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The Influence of Trust and Marketing Mix on
Customer Loyalty: A study on Beihai South Pearl Jewelry
(Chinese Akoyo Pearl) • •
Meng Meng Li1
Karnravee Anuntaakalakul2

ABSTRACT
South Pearl is the best sea-pearl of China, and Beihai City Beihai is known as the
“Hometown of the South Pearls” in China. This study aims to investigate the vital role of
Trust and Marketing Mix in establishing and maintaining customer loyalty of Beihai South Pearl
Jewelry (BSPJ). Data were collected from 400 Chinese customers selected randomly from
mainly trading venues of Beihai South Pearl Jewelry (BSPJ) and quantitative approach was
the major method used. Mean, Standard deviation and Multiple Regressions were applied
to analyze data and test hypothesis.
The results found that most respondents were female (67%), aged 41 years and
above (44%), having an income over 4000 Yuan (73%).The majority of the respondents were
married (78 %), and were non-local customers (53%).Customer trust in BSPJ was at the high
level, and most customers viewed that promotion, product and place of BSPJ were good or
proper. However, most customers were unsure that price of BSPJ was proper.
The results also showed that : 1. Trust, composing of benevolence and perceived
credibility, has a positive effect on the consumer loyalty of Beihai South Pearl jewelry (BSPJ)
in Beihai City, and the independent variables can describe loyalty of BSPJ at 56.2% by average.
2. Product, composing of product quality, product variety and package, has a positive effect
on the consumer loyalty of Beihai South Pearl jewelry(BSPJ) in Beihai City, and the independent
variables can describe loyalty of BSPJ at 60.1% by average. 3. Price, composing of list price and
discount, has a positive effect on the consumer loyalty of Beihai South pearl jewelry(BSPJ)
in Beihai City, and the independent variables can describe loyalty of BSPJ at 13.4% by
average.4. Promotion, composing of advertising, personal selling, public relation and direct
marketing, has a positive effect on the consumer loyalty of Beihai South pearl jewelry(BSPJ)
in Beihai City,and the independent variables can describe loyalty of BSPJ at 62.5% by average.
5. Place, composing of availability and store layout, has a positive effect on the consumer
loyalty of Beihai South Pearl jewelry (BSPJ) in Beihai City,and the independent variables can
describe loyalty of BSPJ at 60.5% by average.
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Introduction
In ancient China, pearl symbolized
wealth, honor and authority, being treated as
royal treasures. Especially, the pearl produced
in the southern sea of China, was the most
famous due to its superior and had been
royal tribute for dynasties (Zhang. 2008).
Named south pearl, it is the best pearl of
China ( Zhang; & He. 2007). Beihai is a city
located in Guangxi province of the southern
China. It is coastal, facing the southern sea of
China. Beihai began to produce pearls 2000
years ago (Zhang; & He. 2007).The produced
pearls are well known for their quality and
authenticity, earning them the title of China’s
“south pearls” (Guangxi Marine Research
Institute. 2006). In 1958, China’s very first
pearl farm was set up in Beihai. In 1965, Beihai
City succeeded in breeding China’s first
sea-water pearl producing clams. In 1981,
Beihai City’s first pearl production company
was founded and formed a rapidly
developing pearl industry chain (Beihai
Government.1999). As a result, in China, Beihai
City is known as the “Hometown Of The South
Pearls” (Guangxi Marine Research Institute.
2006).Today, Beihai has been China’s largest
distribution center of sea-pearl products
(Beihai Government, 2010), and Beihai South
Pearl Jewelry (BSPJ) is the city’s most
famous and popular commodity (Guangxi
Marine Research Institute. 2006). For nearly

3

ten years, BSPJ has brought in several
billion Yuan of revenue every year and has
contributed to growth in local economy
(Beihai Government.1999). Over the years,
BSPJ has held a high reputation in China, and
has been one of the hottest products on the
Jewelry market (Guangxi Marine Research
Institute. 2006). Subsequently, the market
possesses a number of highly loyal
customers, and loyalty has been one of
the main points of focus for the businesses
in the market and is one of the keys which
Beihai’s related departments care about
(Behai’s Aquatic Animal Husbandry and
Bureau. 2011).
Many studies highlight the vital role of
trust in customer loyalty (Morgan; & Hunt,
1994). Reichheld and Schefter (2000) even
argued that, “to gain the loyalty of customers,
you must first gain trust”. However, there
have also been debate that, it is possible for
a customer to be loyal without being highly
trust (e.g. when there are few other choices),
and to be highly trust and yet not be loyal
(e.g. when many alternatives are available).
Thus, this study suggests that measuring
relationship between trust and customer
loyalty should not stop there.
Marketing mix as “a creator of
differentiation” (Waterschoot, 1918), allows
marketers to gain a competitive advantage,
and can develop customer loyalty
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(Oliver, 1999). However, some researchers
found that such market-led approaches
simply increase the sales temporarily, some
elements of it even made a negative
impact on customer loyalty (e.g.Owomoyela;
Olasunkanmi ;& Oyeniyi .2013). Therefore, we
may ask, for jewelry industry, especially for
BSPJ, should marketers invest resources in
developing all the elements of marketing
mix designed to increase their customer
loyalty? This study provides an answer to
these questions. This study tries to establish
the conceptual link between customer
loyalty of BSPJ with that trust and marketing
mix (4Ps) have a positive influence on the
loyalty of BSPJ customers.

of marketing mix (4P’) and customer
loyalty. Second, this research offers a useful
exploration for the further study on
customer loyalty to Beihai South Pearl
Jewelry (BSPJ). Third, the information used
in this paper is based on the real situation
of Beihai South Pearl Jewelry (BSPJ), it is
useful for accumulating experience for the
business future carrying out the research
in this area. Fourth, although the findings
are based on the evidence from the Beihai
South Pearl Jewelry (BSPJ), they are helpful
in other pearl industries as well.
Framework
Independent variable

Objectives

Trust
1. Benevolence
2. Perceived credibility

The purposes of the study are:
1. to examine the influence of trust
on customer loyalty towards Beihai South
Pearl Jewelry(BSPJ) in Beihai City.
2. to examine the influence of the
elements of marketing mix(4P’) on customer
loyalty towards Beihai South Pearl
Jewelry(BSPJ) in Beihai City.
3. to explore customer loyalty towards
Beihai South Pearl Jewelry(BSPJ) in Beihai City.

Product
1. Product quality
2. Product variety
3. Package
Price
1. List price
2. Discount

Customer loyalty towards BSPJ
1. Behavioral loyalty
2. Attitudinal loyalty

Promotion
1 .Advertising
2. Personal selling
3. Public relation
4 .Direct marketing
Place
1. Availability
2. Store layout

Significance of the Study
First, the framework raised in this
paper provides a reference on the
relationship among trust, the elements

4
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Hypotheses
1. H1: Trust ,composing of benevolence
and perceived credibility, has a significant
effect on the customer loyalty towards Beihai
South Pearl Jewelry (BSPJ) in Beihai City.
2. H2: Product, composing of product
quality, product variety and package , has a
significant effect on the customer loyalty
towards Beihai South Pearl Jewelry(BSPJ) in
Beihai City.
3. H3: Price ,composing of list price and
discount, has a significant effect on the
customer loyalty towards Beihai South Pearl
Jewelry(BSPJ) in Beihai City.
4. H4: Promotion, composing of
advertising, personal selling, public relations
and direct marketing, has a significant effect
on the customer loyalty towards Beihai South
Pearl Jewelry(BSPJ) in Beihai City.
5. H5: Place, composing of availability
and store layout., has a significant effect on
the customer loyalty towards Beihai South
Pearl Jewelry(BSPJ) in Beihai City.

Literature Review
1. Trust

5

Benevolence: Benevolence focuses
on caring and being motivated to act in one’s
interest rather than acting opportunistically
(Holmes. 1991). It is based on the qualities,
intentions, and characteristics attributed
to the focal partner (Rempel; Holmet ;&
Zanna.1985).
Perceived credibility: Perceived
credibility focuses on the trustee actions
(Bromiley;& Cummings.1995). It means that
customers trust on the information offered
by advertisement and the promises made by
salesmen (Bromiley;& Cummings.1995),
and believe they will not take unexpected
actions which will negatively impact the
company (Geyskens ;& Steenkamp. 1995).
1.2 Trust and loyalty
Trust is the very basis of loyalty
(Berry;& Parasuraman .1991). Ballester and
Aleman (2001) claim that trust is an important
antecedent of loyalty and has a direct effect
on customer loyalty . As trust plays a major
role in the world of business (Morgan; &
Hunt.1994), to win back loyalty ,customer
marketers began to embrace the idea of
building a strong relationship with customers
so as to win over their trust(Bennet. 1996).

1.1 Defining Trust
Trust is that customers believe what
1.3 Trust of BSPJ.
the salesperson says or promises about the
At present, some of Beihai’s pearl
clams and outcomes in a risky situation
(Swan; & Trawick.1987). Doney and Cannon enterprises have been awarded the title of
(1997) divide trust into benevolence and “consumer trust business” in Guangxi, even
in China. In 2007, BSP has been included
perceived credibility aspects.
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in a national geographical presentation. Beihai
City has been viewed as the geographical
origin of the “south pearl” (Guangxi Marine
Research Institute. 2006).

to a market to satisfy a need or want
(Kotler.1997). Product includes the decision
about product quality, variety, design,
features, brand name, packaging, size,
services, warranties and returns (Kotler.2000).

2. Marketing Mix

Product Quality: Product quality is
the totality of features and characteristics of
a product that bear on its ability to satisfy
stated or implied needs (ISO .1994). A product
should fit the purpose for which it was
intended (Russel ;& Taylor (2006). However,
the differences of economic, technological,
social and cultural achievements can vary
their understandings of quality (Wankhade;&
Dabade. 2006).Product quality is determined
by three primary factors (1) Technological
2.2 Marketing Mix and loyalty
characteristics, (2) Psychological characteristics,
Numerous studies have fi rmly and (3) Time-oriented characteristics
established the relationship between (Juran; & Gryna .1980).
marketing and customer loyalty (Cengiz;&
Product variety: Product variety is the
Yayla. 2007). For example, Bolton and Drew
(1991) believe that there is a direct relation number of different versions of a product
between increasing customer’s loyalty and offered by a firm at a single point in time
the elements of the marketing mix. A suitable (Berger, Draganska & Simonson. 2007 ). Variety
marketing mix–product, price, place, and within a product line arises by varying the
promotions, can help contribute to customer values of attributes from one product to
loyalty towards a certain brand or company another (Lancaster.1979). A greater variety of
options can cater to a wider range of tastes,
(McCarthy.1971).
thus firms would rather offer customers
3. Product
more options than offer fewer options
(Lancaster.1979). However, offering greater
3.1 Defining Product
Product is the first element of the marketing product variety is usually associated with
mix, it refers to anything that can be offered higher costs. Some research has shown that
2.1 Defining Marketing Mix
Marketing mix is viewed as “a creator of
differentiation” (Waterschoot, 1918) since it
was introduced in 1940s. Its elements work
together to develop both long-term strategies
and short-term tactical program (Palmer.
2004). 4Ps, which generally, refers to product,
price, promotion and place, is the most
common model of marketing mix (Kotler; et
al. 2008).
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more options can generate decision conflict
and confusion, leading to choice deferral or
even no choice at all (Berger, Draganska &
Simonson. 2007).
Package: Packaging is the container for
a product – encompassing the physical
appearance of the container and including
the design, color, shape, label and materials
used (Agariya ; et al.2012). Package is
a necessity for almost every type of product
(Philips ;& Bradshaw. 1993), and the different
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package choice depends on the nature of the
goods, distribution and types of hazards it will
encounter and different marketing
goals(Pilditch. 1972). In some cases, the design
of the packaging itself may become the
reason to buy (Hall, 1993). A good package
design should be (1) attraction of the buyer,
(2) communication to the buyer, and (3)
selling the product. (Griffin; Sacharow; &
Brody, 1985).Thus Pilditch (1972) describes
that effi cient packaging is the “silent
salesman”.

3.2 Product of BSPJ
During the Expo 2010 Shanghai China, while the pearl held in her hand are worth 2
the “Pearl Fairy” of BSPJ, was given the title million Yuan. It is China’s largest natural sea‘Greatest treasure’ in the Guangxi exhibition water pearl (Guangxi Daily, 2010,May 4).
hall. “Pearl Fairy” is worth 6 million Yuan,

Figure 1: Product of BSPJ and China’s largest natural seawater pearl.
Source: http://www.bh.chinanews.com/news/zh/20100417/74178.shtml
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Discount: Discount refers to the actions
which allow the customer to purchase a
product at a lower price than unusual, which
is so widespread in producer goods markets
(Chelliah;& Kwon.2011). Some researchers
found that price discounts are effective promotional tools for encouraging customers to
buy more (Chelliah;& Kwon.2011)

4. Price
4.1 Defining Price
Price is considered as the second
element of marketing mix (Goi.2005) .It refers
to the amount of money charged for
a product, or the total values that consumers
exchange for the benefits of having or using
the product (Kotler; et al .200). Today, price
for the product is set when the firms introduce
or acquire a new product ( Arachchige,2002),
it is used by different retailers for achieving
their respective goals (Arokiasamy. 2012) and
generating revenue to the organization
(Goi .2005). Price includes the decision about
list price, discounts, allowances, payment
period, credit term (Chelliah; & Kwon.2011).

4.2 Price of BSPJ
Customer can choose different price
based on individual decision, in general, the
rule are : (1) different price for different
quality. (2) Different price for different brand.
(3) Different price for different varieties.
(4) Different price for different style.
(5) Different price for different sales
environment.

List price: List price refers to the selling
price that is shown in a catalogue or
advertisement, where sellers publicly post
“list” prices and advertise prices on
a take-it-or-leave-it basis in a wide variety
of retail situations (Davis; & Holt. 1994).
Sellers, who compete only on the basis of
price, must undercut their competitors in
order to make any sales. Buyers, who make
decisions only on the basis of the listed
prices, are concerned only with making a
purchase at the lowest posted price (Davis;&
Holt. 1994).

The Pearl Pendant
In A Pearl Shopping Mall

The Pearl Ring
In A Pearls Sales Store

The Pearl Bracelets
In A Pearl Market
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5. Promotion
5.1 Defining Promotion
Promotion is an important factor in the
marketing mix (Chung;& Lee .2003). It refers
to the tools used to enhance the levels of
customer awareness towards a service or
product (Yoo, Donthu; & Lee. 2000) through
various activities that can get the attention,
hold the interest, arouse desires, and to
perform action to buy (Arachchige. 2002).
Promotion includes the decision about
advertising, personal selling, public relations,
sales promotions, and direct marketing
(Borden. 1984).
Advertising: Advertising is defined as
every form of commercial promotional
activity, from concert sponsorship to
telemarketing (Schultz.1995). There are seven
main indicators of advertisement divergence:
(1) Flexibility: advertisement that contains
different ideas or switch from one perspective
to another. (2) Fluency: advertisement that
contains a large number of ideas—more than
expected. (3) Elaboration: advertisement that
contains unexpected details, or finish and
extend basic ideas so they become more
intricate, complicated, or sophisticated.
(4) Synthesis: advertisement that combines,
connect, or blend normally unrelated
objects or ideas. (5)Artistic Value:
advertisement that contains artistic verbal
impressions or attractive colors or shapes.

9

(6) Originality: advertisement that contains
elements which are rare, surprising, or move
away from the obvious and commonplace.
(7) Imagination: advertisement that helps
customers form vivid mental images, or make
something unreal come to life (Smith; &Yang,
2004).
Personal Selling: Personal selling is
defined as the communication between a
buyer and seller often in face to face
encounter designed to influence a person’s
or group’s purchase decision(Onditi. 2012).
However, with advances in technology,
personal selling also takes place over the
telephone, through video conferencing and
interactive computer links between buyer and
selling though personal selling remains
a highly human intensive activity despite the
use of technology (Onditi. 2012).
Public Relation: Public relation is
defined as the publicity efforts which are
coordinated with news releases, conferences,
advertising, donations to charities, volunteer
activities endorsements and any other
activities that may impact on public
perceptions (Onditi. 2012).
Direct Marketing: Direct marketing is
defined as an interactive to offer goods or
services or transmit messages to a specific,
targeted segment of the population by mail,
telephone, email or other direct means
(Online).
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6. Place

5.2 Promotion of BSPJ

6.1 Defining Place

Beihai’s pearl enterprises main concern
is about promotion. Beihai’s pearl enterprises
and related department, respectively, in 1991,
in 1993, in 1997 and in 2004, took part in
international pearl festivals, hosted “South
Pearl” seminars, theatrical performances,
photography and calligraphy exhibitions, and
the “Miss South Pearl” competition
(Beihai Government. 2010). In addition,
related departments shorted TV feature
fi lm, edited historical books of BSP
(Beihai Government.1999).In Beihai’s famous
scenic spots a group of sculptures of BSP are
built. Moreover, there is “Pearl Square”,
“Pearl Avenue”. “Pearl Hotel”,“Pearl
Commercial Building”. South Pearl has been
one of the business card of Beihai City
(Beihai Government. 2010).

Place is agreed to be one of the most
important elements of marketing mix
(Yu.2006).Generally, place can be described
as the location where the customer can buy
the product and service with reliability and
easiness (Online). It has been found that
same products displayed in different place
may be perceived by customers and has an
effect on customer’s decision (Hsiao; & Wang.
1998). Place includes the several decisions
such as availability and store layout as
follows: (Hsiao; & Wang. 1998)
Availability: Availability is just a matter
of being visible and available everywhere
(Parment. 2008). Parment (2008) found that
product availability can create customers’
reaching and more customers’ repurchasing.
Store layout: Store layout is the
interior layout of the store/library for the
ease of user movement through the store to
provide maximum exposure of good and
attractive display (Koontz. 2011).
A well-designed store should have an
individual image that makes it different
from all other stores (Koontz. 2011). Keep
simple type of layout that facilitate the
customers to browse all of the merchandise
and does not confuse the customers
(Hasty ;& Reardon. 1997).

Figure 3: Beihai International pearl festivals
Source: http://www.sinowaytravel.com/ChineseCulture/Beihai-International-Pearl-Festival.203.aspx
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6.2 Place of BSPJ
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7. Customer loyalty

Today, there are more than 400
businesses in Beihai city. Among them,
“Chinese pearl town” is known as China’s
largest seawater pearl market, with a business
area of over 7500 square meters, including
125 pearl businesses (Beihai Government.
2010).

Pearl Sales Mall of BSPJ

Loyalty has received a great deal of
attention in marketing literature for over 80
years(Jacoby; & Chestnut .1978). Not only
does it have a powerful impact on the
long-term fi nancial performance of an
enterprise, researchers have also found that
it offers a host of many benefits (Reichheld.
2003). Facing the ever-growing competition,
today’s firms can gain a competitive edge by
having a high number of loyal customers
(Moorman;et al. 1992). Losing a customer
means a decrease in revenue. In order to
understand customer loyalty fully, scholars
have explored the variables affecting
customer loyalty at almost every angle. There
are more than 50 definitions of customer
loyalty (Jacoby; & Chestnut .1978) Generally,
scholars love to divide it into three principal
areas (Baumann, Elliott; & Hamin. 2011).

Behavioral loyalty: This point of view
focuses on customer behavior (Reichheld.
2003). Frey and Daly (1989) claim, customers
are loyal as long as they continue to buy and
use a product / service. In addition, if a cusChina’s Exhibition Center of Pearls In Beihai City tomer is loyal, they will speak highly of value
of a product / service and be enthusiastic
Figure 3: Pearl Sales Mall of BSPJ and China’s enough to refer particular good or service to
Exhibition Center of Pearls In Beihai City
friends or family (word-of-mouth) (Reichheld.
2003).
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This research uses Multi- stage sampling
as follows:

Attitudinal loyalty: This point of view
focuses on customer attitude (Rauyruen;&
Miller. 2007). Customer loyalty can be defined
as is customers’ feeling a sense of belonging
to a product (Eagly;& Chaiken. 1993). It
means that customers have certain positive
feeling tendency to a product, and attitudinal
advocacy into product(Rauyruen;& Miller.
2007). Some research found that if
a customer is loyal, he/she sees the product
as their fi rst choice, even is the best
alternative and no need to make more
comparisons in long- term consumption
(Curtis. 2009).

1. Purposive Sampling: First, this
researcher selected specific 3 main locations
to collect dada which are pearl markets,
shopping malls and pearl sales shops,
because those places are mainly trading
venues of Beihai South Pearl Jewelry in
Beihai City, where would annually attract
a large number of customers for shopping
pearl Jewelry.
2. Quota sampling: Second, this
researcher used quota sampling for collecting
data by allocating 133-134 questionnaires in
each location.
3. Convenience sampling: Third, this
researcher chose customers intending to
answer the questionnaires from pearl shops
located in the 3 main locations which were
Chinese pearl town, Beihai pearl town, Beihai
Pearl Ming town, Wan Hai Pearl town Red
Sail- walking street, Pearl Palace, Pearl
Family, Huan Zhu Tang, Ming Zhu Gong and
Pearl Sales Shops in “Red Sail” Walking Street.

Composite loyalty: This point of view
focuses on both customer behavior and
attitude (Baumann, Elliott; & Hamin. 2011). It
is a merger of behavioral and attitudinal
loyalty. This point of view believes that
loyalty has both behavioral and attitudinal
dimensions (Baumann, Elliott; & Hamin. 2011).
Research Methodology
Population and sampling:
The study involved a number of Chinese
customers who had ever bought BSPJ from
Beihai City. The sample size is calculated
by using the unknown population formula
and 385 respondents are required as the
sample size and to be rounded up to 400
respondents.

Research Instrument development
Instrument used in this research is 1
questionnaire which consists of questions
about consumers’ opinion on trust, marketing
mix, and customer loyalty, which was
divided into 5 parts and includes 47 questions
with Likert scale, and the questions about
personality of respondents. There are 5
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close-ended response questions. This
researcher compiled the suggestions from
specialists to rectify each question in the
questionnaire before trying out the 40 verified
questionnaires with population which similar
to sample group by alpha cronbach
coefficient method.
Data collocation
Data collection was done through both
secondary and primary sources.
1. Primary Data: Primary Data was
obtained by a questionnaire containing the
same key questions. A sample of 400 Chinese
customers of BSPJ was selected randomly
from mainly trading venues of BSPJ, namely
pearl markets, pearl sales malls, pearls stores,
and pearl retail shops. This was done by
choosing study participants by first asking
potential participants if they had “ever
previously purchased BSPJ products”, before
distributing the survey.
2. Secondary Data: Secondary Data
mainly covered the related literariness on
trust, marketing mix, gender, pearls, Beihai’s
government document and annual reports of
the related department of BSPJ. It helped to
cross-check official information, learn about
major events and historical details.

13

Data analysis
1. Descriptive statistics: Number
and percentage were used to describe
demography, while mean and standard
deviation were used to analyze customers’
opinion in BSPJ.
2. Inferential statistics: Enter regression
analysis was used to test hypothesis.
Results
1. The results found that most
respondents were female(67%), aged 41 years
and above(44%), having an income over 4000
Yuan (73%).The majority of the respondents
were married (78 %),and were non-local
customers(53%).
2. In overall, customer trust in BSPJ was
at the high level with mean 4.05. In the
benevolence aspect, results showed that in
overall, customer’s trust in this aspect was
at the very high level with mean 4.24.
Determining each point, this research found
that the customer trust that BSPJ is real
sea-water pearl at the very high level with
mean 4.40, trust that BSPJ is authentic south
pearl and trusted in the quality of BSPJ were
at the high level with mean 4.18 and 4.14
respectively. In the perceived credibility
aspect, results showed that in overall,
customer’s trust in this aspect was at the
high level with mean 3.86. Determining each
point, this research found that the customer’s
trust in the information provided by BSPJ’s
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advertisement was at the high level with
mean 3.87, customer trust in promises made
by BSPJ’s salesmen and trust that BSPJ’s
salesmen do not behave negative impact to
BSPJ’s image were at the high level with
mean 3.85 and 3.84 respectively.
3. In overall, customer’s opinion in
product attribute of BSPJ was at the agree
level with mean 3.82. In the product
quality aspect, results showed that in
overall, customer viewed that product
quality of BSPJ aspect was at the agree level
with mean 4.10. Determining each point, this
research found that the customers thought
the quality of BSPJ’s pearl is brighter when
compared to the other south pearls was at
the strongly agree level with mean 4.61, and
the beauty of BSPJ can be kept for a longer
time, has a more circle shape when compared
to the other south pearls, smoother when
compared to the others and BSPJ is more
beautiful when compared to the other south
pearls jewelry were at the agree level with
mean 4.16, 4.14, 4.01 and 3.64 respectively.
In the product variety aspect, results showed
that in overall, customer viewed that product
variety of BSPJ aspect was at the agree level
with mean 3.72. Determining each point, this
research found that the customer thought
product variety of BSPJ provides various kinds
of pearls to be chosen from at the agree
level with mean 4.16, and thought product
variety of BSPJ provides various colors of

pearls and provides various styles of pearls
were at the agree level with mean 3.66 and
3.34 respectively. In the product package
aspect, results showed that in overall,
customer viewed product package of BSPJ
was at the agree level with mean 3.63.
Determining each point, this research found
that the customer thought package of BSPJ is
various was at the agree level with mean 3.81,
and thought package of BSPJ looks precious
and is fashion were at the agree level with
mean 3.61 and 3.49 respectively.
4. In overall, customer’s opinion in price
attribute of BSPJ, was at the neutral level with
mean 3.36. In the list price aspect, results
showed that in overall, customer viewed
the list price of BSPJ was at the neutral level
with mean 3.30. Determining each point, this
research found that the customer thought
the list price of BSPJ is reasonable was at
the agree level with mean 3.59, and thought
that list price is value for money was at
the agree level and its covering all of
warranty expenses was at the neutral level
with mean 3.43 and 2.91 respectively. In the
discount aspect, results showed that in
overall, customer viewed this aspect was at
the agree level with mean 3.42. Determining
each point, this research found that
customer thought salesmen of BSPJ offer a
volume discount ,if they buy BSPJ in larger
amounts was at the agree level with mean
3.55, and thought that salesmen of BSPJ offer
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reasonable discount was at the neutral level
with mean 3.30.
5. In overall, customer’s opinion in
promotion attribute of BSPJ was at the agree
level with mean 3.87. In the advertising
aspect, results showed that in overall,
customers viewed this aspect was at the agree
level with mean 3.81. Determining each point,
this research found that customers thought
they can see advertising of BSPJ frequently
was at the agree level with mean 3.81, and
thought the information they received from
advertising of BSPJ is true was at the agree
level and the advertising of BSPJ is creative
at the neutral level with mean 3.83 and 3.40
respectively. In the personal selling aspect,
results showed that in overall, customers
thought personal selling of BSPJ is at the
agree level with mean 3.84. Determining
each point, this research found that the
customers thought the salesmen of BSPJ
have adequate knowledge in their products
at the agree level with mean 3.81, and
thought the salesmen have patience to
introduce products to customers and the
suggestions given by salesmen of BSPJ is
useful to them at the agree level with mean
3.80.In the public relation aspect, results
showed that in overall, customers thought
this aspect is at the agree level with mean
3.95. Determining each point, this research
found that the customers thought pearl
festivals of Beihai City make them know
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about BSPJ more at the agree level with mean
4.02, and thought the TV feature films of
BSP shorted by related department and the
TV feature films of BSP shorted by related
department make them know about BSPJ
more at the agree level with mean 3.93
and 3.91 respectively. In the direct
marketing aspect, results showed that in
overall, customers thought this aspect is at
the agree level with mean 3.86. Determining
each point, this research found that the
customers thought getting information of
Beihai South pearl by postal selling is
convenient at the agree level with mean 3.88,
and thought buying Beihai South pearl by
postal selling is convenient, getting
information of Beihai South pearl by
telemarketing is convenient and buying Beihai
South pearl by telemarketing is convenient
are at the agree level with mean 3.84,3.83
and 3.78 respectively 3.4.Data analysis of
customer attitude towards place of BSPJ.
6. In overall, customers’ opinion in
place attribute of BSPJ is at the agree level
with mean 3.81. In the availability aspect,
results showed that in overall, customers
viewed this aspect is at the agree level
with mean 3.87. Determining each point, this
research found that the customers thought
pearl trading venues are easy convenience
to be found at the agree level with mean
4.14, and thought pearl trading venues are
convenience to be entered by transport and
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towards BSPJ in Beihai and have a statistical
significance level at 0.05, are benevolence
and perceived credibility, with the value
equal to 0.509 and 0.384 respectively, which
can be explained as follows:
For the regression coeffi cient of
benevolence aspect, this research found it
have the positive relation with loyalty
towards BSPJ, which can explain that if the
customers in Beihai city have increase in the
attitude towards benevolence for 1 unit, the
loyalty towards BSPJ will increase 0.509
unit (define the other variables is constant).
For the regression coefficient of perceived
credibility aspect, this research found it
have the positive relation with loyalty towards
BSPJ which can explain that if the customers
in Beihai city have increase in the attitude
towards perceived credibility for 1 unit, the
loyalty towards BSPJ will increase 0.384 unit
(define the other variables is constant).
8. When considering standardized
regression coefficient (Beta) this research
found that product attribute of BSPJ has 3
aspects that have positive relation with
customer loyalty, which arrange by relation
size from high to low, they were product
quality, product variety and package, and
the adjusted R2 has the value equal to.601
that means the independent variable in this
equation can describe the relationship level
on loyalty towards BSPJ at 60.1% by
average. Thus, this research used the

shopping BSPJ online is very convenience at
the agree level with mean 3.40 and 3.44 respectively. In the store layout aspect, results
showed that in overall, customers viewed this
aspect is at the agree level with mean 3.76.
Determining each point, this research found
that customers thought the store layout of
pearl shopping mall have make BSPJ more
outstanding at the agree level with mean 3.91,
and thought he store layout of general pearl
market is fashion and the store layout of
general pearl market is simple and does not
confuse them at the agree level with mean
3.78 and 3.58 respectively
7. When considering standardized
regression coefficient (Beta) this research
found that trust in BSPJ has 2 aspects that
have positive relation with customer loyalty,
which arrange by relation size from high
to low, they were benevolence and perceived
credibility, and the adjusted R2 has the value
equal to.562 that means the independent
variable in this equation can describe the
relationship level on loyalty towards BSPJ at
56.2% by average. Thus, this research used
the coefficient to write a prediction equation
of loyalty towards BSPJ from the raw data as
follow:
Loyalty towards BSPJ = 0.286 + 0.509
Benevolence + 0.384 Perceived credibility
As seen in this equation, the variables,
which have positive relation with loyalty
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coefficient to write a prediction equation of relation with loyalty towards BSPJ which can
loyalty towards BSPJ from the raw data as explain that if the customers in Beihai city
have increase in the attitude towards package
follow:
for 1 unit, the loyalty towards BSPJ will
Loyalty towards BSPJ = 0.177 +0 .632
increase 0.108 unit (defi ne the other
Product quality + 0.206 Product variety+
variables is constant).
0.108 Package
9. When considering standardized
As seen in this equation, the variables, regression coefficient (Beta) this research
which have positive relation with loyalty found that price attribute of BSPJ has 2
towards BSPJ in Beihai and have a statistical aspects that have positive relation with
signifi cance level at 0.05, are product customer loyalty,which arrange by relation
quality, product variety, package with the size from high to low, they were list price
value equal to 0.632, 0.206 and 0.108 and discount, and the adjusted R2 has the
respectively, which can be explained as value equal to.134 that means the
follows:
independent variable in this equation can
For the regression coefficient of product describe the relationship level on loyalty
quality aspect, this research found it have towards BSPJ at 13.4% by average. Thus, this
the positive relation with loyalty towards research used the coefficient to write a preBSPJ which can explain that if the customers diction equation of loyalty towards BSPJ from
in Beihai city have increase in the attitude the raw data as follow:
towards product quality for 1 unit, the
Loyalty towards BSPJ =2.778 +0.206
loyalty towards BSPJ will increase 0 .632 unit List price + 0.138 discount
(define the other variables is constant). For
As seen in this equation, the variables,
the regression coefficient of product variety
aspect, this research found it have the which have positive relation with loyalty
positive relation with loyalty towards BSPJ towards BSPJ in Beihai and have a statistical
which can explain that if the customers significance level at 0.05, are list price and
in Beihai city have increase in the attitude discount with the value equal to 0.206
towards product variety for 1 unit, the and 0.138 respectively, which can be
loyalty towards BSPJ will increase 0.206 unit explained as follows:
(define the other variables is constant). For
For the regression coefficient of list
the regression coefficient of package aspect, price aspect, this research found it have
this research found it have the positive the positive relation with loyalty towards
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BSPJ which can explain that if the customers
in Beihai city have increase in the attitude
towards list price for 1 unit, the loyalty
towards BSPJ will increase 0.206 unit
(define the other variables is constant). For
the regression coefficient of discount aspect,
this research found it have the positive
relation with loyalty towards BSPJ which can
explain that if the customers in Beihai city
have increase in the attitude towards discount
for 1 unit, the loyalty towards BSPJ will
increase 0.138 unit (define the other variables
is constant).
10. When considering standardized
regression coefficient (Beta) this research
found that promotion attribute of BSPJ has
4 aspects that have positive relation with
customer loyalty, which arrange by relation
size from high to low, they were personal
selling, direct marketing, public relation
and advertising, and the adjusted R2 has the
value equal to .625 that means the
independent variable in this equation can
describe the relationship level on loyalty
towards BSPJ at 62.5% by average. Thus, this
research used the coeffi cient to write
a prediction equation of loyalty towards
BSPJ from the raw data as follow:

towards BSPJ in Beihai and have a statistical
significance level at 0.05, are personal selling,
direct marketing, public relation and
advertising with the value equal to 0.264
,0.217, 0.214 and 0.197 respectively, which
can be explained as follows:
For the regression coeffi cient of
personal selling aspect, this research found it
have the positive relation with loyalty towards
BSPJ which can explain that if the customers
in Beihai city have increase in the attitude
towards personal selling for 1 unit, the
loyalty towards BSPJ will increase 0.264 unit
(define the other variables is constant). For
the regression coefficient of direct marketing
aspect, this research found it have the positive
relation with loyalty towards BSPJ which
can explain that if the customers in Beihai
city have increase in the attitude towards
direct marketing for 1 unit, the loyalty
towards BSPJ will increase 0.217 unit
(define the other variables is constant). For
the regression coefficient of public relation
aspect, this research found it have the positive
relation with loyalty towards BSPJ which can
explain that if the customers in Beihai city
have increase in the attitude towards public
relation for 1 unit, the loyalty towards BSPJ
will increase 0.214 unit (define the other
variables is constant). For the regression
coefficient of advertising aspect, this research
found it have the positive relation with
loyalty towards BSPJ which can explain that

Loyalty towards BSPJ = 0.483 +0.264
Personal selling + 0.217 Direct marketing +
0.214 Public relation+0.197 Advertising
As seen in this equation, the variables,
which have positive relation with loyalty
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if the customers in Beihai city have increase
in the attitude towards advertising for 1 unit,
the loyalty towards BSPJ will increase 0.197
unit (define the other variables is constant).
11. When considering standardized
regression coefficient (Beta), this research
found that place attribute of BSPJ has 2
aspects that have positive relation with
customer loyalty, which arrange by relation
size from high to low, they were availability
and store layout. And the adjusted R2 has
the value equal to. 605 that means the
independent variable in this equation can
describe the relationship level on loyalty
towards BSPJ at 60.5% by average. Thus
this research use the coefficient to write
a prediction equation of loyalty towards
BSPJ from the raw data as follow:

19

towards availability for 1 unit, the loyalty
towards BSPJ will increase 0.425 unit
(define the other variables is constant). For
the regression coefficient of place of store
layout aspect, this research found it have the
positive relation with loyalty towards BSPJ
which can explain that if the customers in
Beihai city have increase in the attitude
towards store layout for 1 unit, the loyalty
towards BSPJ will increase 0.385 unit
(define the other variables is constant).
Conclusions and Discussion:

As seen in this equation, the variables, which
have positive relation with loyalty towards
BSPJ in Beihai and have a statistical
significance level at 0.05, are availability and
store layout with the value equal to 0.425
and 0.385 respectively, which can be
explained as follows :

1. Trust in BSPJ: The benevolence aspect has an effect on customer loyalty of
BSPJ. The reason is that production of Beihai
south pearl have been well known for
quality and authenticity for 2000 years, and
Beihai’ s pearl product has been built up an
image as good quality product with
trustworthy brand. Customers believe that
BSPJ is quality authentic south pearl. It is
according to Prasarnphanich (2007) refer to
“Does trust matter to develop customer
loyalty in online business?“, the research
result showed that the benevolence
dimension of customer trust in an Internet
retailer plays a crucial role in determining
customer commitment and customer loyalty.

For the regression coeffi cient of
availability aspect, this research found it have
the positive relation with loyalty towards BSPJ
which can explain that if the customers in
Beihai city have increase in the attitude

The perceived credibility aspect has
an effect on customer loyalty of BSPJ. The
reason is that a number of Beihai’s pearl
processing companies have operated for 20
to 50 years. Those pearl processing

Loyalty towards BSPJ =0.833 +0.425
Availability + 0.385 Store layout
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companies have promoted trustworthy image
through so many different channel,
especially through word-of-mouth by
customers. With so many years of buying
experience, customers trust in information
providing from BSPJ’s advertisement, and
salesman. It is according to Erdem and Swait
(2007) theories, which had insisted on the
significance of brand credibility in consumer’s
decision making and choice perceptions.
2. Product of BSPJ: The product quality aspect has an effect on customer loyalty
of BSPJ. The reason is that Beihai’s climate
and environment is very suitable for the
production of seawater pearl, and there are
a large number of outstanding enterprises in
Beihai handle work-in-process pear. As
a result, the pearl produced in Beihai has
better shape and better quality. They are
shinier and more beautiful. It is according to
Rahman and Jalil (2014) refer to “Exploring
factor influencing customer loyalty”, the
research result showed that product quality
has significant relationship with customers’
loyalty towards retail outlets in Malaysian
hypermarket context at the high level.

provide various kinds / styles /colors of
product. It is according to Dash (2012) refers
to “Online shopping and customer
satisfaction”. The research result showed that
product variety has significant connection with
customer satisfaction level,
The package aspect has an effect on
customer loyalty of BSPJ. In Beihai, most of
the time, the pearl jewelry is purchased as a
gift to family members and friends. In order
to increase the desire of purchasing pearl
jewelry from customer, most jewelry stores
would present the pearl jewelry in various,
fashion, and precious packages.
3. Price of BSPJ: The list price aspect
has an effect on customer loyalty of BSPJ.
The reason is Customers buying Beihai pearl
jewelry emphasis on value for money,
customers viewed the prices offered by
BSPJ’s salesmen are fair prices. It is according
to Khan (2012) refer to “Contribution of brand
awareness and brand characteristics toward
customer loyalty”, the research result
showed that signifi cant relationship
between price and customer loyalty at the
average level.

The product variety aspect has an effect
on customer loyalty of BSPJ, The reason is
that Beihai is the main place of
manufacturing, processing and distributing
of Chinese sea pearl, where may provide
more complete product variety than the
other place. Therefore, agree that BSPJ

The discount aspect has an effect on
customer loyalty of BSPJ. The reason is
that customers agree the discount offering
from the salesmen of BSPJ by a volume
discount. In general, for same products,
discounting will attract more customers to
buy. It is according to Elhauge (2009) refers
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to “How loyalty discount can perversely
discourage discounting” ,the research result
showed that there will exist an above-cost
price that rivals can charge to free buyers
without being undercut by the firm using
loyalty discounts

21

The public relation aspect has an
effect on customer loyalty of BSPJ. The
reason is that in order to promote
enterprise image and reputation, the
companies always organize many different
kinds of activities open to public, such as
pearl theory seminar, dinner gala, product
presentation. By doing so, the companies
has enhanced its relationship with public and
also promoted its product. It is according to
Hocking (2012) refers to “The relationship
between personal selling and building
consumer based brand equity”, the research
result showed that direct marketing is an
efficient tool to increase customer loyalty,

4. Promotion of BSPJ: The advertising
aspect has an effect on customer loyalty of
BSPJ. The reason is that the frequent and
colorful advertising by Beihai pearl
enterprises will further enhance customer
awareness of Beihai pearl jewelry. It is
according to Hameed (2011) refers to “The
effect of advertising spending on brand
loyalty mediated by store image, perceived
The direct marketing aspect has an
quality and customer satisfaction: A case of
hypermarkets”, the research result showed effect on customer loyalty of BSPJ. The reason
that the impact of advertising spending on is that Beihai pearl enterprises are gradually
changing their traditional way of doing
brand loyalty.
business and adapting other selling channels,
The personal selling aspect has an
such as postal selling, telephone selling
effect on customer loyalty of BSPJ. The
and online selling to increase more customers
reason is that the salesmen of BSPJ would
to purchase. Direct marketing becomes
illustrate the product detail patiently. Sales
a more convenient channel for customer to
person’s friendly attitude towards customers
purchase
has encouraged purchase and repeat
5. Place of BSPJ: The availability
purchase. It is according to Hocking (2012)
refer to “The relationship between personal aspect has an effect on customer loyalty
selling and building consumer based brand of BSPJ. The reason is that most of pearl
equity”, the research result showed that jewelry stores are located in city urban
there to be significant relationships between area and tourist attractions. Those areas all
personal selling and brand awareness / features convenient transportation and
logistics flow. Convenient store location
associations.
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Product quality: It found that customers
scored lower rate of agree level with “the
beauty of BSPJ”. This research suggests
that business entrepreneurs should pay more
attention to the appearance of BSPJ.

encourages product purchasing and re-purchasing. It is according to Mattsson (2009)
refers to “customer satisfaction in the retail
market”, the research result showed that
customers are mostly satisfi ed and
customers are finding the goods that they
are looking for and the locations of the stores
are good and functional.

Product package: It found that
customers scored lower rate of agree level
with “package of BSPJ is fashion”. This
research suggests that business
The store layout aspect has an effect
entrepreneurs should pay more attention to
on customer loyalty of BSPJ. The reason is
fashion packaging.
that most high-end pearl jewelry stores
2. Price
make lots of effort on their in-store interior
design which embraces fashionable
List price: It found that customers
element and is simple design. It is according scored lower rate of agree level with
to Klein and Bartmann (2008) refer to “list price covers all of warranty expenses”
“Anti-Clockwise or Clockwise? The impact of This research suggests that the business
store layout on the process of orientation in entrepreneurs of BSPJ should pay more
a discount store”, the research result attention to relate price to be value in the
showed product location in the shopper’s menu pricing, which covers more kinds of
warranty expenses.
mind is a key factor for retailing success.
Discount: It found that customers
coredlower rate of agree level with
1. Product:
“Salesmen of BSPJ offer reasonable
Product variety: It found that discount”. This research suggests that a stancustomers scored lower rate of agree level dard price should be made.
with some product attributes such as “various
3. Promotion
styles of pearl Jewelry”, “various colors of
Advertising: It found that customers
pearl Jewelry” .This research suggests that scored lower rate of agree level with”
business entrepreneurs should be aware of the advertising of BSPJ is creative”. This
the new product and add more various styles r e s e a r c h s u g g e s t s t h a t b u s i n e s s
and colors of BSPJ.
entrepreneurs of BSPJ should improve the
creativity of advertising.
Suggestion
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First, the ability to generalize the
fi ndings is limited since this study was
collected from main pearl trading venues
in Beihai City only. It is recommended to
further research to collect data from more
other places. Second, this study focused
only on the Chinese customers perspective,
which is one limitation placed on
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การเปรียบเทียบความแม่นยําในการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนค่า
เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐระหว่างแบบจําลอง ARIMA- GARCH และ

ARIMA- EGARCH Comparing the preciseness in forecasting the Thai
baht vs US Dollar between ARIMA - GARCH and ARIMA
EGARCHModels ••

สุพัตรา วิสาการ1 และอรรถพล สืบพงศกร2
Supatra Wisakarn and Auttapol Suebpongsakorn

º·¤Ñ´Â‹Í
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ เลือกแบบจําลองทีเ่ หมาะสมเพือ่ นําไปพยากรณอตั ราแลกเปลีย่ นคาเงิน
บาทตอดอลลารสหรัฐโดยใชแบบจําลอง ARIMA - GARCH และ ARIMA - EGARCH ซึ่งใชขอมูลอนุกรมเวลา
รายวันตั้งแตวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2549 จนถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 รวมทั้งสิ้น 2,282 วัน
การศึกษาแบงเปนสองสวน สวนแรกเปนการศึกษาเพื่อหาแบบจําลอง ARIMA - GARCH และ ARIMA
- EGARCH ทีเ่ หมาะสมมากทีส่ ดุ เพือ่ ใชสาํ หรับพยากรณ สวนทีส่ องเปนการนําผลการพยากรณของแบบจําลอง
ARIMA - GARCH และ ARIMA - EGARCH มาเปรียบเทียบความแมนยําโดยใชคา Root Mean Squared
Error (RMSE)และ Mean Absolute Percentage Error (MAPE)
ผลการทดสอบ Unit Root โดยใชวิธี Augmented Dickey and Fuller test (ADF Test) พบวา
ขอมูลอนุกรมเวลามีลักษณะนิ่งที่ระดับ First Difference นอกจากนี้ ผลการพยากรณพบวา แบบจําลองที่มี
คา RMSE และ MAPE ที่ตํ่าที่สุดคือ แบบจําลอง ARIMA (2,1,2) withEGARCH (1,1) รองลงมาคือแบบจําลอง
ARIMA (2,1,2) withGARCH (1,1)ดังนั้น จึงสรุปไดวา แบบจําลอง ARIMA (2,1,2) withEGARCH (1,1)
มีความแมนยําในการพยากรณมากที่สุด
คําสําคัญ: อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาท แบบจําลองการช แบบจําลองอีการช
1

นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: supatra.w@pttpm.com
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จ.กรุงเทพฯ 10400
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ABSTRACT
This study aims to select the suitable model for forecast the Thai baht vs US Dollar
between ARIMA - GARCH and ARIMA- EGARCHModels. The study was based on secondary data
using the daily values of Thai baht vs US dollar exchange rate from January 2, 2006 to
30 September 30, 2014 covering the total data of 2,282 observations.
The study was divided into two sections. The first section dealt with identifying the
most appropriate ARIMA – GARCH and ARIMA – EGARCHmodels for forecasting purpose. The
second section involved the predictive performance of the models by comparing the
value ofthe root mean squared error (RMSE)andthe mean absolute percentage error (MAPE)
of the selected models.
According to unit roots test by Augmented Dickey – Fuller test method, the statistical
test of the time series were stationary at 1st difference.The forecasting results of Thai
exchange rate revealed that the ARIMA (2,1,2) withEGARCH (1,1)has the lowest value of RMSE
and MAPE followed by ARIMA (2,1,2) withGARCH (1,1). Thus, we can conclude that the
ARIMA (2,1,2) withEGARCH (1,1)isthe most accurate modelfor forecasting Thai baht vsUS dollar
exchange rate.
Keywords : Exchange rate Thai Baht, ARIMA- GARCH Model, ARIMA – EGARCH Model
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การเป ด เสรี ท างการเงิ น ส ง ผลให ร ะบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยมีอิสระมากขึ้น ทั้งทาง
ดานการคาระหวางประเทศ การเงิน และการลงทุน
โดยมีการเชื่อมโยงกับประเทศตางๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ใน
ระบบการเงินระหวางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนถือ
เปนตัวแปรที่มีความสําคัญ ไมเพียงแตการติดตอ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาและการชําระเงินระหวาง
ประเทศ แตยังทําหนาที่เปนตัวกลางเชื่อมโยงราคา
สิ น ค า ของประเทศต า งๆ ทํ า ให ผู บ ริ โ ภคสามารถ
เปรียบเทียบราคาสินคาในแตละประเทศได
ตั้ ง แต ป 2540 เป น ต น มาประเทศไทย
ไดเปลี่ยนมาใช ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบ
มีการจัดการ (Managed - Float System) ซึ่งคา
เงินบาทเมื่อเทียบกับเงินตราสกุลตางๆ ถูกกําหนด
โดยกลไกตลาดตามอุปสงคและอุปทานของตลาด
เงินตราตางประเทศ และสามารถเปลี่ยนแปลงขึ้น
ลงไดตามปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม
ธนาคารแหงประเทศไทยจะเขาแทรกแซงตามความ
จําเปน เพื่อไมใหอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน
มากเกินไปและเพื่อใหการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนสอดคลองกับนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
การปรับเปลี่ยนมาสูระบบดังกลาว สงผล
ใหการทํางานของเครื่องมือการเงินของทางการไทย
มีความยืดหยุนและคลองตัวมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ แตคาเงินบาทยัง
คงมีความผันผวน และยังมีผลกระทบอยางรุนแรง
ตอระบบคาระหวางประเทศ สงผลใหหนวยงานที่
มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงต อ ค า เงิ น บา ซึ่ ง ได แ ก
ธนาคารแหงประเทศไทยตองติดตาม และควบคุม
ความเคลื่อนไหวของคาเงินบาทอยางใกลชิดเพื่อไม
ใหอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมากเกินไปจน
เปนอันตรายตอการนําเขา และสงออกของประเทศ

31

ในช ว งที่ ค า เงิ น บาทเคลื่ อ นไหวผิ ด ปกติ
ธนาคารแห ง ประเทศไทยจะเข า แทรกแซงตลาด
การเงินผานทางเครื่องมือตางๆ อาทิ การซื้อหรือ
ขายเงินตราตางประเทศ การเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ย
นโยบาย การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสดสํารองตาม
กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงอัตราซื้อลด ฯลฯ เพื่อ
ใหอัตราแลกเปลี่ยนมีความเหมาะสม และสอดคลอง
กับนโยบายที่คณะกรรมการนโยบายการเงินกําหนด
อย า งไรก็ ต ามการเคลื่ อ นไหวของค า เงิ น บาทยั ง มี
ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอกอื่นๆเชน
การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ สถานการณ
ทางดานดุลการคาของไทย และประเทศคูคา รวม
ไปถึง การดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
ของประเทศยักษใหญ อยางสหรัฐอเมริกา หรือยุโรป
ฯลฯ ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาแนวทางการพยากรณอัตราแลกเปลี่ยนคา
เงินบาทตอดอลลารสหรัฐ ดวยแบบจําลองที่มีความ
แมนยําสูง อาทิ แบบจําลอง ARIMA - GARCH,
ARIMA - EGARCHฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชน
ตอภาคธุรกิจ หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในการนําผล
พยากรณดังกลาว ไปประยุกตใชสําหรับการปองกัน
ความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลก
เปลี่ยน

• ÇÔ¸Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •
การพยากรณอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาท
ตอดอลลารสหรัฐในงานวิจัยชิ้นนี้อาศัยแบบจําลอง
ARIMA - GARCH และ ARIMA - EGARCH ใน
การพยากรณ โดยใชขอมูลทุติยภูมิประเภทอนุกรม
เวลารายวัน ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม ป พ.ศ. 2549
จนถึง วันที่ 30 กันยายน ป พ.ศ. 2557 รวมทั้งสิ้น
2,282 วัน ซึ่งเปนขอมูลที่รวบรวมจากธนาคารแหง
ประเทศไทย
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สําหรับระเบียบวิธีการศึกษาที่ใชในงานวิจัยทั้งหมด ของความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (Mean Square
ประกอบดวย
Error: MSE) ของการพยากรณตํ่ากวาวิธีอื่น และยัง
เหมาะสําหรับการพยากรณไปขางหนาในชวงเวลา
2.1 การทดสอบความนิ่งของขอมูล
การทดสอบความนิ่งของขอมูลอนุกรมเวลา สั้นๆ อยางไรก็ตาม การสรางแบบจําลองจะตอง
(Stationarity) เปนสิ่งที่ควรกระทํากอนที่จะนํา มีอนุกรมเวลาที่ยาวพอสมควร
ขอมูลอนุกรมเวลามาใชในการวิเคราะหเนื่องจาก
ความนิ่ ง ของอนุ ก รมเวลา (Stationary) เป น
เงื่อนไขที่สําคัญในการนําขอมูลอนุกรมเวลามาใชใน
การพยากรณกลาวคือ ขอมูลอนุกรมเวลาที่นํามา
ใชจะตองมีลักษณะนิ่งเพื่อใหการพยากรณมีความ
นาเชื่อถือดังนั้น ถาอนุกรมเวลามีลักษณะที่ไมนิ่ง
(Nonstationary) จะตองทําใหอนุกรมเวลาดังกลาว
มี ค วามนิ่ ง เสี ย ก อ นโดยการหาผลต า งของอนุ ก รม
เวลา (Difference)

สําหรับแบบจําลองที่ใชในการพยากรณ คือ
ตัวแบบ ARIMA (p, d, q) ซึ่งมีสวนประกอบที่สําคัญ
3 สวน ไดแก 1) Auto Regressive (AR) ลําดับ (p)2)
Integrated Order (I) ลําดับที่ dและ 3) Moving
Average (MA) ลําดับที่ q โดยที่
• AR (p) เปนรูปแบบที่แสดงวาคาสังเกต Y_t
ขึ้นอยูกับคาของ Y_(t-1),…,Y_(t-p) หรือคาสังเกต
ที่เกิดขึ้นกอนหนา p คา
• MA (q) เปนรูปแบบที่แสดงวาคาสังเกต
Y tขึ้ น อยู กั บ ค า ความคลาดเคลื่ อ น ε t-1,…,ε t-q
หรือความคลาดเคลื่อนที่อยูกอนหนา q คา และ
• Integrated Order (I) คือ จํานวนครั้ง
ของการหาผลตาง (Difference) ของอนุกรมเวลา
ที่ทําใหอนุกรมดังกลาวมีลักษณะนิ่ง (Stationarity)
เหตุผลที่ตองหาผลตางของอนุกรมเวลา เนื่องจาก
แบบจําลอง ARIMA จะตองใชในการวิเคราะหขอมูล
อนุกรมเวลาที่มีคุณสมบัตินิ่ง (Stationary) เทานั้น
ในกรณีที่ขอมูลอนุกรมเวลาที่ใชในการวิเคราะหมี
คุณสมบัติไมคงที่ (Non stationary) จะตองทําการ
แปลงขอมูลอนุกรมเวลาดังกลาวใหมีคุณสมบัติคงที่
กอน โดยการหาผลตางของขอมูลอนุกรมเวลา หรือ
การหาคา Natural logarithm ของอนุกรมเวลากอน
ที่จะนําขอมูลไปใชสรางแบบจําลอง ARIMA

การทสอบความนิ่ ง ของข อ มู ล ในงาน
วิจัยชิ้นนี้ อาศัยการทดสอบ Unit Root 8=ดวย
วิธี Augmented Dickey-Fuller Test โดยใช
แบบจําลองดังตอไปนี้

ก า ร พิ จ า ร ณ า ค ว า ม นิ่ ง ข อ ง ข อ มู ล
สามารถพิจารณาไดจาก การไมมีนัยสําคัญของคา
พารามิเตอร θ ในแบบจําลองขางตน

2.2 การพยากรณโดยใชแบบจําลองอารี
มา (ARIMA)
วิ ธี ก าร Box and Jenkins เป น วิ ธี
การพยากรณ ค า ในอนาคตที่ พั ฒ นาและเสนอโดย
สําหรับขั้นตอนการพยากรณดวยวิธี ARIMA
นักสถิติผูมีชื่อเสียงสองทานคือ George E.P. Box ประกอบดวยขั้นตอนตอไปนี้
และ Gwilym M. Jenkins ในป ค.ศ. 1970 วิธีนี้เปน
• การกําหนดรูปแบบ (Identification) ซึ่ง
วิ ธี ที่ ใ ห ค า พยากรณ ใ นระยะสั้ น ที่ ดี คื อ มี ค า เฉลี่ ย เปนขั้นตอนของการกําหนดลําดับ (p,d,q) ในแบบ
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จําลอง ARIMA โดยการพิจารณา Autocorrelation
Function (ACF) และ Partial Autocorrelation
Function (PACF) โดยการสุมเลือกแบบจําลองที่
หลากหลายเพือ่ เลือกแบบจําลองทีด่ ที ีส่ ดุ ทีเ่ หมาะสม
กับอนุกรมเวลา โดยเปรียบเทียบจาก Correlogram
ของคา rk
• การประมาณค า พารามิ เ ตอร ข องแบบ
จํ า ลองที่ เ หมาะสม (Estimation) ซึ่ ง เป น การ
นําเอารูปแบบ ARIMA(p,d,q) จากแบบจําลองที่
พิจารณาจากคา ACF และ PACF มาประมาณคา
พารามิเตอรโดย แบบจําลองที่เหมาะสมสามารถ
พิจารณาไดจากความมีนัยสําคัญทางสถิติของแบบ
จําลองดวยคาสถิติtและคา Akaike Information
Criterion (AIC) และ Schwarz Information
Criterion(SIC) ที่มีคาตํ่าที่สุด
• การตรวจสอบรู ป แบบ (Diagnostic
Checking) เปนขั้นตอนหลังจากการกําหนดรูป
แบบและ การประมาณค า พารามิ เ ตอร ใ นแบบ
จําลองสิ่งที่ตองตรวจสอบ คือ แบบจําลอง ARIMA
(p,d,q) ที่ กํ า หนดไว มี ค วามเหมาะสมกั บ ข อ มู ล
อนุกรมเวลา หรือไมโดยสามารถพิจารณาไดจาก
การที่ ค า ความคลาดเคลื่ อ นในแบบจํ า ลองมี ก าร
แจกแจงแบบปกติ ทั้งนี้ สามารถวิเคราะหไดจาก
แผนภาพCorrelogram การพิจารณาคาสถิติ tแล
ะการทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยการทด
สอบของ Box and Pierce
• การพยากรณ (Forecasting) คือ การนํา
แบบจําลอง ARIMA ที่เหมาะสมมาพยากรณคาใน
อนาคต โดยสามารถทําไดทั้งการพยากรณแบบจุด
(Point forecast)และการพยากรณแบบชวง (Interval forecast) อยางไรก็ตาม การพยากรณโดย
วิธีการของ Box and Jenkins จะใหคาพยากรณไป
ขางหนาที่ดีในชวงเวลาสั้นๆ เทานั้น
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2.3 แบบจําลอง GARCH
แบบจํ า ลองGARCH (Generalized
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity)
เปนแบบจําลองที่มีพื้นฐานมาจากแบบจําลอง ARCH
โดยมีแนวคิดวาการพยากรณคา ความแปรปรวนอยาง
มีเงื่อนไขสามารถอธิบายจากคาความแปรปรวน และ
คาความคลาดเคลื่อนที่มีลักษณะ ดังนี้

โดยที่ สมการ (2.1) เปนสมการคาเฉลี่ย
(Mean Equation) ทีถ่ กู กําหนดจากตัวแปรภายนอก
และคาความคลาดเคลื่อน εt ขณะที่สมการ (2.2)
แสดงถึ ง ค า ความแปรปรวนในคาบเวลาป จ จุ บั น
ที่ ถู ก กํ า หนดโดย 3 องค ป ระกอบหลั ก ได แ ก
คาคงที่ α0 คากําลังสองของคาความคลาดเคลื่อน
จากสมการค า เฉลี่ ย ε2t-1 (ARCH Term) และ
คาพยากรณความแปรปรวนในคาบเวลาที่ผานมา
σ2t t-1(GARCH Term)
2.4 แบบจําลอง Exponential GARCH
(EGARCH)
แบบจํ า ลอง GARCH มี ข อ จํ า กั ด อยู ส อง
ประการในการประยุกตใชไดแก
• ในกระบวนการ GARCH แบบสมมาตร
นั้ น ถ า มี ค วามผิ ด ปกติ (Shock)เกิ ด ขึ้ น ไม ว า ใน
ทางบวกหรือทางลบจะสรางระดับความแปรปรวน
ใหกับขอมูลในขนาดที่เทากันอยางไรก็ตาม Black
(1976) พบว า ความแปรปรวนของข อ มู ล จะ
มี ค า สู ง กว า เมื่ อ มี ค วามผิ ด ปกติ ท างลบเกิ ด ขึ้ น
ขณะที่ ความผิดปกติทางดานบวกจะสงผลกระทบ
ตอคาความแปรปรวนของขอมูลที่นอยกวา ลักษณะ
ความไมสมมาตรของความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไข
มี ชื่ อ เรี ย กว า Leverage Effect ซึ่ ง แบบจํ า ลอง
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GARCH แบบเสนตรงไมสามารถนํามาปรับใชกับ
การแปรปรวนในลักษณะนี้ได เนื่องจาก คาบวก
หรือลบของขอมูลในอดีตจะไมมีสวนในการกําหนด
ความแปรปรวนของขอมูลในอนาคตหรือกลาวได
วา ในแบบจําลอง GARCH เฉพาะขนาดของคาความ
คลาดเคลื่อนจากการประมาณการถดถอยโดยมีการ
ทอดระยะเวลา (Lagged Residuals) เทานั้นที่มี
ส ว นกํ า หนดค า ความแปรปรวนอย า งมี เ งื่ อ นไขแต
ความเปนบวกหรือลบของคาความคลาดเคลื่อนไมมี
สวนเกี่ยวของ (Nelson, Daniel B, 1991)
• แบบจํ า ลอง GARCH กํ า หนดให ค า
พารามิเตอรตองไมเปนคาลบเพื่อบังคับใหคาความ
แปรปรวนอยางมีเงื่อนไขมีคาเปนบวกเสมออยางไร
ก็ตาม เงื่อนไขนี้มักถูกฝาฝนเมื่อคาพารามิเตอรดัง
กลาวถูกคํานวณขึ้นจากขอมูลจริง

3.1 การทดสอบ Unit Root
การทดสอบ Unit Root ของข อ มู ล
เป น การทดสอบเพื่ อ ดู ว า ข อ มู ล นั้ น มี ลั ก ษณะนิ่ ง
หรือไมโดยใชการทดสอบของ Augmented Dickey
– Fuller : ADF Test โดยการเปรียบเทียบคาสถิติ
ADF-Statistic กับคา Mackinnon Critical ที่ระดับ
1% 5% 10% ซึ่งถาพบวาคาสถิติ ADF มากกวา
Mackinnon Criticalแสดงวาขอมูลอนุกรมเวลา
นั้ น มี ลั ก ษณะไม นิ่ ง (Nonstationary) ในกรณี
นี้การแกไขใหขอมูลมีความนิ่งสามารถทําไดโดยการ
หาผลตางลําดับที่ 1 (1stDifferencing) หรือลําดับ
ถัดไป (Nth Differencing) จนกวาขอมูลอนุกรม
เวลานั้นจะมีลักษณะนิ่ง (Stationary)
สํ า หรั บ ผลการตรวจสอบความนิ่ ง ของ
ดังนั้น เพื่อแกปญหาดังกลาว แบบจําลอง EGARCH ขอมูลอนุกรมอัตราแลกเปลี่ยนบาท/ดอลลารสหรัฐฯ
จึงถูกพัฒนาขึ้นโดยมีลักษณะที่สําคัญ ดังตอไปนี้ พบว า ข อ มู ล อนุ ก รมเวลามี ลั ก ษณะนิ่ ง ที่ ร ะดั บ
• ความแปรปรวนในแบบจําลอง EGARCH ผลตางอันดับที่ 1 (1stDifferences) ดังแสดงใน
ไมเพียงขึ้นอยูกับขนาดของความผิดปกติ (Shock) ตารางที่3.1
ในอดีตแตยังขึ้นอยูกับวาความผิดปกตินั้นที่มีคาเปน
บวกหรือลบดวย
• การใชฟงกชัน Log สําหรับคาความ
แปรปรวนแบบมีเงื่อนไข หรือ

ส ง ผลให ค า ความแปรปรวนมี ค า เป น
บ ว ก เ ส ม อ ไ ม ว า ตั ว แ ป ร ที่ นํ า ม า ใช จ ะ มี ค า
สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ เ ป น บ ว ก ห รื อ ล บ ก็ ต า ม ดั ง นั้ น
จึ ง ไ ม จํ า เ ป น ต อ ง ร ะ บุ ข อ จํ า กั ด เ กี่ ย ว กั บ ค า
สั ม ประสิ ท ธิ์ เ ช น เดี ย วกั บ แบบจํ า ลอง GARCH
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μÒÃÒ§·Õè 3.1 : การทดสอบ unit root ของขอมูลอนุกรมอัตราแลกเปลี่ยนบาท/ดอลลารสหรัฐฯ
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ซึ่ ง จากการพิ จ ารณากราฟ ACF และ PACF
3.2 การประมาณค า จากแบบจํ า ลอง

ARIMA-GARCH
ในส ว นของการกํ า หนดรู ป แบบของ
แบบจํ า ลอง ARIMA สามารถพิ จ ารณาได จ าก
แผนภาพCorrelogramโดยพิ จ ารณาจากค า
Autocorrelation Function (ACF) และ
คา Partial Autocorrelation Function (PACF)
ของขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนระหวางคาเงินบาทกับ
ดอลลาร ส หรั ฐ ฯหลั ง จากที่ ไ ด มี ก ารหาผลต า งครั้ ง
ที่ 1 หรื อ ที่ ร ะดั บ I(1) เพื่ อ ใช ใ นการกํ า หนด
ลํ า ดั บ ของโครงสร า งAutoregressive [AR(p)]
และMoving Average [MA(q)] ตามลําดับ

ณ ระดั บ ผลต า งอั น ดั บ ที่ 1 ผู วิ จั ย สามารถคั ด
เลื อ กแบบจํ า ลองที่ ค าดว า มี ค วามเหมาะสมกั บ
ขอมูล จํานวน 3 แบบจําลอง ไดแก ARIMA (1,1,2)
withGARCH (1,1), ARIMA (2,1,1) withGARCH
(1,1)และ ARIMA (2,1,2) withGARCH (1,1)
ดังแสดงในตารางที่ 3.2

μÒÃÒ§·Õè 3.2 : แบบจําลองARIMA – GARCH
¤‹ÒÊ¶ÔμÔã¹¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹ã¨

ARIMA (1,1,2)
withGARCH (1,1)

ARIMA (2,1,1)
withGARCH (1,1)

ARIMA (2,1,2)
withGARCH (1,1)

Akaike info criterion
Schwarz criterion

-1.406102
-1.388504

-1.405666
-1.388062

-1.408873
-1.388754

·ÕèÁÒ : ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³â´ÂãªŒâ»Ãá¡ÃÁ EVIEWS 7ที่เหมาะสมสําหรับอัตราแลกเปลี่ยน B/$
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ความแปรปรวนอย า งมี เ งื่ อ นไขของแบบจํ า ลองนี้
ขึ้ น อยู กั บ ค า ความคลาดเคลื่ อ นยกกํ า ลั ง สองและ
ค า ความแปรปรวนที่ เ กิ ด ขึ้ น ในคาบเวลาที่ ผ า นมา
εt-1 และ σ2t-1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สําหรับการตรวจสอบความถูกตองของแบบ
จําลอง สามารถพิจารณาไดจากคา Q– Statistic
และ ARCH LM Test เพื่อทดสอบลักษณะความ
เป น White Noise ของค า ความคลาดเคลื่ อ น
ของแบบจําลองซึ่งผลการทดสอบ พบวา คา ACF
ของค า ความคลาดเคลื่ อ นไม มี ลั ก ษณะลดลงแบบ
Exponential และค า สถิ ติ LM ไม มี นั ย สํ า คั ญ ที่
ช ว งเวลาใดเลยดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได ว า แบบจํ า ลอง
ARIMA (2,1,2) withGARCH (1,1) เปนแบบจําลอง
โดยที่ คาสถิติ t แสดงในวงเล็บ และ*** หมายถึง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามเหมาะสมที่ จ ะนํ า ไป
การมีนัยสําคัญที่รอยละ 0.01
ใชในการพยากรณขอมูลในอนาคต
ตารางที่ 3.3: ผลการประมาณค า ด ว ยแบบ
3 . 3 ก า ร ป ร ะ ม า ณ ค า แ บ บ จํ า ล อ ง
จําลองARIMA (2,1,2) withGARCH (1,1)
ARIMA-EGARCH
สํ า หรั บ การกํ า หนดรู ป แบบของแบบ
Variable
Coeﬃcient Std. Error Z -Statistic
Prob.
C
-0.002
0.002
-1.019
0.308
จําลอง ARIMA – EGACH เริ่มตนจากการพิจารณา
AR(1)
1.230
0.067
18.453
0.000
แผนภาพCorrelogram ของขอมูลอัตราแลกเปลี่ยน
AR(2)
-0.769
0.068
-11.299
0.000
MA(1)
-1.259
0.056
-22.483
0.000
ระหว า งค า เงิ น บาทกั บ ดอลลาร ส หรั ฐ ฯหลั ง จากมี
MA(2)
0.828
0.058
14.336
0.000
การหาผลต า งครั้ ง ที่ 1ซึ่ ง ผู วิ จั ย สามารถคั ด เลื อ ก
Variance Equation
C
0.0002
2.48E-05
8.759
0.000
แบบจํ า ลองที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ ข อ มู ล อนุ ก รม
RESID(-1)^2
0.257
0.014
17.918
0.000
ได 3 รูปแบบ ไดแก แบบจําลอง ARIMA (1,1,1)
GARCH(-1)
0.802
0.008
95.962
0.000
Akaike info criterion
-1.409
withEGARCH (1,1)แบบจําลอง ARIMA (1,1,2)
Schwarz criterion
-1.389
withEGARCH (1,1)และแบบจําลอง ARIMA (2,1,2)
จากการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของแบบ WithEGARCH (1,1)
จําลอง ARIMA-GARCH ตามสมการที่ (3.1) และ
(3.2) พบวาอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอดอลลาร
สหรัฐฯ ณ เวลาที่ t ขึ้นอยูกับผลตอบแทนของอัตรา
แลกเปลี่ยนและคาความคลาดเคลื่อน (Error) ที่
เกิดขึ้นในสองคาบเวลาที่ผานมา (FXt-1, FXt-2,
ε t-1 และ ε t-2) อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ข ณะที่
จากทางเลือกของแบบจําลอง ARIMA - GARCH
ทั้ ง หมดตามตารางที่ 3.2 ผู วิ จั ย พบว า แบบ
จํ า ลองที่ เ หมาะสมที่ สุ ด คื อ ARIMA (2,1,2)
withGARCH (1,1)เนื่องจาก แบบจําลองดังกลาว
ใหคา Akaike info criterion (AIC) และ Schwarz
Information Criterion (SIC) ตํ่าที่สุด ซึ่งมีสมการ
คาเฉลี่ย (Mean Equation) และคาความแปรปรวน
(Variance Equation) ดังนี้
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μÒÃÒ§·Õè 3.4 : การเปรียบเทียบคาสถิติในการ จ า ก ก า ร ป ร ะ ม า ณ ค า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ข อ ง แ บ บ
ประมาณคาพารามิเตอรจากแบบจําลอง
จําลอง ARIMA-EGARCH ตามสมการที่ (3.3) พบ
วา อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ
ARIMA (1,1,1) ARIMA (1,1,2) ARIMA (2,1,2)
¤‹ÒÊ¶ÔμÔã¹¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹ã¨ withEGARCH
withEGARCH
withEGARCH
ณ คาบเวลาที่ t ขึ้ น อยู กั บ ค า อั ต ราแลกเปลี่ ย น
(1,1)
(1,1)
(1,1)
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในและค า ความคลาดเคลื่ อ น (Error)
Akaike info criterion
-1.416048
-1.418699
-1.421241
Schwarz criterion
-1.398450
-1.398587
-1.398607
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น ส อ ง ค า บ เ ว ล า ก อ น ห น า
( F X t - 1 , F X t - 2 , ε t - 1 แ ล ะ ε t - 2 ) อ ย า ง มี นั ย
·ÕèÁÒ : การคํานวณโดยใชโปรแกรม EVIEWS 7
สําคัญทางสถิติ
จ า ก ต า ร า ง ที่ 3 . 4 แ บ บ จํ า ล อ ง
นอกจากนี้ ผลการประมาณการสมการ
ARIMA - EGARCHที่ เ หมาะสมที่ สุ ด คื อ แบบ
จํ า ลองARIMA (2,1,2) withEGARCH (1,1) ที่ (3.4) พบวา คาความแปรปรวนอยางมีเงื่อนไข
เนื่องจาก แบบจําลองใหคา Akaike Information ของแบบจํ า ลองนี้ ขึ้ น อยู กั บ ค า ความคลาดเคลื่ อ น
Criterion (AIC) และ Schwarz Information และค า ความแปรปรวนที่ เ กิ ด ขึ้ น ในคาบเวลาที่
Criterion ตํ่ า ที่ สุ ด โดยมี ส มการค า เฉลี่ ย (Mean ผ า นมาอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ น อกจากนี้ ค า
Equation) และค า ความแปรปรวน (Variance สั ม ประสิ ท ธิ์ C(8) มี ค า น อ ยกว า ศู น ย แสดงให
Equation) ดังนี้
เห็ น ว า ผลกระทบของเหตุ ก ารณ ไ ม ค าดฝ น ทั้ ง
ในทางบวก และทางลบ ส ง ผลต อ ฟ ง ก ชั น ค า
ความแปรปรวนไมเทากัน (Asymmetry Effect)
กลาวคือคาความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไขจะแปร
ผกผั น กั บ ค า ความคลาดเคลื่ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ในคาบ
เวลาที่ ผ า นมา ε t-1 ดั ง นั้ น ผลกระทบในทางลบ
โดยที่ คาสถิติ t แสดงในวงเล็บ และ*** หมายถึง (Negative Shock: กรณีที่ ε มีคาเปนลบ) จะสง
t-1
การมีนัยสําคัญที่รอยละ 0.01
ผลใหความแปรปรวนในคาบเวลาt มีคาสูงขึ้นขณะที่
μÒÃÒ§·Õè 3.5 : ผลการประมาณคาดวยแบบจําลอง ผลกระทบทางบวก(Positive Shocks: กรณีที่ ε
t-1
ARIMA-EGARCH
มีคาเปนบวก) จะสงผลใหความแปรปรวนในคาบ
Variable
Coeﬃcient Std. Error Z -Statistic
Prob.
เวลาที่ t มีคาลดลง
C
-0.006
0.002
-2.960
0.003
เช น เดี ย วกั น การตรวจสอบความถู ก
AR(1)
1.154
0.165
6.992
0.000
AR(2)
-0.480
0.144
-3.323
0.001
ต อ งของแบบจํ า ลอง สามารถพิ จ ารณาได จ ากค า
MA(1)
-1.186
0.156
-7.602
0.000
Q- Statistic และ ARCH LM Test เพื่อทดสอบ
MA(2)
0.548
0.135
4.063
0.000
Variance Equation
คุ ณ สมบั ติ ค วามเป น White Noise ของค า
C(6)
-0.374
0.017
-21.555
0.000
ความคลาดเคลื่ อ นที่ คํ า นวณขึ้ น จากแบบจํ า ลอง
C(7)
0.404
0.015
25.282
0.000
C(8)
-0.069
0.012
-5.7446
0.000
ARIMA – EGARCH ผลการตรวจสอบพบว า
C(9)
0.977
0.002
447.459
0.000
ค า ACF ของค า ความคลาดเคลื่ อ นดั ง กล า วไม มี
Akaike info criterion
-1.421
ลั ก ษณะลดลงแบบ Exponentialและไม มี นั ย
Schwarz criterion
-1.399
·ÕèÁÒ : การคํานวณโดยใชโปรแกรม EVIEWS 7
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สํ า คั ญ ที่ ร ะดั บ 0.05 ซึ่ ง แสดงถึ ง การที่ ค า
ค ว า ม ค ล า ด เ ค ลื่ อ น มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป น W h i t e
Noiseจึงสามารถสรุปไดวา แบบจําลอง ARIMA
(2,1,2) withEGARCH (1,1)เปนแบบจําลองที่เหมาะ
สมในการพยากรณอัตราแลกเปลี่ยนบาท/ดอลลาร
สหรัฐฯ
3.4 การพยากรณ (Forecasting)
การศึ ก ษานี้ ไ ด ทํ า การพยากรณ อ อกเป น
3 ลักษณะ ไดแกHistorical Forecast, Ex-post
Forecast และ Ex-ante Forecast เพื่อทดสอบ
ความแมนยําในการพยากรณในแตละชวงเวลา โดย
พิจารณาจากคาสถิติRoot Mean Squared Error
(RMSE) และ Mean Absolute Percentage Error
(MAPE) ทัง้ นีค้ วามแมนยําของการพยากรณจะอยูใ น
ระดับที่สูงถาคาสถิติเหลานี้มีคานอย
3.4.1 Historical Forecast
Historical Forecast คือ การพยากรณขอมูลเพื่อ
เปรียบเทียบกับคาจริง โดยในการศึกษานี้ไดทําการ
พยากรณขอมูลเริ่มตั้งแตคาที่ 1 ถึงคาที่ 2,282 คือ
ตั้งแต วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 30 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2557ผลการศึกษาพบวา แบบจําลอง
ที่ มี ค วามแม น ยํ า ในการพยากรณ ม ากที่ สุ ด ในช ว ง
Historical Forecast ซึ่งไดจากการเปรียบเทียบคา
RMSE และ MAPE ที่ตํ่าที่สุดคือ แบบจําลอง ARIMA
(2,1,2) withEGARCH (1,1)

3.4.2 Ex-post Forecast
Ex-post Forecast คือการพยากรณใน
ชวงระยะเวลาสั้นๆเพื่อเปรียบเทียบความแมนยํา
ในการพยากรณ โดยในการศึกษานีจ้ ะทําการทดสอบ
โดยการลดจํานวนขอมูลกลับไป 10ชวงระยะเวลา
คื อ ค า ที่ 2273 ถึ ง ค า ที่ 2282 เพื่ อ เปรี ย บกั บ ค า
จริงในชวงตั้งแตวันที่ 17 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.
2557ผลการศึ ก ษาพบว า แบบจํ า ลองที่ มี ค วาม
แมนยําในการพยากรณมากที่สุดในชวง Ex-post
Forecast ซึ่งไดจากการเปรียบเทียบคา RMSE และ
MAPE ที่ตํ่าที่สุดคือ แบบจําลอง ARIMA (2,1,2)
withEGARCH (1,1)
μÒÃÒ§·Õè 3.7 : คาสถิติจากการพยากรณใน
ลักษณะEx-post Forecast
áºº¨íÒÅÍ§

RMSE

MAPE

ARIMA (2,1,2) WithGARCH (1,1)
ARIMA (2,1,2) WithEGARCH (1,1)

0.159177
0.055091

0.410510
0.147086

·ÕèÁÒ : การคํานวณโดยใชโปรแกรม EVIEWS 7

จากการพยากรณ Historical Forecast
และ Ex-post Forecast แบบจําลองที่มีคา RMSE
และ MAPE ที่ ตํ่ า ที่ สุ ด คื อ แบบจํ า ลอง ARIMA
(2,1,2) withEGARCH (1,1)
3.4.3 Ex-ante Forecast
เนื่ อ งจากการพยากรณ โ ดย วิ ธี ARIMA
จะมีความแมนยําในระยะสั้น ดังนั้นในการศึกษา
μÒÃÒ§·Õè 3.6 : แสดงค า สถิ ติ จ ากการ นี้จึงไดทําการพยากรณลวงหนาในอนาคตจํานวน
พยากรณในลักษณะ Historical Forecast
10 ช ว งเวลา คื อ ค า ที่ 2283 ถึ ง 2292 ตั้ ง แต
วั น ที่ 1 ถึ ง 14ตุ ล าคม พ.ศ. 2557 แสดงได ดั ง
áºº¨íÒÅÍ§
RMSE
MAPE
แผนภาพที่ 1
ARIMA (2,1,2) WithGARCH (1,1)
0.188387
0.289387
ARIMA (2,1,2) WithEGARCH (1,1)

0.187801

0.286972

·ÕèÁÒ : การคํานวณโดยใชโปรแกรม EVIEWS 7
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á¼¹ÀÒ¾·Õè 1 : การพยากรณ Ex-ante ARIMA ที่เหมาะสมสําหรับการพยากรณ ผูวิจัยได
Forecast
ใชวิธีการ Box-Jenkinsในการวิเคราะหดวยการพิ
จารณาแผนภาพCorrelogram ของขอมูลอนุกรม
เวลาที่มีลักษณะนิ่งและนําขอมูลที่ไดมาสรางแบบ
จําลองที่มีความเหมาะที่สุดเพียง 1 แบบจําลอง ผล
การศึกษาพบวาแบบจําลองที่มีความเหมาะสมที่จะ
นําไปใชในการพยากรณในทั้ง 2 รูปแบบ ไดแก แบบ
จําลองARIMA (2,1,2) withGARCH (1,1)และ แบบ
จําลอง ARIMA (2,1,2) withEGARCH (1,1)
·ÕèÁÒ : การคํานวณโดยใชโปรแกรม EVIEWS 7
- สําหรับการทดสอบความแมนยําของ
จากการวิ เ คราะห ผ ลการพยากรณ อั ต รา
แลกเปลี่ ย นค า เงิ น บาทต อ ดอลลาร ส หรั ฐ ที่ ไ ด การพยากรณ ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบโดยทําการ
จากแบบจําลอง ARIMA (2,1,2) WithEGARCH (1,1) พยากรณใน 3 ลักษณะ เพื่อกําหนดแบบจําลอง
ในชวง Ex-ante forecast พบวาคาที่ไดมีแนวโนม ที่ดีที่สุดผลการตรวจสอบ พบวา ในชวง Historical
เคลื่อนไหวไปในทิศทางลดลง กลาวคือ คาเงินบาท Forecast และ Ex-post Forecast แบบจําลอง
ที่ มี ค วามเหมาะสมที่ สุ ด (ซึ่ ง ได จ ากการเปรี ย บ
มีทิศทางปรับตัวแข็งคาขึ้น
เทียบคา RMSEและ MAPE ที่มีคาตํ่าที่สุด) ไดแก
ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
แบบจําลองARIMA (2,1,2) withEGARCH (1,1)
จากการศึ ก ษาลั ก ษณะความผั น ผวน นอกจากนี้ เนื่องจาก การพยากรณโดยวิธี ARIMA
ของอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ จะมีความแมนยําในระยะสั้น ดังนั้นในการศึกษา
เพื่ อ กํ า หนดแบบจํ า ลองที่ มี ค วามเหมาะสมใน ครั้งนี้จึงไดทําการพยากรณลวงหนาในจํานวน 10
การพยากรณ ค า เงิ น บาทในอนาคต โดยนํ า เอา ชวงเวลา คือคาที่ 2283 ถึง 2292 ตั้งแต วันที่ 1
แนวคิ ด ของแบบจํ า ลอง ARIMA-GARCH และ ถึง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งพบวา แนวโนมอัตรา
แบบจําลอง ARIMA-EGARCH เขามาใชในการศึกษา แลกเปลี่ยนบาท/ดอลลารสหรัฐฯ มีแนวโนมของ
การแข็งคาขึ้น
มีขอสรุปดังนี้
ก ล า ว โ ด ย ส รุ ป ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ มี
- การทดสอบ Unit Root ของขอมูล
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เลื อ กแบบจํ า ลองที่ เ หมาะสม
เป น การทดสอบเพื่ อ ดู ว า ข อ มู ล นั้ น มี ลั ก ษณะนิ่ ง
สําหรับการพยากรณการเคลื่อนไหวของอัตราแลก
หรื อ ไม โดยใช ก ารทดสอบของ Augmented
เปลี่ยนโดยวิธี ARIMA -GARCHและ ARIMA – EGAR
Dickey – Fuller : ADF Test โดยการเปรียบเทียบ
CHซึ่งแบบจําลองที่เหมาะสมที่สุดคือARIMA (2,1,2)
คาสถิติ ADF-Statistic กับคาMackinnon CritiwithEGARCH (1,1)
cal ที่ ร ะดั บ 1%, 5% และ 10% พบว า ข อ มู ล
จากคาพยากรณของแบบจําลองดังกลาว
อนุกรมเวลาในการศึกษาครั้งนี้มีลักษณะนิ่งที่ระดับ
ทําใหเห็นแนวโนมการเคลื่อนไหวของคาเงินบาท
ผลตางลําดับที่ 1(1st Difference)
ในอนาคต ซึ่งสามารถใชในการวางแผนเพื่อปองกัน
- ในส ว นของการกํ า หนดแบบจํ า ลอง

•

•
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ชาติ ที่เกิดขึ้นในตลาดเงิน ซึ่งลวนแตเปนปจจัยที่
ส ง ผลต อ การเคลื่ อ นไหวของอั ต ราแลกเปลี่ ย นใน
ป จ จุ บั น ดั ง นั้ น การพยากรณ ด ว ยแบบจํ า ลอง
ARIMA จึงมีขอจํากัดในการอธิบายพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งในการศึกษา
ครั้งตอไปควรจะมีการเลือกใชแบบจําลองประเภท
อื่นๆ เพื่อนําผลการพยากรณมาเปรียบเทียบกัน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้ ง นี้ แบบจํ า ลองถื อ เป น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห าร
ความเสี่ยง ซึ่งจะชวยใหนักลงทุน หรือผูประกอบ
การนํ า เข า /ส ง ออกสามารถลดความเสี่ ย งจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได จากการนํา
คาพยากรณทางดานเศรษฐมิติ มาประยุกตใชรวม
กั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น จะยิ่ ง ช ว ยให นั ก ลงทุ น
เลือกเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงไดเหมาะสม
กับสภาวการณของตลาดเงินอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

á¼¹ÀÒ¾·Õè 2 : ปจจัยที่มีผลกระทบตออัตรา
แลกเปลี่ยน

• ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð •
- การศึกษาโดยการเลือกรูปแบบของARMA
(p,q)ที่ เ หมาะสมนั้ น แบบจํ า ลองที่ ไ ด จ ากวิ ธี ก าร
ดังกลาว อาจจะไมใชแบบจําลองที่เหมาะสมที่สุด
เพราะการพยากรณ นั้ น ขึ้ น อยู กั บ การเลื อ กแบบ
จํ า ลองที่ เ หมาะสมซึ่ ง ไม ส ามารถระบุ รู ป แบบที่
แน น อนได ดั ง นั้ น ควรมี ก ารทดลองเลื อ กรู ป แบบ
ของแบบจําลองที่มากกวา 1 แบบจําลองและทําการ
เปรียบเทียบผลการพยากรณจากแตละแบบจําลอง
กอนที่จะทําการเลือกแบบจําลองที่ดีที่สุดจากแบบ
จําลอง GARCH แตละแนวคิด
- การพยากรณโดยใชแบบจําลอง ARIMA
with GARCH นั้ น เป น การพยากรณ ภ ายใต ข อ
สมมติ ฐ านที่ ว า ข อ มู ล อนุ ก รมเวลามี อิ ท ธิ พ ลโดย
ตั ว ของมั น เอง กล า วคื อ ค า พยากรณ ขึ้ น อยู กั บ ค า
สังเกตและคาความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นกอนหนา
นี้เทานั้นในความเปนจริงแลวอัตราแลกเปลี่ยนคา
เงิ น บาทต อ ดอลลาร ส หรั ฐ มั ก จะได รั บ ผลกระทบ
ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศจากป จ จั ย หลาย
ประการ(แสดงในแผนภาพที่ 2)เชนความไมแนนอน
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติตาง ๆ
หรือแมกระทั่งการเก็งกําไรคาเงินของนักลงทุนตาง

• àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§ •
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รติวัลย วัฒนสิน1, ภัทรพร ทิมแดง2
RatiwanWatanasin, PhattarapornTimdang

º·¤Ñ´Â‹Í
งการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสิ่ ง จู ง ใจทางการตลาดกั บ ป ญ หา
หนี้สิน และตัวแปรอื่น ๆ ที่สัมพันธกับปญหาหนี้สิน ไดแก อิทธิพลของสังคม การใชผลิตภัณฑแสดงอัตตา
วินัยทางการเงิน และความรูในการจัดการทางการเงิน โดยศึกษาจากผูบริโภควัยทํางานที่อาศัยอยูใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 266 ราย เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ใชเครื่องมือ
วัดแบบผสม ทั้งแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรวัดประเมินคาแบบถูกผิด และแบบปลายเปด ผลการวิจัย
สามารถยืนยันความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญระหวางสิ่งจูงใจทางการตลาดกับปญหาหนี้สิน แตอยางไรก็ดี
นํ้ า หนั ก อิ ท ธิ พ ลและอํ า นาจในการพยากรณตํ่ า เมื่ อ พิ จ ารณาตั ว แปรอื่ น ที่ สั ม พั น ธ กั บ ป ญ หาหนี้ สิ น
การวิจัยสนับสนุนความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญระหวางความรูในการจัดการการเงินกับปญหาหนี้สิน

ABSTRACT
The purpose of this research aimed to confirm the relationships between marketing
stimuli and over-indebtedness and explain other related causes of over-indebtedness.
The survey collected data from 266 adult consumers inBangkok metropolitan areas. A set of
mixed scales were used to measure over-indebtedness, marketingstimuli, and other related
variables such as social influences, self congruity, self control, and financial literacy.
The fi ndings signifi cantly confi rmed relationships between marketing stimuli and
over-indebtedness. However, regression weight and R-square were too small to indicate
good predictor. Furthermore, the findings confirmed the relationships between the lack of
financial literacy and over-indebtedness.

1,2

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ E-Mail:rwatanasin@yahoo.com

43
Book (KAB 10).indb 43

6/19/2015 1:21:18 PM

44 ÇÒÃÊÒÃà¡ÉμÃÈÒÊμÃ¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐÂØ¡μ
ผูกูยืมแตละรายมีตนทุนในการกูยืมไมเทากันแลว
ความแตกต า งของภาระความรั บ ผิ ด ชอบในชี วิ ต
วิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ความรู ใ นกลไกการตลาด
การจัดการการเงิน วินัยทางการเงิน และสิ่งแวดลอม
ที่สงผลตอการเปนหนี้และปญหาหนี้สิน
ธนาคารและสถาบันการเงินใหบริการสินเชื่อ
สําหรับผูบริโภคในรูปแบบตาง ๆ เชน การรับจํานอง
สินเชื่อสวนบุคคล บัตรเครดิต เปนตน มีกิจกรรมการ
ตลาดหลากหลายเพื่ อ กระตุ น ให ผู บ ริ โ ภคจั บ จ า ย
ใชสอย บัตรเครดิตมีกิจกรรมที่ชัดเจนในการกระตุน
จูงใจใหใชจายมากขึ้น เชน สิทธิประโยชน เที่ยว 1 ฟรี
1 หรือบิน 1 ฟรี 1 หรือ ชอป 1 ฟรี 1 หรือ บินกอน
ผอนทีหลัง หรือ ดอกเบี้ย 0 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6
เดือน หรือ การคืนเงิน อีกทั้งมีวิธีการกระตุนใหเปน
หนี้นานขึ้น เชน สิทธิประโยชนในการชําระคืนขั้นตํ่า
ธนาคารแหงประเทศไทยอาจมีการควบคุมธนาคาร
และสถาบั น การเงิ น เรื่ อ งสั ญ ญา การคิ ด ดอกเบี้ ย
ค า ธรรมเนี ย ม ค า ปรั บ และการทวงถามหนี้
เพื่ อ คุ ม ครองผู บ ริ โ ภค แต เ นื้ อ หาสาระทั้ ง หมดไม
ครอบคลุมถึงรูปแบบกิจกรรมการตลาด ผูบริโภคจึง
ไมสามารถพึง่ พาภาครัฐเพียงอยางเดียว ผูบ ริโภคตอง
เป น ผู ที่ มี วิ นั ย ในการใช เ งิ น วิ ก ฤตทางการเงิ น ใน
สหรัฐอเมริกาทําใหสงั คมเรียกรองใหสถาบันการเงินมี
การดําเนินงานทีม่ คี วามรับผิดชอบตอผูบ ริโภคมากขึน้
แต ใ นทางปฏิ บั ติ การตลาดที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
การประชาสัมพันธและการใหความรูแกผูบริโภคก็ยัง
ไมชัดเจน (Halse, 2011) บางธุรกิจยังขาดจริยธรรม
ในการจูงใจลูกคาทีม่ คี วามออนไหวงาย เชน นักศึกษา
ซึ่ ง ถื อ ว า เป น ผู มี ค วามรู น อ ยและมี พ ฤติ ก รรมที่
ขาดความยับยั้งชั่งใจ งายกวาผูใหญ (Harrison &
Gray, 2010) หรือผูมีฐานะยากจน ซึ่งขาดเครดิตหรือ
ห ลั ก ป ร ะ กั น ทํ า ใ ห ต อ ง ใช สิ น เชื่ อ ต น ทุ น สู ง
(Ponchio&Aranha, 2008)

¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒáÅÐ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ • •
หนี้ สิ น เป น เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ ช ว ย
สนับสนุนใหเกิดการบริโภค (Ferk, 2006) การเปน
หนี้เปนสิ่งที่ครัวเรือนสวนใหญหลีกเลี่ยงไมได เพราะ
การเปนหนีช้ ว ยใหครัวเรือน (โดยเฉพาะอยางยิง่ ในชวง
ตนของวงจรชีวติ ) สามารถซือ้ หาสิง่ จําเปนในการสราง
ครอบครัว เชน การศึกษา บาน รถยนต สิ่งอํานวย
ความสะดวก เปนตน หากแตหนี้สินจะกลายเปน
ปญหาหนี้สินก็ตอเมื่อผูบริโภคขาดสภาพคลอง มีราย
ไดและสินทรัพยไมเพียงพอในการชดใชเงินคืน
ป ญ หาหนี้ สิ น ไม จํ า เป น ต อ งเกิ ด ขึ้ น กั บ ผู มี
ฐานะยากจน ผูเ ริม่ ตนชีวติ ใหม หรือผูม กี ารศึกษานอย
แตเมือ่ มีปญ
 หา สามารถทําใหเกิดความยากจน ความ
ขาดแคลน คุณภาพชีวติ ตกตํา่ และปญหาชีวติ ดานอืน่
ๆ Porter (2012) กลาววา ปญหาหนี้สินสงผลตอ
สุขภาพทั้งกายและใจ เพิ่มโอกาสในการเขารักษา
พยาบาล สงผลตอการจางงาน (เชน นายจางไมมั่นใจ
ในประสิทธิภาพการทํางาน มีปญ
 หาภาพลักษณ ความ
นาเชือ่ ถือ และเสียเวลางานเมือ่ มีการทวงถามหนีใ้ นที่
ทํางาน เปนตน) สงผลตอความสามารถในการตัดสิน
ใจ (เชน ผูที่มีปญหาอาจเกรงกลัวความเสี่ยงในลงทุน
ปดกัน้ การสรางรายไดเพิม่ เปนตน) และกอใหเกิดการ
แยกตัวจากสังคม เพราะอาจรูสึกไมดีตอตนเอง และ
กิ จ กรรมทางสั ง คมมี ค า ใช จ า ยในการเข า ร ว ม
การกู ยื ม จากธนาคารและสถาบั น การเงิ น
เปนการกูยืมเงินที่ทําใหผูบริโภคมีตนทุน (ดอกเบี้ย
และคาธรรมเนียม) ที่เหมาะสมกวาการกูเงินนอก
ระบบ หากแตผูกูตองเปนผูที่มีอาชีพมั่นคง มีฐานะ
ทางสังคมและเศรษฐกิจดีพอควร ไมมีหนี้สินลนพน
ตัว หรือมีประวัติทางการเงินดี ดังนั้น ผูที่ไมเขาขาย
ขางตนอาจตองกูยืมจากผูใหกูนอกระบบ ซึ่งกําหนด
ดอกเบี้ยไวสูงมาก บอยครั้งการทวงถามหนี้ใชวิธีการ
ที่รุนแรง ทําใหปญหาหนี้สินรุนแรงขึ้น นอกจากนี้
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สถานะเกี่ยวกับการเปนหนี้ของผูบริโภคไทย
ในชวงที่ผานมา ถึงแมสถานการณมีแนวโนมดีขึ้น
โดยครั ว เรื อ นที่ มี ห นี้ สิ น คิ ด เป น 56.9 เปอร เซ็ น ต
ลดลงตลอดชวงป 10 แตยอดหนีส้ นิ เฉลีย่ ตอครัวเรือน
(กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) เพิม่ ขึน้ (สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2554) และยอดคงคางในปริมาณที่สูง
จากรายงานของธนาคารแหงประเทศไทย ยอดสินเชือ่
คงคางทั้งระบบ 188,339.18 ลานบาท (เพิ่มขึ้น
2.13%ของปที่ผานมา) (ประชาชาติธุรกิจออนไลน,
2553ข) ทีส่ าํ คัญมีคดีทเี่ กีย่ วกับหนีส้ นิ จํานวนมาก โดย
คดีผูบริโภคในป 2552 มี 356,230 คดี คิดเปนกวา
รอยละ 50 ของคดีแพง เปนคดีบัตรเครดิต 92,680
คดี (14 เปอรเซ็นตของคดีแพง) คดีผูบริโภคมากกวา
รอยละ 90 ผูประกอบการเปนโจทกยื่นฟองผูบริโภค
เพราะผู บ ริ โ ภคจํ า นวนมากไม ส ามารถชํ า ระหนี้
ตามสัญญา (ประชาชาติธุรกิจออนไลน, 2553ก)
เมื่อเทียบกับชวงวิกฤตป 2540 สัดสวนภาระ
หนี้เอกชนลดลงเกิดจากอัตราดอกเบี้ยลดตํ่าลง หาก
แตหนี้สินเฉลี่ยสูงขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบหนี้สินกับ
สัดสวนผลตอบแทนจากการจางงาน พบวา มีความ
เสี่ยงสูงขึ้นเพราะความสามารถในการชําระหนี้ของ
ภาคครัวเรือนตํ่าลง (สุทธาภา อมรวิวัฒน, 2555)
นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงทําใหประชาชน
ออมเงินนอยลง ประกอบกับนโยบายกระตุน การใชเงิน
ของรัฐบาล เชน รถคันแรกที่กระตุนประชาชนกอหนี้
โดยใชเหตุ กอใหเกิดความเสีย่ งในเสถียรภาพทางการ
เงิน (ผูจัดการออนไลน, 2556) และเมื่อพิจารณายอด
หนี้ไมกอใหเกิดรายไดของการอุปโภคบริโภคสวน
บุคคล ในไตรมาสที่ 3 ของป 2555 คิดเปน 56,527
ล า นบาท (2.44 เปอร เ ซ็ น ต ข องสิ น เชื่ อ รวม)
(ธนาคารแหงประเทศไทย, 2556) ถึงแมสัดสวนไมสูง
นัก แตยอดรวมสูงพอที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ปญหาหนี้สิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีรายงานวา
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ผูบริโภคที่มีรายไดนอยประสบปญหาหนี้สินมากกวา
(เดลินิวส, 2555)
ปญหาหนี้สินเปนปญหาระดับโลก มีรายงาน
จากทั้ ง ประเทศรํ า รวยและยากจน เช น เกาหลี
(Kim, Lee, Son, & Son, 2014) ฟ น แลนด
(Raijas, Lehtinen, & Leskinen, 2010) สโลวีเนีย
(Ferk, 2006) อังกฤษและเวลส (Patel, Balmer, &
Pleasence, 2012) อินเดีย (Ramasundaram,
Murugan, & Aryasree, 2012) อียู (Betti, Dourmashkin, Ross, & Ya Ping, 2007) แอฟริกาใต
(Meniago, Mukuddem-Petersen, Petersen, &
Mongale, 2013) เปนตน การสรางนโยบายเพื่อ
ปองกันปญหาและการชวยเหลือผูประสบปญหาหนี้
สิ น ให มี โ อกาสเริ่ ม ต น ใหม ถื อ เป น สิ่ ง จํ า เป น และ
มีประโยชนตอสังคมสวนรวม (Porter, 2012) ทําให
มีการวิจยั ปญหาหนีส้ นิ อยางกวางขวาง แตอยางไรก็ดี
การศึกษาเบื้องตนพบวา สวนใหญมีการเชื่อมโยง
การตลาดกับปญหาหนี้สินในแงของการขยายตัวของ
การบริการสินเชือ่ (โดยเฉพาะอยางยิง่ บัตรเครดิตและ
สินเชื่อสําหรับผูมีรายไดตํ่า) (Brown, Taylor, &
Price, 2005; Erasmus & Mathunjwa, 2011;
Knowledge@Wharton, 2011) และกลยุทธราคา
ที่ธุรกิจใช (Simon, Smith, & West, 2010)แตงาน
วิจัยที่เชื่อมโยงระหวางปญหาหนี้สินกับภาพรวมของ
สิง่ จูงใจทางการตลาดทีผ่ บู ริโภคประสบในการดําเนิน
ชีวิตในแตละวันยังมีนอยมาก ทั้ง ๆ ที่สิ่งจูงใจทาง
การตลาดเปนสิ่งกระตุนสําคัญที่กอใหเกิดพฤติกรรม
การซื้อ (Lamb, Hair, & McDaniel, 2010) ซึ่งเปน
พื้นฐานของการใชจายสูงและการเปนหนี้ ดังนั้น การ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาหลักฐานเชิง
ประจักษเพื่อตอบปญหาวา “สิ่งจูงใจทางการตลาดมี
ความสัมพันธกับปญหาหนี้สินหรือไม” เพื่อใชเปน
แนวทางกระตุนใหมีการพัฒนากลยุทธและกิจกรรม
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การตลาดที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งมีการสราง เพราะปญหาหนี้สินรุนแรงอาจนําไปสูการฆาตัวตาย
นโยบายที่ปองกันปญหา โดยเฉพาะที่จะเกิดขึ้นกับผู (Turunen & Hiilamo, 2014)
บริโภคที่ออนไหวงาย
ครัวเรือนที่ไมสามารถจัดการปญหาหนี้สินจะ
»ÑÞËÒË¹ÕéÊÔ¹
ขาดอํ า นาจซื้ อ และลดการบริ โ ภคและการใช จ า ย
Buchheit (1993, p.18-20) ใหคาํ จํากัดความ (McCarthy, 1997) ซึ่งสงผลตอรายไดและความ
“การเปนหนี้ (Indebtedness)” คือ “ภาระรับผิด มัน่ คงทางเศรษฐกิจของประเทศ และถาหนีท้ ไี่ มกอ ให
ชอบทางการเงินที่เกิดจากการกูยืมเงิน การใชเครดิต เกิ ด รายได สู ง มากจะส ง ผลเสี ย ต อ ระบบเศรษฐกิ จ
เบิกจายลวงหนา การผอนชําระผลิตภัณฑ คาเชาหรือ โดยรวม (Ekici & Dunn, 2010; Patel et al., 2012)
คาเชาซื้อ ดอกเบี้ยหรือคาใชจายที่เกิดขึ้นจากอัตรา ป ญ หาหนี้ สิ น เป น สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ทํ า ให เ กิ ด วิ ก ฤติ
แลกเปลี่ยน การซื้อผลิตภัณฑทางการเงิน (หุน หุนกู เศรษฐกิ จ ดั ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสหรั ฐ อเมริ ก าในป 2008
การประกันภัย) การรับประกันหนี้สินของผูอื่น และ นอกจากนี้ ปญหาหนี้สินยังเปนปญหาทางการเมือง
อื่น ๆ การเปนหนี้ (Indebtedness) จะกลายเปน เนื่องจากทุกฝายที่เกี่ยวของเรียกรองใหรัฐบาลตอง
ปญหาหนีส้ นิ (Over-indebtedness) เมือ่ บุคคลหรือ กําหนดนโยบายเพือ่ ปองกันและจัดการแกไขปญหาที่
ครัวเรือนขาดสภาพคลอง มีเงินหรือสินทรัพยไมเพียง เกิดขึ้น (Raijas et al., 2010) ปญหาหนี้สินใน
พอในการชําระหนีค้ นื เงินตน คางวด ดอกเบีย้ และคา ประเทศไทยอาจไมรา ยแรง แตอาจตองใหความสําคัญ
กับคนบางกลุม ปญหาหนี้สินไมไดเกิดขึ้นเฉพาะใน
ใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการกูยืม (Ferk, 2006)
กลุม คนจนหรือการศึกษานอย แตสดั สวนของการกูย มื
หนี้เปนเครื่องมือทางการเงินสําคัญแตปญหา ที่กลายเปนปญหามีสูงกวา (Ferk, 2006) จึงเปนสิ่งที่
หนี้ สิ น ส ง ผลเสี ย อย า งมากต อ ผู บ ริ โ ภคและระบบ ภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของตองใหความสนใจ
เศรษฐกิจโดยรวม ปญหาหนี้สินเกิดขึ้นทั่วโลก โดย เปนพิเศษ
เฉพาะอยางยิ่งชวงเศรษฐกิจตกตํ่า ปญหาหนี้สินเปน
ผูบริโภคมีปญหาหนี้สินอาจเกิดจากรายไดลด
ภัย เพราะลดความมั่งคั่งในครัวเรือน ความกินดีอยูดี
ความมั่นคงในชีวิต และสงผลตอสภาวะจิตใจของ ลงและ/หรือรายจายเพิ่มขึ้น จากสาเหตุ เชน การวาง
ตนเองและผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง ทํ า ให ข าดความมั่ น ใจใน งาน สมาชิกในครอบครัวเพิม่ ขึน้ การเจ็บปวย อุบตั เิ หตุ
ตนเอง ความพึงพอใจในชีวติ ตํา่ ลง ความทุกขใจสงผล คดีความ ภัยพิบัติ การหยารางหรือสูญเสียคูชีวิต
ตอสุขภาพกาย ลดผลิตภาพและความมั่นคงในอาชีพ เปนตน ปจจุบันสัดสวนระหวางหนี้สินและรายไดใน
มีปญ
 หาภาพลักษณ เสือ่ มเสียสถานภาพทางสังคม ถูก ครัวเรือนอยูในระดับสูง ครัวเรือนมีความออนไหวตอ
ตัดขาดหรือหลบเลี่ยงความสัมพันธกับผูอื่น(Porter, การเปลีย่ นแปลง มีความเสีย่ งสูงตอการเกิดปญหาหนี้
2012) เกิดความรุนแรงในครอบครัว (Littwin, 2012) สิน (Raijas et al., 2010)
ถูกผูทวงถามหนี้ปฏิบัติไมดี (Szpringer, 2007) เกิด
ผูบริโภคใชจายมากเกินไปหรือเกินฐานะเปน
ปญหาทางกฎหมายทําใหเสียเงินและเวลามากขึน้ อาจ อีกสาเหตุสําคัญของปญหาหนี้สิน ผูบริโภคบางสวน
กลายเปนบุคคลลมละลายหรือรอนเรไรที่อยูอาศัย เปนหนี้จากการใชจายเพื่อแสวงหาความสุขความ
(Steen & MacKenzie, 2013)และอาการซึมเศรา เพลิดเพลิน การยอมรับของสังคม หรือเพือ่ คลายความ
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ทุกขความเครียด ปญหาหนี้สินจะเกิดขึ้นไดงายในผู
บริโภคทีม่ บี คุ ลิกภาพ เชน ผูท เี่ ปนวัตถุนยิ ม (Richins,
2011) มีนิสัยเสพติดการซื้อ (S. Watson, 2009) มี
ทัศนคติดีตอการเปนหนี้ (Castellani & DeVaney,
2001) ชอบแสวงหาความเสี่ยง (Jiangqun & Xiaoyan, 2012) ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ป จ จุ บั น มากกว า
อนาคต (Meier & Sprenger, 2010) หรือมอง
อนาคตในแง ดี เ กิ น ไป มี ก ารใช จ า ยเงิ น ในอนาคต
เพราะคาดวาจะมีรายไดมั่นคงหรือมีรายไดเพิ่มขึ้น
(Raijas et al., 2010)
ป ญ หาอาจเกิ ด จากผู บ ริ โ ภคมี ค วามรู แ ละ
ประสบการณในการจัดการการเงินตํ่า ทําใหเลือก
แหลงสินเชื่อที่มีตนทุนสูง เสียเปรียบในการเจรจาตอ
รอง และมีคาใชจายที่ไมจําเปน (เชน การเบิกเงินสด
จากบั ต รเครดิ ต เพื่ อ ชํ า ระยอดบั ต รเครดิ ต ใบอื่ น
การชําระคืนไมตรงเวลาทําใหมีคาปรับ) โอกาสเกิด
ปญหาหนี้สินสูงขึ้นในกลุมผูบริโภคที่มีความออนไหว
เช น ผู บ ริ โ ภคอายุ น อ ย สู ง อายุ หรื อ มี ร ายได ตํ่ า
เพราะนอกจากมีความรูนอย มักมีทรัพยากรและ
แหลงใหความชวยเหลือทางการเงินจํากัด (Raijas et
al., 2010) และถูกหวานลอมไดงายหรือตัดสินใจ
ดวยอารมณ

47

การวิจัยครั้งนี้ใหกลุมตัวอยางกําหนดสภาวะหนี้สิน
จากปจจัยดังตอไปนี้
1. ภาระหนี้สิน (ไมมี มีนอยและจัดการได มี
มากแตไมมีปญหา มีมากมีปญหาในการจัดการบาง
และมีมากไมสามารถจัดการไดแลว) การไมสอบถาม
ตัวเลขยอดหนี้ เพือ่ หลีกเลีย่ งความเบีย่ งเบนทีเ่ กิดจาก
ความไมตองการเปดเผยขอมูลและผูบริโภคอาจไม
สามารถจดจําตัวเลขที่นนอน โดยเฉพาะผูที่มีปญหา
หนี้ซับซอน
2. แหลงสินเชื่อและจํานวนบัตรเครดิต ผูใช
สินเชือ่ หลายแหลง (Knowledge@Wharton, 2011)
หรื อ มี บั ต รเครดิ ต หลายใบ (Joireman, Kees,
&Sprott, 2010)ถาประกอบกับนิสัยเสพติดการซื้อ มี
พฤติ ก รรมกู ใ หม ห รื อ กดเงิ น สดมาจ า ยหนี้ เ ก า จะมี
โอกาสเกิดปญหาหนี้สินสูงขึ้น
3. ปญหาอื่นในชีวิต ปญหาซําซอนสงผลตอ
ความสามารถในการจัดการชีวติ หลายปญหาเกีย่ วพัน
กับคาใชจา ยเพิม่ ขึน้ หรือรายไดลดลง เชน ผูท ตี่ อ งดูแล
เพิ่มขึ้น การออกจากงาน เปนตน (Ramasundaram
et al., 2012)
4. การคางชําระ(Gathergood, 2012)การ
คางชําระ 1-3 งวดอาจอยูในขั้นตอนของการทวงถาม
หนี้ ผูก ตู อ งเสียคาปรับและคาธรรมเนียมตาง ๆ ทําให
มีคาใชจายสูงขึ้น การคางชําระนานกวานั้น ผูบริโภค
จะเขาสูกระบวนการทางกฎหมาย

นอกจากนี้ สภาพแวดล อ มภายนอกมี ส ว น
กระตุนใหเกิดปญหาหนี้สินเชนกัน เชน เศรษฐกิจ
ถดถอยสงผลใหรายไดลดลงหรือไมแนนอน แหลงสิน
เชื่อปรับเปลี่ยนเงื่อนไข ทําใหตนทุนสูงขึ้น (ดอกเบี้ย
5. การถูกฟองรองเพราะหนี้สิน(Moorman
และคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้น เวลาการผอนชําระสั้นลง)
หรือวงเงินเครดิตลดลงทําใหขาดสภาพคลอง เปนตน & Garasky, 2008) ทั้งขอ 4 และ 5 เปนปจจัยทาง
เนื่ อ งจากความยากลํ า บากในการรวบรวม ตรงของปญหาหนี้สิน การคางชําระอาจเกิดขึ้นไดใน
ขอมูลหนีส้ นิ (จากสถาบันการเงินหรือภาครัฐ) ในงาน บางครั้งโดยไมเปนปญหา เพียงแตทําใหมีคาใชจาย
วิจัยของ Ferk (2006) และ Keese (2012) ใหกลุม เพิ่มขึ้น แตการถูกดําเนินคดีแสดงถึงปญหาอยาง
ตัวอยางประเมินตนเองในการกําหนดสภาวะหนี้สิน ชัดเจน
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2012; Gathergood & Weber, 2014) อิทธิพลของ
สังคม (Agarwal, Chomsisengphet, & Liu, 2011;
Norvilitis & MacLean, 2010; Sotiropoulos &
d’Astous, 2012) วัตถุนิยมและการเสพติดการซื้อ
(Donnelly, Ksendzova, & Howell, 2013; Wang
& Xiao, 2009; J. J. Watson, 2003) ผูบ ริโภคทีอ่ อ น
ไหวงาย(Brennan, Zevallos, & Binney, 2011;
Haultain, Kemp, & Chernyshenko, 2010)
ทัศนคติตอการเปนหนี้ (Davies & Lea, 1995;
Haultain et al., 2010) และลักษณะของหนี้และผล
เสียของการเปนหนี้(Amadi, 2012; Betti et al.,
2007; Patel et al., 2012) งานวิจัยหนี้ที่สัมพันธกับ
การตลาดส ว นใหญ เ กี่ ย วข อ งกั บ การขยายตั ว ของ
การให บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ และการตลาดของสถาบั น
ก า ร เ งิ น เช น ก า ร ต ล า ด ข อ ง บั ต ร เ ค ร ดิ ต
(Blankson, Paswan, & Boakye, 2012) สินเชื่อ
สํ า หรั บ ผู มี ร ายได น อ ย (Microfi nancing)
(Knowledge@Wharton, 2011) และการกูใหมเพื่อ
นําไปชําระหนี้เกา (Debtconsolidation loans)
(Bolton, Bloom, & Cohen, 2011) กิจกรรมการ
ตลาดขยายตัวสูงขึ้นตลอดเวลาเห็นไดจากรูปแบบ
สินคา บริการ และสื่อการตลาดที่หลากหลาย นัก
วิชาการหลายทานกลาวถึงความสัมพันธนี้ แตยังขาด
งานวิจัยที่ยืนยันความสัมพันธปญหาหนี้สินและสิ่ง
จูงใจทางการตลาดอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
รายงานในประเทศไทย การวิจยั ครัง้ นีม้ งุ ศึกษาปญหา
หนี้ สิ น กั บ ภาพรวมของสิ่ ง จู ง ใจทางการตลาด
ที่ผูบริโภคพบในแตละวัน

6. ผู ที่ ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น หรื อ
แหลงสินเชือ่ ตนทุนตํา่ จะชวยใหผบู ริโภคมีความเสีย่ ง
ตอปญหาหนี้สินตํ่าลง ผูที่ไมสามารถกูยืมจากสถาบัน
การเงิน ใชการกูย มื จากผูใ หกนู อกระบบ ซึง่ เปนแหลง
สินเชือ่ ตนทุนสูง ทําใหมโี อกาสเกิดปญหาหนีส้ นิ ไดงา ย
ขึ้น
7. ความทุกขใจ งานวิจยั มากมายยืนยันความ
ทุกขซงึ่ สงผลตอทัง้ รางกายและจิตใจของผูม ปี ญ
 หาหนี้
สิน (Brown et al., 2005; Patel et al., 2012;Richardson, Elliott, & Roberts, 2013; Selenko &
Batinic, 2011) คณะผูวิจัยจึงใชความทุกขใจในการ
ยืนยันปญหาหนี้สินดวย

• ÊÔè§¨Ù§ã¨·Ò§¡ÒÃμÅÒ´ •

นักการตลาดพัฒนาผลิตภัณฑและสรางตรา
เพื่ อ สนองความจํ า เป น และความต อ งการทั้ ง แง
ประโยชนใชสอยและความเปนสัญลักษณที่มีคุณคา
ในจิตใจ และใชทั้งราคา ชองทางการจัดจําหนาย
และการสือ่ สารการตลาดเพือ่ กระตุน ใหผบู ริโภคซือ้ ให
มากทีส่ ดุ บอยทีส่ ดุ และนานทีส่ ดุ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากธุรกิจ
มีเปาหมายทางการเงินที่สูงขึ้นทุกป เพื่อใหบรรลุผล
ตามความตองการของผูถือหุน นักการตลาดพยายาม
แม ก ระทั่ ง สร า งความจํ า เป น เที ย มเพื่ อ กระตุ น ให
ผูบริโภคซื้อสิ่งที่ไมจําเปนมากนัก ทั้ง ๆ ที่การตลาดมี
ส ว นกระตุ น ให มี ก ารบริ โ ภคเกิ น ความจํ า เป น และ
นําไปสูการสรางหนี้ งานวิจัยเกี่ยวกับภาพรวมของสิ่ง
จู ง ใจทางการตลาดกั บ ป ญ หาหนี้ ก ลั บ มี ไ ม ม ากนั ก
งานวิจัยปญหาหนี้สินจํานวนมากเกี่ยวของกับความรู
ในการจัดการการเงิน (Bay, Catasús, & Johed,
ÍÔ·¸Ô¾Å¢Í§ÊÑ§¤Á
2014; Calcagno & Monticone, 2014; Disney &
งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของแสดงให
Gathergood, 2013; Gathergood, 2012; Gathergood & Weber, 2014; Huston, 2010; Lusardi & เห็นวาคนในสังคมสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคและ
Tufano, 2009) วินัยทางการเงิน (Gathergood, การเปนหนีท้ งั้ ในดานบวกและลบ รายงานวิจยั ทีแ่ สดง
ถึงอิทธิพลทางสังคมในทางบวก เชน Norvilitisและ

•

•

48
Book (KAB 10).indb 48

6/19/2015 1:21:18 PM

ÇÒÃÊÒÃà¡ÉμÃÈÒÊμÃ¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐÂØ¡μ

MacLean (2010) พบวา พอแมทสี่ อนทักษะทางการ
เงิ น แก ลู ก จะช ว ยลดความเสี่ ย งต อ การเป น หนี้
และปญหาหนี้สิน ในขณะที่รายงานผลในทางลบจะ
เกี่ยวของกับ 1) การเลี้ยงดูของพอแม เชน Henegar
et al. (2013) พบวา ถาแมที่ไมมีวินัยทางการเงิน
ลูกมีแนวโนมเปนหนีบ้ ตั รเครดิต 2) บุคคลในครอบครัว
ญาติ ส นิ ท และเพื่ อ นมี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมการ
บริโภคมาก เพราะสงผลตอทัศนคติที่มีตอการบริโภค
และมี ส ว นโดยตรงในกระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ
เชน Lea, Webley, and Walker (1995) พบวา คน
ที่เปนหนี้ซื้อของขวัญคริสมาสตใหลูกมากกวาคนไม
เป น หนี้ และ 3) อิ ท ธิ พ ลของบุ ค คลอื่ น ในสั ง คม
ผูบริโภคอาจใชการครอบครองสิ่งที่สังคมใหความ
สําคัญ เชน บานหรือรถยนตหรูหรา เพื่อสรางความ
ประทับใจใหกบั บุคคลอืน่ และเปนสิง่ กําหนดความสุข
ค ว า ม พ อ ใจ ใ น ชี วิ ต S o t i r o p o u l o s แ ล ะ
d’Astous(2012, 2013)รายงานวา การใชบตั รเครดิต
มากเกินไปเกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคพยายามทําตามความ
คาดหวังของคนรูจัก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อตองการ
เปนเขาสวนหนึ่งของกลุมสังคม

49

2014; Wong, 1997) สิ่งของเปนสิ่งที่มีคุณคาและ
ความหมายตอตนเองและผูอื่นคุณคาของผลิตภัณฑ
และตราเกิดจากประโยชนในการใชสอย (Functional
utility) และความหมายเชิงสัญลักษณ (Symbolic
meaning) ซึง่ สามารถบงบอกอัตตาตัวตนของผูใ ชและ
แสดงภาพลักษณใหผูอื่นเห็น

ผูบริโภคที่มีปญหาหนี้สิน เนื่องจากการใช
ผลิตภัณฑแสดงอัตตาเกิดจากการใชผลิตภัณฑราคา
แพง (เกินฐานะ) ทําขึน้ เปนพิเศษ หรือตราทีม่ ชี อื่ เสียง
ทั้ ง นี้ เพราะผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละตราสามารถสื่ อ สาร
ส ง เสริ ม หรื อ ซ อ มแซมตั ว ตนบุ ค ลิ ก ภาพหรื อ ภาพ
ลักษณตามที่ผูบริโภคตองการ สามารถแสดงฐานะ
และการยอมรับของสังคม (Sivanathan & Pettit,
2010) การใชผลิตภัณฑแสดงอัตตาเกิดขึ้นไดทั้งผู
ที่มีรายไดสูงและตํ่า Carr (2005) ศึกษานักศึกษาที่มี
ฐานะยากจนและพบวานักศึกษาบางสวนเต็มใจใชสนิ
เชือ่ และบัตรเครดิตเพือ่ การบริโภคสิง่ ทีไ่ มจาํ เปน (ขาด
วินัยทางการเงิน) มีการใชเงินที่กูยืมในการทองเที่ยว
ซื้อเสื้อผาของตรานักออกแบบชื่อดัง เพราะเปนสิ่งที่
กลุม สังคมยอมรับ แรงกดดันจากเพือ่ นหรือการเปรียบ
รายงานวิจัยที่กลาวขางตนไดอธิบายอิทธิพล เทียบของคนในสังคมทําใหการบริโภคเพือ่ แสดงฐานะ
ของคนในสังคมที่ใกลชิด เชน คนในครอบครัว และ เพิ่มสูงขึ้น (Thomas & Wilson, 2012)
เพื่อน ซึ่งมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจซื้อ และ
ÇÔ¹ÑÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
บุคคลอื่นซึ่งกอใหเกิดแรงจูงใจในการซื้อ ดังนั้น การ
Ameriks, Caplin, Leahy, and Tyler (2007)
วิจยั นีพ้ จิ ารณาทัง้ 1) อิทธิพลของผูท อี่ ยูใ นกระบวนการ
 หาการควบคุมตนเองจะมีแนวโนม
ตัดสินใจซื้อและ 2) อิทธิพลของบุคคลอื่นที่สรางแรง รายงานวา ผูท มี่ ปี ญ
ในการแสดงพฤติกรรมการบริโภคทีม่ ากเกินไป สงผล
จูงใจในการซื้อ
ใหฐานะทางการเงินดอยลง วินัยทางการเงินมีความ
¡ÒÃãªé¼ÅÔμÀÑ³±ìáÊ´§ÍÑμμÒ
สัมพันธกับวัตถุนิยม (Materialism) และการเสพติด
งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการ การซื้อ(Compulsive behavior) ผูที่เปนวัตถุนิยม
บริโภคหรือการครอบครองสิ่งของเพื่อสรางความ จะมีทศั นคติเกีย่ วกับตนเองวาเปนผูจ า ย และมีทศั นคติ
ประทับใจแกคนในสังคมมีมากมาย (Belk, 1988; ทีด่ ตี อ การหนีม้ ากกวาการออม (J. J. Watson, 2003)
Hirschman & Kendall, 2012; ÜStÜNer & Holt, เมื่อผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอการเปนหนี้ (เชน การมี
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หนีส้ นิ และแนวทางปองกันปญหาทางการเงิน รวมทัง้
ความรูเกี่ยวกับผูใหสินเชื่อ เพราะสถาบันการเงินบาง
รายไมไดเสนอสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ หรือเหมาะสมทีส่ ดุ แกผขู อกู
(Bolton et al., 2011)

ยอดในบัตรเครดิตถือเปนเรื่องธรรมดาหรือถือวาเปน
ผูม อี าํ นาจซือ้ ) และเชือ่ วาชีวติ ทีด่ หี รือการเปลีย่ นแปลง
ในทางที่ดีของชีวิตเกิดขึ้นจากการครอบครองสิ่งของ
ทัศนคตินี้อาจกระตุนใหมีการใชเครดิตมากเกินไป
(Richins, 2011)

ผูบริโภคที่มีความรูในการจัดการการเงินตํ่า
อาจมีภาระหนี้คางชําระสูง เพราะประเมินภาระหนี้
ตํ่าเกินไป (Lusardi & Tufano, 2009) โดยเฉพาะ
ลูกหนี้ที่กูยืมจากหลายสถาบันการเงิน ไมสามารถหา
รายไดมาชําระคืนไดครบทุกยอดตามกําหนดเวลา
อาจกู ใ หม ม าจ า ยหนี้ เ ก า โดยไม พิ จ ารณาต น ทุ น ใน
ระยะยาว (Bucks & Pence, 2008) เชน ถูกโนมนาว
ให เ ปลี่ ย นสถาบั น เงิ น เพราะผลประโยชน ป จ จุ บั น
(เชน อัตราดอกเบี้ยใหมถูกกวาในชวงแรกหรือลืมคิด
ว า จะต อ งมี ค า ใช จ า ยเพิ่ ม เติ ม ในการประเมิ น หลั ก
ทรัพยใหม) อาจใชการกดเงินสดจากบัตรเครดิตมาใช
จายในชีวติ ประจําวันหรือชําระคืนเพียงยอดขัน้ ตํา่ ซึง่
ทําใหเปนตนทุนการเงินที่สูง (Parker & Chatterjee,
2009) ดังนั้น ผูที่มีความรูในการจัดการการเงินตํ่าจะ
มีแนวโนมสูงกวาในการประสบปญหาทางการเงิน
(Courchane et al., 2008) ผูบริโภคบางสวนเปน
ผูมีรายไดนอย อายุนอย และสูงอายุ อาจมีความออน
ไหวตอปญหาหนีส้ นิ เปนพิเศษ เพราะปญหาจะกระทบ
กระเทือนตอความเปนอยูอยางรุนแรง Autio et al.
(2009) รายงานวา ผูบริโภคอายุนอย มีรายไดไมมาก
มีโอกาสเบิกเงินสดจากบัตรเครดิต และเมือ่ ทดลองใช
จะมีโอกาสใชซํา สินเชื่อลักษณะนี้มีตนทุนสูงและมัก
นําไปใชในสิ่งที่ไมจําเปน เชน การกินการเที่ยว การ
แต ง ตั ว ภาครั ฐ ควรออกกฎระเบี ย บเพื่ อ ควบคุ ม
ผูประกอบการ โดยเฉพาะการตลาดเพื่อจูงใจกลุม
ผูบริโภคที่ออนไหวงาย (Harrison & Gray, 2010)

วินยั ทางการเงินเปนปจจัยทีส่ าํ คัญมากในการ
ปลอดจากปญหาหนีส้ นิ งานวิจยั พบวา ผูท มี่ กี ารศึกษา
สูง(De’Armond & Zhu, 2011)และมีความรูในการ
จัดการการเงินดี(Gathergood & Weber, 2014)อาจ
มี ภ าระหนี้ แ ละมี ป ญ หาหนี้ สิ น ซึ่ ง งานวิ จั ย
ของGathergood (2012) พบวา วินัยทางการเงินมี
ความสัมพันธทางบวกกับปญหาหนี้สิน และสัมพันธ
ในระดับนัยสําคัญที่สูงกวาความรูในการจัดการการ
เงิน ซึง่ ยืนยันวา ผูบ ริโภคทีม่ คี วามรูใ นการจัดการการ
เงินดี แตขาดวินัยทางการเงินยังมีความเสี่ยง เชน ผู
บริโภคอาจตัดสินใจใชเครดิตตนทุนสูงที่เสนอให ณ
จุดขาย ผูบ ริโภคอาจมีทกั ษะทางการเงิน แตไมไดเรียน
รูวิธีการควบคุมตนเอง ปจจุบันผูบริโภคมีเครดิตให
เลื อ กใช ม าก (เกิ น ไป) และต อ งเผชิ ญ กั บ สิ่ ง จู ง ใจ
ทางการตลาดมากมายอาจทําใหมีปญหาหนี้สินทั้ง ๆ
ที่มีความรูดี

• ¤ÇÒÁÃÙéã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃà§Ô¹ •
งานวิจัยจํานวนมากยืนยันความสัมพันธทาง
ลบระหวางความรูใ นการจัดการการเงินและปญหาหนี้
สิน (Courchane, Gailey, & Zorn, 2008; Disney
& Gathergood, 2013; Gathergood, 2012;
Gathergood & Weber, 2014; Kidwell & Turrisi,
2004; Lusardi & Tufano, 2009)ความรูในการ
จัดการการเงิน หมายถึง ความรู ทักษะ และความ
มัน่ ใจในการตัดสินใจทางการเงิน (Altman, 2012) ซึง่
ประกอบดวยความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน ความรู
เกีย่ วกับสินเชือ่ ความรู/ ชองทางในการจัดการการเงิน
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การวิจยั มุง ศึกษาผูบ ริโภควัยทํางานทีอ่ าศัยอยู
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีประมาณ 70
เปอรเซ็นตของประชากร 10,538,932 คน จากสถิติ
ป 2556 (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,
2556) เนือ่ งจากผูบ ริโภควัยทํางานอาจมีภมู ลิ าํ เนาใน
จังหวัดอื่นแตเขามาทํางานในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และไมมขี อ มูลการกูย มื และรายงานปญหา
หนี้สินที่ชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่เกี่ยวของ
กับการกูย มื จากผูใ หกนู อกระบบ ทําใหไมทราบจํานวน
ประชากรที่ มี ห นี้ สิ น และมี ป ญ หาหนี้ สิ น ที่ แ น น อน
นอกจากนี้ การวิจัยครั้งนี้ศึกษาผูบริโภคที่ไมมีหนี้สิน
ดวย เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของสิ่งจูงใจทางการ
ตลาด ดั ง นั้ น ประชากรในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จึ ง เป น
ผู บ ริ โ ภ ค วั ย ทํ า ง า น ทั้ ง ห ม ด ที่ อ ยู อ า ศั ย ใ น
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลระหว า งการเก็ บ
รวบรวมขอมูล โดยไมทราบสัดสวนของผูไ มมหี นีส้ นิ มี
หนี้สิน และมีปญหาหนี้สิน
การเก็ บ ข อ มู ล ในเดื อ นมกราคมถึ ง เดื อ น
มิถุนายน 2557 ผูใหขอมูลมากกวา 400 ราย แตมี
แบบสอบถามที่สมบูรณเพียง 266 ราย ปญหาหนี้สิน
เปนเรื่องละเอียดออนผูใหขอมูลเลี่ยงการตอบบาง
คําถาม ตองมีการคัดแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก
กลุม ตัวอยาง 266 รายสอดคลองกับขอแนะนําสําหรับ
การใชแบบจําลองสมการโครงสรางของ Bentler and
Chou (1987)ทีเ่ สนอใหใชกลุม ตัวอยางอยางตํา่ 5 เทา
ของตัวแปร (การวิจัยนี้มีตัวแปรแฝง 6 ตัว) ในกรณีที่
ไดขอมูลครบถวนไมมีขาดหายบางขอ ขนาดตัวอยาง
ทีใ่ หญพอมีความสําคัญตอการประเมินโครงสรางแบบ
จําลองไดอยางถูกตอง ใชการประมาณคาที่ความนา
จะเปนสูงสุด (Maximum likelihood) โดยใชคาไคส
แควรของหลายตัวแปรพรอม ๆ กัน ตองใชตัวอยาง

ขนาดใหญพอ ลักษณะเฉพาะของกลุม ตัวอยาง แสดง
ภาพที่ 1

ÀÒ¾·Õè 1 สรุปลักษณะเฉพาะของกลุมตัวอยาง
เครื่องมือวิจัยที่ใช คือ แบบสอบถามที่ใหกลุม
ตัวอยางเปนผูทําดวยตนเอง (Self-administered
questionnaire) เพื่ อ ให ก ลุ ม ตั ว อย า งมี อิ ส ระใน
การตอบขอมูลที่มีความละเอียดออน ไมเกิดความ
อับอายจนไมกลาตอบคําถาม แบบสอบถามที่ใชได
รั บ การตรวจสอบจากผู เชี่ ย วชาญทางการตลาด
การเงิ น และแบบจํ า ลองสมการโครงสร า ง
แบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวน คือ 1) ขอมูลสวน
บุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา
อาชีพ รายได เปนตน 2) ภาระหนี้ไดแก สถานภาพ
ของการเปนหนี้ ซึ่ง Gathergood (2012) แนะนําให
กลุมตัวอยางเปนผูระบุเอง วิธีการนี้จะทําใหผูตอบ
สามารถตอบไดงา ยขึน้ ไมตอ งบอกยอดภาระหนีส้ นิ ที่
ไมตองการเปดเผย และตัวเลขภาระหนี้ของผูบริโภค
แตละคนมีคุณคาหรือความรับผิดชอบที่ไมเทาเทียม
กัน หนี้สินหนึ่งแสนบาทของพนักงานชั้นผูนอยอาจ
เป นภาระหนี้ที่ กระทบกระเทือนต อการดํารงชีวิต
กวาหนี้สินหาลานบาทของประธานบริษัทมากแหลง
ที่มาของหนี้สินระยะเวลาคางชําระความทุกขเรื่อง
ภาระหนี้ ซึง่ เปนตัวบงชีป้ ญ
 หาหนีส้ นิ ไดดมี าก และการ
ถูกฟองรอง3)สิ่งจูงใจทางการตลาดไดแก ผลิตภัณฑ
ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการ
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ตลาด4) ปจจัยอื่นๆ ไดแก อิทธิพลของสังคม การใช บางตัวยังสูงเกินไป
ผลิตภัณฑแสดงอัตตา วินัยทางการเงินและความรูใน
¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
การจัดการการเงิน และ 5) ขอเสนอแนะในการแกไข
ปญหาการเงิน

•

แบบจําลองสมการโครงสรางประกอบดวย
ตั ว แปรแฝงต า ง ๆซึ่ ง ไม ส ามารถวั ด ได โ ดยตรงแต
สามารถประมาณค า ได จ ากตั ว แปรสั ง เกตได ก าร
วิเคราะหองคประกอบและการวิเคราะหเสนทางดวย
สถิติวิเคราะหที่จําเปนโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
เฉพาะทาง การวิจัยนี้ใชโปรแกรม AMOS ซึ่งเปน
เครื่องมือหนึ่งที่นิยมใชในการวิเคราะหแบบจําลอง
สมการโครงสราง (Structuralequation modeling
(SEM) หรือการวิเคราะหโครงสรางความแปรปรวน
รวม (Analysis of covariance structures) หรือ
แบบจํ า ลองเชิ ง สาเหตุ (Causal modeling)
( A r b u c k l e , 2 0 0 5 ) ซึ่ ง เ ป น ก า ร ป ร ะ ม า ณ
ค า พารามิ เ ตอร ข องความสั ม พั น ธ แ ต ล ะคู แ ละ
ทุกสมการถดถอยพรอมกัน และสามารถใชทดสอบ
สมมติฐานและความตรงของแบบจําลองความสัมพันธ
ระหว า งตั ว แปรแฝงต า งๆ การตรวจสอบความ
สอดคลองของแบบจําลองความสัมพันธระหวางสิ่ง
จูงใจทางการตลาดและปญหาหนี้สินดวยขอมูลเชิง
ประจั ก ษ ใช ก ารวิ เ คราะห ป จ จั ย และการวิ เ คราะห
เสนทาง (Bagozzi& Yi, 2012) เพื่อศึกษาขนาด
อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรที่ ศึ ก ษา รวมทั้ ง การปรั บ และ
การตรวจสอบความตรงของแบบจําลอง โดยดัชนี
ที่ ใช ใ นการตรวจสอบความตรง (Goodness-offitindexes) (Bagozzi, 2010) มีดังนี้ คาไคสแควร
( 2) ตองมีคา P-value นอยกวา 0.05 คา CFI และ
NNFI มากกวาหรือเทากับ0.95 คา RMSEA นอยกวา
หรือเทากับ 0.06 คา และ SRMR นอยกวาหรือ
เทากับ 0.07 เพราะคา SRMR ทีส่ งู จะกอใหเกิดความ
เสี่ยงในการยอมรับ เมื่อคาสวนเหลือ (Residuals)

•

ÀÒ¾·Õè 2 ความสัมพันธระหวางสิง่ จูงใจทางการ
ตลาดและปญหาหนี้สิน
การวิเคราะหมีการปรับและตรวจสอบความ
ตรงของแบบจําลองสมการโครงสราง โดยเปรียบเทียบ
กั บ ค า มาตรฐานที่ Bagozzi (2010) รายงานไว
(ดังแสดงในตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาคาไคสแควร
สํ า หรั บ การวิ จั ย ที่ มี ข นาดตั ว อย า งที่ ไ ม ใ หญ เ กิ น ไป
หรือเล็กเกินไป คาไคสแควร เทากับ 2.104 คา
องศาอิสระ (d.f.) เทากับ 5 คา P-value เทากับ .835
(มากกวา .05) และคาดัชนีอื่นๆ พบวาผานเกณฑ
ตามกําหนดของมาตรฐาน
μÒÃÒ§·Õè 1 ผลการตรวจสอบความตรงของแบบ
จําลองสมการโครงสราง
2.104

d.f.
5

P-value
.835

CFI
1.000

NNFI
.996

SRMR
.307

RMSEA
.000

ผลการวิ จั ย ยื น ยั น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสิ่ ง
จู ง ใจทางการตลาดและป ญ หาหนี้ สิ น โดยมี ค า
สัมประสิทธิ์สมการถดถอยเทากับ.297ซึ่งไมมากนัก
แตคาP-value เทากับ .000แสดงถึงความนาจะเปน
ที่ตํ่ามากในการปฏิเสธความสัมพันธนี้คาสัมประสิทธิ์
แสดงอํานาจการพยากรณที่มีคาตํ่ามาก (R2=0.078)
แสดงวาสิ่งจูงใจทางการตลาดพยากรณปญหาหนี้สิน
ไดไมดีแสดงเปนนัยวายังมีอยางนอยอีกหนึ่งตัวแปร
ทีส่ ามารถพยากรณปญ
 หาหนีส้ นิ ไดดกี วาเมือ่ พิจารณา
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ตัวแปรอื่นพบวาคาสัมประสิทธิ์สมการถดถอยก็ไมสูง
แสดงถึ ง จุ ด อ อ นของการวิ จั ย นี้ คื อ ตั ว แปรที่ ศึ ก ษา
พยากรณปญ
 หาหนีส้ นิ ไดไมดพี อแตอยางไรก็ดผี ลการ
วิจัยสวนใหญสอดคลองกับทฤษฎี
เมื่อพิจารณาอํานาจการพยากรณของสิ่งจูงใจ
ทางการตลาดเพิ่มเติมพบวามีความสัมพันธกับการใช
ผลิตภัณฑแสดงอัตตา (β=.597, P-value=.000,
R2=.355) และวิ นั ย ทางการเงิ น ( β =-.574,
P-value=.000, R2=.329) มากกวานอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาอิทธิพลทางออมของสิ่งจูงใจทางการตลาด
ผลการวิจัยไมสนับสนุนอิทธิพลของสิ่งจูงใจทางการ
ตลาดทีส่ ง ผานตัวแปรแฝงภายในตัวอืน่ ไปยังปญหาหนี้
สินการวิจัยครั้งนี้เพียงสนับสนุนอิทธิพลทางตรงของ
สิ่งจูงใจทางการตลาดแตอยางไรก็ดีคาสัมประสิทธิ์
สมการถดถอยแสดงใหเห็นวาสิ่งจูงใจทางการตลาดมี
อิทธิพลตอปญหาหนี้สินมากกวาตัวแปรอื่น

53

(=-.206, P-value=.006) แสดงวาการใชผลิตภัณฑ
เพื่ อ แสดงอั ต ตาบุ ค ลิ ภ าพหรื อ ภาพลั ก ษณ มี ค วาม
สัมพันธในเชิงลบกับปญหาหนี้สินหรือไมกอใหเกิด
ปญหาหนีส้ นิ ยกเวนความสัมพันธของการใชผลิตภัณฑ
เพื่อแสดงอัตตากับปญหาหนี้สิน ซึ่งงานวิจัยที่ผานมา
กลาววาผูท อี่ าจใชผลิตภัณฑราคาแพงตราทีม่ ชี อื่ เสียง
หรือสิง่ ทีแ่ สดงตัวตนเชนการทองเทีย่ วการเปนสมาชิก
สมาคมซึง่ ทําใหเกิดการใชจา ยเกินความจําเปนผลการ
วิ จั ย แสดงความสั ม พั น ธ ใ นเชิ ง ลบระหว า งการใช
ผลิตภัณฑเพื่อแสดงอัตตากับปญหาหนี้สิน

เมื่อวิเคราะหสมการถดถอยเพื่อศึกษาความ
สัมพันธระหวางปญหาหนี้สินกับลักษณะเฉพาะของ
กลุม ตัวอยางไดแกเพศอายุสถานภาพสมรสการศึกษา
อาชีพรายไดและจํานวนผูท ตี่ อ งดูแลใหความชวยเหลือ
ทางการเงินพบวาจํานวนผูที่ตองดูแลใหความชวย
เหลือทางการเงินเปนตัวแปรเดียวทีส่ ง ผลตอปญหาหนี้
โดยสรุปขอมูลเชิงประจักษแสดงใหเห็นวา สินอยางมีนัยสําคัญ
ตัวแปรที่ศึกษามีอิทธิพลตอปญหาหนี้สินทั้งทางบวก • ¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂÊÃØ»¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ áÅÐ¢éÍàÊ¹Íá¹Ð •
และลบตามทฤษฎีไดแกสงิ่ จูงใจทางการตลาดสงผลให
แบบจําลองสมการโครงสรางปญหาหนี้สินไม
ผูบริโภคใชผลิตภัณฑเพื่อแสดงอัตตา (β=.597, P- สามารถยืนยันความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญของทุก
value=.000) การใชผลิตภัณฑเพื่อแสดงอัตตาสงผล ตัวแปรแฝงผลการวิจยั สนับสนุนความสัมพันธเชิงบวก
ใหผูบริโภคขาดวินัยทางการเงิน (β=-.155, P-val- ระหวางสิ่งจูงใจทางการตลาดกับปญหาหนี้สินและ
ue=.012) สิ่งจูงใจทางการตลาดสงผลใหผูบริโภค การใชผลิตภัณฑแสดงอัตตาความรูในการจัดการการ
ขาดวินัยทางการเงิน (β=-.574, P-value=.000) เงินกับปญหาหนี้สินและความสัมพันธเชิงลบระหวาง
สิง่ จูงใจทางการตลาดสามารถกระตุน จูงใจใหผบู ริโภค สิ่ ง จู ง ใจทางการตลาดกั บ วิ นั ย ทางการเงิ น แต ไ ม
ขาดวินยั ทางการเงินมีพฤติกรรมการซือ้ ทีไ่ มจาํ เปนซือ้ สนั บ สนุ น การขาดวิ นั ย ทางการเงิ น กั บ ป ญ หาหนี้ สิ
เมื่อมีเงินไมเพียงพอหรือไมเหมาะสมกับรายไดซึ่ง นทั้ ง ๆที่ วิ นั ย ทางการเงิ น เป น ประเด็ น ที่ ง านวิ จั ย
เปนตนเหตุของการเปนหนี้ และการขาดความรูใ นการ ของGathergood (2012) และGathergood and
จัดการการเงินสงผลใหเกิดปญหาหนี้สิน (β=-.133, Weber (2014) ใหความสําคัญมากซึ่งจะตองมีการ
P-value=.023) ผลการวิจัยแสดงผลที่แตกตางจาก ศึกษาเพิ่มเติมตอไป
งานวิจัยอื่นในสมมติฐานที่4 “การใชผลิตภัณฑเพื่อ
หลักฐานความสัมพันธเชิงบวกระหวางสิง่ จูงใจ
แสดงอัตตาสงผลใหเกิดปญหาหนี้สิน”เนื่องจากคา
สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ส ม ก า ร ถ ด ถ อ ย เ ป น ค า ล บ ทางการตลาดกับการใชผลิตภัณฑแสดงอัตตามีเปน

53
Book (KAB 10).indb 53

6/19/2015 1:21:19 PM

54 ÇÒÃÊÒÃà¡ÉμÃÈÒÊμÃ¸ØÃ¡Ô¨»ÃÐÂØ¡μ
จํ า นวนมากส ว นใหญ จ ะเกี่ ย วข อ งกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ
ตราและความหมายหรื อ คุ ณ ค า ในชี วิ ต ผู บ ริ โ ภค
(Barnham, 2014; Erdoğmuş&Büdeyri-Turan,
2012; Torelli, Özsomer, Carvalho, Keh, &
Maehle, 2012) แตการเชื่อมโยงระหวางสิ่งจูงใจ
ทางการตลาดกั บ ป ญ หาหนี้ สิ น ส ว นใหญ จ ะพบใน
ผลิตภัณฑทางการเงินเชนการตลาดของบัตรเครดิต
(Blankson et al., 2012) สินเชื่อสําหรับผูมีรายได
นอย (Knowledge@Wharton, 2011) หรือการกูใ หม
เพื่อนําไปชําระหนี้เกา (Bolton et al., 2011) ซึ่งการ
ตลาดผลิตภัณฑทางการเงินสองวิธีหลังบางครั้งไมได
ทําใหปญ
 หาหนีส้ นิ ลดลงแตอาจสรางปญหาหนีซ้ าํ้ ซอน
หรือมีเงื่อนไขที่ผูบริโภคไมไดประโยชนเต็มที่

ผลการวิ จั ย สนั บ สนุ น อิ ท ธิ พ ลของการใช
ผลิตภัณฑแสดงอัตตากับวินยั ทางการเงินSivanathan
and Pettit (2010) รายงานวาผูบริโภคมีปญหาหนี้
สินที่เกิดขึ้นจากการใชผลิตภัณฑราคาแพงเกินฐานะ
เพราะผลิตภัณฑและตราสามารถสื่อสารสงเสริมหรือ
ซอมแซมตัวตนบุคลิกภาพหรือภาพลักษณตามที่ผู
บริ โ ภคต อ งการสามารถแสดงฐานะและสร า งการ
ยอมรับของสังคมพฤติกรรมการใชจา ยเกินฐานะถือวา
ขาดวินยั ทางการเงินแตการวิจยั นีพ้ บความสัมพันธเชิง
ลบระหวางการใชผลิตภัณฑแสดงอัตตากับปญหาหนี้
สินซึ่งอาจแสดงเปนนัยวาอาจมีตัวแปรอื่นเกี่ยวของ
เช น ถ า ผู บ ริ โ ภคมี ฐ านะทางการเงิ น ดี ส ามารถใช
ผลิตภัณฑราคาแพงไดไมจําเปนตองกอใหเกิดปญหา
หนี้สินหรือขึ้นอยูกับระดับวัตถุนิยมในตัวผูบริโภค
เพราะDonnelly et al. (2013) รายงานวาวัตถุนิยม
มีความสัมพันธกบั การเสพติดการซือ้ และการขาดวินยั
ทางการเงิ น ซึ่ ง นํ า ไปสู ก ารบริ โ ภคมากเกิ น ไปและ
ปญหาหนี้สิน

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับวินัยทางการเงินสวน
ใหญจะเชื่อมโยงกับวัตถุนิยมซึ่งเปนสิ่งกระตุนจาก
ภายในตัวผูบริโภคผูที่เปนวัตถุนิยมจะชื่นชอบการซื้อ
มีแนวโนมซื้อโดยไมวางแผนควบคุมตัวเองไดยาก
(Kilbourne et al., 2005) เสพติดการซื้อและมีความ
ออนไหวตอสิง่ กระตุน ทางการตลาดเชนราคาทําใหซอื้
การวิจยั ครัง้ นีย้ นื ยันวาสิง่ จูงใจทางการตลาด
มากขึ้น (Tatzel, 2002) ผลการวิจัยชวยขยายองค
มีอิทธิพลตอปญหาหนี้สินเนื่องจากปญหาหนี้สินเปน
ความรู ใ นทิ ศ ทางตรงกั น ข า มคื อ สิ่ ง กระตุ น จาก
ปญหาสังคมที่สรางความทุกขกายใจทั้งระยะสั้นและ
ภายนอก (สิ่งจูงใจทางการตลาด) ทําใหผูบริโภคขาด
ระยะยาวแก บุ ค คลและอาจส ง ผลรุ น แรงต อ ความ
วินัยทางการเงิน
มั่นคงของระบบเศรษฐกิจของประเทศคณะผูวิจัยให
ผลการวิจยั ไมสนับสนุนวาอิทธิพลของสังคม ขอเสนอแนะเพือ่ เปนแนวทางในการปองกันและแกไข
สงผลใหเกิดปญหาหนีส้ นิ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากอิทธิพล
ของสังคมสามารถสงผลตอพฤติกรรมการซือ้ และการ ปญหาและเพื่อเปนแนวทางในการวิจัยที่จะชวยเพิ่ม
เปนหนี้ทั้งในทางบวกและทางลบ Sotiropoulos เติมองคความรูที่เกี่ยวกับปญหาหนี้สิน
และd’Astous (2012, 2013) พบอิทธิพลทางลบของ
¢éÍàÊ¹Íá¹ÐÊíÒËÃÑº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
สังคมที่ทําใหกลุมนักศึกษาใชบัตรเครดิตมากเกินไป
ธุ ร กิ จ ร า นค า และสถาบั น การเงิ น ต อ งเลื อ ก
แตNorvilitisและMacLean (2010) พบอิทธิพลทาง
บวกของพอแมซึ่งสอนทักษะทางการเงินแกลูกทําให กลยุทธการตลาดใหเหมาะสม เพือ่ การมีสว นรวมดูแล
ลดความเสี่ ย งต อ การเป น หนี้ แ ละป ญ หาหนี้ สิ น ปองกัน และแกไขปญหาสังคม ซึ่งสงผลดีตอภาพ
ดังนัน้ ตองมีการศึกษาเพิม่ เติมเพือ่ แยกประเภทสังคม
ลักษณ “ความมีคุณธรรมจริยธรรม”ขององคกร แต
และลักษณะพฤติกรรมที่สงผลตอการเปนหนี้
เนื่องจากธุรกิจมีวัตถุประสงคหลักในการสรางความ

•

•
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เจริญทางเศรษฐกิจใหองคกร และการกระตุนใหเกิด
การบริโภคก็มีสวนชวยใหระบบเศรษฐกิจโดยรวม
มีการขยายตัวสงผลดีตอการกระจายรายไดดังนั้น
การทําการตลาดควรเนนการสรางสรรคคุณภาพชีวิต
มากกวาการสนับสนุนการใชจา ยทีฟ่ มุ เฟอยเกินความ
จําเปน

มีอิทธิพลสูงตอปญหาหนี้สินดังนั้นจึงมีความจําเปนที่
จะต อ งขยายขอบเขตของการวิ จั ย ให ก ว า งขึ้ น เพื่ อ
ทําความเขาใจพฤติกรรมการบริโภคและกลไกทีจ่ ะกอ
ใหเกิดปญหาหนี้สินมีการขยายขอบเขตในการศึกษา
ในตางจังหวัดรวมทัง้ สามารถเพิม่ ความละเอียดลึกซึง้
ดวยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่ประสบปญหาหนี้สิน
ธุรกิจควรเลี่ยงผูบริโภคที่มีความออนไหว อยางหนักเพื่อประกอบการทําความเขาใจพฤติกรรม
งายตอปญหาหนีส้ นิ ควรเสนอทางเลือกทีช่ ว ยลดไมใช เสี่ยงตางๆ
เพิ่ ม ภาระทางเงิ น แก ผู ที่ มี ร ายได น อ ยหรื อ กํ า ลั ง มี
àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§
ปญหาทางการเงินโดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันการเงิน
ภาษาไทย
ควรระมัดระวังผูมีพฤติกรรมสรางหนี้เพิ่มทั้งๆที่ไมมี
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (2556,
ความสามารถในการชําระคืนธุรกิจตองเขาใจฐานะ
1 ธันวาคม 2556). จํานวนประชากรประจําป. สืบคน
ทางการเงินทีแ่ ทจริงของผูบ ริโภคกอนใหวงเงินสินเชือ่
เมื่อ1 พฤษภาคม 2557, from http://stat.bora.
หรือบัตรเครดิตธุรกิจอาจไมตอ งการใหวงเงินมากเกิน dopa.go.th/stat/y_stat56.html
กวาผูบ ริโภคจะชดใชคนื ไดแตอาจขาดขอมูลภาพรวม
เดลินวิ ส. (2555). คาครองชีพพุง ตนตอคนไทย
หนี้สินสวนหนึ่งเนื่องมาจากอุปสรรคในการหาขอมูล
หนี้ทวมหัว ชี้คาแรง 300 สูของแพงไมไหว จี้แกปม
หนี้สินที่เกิดจากสินเชื่อนอกระบบ
พลังงานเบรกตนทุนพุง. สืบคนเมื่อ 4 กุมภาพันธ
ธุ ร กิ จ ควรมี ค วามโปร ง ใสในการให ข อ มู ล 2556, จาก http://www.centrallabthai.com/
ผลิตภัณฑและราคาผูบริโภคควรรับทราบภาระคาใช web/th/main/content.php?page=sub&categ
จายที่แทจริงโดยถาเปนการซื้อที่สรางภาระมากและ ory=61&id=2317
ระยะยาวธุรกิจควรใหความรูพื้นฐานที่จําเปนในการ
ธนาคารแหงประเทศไทย. (2556). ขอมูล
ตั ด สิ น ใจเช น การคํ า นวณดอกเบี้ ย การแจ ง เตื อ น Gross NPLs และ Net NPLs สินเชื่อแกบุคคลที่
พฤติกรรมที่จะกอใหคาธรรมเนียมคาปรับหรือคาใช เกี่ ย วข อ งและค า ปรั บ จํ า แนกตามกลุ ม ประเภท
จายที่สูงเกินความจําเปนหรือความศักยภาพในการ สถาบันการเงิน. สืบคนเมื่อ 4 กุมภาพันธ 2556,
ชําระคืนเพราะผูบ ริโภคอาจไมทราบฐานะทางการเงิน จาก http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/
และศักยภาพที่แทจริงของตนเอง
FinancialInstitutions/Pages/StatNPLsOut¢éÍàÊ¹Íá¹ÐÊíÒËÃÑº¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¤ÃÑé§μèÍä» standing.aspx

•

•

•

การสร า งแบบจํ า ลองสมการโครงสร า ง
ปญหาหนี้สินไมสามารถยืนยันความสัมพันธของทุก
ตัวแปรผลการวิจยั ทัง้ สนับสนุนและขัดแยงกับงานวิจยั
อืน่ ทีส่ าํ คัญยังพบวาอิทธิพลของตัวแปรตางๆคอนขาง
นอยแสดงเปนนัยวาตัวแปรอื่นซึ่งไมไดศึกษาในครั้งนี้

•

ประชาชาติ ธุ ร กิ จ ออนไลน . (2553ก, 11
มกราคม 2553). คดีผบู ริโภคพุง 3.5 แสนคดี ผูบ ริโภค
โดนฟองอวม สินเชื่อบุคคลอันดับ 1 ชี้กลไกบกพรอง
ชาวบานเสียเปรียบ. สืบคนเมื่อ9 สิงหาคม 2553,
จาก http://www.prachachat.net/news_detail.
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The Relationship between Financial Ratio and Expected Rate of
Return in the Stock Exchange of Thailand • •
ชุติมา ศรีสันติเวศน1, ธํารงศักดิ์ เศวตเลข2,3
Chutima Srisantivate1, Thamrongsak Svetalekth2,3

º·¤Ñ´Â‹Í
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทิศทางของความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับ
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังที่นักลงทุนตองการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยทําการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 355 บริษัท ระยะเวลาที่ทําการศึกษา ชวงป พ.ศ. 2550– พ.ศ. 2554
จํานวนขอมูลที่ใชในการวิจัยทั้งสิ้น 1,775 ขอมูล ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 9 ตัวแปร การวิเคราะหขอมูลจะใช
เทคนิคทางสถิตเิ ชิงอนุมานในรูปแบบการวิเคราะหคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธเพียรสนั (Pearson Correlation)
และการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Correlation) ผลการศึกษาพบวา จากการ
วิเคราะหขอ มูลทางสถิตเิ ชิงอนุมาน อัตราสวนกําไรขัน้ ตน, อัตราสวนกําไรสุทธิ, อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวม, อัตราการจายเงินปนผล, อัตราผลตอบแทนจากการใชเงินลงทุน, และอัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน มีความ
สัมพันธกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังในทิศทางตรงกันขาม สวนอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม
และอัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุนมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังในทิศทางเดียวกัน
ความสัมพันธนี้เปนเพียงบางกลุมอุตสาหกรรมเทานั้น
คําสําคัญ: อัตราสวนทางการเงิน อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง

ABSTRACT
The objective of this research is to determine the direction of the relationship between
financial ratios and the expected rate of return on the investment needs of companies listed
on the Stock Exchange of Thailand. The number of samples are 355 listed companies from
2007 – 2011. The total sample size is 1,775. The total variable data are 9 variables. Apart from
data descriptive statistics, Pearson Correlation and Multiple Regression Correlation will be
analysed in terms of statistical techniques.The study found that the relationship between gross
profit margin (GPM), net profit margin (NPM), return on asset (ROA), dividend payout (DP), return
on capital employed (ROCE), earning per share (EPS) have significantly negative relationship
with expected rate of return. Total asset turnover (TAT), price earnings (P/E) have significantly
positive relationship with expected rate of return
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ประเทศไทยสําหรับกลุม อุตสาหกรรมตางๆ เพือ่ ใหนกั
ลงทุนทั่วไปทั้งที่เริ่มลงทุนและลงทุนอยูแลวไดศึกษา
ขอมูลทางการเงินเปนขอมูลที่สําคัญรายการ ขอมูลที่เกี่ยวของกอนการตัดสินใจลงทุนตอไป
หนึ่งที่ผูใชงบการเงินตางใหความสนใจ ซึ่งอัตราสวน
จากขอมูลในอดีตพบวา ในประเทศไทยไดมี
ทางการเงิ น เป น เครื่ อ งมื อ ประเภทหนึ่ ง ที่ ช ว ยให
สามารถประเมินฐานะทางการเงินและความสามารถ การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางอัตราสวน
ในการทํากําไรของธุรกิจไดดกี วาตัวเลขทีแ่ สดงไวในงบ ทางการเงิน และผลตอบแทนของหลักทรัพยไวบาง
การเงิน ซึ่งอัตราสวนทางการเงินนี้เปนขอมูลพื้นฐาน แลวแตสว นใหญเปนการศึกษาทีจ่ าํ กัดอยูเ ฉพาะในมุม
ทีน่ กั ลงทุนนิยมนํามาใชในการการประเมินมูลคาหลัก มองดานราคาหลักทรัพยและอัตราผลตอบแทนทีเ่ กิด
ทรัพย ใชในการกําหนดตัวแปรภายในองคกรทีก่ ระทบ ขึ้ น จริ ง ของหลั ก ทรั พ ย ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก
ต อ ความเสี่ ย งจากระบบของหลั ก ทรั พ ย และใช ทรัพยแหงประเทศไทยเทานั้น ผูศึกษาจึงสนใจที่จะ
คาดการณ โ อกาสที่ จ ะเกิ ด ป ญ หาทางการเงิ น ของ ศึกษาเกีย่ วกับความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการ
กิจการ ตลอดจนเปนขอมูลที่นักลงทุนสามารถนํามา เงิน และอัตราผลตอบแทนทีน่ กั ลงทุนคาดหวังสําหรับ
ใช ใ นการประกอบการตั ด สิ น ใจเพื่ อ ให ส ามารถ บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
วิเคราะหภาพรวมของบริษัทไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น ประเทศไทย ดังนั้นจากเหตุผลขางตนทําใหผูวิจัยมี
นอกจากนีก้ ารวิเคราะหงบการเงินเปนปจจัยหนึง่ ของ ความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางเรื่องดัง
การวิเคราะหปจ จัยพืน้ ฐานทีเ่ ปนตัวกําหนดราคาของ กลาว เพื่อสามารถคาดคะเนแนวโนมตัวแปรดังกลาว
หลักทรัพย เพื่อใชพิจารณากอนการตัดสินใจลงทุน ไดวามีความสอดคลองกันหรือไม เพื่อใชสําหรับการ
และใชในการอธิบายแนวโนมในการบริหารงานของ คาดการณกอนการลงทุนในอนาคต และเพื่อเปน
บริษัทวาเปนไปในทิศทางใดในอนาคต ทําใหทราบ ขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนทีจ่ ะทําใหการตัดสิน
ใจถูกตองมากยิ่งขึ้น
ขอมูลผลการดําเนินงานในอดีตของบริษัท

º·¹íÒ • •

อัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนตองการก็เปน
สิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง เช น เดี ย วกั บ อั ต ราส ว น
ทางการเงิน ซึ่งนักลงทุนสวนใหญตองการที่จะทราบ
ว า การลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย แ ต ล ะตั ว จะได รั บ ผล
ตอบแทนประมาณเทาไหร ณ เวลานัน้ ๆ เพือ่ ใชในการ
วิเคราะหการลงทุนวามีความเหมาะสม และมีความ
สอดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการลงทุ น หรื อ ไม
อันเปนการชวยใหนักลงทุนตัดสินใจลงทุนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีงานวิจัยในประเทศไทยที่
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของอัตราผลตอบแทน
และความเสี่ยงตามแบบจําลอง CAPM ในหลักทรัพย
และศึกษาอัตราผลตอบแทนเพือ่ ใชในการอธิบายราคา
หลักทรัพย ดังนัน้ ผูศ กึ ษาจึงอยากศึกษาขอมูลดังกลาว
สําหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

• ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì •

เพื่อศึกษาทิศทางของความสัมพันธระหวาง
อัตราสวนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนทีค่ าดหวัง
ที่ นั ก ลงทุ น ต อ งการของบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

• »ÃÐâÂª¹ì·Õèä´éÃÑº •
สําหรับการศึกษาในครัง้ นี้ ผูว จิ ยั คาดหวังวาผล
จากการวิจัยที่ไดรับดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชน
ตางๆ ดังตอไปนี้
1. เพื่อใหผลการศึกษานี้เปนสวนหนึ่งที่นัก
ลงทุนสามารถนํามาใชอา งอิงในการตัดสินใจลงทุนใน
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และทําใหนักลงทุนที่ใชขอมูลจากงบการเงินในการ
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วิ เ คราะห ห ลั ก ทรั พ ย สามารถนํ า ผลการวิ จั ย มา ตอบแทนตอสวนของผูถ อื หุน ในการอธิบายราคาหลัก
ทรั พ ย โดยกลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ศึ ก ษา คื อ กลุ ม
ประยุกตกับงบการเงินเพื่อใหไดผลที่ชัดเจนขึ้น
2. ผลการศึกษาที่ไดจะเปนประโยชนตอการ อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคของบริษทั จด
พัฒนาตลาดทุนไทยในสวนของการสงเสริมและพัฒนา ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชวงเวลา
ความรูความเขาใจดานการลงทุนแกผูลงทุน ซึ่งนัก ที่ใชศึกษาระหวางป พ.ศ. 2549 –2551 จํานวน 20
ลงทุนรายยอยสวนใหญจะตัดสินใจลงทุนโดยใชขอ มูล บริษัท สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
เชิงคุณภาพ เชน ขาวสารตางๆมากกวาใชขอมูลเชิง การวิ เ คราะห ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ และการ
วิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบวาอัตรา
ปริมาณ
ผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจาก
á¹Ç¤Ô´·ÄÉ®Õ
สินทรัพย และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
1. ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ อั ต ราส ว นทางการเงิ น มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญ
(Financial Ratio Analysis)การวิเคราะหเปรียบเทียบ ทางสถิติ
ผลการดําเนินงานของกิจการในอดีต (time-series
2. Abadi, Fathi and Alikhani (2012) ได
analysis) เป น การวิ เ คราะห เ พื่ อ ประเมิ น ความ ศึกษาเรือ่ งการวิเคราะหผลกระทบของตัวแปรทางการ
กาวหนาและความถดถอยของกิจการในระยะเวลาที่ เงินที่มีตอราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนใน
ผานมา ซึ่งการวิเคราะหเปรียบเทียบจะชวยในการ ตลาดหลักทรัพย Tehren งานวิจัยนี้เก็บรวบรวม
ประมาณการผลการดําเนินงานของกิจการในอนาคต ขอมูลในชวงป ค.ศ. 2005 – ค.ศ. 2009 เปนระยะ
หากการประมาณการอางอิงเฉพาะคาเฉลี่ยในอดีต เวลา 5 ป ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก อัตราผล
ของกิจการเพียงอยางเดียว โดยละเลยการพิจารณา ตอบแทนจากการลงทุน (ROI) อัตราสวนกําไรขั้นตน
ถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่ผานมา อาจทําใหการ (GPM) และ ยอดขาย (Sale) แลวทําการวิเคราะห
ประมาณการผิดพลาด และในการวิเคราะหเปรียบ หาความสัมพันธโดยใชสมการถดถอยเชิงพหุ ผลการ
เทียบผลการดําเนินงานของกิจการในอดีตก็ควรนําไป ศึกษาพบวา ตัวแปรทางการเงินที่มีความสัมพันธกับ
เปรียบเทียบกับคาอัตราสวนแนวโนมของธุรกิจและ ราคาหลักทรัพยที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ
เศรษฐกิจในชวงระยะเวลาเดียวกันดวย
ไดแก อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และยอดขาย
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับแบบจําลองการกําหนด
3. An, Bhojraj and Ng (2010) ไดศึกษาเรื่อง
ราคาสินทรัพยประเภททุน (The Capital Asset ตราสารอนุพันธกับผลตอบแทนในอนาคต โดยเก็บ
Pricing Model: CAPM)เพื่ออธิบายถึงการประเมิน รวบรวมขอมูลระยะเวลา 4 ปการวิเคราะหขอมูลใช
อัตราผลตอบแทนหรือราคาหลักทรัพยและกลุมหลัก สมการถดถอยเชิงพหุในการหาความสัมพันธ ผลการ
ทรั พ ย ใ นตลาดทุ น และเป น เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ใ นการ ศึกษาพบวาการรับรองของบริษัทกับการใชบัญชีที่
วิเคราะหผลตอบแทนขั้นตํ่าที่นักลงทุนคาดหวัง
หลากหลายไมสามารถอธิบายความสัมพันธกับผล
ตอบแทนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§

•

•

•

•

1. สุทธิเพ็ญ ดีสวัสดิ์ (2553) ไดศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ
อั ต ราผลตอบแทนจากสิ น ทรั พ ย และอั ต ราผล
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• ÇÔ¸Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •

• μÑÇá»Ã·Õè·íÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาประกอบดวย กลุม
บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554 รวม
ระยะเวลา 5 ป จํานวนทั้งสิ้น 398 บริษัท ซึ่งผูวิจัยได
ทําการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ไดแก กลุมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร กลุมเทคโนโลยี กลุมทรัพยากร
กลุมบริการ กลุมสินคาอุปโภคบริโภค กลุมสินคา
อุตสาหกรรม และกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง
โดยยกเวนกลุมบริษัทที่อยูระหวางฟนฟูดําเนินงาน
กลุมธุรกิจการเงิน กลุมกองทุนและบริษัทที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุดไมใชวนั ที่ 31 ธันวาคม มีทงั้ หมด
จํานวน 355 บริษัท รวมทั้งสิ้น 1,775 ขอมูล ปรากฏ
ตามตารางที่ 1
ขอมูล
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μÒÃÒ§·Õè 1 จํานวนตัวอยางทีใ่ ชในการวิเคราะห

¡ÅØ‹ÁÍØμÊÒË¡ÃÃÁ

¨íÒ¹Ç¹μÑÇÍÂ‹Ò§ (ºÃÔÉÑ·)

ÊÑ´Ê‹Ç¹ (ÃŒÍÂÅÐ)

¡ÅØ‹Áà¡ÉμÃáÅÐÍØμÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒÃ (¡ÅØ‹Á 1)

38

10.64

¡ÅØ‹Áà·¤â¹âÅÂÕ (¡ÅØ‹Á 2)

36

10.08

¡ÅØ‹Á·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã (¡ÅØ‹Á 3)

26

7.28

¡ÅØ‹ÁºÃÔ¡ÒÃ (¡ÅØ‹Á 4)

81

22.69

¡ÅØ‹ÁÊÔ¹¤ŒÒÍØ»âÀ¤ºÃÔâÀ¤ (¡ÅØ‹Á 5)

33

9.24

¡ÅØ‹ÁÊÔ¹¤ŒÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁ (¡ÅØ‹Á 6)

67

18.77

¡ÅØ‹ÁÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾ÂáÅÐ¡‹ÍÊÃŒÒ§ (¡ÅØ‹Á 7)

74

21.30

ÃÇÁ·Ø¡¡ÅØ‹ÁÍØμÊÒË¡ÃÃÁ

355

100.00

กําหนดใหตัวแปรอิสระ ไดแก อัตราสวนกําไร
ขั้นตน GPM (กําไรขั้นตน/ขายสุทธิ), อัตราสวนกําไร
สุทธิ NPM (กําไรสุทธิ/ขายสุทธิ), อัตราผลตอบแทน
ตอสินทรัพย ROA (กําไรสุทธิ/สินทรัพยรวมถัวเฉลีย่ ),
อั ต ร า ก า ร ห มุ น เวี ย น ข อ ง สิ น ท รั พ ย ร ว ม TAT
(ขายสุทธิ/สินทรัพยรวมถัวเฉลีย่ ), อัตราหนีส้ นิ ตอสวน
ของผูถ อื หุน D/E (หนีส้ นิ รวม/สวนของผูถ อื หุน ),อัตรา
การจายเงินปนผล DP (เงินปนผล/กําไรสุทธิ), อัตรา
ผลตอบแทนจากการใชเงินลงทุนROCE (กําไรจากการ
ดํ า เนิ น งาน/สิ น ทรั พ ย ร วม-หนี้ สิ น หมุ น เวี ย น),
อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุนP/E (ราคาตลาด
ของหุนสามัญ/กําไรตอหุน) และอัตราสวนกําไรสุทธิ
ต อ หุ น EPS (กํ า ไรสุ ท ธิ / จํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ อ อก
จําหนาย) โดยอัตราสวนทางการเงินแตละตัวคํานวณ
ได จ ากงบการเงิ น ของบริ ษั ท สํ า หรั บ ตั ว แปรตาม
ประกอบดวยอัตราผลตอบแทนทีค่ าดหวังคํานวณจาก
ทฤษฎี แ บบจํ า ลองการกํ า หนดราคาหลั ก ทรั พ ย
ประเภททุน (The Capital Asset Pricing Model:
CAPM) [E(ri) = rf + [E(rM) - rf] βi]

• ÇÔ¸Õ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •
1. เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทุติย
ภูมิ ซึ่งรวบรวมไดจากแบบแสดงรายงานประจําป
56-1 จากฐานขอมูลตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(SETSMART) ในสวนของงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบกําไรขาดทุนของบริษัท รวมทั้งจากฐานขอมูล
ของ eFinSmartCloudใชในการคํานวณหาอัตราสว
นทางการเงิน และจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ รวม
ทัง้ สือ่ ขอมูลอิเล็กทรอนิกสทเี่ กีย่ วของใชในการคํานวณ
หาอัตราผลตอบแทนทีค่ าดหวัง ในชวงระยะเวลา 5 ป
(พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554) (จิรัตน สังขแกว: 2542)
2. การวิเคราะหคาสถิติเชิงพรรณนา เปนการ
วิเคราะหขอมูลในรูปของคาสถิติเบื้องตนเกี่ยวกับ
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สมมติฐานที่ 8 : อัตราสวนราคาตลาดตอ
ตัวแปรที่เก็บรวบรวมไดโดยนําเสนอในมุมมองตางๆ
เพื่อแสดงใหเห็นถึงภาพรวมทั่วไปของขอมูล ผูวิจัยใช กําไรตอหุนของกลุมอุตสาหกรรมมีความสัมพันธกับ
คาสถิติ ไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อั ต ราผลตอบแทนที่ ค าดหวั ง ของบริ ษั ท ในทิ ศ ทาง
3. การทดสอบสมมติฐาน และการใชคาสถิติ เดียวกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 9 : อัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน
สมมติฐานที่ 1 : อัตราสวนกําไรขั้นตนของ ของกลุ ม อุ ต สาหกรรมมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ อั ต ราผล
กลุม อุตสาหกรรมมีความสัมพันธกบั อัตราผลตอบแทน ตอบแทนที่คาดหวังของบริษัทในทิศทางเดียวกันที่
ที่คาดหวังของบริษัทในทิศทางเดียวกันที่ระดับนัย ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
สําหรับสมมติฐานขางตน ในกรณีหาความ
สําคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2 : อั ต ราส ว นกํ า ไรสุ ท ธิ ข อง สัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวผูวิจัยใชวิธีการหาคา
กลุม อุตสาหกรรมมีความสัมพันธกบั อัตราผลตอบแทน สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ แ บบเพี ย ร สั น (Pearson
ที่คาดหวังของบริษัทในทิศทางเดียวกันที่ระดับนัย Correlation Coefficient) (ยุทธ ไกยวรรณ: 2553)
และใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple
สําคัญทางสถิติ
Regression Analysis) ในการทดสอบความสามารถ
สมมติฐานที่ 3 : อั ต ราผลตอบแทนต อ ของอั ต ราส ว นทางการเงิ น (ตั ว แปรอิ ส ระ)ในการ
สินทรัพยรวมของกลุม อุตสาหกรรมมีความสัมพันธกบั อธิบายอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (ตัวแปรตาม) ใน
อั ต ราผลตอบแทนที่ ค าดหวั ง ของบริ ษั ท ในทิ ศ ทาง แตละกลุม อุตสาหกรรมเพือ่ สรางแบบจําลองทีเ่ หมาะ
เดียวกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
สม โดยใชวิธี Enterคือการวิเคราะหความสัมพันธขอ
สมมติฐานที่ 4 : อั ต ราการหมุ น เวี ย นของ งตัวแบบโดยการพิจารณาตัวแปรวาตัวไหนมีความ
สินทรัพยรวมของกลุม อุตสาหกรรมมีความสัมพันธกบั สัมพันธกับตัวแปรตามบางแลวนํามาสรางตัวแบบ
อั ต ราผลตอบแทนที่ ค าดหวั ง ของบริ ษั ท ในทิ ศ ทาง ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ แต ล ะกลุ ม อุ ต สาหกรรม
(กัลยา วานิชยบัญชา:2546) สามารถแสดงในรูป
เดียวกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 5 : อัตราหนี้สินตอสวนของผู ของสมการถดถอยไดดังนี้
ในการวิเคราะหขอมูล

ถือหุนของกลุมอุตสาหกรรมมีความสัมพันธกับอัตรา E(rit) = β0 + β1GPMit + β2NPMit + β3ROAit +
ผลตอบแทนทีค่ าดหวังของบริษทั ในทิศทางเดียวกันที่ β 4TAT it + β 5D/E it + β 6DP it + β 7ROCE it +
β8P/Eit + β9EPSit + e
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 6 : อัตราการจายเงินปนผลของ
กลุม อุตสาหกรรมมีความสัมพันธกบั อัตราผลตอบแทน
ที่คาดหวังของบริษัทในทิศทางเดียวกันที่ระดับนัย
สําคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 7 : อัตราผลตอบแทนจากการ
ใชเงินลงทุนของกลุมอุตสาหกรรมมีความสัมพันธกับ
อั ต ราผลตอบแทนที่ ค าดหวั ง ของบริ ษั ท ในทิ ศ ทาง
เดียวกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
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• ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÇÔ¨ÒÃ³ì •
ผลการศึกษา
การวิเคราะหคาสถิติเชิงพรรณนา
μÒÃÒ§·Õè 2 : สถิติเชิงพรรณนา แบงตามกลุมอุตสาหกรรม

จากตารางที่ 2 เมื่อวิเคราะหคาสถิติเบื้องตน
พบวา คาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนจากการใชเงิน
ลงทุน มีทั้งคาที่เปนบวกและคาที่เปนลบ แสดงวา
บริษทั สวนใหญมผี ลการดําเนินงานเปลีย่ นแปลงทัง้ สูง
ขึ้นและตํ่าลงในแตละป ความสามารถในการบริหาร
งานเพื่อสรางกําไรที่สงผลโดยตรงกับสวนของผูถือ
หุนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆ เนื่องจากมีปจจัย
ต า งๆที่ ส ง ผลกระทบต อ สภาวการณ ก ารลงทุ น ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชน สภาพ

เศรษฐกิจของสหรัฐทีม่ ผี ลกระทบตอตลาดทุน
โลก เปนตน สวนคาเฉลีย่ ของอัตราผลตอบแทนทีค่ าด
หวัง, อัตรากําไรขั้นตน,อัตรากําไรสุทธิ, อัตราผล
ตอบแทนต อ สิ น ทรั พ ย , อั ต ราการหมุ น เวี ย นของ
สินทรัพยรวม, อัตราหนีส้ นิ ตอสวนของผูถ อื หุน , อัตรา
การจายเงินปนผล, อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอ
หุน และอัตราสวนกําไรสุทธิตอ หุน มีคา เปนบวก แสดง
ว า บริ ษั ท โดยส ว นใหญ มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง การนํ า สิ น ทรั พ ย ที่ มี อ ยู ใ น
บริษัทมาใชใหเกิดประโยชน การควบคุมตนทุนให
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ลดตํ่าลง กําไรที่บริษัทไดรับจะสูงขึ้น สงผลตอราคา บริษัทจะมีผลการดําเนินงานที่ชะลอตัวลง ซึ่งถาเปน
ตลาดของหลั ก ทรั พ ย นั้ น เพิ่ ม ขึ้ น ด ว ย จึ ง ทํ า ให ผ ล เชนนี้ อาจถือเปนเรื่องที่ดีสําหรับนักลงทุน เนื่องจาก
ตอบแทนที่นักลงทุนตองการมีความคาดหวังจากการ เปนการเพิ่มความมั่นใจใหแกนักลงทุน
ลงทุนหลักทรัพยนั้นสูงขึ้น ถึงแมวาระยะหลังบาง

• ¼Å¡ÒÃ·´ÊÍºÊÁÁμÔ°Ò¹ •
1. การทดสอบคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธเพียร
สัน (Pearson Correlation)
μÒÃÒ§·Õè 3 : ตารางสรุปความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระแตละตัวกับตัวแปรตาม โดยใชการ
วิเคราะหทางสถิติวิธี Pearson Correlation

** แสดงวาคาของตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ
โดยที่ × แสดงวาคาของตัวแปรอิสระ
กับตัวแปรตามที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01
ไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานทั้ง
+ แสดงว า ค า ของตั ว แปรอิ ส ระมี ค วาม
9 ขอมีดังนี้
สัมพันธกับตัวแปรตามในทิศทางเดียวกัน

1. ความสัมพันธระหวางอัตราสวนกําไรขั้น
- แสดงวาคาของตัวแปรอิสระมีความ
ต น กั บ อั ต ราผลตอบแทนที่ ค าดหวั ง ของบริ ษั ท
สัมพันธกับตัวแปรตามในทิศทางตรงกันขาม
จดทะเบียนฯ
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จากการวิเคราะหความสัมพันธโดยคาสถิติ
Pearson Correlation พบวา กลุม สินคาอุตสาหกรรม
อั ต ราส ว นกํ า ไรขั้ น ต น มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ อั ต ราผล
ตอบแทนที่ ค าดหวั ง ในทิ ศ ทางตรงข า มที่ ร ะดั บ นั ย
สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ดั ง นั้ น กลุ ม อุ ต สาหกรรมดั ง กล า ว
จึ ง ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านที่ 1 ส ว นกลุ ม เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร กลุมเทคโนโลยี กลุมทรัพยากร
กลุ ม บริ ก าร กลุ ม สิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภค และกลุ ม
อสังหาริมทรัพยและกอสราง อัตราสวนกําไรขั้นตน
ไมมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ดั ง นั้ น จึ ง ยอมรั บ
สมมติฐานที่ 1
2. ความสัมพันธระหวางอัตราสวนกําไรสุทธิกับกับ
อั ต ราผลตอบแทนที่ ค าดหวั ง ของบริ ษั ท จดทะ
เบียนฯ
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ดังนั้นกลุมอุตสาหกรรมดังกลาวจึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ 3 สวนกลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุม
ทรัพยากร กลุม บริการ กลุม สินคาอุปโภคบริโภค และ
กลุ ม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย แ ละก อ สร า ง อั ต ราส ว นผล
ตอบแทนตอสินทรัพยรวมไมมีความสัมพันธกับอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวังที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ดัง
นั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3
4. ความสัมพันธระหวางอัตราการหมุนเวียน
ของสินทรัพยรวมกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
ของบริษัทจดทะเบียนฯ
จากการวิเคราะหความสัมพันธโดยคาสถิติ
Pearson Correlation พบวา กลุมบริการ อัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพยรวมมีความสัมพันธกับอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวังในทิศทางเดียวกันที่ระดับนัย
สําคัญทางสถิติ ดังนั้น กลุมอุตสาหกรรมดังกลาวจึง
ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านที่ 4 ส ว นกลุ ม เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร กลุมเทคโนโลยี กลุมทรัพยากร
กลุมสินคาอุปโภคบริโภค กลุมสินคาอุตสาหกรรม
และกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง อัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพยรวมไมมคี วามสัมพันธกบั อัตรา
ผลตอบแทนที่ ค าดหวั ง ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 4

จากการวิเคราะหความสัมพันธโดยคาสถิติ
Pearson Correlation พบวา กลุม สินคาอุตสาหกรรม
อัตรากําไรสุทธิมคี วามสัมพันธกบั อัตราผลตอบแทนที่
คาดหวังในทิศทางตรงขามที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ดังนั้นกลุมอุตสาหกรรมดังกลาวจึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ 2 สวนกลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุม
เทคโนโลยี กลุมทรัพยากร กลุมบริการ กลุมสินคา
อุปโภคบริโภค และกลุม อสังหาริมทรัพยและกอสราง 5. ความสัมพันธระหวางอัตราสวนหนี้สินของผูถือ
อัต ราส วนกํ าไรสุ ท ธิ ไ มมี ความสัมพั นธกั บ อั ตราผล หุน กับอัตราผลตอบแทนทีค่ าดหวังของบริษทั จดทะ
ตอบแทนที่คาดหวังที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น เบียนฯ
จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2
จากการวิเคราะหความสัมพันธโดยคาสถิติ
3. ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งอั ต ราผลตอบแทนต อ Pearson Correlation พบวา ทุกกลุมอุตสาหกรรม
สินทรัพยกบั อัตราผลตอบแทนทีค่ าดหวังของบริษทั อั ต ราส ว นหนี้ สิ น ต อ ส ว นของผู ถื อ หุ น ไม มี ค วาม
จดทะเบียนฯ
สัมพันธกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังที่ระดับนัย
จากการวิเคราะหความสัมพันธโดยคาสถิติ สําคัญทางสถิติ ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5
Pearson Correlation พบวา กลุมเทคโนโลยีและ 6. ความสัมพันธระหวางอัตราการจายเงินปนผลกับ
กลุ ม สิ น ค า อุ ต สาหกรรม อั ต ราผลตอบแทนต อ อัตราผลตอบแทนทีค่ าดหวังของบริษทั จดทะเบียนฯ
สินทรัพยมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนที่คาด
จากการวิเคราะหความสัมพันธโดยคาสถิติ
หวังในทิศทางตรงกันขามที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
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Pearson Correlation พบวา กลุม สินคาอุตสาหกรรม
อัตราการจายเงินปนผลมีความสัมพันธกับอัตราผล
ตอบแทนที่ ค าดหวั ง ในทิ ศ ทางตรงข า มที่ ร ะดั บ นั ย
สําคัญทางสถิติ ดังนั้นกลุมอุตสาหกรรมดังกลาว
จึ ง ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านที่ 6 ส ว นกลุ ม เกษตรและ
อุตสาหกรรม กลุมเทคโนโลยี กลุมทรัพยากร กลุม
บริ ก าร กลุ ม สิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภค และกลุ ม
อสังหาริมทรัพยและกอสราง อัตราการจายเงินปนผล
ไมมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ดั ง นั้ น จึ ง ยอมรั บ
สมมติฐานที่ 6

อุตสาหกรรมดังกลาวจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 8 สวน
กลุมเทคโนโลยี กลุมทรัพยากร กลุมบริการ กลุม
สินคาอุปโภคบริโภค กลุมสินคาอุตสาหกรรม และ
กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง อัตราสวนราคา
ตลาดตอกําไรตอหุนไมมีความสัมพันธกับอัตราผล
ตอบแทนที่ ค าดหวั ง ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 8
9. ความสัมพันธระหวางอัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน
กับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของบริษัทจดทะ
เบียนฯ

จากการวิเคราะหความสัมพันธโดยคาสถิติ
7. ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนจากการ Pearson Correlation พบวา กลุมเกษตรและ
ใชเงินลงทุนกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของ อุตสาหกรรมอาหาร กลุมบริการ และกลุมสินคา
บริษัทจดทะเบียนฯ
อุ ต สาหกรรม อั ต ราส ว นกํ า ไรสุ ท ธิ ต อ หุ น มี ค วาม
จากการวิเคราะหความสัมพันธโดยคาสถิติ สัมพันธกบั อัตราผลตอบแทนทีค่ าดหวังในทิศทางตรง
Pearson Correlation พบวา กลุมเทคโนโลยีและ กั น ข า มที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ดั ง นั้ น กลุ ม
กลุมบริการ อัตราผลตอบแทนจากการใชเงินลงทุนมี อุตสาหกรรมดังกลาวจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 9 สวน
ความสั ม พั น ธ กั บ อั ต ราผลตอบแทนที่ ค าดหวั ง ใน กลุมเทคโนโลยี กลุมทรัพยากร กลุมสินคาอุปโภค
ทิศทางตรงกันขามที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น บริ โ ภค และกลุ ม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย แ ละก อ สร า ง
กลุมอุตสาหกรรมดังกลาวจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 7 อัตราสวนกําไรสุทธิตอหุนไมมีความสัมพันธกับอัตรา
ส ว นกลุ ม เกษตรและอุ ต สาหกรรมอาหาร กลุ ม ผลตอบแทนที่คาดหวังที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ดัง
ทรั พ ยากร กลุ ม สิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภค กลุ ม สิ น ค า นั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 9
อุตสาหกรรม และกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง
กล า วโดยสรุ ป เมื่ อ ทดสอบความสั ม พั น ธ
อั ต ราส ว นผลตอบแทนจากการใช เ งิ น ลงทุ น ไม มี ระหวางตัวแปรแตละตัวดวยวิธี Pearson Correlati
ความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังที่ระดับ onพบวาอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม(TAT)
นัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 7 และอัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุน (P/E) มีความ
8. ความสัมพันธระหวางอัตราสวนราคาตลาดตอ สัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนทีค่ าด
กํ า ไรต อ หุ น กั บ อั ต ราผลตอบแทนที่ ค าดหวั ง ของ หวังอยางมีนยั สําคัญ สําหรับบริษทั ในกลุม บริการ และ
กลุม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาจเนือ่ งมาจาก
บริษัทจดทะเบียนฯ
บริษทั มีการใชสนิ ทรัพยทมี่ อี ยูไ ดอยางมีประสิทธิภาพ
จากการวิเคราะหความสัมพันธโดยคาสถิติ เพื่อสรางรายไดใหเพิ่มขึ้น นักลงทุนจึงใหความสนใจ
Pearson Correlation พบวา กลุมเกษตรและ ในหลักทรัพยทาํ ใหราคาตลาดของบริษทั เพิม่ สูงขึน้ ใน
อุตสาหกรรมอาหาร อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอ ขณะที่อัตราสวนกําไรขั้นตน(GPM), อัตราสวนกําไร
หุนมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังใน สุ ท ธิ ( NPM), อั ต ราผลตอบแทนต อ สิ น ทรั พ ย ร วม
ทิศทางเดียวกันทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ ดังนัน้ กลุม (ROA), อั ต ราการจ า ยเงิ น ป น ผล(DP), อั ต ราผล
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ตอบแทนจากการใชเงินลงทุน(ROCE) และอัตราสวน
กําไรสุทธิตอหุน(EPS) มีความสัมพันธในทิศทางตรง
ขามกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังอยางมีนัยสําคัญ
สําหรับทุกกลุมอุตสาหกรรมยกเวนกลุมทรัพยากร
และกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง อาจเนื่องมา
จากบริษัทมีการวางแผนโครงการใหมใน

73

อนาคตเพือ่ เพิม่ กําไรใหแกบริษทั และเพือ่ ใหสอดคลอง
กับความตองการของลูกคาปจจุบัน ทําใหคาใชจายที่
เกิ ด จากการลงทุ น นั้ น เพิ่ ม สู ง ขึ้ น แต นั ก ลงทุ น เมื่ อ
พิจารณาผลประกอบการและโครงการในอนาคตของ
บริษทั จึงมีความมัน่ ใจในการเลือกลงทุน พรอมทัง้ คาด
หวั ง ผลตอบแทนที่ จ ะได รั บ ในอนาคตเพิ่ ม ขึ้ น ขึ้ น

2. การวิ เ คราะห ค วามถดถอยเชิ ง พหุ
(Multiple Regression Analysis)
μÒÃÒ§·Õè 4 : ตารางสรุปความสัมพันธของตัวแปรในแตละแบบจําลองและแตละกลุม อุตสาหกรรม โดย
ใชการวิเคราะหทางสถิติวิธี Multiple Regression Analysis

จากตารางที่ 4 เมื่อวิเคราะหผลการทดสอบ
องคประกอบของอัตราสวนทางการเงินกับอัตราผล
ตอบแทนที่ ค าดหวั ง โดย Multiple Regression
Analysis ผลการศึกษา พบวาอัตราสวนกําไรสุทธิ
(NPM), อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (TAT),
อั ต ราผลตอบแทนจากการใช เ งิ น ลงทุ น (ROCE),
อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุน (P/E) แลกลุม

อัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน (EPS) มีความสัมพันธกับ
อั ต ร า ผ ล ต อ บ แ ท น ที่ ค า ด ห วั ง ใ น แ ต ล ะ ก ลุ ม
อุตสาหกรรมที่แตกตางกัน อาจเนื่องมาจากแตละ
กลุมอุตสาหกรรมมีโครงการธุรกิจ และปจจัยที่สงผล
กระทบตอการดําเนินงานทีแ่ ตกตางกันจึงทําใหแตละ
กลุมอุตสาหกรรมมีความสัมพันธกับอัตราสวนทาง
การเงิ น ที่ แ ตกต า งกั น สํ า หรั บ กลุ ม อุ ต สาหกรรม
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ไดศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนกับ
อัตราสวนทางการเงิน ผลการศึกษาอัตราสวนทางการ
เงิ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กํ า ไรจะสามารถอธิ บ ายความ
สัมพันธกับอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นไดดีกวาปจจัย
อื่นๆ นักลงทุนจึงอาจไมใชอัตราสวนทางการเงินดัง
กลาวในการตัดสินใจลงทุน โดยนักลงทุนอาจนําขอมูล
อืน่ มาใชในการประกอบการตัดสินใจลงทุนแทน ดังนัน้
อัตราสวนทางการเงินสามารถอธิบายผลตอบแทนที่
คาดหวังของนักลงทุน และใชในการตัดสินใจที่จะ
¢éÍÇÔ¨ÒÃ³ì
ลงทุนไดในระดับหนึง่ แตนกั ลงทุนจะตองใชปจ จัยอืน่
ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ อั ต ราส ว นทางการเงิ น ในการพิจารณาการลงทุนเพิม่ เติมเพือ่ ใหการตัดสินใจ
สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง พบวา เปนไปอยางถูกตอง และเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด
อัตราสวนทางการเงินแตละอัตราสวนสามารถอธิบาย
¢éÍ¨íÒ¡Ñ´§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของนักลงทุนไดแตกตาง
กันในแตละกลุมอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคลองกับงาน
1. ในการวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาเฉพาะ
วิจัยของ สุทธิเพ็ญ ดีสวัสดิ์ (2553) พบวาอัตราผล อัตราสวนทางการเงินในการพิจารณาความสัมพันธ
ตอบแทนจากกํ า ไรสุ ท ธิ อั ต ราผลตอบแทนจาก ซึ่งนักลงทุนสวนใหญใชในการพิจารณาหลักทรัพยที่
สินทรัพย และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน จะเลือกลงทุน แตในความจริงยังมีปจจัยอื่นที่มีความ
มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญ จําเปนตอการตัดสินใจ และเกีย่ วของกับผลการดําเนิน
ทางสถิติ ทั้งนี้อัตราสวนทางการเงินบางอัตราสวน งานของบริษทั เชน สภาพเศรษฐกิจ สัดสวนการลงทุน
ไมมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบที่คาดหวังนั้นอาจ ของผู ถื อ หุ น ประเด็ น ทางการเมื อ ง และป ญ หา
เนือ่ งมาจากงานวิจยั ใชขอ มูลจากงบการเงินเพียงอยาง เศรษฐกิจโลกดังนั้นการวิจัยในอนาคตอาจวิเคราะห
เดียว แตในความจริงยังมีปจ จัยอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วของกับการ จาก โครงสรางของบริษัท ประวัติผูบริหาร สวนแบง
พิจารณา เชน สภาพเศรษฐกิจ สัดสวนการลงทุนของ ทางการตลาด โครงสรางในอนาคต ภาวะเศรษฐกิจ
ผูถือหุน ประเด็นทางการเมือง และปญหาเศรษฐกิจ การเมื อ ง ภาวะอุ ต สาหกรรม ราคานํ า มั น อั ต รา
โลกของสหรัฐ เปนตน โดยมีงานวิจัยที่สอดคลองกับ ดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ นทัง้ ในอดีตและปจจุบนั รวม
ผลการวิจัย ไดแก วรพรรณ ตระการศิรินนท (2548) ถึงปจจัยจากตางประเทศ เพื่อใหผลการวิจัยมีความ
ไดศกึ ษาเรือ่ งความสัมพันธระหวางขอมูลทางการบัญชี ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
กับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยของธุรกิจ
2. ในการวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาโดยใช
ประเภทบริการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ระยะเวลา 5 ป เนื่องจากมีขอจํากัดดานเวลา ดังนั้น
ประเทศไทย โดยผลการศึ ก ษาระบุ ว า อั ต ราผล
การวิจัยในอนาคต อาจจะขยายระยะเวลาที่ใชในการ
ตอบแทนตอสินทรัพยและอัตราการจายเงินปนผล
วิจัย และอาจมีการพิจารณาดูแนวโนมของแตละป
มีความสัมพันธกบั ความเสีย่ งรวมของกิจการในทิศทาง
ดวย เพื่อใหผลการวิจัยที่ไดดียิ่งขึ้น
ตรงกันขามที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 อยางไร
ก็ตาม Modares, Abedi and Mirshams (2008)
ทรัพยากรและอสังหาริมทรัพยที่ไมมีความสัมพันธ
กั บ อั ต ราส ว นทางการเงิ น อาจเนื่ อ งมาจากป จ จั ย
ภายในและปจจัยภายนอกอื่นที่มีสวนเกี่ยวของทั้งใน
เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพนอกจากอั ต ราส ว น
ทางการเงินที่ไดทําการศึกษาไดแก ปริมาณการผลิต
ราคาผลิตภัณฑ อัตราแลกเปลี่ยน โครงสรางเงินทุน
คุณภาพสินทรัพย และประสิทธิภาพในการทํากําไร
ของผูประกอบการ เปนตน

•

•

•

•
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จากการวิ เ คราะห ค วามถดถอยเชิ ง พหุ
(Multiple Regression Analysis) พบวาอัตราสวน
กําไรสุทธิ (NPM) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย
รวม (TAT) อัตราผลตอบแทนจากการใชเงินลงทุน
(ROCE) อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุน (P/E)
และอัตราสวนกําไรสุทธิตอ หุน (EPS) สามารถบงชีผ้ ล
ตอบแทนทีน่ กั ลงทุนตองการได แตอตั ราสวนทางการ
เงินดังกลาวสามารถนําไปใชไดกบั อุตสาหกรรมทีแ่ ตก
ตางกันไป

กัลยา วานิชยบัญชา. 2546.การใช SPSS for
Window ในการวิเคราะหขอมูล. พิมพครั้งที่ 6.
กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร จํากัด.

การวิเคราะหหลักทรัพยโดยการใชอัตราสวน
ทางการเงินเปนพื้นฐานนั้น เมื่อไดทําการวิเคราะหถึง
อั ต ราส ว นทางการเงิ น ของหลั ก ทรั พ ย แ ล ว ยั ง ไม
สามารถสรุปถึงระดับความนาสนใจในการลงทุนได
ทันที โดยจะตองมีการเปรียบเทียบกับขอมูลของปจจัย
อื่นๆของกลุมอุตสาหกรรมของหลักทรัพยนั้น เพื่อใช
อธิบายคาความเปนไปไดของอัตราสวนทางการเงินที่
ปรากฏ สําหรับอัตราสวนทางการเงินอื่นที่ไมมีความ
สัมพันธกบั กลุม อุตสาหกรรมดังกลาวทีร่ ะดับนัยสําคัญ
ขางตน นักลงทุนควรหลีกเลี่ยงการนํามาใชในการ
วิเคราะหสาํ หรับกลุม อุตสาหกรรมในกรณีตอ งการการ
ตัดสินใจอยางเรงดวนหรือทันทีทันใด เนื่องจากการ
วิเคราะหอัตราสวนทางการเงินดังกลาวไมมีอิทธิพล
ตออัตราผลตอบแทนขั้นตํ่าที่คาดหวังหรืออิทธิพลตอ
การตัดสินใจของนักลงทุนนั่นเอง อยางไรก็ตามการ
วิเคราะหปจจัยพื้นฐานยังจําเปนตองมีปจจัยอื่นมา
ร ว มในการวิ เ คราะห ด ว ย ไม ว า จะเป น ข อ มู ล เชิ ง
คุ ณ ภาพหรื อ ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณก็ ต าม เช น ป จ จั ย
การเมือง อัตราดอกเบี้ย สภาพเศรษฐกิจ เปนตน ซึ่ง
ปจจัยเหลานี้เปนปจจัยภายนอกที่บริษัทไมสามารถ
ควบคุมและไมสามารถระบุเปนตัวเลขได

จิ รั ต น สั ง ข แ ก ว . 2542. การลงทุ น .
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ยุทธ ไกยวรรณ. 2553. หลักสถิตวิ จิ ยั และการ
ใช โ ปรแกรม. กรุ ง เทพมหานคร: สํ า นั ก พิ ม พ แ ห ง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ไทย. 2555. การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน(Online). http://www.thaiecommerce.org . 23
ตุลาคม 2555.
สุทธิเพ็ญ ดีสวัสดิ์. 2553. ความสัมพันธ
ระหวางอัตราผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ อัตราผล
ตอบแทนจากสินทรัพย และอัตราผลตอบแทนตอสวน
ของผูถ อื หุน ในการอธิบายราคาหลักทรัพย. การศึกษา
คนควาอิสระ ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชี,
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