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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.  ความเป็นมาและสําคญัของปัญหา 

  สภาพสังคมไทยในปจจุบัน ประชาชนมีความตองการความสะดวกสบายในการ

ดํารงชีวิตมากข้ึน ไมวาจะเปนความสะดวกสบายในดานการเดินทาง ท่ีอยูอาศัย หรือแมกระท่ัง

ความสะดวกสบายในการจับจายใชสอย เปนตน และเม่ือมนุษยเกิดความตองการในดานตางๆ ก็

จะตองหาแนวทางหรือวิธีการในการตอบสนองความตองการของตนเอง ในทางเศรษฐศาสตรมอง

วา หนวยเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจนั้นอาจจะมีลักษณะการใชทรัพยากรท่ีไมสมดุลกัน กลาวคือ 

ในบางคนอาจจะมีความตองการใชสินคาและบริการมากกวาทรัพยากรท่ีตนเองมีอยู หรือมากกวา

ความจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบัน (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 2549)  

รูปแบบการใชเงินในปจจุบันถูกสรางข้ึนตามรูปแบบการใชชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปเพื่อ

สอดคลองกับสภาพสังคมและรูปแบบการดําเนินชีวิตในปจจุบันของแตละบุคคล ดังนั้นขอมูล

เหลานี้จึงเปนขอมูลพื้นฐานท่ีสําคัญในการกอตั้งสถาบันสินเช่ือท่ีใหบริการทางดานการเงินตางๆ 

ข้ึนมาโดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันสินเช่ือท่ีไมใชสถาบันทางการเงิน ( Non-bank) เพื่อใหสามารถ

ตอบสนองไดทันกับความตองการของผูบริโภคท่ีเพิ่มข้ึน   

ปจจัยท่ีทําให Non-bank เขามามีบทบาทในตลาดการเงินมากข้ึน คือ การกํากับดูแลท่ีไม

มีความเขมงวดเทากับธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ การสมัครเปนสมาชิกของสถาบันดังกลาวสามารถทําได

งายดาย ไมสรางความยุงยากใหแกลูกคา  สินเช่ือสวนบุคคลชวยใหสามารถบริหารเงินไดงายและ

สะดวกยิ่งข้ึน อีกท้ังยังเปนประโยชนอยางมากในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางการเงิน นอกจากนี้สินเช่ือ

สวนบุคคลชวยใหการจายเงินซ้ือสินคาราคาสูงๆ ทําไดงายข้ึน (สํานักงานปมุขกฎหมายไทย 2551) 

และจากผลการวิจัยของศูนยวิจัยกสิกรไทยไดทําการวิจัยในหัวขอเร่ือง พฤติกรรมการใชสินเช่ือ

สวนบุคคลในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ในป พ.ศ. 2550 ไดกลาวไววา มีจํานวนผูใชบริการสินเช่ือ

สวนบุคคลประมาณรอยละ 86.5 จากผลการสํารวจท้ังหมด (สํานักพิมพอีคอนนิวส  2550)  จาก

ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวามีประชาชนจํานวนมากท่ีนิยมใชบริการสินเช่ือจากสถาบันสินเช่ือ

ตางๆ ในการตอบสนองความตองการของตนเอง 
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จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นท่ีท้ังส้ิน 872.34 ตารางกิโลเมตร แบงออกเปน 3 อําเภอ ไดแก 

อําเภอเมืองสมุทรสาคร อําเภอบานแพว และอําเภอกระทุมแบน ซ่ึงมีโรงงานอุตสาหกรรมท้ังหมด

เปนจํานวนมาก และในพื้นท่ีของอําเภอเมืองจะเปนท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครจึงเปน

ส่ิงท่ีดึงดูดใหประชาชนจากท่ัวทุกภูมิภาคเขามาทํางานในจังหวัดสมุทรสาครมากข้ึน (สํานักงาน

สถิติสมุทรสาคร 2551)  

สถาบันสินเช่ือสวนบุคคลท่ีไมใชสถาบันทางการเงินในจังหวัดสมุทรสาคร มีอยูหลาย

บริษัท อาทิเชน บริษัทอิออน ธนทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด บริษัทจีอี แคปปตอล บริษัทอีซ่ีบาย เปน

ตน ซ่ึงบริษัทเหลานี้จัดไดวาเปนบริษัทระดับตนๆ ท่ีเขามามีบทบาทสําคัญอยางมากในดานสินเช่ือ

สวนบุคคลแกกลุมลูกคาท่ีมีความตองการใชบริการ  โดยสถาบันสินเช่ือดังกลาวจะมีการปรับ

รูปแบบของการใหสินเชื่อใหตรงกับความตองการของกลุมลูกคาไดมากท่ีสุด 

จากบทบาทของสถาบันสินเช่ือสวนบุคคลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีผล

ตอการเลือกสถาบันสินเช่ือสวนบุคคล บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด ซ่ึงเปน

สถาบันสินเช่ือท่ีไมใชสถาบันทางการเงิน ในกลุมคนวัยทํางานภาคโรงงานอุตสาหกรรมในเขต

อําเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อจะไดทราบวาปจจัยใดท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการสถาบันสินเช่ือ

ดังกลาว 

 
2.  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 ศึกษาปจจัยท่ีมีผลประกอบการตัดสินใจเลือกสถาบันสินเช่ือ อิออน ธนสินทรัพย 

(ไทยแลนด) จํากัด 

2.2 ศึกษาสวนแบงตลาดของบริษัทท่ีใหสินเช่ือเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

2.3   ศึกษาวัตถุประสงคการใชเงินสินเช่ือท่ีไดรับ  

 

3.  สมมติฐานของการศึกษา 

จากการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชสถาบันสินเช่ืออิออน ธนสินทรัพย (ไทย

แลนด) จํากัด ของกลุมคนทํางานภาคโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  

ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานในการศึกษาดังตอไปนี ้

3.1 ปจจัยดานส่ิงกระตุนทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ  ราคา  สถานท่ีตั้ง

บริษัท และการสงเสริมการจัดจําหนายมีผลตอการเลือกบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 

จํากัด 
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3.2 ปจจัยดานส่ิงกระตุนอ่ืนๆ ไดแก สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน จะมีผลตอการเลือก

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด 

3.3 ปจจัยดานความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ประกอบดวย ดานสังคม ไดแก กลุม

อางอิง ครอบครัว บทบาทและสถานภาพ  ดานสวนบุคคล ไดแก  อาชีพ รูปแบบการดํารงชีวิต  และ

ดานจิตวิทยา ไดแก แรงจูงใจ การรับรูขอมูลขาวสาร ประสบการณ และทัศนคติ จะมีผลตอการ

เลือกบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด 

 

4.  กรอบแนวคดิในการวจัิย 

จากสมมติฐานของการศึกษา แสดงใหเห็นวามีปจจัยหลายปจจัยท่ีสงผลตอการเลือก

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด  แตในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยสนใจศึกษาเฉพาะปจจัย

ดานส่ิงกระตุนทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ีตั้งของสถาบันท่ีใหบริการ การสงเสริม

การตลาด ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ ไดแก สภาพเศรษฐกิจ และปจจัยดานความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ไดแก 

ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา ซ่ึงสามารถนําปจจัย

ดังกลาวมาสรางเปนกรอบแนวความคิดไดดังนี้  
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ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

ปัจจัยด้านส่ิงกระตุ้นทางการตลาด 
1.  ผลิตภัณฑ 

2.  ราคา 

      -  คาสมัคร           -  คาธรรมเนียมตางๆ 

      -  อัตราดอกเบี้ย 

3.  สถานที่ต้ังของบริษัท 

4.  การสงเสริมการจัดจําหนาย 

 

ปัจจัยด้านส่ิงกระตุ้นอืน่ๆ 
1.  สภาพเศรษฐกิจ 

ปัจจัยด้านความรู้สึกนึกคดิของผู้บริโภค 
1.  ดานวัฒนธรรม 

     -  ช้ันทางสังคม 

2.  ดานสังคม 

     -  กลุมอางอิง 

     -  ครอบครัว 

     -  บทบาทและสถานภาพ 

3.  สวนบุคคล 

     - อาชีพ 

     -  สถานภาพทางเศรษฐกิจ 

     -  รูปแบบการดํารงชีวิต 

4.  ดานจิตวิทยา 

     -   แรงจูงใจ 

     -  การรับรูขอมูลขาวสาร 

     -  ประสบการณการเรียนรู 

     -  ทัศนคติ 

กลุมคนวัยทํางาน

โรงงาน

อุตสาหกรรม     

อ.เมืองฯ            

จ.สมุทรสาคร 

การเลือกบริษัท

สินเช่ือสวน

บุคคลทั้งที่เปน

บริษัท อิออน 

และไมใชอิออน 
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5.  ขอบเขตของการศึกษา 

5.1 ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการบริษัทสินเช่ือ อิออน ธนสินทรัพย (ไทย

แลนด) จํากัด 

5.2 ศึกษาเฉพาะสถาบันสินเช่ือสวนบุคคลท่ีไมใชสถาบันทางการเงิน (Non – bank) 

เทานั้น 

5.3 ประชากรท่ีศึกษาคือกลุมคนวัยทํางานภาคโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นท่ีอําเภอ

เมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร 

5.4 ระยะเวลาในการทําวิจัยตั้งแต เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 

2553 

  

6.  ขั้นตอนของการศึกษา 

6.1 เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีทางการตลาด และขอมูลวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อ

นํามากําหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษา และทําแบบสอบถาม 

6.2 เลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ และจํากัดกลุมตัวอยางไวท่ี

บุคคลท่ีสมัครใชบริการสินเช่ือสวนบุคคลและอยูในเขต อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  เทานั้น 

6.3 เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยการแจกแบบสอบถามแกกลุมตัวอยาง 

6.4 วิเคราะหผลขอมูลโดยการใชวิธีการวิเคราะหรอยละ วิเคราะหปจจัย  (Factor 

Analysis) และวิธีการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis) 

6.5 สรุปผลการวิจัยปจจัยท่ีใชพิจารณาเลือกสถาบันสินเช่ือ อิออน ธนสินทรัพย (ไทย

แลนด) จํากัด และขอเสนอแนะท่ีมีตอผลการวิจัย 

 

7.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1 ทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกสถาบันสินเช่ือ อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 

จํากัด 

7.2 ทราบถึงสวนแบงตลาดของแตละของบริษัทสินเช่ือ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร 

7.3 ทราบวัตถุวัตถุประสงคการใชเงินท่ีไดรับจากสถาบันสินเช่ือสวนบุคคล 
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8.  นิยามศัพท์ 

 สินเช่ือส่วนบุคคล หมายถึง ลักษณะหรือรูปแบบของบริการ ท่ีเปนการอนุมัติใหวงเงินกู

จํานวนหนึ่งแกลูกคา และจะไดรับบัตรกดเงินเพื่อนําไปเบิกถอนเงินจากตูเอทีเอ็มดวยตัวคุณเอง 

โดยจะคิดดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมทันที นับแตมีการสงมอบเงิน หรือมีการกดเงิน บางคร้ังสถาบัน

สินเช่ือแตละแหงอาจมีการตั้งช่ือบริการใหแตกตางกันออกไป เพื่อจูงใจหรือบงบอกวัตถุประสงค

ของการใหสินเช่ือแตละประเภท เชน สินเช่ืออเนกประสงค , บัตรกดเงินสดทันใจ, สินเช่ือเงินสด 

เปนตน (สํานักงานปมุขกฎหมายไทย 2551) 

สถาบันสินเช่ือทีไ่ม่ใช่สถาบันทางการเงินหรือ Non-bank  หมายถึง สถาบันการเงินท่ี

มิใชธนาคาร โดยท่ัวไป คือ ตัวกลางทางการเงินหรือสถาบันการเงินท่ีไมรับเงินฝาก หรือไมรับเงิน

ฝากเฉพาะเงินฝากประเภทกระแสรายวัน  และมีการใหบริการท่ีตองอาศัยความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

มักมีบทบาทสําคัญในการเปนแหลงสินเช่ือระยะส้ันถึงปานกลางใหกับระบบเศรษฐกิจไดแก ธุรกิจ

บัตรเครดิต  สินเช่ือเงินสด  ลีสซ่ิง  เชาซ้ือและแฟคตอร่ิง เปนตน (ยอดเพชร วิเศษศรี 2548 : 1) 

ส่วนแบ่งการตลาด หมายถึง สัดสวนปริมาณสินคาของผูผลิตรายหนึ่งท่ีทําการผลิต

สินคาชนิดใดชนิดหนึ่งสามารถจําหนายไดหมดในตลาด ถาสัดสวนนี้มีแนวโนมเพิ่มข้ึน ผูผลิตราย

นี้จะประสบผลสําเร็จทางการตลาดมากข้ึน (คลังปญญาไทย 2551) 

การวเิคราะห์ปัจจัย  หมายถึง การวิเคราะหทางสถิติของการวิจัย  ท่ีมุงลดจํานวนตัวแปร

ท่ีมีอยูจํานวนมาก  ดวยเหตุผลท่ีตัวแปรบางตัวอาจมีคุณสมบัติในการอธิบายลักษณะของขอมูล

เหมือนๆ กันได  ตัวแปรลักษณะนี้อาจจะตองตัดท้ิงไป  หรือตัวแปรบางตัวท่ีมีลักษณะ หรือ

ความสัมพันธใกลเคียงกัน จะถูกจัดรวมเขากลุมเปนตัวแปรใหม เรียกวา ปจจัย (ยุทธ ไกยวรรณ 

2551) 

การวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ หมายถึง การวิเคราะหเชิงเหตุและผล โดยกําหนดตัว

แปรสวนหนึ่งเปนเหตุ ซ่ึงตัวแปรท่ีเปนเหตุจะเปนตัวแปรตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได และกําหนดตัว

แปรอิสระอีกตัวหนึ่งเปนผล (ตัวแปรตาม) ซ่ึงการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสจะอธิบาย

ความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม (ยุทธ ไกยวรรณ 2551) 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเลอืกสถาบันสินเช่ือ  หมายถึง ส่ิงท่ีผูบริโภคคํานึงถึงหรือใชในการ

ประกอบการตัดสินใจพิจารณาเลือกใชบริการสถาบันสินเช่ือ  อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 

จํากัด ไดแก ปจจัยดานส่ิงกระตุนทางการตลาด  ปจจัยดานส่ิงกระตุนอ่ืนๆ และปจจัยดานความรูสึก

นึกคิดของผูบริโภค 
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บทที ่ 2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกสถาบันสินเช่ือ อิออน ธนสินทรัพย    (ไทยแลนด) 

จํากัด ของคนวัยทํางานภาคโรงงานอุตสาหกรรม  กรณีศึกษาเขตอําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  ผู

ศึกษาไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมไปถึงวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนพื้นฐานและเปน

แนวทางการศึกษาดังนี้  

1. ทฤษฎีส่ิงกระตุนการตอบสนอง (S – R Theory) 

2. ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค (Marketing Black Box) 

3. ทฤษฏีการวิเคราะหตัวประกอบ (Factor Analysis) 

4. ทฤษฏีการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis) 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

1. ทฤษฎส่ิีงกระตุ้นการตอบสนอง (S-R Theory) 

ทฤษฎีส่ิงกระตุนการตอบสนอง เกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคหรือเรียกอีก

อยางวา  กลองดําทางการตลาด (Marketing back box)  โดยเร่ิมจากส่ิงกระตุนทางการตลาดท่ีนักการ

ตลาดพยายามผลักดันเขาสูความนึกคิดของผูบริโภค  นั่นคือการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ  โดย

ส่ิงกระตุนแบงออกเปน 2 ประเภท  ดังนี้ (ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป 2547 : 69) 

1.1  ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimuli)  

 ประกอบไปดวยสวนประสมทางการ หรือ  4P  ไดแก 

 1.1.1  ผลิตภัณฑ (Product)  ลักษณะของผลิตภัณฑมีผลกระทบตอพฤติกรรมการ

ซ้ือของผูบริโภค เชน  ความแปลกใหม, ลักษณะการใชงาน, คุณภาพของผลิตภัณฑ ฯลฯ  ลักษณะ

ดังกลาวทําใหผูบริโภคตองดําเนินการตัดสินใจทุกข้ันตอนอยางเต็มรูปแบบ  

 1.1.2  ราคา  (Pricing)  ราคาเปนองคประกอบสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

ซ้ือของผูบริโภค  โดยเฉพาะข้ันตอนการประเมินทางเลือกเพื่อการตัดสินใจซ้ือ  โดยปกติผูบริโภคมี

แนวโนมจะประเมินผลิตภัณฑราคาต่ําในเร่ืองความคุมคา นักการตลาดจึงพยายามท่ีจะลดตนทุน

การซ้ือและเสนอขายราคาท่ีไมแพง หรือใชลักษณะอ่ืนๆ ทําใหผูบริโภคตัดสินใจไดงายข้ึน  สําหรับ

สินคาฟุมเฟอย  ราคามีอิทธิพลตอการซ้ือแตกตางกันออกไป  เนื่องจากราคากลายเปนเคร่ือ ง
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ประเมินคุณคา (Value) ของสินคาในสายตาผูบริโภค  พบวาราคาสูงไมไดทําใหปริมาณการซ้ือ

สินคาลดลง   

 1.1.3  การจัดจําหนาย (Place)  กลยุทธการตลาดในการจัดจําหนายผลิตภัณฑท่ีมี

อิทธิพลตอระดับการเขาถึงผลิตภัณฑของผูบริโภค  การวางสินคาท่ีแพรหลายเปนการเพิ่มความ

สะดวกในการซ้ือสินคา  ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีผูบริโภคมักนําไปพิจารณาประกอบการซ้ือสินคา  

นอกจากนี้ประเภทของชองทางการจัดจําหนายสินคายังมีอิทธิพลตอภาพพจนของผลิตภัณฑใน

สายตาผูบริโภคดวย 

 1.1.4  การสงเสริมการตลาด  (Promotion)  การสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอ

ข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจซ้ือทุกข้ันตอน  ขาวสารท่ีนักการตลาดตองการส่ือสารกับ

ผูบริโภคอาจจะ “เตือนใจ” ใหผูบริโภคตระหนักถึงปญหา และสินคาก็เปรียบเสมือนตัวแกไขปญหา

ไดมากกวาสินคาของคูแขง  ขาวสารหลังการซ้ือก็เปนการยืนยันวา การตัดสินใจซ้ือของลูกคาก็

ถูกตองดวยในเวลาเดียวกัน  (วิทวัส รุงเรืองผล 2546 : 82-83) 

1.2  ส่ิงกระตุ้นอืน่ๆ  (Other Stimuli) 

ประกอบดวยส่ิงแวดลอมทางการตลาดท่ีไมสามารถควบคุมได  ไดแก  สภาพเศรษฐกิจ, 

เทคโนโลยี, กฎหมาย, การเมือง  และวัฒนธรรม  ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ เกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบริโภควา  จะซ้ืออะไร  ซ้ือท่ีไหน  ซ้ืออยางไร  ซ้ือเม่ือใด  ซ้ือเทาไหร  เชน  สภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจไมดีผูบริโภคมีรายไดนอย  สินคาท่ีซ้ือมักจะเปนสินคาราคาประหยัด  มีการลดราคา  เปน

ตน  (ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป 2547 : 69-70) 

 

2.  ความร ูสึกนึกคดิของผู้บริโภค (Marketing Black Box) 

เม่ือผูบริโภคไดรับส่ิงกระตุนทางการตลาดและส่ิงกระตุนอ่ืนๆ  เขามาในความรูสึกนึก

คิด กอนท่ีมีการตอบสนองส่ิงกระตุน  หรือตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการนั้น  ผูบริโภคจะรับส่ิง

กระตุนนั้นเขาสูความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคท่ีแตกตางกันระหวางผูบริโภคแตละคน  โดยไดรับ

อิทธิพลจากปจจัยภายนอก  คือ ปจจัยทางวัฒนธรรมและปจจัยทางสังคม   และปจจัยภายในคือ  

ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางจิตวิทยา  โดยท้ังสองปจจัยดังกลาวจะทําใหเกิดกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  (Buying decision process) (ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป 2547 :71) 
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ภาพที ่2  โมเดลกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
ท่ีมา : วิทวัส รุงเรืองผล, หลักการตลาด (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2546), 56. 

ปัจจัยภายนอก 

2.1  ปัจจัยทางด้านวฒันธรรม  เปนส่ิงท่ีผูบริโภคแสดงพฤติกรรมท่ีแตกตางกันออกมา  

ปจจัยทางวัฒนธรรม  ไดแก 

 2.1.1  วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง สัญลักษณหรือส่ิงท่ีมนุษยในสังคมหนึ่งๆ 

ไดสรางข้ึนและยอมรับจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง ในฐานะท่ีเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของมนุษยใน

สังคมนั้นๆ  การเขาใจวัฒนธรรมเปนพื้นฐานของความเขาใจในพฤติกรรมของผูบริโภคในสังคม 

ซ่ึงการเขาใจวัฒนธรรมการบริโภคของผูบริโภคภายใตวัฒนธรรมหนึ่งๆ ท่ีมีผลตอรูปแบบการ

ตัดสินใจซ้ือและการยอมรับผลิตภัณฑประเภทตางๆ   

 2.1.2  วัฒนธรรมยอย (Subculture)  หมายถึง  วัฒนธรรมของคนกลุมหนึ่งๆ ซ่ึง

อาจจะมีความแตกตางไปตามเช้ือชาติ  ศาสนา หรือลักษณะภูมิประเทศ ท่ีมีลักษณะแตกตางจาก

วัฒนธรรมของคนสวนใหญในสังคมนั้น  ความแตกตางภายในวัฒนธรรมของสังคมโดยรวมเหลานี้ 

จะเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหรูปแบบและกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคมีความแตกตางกันไป  

ยอมรับความต้องการ 

แสวงหาทางเลอืก 

ประเมนิทางเลอืก 

ตดัสินใจซ้ือ 

พฤตกิรรมหลงัการซ้ือ 
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ซ่ึงมีผลตอการออกแบบและกําหนดกิจกรรมทางการตลาดใหเปนท่ียอมรับและไมกอใหเกิด

ผลกระทบตอวัฒนธรรมยอยตางๆ เหลานี ้  

 2.1.3  ช้ันทางสังคม ( Social class)   คือ  ลักษณะการจัดแบงกลุมผูบริโภคตาม

การกําหนดของตัวแปรตางๆ ไดแก  

  2.1.3.1 อาชีพ (Occupation)  บุคคลท่ีมีอาชีพตางกัน จะมีพฤติกรรมซ้ือ

สินคาหรือบริโภคสินคาท่ีแตกตางกันตามอาชีพของตน  เชน ผูบริหารระดับสูงจะซ้ือสินคาราคา

แพง  เปนตน 

  2.1.3.2 สถานภาพทางเศรษฐกิจ ( Economic circumstance) บุคคลท่ีมี

รายไดท่ีแตกตางกันหรือสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกัน 

การออมและการซ้ือสินทรัพยตางๆ ก็จะตางกัน ผูท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีดีจะซ้ือสินคาท่ีมี

คุณภาพดี  ราคาสูง  สวนผูท่ีมีรายไดปานกลาง จะนิยมซ้ือสินคาท่ีคํานึงถึงความคุมคาเปนหลัก เปน

ตน 

  2.1.3.3  การศึกษา (Education) การศึกษาจะมีผลตอการรับรูขอมูลขาวสาร  

ความสามารถในการเขาใจขอมูลขาวสาร  ตลอดจนถึงการนําขอมูลขาวสารท่ีไดรับไปผาน

กระบวนการตัดสินใจท่ีนําไปสูการเลือกซ้ือสินคาและบริการ (วิทวัส รุงเรืองผล 2547 : 57-58) 

2.2  ปัจจัยทางด้านสังคม (Social factors) มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค เพราะ

ผูบริโภคทุกคนเปนสวนหนึ่งของสังคม  จึงไมอาจหลีกเล่ียงอิทธิพลจากปจจัยเหลานี้ได  ซ่ึงปจจัย

ทางสังคมสามารถจําแนกไดดังนี ้

 2.2.1  กลุมอางอิง  (Reference group)  คือบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีอิทธิพลใน

การใหคําปรึกษา  หรือแนะนําบุคคลอ่ืนๆ ในการตัดสินใจซ้ือสินคา ซ่ึงจะคํานึงถึงความสัมพันธกัน

ในกลุมดวย  โดยกลุมอางอิงมีหลายรูปแบบ  ดังนี ้

  2.2.1.1  กลุมสมาชิก  (Membership groups)  เปนกลุมท่ีมีการรวมกลุมเพื่อ

ผลประโยชนบางอยาง  ซ่ึงมี 2 กลุมยอย คือ 

 ก)  กลุมปฐมภูมิ (Primary groups) เปนกลุมท่ีทุกคนเปนสมาชิก

ตั้งแตเร่ิมแรก และดําเนินสมาชิกภาพอยางตอเนื่อง  ไดแก ครอบครัว เพื่อนบาน เพื่อนรวมช้ันเรียน 

เพื่อนรวมงาน เปนตน และเปนกลุมท่ีไมเปนทางการ แตจะมีอิทธิพลทําใหเกิดความตองการซ้ือ

สินคาหรือเปนแหลงขอมูลในการซ้ือสินคา 

 ข)  กลุมทุติยภูมิ  (Secondary groups)  เปนกลุมท่ีมีการรวมตัวกัน

อยางเปนทางการ เปนการตั้งใจเขารวมเปนสมาชิกโดยตรงเพื่อผลประโยชนทางการคา การควบคุม
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และอํานาจการตอรอง เปนกลุมท่ีเปนทางการ  เชน กลุมวิชาชีพ สมาคม สหภาพแรงงาน ชมรม  

เปนตน 

 2.2.1.2  กลุมทะเยอทะยาน (Aspirational groups)  เปนกลุมท่ีทุกคนใฝฝน

อยากจะเปน หรือเขารวมเปนสมาชิก  เชน  กลุมนางแบบนายแบบ  เปนตน  การนํากลุม

ทะเยอทะยานมาเปนพรีเซนเตอรโฆษณา จะเปนตัวกระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาและ

บริการไดมากข้ึน 

 2.2.1.3  กลุมหลีกเล่ียง  (Dissociative groups)  เปนกลุมท่ีบางคนไมอยาก

เกี่ยวของดวย แตกลุมนี้อาจจะเปนกลุมทะเยอทะยานของคนบางคนดวย 

 2.2.1.4 ผูนําความคิดเห็น (Opinion leader)  เปนผูท่ีมีอิทธิพลตอสมาชิก

คนอ่ืนๆ ภายในกลุม โดยเปนผูใหคําแนะนําใหขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือสินคานั้น  ดังนั้นการ

รับรูของผูนําความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวสินคา จะมีผลกระทบโดยตรงตอผูบริโภค  หากผูนําความ

คิดเห็นมีความคิดและมุมมองในแงบวกตอสินคาก็จะทําใหผูบริโภครับรูในแงบวกไปดวย 

 2.2.2  ครอบครัว  (Family)  เปนกลุมท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือ

ของผูบริโภค  เพราะครอบครัวเปนกลุมท่ีทุกคนตองเปนสมาชิกโดยไมอาจหลีกเล่ียงได  เม่ือ

สมาชิกในครอบครัวจะซ้ือสินคาและบริการ  สมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนๆ ก็จะมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือในบทบาทท่ีแตกตางกัน 

 2.2.3  บทบาทและสถานภาพ (Roles and status)   บทบาท  คือส่ิงท่ีบุคคลแสดง

ออกมาไดหลายแบบในสถานการณท่ีแตกตางกัน  และสถานภาพ  เปนสถานะท่ีบุคคลดํารง

ตําแหนงอยูท่ีสามารถวัดความแตกตางของบทบาทได  

ปัจจัยภายใน 

2.3 ปัจจัยส่วนบุคคล  (Personal factors)  ซ่ึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

อันเนื่องมาจากสภาพแวดลอมของผูบริโภค  นั่นคือ ผูบริโภคมีอายุและข้ันวงจรในการดํารงชีวิต 

รายได อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจ รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ ความเช่ือสวนตัว ท่ี

แตกตางกันจึงทําใหแสดงพฤติกรรมท่ีแตกตางกันออกมา 

 2.3.1  อายุและข้ันในวงจรการดํารงชีวิต  (age and stage in the life cycle)  การซ้ือ

สินคาเพื่อการบริโภคเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับทุกคน  เพียงแตในแตละคนจะมีความแตกตางในเร่ือง

พฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการในชวงอายุท่ีแตกตางกัน  และในแตละชวงชีวิตตางก็มี

พฤติกรรมการบริโภคสินคาท่ีแตกตางกันตามวงจรชีวิตของครอบครัว 

 2.3.2  อาชีพ (Occupation)  บุคคลท่ีมีอาชีพตางกัน จะซ้ือสินคาหรือบริโภค

สินคาท่ีแตกตางกันตามอาชีพของตน  เชน ผูบริหารระดับสูงจะซ้ือสินคาราคาแพง  เปนตน 



12 

 

 

 

 2.3.3 สถานภาพทางเศรษฐกิจ ( Economic circumstance) บุคคลท่ีมีรายไดท่ี

แตกตางกันหรือสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกัน การออม

และการซ้ือสินทรัพยตางๆ ก็จะตางกัน ผูท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีดีจะซ้ือสินคาท่ีมีคุณภาพดี  

ราคาสูง  สวนผูท่ีมีรายไดปานกลาง จะนิยมซ้ือสินคาท่ีคํานึงถึงความคุมคาเปนหลัก เปนตน 

 2.3.4 รูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle)   คือ  รูปแบบการดํารงชีวิตของบุคคลท่ี

แสดงออกมาใน 3 รูปแบบคือ  กิจกรรม,  ความสนใน  และความคิดเห็น  โดยบุคคลท่ีมาจาก

วัฒนธรรมยอยเดียวกันอาจจะมีรูปแบบการดํารงชีวิตท่ีแตกตางกันได อันเนื่องมาจากการมีกิจกรรม 

ความสนใจ และความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน 

 2.3.5 บุคลิกภาพและความเชื่อในความคิดของตนเอง  (Personality and self-

concept)  โดยบุคลิกภาพ คือ ส่ิงท่ีบุคคลแสดงออกมาตามปกติเปนนิสัยท่ีบุคคลอ่ืนสามารถมองเห็น

ได  ความเช่ือในความคิดของตนเอง คือ ความเช่ือของแตละบุคคลตามส่ิงท่ีไดรับรูหรือผาน

ประสบการณมา 

 2.3.6 การพูดปากตอปาก  (Word of mouth)  คือ  การบอกตอกันไประหวาง

ผูบริโภคเกี่ยวกับประสบการณ หรือส่ิงท่ีเคยไดยินมา ท่ีอาจจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบริโภคท้ังในดานดีและดานไมด ี

2.4  ปัจจัยทางด้านจิตวทิยา ( Psychology factors)  เปนปจจัยหนึ่งซ่ึงมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค และจะจัดเปนปจจัยท่ีไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานสังคมดวย  ซ่ึง

ประกอบดวยปจจัยหลัก 4 กลุม คือ 

 2.4.1  แรงจูงใจ (Motivation)  แรงจูงใจทําหนาท่ีในการกระตุนและเปล่ียนแปลง

ความตองการของผูบริโภคใหเปนการตัดสินใจซ้ือ  ดวยการช้ีใหเห็นถึงความจําเปนและ

อรรถประโยชนตางๆ ท่ีผูบริโภคจะไดรับหากใชผลิตภัณฑนั้นๆ ดังนั้นแรงจูงใจจึงหมายถึงแรง

กระตุนท่ีผลักดันใหผูบริโภคเกิดการกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง   

 2.4.2 การรับรู  (Perception)  คือวิธีการท่ีผูบริโภคไดรับขอมูล หรือเปน

กระบวนการในการแปล ความหมายของขอมูลท่ีไดรับจากส่ิงแวดลอมภายนอก  ซ่ึงจะมี

กระบวนการในการรับรู  ดังนี้ คือ 

  2.4.2.1  การเลือกเปดรับส่ือ  เกิดข้ึนขณะท่ีผูบริโภคเลือกวาจะคนหา

ขอมูลดวยตนเองหรือไม  จากส่ิงกระตุนหรือส่ิงตางๆ ท่ีมีอยูมากมายหลายดาน 

 2.4.2.2 การเลือกท่ีจะสนใจ  เกิดข้ึนเม่ือผูบริโภคเลือกท่ีจะมุงความสนใจ

ตอส่ิงกระตุนโดยไมสนใจส่ิงกระตุนอ่ืนๆ 
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 2.4.2.3 การเลือกท่ีจะเขาใจ  เปนการแปลความหมายพื้นฐานจากดาน

ทัศนคติ ความเช่ือ การจูงใจ และประสบการณของผูบริโภคแตละคน 

 2.4.2.4 การเลือกจดจําขอมูล ผูบริโภคจะไมจดจําขอมูลท้ังหมดท่ีพวกเขา

ไดเห็น ไดยิน หรือไดอานมา  แมวาจะมีการสนใจและทําความเขาใจอยูกอนแลว 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3  กระบวนการในการเลือกสรรการรับรู 

ท่ีมา : ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป, หลักการตลาด (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพทอป, 2547), 80. 

 2.4.3 การเรียนรู  (Learning)  คือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลมาจาก

ประสบการณท่ีผานมาของแตละคนโดยไมรวมถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอันเกิดมาจากการ

ตอบสนองโดยสัญชาตญาณ  ซ่ึงจะมีความสอดคลองกับทฤษฎี “ส่ิงกระตุนการตอบสนอง”  ท่ีกลาว

มาขางตน  ท่ีเช่ือวาการเรียนรูของมนุษยเกิดข้ึนจากการท่ีมนุษยรับส่ิงกระตุนและการตอบสนองจาก

ส่ิงกระตุนนั้น 

 2.4.4 ทัศนคติ ( Attitude)  คือความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งในเชิงการ

ประเมิน เชน ความชอบหรือไมชอบ ความรูสึกในเชิงบวกหรือเชิงลบ  ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ของผูบริโภค 

 

 

 

    

 

 

ภาพที ่4 ปจจัยทางดานจิตวิทยา 

ท่ีมา : วิทวัส รุงเรืองผล, หลักการตลาด (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2546), 56. 

การเลอืก

เปิดรับส่ือ 
การเลอืกที่

จะสนใจ 
การเลอืกที่

จะเข้าใจ 
การเลอืก

จดจําข้อมูล 

ปัจจัย

ทางด้าน

จิตวทิยา 

แรงจูงใจ 

การรับรู้ 

การเรียนรู้ 

ทศันคต ิ
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ภาพที ่5 โมเดลแสดงพฤติกรรมผูบริโภค 

ท่ีมา : ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป, หลักการตลาด (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพทอป, 2547), 70. 

 

ส่ิงกระตุ้น (S) 

 

ผลติภัณฑ์           เศรษฐกจิ 

ราคา                    เทคโนโลยี 

การจัดจําหน่าย   กฎหมาย 

การส่งเสริม         การเมอืง 

การตลาด             วฒันธรรม 

การตอบสนอง (R) 

 

การตดัสินใจเลอืกซ้ือของ

ผู้บริโภค 

1. การเลอืกตราสินค้า 

2. การเลอืกตวัแทนจําหน่าย 

3. ปริมาณในการซ้ือ 

4. ระยะเวลาในการซ้ือ 

5. วธีิการชําระเงนิ 

Marketing black box 

 

ปัจจัยภายนอก           ปัจจัยภายใน 

วฒันธรรม                  ส่วนบุคคล 

สังคม                          จิตวทิยา 

 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
 
1.  การรับรู้ปัญหา 

2.  ค้นหาข้อมูล 

3.  ประเมนิทางเลอืก 

4.  ตดัสินใจเลอืก 

5.  พฤตกิรรมภายหลงัการซ้ือ 
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3.  การวเิคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) 

การวิเคราะหปจจัยเปนเทคนิคท่ีจับกลุมหรือรวมกลุมหรือรวมตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ

กันไวในกลุมหรือปจจัยเดียวกัน  ตัวแปรท่ีอยูในปจจัยเดียวกันจะมีความสัมพันธกันมาก  โดย

ความสัมพันธนั้นอาจจะเปนไปในทิศทางบวก (ไปในทิศทางเดียวกัน) หรือทิศทางลบ (ไปในทาง

ตรงกันขาม) ก็ได  สวนตัวแปรท่ีคนละปจจัยจะไมมีความสัมพันธกันหรือมีความสัมพันธกันนอย 

หรือในอีกความหมายของการวิเคราะหองคประกอบ หรือเรียกวา การวิเคราะหปจจัย  เปนเทคนิค

ทางสถิติท่ีใชวิเคราะหผลการวัด  โดยใชเคร่ืองมือหรือเทคนิคหลายชุดหรือหลายดาน  อาจใช

แบบทดสอบ แบบวัด แบบสํารวจ ฯลฯ  อาจใชชุดเดียวแตมีการวัดแยกเปนหลายดานหรือหลายชุด

ก็ได  ผลการวิเคราะหจะชวยใหทราบวาเคร่ืองมือหรือเทคนิคเหลานั้นวัดแตละปจจัยมากนอย

เพียงใด   

3.1 วตัถุประสงค์ของเทคนิคการวเิคราะห์ปัจจัย  

 3.1.1 เพื่อศึกษาวาปจจัยรวมท่ีจะสามารถอธิบายความสัมพันธรวมกันระหวาง

ตัวแปรตางๆ โดยท่ีจํานวนตัวปจจัยรวมท่ีหาไดมีจํานวนนอยกวา จํานวนตัวแปรนั้นมีตัวปจจัยรวม

อะไรบาง   

 3.1.2 เพื่อตองการทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับโครงสรางของปจจัยวา ปจจัยแตละ

ปจจัยดวยอะไรบาง  และตัวแปรแตละตัวควรมีน้ําหนักหรืออัตราความสัมพันธกับปจจัยมานอย

เพียงใด ตรงกับท่ีคาดคะเนไวหรือไม 

3.2   ประโยชน์ของเทคนิคการวเิคราะห์ปัจจัย 

 3.2.1 ลดจํานวนตัวแปร  โดยการรวมตัวแปรหลายๆ ตัวใหอยูปจจัยเดียวกัน 

ปจจัยท่ีไดถือเปนตัวแปรใหมท่ีสามารถหาคาขอมูลของปจจัยท่ีสรางข้ึนได  เรียกวา คะแนนปจจัย  

แลว จึงสามารถนําปจจัยท่ีไดถือเปนตัวแปรสําหรับการวิเคราะหทางสถิติตอไป 

 3.2.2 ใชในการแกปญหาอันเนื่องมาจากการท่ีตัวแปรอิสระของเทคนิคการ

วิเคราะหสมการความถดถอยมีความสัมพันธกัน (Multicollinearity)  ซ่ึงวิธีการอยางหนึ่งในการ

แกปญหานี้คือ การรวมตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธไวดวยกัน โดยการสรางเปนตัวแปรใหมหรือ

เรียกวาปจจัย  โดยใชเทคนิคการวิเคราะหปจจัย แลวนําปจจัยดังกลาวไปเปนตัวแปรอิสระในการ

วิเคราะหความถดถอยตอไป 

 3.2.3 ทําใหเห็นโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรท่ีศึกษา เนื่องจากเทคนิค การ

วิเคราะหปจจัยจะหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation) ของตัวแปรทีละคูแลวรวมตัวแปรท่ี

สัมพันธกันมากไวในปจจัยเดียวกันจึงสามารถวิเคราะหโครงสรางท่ีแสดงความสัมพันธของตัวแปร

ตางๆ  ท่ีอยูในปจจัยเดียวกันได ทําใหสามารถอธิบายความหมายของแตละปจจัยได 
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3.3  ขั้นตอนการวเิคราะห์ของเทคนิคการวเิคราะห์ปัจจัย 

 3.3.1 การสรางเมตริกซความสัมพันธระหวางคูของตัวแปรทุกตัว (Correlation 

matrix)  เปนข้ันตอนแรกของการวิเคราะหปจจัยท่ีจะดําเนินการหาความสัมพันธในรูปแบบเสนตรง

โดยวิธีของ Pearson correlation  ระหวางตัวแปรทุกคูท่ีตองการนํามาจัดกลุมซ่ึงจะอยูในรูปของ 

Correlation matrix  การหาความสัมพันธจะมีประโยชนในการนําตัวแปรไปใชจัดกลุมดวยวิธีของ

การวิเคราะหตัวประกอบ โดยมีการพิจารณาดังนี ้

 3.3.1.1  ถาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของตัวแปรคูใดมีคาใกล  +1 หรือ -1 

แสดงวาตัวแปรคูนั้นมีความสัมพันธกันมาก  ควรอยูในปจจัย เดียวกัน 

 3.3.1.2  ถาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของตัวแปรคูใดมีคาใกลศูนยแสดง

วา ตัวแปรคูนั้นไมมีความสัมพันธกันหรือสัมพันธกันนอยมาก  ควรอยูคนละปจจัย 

 3.3.1.3 ถามีตัวแปรท่ีไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืนหรือมี

ความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีเหลือนอยมาก  ควรอยูคนละปจจัย 

 3.3.1.4ถามีตัวแปรท่ีไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืนหรือมีความสัมพันธ

กับตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีเหลือนอยมาก  ควรตัดตัวแปรนั้นออกจากการวิเคราะห 

 3.3.2 การสกัดปจจัย  (Factor Extraction)  วัตถุประสงค คือ  การหาจํานวน ปจจัย 

ท่ีสามารถใชตัวแปรท้ังหมดทุกตัวได วิธีการสกัดปจจัยแบงออกเปน 2  วิธีใหญๆ คือ 

 3.3.2.1  วิธีองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) วิธี

นี้อาศัยหลักความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรท่ีใชเปนขอมูลเปนองคประกอบหลัก ตัวแปรคือ  

การผสมเชิงเสนตรง (Linear combination)  ของตัวแปรท่ีอธิบายการผันแปรของขอมูลไดมากท่ีสุด  

จากนั้นหาการผสมท่ีสองท่ีสามารถอธิบายการผันแปรไดมากท่ีสุดเปนอันดับท่ีสอง  โดยท่ีไม

สัมพันธกับการผสมแรก ทําเชนนี้เร่ือยไปจนไดปจจัยหลักท่ีสามารถอธิบายการผันแปรของทุกตัว

แปรไดครบถวน  ซ่ึงองคประกอบหลักจะอธิบายการผันแปรไดนอยลงตามลําดับและทุกองคกร 

 3.3.2.2 วิธีองคประกอบรวม  (Common Factor Analysis : CFA) วิธีนี้

สามารถแยงไดเปน 5 วิธี ดังนี ้

 ก) วิธีกําลังสองนอยท่ีสุดไมปรับน้ําหนัก (Unweighted Least 

Square)  เปนวิธีการสกัดปจจัย  โดยจะกําหนดจํานวนไวตายตัวและพยายามหาเมตริกซแบบแผน

ของปจจัย (Factor Pattern Matrix) ท่ีทําใหผลรวมของความแตกตางกําลังสองระหวางเมตริกซท่ี

คํานวณไดหรือเมตริกซความสัมพันธท่ีสรางข้ึนใหมและเมตริกซความสัมพันธเดิมระหวางตัวแปร

ท่ีมีคานอยท่ีสุด 
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 ข) วิธีกําลังสองนอยท่ีสุดท่ัวไป (Generalized Least Square : 

USL)  เปนวิธีการท่ีใชหลักเกณฑอยางเดียวกันกับวิธีอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากวิธีปจจัยหลัก เพียงแตมี

การถวงน้ําหนักความสัมพันธระหวางตัวแปรในเชิงปฏิภาคกลับกับความเดนเฉพาะ (Uniqueness) 

ของตัวแปรนั้น  โดยใหคาความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีมีความเดนเฉพาะมาก มีน้ําหนักนอยกวา

คาความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีมีความเดนเฉพาะต่ํา  ซ่ึงความเดนเฉพาะของตัวแปร คือ อัตรา

ความไมสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัว สามารถวัดไดจากคาสัมประสิทธ์ิ ความสัมพันธเชิงสวน 

(Partial correlation coefficient) 

 ค)  วิธีความเปนไปไดสูงสุด (Maximum Likelihood Method : 

ML)  เปนวิธีการท่ีใชหาคาโดยการประมาณท่ีสามารถจะใชหาคาโดยการประมาณท่ีสามารถจะใช

เมตริกซความสัมพันธท่ีคํานวณไดใกลกับเมตริกซท่ีไดจากการสังเกตโดยสมมติวาขอมูลนั้นเปน

ขอมูลตัวอยางท่ีมีการกระจายปกติหลายตัวแปร และโดยการปรับน้ําหนักคาความสัมพันธในเชิง

ปฏิภาคกลับกับความเดนเฉพาะของตัวแปรซ่ึงจะทําการคํานวณซํ้าหลายๆ คร้ัง จนกวาจะได

เมตริกซท่ีใกลกับเมตริกซท่ีไดจากการสังเกต 

 ง) วิธีอัลฟา (Alpha Method)  เปนการใชหลักการเดียวกับวิธีการ

แยกปจจัยแบบอ่ืนๆ  คือ มีการตั้งขอสมมติฐานไววาตัวแปรแตละตัวมีสวนประกอบ 2 สวน คือ

ปจจัยรวมและปจจัยเฉพาะ  วัตถุประสงคของวิธีการแยกปจจัยโดยอาศัยคาอัลฟา   คือ หาปจจัยท่ี

เปนตัวแทนของคุณสมบัติของประชากร หรือมีอัตราการใชไดท่ัวไปสูงสุด (Maximum 

generalizability)  

 จ) วิธีเงา (Image Method)  เปนวิธีการแยกปจจัยอีกวิธีหนึ่งซ่ึง

สมมติวา  ตัวแปรแต -ละตัวแบงออกไดเปน 2 สวน คือ สวนท่ีเกิดจากปจจัยรวมและสวนท่ีเกิดจาก

ปจจัยเฉพาะสัดสวนท่ีแนนอนของท้ังสองสวนนี้ไดจากการประมาณ  โดยอาศัยเมตริกซ

ความสัมพันธระหวางตัวแปร 

 3.3.3 การหมุนแกนปจจัย (Factor Rotation)  เปนข้ันตอนท่ีจะดําเนินการแยกตัว

แปรใหเห็นเดนชัดวาตัวแปรหนึ่งๆ ควรจะจัดอยูในกลุมหรือในปจจัยใด  เนื่องจากในการสกัดปจจัย

จะไดปจจัยหรือปจจัยหลายปจจัย  ซ่ึงแตละปจจัยจะเกิดการรวมของตัวแปรแบบเชิงเสนตรงแต

ปญหาท่ีเกิดข้ึน  คือ ตัวแปรหนึ่งๆ อาจจะเปนสมาชิกในหลายปจจัยซ่ึงยากตอการใหความหมาย

ของปจจัยและการกําหนดช่ือปจจัยหรืออาจไดความหมายของแตละปจจัยไมชัดเจน  การหมุนแกน

จะเปนวิธีการท่ีจะทําใหสมาชิกของแตละตัวแปรในปจจัยหนึ่งๆ ชัดเจนข้ึน   

 3.3.4  การใหความหมายแกปจจัย (Factor Meaning)  เปนข้ันตอนท่ีตองกําหนด

ช่ือหรือใหความหมายแกปจจัยหรือตัวแปรท่ีไดโดยพิจารณาวาในปจจัยนั้นๆ ประกอบดวยตัวแปร
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อะไรบางท่ีเปนสมาชิกอยู  แตเนื่องจากในปจจัยหนึ่งๆ ประกอบไปดวยตัวแปรทุกตัวท่ีเปนสมาชิก  

โดยมีน้ําหนักของการเปนสมาชิกแตกตางกัน  ดังนั้นกอนจะใหความหมายแกปจจัยใดๆ ควรจะตอง

พิจารณาเลือกตัวแปรท่ีนาจะเปนสมาชิกของปจจัยนั้นๆ มากท่ีสุด  หลังจากนั้นจึงใหความหมายแก

ปจจัยแตละปจจัย  ซ่ึงมีข้ันตอนในการพิจารณา 3 ข้ันตอน คือ 

 3.3.4.1 จัดตัวแปรเขาเปนสมาชิกปจจัยเดียว  เปนข้ันตอนท่ีจะดําเนินการ

แยกตัวแปรใหเห็นชัดวาตัวแปรหนึ่งๆ ควรจะจัดอยูในกลุมหรือในปจจัยใด  โดยนําคาน้ําหนัก

ปจจัยหรือสัมประสิทธ์ิของแตละปจจัย ท่ีไดลาสุดจากการหมุนแกนแลวและเลือกเฉพาะปจจัย  ท่ีมี

คา Eigen Values  หรือคา Percent of Variance สูงตามข้ันตอนตอนการคัดเลือกปจจัยแลว  จึง

พิจารณาคาน้ําหนักปจจัยหรือสัมประสิทธ์ิของแตละปจจัยของปจจัยท้ังหมดท่ีเลือกมาวา  น้ําหนัก

ปจจัยหรือสัมประสิทธ์ิของแตละปจจัยของปจจัยท้ังหมดท่ีเลือกมาวาน้ําหนักปจจัยหรือคา

สัมประสิทธ์ิของแตละปจจัยนั้นมีความสัมพันธกับตัวแปรนั้นมากท่ีสุด  แสดงวาตัวแปรนั้นๆ ควร

เปนสมาชิกของปจจัยนั้นมากกวาท่ีจะเปนสมาชิกของปจจัยอ่ืน 

 3.3.4.2  เลือกตัวแปรท่ีมีผลสูงตอปจจัย  จากข้ันตอนท่ีผานมาถึงแมจะได

ตัวแปรท่ีเปนสมาชิกในปจจัยเดียว  แตตัวแปรบางตัวท่ีเขามาเปนสมาชิกในปจจัยอาจจะมีน้ําหนัก

การเขารวมตัว หรือมีผลตอการอธิบายปจจัยนั้นๆ ไดต่ํา  ซ่ึงอาจจะกลาวไดวา ถึงแมจะไมมีตัวแปร

ดังกลาวก็สามารถใหความหมายของปจจัยไดเพียงพอแลว  การพิจารณาจะพิจารณาจากคาน้ําหนัก 

หรือสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรจากตัวแบบการรวมตัวแบบเสนตรง  โดยจะเลือกตัวแปรท่ี

มีคาสัมประสิทธ์ิสูงซ่ึงอาจจะใชวิธีทดสอบความสัมพันธทางสถิติ 

 3.3.4.3 การใหความหมายแกปจจัย  เปนข้ันตอนท่ีจะตองใหความหมาย

หรือกําหนดช่ือแกแตละปจจัยซ่ึงในข้ันตอนนี้จะตองอาศัยประสบการณในการกําหนด หรือใชช่ือท่ี

ส่ือความหมายแกแตละปจจัยจะทําใหไดโดยพิจารณาลักษณะของตัวแปรท่ีอยูในปจจัยนั้น  ๆ (ยุทธ  

ไกยวรรณ 2551 : 74-120) 

 

4.  การวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis) 

ในการวิเคราะหพหุคูณ จะใชกับตัวแปรอิสระ 2 ตัวข้ึนไป และตัวแปรตาม 1 ตัว  โดยท่ี

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามจะอยูในสเกลของตัววัดแบบชวง (Interval Scale) และแบบอัตราสวน 

(Ratio Scale) แตในการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส ตัวแปรจะอยูในสเกลการวัดแบบ 

(Nominal) และสเกลการวัดแบบเรียงอันดับ (Ordinal Scale) และตัวแปรตามจะมี 2 คา เปนอยาง

นอยเชน กลุมชาย และกลุมหญิง และตัวแปรอิสระก็จะมีมากกวา 1 ตัว ดังภาพตอไปนี ้
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ภาพที ่6 ความสัมพันธโลจิสติกสเม่ือตัวแปรตามมี 2 คา 

ท่ีมา : ยุทธ ไกยวรรณ, วิเคราะหขอมูลวิจัย Step by Step SPSS 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพดี 

จํากัด, 2551), 189. 

  

4.1 วตัถุประสงค์ของการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์  

 4.1.1  เพื่อพยากรณความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณท่ีสนใจ (ตัวแปรตาม) 

จากชุดตัวแปรอิสระ 

 4.1.2 เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัว 

4.2   เงื่อนไขทีใ่ช้วเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 

 4.2.1  ตัวแปรอิสระ (x) จะเปนขอมูลในระดับการวัดแบบกลุม ท่ีเปนตัวแปร

แบบทวิ มี 2 คา (Dichotomous) คือ 0 กับ 1 หรือเปนตัวแปรท่ีอยูในสเกลแบบชวง หรืออยูในสเกล

แบบอัตราสวน ก็สามารถนํามาวิเคราะหได 

 4.2.2 ตัวแปรอิสระแตละตัวตองไมมีความสัมพันธตอกัน หรือไมเกิดปญหา 

Multicollinearity 

 4.2.3   ตัวแปรตามจะเปนตัวแปรเชิงกลุมอยางนอย 2 กลุม 

 4.2.4   ตองใชขนาดตัวอยาง n มากกวาหรือเทากับ 30p เม่ือ p คือ ตัวแปรอิสระ 

4.3   แนวคดิของการใช้การวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 

โดยท่ัวไปแลวเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression 

Analysis) มีขอตกลงเบ้ืองตนก็คือ การแจกแจงความคลาดเคล่ือนตองเปนโคงปกติ แตในการใชการ

วิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสโดยเฉพาะแบบไบนาล่ี โลจิสติกส  ท่ีคาตัวแปรตาม (y) มีเพียง 2 คา 

        ตวัแปรอสิระ                                              ตวัแปรตาม(อยู่ในระดบักลุ่ม) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมือ่   ตวัแปร  y1  คอื  เพศหญิง , y2   คอื  เพศชาย 

x1 

x2 

 
y2 

 

y1 
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คือ 0 กับ 1 จึงเปนไปไมไดท่ีคาความคลาดเคล่ือนจะมีการแจกแจงแบบปกติ ดังนั้นการเลือกใชการ

วิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสแทน  อีกประการก็คือ คาพยากรณท่ีไดจากการวิเคราะหการถดถอย

เชิงพหุ ไมสามารถแปลความหมายเปนความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณได  ซ่ึงคาพยากรณ

โดยเฉพาะแบบ ไบนาร่ี โลจิสติกส  จะมีเพียง 2 คา คือ 0 กับ 1 หรือ เกิดกับไมเกิด หรือชอบหรือไม

ชอบ แตการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสสามารถทําได  การวิเคราะหจําแนกกลุม (Discriminant 

Analysis) ใชพยากรณการเปนสมาชิกของกลุมไดโดยตรง และมีขอตกลงเบ้ืองตนก็คือ เมตริกซ

ความแปรปรวน และความแปรปรวนรวม  ตองเทากันทุกกลุมทุกตัวอยาง แตในการวิเคราะหโลจิ

สติกสไมจําเปนตองมีขอตกลงเหลานี ้

4.4 ประเภทของการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 

 การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส จะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

 4.4.1 Binary Logistic Regression  ตัวแปรตามจะแบงออกเปนคาท่ีมี 2  คา คือ 0 

กับ 1 (Dichotomous Variable) เชน 

  

 

                              

                                                                          

                                                                                            

 

                                                                                           

                                                                                            

 

 

ภาพที ่7  แบบจําลอง Binary Regression Logistic 

ท่ีมา : ยุทธ ไกยวรรณ, วิเคราะหขอมูลวิจัย Step by Step SPSS 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพดี 

จํากัด, 2551), 190. 

 4.4.2  Multinominal Logistic Regression ตัวแปรตาม (y) จะถูกแบงออกเปน

กลุมมากกวา 2 กลุม เชน 

 

 

 

              ตัวแปรอิสระ (x)                                                      ตัวแปรตาม (y) 

1. อาย ุ

2. รายได 

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

 

ลูกคาซ้ือสินคา (y1 = 0) 
 
 
ลูกคาท่ีไมซ้ือสินคา (y2 = 1) 
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ภาพที ่8  แบบจําลอง Multinominal Logistic Regression 

ท่ีมา : ยุทธ ไกยวรรณ, วิเคราะหขอมูลวิจัย Step by Step SPSS 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพดี 

จํากัด, 2551), 191. 

 4.5 สมการการวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ 

ในกรณีท่ีมีตัวแปรอิสระ (x) 1 ตัว แตตัวแปรตาม (y) มีไดเพียง 2 คา จะพบวา

ความสัมพันธระหวาง x กับ y จะไมอยูในรูปเชิงเสน แตจะอยูในรูปสมการตอไปนี ้

  Prob (event)   =    e 
ß0 + ß1x   

                                                     1 + e 
ß0 + ß1x  

 

หรือ   Prob (event)   =      ez                           

                 1 + ez
 

หรือ  Prob (event)  =        1 

     1 + e –z
 

ในกรณีตัวแปรอิสระหลายตัว สมการจะเปนดังนี ้

  Prob (event)   =     e 
ß0 + ß1x1+…+ ßnxn   

                                                     1 + e
 ß0 + ß1x1+…+ ßnxn  

 

 เม่ือ  ß0 และ ß1 คือ  คาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรตางๆ  

          x    คือ  ตัวแปรอิสระ 

          e    คือ  เปนคาล็อกท่ีมีคาประมาณคงท่ี  2.718  

 โดยในสมการ ตัวแปร x จะเปนตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอตัวแปร y (ยุทธ  ไกยวรรณ 

2551 : 189-198) 

                ตัวแปรอิสระ (x)                                               ตัวแปรตาม (y) 

5. อาย ุ 

6. รายได 

7. ระดับการศึกษา 

8. อาชีพ 

y1 : นอยที่สุด (0) 

y2 : นอย (1) 

y3 : ปานกลาง (2) 

y4 : มาก (3) 

y5 : มากที่สุด (4) 
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5.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ณฐัพล สุขใจ (2546)  ไดศึกษาวิจัยในหัวขอเร่ือง รูปแบบและผลกระทบของสินเช่ือเงิน

สดทันใจ กรณีศึกษาพื้นท่ีอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ผลของการวิจัยพบวา กระบวนการสินเช่ือ

เงินสดทันใจเปนข้ันตอนการดําเนินการสินเช่ือเงินสดทันใจมี4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการตกลงใช

บริการสินเช่ือเงินสดทันใจ  ข้ันตอนการดําเนินการสินเช่ือเงินสดทันใจ เปนข้ันตอนการ

ประสานงานของนายหนาสินเช่ือเงินสดทันใจกับผูตองการสินเช่ือ  ข้ันตอนการอนุมัติสินเช่ือเพื่อ

การบริโภค เปนข้ันตอนการดําเนินงานของบริษัทเงินทุนเพื่อการบริโภค  ข้ันตอนการไดรับสินเช่ือ

เงินสดทันใจ เปนข้ันตอนท่ีนายหนาสินเช่ือเงินสดทันใจประสานงานกับผูตองการสินเช่ือในการ

ไดมาซ่ึงเงินสด  โดยมีเหตุผลท่ีเลือกใชบริการสินเช่ือเงินสดทันใจ  คือ ดีกวาการกูเงินนอกระบบ  

และรวดเร็วกวาการกูเงินจากธนาคาร ปญหาผลกระทบของสินเช่ือเงินสดทันใจ และปญหาดานการ

ใชบริการ คือ อนุมัติลาชากวาความตองการของผูตองการสินเช่ือ  เอกสารขาดความสมบูรณ 

 บิสิเนสไทย  (2545)  หนวยงานวิจัยหนังสือพิมพบิสิเนสไทย  ไดสํารวจเร่ืองการ

เลือกใชบัตรเครดิต  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา  เหตุผลท่ีผูบริโภคเลือกใชบัตร

เครดิต  เพราะความคลองตัวทางการเงินเปนหลัก ไมตองกังวลเร่ืองเงินสดวาจะไมพอจายสินคาและ

บริการ  และสวนเหตุผลรองลงมาคือ  ไมตองชําระเปนเงินสดทันที  และปลอดภัยจากการพกเงิน

สด   ส่ิงสําคัญท่ีจูงใจใหคนเลือกใชบัตรเครดิต คือ อัตราวงเงินสินเช่ือท่ีจะไดสูงจนเปนท่ีนาพอใจ  

สวนส่ิงจูงใจรองลงมาคือ การยกเวนคาธรรมเนียมแรกเขาและคาธรรมเนียมปแรก  พฤติกรรมของ

ผูบริโภคยังพอใจในสิทธิประโยชนและบริการจากบัตรเครดิตมากท่ีสุดในเร่ือง การเบิกเงินสด

ฉุกเฉินไดตลอด 24 ช่ัวโมง  และรองลงมา คือ การขอเพิ่มวงเงินสดลวงหนาไดอีก  การรูดใชบัตร

เครดิตสวนใหญผูบริโภคในกลุมสํารวจไดใชไปเพื่อ  การใชจายสินคาเปนหลัก รองลงมาเปนการ

จายคาซอมรถ คาน้ํามันรถ และคาอาหาร 

 ชวลติ ประวะภูโต  (2543)  ไดวิจัยในหัวขอเร่ือง  การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใช

บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัย จากสถาบันการเงินของประชาชน  ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการ

ตัดสินใจแบงไดเปน 2 กลุมคือ  กลุมท่ีเคยใชบริการสินเช่ือมาแลว  โดยสวนใหญจะเลือกใชบริการ

เนื่องจากการแนะนําของบุคคลท่ีรูจัก  และกลุมท่ี 2  คือ กลุมท่ีไมเคยใชบริการสินเช่ือซ่ึงมีสาเหตุมา

จากการไมมีความพรอมในดานการเงิน  และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของประชาชน  ไดแก 

ความสําคัญของความม่ันคงของสถาบันการเงินท่ีมีมากท่ีสุด  รองลงมา  คือ  อัตราดอกเบ้ีย  วงเงินกู  

การบริการท่ีรวดเร็ว  พนักงานมีอัธยาศัยดี และระยะเวลาของการชําระหนี้  ตามลําดับ 

 บริษัท  ศูนย์วจัิยกสิกรไทย จํากดั   ไดทําการศึกษาเร่ืองสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัย ของ

สถาบันการเงินภายใตสภาวการณการแขงขันท่ีรุนแรง  จากผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคจะ
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ทําการศึกษาขอมูลของผลิตภัณฑสินเช่ือท่ีอยูอาศัยแตละสถาบันการเงิน เพื่อทํามาเปรียบเทียบท่ีจะ

ไดรับประโยชนสูงสุดจากการแขงขัน  สําหรับประเด็นขอพิจารณาในการเลือกใชบริการสินเช่ือท่ี

อยูอาศัยไดแก  1. การเลือกรูปแบบอัตราดอกเบ้ียเงินกู  2. ระยะเวลาผอนชําระของสินเช่ือ  3. วงเงิน

สินเช่ือท่ีสูง  4. การเปรียบเทียบคาธรรมเนียมในการขอสินเช่ือ และ 5. ระเบียบเงื่อนไขของสินเช่ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

ระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยเร่ือง  ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกสถาบันสินเช่ือ อิออน      

ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด ของกลุมคนวัยทํางาน ภาคโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา อําเภอ 

เมือง จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือกลุมคนท่ีใชบริการสถาบันสินเช่ือสวนบุคคลท่ีไมใช

สถาบันทางการเงินในกลุมคนวัยทํางานภาคโรงงานอุตสาหกรรม เขตอําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร จํานวน 7 โรงงาน ไดแก โรงงานอุตสาหกรรมพันทายนรสิงหสินคาพื้นเมือง  โรงงาน

ชินวงศ ฟูด  โรงงานพูนทรัพยแคน โรงงานน้ํามันพืชโอลีน โรงงานอาหารสัตวเครือเจริญโภคภัณฑ   

โรงงานหยั่นหวอหยุน และโรงงานธารสมุทร ฟูด แตเนื่องจากผูวิจัยไมสามารถทราบคาของจํานวน

ประชากรท้ังหมดได  ดังนั้นผูวิจัยจึงคํานวณหาขนาดตัวอยางโดยใชสูตร W.G.Cochran 

(W.G.Cochran 1953, อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ 2550 : 64)  ซ่ึงมีรายละเอียดของสูตรดังนี ้

n       =     2

2

d
P)Z-P(1

      

n    แทน    จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

P    แทน    สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยตองการจะสุม 

Z    แทน    ความเช่ือม่ันท่ีผูวิจัยกําหนดไวท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ

d    แทน    สัดสวนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเกิดข้ึนได 

กําหนดสัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยตองการจะสุมเปน 0.5  คาความเช่ือม่ันท่ีระดับ 

95% (คา Z ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 มีคาเทากับ 1.96) และสัดสวนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมให

เกิดข้ึนได คือ 0.05 สามารถนําไปแทนไดในสูตรดังนี ้

n       =     
2

2

0.05
0.5)1.96-0.5(1       

            =      384.16 

จากการกําหนดขนาดตัวอยางเพื่อปองกันความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเก็บ

แบบสอบถามผูวิจัยจึงปรับขนาดตัวอยางใหเปนจํานวน 410 ชุด 
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 วิธีการสุมตัวอยาง ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญหนาโรงงานอุตสาหกรรม

ท้ัง 7 โรงงาน ดังกลาว  เพื่อใหไดกลุมตัวอยาง และขอมูลตรงตามเนื้อหาท่ีผูวิจัยศึกษา 

2. ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือการวจัิย 

การสรางเคร่ืองมือการวิจัยมีข้ันตอนดังตอไปนี ้

2.1 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data)  ผูวิจัยไดสืบหาขอมูลทุติยภูมิโดยการศึกษาจาก

ตํารา  เอกสาร  บทความ  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  เพื่อกําหนดขอบเขตของการวิจัยและสราง

เคร่ืองมือวิจัยใหสามารถครอบคลุมเนื้อหาท่ีตองการศึกษา 

2.2 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary  data)  ผูวิจัยไดสอบถามขอมูลท่ีเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ 

ท่ีตองการศึกษาจากกลุมตัวอยางบางสวนท่ีใชบริการสินเช่ือสวนบุคคล และสอบถามจากอาจารยท่ี

ปรึกษาถึงปจจัยอ่ืนๆ ท่ีนาจะเกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถาม 

2.3 นําขอมูลท่ีไดมาสรางแบบสอบถาม  

2.4 นําแบบสอบถามท่ีรางได  ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content  validity)  

โดยอาจารยประพล  เปรมทองสุข (อาจารยท่ีปรึกษา) ในการพิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนํา

ในการแกไขปรับปรุงแบบสอบถาม เพื่อใหสอดคลองกับขอมูลท่ีตองการไดรับจากกลุมตัวอยาง

มากท่ีสุด 

2.5 นําแบบสอบถามท่ีแกไขตามคําแนะนํามาดําเนินการทดสอบกับกลุมตัวอยาง

เปาหมาย (Pretest) จํานวน 30 ชุด 

2.6 นําแบบสอบถามท่ีเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด ไปทดสอบหาคาความ

เช่ือม่ัน (Reliability) 

2.7 ปรับปรุงแบบสอบถามอีกคร้ัง และนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาพิจารณา เพื่อแกไข

ปรับปรุงแบบสอบถามจนมีประสิทธิภาพ 

 

3. ลกัษณะของแบบสอบถาม 

แบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดสรางมาจากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดตางๆ ตลอดจน

ผลงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  โดยแบบสอบถามจะแบงออกเปน  4 สวน ดังนี ้

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยคําถามท้ังหมด 7 ขอ ไดแก  

เพศ  อายุ  สถานภาพ  ประสบการณในการทํางาน  ระดับการศึกษา  รายไดตอเดือน และตําแหนง

งานท่ีไดรับมอบหมาย  เปนคําถามแบบตรวจรายการ และ เติมขอมูล 

สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับการใชสินเช่ือสวนบุคคล  ประกอบดวยคําถามท้ังหมด 6  ขอ  

ไดแก บริษัทสินเช่ือท่ีเลือกใชบริการ  ประเภทของการใชสินเช่ือสวนบุคคล  วงเงินสินเช่ือท่ีไดรับ  
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ระยะเวลาในการชําระเงินคืน แหลงขอมูลท่ีไดรับ  และชองทางการสมัครขอใชสินเช่ือ ซ่ึงเปน

คําถามแบบตรวจรายการ 

สวนท่ี 3  แบบสอบถามปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชสถาบันสินเช่ือสวนบุคคล ซ่ึง

ประกอบดวยปจจัยท้ังหมด 24 ขอ  ลักษณะคําถามเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Likert’s 

scale) มีการแบงเปนระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ  ไดแก 

เห็นดวยมากท่ีสุด หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนี้มากท่ีสุด  

เห็นดวยมาก  หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนี้มาก  

ไมแนใจ  หมายถึง  ไมแนใจกับขอความนี้  

ไมเห็นดวย  หมายถึง  ไมเห็นดวยกับขอความนี้นอย  

ไมเห็นดวยท่ีสุด  หมายถึง   ไมเห็นดวยกับขอความนี้นอยท่ีสุด 

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  เปนแบบปลายเปดใหผูท่ีตอบแบบสอบถามไดเขียน

ขอเสนอแนะตามความคิดเปน เพื่อนําไปสรุปผลและอภิปรายใน บทท่ี 5 

 

4. ความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังนี้ไดมีการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือม่ัน 

(Reliability) ดังนี้ 

4.1 ความเท่ียงตรง( Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาไปใหอาจารยท่ี

ปรึกษาวิจัย พิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content  Validity) และความ

เหมาะสมของภาษาท่ีใช (Wording) เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปเก็บขอมูลภาคสนามจริง 

4.2 คาความเช่ือม่ัน (Reliability)  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปทดสอบกับ

กลุมตัวอยางเปาหมายคือ ผูท่ีใชบริการสินเช่ือสวนบุคคลในกลุมคนวัยทํางานภาคโรงงาน

อุตสาหกรรม เขตอําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบวาคําถามสามารถ

ส่ือความหมายตรงกับความตองการตลอดจนความเหมาะสมของขอความท่ีส่ือออกไป  โดยการหา

ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามในสวนท่ี 3 ซ่ึงเปนสวนท่ีสอบถามความคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach  alpha coefficient, อางถึงใน สิน 

พันธุพินิจ 2549 : 191 – 193)  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS for Windows  ซ่ึงไดคาความเช่ือม่ัน

เทากับ 0.9061 

จากการคาความเช่ือม่ันขางตนของการทดสอบแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด แสดงให

เห็นวาแบบสอบถามท่ีใชเปนเคร่ืองมือมีความนาเช่ือถือสูง ใหขอมูลท่ีเท่ียงตรงสามารถนําไปเก็บ

ขอมูลจริงตามจํานวนตัวอยางท่ีตองการได 
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5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบแลว แจกใหแกกลุมตัวอยางตามความ

บังเอิญ  เพื่อขอความรวมมือใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง โดยช้ีแจงถึงเหตุผลและ

ความจําเปนท่ีตองศึกษาเก็บขอมูลใหกลุมตัวอยางทราบ เพื่อใหเกิดความเขาใจ และเต็มใจใหความ

รวมมือ ทําใหขอมูลท่ีไดมีความนาเช่ือถือมากท่ีสุดโดยการเก็บแบบสอบถามจะครอบคลุมในเขต

อําเภอเมืองท้ังหมดเพียงอยางเดียว 

 

6.  การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences)คํานวณหาคาสถิติท่ีใชประมวลผลขอมูล ประกอบดวย 

6.1 วิเคราะหลักษณะท่ัวไปของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดโดยการหาคาการแจกแจง

ความถ่ี  คารอยละ 

6.2 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชสถาบันสินเช่ือสวนบุคคลโดยการ

สรางตัวแปรใหมของกลุมตัวแปรดวยการวิเคราะหปจจัย ของแบบสอบถามในสวนท่ี 3 ท่ีมีจํานวน 

24 ขอ 

6.3 นําขอมูลท่ีเปนปจจัยในแบบสอบถามสวนท่ี 1, 2 และสวนท่ี 3 ท่ีผานการรวมกลุม

สรางตัวแปรใหมแลวมาวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสเพื่อพยากรณความนาจะเปนของสมการ

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกสถาบันสินเช่ือ อิออน ธนสินทรัพย  (ไทยแลนด) จํากัด 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ผลการวิเคราะห ปจจัยการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกสถาบันสินเช่ือ อิออน          

ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัดของกลุมคนวัยทํางานภาคโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา เขต

อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร จากการสัมภาษณผูตอบแบบสอบถาม ท่ีใชบริการของสถาบัน

สินเช่ือสวนบุคคลท่ีไมใชสถาบันทางการเงิน (Non – bank) จํานวน 410 ตัวอยาง จากการสอบถาม

ผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปนดังนี ้

1. ลักษณะท่ัวไปของผูใชบริการสถาบันสินเช่ือสวนบุคคล 

2. ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการสินเช่ือสวนบุคคล 

3. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชสถาบันสินเช่ือสวนบุคคล 

 

1. ลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที ่1  สถานภาพจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ 
เพศ รวม 

หญิง ร้อยละ ชาย ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

โสด 98 23.9 59 14.39 157 38.29 

แตงงาน 137 33.42 88 21.46 225 54.88 

หยาราง 20 4.88 8 1.95 28 6.83 

รวม 255 62.2 155 37.8 410 100 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงสถานภาพจําแนกตามเพศของกลุมตัวอยาง  ปรากฏวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงท่ีแตงงานแลวจํานวน 137 คนหรือรอยละ 33.42 จากจํานวน

ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด รองลงมาคือเพศหญิงท่ีมีสถานภาพโสด จํานวน 98 คน หรือรอยละ 

23.9 และเพศชายท่ีแตงงานแลว จํานวน 88 คน หรือรอยละ 21.46 ตามลําดับ 
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ตารางที ่2 อายุจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 

อายุ 
เพศ รวม 

หญิง ร้อยละ ชาย ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

18 - 22 ป 57 13.9 23 5.61 80 19.51 

23 - 27 ป 52 12.69 39 9.51 91 22.2 

28 - 32 ป 78 19.02 43 10.49 121 29.51 

33 - 37 ป 28 6.83 26 6.34 54 13.17 

38 - 42 ป 28 6.83 16 3.9 44 10.73 

42 ปขึ้นไป 12 2.93 8 1.95 20 4.88 

รวม 255 62.2 155 37.8 410 100 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงอายุจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม ปรากฏวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยูในชวง 28 – 32 ป  จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 29.51  รองลงมา

คือชวง 23 -27 ป คิดเปนรอยละ 22.2 และ ชวงอายุ 18 – 22 ป คิดเปนรอยละ 19.51 ตามลําดับ 

ตารางที ่3 ประสบการณการทํางานจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 

ประสบการณ์ทาํงาน จํานวน ร้อยละ 

1 - 4 ป 213 51.95 

5 - 8 ป 117 28.53 

9 - 12 ป 50 12.2 

13 - 16 ป 20 4.88 

17 ปขึ้นไป 10 2.44 

รวม 410 100 

   
จากตารางท่ี 3 แสดงประสบการณการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม แสดงใหเห็นวา

ผูตอบแบบสอบสวนใหญมีประสบการณการทํางานท่ีอยูในชวง 1 – 4 ป จํานวน 213 คนหรือคิด

เปนรอยละ 51.95 รองลงมาคือ ชวง 5 – 8 ป จํานวน 117 คน หรือรอยละ 28.53 และชวง 9 – 12 ป 

จํานวน 50 คน  คิดเปนรอยละ 12.2 ตามลําดับ 
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ตารางที ่4 การศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดบัการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากวามัธยมศึกษาปที่ 3 71 17.32 

มัธยมศึกษาปที่ 3 161 39.27 

มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ปวช. 97 23.66 

ปวส. 39 9.51 

ปริญญาตรี 37 9.03 

ปริญญาตรีขึ้นไป 5 1.21 

รวม 410 100 

 

จากตารางท่ี 4 แสดงการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม แสดงใหเห็นวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 161 คน หรือคิดเปนรอยละ 

39.27 รองลงมา คือ ช้ันมัธยมศึกษาป 6 หรือ ปวช. จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 23.66 และระดับ

การศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.32 ตามลําดับ 

ตารางที ่5 รายไดของผูตอบแบบสอบถาม 

รายได้ จํานวน ร้อยละ 

ไมเกิน 5,000 บาท 27 6.59 

5,001 - 7,000 บาท 165 40.24 

7,001 - 10,000 บาท 157 38.29 

10,001 - 15,000 บาท 40 9.75 

มากกวา 15,000 บาท 21 5.13 

รวม 410 100 

 

จากตารางท่ี 5 แสดงรายไดผูตอบแบบสอบถาม  แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญมีรายไดอยูในชวง 5,001 – 7,000 บาท จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 40.24  รองลงมาคือ 

7,001 – 10,000 บาท จํานวน 157 คน หรือคิดเปนรอยละ 38.29  และ 10,001 – 15,000 บาท คิดเปน

รอยละ 9.75 ตามลําดับ 
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ตารางที ่  6 ตําแหนงงานจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 

ตาํแหน่งงาน จํานวน ร้อยละ 

พนักงานฝายผลิต 202 49.26 

เจาหนาที่ปฏิบัติงานในออฟฟศ 65 15.86 

หัวหนางาน 41 10 

พนักงานควบคุมคุณภาพ 57 13.9 

หัวหนาแผนก 33 8.05 

อื่นๆ 12 2.93 

รวม 410 100 

 

จากตารางท่ี 6 แสดงตําแหนงงานของผูตอบแบบสอบถาม แสดงใหเห็นวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ ทํางานในตําแหนงพนักงานฝายผลิต จํานวน 202 คน หรือคิดเปนรอยละ

49.26  รองลงมาคือ เจาหนาท่ีปฏิบัติงานในออฟฟศ จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 15.86 และ 

พนักงานควบคุมคุณภาพ จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 13.9 ตามลําดับ 

 

2. ข้อมูลเกีย่วกบัการใช้สินเช่ือส่วนบุคคล 

 

ตารางที ่7 บริษัทสินเช่ือท่ีกลุมตัวอยางใชบริการ 

บริษัท จํานวน ร้อยละ 

อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด 185 38.5 

วัฒนาธนสินทรัพย 57 13.9 

จีอี แคปปตอล 56 13.7 

แคปปตอล โอเค 43 12.9 

อีซี่ บาย 78 19 

อื่นๆ  8 2 

รวม 410 100 

 

จากตารางท่ี 7  แสดงขอมูลเกี่ยวบริษัทสินเช่ือท่ีกลุมตัวอยางใชบริการ จากผลการวิจัย

แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางเลือกใชบริการบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัดเปน
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อันดับ 1 จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 38.5  รองลงมาคือ บริษัท อีซ่ี บาย จํานวน 78 คน คิดเปน

รอยละ 19 บริษัทวัฒนาธนสินทรัพย จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 13.9 และบริษัท จีอี แคปปตอล 

จํากัด จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 13.7 ตามลําดับ 

ตารางที ่8  ประเภทของการใชสินเช่ือสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

ประเภทของการใช้สินเช่ือ จํานวน ร้อยละ 

กดเงินสด 113 27.6 

ผอนชําระคาสินคา 237 57.8 

ชําระหน้ีกูยืม 102 24.9 

ใชจายภายในครอบครัว 67 16.3 

อื่นๆ 14 3.4 

 

จากตารางท่ี 8  แสดงวัตถุประสงคของการใชสินเช่ือสวนบุคคลในกลุมตัวอยาง แสดง

ใหเห็นวาประเภทท่ีกลุมตัวอยางใชมากท่ีสุดคือ ผอนชําระคาสินคา จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 

57.8  รองลงมาคือ กดเงินสด จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 27.6 และ ชําระหนี้กูยืม จํานวน 102 

คน คิดเปนรอยละ 24.9 ตามลําดับ 

ตารางที ่9 จํานวนวงเงินสินเช่ือสวนบุคคลท่ีกลุมตัวอยางไดรับ 

วงเงนิสินเช่ือ จํานวน ร้อยละ 

นอยกวา 8,000   บาท 99 24.1 

8,001 - 12,000    บาท  174 42.4 

12,001 - 15,000  บาท 66 16.1 

15,001 - 20,000  บาท 45 11.0 

20,001 - 25,000  บาท 8 2.0 

25,001 - 30,000  บาท 6 1.5 

30,001 - 35,000  บาท 3 0.7 

35,001 - 40,000  บาท 5 1.2 

มากกวา 40,000  บาท 4 1.0 

รวม 410 100 

 

จากตารางท่ี 9 แสดงจํานวนวงเงินสินเช่ือท่ีกลุมตัวอยางไดรับ  แสดงใหเห็นวาวงเงิน

สินเช่ือท่ีกลุมตัวอยางไดรับมากท่ีสุดคืออยูในชวง 8,001 – 12,000  บาท จํานวน 147 คน คิดเปน 
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รอยละ 42.4  รองลงมาอยูคือ นอยกวา 8,000 บาท  คิดเปนรอยละ 24.1  และวงเงินชวง  12,001 – 

15,000 บาท คิดเปนรอยละ 16.1 ตามลําดับ 

ตารางที ่10 แหลงของขอมูลขาวสารท่ีกลุมตัวอยางไดรับ 

แหล่งข้อมูลข่าวสารของบริษัททีไ่ด้รับ จํานวน ร้อยละ 

โฆษณาทางทีวี 94 22.9 

โฆษณาทางวิทยุ 23 5.6 

เพ่ือนบาน 84 20.5 

สมาชิกในครอบครัว 69 16.8 

เพ่ือนรวมงาน 247 60.2 

อินเตอรเน็ต 29 7.1 

อื่นๆ 10 2.4 

 

จากตารางท่ี 10 แสดงแหลงขอมูลขาวสารท่ีกลุมตัวอยางไดรับ จากผลการวิจัยแสดงให

เห็นวากลุมตัวอยางไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบริษัทมากท่ีสุดจากเพื่อนรวมงาน จํานวน 247 คน 

คิดเปนรอยละ 60.2 รองลงมาคือ โฆษณาทางทีวี จํานวน 22.9 คน คิดเปนรอยละ 22.9 และเพื่อน

บานจํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 20.5 ตามลําดับ 

ตารางที ่11 ชองทางการสมัครใชบริการสินเช่ือของกลุมตัวอยาง  

ช่องทางการสมคัรใช้บริการ จํานวน ร้อยละ 

สมัครที่บริษัทโดยตรง 242 59 

สมัครผานตัวแทนบริการ 152 37.1 

สมัครผานอินเตอรเน็ต 16 3.9 

รวม 410 100 

 

จากตารางท่ี 11 แสดงขอมูลชองทางการสมัครใชบริการสินเช่ือของกลุมตัวอยาง จาก

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางสมัครใชบริการโดยตรงกับบริษัทมากท่ีสุด จํานวน 242 คน 

คิดเปนรอยละ 59 รองลงมาคือ สมัครผานทางตัวแทนบริการ จํานวน 152 คน  คิดเปนรอยละ 37.1 

และ สมัครผานทางอินเตอรเน็ต จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 3.9 ตามลําดับ 
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3.  ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเลอืกใช้สถาบันสินเช่ือส่วนบุคคล 

จากแบบสอบถามในสวนท่ี 3 ท่ีแสดงถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชสถาบันสินเช่ือสวน

บุคคล ผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหปจจัย  เพื่อลดตัวแปรท่ีมีอยูใหมีจํานวนปจจัยท่ีนอยท่ีสุด  โดยท่ี

แตละปจจัยนั้นจะไมมีความสัมพันธกัน  ซ่ึงมีผลการวิเคราะหดังตอไปนี ้

ตารางที ่ 12  ผลลัพธแสดงการทดสอบ  KMO  Bartlett’s  Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. .807 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 3099.080 

df 276 

Sig. .000 

 

จากตารางท่ี 12 เปนการดูความเหมาะสมของขอมูลท่ีจะใชวิเคราะหปจจัย แสดงใหเห็น

วาจอมูลมีคา KMO มีคาเทากับ .807 แสดงวาขอมูลชุดนี้มีความเหมาะสมมากกับการใชวิธีการ

วิเคราะหปจจัย ในการวิเคราะหปจจัย (วิยะดา ตันวัฒนากูล  : 2548, 220  อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ 

2551 : 81) แตพิจารณาคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรเดิม  โดยดูท่ีคา Sig. ของการทดสอบ Barlett  

จะพบวาตัวแปรเดิมมีความสัมพันธกันสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือมีคา Sig. เทากับ .000 (มีคา

นอยกวา .05) แสดงวาตัวแปรเดิมมีความสัมพันธกันมากเพียงพอท่ีจะนํามาวิเคราะหปจจัย 

จากการใชโปรแกรม SPSS 11.5 for Windows ในการวิเคราะหปจจัยโดยการหมุนแกน

ปจจัยแบบ Varimax ซ่ึงเปนวิธีท่ีทําใหน้ําหนักปจจัยของตัวแปรเดิมมีคาสูงข้ึน ในจํานวนตัวแปรท่ี

นอยท่ีสุด ท้ังนี้เพราะวิธีนี้จะพิจารณาเฉพาะตัวแปรท่ีมีน้ําหนักปจจัยสูงเทานั้น (วิยะดา ตันวัฒนากูล 

: 2548 , 220  อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ 2551 : 87) ซ่ึงจะไดผลการวิเคราะห ดังนี ้
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ตารางที ่ 13  ผลลัพธแสดงเมทริกซองคประกอบท่ีหมุนแกนแบบ Varimax  

ปัจจัย 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 

คาธรรมเนียมใชบริการ .802 .061 .175 .041 .040 -.053 .034 

อัตราดอกเบี้ยจาย .770 .258 .080 .032 -.002 -.128 .080 

คาปรับกรณีผิดนัดชําระ .764 -.009 .159 -.013 .143 .014 .180 

คาสมัครใชบริการ .521 .307 -.005 .126 .106 .108 .147 

ไมมีผูค้ําประกัน .235 .848 .058 .046 .064 .050 -.073 

หลักฐานในการสมัคร .021 .794 .231 .047 .130 .106 .124 

ไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน .404 .736 .118 .017 .064 .057 -.137 

ไดรับเงินรวดเร็ว -.041 .511 .394 -.019 .370 .044 .240 

ติดตอบริษัทไดสะดวก .132 .183 .822 .052 .077 .47 .093 

บริษัทอยูใกลบาน .199 .003 .758 .049 .043 .130 -.065 

รับเงินไดสะดวก .107 .309 .723 .057 .053 .173 .138 

ประสบการณในอดีต .101 -.023 .115 .705 -.099 .160 -.015 

เขาใจในขอมูลของบริษัท .065 -.047 .228 .665 -.072 .089 -.164 

สมาชิกในครอบครัว -.041 .105 -.058 .643 .262 -.028 .223 

ตองการการยอมรับจาก

เพ่ือนรวมงาน 
.042 .083 -.160 .631 .174 -.145 .159 

ช่ือเสียงของบริษัท .093 -.014 -.068 .145 .754 .085 -.350 

บริษัทใหวงเงินสูง .119 .169 .126 .027 .739 .204 .136 

เวลาผอนชําระคืนนาน .076 .288 .212 .000 .559 .017 .334 

สินคามีราคาสูง -.044 .067 .104 .041 .082 .818 -.010 

รายไดไมพอกับรายจาย -.101 .203 .275 -.023 .105 .668 .025 

ซื้อสินคาเปนประจํา .165 -.094 -.061 .150 .164 .512 .390 

สวนลดในการซื้อสินคา .208 .007 .319 .213 .053 .178 .604 

เลือกวันชําระเงินได .392 .122 .078 .107 -.090 .142 .558 

ภาพพจนของบริษัท -.076 .119 .173 .389 -.081 .300 -.511 
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จากตารางท่ี 13 จากการสรางตัวแปรใหมของกลุมโดยการวิเคราะหปจจัย  สามารถ

รวมกลุมปจจัยไดท้ังหมด 7 กลุมจาก จํานวนปจจัยท้ังหมด 24 ขอ คือ 

ปจจัยท่ี 1 ปจจัยดานราคา ไดแก  ไมมีคาธรรมเนียมในการใชบริการ อัตราดอกเบ้ียจาย

ต่ํา คาปรับในกรณีผิดนัดชําระต่ํา และคาสมัครในการใชบริการมีราคาถูก 

ปจจัยท่ี 2 ปจจัยดานการการสงเสริมการจัดจําหนาย ไดแก  ไมตองมีผูคํ้าประกันในการ

สมัครใชบริการ ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกันในการใชบริการ และ ไดรับเงินอยางรวดเร็ว 

ปจจัยท่ี 3 ปจจัยดานสถานท่ี ไดแก  ติดตอบริษัทไดงายและสะดวก บริษัทสินเช่ืออยู

ใกลบาน และไดรับเงินอยางสะดวก 

ปจจัยท่ี 4 ปจจัยดานจิตวิทยา ไดแก  ประสบการณการใชบริการในอดีตของทานหรือ

ผูใชบริการ มีความเขาใจในขอมูลของบริษัท จํานวนสมาชิกในครอบครัว และตองการการยอมจาก

เพื่อนรวมงาน 

ปจจัยท่ี 5 ปจจัยดานผลิตภัณฑไดแก  ช่ือเสียงของบริษัท บริษัทใหวงเงินสูง และมี

ระยะเวลาในการผอนชําระคืนนาน 

ปจจัยท่ี 6 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก  สินคามีราคาสูงข้ึน รายไดไมพอกับรายจาย และการ

ซ้ือสินคาเปนประจํา 

ปจจัยท่ี 7 ปจจัยดานความพึงพอใจ  ไดแก มีสวนลดในการซ้ือสินคา สามารถเลือกวัน

ชําระเงินไดเอง และภาพพจนท่ีดีของบริษัท 

หลังจากสรางตัวแปรใหมของกลุมปจจัยออกมาเปน 7 กลุมแลว นําท้ัง 7 ปจจัยไปรวม

ใชในการหาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทสินเช่ือสวนบุคคล โดยใชวิธีการวิเคราะห

ถดถอยโลจิสติกส ซ่ึงขอมูลท่ีเก็บไดผานเงื่อนไขท่ีใชในการวิเคราะห ดังนี ้

1. ตัวแปรอิสระ (x) จะเปนขอมูลในระดับการวัดแบบกลุม (Nominal Scale)  ท่ีเปนตัว

แปรแบบทว ิ มีคา 2 คา (Dichotomous) คือ 0 กับ 1 หรือเปนตัวแปรอยูในสเกลแบบชวง (Interval 

Scale) หรืออยูในสเกลแบบอัตราสวน (Ratio Scale) ก็สามารถนํามาวิเคราะหได ซ่ึงขอมูลท่ีนํามา

วิเคราะหเปนขอมูลในการวัดระดับแบบกลุมและเปนขอมูลท่ีอยูในรูปแบบสเกลแบบชวง จึงผาน

เงื่อนไขดังกลาว 

2. ตัวแปรอิสระแตละตัวตองไมมีความสัมพันธตอกัน  โดยทําการทดสอบ 

ความสัมพันธ เพื่อดูความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัว โดยพิจารณาจากคา sig. หากคา sig > 

0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระนั้นไมมีความสัมพันธกัน สามารถนํามาวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส

ได  
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 จากการทดสอบความสัมพันธ  เพื่อดูความสัมพันธของตัวแปรอิสระ แตละตัว จะไดตัว

แปรอิสระท่ีไมมีความสัมพันธกันดังตอไปนี ้

- การใชสินเช่ือเพื่อผอนชําระคาสินคา (x1) 

- ระยะเวลาในการผอนชําระสินเช่ือ (x2) 

3 เดือน (x2-1)    6 เดือน (x2-2) 

9 เดือน (x2-3)   12เดือน (x2-4) 

24เดือน (x2-5)   

- ปจจัยดานราคา (F1) 

- ปจจัยดานการสงเสริมการจัดจําหนาย (F2) 

- ปจจัยดานสถานท่ี (F3) 

- ปจจัยดานจิตวิทยา (F4) 

- ปจจัยดานผลิตภัณฑ (F5) 

- ปจจัยสวนบุคคล (F6) 

- ปจจัยดานความพึงพอใจ (F7) 

3. ตัวแปรตามจะเปนตัวแปรเชิงกลุมท่ีมีอยางนอย  2 กลุม ซ่ึงในหัวขอนี้ก็คือ เลือก

บริษัทอิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด และไมเลือกบริษัทอิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)  

จํากัด 

4. ตองใชขนาดตัวอยาง n มากกวาหรือเทากับ 30p เม่ือ p คือตัวแปรอิสระ จากตัวแปร

อิสระท่ีผานการทดสอบความสัมพันธแสดงใหเห็นวามีตัวแปรอิสระท่ีผานเขาไปวิเคราะหการ

ถดถอยโลจิสติกส จํานวน 9 ปจจัย ซ่ึงคํานวณหาขนาดตัวอยางจะได 270 ตัวอยาง แตผูวิจัยไดสุม

ตัวอยางท้ังหมด 410 ตัวอยาง ดังนั้นจึงผานขอกําหนดดังกลาว 

เม่ือนําตัวแปรอิสระดังกลาวมาวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส จะไดผลการวิเคราะห

ดังนี ้ 

ตารางที ่14  ตาราง  Model Summary 

Step 
Nagelkerke 

R Square 

1 .043 

2 .057 

3 .071 
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ในตาราง Model Summary เปนการทดสอบความเหมาะสมของโมเดล ซ่ึงเลือกใช Step 

3 เนื่องจากมีคา R-Square ท่ีไดสูงท่ีสุดคือเทากับ 0.071 หรือ 7.1% ของความผันแปร  

 

ตารางที ่15  Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi - square df Sig. 

1 .000 3 1.000 

2 9.812 8 .278 

3 2.724 8 .950 

ตาราง Hosmer and Lemeshow Test  ใชตรวจสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย   

โลจิสติกส  โดยกําหนดสมมติฐานคือ 

  H0  คือ สมการไมเหมาะสม 

  H1  คือ สมการเหมาะสม 

และเปนตารางทดสอบ Chi-Square ซ่ึงเลือกใช Step 3 เนื่องจากผลท่ีไดมีคามากท่ีสุดคือ คา Chi – 

Square 2.724 และมีคา Sig. เทากับ .950 >.05  ซ่ึงสรุปไดวา  Model  ท่ีกําหนด ปฏิเสธ   H0  นั่นคือ

สมการมีความเหมาะสมสําหรับใชวิธีการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกส  

ตารางที ่16 Omnibus Test of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 3      Step 4.477 1 .034 

                Block 22.088 7 .002 

                Model 22.088 7 .002 

 

ตาราง Omnibus Test of Model Coefficients step 3 แสดงสถิติทดสอบ Chi – Square 

Model Chi – Square กําหนดสมมติฐานในการทดสอบ คือ 

 H0  คือ โอกาสท่ีการเลือกบริษัทสินเช่ือสวนบุคคล ไมข้ึนอยูกับตัวแปรท่ีกําหนดเปน 0 

 H1  คือ โอกาสท่ีการเลือกบริษัทสินเช่ือสวนบุคคล ข้ึนอยูกับตัวแปรท่ีกําหนดไมเปน 0 

จากตาราง สถิติการทดสอบ Model Chi – Square เทากับ 22.088  และคา Sig. เทากับ 

.002 ซ่ึงมีคานอยกวา .05 นั่นคือ ยอมรับ H1 แสดงวา โอกาสท่ีการเลือกบริษัทสินเช่ือสวนบุคคล

ข้ึนอยูกับตัวแปรท่ีกําหนดอยางนอย 1 ตัว 
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ตารางที ่17 Variables in the Equation 

 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 3(c) FAC3_1 -.244 .108 5.045 1 .025 .784 

  product  -.455 .216 4.419 1 .036 .635 

  period 
  

12.114 5 .033 
 

  period (1) 1.974 1.289 2.343 1 .126 7.196 

  period (2) .749 .641 1.362 1 .243 2.114 

  period (3) .376 .598 .395 1 .530 1.456 

  period (4) .787 .537 2.146 1 .143 2.196 

  period (5) -.455 .216 4.419 1 .036 .635 

  Constant -.852 .529 2.588 1 .108 .427 

 

จากตาราง Variable in the Equation เปนตารางผลการวิเคราะห คาสัมประสิทธ์ิของตัว

แปรตางๆ ท่ีประมาณไดและคาสถิติท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกส เพื่อพยากรณวามี

ปจจัยใดบางท่ีมีผลตอการเลือกบริษัทสินเช่ือสวนบุคคล ซ่ึงจากการคํานวณดวยโปรแกรม SPSS 

แสดงใหเห็นวาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกบริษัทสินเช่ือสวนบุคคล ประกอบดวย ปจจัยท่ี 3 ปจจัยดาน

สถานท่ี  ระยะเวลาในการผอนชําระสินเช่ือ และการใชเงินจากสินเช่ือเพื่อผอนชําระคาสินคา   

จากคาสัมประสิทธ์ิท่ีคํานวณไดสามารถเขียนเปนสมการถดถอยโลจิสติกส พยากรณ

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกสถาบันสินเช่ือสวนบุคคล ไดดังนี ้

    P(Y) = Ze−+1
1

 

   Z          = -0.244(F3) – 0.455(x1)+ 1.974(x2-1) + 0.749(x2-2) + 0.376(x2-3) +  

     0.787(x2-4) - 0.455(x2-5) – 0.852                

กําหนดใหคา   1. P(Y) เปน ตัวแปรตาม หรือ การเลือกใชบริการบริษัทสินเช่ือสวนบุคคลท้ังท่ี

เปนอิออน และไมใชอิออน 

 2. (f3), (x1), (x2-1), (x2-2), (x2-3), (x2-4) และ (x2-5) เปนตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอการ                 

เลือกใชบริการบริษัทสินเช่ือสวนบุคคล 

 3. -0.852 เปน คาคงท่ี 

 4. e  เปนคาคงท่ี มีคาประมาณ 2.718 
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จากสมการขางตน เปนสมการท่ีใชพยากรณปจจัย ซ่ึงเปนผลมาจากวิธีการวิเคราะห    

โลจิสติกส โดยในวิจัยเร่ืองนี้ไมไดนําสมการนี้มาใช ดังนั้น ผูวิจัยจึงไมขอกลาวถึงสมการดังกลาว

ในบทคัดยอ 

ตารางที ่18 Classification Table 

Observed 

Predicted 

บริษัท Percentage 

Correct ออิอน ไม่ใช่ออิอน 

Step 3 บริษัท อิออน 216 36 85.7 

    ไมใชอิออน 125 33 20.9 

Overall Percentage 
  

60.7 

 

จากตาราง Classification Table  เปนการพิจารณาความเช่ือถือไดของการพยากรณ จะ

พบวาขอมูลจริงท่ีกลุมตัวอยางเลือกบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด จํานวน 252 คน 

แตเม่ือนําตัวแปรเขาสมการแลวจะสามารถพยากรณไดวาเปนบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทย

แลนด) จํากัด จํานวน 216 คน นั่นคือพยากรณถูก 85.7% และขอมูลท่ีกลุมตัวอยางเลือกไมใชบริษัท 

อิออน จํานวน 158 คน แตเม่ือนําตัวแปรเขาสมการพบวากลุมตัวอยางท่ีไมเลือกบริษัทอิออน 

จํานวน 33 คน ซ่ึงพยากรณถูก 20.9% ซ่ึงรวมเฉล่ียท้ังหมดแลวมีเปอรเซ็นตของการพยากรณถูกตอง

เทากับ 60.7% 
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บทที ่5 

สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเร่ือง  การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกสถาบันสินเช่ือ อิออน ธนสินทรัพย 

(ไทยแลนด) จํากัด ของกลุมคนวัยทํางานภาคโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร โดยใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม  และใชเวลาในการ

ทําการศึกษาประมาณ 8 เดือน ในการศึกษาขอมูล ครอบคลุมดวยสาระดังนี้   

1. วัตถุประสงคการวิจัย 

2. ระเบียบวิธีการวิจัย 

3. สรุปผลการวิจัย 

4. อภิปรายผล 

5. ขอเสนอแนะ 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

1.  วตัถุประสงค์ 

1.1 ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกสถาบันสินเช่ือ อิออน ธนสินทรัพย  (ไทย

แลนด) จํากัด 

1.2 ศึกษาสวนแบงตลาดของบริษัทท่ีสนใจในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

1.3 ศึกษาวัตถุประสงคการใชเงินสินเช่ือท่ีไดรับ  

 

2.  ระเบียบวธีิการวจัิย 

การวิจัยใชกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมคนวัยทํางานภาคโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดสมุทรสาคร  โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญหนาโรงงานอุตสาหกรรม 7 โรงงาน

และมีกลุมตัวอยางจํานวน 410 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถาม และมีวิธีการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

2.1  การวิเคราะหรอยละของขอมูลท่ัวไป 

2.2  การวิเคราะหปจจัย  

2.3  การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส 
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3.  สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกสถาบันสินเช่ือ อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 

จํากัด ของกลุมคนวัยทํางานภาคโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผลการ

วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนํามาสรุปผล ดังนี ้

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

จากกลุมตัวอยางท่ีไดทําการศึกษาท่ีมีท้ังหมด 410 คน  พบวากลุมตัวอยางเปนเพศหญิง

ท่ีแตงงานแลวมากท่ีสุด  รองลงมาคือ เพศหญิงท่ีมีสถานภาพโสด และเพศชายท่ีแตงงานแลว 

ตามลําดับ โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยูในชวง 28 – 32 ป  รองลงมาคือ 23 – 27 ป 

และ 18 – 22  ป  และมีประสบการณการทํางานมากท่ีสุดอยูในชวง 1 – 4  ป  รองลงมาคือ 5 – 8 ป 

และ 9 -12 ป และกลุมตัวอยางสวนมากมีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 รองลงมาคือช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ ปวช. และระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามลําดับ ซ่ึงผูตอบ

แบบสอบถามจะมีรายไดอยูในชวง 5,001 – 7,000 บาท มากท่ีสุด รองลงมาคือ 7,001 – 10,000 บาท 

และ 10,001 – 15,000 บาท ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถามทํางานอยูในตําแหนงพนักงานฝาย

ผลิตจํานวนมากท่ีสุด  รองลงมาคือเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในออฟฟศ และพนักงานควบคุมคุณภาพ 

(QAC) ตามลําดับ 

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการใชสินเชื่อสวนบุคคล 

บริษัทท่ีมีสวนแบงตลาดในเขตอําเภอเมือง สมุทรสาครมากท่ีสุดคือ บริษัทอิออน      

ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด รอยละ 38.5 รองลงมาคือบริษัท อีซ่ี บาย จํากัด รอยละ 19, บริษัท 

วัฒนาธนสินทรัพย จํากัด รอยละ 13.9, บริษัท จีอี แคปปตอล จํากัด รอยละ 13.7 บริษัท แคปปตอล 

โอเค รอยละ 12.9 และบริษัทอ่ืนๆ รอยละ 2 โดยวัตถุประสงคการใชเงินสินเช่ือสวนบุคคลท่ีไดรับ

คือ ผอนชําระคาสินคา รอยละ 57.8, กดเงินสด รอยละ 27.6, ชําระหนี้กูยืม รอยละ 24.9 ใชจายใน

ครอบครัว รอยละ 16.3 และอ่ืนๆ รอยละ 3.4  จํานวนวงเงินสินเช่ือท่ีกลุมตัวอยางไดรับอยูในชวง 

8,001 – 12,000 บาท มากท่ีสุด รองลงมาคือ นอยกวา 8,000 บาท และ 12,001 – 15,000 บาท

ตามลําดับ  โดยมีแหลงของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบริษัทท่ีกลุมตัวอยางไดรับมากท่ีสุดคือ เพื่อน

รวมงาน รองลงมาคือ โฆษณาทางทีวี และเพื่อนบานตามลําดับ ชองทางการสมัครใชบริการสินเช่ือ

ของกลุมตัวอยางท่ีใชบริการมากท่ีสุด คือ สมัครดวยตนเองท่ีบริษัทโดยตรง รองลงมาคือ สมัครผาน

ทางตัวแทนบริการ และสมัครผานอินเตอรเน็ต 

สวนท่ี 3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกสถาบันสินเช่ือสวนบุคคล 

จากผลการวิจัยพบวา สามารถจัดกลุมปจจัยตามวิธีการวิเคราะหปจจัย ไดเปน 7 กลุม 

ดังนี้  
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(F1) ปจจัยดานราคา ไดแก  ไมมีคาธรรมเนียมในการใชบริการ, อัตราดอกเบ้ียจายต่ํา, 

คาปรับในกรณีผิดนัดชําระต่ํา และคาสมัครในการใชบริการมีราคาถูก 

(F2)  ปจจัยดานการการสงเสริมการจัดจําหนาย ไดแก  ไมตองมีผูคํ้าประกันในการ

สมัครใชบริการ, ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกันในการใชบริการ และ ไดรับเงินอยางรวดเร็ว 

(F3) ปจจัยดานสถานท่ี ไดแก  ติดตอบริษัทไดงายและสะดวก, บริษัทสินเช่ืออยูใกลบาน 

และไดรับเงินอยางสะดวก 

(F4) ปจจัยดานจิตวิทยา ไดแก  ประสบการณการใชบริการในอดีตของทานหรือ

ผูใชบริการ, มีความเขาใจในขอมูลของบริษัท, จํานวนสมาชิกในครอบครัว และตองการการยอม

จากเพื่อนรวมงาน 

(F5) ปจจัยดานผลิตภัณฑไดแก  ช่ือเสียงของบริษัท, บริษัทใหวงเงินสูง และมีระยะเวลา

ในการผอนชําระคืนนาน 

(F6) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก  สินคามีราคาสูงข้ึน, รายไดไมพอกับรายจาย และการซ้ือ

สินคาเปนประจํา 

(F7) ปจจัยดานความพึงพอใจ  ไดแก มีสวนลดในการซ้ือสินคา, สามารถเลือกวันชําระ

เงินไดเอง และภาพพจนท่ีดีของบริษัท  

เม่ือนําปจจัยขางตนรวมกับปจจัยทางดานประชากรศาสตร สามารถวิเคราะหสราง

สมการถดถอยโลจิสติกสพยากรณปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกบริษัทอิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 

จํากัด  ไดดังนี ้

  P(Y)  = Ze−+1
1

 

 Z       = -0.244(F3) – 0.455(x1)+ 1.974(x2-1) + 0.749(x2-2) + 0.376(x2-3)  

 +0.787(x2-4) - 0.455(x2-5) – 0.852 

โดยท่ี  P(Y)  คือ ตัวแปรตาม หรือ โอกาสในการเลือกใชบริการบริษัทสินเช่ือสวนบุคคล 

  (x1)  การใชสินเช่ือเพื่อผอนชําระคาสินคา  

 (x2)  ระยะเวลาในการผอนชําระสินเช่ือ 

   3 เดือน (x2-1)    6 เดือน (x2-2) 

   9 เดือน (x2-3)   12เดือน (x2-4) 

   24เดือน (x2-5)   มากกวา 24 เดือน (x2-6) 

นําปจจัยขางตนมาวิเคราะห การถดถอยโลจิสติกส จะพบวาปจจัยท่ีสงผลตอการเลือก

บริษัทอิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด ไดแก ปจจัยดานสถานท่ี   ซ่ึงประกอบดวย ติดตอ
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บริษัทไดงายและสะดวก, บริษัทสินเช่ืออยูใกลบาน และสามารถรับเงินไดอยางสะดวก  นอกจากนี้

ยังมีปจจัยดานการใชสินเช่ือเพื่อผอนชําระคาสินคา  และระยะเวลาในการผอนชําระสินเช่ือ 

 

4.  อภิปรายผลการวจัิย 

จากการสรุปผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยไดเลือกประเด็นท่ีนาสนใจมาวิจารณ ดังนี ้

4.1 ปจจัยดานสถานท่ี ไดแก สามารถติดตอบริษัทไดงายและสะดวก, บริษัทสินเช่ืออยู

ใกลบาน และสามารถรับเงินไดสะดวก จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับปจจัยดังกลาวโดยเฉล่ียในระดับ มาก – มากท่ีสุด และผลการวิเคราะห โลจิสติกส แสดงให

เห็นวาปจจัยดานสถานท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทสินเช่ือสวนบุคคลซ่ึงสอดคลองกับ

ทฤษฎีส่ิงกระตุนทางการตลาดของ ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป  ท่ีกลาววา กลยุทธการตลาดในการจัด

จําหนายผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอระดับการเขาถึงผลิตภัณฑของผูบริโภค  การวางสินคาท่ีแพรหลาย

ในท่ีนี้คือการมีสถานท่ีตั้งของบริษัทท่ีแพรหลายและสามารถเขาถึงไดงายเปนการเพิ่มความสะดวก

ในการซ้ือสินคาหรือบริการ ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีผูบริโภคมักนําไปพิจารณาประกอบการ สมัครใช

บริการ นอกจากนี้ประเภทของชองทางการจัดจําหนายสินคายังมีอิทธิพลตอภาพพจนของผลิตภัณฑ

ในสายตาผูบริโภคดวย เนื่องจากหากมีชองทางการจัดจําหนายมาก ติดตองายและสะดวก  

4.2 ปจจัยดานการใชสินเช่ือเพื่อผอนชําระคาสินคา จากผลการวิจัยพบวาจุดประสงคท่ี

กลุมตัวอยางใชบริการสินเช่ือสวนบุคคลมากท่ีสุด คือ การใชวงเงินท่ีไดรับจากสินเช่ือเพื่อผอน

ชําระคาสินคา ซ่ึงมีสัดสวนของผูใชสินเช่ือ 237 คนหรือรอยละ 57.8 และผลจากการวิเคราะห       

โลจิสติกส แสดงใหเห็นวาจุดประสงคของการใชสินเช่ือเพื่อผอนชําระคาสินคาเปนปจจัยท่ีสงผล

ตอการเลือกบริษัทสินอิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) ซ่ึงจะสอดคลองกับแนวคิดความรูสึกนึกคิด

ของผูบริโภค ของวิทวัส รุงเรืองผล ในเร่ืองของสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีจะทําใหผูบริโภคหันมา

ซ้ือสินคาแบบผอนชําระมากยิ่งข้ึน และจากผลการวิจัยไดสอดคลองกับ   งานวิจัยของหนังสือพิมพ

บิสิเนสไทย ท่ีสํารวจเร่ืองการเลือกใชบัตรเครดิต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีพบวา

เหตุผลท่ีผูบริโภคเลือกใชเพราะความคลองตัวทางการเงินเปนหลัก และไมตองกังวลวาเงินสดจะไม

พอจายคาสินคาและบริการ  

4.3 ระยะเวลาในการผอนชําระสินเช่ือ จากผลการวิเคราะหโลจิสติกส แสดงใหเห็นวา

เปนปจจัยท่ีกลุมตัวอยางนํามาใชพิจารณาในการเลือกบริษัทอิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด 

ซ่ึงจะสอดคลองกับงานวิจัยของ ชวลิต ประวะภูโต ท่ีไดวิจัยในหัวขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใช

สถาบันสินเช่ือท่ีอยูอาศัย พบวา ระยะเวลาของชําระหนี้เปนอีกปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช

สินเช่ือของประชาชน  และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด ท่ีกลาววา 
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ระยะเวลาผอนชําระของสินเช่ือ เปนอีก 1 ปจจัย ท่ีกลุมลูกคานํามาเปนประเด็นพิจารณาในการใช

บริการสินเช่ือ 

 

5.  ข้อเสนอแนะ 

5.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 5.1.1 จากการศึกษาพบวาผูท่ีสมัครใชบริการบริษัท อิออน สินทรัพย (ไทยแลนด) 

จํากัด ใหความสนใจสมัครใชบริการเพื่อการผอนชําระคาสินคามากท่ีสุด โดยคํานึงถึงระยะเวลาใน

การผอนชําระสินเช่ือและปจจัยดานสถานท่ี แตเม่ือลูกคาสมัครใชบริการแลว ปรากฏวาพนักงานท่ี

ใหบริการของบริษัท ใชวาจาท่ีไมสุภาพ ในการโทรมาทวงเงินสินเช่ือ บางรายโดนขมขู และบาง

รายพนักงานของบริษัทโทรไปทวงเงินท่ีบริษัทท่ีลูกคาทํางานอยู ทําใหลูกคาเกิดความเดือดรอน 

ดังนั้นกลุมลูกคาจึงควร นําปจจัยดานตางๆ ท้ังหมด ไมวาจะเปนปจจัยดานราคา ดานการสงเสริม

การจัดจําหนาย ดานจิตวิทยา ดานผลิตภัณฑ  ปจจัยสวนบุคคล และดานความพึงพอใจ  มาใช

ประกอบการตัดสินใจเลือกใชสถาบัน และไมควรเลือกบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 

จํากัด เพราะแคสามารถตอบสนองความตองการไดเทานั้น แตควรพิจารณาถึงผลกระทบท่ีตามมา

ภายหลังจากการสมัครใชบริการ นอกจากนี้แหลงของขอมูลเกี่ยวกับบริษัท ก็ควรจะนํามาจาก

หลายๆ แหลง และเปนแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือได 

 5.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

 5.2.1 ในการวิจัยคร้ังนี้ เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลมีเพียงแบบสอบถามอยาง

เดียว ซ่ึงขอมูลท่ีไดอาจจะยังไมครอบคลุม  ดังนั้นในการทําวิจัยคร้ังตอไป ควรมีการเก็บขอมูลดวย

วิธีอ่ืนรวมได อาทิเชน การสัมภาษณ เปนตน เพื่อใหไดขอมูลท่ีสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

 5.2.2 ควรมีการเพิ่มตัวแปรท่ีเปนปจจัยใหครอบคลุมมากยิ่งข้ึนเพื่อใหผลการวิจัย

ท่ีไดมีความเท่ียงตรงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5.2.3 การเก็บขอมูลคร้ังนี้เปนการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ จึงทําใหขอมูลสวนใหญ

จะเปนเพศหญิง และทํางานอยูในตําแหนง พนักงานฝายผลิตมากเกินไป ดังนั้นผูวิจัยเห็นวาในการ

แจกแบบสอบถามคร้ังตอไป ควรมีการมีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปนเพื่อจะไดเปน

ตัวอยางท่ีดีของประชากร และหาสัดสวนของกลุมตัวอยางใหมีความเหมาะสม ท้ังในเร่ืองของพื้นท่ี 

เพศ  อายุ และตําแหนงการทํางาน เพื่อใหขอมูลท่ีไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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แบบสอบถามปัจจัยทีส่่งผลต่อการเลอืกสถาบันสินเช่ือ ออิอน  ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากดั  

 ของกลุ่มคนวยัภาคโรงงานอุตสาหกรรม  

วตัถุประสงค์ 

 แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของวิชาสัมมนาทางธุรกิจ ในหัวขอ ปจจัยท่ีสงผลตอ

การเลือกใชสถาบันสินเช่ือ อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด  ของกลุมคนวัยทํางานภาค

โรงงานอุตสาหกรรม   กรณีศึกษาเขตอําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  

คาํช้ีแจง 

 แบบสอบถามฉบับนี้แบงเปน 3 สวนดังนี้ 

 สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการใชสินเช่ือสวนบุคคล 

 สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชสถาบันสินเช่ือสวนบุคคล 

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะ 

 กรุณาตอบแบบสอบถามชุดนี้ใหครบทุกขอและตอบตามความคิดเห็น หรือประสบการณ 

ท่ีเปนจริงท่ีสุด 

  ขอมูลท่ีทานตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้จะไมมีผลกระทบตอตัวทานหรือองคกรแต

ประการใดซ่ึงขอมูล ท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามจะไดรับการเก็บรักษาไวเปนความลับและจะ

นําผลมาใชสําหรับ การวิจัย คร้ังนี้เทานั้น 
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แบบสอบถามปัจจัยทีส่่งผลต่อการเลอืกสถาบันสินเช่ือ ออิอน  ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากดั  

 ของกลุ่มคนวยัภาคโรงงานอุตสาหกรรม  

 

คาํช้ีแจง แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของวิชาสัมมนาทางธุรกิจ ขอมูลท่ีทานตอบ

แบบสอบถามในคร้ังนี้จะไมมีผลกระทบตอตัวทานหรือองคกรแตประการใดซ่ึงขอมูลท่ีไดจากการ

ตอบแบบสอบถามจะไดรับการเก็บรักษาไวเปนความลับและจะนําผลมาใชสําหรับ การวิจัย คร้ังนี้

เทานั้น 

 

คาํช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  √  ใน   [  ]   หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพท่ีตรงกับความเปนจริง 

ส่วนที ่1  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 

1.  เพศ          

 [  ] 1.หญิง    [  ] 2.ชาย                               

2.  อายุ ...............  ป         

3.  สถานภาพ  

[  ] 1.โสด    [  ] 2. แตงงานแลว   

 [  ] 3. หยาราง          

4.  ประสบการณในการทํางาน.............. ป   

5. ระดับการศึกษา 

 [  ] 1. ต่ํากวา ม.3    [  ] 2. ม.3  

 [  ] 3. ม.6 หรือเทียบเทา ปวช.  [  ] 4. ปวส. 

 [  ] 5. ปริญญาตรี    [  ] 6. ปริญญาตรีข้ึนไป 

6. รายไดตอเดือน 

 [  ] 1. ไมเกิน 5,000    [  ] 2. 5,001 - 7,000 

 [  ] 3. 7,001 – 10,000   [  ] 4. 10,001 – 15,000 

 [  ] 5.  มากกวา 15,000 

7. ตําแหนงงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 [  ] 1. พนักงานฝายผลิต   [  ] 2. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานในออฟฟศ 

 [  ] 3. หัวหนางาน (Supervisor)  [  ] 4. พนักงานควบคุมคุณภาพ (QAC) 

 [  ] 5. หัวหนาแผนก   [  ] 6. อ่ืนๆ ระบุ_________________ 
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ส่วนที ่2  ขอมูลเกี่ยวกับการใชสินเช่ือสวนบุคคล 

 

8. บริษัทสินเช่ือสวนบุคคลท่ีคุณเลือกใชบริการ (ตอบไดเพียง 1 ขอ) 

 [  ] 1.  อิออน ธนสินทรัพย  [  ] 2.  วัฒนาธนสินทรัพย 

 [  ] 3.  จีอี  แคปปตอล   [  ] 4.  แคปปตอล  โอเค 

 [  ] 5.  อีซ่ี  บาย    [  ] 6.  อ่ืนๆ ระบุ_________________ 

9. ประเภทของการใชสินเช่ือสวนบุคคลของทานคือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

[  ] 1.  กดเงินสด    [  ] 2.  ผอนชําระคาสินคา 

[  ] 3.  ชําระหนี้เงินกูยืม   [  ] 4.  ใชจายภายในครอบครัว 

[  ] 5.  อ่ืนๆ ระบุ__________________ 

10. วงเงินสินเช่ือสวนบุคคลท่ีทานไดรับคือ 

 [  ] 1.  นอยกวา 8,000    [  ] 2.  8,001 – 12,000 

 [  ] 3.  12,001 – 15,000    [  ] 4.  15,001 – 20,000  

 [  ] 5.  20,001 – 25,000   [  ] 6.  25,001 – 30,000 

 [  ] 7.  30,001 – 35,000   [  ] 8.  35,001 – 40,000 

 [  ] 9.  มากกวา 40,000 

11. ระยะเวลาในการผอนชําระสินเช่ือ 

 [  ] 1.  3  เดือน    [  ] 2.  6   เดือน 

 [  ] 3.  9  เดือน    [  ] 4.  12 เดือน  

 [  ] 5. 24 เดือน    [  ] 6.  มากกวา 24 เดือน 

12. ทานไดรับขอมูลเกี่ยวกับบริษัทสินเช่ือจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

[  ] 1. โฆษณาทางทีวี   [  ] 2. โฆษณาทางวิทยุ 

 [  ] 3.  เพื่อนบาน    [  ] 4.  สมาชิกในครอบครัว 

 [  ] 5.  เพื่อนรวมงาน   [  ] 6.  อินเตอรเน็ต 

 [  ] 7.  อ่ืนๆ ระบุ___________________ 

13. ทานสมัครใชบริการสินเช่ือผานชองทางใด 

[  ] 1. สมัครท่ีบริษัทโดยตรง  [  ] 2.  สมัครผานทางตัวแทนบริการ 

 [  ] 3. สมัครผานทางอินเตอรเน็ต  [  ] 4.  อ่ืนๆ____________________ 
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ส่วนที ่3  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชสถาบันสินเช่ือสวนบุคคล 

คาํช้ีแจง  กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ในชองท่ีสอดคลองกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเลอืกใช้บริการ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น

ดวย 

ท่ีสุด 

เห็น

ดวย

มาก 

ไม

แนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย

ท่ีสุด 

14. ทานเลือกบริษัทสินเช่ือเพราะความมีช่ือเสียง           

15. ทานเลือกบริษัทนี้เพราะใหวงเงินสูง             

16. ทานเลือกบริษัทนี้เพราะมีระยะเวลาผอนชําระคืนนาน           

17. ทานเลือกบริษัทนี้เพราะไดรับเงินอยางรวดเร็ว           

18. ทานเลือกบริษัทนี้เพราะหลักฐานในการสมัครไมยุงยาก      

19. ทานเลือกบริษัทนี้เพราะไมตองมีผูคํ้าประกัน      

20. ทานเลือกบริษัทนี้เพราะไมตองมีหลักทรัพยคํ้าประกัน      

21.  ทานเลือกบริษัทนี้เพราะมีคาสมัครถูก           

22.  ทานเลือกบริษัทนี้เพราะมีอัตราดอกเบ้ียจายต่ํา           

23.  ทานเลือกบริษัทนี้เพราะไมมีคาธรรมเนียมในการใช

บริการ           

24.  ทานเลือกบริษัทนี้เพราะมีคาปรับในกรณีผิดนัดชําระต่ํา           

25.  บริษัทท่ีทานเลือกอยูใกลบาน           

26.  บริษัทท่ีทานเลือกสามารถติดตอไดงาย           

27.  ทานเลือกบริษัทนี้เพราะรับเงินไดสะดวก           

28.  ทานเลือกบริษัทนี้เพราะมีสวนลดในการซ้ือสินคา           

29.  ทานเลือกบริษัทนี้เพราะสามารถเลือกวันชําระเงินคืนได           

30.  ทานเลือกใชบริการเพราะรายไดไมพอกับรายจาย      

31.  ทานเลือกใชบริการเพราะสินคามีราคาสูงข้ึน      

32. การซ้ือสินคาเปนประจําของทานทําใหทานเลือกใช

บริษัทสินเช่ือ      
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเลอืกใช้บริการ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น

ดวย 

ท่ีสุด 

เห็น

ดวย

มาก 

ไม

แนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย

ท่ีสุด 

33. ทานคิดวาจํานวนสมาชิกในครอบครัวของทานมีผลตอ

การเลือกบริษัทสินเช่ือ      

34. ทานเลือกบริษัทนี้เพราะตองการไดรับการยอมรับจาก

เพื่อนรวมงาน      

35. ทานเลือกบริษัทนี้เพราะมีความเขาใจในขอมูลของบริษัท

เปนอยางด ี      

36. ประสบการณในการใชบริการในอดีตของทานหรือเพื่อน

รวมงาน สงผลตอการเลือกบริษัท      

37. ทานเลือกบริษัทนี้เพราะบริษัทมีภาพพจนท่ีด ี      

 

ส่วนที ่4  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

ผู้ทาํวจัิยขอขอบคุณทีใ่ห้ความกรุณาตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 



52 

 

ประวตัิผู้ทาํวจัิย 

 

ช่ือ – สกุล  นางสาวพนิดา   เกิดจะนา  

ท่ีอยู   15/4  หมู 6  ตําบลกาหลง  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  74000 

E-Mail   pkt_ben@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ.  2548 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา แผนการเรียนคณิตศาสตร –  อังกฤษ 

  โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร  

 พ.ศ.  2552  ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

ประวัติการฝกงาน 

 พ.ศ.  2552 บริษัท  อุตสาหกรรมพันทายนรสิงหสินคาพื้นเมือง  จํากัด 

 


