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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็ นมาและสํ าคัญของปัญหา
สภาพสังคมไทยในปจจุบัน ประชาชนมีความตองการความสะดวกสบายในการ
ดํารงชีวิตมากขึ้น ไมวาจะเปนความสะดวกสบายในดานการเดินทาง ที่อยูอาศัย หรือแมกระทั่ง
ความสะดวกสบายในการจับจายใชสอย เปนตน และเมื่อมนุษยเกิดความตองการในดานตางๆ ก็
จะตองหาแนวทางหรือวิธีการในการตอบสนองความตองการของตนเอง ในทางเศรษฐศาสตรมอง
วา หนวยเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจนั้นอาจจะมีลักษณะการใชทรัพยากรที่ไมสมดุลกัน กลาวคือ
ในบางคนอาจจะมีความตองการใชสินคาและบริการมากกวาทรัพยากรที่ตนเองมีอยู หรือมากกวา
ความจําเปนที่มีอยูในปจจุบัน (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 2549)
รูปแบบการใชเงินในปจจุบันถูกสรางขึ้นตามรูปแบบการใชชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อ
สอดคลองกับสภาพสังคมและรูปแบบการดําเนินชีวิตในปจจุบันของแตละบุคคล ดังนั้นขอมูล
เหลานี้จึงเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญในการกอตั้งสถาบันสินเชื่อที่ใหบริการทางดานการเงินตางๆ
ขึ้นมาโดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันสินเชื่อที่ไมใชสถาบันทางการเงิน ( Non-bank) เพื่อใหสามารถ
ตอบสนองไดทันกับความตองการของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น
ปจจัยที่ทําให Non-bank เขามามีบทบาทในตลาดการเงินมากขึ้น คือ การกํากับดูแลที่ไม
มีความเขมงวดเทากับธนาคารพาณิชยอื่นๆ การสมัครเปนสมาชิกของสถาบันดังกลาวสามารถทําได
งายดาย ไมสรางความยุงยากใหแกลูกคา สินเชื่อสวนบุคคลชวยใหสามารถบริหารเงินไดงายและ
สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนประโยชนอยางมากในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางการเงิน นอกจากนี้สินเชื่อ
สวนบุคคลชวยใหการจายเงินซื้อสินคาราคาสูงๆ ทําไดงายขึ้น (สํานักงานปมุขกฎหมายไทย 2551)
และจากผลการวิจัยของศูนยวิจัยกสิกรไทยไดทําการวิจัยในหัวขอเรื่อง พฤติกรรมการใชสินเชื่อ
สวนบุคคลในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ในป พ.ศ. 2550 ไดกลาวไววา มีจํานวนผูใชบริการสินเชื่อ
สวนบุคคลประมาณรอยละ 86.5 จากผลการสํารวจทั้งหมด (สํานักพิมพอีคอนนิวส 2550) จาก
ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวามีประชาชนจํานวนมากที่นิยมใชบริการสินเชื่อจากสถาบันสินเชื่อ
ตางๆ ในการตอบสนองความตองการของตนเอง
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จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ทั้งสิ้น 872.34 ตารางกิโลเมตร แบงออกเปน 3 อําเภอ ไดแก
อําเภอเมืองสมุทรสาคร อําเภอบานแพว และอําเภอกระทุมแบน ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด
เปนจํานวนมาก และในพื้นที่ของอําเภอเมืองจะเปนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครจึงเปน
สิ่งที่ดึงดูดใหประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคเขามาทํางานในจังหวัดสมุทรสาครมากขึ้น (สํานักงาน
สถิติสมุทรสาคร 2551)
สถาบันสินเชื่อสวนบุคคลที่ไมใชสถาบันทางการเงินในจังหวัดสมุทรสาคร มีอยูหลาย
บริษัท อาทิเชน บริษัทอิออน ธนทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด บริษัทจีอี แคปปตอล บริษัทอีซี่บาย เปน
ตน ซึ่งบริษัทเหลานี้จัดไดวาเปนบริษัทระดับตนๆ ที่เขามามีบทบาทสําคัญอยางมากในดานสินเชื่อ
สวนบุคคลแกกลุมลูกคาที่มีความตองการใชบริการ โดยสถาบันสินเชื่อดังกลาวจะมีการปรับ
รูปแบบของการใหสินเชื่อใหตรงกับความตองการของกลุมลูกคาไดมากที่สุด
จากบทบาทของสถาบันสินเชื่อสวนบุคคลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผล
ตอการเลือกสถาบันสินเชื่อสวนบุคคล บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งเปน
สถาบันสินเชื่อที่ไมใชสถาบันทางการเงิน ในกลุมคนวัยทํางานภาคโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
อําเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อจะไดทราบวาปจจัยใดที่สงผลตอการเลือกใชบริการสถาบันสินเชื่อ
ดังกลาว
2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
2.1 ศึกษาปจจัยที่มีผลประกอบการตัดสินใจเลือกสถาบันสินเชื่อ อิออน ธนสินทรัพย
(ไทยแลนด) จํากัด
2.2 ศึกษาสวนแบงตลาดของบริษัทที่ใหสินเชื่อเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
2.3 ศึกษาวัตถุประสงคการใชเงินสินเชื่อที่ไดรับ
3. สมมติฐานของการศึกษา
จากการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถาบันสินเชื่ออิออน ธนสินทรัพย (ไทย
แลนด) จํากัด ของกลุมคนทํางานภาคโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานในการศึกษาดังตอไปนี้
3.1 ปจจัยดานสิ่งกระตุนทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ตั้ง
บริษัท และการสงเสริมการจัดจําหนายมีผลตอการเลือกบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)
จํากัด
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3.2 ปจจัยดานสิ่งกระตุนอื่นๆ 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. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากสมมติฐานของการศึกษา แสดงใหเห็นวามีปจจัยหลายปจจัยที่สงผลตอการเลือก
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด แตในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสนใจศึกษาเฉพาะปจจัย
ดานสิ่งกระตุนทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ตั้งของสถาบันที่ใหบริการ การสงเสริม
การตลาด สิ่งกระตุนอื่นๆ ไดแก สภาพเศรษฐกิจ และปจจัยดานความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ไดแก
ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งสามารถนําปจจัย
ดังกลาวมาสรางเปนกรอบแนวความคิดไดดังนี้
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4.
กลุมคนวัยทํางาน
โรงงาน
อุตสาหกรรม
อ.เมืองฯ
จ.สมุทรสาคร

ปัจจัยด้ านสิ่ งกระตุ้นทางการตลาด
ผลิตภัณฑ
ราคา
- คาสมัคร
- คาธรรมเนียมตางๆ
- อัตราดอกเบี้ย
สถานที่ตั้งของบริษัท
การสงเสริมการจัดจําหนาย

ปัจจัยด้ านสิ่ งกระตุ้นอืน่ ๆ
1. สภาพเศรษฐกิจ
ปัจจัยด้ านความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค
1. ดานวัฒนธรรม
- ชั้นทางสังคม
2. ดานสังคม
- กลุมอางอิง
- ครอบครัว
- บทบาทและสถานภาพ
3. สวนบุคคล
- อาชีพ
- สถานภาพทางเศรษฐกิจ
- รูปแบบการดํารงชีวิต
4. ดานจิตวิทยา
- แรงจูงใจ
- การรับรูขอมูลขาวสาร
- ประสบการณการเรียนรู
- ทัศนคติ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การเลือกบริษัท
สินเชื่อสวน
บุคคลทั้งที่เปน
บริษัท อิออน
และไมใชอิออน
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5. ขอบเขตของการศึกษา
5.1 ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการบริษัทสินเชื่อ อิออน ธนสินทรัพย (ไทย
แลนด) จํากัด
5.2 ศึกษาเฉพาะสถาบันสินเชื่อสวนบุคคลที่ไมใชสถาบันทางการเงิน (Non – bank)
เทานั้น
5.3 ประชากรที่ศึกษาคือกลุมคนวัยทํางานภาคโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่อําเภอ
เมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
5.4 ระยะเวลาในการทําวิจัยตั้งแต เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ.
2553
6. ขั้นตอนของการศึกษา
6.1 เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีทางการตลาด และขอมูลวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อ
นํามากําหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษา และทําแบบสอบถาม
6.2 เลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ และจํากัดกลุมตัวอยางไวที่
บุคคลที่สมัครใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลและอยูในเขต อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เทานั้น
6.3 เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยการแจกแบบสอบถามแกกลุมตัวอยาง
6.4 วิเคราะหผลขอมูลโดยการใชวิธีการวิเคราะหรอยละ วิเคราะหปจจัย
(Factor
Analysis) และวิธีการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis)
6.5 สรุปผลการวิจัยปจจัยที่ใชพิจารณาเลือกสถาบันสินเชื่อ อิออน ธนสินทรัพย (ไทย
แลนด) จํากัด และขอเสนอแนะที่มีตอผลการวิจัย
7. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
7.1 ทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกสถาบันสินเชื่อ อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)
จํากัด
7.2 ทราบถึงสวนแบงตลาดของแตละของบริษัทสินเชื่อ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร
7.3 ทราบวัตถุวัตถุประสงคการใชเงินที่ไดรับจากสถาบันสินเชื่อสวนบุคคล
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8. นิยามศัพท์
สิ นเชื่อส่ วนบุคคล
หมายถึง ลักษณะหรือรูปแบบของบริการ ที่เปนการอนุมัติใหวงเงินกู
จํานวนหนึ่งแกลูกคา และจะไดรับบัตรกดเงินเพื่อนําไปเบิกถอนเงินจากตูเอทีเอ็มดวยตัวคุณเอง
โดยจะคิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมทันที นับแตมีการสงมอบเงิน หรือมีการกดเงิน บางครั้งสถาบัน
สินเชื่อแตละแหงอาจมีการตั้งชื่อบริการใหแตกตางกันออกไป เพื่อจูงใจหรือบงบอกวัตถุประสงค
ของการใหสินเชื่อแตละประเภท เชน สินเชื่ออเนกประสงค , บัตรกดเงินสดทันใจ, สินเชื่อเงินสด
เปนตน (สํานักงานปมุขกฎหมายไทย 2551)
สถาบันสิ นเชื่อทีไ่ ม่ ใช่ สถาบันทางการเงินหรือ Non-bank หมายถึง สถาบันการเงินที่
มิใชธนาคาร โดยทั่วไป คือ ตัวกลางทางการเงินหรือสถาบันการเงินที่ไมรับเงินฝาก หรือไมรับเงิน
ฝากเฉพาะเงินฝากประเภทกระแสรายวัน และมีการใหบริการที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
มักมีบทบาทสําคัญในการเปนแหลงสินเชื่อระยะสั้นถึงปานกลางใหกับระบบเศรษฐกิจไดแก ธุรกิจ
บัตรเครดิต สินเชื่อเงินสด ลีสซิ่ง เชาซื้อและแฟคตอริ่ง เปนตน (ยอดเพชร วิเศษศรี 2548 : 1)
ส่ วนแบ่ งการตลาด หมายถึง สัดสวนปริมาณสินคาของผูผลิตรายหนึ่งที่ทําการผลิต
สินคาชนิดใดชนิดหนึ่งสามารถจําหนายไดหมดในตลาด ถาสัดสวนนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ผูผลิตราย
นี้จะประสบผลสําเร็จทางการตลาดมากขึ้น (คลังปญญาไทย 2551)
การวิเคราะห์ ปัจจัย หมายถึง การวิเคราะหทางสถิติของการวิจัย ที่มุงลดจํานวนตัวแปร
ที่มีอยูจํานวนมาก ดวยเหตุผลที่ตัวแปรบางตัวอาจมีคุณสมบัติในการอธิบายลักษณะของขอมูล
เหมือนๆ กันได ตัวแปรลักษณะนี้อาจจะตองตัดทิ้งไป หรือตัวแปรบางตัวที่มีลักษณะ หรือ
ความสัมพันธใกลเคียงกัน จะถูกจัดรวมเขากลุมเปนตัวแปรใหม เรียกวา ปจจัย (ยุทธ ไกยวรรณ
2551)
การวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติกส์ หมายถึง การวิเคราะหเชิงเหตุและผล โดยกําหนดตัว
แปรสวนหนึ่งเปนเหตุ ซึ่งตัวแปรที่เปนเหตุจะเปนตัวแปรตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได และกําหนดตัว
แปรอิสระอีกตัวหนึ่งเปนผล (ตัวแปรตาม) ซึ่งการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสจะอธิบาย
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม (ยุทธ ไกยวรรณ 2551)
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกสถาบันสิ นเชื่อ หมายถึง สิ่งที่ผูบริโภคคํานึงถึงหรือใชในการ
ประกอบการตัดสินใจพิจารณาเลือกใชบริการสถาบันสินเชื่อ อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)
จํากัด ไดแก ปจจัยดานสิ่งกระตุนทางการตลาด ปจจัยดานสิ่งกระตุนอื่นๆ และปจจัยดานความรูสึก
นึกคิดของผูบริโภค

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเลือกสถาบันสินเชื่อ อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)
จํากัด ของคนวัยทํางานภาคโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษาเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผู
ศึกษาไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมไปถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อเปนพื้นฐานและเปน
แนวทางการศึกษาดังนี้
1. ทฤษฎีสิ่งกระตุนการตอบสนอง (S – R Theory)
2. ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค (Marketing Black Box)
3. ทฤษฏีการวิเคราะหตัวประกอบ (Factor Analysis)
4. ทฤษฏีการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis)
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ทฤษฎีสิ่งกระตุ้นการตอบสนอง (S-R Theory)
ทฤษฎีสิ่งกระตุนการตอบสนอง เกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคหรือเรียกอีก
อยางวา กลองดําทางการตลาด (Marketing back box) โดยเริ่มจากสิ่งกระตุนทางการตลาดที่นักการ
ตลาดพยายามผลักดันเขาสูความนึกคิดของผูบริโภค นั่นคือการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ โดย
สิ่งกระตุนแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป 2547 : 69)
1.1 สิ่ งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimuli)
ประกอบไปดวยสวนประสมทางการ หรือ 4P ไดแก
1.1.1 ผลิตภัณฑ (Product) ลักษณะของผลิตภัณฑมีผลกระทบตอพฤติกรรมการ
ซื้อของผูบริโภค เชน ความแปลกใหม, ลักษณะการใชงาน, คุณภาพของผลิตภัณฑ ฯลฯ ลักษณะ
ดังกลาวทําใหผูบริโภคตองดําเนินการตัดสินใจทุกขั้นตอนอยางเต็มรูปแบบ
1.1.2 ราคา (Pricing) ราคาเปนองคประกอบสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซื้อของผูบริโภค โดยเฉพาะขั้นตอนการประเมินทางเลือกเพื่อการตัดสินใจซื้อ โดยปกติผูบริโภคมี
แนวโนมจะประเมินผลิตภัณฑราคาต่ําในเรื่องความคุมคา นักการตลาดจึงพยายามที่จะลดตนทุน
การซื้อและเสนอขายราคาที่ไมแพง หรือใชลักษณะอื่นๆ ทําใหผูบริโภคตัดสินใจไดงายขึ้น สําหรับ
สินคาฟุมเฟอย ราคามีอิทธิพลตอการซื้อแตกตางกันออกไป เนื่องจากราคากลายเปนเครื่อ
ง
7
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ประเมินคุณคา (Value) ของสินคาในสายตาผูบริโภค พบวาราคาสูงไมไดทําใหปริมาณการซื้อ
สินคาลดลง
1.1.3 การจัดจําหนาย (Place) กลยุทธการตลาดในการจัดจําหนายผลิตภัณฑที่มี
อิทธิพลตอระดับการเขาถึงผลิตภัณฑของผูบริโภค การวางสินคาที่แพรหลายเปนการเพิ่มความ
สะดวกในการซื้อสินคา ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ผูบริโภคมักนําไปพิจารณาประกอบการซื้อสินคา
นอกจากนี้ประเภทของชองทางการจัดจําหนายสินคายังมีอิทธิพลตอภาพพจนของผลิตภัณฑใน
สายตาผูบริโภคดวย
1.1.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) การสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอ
ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อทุกขั้นตอน ขาวสารที่นักการตลาดตองการสื่อสารกับ
ผูบริโภคอาจจะ “เตือนใจ” ใหผูบริโภคตระหนักถึงปญหา และสินคาก็เปรียบเสมือนตัวแกไขปญหา
ไดมากกวาสินคาของคูแขง ขาวสารหลังการซื้อก็เปนการยืนยันวา การตัดสินใจซื้อของลูกคาก็
ถูกตองดวยในเวลาเดียวกัน (วิทวัส รุงเรืองผล 2546 : 82-83)
1.2 สิ่ งกระตุ้นอืน่ ๆ (Other Stimuli)
ประกอบดวยสิ่งแวดลอมทางการตลาดที่ไมสามารถควบคุมได ไดแก สภาพเศรษฐกิจ,
เทคโนโลยี, กฎหมาย, การเมือง และวัฒนธรรม สิ่งกระตุนอื่นๆ เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภควา จะซื้ออะไร ซื้อที่ไหน ซื้ออยางไร ซื้อเมื่อใด ซื้อเทาไหร เชน สภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจไมดีผูบริโภคมีรายไดนอย สินคาที่ซื้อมักจะเปนสินคาราคาประหยัด มีการลดราคา เปน
ตน (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป 2547 : 69-70)
2. ความรูสึกนึกคิดของผู้บริโภค (Marketing Black Box)
เมื่อผูบริโภคไดรับสิ่งกระตุนทางการตลาดและสิ่งกระตุนอื่นๆ เขามาในความรูสึกนึก
คิด กอนที่มีการตอบสนองสิ่งกระตุน หรือตัดสินใจซื้อสินคาและบริการนั้น ผูบริโภคจะรับสิ่ง
กระตุนนั้นเขาสูความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคที่แตกตางกันระหวางผูบริโภคแตละคน โดยไดรับ
อิทธิพลจากปจจัยภายนอก คือ ปจจัยทางวัฒนธรรมและปจจัยทางสังคม และปจจัยภายในคือ
ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางจิตวิทยา โดยทั้งสองปจจัยดังกลาวจะทําใหเกิดกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Buying decision process) (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป 2547 :71)
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ยอมรับความต้ องการ

แสวงหาทางเลือก

ประเมินทางเลือก

ตัดสิ นใจซื้อ

พฤติกรรมหลังการซื้อ

ภาพที่ 2 โมเดลกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ที่มา : วิทวัส รุงเรืองผล, หลักการตลาด (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
2546), 56.
ปัจจัยภายนอก
2.1 ปัจจัยทางด้ านวัฒนธรรม เปนสิ่งที่ผูบริโภคแสดงพฤติกรรมที่แตกตางกันออกมา
ปจจัยทางวัฒนธรรม ไดแก
2.1.1 วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง สัญลักษณหรือสิ่งที่มนุษยในสังคมหนึ่งๆ
ไดสรางขึ้นและยอมรับจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง ในฐานะที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของมนุษยใน
สังคมนั้นๆ การเขาใจวัฒนธรรมเปนพื้นฐานของความเขาใจในพฤติกรรมของผูบริโภคในสังคม
ซึ่งการเขาใจวัฒนธรรมการบริโภคของผูบริโภคภายใตวัฒนธรรมหนึ่งๆ ที่มีผลตอรูปแบบการ
ตัดสินใจซื้อและการยอมรับผลิตภัณฑประเภทตางๆ
2.1.2 วัฒนธรรมยอย (Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมของคนกลุมหนึ่งๆ ซึ่ง
อาจจะมีความแตกตางไปตามเชื้อชาติ ศาสนา หรือลักษณะภูมิประเทศ ที่มีลักษณะแตกตางจาก
วัฒนธรรมของคนสวนใหญในสังคมนั้น ความแตกตางภายในวัฒนธรรมของสังคมโดยรวมเหลานี้
จะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหรูปแบบและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมีความแตกตางกันไป
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ซึ่งมีผลตอการออกแบบและกําหนดกิจกรรมทางการตลาดใหเปนที่ยอมรับและไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอวัฒนธรรมยอยตางๆ เหลานี้
2.1.3 ชั้นทางสังคม ( Social class) คือ ลักษณะการจัดแบงกลุมผูบริโภคตาม
การกําหนดของตัวแปรตางๆ ไดแก
2.1.3.1 อาชีพ (Occupation) บุคคลที่มีอาชีพตางกัน จะมีพฤติกรรมซื้อ
สินคาหรือบริโภคสินคาที่แตกตางกันตามอาชีพของตน เชน ผูบริหารระดับสูงจะซื้อสินคาราคา
แพง เปนตน
2.1.3.2 สถานภาพทางเศรษฐกิจ ( Economic circumstance) บุคคลที่มี
รายไดที่แตกตางกันหรือสถานภาพทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน
การออมและการซื้อสินทรัพยตางๆ ก็จะตางกัน ผูที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดีจะซื้อสินคาที่มี
คุณภาพดี ราคาสูง สวนผูที่มีรายไดปานกลาง จะนิยมซื้อสินคาที่คํานึงถึงความคุมคาเปนหลัก เปน
ตน
2.1.3.3 การศึกษา (Education) การศึกษาจะมีผลตอการรับรูขอมูลขาวสาร
ความสามารถในการเขาใจขอมูลขาวสาร ตลอดจนถึงการนําขอมูลขาวสารที่ไดรับไปผาน
กระบวนการตัดสินใจที่นําไปสูการเลือกซื้อสินคาและบริการ (วิทวัส รุงเรืองผล 2547 : 57-58)
2.2 ปัจจัยทางด้ านสั งคม (Social factors) มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เพราะ
ผูบริโภคทุกคนเปนสวนหนึ่งของสังคม จึงไมอาจหลีกเลี่ยงอิทธิพลจากปจจัยเหลานี้ได ซึ่งปจจัย
ทางสังคมสามารถจําแนกไดดังนี้
2.2.1 กลุมอางอิง (Reference group) คือบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีอิทธิพลใน
การใหคําปรึกษา หรือแนะนําบุคคลอื่นๆ ในการตัดสินใจซื้อสินคา ซึ่งจะคํานึงถึงความสัมพันธกัน
ในกลุมดวย โดยกลุมอางอิงมีหลายรูปแบบ ดังนี้
2.2.1.1 กลุมสมาชิก (Membership groups) เปนกลุมที่มีการรวมกลุมเพื่อ
ผลประโยชนบางอยาง ซึ่งมี 2 กลุมยอย คือ
ก) กลุมปฐมภูมิ (Primary groups) เปนกลุมที่ทุกคนเปนสมาชิก
ตั้งแตเริ่มแรก และดําเนินสมาชิกภาพอยางตอเนื่อง ไดแก ครอบครัว เพื่อนบาน เพื่อนรวมชั้นเรียน
เพื่อนรวมงาน เปนตน และเปนกลุมที่ไมเปนทางการ แตจะมีอิทธิพลทําใหเกิดความตองการซื้อ
สินคาหรือเปนแหลงขอมูลในการซื้อสินคา
ข) กลุมทุติยภูมิ (Secondary groups) เปนกลุมที่มีการรวมตัวกัน
อยางเปนทางการ เปนการตั้งใจเขารวมเปนสมาชิกโดยตรงเพื่อผลประโยชนทางการคา การควบคุม
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และอํานาจการตอรอง เปนกลุมที่เปนทางการ เชน กลุมวิชาชีพ สมาคม สหภาพแรงงาน ชมรม
เปนตน
2.2.1.2 กลุมทะเยอทะยาน (Aspirational groups) เปนกลุมที่ทุกคนใฝฝน
อยากจะเปน หรือเขารวมเปนสมาชิก เชน กลุมนางแบบนายแบบ เปนตน การนํากลุม
ทะเยอทะยานมาเปนพรีเซนเตอรโฆษณา จะเปนตัวกระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาและ
บริการไดมากขึ้น
2.2.1.3 กลุมหลีกเลี่ยง (Dissociative groups) เปนกลุมที่บางคนไมอยาก
เกี่ยวของดวย แตกลุมนี้อาจจะเปนกลุมทะเยอทะยานของคนบางคนดวย
2.2.1.4 ผูนําความคิดเห็น (Opinion leader) เปนผูที่มีอิทธิพลตอสมาชิก
คนอื่นๆ ภายในกลุม โดยเปนผูใหคําแนะนําใหขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินคานั้น ดังนั้นการ
รับรูของผูนําความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวสินคา จะมีผลกระทบโดยตรงตอผูบริโภค หากผูนําความ
คิดเห็นมีความคิดและมุมมองในแงบวกตอสินคาก็จะทําใหผูบริโภครับรูในแงบวกไปดวย
2.2.2 ครอบครัว (Family) เปนกลุมที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภค เพราะครอบครัวเปนกลุมที่ทุกคนตองเปนสมาชิกโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได เมื่อ
สมาชิกในครอบครัวจะซื้อสินคาและบริการ สมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ก็จะมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อในบทบาทที่แตกตางกัน
2.2.3 บทบาทและสถานภาพ (Roles and status) บทบาท คือสิ่งที่บุคคลแสดง
ออกมาไดหลายแบบในสถานการณที่แตกตางกัน และสถานภาพ เปนสถานะที่บุคคลดํารง
ตําแหนงอยูที่สามารถวัดความแตกตางของบทบาทได
ปัจจัยภายใน
2.3 ปัจจัยส่ วนบุคคล (Personal factors) ซึ่งมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
อันเนื่องมาจากสภาพแวดลอมของผูบริโภค นั่นคือ ผูบริโภคมีอายุและขั้นวงจรในการดํารงชีวิต
รายได อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจ รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ ความเชื่อสวนตัว ที่
แตกตางกันจึงทําใหแสดงพฤติกรรมที่แตกตางกันออกมา
2.3.1 อายุและขั้นในวงจรการดํารงชีวิต (age and stage in the life cycle) การซื้อ
สินคาเพื่อการบริโภคเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับทุกคน เพียงแตในแตละคนจะมีความแตกตางในเรื่อง
พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการในชวงอายุที่แตกตางกัน และในแตละชวงชีวิตตางก็มี
พฤติกรรมการบริโภคสินคาที่แตกตางกันตามวงจรชีวิตของครอบครัว
2.3.2 อาชีพ (Occupation) บุคคลที่มีอาชีพตางกัน จะซื้อสินคาหรือบริโภค
สินคาที่แตกตางกันตามอาชีพของตน เชน ผูบริหารระดับสูงจะซื้อสินคาราคาแพง เปนตน
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2.3.3 สถานภาพทางเศรษฐกิจ ( Economic circumstance) บุคคลที่มีรายไดที่
แตกตางกันหรือสถานภาพทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน การออม
และการซื้อสินทรัพยตางๆ ก็จะตางกัน ผูที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดีจะซื้อสินคาที่มีคุณภาพดี
ราคาสูง สวนผูที่มีรายไดปานกลาง จะนิยมซื้อสินคาที่คํานึงถึงความคุมคาเปนหลัก เปนตน
2.3.4 รูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) คือ รูปแบบการดํารงชีวิตของบุคคลที่
แสดงออกมาใน 3 รูปแบบคือ กิจกรรม, ความสนใน และความคิดเห็น โดยบุคคลที่มาจาก
วัฒนธรรมยอยเดียวกันอาจจะมีรูปแบบการดํารงชีวิตที่แตกตางกันได อันเนื่องมาจากการมีกิจกรรม
ความสนใจ และความคิดเห็นที่แตกตางกัน
2.3.5 บุคลิกภาพและความเชื่อในความคิดของตนเอง (Personality and selfconcept) โดยบุคลิกภาพ คือ สิ่งที่บุคคลแสดงออกมาตามปกติเปนนิสัยที่บุคคลอื่นสามารถมองเห็น
ได ความเชื่อในความคิดของตนเอง คือ ความเชื่อของแตละบุคคลตามสิ่งที่ไดรับรูหรือผาน
ประสบการณมา
2.3.6 การพูดปากตอปาก (Word of mouth) คือ การบอกตอกันไประหวาง
ผูบริโภคเกี่ยวกับประสบการณ หรือสิ่งที่เคยไดยินมา ที่อาจจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภคทั้งในดานดีและดานไมดี
2.4 ปัจจัยทางด้ านจิตวิทยา ( Psychology factors) เปนปจจัยหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค และจะจัดเปนปจจัยที่ไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานสังคมดวย ซึ่ง
ประกอบดวยปจจัยหลัก 4 กลุม คือ
2.4.1 แรงจูงใจ (Motivation) แรงจูงใจทําหนาที่ในการกระตุนและเปลี่ยนแปลง
ความตองการของผูบริโภคใหเปนการตัดสินใจซื้อ ดวยการชี้ใหเห็นถึงความจําเปนและ
อรรถประโยชนตางๆ ที่ผูบริโภคจะไดรับหากใชผลิตภัณฑนั้นๆ ดังนั้นแรงจูงใจจึงหมายถึงแรง
กระตุนที่ผลักดันใหผูบริโภคเกิดการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
2.4.2 การรับรู (Perception) คือวิธีการที่ผูบริโภคไดรับขอมูล หรือเปน
กระบวนการในการแปล ความหมายของขอมูลที่ไดรับจากสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งจะมี
กระบวนการในการรับรู ดังนี้ คือ
2.4.2.1 การเลือกเปดรับสื่อ เกิดขึ้นขณะที่ผูบริโภคเลือกวาจะคนหา
ขอมูลดวยตนเองหรือไม จากสิ่งกระตุนหรือสิ่งตางๆ ที่มีอยูมากมายหลายดาน
2.4.2.2 การเลือกที่จะสนใจ เกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคเลือกที่จะมุงความสนใจ
ตอสิ่งกระตุนโดยไมสนใจสิ่งกระตุนอื่นๆ
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2.4.2.3 การเลือกที่จะเขาใจ เปนการแปลความหมายพื้นฐานจากดาน
ทัศนคติ ความเชื่อ การจูงใจ และประสบการณของผูบริโภคแตละคน
2.4.2.4 การเลือกจดจําขอมูล ผูบริโภคจะไมจดจําขอมูลทั้งหมดที่พวกเขา
ไดเห็น ไดยิน หรือไดอานมา แมวาจะมีการสนใจและทําความเขาใจอยูกอนแลว

การเลือก
เปิ ดรับสื่ อ

การเลือกที่
จะสนใจ

การเลือกที่
จะเข้ าใจ

การเลือก
จดจําข้ อมูล

ภาพที่ 3 กระบวนการในการเลือกสรรการรับรู
ที่มา : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป, หลักการตลาด (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพทอป, 2547), 80.
2.4.3 การเรียนรู (Learning) คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลมาจาก
ประสบการณที่ผานมาของแตละคนโดยไมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเกิดมาจากการ
ตอบสนองโดยสัญชาตญาณ ซึ่งจะมีความสอดคลองกับทฤษฎี “สิ่งกระตุนการตอบสนอง” ที่กลาว
มาขางตน ที่เชื่อวาการเรียนรูของมนุษยเกิดขึ้นจากการที่มนุษยรับสิ่งกระตุนและการตอบสนองจาก
สิ่งกระตุนนั้น
2.4.4 ทัศนคติ ( Attitude) คือความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเชิงการ
ประเมิน เชน ความชอบหรือไมชอบ ความรูสึกในเชิงบวกหรือเชิงลบ ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภค

ปัจจัย
ทางด้ าน

จิตวิทยา

แรงจูงใจ
การรับรู้
การเรียนรู้
ทัศนคติ

ภาพที่ 4 ปจจัยทางดานจิตวิทยา
ที่มา : วิทวัส รุงเรืองผล, หลักการตลาด (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
2546), 56.
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สิ่ งกระตุ้น (S)
ผลิตภัณฑ์
ราคา
การจัดจําหน่ าย
การส่ งเสริม
การตลาด

การตอบสนอง (R)

เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี
กฎหมาย
การเมือง
วัฒนธรรม

การตัดสิ นใจเลือกซื้อของ
ผู้บริโภค
1. การเลือกตราสิ นค้ า
2. การเลือกตัวแทนจําหน่ าย
3. ปริมาณในการซื้อ
4. ระยะเวลาในการซื้อ
5. วิธีการชําระเงิน
Marketing black box

ปัจจัยภายนอก
วัฒนธรรม
สั งคม

ปัจจัยภายใน
ส่ วนบุคคล
จิตวิทยา

กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
1.
2.
3.
4.
5.

การรับรู้ปัญหา
ค้ นหาข้ อมูล
ประเมินทางเลือก
ตัดสิ นใจเลือก
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ

ภาพที่ 5 โมเดลแสดงพฤติกรรมผูบริโภค
ที่มา : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป, หลักการตลาด (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพทอป, 2547), 70.

15
3. การวิเคราะห์ ปัจจัย (Factor analysis)
การวิเคราะหปจจัยเปนเทคนิคที่จับกลุมหรือรวมกลุมหรือรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธ
กันไวในกลุมหรือปจจัยเดียวกัน ตัวแปรที่อยูในปจจัยเดียวกันจะมีความสัมพันธกันมาก โดย
ความสัมพันธนั้นอาจจะเปนไปในทิศทางบวก (ไปในทิศทางเดียวกัน) หรือทิศทางลบ (ไปในทาง
ตรงกันขาม) ก็ได สวนตัวแปรที่คนละปจจัยจะไมมีความสัมพันธกันหรือมีความสัมพันธกันนอย
หรือในอีกความหมายของการวิเคราะหองคประกอบ หรือเรียกวา การวิเคราะหปจจัย เปนเทคนิค
ทางสถิติที่ใชวิเคราะหผลการวัด โดยใชเครื่องมือหรือเทคนิคหลายชุดหรือหลายดาน อาจใช
แบบทดสอบ แบบวัด แบบสํารวจ ฯลฯ อาจใชชุดเดียวแตมีการวัดแยกเปนหลายดานหรือหลายชุด
ก็ได ผลการวิเคราะหจะชวยใหทราบวาเครื่องมือหรือเทคนิคเหลานั้นวัดแตละปจจัยมากนอย
เพียงใด
3.1 วัตถุประสงค์ ของเทคนิคการวิเคราะห์ ปัจจัย
3.1.1 เพื่อศึกษาวาปจจัยรวมที่จะสามารถอธิบายความสัมพันธรวมกันระหวาง
ตัวแปรตางๆ โดยที่จํานวนตัวปจจัยรวมที่หาไดมีจํานวนนอยกวา จํานวนตัวแปรนั้นมีตัวปจจัยรวม
อะไรบาง
3.1.2 เพื่อตองการทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับโครงสรางของปจจัยวา ปจจัยแตละ
ปจจัยดวยอะไรบาง และตัวแปรแตละตัวควรมีน้ําหนักหรืออัตราความสัมพันธกับปจจัยมานอย
เพียงใด ตรงกับที่คาดคะเนไวหรือไม
3.2 ประโยชน์ ของเทคนิคการวิเคราะห์ ปัจจัย
3.2.1 ลดจํานวนตัวแปร โดยการรวมตัวแปรหลายๆ ตัวใหอยูปจจัยเดียวกัน
ปจจัยที่ไดถือเปนตัวแปรใหมที่สามารถหาคาขอมูลของปจจัยที่สรางขึ้นได เรียกวา คะแนนปจจัย
แลว จึงสามารถนําปจจัยที่ไดถือเปนตัวแปรสําหรับการวิเคราะหทางสถิติตอไป
3.2.2 ใชในการแกปญหาอันเนื่องมาจากการที่ตัวแปรอิสระของเทคนิคการ
วิเคราะหสมการความถดถอยมีความสัมพันธกัน (Multicollinearity) ซึ่งวิธีการอยางหนึ่งในการ
แกปญหานี้คือ การรวมตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธไวดวยกัน โดยการสรางเปนตัวแปรใหมหรือ
เรียกวาปจจัย โดยใชเทคนิคการวิเคราะหปจจัย แลวนําปจจัยดังกลาวไปเปนตัวแปรอิสระในการ
วิเคราะหความถดถอยตอไป
3.2.3 ทําใหเห็นโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษา เนื่องจากเทคนิค การ
วิเคราะหปจจัยจะหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation) ของตัวแปรทีละคูแลวรวมตัวแปรที่
สัมพันธกันมากไวในปจจัยเดียวกันจึงสามารถวิเคราะหโครงสรางที่แสดงความสัมพันธของตัวแปร
ตางๆ ที่อยูในปจจัยเดียวกันได ทําใหสามารถอธิบายความหมายของแตละปจจัยได
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3.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ของเทคนิคการวิเคราะห์ ปัจจัย
3.3.1 การสรางเมตริกซความสัมพันธระหวางคูของตัวแปรทุกตัว (Correlation
matrix) เปนขั้นตอนแรกของการวิเคราะหปจจัยที่จะดําเนินการหาความสัมพันธในรูปแบบเสนตรง
โดยวิธีของ Pearson correlation ระหวางตัวแปรทุกคูที่ตองการนํามาจัดกลุมซึ่งจะอยูในรูปของ
Correlation matrix การหาความสัมพันธจะมีประโยชนในการนําตัวแปรไปใชจัดกลุมดวยวิธีของ
การวิเคราะหตัวประกอบ โดยมีการพิจารณาดังนี้
3.3.1.1 ถาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของตัวแปรคูใดมีคาใกล +1 หรือ -1
แสดงวาตัวแปรคูนั้นมีความสัมพันธกันมาก ควรอยูในปจจัย เดียวกัน
3.3.1.2 ถาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของตัวแปรคูใดมีคาใกลศูนยแสดง
วา ตัวแปรคูนั้นไมมีความสัมพันธกันหรือสัมพันธกันนอยมาก ควรอยูคนละปจจัย
3.3.1.3 ถามีตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอื่นหรือมี
ความสัมพันธกับตัวแปรอื่นๆ ที่เหลือนอยมาก ควรอยูคนละปจจัย
3.3.1.4ถามีตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอื่นหรือมีความสัมพันธ
กับตัวแปรอื่นๆ ที่เหลือนอยมาก ควรตัดตัวแปรนั้นออกจากการวิเคราะห
3.3.2 การสกัดปจจัย (Factor Extraction) วัตถุประสงค คือ การหาจํานวน ปจจัย
ที่สามารถใชตัวแปรทั้งหมดทุกตัวได วิธีการสกัดปจจัยแบงออกเปน 2 วิธีใหญๆ คือ
3.3.2.1 วิธีองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) วิธี
นี้อาศัยหลักความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรที่ใชเปนขอมูลเปนองคประกอบหลัก ตัวแปรคือ
การผสมเชิงเสนตรง (Linear combination) ของตัวแปรที่อธิบายการผันแปรของขอมูลไดมากที่สุด
จากนั้นหาการผสมที่สองที่สามารถอธิบายการผันแปรไดมากที่สุดเปนอันดับที่สอง โดยที่ไม
สัมพันธกับการผสมแรก ทําเชนนี้เรื่อยไปจนไดปจจัยหลักที่สามารถอธิบายการผันแปรของทุกตัว
แปรไดครบถวน ซึ่งองคประกอบหลักจะอธิบายการผันแปรไดนอยลงตามลําดับและทุกองคกร
3.3.2.2 วิธีองคประกอบรวม (Common Factor Analysis : CFA) วิธีนี้
สามารถแยงไดเปน 5 วิธี ดังนี้
ก) วิธีกําลังสองนอยที่สุดไมปรับน้ําหนัก (Unweighted Least
Square) เปนวิธีการสกัดปจจัย โดยจะกําหนดจํานวนไวตายตัวและพยายามหาเมตริกซแบบแผน
ของปจจัย (Factor Pattern Matrix) ที่ทําใหผลรวมของความแตกตางกําลังสองระหวางเมตริกซที่
คํานวณไดหรือเมตริกซความสัมพันธที่สรางขึ้นใหมและเมตริกซความสัมพันธเดิมระหวางตัวแปร
ที่มีคานอยที่สุด
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ข) วิธีกําลังสองนอยที่สุดทั่วไป (Generalized Least Square :
USL) เปนวิธีการที่ใชหลักเกณฑอยางเดียวกันกับวิธีอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวิธีปจจัยหลัก เพียงแตมี
การถวงน้ําหนักความสัมพันธระหวางตัวแปรในเชิงปฏิภาคกลับกับความเดนเฉพาะ (Uniqueness)
ของตัวแปรนั้น โดยใหคาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่มีความเดนเฉพาะมาก มีน้ําหนักนอยกวา
คาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่มีความเดนเฉพาะต่ํา ซึ่งความเดนเฉพาะของตัวแปร คือ อัตรา
ความไมสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัว สามารถวัดไดจากคาสัมประสิทธิ์ ความสัมพันธเชิงสวน
(Partial correlation coefficient)
ค) วิธีความเปนไปไดสูงสุด (Maximum Likelihood Method :
ML) เปนวิธีการที่ใชหาคาโดยการประมาณที่สามารถจะใชหาคาโดยการประมาณที่สามารถจะใช
เมตริกซความสัมพันธที่คํานวณไดใกลกับเมตริกซที่ไดจากการสังเกตโดยสมมติวาขอมูลนั้นเปน
ขอมูลตัวอยางที่มีการกระจายปกติหลายตัวแปร และโดยการปรับน้ําหนักคาความสัมพันธในเชิง
ปฏิภาคกลับกับความเดนเฉพาะของตัวแปรซึ่งจะทําการคํานวณซ้ําหลายๆ ครั้ง จนกวาจะได
เมตริกซที่ใกลกับเมตริกซที่ไดจากการสังเกต
ง) วิธีอัลฟา (Alpha Method) เปนการใชหลักการเดียวกับวิธีการ
แยกปจจัยแบบอื่นๆ คือ มีการตั้งขอสมมติฐานไววาตัวแปรแตละตัวมีสวนประกอบ 2 สวน คือ
ปจจัยรวมและปจจัยเฉพาะ วัตถุประสงคของวิธีการแยกปจจัยโดยอาศัยคาอัลฟา คือ หาปจจัยที่
เปนตัวแทนของคุณสมบัติของประชากร หรือมีอัตราการใชไดทั่วไปสูงสุด
(Maximum
generalizability)
จ) วิธีเงา (Image Method) เปนวิธีการแยกปจจัยอีกวิธีหนึ่งซึ่ง
สมมติวา ตัวแปรแต -ละตัวแบงออกไดเปน 2 สวน คือ สวนที่เกิดจากปจจัยรวมและสวนที่เกิดจาก
ปจจัยเฉพาะสัดสวนที่แนนอนของทั้งสองสวนนี้ไดจากการประมาณ โดยอาศัยเมตริกซ
ความสัมพันธระหวางตัวแปร
3.3.3 การหมุนแกนปจจัย (Factor Rotation) เปนขั้นตอนที่จะดําเนินการแยกตัว
แปรใหเห็นเดนชัดวาตัวแปรหนึ่งๆ ควรจะจัดอยูในกลุมหรือในปจจัยใด เนื่องจากในการสกัดปจจัย
จะไดปจจัยหรือปจจัยหลายปจจัย ซึ่งแตละปจจัยจะเกิดการรวมของตัวแปรแบบเชิงเสนตรงแต
ปญหาที่เกิดขึ้น คือ ตัวแปรหนึ่งๆ อาจจะเปนสมาชิกในหลายปจจัยซึ่งยากตอการใหความหมาย
ของปจจัยและการกําหนดชื่อปจจัยหรืออาจไดความหมายของแตละปจจัยไมชัดเจน การหมุนแกน
จะเปนวิธีการที่จะทําใหสมาชิกของแตละตัวแปรในปจจัยหนึ่งๆ ชัดเจนขึ้น
3.3.4 การใหความหมายแกปจจัย (Factor Meaning) เปนขั้นตอนที่ตองกําหนด
ชื่อหรือใหความหมายแกปจจัยหรือตัวแปรที่ไดโดยพิจารณาวาในปจจัยนั้นๆ ประกอบดวยตัวแปร
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อะไรบางที่เปนสมาชิกอยู แตเนื่องจากในปจจัยหนึ่งๆ ประกอบไปดวยตัวแปรทุกตัวที่เปนสมาชิก
โดยมีน้ําหนักของการเปนสมาชิกแตกตางกัน ดังนั้นกอนจะใหความหมายแกปจจัยใดๆ ควรจะตอง
พิจารณาเลือกตัวแปรที่นาจะเปนสมาชิกของปจจัยนั้นๆ มากที่สุด หลังจากนั้นจึงใหความหมายแก
ปจจัยแตละปจจัย ซึ่งมีขั้นตอนในการพิจารณา 3 ขั้นตอน คือ
3.3.4.1 จัดตัวแปรเขาเปนสมาชิกปจจัยเดียว เปนขั้นตอนที่จะดําเนินการ
แยกตัวแปรใหเห็นชัดวาตัวแปรหนึ่งๆ ควรจะจัดอยูในกลุมหรือในปจจัยใด โดยนําคาน้ําหนัก
ปจจัยหรือสัมประสิทธิ์ของแตละปจจัย ที่ไดลาสุดจากการหมุนแกนแลวและเลือกเฉพาะปจจัย ที่มี
คา Eigen Values หรือคา Percent of Variance สูงตามขั้นตอนตอนการคัดเลือกปจจัยแลว จึง
พิจารณาคาน้ําหนักปจจัยหรือสัมประสิทธิ์ของแตละปจจัยของปจจัยทั้งหมดที่เลือกมาวา น้ําหนัก
ปจจัยหรือสัมประสิทธิ์ของแตละปจจัยของปจจัยทั้งหมดที่เลือกมาวาน้ําหนักปจจัยหรือคา
สัมประสิทธิ์ของแตละปจจัยนั้นมีความสัมพันธกับตัวแปรนั้นมากที่สุด แสดงวาตัวแปรนั้นๆ ควร
เปนสมาชิกของปจจัยนั้นมากกวาที่จะเปนสมาชิกของปจจัยอื่น
3.3.4.2 เลือกตัวแปรที่มีผลสูงตอปจจัย จากขั้นตอนที่ผานมาถึงแมจะได
ตัวแปรที่เปนสมาชิกในปจจัยเดียว แตตัวแปรบางตัวที่เขามาเปนสมาชิกในปจจัยอาจจะมีน้ําหนัก
การเขารวมตัว หรือมีผลตอการอธิบายปจจัยนั้นๆ ไดต่ํา ซึ่งอาจจะกลาวไดวา ถึงแมจะไมมีตัวแปร
ดังกลาวก็สามารถใหความหมายของปจจัยไดเพียงพอแลว การพิจารณาจะพิจารณาจากคาน้ําหนัก
หรือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรจากตัวแบบการรวมตัวแบบเสนตรง โดยจะเลือกตัวแปรที่
มีคาสัมประสิทธิ์สูงซึ่งอาจจะใชวิธีทดสอบความสัมพันธทางสถิติ
3.3.4.3 การใหความหมายแกปจจัย เปนขั้นตอนที่จะตองใหความหมาย
หรือกําหนดชื่อแกแตละปจจัยซึ่งในขั้นตอนนี้จะตองอาศัยประสบการณในการกําหนด หรือใชชื่อที่
สื่อความหมายแกแตละปจจัยจะทําใหไดโดยพิจารณาลักษณะของตัวแปรที่อยูในปจจัยนั้นๆ (ยุทธ
ไกยวรรณ 2551 : 74-120)
4. การวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis)
ในการวิเคราะหพหุคูณ จะใชกับตัวแปรอิสระ 2 ตัวขึ้นไป และตัวแปรตาม 1 ตัว โดยที่
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามจะอยูในสเกลของตัววัดแบบชวง (Interval Scale) และแบบอัตราสวน
(Ratio Scale) แตในการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส ตัวแปรจะอยูในสเกลการวัดแบบ
(Nominal) และสเกลการวัดแบบเรียงอันดับ (Ordinal Scale) และตัวแปรตามจะมี 2 คา เปนอยาง
นอยเชน กลุมชาย และกลุมหญิง และตัวแปรอิสระก็จะมีมากกวา 1 ตัว ดังภาพตอไปนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม(อยู่ในระดับกลุ่ม)

x1

y1

x2

y2

เมือ่ ตัวแปร y1 คือ เพศหญิง , y2 คือ เพศชาย

ภาพที่ 6 ความสัมพันธโลจิสติกสเมื่อตัวแปรตามมี 2 คา
ที่มา : ยุทธ ไกยวรรณ, วิเคราะหขอมูลวิจัย Step by Step SPSS 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพดี
จํากัด, 2551), 189.
4.1 วัตถุประสงค์ ของการวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติกส์
4.1.1 เพื่อพยากรณความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณที่สนใจ (ตัวแปรตาม)
จากชุดตัวแปรอิสระ
4.1.2 เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัว
4.2 เงื่อนไขทีใ่ ช้ วเิ คราะห์ การถดถอยโลจิสติกส์
4.2.1 ตัวแปรอิสระ (x) จะเปนขอมูลในระดับการวัดแบบกลุม ที่เปนตัวแปร
แบบทวิ มี 2 คา (Dichotomous) คือ 0 กับ 1 หรือเปนตัวแปรที่อยูในสเกลแบบชวง หรืออยูในสเกล
แบบอัตราสวน ก็สามารถนํามาวิเคราะหได
4.2.2 ตัวแปรอิสระแตละตัวตองไมมีความสัมพันธตอกัน หรือไมเกิดปญหา
Multicollinearity
4.2.3 ตัวแปรตามจะเปนตัวแปรเชิงกลุมอยางนอย 2 กลุม
4.2.4 ตองใชขนาดตัวอยาง n มากกวาหรือเทากับ 30p เมื่อ p คือ ตัวแปรอิสระ
4.3 แนวคิดของการใช้ การวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติกส์
โดยทั่วไปแลวเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression
Analysis) มีขอตกลงเบื้องตนก็คือ การแจกแจงความคลาดเคลื่อนตองเปนโคงปกติ แตในการใชการ
วิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสโดยเฉพาะแบบไบนาลี่ โลจิสติกส ที่คาตัวแปรตาม (y) มีเพียง 2 คา
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คือ 0 กับ 1 จึงเปนไปไมไดที่คาความคลาดเคลื่อนจะมีการแจกแจงแบบปกติ ดังนั้นการเลือกใชการ
วิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสแทน อีกประการก็คือ คาพยากรณที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอย
เชิงพหุ ไมสามารถแปลความหมายเปนความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณได ซึ่งคาพยากรณ
โดยเฉพาะแบบ ไบนารี่ โลจิสติกส จะมีเพียง 2 คา คือ 0 กับ 1 หรือ เกิดกับไมเกิด หรือชอบหรือไม
ชอบ แตการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสสามารถทําได การวิเคราะหจําแนกกลุม (Discriminant
Analysis) ใชพยากรณการเปนสมาชิกของกลุมไดโดยตรง และมีขอตกลงเบื้องตนก็คือ เมตริกซ
ความแปรปรวน และความแปรปรวนรวม ตองเทากันทุกกลุมทุกตัวอยาง แตในการวิเคราะหโลจิ
สติกสไมจําเปนตองมีขอตกลงเหลานี้
4.4 ประเภทของการวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติกส์
การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส จะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
4.4.1 Binary Logistic Regression ตัวแปรตามจะแบงออกเปนคาที่มี 2 คา คือ 0
กับ 1 (Dichotomous Variable) เชน
ตัวแปรอิสระ (x)
1.
2.
3.
4.

อายุ
รายได
ระดับการศึกษา
อาชีพ

ตัวแปรตาม (y)

ลูกคาซื้อสินคา (y1 = 0)
ลูกคาที่ไมซื้อสินคา (y2 = 1)

ภาพที่ 7 แบบจําลอง Binary Regression Logistic
ที่มา : 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
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ตัวแปรอิสระ (x)
5.
6.
7.
8.

ตัวแปรตาม (y)

อายุ
รายได
ระดับการศึกษา
อาชีพ

y1 : นอยที่สุด (0)
y2 : นอย (1)
y3 : ปานกลาง (2)
y4 : มาก (3)
y5 : มากที่สุด (4)

ภาพที่ 8 แบบจําลอง Multinominal Logistic Regression
ที่มา : ยุทธ ไกยวรรณ, วิเคราะหขอมูลวิจัย Step by Step SPSS 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพดี
จํากัด, 2551), 191.
4.5 สมการการวิเคราะห์ ถดถอยโลจิสติกส์
ในกรณีที่มีตัวแปรอิสระ (x) 1 ตัว แตตัวแปรตาม (y) มีไดเพียง 2 คา จะพบวา
ความสัมพันธระหวาง x กับ y จะไมอยูในรูปเชิงเสน แตจะอยูในรูปสมการตอไปนี้
Prob (event) = e ß0 + ß1x

1 + e ß0 + ß1x
Prob (event) = ez

หรือ
หรือ

1 + ez
Prob (event) = 1
1 + e –z
ในกรณีตัวแปรอิสระหลายตัว สมการจะเปนดังนี้
Prob (event) = e

ß0 + ß1x1+…+ ßnxn

1+e
เมื่อ

ß0 + ß1x1+…+ ßnxn

ß0 และ ß1 คือ คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตางๆ

x คือ ตัวแปรอิสระ
e คือ เปนคาล็อกที่มีคาประมาณคงที่ 2.718
โดยในสมการ ตัวแปร x จะเปนตัวแปรอิสระที่สงผลตอตัวแปร y (ยุทธ ไกยวรรณ
2551 : 189-198)
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5. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ณัฐพล สุ ขใจ
(2546) ไดศึกษาวิจัยในหัวขอเรื่อง รูปแบบและผลกระทบของสินเชื่อเงิน
สดทันใจ กรณีศึกษาพื้นที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลของการวิจัยพบวา กระบวนการสินเชื่อ
เงินสดทันใจเปนขั้นตอนการดําเนินการสินเชื่อเงินสดทันใจมี4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการตกลงใช
บริการสินเชื่อเงินสดทันใจ ขั้นตอนการดําเนินการสินเชื่อเงินสดทันใจ เปนขั้นตอนการ
ประสานงานของนายหนาสินเชื่อเงินสดทันใจกับผูตองการสินเชื่อ ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อเพื่อ
การบริโภค เปนขั้นตอนการดําเนินงานของบริษัทเงินทุนเพื่อการบริโภค ขั้นตอนการไดรับสินเชื่อ
เงินสดทันใจ เปนขั้นตอนที่นายหนาสินเชื่อเงินสดทันใจประสานงานกับผูตองการสินเชื่อในการ
ไดมาซึ่งเงินสด โดยมีเหตุผลที่เลือกใชบริการสินเชื่อเงินสดทันใจ คือ ดีกวาการกูเงินนอกระบบ
และรวดเร็วกวาการกูเงินจากธนาคาร ปญหาผลกระทบของสินเชื่อเงินสดทันใจ และปญหาดานการ
ใชบริการ คือ อนุมัติลาชากวาความตองการของผูตองการสินเชื่อ เอกสารขาดความสมบูรณ
บิสิเนสไทย
(2545) หนวยงานวิจัยหนังสือพิมพบิสิเนสไทย ไดสํารวจเรื่องการ
เลือกใชบัตรเครดิต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา เหตุผลที่ผูบริโภคเลือกใชบัตร
เครดิต เพราะความคลองตัวทางการเงินเปนหลัก ไมตองกังวลเรื่องเงินสดวาจะไมพอจายสินคาและ
บริการ และสวนเหตุผลรองลงมาคือ ไมตองชําระเปนเงินสดทันที และปลอดภัยจากการพกเงิน
สด สิ่งสําคัญที่จูงใจใหคนเลือกใชบัตรเครดิต คือ อัตราวงเงินสินเชื่อที่จะไดสูงจนเปนที่นาพอใจ
สวนสิ่งจูงใจรองลงมาคือ การยกเวนคาธรรมเนียมแรกเขาและคาธรรมเนียมปแรก พฤติกรรมของ
ผูบริโภคยังพอใจในสิทธิประโยชนและบริการจากบัตรเครดิตมากที่สุดในเรื่อง การเบิกเงินสด
ฉุกเฉินไดตลอด 24 ชั่วโมง และรองลงมา คือ การขอเพิ่มวงเงินสดลวงหนาไดอีก การรูดใชบัตร
เครดิตสวนใหญผูบริโภคในกลุมสํารวจไดใชไปเพื่อ การใชจายสินคาเปนหลัก รองลงมาเปนการ
จายคาซอมรถ คาน้ํามันรถ และคาอาหาร
ชวลิต ประวะภูโต (2543) ไดวิจัยในหัวขอเรื่อง การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช
บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย จากสถาบันการเงินของประชาชน ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการ
ตัดสินใจแบงไดเปน 2 กลุมคือ กลุมที่เคยใชบริการสินเชื่อมาแลว โดยสวนใหญจะเลือกใชบริการ
เนื่องจากการแนะนําของบุคคลที่รูจัก และกลุมที่ 2 คือ กลุมที่ไมเคยใชบริการสินเชื่อซึ่งมีสาเหตุมา
จากการไมมีความพรอมในดานการเงิน และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของประชาชน ไดแก
ความสําคัญของความมั่นคงของสถาบันการเงินที่มีมากที่สุด รองลงมา คือ อัตราดอกเบี้ย วงเงินกู
การบริการที่รวดเร็ว พนักงานมีอัธยาศัยดี และระยะเวลาของการชําระหนี้ ตามลําดับ
บริษัท ศูนย์ วจิ ัยกสิ กรไทย จํากัด
ไดทําการศึกษาเรื่องสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย ของ
สถาบันการเงินภายใตสภาวการณการแขงขันที่รุนแรง จากผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคจะ
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ทําการศึกษาขอมูลของผลิตภัณฑสินเชื่อที่อยูอาศัยแตละสถาบันการเงิน เพื่อทํามาเปรียบเทียบที่จะ
ไดรับประโยชนสูงสุดจากการแขงขัน สําหรับประเด็นขอพิจารณาในการเลือกใชบริการสินเชื่อที่
อยูอาศัยไดแก 1. การเลือกรูปแบบอัตราดอกเบี้ยเงินกู 2. ระยะเวลาผอนชําระของสินเชื่อ 3. วงเงิน
สินเชื่อที่สูง 4. การเปรียบเทียบคาธรรมเนียมในการขอสินเชื่อ และ 5. ระเบียบเงื่อนไขของสินเชื่อ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการเลือกสถาบันสินเชื่อ อิออน
ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด ของกลุมคนวัยทํางาน ภาคโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือกลุมคนที่ใชบริการสถาบันสินเชื่อสวนบุคคลที่ไมใช
สถาบันทางการเงินในกลุมคนวัยทํางานภาคโรงงานอุตสาหกรรม เขตอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร จํานวน 7 โรงงาน ไดแก โรงงานอุตสาหกรรมพันทายนรสิงหสินคาพื้นเมือง โรงงาน
ชินวงศ ฟูด โรงงานพูนทรัพยแคน โรงงานน้ํามันพืชโอลีน โรงงานอาหารสัตวเครือเจริญโภคภัณฑ
โรงงานหยั่นหวอหยุน และโรงงานธารสมุทร ฟูด แตเนื่องจากผูวิจัยไมสามารถทราบคาของจํานวน
ประชากรทั้งหมดได ดังนั้นผูวิจัยจึงคํานวณหาขนาดตัวอยางโดยใชสูตร
W.G.Cochran
(W.G.Cochran 1953, อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ 2550 : 64) ซึ่งมีรายละเอียดของสูตรดังนี้
n

=

P(1 - P)Z 2
d2

n แทน จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ
P แทน สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยตองการจะสุม
Z แทน ความเชื่อมั่นที่ผูวิจัยกําหนดไวที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
d แทน สัดสวนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได
กําหนดสัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยตองการจะสุมเปน 0.5 คาความเชื่อมั่นที่ระดับ
95% (คา Z ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 มีคาเทากับ 1.96) และสัดสวนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให
เกิดขึ้นได คือ 0.05 สามารถนําไปแทนไดในสูตรดังนี้
n = 0.5(1 - 0.5)1.96
2

0.05

2

= 384.16
จากการกําหนดขนาดตัวอยางเพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเก็บ
แบบสอบถามผูวิจัยจึงปรับขนาดตัวอยางใหเปนจํานวน 410 ชุด
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วิธีการสุมตัวอยาง ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญหนาโรงงานอุตสาหกรรม
ทั้ง 7 โรงงาน ดังกลาว เพื่อใหไดกลุมตัวอยาง และขอมูลตรงตามเนื้อหาที่ผูวิจัยศึกษา
2. ขั้นตอนในการสร้ างเครื่องมือการวิจัย
การสรางเครื่องมือการวิจัยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
2.1 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ผูวิจัยไดสืบหาขอมูลทุติยภูมิโดยการศึกษาจาก
ตํารา เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดขอบเขตของการวิจัยและสราง
เครื่องมือวิจัยใหสามารถครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการศึกษา
2.2 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ผูวิจัยไดสอบถามขอมูลที่เกี่ยวของกับปจจัยตางๆ
ที่ตองการศึกษาจากกลุมตัวอยางบางสวนที่ใชบริการสินเชื่อสวนบุคคล และสอบถามจากอาจารยที่
ปรึกษาถึงปจจัยอื่นๆ ที่นาจะเกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถาม
2.3 นําขอมูลที่ไดมาสรางแบบสอบถาม
2.4 นําแบบสอบถามที่รางได ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)
โดยอาจารยประพล เปรมทองสุข (อาจารยที่ปรึกษา) ในการพิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนํา
ในการแกไขปรับปรุงแบบสอบถาม เพื่อใหสอดคลองกับขอมูลที่ตองการไดรับจากกลุมตัวอยาง
มากที่สุด
2.5 นําแบบสอบถามที่แกไขตามคําแนะนํามาดําเนินการทดสอบกับกลุมตัวอยาง
เปาหมาย (Pretest) จํานวน 30 ชุด
2.6 นําแบบสอบถามที่เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด ไปทดสอบหาคาความ
เชื่อมั่น (Reliability)
2.7 ปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้ง และนําเสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณา เพื่อแกไข
ปรับปรุงแบบสอบถามจนมีประสิทธิภาพ
3. ลักษณะของแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางมาจากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดตางๆ ตลอดจน
ผลงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดยแบบสอบถามจะแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยคําถามทั้งหมด 7 ขอ ไดแก
เพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณในการทํางาน ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และตําแหนง
งานที่ไดรับมอบหมาย เปนคําถามแบบตรวจรายการ และ เติมขอมูล
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการใชสินเชื่อสวนบุคคล ประกอบดวยคําถามทั้งหมด 6 ขอ
ไดแก บริษัทสินเชื่อที่เลือกใชบริการ ประเภทของการใชสินเชื่อสวนบุคคล วงเงินสินเชื่อที่ไดรับ
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ระยะเวลาในการชําระเงินคืน แหลงขอมูลที่ไดรับ และชองทางการสมัครขอใชสินเชื่อ ซึ่งเปน
คําถามแบบตรวจรายการ
สวนที่ 3 แบบสอบถามปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชสถาบันสินเชื่อสวนบุคคล ซึ่ง
ประกอบดวยปจจัยทั้งหมด 24 ขอ ลักษณะคําถามเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Likert’s
scale) มีการแบงเปนระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ไดแก
เห็นดวยมากที่สุด หมายถึง เห็นดวยกับขอความนี้มากที่สุด
เห็นดวยมาก หมายถึง เห็นดวยกับขอความนี้มาก
ไมแนใจ หมายถึง ไมแนใจกับขอความนี้
ไมเห็นดวย หมายถึง ไมเห็นดวยกับขอความนี้นอย
ไมเห็นดวยที่สุด หมายถึง
ไมเห็นดวยกับขอความนี้นอยที่สุด
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ เปนแบบปลายเปดใหผูที่ตอบแบบสอบถามไดเขียน
ขอเสนอแนะตามความคิดเปน เพื่อนําไปสรุปผลและอภิปรายใน บทที่ 5
4. ความน่ าเชื่อถือของเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ไดมีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น
(Reliability) ดังนี้
4.1 ความเที่ยงตรง( Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาไปใหอาจารยที่
ปรึกษาวิจัย พิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช (Wording) เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปเก็บขอมูลภาคสนามจริง
4.2 คาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปทดสอบกับ
กลุมตัวอยางเปาหมายคือ ผูที่ใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลในกลุมคนวัยทํางานภาคโรงงาน
อุตสาหกรรม เขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบวาคําถามสามารถ
สื่อความหมายตรงกับความตองการตลอดจนความเหมาะสมของขอความที่สื่อออกไป โดยการหา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในสวนที่
3
ซึ่งเปนสวนที่สอบถามความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient, อางถึงใน สิน
พันธุพินิจ 2549 : 191 – 193) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ซึ่งไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.9061
จากการคาความเชื่อมั่นขางตนของการทดสอบแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด แสดงให
เห็นวาแบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือมีความนาเชื่อถือสูง ใหขอมูลที่เที่ยงตรงสามารถนําไปเก็บ
ขอมูลจริงตามจํานวนตัวอยางที่ตองการได
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5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบแลว แจกใหแกกลุมตัวอยางตามความ
บังเอิญ เพื่อขอความรวมมือใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง โดยชี้แจงถึงเหตุผลและ
ความจําเปนที่ตองศึกษาเก็บขอมูลใหกลุมตัวอยางทราบ เพื่อใหเกิดความเขาใจ และเต็มใจใหความ
รวมมือ ทําใหขอมูลที่ไดมีความนาเชื่อถือมากที่สุดโดยการเก็บแบบสอบถามจะครอบคลุมในเขต
อําเภอเมืองทั้งหมดเพียงอยางเดียว
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences)คํานวณหาคาสถิติที่ใชประมวลผลขอมูล ประกอบดวย
6.1 วิเคราะหลักษณะทั่วไปของขอมูลที่เก็บรวบรวมไดโดยการหาคาการแจกแจง
ความถี่ คารอยละ
6.2 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชสถาบันสินเชื่อสวนบุคคลโดยการ
สรางตัวแปรใหมของกลุมตัวแปรดวยการวิเคราะหปจจัย ของแบบสอบถามในสวนที่ 3 ที่มีจํานวน
24 ขอ
6.3 นําขอมูลที่เปนปจจัยในแบบสอบถามสวนที่ 1, 2 และสวนที่ 3 ที่ผานการรวมกลุม
สรางตัวแปรใหมแลวมาวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสเพื่อพยากรณความนาจะเปนของสมการ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกสถาบันสินเชื่อ อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห ปจจัยการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกสถาบันสินเชื่อ อิออน
ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัดของกลุมคนวัยทํางานภาคโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา เขต
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จากการสัมภาษณผูตอบแบบสอบถาม ที่ใชบริการของสถาบัน
สินเชื่อสวนบุคคลที่ไมใชสถาบันทางการเงิน (Non – bank) จํานวน 410 ตัวอยาง จากการสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปนดังนี้
1. ลักษณะทั่วไปของผูใชบริการสถาบันสินเชื่อสวนบุคคล
2. ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการสินเชื่อสวนบุคคล
3. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชสถาบันสินเชื่อสวนบุคคล
1. ลักษณะทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 สถานภาพจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ

เพศ

รวม

หญิง

ร้ อยละ

ชาย

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

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

จากตารางที่ 1 แสดงสถานภาพจําแนกตามเพศของกลุมตัวอยาง ปรากฏวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงที่แตงงานแลวจํานวน 137 คนหรือรอยละ 33.42 จากจํานวน
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาคือเพศหญิงที่มีสถานภาพโสด จํานวน 98 คน หรือรอยละ
23.9 และเพศชายที่แตงงานแลว จํานวน 88 คน หรือรอยละ 21.46 ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 อายุจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม
อายุ

เพศ

รวม

หญิง

ร้ อยละ

ชาย

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

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

จากตารางที่ 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
ตารางที่ 3 ประสบการณการทํางานจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม
ประสบการณ์ ทาํ งาน

จํานวน

ร้ อยละ

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

จากตารางที่ 3 แสดงประสบการณการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม แสดงใหเห็นวา
ผูตอบแบบสอบสวนใหญมีประสบการณการทํางานที่อยูในชวง 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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ตารางที่ 4 การศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม
ระดับการศึกษา

จํานวน

ร้ อยละ

ต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ 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

410

100

รวม

จากตารางที่ 4 แสดงการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม แสดงใหเห็นวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 161 คน หรือคิดเปนรอยละ
39.27 รองลงมา คือ ชั้นมัธยมศึกษาป 6 หรือ ปวช. จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 23.66 และระดับ
การศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.32 ตามลําดับ
ตารางที่ 5 รายไดของผูตอบแบบสอบถาม
รายได้

จํานวน

ร้ อยละ

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

จากตารางที่ 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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ตารางที่ 6 ตําแหนงงานจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม
ตําแหน่ งงาน

จํานวน

ร้ อยละ

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

จากตารางที่ 6 แสดงตําแหนงงานของผูตอบแบบสอบถาม แสดงใหเห็นวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ ทํางานในตําแหนงพนักงานฝายผลิต จํานวน 202 คน หรือคิดเปนรอยละ
49.26 รองลงมาคือ เจาหนาที่ปฏิบัติงานในออฟฟศ จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 15.86 และ
พนักงานควบคุมคุณภาพ จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 13.9 ตามลําดับ
2. ข้ อมูลเกีย่ วกับการใช้ สินเชื่อส่ วนบุคคล
ตารางที่ 7 บริษัทสินเชื่อที่กลุมตัวอยางใชบริการ
บริษัท

จํานวน

ร้ อยละ

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

จากตารางที่ 7 แสดงขอมูลเกี่ยวบริษัทสินเชื่อที่กลุมตัวอยางใชบริการ จากผลการวิจัย
แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางเลือกใชบริการบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัดเปน
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อันดับ 1 จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 38.5 รองลงมาคือ บริษัท อีซี่ 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
ตารางที่ 8 ประเภทของการใชสินเชื่อสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
ประเภทของการใช้ สินเชื่อ

จํานวน

ร้ อยละ

กดเงินสด

113

27.6

ผอนชําระคาสินคา

237

57.8

ชําระหนี้กูยืม

102

24.9

ใชจายภายในครอบครัว

67

16.3

อื่นๆ

14

3.4

จากตารางที่ 8 แสดงวัตถุประสงคของการใชสินเชื่อสวนบุคคลในกลุมตัวอยาง แสดง
ใหเห็นวาประเภทที่กลุมตัวอยางใชมากที่สุดคือ ผอนชําระคาสินคา จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ
57.8 รองลงมาคือ กดเงินสด จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 27.6 และ ชําระหนี้กูยืม จํานวน 102
คน คิดเปนรอยละ 24.9 ตามลําดับ
ตารางที่ 9 จํานวนวงเงินสินเชื่อสวนบุคคลที่กลุมตัวอยางไดรับ
วงเงินสิ นเชื่อ

จํานวน

ร้ อยละ

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

410

100

รวม

จากตารางที่ 9 แสดงจํานวนวงเงินสินเชื่อที่กลุมตัวอยางไดรับ แสดงใหเห็นวาวงเงิน
สินเชื่อที่กลุมตัวอยางไดรับมากที่สุดคืออยูในชวง 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
ตารางที่ 10 แหลงของขอมูลขาวสารที่กลุมตัวอยางไดรับ
แหล่งข้ อมูลข่ าวสารของบริษัททีไ่ ด้ รับ

จํานวน

ร้ อยละ

โฆษณาทางทีวี

94

22.9

โฆษณาทางวิทยุ

23

5.6

เพื่อนบาน

84

20.5

สมาชิกในครอบครัว

69

16.8

เพื่อนรวมงาน

247

60.2

อินเตอรเน็ต

29

7.1

อื่นๆ

10

2.4

จากตารางที่ 10 แสดงแหลงขอมูลขาวสารที่กลุมตัวอยางไดรับ จากผลการวิจัยแสดงให
เห็นวากลุมตัวอยางไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบริษัทมากที่สุดจากเพื่อนรวมงาน จํานวน 247 คน
คิดเปนรอยละ 60.2 รองลงมาคือ โฆษณาทางทีวี จํานวน 22.9 คน คิดเปนรอยละ 22.9 และเพื่อน
บานจํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 20.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 11 ชองทางการสมัครใชบริการสินเชื่อของกลุมตัวอยาง
ช่ องทางการสมัครใช้ บริการ

จํานวน

ร้ อยละ

สมัครที่บริษัทโดยตรง

242

59

สมัครผานตัวแทนบริการ

152

37.1

สมัครผานอินเตอรเน็ต

16

3.9

รวม

410

100

จากตารางที่ 11 แสดงขอมูลชองทางการสมัครใชบริการสินเชื่อของกลุมตัวอยาง จาก
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางสมัครใชบริการโดยตรงกับบริษัทมากที่สุด 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. ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกใช้ สถาบันสิ นเชื่อส่ วนบุคคล
จากแบบสอบถามในสวนที่ 3 ที่แสดงถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถาบันสินเชื่อสวน
บุคคล ผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหปจจัย เพื่อลดตัวแปรที่มีอยูใหมีจํานวนปจจัยที่นอยที่สุด โดยที่
แตละปจจัยนั้นจะไมมีความสัมพันธกัน ซึ่งมีผลการวิเคราะหดังตอไปนี้
ตารางที่ 12 ผลลัพธแสดงการทดสอบ KMO Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of Approx. Chi-Square
Sphericity
df
Sig.

.807
3099.080
276
.000

จากตารางที่ 12 เปนการดูความเหมาะสมของขอมูลที่จะใชวิเคราะหปจจัย แสดงใหเห็น
วาจอมูลมีคา KMO มีคาเทากับ .807 แสดงวาขอมูลชุดนี้มีความเหมาะสมมากกับการใชวิธีการ
วิเคราะหปจจัย ในการวิเคราะหปจจัย (วิยะดา ตันวัฒนากูล : 2548, 220 อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ
2551 : 81) แตพิจารณาคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรเดิม โดยดูที่คา Sig. ของการทดสอบ Barlett
จะพบวาตัวแปรเดิมมีความสัมพันธกันสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือมีคา Sig. เทากับ .000 (มีคา
นอยกวา .05) แสดงวาตัวแปรเดิมมีความสัมพันธกันมากเพียงพอที่จะนํามาวิเคราะหปจจัย
จากการใชโปรแกรม SPSS 11.5 for Windows ในการวิเคราะหปจจัยโดยการหมุนแกน
ปจจัยแบบ Varimax ซึ่งเปนวิธีที่ทําใหน้ําหนักปจจัยของตัวแปรเดิมมีคาสูงขึ้น ในจํานวนตัวแปรที่
นอยที่สุด ทั้งนี้เพราะวิธีนี้จะพิจารณาเฉพาะตัวแปรที่มีน้ําหนักปจจัยสูงเทานั้น (วิยะดา ตันวัฒนากูล
: 2548 , 220 อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ 2551 : 87) ซึ่งจะไดผลการวิเคราะห ดังนี้
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ตารางที่ 13 ผลลัพธแสดงเมทริกซองคประกอบที่หมุนแกนแบบ 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
เขาใจในขอมูลของบริษัท

.101

-.023

.115

.705

-.099

.160

-.015

.065

-.047

.228

.665

-.072

.089

-.164

สมาชิกในครอบครัว

-.041

.105

-.058

.643

.262

-.028

.223

ตองการการยอมรับจาก
เพื่อนรวมงาน

.042

.083

-.160

.631

.174

-.145

.159

ชื่อเสียงของบริษัท

.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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จากตารางที่ 13 จากการสรางตัวแปรใหมของกลุมโดยการวิเคราะหปจจัย สามารถ
รวมกลุมปจจัยไดทั้งหมด 7 กลุมจาก จํานวนปจจัยทั้งหมด 24 ขอ คือ
ปจจัยที่ 1 ปจจัยดานราคา ไดแก ไมมีคาธรรมเนียมในการใชบริการ อัตราดอกเบี้ยจาย
ต่ํา คาปรับในกรณีผิดนัดชําระต่ํา และคาสมัครในการใชบริการมีราคาถูก
ปจจัยที่ 2 ปจจัยดานการการสงเสริมการจัดจําหนาย ไดแก ไมตองมีผูค้ําประกันในการ
สมัครใชบริการ ไมมีหลักทรัพยค้ําประกันในการใชบริการ และ ไดรับเงินอยางรวดเร็ว
ปจจัยที่ 3 ปจจัยดานสถานที่ ไดแก ติดตอบริษัทไดงายและสะดวก บริษัทสินเชื่ออยู
ใกลบาน และไดรับเงินอยางสะดวก
ปจจัยที่ 4 ปจจัยดานจิตวิทยา ไดแก ประสบการณการใชบริการในอดีตของทานหรือ
ผูใชบริการ มีความเขาใจในขอมูลของบริษัท จํานวนสมาชิกในครอบครัว และตองการการยอมจาก
เพื่อนรวมงาน
ปจจัยที่ 5 ปจจัยดานผลิตภัณฑไดแก ชื่อเสียงของบริษัท บริษัทใหวงเงินสูง และมี
ระยะเวลาในการผอนชําระคืนนาน
ปจจัยที่ 6 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก สินคามีราคาสูงขึ้น รายไดไมพอกับรายจาย และการ
ซื้อสินคาเปนประจํา
ปจจัยที่ 7 ปจจัยดานความพึงพอใจ ไดแก มีสวนลดในการซื้อสินคา สามารถเลือกวัน
ชําระเงินไดเอง และภาพพจนที่ดีของบริษัท
หลังจากสรางตัวแปรใหมของกลุมปจจัยออกมาเปน 7 กลุมแลว นําทั้ง 7 ปจจัยไปรวม
ใชในการหาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทสินเชื่อสวนบุคคล โดยใชวิธีการวิเคราะห
ถดถอยโลจิสติกส ซึ่งขอมูลที่เก็บไดผานเงื่อนไขที่ใชในการวิเคราะห ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ (x) จะเปนขอมูลในระดับการวัดแบบกลุม (Nominal Scale) ที่เปนตัว
แปรแบบทวิ มีคา 2 คา (Dichotomous) คือ 0 กับ 1 หรือเปนตัวแปรอยูในสเกลแบบชวง (Interval
Scale) หรืออยูในสเกลแบบอัตราสวน (Ratio Scale) ก็สามารถนํามาวิเคราะหได ซึ่งขอมูลที่นํามา
วิเคราะหเปนขอมูลในการวัดระดับแบบกลุมและเปนขอมูลที่อยูในรูปแบบสเกลแบบชวง จึงผาน
เงื่อนไขดังกลาว
2. ตัวแปรอิสระแตละตัวตองไมมีความสัมพันธตอกัน โดยทําการทดสอบ
ความสัมพันธ เพื่อดูความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัว โดยพิจารณาจากคา sig. หากคา sig >
0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระนั้นไมมีความสัมพันธกัน สามารถนํามาวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส
ได
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จากการทดสอบความสัมพันธ
เพื่อดูความสัมพันธของตัวแปรอิสระ แตละตัว จะไดตัว
แปรอิสระที่ไมมีความสัมพันธกันดังตอไปนี้
- การใชสินเชื่อเพื่อผอนชําระคาสินคา (x1)
- ระยะเวลาในการผอนชําระสินเชื่อ (x2)
3 เดือน (x2-1)
6 เดือน (x2-2)
9 เดือน (x2-3)
12เดือน (x2-4)
24เดือน (x2-5)
- ปจจัยดานราคา (F1)
- ปจจัยดานการสงเสริมการจัดจําหนาย (F2)
- ปจจัยดานสถานที่ (F3)
- ปจจัยดานจิตวิทยา (F4)
- ปจจัยดานผลิตภัณฑ (F5)
- ปจจัยสวนบุคคล (F6)
- ปจจัยดานความพึงพอใจ (F7)
3. ตัวแปรตามจะเปนตัวแปรเชิงกลุมที่มีอยางนอย 2 กลุม ซึ่งในหัวขอนี้ก็คือ เลือก
บริษัทอิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด และไมเลือกบริษัทอิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)
จํากัด
4. ตองใชขนาดตัวอยาง n มากกวาหรือเทากับ 30p เมื่อ p คือตัวแปรอิสระ จากตัวแปร
อิสระที่ผานการทดสอบความสัมพันธแสดงใหเห็นวามีตัวแปรอิสระที่ผานเขาไปวิเคราะหการ
ถดถอยโลจิสติกส จํานวน 9 ปจจัย ซึ่งคํานวณหาขนาดตัวอยางจะได 270 ตัวอยาง แตผูวิจัยไดสุม
ตัวอยางทั้งหมด 410 ตัวอยาง ดังนั้นจึงผานขอกําหนดดังกลาว
เมื่อนําตัวแปรอิสระดังกลาวมาวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส จะไดผลการวิเคราะห
ดังนี้
ตารางที่ 14 ตาราง Model Summary
Step

Nagelkerke
R Square

1

.043

2

.057

3

.071
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ในตาราง Model Summary เปนการทดสอบความเหมาะสมของโมเดล ซึ่งเลือกใช Step
3 เนื่องจากมีคา R-Square ที่ไดสูงที่สุดคือเทากับ 0.071 หรือ 7.1% ของความผันแปร
ตารางที่ 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 ซึ่งเลือกใช Step 3 เนื่องจากผลที่ไดมีคามากที่สุดคือ คา Chi –
Square 2.724 และมีคา Sig. เทากับ .950 >.05 ซึ่งสรุปไดวา Model ที่กําหนด ปฏิเสธ H0 นั่นคือ
สมการมีความเหมาะสมสําหรับใชวิธีการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกส
ตารางที่ 16 Omnibus Test of Model Coefficients
Chi-square

df

Sig.

4.477

1

.034

Block

22.088

7

.002

Model

22.088

7

.002

Step 3 Step

ตาราง Omnibus Test of Model Coefficients step 3 แสดงสถิติทดสอบ Chi – Square
Model Chi – Square กําหนดสมมติฐานในการทดสอบ คือ
H0 คือ โอกาสที่การเลือกบริษัทสินเชื่อสวนบุคคล ไมขึ้นอยูกับตัวแปรที่กําหนดเปน 0
H1 คือ โอกาสที่การเลือกบริษัทสินเชื่อสวนบุคคล ขึ้นอยูกับตัวแปรที่กําหนดไมเปน 0
จากตาราง สถิติการทดสอบ Model Chi – Square เทากับ 22.088 และคา Sig. เทากับ
.002 ซึ่งมีคานอยกวา .05 นั่นคือ ยอมรับ H1 แสดงวา โอกาสที่การเลือกบริษัทสินเชื่อสวนบุคคล
ขึ้นอยูกับตัวแปรที่กําหนดอยางนอย 1 ตัว
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ตารางที่ 17 Variables in the Equation
Step 3(c)

FAC3_1

B
-.244

S.E.
.108

Wald
5.045

df
1

Sig.
.025

Exp(B)
.784

product

-.455

.216

4.419

1

.036

.635

12.114

5

.033

period
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 คาสัมประสิทธิ์ของตัว
แปรตางๆ ที่ประมาณไดและคาสถิติที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกส เพื่อพยากรณวามี
ปจจัยใดบางที่มีผลตอการเลือกบริษัทสินเชื่อสวนบุคคล ซึ่งจากการคํานวณดวยโปรแกรม SPSS
แสดงใหเห็นวาปจจัยที่มีผลตอการเลือกบริษัทสินเชื่อสวนบุคคล ประกอบดวย ปจจัยที่ 3 ปจจัยดาน
สถานที่ ระยะเวลาในการผอนชําระสินเชื่อ และการใชเงินจากสินเชื่อเพื่อผอนชําระคาสินคา
จากคาสัมประสิทธิ์ที่คํานวณไดสามารถเขียนเปนสมการถดถอยโลจิสติกส พยากรณ
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกสถาบันสินเชื่อสวนบุคคล ไดดังนี้
P(Y) =
Z

=

1
1 + e −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 การเลือกใชบริการบริษัทสินเชื่อสวนบุคคลทั้งที่
เปนอิออน และไมใชอิออน
2. (f3), (x1), (x2-1), (x2-2), (x2-3), (x2-4) และ (x2-5) เปนตัวแปรอิสระที่สงผลตอการ
เลือกใชบริการบริษัทสินเชื่อสวนบุคคล
3. -0.852 เปน คาคงที่
4. e เปนคาคงที่ มีคาประมาณ 2.718
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จากสมการขางตน เปนสมการที่ใชพยากรณปจจัย ซึ่งเปนผลมาจากวิธีการวิเคราะห
โลจิสติกส โดยในวิจัยเรื่องนี้ไมไดนําสมการนี้มาใช ดังนั้น ผูวิจัยจึงไมขอกลาวถึงสมการดังกลาว
ในบทคัดยอ
ตารางที่ 18 Classification Table
Predicted
Observed

Step 3

บริษัท

Overall Percentage

บริษัท
อิออน
ไมใชอิออน

อิออน
216

ไม่ ใช่ ออิ อน
36

Percentage
Correct
85.7

125

33

20.9
60.7

จากตาราง Classification Table เปนการพิจารณาความเชื่อถือไดของการพยากรณ จะ
พบวาขอมูลจริงที่กลุมตัวอยางเลือกบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด จํานวน 252 คน
แตเมื่อนําตัวแปรเขาสมการแลวจะสามารถพยากรณไดวาเปนบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทย
แลนด) จํากัด จํานวน 216 คน นั่นคือพยากรณถูก 85.7% และขอมูลที่กลุมตัวอยางเลือกไมใชบริษัท
อิออน จํานวน 158 คน แตเมื่อนําตัวแปรเขาสมการพบวากลุมตัวอยางที่ไมเลือกบริษัทอิออน
จํานวน 33 คน ซึ่งพยากรณถูก 20.9% ซึ่งรวมเฉลี่ยทั้งหมดแลวมีเปอรเซ็นตของการพยากรณถูกตอง
เทากับ 60.7%

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกสถาบันสินเชื่อ อิออน ธนสินทรัพย
(ไทยแลนด) จํากัด ของกลุมคนวัยทํางานภาคโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร โดยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
และใชเวลาในการ
ทําการศึกษาประมาณ 8 เดือน ในการศึกษาขอมูล ครอบคลุมดวยสาระดังนี้
1. วัตถุประสงคการวิจัย
2. ระเบียบวิธีการวิจัย
3. สรุปผลการวิจัย
4. อภิปรายผล
5. ขอเสนอแนะ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกสถาบันสินเชื่อ อิออน ธนสินทรัพย (ไทย
แลนด) จํากัด
1.2 ศึกษาสวนแบงตลาดของบริษัทที่สนใจในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
1.3 ศึกษาวัตถุประสงคการใชเงินสินเชื่อที่ไดรับ
2. ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยใชกลุมตัวอยางที่เปนกลุมคนวัยทํางานภาคโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญหนาโรงงานอุตสาหกรรม 7 โรงงาน
และมีกลุมตัวอยางจํานวน 410 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถาม และมีวิธีการวิเคราะหขอมูลดังนี้
2.1 การวิเคราะหรอยละของขอมูลทั่วไป
2.2 การวิเคราะหปจจัย
2.3 การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส
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3. สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกสถาบันสินเชื่อ อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)
จํากัด ของกลุมคนวัยทํางานภาคโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผลการ
วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนํามาสรุปผล ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
จากกลุมตัวอยางที่ไดทําการศึกษาที่มีทั้งหมด 410 คน พบวากลุมตัวอยางเปนเพศหญิง
ที่แตงงานแลวมากที่สุด รองลงมาคือ เพศหญิงที่มีสถานภาพโสด และเพศชายที่แตงงานแลว
ตามลําดับ โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยูในชวง 28 – 32 ป รองลงมาคือ 23 – 27 ป
และ 18 – 22 ป และมีประสบการณการทํางานมากที่สุดอยูในชวง 1 – 4 ป รองลงมาคือ 5 – 8 ป
และ 9 -12 ป และกลุมตัวอยางสวนมากมีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 รองลงมาคือชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ปวช. และระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ 3 ตามลําดับ ซึ่งผูตอบ
แบบสอบถามจะมีรายไดอยูในชวง 5,001 – 7,000 บาท มากที่สุด รองลงมาคือ 7,001 – 10,000 บาท
และ 10,001 – 15,000 บาท ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถามทํางานอยูในตําแหนงพนักงานฝาย
ผลิตจํานวนมากที่สุด รองลงมาคือเจาหนาที่ปฏิบัติงานในออฟฟศ และพนักงานควบคุมคุณภาพ
(QAC) ตามลําดับ
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการใชสินเชื่อสวนบุคคล
บริษัทที่มีสวนแบงตลาดในเขตอําเภอเมือง สมุทรสาครมากที่สุดคือ บริษัทอิออน
ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด รอยละ 38.5 รองลงมาคือบริษัท อีซี่ บาย จํากัด รอยละ 19, บริษัท
วัฒนาธนสินทรัพย จํากัด รอยละ 13.9, บริษัท จีอี แคปปตอล จํากัด รอยละ 13.7 บริษัท แคปปตอล
โอเค รอยละ 12.9 และบริษัทอื่นๆ รอยละ 2 โดยวัตถุประสงคการใชเงินสินเชื่อสวนบุคคลที่ไดรับ
คือ ผอนชําระคาสินคา รอยละ 57.8, กดเงินสด รอยละ 27.6, ชําระหนี้กูยืม รอยละ 24.9 ใชจายใน
ครอบครัว รอยละ 16.3 และอื่นๆ รอยละ 3.4 จํานวนวงเงินสินเชื่อที่กลุมตัวอยางไดรับอยูในชวง
8,001 – 12,000 บาท มากที่สุด รองลงมาคือ นอยกวา 8,000 บาท และ 12,001 – 15,000 บาท
ตามลําดับ โดยมีแหลงของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบริษัทที่กลุมตัวอยางไดรับมากที่สุดคือ เพื่อน
รวมงาน รองลงมาคือ โฆษณาทางทีวี และเพื่อนบานตามลําดับ ชองทางการสมัครใชบริการสินเชื่อ
ของกลุมตัวอยางที่ใชบริการมากที่สุด คือ สมัครดวยตนเองที่บริษัทโดยตรง รองลงมาคือ สมัครผาน
ทางตัวแทนบริการ และสมัครผานอินเตอรเน็ต
สวนที่ 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกสถาบันสินเชื่อสวนบุคคล
จากผลการวิจัยพบวา สามารถจัดกลุมปจจัยตามวิธีการวิเคราะหปจจัย ไดเปน 7 กลุม
ดังนี้
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(F1) ปจจัยดานราคา ไดแก ไมมีคาธรรมเนียมในการใชบริการ, อัตราดอกเบี้ยจายต่ํา,
คาปรับในกรณีผิดนัดชําระต่ํา และคาสมัครในการใชบริการมีราคาถูก
(F2) ปจจัยดานการการสงเสริมการจัดจําหนาย ไดแก ไมตองมีผูค้ําประกันในการ
สมัครใชบริการ, ไมมีหลักทรัพยค้ําประกันในการใชบริการ และ ไดรับเงินอยางรวดเร็ว
(F3) ปจจัยดานสถานที่ ไดแก ติดตอบริษัทไดงายและสะดวก, บริษัทสินเชื่ออยูใกลบาน
และไดรับเงินอยางสะดวก
(F4) ปจจัยดานจิตวิทยา ไดแก ประสบการณการใชบริการในอดีตของทานหรือ
ผูใชบริการ, มีความเขาใจในขอมูลของบริษัท, จํานวนสมาชิกในครอบครัว และตองการการยอม
จากเพื่อนรวมงาน
(F5) ปจจัยดานผลิตภัณฑไดแก ชื่อเสียงของบริษัท, บริษัทใหวงเงินสูง และมีระยะเวลา
ในการผอนชําระคืนนาน
(F6) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก สินคามีราคาสูงขึ้น, รายไดไมพอกับรายจาย และการซื้อ
สินคาเปนประจํา
(F7) ปจจัยดานความพึงพอใจ ไดแก มีสวนลดในการซื้อสินคา, สามารถเลือกวันชําระ
เงินไดเอง และภาพพจนที่ดีของบริษัท
เมื่อนําปจจัยขางตนรวมกับปจจัยทางดานประชากรศาสตร สามารถวิเคราะหสราง
สมการถดถอยโลจิสติกสพยากรณปจจัยที่มีผลตอการเลือกบริษัทอิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)
จํากัด ไดดังนี้
P(Y) =
Z

=

1
1 + e −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
โดยที่
P(Y) คือ ตัวแปรตาม หรือ โอกาสในการเลือกใชบริการบริษัทสินเชื่อสวนบุคคล
(x1) การใชสินเชื่อเพื่อผอนชําระคาสินคา
(x2) ระยะเวลาในการผอนชําระสินเชื่อ
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 จะพบวาปจจัยที่สงผลตอการเลือก
บริษัทอิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด ไดแก ปจจัยดานสถานที่ ซึ่งประกอบดวย ติดตอ
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บริษัทไดงายและสะดวก, บริษัทสินเชื่ออยูใกลบาน และสามารถรับเงินไดอยางสะดวก นอกจากนี้
ยังมีปจจัยดานการใชสินเชื่อเพื่อผอนชําระคาสินคา และระยะเวลาในการผอนชําระสินเชื่อ
4. อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยไดเลือกประเด็นที่นาสนใจมาวิจารณ ดังนี้
4.1 ปจจัยดานสถานที่ ไดแก สามารถติดตอบริษัทไดงายและสะดวก, บริษัทสินเชื่ออยู
ใกลบาน และสามารถรับเงินไดสะดวก จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปจจัยดังกลาวโดยเฉลี่ยในระดับ มาก – มากที่สุด และผลการวิเคราะห โลจิสติกส แสดงให
เห็นวาปจจัยดานสถานที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทสินเชื่อสวนบุคคลซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฎีสิ่งกระตุนทางการตลาดของ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป ที่กลาววา กลยุทธการตลาดในการจัด
จําหนายผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอระดับการเขาถึงผลิตภัณฑของผูบริโภค การวางสินคาที่แพรหลาย
ในที่นี้คือการมีสถานที่ตั้งของบริษัทที่แพรหลายและสามารถเขาถึงไดงายเปนการเพิ่มความสะดวก
ในการซื้อสินคาหรือบริการ ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ผูบริโภคมักนําไปพิจารณาประกอบการ สมัครใช
บริการ นอกจากนี้ประเภทของชองทางการจัดจําหนายสินคายังมีอิทธิพลตอภาพพจนของผลิตภัณฑ
ในสายตาผูบริโภคดวย เนื่องจากหากมีชองทางการจัดจําหนายมาก ติดตองายและสะดวก
4.2 ปจจัยดานการใชสินเชื่อเพื่อผอนชําระคาสินคา จากผลการวิจัยพบวาจุดประสงคที่
กลุมตัวอยางใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลมากที่สุด คือ การใชวงเงินที่ไดรับจากสินเชื่อเพื่อผอน
ชําระคาสินคา ซึ่งมีสัดสวนของผูใชสินเชื่อ 237 คนหรือรอยละ 57.8 และผลจากการวิเคราะห
โลจิสติกส แสดงใหเห็นวาจุดประสงคของการใชสินเชื่อเพื่อผอนชําระคาสินคาเปนปจจัยที่สงผล
ตอการเลือกบริษัทสินอิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) ซึ่งจะสอดคลองกับแนวคิดความรูสึกนึกคิด
ของผูบริโภค ของวิทวัส รุงเรืองผล ในเรื่องของสถานภาพทางเศรษฐกิจที่จะทําใหผูบริโภคหันมา
ซื้อสินคาแบบผอนชําระมากยิ่งขึ้น และจากผลการวิจัยไดสอดคลองกับ งานวิจัยของหนังสือพิมพ
บิสิเนสไทย ที่สํารวจเรื่องการเลือกใชบัตรเครดิต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่พบวา
เหตุผลที่ผูบริโภคเลือกใชเพราะความคลองตัวทางการเงินเปนหลัก และไมตองกังวลวาเงินสดจะไม
พอจายคาสินคาและบริการ
4.3 ระยะเวลาในการผอนชําระสินเชื่อ จากผลการวิเคราะหโลจิสติกส แสดงใหเห็นวา
เปนปจจัยที่กลุมตัวอยางนํามาใชพิจารณาในการเลือกบริษัทอิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด
ซึ่งจะสอดคลองกับงานวิจัยของ ชวลิต ประวะภูโต ที่ไดวิจัยในหัวขอ ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช
สถาบันสินเชื่อที่อยูอาศัย พบวา ระยะเวลาของชําระหนี้เปนอีกปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
สินเชื่อของประชาชน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด ที่กลาววา
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ระยะเวลาผอนชําระของสินเชื่อ เปนอีก 1 ปจจัย ที่กลุมลูกคานํามาเปนประเด็นพิจารณาในการใช
บริการสินเชื่อ
5. ข้ อเสนอแนะ
5.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
5.1.1 จากการศึกษาพบวาผูที่สมัครใชบริการบริษัท อิออน สินทรัพย (ไทยแลนด)
จํากัด ใหความสนใจสมัครใชบริการเพื่อการผอนชําระคาสินคามากที่สุด โดยคํานึงถึงระยะเวลาใน
การผอนชําระสินเชื่อและปจจัยดานสถานที่ แตเมื่อลูกคาสมัครใชบริการแลว ปรากฏวาพนักงานที่
ใหบริการของบริษัท ใชวาจาที่ไมสุภาพ ในการโทรมาทวงเงินสินเชื่อ บางรายโดนขมขู และบาง
รายพนักงานของบริษัทโทรไปทวงเงินที่บริษัทที่ลูกคาทํางานอยู ทําใหลูกคาเกิดความเดือดรอน
ดังนั้นกลุมลูกคาจึงควร นําปจจัยดานตางๆ ทั้งหมด ไมวาจะเปนปจจัยดานราคา ดานการสงเสริม
การจัดจําหนาย ดานจิตวิทยา ดานผลิตภัณฑ ปจจัยสวนบุคคล และดานความพึงพอใจ มาใช
ประกอบการตัดสินใจเลือกใชสถาบัน และไมควรเลือกบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)
จํากัด เพราะแคสามารถตอบสนองความตองการไดเทานั้น แตควรพิจารณาถึงผลกระทบที่ตามมา
ภายหลังจากการสมัครใชบริการ นอกจากนี้แหลงของขอมูลเกี่ยวกับบริษัท ก็ควรจะนํามาจาก
หลายๆ แหลง และเปนแหลงขอมูลที่เชื่อถือได
5.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
5.2.1 ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลมีเพียงแบบสอบถามอยาง
เดียว ซึ่งขอมูลที่ไดอาจจะยังไมครอบคลุม ดังนั้นในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรมีการเก็บขอมูลดวย
วิธีอื่นรวมได อาทิเชน การสัมภาษณ เปนตน เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น
5.2.2 ควรมีการเพิ่มตัวแปรที่เปนปจจัยใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อใหผลการวิจัย
ที่ไดมีความเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.2.3 การเก็บขอมูลครั้งนี้เปนการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ จึงทําใหขอมูลสวนใหญ
จะเปนเพศหญิง และทํางานอยูในตําแหนง พนักงานฝายผลิตมากเกินไป ดังนั้นผูวิจัยเห็นวาในการ
แจกแบบสอบถามครั้งตอไป ควรมีการมีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปนเพื่อจะไดเปน
ตัวอยางที่ดีของประชากร และหาสัดสวนของกลุมตัวอยางใหมีความเหมาะสม ทั้งในเรื่องของพื้นที่
เพศ อายุ และตําแหนงการทํางาน เพื่อใหขอมูลที่ไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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แบบสอบถามปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกสถาบันสิ นเชื่อ อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์ ) จํากัด
ของกลุ่มคนวัยภาคโรงงานอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์
แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของวิชาสัมมนาทางธุรกิจ ในหัวขอ ปจจัยที่สงผลตอ
การเลือกใชสถาบันสินเชื่อ อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด
ของกลุมคนวัยทํางานภาค
โรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษาเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้แบงเปน
3 สวนดังนี้
สวนที่
1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่
2 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการใชสินเชื่อสวนบุคคล
สวนที่
3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชสถาบันสินเชื่อสวนบุคคล
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ
กรุณาตอบแบบสอบถามชุดนี้ใหครบทุกขอและตอบตามความคิดเห็น หรือประสบการณ
ที่เปนจริงที่สุด
ขอมูลที่ทานตอบแบบสอบถามในครั้งนี้จะไมมีผลกระทบตอตัวทานหรือองคกรแต
ประการใดซึ่งขอมูล ที่ไดจากการตอบแบบสอบถามจะไดรับการเก็บรักษาไวเปนความลับและจะ
นําผลมาใชสําหรับ การวิจัย ครั้งนี้เทานั้น
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แบบสอบถามปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกสถาบันสิ นเชื่อ อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์ ) จํากัด
ของกลุ่มคนวัยภาคโรงงานอุตสาหกรรม
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของวิชาสัมมนาทางธุรกิจ ขอมูลที่ทานตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี้จะไมมีผลกระทบตอตัวทานหรือองคกรแตประการใดซึ่งขอมูลที่ไดจากการ
ตอบแบบสอบถามจะไดรับการเก็บรักษาไวเปนความลับและจะนําผลมาใชสําหรับ การวิจัย ครั้งนี้
เทานั้น
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ใน [ ] หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพที่ตรงกับความเปนจริง
ส่ วนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2.
3.

4.
5.

6.

7.

[ ] 1.หญิง
อายุ ............... ป
สถานภาพ
[ ] 1.โสด
[ ] 3. หยาราง
ประสบการณในการทํางาน.............. ป
ระดับการศึกษา
[ ] 1. ต่ํากวา ม.3
[ ] 3. ม.6 หรือเทียบเทา ปวช.
[ ] 5. ปริญญาตรี
รายไดตอเดือน
[ ] 1. ไมเกิน 5,000
[ ] 3. 7,001 – 10,000
[ ] 5. มากกวา 15,000
ตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมาย
[ ] 1. พนักงานฝายผลิต
[ ] 3. หัวหนางาน (Supervisor)
[ ] 5. หัวหนาแผนก

[ ] 2.ชาย

[ ] 2. แตงงานแลว

[ ] 2. ม.3
[ ] 4. ปวส.
[ ] 6. ปริญญาตรีขึ้นไป
[ ] 2. 5,001 - 7,000
[ ] 4. 10,001 – 15,000

[ ] 2. เจาหนาที่ปฏิบัติงานในออฟฟศ
[ ] 4. พนักงานควบคุมคุณภาพ (QAC)
[ ] 6. อื่นๆ ระบุ_________________
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ส่ วนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการใชสินเชื่อสวนบุคคล
8.

9.

10.

11.

12.

13.

บริษัทสินเชื่อสวนบุคคลที่คุณเลือกใชบริการ (ตอบไดเพียง 1 ขอ)
[ ] 1. อิออน ธนสินทรัพย
[ ] 2. วัฒนาธนสินทรัพย
[ ] 3. จีอี แคปปตอล
[ ] 4. แคปปตอล โอเค
[ ] 5. อีซี่ บาย
[ ] 6. อื่นๆ ระบุ_________________
ประเภทของการใชสินเชื่อสวนบุคคลของทานคือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
[ ] 1. กดเงินสด
[ ] 2. ผอนชําระคาสินคา
[ ] 3. ชําระหนี้เงินกูยืม
[ ] 4. ใชจายภายในครอบครัว
[ ] 5. อื่นๆ ระบุ__________________
วงเงินสินเชื่อสวนบุคคลที่ทานไดรับคือ
[ ] 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
ระยะเวลาในการผอนชําระสินเชื่อ
[ ] 1. 3 เดือน
[ ] 2. 6 เดือน
[ ] 3. 9 เดือน
[ ] 4. 12 เดือน
[ ] 5. 24 เดือน
[ ] 6. มากกวา 24 เดือน
ทานไดรับขอมูลเกี่ยวกับบริษัทสินเชื่อจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
[ ] 1. โฆษณาทางทีวี
[ ] 2. โฆษณาทางวิทยุ
[ ] 3. เพื่อนบาน
[ ] 4. สมาชิกในครอบครัว
[ ] 5. เพื่อนรวมงาน
[ ] 6. อินเตอรเน็ต
[ ] 7. อื่นๆ ระบุ___________________
ทานสมัครใชบริการสินเชื่อผานชองทางใด
[ ] 1. สมัครที่บริษัทโดยตรง
[ ] 2. สมัครผานทางตัวแทนบริการ
[ ] 3. สมัครผานทางอินเตอรเน็ต
[ ] 4. อื่นๆ____________________
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ส่ วนที่ 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชสถาบันสินเชื่อสวนบุคคล
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย √ ในชองที่สอดคลองกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด

ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกใช้ บริการ
14. ทานเลือกบริษัทสินเชื่อเพราะความมีชื่อเสียง
15. ทานเลือกบริษัทนี้เพราะใหวงเงินสูง
16. ทานเลือกบริษัทนี้เพราะมีระยะเวลาผอนชําระคืนนาน
17. ทานเลือกบริษัทนี้เพราะไดรับเงินอยางรวดเร็ว
18. ทานเลือกบริษัทนี้เพราะหลักฐานในการสมัครไมยุงยาก
19. ทานเลือกบริษัทนี้เพราะไมตองมีผูค้ําประกัน
20. ทานเลือกบริษัทนี้เพราะไมตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน
21. ทานเลือกบริษัทนี้เพราะมีคาสมัครถูก
22. ทานเลือกบริษัทนี้เพราะมีอัตราดอกเบี้ยจายต่ํา
23. ทานเลือกบริษัทนี้เพราะไมมีคาธรรมเนียมในการใช
บริการ
24. ทานเลือกบริษัทนี้เพราะมีคาปรับในกรณีผิดนัดชําระต่ํา
25. บริษัทที่ทานเลือกอยูใกลบาน
26. บริษัทที่ทานเลือกสามารถติดตอไดงาย
27. ทานเลือกบริษัทนี้เพราะรับเงินไดสะดวก
28. ทานเลือกบริษัทนี้เพราะมีสวนลดในการซื้อสินคา
29. ทานเลือกบริษัทนี้เพราะสามารถเลือกวันชําระเงินคืนได
30. ทานเลือกใชบริการเพราะรายไดไมพอกับรายจาย
31. ทานเลือกใชบริการเพราะสินคามีราคาสูงขึ้น
32. การซื้อสินคาเปนประจําของทานทําใหทานเลือกใช
บริษัทสินเชื่อ

เห็น
ดวย
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
เห็น
ไมเห็น
ไม ไมเห็น
ดวย
ดวย
แนใจ
ดวย
มาก
ที่สดุ
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกใช้ บริการ

เห็น
ดวย
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
เห็น
ไมเห็น
ไม ไมเห็น
ดวย
ดวย
แนใจ
ดวย
มาก
ที่สดุ

33. ทานคิดวาจํานวนสมาชิกในครอบครัวของทานมีผลตอ
การเลือกบริษัทสินเชื่อ
34. ทานเลือกบริษัทนี้เพราะตองการไดรับการยอมรับจาก
เพื่อนรวมงาน
35. ทานเลือกบริษัทนี้เพราะมีความเขาใจในขอมูลของบริษัท
เปนอยางดี
36. ประสบการณในการใชบริการในอดีตของทานหรือเพื่อน
รวมงาน สงผลตอการเลือกบริษัท
37. ทานเลือกบริษัทนี้เพราะบริษัทมีภาพพจนที่ดี
ส่ วนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ผู้ทาํ วิจัยขอขอบคุณทีใ่ ห้ ความกรุ ณาตอบแบบสอบถาม
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