การตัดสินใจเปลี่ยนงานของพนักงาน

ผลการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์กรพบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ว่า

ความมั่นคงในการท�างานเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุด โดยเฉพาะการมีต�าแหน่งงานที่

มัน่คง ทีม่ผู้ีตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 88 ทีเ่หน็ว่ามอีทิธพิลต่อความความผกูพนัต่อองค์กรในระดบัมากส่วนการ

ศกึษาการวดัระดบัความผกูพนัต่อองค์กรพบว่าในภาพรวมกลุม่ตวัอย่างมรีะดบัความผกูพนัต่อองค์กรอยูใ่นระดับมาก 

โดยเฉพาะด้านการยอมรบัเป้าหมายหรือค่านิยมขององค์กร และด้านความเตม็ใจทีจ่ะทุม่เทความพยายามเพือ่องค์กร 

ส่วนการทดสอบความแตกต่างของระดบัความผกูพนัต่อองค์กรตามลกัษณะส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบ

ว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การท�างาน สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต�าแหน่งงานที่แตก

ต่างกนัจะมรีะดบัความผกูพนัต่อองค์กรทีแ่ตกต่างกัน กล่าวคอืผู้ทีม่สีถานภาพหม้ายหรอืแยกกนัอยูจ่ะมรีะดบัความ

ผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าผู้ที่มีสถานภาพโสด และผู้ที่มีประสบการณ์ในการท�างานกับองค์กรเป็นระยะนานกว่าจะมี

ระดับความผูกพันต่อองค์กรมากกว่า เป็นต้น ในขณะท่ีผลการศึกษาการตัดสินใจเปล่ียนงานของพนักงานในช่วง 

1-2 ปีนี้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากมีประสบการณ์การท�างานที่น้อย มีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญา

ตรี รวมถึงผู้ที่ท�างานในต�าแหน่งพนักงานห้องอาหารจะมีโอกาสในการตัดสินใจเปลี่ยนงานสูง

ค�าส�าคัญ: ความผูกพันองค์กร, โฮสเทล, โรงแรมขนาดเล็ก, พนักงานโรงแรมเชียงใหม่
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ABSTRACT

The objectives of the study “Factors Affecting Organization Engagement: The Case Studies 

of Hostels and Small Hotels in Mueang District, Chiang Mai Province” were: to analyzed the factors 

affecting organization engagement and to study the relationship between personal information 

with organization engagement moreover, this study aim to study about job change decision  

making. The researcher utilized questionnaires to 502 staffs of hostels and small Hotels in Mueang 

District, Chiang Mai Province. This research was carried out using a questionnaire as a tool for data 

collection. The statistics applied to analyze the data were the descriptive statistics as percentage, 

mean, and standard deviation. The statistics use to test the hypothesis were t-test and F-test, as 

well as use a multinomial logit model to analyze the job change decision.

The results of the study the factors affecting organization engagement show that job 

security is the most influential factors in affecting organization engagement, especially in the 

topic of stable positions in which 88 percent of employees agreed that it had an influential on 

organization engagement at a high level. The results of the study of organizational engagement 

level showed that employees have their organization engagement overall at a good level. They 

mostly agree with "accepting the organization's goals and corporate values" and "trying their 

best to maximize the benefits of the organization." The results of an analysis of differences in 

organizational engagement levels based on personal characteristics found that the differences  

of experience, married status, income and position of the employees affect organizational  

engagement differently at statistically. That are employees with divorce status have a higher 

level of organizational engagement than those with single status, and employees who have 

experience working with the organization for long time will have more levels of organizational 

engagement. The results of analysis of job change decisions in 1-2 years found that employees 

who have been older, less experience, undergraduate education, and including those who work 

in Restaurant position had a high chance of a job change decision.

Keywords: Organization Engagement, Hostels, Small Hotels, Hotel Staff, Chiang Mai

ที่มาและความส�าคัญ

ทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากร คือองค์ประกอบท่ีมีความส�าคัญมากต่อความส�าเร็จขององค์กร ท้ังน้ีเพราะ

การที่องค์กรหนึ่งๆ จะบรรลุถึงเป้าหมายได้ส�าเร็จนั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในองค์กร

เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนา นอกจากนีแ้ล้วบคุลากรเหล่านัน้ยงัต้องมคีณุภาพไม่ว่าจะเป็นในด้านความรูค้วามสามารถ

หรือสมรรถนะในการท�างาน และมีคุณลักษณะต่างๆ ท่ีสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณุลกัษณะหนึง่ทีส่�าคัญและได้รบัความสนใจจากทัง้นักวชิาการและนกับรหิารในปัจจบุนัได้แก่ คณุลกัษณะท่ีเรยีกว่า  

“ความผูกพันต่อองค์กร (organizational Engagement)” เนือ่งจากคณุลกัษณะนีเ้ป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้บุคลากร
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ทุ่มเทความพยายามในการท�างานอย่างเต็มที่ (ชูชัย สมิทธิไกร และพงษ์จันทร์ ภูษาพานิชย์, 2559) ความผูกพัน

องค์กร เป็นพฤติกรรมรปูแบบหนึง่ทีแ่สดงออกมาของสมาชกิในรปูแบบของความสม�า่เสมอของพฤตกิรรม ซึง่แสดง

ให้เหน็ถงึประสิทธผิลขององค์กร หากสมาชิกขาดความรูส้กึผกูพนัต่อองค์กร ผลทีต่ามมาคอื ความสญูเสยีขององค์กร

ในรูปแบบต่างๆ อาจเป็นในรูปแบบของทรัพยากรบุคคล ขวัญก�าลังใจพนักงาน การลดลงของผลผลิต การเสียเวลา

คัดและฝึกอบรมบุคลากรใหม่ (ลลิตา จันทร์งาม, 2559)

ธุรกิจด้านโรงแรมและบริการด้านอาหารจัดเป็นธุรกิจนอกภาคเกษตรท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตเป็นอันดับ

ที่ 1 ของภาคบริการ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) โดยธุรกิจโรงแรมจ�าเป็นต้องใช้แรงงานเป็นจ�านวนมาก 

เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องให้ความส�าคัญในเรื่องการให้บริการ โดยในทุกกระบวนการจ�าเป็นที่จะต้องใช้แรงงานที่มี

คุณภาพ สามารถให้การบริการที่มีมาตรฐาน จากบทความของ L'Officiel Hommes Thailand Club ในปี 2560 

กล่าวว่าปัจจุบันรูปแบบของโรงแรมที่ให้บริการเปลี่ยนแปลงไปจากโรงแรมขนาดใหญ่ 5 ดาว กลายไปเป็นโรงแรม

ขนาดเล็ก และ โฮสเทลมากยิง่ขึน้ ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากเทรนด์การท่องเทีย่วในยคุปัจจบุนัทีเ่ปลีย่นผ่านสูก่ารท่องเทีย่ว

ในรปูแบบการท่องเทีย่วคนเดยีวและใช้บรกิารทีพ่กัแบบโรงแรมขนาดเลก็ และโฮสเทล เพือ่ประหยดัค่าใช้จ่ายและ

เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมเดินทางใหม่ๆ

ในปัจจบุนัโฮสเทลทีจ่ดทะเบียนถกูต้องในจงัหวดัเชยีงใหม่ มมีากถึง 289 แห่ง จากจ�านวนโรงแรมท่ีมจี�านวน

มากส่งผลให้แรงงานในกลุ่มธุรกิจที่พักแรมและบริการด้านอาหารเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น โดยพบว่าจ�านวนผู้ที่

ท�างานในส่วนของที่พักแรมและบริการด้านอาหารติดอันดับ 1 ใน 5 อาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุดของ

จงัหวดัเชยีงใหม่ (ส�านกังานแรงงานจงัหวดัเชยีงใหม่, 2560) ถงึแม้ว่าแรงงานในธรุกจิประเภททีพ่กัแรมและบรกิาร

ด้านอาหารจะเป็นที่ต้องการและมีความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเชียงใหม่ แต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่โรงแรม

ขนาดเล็กมักจะเผชิญ คือเมื่อพนักงานเริ่มมีประสบการณ์ในการท�างานมากขึ้นมักจะลาออกไปท�างานในโรงแรมที่

มีขนาดใหญ่ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก หรือโฮสเทลโดยตรงท้ังในเรื่องของงบประมาณ การบริหาร

จดัการพนักงาน ท�าให้เกดิผลเสยีต่อระบบการท�างาน และคณุภาพในการให้บรกิารของโรงแรมต�า่ลง ลกูค้าลดน้อย

ลง กระทบต่อรายได้ของโรงแรม

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าธุรกิจโรงแรมมีอัตราการออกจากงาน (Turnover Rate) สูงถึงร้อยละ 

49.50 (ส�านักงานแรงงานจงัหวดัเชยีงใหม่, 2560) ซึง่อาจจะส่งผลกระทบต่อเจ้าของธรุกจิโรงแรม ท�าให้ต้องสูญเสยี 

งบประมาณในการสรรหา คัดเลือก ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการที่ดีของ

โรงแรม รวมทัง้ยังส่งผลให้ขัน้ตอนการปฏบิติังานทีม่อียูเ่ดมินัน้ชะงกั เสยีระบบ ขาดความต่อเนือ่ง และประสทิธภิาพ 

การท�างานลดลง จากปัญหาดังกล่าวท�าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 

กรณีศึกษาโฮสเทลและโรงแรมขนาดเล็ก ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวจะท�าให้ 

ผู้บริหารโรงแรมทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานและสามารถดูแลพนักงานให้เกิด

ความผูกผนักบัองค์กร อยากท�างานกบัองค์กรต่อไป รวมทัง้การหาทางป้องกันการลาออกของพนกังานเพือ่ลดความ

สญูเสยีทีจ่ะเกดิขึน้จากการลาออก โดยทีผ่่านมามงีานศกึษาทีเ่กีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อความผกูพนัองค์กรค่อนข้าง

หลากหลาย แต่จะเป็นการศึกษาในกรณีของโรงแรมขนาดใหญ่ และการศึกษาในธุรกิจอื่น ซ่ึงการศึกษาในกรณี 

โฮสเทลและโรงแรมขนาดเล็กยังมีไม่มากนัก นอกจากน้ีผู้วิจัยยังสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับความแตกต่าง

ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานและการตัดสินใจเปลี่ยนงานของพนักงาน 

ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จากการทดสอบความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์เจ้าของธุรกิจโรงแรม เพื่อเป็นแนวทาง 
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ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถน�าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลใน

การก�าหนดแนวทางการบรหิารจัดการให้พนักงานแต่ละกลุม่ท�างานได้อย่างมคีวามสขุ และอยูก่บัองค์กรได้นานยิง่ขึน้  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

3. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเปลี่ยนงานของพนักงาน

วิธีการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล

การศกึษาน้ีรวบรวมข้อมลูโดยการเกบ็แบบสอบถามจากกลุม่ตวัอย่าง คอืพนกังานท่ีปฏิบัตงิานในโฮสเทลและ

โรงแรมขนาดเล็ก ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ต�าแหน่งงานได้แก่ พนักงานต้อนรับ พนักงานท�าความสะอาด และพนักงาน

ห้องอาหารและเครื่องดื่ม จากนั้นน�าข้อมูลที่รวบรวมได้มาท�าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

statistics) ซ่ึงได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรและการ

วดัระดบัความผกูพันองคก์ร ในขณะทีก่ารวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างลกัษณะส่วนบคุคลกับระดบัความผูกพนั

องค์กรของพนักงานทดสอบด้วยสถิติ T-test และ F-test ส่วนการตัดสินใจเปลี่ยนงานของพนักงานภายในระยะ

เวลา 1-2 ปี ใช้แบบจ�าลอง Multinomial Logit Model ในการวิเคราะห์

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 25 - 29 ปี มีประสบการณ์

การท�างาน 1 - 2 ปี มีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี และมีสถานภาพโสด โดยรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 10,000 - 20,000 บาทต่อเดือนและมีสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่ท�างานในต�าแหน่ง

พนักงานท�าความสะอาดมากที่สุดร้อยละ 39.84

ปัจจัยที่ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างพนักงานในโฮสเทลและโรงแรมขนาดเล็กมีความผูกพันต่อองค์กรในด้าน

ลักษณะงาน ซึ่งพิจารณาจากความมั่นคงในการท�างาน ความรับผิดชอบต่องาน และความก้าวหน้าในการท�างาน

พบว่าการมีต�าแหน่งงานที่ม่ันคง การได้รับมอบหมายงานท่ีตรงกับความรู้ความสามารถ และการมีโอกาสได้เรียน

รู้งานส่วนอื่นเพื่อพัฒนาตัวเอง จะเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 

4.39 4.18 และ 3.96 ตามล�าดับ ส่วนในด้านลักษณะองค์กร ซึ่งพิจารณาจากการกระจายอ�านาจ และการมีส่วน

ร่วมในการท�างาน พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรมากที่สุด คือการที่มีการแบ่งส่วนงานที่รับผิดชอบ

อย่างชัดเจน(มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13) ในขณะที่ด้านประสบการณ์การท�างาน ซึ่งพิจารณาจากเงินเดือนและ

สวัสดิการ รวมถึงความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานพบว่าการที่ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรม และ

การได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน จะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุด คือ 

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และ 4.07 ตามล�าดับ

ส�าหรับระดบัความผกูพนัต่อองค์กรจากการศกึษาพบว่ากลุม่ตวัอย่างมรีะดบัความผกูพนัต่อองค์กรภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.77) โดยมีคะแนนเฉลี่ยในส่วนการยอมรับเป้าหมายหรือค่านิยมขององค์กรและ



JOURNAL OF ECONOMICS MAEJO UNIVERSITY VOL.1, NO.2 JULY - DECEMBER 2021 51

ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์กร เท่ากับ 3.97 คะแนน

เมื่อพิจารณาด้านการยอมรับเป้าหมายหรือค่านิยมขององค์กรพบว่าในเรื่องความยินดีท่ีจะปฏิบัติตาม

นโยบายขององค์กรเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์มีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.08) ส่วนด้านความ

เต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์กรพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอย่างยิ่งเก่ียวกับการทุ่มเทเวลางาน

ให้กับการท�างาน ไม่เอาเวลางานเพื่อไปท�ากิจส่วนตัวอื่นๆ (คะแนนเฉลี่ย 4.07) ส่วนความปรารถนาที่จะรักษาไว้

ซึ่งความเป็นสมาชิกพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดเกี่ยวการตัดสินใจที่ถูกต้องในการเข้ามาท�างานกับ

องค์กรแห่งนี้ (คะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเท่ากับ 3.96)

ในด้านความแตกต่างของระดบัความผกูพนัองค์กรตามลกัษณะส่วนบคุคลของกลุม่ตวัอย่างจากการทดสอบ

ด้วยสถติ ิT-test และ F-testพบว่ามลีกัษณะส่วนบคุคล 4 ลกัษณะ ได้แก่ ประสบการณ์การท�างาน สถานภาพสมรส 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน และต�าแหน่งงาน ทีท่�าให้ค่าเฉลีย่ของระดบัความผกูพนัองค์กรแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทาง

สถิติกล่าวคือผู้ที่มีประสบการณ์การท�างานมากกว่า 4 ปีจะมีระดับความผูกพันองค์กรมากกว่าผู้ท่ีมีประสบการณ์

การท�างานน้อยและผูท้ีม่สีถานภาพม่าย/หย่า/แยกกนัอยู ่จะมรีะดบัความผกูพนัองค์กรมากกว่าผูท้ีม่สีถานภาพโสด

ส่วนในด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ที่มีรายได้ 30,001 - 40,000 บาทต่อเดือน จะมีระดับความผูกพันองค์กร

มากกว่าผู้ที่มีรายได้ต�่ากว่า 30,001 บาทต่อเดือนนอกจากนั้นผู้ที่ท�างานในต�าแหน่งพนักงานท�าความสะอาด และ

พนักงานต้อนรับ จะมีระดับความผูกพันองค์กรมากกว่าพนักงานห้องอาหาร

ส�าหรบัการตดัสนิใจเปลีย่นงานของพนกังานทดสอบโดยใช้แบบจ�าลอง Multinomial Logit Model พบว่า

มีลักษณะส่วนบุคคล 4 ลักษณะ ได้แก่ อายุ ประสบการณ์การท�างาน ระดับการศึกษา และต�าแหน่งงาน ที่ท�าให้

ค่าเฉลี่ยของระดับความผูกพันองค์กรแตกต่างกันกล่าวคือผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต�่ากว่า 30 ปี จะตัดสินใจ

เปลี่ยนงานหรือมีความไม่แน่ใจในการเปลี่ยนงานในระยะ 1 - 2 ปีนี้ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ถึง 

3.7 เท่า และ 2.4 เท่า ตามล�าดับและผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปีจะตัดสินใจเปลี่ยนงานหรือมีความไม่แน่ใจ

ในการเปลี่ยนงานในระยะ 1 - 2 ปีนี้ มากกว่ากลุ่มประสบการณ์มากกว่า 4 ปี ถึง 2 เท่า ส�าหรับระดับการศึกษา

สงูสุดพบว่าผู้ทีม่กีารศกึษาต�า่กว่าปรญิญาตรจีะตดัสินใจเปลีย่นงานในระยะ 1 - 2 ปีนี ้มากกว่ากลุม่การศกึษาระดบั

ปรญิญาตรขึีน้ไป ถงึ 1.0 เท่า และพบว่ากลุม่ตวัอย่างทีม่รีะดบัการศกึษาต�า่กว่าระดบัปรญิญาตร ีจะมคีวามไม่แน่ใจ

ในการเปลีย่นงานน้อยกว่าการตัดสนิใจไม่เปลีย่นงาน และน้อยกว่ากลุม่ทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป ร้อยละ 

54.7 ในส่วนต�าแหน่งงานปัจจุบันพบว่าผู้ที่มีต�าแหน่งเป็นพนักงานต้อนรับจะตัดสินใจเปลี่ยนงานในระยะ 1 - 2 ปี

นี้ น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีต�าแหน่งเป็นพนักงานห้องอาหาร ร้อยละ 18.8 และพบว่ากลุ่มพนักงานต้อนรับ จะมี

ความไม่แน่ใจในการเปลี่ยนงานมากกว่าการตัดสินใจไม่เปลี่ยนงานและมากกว่ากลุ่มพนักงานพนักงานห้องอาหาร 

ถึง 1 เท่า แต่เมื่อเทียบพนักงานท�าความสะอาด กับกลุ่มพนักงานห้องอาหาร พบว่าพนักงานท�าความสะอาดจะ

มีความไม่แน่ใจในการเปลี่ยนงานน้อยกว่าการตัดสินใจไม่เปลี่ยนงานและน้อยกว่ากลุ่มพนักงานห้องอาหาร ถึง

ร้อยละ 63.5 นอกจากนี้ยังพบว่าหากกลุ่มตัวอย่างมีระดับความผูกพันต่อองค์กรในด้านความปรารถนาที่จะรักษา

ไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น จะท�าให้โอกาสในการตัดสินใจเปลี่ยนงานหรือไม่แน่ใจในการเปลี่ยนงานในระยะ  

1 - 2 ปีนี้ ลดลง ร้อยละ 93.6 และเมื่อพิจารณาค่า P-value ของความผูกพันต่อองค์กรและปัจจัยส่วนบุคคล  

พบว่าความผูกพันต่อองค์กรที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อการตัดสินใจเปล่ียนงาน และตัวแปรท่ีมีผลคือ อายุ (ต�่ากว่า 30 ปี)  

โดยพบว่ายิ่งพนักงานมีอายุเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความต้องการเปลี่ยนงานของพนักงานลดลง
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สรุปและข้อเสนอแนะ

ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรพบว่าไม่ว่าจะเป็นปัจจัยลักษณะงานปัจจัย

ลกัษณะองค์กรและปัจจยัประสบการณ์การท�างานล้วนแต่มีอทิธิพลต่อความผกูพนัต่อองค์กรในระดบัมากท้ังสิน้ ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจยัของ ปวนีา ทรงนวุดั (2558) ซึง่ท�าการศกึษาเรือ่งความผกูพนัต่อองค์การของพนกังานธนาคาร

กสิกรไทย ส�านักงานพหลโยธินและพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านลักษณะงาน สวัสดิการ 

เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้ามีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรอยู่ในระดับมากทุกด้าน

ในด้านระดบัความผกูพนัต่อองค์กรพบว่าระดบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังานท่ีท�างานในโฮสเทล และ

โรงแรมขนาดเล็ก ในเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (คะแนนเฉลีย่ 3.77 คะแนน) และ

กลุม่ตวัอย่างรู้สึกเหน็ด้วยมากทีส่ดุกบัการยอมรบัเป้าหมายหรือค่านยิมขององค์กร และความเตม็ใจทีจ่ะทุม่เทความ

พยายามเพ่ือองค์กร ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจัิยของ กมลพรรณ ไกยวรรณ์ (2557) ท่ีท�าการศกึษาเรือ่งความผกูพนัของ

พนักงานโรงแรมที่มีต่อองค์กรโรงแรมในเครือแอคคอร์กลุ่มโรงแรมโนโวเทลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ระดับความผูกพันของพนักงานโรงแรมที่มีต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายบริหาร พบว่าด้าน

ความเชื่อมั่นอย่างสูงที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด

กลุม่ตวัอย่างพนักงานมรีะดบัความผกูพนัองค์กรทีแ่ตกต่างไปตามลกัษณะส่วนบคุคลกล่าวคอืกลุม่ตวัอยา่ง

ทีม่ปีระสบการณ์การท�างาน สถานภาพสมรส รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน และต�าแหน่งงาน ทีแ่ตกต่างกนัจะมรีะดับความ

ผูกพันต่อองค์กร ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ วิวัฒน์ แสงเพ็ชร 

(2558) ที่ท�าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจในการท�างาน และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความผูกพัน

ต่อองค์กรของพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่พบว่า

กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร ไม่แตกต่างกันส่วนกลุ่มตัวอย่างที่

มีสถานภาพสมรสต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับนัยส�าคัญ 0.05

ส�าหรับการตัดสินใจเปลี่ยนงานของพนักงานด้านอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต�่ากว่า 30 ปี จะมีโอกาส

เปลี่ยนงานและมีความรู้สึกที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนงานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 30 

ปีดังนั้น การเปลี่ยนงานไปในองค์กรใหม่จะลดลงเมื่อคนมีอายุมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเบญญา ขวัญ

ทอง และทวศีกัดิ ์กฤษเจรญิ (2558) ทีพ่บว่าปัจจยัส่วนบคุคลด้านอายทุีต่่างกนัมผีลต่อความตัง้ใจออกจากงานของ

พนกังาน Generation Y แตกต่างกนัโดยทีพ่นกังานทีม่อีายนุ้อยมคีวามตัง้ใจออกจากงานมากกว่าพนกังานทีม่อีายุ

มากกว่า ในส่วนประสบการณ์การท�างานพบว่ากลุม่ตวัอย่างทีม่ปีระสบการณ์การท�างานน้อยจะมโีอกาสเปลีย่นงาน

และมีความรู้สึกที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนงานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การท�างานมากกว่า ท�าให้

ผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กรนานเท่าใดก็จะยิ่งมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชลธิชา 

บรรจงธรรม (2557) ซึง่พบว่าอายงุานมีความสัมพนัธ์กบัความตัง้ใจลาออก และคงอยูใ่นงานโดยผู้ตอบแบบสอบถาม

ท่ีมีอายุงานน้อยกว่าจะมีความตั้งใจลาออกสูงกว่าผู้ที่มีอายุงานมากกว่า ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรีจะมีการตัดสินใจเปลี่ยนงานมากกว่ากลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิกร ช่วยศรี (2549) ที่พบว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจะมีความคิด

เห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลาออกด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมมากกว่าพนักงานที่ระดับการศึกษา 

ปวช. และ ปวส. ความไม่สอดคล้องดังกล่าวอาจเนื่องมาจากความแตกต่างในเรื่องของกลุ่มตัวอย่าง และลักษณะ
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การท�างานทีแ่ตกต่างกนั และด้านต�าแหน่งงานปัจจุบนั โดยพบว่ากลุม่ตัวอย่างทีม่ตี�าแหน่งพนกังานห้องอาหาร จะมี

การตดัสินใจเปลีย่นงานมากกว่าพนักงานต้อนรบั และพนกังานท�าความสะอาดส่วนความไม่แน่ใจในการเปลีย่นงาน

พบว่าพนักงานต้อนรบัจะมคีวามรูส้กึไม่แน่ใจมากกว่าพนกังานห้องอาหาร และพนกังานท�าความสะอาดซึง่จากการ

ศึกษาพบว่าพนักงานห้องอาหารส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นพนักงานชั่วคราว (Part-time) ท�างานในช่วงเย็นถึงดึกเพื่อ

หารายไดเ้สรมิ และไม่ได้ท�างานทุกวนัเหมือนเช่นพนกังานประจ�าในต�าแหน่งอืน่ทัว่ไป ส่งผลต่อความผกูพันองค์กร

ที่น้อยกว่าต�าแหน่งอื่นที่มีสัดส่วนพนักงานประจ�ามากกว่า

ข้อเสนอแนะ

ผลจากการศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์กร พบว่า ด้านลกัษณะงานผูต้อบแบบสอบถามให้ความ

ส�าคัญกับการก�าหนดต�าแหน่งงานที่มั่นคง การมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถของพนักงาน และการ

เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรยีนรูง้านส่วนอืน่ เพือ่พฒันาตวัเองส่วนด้านลกัษณะองค์กรให้ความส�าคญัในเรือ่งการแบ่ง

ส่วนงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน การมีส่วนร่วมในการก�าหนดเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติงาน และการปรึกษา

ระหว่างเพ่ือนร่วมงานหรือหัวหน้างานจะส่งผลต่อความผูกพันองค์กรในระดับมากและในส่วนประสบการณ์การ

ท�างานพบว่าเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการ รวมถึงความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชาจะส่งผลต่อความผูกพันองค์กร

ในระดับมากดังนั้นผู้บริหารโฮสเทลและโรงแรมขนาดเล็กควรให้ความส�าคัญเก่ียวกับการก�าหนดต�าแหน่งงานและ

ขอบเขตของการท�างานอย่างชัดเจน การมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ เช่น ผู้ที่มีทักษะทางด้าน

ภาษา มึบุคลิกภาพท่ีดี ก�าหนดให้ท�างานในต�าแหน่งพนักงานต้อนรับซ่ึงจะท�าหน้าท่ีเช็คอิน-เอ้าท์ ลงทะเบียน

ลูกค้า แนะน�าข้อมูลการเดินทาง บริการรับส่งและบริการน�าเที่ยว ส่วนผู้ที่มีลักษณะคล่องตัว มีทักษะทางด้านการ

ท�างานอาหาร การจัดโต๊ะอาหารและการบริการอาหาร ให้ท�างานในต�าแหน่งพนักงานห้องอาหารท�าหน้าที่เตรียม

อาหาร บริการอาหาร และดูแลความสะอาดของห้องอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้องค์กรควรจัดให้มีการอบรม หรือ

จัดสัมมนาท่ีเก่ียวข้องกับงานโรงแรม น�าพนักงานไปศึกษาดูงานการท�างานของโรงแรมในท่ีต่าง ๆ เพื่อน�าความรู้

กลบัมาพฒันาองค์กร หรอืจดัให้มกีารสอนเพิม่เตมิทางด้านภาษาให้แก่พนกังาน และเปิดโอกาสให้พนักงานภายใน

ท�าการเปลีย่นแปลงต�าแหน่งตามความสนใจโดยผ่านการประเมนิจากองค์กร เช่น พนกังานห้องอาหารสนใจเปลีย่น

ต�าแหน่งงานมาเป็นพนกังานต้อนรับ ต้องผ่านการทดสอบทางด้านภาษาและความรูใ้นเรือ่งของการบรกิารเบือ้งต้น

นอกจากนี้ควรให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการท�างาน ผ่านการ

ประชุมพนักงานเพ่ือน�าความคิดของทุกฝ่ายมาปรับปรุงการท�างานร่วมกัน เช่น การร่วมกันก�าหนดมาตรฐานการ

บริการภายใน การออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโปรโมชั่น และการก�าหนดกฎข้อบังคับในการท�างาน นอกจาก

นี้ควรมีการก�าหนดเกณฑ์ มาตรฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเพื่อให้พนักงานทุก

ท่านเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการจ่ายค่าจ้างครบและตรงตามก�าหนดและตามท่ีได้ตกลงไว้

กับพนักงาน และการก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะกับต�าแหน่ง และหน้าที่รับผิดชอบ รวมถึงความยุติธรรมในการ

บริหารงานของผู้บังคับบัญชา

ส�าหรับการตัดสนิใจเปลีย่นงานของพนกังานพบว่าผูท้ีม่อีายนุ้อยจะมโีอกาสเปลีย่นงานมากกว่ากลุม่ตวัอย่าง

ที่มีอายุมากซึ่งสอดคล้องกับลักษณะความต้องการของแรงงานในธุรกิจโรงแรมท่ีพนักงานส่วนใหญ่จะเป็นเด็กจบ

ใหม่ หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ท�างานน้อยซึ่งมีอายุต�่ากว่า 30 ปี เมื่อเริ่มมีความรู้ความสามารถก็จะท�าการมอง

หางานในโรงแรมที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเพ่ิมโอกาสในการก้าวหน้า ดังน้ันองค์กรควรปลูกฝังเรื่องความรักและความผูกพัน 
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ในองค์กรให้กับพนักงานใหม่ รวมถงึการพิจารณาเล่ือนต�าแหน่ง ให้กับพนักงานท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ และก�าหนด

ให้มรีางวลัและค่าตอบแทนท่ีหลากหลาย และยดืหยุน่มากขึน้เพือ่เป็นการจงูใจกลุม่พนกังานทีม่อีายนุ้อยทีม่โีอกาส

ในการเปลีย่นงานสงูนอกจากนีย้งัพบว่ากลุม่ตัวอย่างทีม่ปีระสบการณ์การท�างานน้อยจะมโีอกาสเปลีย่นงานมากกว่า

กลุม่ตวัอย่างทีม่ปีระสบการณ์การท�างานมากกว่าเนือ่งจากพนกังานทีม่ปีระสบการณ์น้อยมองว่าการย้ายงานจะยิง่

ท�าให้พวกเค้าได้ประโยชน์ อกีทัง้ยงัเป็นช่วงเวลาทีค้่นหางานทีใ่ช่หรอืงานทีถู่กใจ ดงันัน้องค์กรควรก�าหนดมาตรการ

ในการจูงใจพนักงานกลุ่มนี้ เช่น ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น จัดให้มีการหมุนเวียน

เปลี่ยนงานกันท�า (Rotation) ภายในองค์กรเพ่ือเปิดโอกาสให้คนท�างานรุ่นใหม่ได้ทดลองค้นหางานท่ีตนเองชอบ

และท�าได้ด ีและเพิม่การเปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงความคดิเหน็ต่าง ๆ  ท�าให้พนกังานมคีวามสนกุและอยากทีจ่ะ

ท�างานให้กบัองค์กรต่อไป และพบว่าผูท้ีม่รีะดับการศึกษาต�า่จะมีโอกาสเปลีย่นงานมากกว่ากลุม่ตวัอย่างท่ีมรีะดับการ

ศกึษาสูงกว่า ดงัน้ันเพือ่เป็นการลดโอกาสการลาออกองค์กรควรจดัให้มกีารส่งเสรมิการศกึษาภายในองค์กรไม่ว่าจะ

เป็นการให้ทนุการศกึษาแก่พนกังาน การส่งพนกังานไปอบรม หรอืรบัสมคัรเดก็ฝึกงาน รวมไปถงึการสนบัสนนุเรือ่ง

เวลาให้แก่พนักงานที่ยังเรียนอยู่ เพื่อให้พนักงานมีทักษะความรู้ ความสามารถที่สูงขึ้นและน�าความรู้ที่ได้มาพัฒนา

องค์กรก่อให้เกิดความผกูพนัต่อองค์กร นอกจากนีใ้นส่วนของต�าแหน่งงานกบัการตดัสนิใจเปลีย่นงานของพนกังาน

พบว่า ผู้ท่ีท�างานในต�าแหน่งพนักงานห้องอาหารจะมีโอกาสเปลี่ยนงานมากกว่าพนักงานต้อนรับ และพนักงาน

ท�าความสะอาด เนื่องจากพนักงานห้องอาหารส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นพนักงานชั่วคราว (Part-time) ซึ่งท�าให้การ

ได้รับสวัสดิการแตกต่างจากพนักงานประจ�า เช่น ประกันกลุ่ม เงินทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น ส่งผล

ต่อความผูกพันองค์กรที่น้อยกว่าต�าแหน่งอื่นท่ีมีสัดส่วนพนักงานประจ�ามากกว่า ดังนั้นองค์กรควรให้ความส�าคัญ

กับการดูแลพนักงานให้เท่าเทียมกันในทุกต�าแหน่งหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการ โอกาสในการเลื่อนขั้น

ตามความสามารถ และการปรบัค่าจ้างควรสนบัสนุนพนกังานเหล่านีใ้ห้เข้ามาท�างานเป็นพนกังานประจ�าขององค์กร 

โดยอาจจะให้ท�าหน้าที่อื่นเพิ่มเติมในช่วงที่ว่างจากงานห้องอาหาร เช่น พนักงานยกกระเป๋า พนักงานขับรถเป็นต้น
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ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้า

สถาบันการเงินในเขต อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Factors Affecting Customers’ Behavier of Using Housing-loan Service 

of Financial lnstitutes in Mueang District, Chiang Mai Province

จิระประภา ปัญญาแดง1 และ วรลักษณ์ หิมากลัส2

Jiraprapa Panyadang and Woraluck Himakalasa 

บทคดัย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบัน

การเงินในเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ และเพือ่ศกึษาความพงึพอใจในการใช้บรกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของ

ลูกค้าสถาบันการเงินในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างผู้ใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 400 ตัวอย่าง

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทยมากที่สุด โดยลักษณะที่อยู่อาศัยที่ได้รับ

อนุมัติบริการสินเชื่อมากที่สุด คือบ้านเดี่ยว ส่วนใหญ่มีขนาดท่ีดิน 50 - 81 ตารางวา ท่ีอยู่อาศัยส่วนใหญ่ราคา  

2 - 3 ล้านบาท ระยะเวลาในการผ่อนช�าระ 16 - 20 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกวิธีการช�าระสินเชื่อโดยการหัก

ผ่านบัญชี และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ค้นหาข้อมูลจากพนักงานของสถาบันการเงินมากที่สุด

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้

ความส�าคัญในระดับมากที่สุดในเรื่องจ�านวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ และระยะในการผ่อนช�าระ ด้านราคา พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างให้ความส�าคัญในระดับมากในเรื่องค่าธรรมเนียมประเมินหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และค่าประกันอัคคี

ภัย ด้านสถานที่ให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญในระดับมากที่สุดในเรื่องความสะอาดของสถานที่ให้

บริการ สถานที่นั่งเพียงพอต่อการให้บริการ และเดินทางสะดวก ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้

ความส�าคญัในระดบัมากทีส่ดุในเรือ่งมช่ีองทางหลากหลายในการช�าระสนิเชือ่และโปรโมชัน่ ด้านการให้บรกิารของ

พนกังานผูใ้ห้บรกิาร พบว่า กลุม่ตวัอย่างให้ความส�าคญักบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 

อยู่ในระดับมากที่สุดในเรื่องพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ สุภาพ อ่อนน้อม การให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค 

พนักงานมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และพนักงานสามารถให้ค�าปรึกษาและแก้ไขปัญหาได้

ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมาก

ที่สุดในด้านการให้บริการของพนักงานผู้ให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยด้านผลิตภัณฑ์ 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ในเรือ่งจ�านวนเงนิกูท้ีไ่ด้รบัอนมุตั ิและระยะในการผ่อนช�าระ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดในเรื่องมีช่องทางหลากหลายใน

* Corresponding author. E-mail: Kanink.nahnaw@gmail.com
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การช�าระสินเชื่อ และโปรโมชั่น ด้านการให้บริการของพนักงานผู้ให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ 

อยู่ในระดับมากที่สุดในเรื่องพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ สุภาพ อ่อนน้อม การให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค 

พนักงานมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และพนักงานสามารถให้ค�าปรึกษา และแก้ไขปัญหาได้

ค�าส�าคัญ: สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, ธนาคารรัฐวิสาหกิจ, ธนาคารพาณิชย์

ABSTRACT

This study proposed to study the customers’ behavior of using housing loan service from 

financial institution in Muang district, Chiang Mai province. The factor effecting the use of housing  

loan service from financial institution in Muang district, Chiang Mai province was studied.  

Moreover, The satisfaction of service using on housing loan service from financial Institution in 

Muang district, Chiang Mai province was evaluated. The number of 400 questionnaires were  

collected from sample group who received housing loan service from financial institution in 

Muang district, Chiang Mai province

The result on using behavior of housing loan service from financial institution in Muang 

district, Chiang Mai province showed that sample group mostly selected housing loan service 

from Kasikorn Bank. The most approval housing type of loan service is single-family house. Most 

of land size is 50 - 81 SQ.WA,pricing is 2 - 3 million baht. Installment period. Is 16 - 20 years. Most 

sample group chose loan payment by bank account deduction method. While most of them 

searched information from staff of financial institution.

The results of a study on factors affecting the choice of mortgage loan services found 

that the product The sample group gave the highest level of importance to the approved loan 

amount. In terms of price, it was found that the sample group gave a high level of importance 

to the appraisal fee. Interest rate and fire insurance As for the property, it was found that the 

sample group gave the highest level of importance to the cleanliness of the property. Sufficient 

seating for service and easy to travel marketing promotion It was found that the sample group gave 

the highest priority in terms of having a variety of channels for loan repayment and promotions.  

Regarding the service provided by the service providers staff, it was found that the sample group 

gave importance to the factors affecting the selection of home loan services. It is at the highest 

level in terms of employees having human relations, being polite, humble, providing fast, accurate,  

equal service. expertise And employees can give advice and solve problems.

The result on satisfaction of service using on housing loan service showed that sample group 

satisfied staff services, product, and marketing promotion at highest level. While they satisfied 

service place and price at high level. Product satisfaction showed that sample group gave highest 

satisfaction on the amount of loan approval and installment period. Price satisfaction revealed 
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that sample group gave highest satisfaction on securities assessment fee, interest rate and fire 

insurance. Service place satisfaction indicated that sample group gave highest satisfaction on 

cleanliness, sufficient space and convenient. While financial institution atmosphere and sufficient 

parking are the high level satisfied factor. Marketing promotion revealed that sample group gave 

highest satisfaction on diverse loan payment channels and promotion. While advertisement/public 

relation through medias such as radio, television is the high level satisfied factor. Staff service 

satisfaction showed that sample group gave highest satisfaction on staff who is friendly, polite, 

humble, sincere and honest as well as their fluent in service delivery and customer service support.

Keywords: Housing loan, Government Bank, Commercial Bank

ที่มาและความส�าคัญ

บ้านหรือที่อยู่อาศัย หมายถึง สิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่ ที่บุคคลในครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่

เพื่อพักอาศัย ซึ่งบ้านยังเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่เป็นความต้องการของมนุษย์ในการด�ารงชีวิต ดังนั้นรูปแบบของที่อยู่

อาศัยจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานดังกล่าว (Hirch, 1973)

เน่ืองจากบ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีราคาสูง การท่ีจะเก็บเงินซ้ือจึงเป็นเรื่องยาก ดังนั้น 

สนิเชือ่จงึถกูน�ามาเป็นเครือ่งมอืเพือ่ใช้สือ่กลางการแลกเปลีย่นแทนการใช้เงนิสด สนิเชือ่มลัีกษณะเป็นสญัญาผกูพนั

ทีม่ผีลต่อเนือ่งไปสูอ่นาคตทีจ่ะต้องมีการไถ่ถอนหน้ีสนิโดยการช�าระหนีต้ามข้อผูกพนัสนิเช่ือ ถือว่าเป็นปัจจยัท่ีมคีวาม

ส�าคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ ดังนั้นจะเห็นว่าสินเชื่อได้เพิ่มอ�านาจซื้อให้แก่บุคคลมากขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อการ

ขยายการผลิตสินค้าและบริการตามไปด้วย ความส�าคัญของสินเชื่อ ในทางสังคมนั้น สินเชื่อ มีผลให้พฤติกรรมการ

ผลิต การบริโภค และการใช้จ่าย ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

ได้อีกด้วย (ปิยภา แตงเดช, 2557)

ในปัจจบุนัพบว่าอสังหารมิทรพัย์มรีาคาเพิม่สงูข้ึนในทุกปี การจะเกบ็เงนิสดเพือ่ซือ้บ้านน้ันเป็นไปได้ยากและ

ต้องใช้เวลานาน ดงันัน้สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัจงึเป็นผลติภณัฑ์ทางการเงนิทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการนีไ้ด้ 

เนือ่งจากไม่ต้องใช้เงนิสดจ�านวนมากในการซือ้อสงัหารมิทรพัย์ เพยีงแต่ผูกู้ต้้องไปขอสินเชือ่กบัสถาบนัการเงินโดย

การขอกูสิ้นเชือ่เพ่ือซือ้ทีอ่ยูอ่าศัยนัน้สถาบนัการเงนิเป็นฝ่ายปล่อยเงนิกู้ให้กบัผูกู้ห้รอืผูข้อสนิเชือ่ ผูกู้จ้ะจดจ�านองไว้

กบัธนาคาร จนกว่าผูกู้จ้ะช�าระคนืเงนิกู้จนหมดหลงัจากนัน้ทางสถาบนัการเงนิจงึจะปลดจ�านองให้กบัผูกู้ ้(ศนูย์วจัิย

ธนาคารกสิกรไทย, 2561)

จากการแข่งขันในการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินที่มีมากขึ้น จะส่งผลดีต่อลูกค้าที่มาใช้

บริการ เพราะมีการจัดรายการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นตลาดสินเชื่อ

(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562)

เชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือที่มีอัตราการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ท้ังนี้ปัจจุบันจังหวัด

เชยีงใหม่มแีผนการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขยายตวัมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง ซึง่ส่งผลโดยตรงต่อการพฒันาโครงการ

อสงัหารมิทรพัย์ และความหนาแน่นของโครงการทีอ่ยูอ่าศยัในจงัหวดั โดยโครงการอสงัหารมิทรพัย์ขยายตวัขึน้จากปี 

2558 จนถึงปี 2560 จากนั้นจึงลดลงในปี 2561 โดยในปี 2561 และสถาบันการเงินต่าง ๆ  ก็มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อ
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ที่อยู่อาศัยอยู่อีกทั้งยังมีการแข่งขันเพื่อให้ได้ลูกค้ามา (ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์, 2560) ดังนั้น การศึกษา

ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยก็จะเป็นประโยชน์กับสถาบันการเงินต่าง ๆ ในการพัฒนา

ผลติภณัฑ์ของตนเอง ซึง่ปัจจุบนัสถาบนัการเงินมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบในการให้บรกิารมากข้ึน ดงันัน้ในการศกึษา

ครั้งนี้จะเป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินในเขตอ�าเภอเมือง

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อทราบถึงปัญหา ข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะของลูกค้าในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินในไปปรับปรุงการให้บริการ

ด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัยจากสถาบันการเงินในเขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยจากสถาบันการเงินในเขตอ�าเภอเมือง

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินในเขตอ�าเภอเมือง

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วิธีการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้

บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา 

(Descriptive Research) โดยผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ตอนดังนี้

ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ�าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ

สมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check list)

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ลักษณะที่อยู่

อาศยัทีซ้ื่อ ขนาดทีด่นิ ราคาของทีอ่ยูอ่าศยัทีซ่ือ้ วงเงนิกูท้ีไ่ด้รบั ระยะเวลาผ่อนช�าระ วธิกีารช�าระเงนิ ดอกเบีย้เงนิกู้  

และแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลสินเชื่อ ซึ่งลักษณะค�าถามเป็นแบบเติมค�าและให้เลือกตอบ (Check list)

ตอนที ่3 เป็นแบบสอบเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ ปัจจยัด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ให้บริการ ด้านการส่งเสริมการขาย และปัจจัยด้านการให้บริการของพนักงาน 

ผู้ให้บริการ ซึ่งลักษณะค�าถามเป็นแบบเติมค�าและให้เลือกตอบ (Check list) และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดับ โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ไว้ดังต่อไปนี้
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ระดับความส�าคัญของปัจจัย ระดับคะแนน

มากที่สุด 5

มาก 4

ปานกลาง 3

น้อย 2

น้อยที่สุด 1

ตอนที ่4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพงึพอใจในการเลอืกใช้บริการ ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงมลีกัษณะ

เป็นแบบเลือกตอบ (Check list) และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อสอบถามถึง

ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ให้บริการ ด้าน

การส่งเสรมิการขายและปัจจยัด้านการให้บรกิารของพนกังานผูใ้ห้บรกิาร โดยผูว้จิยัได้ก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนน

ของระดับความพึงพอใจ ไว้ดังต่อไปนี้

ระดับความพึงพอใจ ระดับคะแนน

มากที่สุด 5

มาก 4

ปานกลาง 3

น้อย 2

น้อยที่สุด 1

ตอนที่ 5 สอบถามถึงปัญหา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าในการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยในเขต

อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้

วตัถปุระสงค์ 1 เพือ่ศึกษาพฤติกรรมและคุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุม่ตัวอย่างในการใช้บริการสนิเช่ือเพือ่

ที่อยู่อาศัยในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ลักษณะที่อยู่อาศัย ขนาดที่ดิน ราคาของที่อยู่อาศัย วงเงินกู้ที่

ได้รบัระยะเวลาผ่อนช�าระ วิธีการช�าระเงนิ ดอกเบีย้เงนิกู ้และแหล่งข้อมลูทีใ่ช้ในการค้นหาข้อมลูสนิเช่ือ ซึง่เป็นการ

วิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ผลต่อการใช้บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยของสถาบันการเงินในเขต

อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ ปัจจัยด้าน

รายการส่งเสริมการขาย และปัจจัยด้านการให้บริการของพนักงานผู้ให้บริการ โดยจะน�าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย

แบบถ่วงน�้าหนัก แล้วแปลผลของคะแนน ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย การแปลผล

4.51 - 5.00 มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด

3.51 - 4.50 มีผลต่อการตัดสินใจมาก

2.51 - 3.50 มีผลต่อการตัดสินใจปานกลาง

1.51 - 2.50 มีผลต่อการตัดสินใจน้อย

1.00 - 1.50 มีผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด

จากคะแนนเฉลี่ยที่ได้ของแต่ละดา้นจะน�ามาจัดเรียงตามล�าดับความส�าคัญ โดยปัจจัยที่ได้คะแนนมากที่สุด

ถือว่ามีความพึงพอใจมากที่สุดในการบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมากที่สุด

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินในเขต

อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาโดยรวม ด้านสถานที่ให้บริการ ด้านการ 

ส่งเสริมการตลาด และด้านการให้บริการของพนักงานผู้ให้บริการ

ผลการศึกษา

การศึกษา เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของสถาบันการเงินในอ�าเภอเมือง จังหวัด

เชยีงใหม่ ครัง้นี ้ได้ท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นลกูค้าของธนาคารในอ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงใหม่ 

จ�านวน 400 ราย โดยแบ่งเป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจ 200 ราย และธนาคารพาณิชย์ 200 ราย เนื่องจากระบบการ

บริหารงานที่แตกต่างกันของธนาคารรัฐวิสาหกิจกับธนาคารพาณิชย์ จึงท�าให้นโยบายการด�าเนินงาน การบริการ

รวมไปถึงผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้แบบสอบถามในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลซึ่งผลการศึกษาจะน�าเสนอเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 41 ปี โดยมีอายุต�่าสุด 26 ปี และมีอายุสูงสุด 61 ปี ส่วนใหญ่

มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี ลูกค้าส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด 

ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สูงกว่า 30,000 บาท การศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด

2. พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

พฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า  

ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าของธนาคารกสกิรไทยมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 28.5 รองลงมา คอื ธนาคารออมสนิ และธนาคาร

กรุงไทย คิดเป็นร้อยละ 20.8 และร้อยละ 17.0 ตามล�าดับ ลักษณะที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียว/ทาวน์เฮาส์  

ที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับการอนุมัติมากที่สุดมีขนาดที่ดิน 51 - 80 ตารางวา จ�านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 

45.75 น้อยที่สุดคือขนาดที่ดิน 111 - 140 ตารางวา จ�านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ลักษณะที่อยู่อาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อสูงสุดมีพื้นที่ใช้สอย 20 - 50 ตารางวา จ�านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 

ลกัษณะทีอ่ยูอ่าศยัประเภทคอนโดมเินยีมทีไ่ด้รบัการอนมุตัสินิเช่ือสงูสดุมพีืน้ทีใ่ช้สอย 20 - 50 ตารางเมตร จ�านวน 

20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ลักษณะที่อยู่อาศัยประเภทอาคารพาณิชย์ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อสูงสุดมีพื้นที่ใช้สอย
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มากกว่า 141 ตารางเมตร จ�านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ราคาของที่อยู่อาศัยเฉลี่ย 2.41 ล้านบาท โดยมีราคา

ของที่อยู่อาศัยต�่าสุด 0.62 ล้านบาท และมีราคาของที่อยู่อาศัยสูงสุด 8.20 ล้านบาท วงเงินกู้ที่ได้รับมากที่สุด คือ 

2,000,001 - 3,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.5 อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ (เฉลี่ย 3 ปี) เฉลี่ยร้อยละ 4.80 โดยมี

อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ (เฉลี่ย 3 ปี) ต�่าสุดร้อยละ 2.09 และมีอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ (เฉลี่ย 3 ปี) สูงสุดร้อยละ 7.70 

ระยะเวลาในการผ่อนช�าระ 21 - 25 ปี มากทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 53.5 วธิกีารช�าระเงนิแบบหกับญัชมีากท่ีสดุ คดิเป็น 

ร้อยละ 77.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลพนักงานสถาบันการเงินมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

60.0

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม ด้านสถานที่ให้บริการโดยรวม และด้านการให้บริการ

ของพนักงานผู้ให้บริการโดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกธนาคารเพื่อใช้บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยแตกต่างกัน 

โดยกลุม่ตวัอย่างทีเ่ลอืกใช้บรกิารธนาคารรฐัวสิาหกจิจะให้ความส�าคญักับปัจจยัด้านสถานทีใ่ห้บรกิารโดยรวม และ

ปัจจยัด้านการให้บรกิารของพนกังานผูใ้ห้บรกิารโดยรวมมากกว่ากลุม่ตวัอย่างทีเ่ลอืกใช้บรกิารธนาคารพาณชิย์ แต่

กลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์จะให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้

บริการธนาคารรัฐวิสาหกิจ ส�าหรับด้านราคาโดยรวมและด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม พบว่าไม่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกธนาคารเพื่อใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันในด้าน

การให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านราคาโดยรวมและด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม (ตารางที่ 1)

แสดงดังตารางที่ 1 สรุปภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ปัจจัย
ธนาคารรัฐวิสาหกิจ ธนาคารพาณิชย์ รวม

ค่าเฉลี่ย ระดับอิทธิพล ค่าเฉลี่ย ระดับอิทธิพล ค่าเฉลี่ย ระดับอิทธิพล

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.70 มากที่สุด 4.91 มากที่สุด 4.84 มากที่สุด

ด้านราคา 4.25 มาก 4.28 มาก 4.27 มาก

ด้านสถานที่ให้บริการ 4.53 มากที่สุด 4.45 มาก 4.48 มาก

ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.48 มาก 4.52 มากที่สุด 4.51 มากที่สุด

ด้านการให้บริการของ
พนักงานผู้ให้บริการ

4.90 มากที่สุด 4.84 มากที่สุด 4.86 มากที่สุด

4. ความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินในอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม่ พบว่าให้ความพงึพอใจมากทีส่ดุกบัปัจจยัด้านการให้บรกิารของพนกังานผูใ้ห้บรกิาร (ค่าเฉลีย่ 4.86) ด้าน

ผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.84) ด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 4.51) ส่วนปัจจัยที่ให้ความพึงพอใจในระดับมาก 

ได้แก่ ด้านสถานที่ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.45) และด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.27) (ตารางที่ 2)
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แสดงดังตารางที่ 2 สรุปภาพรวมความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ปัจจัย
ธนาคารรัฐวิสาหกิจ ธนาคารพาณิชย์ รวม

ค่าเฉลี่ย ระดับอิทธิพล ค่าเฉลี่ย ระดับอิทธิพล ค่าเฉลี่ย ระดับอิทธิพล

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.70 มากที่สุด 4.91 มากที่สุด 4.84 มากที่สุด

ด้านราคาโดยรวม 4.25 มาก 4.28 มาก 4.27 มาก

ด้านสถานที่ให้บริการ 4.53 มากที่สุด 4.45 มาก 4.48 มาก

ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.48 มาก 4.52 มากที่สุด 4.51 มากที่สุด

ด้านการให้บริการของ
พนักงานผู้ให้บริการ

4.90 มากที่สุด 4.84 มากที่สุด 4.86 มากที่สุด

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

จากการศกึษาเรือ่งปัจจยัทีม่ผีลต่อการใช้บรกิารสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของสถาบนัการเงนิในอ�าเภอเมอืง จงัหวดั

เชียงใหม่ มีข้อเสนอแนะที่พบจากการศึกษา ดังนี้

1. จากการศกึษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคญักบัการให้บริการของพนกังานมากท่ีสดุ โดยเฉพาะประเดน็

พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ สุภาพ อ่อนน้อม ดังนั้นสถาบันการเงินต้องมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ทางด้าน

การแนะน�าบริการสินเชื่อ และให้ความส�าคัญกับการให้บริการโดยพนักงานจะต้องมีความสุภาพอ่อนน้อม มีมนุษย์

สมัพนัธ์ เน่ืองจากปัจจบุนัแต่ละสถาบนัมกีารแข่งขนัสงู ซึง่การแข่งขนักนัเรือ่งอตัราดอกเบีย้เพยีงอย่างเดยีวอาจจะ

ไม่เพียงพอ เพราะผู้บริโภคจะให้ความส�าคัญกับเรื่องการให้บริการของพนักงาน

2. จากการศึกษาพบว่าในปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการกลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญในระดับมากที่สุดในเรื่อง

ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ สถานที่นั่งเพียงพอต่อการให้บริการ และเดินทางสะดวก ดังนั้นสถาบันการเงิน

ควรให้ความส�าคญัในด้านความสะอาดของสถานที ่และการจดัทีน่ัง่ให้เพยีงพอต่อผูม้าใช้บรกิาร ส�าหรบัเรือ่งการเดนิ

ทางและสถานที่จอดรถเป็นปัญหาที่สถาบันการเงินควรควบคุมได้ยาก และหากจะเพิ่มที่จอดรถก็อาจใช้เงินลงทุน

สูง ดังนั้นทางสถาบันการเงินควรเพิ่มรูปแบบการให้บริการ โดยการให้บริการนอกสถานที่ เช่น การให้พนักงาน

เดินทางไปให้ค�าปรึกษาหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสนใจ อีกทั้ง เพิ่มช่องทางการท�าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต 

3. จากการศกึษาพบว่าทีอ่ยูอ่าศยัทีไ่ด้รบัการอนมุตัสินิเชือ่มากทีส่ดุ คอืบ้านเดีย่ว และวงเงนิกูท้ีไ่ด้รบัอนมุตัิ

มากทีสุ่ด คอื 2,000,000 บาท - 3,000,000 บาท ดงันัน้ส�าหรบัโครงการอสงัหาริมทรพัย์ควรจะมกีารสร้างโครงการ

บ้านเดี่ยวในราคาไม่เกินสามล้านบาท ซึ่งอาจจะท�าให้ยอดขายของโครงการเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

1. ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้น  

ซ่ึงหากต้องการทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคควรท�าการศึกษาโดยเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมท้ังจังหวัด

เชียงใหม่เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
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2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณเท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรม

และปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่ป็นข้อมูลเชงิลกึ ควรศกึษาควบคูก่บัข้อมลู

เชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใช้บริการสินเชื่อของแต่ละสถาบันการเงิน หรือปัจจัย

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย เพื่อที่จะน�าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการวางแผนก�าหนดกลยุทธ

ทางการตลาด ของสถาบันการเงิน และโครงการอสังหาริมทรัพย์ ต่อไป
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พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อกาแฟสด ในอ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Consumer Behavior of Fresh Coffee in Sansai District, Chiang Mai 

Province
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บทคดัย่อ

การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟสด ในอ�าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ 

และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในอ�าเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้บริโภคกาแฟสด ในอ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 

400 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าสถิติ 

Chi-square ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ชื่นชอบกาแฟเอสเปรสโซมากท่ีสุด โดยซ้ือกาแฟสดบริโภค เพื่อให้

ร่างกายตื่นตัว ลดอาการง่วงนอน ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดมากที่สุด คือ รสชาติดี และราคา

ทีไ่ม่แพง ส่วนใหญ่ซือ้กาแฟสดบรโิภคโดยเฉลีย่ 1 ครัง้/วนั กระจายไปในช่วงเช้าและช่วงเทีย่งไปจนถงึช่วงบ่าย โดย

ซื้อในราคาระหว่าง 41 - 60 บาท/แก้ว ซึ่งส่วนใหญ่ซื้อกาแฟสดจากร้านกาแฟสดตรายี่ห้อระดับพื้นที่หรือในบาง

จังหวัด โดยส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคให้ความส�าคัญมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วน

ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคลและปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤตกิรรมการ

บรโิภคกาแฟสด พบว่า อาย ุสถานภาพ การศกึษา อาชพี และระดับรายได้ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการบรโิภค

กาแฟสดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ส่วนเพศไม่มีความสัมพันธ์กับกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด โดยปัจจัยด้าน

ผลิตภณัฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย และปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์

กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ค�าส�าคัญ: พฤติกรรมการบริโภค, กาแฟสด

ABSTRACT

This study investigates fresh coffee consumption behavior and the relationship between 

personal factors and coffee consumption behaviors. The classification in the study was conducted  

according to the personal factors while the data collection was carried out by the use of  

questionnaires, the tools that had surveyed 400 samples, selected from all fresh coffee consumers 

in Sansai District, Chiang Mai Province. Additionally, the data analysis was performed by the use 
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of a ready-made statistical program IBM SPSS Statistics 25 in order to calculate the frequency, 

percentage including the following statistical values: Chi-square.

Results of the study found that: The most popular type of coffee is Espresso. The major 

purposes of fresh coffee consumption are; to stay awake. The factors that influence the decision 

to buy fresh coffee are coffee taste (good) and prices (low). Most of the fresh coffee are purchased  

and consumed on the average of 1 time per day, spread out in the morning and noon to the  

afternoon with the prices between 41 - 60 baht per cup. Most of the fresh coffee are purchased 

from local branded coffee shops. The marketing mix that consumers value the most is the 

marketing promotion factor. As for the relationship between personal factors and fresh coffee 

consuming behaviors, it is found that coffee consumption behaviors are related to the aspects of 

personal factor namely age, status, education, occupation and income per month. Product factor, 

price factor, distribution factors and promotion factors were statistically significant correlation 

with fresh coffee consumption behavior.

Keywords: Organization Engagement, Hostels, Small Hotels, Hotel Staff, Chiang Mai

ที่มาและความส�าคัญ

กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่นิยมไปทั่วโลก เนื่องจากกลิ่นที่มีเอกลักษณ์และรสชาติที่อร่อย กลมกล่อม โดยใน

ประเทศไทยกาแฟได้ถูกน�าเข้ามาครั้งแรกประมาณปี พ.ศ. 2477 ในปัจจุบัน พบว่า มีการบริโภคมากกว่า 120,000 

ตันต่อปี ซึ่งจากแนวโน้มการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ท�าให้เกิดการคาดการณ์ว่า คนไทยจะมีแนวโน้มในการบริโภคกาแฟ

มากขึ้น 3 เท่าตัว ซึ่งสอดคล้องกับการบริโภคกาแฟของคนไทยโดยเฉลี่ยคิดเป็น 0.5 - 1 กิโลกรัมต่อคนต่อปี โดย

ตลาดร้านกาแฟในไทยมีมูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นร้านกาแฟทั่วไป 9,000 ล้านบาท และร้านกาแฟ

พรีเมี่ยม 8,000 ล้านบาท (กรุงเทพธุรกิจ, 2561)

กาแฟสด ได้จากการน�าเอาเมลด็กาแฟมาผ่านกระบวนการคัว่ด้วยความร้อน จะท�าให้เกดิสนี�า้ตาลไหม้ แล้ว

จึงน�ามาบดให้ละเอียด ชงด้วยน�้าร้อนจะได้เครื่องดื่มกาแฟสดที่มีกลิ่น และรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท�าให้

ผู้บริโภคจ�านวนมากให้ความนิยมเครื่องดื่มชนิดนี้เป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา อัตราการขยาย

ตัวของธุรกิจร้านกาแฟสดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากกระแสความนิยมในการบริโภคกาแฟสดที่เพิ่มขึ้น ท�าให้เกิด

การแข่งขันของธุรกิจร้านกาแฟสดที่รุนแรงมากขึ้น ผู้ประกอบการร้านกาแฟสดจึงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการ

ตลาดให้มีความหลากหลาย และจะต้องให้ความส�าคัญในส่วนของกรรมวิธีชงกาแฟสด เพื่อให้ได้มาตรฐานมากขึ้น 

เป็นการสร้างการรับรู้ที่ดีต่อตราสินค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ธุรกิจกาแฟเป็นธุรกิจท่ีมีโอกาสท่ีจะขยายตัวได้อย่างมาก แต่เม่ือมีโอกาส

เติบโตสูงก็ย่อมมีคู่แข่งจ�านวนมากเช่นกัน ท�าให้การแข่งขันในธุรกิจสูง ส�าหรับอ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

เป็นอ�าเภอที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีสถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถานท่ีราชการส�าคัญ 

เช่น โรงพยาบาลสันทราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ  เป็นจ�านวนมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในเขตอ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อก�าหนดกลยุทธ์ มาตรฐาน คุณภาพของ
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สนิค้าและบรกิารให้ตรงตามความต้องการของผูบ้รโิภคกลุม่เป้าหมาย ซ่ึงผลการวจิยัสามารถใช้เป็นแนวทางในการ

ปรบัปรงุธรุกจิให้ตรงกับความต้องการผูบ้รโิภคและเป็นแนวทางด�าเนนิกจิการแก่ผูส้นใจธรุกจิร้านกาแฟสดทีจ่ะน�า

ข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจในการด�าเนินธรุกิจที่เกี่ยวกบัร้านกาแฟสดทั้งในพื้นทีด่ังกล่าวและพืน้ที่ซึ่งมีลักษณะใกล้

เคียงกันให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด ในอ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในอ�าเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่

วิธีการศึกษา

การศึกษาในคร้ังนี้ เป็นการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อกาแฟสด และความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในอ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีวิธีด�าเนินการวิจัย ดังนี้

1. ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้บริโภคกาแฟสดในอ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

2. กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ ประชาชนผูบ้รโิภคกาแฟสดในอ�าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

แต่ด้วยไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน จึงค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Cochran, W.G. (1953) 

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 384.16 ตัวอย่าง แต่การวิจัย

ในครั้งนี้ได้ก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 400 ตัวอย่าง

3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบปลายปิดและปลายเปิด โดย

การศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง น�ามาสร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์

ของการศึกษา โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ที่

เกีย่วข้องกับข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้  

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อกาแฟสด ส่วนที่ 3 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อกาแฟสด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมการตลาด โดยเป็นค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale method) ใช้ระดับการวัดข้อมูล

ประเภทอันตรภาค (Interval Scale) 5 ระดับ และส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นค�าถามปลายเปิด (Open-ended 

Questions)

4. การรวบรวมข้อมูล ผูว้จัิยได้ขอความร่วมมอืจากผูบ้รโิภคทีซ้ื่อกาแฟสด ในอ�าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

โดยก่อนเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลได้ท�าการชี้แจงให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และอธิบายวิธีตอบ

แบบสอบถามที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน แล้วจึงท�าการรวบรวมแบบสอบถาม

5. การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติค�านวณหาค่าสถิติ เพื่อวิเคราะห์ 

และทดสอบสมมติฐาน ซึ่งแยกการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

5.1 การวเิคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ และข้อมลูพฤตกิรรมการเลอืกซือ้กาแฟสดของผูบ้รโิภค 

ใช้สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) วเิคราะห์การแจกแจงความถี ่(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

5.2 การวเิคราะห์ข้อมลูปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้กาแฟสด ใช้สถิติ 
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เชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) วิเคราะห์ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:  

S.D) เพื่อน�ามาแปลผลระดับความคิดเห็นตามระดับคะแนนเฉลี่ยที่ก�าหนด ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดมากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดมาก

คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดน้อย

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดน้อยที่สุด

5.3 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคลและปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดกบั

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด ในอ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ค่าสถิติ Chi Square ที่ระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติ 0.05 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ดังกล่าว โดยก�าหนดให้ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ ปัจจัย

ส่วนบุคคล (ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้) และปัจจัยทางด้านส่วนประสม

ทางการตลาด (ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และปัจจัยด้านการ 

ส่งเสรมิการขาย) ส่วนตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤตกิรรมการเลอืกซือ้กาแฟสด ในอ�าเภอสนัทราย 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยในการศึกษาครั้งนี้เลือกใช้ ความถี่ในการซื้อกาแฟสดของผู้บริโภคเป็นตัวแทนพฤติกรรมการ

เลือกซื้อกาแฟสดของผู้บริโภค

ผลการศึกษา

1. ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากการสอบถามข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามประกอบไปด้วย เพศชาย ร้อยละ 48.25 เพศหญิง ร้อยละ 49.50 และเพศทางเลือก ร้อยละ 2.25 

ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี ร้อยละ 34.50 มีสถานะภาพสมรส ร้อยละ 51.25 เป็นผู้มีการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 58.00 ประกอบอาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ ร้อยละ 29.75 และมีรายได้ระหว่าง 15,001  

20,000 บาท/เดือน ร้อยละ 36.50 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1

ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=400)

ลกัษณะประชากรศาสตร์

ความถ่ีในการซือ้กาแฟสด

รวมน้อยกว่า 
1 ครัง้/
เดอืน

1 ครัง้/
เดอืน

2 - 3 
ครัง้/
เดอืน

4 ครัง้/
เดือน

2 - 3 
ครัง้/

สปัดาห์

1 ครัง้/
วนั

2 ครัง้/
วนั

สถานภาพ
โสด

สมรส

อื่น ๆ

11
(73.34)

2
(13.33)

2
(13.33)

4
(40.00)

4
(40.00)

2
(20.00)

43
(56.58)

32
(42.11)

1
(1.31)

8
(47.06)

8
(47.06)

1
(5.88)

40
(46.51)

42
(48.84)

4
(4.65)

75
(39.06)

114
(59.38)

3
(1.56)

1
(0.25)

3
(0.75)

-
(0.00)

182
(45.50)

105
(51.25)

13
(3.25)

การศึกษา
ไม่ได้ศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมต้น

มัธยมปลาย

อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกว่า ป.ตรี

-
(0.00)

3
(20.00)

1
(6.67)

1
(6.67)

-
(0.00)

10
(66.66)

-
(0.00)

-
(0.00)

5
(50.00)

-
(0.00)

1
(10.00)

-
(0.00)

4
(40.00)

-
(0.00)

-
(0.00)

2
(2.63)

8
(10.53)

3
(3.95)

10
(13.16)

40
(52.63)

13
(17.10)

-
(0.00)

1
(5.88)

2
(11.76)

2
(11.76)

3
(17.65)

7
(71.19)

2
(11.76)

2
(2.33)

3
(3.49)

10
(11.63)

3
(3.49)

10
(11.63)

51
(59.29)

7
(8.14)

2
(1.04)

3
(1.56)

14
(7.29)

7
(3.65)

16
(8.33)
119

(61.98)
31

(16.15)

-
(0.00)

-
(0.00)

1
(25.00)

1
(25.00)

1
(25.00)

1
(25.00)

-
(0.00)

4
(1.00)

17
(4.25)

36
(9.00)

18
(4.50)

40
(10.00)

232
(58.00)

53
(13.25)

อาชีพ
รับราชการ

พนักงานเอกชน

ค้าขาย

นักศึกษา

เกษตรกรรม

3
(20.00)

1
(6.67)

-
(0.00)

7
(46.67)

2
(13.33)

3
(30.00)

-
(0.00)

2
(20.00)

1
(10.00)

2
(20.00)

15
(19.74)

17
(22.37)

14
(18.42)

11
(14.47)

5
(6.58)

1
(5.88)

5
(29.41)

4
(23.54)

3
(17.65)

2
(11.76)

27
(31.40)

21
(24.42)

19
(22.09)

8
(9.30)

8
(9.30)

69
(35.94)

60
(31.25)

32
(16.66)

11
(5.73)

11
(5.73)

1
(25.00)

-
(0.00)

2
(50.00)

1
(25.00)

-
(0.00)

119
(29.75)

104
(26.00)

73
(18.25)

42
(10.50)

30
(7.50)
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ลกัษณะประชากรศาสตร์

ความถ่ีในการซือ้กาแฟสด

รวมน้อยกว่า 
1 ครัง้/
เดอืน

1 ครัง้/
เดอืน

2 - 3 
คร้ัง/
เดอืน

4 ครัง้/
เดือน

2 - 3 
ครัง้/

สปัดาห์

1 ครัง้/
วนั

2 ครัง้/
วนั

รับจ้าง

อื่น ๆ

2
(13.33)

-
(0.00)

1
(10.00)

1
(10.00)

9
(11.84)

5
(6.58)

2
(11.76)

-
(0.00)

2
(2.33)

1
(1.16)

6
(3.13)

3
(1.56)

-
(0.00)

-
(0.00)

22
(5.50)

10
(2.50)

ระดับรายได้
ไม่เกิน 5,000 บาท

/เดือน
5,001 - 10,000 บาท

/เดือน
10,001 - 15,000 บาท

/เดือน
15,001 - 20,000 บาท

/เดือน
20,001 - 25,000 บาท

/เดือน
25,001 - 30,000 บาท

/เดือน
มากกว่า 30,000 บาท

/เดือน

-
(0.00)

12
(80.00)

1
(6.67)

2
(13.33)

-
(0.00)

-
(0.00)

-
(0.00)

1
(10.00)

4
(40.00)

1
(10.00)

4
(40.00)

-
(0.00)

-
(0.00)

-
(0.00)

4
(5.26)

22
(28.95)

16
(21.05)

28
(36.84)

3
(3.95)

2
(2.63)

1
(1.32)

-
(0.00)

5
(29.41)

7
(41.18)

3
(17.65)

1
(5.88)

1
(5.88)

-
(0.00)

-
(0.00)

17
(19.77)

18
(20.93)

29
(33.72)

7
(8.14)

9
(10.47)

6
(6.97)

1
(0.52)

20
(10.42)

26
(13.54)

80
(41.67)

26
(13.54)

32
(16.66)

7
(3.65)

-
(0.00)

2
(50.00)

-
(0.00)

-
(0.00)

-
(0.00)

-
(0.00)

2
(50.00)

6
(1.50)

82
(20.50)

69
(17.25)

146
(36.50)

37
(9.25)

44
(11.00)

16
(4.00)

2. พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อกาแฟสด ในอ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

จากการสอบถามพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด พบว่า ส่วนใหญ่ชื่นชอบกาแฟเอสเปรสโซมากที่สุด รองลง

มาได้แก่ กาแฟคาปูชิโน่ กาแฟลาเต้ กาแฟมอคค่า และกาแฟอเมริกาโน่ ตามล�าดับ โดยซื้อกาแฟสดบริโภค เพื่อให้

ร่างกายตืน่ตวั ลดอาการง่วงนอน ชืน่ชอบในรสชาติความเคยชิน ดืม่ตามค่านยิมของสงัคม ต้องการใช้ร้านกาแฟเป็น

สถานที่นัดพบ/พักผ่อน ต้องการใช้บริการจากร้านกาแฟ เช่น Wifi และมีโปรโมชั่น เช่น ซื้อ 1 แถม 1 ซึ่งปัจจัยที่มี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้กาแฟสดมากทีส่ดุ คอื รสชาตดิ ีและราคาทีไ่ม่แพง ส่วนใหญ่ซือ้กาแฟสดบรโิภคโดยเฉลีย่ 

1 ครั้ง/วัน กระจายไปในช่วงเช้า (06.00 น. - 08.59 น.) และช่วงเที่ยงไปจนถึงช่วงบ่าย (12.00 น. - 15.59 น.) โดย

ซื้อในราคาระหว่าง 41 - 60 บาท/แก้ว ซึ่งส่วนใหญ่ซื้อกาแฟสดจากร้านกาแฟสดตรายี่ห้อระดับพื้นที่ หรือในบาง

จงัหวดั รองลงมาได้แก่ ร้านกาแฟสดตรายีห้่อระดับนานาชาตร้ิานกาแฟสดทัว่ไปในชมุชน และร้านกาแฟสดตรายีห้่อ

ในประเทศ ตามล�าดับ โดยส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคให้ความส�าคัญมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านราคาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ตามล�าดับ
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ตารางที่ 2

พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อกาแฟสด ในอ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (n=400)

พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อกาแฟสด จ�านวน (คน) ร้อยละ

ชนิดกาแฟที่ผู้บริโภคชื่นชอบมากที่สุด
เอสเปรสโซ
คาปูชิโน่
ลาเต้
มอคค่า
อเมริกาโน่

199
85
50
37
29

49.75
21.25
12.50
9.25
7.25

เหตุผลที่ซื้อกาแฟสดบริโภค*
ให้ร่างกายตื่นตัว ลดอาการง่วงนอน
ชื่นชอบในรสชาติ
ความเคยชิน
ดื่มตามค่านิยมของสังคม
ต้องการใช้ร้านกาแฟเป็นสถานที่นัดพบ/พักผ่อน
ต้องการใช้บริการจากร้านกาแฟ เช่น Wifi
มีโปรโมชั่น เช่น ซื้อ 1 แถม 1

369
343
247
233
190
107
100

92.25
85.75
61.75
58.25
47.50
26.75
25.00

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสด*
รสชาติดี
ราคาไม่แพง
ร้านกาแฟตกแต่งสวยงามน่านั่ง
พนักงานบริการดี สุภาพ
ยี่ห้อ/แบรนด์มีชื่อเสียง
มีโปรโมชั่น เช่น ซื้อ 1 แถม 1

353
340
263
254
169
160

88.25
85.00
65.75
63.50
42.25
40.00

ค่าใช้จ่ายในการซื้อกาแฟสด
ไม่เกิน 30 บาท/แก้ว
31 - 40 บาท/แก้ว
41 - 50 บาท/แก้ว
51 - 60 บาท/แก้ว
61 - 70 บาท/แก้ว
มากกว่า 70 บาท/แก้ว

19
39
84
232
20
6

4.75
9.75
21.00
58.00
5.00
1.50

ช่วงเวลาในการซื้อกาแฟสด*
ช่วงเช้า (06.00 - 08.59น.)
ช่วงสาย (09.00 - 11.59น.)
ช่วงเที่ยง (12.00 - 12.59น.)
ช่วงบ่าย (13.00 - 15.59น.)
ช่วงเย็น (16.00 - 18.59น.)

227
70
234
166
17

56.75
17.50
58.50
41.50
4.25
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พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อกาแฟสด จ�านวน (คน) ร้อยละ

ประเภทของร้านที่ผู้บริโภคซื้อกาแฟสด*
ร้านกาแฟสดตรายี่ห้อระดับนานาชาติ
ร้านกาแฟสดตรายี่ห้อในประเทศ
ร้านกาแฟสดตรายี่ห้อระดับพื้นที่หรือในบางจังหวัด
ร้านกาแฟสดทั่วไปในชุมชน

295
270
313
292

73.75
67.50
78.50
73.00

หมายเหตุ: * ตอบได้มากกว่า 1 ค�าตอบ

3. ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้กาแฟสดในอ�าเภอสนัทราย จงัหวัดเชยีงใหม่ 

จากการสอบถามระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

กาแฟสด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (4.73 คะแนน) และปัจจัย

ด้านราคา (4.58 คะแนน) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดในระดับมากที่สุด ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (4.50 

คะแนน) และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (4.27 คะแนน) มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดในระดับมาก 

ตามล�าดับ ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3

ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสด (n=400)

ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด

ระดับความคิดเห็น

ค่าเฉลี่ย
คะแนน

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.)

การแปล
ความหมาย

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
1. รสชาติของกาแฟและความคงที่ของรสชาติ
2. การให้บริการของพนักงานภายในร้าน
3. แก้วกาแฟ/บรรจุภัณฑ์มีคุณภาพ สะอาด สวย
4. ตรายี่ห้อของร้านกาแฟสด
5. ความหลากหลายของประเภทกาแฟและอื่น ๆ
6. กลิ่นของกาแฟสด
7. คุณภาพของเมล็ดกาแฟที่น�ามาใช้

4.50
4.70
4.66
4.48
4.46
4.42
4.40
4.40

0.46
0.57
0.57
0.65
0.76
0.73
0.70
0.70

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปัจจัยด้านราคา
1. ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ
2. มีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจน
3. มีให้เลือกซื้อหลายราคาตามชนิดของกาแฟสด
4. มีให้เลือกซื้อหลายราคาตามประเภทของแก้ว
5. มีให้เลือกซื้อหลายราคาตามขนาดของแก้ว

4.58
4.74
4.74
4.49
4.49
4.47

0.47
0.52
0.54
0.63
0.66
0.65

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

มาก
มาก
มาก
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ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด

ระดับความคิดเห็น

ค่าเฉลี่ย
คะแนน

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.)

การแปล
ความหมาย

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย
1. ร้านกาแฟตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้สะดวก
2. ร้านกาแฟมีที่จอดรถส�าหรับลูกค้า
3. ร้านกาแฟมีหลายสาขา
4. มีบริการจัดส่งสินค้าถึงที่ (Delivery)
5. มีบริการซื้อกลับบ้านโดยไม่ต้องลงจากรถ
6. มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่หลากหลาย

4.27
4.77
4.63
4.53
4.03
4.00
3.66

0.46
0.46
0.63
0.70
0.77
0.76
0.85

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

มาก
มาก
มาก

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
1. กิจกรรมโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1
2. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
3. กิจกรรมการลดราคาสินค้า
4. การสะสมคะแนนการซื้อเพื่อแลกสิทธิพิเศษ
5. มีคูปองส่วนลดหรือแลกสินค้า
6. การแจกของแถม

4.73
4.77
4.75
4.73
4.73
4.72
4.70

0.56
0.59
0.60
0.64
0.63
0.63
0.67

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการ

บริโภคกาแฟสด ในอ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคลกบัพฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟสดในตารางที ่4 พบว่า 

ค่าสถิติทดสอบของอายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ มีค่า p-value น้อยกว่า 0.01 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H
0
 

นั่นคือ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดที่ระดับนัย

ส�าคัญทางสถิติ 0.01 ส่วนเพศ มีค่า p-value เท่ากับ 0.58 ซึ่งมากกว่า 0.10 ดังนั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธ H
0
 ได้ นั่น

คือ เพศกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดไม่มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.10

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภค

กาแฟสดในตารางที่ 5 พบว่า ค่าสถิติทดสอบของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่า p-value น้อยกว่า 0.01 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 นั่นคือ ปัจจัย

ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01
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ตารางที่ 4

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided)

เพศ
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association

10.458
9.448
0.000

12
12
1

0.576
0.664
0.993

อายุ
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association

66.406
62.450
4.708

30
30
1

0.000
0.000
0.030

สถานภาพ
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association

32.476
27.670
4.408

12
12
1

0.001
0.006
0.036

การศึกษา
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association

92.539
60.804
7.900

36
36
1

0.000
0.006
0.005

อาชีพ
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association

66.007
64.503
29.430

30
30
1

0.000
0.000
0.000

รายได้
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association

124.126
107.176
56.330

36
36
1

0.000
0.000
0.000

ตารางที่ 5

ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการบรโิภคกาแฟสด

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided)

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association

101.403
46.414
11.849

12
12
1

0.000
0.000
0.001
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ปัจจัยด้านราคา
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association

37.520
25.320
20.528

12
12
1

0.000
0.013
0.000

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association

50.657
38.664
1.012

18
18
1

0.000
0.003
0.314

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association

77.183
64.571
11.956

18
18
1

0.000
0.000
0.001

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ผลการศกึษาพฤติกรรมผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้กาแฟสด ในอ�าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ผูบ้รโิภค

ส่วนใหญ่ซ้ือกาแฟสดบริโภค เนือ่งจาก เพือ่ให้ร่างกายตืน่ตวั ลดอาการง่วงนอน สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ดารา

รัตน์ รักเถาว์ และคณะ (2561) อภิราม ค�าสด และสาธิต อดิตโต (2559) เหมหงส์ อ่อนชื่นจิตร และคณะ (2559) 

และกานต์ชนิตา โข่ค้างพล ู(2558) ซึง่พบว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มเีหตผุลในการบรโิภคกาแฟสด เนือ่งจาก แก้ง่วง และ

เพิม่ความสดชืน่กระปรีก้ระเปร่า โดยส่วนใหญ่ซือ้กาแฟสดบรโิภคเฉลีย่ 1 ครัง้/วนั กระจายในช่วงเช้า และช่วงเทีย่ง

ไปจนถึงช่วงบ่าย (06.00 - 08.59น. และ 12.00 - 15.59น.) ในราคาระหว่าง 41 - 60 บาท/แก้ว สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ ดารารัตน์ รักเถาว์ และคณะ (2561) อภิราม ค�าสด และสาธิต อดิตโต (2559) เหมหงส์ อ่อนชื่นจิตร 

และคณะ (2559) กานต์ชนิตา โข่ค้างพลู (2558) และวิมลรัตน์ เพ็งหอม (2557) ซึ่งพบว่าผู้บริโภคนิยมดื่มกาแฟวัน

ละ 1 แก้ว ซื้อในช่วงเวลา 10.00 - 14.59น. และมีค่าใช้จ่าย 41 - 60 บาท/ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่ซื้อกาแฟสดจากร้าน

กาแฟสดตรายี่ห้อระดับพื้นที่ หรือในบางจังหวัด และร้านกาแฟสดตรายี่ห้อระดับนานาชาติ แสดงให้เห็นถึงความ

ส�าคญัของตรายีห้่อทีม่ชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กของประชาชนท่ัวไปมผีลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้กาแฟสด

ผลการศกึษาปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้กาแฟสด ในอ�าเภอสนัทราย 

จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดทีผู่ต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคญัมากทีส่ดุ คอื ปัจจยัด้านการ

ส่งเสริมการตลาด รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

ตามล�าดับ สอดคล้องกับผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อกาแฟสดในส่วนแรก ซึ่งร้านกาแฟสดตรา

ยี่ห้อที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปที่เกิดจากการส่งเสริมการตลาด เช่น การจัดกิจกรรม การโฆษณา

และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ จะมีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซ้ือกาแฟสด ในอ�าเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตามผลการศึกษาในส่วนนี้มีความแตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่ที่ท�าการศึกษา เช่น 

การศึกษาของ สุภาพรรณ พฤกษาวนกิจ (2556) และกานดา เสือจ�าศีล (2555) ได้ท�าการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค

ในการเลือกซื้อกาแฟสดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรคับคั่ง ท�าให้การเดิน

ทางไปใช้บริการร้านกาแฟที่เข้าถึงล�าบากท�าได้ยาก จึงท�าให้ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับปัจจัยทางด้านช่องทางการ



วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 256476

จัดจ�าหน่ายมากที่สุด เป็นต้น

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด ในอ�าเภอสันทราย 

จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า อาย ุสถานภาพ การศกึษา อาชพี และระดบัรายได้ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการบริโภค

กาแฟสด โดยกลุ่มตวัอย่างในช่วงอาย ุ21 - 60 ปี ซึง่เป็นช่วงวยันกัศกึษาและวยัท�างาน มคีวามถีใ่นการบรโิภคกาแฟ

สดมากกว่ากลุ่มช่วงอายุอื่น ๆ กลุ่มที่มีสถานภาพสมรสเป็นกลุ่มที่มีความถี่ในการบริโภคกาแฟสดมากกว่ากลุ่มที่มี

สถานภาพโสด และอื่น ๆ เช่น หม้าย หย่าร้าง หรือแยกกันอยู่ กลุ่มอาชีพรับราชการ และพนักงานเอกชน ซึ่งเป็น

อาชีพที่มีลักษณะการท�างานเป็นช่วงเวลาที่แน่นอน เป็นกลุ่มที่มีความถี่ในการบริโภคกาแฟสดมากกว่ากลุ่มอาชีพ 

อืน่ ๆ  กลุม่ทีม่กีารศึกษาในระดับปรญิญาตรีและสงูกว่าปรญิญาตร ีเป็นกลุม่ท่ีมีความถ่ีในการบรโิภคกาแฟสดมากกว่า

กลุ่มระดบัการศกึษาอืน่ ๆ  และกลุม่ท่ีมรีายได้สงูเป็นกลุม่ท่ีมคีวามถ่ีในการบรโิภคกาแฟสดมากกว่ากลุม่ท่ีมรีายได้ต�า่ 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดแบบจ�าลองพฤติกรรมผู้บริโภคของ Kotler &  Keller (2014) ที่กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคล

มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค และการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภค และสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของดารารัตน์ รักเถาว์ และคณะ (2561) กานต์ชนิตา โข่ค้างพลู (2558) และฐิติยาภรณ์ จิตราภิรมย์ และนิตย์หทัย

วสีวงศ์ สุขศร (2558) ซึ่งพบว่า คุณลักษณะของผู้บริโภค ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะด้านวัฒนธรรม และ

ด้านสังคม ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เลือกผู้จัดจ�าหน่าย เลือกปริมาณ และเลือกระยะเวลา ส่วนผลการ

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด ในอ�าเภอ

สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และ

ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาดล้วนมีความสมัพันธ์กบัพฤตกิรรมการบริโภคกาแฟสด ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิส่วน

ประสมทางการตลาดของ Kotler (2000) ทีก่ล่าวว่า ตวัแปรหรอืองค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 

จะเป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 - 60 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยนักศึกษาและวัยท�างานที่ใช้บริการร้านกาแฟ

ในช่วงเช้า และช่วงเทีย่งไปจนถงึช่วงบ่าย ดงันัน้ในช่วงเวลาดงักล่าวจงึควรมพีนกังานประจ�าร้านคอยต้อนรบัลกูค้า 

ชงกาแฟ และจัดเตรียมสถานที่ (รวมถึงจัดส่งสินค้า หากมีบริการจัดส่งสินค้า) มากกว่าในช่วงเวลาอื่น เพื่อให ้

เพียงพอส�าหรับรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

2. ในด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับรสชาติของกาแฟและความคงที่ของรสชาติ และการให้

บริการของพนักงานภายในร้านมากที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรมีการพัฒนาปรับปรุงสูตรกาแฟให้มีรสชาติที่

ดี มีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกันทุกแก้ว นอกจากนี้ควรมีการอบรมพนักงานภายในร้านให้มีจิตบริการ สามารถ

ตอบค�าถาม พูดคุย หรือแนะน�าเกี่ยวกับสินค้าและบริการของร้านได้อย่างถูกต้อง ด้วยความเป็นมิตร สุภาพ และ

ยิ้มแย้มแจ่มใส

3. ในด้านราคา ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับราคาของสินค้าที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพ และการติดป้าย

แสดงราคาสินค้าที่ชัดเจนมากที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรมีการก�าหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับคุณภาพ  

ไม่แพงมากจนเกินพอดี และควรมีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจน มองเห็นได้ง่าย ไม่ซับซ้อน

4. ในด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับสถานท่ีต้ังร้านอยู่ในพื้นท่ีท่ีเข้าถึงได้สะดวก 

มีที่จอดรถส�าหรับลูกค้า และร้านมีหลายสาขามากที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการที่ก�าลังจะเริ่มธุรกิจร้านกาแฟสดหรือ
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ต้องการขยายสาขาของร้านจึงควรมองหาสถานทีส่ร้างร้านกาแฟในพืน้ทีท่ีเ่ข้าถงึได้ง่าย เส้นทางไม่ยากล�าบาก หรอื

ซับซ้อนจนเกินไป และมีพื้นที่จอดรถส�าหรับลูกค้าอย่างเพียงพอ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้บริการของร้านได้

อย่างสะดวก

5. ในด้านการส่งเสรมิการตลาด ผูบ้รโิภคให้ความส�าคญักบัการจดักจิกรรมโปรโมช่ัน ซือ้ 1 แถม 1 การโฆษณา

และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และการลด แลก แจก แถม ทุกรูปแบบ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรวางแผนและ

เลือกใช้กลยุทธ์การจัดการส่งเสริมการขายในรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เพื่อ

กระตุน้ยอดขายกาแฟสดของร้านให้เพิม่มากขึน้ อกีทัง้ผูบ้รโิภคให้ความส�าคญักบัตรายีห้่อทีม่ชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัของ

ประชาชนทั่วไป ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้านกาแฟผ่านช่องทางท่ีผู้บริโภคใน

ปัจจุบันเลือกใช้ เช่น ช่องทางออนไลน์ หรือ Social media ต่าง ๆ  เพื่อให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากขึ้น นอกจาก

นีก้ารด�าเนินการตดิต่อขอซือ้แฟรนไชส์ธรุกจิร้านกาแฟสดตรายีห้่อทีม่ชีือ่เสยีงกเ็ป็นทางเลอืกทีด่อีกีทางหนึง่ส�าหรบั

ผู้ประกอบการที่ก�าลังจะเริ่มธุรกิจร้านกาแฟสด
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

“วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

ข้อก�าหนดและการพิจารณาผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

1. เป็นบทความด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร ด้าน

เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ด้านเศรษฐศาสตร์การเงนิ ด้านเศรษฐศาสตร์พฤตกิรรม ด้านเศรษฐมติ ิด้านเศรษฐศาสตร์

สหกรณ์ ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน และ

ด้านการจัดการ (การบริหารและการจัดการ)

2. เป็นบทความภาษาไทยหรือบทความภาษาอังกฤษ ในกรณีเป็นบทความภาษาอังกฤษต้องผ่านการตรวจ

สอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ก่อนส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ

3. ผลงานวิชาการที่รับพิมพ์ในวารสารนี้ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร รายงาน หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน 

ยกเว้นเป็นผลงานที่ได้น�าเสนอในการประชุมทางวิชาการแบบไม่มีเรื่องเต็ม (Proceedings)

4. หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศ ต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลาย

ลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์

5. ผลงานวิชาการจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจ�านวนอย่างน้อย 2 ท่าน (Double-blind peer review)

6. ผลงานวิชาการที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์สามารถเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่ผลงานดัง

กล่าวต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

7. กรณีที่ผู้ส่งผลงานวิชาการไม่สามารถปรับหรือแก้ไขตามผลการประเมินจากผู้ประเมินบทความให้แล้ว

เสร็จในเวลาที่ก�าหนด กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์พิจารณายกเลิกกระบวนการเพื่อการตีพิมพ์

รูปแบบและหลักเกณฑ์การส่งต้นฉบับ

กองบรรณาธิการได้ก�าหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การส่งต้นฉบับไว้ให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการจัดท�า

และส่งต้นฉบับส�าหรับการตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

1. การเตรียมต้นฉบับ มีรายละเอียดดังนี้

1.1 ขนาดของต้นฉบบั พมิพ์หน้าเดยีวบนกระดาษสัน้ขนาดเอ 4 โดยเว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษ

ด้านบนและซ้ายมือ 3.5 เซนติเมตร ด้านล่างและขวามือ 2.5 เซนติเมตร

1.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางต�าแหน่ง ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ทั้งภาษาไทย-ภาษา

อังกฤษพิมพ์ ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยมีขนาด ชนิดของตัวอักษร และการจัดวางต�าแหน่งดังนี้

1.2.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต�าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ

1.2.2 ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต�าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ

1.2.3 ชื่อผู้เขียน ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ชิดขวาใต้ชื่อเรื่อง (ใส่เลขเชิงอรรถท้ายชื่อ)

1.2.4 รายละเอียดในส่วนเชิงอรรถ (ท้ายกระดาษ) ประกอบด้วย ต�าแหน่งทางวิชาการหน่วยงาน 

ต้นสังกัด และ E-mail ของผู้เขียน ขนาด 12 ชนิดตัวธรรมดา



วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 256480

1.2.5 หัวข้อของบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 14 ชนิดตัวหนาต�าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย 

บรรทัดใต้ชื่อผู้เขียน

1.2.6 เนื้อหาบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรก

เว้น 1 แทป (Tab) จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน ความยาวไม่ควรเกิน 250 ค�า หรือ 

15 บรรทัด กรณีบทคัดย่อของบทความวิจัย เนื้อหาควรประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ (Objective) ระเบียบวิธีวิจัย 

(Methodology) ผลการศกึษา (Results) บทสรปุและหรอือภปิราย (Conclusion and Discussion) โดยให้ล�าดบั

บทคัดย่อภาษาไทยก่อนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) ต้อง

มีเนื้อหาตรงกัน ใช้อักษรตัวตรง และใช้ตัวเอนเฉพาะศัพท์วิทยาศาสตร์

1.2.7 หัวข้อเรื่อง ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ต�าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย

1.2.8 หัวข้อย่อย ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อย โดยเรียงตามล�าดับ

หมายเลขต�าแหน่งเว้น 1 แทป (Tab) จากขอบกระดาษด้านซ้าย

1.2.9 เนื้อหา ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน

1.2.10 เลขหน้า ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ต�าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านขวาล่าง

1.2.11 ภาพประกอบ ตาราง และแผนภูมิ ควรมีตามความเหมาะสม โดยแทรกในเนื้อหาและอยู่

กึ่งกลางหน้ากระดาษ

1.3 จ�านวนหน้าต้นฉบับ ควรมีความยาวระหว่าง 10 - 15 หน้ารวมบทคัดย่อและเอกสารอ้างอิง

2. หัวข้อและเนื้อหาของบทความ

ผูเ้ขยีนต้องก�าหนดประเภทของบทความให้ชดัเจนว่าเป็นบทความวชิาการหรอืบทความวจิยั ดงัรายละเอยีด

และองค์ประกอบของบทความแต่ละประเภท ดังนี้

2.1 บทความวิชาการ

บทความวิชาการ คือ งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก�าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์

อย่างชัดเจน ทั้งน้ีมีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการส�ารวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุน  

จนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการน�าความรู้จากแหล่งต่าง ๆ  มาประมวลร้อยเรียงเพื่อ

วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย

2.2 บทความวิจัย

บทความวิจัย คือ ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการ

วิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ค�าตอบ หรือข้อสรุปรวม

ที่จะน�าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการน�าวิชาการนั้นไปประยุกต์

บทความควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้)

- บทน�า (Introduction) ที่ครอบคลุมความส�าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัยพร้อมทั้งเสนอภาพ

รวมของบทความ

- ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)

- วิธีการวิจัย (Research Methodology) ที่สามารถอธิบายวิธีด�าเนินการวิจัยรวมถึงการเก็บข้อมูล

หรือเครื่องมือที่ใช้ในการท�าวิจัยอย่างชัดเจน
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- ผลการศึกษา (Research Finding)

- สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ (Conclusion/Discussion/Suggestion)

รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง

ให้ใช้การอ้างอิงแบบนาม-ปี (the author-date method of in-text citation) โดยระบุ ชื่อ-สกุล  

ผู้แต่ง ไว้ในเนื้อหาตามด้วยปีที่พิมพ์ และตามด้วยเลขหน้าของเอกสารที่อ้างถึง ส�าหรับผู้แต่งที่เป็นชาวต่างชาติให้

ใส่เฉพาะนามสกุลเท่านั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ผู้แต่งคนเดียว

รูปแบบ (ชื่อ สกุล, ปีที่พิมพ์: เลขหน้า)

คนไทย

ชาวต่างชาติ

(วิทยา สุดบวร, 2548: 47)

(Easier, 2003: 25)

รูปแบบ (ชื่อ สกุล, ปีพิมพ์)

คนไทย

ชาวต่างชาติ

(วิทยา สุคตบวร, 2548)

(Easier, 2003)

คนไทย

ชาวต่างชาติ

จากการส�ารวจข้อมูลโดย ณัฐพร มักอุดมลาภ (2548 : ) พบว่า…Naugle (1994) 

ได้เสนอวิธีการ….

ผู้แต่ง 2 คน

คนไทย

ชาวต่างชาติ

(ไพบูลย์เกียรติโกมลและณัฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551)

(Laudon and Parker, 1994: 2)

ผู้แต่ง 3 คน

คนไทย

ชาวต่างชาติ

(วิศาล สุขกระศานติ, บุญเจริญ ศิริเนาวกุล, และสมยศ นาวีการ, 2535 : 102)

(Davis ,Clemson, and Weber, 2001)

ผู้แต่งมากกว่า 3 คน

คนไทย

ชาวต่างชาติ

(ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และคณะ, 2543 : 12)

(Lucas et al., 2001 : 56) หรือ (Lucas and others, 2001 : 56)

**หมายเหตุ ผู้แต่งมากกว่า 3 คน เมื่อเขียนบรรณานุกรมให้ใช้ตามหลักการ

บรรณานุกรม APA 6th edition (2010)
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อ้างอิงสื่อออนไลน์

* ใช้หลักการเดียวกับสิ่งพิมพ์ 

โดยไม่ต้องระบุเลขหน้า และ

ไม่ลงรายการด้วยลิ้งค์ www.

หากไม่มชีือ่ผูร้บัผดิชอบให้ลงรายการด้วยชือ่หวัข้อทีป่รากฏในเวบ็เพจ เช่น (ชาว

ไทยพวน, 2561)

หากเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสถาบันของรัฐ สามารถลงรายการ

ด้วยชื่อองค์กรหรือหน่วยงานนั้นได้ทันที เช่น (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2559)

หากไม่ระบุปีที่โพสต์ข้อมูล ลงรายการปีด้วย ม.ป.ป. เช่น (ชุมชนลุ่มน�้าโขง, 

ม.ป.ป.)

3. การอ้างอิงท้ายบทความ

ให้มกีารอ้างองิโดยการรวบรวมเอกสารทัง้หมดทีใ่ช้อ้างอิงในการเขยีนบทความ จดัเรยีงรายการตามล�าดบั

อักษรชือ่ผู้แต่ง ภายใต้หวัข้อ “เอกสารอ้างองิ” ส�าหรบับทความภาษาไทย หรอื “Reference” ส�าหรบัผลงานภาษา

อังกฤษ และให้ใช้การอ้างอิงตามรูปแบบ APA 6th edition (2010) โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ผู้แต่งชาวไทยให้ตัดค�าน�าหน้านาม ยศต�าแหน่งทางวิชาการ ยศทหารต�ารวจ ใส่เฉพาะชื่อ นามสกุล 

เช่น ปิยะ นากสงค์

2. ผูแ้ต่งชาวต่างประเทศ ให้ลงชือ่สกุลตามด้วยอกัษรย่อของชือ่ต้น และชือ่กลาง (ถ้าม)ี โดยใช้เครือ่งหมาย

จุลภาค (,) คั่น เช่น  Hlebowwitsh, P.S.

3. ผู้แต่งชาวไทยมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ให้พิมพ์ชื่อตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น ชาตรี  

เฉลิมยุคล, ม.จ.

4. ผู้แต่งตั้งแต่ 1-7 คน ให้ลงรายชื่อทุกคน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เชื่อมต่อด้วยค�าว่า และก่อน

ลงชื่อคนสุดท้ายเอกสารภาษาอังกฤษใช้ & ระหว่างผู้แต่งคนที่ 6 และ 7

5. ผู้แต่งตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป ให้ลงชื่อสกุลผู้แต่งตั้งแต่คนที่ 1-6 แล้วใส่ (...) และลงชื่อสกุลผู้แต่งคนสุดท้าย 

6. ผูแ้ต่งทีเ่ป็นสถาบนั ได้แก่ หน่วยราชการ สถาบนัการศกึษา (ต้องเป็นหน่วยงานระดบักรม) รฐัวสิาหกจิ 

สมาคม ธนาคาร องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น และต้องกลับค�าน�าหน้า เช่น ศึกษาธิการ, กระทรวง หรือ แม่โจ้, 

มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์

7. หนังสือไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ส�านักพิมพ์ และปีที่พิมพ์ ให้ใช้ตัวย่อ ดังนี้ 

7.1 เอกสารภาษาไทย ปีที่พิมพ์ใช้ (ม.ป.ป.) เอกสารภาษาอังกฤษใช้ (n.d.) เง่ือนไขนี้หมายรวมถึง

ข้อมูลในเว็บไซต์ด้วย

7.2 เอกสารภาษาไทย สถานที่พิมพ์และส�านักพิมพ์ใช้ตัวย่อเดียวกันคือ (ม.ป.ท.) และ (n.p.) ในภาษา

อังกฤษ
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หนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: ส�านักพิมพ์.

ผู้แต่งคนเดียว ประสาท เนอืงเฉลิม. (2556). การวจิยัการเรยีนการสอน. พมิพ์ครัง้ที ่2. กรงุเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Taylor, T. (2007). 100% Information Literacy Success. New York: 

Thomson Delmar Learning.

ผู้แต่ง 2 คน ไพบรูณ์ เกียรตโิกมล และ รฐัพนัธ์ เขจรนนัทน์. (2551). ระบบสารสนเทศเพือ่การ

จัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน.ล้วน สายยศ และอังคณา 

สายยศ. (2536). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริม

วิชาการ.

Deegan, M. & Tanner, s. (2002). Digital Futures: Strategies for the 

Information Age. London: Library Association.

หนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: ส�านักพิมพ์.

ผู้แต่ง 3-7 คน

(ผู้แต่ง 3-7 คน ใส่ชื่อทุกคน

โดยมีจุลภาค (,) คั่น)

อจัฉรา ธารอไุรกุล, ทดัดาว ศีลคุณ และภคิน ีอปุภมัภ์. (2544). ระบบฐานข้อมลู

เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ์.

พชร สันทัด, สุรชาติ ณ หนองคาย, สมาน งามสนิท, ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล, 

เชษฐรชัดา พรรณาธกุิล, กฤษฎิ ์สถิตย์วฒันานนท์ และประยงค์ เตม็ชวาลา. 

(2557). ศาสตร์และศิลป์การบริหารการพัฒนาทรัพยากร์มนุษย์. 

กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมคุณธรรม.

Miller, J, Engelberg, S, & Broad, W. (2001). Germs: Biological Weapons 

and America’ Secret War. New York: Simon & Schuster.

Cates, A. R., Harris, D. L., Boswell, W., James, W. L., Yee, C., & Peters, 

A. V.(1991). Trance and clay therapy. Chicago, IL: Chicago 

University Press.

ผู้แต่งมากกว่า 7 คน ปรดีา อุน่เรอืน, สมชาย ตระกูลกิจ, ไพบูลย์ ใจด,ี วฒันา เกียรตริตัน์, สวุรรณ เป่ียมไสว, 

วไิลพร คล่องการเรียน, …บังอร กนกงาม. (2553). การจดัระบบสารสนเทศ

ส�าหรับ CEO. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ซีอีโอเพรส.

Wolchik, S.A., West, S.G., Sandler, I. N.,Tein, J.-Y., Coatswort, D., Lengua, 

L.,…Griffin, W.A. (2000). An experimental evaluation of theory- 

basemother and mother-child programs for children of 

divorce. White Plains, NY: Academic Press.



วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 256484

หนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: ส�านักพิมพ์.

ผู้แต่งเป็นสถาบัน เกษตรและสหกรณ์, กระทรวง (2561). 15 เดือนขับเคลือ่นเกษตรไทย. กรุงเทพฯ : 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

หนังสือแปล

*หมายเหตุ การลงรายการ

หนังสอืแปลในอ้างองิเนือ้หา 

ให้ลงรายการด้วยช่ือของผู้

แต่งต้นฉบับ ไม่ใช้ชื่อของผู้

แปล ยกเว ้นในกรณีที่ ไม ่

ปรากฏชือ่ผู้แต่งต้นฉบบัเดมิ 

ให้ลงรายการด้วยช่ือผู้แปล

แล้ว, บรรณาธิการ

คาร์เนกี, เดล. (2562). วิธีชนะมิตรและจูงใจคน. แปลโดย อาษา ขอจิตต์เมตต์. 

พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: แสงดาว.

ผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ พิทยา ว่องกุล, บรรณธิการ. (2541). ไทยยุควัฒนธรรมทาส. กรุงเทพฯ: โครงการ

วิถีทรรศน์.

หนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: ส�านักพิมพ์.

ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งทั้งที่เป็น

บุคคลและสถาบันให้ใช้ชื่อ

หนงัสอืลงรายการแทนผูแ้ต่ง

พระเจ้าอยูหั่วกับการแพทย์ไทย. (2534). กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลภมูพิลอดุลยเดช.

Adaptive digital filters. (1987). New York:  Marcel Dekker.

ไม่ปรากฏเมอืงทีพ่มิพ์/ส�านัก

พิมพ์ หรือไม่ปรากฏปีทีพ่มิพ์

**ให้ใส่ (ม.ป.ท.). ส�าหรบัเอกสารภาษาไทย และ (n.p). ส�าหรบัเอกสารภาษาต่างประเทศ 

สาธารณสุข, กระทรวง. (2548). เส้นทางสู่โรงพยาบาลคุณภาพ: คู่มือการเรียนรู้

เชิงปฏบิตักิาร. พมิพ์ครัง้ท่ี 2. (ม.ป.ท.): สถาบันพฒันาและรบัรองมาตรฐาน 

กระทรวงสาธารณสุข.

**ให้ใส่ (ม.ป.ป.). ส�าหรบัเอกสารภาษาไทย และ (n.d). ส�าหรบัเอกสารภาษาต่างประเทศ

นพคุณ ตันติกลุ. (ม.ป.ป.). พ้ืนเชยีงใหม่ ประวติัเมืองเชยีงใหม่. เชียงใหม่: ล้านนา

คอมพิวเตอร์พริ้นติ้ง.

Trusty. F. M. (n.d.) Administering human resources: a behavioral 

approach to educational administration. Berkeley, Calif.: 

McCutchan.
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บทความในหนังสือ

รูปแบบ ชือ่ผูเ้ขยีนบทความ. (ปีทีพิ่มพ์). ชือ่บทความ. ใน ชือ่บรรณาธกิาร(ถ้าม)ี. ชือ่หนงัสอื. 

ครั้งที่พิมพ์. (น.เลขหน้าที่ปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหน้าใด). สถานที่

พิมพ์: ส�านักพิมพ์.

ณัฐพล ปัญญโสภณ. (2544). มมุมองของนกัศกึษานเิทศศาสตร์ต่อกระบวนการผลติ

ละครเพื่อการสื่อสาร. ใน ชนัญชี ภังคานนท์ (บรรณาธิการ). กระบวนทัศน์ 

มหาวิทยาลัยไทยบนความท้าทายของเอเซียแปซิฟิก. (น.23-24). 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

วารสาร

รูปแบบ ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่(ฉบับที่), เลขหน้า.

พรภิรมณ์ เชียงกูล. (2550). การเข้ามาของลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยก่อน

สงครามโลกครัง้ที ่2. วารสารสังคมศาสตร์และมนษุย์ศาสตร์. 33(1), 1-12.

Shaw, Julian. (2002). Hybrid Orchid Names: A History of the Registration 

of Orchid Hybrids. Orchid. 71(6), 54-55.

บทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ (E-Journals)

รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่), เลขหน้า. สืบค้น วัน 

เดือน ปี, จาก (ระบุ url)

พนมพร สารสทิธยิศ. (2557). ท่องเทีย่วศาสนสถานลุม่น�า้โขง. สารวจิยัเพือ่พฒันา

ชุมชน, 2(2). สืบค้น 12 มกราคม 2560, จาก http://journal.msu.ac.

th/wp-content/uploads/2014/07/2-Tourist-Places-Religion-in- 

Mekong-Basin.pdf

Nordin, M, Pauleen, D.J.&Gorman, G.E. (2009). Investigating KM 

antecedents: KM in the criminal justice system. Journal of 

Knowledge Management, 13(2), 4-20. Retrieved February 25, 

2016, from http://www.emeraldinsight.com/doi/full/
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รายงานการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ (เอกสารการประชุม/สัมมนา)

รูปแบบ ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อเอกสารรวมเรื่องการประชุมสัมมนา, วัน เดือน ปี. 

สถานที่จัด, เมืองที่พิมพ์: ส�านักพิมพ์.

วิชาการ, กรม. (2538). ทักษะการอ่านในศตวรรษที่ 21. การประชุมเชิงปฏิบัติ

การรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน, 25-29 พฤศจิกายน 2558. ณ 

วิทยาลัยครูมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนา

หนังสือกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

เอกสารการประชุมวิชาการ/สัมมนา (จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม)

รูปแบบ ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความหรือชื่อเรื่องของบท. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บ.ก.). 

ชื่อการประชุม. (น. เลขหน้า). สถานที่พิมพ์: ส�านักพิมพ์.

ธมนวรรณกัญญาหัตถ์, และศรันยพงศ์ เที่ยงธรรม. (2554). ความพึงพอใจของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อประโยชน์ของสมาร์ทโฟน. ใน 

ชนัญชีภังคานนท์ (บ.ก.).กระบวนทัศน์มหาวิทยาลัยไทยบนความท้าทาย

ของเอเชียแปซิฟิก. (น. 119-121). กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

รายงานการวิจัย

รูปแบบ ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง (รายงานการวิจัย). สถานที่พิมพ์: ส�านักพิมพ์.

พนิจิ ทพิย์มณ.ี (2553). การวเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการตายของ

ประเทศไทย (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.

วิทยานิพนธ์

รูปแบบ ชือ่ผูเ้ขยีนวทิยานพินธ์. (ปีทีพ่มิพ์). ชือ่วทิยานพินธ์ (ระดบัปรญิญา). สถานทีพ่มิพ์: 

ส�านักพิมพ์.

ศิรินทร์ จันทโพธิ์. (2554). ความถี่ของการเพิ่มชุดโครโมโซมพื้นฐานในกล้วยไม้

บางชนดิ (วทิยานพินธ์ปรญิญามหาบณัฑติ). เชยีงใหม่: มหาวทิยาลยัแม่โจ้.

Nickels, D.W. (2005). The relationship between IT-business alignment 

and organization culture: An exploratory study (Doctoral 

dissertation). Memphis, TN: University of Memphis.
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วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลของสถาบันการศึกษา (ใช้รูปแบบออนไลน์)

รูปแบบ ชือ่ผูเ้ขยีนวทิยานพินธ์. (ปีท่ีพมิพ์). ช่ือวทิยานพินธ์. (ระดับวิทยานพินธ์, มหาวทิยาลยั 

จังหวัด). สืบค้นจาก url ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

อรนุตรา จ่ากุญชร. (2558). คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย

แม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย. (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ เชียงใหม่). สืบค้นจาก  

http://webpac.library.mju.ac.th/

วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลพาณิชย์

รูปแบบ ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง (ระดับวิทยานิพนธ์ Master’ thesis หรือ Doctoral 

dissertation). สืบค้นจาก (Available form) ชื่อฐานข้อมูล. (หมายเลข

ล�าดับ UMI)

Shunhy, D. E. (2004). Approaching theatrical design theory. (Doctoral 

dissertation). Available from Dissertation Full Text. (UMI 

No.3114998)

เอกสารจากเว็บเพจที่มีผู้แต่งหรือหน่วยงานรับผิดชอบ

รูปแบบ ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. สืบค้น วันเดือน ปี, จาก http://www.xxxx

หมายเหตุหากไม่สามารถระบุปีพิมพ์ได้ ให้ใส่ (ม.ป.ป.) หากไม่มีผู้แต่งหรือผู้รับ

ผิดชอบให้ลงรายการชื่อบทความแทนที่ต�าแหน่งผู้แต่ง

ศิลปากร, มหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2551). 

การจัดการองค์ความรู้. สืบค้น 1 มีนาคม 2559, จาก http://www.ict.

su.ac.th/th/knowledge-management/Knowledge-management.

html

กรรณิการ์ สุธรรมศิรินุกุล. (2554). คุณเอื้อ คุณอ�านวย คุณกิจคุณลิขิต. สืบค้น 

2 มีนาคม 2559, จาก http://kmlibrary.bu.ac.th/index.php?option 

=com_content&view=article&id=31 Humanities. (2016).  

Retrieved May 2, 2016, from https://en.wikipedia.org/wiki/ 

Humanities

วิโรจน์ อารีย์กุล. (ม.ป.ป.). พัฒนาการทางด้านสังคมจิตวิทยาของวัยรุ่น. สืบค้น 

20 กุมภาพันธ์ 2559, จาก http://www.teenrama.com/dad_mam/

old_dad_mam24.htm

แม่น�้าโขง. (2563). สืบค้น 15 พฤษภาคม 2563, จาก https://th.wikipedia.

org/wiki/...%E0
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4. การส่งต้นฉบับ

ผู้เขียนส่งต้นฉบับไฟล์ word และ pdf ที่พิมพ์ตามข้อก�าหนดของหลักเกณฑ์วารสารพร้อมหนังสือน�าส่ง

บทความผ่านระบบออนไลน์ที่ E-mail: maejojournal.sd@gmail.com เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความจะ

ด�าเนินการตามขัน้ตอนการพจิารณาของวารสาร และแจ้งผลการพจิารณาให้ผูเ้ขยีนบทความทราบ ส�าหรบับทความ

ที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารเพื่อเผยแพร่ต่อไป

5. กระบวนการพิจารณาต้นฉบับ

เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความต้นฉบับ กองบรรณาธิการจะตรวจสอบ กลั่นกรองรูปแบบตามหลัก

เกณฑ์การเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ฯ หากบทความต้นฉบับไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ กองบรรณาธิการจะแจ้งผล

การพิจารณากลั่นกรองพร้อมส่งคืนผลงานให้แก่ผู้เขียน

หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ดังนี้

1. กองบรรณาธิการพิจารณาและทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับ

บทความอย่างน้อยสองท่านต่อเรื่อง

2. ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน

3. เมื่อได้รับผลการประเมิน กองบรรณาธิการรวบรวมผล และ/หรือสรุปข้อเสนอแนะเพื่อแจ้งผู้เขียน

- กรณีผลการประเมินไม่ผ่าน กองบรรณาธิการ แจ้งปฏิเสธการตีพิมพ์ผลงาน

- กรณีผลการประเมินผ่าน แต่มีข้อแก้ไข ให้ผู้เขียนพิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

จากนั้น ส่งผลงานฉบับแก้ไขมายังกองบรรณาธิการอีกครั้ง

4. หากผลงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อย กองบรรณาธิการจะแจ้งตอบรับ

การตีพิมพ์ผลงานไปยังผู้เขียน

6. ลิขสิทธิ์

ต้นฉบบัทีไ่ด้รบัการตีพมิพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ ถอืเป็นกรรมสทิธิข์องมหาวทิยาลยั

แม่โจ้ ห้ามน�าข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ�้า เว้นเสียแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ เป็นลาย

ลักษณ์อักษร

7. ความรับผิดชอบ

เน้ือหาต้นฉบบัทีป่รากฏในวารสารเป็นความรบัผดิชอบของผูเ้ขยีน ทัง้นีไ้ม่รวมความผดิพลาดอนัเกดิจาก

เทคนิคการพิมพ์
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การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และการแจ้งยกเลิกหรือถอดบทความ

 ส่งบทความผ่านช่องทางอีเมล : maejojournal.sd@gmail.com

 ผูท้ีป่ระสงค์ทีจ่ะส่งบทความเพือ่ขอตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ สามารถดาวน์โหลด

ใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1urwwe_0T5D99F9PdmEM8AO-

FIq_VT4p1i หรือ QR Code

 การยกเลิกบทความ หรือ การถอดบทความ มีรายละเอียดดังนี้

- การยกเลิกบทความ คือ การเพิกถอนบทความก่อนที่จะมีการตีพิมพ์เผยแพร่

- การถอนบทความ คือ การถอนบทความที่ด�าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว

- ในกรณีต้องการ การยกเลิกบทความ และ การถอนบทความ สามารถติดต่อกองบรรณาธิการ ได้ทาง 

อีเมล : maejojournal.sd@gmail.com



วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 256490

หนังสือส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
วันที่         เดือน              พ.ศ.            . 

เรียน บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)          
(Mr./Mrs./Ms.)          

ตำแหน่งทางวิชาการ   ศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์   ผูช้่วยศาสตราจารย์  
 อาจารย์    อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………..………. 

สังกัดหน่วยงาน/สถานที่ทำงาน         
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก  หมู่ที่   ซอย  ถนน     
ตำบล/แขวง            อำเภอ/เขต   จังหวัด     
รหัสไปรษณีย์         โทรศัพท ์   โทรศัพท์มือถือ               
e-mail                                                                     

มีความประสงค์ส่ง    บทความวิจัย   บทความวิชาการ               
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)          
            
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)         
            
สาขาของบทความ 

เศรษฐศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา   เศรษฐศาสตร์การเมือง   เศรษฐศาสตร์เกษตร
  เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม    เศรษฐศาสตร์การเงิน   เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 
 เศรษฐมิต ิ    เศรษฐสหกรณ ์    เศรษฐระหว่างประเทศ 

       การพัฒนาสังคมและชุมชน  
             การจัดการ (การบริหารและการจัดการ) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความเรื่อง        
            

 เป็นผลงานของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 
 เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผูท้ี่ปรากฏชื่อในบทความ 

ข้าพเจ้าและผู้เขียนร่วม (ถ้ามี) ขอรับรองว่า บทความนี้ไม่ได้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาลงตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด และไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะไม่นำบทความที่ผ่านการ
พิจารณาแล้วไปตีพิมพ์ซ้ำในวารสารอื่น ๆ  

 
 

ลงชื่อ....................................................................                                                       
(     ) 

              ผู้เขียนบทความ 
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