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การศึกษาเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกทางการเงินบนเขตการคJาชายแดน กรณีศึกษา: บริเวณชายแดน
ไทย-พม0า อํ าเภอแม0 สาย จั งหวัด เชี ยงรายเปPน การวิ จั ยเชิงสํา รวจที่ ใชJ แบบสอบถามเปP นเครื่ องมือการเก็ บ
รวบรวมขJอมูลดJวยวิธีการสุ0มตัวอย0างแบบเจาะจงจากประชาชนทั่วไปและผูJประกอบการ เพื่อศึกษาปWจจัยที่
กําหนดทางเลือกในการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศทั้งตลาดที่เปPนทางการและตลาดที่ไม0เปPนทางการ ตาม
เขตการคJาชายแดนไทย-พม0า อําเภอแม0สาย จังหวัดเชียงราย สําหรับสถิติในการวิเคราะหผูJวิจัยใชJการวิเคราะห
การถดถอยโลจิสติกทวิภาคพบว0า ประชาชนทั่วไปมีการใชJบริการตลาดที่ไม0เปPนทางการสําหรับแลกเปลี่ยน
เงินตราต0 างประเทศรJอยละ 9.14 ซึ่ งส0วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต0 อการกําหนดทางเลื อกในการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศของประชาชนทั่วไปอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 คือ ปWจจัยดJานสินคJา และ
ดJานลักษณะทางกายภาพ สําหรับผูJประกอบการมีการใชJบริการตลาดที่ไม0เปPนทางการสําหรับแลกเปลี่ย น
เงินตราต0างประเทศมีรJอยละ 16.58 ซึ่งส0วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต0อการกําหนดทางเลือกในการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศของผูJประกอบการอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 คือ ปWจจัยดJานสินคJา ดJาน
สถานที่ ดJานการโฆษณา และดJานลักษณะทางกายภาพ
คําสําคัญ: ส0วนประสมทางการตลาด, การแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศ, ตลาดที่ไม0เปPนทางการ
Abstract
The study for financial facility of border trading zone–the case study of ThailandMyanmar border in Mae Sai District Chiang Rai Province–is a survey research which gathered
the data through the questionnaires. The data were collected specifically from local citizens
and entrepreneurs in order to investigate factors controlling the choices for exchanging
foreign currency both official and unofficial market along Thailand-Myanmar border trading
zone- i.e. Mae Sai District Chiang Rai. For a statistical analysis, binary logistic regression was
applied for this study. Results showed that 9.4% of local citizens exchanging the currency in
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the unofficial market. The marketing mix that influences in citizens’ the choices of foreign
exchange market were merchandising factors and physical factors at a 0.05 level of statistical
significance. For entrepreneurs, 16.58% of them exchange their currency in the unofficial
market. The marketing mix explaining the choices were merchandising, physical factor,
advertisement and place of distribution at a 0.05 level of statistical significance.
Keywords: Marketing mix, Foreign exchange, Unofficial market
บทนํา
รั ฐ บาลไทยใหJ ค วามสํ า คั ญในการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษเพื่ อส0 ง เสริ ม การคJ า และการลงทุ น ที่
ครอบคลุมการพัฒนาดJานเศรษฐกิจทุกดJาน โดยพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษระยะที่ 1 และ 2 มีทั้งหมด 10 จังหวัดโดยจังหวัดเหล0านี้ลJวนเปPนพื้นที่ชายแดนบนแนวระเบียงเศรษฐกิจ
อนุภูมิภาคลุ0มแม0น้ําโขง (GMS Economic Corridors) ซึ่งหนึ่งในพื้นที่นั้นก็คือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดเชียงราย อําเภอแม0สาย เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีจุดเด0นทางดJานฐานการท0องเที่ยว แหล0งผลิตอาหาร
สินคJาเกษตร ศูนยกลางการขนส0งสินคJาระหว0างประเทศ การขนส0งต0อเนื่องหลายรูปแบบ และเปPนพื้นที่ที่ติดกับ
ประเทศเพื่ อ นบJ า นถึ ง 2 ประเทศ คื อ ประเทศเมี ย นมาร และสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
(สํานักงานคณะกรรมการส0งเสริมการลงทุน, 2558) ดังนั้นจึงเปPนโอกาสที่ดีของไทยที่จะใชJโอกาสนี้ใหJเกิด
ประโยชนสู งสุ ดในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ต0 า ง ๆ โดยเฉพาะธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต0 า งประเทศ
เนื่องจากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย0างต0อเนื่องและมีบทบาท
สํ า คั ญ ยิ่ ง ในการส0 ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมเดิ น ทางท0 อ งเที่ ย วการคJ า พาณิ ช ยกรรม การศึ ก ษาและวิ ถี ชี วิ ต ของ
ประชาชนในบริเวณตลาดการคJาชายแดน
สําหรับธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศมีทั้งถูกกฎหมายและไม0ถูกกฎหมาย
สําหรับรJานแลกเงินถูกกฎหมายจะตJองปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการประกอบธุรกิจก0อนจึงจะสามารถทํา
ธุรกิจไดJ จากรายงานของธนาคารแห0งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือพบว0า การชําระเงินชายแดนระหว0าง
ไทยกับเมียนมารส0วนใหญ0เปPนการชําระผ0านตลาดนอกระบบ อาจเนื่องจากค0าธรรมเนียมต่ํากว0าการโอนเงิน
ผ0านธนาคาร ไม0ตJองใชJเอกสารประกอบที่ยุ0งยาก เปPนตJน (ธนาคารแห0งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ,
2556) และถึงแมJจะมีรJานแลกเงินที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบก็คงพบเห็นผูJประกอบการ ผูJบริโภค ประชาชน และ
นักท0องเที่ยวทั่วไปนิยมแลกเปลี่ยนเงินกับรJานแลกเงินที่ไม0เปPนทางการจํานวนมาก
ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีคําถามของการวิจัยในประเด็นที่ว0าการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศของ
ประชาชนทั่วไปและผูJประกอบการบนเขตการคJาชายแดน อําเภอแม0สาย จังหวัดเชียงรายมีลักษณะอย0างไร
โดยการศึกษาครั้งนี้ใชJแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูJบริโภค เนื่องจากพฤติกรรมผูJบริโภคเปPนองคประกอบที่สําคัญ
ของระบบการตลาดที่อาจก0อใหJเกิดการแข0งขันที่สูงมาก ซึ่งความตJองการและพฤติกรรมของผูJบริโภคมักจะ
สลับซับซJอนมากการเขJาใจถึงพฤติกรรมของผูJบริโภคทั้งการซื้อ การอุปโภคบริโภค รวมทั้งเลือกรับบริการต0าง ๆ
และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่มีอยู0ก0อนหนJา จึงมีส0วนสําคัญต0อการกําหนดกลยุทธทางการตลาดที่สามารถ
ตอบสนองความตJองการและความพึงพอใจของผูJบริโภคอย0างเหมาะสม โดยใชJส0วนประสมทางการตลาดทั้ง 7
ดJาน (ดJานสินคJา ดJานราคา ดJานสถานที่ ดJานการโฆษณา ดJานบุคลากร ดJานกระบวนการ และดJานลักษณะ
ทางกายภาพ) เปP น ปW จ จั ย กํ า หนดทางเลื อกการแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต0 า งประเทศของประชาชนทั่ ว ไปและ
ผูJประกอบการบนเขตการคJาชายแดน อําเภอแม0สาย จังหวัดเชียงราย
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วัตถุประสงคMของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทางเลือกในการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศของประชาชนทั่วไปและผูJประกอบการ
2. เพื่อศึกษาปWจจัยที่กําหนดทางเลือกในการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศทั้งตลาดที่เปPนทางการ
และตลาดที่ไม0เปPนทางการของประชาชนทั่วไปและผูJประกอบการตามเขตการคJาชายแดนไทย-พม0า
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใชJตัวอย0าง 2 กลุ0มคือ ประชาชนทั่วไปและผูJประกอบการตามเขตการคJาชายแดนไทยพม0าอําเภอแม0สาย จังหวัดเชียงราย โดยใชJแบบสอบถามเปPนเครื่องมือการเก็บรวบรวมขJอมูลดJวยวิธีการสุ0ม
ตัวอย0างแบบเจาะจงในปyงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) ซึ่งตัวแปรในแบบสอบถามเปPน
ขJอคําถามที่สรJางขึ้นตามทฤษฎีเกี่ยวกับส0วนประสมทางการตลาดบริการ 7 ดJานไดJแก0 ดJานสินคJา ดJานราคา
ดJานสถานที่ ดJานการโฆษณา ดJานบุคลากร ดJานกระบวนการและดJานลักษณะทางกายภาพ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปPนการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาปWจจัยที่กําหนดทางเลือกในการแลกเปลี่ยน
เงินตราต0างประเทศทั้งตลาดที่เปPนทางการและตลาดที่ไม0เปPนทางการของประชาชนทั่วไปและผูJประกอบการ
ตามเขตการคJาชายแดนไทย-พม0า โดยกําหนดตัวแปรตาม (y) คือ ตลาดที่เปPนทางการและตลาดที่ไม0เปPน
ทางการ และตัวแปรตJน (x) เปPนขJอคําถามเกี่ยวกับส0วนผสมทางการตลาดที่ประกอบดJวย ดJานสินคJา ดJานราคา
ดJานสถานที่ ดJานการโฆษณา ดJานบุคลากร ดJานกระบวนการ และดJานลักษณะทางกายภาพ
2. ขั้นตอนการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใชJวิธีการสุ0มตัวอย0างแบบเจาะจงจากกลุ0มตัวอย0างที่เปPนประชาชนทั่วไปและ
ผูJประกอบการที่ใชJบริการการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศทั้งตลาดที่เปPนทางการและตลาดที่ไม0เปPนทางการ
ตามเขตการคJาชายแดนไทย-พม0า
3. การเก็บรวบรวมขJอมูล
3.1 การเก็ บ รวบรวมขJ อ มู ล ที่ ใ ชJ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ดJ จ ากการเก็ บ รวบรวมขJ อ มู ล จาก
แบบสอบถามจํ า นวน 2 ชุ ด โดยขอความร0 ว มมื อจากประชาชนทั่ ว ไปและผูJ ป ระกอบการตามเขตการคJ า
ชายแดนไทย-พม0า
3.2 ประชากรและกลุ0มตัวอย0าง
3.2.1 ประชากรที่อาศัยอยู0บริเวณ ตําบลแม0สาย อําเภอแม0สาย จังหวัดเชียงรายทั้งหมด
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 20,079 คน (แหล0งที่มา : http://www.maesai.go.th/..) แต0ทั้งนี้
ผูJวิจัยไม0ทราบจํานวนประชาชนทั่วไป นักท0องเที่ยว และผูJประกอบการที่มาใชJบริการรJานแลกเงินในบริเวณ
หนJาด0าน อําเภอแม0สาย จังหวัดเชียงราย
3.2.2 กลุ0มตัวอย0างในการศึกษา คํานวณหาจํานวนตัวอย0างโดยใชJสูตรการหาจํานวนกลุ0ม
ตัวอย0างที่เกี่ยวกับค0าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% กรณีไม0ทราบจํานวนประชากรที่แน0นอน
ดังนี้
Z 2σ 2
n=
E2
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โดย

n
Z

= จํานวนของขนาดกลุ0มตัวอย0างที่ตJองการ
= ค0าสถิติที่มีการแจกแจงแบบปกติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%
2
σ = ค0าความแปรปรวนของประชากร กําหนดใหJมีค0าเท0ากับ 0.5
E = ค0าความคลาดเคลื่อน กําหนดใหJเท0ากับ 5%
แทนค0าตัวแปรในสมการ
n=

(1.96) 2 (0.5) 2
(0.05) 2

n = 384.16

จากการคํานวณขนาดตัวอย0างเท0ากับ 384.16 ตัวอย0าง ดังนั้น ขนาดตัวอย0างในการศึกษาครั้งนี้
จึงเท0ากับ 400 ตัวอย0าง
4. การวิเคราะหขJอมูล
การวิเคราะหขJอมูลในครั้งนี้ใชJการวิเคราะหขJอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) คือ
ค0ารJอยละ และการวิเคราะหขJอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใชJการวิเคราะหการถดถอย
โลจิสติกทวิภาค (Binary Logistic Regression Analysis) เนื่องจากเปPนวิธีวิเคราะหที่เหมาะสมกับการศึกษาที่
มีตัวแปรตามเปPนตัวแปรเชิงกลุ0มที่มีค0าเพียง 2 ค0า (Dichotomous Variable)
= 1 (ถJาเลือกตลาดไม0เปPนทางการในการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศ)
Y
= 0 (ถJาเลือกตลาดทางการในการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศ)
โดยความสัมพันธดังกล0าวอธิบายไดJดJวยค0าอัตราส0วนโอกาส (Odds Ratio) ที่คํานวณจาก
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณของกลุ0มสนใจของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งหารดJวยโอกาสที่จะเกิดเหตุการณของกลุ0ม
อJางอิงของตั วแปรนั้น ทั้งนี้ความหมายของค0 าอัตราส0วนโอกาสมี 3 ลักษณะดังนี้ คือ (กั ลยา วานิช ยบัญชา
,2551: 104)
ค0าอั ตราส0ว นโอกาสสูงกว0 า 1 หมายถึง กลุ0 มสนใจมีโอกาสที่จ ะเลื อกใชJบ ริการตลาดไม0 เปP น
ทางการในการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศเมื่อเทียบกับการเลือกใชJบริการตลาดทางการในการแลกเปลี่ยน
เงินตราต0างประเทศสูงกว0ากลุ0มอJางอิง
ค0าอัต ราส0 วนโอกาสเท0า กับ 1 หมายถึ ง กลุ0 มสนใจมีโ อกาสที่จ ะเลือกใชJ บริการตลาดไม0เปP น
ทางการในการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศเมื่อเทียบกับการเลือกใชJบริการตลาดทางการในการแลกเปลี่ยน
เงินตราต0างประเทศไม0แตกต0างจากกลุ0มอJางอิง
ค0าอัต ราส0 วนโอกาสต่ํา กว0า 1 หมายถึง กลุ0 มสนใจมี โอกาสที่ จะเลือกใชJบ ริการตลาดไม0เปP น
ทางการในการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศเมื่อเทียบกับการเลือกใชJบริการตลาดทางการในการแลกเปลี่ยน
เงินตราต0างประเทศต่ํากว0ากลุ0มอJางอิง
การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีพฤติกรรมผูJบริโภค (Kotler and Gary, 2001) กล0าวไวJว0าการศึกษาปWจจัยที่มีอิทธิพลต0อ
ผูJ บ ริ โ ภคจะทํ าใหJ ท ราบถึ งลั กษณะความตJ องการของผูJ บ ริ โ ภคทางดJ า นต0 า ง ๆ เพื่ อ ที่ จ ะจั ด การสิ่ ง กระตุJ น
การตลาดใหJเหมาะสม เมื่อผูJบริโภคไดJรับสิ่งกระตุJนทางการตลาดหรือสิ่งกระตุJนอื่นๆ ผ0านเขJามาในความรูJสึก
นึกคิดของผูJบริโภคแลJวนั้น ซึ่งเปรียบเสมือนกล0องสีดําที่ผูJขายไม0สามารถคาดคะเนไดJ หนJาที่ของผูJขายและ
นักการตลาด คือ คJนหาลักษณะของผูJบริโภคและความรูJสึกนึกคิดว0าไดJรับอิทธิพลจากสิ่งใดบJาง การศึกษาถึง
ลักษณะของผูJบริโภคที่เปPนเป„าหมายจะมีประโยชนสําหรับนักการตลาด ทําใหJทราบความตJองการและลักษณะ
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ของลูกคJาเพื่อที่จะจัดการส0วนประสมทางการตลาดต0าง ๆ ในการกระตุJนและสนองความตJองการของผูJบริโภค
ที่เปPนเป„าหมายไดJอย0างถูกตJองเหมาะสม นอกจากนั้นโมเดลพฤติกรรมผูJบริโภค (Kotler, 2003) เปPนการศึกษา
เหตุจูงใจที่ทําใหJเกิดการตัดสินใจที่จะซื้อสินคJาโดยมีจุดเริ่มตJนจากการเกิดสิ่งกระตุJน (Stimulus) ที่ทําใหJเกิด
ความตJองการสิ่งกระตุJนผ0านเขJามาในความรูJสึกนึกคิดของผูJซื้อ ซึ่งผูJผลิตหรือผูJขายไม0สามารถคาดคะเนไดJ
ความรูJสึกนึกคิ ดของผูJซื้อจะไดJรับ อิทธิ พลจากลักษณะต0างๆ แลJ วจะมีการตอบสนองจากผูJซื้อ (Buyer s
Response) หรือการตัดสินใจของผูJซื้อ (Buyer s Decision)
เบญจพร ฉีดอิ่ม (2555) ทําการศึกษาเรื่องปWจจัยที่มีผลต0อการใชJบริการของลูกคJาต0อศูนยแลกเปลี่ยน
เงินตราต0างประเทศของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว0า ปWจจัยส0วนประสม
ทางการตลาดทั้ ง 7 ดJ า นมี ค วามสั ม พั น ธกั บ การใชJ บ ริ ก ารศู น ยแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต0 า งประเทศของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในเรื่อง ระยะเวลาสูงสุดที่ใชJบริการ ประเภทของการใชJบริการบ0อยที่สุด สกุล
เงินที่ใชJทําธุรกรรมบ0อยที่สุด วันที่ใชJบริการ เวลาที่ใชJบริการ และความถี่ในการใชJบริการ ยกเวJน ดJานบุคลากร
ไม0มีความสัมพันธกับความถี่ในการใชJบริการ ดJานกระบวนการของการใหJบริการไม0มีความสัมพันธกับสกุลเงินที่
ใชJทําธุรกรรมบ0อยที่สุด และความถี่ในการใชJบริการ ดJานกายภาพไม0มีความสัมพันธกับประเภทของการใชJ
บริการบ0อยที่สุด
ผลการวิจัย
ประชาชนทั่วไปส0วนใหญ0เลือกใชJรJานแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศที่เปPนทางการ (รJอยละ 90.86)
และรJอยละ 9.14 เลือกใชJรJานแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศที่ไม0เปPนทางการ โดยปWจจัยที่มีผลต0อการเลือกใชJ
ตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศของประชาชนทั่วไปอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดJแก0
ปWจจัยดJานสินคJา 1) ผูJใหJบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศมีชื่อเสียงและเชื่อถือไดJ (Product1) และ 2)
ผูJใหJบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศมีเงินหลายสกุลไวJใหJแลกทันทีโดยไม0ตJองรอ (Product6) และปWจจัย
ดJานลักษณะทางกายภาพไดJแก0 ผูJใหJบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศตกแต0งสํานักงานอย0างดีดูน0าเชื่อถือ
(Physical1) กล0าวคือ
ประชาชนทั่วไปที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขJอคําถาม “ผูJใหJบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต0 า งประเทศมี ชื่ อเสี ย งและเชื่ อถื อไดJ (Product1) ในระดั บ ที่ สู งกว0 า ” มี โ อกาสที่ จ ะใชJ บ ริ การตลาดไม0 เ ปP น
ทางการในการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศนJอยกว0าเปPน 0.251 เท0าของประชาชนทั่วไปที่มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับขJอคําถาม “ผูJใหJบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศมีชื่อเสียงและเชื่อถือไดJ (Product1) ใน
ระดับที่ต่ํากว0า” (ค0า Odds ratio เท0ากับ 0.251)
ประชาชนทั่วไปที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขJอคําถาม “ผูJใหJบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต0า งประเทศมีเ งิน หลายสกุล ไวJ ใหJแลกทัน ที โดยไม0ตJ องรอ (Product6) ในระดั บที่ สูงกว0า ” มีโ อกาสที่ จะใชJ
บริการตลาดไม0เปPนทางการในการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศมากกว0าเปPน 4.426 เท0าของประชาชนทั่วไป
ที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขJอคําถาม “ผูJใหJบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศมีเงินหลายสกุลไวJใหJแลก
ทันทีโดยไม0ตJองรอ (Product6) ในระดับที่ต่ํากว0า” (ค0า Odds ratio เท0ากับ 4.426)
และประชาชนทั่ ว ไปที่ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ขJ อ คํ า ถาม “ผูJ ใ หJ บ ริ ก ารแลกเปลี่ ย น
เงินตราต0างประเทศตกแต0งสํานักงานอย0างดีดูน0าเชื่อถือ (Physical1) ในระดับที่สูงกว0า” มีโอกาสที่จะใชJบริการ
ตลาดไม0เปPนทางการในการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศนJอยกว0าเปPน 0.263 เท0าของประชาชนทั่วไปที่มี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขJอคําถาม “ผูJใหJบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศตกแต0งสํานักงานอย0างดีดู
น0าเชื่อถือ (Physical1) ในระดับที่ต่ํากว0า” (ค0า Odds ratio เท0ากับ 0.263)
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สําหรับผูJประกอบการส0วนใหญ0เลือกใชJรJานแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศที่เปPนทางการ (รJอยละ
83.42) และรJอยละ 16.58 เลือกใชJรJานแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศที่ไม0เปPนทางการโดยปWจจัยที่มีผลต0อการ
เลือกใชJตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศของผูJประกอบการอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ไดJแก0 ปWจจัยดJานสินคJาคือ 1) ผูJใหJบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศมีชื่อเสียงและเชื่อถือไดJ (Product1)
2) ผูJใหJบ ริการแลกเปลี่ ยนเงิน ตราต0 างประเทศมีการบริการดJว ยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย (Product2) และ 3)
ผูJใหJบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศมีการการันตีธนบัตรบัตรจริง 100% (Product5) ปWจจัยดJานสถานที่
ไดJแก0 ผูJใหJบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศเปPนที่แนะนําจากบุคคลอื่นเช0น เจJาของเกสตเฮาส (Place4)
ปWจจัยดJานการโฆษณาไดJแก0ผูJใหJบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศมีของอภินันทนาการเมื่อถึงเทศกาล
สําคัญ (Promotion3) และปWจจัยดJานลักษณะทางกายภาพไดJแก0 ผูJใหJบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศมี
สํ า นั กงานที่ เ ปP น ระเบี ย บเรี ย บรJ อย เช0 น มี การจั ด วางเครื่ องมื อ เอกสาร ป„ า ยและสั ญ ลั กษณต0 า ง ๆ อย0 า ง
เหมาะสม (Physical4) กล0าวคือ
ผูJประกอบการที่มีระดั บความคิดเห็นเกี่ ยวกั บขJอคํ าถาม “ผูJใหJ บริการแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา
ต0างประเทศมีชื่อเสียงและเชื่อถือไดJ (Product1) ในระดับที่สูงกว0า” มีโอกาสที่จะใชJบริการตลาดไม0เปPน
ทางการในการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศนJอยกว0าเปPน 0.128 เท0าของผูJประกอบที่มีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับขJอคําถาม “ผูJใหJบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศมีชื่อเสียงและเชื่อถือไดJ (Product1) ในระดับที่
ต่ํากว0า” (ค0า Odds ratio เท0ากับ 0.128)
ผูJประกอบการที่มีระดั บความคิดเห็นเกี่ ยวกั บขJอคํ าถาม “ผูJใหJ บริการแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา
ต0างประเทศมีการบริการดJวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Product2) ในระดับที่สูงกว0า” มีโอกาสที่จะใชJบริการตลาด
ไม0เปPนทางการในการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศมากกว0าเปPน 3.539 เท0าของผูJประกอบที่มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับขJอคําถาม “ผูJใหJบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศมีการบริการดJวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
(Product2) ในระดับที่ต่ํากว0า” (ค0า Odds ratio เท0ากับ 3.539)
ผูJประกอบการที่มีระดั บความคิดเห็นเกี่ ยวกั บขJอคํ าถาม “ผูJใหJ บริการแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา
ต0างประเทศมีการการันตีธนบัตรจริง 100% (Product5) ในระดับที่สูงกว0า” มีโอกาสที่จะใชJบริการตลาดไม0
เปPนทางการในการแลกเปลี่ยนเงินตราต0า งประเทศมากกว0าเปP น 3.768 เท0าของผูJ ประกอบที่มีระดับความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ขJ อ คํ า ถาม “ผูJ ใหJ บ ริ การแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต0 า งประเทศมี ก ารการั น ตี ธ นบั ต รจริ ง 100%
(Product5) ในระดับที่ต่ํากว0า” (ค0า Odds ratio เท0ากับ 3.768)
ผูJประกอบการที่มีระดั บความคิดเห็นเกี่ ยวกั บขJอคํ าถาม “ผูJใหJ บริการแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา
ต0างประเทศเปPนที่แนะนําจากบุคคลอื่นเช0น เจJาของเกสตเฮาส (Place4) ในระดับที่สูงกว0า” มีโอกาสที่จะใชJ
บริการตลาดไม0เปPนทางการในการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศมากกว0าเปPน 3.347 เท0าของผูJประกอบที่มี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขJอคําถาม “ผูJใหJบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศเปPนที่แนะนําจากบุคคลอื่น
เช0น เจJาของเกสตเฮาส (Place4) ในระดับที่ต่ํากว0า” (ค0า Odds ratio เท0ากับ 3.347)
ผูJประกอบการที่มีระดั บความคิดเห็นเกี่ ยวกั บขJอคํ าถาม “ผูJใหJ บริการแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา
ต0างประเทศมีของอภินันทนาการเมื่อถึงเทศกาลสําคัญ (Promotion3) ในระดับที่สูงกว0า” มีโอกาสที่จะใชJ
บริการตลาดไม0เปPนทางการในการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศมากกว0าเปPน 4.626 เท0าของผูJประกอบที่มี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขJอคําถาม “ผูJใหJบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศมีของอภินันทนาการเมื่อถึง
เทศกาลสําคัญ (Promotion3) ในระดับที่ต่ํากว0า” (ค0า Odds ratio เท0ากับ 4.626)
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และผูJประกอบการที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขJอคําถาม “ผูJใหJบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต0างประเทศมีสํานักงานที่เปPนระเบียบเรียบรJอย เช0น มีการจัดวางเครื่องมือ เอกสาร ป„ายและสัญลักษณต0าง ๆ
อย0างเหมาะสม (Physical4) ในระดับที่สูงกว0า” มีโอกาสที่จะใชJบริการตลาดไม0เปPนทางการในการแลกเปลี่ยน
เงิ นตราต0 างประเทศนJ อยกว0 า เปP น 0.352 เท0า ของผูJป ระกอบที่มีร ะดั บความคิด เห็ นเกี่ ยวกับ ขJอคํ าถาม “ผูJ
ใหJบ ริการแลกเปลี่ ยนเงิน ตราต0า งประเทศมีสํา นักงานที่เ ปPนระเบียบเรี ยบรJ อย เช0 น มีการจั ดวางเครื่องมื อ
เอกสาร ป„ายและสัญลักษณต0าง ๆ อย0างเหมาะสม (Physical4) ในระดับที่ต่ํากว0า” (ค0า Odds ratio เท0ากับ
0.352)
ตารางที่ 1 การใชJบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศ
รJานแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศ
รJานที่เปPนทางการ
รJานที่ไม0เปPนทางการ
รวม
( ) หมายถึงรJอยละ

ประชาชนทั่วไป
179 (90.86)
18 (9.14)
197 (100.00)

ผูJประกอบการ
161 (83.42)
32 (16.58)
193 (100.00)

ตารางที่ 2 การวิเคราะหปWจจัยที่กําหนดทางเลือกในการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศของประชาชนทั่วไป
ตัวแปร
- ผูJใหJบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศมีชื่อเสียง
และเชื่อถือไดJ (Product1)
- ผูJใหJบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศมีเงินหลายสกุล
ไวJใหJแลกทันทีโดยไม0ตJองรอ (Product6)
- ผูJใหJบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศตกแต0งสํานักงาน
อย0างดีดูน0าเชื่อถือ (Physical1)
ที่มา: จากการคํานวณดJวยโปรแกรมสําเร็จรูป
หมายเหตุ : * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Odds ratio

Standard Error

Z

P>|z|

0.251

0.142

-2.44 0.015*

4.426

3.282

2.01

0.263

0.158

-2.23 0.026*

0.045*

ตารางที่ 3 การวิเคราะหปWจจัยที่กําหนดทางเลือกในการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศของผูJประกอบการ
ตัวแปร
Odds ratio
- ผูJใหJบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศมีชื่อเสียง
และเชื่อถือไดJ (Product1)
0.128
- ผูJใหJบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศมีการบริการดJวย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Product2)
3.539
- ผูJใหJบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศมีการการันตี
ธนบัตรจริง 100% (Product5)
3.768
- ผูJใหJบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศเปPนที่แนะนํา
จากบุคคลอื่น เช0น เจJาของเกสตเฮาส (Place4)
3.347
- ผูJใหJบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศมีของอภินันทนาการ
เมื่อถึงเทศกาลสําคัญ (Promotion3)
4.626
- ผูJใหJบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศมีสํานักงานที่เปPน
ระเบียบ เรียบรJอย เช0น มีการจัดวางเครื่องมือ เอกสาร ป„ายและ
สัญลักษณต0าง ๆ อย0างเหมาะสม (Physical4)
0.352
ที่มา: จากการคํานวณดJวยโปรแกรมสําเร็จรูป
หมายเหตุ : * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Standard Error

Z

P>|z|

0.081 -3.24

0.001*

2.103

2.13

0.033*

2.337

2.14

0.032*

1.899

2.13

0.033*

2.748

2.58

0.010*

0.175 -2.10

0.035*
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อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้พบว0า ปWจจัยที่กําหนดทางเลือกในการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศของประชาชน
ทั่ ว ไปและผูJ ป ระกอบการที่ ส อดคลJ องกั น คื อ ส0 ว นประสมทางการตลาดดJ า นสิ น คJ า และดJ า นลั กษณะทาง
กายภาพทั้งนี้อาจเนื่องจากส0วนประสมทางการตลาดดJานสินคJาเปPนสิ่งที่เสนอขายเพื่อตอบสนองความตJองการ
ของลูกคJาเพื่อใหJลูกคJาพึงพอใจ สําหรับส0วนประสมทางการตลาดดJานลักษณะทางกายภาพเปPนสิ่งแวดลJอมทาง
กายภาพ เช0น อาคารของธุรกิจ เครื่องมือ อุปกรณ เปPนตJน สิ่งต0าง ๆ เหล0านี้เปPนสิ่งที่ลูกคJาเปPนเครื่องหมาย
แทนคุณภาพของการใหJบริการเพื่อเปPนปWจจัยหนึ่งในการเลือกใชJบริการ สิ่งเหล0านี้เปPนสิ่งกระตุJนทางการตลาด
รูปแบบพฤติกรรมการซื้อ (Model of buyer Behavior) (Kotler, 2003: 184) และสอดคลJองกับการศึกษา
ของเบญจพร ฉีดอิ่ม (2555) ทําการศึกษาเรื่องปWจจัยที่มีผลต0อการใชJบริการของลูกคJาต0อศูนยแลกเปลี่ยน
เงินตราต0างประเทศของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครที่พบว0า ปWจจัยส0วนประสม
ทางการตลาดดJ า นผลิ ต ภั ณ ฑและดJ า นกายภาพมี ความสั ม พั น ธกั บ การใชJ บ ริ การศู น ยแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต0างประเทศของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)ในเรื่องประเภทของการใชJบริการบ0อยที่สุดอย0างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
นอกจากนั้นปWจจัยที่กําหนดทางเลือกในการแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศเฉพาะผูJประกอบการคือ
ส0วนประสมทางการตลาดดJานสถานที่ และดJานการโฆษณา ทั้งนี้อาจเนื่องจากส0วนประสมทางการตลาดดJาน
สถานที่ เปPนปWจจัยที่สําคัญที่ควรคํานึงถึงเพราะหากสินคJาหรือบริการไม0สามารถไปถึงมือผูJบริโภคการขายจะไม0
เกิดขึ้น ดังนั้นผูJประกอบการควรมีช0องทางการจัดจําหน0ายที่ครอบคลุมพื้นที่ของกลุ0มเป„าหมายใหJมากที่สุด
เพื่อที่จะช0วยในการกระจายสินคJาใหJถึงผูJบริโภคไดJสะดวก รวดเร็ว สําหรับส0วนประสมทางการตลาดดJานการ
โฆษณา เปPนการส0 งเสริมการตลาดสํ าหรั บประชาสัมพั นธภาพลั กษณที่ดี กระตุJ นหรื อจูงใจผูJ บริโ ภคใหJเกิ ด
ทัศนคติที่ดีกับผลิตภัณฑและบริการ สิ่งเหล0านี้เปPนสิ่งกระตุJนทางการตลาดรูปแบบพฤติกรรมการซื้อ (Model
of buyer Behavior) (Kotler, 2003: 184) และสอดคลJองกับการศึกษาของเบญจพร ฉีดอิ่ม (2555)
ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ งปW จ จั ย ที่ มี ผ ลต0 อ การใชJ บ ริ ก ารของลู ก คJ า ต0 อ ศู น ยแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต0 า งประเทศของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครที่พบว0า ปWจจัยส0วนประสมทางการตลาดดJานช0อง
ทางการจัดจําหน0ายและดJานการส0งเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับการใชJบริการศูนยแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต0างประเทศของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)ในเรื่องประเภทของการใชJบริการบ0อยที่สุดอย0างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะ
1. การศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว0 า ปW จ จั ย ที่ กํ า หนดทางเลื อ กในการแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต0 า งประเทศของ
ประชาชนทั่วไปและผูJประกอบการที่สอดคลJองกันคือ ส0วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ดJานสินคJา
และดJานลักษณะทางกายภาพ อาจเนื่องจากดJานสินคJาเปPนสิ่งที่บริษัทนําเสนอออกขายเพื่อก0อใหJเกิดความ
สนใจ โดยการบริ โ ภคหรื อการใชJ บ ริ การนั้ น สามารถทํ าใหJ ลู กคJ า เกิ ด ความพึ งพอใจ และดJ า นลั กษณะทาง
กายภาพเปPนสิ่งที่ลูกคJาสามารถสัมผัสไดJจากการเลือกใชJสินคJาและ/หรือบริการขององคกร เปPนการสรJางความ
แตกต0างอย0างโดดเด0นและมีคุณภาพ เช0น การตกแต0งรJาน รูปแบบของการจัดจานอาหาร การแต0งกายของ
พนั กงานในรJ า น การพู ด จาต0 อลู กคJ า การบริ การที่ ร วดเร็ ว เปP น ตJ น สิ่ ง เหล0 า นี้ จํ า เปP น ต0 อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
โดยเฉพาะอย0างยิ่งธุรกิจทางดJานการบริการที่ควรจะตJองสรJางคุณภาพในภาพรวม นั้นคือในส0วนของสภาพทาง
กายภาพที่ลูกคJาสามารถมองเห็นไดJ ลักษณะทางกายภาพที่ลูกคJาใหJความพึงพอใจ และความแปลกใหม0ของ
สภาพทางกายภาพที่แตกต0างไปจากผูJใหJบริการรายอื่น ๆ
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2. การศึกษาครั้งนี้เปPนการวิเคราะหขJอมูลปฐมภูมิจากการใชJแบบสอบถามที่ผูJวิจัยสรJางขึ้น ทําใหJการ
เก็บรวบรวมขJอมูลค0อนขJางเขJาถึงยาก เนื่องจากปริมาณการใชJบริการในแต0ละวันมีความไม0แน0นอน ดังนั้นควร
หาขJอมูลปริมาณการใชJบริการในแต0ละวันเพื่อใชJเปPนขJอมูลในการวางแผนการเก็บรวบรวมขJอมูล นอกจากนั้น
ประชาชนทั่วไปและผูJประกอบการใหJความร0วมมือค0อนขJางนJอยจึงทําใหJระยะเวลาไม0เปPนไปตามที่วางแผน
ดังนั้นหากผูJสนใจตJองการศึกษาเรื่องในลักษณะนี้พยายามหาแหล0งขJอมูลทุติยภูมิเสียก0อนแลJวจึงลงพื้นที่เพื่อ
สัมภาษณเฉพาะประเด็นที่ไม0มีหรือจําเปPนสําหรับการศึกษา เพื่อลดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขJอมูล
3. การศึกษาครั้งนี้เปPนการใชJขJอมูลปฐมภูมิ และมีขนาดตัวอย0างค0อนขJางนJอย แมJว0าจะมีการคํานวณ
ขนาดตัวอย0างและระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมแลJว แต0ยังมีปWญหาการกระจายตัวของขJอมูลในแต0ละขJอคําถาม
ดังนั้นหากผูJสนใจตJองการศึกษาเรื่องในลักษณะนี้ควรกําหนดขนาดตัวอย0างและคํานึงถึงผลกระทบใหJรอบดJาน
ที่อาจเกิดจากการเก็บรวบรวมขJอมูลเพิ่มมากขึ้น
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