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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับปริมาณเงินฝาก ประชากรที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ข้อมูล
อนุกรมเวลา ซึ่งเป็นค่าสถิติที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  โดยประเภทของข้อมูล
ที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิโดยปัจจัยที่น ามาศึกษาได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย ค่าเงิน
บาท ดัชนีราคาผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตั้งแต่ 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การ
วิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการถดถอยเชิงซ้อนเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปร
อิสระและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในโดยใช้สูตรของเพียร์สัน 

ผลการศึกษา พบว่าดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อและค่าเงินบาทมี
ความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากของธนาคารอย่างมีนัยส าคัญ โดยที่ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราดอกเบี้ย
และค่าเงินบาท มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินฝากของธนาคาร  

อัตราเงินเฟ้อมีความสัมพันธ์ทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณเงินฝากของธนาคารคือ เมื่ออัตรา
เงินเฟ้อเพิ่มข้ึนสูงข้ึนปริมาณเงินฝากของธนาคารจะลดลง 

ส่วนตัวแปรที่เหลือได้แก่ ดัชนีราคาผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ เป็นตัวแปรที่ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินฝากของธนาคารได้อย่าง
ชัดเจน 
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ABSTRACT 
 

Research . " Economic factors that affect the amount of deposits of Registered 
Commercial Banks in Stock Exchange of Thailand " is a quantitative research . 
Purposes. To study the economic factors that affect the amount of commercial banks 
registered in Thailand . And to study the relationship between economic factors on 
the amount of deposits. Population used in this study is . Time series data . The 
statistics derived from the collection of various types of data sources used in the 
study is a secondary factor in the study . Inflation. Interest rate, exchange rate , 
consumer price index . And GDP  terms used in the study from January 2550 to 
December 2555 were used in the data analysis , including statistical analysis using 
regression complexes to study the relationship between the dependent variable and 
the independent variable and the correlation coefficient . relationships within the 
formula of Pearson . 

The study found that the consumer price index. Interest rate Inflation and the 
exchange rate is correlated with the amount of bank deposits significantly. By the 
Consumer Price Index. Interest rates and Value of the Thai currency Same direction 
relative to the amount of bank deposits. 

The remaining variables are. The Producer Price Index. GDP. Variables are 
statistically insignificant. Which can not reflect the change in the volume of bank 
deposits clearly. 

 
 
 
 
 



 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนีส้ าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รบัความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใสเ่ป็นอย่างดี
จากหลาย ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย คือ อาจารย ์ดร.รัฐกร สุขอ้วน ในการแนะน า 
ตรวจแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยรู้สกึซาบซึ้งใน
ความกรุณาของอาจารย์เป็นอย่างยิง่ ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว้ ณ โอกาสนี ้
  ขอขอบพระคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร อาจารยส์ันธยา ดารารัตน์ ที่เห็นความส าคัญและ
ได้ให้การสนบัสนุนสง่เสริมงานวิจัยฉบบันี้ รวมทัง้คณาจารยใ์นคณะบัญชี วิทยาราชพฤกษ์ทุกท่านที่ได้
ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา และให้ก าลงัใจในการจัดท าวิจัยครั้งนี้จนเป็นผลส าเรจ็ 
  ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี อาจารย์จุฑามาศ ชูจินดา คุณกิติยา
นภาลัย ภู่ตระกูล คุณชณานุช สายเย็น และคุณณภัทร โชคธนินกุล ศูนย์วิจัยและพฒันา วิทยาลัยราช
พฤกษ์ ที่ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะ แก้ไข และให้แนวคิดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
  ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้เช่ียวชาญ ที่สละเวลาในการตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องของ
รายงานวิจัย ตรวจทานความถูกต้องของภาษา และพจิารณาความตรงเชิงเนื้อหาของเครือ่งมอืที่ใช้ใน
การวิจัย 
   นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้รับการช่วยเหลอืและก าลงัใจจากสมาชิกในครอบครัวจะกอ ทุกท่านที่ได้
ให้ก าลังใจและให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาในการท าวิจัยฉบับนี้  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้
เวลาและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดท าวิจัยครั้งนี้ 
  คุณค่าและประโยชนจ์ากวิจัยฉบบันี้ คณะผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา 
ตลอดจนบูรพาจารย์และผู้มีพระคุณที่ได้อบรมสั่งสอน ประสิทธ์ิประสาทวิชา ซึ่งผู้วิจัยจะน าความรูท้ี่
ได้รับไปพฒันาการท างานให้ดีย่ิงข้ึน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติสืบไป 

 
 

        กรรณิการ์ จะกอ 
        พฤษภาคม 2555 

 
 
 
 
 
 

http://research.rc.ac.th/template1/index.php


 
 

สารบญั 
 หน้า 
 
กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดย่อภาษาไทย ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ จ 
สารบญัตาราง ฉ 
สารบญัรูปภาพ ช 
1 บทน า 1 

1.1   ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหา 1 
1.2   วัตถุประสงค์ของการวิจัย  2 
1.3   สมมติฐานการวิจัย 3 
1.4   ประโยชน์ของงานวิจัย 3 
1.5   ขอบเขตการวิจัย 3 
1.6   นิยามศัพท์เฉพาะ 4 

2 ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 6 
 2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน 6 
          2.2  การวิเคราะหเ์ศรษฐกจิ 8 
          2.3  สหสัมพันธ์พหุคูณ   11 
          2.4  การวิเคราะห์องค์ประกอบ 18 
          2.5  กรอบแนวคิดการวิจัย 25 
          2.6  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 25 
3  วิธีการศึกษา 28 
 3.1  แหลง่ที่มาของข้อมลู  28 
 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  29 

3.3  แบบจ าลอง  33 
3.4  ค่าตัวแปร  34 

4  ผลการวิจัย  35 
ตอนที่ 1 การหาค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆที่ใช้ในการศึกษา  36   
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง 
           ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์  38 



 
 

   สารบญั (ต่อ) 
 หน้า 
5  สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ   43 

5.1  สรุปผลการวิจัย 43 
          5.2  อภิปรายผล  44 

5.3  ข้อเสนอแนะ  44 
5.3  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป  45 

บรรณานุกรม                  46 
ภาคผนวก                  48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบญัตาราง 
 

ตารางท่ี           หน้า 
 1

 1 การหาค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆที่ใช้ในการศึกษา  36   
2 ผลการวิเคราะห์ปจัจัยทางเศรษฐกิจที่มผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง 38 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบญัรูปภาพ 
 

ภาพท่ี            หน้า 
          1  การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติปี 2554 2 

2 รูปแบบการวิเคราะห์ตัวประกอบ 19
 3 กรอบแนวคิดการวิจัย 25 

4 Modified Model 37
  
  
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
พระราชบัญญัตสิถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
ภาวะเศรษฐกิจไทยปีพุทธศักราช 2550 เติบโตในอัตราที่ชะลอลงจากปีก่อนโดยในช่วง  

3 ไตรมาสแรกของปีขยายตัวได้ร้อยละ 4.5 ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนทางการเมือง การ
ปรับตัวสูงข้ึนของราคาน้้ามัน แต่ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยถือ ว่าอยู่ในระดับดี เพราะเศรษฐกิจ
โลกมีการปรับตัวอยู่ในระดับดี (ธนาคารกรุงเทพ , 2551) ภาวะเศรษฐกิจปี 2551 มีการหดตัวอย่าง
รวดเร็ว หลังจากมีการขยายตัว ใน 3 ไตรมาสแรก การหดตัวของเศรษฐกิจเป็นผลจากทั้งการส่งออก
สินค้าและบริการ และความต้องการสินค้าภายในประเทศลดลงจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่ถดถอย ปัญหาการเมืองภายในประเทศ และความเช่ือมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจลดลง รวมทั้ง
ความล่าช้าของการด้าเนินโครงการลงทุนภาครัฐในช่วงที่มีการเปลีย่นแปลงรฐับาลหลายครั้ง (ธนาคาร
กรุงเทพ, 2551) การหดตัวของเศรษฐกิจในครั้งนี้ได้ส่งผลระยะยาวถึงปี พ.ศ. 2552 ซึ่งถือได้ว่าสูง
ที่สุดในรอบ 10 ปี เนื่องจากวิกฤตการเงินโลก ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
ของไทย ท้าให้การส่งออกของไทยลดลงมาก ส่งผลต่อความเช่ือมั่นของภาคเอกชน ตลอดจนการ
บริโภคภายในประเทศและเริ่มฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2552 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โลก (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2552) โดยส่งผลมาถึงต้นปีพุทธศักราช 2553 ถึงแม้ในปี พ.ศ. 2553 
จะได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมือง และค่าเงินบาทที่แข็งค่าข้ึน แต่เศรษฐกิจโลกที่
ฟื้นตัว ส่งผลให้การส่งออกของไทยขยายตัวร้อยละ 28.5 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2553) 

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์น้้าท่วมส่งผลกระทบ
ต่อภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งภาค
การเกษตรและยังกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในวงกว้างท้าให้การใช้จ่ายภายในประเทศชะลอตัวลงอย่าง
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากการปิดตัวของกิจการและโรงงานต่างๆ รวมทั้งภาค
การเกษตรไม่มีผลผลิตออกมาจ้าหน่ายจึงส่งผลต่อการบริโภคของภาคเอกชน และท้าให้ผลิตภัณฑ์-
มวลรวมภายในประเทศหดตัวลง (ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554) 
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รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลภายในประเทศปี พ.ศ. 2554 
ที่มา: ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554 

จากปัญหาดังกล่าวจึงท้าให้การศึกษาในครั้งนี้มุ่งที่จะพิจารณาถึง ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ทางเศรษฐกิจกับปริมาณเงินฝาก  เนื่องจากปริมาณเงินฝากจะมีผลต่อการลงทุนของนักลงทุน และ
การลงทุนเป็นส่วนส้าคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในด้านต่างๆ การศึกษาครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์
ส้าหรับนักลงทุนเมื่อทราบว่า มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์ และปัจจัยใดบ้างที่นักลงทุนควรสนใจปัจจยัต่าง ๆ  เหล่าน้ี ก่อนท้าการตัดสินใจลงทนุ
โดยสามารถน้าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนควบคู่ไปกับปัจจัย
ทางด้านอื่น ๆ ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับปริมาณเงินฝาก 
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สมมติฐานการวิจัย  
 ปัจจัยทางเศรษฐกิจได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย ค่าเงินบาท ดัชนีราคาผู้บริโภค 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินฝากของธนาคาร
พาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
ประโยชน์ของงานวิจัย 

1.สามารถใช้ศึกษาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและอิทธิพลของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ
ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ 

 2. สามารถน้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้  
3. สามารถใช้ศึกษาถึงแนวโน้มของการออมเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน

ฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย
ต่างๆ ดังนี้ อัตราเงินเฟ้อ  อัตราดอกเบี้ย ค่าเงินบาท ดัชนีราคาผู้บริโภค  ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ เท่านั้น วิจัยครั้งนี้จะใช้ตัวเลขอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 
แห่งได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา เนื่องจากธนาคารเหล่าน้ีเป็นตัวก้าหนดทิศทางของอัตราดอกเบี้ยของสถาบนัการเงินอื่น 

2. ขอบเขตด้านประชากร 
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝาก

ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย , 
2556) ซึ่งประกอบด้วย 

1. ธนาคารกรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน) 
2. ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) 
3. ธนาคารกสิกรไทย จ้ากัด (มหาชน) 
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ้ากัด (มหาชน) 
5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ้ากัด (มหาชน) 
6. ธนาคารทหารไทย จ้ากัด (มหาชน) 
7. ธนาคารนครหลวงไทย จ้ากัด (มหาชน)  
8. ธนาคารยูโอบี จ้ากัด (มหาชน)  
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9. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ้ากัด (มหาชน)  
10. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ้ากัด (มหาชน)  
11. ธนาคารธนชาต จ้ากัด (มหาชน)  
12. ธนาคารทิสโก้ จ้ากัด (มหาชน) 
13. ธนาคารเกียรตินาคิน จ้ากัด (มหาชน) 
14. ธนาคารสินเอเซีย จ้ากัด (มหาชน) 
15. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ้ากัด (มหาชน)   
16. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ้ากัด (มหาชน)  
17. ธนาคาร เอไอจี เพื่อรายย่อย จ้ากัด (มหาชน)  
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาต้ังแต่  มกราคม 2550 ถึง ธันวาคม 2555 
4. ขอบเขตด้านสถานที่ 

ในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน
ฝากจึงใช้ข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ที่ด้าเนินธุรกิจและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

1. เงินฝาก (Deposit) หมายถึง เงินรับฝากทุกประเภทของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่รับฝากจากประชาชนและสถาบันการเงินอื่น 

 2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ หมายถึง ปัจจัยที่มีการเคลื่อนไหว เมื่อมีการกระท้าที่ก่อให้เกิด
กิจกรรม การผลิต การจ้าหน่าย การบริโภค การซื้อขายแลกเปลี่ยน การลงทุน และ อื่นๆที่มีผ ล
ออกมาในรูปของค่าของเงิน โดยในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ ดังนี้ อัตราเงินเฟ้อ 
อัตราดอกเบี้ย ค่าเงินบาท  ดัชนีราคาผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

3. อัตราเงินเฟ้อ (Inflation rate) หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาของปี
ปัจจุบันเปรียบเทียบกับดัชนีราคาของปีก่อน หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงที่เปรียบเทียบระหว่าง
ช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกัน 

4. อัตราดอกเบี้ย (Interest rate) หมายถึง ค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่งซึ่งจัดได้ว่า
เป็นค่าตอบแทนการผลิตประเภททุน ส่วนความหมายทางด้านการเงิน หมายถึง จ้านวนเงินที่ผู้กู้ต้อง
จ่ายช้าระแก่ผู้ให้กู้ เนื่องจากได้น้าเงินหรือของมีค่าของผู้กู้ไปใช้ประโยชน์ โดยสัญญาว่าจะจ่ายคืนใน
อนาคต 

http://dictionary.siamtron.com/english/diconline-id-18534.htm
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5. ค่าเงินบาท (Value of the Thai currency) หมายถึง จ้านวนเงินบาทที่ใช้น้าไป
แลกเปลี่ยนกับเงินตราต่างประเทศ หรือที่เรียกว่าเงินสกุลอื่นๆ เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ ดอลลาร์สิงคโปร์ 
และเยนญี่ปุ่น  เป็นต้น  

6. ดัชนีราคาผู้บริโภค (consumer price index) หมายถึง ดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นดัชนีราคา
ที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาขายปลีกของสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคจ่ายซื้อ เพื่อการบริโภค ณ 
ตลาดและร้านค้าปลีกในปีใดปีหนึ่ง เปรียบเทียบกับราคาสินค้าชนิดและจ้านวนเดียวกันในปีฐาน 

7. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ( Gross Domestic Product) หมายถึง มูลค่าของ
สินค้าและบริการข้ันสุดท้ายทีผ่ลติข้ึนภายในประเทศในระยะเวลาหนึ่งโดยไม่ค้านึงถึงว่าทรัพยากรที่ใช้
ในการผลิตสินค้า และบริการจะเป็นทรัพยากรของพลเมืองในประเทศหรือเป็นของชาวต่างประเทศ  



 

 

 

บทที่ 2 
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ส าหรับบทนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีที่ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มี

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องที่น ามาใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ 

2.1. แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน 
2.2 การวิเคราะหป์ัจจัยเศรษฐกจิ 

 2.3. สหสมัพันธ์พหุคูณ (Multiple  Correlation) 
2.3.1  หลักการของของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
2.3.2  รูปแบบสมการของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

  2.3.3  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 2.4.การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) 

2.4.1  หลักการและความหมายของการวิเคราะห์องค์ประกอบ(Factor analysis) 
2.4.2  ประเภทของเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

 2.5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 2.6. วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
โดยได้แสดงรายละเอียดของเนือ้หาทกุส่วนดังต่อไปนี ้
 
2.1. แนวคิดเก่ียวกับการลงทุน 

ในระบบเศรษฐกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนจะมีเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนรายได้ที่
นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายแต่ล่ะบุคคลก็จะกลายเป็นเงินออมที่เรียกว่าเงินออมเป็นบวก (positive 
saving) ส่วนบุคคลที่มีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายเรียกว่าเงนิออมเป็นลบ (Negative Saving) บุคคลที่มี
เ งินออม เป็นบวกก็จะน า เ งินส่วนที่ เ หลือ ไปหาผลประโยชน์ ในรูปต่า งๆเ ช่นการลงทุน 
(Investment)โดยผู้ที่น าเงินไปลงทุนมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าเมื่อเวลาผ่านไประยะเวลาหนึ่งเงินที่
น าไปลงทุนจะมีปริมาณเพิ่มข้ึน  ส่วนบุคคลที่มีเงินออมเป็นลบหรือกลุ่มที่มีรายได้น้อยกว่ารายจ่ าย 
หากต้องการจับจา่ยใช้สอยหรอืใช้บรกิารต่างก็จะต้องท าการกู้ยืมเงินจากกลุ่มที่มีเงินออมเป็นบวกโดย
มีข้อตกลงกันว่าจะจ่ายเงินคืนตามระยะเวลาที่ก าหนดแต่เวลาจ่ายคืนต้องจ่ายในจ านวนเงินที่สูงข้ึน
โดยเงินที่จ่ายเกินที่มานี้เรียกว่า อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Pure Rate of interest) อัตราดอกเบี้ยที่
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แท้จริงจะมีค่าสูงข้ึนหรือต่ าลงมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับอุปทานของรายได้ส่วนเกินและอุปสงค์ของ
การบริโภคส่วนที่เกินจากรายได้ (สุภาว์ จุลนาพันธ์, 2541) 
 ดังนั้นแนวคิดในการลงทุนคือการที่นักลงทุนตัดสินใจที่จะไม่ถือเงินนั้นไว้กับตัวเองโดยจะน า
เงินไปลงทุนหาผลประโยชน์โดยจะได้ผลตอบแทนที่ต้องการจะต้องครอบคลุมไปถึงอ านาจซื้อของเงิน
หรือที่ เรียกว่า ภาวะเงินเฟ้อ และความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ที่จะท าให้นักลงทุนไม่ได้เงินต้นหรื อ
ผลตอบแทนคืนมา 
  

2.1.1. ความหมายของการลงทุน 
 การลงทุนคือการน าเงินไปมีข้อผูกพันส าหรับช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อที่จะได้รับผลตอบแทน
คืนมาในอนาคตที่จะคุ้มกบัสิง่ต่าง ๆ ดังนี้ (สุภาว์ จุลนาพันธ์, 2541) 
  1. ค่าสูญเสียโอกาสส าหรบัช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้เงิน 

2. อัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 
3. ค่าชดเชยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน 

การลงทุนแบง่ออกเป็น 2 ประเภท 
 1.การลงทุนทางตรง (Direct Investment) คือ ผู้ลงทุนน าเงินไปลงทุนด้วยตนเองโดยการซื้อ
ทรัพยากร หรือจ้างแรงงานเพือ่สร้างผลผลิตในรูปแบบต่างๆ 
 2.การลงทุนทางอ้อม (Financial Investment) คือ ผู้ลงทุนน าเงินไปลงทุนในหลกัทรัพย์หรือ
ตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนสว่นหนี้ การลงทุนส่วนทุน โดยมีสทิธิ
เรียกร้องในสินทรัพย์ตามกฎหมาย 
 

2.1.2.การลงทุนและการเกง็ก าไร 
การลงทุนและการเกง็ก าไรมีความหมายที่แตกต่างกัน คือ  
1. การเกง็ก าไรจะมรีะยะเวลาทีเ่งินทุนไปผูกพันน้อยกว่าการลงทุน  
2. ในด้านของความเสี่ยงและผลตอบแทน  การลงทุนผู้ลงทนุคาดหวังกับผลตอบแทนที่ดี

สม่ าเสมอในระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรภายใต้ความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรบัได้ ส่วนการเก็งก าไร 
นักเก็งก าไรมุง่หวังที่จะไดร้ับผลตอบแทนทีสู่งในระยะเวลาสัน้ ๆ ภายใต้ความเสี่ยงที่สงู 

การเกง็ก าไรมีประโยชน์ต่อการลงทุนและระบบเศรษฐกจิเพราะเป็นการกระท าทีส่่งผลให้
ตลาดหลักทรัพย์มีความคลอ่งตัวเพิม่ขึ้นท าให้การซื้อขายหลกัทรัพยม์ีการเปลี่ยนมอืมากข้ึนเมื่อตลาด
หลักทรัพยม์ีความเจรญิสง่ผลท าให้ความสามารถในการระดมแหลง่เงินเพิม่สงูข้ึนด้วยการขยายตัวของ
การลงทุนกเ็พิ่มข้ึน มีการจ้างแรงงานเพิ่มข้ึนสง่ผลท าให้รายได้ประชาชาติเพิ่มสูงข้ึน เศรษฐกิจกม็ีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่วนความส าคัญในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่อระบบเศรษฐกิจการลงทุนใน



8 

 

หลักทรัพยเ์ป็นองค์ประกอบส าคัญตัวหนึ่งที่จะท าใหร้ะบบเศรษฐกิจเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้น (สุภาว์ จุลนา
พันธ์, 2541) 
 
2.2. การวิเคราะห์เศรษฐกิจ 

การวิเคราะห์ปจัจัยพื้นฐานน้ัน  เป็นแนวทางทีอ่าศัยการวิเคราะหเ์กี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ 
การเมืองทัง้ในระดับระหว่างประเทศและภายในประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์ภาวะของแตล่ะ
อุตสาหกรรม  และผลการด าเนินงานในแต่ละบริษัทเพื่อน ามาใช้ในการประเมินหาราคาของ
หลักทรัพยท์ี่เหมาะสม ส าหรบัการลงทุน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในระยะกลางและระยะยาว 
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาปจัจัยทางเศรษฐกิจที่มผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปรมิาณเงิน
ฝากของธนาคารพาณิชย์ทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปจัจัยเศรษฐกจิที่
ท าการศึกษา เป็นปัจจัยหนึง่ที่อยู่ในปัจจัยพื้นฐานซึ่งจะอธิบายรายละเอียดต่อไป 
 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ (Economic Analysis) ของประเทศไทยโดยรวม เป็นข้ันตอนแรก
ของการวิเคราะหป์ัจจัยพื้นฐาน สิง่จ าเป็นจะต้องกระท าก่อนเพื่อวิเคราะห์แนวกว้างใหท้ราบว่าการ
ขยายตัวทางเศรษฐกจิของประเทศไทยโดยรวม เป็นอย่างไรและแนวโน้มจะเป็นอย่างไรในอนาคต 
ด้วยเหตุที่ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีแนวโน้มในอัตราที่สูงข้ึนและปริมาณเงินฝากของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจะปรบัตัวตามภาวะเศรษฐกจิ ดังนั้นการน าข้อมูลตัวเลขทางเศรษฐกจิมาวิเคราะหจ์ะเป็น
เรื่องที่ยาก จงึได้ท าการวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งดจูากปัจจัยดังต่อไปนี้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, 2545) 

2.2.1. อัตราเงินเฟ้อ เป็นปจัจัยทางเศรษฐกจิที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ซึง่เกิดจากปจัจัย 2 
ปัจจัยด้วยกัน โดย ปัจจัยแรกคือ แรงดงึด้านอุปสงค์ เกิดข้ึนจากระบบเศรษฐกจิมีความต้องการด้าน
ปริมาณสินค้าและบริการมากกว่าที่มีอยู่ในขณะนั้น ๆ จึงท าให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงข้ึนทัง้นี้การเพิ่มข้ึน
ของความต้องการสินค้าและบรกิารมาจากหลายสาเหตุ เช่น การด าเนินนโยบายการคลงัของภาครัฐ 
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน และการเพิ่มข้ึนของอปุสงค์ในต่างประเทศ เป็นต้น  ปัจจัยทีส่องคือ 
เกิดจากด้านต้นทุนการผลิตสูงข้ึน ท าให้ผูผ้ลิตต้องปรับราคาสินค้าเพิ่มสูงข้ึน สาเหตทุี่ท าให้ต้นทุนการ
ผลิตสูงข้ึน เช่น การเพิ่มข้ึนของค่าจ้างแรงงาน การเกิดวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ การเพิ่มก าไรของ
ผู้ประกอบการ การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าน าเข้า และการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามัน เป็นต้น 
   การแก้ไขภาวะเงินเฟ้อ รัฐบาลจึงมีนโยบายทางการเงินเพื่อจ ากัดก าลังในการซื้อสินค้า และ
การลงทุนของผู้บริโภค  และจะส่งผลท าให้ผู้ผลิตลดต้นทุนในการผลิตลง รายได้ลดลง ท าให้ส่งผลท า
ให้ปริมาณเงินฝากลดลงด้วย  
 2.2.2. อัตราดอกเบี้ย (Interest rate)  อัตราดอกเบี้ยเป็นตัวแปรที่ส าคัญในเศรษฐกิจที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน อัตราดอกเบี้ยเป็นตัวเช่ือมโยงที่ส าคัญอย่างยิ่งในภาคการเงิน (Monetary 
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Sector) และภาคการผลิต (Real  Sector) คือ เมื่อเจ้าหน้าที่ทางการเงิน เพิ่มปริมาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจก็จะส่งผลท าให้อัตราดอกเบี้ยลดลง การที่อัตราดอกเบี้ยลดลงจะน าไปสู่การลงทุนที่เพิ่มข้ึน 
คือเงินทุนก็จะเคลื่อนย้ายจากตลาดเงินไปยังตลาดทุน ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยควรมีทิศทางเดียวกันกับ
ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2549) 
 2.2.3. ค่าเงินบาท หมายถึง จ านวนเงินบาทที่ใช้น าไปแลกเปลี่ยนกบัเงินตราต่างประเทศ 
หรือที่เรียกว่าเงินสกลุอื่นๆ เช่น ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดอลลารส์ิงคโปร์ เยนญี่ปุ่น  เป็นต้น ค่าเงิน
บาทมีการเปลี่ยนแปลงได้ สองทางซึง่ข้ึนอยู่กับสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้ คือ 
  2.2.3.1 ค่าเงินบาทแข็งค่า คือ เงินบาทมีค่ามากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกลุที่ก าลัง
เปรียบเทียบอยู่ โดยสาเหตุเกิดจากเมื่อปริมาณเงินบาททีม่ีในระบบเศรษฐกิจคงที่แต่ความต้องการเงิน
บาทมีค่าสงูข้ึนกลไกลตลาดก็จะท างานโดยท าให้เงินบาทมีค่าสูงข้ึน 
  2.2.3.2 ค่าเงินบาทอ่อนค่า คือ เงินบาทมีค่าน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลที่ก าลัง
เปรียบเทียบอยู่ ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น เกิดจากอัตราเงินเฟ้อทีเ่พิ่มสูงข้ึนมีการน าเข้า
ปริมาณมาก ความต้องการในเงินตราสกุลต่างประเทศก็จะสูงข้ึน กลไกตลาดก็จะท าให้ค่าของเงินบาท
อ่อนลง การที่ค่าเงินอ่อนค่าลงจะเป็นที่ดึงดูดแก่นักลงทุนต่างประเทศเนื่องจากราคาหลักทรัพย์จะถูก
ลงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
  ดังนั้น เวลาจะดูผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งค่า หรือเงินบาทอ่อนค่า  รวมทั้งการสรุปว่า
ค่าเงินบาทอ่อนเป็นเรือ่งดี ค่าเงินบาทแข็งเป็นเรื่องไม่ดี จึงอาจจะไม่จริงเสมอไป แต่จะต้องดูผลดีและ
ผลเสียในหลายๆ ด้านประกอบกัน ซึ่งข้ึนอยู่กับมุมมองของแต่ละคนว่าจะเลือกมองจากด้านใด ทั้งนี้ 
โดยส่วนใหญ่แล้ว อาจไม่มีใครตอบได้ว่าค่าเงินบาทที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจไทยควรจะอยู่ที่ระดับใด 
เพราะข้ึนอยู่กับสภาพของเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่สิ่งที่เห็นตรงกันเป็นส่วนใหญ่
คือ ค่าเงินบาท ควรจะมีเสถียรภาพ กล่าวคือ ไม่ควรจะผันผวนเปลี่ยนแปลงข้ึนลงอย่างรวดเร็วมาก
เกินไป เพราะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว คาดเดาได้ยาก จะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
และส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจต่อไป  
 2.2.4. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product) หมายถึง มูลค่าของ
สินค้าและบริการข้ันสุดท้ายทีผ่ลติข้ึนภายในประเทศในระยะเวลาหนึ่งโดยไม่ค านึงถึงว่าทรัพยากรที่ใช้
ในการผลิตสินค้า และบริการจะเป็นทรัพยากรของพลเมืองในประเทศหรือเป็นของชาวต่างประเทศ 
ในทางตรงข้าม ทรัพยากรของพลเมืองในประเทศแต่ไปท าการผลิตในต่างประเทศก็ไม่นับรวมไว้ใน
ผลิตภัณฑ์ในประเทศ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ จะเป็นตัวสะท้อนภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศดังนั้นเมื่อค่า GDP มีค่าสูงข้ึนแสดงว่าภาวะเศรษฐกิจอยู่ในทิศทางที่ดีกันดังนั้นค่า  GDP 
ควรจะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ไทย  
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 2.2.5. สภาวะทางการเมืองของประเทศ  มีความมั่นคงมากน้อยเพียงใดสถานภาพของรัฐบาล
มั่นคงหรือไม่ พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลกุมเสียงข้างมากหรือเปล่าถ้าเสถียรภาพทางการเมืองมีความ
มั่นคงก็จะสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนชาวต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งข้ึน
นอกจากการลงทุนในประเทศเองซึ่งจะช่วยสร้างงาน และการจ้างงานเพิ่มมากข้ึนท าให้เศรษฐกิจใน
อนาคตข้างหน้าดีข้ึนไปด้วย 

2.2.6.สภาวะเศรษฐกิจโลก  โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าที่ส าคัญของประเทศไทยเช่น
สหรัฐอเมริกา  จีน ญี่ปุ่น หรือประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียน ปัจจัยด้านนี้รวมถึงนโยบายการค้า
และการช่วยเหลือของประเทศเหล่านั่นว่าเป็นอย่างไร สนับสนุนต่อการส่งออกและการลงทุนใน
ประเทศมากน้อยแค่ไหน สาเหตุต่างๆเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศ เพราะว่ารายได้
ประชาชาติของประเทศส่วนหนึ่งมาจากการส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายต่างประเทศ และเงินออมใน
ประเทศยังไม่เพียงพอจึงต้องพึ่งแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ข้อมูลในการวิเคราะห์
เศรษฐกิจของต่างประเทศมีไม่เพียงพอแต่วิธีที่ง่าย ๆ ที่สามารถท าได้คือการติดตามข่าวสารทาง
เศรษฐกิจ ที่มีการวิเคราะห์เศรษฐกิจของต่างประเทศอยู่เป็นประจ า 
 2.2.7. ระดับราคาน้ ามัน   เนื่องจากราคาน้ ามันเป็นพลังงานที่จ าเป็นอย่างมากต่อการผลิต 
ผลิตภัณฑ์แทบทุกประเภทรวมทั้งการให้บริการขนส่งต่างๆหากราคาน้ ามันสูงข้ึน ก็ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนการด าเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และผลที่ตามมาคือ ราคาสินค้าปรับสูงข้ึนและก าลังซื้อ
ของประชาชนโดยรวมต่ าลงจนกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ให้ชะลอตัวลงแต่ในทางตรง
ข้าม หากราคาน้ ามันปรับตัวลดลงย่อมส่งผลตรงข้ามคือ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตได้เพราะ
ต้นทุนของบริษัทต่าง ๆ ลดลง ราคาน้ ามันน้ีอาจดูจากราคาน้ ามันตามปั๊มน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาไม่ถูกต้อง
นักแต่การข้ึนลงของราคาน้ ามันของตลาดโลก มักจะสะท้อนถึงราคาน้ ามันตามปั๊มด้วย 
 2.2.8. ค่าจ้างแรงงาน การด าเนินธุรกิจโดยเฉพาะกิจการอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็น
กิจการของประเทศหนึ่งที่เน้นใช้แรงงานคนเป็นส าคัญ ต้นทุนส าคัญของการด าเนินธุรกิจจึงเป็น
เงินเดือนพนักงานซึ่วมีสัดสว่นค่อนข้างสูง หากในประเทศ มีการปรับค่าจ้างแรงงานให้สูงข้ึนย่อมสง่ผล
กระทบต่อการประกอบการอย่างยากจะหลีกเลี่ยงได้ คือท าให้ผลก าไรของกิจการลดลง นอกจากนั้น
เศรษฐกิจมีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มข้ึน 
 2.2.9. งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโดยรวมเนื่องจากตัวเงินใน
งบประมาณจะเป็นตัวที่ถูกอัดฉีดเข้ามาหรือดูดออกไปจากระบบเศรษฐกิจ ถ้างบประมาณของรัฐมี
ยอดรายจ่าย น้อยกว่ารายรับหรืองบประมาณขาดดุล โดยเฉพาะรายจ่ายเพื่อการลงทุนของประเทศ 
ย่อมช้ีให้เห็นว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะดีข้ึนตามไปด้วย แต่ในกรณีที่สภาพทางการเงินไม่ดี และรัฐบาลใช้
นโยบายขาดดุลงบประมาณมากเกินไปก็สามารถคาดเดาได้ว่ารัฐบาลจะต้องหาทางจัดเก็บภาษีเพิ่ม
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มากขึ้น อันจะส่งผลใหก้ดดันให้ผูป้ระกอบการรายย่อยต้องล าบากและการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลในวัน
ข้างหน้าจะมีปัญหาเพราะการน าเงินในอนาคตมาใช้มากเกินไป 
 
2.3. สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple  Correlation) 

2.3.1  หลักการของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple  Correlation) เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม

และตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวและความสมัพันธ์นี้จะบอกให้ทราบว่าตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์กันในระดับใด  สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple  Correlation) เขียนแทนด้วยตัวย่อ  R  
หรือย่อชนิดเต็มรูปเป็น  RY, 12…k  (เมื่อ  k  แทนจ านวนตัวพยากรณ์หรือตัวแปรอิสระ  สหสัมพันธ์
พหุคูณ  ช่วยให้ทราบถึงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงที่เป็นไปได้สูงสุดระหว่างกลุ่มของตัวแปรอิสระกับตัว
แปรตามนั้น  เป็นสหสัมพันธ์อย่างง่าย (แบบ  Product-moment) ระหว่าง  Y  กับคะแนนพยากรณ์  
Y  ซึ่งเป็น  Linear combination  ของกลุ่มตัวพยากรณ์  X  ดังสมการ 
 
 
 
              ---- 
 
 เมื่อ  R     แทน    สัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ 
    Y  แทน   คะแนนเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยของตัวเกณฑ์ (ตัวแปรตามนั่นคือ = Y-Y)  
    y / แทน   คะแนนคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (นั่นคือ = Y- Y /) 

โดยหลกัการแล้วจะหาค่า  R  ได้โดยค านวณหาคะแนนพยากรณ์ของตัวแปรตาม (หา  Y /) 
ของสมาชิกในกลุ่มตัวอย่างแตล่ะคนแล้วหาสหสมัพันธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนพยากรณ์ดงักล่าวกับ
คะแนนจริง (กับ  Y) ดังนั้น 
     
 

หลังจากที่ค านวณค่า  R  แล้ว  ต้องท าการทดสอบว่าค่า  R  ที่ค านวณได้นั้นมีนัยส าคัญ
หรือไม่  โดยทดสอบนัยส าคัญทางสถิติของค่า  R  ก่อน  เมื่อพบว่า  R  มีนัยส าคัญ  ผู้วิจัยก็จะมั่นใจ
ได้ว่ากลุ่มตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามค่า  R2  เรียกว่า  ค่าสัมประสิทธ์ิของการท านาย  
จะช้ีถึงสัดส่วนที่กลุ่มตัวแปรอิสระสัมพันธ์กับตัวแปรตาม  กล่าวคือ  เป็นสัดส่วนของความแปรปรวน
ในตัวแปรตามที่อาจอธิบายได้โดยกลุ่มของตัวแปรอิสระกลุ่มนั้น  โดยทั่วไปจะเสนอในรูปร้อยละโดย

 

    ∑yy' 

R =  

 ∑y
2
+∑y

'2
 

R  =  ryy 
/ 
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เอา  100  คูณ  R2  ค่า  R  จะมีค่าอยู่ระหว่าง .00 ถึง +1.00 ไม่มีค่าที่เป็นลบ (บุญชม  ศรีสะอาด.  
2543) 

ลักษณะการแจกแจงที่แสดงถึงลักษณะสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว  ดังกล่าว  (เฉพาะ
สหสัมพันธ์เชิงเส้นตรง) อาจแสดงใหเ้ห็นได้ใน 3 รูป  ดังนี้ 

1. สหสมัพันธ์เชิงบวก (Positive  Correlations) หมายความว่า  เมื่อตัวแปรตัวหนึ่งเพิ่มหรอื
ลดลงอีกตัวแปรหนึ่งก็จะเพิ่มข้ึนหรอืลดลงไปด้วย 

2. สหสมัพันธ์เชิงลบ  (Negative  Correlations) หมายถึง  เมื่อตัวแปรตัวหนึง่มีค่าเพิม่ขึ้น
หรือลดลงอีกตัวหนึง่จะมีค่าเพิม่หรือลดลงตรงข้ามเสมอ 

3. สหสมัพันธ์เป็นศูนย์ (Zero  Correlations) หมายถึง  ตัวแปรสองตัวไม่มีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน 
 
 การแปลความหมายค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์   
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์สามารถแปลงคะแนนได้  4  ประการ  ได้แก่ 
 1. ปริมาณของค่าสัมประสิทธ์สหสมัพันธ์ 
 2. ทิศทางของความสมัพันธ์ว่าสัมพันธ์กันทางบวกหรอืทางลบ 
 3. มีความสัมพันธ์กันหรือไม่  โดยการทดสอบสมมติฐาน 
 4. สัมพันธ์กันเท่าไร  เป็นการบอกความมากน้อยของความสัมพันธ์ ซึ่งอาจก าหนดได้ดังนี้ 
 
            ค่าสหสัมพันธ์            ความหมาย 
        0.85 – 1.00                มีความสัมพันธ์มากที่สุด 
        0.71 – 0.84                มีความสัมพันธ์มาก 
        0.51 – 0.70                มีความสัมพันธ์น้อย 
        0.00 – 0.50                มีความสัมพันธ์น้อยทีสุ่ด 
 การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์  มีหลายแบบข้ึนอยู่กบัประเภทของข้อมลูของตัวแปรว่า
จัดอยู่ในสเกลใด  ในที่นี้จะใช้สูตรพื้นฐานในการค านวณ  
 

  R 2 =   1 r y 1  +   2 r y 2  + … +   k r y k   
 
 เมื่อ   R 2  แทน ก าลังสองของสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์พหุคูณ 
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      1  แทน ค่าน้ าหนักเบต้าหรอืสมัประสทิธ์ิการถดถอยในรปูของคะแนน
มาตรฐานของตัวแปรอสิระ (ตัวพยากรณ์) ตัวที่  1  ถึงตัวที่  k  ตามล าดับ 
   r y 1  , r y 1 ,   r y 1   - แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (ตัวเกณฑ์) 
กับตัวแปรอสิระ (ตัวพยากรณ์)  ตัวที่  1  ถึงตัวที่  k   
      k  แทน จ านวนตัวแปรอิสระ (ตัวพยากรณ์) 
  

2.3.2. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นที่ท าหน้าที่พยากรณ์ตั้งแต่  2  ตัวข้ึนไปกับตัวแปร
ตาม  1  ตัว  เช่น  ต้องการพยากรณ์ผลการเรียนของนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ (Y) โดยใช้ตัว
พยากรณ์  3  ตัว  ประกอบด้วย  ความสนใจของผู้เรียน     (X 1) ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน (X 2) 
และคุณภาพการสอนของผู้สอน (X 3) เป็นต้น  ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณนั้นจะต้องหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation Coefficient) เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นจ านวนทั้ง  3  ตัวกับตัวแปรตามว่ามีความสัมพันธ์กันเช่นใด  
ส าหรับการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  จะต้องหาสมการถดถอยเพื่อใช้ในการพยากรณ์ของตัวแปร
ตาม (Y) และหาค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  รวมทั้งหาค่าสหสัมพันธ์พหุคณู (Multiple 
Correlation) เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงที่เป็นไปได้สูงสุดระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น
กับตัวแปรตาม (บุญชม  ศรีสะอาด.  2543) 
 
 2.3.3. ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  มีข้อตกลงเบือ้งต้น (Assumptions) ที่ส าคัญ  3 ประการ  ได้แก่   

2.3.3.1. คะแนน  Y  มีการแจกแจงเป็นแบบปกติในแต่ละค่าของ  X  ข้อตกลงนี้ไม่ค านึงถึง  
X  จะมีการกระจายเป็นโค้งปกติหรือไม่ก็ตาม  แต่ขอให้  y  เป็นโค้งปกติก็แล้วกัน  ข้อตกลงนี้มี
ประโยชน์ในการทดสอบนัยส าคัญของค่าสถิติต่าง ๆ เพราะการทดสอบค่า  R   หรือ  b  นั้นเกี่ยวพัน
กับค่าและในการทดสอบนัยส าคัญของสถิติเหล่านี้  ก็อาศัย  F  หรือ  t  เป็นส าคัญ ซึ่งต้องยึดถือ
ข้อตกลงว่า  คะแนนต้องกระจายเป็นโค้งปกติ 

2.3.3.2. คะแนน  Y  มีความแปรปรวนเท่ากันที่แต่ละจุด  X 
2.3.3.3. ความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ (e) มีการแจกแจงเป็นแบบปกติและเป็น 

ความคลาดเคลื่อนทีเ่กิดโดยบังเอิญ (Random) พร้อมกบัมคีวามแปรปรวนเท่ากันทุกจุดของ  X   
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 2.3.4.วิธีการคัดเลือกตัวแปร  
วิธีการคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการ  เพื่อใหส้มการสมารถพยากรณ์ตัวแปรเกณฑ์ 

ได้สูงสุด มีวิธีการคัดเลือกตัวแปรหลายวิธี  ในที่นี้จะได้น าเสนอ  4  วีธี (วาโร  เพ็งสวัสดิ,์ 2550) ดังนี ้
             2.3.4.1. วิธีการเลือกแบบคัดเลือกเข้า (Enter Selection) วิธีการนี้จะเป็นการเลือกตัว
แปรพยากรณ์เข้าสมการด้วยการวิเคราะห์เพียงข้ันตอนเดียว  ซึ่งเป็นการคัดเลือกโดยใช้วิจารณญาณ
ของผู้วิจัยเองว่า  จะคัดเลือกตัวแปรพยากรณ์ใดบ้างเข้าสมการ  เริ่มตั้งแต่  การคัดเลือกตัวแปร
พยากรณ์มาศึกษา  เมื่อคัดเลือกและเก็บข้อมูลแล้ว  ท าการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ก่อนและใช้สถิติพื้นฐานโดยเฉพาะค่าความแปรปรวนหรือส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานกับค่าทดสอบนัยส าคัญของสมัประสทิธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรเกณฑ์กับตัวแปร
พยากรณ์และระหว่างตัวแปรพยากรณ์ด้วยกันในการคัดเลือกควรคัดเลือกตัวแปรที่มีความแปรปรวน
มาก ๆ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแรเกณฑ์กับตัวแปรพยากรณ์มีค่าสูง ๆ และมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ แต่ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ด้วยกันมีค่าน้อยและไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  เมื่อคัดเลือกแล้วจะ
ใช้ตัวแปรพยากรณ์ทุกตัวที่เลือกวิเคราะห์พร้อม ๆ กัน ทุกตัวแปรเข้าสมการหมด  

2.3.4.2. วิธีการเลือกแบบก้าวหน้า (Forward Selection) วิธีการนี้จะเป็นการเลือกตัวแปร
พยากรณ์ที่มีสหสัมพันธ์กับตัวแปรตามสูงที่สุดเข้าสมการก่อน  ส่วนตัวแปรที่เหลือจะมีการค านวณหา
สหสัมพันธ์แบบแยกส่วน (Partial Correlation) โดยเป็นความสัมพันธ์เฉพาะตัวแปรที่เหลือตัวนั้นกับ
ตัวแปรตาม  โดยขจัดอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ ออก ถ้าตัวแปรใด  มีความสัมพันธ์กันสูงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติก็จะน าเข้าสมการต่อไป  จะท าแบบนี้จนกระทั่งสหสัมพันธ์แบบแยกส่วนระหว่างตัว
แปรอิสระที่ไม่ได้น าเข้าสมการแต่ละตัวกับตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
ก็จะหยุดการคัดเลือกและได้สมการถดถอยที่มีสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์สูงสุด 

2.3.4.3. วิธีการเลือกแบบถอยหลัง (Backward Selection) วิธีการนี้เป็นการน าตัวแปร
พยากรณ์ทั้งหมดเข้าสมการ  จากนั้นก็จะค่อย ๆ ขจัดตัวแปรพยากรณ์ออกทีละตัว  โดยจะหา
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ที่อยู่ในสมการแต่ละตัวกับตัวแปรตาม  เมื่อขจัดตัวแปรพยากรณ์
อื่น ๆ ออกแล้ว  หากทดสอบค่าสหสัมพันธ์แล้วพบว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติก็จะขจัดออกจากสมการ
แล้วด าเนินการทดสอบตัวแปรที่เหลืออยู่ในสมการต่อไป  จนกระทั่งสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์
แต่ละตัวกับตัวแปรตาม  เมื่อขจัดตัวแปรอิสระอื่น ๆ ออกแล้วพบว่า  มีนัยส าคัญทางสถิติ  ก็จะหยุด
การคัดเลือก และได้สมการถดถอยที่มีสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์สูงสุด 

2.3.4.4. วิธีการคัดเลือกแบบข้ันตอน (Stepwise Selection) การคัดเลือกแบบนี้เป็นการ
ผสมผสานระหว่างวิธีการคัดเลือกตัวแปรพยากรณ์ทั้งแบบก้าวหน้าและแบบถอยหลังเข้าด้วยกัน ใน
ข้ันแรกจะเลือกตัวแปรทีม่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์กับตัวแปรตามสูงที่สุดเข้าสมการก่อนจากนั้นก็จะ
ทดสอบตัวแปรที่ไม่ได้อยู่ในสมการว่ามีตัวแปรใดบ้างมีสิทธ์ิเข้ามาอยู่ในการสมการด้วยวิธีการคัดเลือก
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แบบก้าวหน้า (Forward Selection) และขณะเดียวกันก็จะทดสอบตัวแปรที่อยู่ในสมการด้วยว่า  ตัว
แปรพยากรณ์ที่อยู่ในสมการตัวใดมีโอกาสที่จะถูกขจัดออกจากสมการด้วยวิธีการคัดเลือกแบบถอย
หลัง (Backward Selection) โดยจะกระท าการคัดเลือกผสมทั้งสองวิธีนี้ในทุกขั้นตอนจนกระทั่งไม่มี
ตัวแปรใดที่ถูกคัดออกจากสมการและไม่มีตัวแปรใดที่จะถูกน าเข้าสมการกระบวนการก็จะยุติและได้
สมการถดถอยที่มีสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์สูงสุด 
 
 2.3.5.สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดิบ 

ในการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ  จะช่วยให้ไดส้มการพยากรณ์เชิงเส้นตรง 
ในรปูคะแนนดิบ  ดงันี ้ 
 
       
 

เมื่อ    Y /'        แทน    คะแนนพยากรณ์ของตัวแปรตาม (ตัวเกณฑ์) 
        a    แทน    ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 
        b1, b2...bk  แทน   ค่าน้ าหนักคะแนนหรอืสมัประสทิธ์ิการถดถอยของตัวแปร
อิสระ (ตัวพยากรณ์) ตัวที่  1  ถึงตัวที่  k  ตามล าดับ 
        X1, X2…Xk     แทน   คะแนนของตัวแปรอิสระ (ตัวพยากรณ์) ตัวที่  1  ถึงตัวที่  k  
ตามล าดับ 
        k    แทน   จ านวนตัวแปรอิสระ (ตัวพยากรณ์) 

การเขียนสมการในรปูคะแนนดิบจะต้องทราบค่า  a  และ  b  เพื่อน ามาแทนค่าในสมการ 
สัมประสิทธ์ิการถดถอย (b) เป็นค่าที่ช้ีถึงว่า  เมื่อตัวแปรอิสระ (ตัวพยากรณ์) (X) ตัวนั้น

เปลี่ยนแปลงไป  1  หน่วยจะท าให้ตัวแปรตรา (ตัวเกณฑ์) (คะแนนพยากรณ์ของตัวแปรตาม) 
เปลี่ยนแปลงไป  b  หน่วย 

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  จะต้องค านวณหาค่า  a  และ  b1  b2 … bk   
เพื่อน ามาแทนค่าลงในสมการ  โดยถือหลักการที่ว่า  ค่า  b  ทุกตัวต้องเป็นค่าที่ท าให้สมการพยากรณ์
มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์น้อยที่สุด  นอกจากจะหาค่า  a  และ  b  แต่ละตัวแล้ว  ควร
ทดสอบความนัยส าคัญของค่า  b  แต่ละตัวด้วย 

จุดประสงค์หลักของการวิเคราะห์การถดถอย  คือ  เพื่อพยากรณ์ตัวแปรหนึ่ง  โดยใช้ค่าที่
ทราบของตัวแปรอีกตัวหนึ่ง  การพยากรณ์นี้อาศัยหลักการ  เช่น  Y  =  a  +  bX  ซึ่งมีไว้เพื่อ
ประมาณค่าของตัวแปรที่ไม่ทราบค่า  Y  เมื่อทราบค่าของตัวแปร  X  เรียกสมการนี้ว่า  สมการการ
ถดถอย  เมื่อทราบสมการการถดถอย  เราสามารถพยากรณ์  Y  จากค่า  X  ที่ก าหนดให้  สมการการ

 

Y / =  a+b1X1+b2X2+…+bkXk 
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ถดถอยไม่เหมือนสมการทางคณิตศาสตร์ทั่ว ๆ ไป  ในแง่ที่เราไม่สามารถจะมั่นใจกับค่าของ  Y  ที่ได้
จากสมการการถดถอย  เนื่องจากค่าน้ีมีการคลาดเคลื่อนและเปน็เพียงค่าประมาณของค่าที่แท้จริง (Y) 
เท่านั้น 
  
 2.3.6.ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  อาจเรียกแบบสั้น ๆ ว่า  “ Standard Error ”  หรือตัวย่อ  SE  
หรือช่ือเต็ม ๆ ว่า  Standard Error of Sample Mean (SEM) ซึ่งช่ือเต็มก็คือ  Standard 
Deviation of (many) Sample Means  หมายถึง  ค่าที่แสดงว่าโดยเฉลี่ยแล้วค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง
แต่ละตัวแตกต่างจากค่าเฉลี่ยของประชากรมากน้อยเพียงใด  โดยค านวณจากค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานหารด้วย รากที่สองของขนาดตัวอย่าง    

ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  มีหลักการมาจากการสุ่มตัวอย่างจากประชากรหนึ่ง
ประชากรที่มีขนาดกลุ่มประชากรเท่ากับ  N  แล้วสุ่มตัวอย่างมาจ านวน  k  ตัวอย่าง เรียกว่า  
“Repeated sampling”  น าแต่ละตัวอย่างมาหาค่าเฉลี่ย (X-) เรียกว่า  “ ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของ
ตัวอย่าง ” (Mean of the sampling means) แล้วน าค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่มตัวอย่างมาสร้างกราฟ  
Sampling distribution  เพื่อศึกษาความกว้างแคบของฐานกราฟหรือคุณสมบัติการกระจาย ซึ่งการ
กระจายนี้เรียกว่า  Distribution of Sample Means  ค่าการกระจายของมันเรียกว่า  Standard 
Error (SE) นั่นเอง คุณสมบัติของการกระจายนี้น าไปใช้ประโยชน์ในวิธีการของสถิติอ้างอิงทั้งกรณีการ
ประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน (ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก ค่าคลาดเคลื่อนก็มีค่าสูง  ในทาง
ตรงกันข้าม  ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่  ค่าคลาดเคลื่อนก็มีค่าต่ าการหาค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์  ประกอบด้วย 

2.3.6.1. ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (Standard  Error of  estimate) 
เขียนแทนด้วยตัวย่อ  S.E.est  เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนทีเ่หลือ (ของ d i) การที่คะแนน
สอบจรงิ (Y) กับคะแนนพยากรณ์ (Y/) ไม่เท่ากัน  แสดงว่ามคีวามคลาดเคลื่อน   
 ถ้าแตกต่างกันมาก  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (S.E.est) ก็จะมีค่ามาก   
 ถ้าใกล้เคียงกันก็มีค่าน้อย  สูตรในการหา  S.E.est  คือ (บุญชม  ศรีสะอาด.  2541: 169) 
 
  S.E.est     =  

1kN

SSres



 

 
 เมื่อ  S.E.est แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 
        SSrest แทน ผลรวมของก าลังสอง (Sum of squares) ของส่วนทีเ่หลือ  
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  (Residual) เท่ากับ  d 2  

        N   แทน --- จ านวนสมาชิกในกลุม่ตัวอยา่ง 
    K       แทน -- จ านวนตัวแปรอิสระ 
 

 หมายเหต ุ 
1kN

SSres


 คือ  MSres    

 
 2.3.6.2. การค านวณค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Standard  
Error of  b  coefficients) ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสทิธ์ิการถดถอย เขียนแทนด้วย
ตัวย่อ S.E.bi เป็นค่าที่สามารถค านวณได้หลายวิธี (บุญชม  ศรีสะอาด.  2541) สูตรที่นิยมใช้ได้แก่  
 

  S.E   =  
RES

ES

iXj

est

2

2

1(..

..


 

 
 เมื่อ S.E bj แทน  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสมัประสิทธ์ิการถดถอยของ  bj 
       S.E.2est แทน  ก าลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 
        S.E.xj แทน  ผลรวมของก าลงัสองของความเบี่ยงเบนของตัวแปรพยากรณ์ตัวที่  j 
       R2

 j  แทน  ก าลังสองของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวพยากรณ์ตัวที่  j   
 ซึ่งจะใช้เป็นตัวแปรตามกับตัวแปรพยากรณ์อื่น ๆ ที่เหลือความแตกต่างระหว่างส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานกับความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation: S.D) เป็นการวัดการกระจายของข้อมูลใน
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  ค านวณจากรากที่สองของค่าเฉลี่ยของความแตกต่างก าลังสองของข้อมูลแต่ละ
ตัวกับค่าเฉลี่ย  ความหมาย  คือ  โดยเฉลี่ยแล้วข้อมูลแต่ละตัวแตกต่าง  จากค่าเฉลี่ยมากน้อยเพียงใด  
เช่น  ถ้าเก็บค่าสิ่งตัวอย่างมาจ านวนหนึ่งจากประชากร ที่มีการกระจายแบบปกติ  เมื่อหาค่าเฉลี่ยจะ
เป็น X  แต่ค่าของสิ่งที่เป็นตัวอย่างแต่ละตัวอาจจะมากกว่า  เท่ากับหรือน้อยกว่า X   มากบ้างน้อย
บ้าง  โดยเฉลี่ยแล้วห่างจาก X   เท่า  
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2.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) 
2.4.1 ความหมายของการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
กัลยา วานิชบัญชา (2551) ได้กล่าวว่า เป็นการวิเคราะห์หลายตัวแปรเทคนิคหนึ่งเพื่อการ

สรุปรายละเอียดของตัวแปรหลายตัว หรือเรียกว่าเป็นเทคนิคที่ใช้ในการลดจ านวนตัวแปรเทคนิคหนึ่ง
โดยการศึกษาถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร และสร้างตัวแปรใหม่เรียกว่า องค์ประกอบ โดย
องค์ประกอบที่สร้างขึ้นจะเป็นการนาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันหรือมีความร่วมกันสูงมารวมกันเป็น
องค์ประกอบเดียวกัน สว่นตัวแปรที่อยู่คนละองค์ประกอบมีความร่วมกันน้อย หรือไม่มีความสัมพันธ์
กันเลย  
 การวิเคราะห์องค์ประกอบ หมายถึง เทคนิควิธีทางสถิติที่จะจับกลุ่มหรอืรวมกลุ่ม หรือรวมตวั
แปรที่มีความสัมพันธ์กันไว้ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งความสัมพันธ์เป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ ตัวแปร
ภายในองค์ประกอบเดียวกัน จะมีความสัมพันธ์กันสูง ส่วนตัวแปร 
ที่ต่างองค์ประกอบ จะสัมพันธ์กันน้อยหรือไม่มี สามารถใช้ได้ทั้งการพัฒนาทฤษฎีใหม่ หรือ 
การทดสอบหรือยืนยันทฤษฎีเดิม 
. 2.4.2 ประเภทของเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ  

เทคนิคของการวิเคราะห์องค์ประกอบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  
1.  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจจะใช้ในกรณีที่ผู้ศึกษาไม่มีความรู้ หรือมีความรู้น้อยมาก

เกี่ยวกับโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรเพื่อศึกษาโครงสร้างของตัวแปร และลดจ านวนตัวแปรที่มี
อยู่เดิมให้มีการรวมกันได้  

2.  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจะใช้กรณีที่ผู้ศึกษาทราบโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัว

แปร หรือคาดว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรควรจะเป็นรูปแบบใด หรือคาดว่าตัวแปรใดบ้างที่
มีความสัมพันธ์กันมากและควรอยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน หรือคาดว่า 
มีตัวแปรใดที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน ควรจะอยู่ต่างองค์ประกอบกัน หรือกล่าวได้ว่า ผู้ศึกษาทราบ
โครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือคาดไว้ว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรเป็นอย่างไรและ
จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมาตรวจสอบหรือยืนยันความสัมพันธ์ว่าเป็นอย่างที่
คาดไว้หรือไม่ โดยการวิเคราะห์หาความตรงเชิงโครงสร้างนั่นเอง ศิริชัย พงษ์วิชัย. (2552). 
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2.4.3. วัตถุประสงค์ของเทคนิค Factor Analysis  
1)  เพื่อศึกษาว่าองค์ประกอบร่วมที่จะสามารถอธิบายความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง 

ตัวแปรต่าง ๆ โดยที่จ านวนองค์ประกอบร่วมที่หาได้จะมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนตัวแปรนั้น จึงท าให้
ทราบว่ามีองค์ประกอบร่วมอะไรบ้าง โมเดลนี้ เรียกว่า Exploratory Factor Analysis Model  : 
EFA  

2)  เพื่อต้องการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับโครงสรา้งขององค์ประกอบว่า องค์ประกอบแต่ละ
องค์ประกอบด้วยตัวแปรอะไรบ้าง และตัวแปรแต่ละตัวควรมีน้ าหนักหรืออัตราความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบมากน้อยเพียงใด ตรงกับที่คาดคะเนไว้หรือไม่ หรือสรุปได้ว่าเพื่อต้องการทดสอบว่าตัว
ประกอบอย่างนี้ตรงกับโมเดลหรอืตรงกับทฤษฎีที่มีอยู่หรือไม่ โมเดลนี้เรียกว่า Confirmatory Factor 
Analysis Model: CFA ซึ่งเทคนิคของ Factor Analysis สามารถสรุปได้เป็นรูปแบบดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principal Component Analysis                  - Principal Axis Factoring (PAF หรือ PA2) 
        ( PC หรือ PA1)                                 Image Factor Analysis (IMAGE) 
                                                           Canonical Factor Analysis (ML) 
                                                           Alpha Factor Analysis (AFA) 
                                                           Unweighted Least Square (ULS) 
                                                           Generalized Least Squares (GLS) 
 
รูปที่ 2 รูปแบบการวิเคราะห์ตัวประกอบ 
 

Factor Analysis 

Exploratory Factor Analysis Confirmatory Factor Analysis 

Component Factor Model Common Factor Model 
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2.4.4.  ประโยชน์ของเทคนิค Factor Analysis  
1)  ลดจ านวนตัวแปร โดยการรวมตัวแปรหลาย ๆ ตัวให้อยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน 

องค์ประกอบที่ได้ถือเป็นตัวแปรใหม่ ที่สามารถหาค่าข้อมูลขององค์ประกอบที่สร้างข้ึนได้ เรียกว่า 
Factor Score จึงสามารถนาองค์ประกอบดังกล่าวไปเป็นตัวแปรสาหรับการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
เช่น การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ (Regression and Correlation Analysis) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) การทดสอบสมมุติฐาน T – test Z – test และการวิเคราะห์
จ าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) เป็นต้น 

2)  ใช้ในการแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากการที่ตัวแปรอิสระของเทคนิคการวิเคราะห์สมการ
ความถดถอยมีความสัมพันธ์กัน (Multicollinearity) ซึ่งวิธีการอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหานี้ คือ การ
รวมตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ไว้ด้วยกัน โดยการสร้างเป็นตัวแปรใหม่หรือเรียกว่า องค์ประกอบ 
โดยใช้เทคนิค Factor Analysis แล้วนาองค์ประกอบดังกล่าวไปเป็นตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์
ความถดถอยต่อไป  

3) ท าให้เห็นโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา เนื่องจากเทคนิค Factor Analysis 
จะหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation) ของตัวแปรทีละคู่ แล้วรวมตัวแปรที่สัมพันธ์กันมากไว้
ในองค์ประกอบเดียวกัน จึงสามารถวิเคราะหโ์ครงสรา้งที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่อยู่ใน
องค์ประกอบเดียวกันได ้ท าให้สามารถอธิบายความหมายของแต่ละองค์ประกอบได้ ตามความหมาย
ของตัวแปรต่าง ๆ ที่อยู่ในองค์ประกอบนั้น ท าให้สามารถนาไปใช้ในด้านการวางแผนได้ เช่น การ
พัฒนาพหุปัญญาสาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นตามทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ (ทิศนา 
แขมมณี 2545 : 85) 

2.4.5.  ข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ มีข้อตกลงเบือ้งต้น (Stevens, 1992, 1996; Tabachnick & 

Fidell, 2001; Munro, 2001 : 309 อ้างใน เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, 2549)  
1)  ตัวแปรที่คัดเลือกมาวิเคราะห์องค์ประกอบ ต้องเป็นตัวแปรที่มีค่าต่อเนื่อง หรือมีค่าใน

มาตราระดับช่วง (Interval scale) และมาตราอัตราส่วน (Ratio scale) เนื่องจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบ ตัวแปรที่คัดเลือกมาวิเคราะห์องค์ประกอบควรมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  

2) ตัวแปรที่คัดเลือกมาวิเคราะห์องค์ประกอบ ควรมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในระดับสูง  
(r = 0.30 – 0.70) รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและตัวแปรที่อยู่ในรูป 
เชิงเส้น (linear) เท่านั้น  

3) จ านวนตัวแปรที่คัดเลือกมาวิเคราะห์องค์ประกอบ ควรมีจ านวนมากกว่า 30 ตัวแปร  
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4) กลุ่มตัวอย่าง ควรมีขนาดใหญ่และควรมีมากกว่าจ านวนตัวแปร ซึ่งมักมีคาถามว่าควร
มากกว่ากี่เท่า มีบางแนวคิดที่เสนอแนะให้ใช้จ านวนข้อมูลมากกว่าจ านวนตัวแปรอย่างน้อย  5 – 10 
เท่า หรืออย่างน้อยที่สุด สัดส่วนจ านวนตัวอย่าง 3 ราย ต่อ 1 ตัวแปร  

5) กรณีที่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle component analysis) ตัว
แปรแต่ละตัวหรือข้อมูล ไม่จาเป็นต้องมีการแจกแจงแบบปกติ แต่ถ้าตัวแปรบางตัวมีการแจกแจงเบ้
ค่อนข้างมาก และมีค่าต่ าสุด และค่าสูงสุดผิดปกติ (Outlier) ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่ถูกต้อง  
 4.6 ข้อจ ากัดและปัญหาของการใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ  

1.) ข้อจ ากัดเรื่องจ านวนตัวอย่าง เนื่องจากการใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบต้องใช้
จ านวนตัวอย่าง (sample size) จ านวนมาก หากใช้ตัวอย่างน้อยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์จะต่ า  
การประมาณจ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบมีหลายแนวคิด 

ข้อจ ากัดเกี่ยวกับระดับข้อมูลในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ข้อมูลต้องมีระดับการวัดประเภท
มาตราวัดอันตรภาค (Interval scale) และมาตราอัตราส่วน (Ratio scale) ส่วนตัวแปรที่มีระดับการ
วัดแบบกลุ่ม นักวิจัยต้องทาให้เป็นตัวแปรหุน่ (dummy variable) เสียก่อน นอกจากนี้ลักษณะข้อมูล
ต้องมีการกระจายเป็นโค้งปกติ  

2) ปัญหาการวิเคราะห์องค์ประกอบมี 3 ประเด็น ดังนี ้ 
2.1) การวิเคราะห์องค์ประกอบไม่มีตัวแปรตาม ซึ่งแตกต่างกับการทดสอบสถิติการ

วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบปกติ สถิติการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ สถิติการวิเคราะห์จ าแนก
ประเภท  และการวิเคราะห์เส้นทาง ดังนั้น สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ จึงไม่สามารถใช้แก้ปัญหา
การวิจัยที่ต้องการหาตัวท านายได้  

 2.2) ข้ันตอนการสกัดองค์ประกอบไม่สามารถระบุจ านวนรอบของการสกัดได้ 
ดังนั้นหลังจากข้ันตอนการสกัดองค์ประกอบนักวิจัยจึงไม่สามารถระบุจ านวนรอบของการสกัด
องค์ประกอบได้ว่ามีกี่รอบจึงจะพอด ี 

2.3) ในปัจจุบันการวิจัยที่ต้องการทดสอบเพื่อลดจ านวนตัวแปร มีเพียงสถิติ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเท่านั้น เนื่องจากสถิตินี้สามารถรวมตัวแปรหลาย ๆ ตัวให้อยู่ใน
องค์ประกอบเดียวกัน และทาให้เห็นโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา  โดยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation) ของตัวแปรทีละคู่ แล้วรวมตัวแปรที่สัมพันธ์กันมากไว้ใน
องค์ประกอบเดียวกัน หลังจากนี้จึงสามารถวิเคราะห์ถึงโครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง 
ๆ ที่อยู่ในองค์ประกอบเดียวกันได้ ดังนั้นเมื่อนักวิจัยต้องการวิเคราะห์ให้ได้ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว
ข้างต้น จึงมีสถิติให้เลือกใช้เฉพาะสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเพียงตัวเดียว แต่ยังไม่มีวิธีการทาง
สถิติวิธีอื่น ๆ จึงทาให้นักวิจัยต้องเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบทั้ง ๆ ที่วิธีนี้มีข้อจ ากัดดังกล่าว
ข้างต้น  
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2.4.7 ความหมายของค าต่างๆ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
ความหมายของค าต่างๆ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ มีดังนี้  
1) องค์ประกอบร่วมกัน (Common Factor) หมายถึง องค์ประกอบที่ประกอบด้วยตัวแปร 

2 ตัวข้ึนไปมารวมกันอยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน โดยองค์ประกอบร่วมจะอาศัยจากค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ หรือค่า r  องค์ประกอบที่ประกอบด้วยตัวแปรที่มีค่าความสัมพันธ์กันมาก  จะเป็น
องค์ประกอบที่มีความหมายในการวิเคราะห์องค์ประกอบ  

2) องค์ประกอบเฉพาะ (Specific Factor) ได้แก่ องค์ประกอบที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียว  

3) ความร่วมกัน (Communalities) หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหนึ่ง
กับตัวแปรอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด มีค่าอยู่ระหว่าง 0 กับ 1 ถ้าตัวแปรใดมีค่านี้ต่า ตัวแปรนั้นจะถูกตัด
ออก ค่าน้ีดูได้จาก Initial Statistic หรือค่าทแยงมุมของ Reproduced Correlation Matrix ความ
ร่วมกัน  

4) น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) เป็นค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับ
องค์ประกอบ ซึ่งควรมีค่ามากกว่า 0.3 (วิยะดา ตันวัฒนากูล อ้างใน ยุทธ ไกรวรรณ์, 2551) ตัวแปรใด
มีน้ าหนักในองค์ประกอบใดมาก ควรจัดตัวแปรนั้นได้ในองค์ประกอบนั้น ในโปรแกรม SPSS น้ าหนัก
องค์ประกอบของแต่ละองค์ประกอบดูได้จากตาราง Component Matrix ก่อนการหมุนแกน
องค์ประกอบ หรือดูได้จากเส้นทแยงมุมของเมทริกซ์ของค่าไอเกน (Eigen Value)  

 5) คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score) เป็นคะแนนที่ได้จากน้ าหนักองค์ประกอบและค่า
ของตัวแปรในปัจจุบันน้ัน เพื่อใช้เป็นค่าของตัวแปรใหม่ ที่เรียกว่า องค์ประกอบ คะแนนองค์ประกอบ
ของแต่ละองค์ประกอบ อาจมีความสัมพันธ์กันบ้าง ถ้าจัดจ านวนองค์ประกอบเอาไว้มาก นั่น
หมายความว่า ตัวแปรเดียวกันอาจอยู่ในหลายองค์ประกอบได้ตามน้ าหนักองค์ประกอบ 
 6) ค่าไอเกน (Eigen Value) เป็นค่าความผันแปรของตัวแปรทั้งหมดในแต่ละองค์ประกอบ 
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ องค์ประกอบร่วม (Common Factor) ที่ได้องค์ประกอบแรก จะเป็น
องค์ประกอบที่แยกความผันแปรของตัวแปรออกมาจากองค์ประกอบอื่นได้มากที่สุด จึงมีตัวแปรร่วม
อยู่มากที่สุด 

องค์ประกอบที่มีตัวแปรร่วมอยู่มาก จึงมีค่าไอเกน มากตามด้วย ใน SPSS จะก าหนด
ค่าไอเกน เป็น 1 อยู่แล้ว (default = 1) ค่าไอเกนจะเท่ากับจ านวนตัวแปร ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่
องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบจะมีค่าไอเกนต่ ากว่า 1 ในการก าหนดตัวแปรเอาไว้ 
จ านวนมาก ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ควรให้ได้จ านวนน้อยกว่าตัวแปรมาก ๆ และมี 
จ านวนที่เหมาะสมเพื่อ สะดวกในการวิเคราะห์ค่าสถิติอื่น ๆ ต่อไป   ค่าไอเกน หาได้จากสูตร  
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Eigen Value =(ของน้ าหนักองค์ประกอบของแต่ละตัวแปรในองค์ประกอบนั้น)2 

(ขององค์ประกอบใด) 
4.8 ข้ันตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ข้ันตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบมีขั้นการทดสอบดังนี้  
1 ก าหนดปัญหาการวิจัย ทบทวนองค์ประกอบตัวแปรจากทฤษฎี เก็บข้อมูล และเลือกวิธี

วิเคราะห์องค์ประกอบตามวัตถุประสงค์การวิจัย  
2 ตรวจสอบข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ว่าเป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ และสร้างเมทริกซ์ สหสัมพันธ์ 

(Correlation Matrix)  
3 สกัดองค์ประกอบ (Extraction Factor Analysis : Factor Extraction หรือ  

Initial Factors)  
4 เลือกวิธีการหมุนแกน (Factors Rotation)  
5 เลือกค่าน้า หนักองค์ประกอบ (Factors Score)  
6 ตั้งช่ือองค์ประกอบที่วิเคราะห์ได้  

 
2.4.9 การออกแบบวิจัยและการประยุกต์ใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
1)  การออกแบบวิจัยส าหรับการใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
การออกแบบวิจัยส าหรับการใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ ส่วนใหญ่นิยมออกแบบวิจัย

แบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Research Design) ที่เป็นการวิจัยแบบอธิบายความสัมพันธ์ 
(Explanatory  research) ที่มีลักษณะค าถามการวิจัยที่ต้องการคาดคะเนความสัมพันธ์เพื่อใช้อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใช้ตรวจสอบโครงสร้างของชุดตัวแปรในรูปของจ านวนที่น้อยที่สุดของตัว
แปรแฝงที่สังเกตไม่ได้หรือวัดได้โดยตรง หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นตัวแปรแฝง หรือองค์ประกอบ ซึ่งตัว
แปรแฝงที่สังเกตไม่ได้ เหล่าน้ีจะถูกเรียกว่า องค์ประกอบ  

2) การประยุกต์ใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ มีหลักในการประยุกต์ใช้ กล่าวคือ  
ส่วนใหญ่นักวิจัยใช้เทคนิคนี้ในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของเครือ่งมอืวิจัย จึงขออธิบายใน
ส่วนของความตรงเชิงโครงสร้างหรือทฤษฎี (Construct) หมายถึง คุณลักษณะที่สันนิษฐานข้ึนจาก
พฤติกรรมของมนุษย์ เช่น อัตมโนทัศน ์การรับรู้ พลังอ านาจ สมรรถนะแห่งตน เป็นต้น โดยทั่วไปแล้ว
ไม่มีเครื่องมือใดที่สะท้อนให้เห็นโครงสร้างได้โดยตรง นอกจากนิยามโครงสร้างให้เป็นมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้เท่านั้น การติดสินว่า สิ่งใดมี “โครงสร้าง” เพียงใด ทาได้
โดยการตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง   

ความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) หมายถึง ขอบเขต ความหมาย หรือลักษณะ
ประจ าตามทฤษฎีที่เครื่องมือวิจัยน้ัน ๆวัดได ้หรือหมายถึงความสามารถของเครื่องมือวิจัยที่สามารถ
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วัดทฤษฎี หรือลักษณะของพฤติกรรมได้ตามที่สามารถวัดพฤติกรรมได้ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เครื่อง
วิจัยที่มีความตรงตามโครงสร้างจะแสดงให้เห็นว่า ผลที่ได้จากการวัดมีความสัมพันธ์กับทฤษฎี หรือ
ลักษณะที่ก าหนดมากน้อยเพียงไร การตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างจะต้องตรวจสอบทั้งเชิง
เหตุผล (Logical) และการตรวจสอบเชิงประจักษ์ (Empirical) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบจึงเป็นวิธีทางสถิติสาหรับตรวจสอบโครงสร้าง โดยการลดจ านวน
ตัวแปรลงให้เป็นจ านวนองค์ประกอบ หรือลักษณะร่วม ซึ่งมีจ านวนไม่กี่รายการ ลักษณะเช่นน้ีจะช่วย
ให้คาบรรยายพฤติกรรมต่างๆ ง่ายข้ึน หรืออาจกล่าวได้วา การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นเทคนิคทา
สถิติที่เกี่ยวข้องกับคน (หรือผู้ให้ข้อมูล) จ านวนมาก ตัวแปรจ านวนมาก และองค์ประกอบจ านวนมาก 
การวิเคราะห์องค์ประกอบจึงมีลาดับข้ัน  ดังนี ้ 
 

ทฤษฎี นามธรรม (Construct) 
 

องค์ประกอบ (Factor) 
 

ตัวแปร (Variable) 
 

ข้อคาถาม (Item) 
 

ล าดับข้ันของการอธิบายจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ หมายความว่า หลายๆข้อคาถาม 
อธิบายตัวแปร 1 ตัว หลายๆตัวแปรอธิบายองค์ประกอบ 1 ตัว และองค์ประกอบหลาย ๆ ตัว จึงจะ
อธิบายทฤษฎีหรือนามธรรมได้ 1 อย่าง  

ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบจะได้กลุ่มของความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถามต่าง ๆ  ใน
แบบเชิงเส้นตรงที่เรียกว่า องค์ประกอบ (Factor) องค์ประกอบแต่ละตัวจะเป็นอิสระจากกัน เมื่อมี
การสร้างองค์ประกอบข้ึน องค์ประกอบนี้จะเข้าไปสัมพันธ์กับข้อค าถามแต่ละข้อ ท าให้เกิดเป็น
น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ข้ึนมา ดังนั้นน้ าหนักขององค์ประกอบแต่ละตัวจะแทนค่า
สหสัมพันธ์ของเครื่องมือกับองค์ประกอบแต่ละตัวด้วย เรียกว่า ความตรงเชิงองค์ประกอบ หมายถึง 
ค่าสหสัมพันธ์ของแบบสอบนั้นกับอะไรก็ตามที่เป็นตัวร่วมกับกลุ่มแบบสอบกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  หรือจะ
กล่าวได้ว่า ความตรงเชิงองค์ประกอบ ควรเรียกว่า ส่วนประกอบขององค์ประกอบ (Factorial 
Composition)   

ดังนั้น ประโยชน์หลักของการวิเคราะห์องค์ประกอบ มี 3 ด้าน คือ ด้านที่หนึ่ง ใช้ตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมือ ด้านที่สอง ใช้ในการแก้ปัญหาที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน
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สูงสาหรับเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเชิงพหุสูงมาก  วิธีการอย่าง
หนึ่งการรวมตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กันไว้ด้วยกัน โดยการสร้างเป็นตัวแปรใหม่ หรือเรียกว่า
องค์ประกอบ หลังจากนั้นจึงนาองค์ระกอบดังกล่าวไปเป็นตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์ความถดถอย
ต่อไป และสุดท้าย ใช้ตรวจสอบหรือยืนยันทฤษฎีต่างๆ ที่วัดได้จากพฤติกรรมของมนุษย์ 
 
2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

  ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
รูปที3่ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
2.6 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ศิริมาศ ย่งตั๊ก ศึกษาเรื่อง (2550) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านเงินฝากของลูกค้า
จากธนาคารธนชาติ สาขาย่อยเซ็นทรัลแอร์พอตจังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้คือ 

ปริมาณเงินฝาก 

อตัราเงินเฟ้อ 

ค่าเงินบาท 
 

อตัราดอกเบ้ีย 
- อตัราดอกเบี้ยเงิน 
ฝากประจ า 12 เดือน 
 

GDP 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค 
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เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านเงินฝากของลูกค้าจากธนาคารธนชาติ สาขา
ย่อยเซ็นทรัลแอร์พอต จังหวัดเชียงใหม่ ขอบเขตที่ใช้ในการศึกษาผู้ใช้บริการธนาคารธนชาติ สาขา
ย่อยเซ็นทรัลแอร์พอต จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Taro Yamane เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ค่าความถ่ี อัตราส่วนร้อยละ ในการ
สรุปเนื้อหา 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 31-40 ปีมี
สถานภาพแต่งงานประกอบอาชีพนักธุรกิจ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 
20,000 บาท มีการออมต่ ากว่า5,000 บาทต่อเดือนและพบว่าปัจจัยด้านการบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานและด้านสถานที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของธนาคารมากที่สุด 

 
โสภา เหมืองหม้อ (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของ

ครัวเรือนผ่านธนาคารพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะและโครงสร้างการ
ออมที่มาจากภาครัวเรือนที่ผ่านธนาคารพาณิชย์ไทย 2) เพื่อศึกษาตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมของภาคครัวเรือนของประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาแนวโน้มของ
การออมภาคครัวเรือนในประเทศไทย ทฤษฎีที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แนวคิดทฤษฎีการออม 
ทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธ์กับรายได้สมบูรณ์และทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธ์กับรายได้เปรียบเทียบ  
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ท าการศึกษาได้ใช้วิธี Ordinary Least Squares ในการการวิเคราะห์ ข้อมูล 

ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณเงินฝาก และจ านวนสาขาของธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป แต่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับรายได้
ประชาชาติและจ านวนของสาขาธนาคาร ส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงธนาคาร
มากที่สุดคือรายได้ประชาชาติ  

 
  ปรารถนา จารึก (2552) ศึกษาเรื่องปจัจัยที่มผีลต่อปรมิาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนีเ้พื่อศึกษาเรื่องปัจจัยทีม่ีผลต่อปริมาณเงินฝากธนาคาร
พาณิชย์หลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมลูรายไตรมาสตัง้แต่       
พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2551 สถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ วิธี Cointegration relationship ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 

ผลการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน
ดอลลาร์สหรัฐ ต่างมีความสมัพันธ์ระยะยาวในทิศทางเดียวกนักับปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ 
ส่วนตัวแปรมลูค่าซื้อขายที่ดินภายในประเทศทั้งหมด อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปีของธนาคาร
พาณิชย ์การเกิดวิกฤตเศรษฐกจิ ต่างมีความสัมพันธ์ระยะยาวในทิศทางตรงกันข้ามกับปรมิาณเงิน
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ฝากธนาคารพาณิชย ์การปรับตัวในระยะสั้นของปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์เข้าสู่ดลุยภาพใน
ระยะยาวนั้น พบว่า สัมประสิทธ์ิในการปรบัตัวเท่ากับ -0.4683 ซึ่งแสดงว่าปจัจัยทีม่ีผลต่อปรมิาณเงิน
ฝากธนาคารพาณิชย์จะเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อการไรดุ้ลยภาพ โดยเมื่อความสมัพันธ์เกิดการ
เบี่ยงเบนจากดุลยภาพระยะยาว ค่าความคลาดเคลื่อนจะถูกแก้ไขในอัตราร้อยละ 46.83 ต่อไตรมาส 
ปัจจัยส าคัญที่มผีลต่อปรมิาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ระยะยาว พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
มีผลมากสุด ปัจจัยที่มีความส าคัญรองลงมาตามล าดับคือ อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าซื้อ
ขายที่ดินภายในประเทศทั้งหมด และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ป ีของธนาคารพาณิชย์ 
  
 
  



 

 

 

 

บทที่ 3 
วิธีการศึกษา 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับปริมาณเงินฝากโดย ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่
น ามาศึกษา ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ ( Inflation rate)  อัตราดอกเบี้ย (Interest rate)  ค่าเงินบาท 
(Value of the Thai currency) ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index)  และผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (Gross domestic product) โดยได้แสดงเป็นรูปแบบสมการดังนี้ 
 

M =   f(Inf, Int, THB, CPI, GDP)     
 M =  a0+ b1Inf+b2Int + b3THB+b4CPI +b5GDP +e 
 
 M คือ ปริมาณเงินฝากของธนาคารที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

e = เป็นตัวแทนของส่วนที่ไม่คาดคิดไว้ของผลตอบแทนในหุ้น ซึ่งไม่   สามารถ
อธิบายได้ด้วยปัจจัยทั้งหลายเหล่าน้ี 

bi = ค่าความอ่อนไหว  (sensitive)  
Inf = อัตราเงินเฟ้อ(%) 
Int = อัตราดอกเบี้ย(%) 
THB = ค่าเงินบาท (บาท/ดอลลาร์) 
CPI = ดัชนีราคาผู้บริโภค  
GDP = ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
  

ซึ่งมีวิธีการศึกษาโดยละเอียดดังนี้ 
 
3.1 แหล่งท่ีมาของข้อมูล 
 ข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือนประเภททุติยภูมิ ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างโดยประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคือ
ข้อมูลทุติยภูมิ วารสารเศรษฐกิจรายเดือนข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศไทย กระทรวง
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พาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ด้านธุรกิจ อินเทอร์เน็ต ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตั้งแต่ เดือน
มกราคม 2550 ถึง เดือนธันวาคม 2555 โดยละเอียดดังนี้ 

1. ปริมาณเงินฝาก คือ เงินฝากทุกประเภทของธนาคารพาณิชย์ที่รับฝากจากประชาชน นิติ
บุคคล และสถาบันการเงินอืน่ๆ ซึ่งรวมถึงบัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ออกจ าหน่ายให้ประชาชน ใน
การวิจัยครั้งนี้จะน าปริมาณเงินฝากทั้งหมดของธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศไทยและอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

2. อัตราเงินเฟ้อ ใช้ข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์จะเป็นค่าที่ใส่ตัวเลขล่า 1 เดือน 
3. อัตราดอกเบี้ยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากโดยเฉลี่ย  ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้แก่ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  ค่าที่ได้มาจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

4. ค่าเงินบาท (บาท/ดอลลาร์) ใช้ตัวเลขสถิติค่าเงินบาทในแต่ละเดือนของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

5. ดัชนีราคาผู้บริโภค ใช้ตัวเลขทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่
ครอบครัวหรือผู้บริโภคซื้อหามาบริโภคเป็นประจ า ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาในปีที่ก าหนดไว้
เป็นปีฐาน(ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป) 

6. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เนื่องจากตัวเลขที่ใช้ศึกษาเป็น รายไตรมาส ดังนั้น จึง
ก าหนดให้เดือนที่อยู่ในไตรมาสเดียวกันมีค่าเท่ากัน 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลอนุกรมเวลา ซึ่งเป็นค่าสถิติที่ได้มาจากการ
เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคือข้อมูลทุติยภูมิ มี
แหล่งข้อมูลจากข้อมูลรายเดือนจากวารสารเศรษฐกิจรายเดือนข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศ
ไทย กระทรวงพาณิชย์ หนังสือพิมพ์ธุรกิจ อินเทอร์เน็ต  ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

2. วิธีศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการถดถอยเชิงซ้อน   
(Multiple  Regression  Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ 

 

http://www.nesdb.go.th/
http://www.nesdb.go.th/
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ตอนที่ 1 ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในโดยใช้สูตรของเพียร์สัน (Pearson-Product Moment 

Correlation Coefficient)  
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Multiple  Regression  Analysis 

Multiple  Regression  Analysis 

การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อนเป็นการขยายของการวิเคราะห์อย่างง่าย เป็นเครื่องมือ
ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัวแปร (X1, X2 ,.., Xn ) กับตัวแปรตาม Y 
ทั้งนี้เพื่อให้การวิเคราะห์ การประมาณค่า หรือการพยากรณ์มีประสิทธิภาพที่สูงข้ึน 

ลักษณะข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
 ข้อมูลประกอบด้วยค่าสังเกต n ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลของตัวแปรตาม Y และข้อมูล

ของตัวแปรอิสระ  X1, X2 ,…, Xn  
จากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ของตัวแปรให้อยู่ในรูป

สมการถดถอยเชิงซ้อนดังนี้ 
Y = a0 + b1x1 + b2x2 + b3x3……………bnxn +e 

โดยที่  Y  คือ ตัวแปรตาม 
    X1, X2 , …, Xn คือ ตัวแปรอิสระ 
  b1 , b2 , …, bn คือค่าสัมประสิทธ์ของสมการถดถอย 
  e  คือ ค่าความคลาดเคลื่อน  

ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการประมวนผล ซึ่งจะใช้วิธีในการคัดเลือก
ตัวแปรเข้าสมการโดยวิธีในการคัดเลือกตัวแปรนี้มีหลายวิธีด้วยกัน คือ  

1. วิธีการเลือกแบบก้าวหน้า (Forward Selection) เป็นเทคนิคในการคัดเลือกตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม โดยจะคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้ามาทีละ 1 ตัวแปร โดยตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามมากที่สุดจะเข้ามาในสมการก่อนท าตัวจนกระทั่งไม่มีตัวแปรใดมี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอีกก็จะหยุด วิธีนี้จะใช้ T-Test  ในการทดสอบ 

2. วิธีการเลือกแบบถอยหลัง (Backward Selection) เป็นวิธีในการที่น าตัวแปรทุกตัวเข้ามาใน
สมการก่อนแล้วจะค่อยๆ เริ่มขจัดตัวแปรออกจากสมการทีละตัว โดยจะหาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ท านายที่อยู่ในสมการทีละตัวกับตัวแปรตามเมื่อขจัดตัวแปรท านายอื่นๆออกแล้ว หากทดสอบแล้วไม่
มีนัยส าคัญ ก็จะขัดออกจากสมการแล้วท าการทดสอบตัวแปรที่เหลืออยู่ในสมการท าจนกระทั่งพบว่า 
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ตัวแปรทุกตัวที่อยู่ในสมการมีนัยส าคัญทางสถิติ ก็จะหยุดการคัดเลือก แล้วจะได้การทดสอบที่มี
สัมประสิทธ์ิการท านายสูงสุด 

3. วิธีการเลือกแบบล าดับข้ัน (stepwise Selection) ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้วิธีการเลือกแบบ
ล าดับข้ัน (stepwise Selection) เพราะเป็นวิธีที่มีการผสมผสานระหว่างวิธีการเลือกแบบก้าวหน้า 
(Forward Selection) กับวิธีการเลือกแบบถอยหลัง (Backward Selection) คือ เลือกตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามมากที่สดุ เข้ามาก่อนหลังจากนั้นท าการคัดเลอืกตัวแปรตัวที่ 2 เข้าสมการ 
และใช้เทคนิคbackwardในการคัดเลือกว่าควรตัดสมการตัวใดบ้างที่อยู่ในสมการออกจากสมการโดย
การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยกันเองในสมการถดถอย จะท าแบบนี้ไปเรื่อยๆ
จนกระทั่งไม่สามารถเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการและตัดตัวแปรใดออกจากสมการได้ จึงจะถือว่าได้
สมการถดถอยที่เหมาะสม (ศิริชัย พงษ์วิชัย,2552) 
 
การตีความหมายสมการเชิงซ้อน 

จากสมการถดถอยเชิงซ้อน สัมประสิทธ์ิของตัวแปรต่างๆจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะของตัว
แปรตามต่อตัวแปรอิสระนั้นๆเมื่อตัวแปรอิสระอื่นคงที่ ส่วนค่าคงที่ a มีการแปลความหมายคือ เมื่อ
ค่าคงที่ a เปลี่ยนแปลงไป 1 หนว่ย เมื่อตัวแปรอิสระอื่นคงที่มีผลท าให้ตัวแปลตามมีค่าเปลี่ยนแปลง
ตาม ค่าคงที่นั้นด้วย 

 
ความน่าเชื่อถือของตัวแบบการถดถอยเชิงซ้อน 

ในการวัดความน่าเช่ือถือของสมการถดถอยเชิงซ้อนสามารถวัดด้วย ค่าความผิดพลาด
มาตรฐานในการกะประมาณ (Standard Error of the Estimate : SEE) และสัมประสิทธ์ิตัวก าหนด 
และยังสามารถใช้ค่า สหสัมพันธ์บางส่วน ในการพิจารณาว่าตัวแปรอิสระที่เพิ่มเข้ามาในสมการ
ถดถอยเชิงซ้อนนั้นสามารถเพิ่มความน่าเช่ือถือในการพยากรณ์ได้มากน้อยเพียงใดซึ่งจะแสดง
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ค่าความผิดพลาดมาตรฐานในการกะประมาณ 

ค่าความผิดพลาดมาตรฐานในการกะประมาณ มีแนวคิดคล้ายคลึงกับการค านวณหาค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ซึ่งเป็นการวัดการกระจายของข้อมูลในทางปฏิบัติ
สามารถใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการค านวณได้  
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สัมประสิทธ์ิตัวก าหนดเชิงซ้อนเป็นอีกวิธีที่วัดความน่าเช่ือถือของสมการ เป็นเครื่องมือที่ใช้วัด
ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทุกตัวในสมการถดถอยเชิงซ้อนที่มีต่อตัวแปรตาม วิธีในการ
ค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิมีหลายวิธีแต่ในปัจจุบันสามารถใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการค านวณ
ได้และมีวิธีในการค านวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ในการค านวณ คือ 

R2  = SSR / SST  
  = 1 – ( SSE /  SST ) 
ค่า R2 เป็นค่าสัมประสิทธ์ิในการท านายสมการถดถอยเชิงซ้อน  เป็นการแสดงถึงอิทธิพลของ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีต่อตัวแปรตาม ถ้าค่า R2 มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า ในการท านายครั้งนี้มี
ประสิทธิภาพในการท านายสูง เป็นสมการที่ดี (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2552) 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) 
 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ใช้สัญลักษณ์ r เป็นวิธีหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม โดยข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ได้ต้องมีลักษณะคือ ต้องเป็นข้อมูลในมาตราอัตร
ภาคหรืออัตราส่วน ( Interval or Ratio scale ) โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน สามารถ
ค านวณได้จากสูตร ดังนี้ (ทวี รื่นจินดา,2543) 
  

rxy     = 
 

โดย rxy คือ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

 X คือ ผลรวมที่วัดได้จากตัวแปรที่ X          

 Y คือ ผลรวมที่วัดได้จากตัวแปรที่ Y 

 XY คือผลรวมของผลคูณระหว่าตัวแปร X และY 

 X2 คือผลรวมของก าลังสองของข้อที่วัดได้ของตัวแปร X 

 Y2 คือผลรวมของก าลังสองของข้อที่วัดได้ของตัวแปร Y 
 N คือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
แต่ในทางปฏิบัติจะใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล 

การตีความหมายของค่า r  

ค่า r จะอยู่ระหว่าง 1 จนถึง -1ในการแปลความหมายจะดูได้จากเครื่องหมายที่ปรากฏอยู่
หน้า r โดยเครื่องหมายเหล่านี้จะบอกถึงทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

             NXY – (X)(Y) 

 NX2 – (X)2  NY2 – (Y)22 
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คือ ถ้ามีเครื่องหมายเป็น + แสดงว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันในทิศทาง
เดียวกัน และในทางตรงข้ามถ้ามีเครื่องหมายเป็น  -  แสดงว่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมี
ความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม (ทวี รื่นจินดา, 2543) 

3.3 แบบจ าลอง 
 
  ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ ( Inflation rate) อัตราดอกเบี้ย 
(Interest rate) ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้ตัวเลขอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 
แห่งได้แก่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา เนื่องจากธนาคารเหล่าน้ีเป็นตัวก าหนดทิศทางของอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินอื่นๆ 
ค่าเงินบาท (Value of the Thai currency) ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) ดัชนีราคา
ผู้บริโภค (Consumer Price Index) และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross domestic 
product)  โดยใช้ข้อมูลรายเดือนในระยะเวลาตั้งแต่ มกราคม 2550 ถึง ธันวาคม 2555 จึงเขียน
ความสัมพันธ์ของตัวแปรให้อยู่ในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อนคือ 
              Y = a0 + b1x1 + b2x2 + b3x3……………bnxn +e 
 
โดยก าหนดให้ 

Y = ค่าตัวแปรตาม 1 ตัวแปร 
a0 = ค่าคงที่ 
bn = ค่าสัมประสิทธิของตัวแปรแต่ล่ะตัว 
x0 = ตัวแปรอิสระแต่ล่ะตัว 
e = ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงสุ่ม 

 จากสมการ ค่า a0  เป็นผลกระทบของปัจจัยที่ถูกคาดหวังว่าเป็นศูนย์ หรือเป็นค่าที่ถูก
คาดหวังไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะกระทบต่อปริมาณเงินฝาก แต่ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากที่
แท้จริงคือ ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้  โดยจะยกตัวอย่างจากการศึกษาในครั้งนี้คือปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ   อัตราดอกเบี้ย ค่าเงินบาท  ดัชนีราคาผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์มวล
รวมประชาชาติ  

ส่วนค่า bn เป็นค่าที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแต่ล่ะตัวที่มีผลต่อปริมาณเงิน
ฝากของ ส าหรับค่า e เป็นตัวแทนของปัจจัยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดข้ึน โดยอาจจะเป็น
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เหตุการณ์เฉพาะที่จะเกิดข้ึนได้กับปริมาณเงินฝากนั้นๆ แต่ถ้าปัจจัยหรือเหตุการณ์เหล่านั้นสามารถ
ขจัดออกไปได้เราจะให้ค่า e มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ 
 โดยการศึกษาดังกล่าวเป็นการน าข้อมูลที่รวบรวมมาท าการวิเคราะห์เพื่ออธิบายถึงปัจจัย
ใดบ้างที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝาก ซึ่งสมารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
  M = a0+ b1 Inf+b2 Int + b3 THB+b4 CPI +b5 GDP +e 
 
3.4 ค่าตัวแปร 

 
 M       =        ปริมาณเงินฝากของธนาคารที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง       

  ประเทศไทย  
e = เป็นตัวแทนของส่วนที่ไม่คาดคิดไว้ของผลตอบแทนในหุ้น ซึ่งไม่

    สามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยทั้งหลายเหล่าน้ี 
bi = ค่าความอ่อนไหว  (sensitive)  
Inf = อัตราเงินเฟ้อ(%) 
Int = อัตราดอกเบี้ย(%) 
THB = ค่าเงินบาท (บาท/ดอลลาร์) 
CPI = ดัชนีราคาผู้บริโภค  
GDP = ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  



 

 
บทที่4 

ผลการวิจัย 
 

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่น ามาศึกษา ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ ( Inflation rate) อัตราดอกเบี้ย 
(Interest rate) ค่าเงินบาท (Value of the Thai currency) ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price 
Index)   ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross domestic product)  

ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ได้ท าการแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอนด้วยกันคือ 
ตอนที่ 1 ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในโดยใช้สูตรของเพียร์สัน (Pearson-Product Moment 
Correlation Coefficient)  
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะท าการวิเคราะห์ โดยสมการที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 
 
  M = a0+ b1 Inf+b2 Int + b3 THB+b4 PPT +b5 GDP  
โดยก าหนดให้ 

 M       =  ปริมาณเงินฝากของธนาคารที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

Inf = อัตราเงินเฟ้อ(%) 
Int = อัตราดอกเบี้ย(%) 
THB = ค่าเงินบาท (บาท/ดอลลาร์) 
CPI = ดัชนีราคาผู้บริโภค  
GDP = ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
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ตอนท่ี 1 การหาค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆท่ีใช้ในการศึกษา 

 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation 
coefficient) 

 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ใช้สัญลักษณ์ r เป็นวิธีหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม โดยข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ได้ต้องมีลักษณะคือ ต้องเป็นข้อมูลในมาตราอัตรภาค
หรืออัตราส่วน (Interval or Ratio scale)  

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในระหว่างได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ (Inflation rate) อัตราดอกเบี้ย 
(Interest rate) ค่าเงินบาท (Value of the Thai currency) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(Gross domestic product)  

กับปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทีล่ะคู่โดยใช้สูตรของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
 
  M INF INT THB CPI GDP 
M 1.000 .011 .514** -.583** .838** -.052 
INF   1.000 .344** -.386** .284* .143 
INT    1.000 -.340** .320** .084 
THB     1.000 -.821** -.136 
CPI     1.000 -.042 
GDP       1.000 

**.correlation is significant at the 0.01 
*.correlation is significant at the 0.05 
 

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย  ดัชนีราคาผู้บริโภค มีความสัมพันธ์
กับปริมาณเงินฝากธนาคารในทิศทางเดียวกัน  เมื่อพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรต้นที่
ประกอบด้วย อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย ค่าเงินบาท และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ มีค่าต่ า
กว่า .8 ถือว่าตัวแปรต้นทุกตัวมีความเป็นอิสระต่อกันอย่างชัดเจนส่วนค่าเงินดัชนีราคาผู้บริโภคมีค่า
สหสัมพันธ์ของตัวแปรต้น มากกว่า .8 ( CPI = .838) ถือว่าตัวแปรต้นมีความความสัมพันธ์กับตัวแปร
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ต้นอื่นๆแต่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ของตัวแปรต้นในระดับที่รุนแรงหรือตัวแปรเป็นอิสระต่อกัน 
(ทรงกลด พันธนะอังกูร, 2551) 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้หาความสัมพันธ์ของ
อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย ค่าเงินบาท ดัชนีราคาผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศกับ
ปริมาณเงินฝากโดยใช้สูตรของเพียร์สัน (Pearson-Product Moment Correlation Coefficient) 
ค่าจากตารางจะเห็นได้ว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝาก ตัวแปรต้นที่มีความสัมพันธ์กับ
ปริมาณเงินฝากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ อัตราดอกเบี้ย ค่าเงินบาท และดัชนีราคา
ผู้บริโภคโดยอัตราดอกเบี้ย และดัชนีราคาผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ทางบวกและมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เท่ากับ .514 และ .838 ตามล าดับ หมายความว่า อัตราดอกเบี้ย และดัชนีราคาผู้บริโภค 
กับปริมาณเงินฝากมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน  ส่วนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 แต่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับปริมาณเงินฝาก คือ ค่าเงินบาท โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เท่ากับ -.583 หมายความว่าค่าเงินบาทกับปริมาณเงินฝากมีการเปลีย่นแปลงในทิศทางตรง
ข้าม 

 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเองที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเงินเฟ้ออย่างมี สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 
.344  ดัชนีราคาผู้บริโภคมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราดอกเบี้ยอย่างมี สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
เท่ากับ .320 ส่วนตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์เชิงลบกันมี 3 คู่คือ ค่าเงินบาทกับอัตราเงินเฟ้อ โดยมี
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ -.386  ค่าเงินบาทกับอัตราดอกเบี้ยมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ -
.340 และดัชนีราคาผู้บริโภคกับค่าเงินบาท มีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ -.821 
 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเองที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
คือดัชนีราคาผู้บริโภคมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเงินเฟ้อ มีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .284 
โดยสามารถสร้างรูปแบบใหม่ตามค่าความสัมพันธ์ที่มีนัยส าคัญของตัวแปรได้ดังนี้เป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 Modified Model 

อตัราดอกเบ้ีย 

ค่าเงินบาท 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

ปริมาณเงินฝาก 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง 
  ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ 

 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากของ       
ธนาคารพาณิชย์ ใช้วิธีวิเคราะห์พหุคูณแบบ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 
ตัวแปรต้น 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 
 t 

 
Sig 
 

 
VIF 

 b β 
ค่างคงที่ -15580444.30  -7.030517 .000  

CPI 184725.65 1.023351 14.633397 .000 3.345 

int 674286.82 0.382893 8.762336 .000 1.213 

inf -110174.81 -0.307015 -6.896032 .000 3.108 

Thb 127133.36 0.268448 3.700177 .000 1.259 

R  .946  R2  .895 SEE = 285070.35 F = 142.109 
 

M  =  -15580444.30 + 184725.65CPI + 674286.82Int - 110174.81Inf + 127133.36Thb  
                 (-7.031)        (14.633)        (8.762)        (-6.896)      (3.70)      
 
 การวิเคราะห์ด้วยวิธี Stepwise Multiple Regression Analysis 

การวิเคราะห์พหุคูณแบบ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ซึ่งเป็นการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามหนึ่งตัวกับตัวแปรอิสระหลายตัว โดยจะมีการเพิ่มตัวแปรอิสระเข้าสู่
สมการทีละตัวเพื่อท านายว่าตัวแปรอิสระตัวใดบ้างที่ร่วมกันท านายตัวแปรตาม วิธี Stepwise 
Multiple Regression มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. เลือกตัวแปรอิสระเข้ามาในสมการโดยตัวแรกจะต้องเป็นตัวที่ท าให้สามารถลดความผิดพลาด
ในการพยากรณ์สูงที่สุดโดยดูจากค่าสัมประสทิธ์ิ( R2 ) จะต้องมีค่าสูงที่สุด ทั้งนี้ตัวแปรที่เลือกเข้ามาใน
สมการจะต้องผ่านการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ ณ ระดับนัยส าคัญที่ได้ก าหนดไว้ ถ้า
ไม่มีตัวแปรอิสระตัวใดอยู่ภายใต้เงื่อนไข สมการก็จะไม่เลือกตัวแปรอิสระใดเข้ามาในสมการเลย 

2. เลือกตัวแปรอิสระตัวถัดไปเข้ามาในสมการภายใต้เงื่อนไขเหมือนข้อที่ 1 โดยจะต้องเป็นตัวที่
ท าให้สามารถลดความผิดพลาดในการพยากรณ์สูงที่สดุ โดยดูจากค่าสัมประสิทธ์ิ ( R2 ) จะต้องมีค่าสูง
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ที่สุด ทั้งนี้ตัวแปรที่เลือกเข้ามาในสมการจะต้องผ่านการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ ณ 
ระดับนัยส าคัญที่ได้ก าหนดไว้ ถ้าไม่มีตัวแปรอิสระตัวใดอยู่ภายใต้เงื่อนไข กระบวนการก็จะหยุด 
 จากตารางที่ 2 สามารถสร้างเป็นสมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น  ในการเขียนสมการในครั้งนี้
อยู่ภายใต้ข้อก าหนดของ วิธี Stepwise Multiple Regression ที่ว่าตัวแปรอิสระทุกตัวที่เข้ามาใน
สมการจะต้องเป็นตัวแปรที่ท าให้สามารถลดความผิดพลาดในการพยากรณ์สูงที่สุดโดยดูจากค่า
สัมประสิทธ์ิ ( R2 ) จะต้องมีค่าสูงที่สุด ทั้งนี้ตัวแปรที่เลือกเข้ามาในสมการจะต้องผ่านการทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ ณ ระดับนัยส าคัญที่ได้ก าหนดไว้ ถ้าไม่มีตัวแปรอิสระตัวใดอยู่
ภายใต้เงื่อนไข สมการก็จะไม่เลือกตัวแปรอสิระใดเข้ามาในสมการเลย  ทั้งในการศึกษาครั้งนี้มีตัวแปร
อิสระที่ผ่านเข้ามาในสมการด้วยกัน 4 ตัวคือ ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อและ
ค่าเงินบาท  ซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการตามแบบจ าลองได้ตัวนี ้
 
M  =  -15,580,444.30 + 184,725.65CPI + 674,286.82Inf - 110,174.81Inf + 127,133.36THB  

(-7.031)        (14.633)        (8.762)          (-6.896)       (3.70)      
ค่าที่ปรากฏอยู่ในวงเล็บใต้สมการเป็นค่า t-statistics  ซึ่งทดสอบทางสถิติแล้ว จะพบว่า

ค่าประมาณ ของตัวแปรต้นทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
           จากผลการวิเคราะห์จะพบว่า ค่า VIF สูงสุดที่ได้มีค่า 3.345 ค่าน้อยที่สุด 1.213 ซึ่งไม่เกิน 
10 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันและไม่เกิด Multicollinearity 
 
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ bi  
 ของตัวแปรต่างๆภายใต้เงื่อนไขตามวิธี Stepwise Multiple Regression 
 
1. วิเคราะห์ค่า b ของดัชนีราคาผู้บริโภค 
 ค่าสัมประสิทธ์ิ b3 มีค่าเท่ากับ 184,725.65หมายความว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค มีการ
เปลี่ยนแปลง 1 หน่วยส่งผลให้ปริมาณเงินฝากธนาคารเปลี่ยนแปลง 184,725.65 หน่วย  คือ เมื่อ
ดัชนีราคาผู้บริโภค เพิ่มข้ึน 1หน่วยจะส่งผลท าให้ปริมาณเงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน 184,725.65 หน่วย  
หน่วย โดยดัชนีราคาผู้บริโภค สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากธนาคารอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากค่าการทดสอบค่า t เท่ากับ 14.63 พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินฝากธนาคารและมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 
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 การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค จะเป็นตัวสะท้อนภาวะเศรษฐกิจในด้านการ
เปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคท าการซื้อหามาบริโภคเป็นประจ าของประเทศ  ซึ่ง
ส่วนใหญ่แล้วดัชนีราคาผู้บริโภค จะน าไปใช้ในการปรับปรุงค่าจ้างและเงินเดือนให้สอดคล้องกับราคา
ของที่เพิ่มข้ึน เพราะถ้าไม่มีการปรับค่าจ้างและเงินเดือนเพิ่มข้ึน จะท าให้เงินจ านวนเดิมซื้อของได้
น้อยลง ทั้งนี้เพราะดัชนีราคาผู้บริโภค มีค่าสูงข้ึนแสดงว่าปริมาณเงินในมือของผู้บริโภคก็สูงข้ึนท าให้
โอกาสที่ประชาชนน าเงินมาออมก็มีทิศทางที่สูงข้ึนด้วยเหมือนกันดังนั้นค่า ดัชนีราคาผู้บริโภค จึงจะมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินฝากธนาคารซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่วางเอาไว้ 
 
2.วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ b ของอัตราดอกเบี้ย 

ค่าสัมประสิทธ์ิ b1 มีค่าเท่ากับ 674,286.82 หมายความว่า เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีการ
เปลี่ยนแปลง 1 หน่วยส่งผลให้ปริมาณเงินฝากธนาคาร 674,286.82 หน่วย   หรือเมื่ออัตราดอกเบี้ย
เพิ่มข้ึน 1หน่วยจะส่งผลท าให้ปริมาณเงินฝากธนาคาร เพิ่มข้ึน 674,286.82 หน่วยเช่นกัน จากค่าการ
ทดสอบค่า t เท่ากับ 8.76  แสดงว่า อัตราดอกเบี้ยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงิน
ฝากธนาคาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่า
อัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับการปริมาณเงินฝากธนาคาร 

ในความเป็นจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยย่อมมีผลต่อการเพิ่มข้ึนหรือลดลง
ของปริมาณเงินฝากธนาคาร คือการเพิ่มข้ึนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากโดยเฉลี่ย  ของ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด   ( มหาชน ) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด ( มหาชน )   
ธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด ( มหาชน )  ธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากัด (มหาชน) ในการเพิ่มข้ึนของอัตราดอกเบีย้ในครั้งนี้จะมีผลท าให้ผู้ออมเปลี่ยนมาให้ความสนใจที่
จะน าเงินมาฝากกับธนาคารเพิ่มสูงข้ึน 
 
3.วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ b ของอัตราเงินเฟ้อ 

ค่าสัมประสิทธ์ิ b2 มีค่าเท่ากับ -110,174.81 หมายความว่า เมื่ออัตราเงินเฟ้อมีการ
เปลี่ยนแปลง 1 หน่วยส่งผลให้ปริมาณเงินฝากธนาคารเปลี่ยนแปลง -110,174.81หน่วย  หรือเมื่อ
อัตราเงินเฟ้อเพิ่มข้ึน 1หน่วยจะส่งผลท าให้ปริมาณเงินฝากธนาคารลดลง 110,174.81หน่วย โดย
อัตราเงินเฟ้อสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากธนาคารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จากค่าการทดสอบค่า t เท่ากับ -6.90 แสดงว่า อัตราเงินเฟ้อมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับปริมาณเงินฝากธนาคาร และไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 



41 
 

 ในระยะเวลาของเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงภาวะเงินเฟ้อประชาชนมักจะรีบเร่งใช้จ่ายเงินส่งผลให้
เงินออมและการลงทุนของประเทศลดลงด้วยดังนั้นอัตราเงินเฟ้อที่สูงข้ึนจะส่งผลในทิศทางที่ตรงข้าม
ท าให้ปริมาณเงินฝากธนาคารที่ลดลง 

3.วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ b ของค่าเงินบาท 
ค่าสัมประสิทธ์ิ b2 มีค่าเท่ากับ 127,133.36 หมายความว่า เมื่อค่าเงินบาทมีการเปลีย่นแปลง 

1 หน่วยส่งผลให้ปริมาณเงินฝากธนาคารเปลี่ยนแปลง 127,133.36 หน่วย  หรือเมื่อค่าเงินบาท
เพิ่มข้ึน 1 หน่วยจะส่งผลท าให้ปริมาณเงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน 127,133.36 หน่วย โดยค่าเงินบาท
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากธนาคารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากค่า
การทดสอบค่า t เท่ากับ -6.900 พบว่า ค่าเงินบาทมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงิน
ฝากธนาคารที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ .000และมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 ค่าเงินบาทที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจไทยควรจะอยู่ที่ระดับใดนั้นไม่สามารถระบุให้ตายตัวได้ 
ทั้งนี้เพราะสภาพของเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ค่าเงินบาทควรจะมีเสถียรภาพ คือไม่
ควรจะผันผวนเปลี่ยนแปลงข้ึนลงอย่างรวดเร็วมากเกินไป เพราะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว คาดเดาได้
ยาก จะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ และส่งผลตอ่การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจต่อไป 
 

การวิเคราะห์ β 
 ตัวแปรต้นแต่ละตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามที่ไม่เท่ากัน จึงท าการวิเคราะห์อิทธิพลของตัว
แปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามว่าตัวแปรอิสระใดมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมากกว่ากัน ซึ่งสามารถดูได้จาก

ค่า β โดยไม่ต้องค านึงถึงเครื่องหมายสามารถน าค่า β มาเขียนให้อยู่ในรูปสมการของคะแนน
มาตรฐานได้ดังนี้ 
 
  M = 1.02(CPI) +.38(Int) - .31(Inf) + .27(THB)  
 
 จากสมการจะเห็นได้ว่าตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลกับตัวแปรตามมากที่สุดคือดัชนีราคาผูบริโภค 

มีค่า β เท่ากับ 1.02  แสดงว่ามีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากธนาคารมากที่สุด รองลงมาคือ อัตรา

ดอกเบี้ย ค่า β เท่ากับ 0.38 อัตราเงินเฟ้อ มีค่า  เท่ากับ -0.31และค่าเงินบาท มีค่า  เท่ากับ 
0.27 ตามล าดับ 
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การวิเคราะห์ R2 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ R เท่ากับ .946 คิดเป็นอัตราร้อยละ 94.6 และในการศึกษาครั้งนี้

ค่าประสิทธิภาพในการท านาย  R2  เท่ากับ .895 โดยค่าที่ได้มีค่าเข้าใกล้ 1 คิดเป็นร้อยละ 89.5 ซึ่ง
หมายความว่า ตัวแปรอิสระที่ผ่านเข้ามาในสมการทั้ง 4 ตัว คือ ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราดอกเบี้ย 
อัตราเงินเฟ้อ และค่าเงินบาท ประสิทธิภาพในการท านายความสัมพันธ์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณเงินฝากได้ถูกต้องคิดเปน็ร้อยละ 89.5 ซึ่งถือได้ว่ามีความถูกต้องสูง โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 28507.35  ส่วนค่าสถิติ F-test มีค่าเท่ากับ 142.11 แสดงว่าตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถใช้
พยากรณ์ตัวแปรตามได้ 

 



บทที่ 5 
สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคาร

พาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่น ามาศึกษา ได้แก่ 
อัตราเงินเฟ้อ (Inflation rate) อัตราดอกเบี้ย (Interest rate) ค่าเงินบาท (Value of the Thai 
currency) ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross 
domestic product) โดยใช้ข้อมูลรายเดือน  ระยะเวลาในการศึกษาต้ังแต่ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ.
2550 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 1). เพื่อศึกษาปัจจัยทาง
เศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2). เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับปริมาณเงิน
ฝาก 
 

  สรุปผลการวิจัย 
 
จากการศึกษาพบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อและค่าเงินบาทมี

ความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากของธนาคารอย่างมีนัยส าคัญ โดยที่ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราดอกเบี้ย
และค่าเงินบาท มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินฝากของธนาคาร คือเมื่อดัชนีราคา
ผู้บริโภค อัตราดอกเบี้ยและค่าเงินบาทตัวใดตัวหนึ่งเพิ่มข้ึนสูงข้ึนปริมาณเงินฝากของธนาคารจะ
เพิ่มข้ึนด้วย ส่วนอัตราเงินเฟ้อมีความสัมพันธ์ทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณเงินฝากของธนาคารคือ 
เมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มข้ึนสูงข้ึนปริมาณเงินฝากของธนาคารจะลดลง 

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อกับปริมาณเงินฝากไม่ตรงกับสมมติฐานที่วางเอาไว้ ที่เป็น
เช่นน้ีเนื่องมาจากในช่วงที่ท าการศึกษาอยู่นั้น เป็นเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 
2555ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยเกิดปัญหาทางด้านการเมืองอย่างรุนแรง รวมทั้งเกิดปัญหาเงินเฟ้อซึ่ง
ท าให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงข้ึน รวมทั้งประชาชนขาดความเช่ือมั่นของภาครัฐส่งผลเศรษฐกิจขยายตัวได้
ลดลง การใช้จ่ายมีความระมัดระวังมากขึ้น จึงมีผลต่อการลงทุนต่าง ๆ เกิดปัญหาด้านสภาพคล่องทาง
การเงิน ปริมาณเงินฝากของธนาคารต่าง ๆ ไหลออกเพื่อมารักษาสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ
ต่าง ๆ เหล่าน้ี 
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ส่วนตัวแปรที่เหลือได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เป็นตัวแปรที่
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินฝากของธนาคารได้อย่าง
ชัดเจน 
 
อภิปรายผล 
 ในงานวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปัจจัยทาง
เศรษฐกิจที่น ามาศึกษา ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ (Inflation rate) อัตราดอกเบี้ย (Interest rate) ค่าเงิน
บาท (Value of the Thai currency) ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) ผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (Gross domestic product) ในการหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งใช้วิธี
วิเคราะห์พหุคูณแบบ (Stepwise Multiple Regression Analysis)ซึ่งข้อจ ากัดในการใช้วิธีนี้จะได้
ค่าตัวแปรที่แสดงออกมาจะเป็นตัวแปรที่มีนัยส าคัญที่ .05 มีการอภิปรายผลดังนี้ 
 1.ดัชนีราคาผู้บริโภค ค่าตัวแปรที่ได้ออกมาแสดงว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ซึ่งพบว่ามีผลสอดคล้องกับสมมติฐานในเบื้องต้น  
คือเมื่อดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มสูงข้ึนจะมีผลท าให้ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์เพิ่มสูงข้ึนด้วย 
โดยดัชนีราคาผู้บริโภคจะเป็นค่าที่สามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาของสินค้าและ
บริการที่ใช้ในการบริโภค ถ้าดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มสูงข้ึนแสดงว่าราคาของสินค้าและบริการที่ใช้ใน
การบริโภคสูงข้ึนและจะท าให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัว ความสามารถในการลงทุนก็เพิ่มสูงข้ึนและ
ส่งผลท าให้เงินไหลเวียนในระบบสูงข้ึนด้วย ปริมาณเงินฝากก็เพิ่มสูงข้ึนตามไปด้วย 
 2.อัตราดอกเบี้ยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินฝาก
ของธนาคารพาณิชย์สอดคล้องกับสมมติฐานในเบื้องต้น จากทิศทางสามารถสะท้อนให้เห็นว่าอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงข้ึนจะมีผลท าให้การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์เพิ่มสูงข้ึนด้วย 
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มสูงข้ึนเป็นสิ่งดึงดูดนักลงทุน หรือประชาชนให้น าเงินไหลเข้ามา
ในระบบเพิ่มสูงเพื่อต้องการผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยที่เพิ่มข้ึน 
 3. ค่าเงินบาทมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์ซึ่งพบว่ามีผลสอดคล้องกับสมมติฐานในเบื้องต้นจาก ทิศทางสามารถสะท้อนให้เห็น
ว่าค่าเงินบาทที่สูงข้ึนจะมีผลท าให้การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์มีทิศทางที่
เพิ่มข้ึนด้วยทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของค่าเงินบาทจะสามารถเป็นที่ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติเข้า
มาลงทุนในประเทศเพิ่มสูงข้ึนส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจท าให้การไหลเข้ามาของเงินทุนเพิ่มสูงข้ึนด้วย 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปใช้เปน็แนวทางในการวางแผนการบรหิารเงนิฝาก
ของธนาคารพาณิชย์ และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจในการบริหารความเสี่ยงของของ
ธนาคารพาณิชย์แตใ่นการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจเพียง 5 ปัจจัยด้วยกัน ดังนั้น
ในการในไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารต่าง ๆ อาจไม่เพียงพอควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านอื่น
เพิ่มเติมด้วย เช่น ปัจจัยพื้นฐานที่ประกอบไปด้วย เช่น ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยของอุตสาหกรรม 
หรือแม้แต่ปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ เพิ่มเติมและรวมทั้งควรศึกษาข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการบริหารหรือการด าเนินกิจการต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในศึกษาครั้งต่อไป 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ได้น าตัวแปรที่เป็นตัวแปรทางเศรษฐกิจเพียง 5 ตัว ดังนั้นไม่สามารถบ่ง
บอกถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคารได้มากนัก ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควร
ค านึงถึงตัวแปรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคารอื่นด้วย และปัจจัย
อื่นๆ ที่นอกเหนือจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยด้านกายภาพ ของธนาคาร 
เช่น สถานที่ตั้งของธนาคารนโยบายในการบริหาร รวมตั้งการให้บริการด้านต่างของธนาคารพาณิชย์
ประกอบด้วย 



 
 

บรรณานุกรม 
 

กัลยา วานิชย์บัญชา. 2546. การวิเคราะหส์ถิติช้ันสูงด้วย SPSS for Windows. พิมพ์ครั้งที ่3.  
                   กรงุเทพฯ : ธรรมสาร. 
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย, ส่วนสิง่พิมพ์ ฝ่ายสื่อการองค์กร. (2545). การวิเคราะห์หลักทรัพยโ์ดยใช้

ปัจจัยพื้นฐาน. กรงุเทพมหานคร: ผู้แต่ง. 
ทวี รื่นจินดา (2543). สถิติเศรษฐศาสตร์.กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ทิศนา แขมมณี.  (2545).  ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพือ่การจัดกระบวนการเรียนรู้ทีม่ี 

ประสิทธิภาพ.  พิมพ์ครัง้ที่ 5.  กรุงเทพฯ : ส านักพมิพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ธนาคารแห่งประเทศไทย(2549). รายงานเศรษฐกจิและการเงิน . ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2555,     จาก 

http://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/Report/ DocLib_/Annual-49.pdf 
ธนาคารแห่งประเทศไทย(2550). รายงานเศรษฐกจิและการเงิน. ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2555,     จาก 

http://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/Report/ DocLib_/Annual-50.pdf 
ธนาคารแห่งประเทศไทย(2551). รายงานเศรษฐกจิและการเงิน. ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2555,     จาก 

http://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/Report/ DocLib_/Annual-51.pdf 
ธนาคารแห่งประเทศไทย(2556). ธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด. ค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2556,     จาก 

http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialInstitutions/CommercialBank/Pages/inde
x.aspx 

บุญชม  ศรีสะอาด(2541). การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: สุรรีิยาสาสน์การพิมพ.์ 
บุญชม  ศรีสะอาด(2543). วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย. (พิมพ์ครั้งที ่6). กรงุเทพมหานคร:  

สุรรีิยาสาสน์การพิมพ.์ 
ปรารถนา จารึก (2552) ศึกษาเรื่องปจัจัยที่มผีลต่อปรมิาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย. 

เศรษฐศาสตร์ธุรกจิมหาบัณฑิต. สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร.์ 
ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)(2551, 1 มกราคม ). เศรษฐกจิการเงินไทย: เศรษฐกจิไทยปี 2550 

และแนวโน้มปี 2551. ธนาคารกรุงเทพ, 11 (1) :หน้า 1. 
เพชรน้อย สงิห์ช่างชัย. (2549). หลักการและการใช้สถิติวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวส าหรับงานวิจัยทางการ

พยาบาล (พมิพ์ครัง้ที ่3). สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์.  
ยุทธ ไกยวรรณ์. 2551. วิธีวิจัยทางธุรกจิ. พิมพ์ครัง้ที ่1. กรงุเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ 
วาโร  เพ็งสวัสดิ์ (2550). สิติประยุกต์เพื่อการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สุรรีิยาสาสน์การพิมพ.์ 
 



47 
 

ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2544. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์. พิมพ์ครัง้ที ่11. กรุงเทพฯ :  
          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ศิริชัย พงษ์วิชัย. (2552). การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ (พิมพ์ครั้งที่20). กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ศิริมาศ ย่งตั๊ก (2550) ปัจจัยที่มผีลตอ่การเลอืกใช้บรกิารด้านเงินฝากของลูกค้าจากธนาคารธนชาติ สาขาย่อย

เซ็นทรัลแอร์พอต จงัหวัดเชียงใหม.่ วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 
สุภาว์ จุลนาพันธ์ (2541). การวิเคราะห์หลักทรัพย.์ (ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

รามค าแหง. 
โสภา เหมอืงหม้อ (2552). ปจัจัยทางเศรษฐกิจที่มผีลต่อพฤติกรรมการออมของครัวเรือนผ่านธนาคารพาณิชย์. 

วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ส านักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (2554) ). รายงานประจ าปี 2554: ความส าคัญของภาคอุตสาหกรรมต่อ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ. ส านักเศรษฐกจิอุตสาหกรรม, หน้า 50. 
 
 


