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บทที่ 4  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาเรื่องการแบ่งส่วนตลาดผู้สูงอายุในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ จํานวน 400 คน โดยผู้วิจัย
ได้แบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้เชิงสํารวจรูปแบบการดําเนนิชีวิต 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้เชิงสํารวจรูปแบบการบริหารการเงินส่วน

บุคคล 
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้เชิงสํารวจรูปแบบการแบ่งส่วนตลาดของ

รูปแบบการดํารงชีวิตทางด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล 
ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ตารางที่ 4.1  จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามข้อมูลทัว่ไป 

ลําดับ รายการ จํานวน(n=400) ร้อยละ 

1. เพศ   

 ชาย 132 33.00 

 หญิง 268 67.00 

2. อายุ   

 60-70 ปี 260 65.00 

 71-80 ปี 109 27.25 

 80 ปีข้ึนไป 31 7.75 

3. ตําบลที่พักอาศัย   

 บางพลีใหญ่ 76 19.00 

 บางแก้ว 72 18.00 

 บางปลา 68 17.00 

 บางโฉลง 60 15.00 

 ราชาเทวะ 60 15.00 

 หนองปรือ 64 16.00 
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ตารางที่ 4.1  จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามข้อมูลทัว่ไป(ตอ่) 
ลําดับ รายการ จํานวน(n=400) ร้อยละ 

4. การศึกษาสูงสุด   

 ไม่ได้เรียน/ประถมศึกษา 228 57.00 

 มัธยมศึกษา 112 28.00 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 25 6.25 

 ปริญญาตรีขึ้นไป 35 8.75 

5.อาชีพหลักในปัจจุบัน   

 ธุรกิจส่วนตัว 61 15.25 

 เกษตรกร 52 13.00 

 ข้าราชการบํานาญ 37 9.25 

 ลูกจ้างในหน่วยงาน 7 1.75 

 ดูแลบุตรหลาน/งานบ้าน 121 30.25 

 ว่างงาน 122 30.50 

6. อาชีพเสริม   

 ไม่ม ี 355 88.75 

 ขายของ 19 4.75 

 ทําขนม 4 1.00 

 ขายของชํา 2 .50 

 อาสาสมัคร 3 .75 

 รับจ้างทั่วไป 5 1.25 

 ทําดอกไม้จันทน ์ 1 .25 

 ทํางานบ้าน 1 .25 

 รับสกรีนเสื้อ กระเป๋าผ้า 1 .25 

 เป็นครูสอนพิเศษ 1 .25 

 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 .25 

 เล้ียงปลา 1 .25 

 ทําผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 1 .25 

 งานจักรสาน 1 .25 

 ทํางานตามกลุ่มสตรี 2 .50 

 นวดแผนโบราณ 1 .25 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

39 
 

ตารางที่ 4.1  จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามข้อมูลทัว่ไป(ตอ่) 
ลําดับ รายการ จํานวน(n=400) ร้อยละ 

7. แหล่งรายได้หลักในปัจจุบัน   

 บุตร/ญาติพี่น้อง 167 41.75 

 การทํางานของตนเอง 81 20.25 

 เงินสวัสดิการจากรัฐบาล/เอกชน 117 29.25 

 ไม่ม ี 35 8.75 

8.รายได้หลักในปัจจุบัน   

 ไม่เกิน 2,000 บาท 119 29.25 

 2,001-5,000 บาท 82 20.50 

 5,001-10,000 บาท 61 15.25 

 10,001-30,000 บาท 51 12.75 

 มากกว่า 30,000 บาท 16 4.00 

 ไม่มีรายได ้ 71 17.75 

9.สถานภาพ   

 โสด 50 12.50 

 สมรส 250 62.50 

 หม้าย/หย่า 100 25.00 

10.การพักอาศัย   

 อยู่คนเดียว 22 5.50 

 อยู่กับครอบครัว/ญาต ิ 370 92.50 

 อยู่กับเพื่อน 8 2.00 

11.หนี้สินที่ต้องชําระในเต่ละเดือน   

 ไม่เกิน 5,000 บาท 75 18.75 

 5,001 -10,000 บาท 37 9.25 

 10,001-15,000 บาท 9 2.25 

 15,001-20,000 บาท 6 1.50 

 20,001-25,000 บาท 2 .50 

 มากกว่า 25,000 บาท 3 .75 

 ไม่มหีนี้สิน 268 67.00 
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ตารางที่ 4.1  จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามข้อมูลทัว่ไป(ตอ่) 
ลําดับ รายการ จํานวน(n=400) ร้อยละ 

12.การออมเงินเฉล่ียในแต่ละเดือน   

 ไม่เกิน5,000 บาท 109 27.25 

 5.001-10,000 บาท 25 6.25 

 มากกว่า 10,000 บาท 15 3.75 

 ไม่ออมเงิน 251 62.75 

 
จากตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า 
1. ด้านเพศ ผู้วิจัยได้จําแนกเพศของผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เพศชาย และเพศ

หญิง จํานวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ  
67.00 ส่วนเพศชาย จํานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 

2. ด้านอายุ ผู้วิจัยได้จําแนกอายุของผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น 3 กลุ่ม คือ อายุ 60-70 ปี 
70-80 ปี และ 81 ปีขึ้นไป จํานวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 60-70 ปี จํานวน 
260  คน คิดเป็นร้อยละ  65.00 รองลงมาอายุ 71-80 ปี จํานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 และน้อย
ท่ีสุดอายุ 81 ปีขึ้นไป จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25  

3. ด้านตําบลท่ีพักอาศัย ผู้วิจัยได้จําแนกตําบลที่พักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น 6 
กลุ่ม คือ บางพลีใหญ่ บางแก้ว บางปลา บางโฉลง ราชาเทวะ หนองปรือ จํานวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่ตําบลบางพลีใหญ่จํานวน 76 คนคิดเป็นร้อยละ 19.00 รองลงมาอาศัย
อยู่ที่ตําบลบางแก้วไป จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 ตําบลบางปลาจํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.00 ตําบลหนองปรือจํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00และน้อยที่สุดเท่ากันอาศัยอยู่ที่ตําบลบาง   
โฉลงและราชาเทวะ จํานวนตําบลละ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00  

4. ด้านการศึกษาสูงสุด ผู้วิจัยได้จําแนกระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น 
4 กลุ่ม คือไม่ได้เรียน/ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 400 
คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดคือ ไม่ได้เรียน/ประถมศึกษาจํานวน 228 คนคิด
เป็นร้อยละ 57.00 รองลงมาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจํานวน 112 คนคิดเป็นร้อยละ 28 ระดับปริญญา
ตรีขึ้นไปจํานวน 35 คนคิดเป็นร้อยละ 8.75 และน้อยที่สุดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจํานวน 
25 คนคิดเป็นร้อยละ 6.25 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

41 
 

5. ด้านอาชีพหลักในปัจจุบัน ผู้วิจัยได้จําแนกอาชีพหลักในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม
ออกเป็น 6 กลุ่ม คือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว เกษตรกร ข้าราชการบํานาญ ลูกจ้างในหน่วยงาน ดูแลบุตร
หลาน/งานบ้าน ว่างงานจํานวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพหลักในปัจจุบันคือ
ว่างงานจํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50  รองลงมาดูแลบุตรหลาน/งานบ้านจํานวน 121 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.25  ธุรกิจส่วนตัวจํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25  เกษตรกรจํานวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ13.00  ข้าราชการบํานาญจํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25  และน้อยที่สุดอาชีพลูกจ้างใน
หน่วยงานจํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 

6. ด้านอาชีพเสริมผู้วิจัยได้จําแนกอาชีพเสริมของผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น 17 กลุ่ม คือไม่มี
อาชีพเสริม  ขายของ ทําขนม ขายของชํา อ.ส.ม. รับจ้างทั่วไป ทําดอกไม้จันทน์ ทํางานบ้าน รับสกรีน
เสื้อ/กระเป๋าผ้า เป็นครูสอนพิเศษ อ.พ.ป.ร. เลี้ยงปลา ทําผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ งานจักรสาน ทํางานตาม
กลุ่มสตรี นวดแผนโบราณ ตัดเย็บเสื้อผ้า  จํานวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่มี
อาชีพเสริมจํานวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 88.75  รองลงมาคือขายของจํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.75  รับจ้างทั่วไปจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25  ทําขนมจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00  อสม.
จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75  ขายของชําและทํางานตามกลุ่มสตรี เท่ากัน จํานวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.50 และน้อยท่ีสุดคือ ทําดอกไม้จันทน์  ทํางานบ้าน รับสกรีนเสื้อ/กระเป๋าผ้า เป็นครูสอนพิเศษ
อ.พ.ป.ร.  เลี้ยงปลา ทําผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ งานจักรสาน นวดแผนโบราณ เท่ากัน จํานวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.25 

7. ด้านแหล่งรายได้ในปัจจุบัน ผู้วิจัยได้จําแนกออกเป็น 4 กลุ่ม คือ บุตร/ญาติพี่น้อง การ
ทํางานของตนเอง เงินสวัสดิการจากรัฐบาล/เอกชน  ไม่มีแหล่งรายได้  จํานวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีแหล่งรายได้จากบุตร/ญาติพี่น้องจํานวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75  
รองลงมาคือ เงินสวัสดิการจากรัฐบาล/เอกชน จํานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25  การทํางานของ
ตนเอง จํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25  และน้อยท่ีสุดคือไม่มีแหล่งรายได้ จํานวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.75 

8. ด้านรายได้หลักในปัจจุบัน ผู้วิจัยได้จําแนกออกเป็น 6 กลุ่ม คือ ไม่เกิน 2,000 บาท 2,001-
5,000 บาท5,001-10,000 บาท 10,001-30,000 บาท มากกว่า 30,000 บาท ไม่มีรายได้ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่รายได้ ม่เกิน 2,000 บาทจํานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 รองลงมาคือ
รายได้2,001-5,000 บาท จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50  ไม่มีรายได้ จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อย
ละ  17.75    รายได้ 5,001-10,000 บาท จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25  รายได้ 10,001-30,000 
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บาท จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75  และน้อยที่สุดคือรายได้ มากกว่า 30,000บาท จํานวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4 

9. ด้านสถานภาพสมรส ผู้วิจัยได้จําแนกสถานภาพสมรส ของผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ โสด สมรส และหม้าย/หย่า จํานวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส จํานวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ  65.50 รองลงมาสถานภาพหม้าย /หย่าร้างจํานวน 100 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.00 และน้อยท่ีสุดสถานภาพโสด  จํานวน 50คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 

10. ด้านการพักอาศัย ผู้วิจัยได้จําแนกการพักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามกับผู้รับบริการ
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ อยู่คนเดียว อยู่กับครอบครัว/ญาติ อยู่กับเพื่อนตนเอง จํานวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ พักอาศัย จํานวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50 รองลงคือ อยู่คนเดียว จํานวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 5. และน้อยที่สุดคืออยู่กับเพ่ือนจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 

11. ด้านหนี้สินที่ต้องชําระในแต่ละเดือน ผู้วิจัยได้จําแนกหนี้สินที่ต้องชําระในแต่ละเดือน 
ออกเป็น 7 กลุ่ม คือ หนี้สินไม่เกิน 5,000 บาท  หนี้สิน5,001 -10,000 บาท หนี้สิน10,001-15,000 บาท
หนี้สิน 15,001-20,000 บาท หนี้สิน 20,001-25,000 บาท หนี้สินมากกว่า 25,000 บาท ไม่มีหนี้สิน
จํานวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  ไม่มีหนี้สินจํานวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00
หนี้สินไม่เกิน 5,000 บาท จํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 หนี้สิน 5,001 -10,000 บาท จํานวน 37 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.25  หนี้สิน 10,001-15,000 บาท  จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 หนี้สิน 
15,001-20,000 บาท จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 หนี้สินมากกว่า 25,000 บาท จํานวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.75 และน้อยที่สุดคือ  หนี้สิน20,001-25,000 บาท จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50      

12. ด้านการออมเงินโดยเฉลี่ยในแต่ละเดือนผู้วิจัยได้จําแนกการออมเงินโดยเฉลี่ยในแต่ละ
เดือน ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ออมเงินไม่เกิน5,000 บาท ออมเงิน5.001-10,000 บาทออมเงินมากกว่า 
10,000 บาท ไม่ออมเงิน จํานวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ออมเงินจํานวน 251 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.75 รองลงมาออมเงินไม่เกิน 5,000 บาท จํานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 ออม
เงิน 5.001-10,000 บาท จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 และน้อยที่สุดคือออมเงินมากกว่า 10,000 
บาท จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 
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สว่นที ่2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชีเ้ชิงสาํรวจรูปแบบการดําเนินชวีติ 
 

การศึกษารูปแบบการดํารงชีวิต สามารถอธิบายได้จาก กิจกรรม(Activities) ความสนใจ
(Interests) และความคิดเห็น(Opinions) (AIOs) ผู้วิจัยจึงดําเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัด
ด้านกิจกรรม(Activities) ด้านความสนใจ(Interests) และด้านความคิดเห็น(Opinions) ในแต่ละด้าน แล้ว
นํามาตัวประกอบในแต่ละด้านมาวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดรูปแบบการดําเนินชีวิต ได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชีด้้านกิจกรรม(Activities) 
การวิจัยในครั้งนี้ได้กําหนดข้อคําถามเกี่ยวกับการปฎิบัติกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง

จํานวน 34 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนการจัดสรรเวลาสําหรับระดับการปฎิบัติกิจกรรม คือ ปฎิบัติมาก
ท่ีสุด = 5 ปฎิบัติมาก = 4 ปฏิบัติปานกลาง = 3 ปฎิบัติน้อย = 2 ไม่ปฎิบัติ = 1 และใช้เกณฑ์แปล
ความหมายดังนี้(เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์, ม.ป.ป.) 
  ค่าเฉลี่ย  ความหมาย 
 1.00 – 1.49        ปฎิบัติน้อยทีสุ่ด 
 1.50 – 2.49        ปฎิบัติน้อย 
 2.50 – 3.49        ปฎิบัติปานกลาง 
 3.50 – 4.49        ปฎิบัติมาก 
 4.50 – 5.00        ปฎิบัติมากท่ีสุด 

 
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านกิจกรรม 

ข้อ กจิกรรม  SD 
ลําดับ 
ที่ 

ระดับการปฏิบตั ิ

1 ทํางานที่เป็นอาชีพหลักในปัจุบัน 2.19 1.14 22 น้อย 

2 ทํางานที่เป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้พิเศษ 1.92 0.96 31 น้อย 

3 ทํางานบ้าน 2.93 1.15 4 ปานกลาง 

4 ปลูก/ดูแลต้นไม/้เล้ียงสัตว์ 2.72 0.98 9 ปานกลาง 

5 ประดิษฐ์ส่ิงของ/วาดภาพ/ตัดเย็บผ้า/งานฝีมือ 2.06 0.97 28 น้อย 

6 อ่านหนังสือ/ค้นข้อมูลข่าวสาร 2.68 0.99 11 ปานกลาง 

7 ออกกําลังกาย 2.67 0.93 12 ปานกลาง 

8 เล่นกีฬาในร่ม/เล่นเกมส์ 1.95 0.96 30 น้อย 

9 เล่นกีฬากลางแจ้ง 1.95 1.02 29 น้อย 
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ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านกิจกรรม(ตอ่) 

ข้อ กจิกรรม  SD 
ลําดับ 
ที่ 

ระดับการปฏิบตั ิ

10 รับประทานอาหารนอกบ้าน 2.24 0.87 19 น้อย 

11 เดินเล่นในห้างสรรพสินค้า/แหล่งช้อบปิ้ง 2.09 0.92 26 น้อย 

12 ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 2.21 0.92 21 น้อย 

13 ร่วมงานสาธารณกุศล 2.57 0.96 14 ปานกลาง 

14 ท่องเที่ยวธรรมชาติ 2.39 0.98 18 น้อย 

15 นอนหลับพักผ่อน 3.26 0.99 2 ปานกลาง 

16 ปฏิบัติธรรม 2.89 0.97 6 ปานกลาง 

17 ฟังวิทยุ/ดูรายการทางโทรทัศน์ 3.10 0.98 3 ปานกลาง 

18 เที่ยวสถานบันเทิงยามคํ่าคืน 1.55 0.90 34 น้อย 

19 คุยกับคนรัก/เพื่อน/ผู้คน 2.85 0.96 7 ปานกลาง 

20 เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมกีฬา 2.12 0.99 25 น้อย 

21 เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมทางศาสนา 2.70 1.01 10 ปานกลาง 

22 เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมของอาชีพ 2.41 0.99 17 น้อย 

23 เข้าร่วมกิจกรรมทางการกุศล 2.65 1.00 13 ปานกลาง 

24 เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมทางการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 2.42 1.03 16 น้อย 

25 เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมส่ิงแวดล้อมและพิทักษ์ธรรมชาต ิ 2.17 0.90 24 น้อย 

26 เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีกับชุมชน 2.73 0.93 8 ปานกลาง 

27 เข้าชมงานนิทรรศการ 2.19 1.01 22 น้อย 

28 ทําบุญ/ตักบาตร 3.28 0.98 1 ปานกลาง 

29 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ 2.56 0.98 15 ปานกลาง 

30 เลือกซื้อเครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับ 2.21 0.96 20 น้อย 

31 เลือกซื้อเครื่องแต่งบ้าน 2.07 0.92 27 น้อย 

32 เลือกซื้อเครื่องแต่งรถ 1.73 0.93 33 น้อย 

33 เลือกซื้อเครื่องเสียง/โทรทัศน์ 1.86 0.92 32 น้อย 

34 เลือกซื้ออาหาร 2.93 1.01 5 ปานกลาง 

รวม 2.42 0.54 3 น้อย 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมภาพรวมอยู่ในระดับน้อย

(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .0.54) เมื่อแยกตามรายข้อพบว่ากิจกรรมที่ผู้ตอบ
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แบบสอบถามมีการปฏิบัติปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางคือ ทําบุญ/ตักบาตร(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.28 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.98) นอนหลับพักผ่อน(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.26 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.99) ฟังวิทยุ/ดูรายการทางโทรทัศน์(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.98) ทํางาน
บ้าน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.15) เลือกซื้ออาหาร(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.93 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.01) ปฏิบัติธรรม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.89 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.97) คุยกับคนรัก/เพื่อน/ผู้คน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96) เข้าร่วม
กิจกรรมตามประเพณีกับชุมชน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93) ปลูก/ดูแล
ต้นไม้/เลี้ยงสัตว์(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.72 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.98) เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมทาง
ศาสนา(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.01) อ่านหนังสือ/ค้นข้อมูลข่าวสาร
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.68 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99) ออกกําลังกาย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.67 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93) เข้าร่วมกิจกรรมทางการกุศล(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.65 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.00) ร่วมงานสาธารณกุศล(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96) 
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.98)  ตามลําดับ 

กิจกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยคือ เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมทางการ
ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.03) เข้าร่วมกิจกรรมใน
งานอาชีพ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99) ท่องเที่ยวธรรมชาติ(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  
2.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.98) รับประทานอาหารนอกบ้าน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.24 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87) เลือกซื้อเครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.21 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96) ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.21 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.92) ทํางานที่เป็นอาชีพหลักในปัจจุบัน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.19 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.14) เข้าชมงานนิทรรศการ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.01) เข้าร่วมกิจกรรม
ในชมรมสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์ธรรมชาติ(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90) เข้า
ร่วมกิจกรรมในชมรมกีฬา(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99) เดินเล่นใน
ห้างสรรพสินค้า/แหล่งช้อบปิ้ง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92) เลือกซื้อเครื่อง
แต่งบ้าน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.07 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92) ประดิษฐ์สิ่งของ/วาดภาพ/ตัดเย็บ
ผ้า/งานฝีมือ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.06 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.97) เล่นกีฬากลางแจ้ง(ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ  1.95 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.02) เล่นกีฬาในร่ม/เล่นเกมส์(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.95 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96) ทํางานที่เป็นอาชีพเสริมเพ่ือหารายได้พิเศษ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.92 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96) เลือกซื้อเครื่องเสียง/โทรทัศน์(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.86 ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 0.92) เลือกซื้อเครื่องแต่งรถ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.73 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93) 
เที่ยวสถานบันเทิงยามค่ําคืน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.55 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90) ตามลําดับ 

จากการศึกษาการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยคําถาม
จํานวน 34 ข้อนั้น สามารถนํามาวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อลดจํานวนตัวแปรด้วยเทคนิค Exploratory factor 
analysis โดยเลือกวิธีสกัดปัจจัยแบบ Principle Component Analysis(PCA) และหมุนแกนแบบตั้งฉาก
ด้วยวิธี Orthogonal rotation แบบ Varimax ดังตารางที่ 4.3 
ตารางที่ 4.3 ค่าสถิติสําหรบัแตล่ะ Factor ทั้งก่อนและหลังการสกัดปัจจัยด้วยวธิ ีPCA ด้านกิจกรรม 
ตัวประกอบ Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total %ความผันแปร ผลบวกสะสมของ 
%ความผันแปร 

Total %  
ความผันแปร 

ผลบวกสะสมของ 
%ความผันแปร 

1 11.037 32.463 32.463 4.357 12.815 12.815 

2 3.504 10.305 42.768 4.195 12.338 25.153 

3 1.839 5.409 48.177 3.478 10.228 35.381 

4 1.636 4.811 52.988 2.867 8.432 43.813 

5 1.429 4.203 57.191 2.639 7.760 51.573 

6 1.221 3.591 60.782 2.510 7.383 58.956 

7 1.048 3.081 63.863 1.668 4.907 63.863 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่าควรมีตัวประกอบ จํานวน 7 ตัวประกอบ เนื่องจากค่า Eigenvalues 

มีค่ามากกว่า 1 ซึ่งในที่นี้ตัวประกอบที่ 1 จะเป็นตัวประกอบที่สําคัญที่สุด เพราะสามารถอธิบายความผัน
แปร ได้ถึงร้อยละ 32.463 ส่วนตัวประกอบที่ 2,3,4,5,6,7 จะมีความสําคัญรองลงมาตามลําดับ โดยท่ีตัว
ประกอบที่ 2 อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 10.305 ตัวประกอบที่ 3 อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 
5.409 ตัวประกอบที่ 4 อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 4.811 ตัวประกอบที่ 5 อธิบายความผันแปรได้ร้อย
ละ 4.203 ตัวประกอบที่ 6 อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 3.591 ตัวประกอบที่ 7 อธิบายความผันแปรได้
ร้อยละ 3.081 

เมื่อทําการหมุนแกนตัวประกอบด้วยวิธี Varimax พบว่าตัวประกอบที่ 1 มีค่า %ความผันแปร 
ร้อยละ 12.815 ตัวประกอบที่ 2 ค่า % ความผันแปรร้อยละ 12.338 ตัวประกอบที่ 3 ค่า %ความผันแปร
ร้อยละ 10.228 ตัวประกอบที่ 4 ค่า %ความผันแปรร้อยละ 8.432 ตัวประกอบที่ 5 ค่า %ความผันแปร



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

47 
 

ร้อยละ 7.760 ตัวประกอบที่ 6 อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 7.383 ตัวประกอบที่ 7 ค่า %ความผันแปร 
ร้อยละ 4.907 

 
ตารางที่ 4.4 การวัดความเหมาะสมของข้อมูลด้วย KMO และการทดสอบความสัมพันธ์ด้วย 
Bartlett's Test ด้านกิจกรรม 
Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) Bartlett's Test of Sphericity 

.920 การแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square 7221.503 

ค่า p-value .000 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ค่า Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) เท่ากับ .920 ซึ่งมากกว่า .5 แสดง

ว่าข้อมูลท่ีมีอยู่มีความเหมาะสมสําหรับการใช้เทคนิค Factor Analysis และการทดสอบความสัมพันธ์ด้วย 
Bartlett's Test พบว่า มี Chi-Square เท่ากับ 7221.503 ค่า p-value เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 หมายถึง ตัวประกอบย่อยท่ีสกัดตัวประกอบได้ใหม่ด้วยวิธี PCA มีความสัมพันธ์
กัน ผลการจัดตัวประกอบใหม่ด้วยวิธีหมุนแกนแบบ Varimax และจัดตามค่าน้ําหนักตัวประกอบ แสดง
ตามตารางที่ 4.5 
ตารางที่ 4.5 Rotated Component Matrix ด้านกิจกรรม 

กจิกรรม ค่าน้ําหนักตัวประกอบ(Factor Loading) 

1 2 3 4 5 6 7 

เข้าร่วมกิจกรรมทางการกุศล .794       

เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมทางศาสนา .728       

เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมทางการท่องเที่ยวและ
วัฒนธรรม 

.727 
      

เข้าร่วมกิจกรรมในงานอาชีพ .694       

เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมกีฬา .646       

ร่วมงานสาธารณกุศล .493       

เลือกซ้ือเครื่องแต่งรถ  .813      

เลือกซ้ือเครื่องเสียง/โทรทัศน์  .775      

เลือกซ้ือเครื่องแต่งบา้น  .714      

เลือกซ้ือเครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับ  .612      

เที่ยวสถานบันเทิงยามค่ําคืน  .611      
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ตารางที่ 4.5 Rotated Component Matrix ด้านกิจกรรม(ตอ่) 
กจิกรรม ค่าน้ําหนักตัวประกอบ(Factor Loading) 

1 2 3 4 5 6 7 

เข้าชมงานนิทรรศการ  .457      

เดินเล่นในห้างสรรพสินค้า/แหล่งช้อบปิ้ง   .744     

รับประทานอาหารนอกบ้าน   .726     

ร่วมงานเล้ียงสังสรรค์   .646     

เล่นกีฬากลางแจ้ง   .489     

ท่องเที่ยวธรรมชาต ิ   .471     

เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีกับชุมชน    .714    

ทําบุญ/ตักบาตร    .683    

เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมส่ิงแวดล้อมและพิทักษ์
ธรรมชาต ิ

   .535 
   

เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ    .520    

เลือกซ้ืออาหาร    .429    

ฟังวิทยุ/ดูรายการทางโทรทัศน์     .770   

นอนหลับพักผ่อน     .769   

ปฏิบัติธรรม     .706   

คุยกับคนรัก/เพื่อน/ผู้คน     .432   

อ่านหนังสือ/ค้นข้อมูลข่าวสาร      .692  

ออกกําลังกาย      .643  

ปลูก/ดูแลต้นไม/้เลี้ยงสัตว์      .559  

ประดิษฐ์ส่ิงของ/วาดภาพ/ตัดเย็บผ้า/งานฝีมือ      .501  

เล่นกีฬาในร่ม/เล่นเกมส์      .478  

ทํางานที่เป็นอาชีพหลักในปัจุบัน       .814 

ทํางานที่เป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้พิเศษ       .736 

 
จากตารางที่ 4.5 ผู้วิจัยได้จัดตัวประกอบการปฏิบัติกิจกรรมของผู้สูงอายุได้ 7 ตัวประกอบ 

และในแต่ละตัวประกอบนั้น ผู้วิจัยได้ตั้งชื่อดังนี้ 
ตัวประกอบที ่1 ร่วมกิจกรรมในสังคม ซึ่งมตีวัประกอบยอ่ยจํานวน 6 ตัวประกอบไดแ้ก่ 

1. เข้าร่วมกิจกรรมทางการกุศล 
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2. เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมทางศาสนา 
3. เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมทางการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 
4. เข้าร่วมกิจกรรมในงานอาชีพ 
5. เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมกีฬา 
6. ร่วมงานสาธารณกุศล 

ตัวประกอบที ่2 นักช๊อป ซึ่งมีตัวประกอบยอ่ยจํานวน 6 ตัวประกอบได้แก่ 
1. เลือกซือ้เครือ่งแต่งรถ 
2. เลือกซือ้เครือ่งเสียง/โทรทัศน ์
3. เลือกซือ้เครือ่งแต่งบ้าน 
4. เลือกซือ้เครือ่งแต่งกาย/เคร่ืองประดับ 
5. เที่ยวสถานบันเทิงยามค่ําคืน 
6. เข้าชมงานนิทรรศการ 

ตัวประกอบที ่3 เปิดหูเปิดตา ซึ่งมตีัวประกอบย่อยจํานวน 5 ตัวประกอบได้แก่ 
1. เดินเล่นในห้างสรรพสินค้า/แหล่งชอ้บปิ้ง 
2. รับประทานอาหารนอกบ้าน 
3. ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 
4. เล่นกีฬากลางแจ้ง 
5. ท่องเที่ยวธรรมชาต ิ

ตัวประกอบที ่4 ดูแลตัวเองและสังคม ซึ่งมตีัวประกอบยอ่ยจํานวน 5 ตัวประกอบไดแ้ก่ 
1. เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณกัีบชุมชน 
2. ทําบุญ/ตักบาตร 
3. เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมสิ่งแวดลอ้มและพิทักษ์ธรรมชาต ิ
4. เลือกซือ้ผลติภัณฑ์ดูแลสขุภาพ 
5. เลือกซือ้อาหาร 

ตัวประกอบที ่5 นักธรรม ซึ่งมีตัวประกอบยอ่ยจํานวน 4 ตัวประกอบได้แก่ 
1. ฟังวิทยุ/ดูรายการทางโทรทศัน์ 
2. นอนหลับพักผ่อน 
3. ปฏิบัติธรรม 
4. คุยกับคนรัก/เพื่อน/ผู้คน 
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ตัวประกอบที ่6 งานอดิเรก ซึ่งมีตัวประกอบย่อยจํานวน 5 ตัวประกอบได้แก่ 
1. อ่านหนังสอื/ค้นข้อมลูข่าวสาร 
2. ออกกําลังกาย 
3. ปลูก/ดแูลต้นไม้/เลี้ยงสัตว ์
4. ประดิษฐส์ิ่งของ/วาดภาพ/ตดัเย็บผ้า/งานฝีมือ 
5. เล่นกีฬาในร่ม/เล่นเกมส ์

ตัวประกอบที ่7 คนทํางาน ซึง่มีตัวประกอบย่อยจํานวน 2 ตัวประกอบไดแ้ก่ 
1. ทํางานที่เป็นอาชีพหลักในปัจบัุน 
2. ทํางานที่เป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้พิเศษ 

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชีด้้านความสนใจ(Interests) 
การวิจัยในครั้งนี้ได้กําหนดข้อคําถามเกี่ยวกับความสนใจในเรื่องต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 

31 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนความสนใจ คือ สนใจมากที่สุด = 5 สนใจมาก = 4 สนใจปานกลาง = 3 
สนใจน้อย = 2 ไม่สนใจ = 1 และใช้เกณฑ์แปลความหมายดังน้ี(เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์, ม.ป.ป.) 
  ค่าเฉลี่ย  ความหมาย 
 1.00 – 1.49        สนใจนอ้ยที่สุด 
 1.50 – 2.49        สนใจนอ้ย 
 2.50 – 3.49        สนใจปานกลาง 
 3.50 – 4.49        สนใจมาก 
 4.50 – 5.00        สนใจมากที่สดุ 
 
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านความสนใจ 

ข้อ เรื่องที่สนใจ  SD 
ลําดับ 

ที่ 
ระดับความสนใจ

1 บุคคลในครอบครัว 3.51 1.05 1 มาก 

2 การทํากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว 3.37 1.00 3 ปานกลาง 

3 การตกแต่ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน 2.69 1.01 13 ปานกลาง 

4 ความเป็นอยู่ภายในบ้าน 3.38 0.95 2 ปานกลาง 

5 งานพิเศษเพื่อเสริมรายได ้ 2.39 1.03 25 น้อย 

6 การพัฒนาปรับปรุงงานในอาชีพ 2.46 1.04 22 น้อย 

7 งานเลี้ยงสังสรรค์ 2.31 0.97 27 น้อย 
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านความสนใจ(ตอ่) 

ข้อ เรื่องที่สนใจ  SD 
ลําดับ 

ที่ 
ระดับความสนใจ

8 งานการกุศล/งานบุญ/งานทางศาสนา 3.01 0.95 6 ปานกลาง 

9 การแสดงละคร/ดารา 2.07 0.99 28 น้อย 

10 การแสดงคอนเสริต/์นักร้อง 1.92 0.99 31 น้อย 

11 การแข่งขันกีฬา/นักกีฬา 2.05 0.97 29 น้อย 

12 พืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ป่า 2.32 0.99 26 น้อย 

13 การท่องเที่ยว 2.42 1.01 23 น้อย 

14 การออกกําลังกาย 2.80 0.91 10 ปานกลาง 

15 การพบปะผู้คน 2.91 0.87 8 ปานกลาง 

16 ความทันสมัย/เทคโนโลยี 2.47 0.98 21 น้อย 

17 ความแปลกใหม ่ 2.41 0.97 24 น้อย 

18 ความเป็นโบราณ/เก่าแก่ 2.83 0.93 9 ปานกลาง 

19 การดูแลสุขภาพ 3.25 0.93 4 ปานกลาง 

20 การดูแลบุคลิกภาพ 2.98 0.95 7 ปานกลาง 

21 ข่าวสาร 3.07 0.94 5 ปานกลาง 

22 อุปกรณ์การส่ือสาร 2.56 0.96 17 ปานกลาง 

23 สัตว์เล้ียง 2.48 0.99 19 น้อย 

24 การทําอาหาร/ขนม 2.70 1.00 12 ปานกลาง 

25 การแต่งกาย 2.69 0.92 14 ปานกลาง 

26 การทํานายอนาคต/ดดูวง 1.95 0.97 30 น้อย 

27 การประสบความสําเร็จทางดา้นการเรียน 2.48 0.95 20 น้อย 

28 การประสบความสําเร็จในงานอาชีพ 2.61 0.97 16 ปานกลาง 

29 การประสบความสําเร็จทางดา้นความรัก 2.73 1.09 11 ปานกลาง 

30 การประสบความสําเร็จทางดา้นความงาม/ความดดู ี 2.53 0.94 18 ปานกลาง 

31 การประสบความสําเร็จทางดา้นการเงิน/ทรัพย์สิน 2.63 0.87 15 ปานกลาง 

รวม 2.64 0.57 2 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความระดับความสนใจในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .57) เมื่อแยกตามรายข้อพบว่าเร่ืองที่
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจในระดับมากคือ บุคคลในครอบครัว(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.51 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.05) 

เรื่องท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจในระดับปานกลางคือ ความเป็นอยู่ภายในบ้าน

(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.38 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95) การทํากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว

(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.00) การดูแลสุขภาพ(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.25 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93) ข่าวสาร(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.07 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94) 

งานการกุศล/งานบุญ/งานทางศาสนา(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95) การ

ดูแลบุคลิกภาพ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95) การพบปะผู้คน(ค่าเฉล่ีย

เท่ากับ  2.91 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87) ความเป็นโบราณ/เก่าแก่(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.83 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93) การออกกําลังกาย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.91) การประสบความสําเร็จทางด้านความรัก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

1.09) การทําอาหาร/ขนม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.00) การตกแต่ง/

ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.01) การแต่งกาย(ค่าเฉล่ีย

เท่ากับ  2.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92) การประสบความสําเร็จทางด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.63 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87) การประสบความสําเร็จในงานอาชีพ(ค่าเฉล่ีย

เท่ากับ  2.61 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.97) อุปกรณ์การสื่อสาร(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.56 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96) การประสบความสําเร็จทางด้านความงาม/ความดูดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

2.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94) ตามลําดับ 

เรื่องที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจในระดับน้อยคือ สัตว์เลี้ยง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.48 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99) การประสบความสําเร็จทางด้านการเรียน(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.48 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95) ความทันสมัย/เทคโนโลยี(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.98) การพัฒนาปรับปรุงงานในอาชีพ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.46 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

1.04) การท่องเที่ยว(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.01) ความแปลกใหม่(ค่าเฉล่ีย

เท่ากับ  2.41 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.97) งานพิเศษเพื่อเสริมรายได้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.39 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.03) พืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ป่า(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.32 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.99) งานเลี้ยงสังสรรค์(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.97) การ

แสดงละคร/ดารา(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.07 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99) การแข่งขันกีฬา/นักกีฬา
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(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.97) การทํานายอนาคต/ดูดวง(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  

1.95 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.97) การแสดงคอนเสริต์/นักร้อง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.92 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99) ตามลําดับ 

จากการศึกษาความสนใจในเรื่องต่างๆ ของผู้สูงอายุ สามารถนํามาวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อลด
จํานวนตัวแปรด้วยเทคนิค Exploratory factor analysis โดยเลือกวิธีสกัดปัจจัยแบบ Principle 
Component Analysis(PCA) และหมุนแกนแบบตั้งฉากด้วยวิธี Orthogonal rotation แบบ Varimax 
ดังตารางที่ 4.7 
 
ตารางที่ 4.7 ค่าสถิติสําหรับแต่ละ Factor ทั้งก่อนและหลังการสกัดปัจจัยด้วยวิธี PCA ด้านความ
สนใจ 
ตัวประกอบ Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total %ความผันแปร ผลบวกสะสมของ 
%ความผันแปร 

Total %  
ความผันแปร 

ผลบวกสะสมของ 
%ความผันแปร 

1 11.105 35.822 35.822 4.560 14.711 14.711 

2 3.271 10.552 46.374 4.094 13.207 27.918 

3 1.658 5.350 51.724 4.074 13.143 41.061 

4 1.450 4.677 56.401 3.183 10.267 51.328 

5 1.296 4.181 60.582 2.869 9.254 60.582 

 
จากตารางที่ พบว่าควรมีตัวประกอบ จํานวน 5 ตัวประกอบ เน่ืองจากค่า Eigenvalues มีค่า

มากกว่า 1 ซึ่งในที่นี้ตัวประกอบที่ 1 จะเป็นตัวประกอบที่สําคัญที่สุด เพราะสามารถอธิบายความผันแปร 
ได้ถึงร้อยละ 35.822 ส่วนตัวประกอบที่ 2,3,4,5 จะมีความสําคัญรองลงมาตามลําดับ โดยที่ตัวประกอบที่ 
2 อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 10.552 ตัวประกอบที่ 3 อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 5.350 ตัว
ประกอบที่ 4 อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 4.677 ตัวประกอบที่ 5 อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 4.181  

เมื่อทําการหมุนแกนตัวประกอบด้วยวิธี Varimax พบว่าตัวประกอบที่ 1 มีค่า %ความผันแปร 
ร้อยละ 14.711 ตัวประกอบที่ 2 ค่า % ความผันแปรร้อยละ 13.207 ตัวประกอบที่ 3 ค่า %ความผันแปร
ร้อยละ 13.143 ตัวประกอบที่ 4 ค่า %ความผันแปรร้อยละ 10.267 ตัวประกอบที่ 5 ค่า %ความผันแปร
ร้อยละ 9.254  
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ตารางที่ 4.8 การวัดความเหมาะสมของข้อมูลด้วย KMO และการทดสอบความสัมพันธ์ด้วย 
Bartlett’s Test ด้านความสนใจ 
Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) Bartlett’s Test of Sphericity 

.920 การแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square 7104.039 

ค่า p-value .000 

 
จากตารางที่ พบว่า ค่า Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) เท่ากับ .920 ซึ่งมากกว่า .5 แสดงว่า

ข้อมูลที่มีอยู่มีความเหมาะสมสําหรับการใช้เทคนิค Factor Analysis และการทดสอบความสัมพันธ์ด้วย 
Bartlett's Test พบว่า มี Chi-Square เท่ากับ 7104.039 ค่า p-value เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 หมายถึง ตัวประกอบย่อยท่ีสกัดตัวประกอบได้ใหม่ด้วยวิธี PCA มีความสัมพันธ์
กัน ผลการจัดตัวประกอบใหม่ด้วยวิธีหมุนแกนแบบ Varimax และจัดตามค่าน้ําหนักตัวประกอบ แสดง
ตามตารางที่ 4.9 

 
ตารางที่ 4.9 Rotated Component Matrix ด้านความสนใจ 

ความสนใจ ค่าน้ําหนักตัวประกอบ(Factor Loading) 

1 2 3 4 5 

การประสบความสําเร็จทางดา้นการเรียน .703     

การประสบความสําเร็จในงานอาชีพ .692     

การประสบความสําเร็จทางดา้นการเงิน/ทรัพย์สิน .682     

การประสบความสําเร็จทางดา้นความงาม/ความดดู ี .653     

การประสบความสําเร็จทางดา้นความรัก .639     

อุปกรณ์การสื่อสาร .568     

ความทันสมัย/เทคโนโลยี .547     

ความแปลกใหม ่ .538     

ข่าวสาร .455     

การออกกําลังกาย  .706    

การพบปะผู้คน  .699    

การดูแลสุขภาพ  .684    

งานการกุศล/งานบุญ/งานทางศาสนา  .672    

การดูแลบุคลิกภาพ  .594    

การแต่งกาย  .476    
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ตารางที่ 4.9 Rotated Component Matrix ด้านความสนใจ(ต่อ) 
ความสนใจ ค่าน้ําหนักตัวประกอบ(Factor Loading) 

1 2 3 4 5 

ความเป็นโบราณ/เก่าแก่  .451    

การแสดงคอนเสริต/์นักร้อง   .831   

การแสดงละคร/ดารา   .791   

การทํานายอนาคต/ดดูวง   .704   

การแข่งขันกีฬา/นักกีฬา   .696   

พืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ป่า   .540   

การท่องเที่ยว   .539   

สัตวเล้ียง   .459   

งานพิเศษเพื่อเสริมรายได ้    .788  

การพัฒนาปรับปรุงงานในอาชีพ    .784  

การตกแต่ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน    .691  

งานเลี้ยงสังสรรค์    .622  

การทํากิจกรรมรว่มกับคนในครอบครัว     .875 

บุคคลในครอบครัว     .838 

ความเป็นอยู่ภายในบ้าน     .791 

 
จากตารางที่ 4.9 ผู้วิจัยได้จัดตัวประกอบความสนใจในเรื่องต่างๆ ของผู้สูงอายุได้ 5 ตัว

ประกอบ และในแต่ละตัวประกอบนั้น ผู้วิจัยได้ตั้งชื่อดังนี้ 
ตัวประกอบที ่1 มุ่งหวังความสําเร็จ ซึ่งมตีัวประกอบย่อยจํานวน 9 ตัวประกอบไดแ้ก ่

1. การประสบความสําเร็จทางดา้นการเรียน 
2. การประสบความสําเร็จในงานอาชีพ 
3. การประสบความสําเร็จทางดา้นการเงิน/ทรพัย์สิน 
4. การประสบความสําเร็จทางดา้นความงาม/ความดูด ี
5. การประสบความสําเร็จทางดา้นความรัก 
6. อุปกรณ์การสือ่สาร 
7. ความทันสมัย/เทคโนโลยี 
8. ความแปลกใหม่ 
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9. ข่าวสาร 
ตัวประกอบที ่2 ตนเองดูด ีซึง่มีตัวประกอบย่อยจํานวน 7 ตัวประกอบไดแ้ก่ 

1. การออกกําลังกาย 
2. การพบปะผู้คน 
3. การดูแลสุขภาพ 
4. งานการกุศล/งานบุญ/งานทางศาสนา 
5. การดูแลบุคลิกภาพ 
6. การแต่งกาย 
7. ความเป็นโบราณ/เก่าแก่ 

ตัวประกอบที ่3 นันทนาการ ซึ่งมีตัวประกอบย่อยจํานวน 7 ตัวประกอบได้แก่ 
1. การแสดงคอนเสริต/์นักร้อง 
2. การแสดงละคร/ดารา 
3. การทํานายอนาคต/ดูดวง 
4. การแข่งขันกีฬา/นักกีฬา 
5. พืชพรรณธรรมชาตแิละสัตว์ป่า 
6. การท่องเที่ยว 
7. สัตวเลี้ยง 

ตัวประกอบที ่4 พัฒนาความเป็นอยู่ ซึ่งมีตัวประกอบย่อยจาํนวน 4 ตัวประกอบไดแ้ก่ 
1. งานพิเศษเพื่อเสริมรายได ้
2. การพัฒนาปรับปรุงงานในอาชีพ 
3. การตกแต่ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน 
4. งานเลี้ยงสังสรรค์ 

ตัวประกอบที ่5 สร้างสรรค์ครอบครัว ซึ่งมตีัวประกอบยอ่ยจํานวน 3 ตัวประกอบไดแ้ก่ 
1. การทํากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว 
2. บุคคลในครอบครัว 
3. ความเป็นอยู่ภายในบ้าน 

 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

57 
 

3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชีด้้านความคิดเห็น(Opinions) 
การวิจัยในครั้งนี้ได้กําหนดข้อคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง

จํานวน 31 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น คือ เห็นด้วยมากที่สุด = 5 เห็นด้วยมาก = 4 เห็น
ด้วยปานกลาง = 3 เห็นด้วยน้อย = 2 ไม่เห็นด้วย = 1 และใช้เกณฑ์แปลความหมายดังนี้(เติมศักดิ์       
สุขวิบูลย์, ม.ป.ป.) 
  ค่าเฉลี่ย  ความหมาย 
 1.00 – 1.49        เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด 
 1.50 – 2.49        เห็นด้วยน้อย 
 2.50 – 3.49        เห็นด้วยปานกลาง 
 3.50 – 4.49        เห็นด้วยมาก 
 4.50 – 5.00        เห็นด้วยมากที่สดุ 
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านความคิดเหน็ 

ข้อ ความคดิเห็นเกี่ยวกับเรื่อง  SD 
ลําดับ 
ที ่

ระดับความเห็น
ด้วย 

1 ฉันเป็นคนเก่งคนหนึ่ง 2.71 0.83 31 ปานกลาง 

2 ฉันเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรม 3.37 0.85 20 ปานกลาง 

3 ฉันเป็นคนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ 3.38 0.89 19 ปานกลาง 

4 ฉันเป็นคนทันสมยั 2.74 0.92 30 ปานกลาง 

5 ฉันจะทําในสิ่งทีถู่กต้องเสมอ 3.41 0.96 14 ปานกลาง 

6 ฉันเป็นคนเช่ือมั่นในตนเอง 3.23 0.91 24 ปานกลาง 

7 ความจริงใจและความซื่อสัตย์เป็นส่ิงสําคัญ 3.62 0.98 6 มาก 

8 การตอบแทนบญุคุณคนเป็นส่ิงสําคัญ 3.73 1.03 1 มาก 

9 ปัจจุบันสําคัญมากกว่าอดีต 3.53 0.98 10 มาก 

10 อนาคตจะดีไดต้อ้งทําปัจจุบันใหด้ีก่อน 3.61 1.01 7 มาก 

11 การออกไปเที่ยวนอกบ้านช่วยให้ชีวิตมีชีวิตชีวา 2.95 1.01 27 ปานกลาง 

12 การได้ทําอะไรทีท่้าทายช่วยให้ชีวิตมีชีวิตชีวา 2.87 0.96 28 ปานกลาง 

13 การช่วยเหลือซ่ึงกันและกันจะทําให้สังคมมีความสุข 3.49 0.94 11 ปานกลาง 

14 คนในสังคมต้องเคารพกติกา/กฎระเบียบ/กฎหมาย 3.64 1.00 5 มาก 

15 เราต้องทาํในส่ิงที่คนในสังคมยอมรับเสมอ 3.40 0.89 17 ปานกลาง 

16 การได้พบปะพูดคุยกับผู้คนบ่อยๆ เป็นส่ิงที่ด ี 3.32 0.93 22 ปานกลาง 

17 ครอบครัวมีบทบาทสําคัญทีท่ําใหค้นเป็นคนด ี 3.67 1.02 4 มาก 
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านความคิดเหน็(ต่อ) 

ข้อ ความคดิเห็นเกี่ยวกับเรื่อง  SD 
ลําดับ 
ที ่

ระดับความเห็น
ด้วย 

18 สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมทีด่แีละอบอุ่น 3.09 0.84 26 ปานกลาง 

19 คนต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของคนอื่น 3.40 0.88 16 ปานกลาง 

20 ประเทศชาติจะอยู่รอดขึ้นอยู่กับคนทุกคนในสังคม 3.60 0.95 8 มาก 

21 คุณธรรมเป็นส่ิงสําคัญของผู้บริหารบ้านเมือง 3.68 0.96 2 มาก 

22 การปกครองระบอบประชาธิปไตยดีที่สุด 3.68 1.11 2 มาก 

23 รายได้มีความสําคัญต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคม 3.54 0.97 9 มาก 

24 การศึกษาไม่จําเป็นต้องเรียนในช้ันเรียน 3.14 0.99 25 ปานกลาง 

25 วุฒิทางการศึกษาจําเป็นต้องใช้ในการประกอบอาชีพ 3.41 0.92 15 ปานกลาง 

26 เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3.37 0.96 21 ปานกลาง 

27 ภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้อีกเยอะ 3.47 0.93 13 ปานกลาง 

28 ส่ิงเก่าแก่/โบราณควรค่าแก่การค้นหาและเก็บรักษา 3.48 1.00 12 ปานกลาง 

29 ส่ิงทันสมัยช่วยทําให้ผู้ใช้ดดูีเป็นทีย่อมรับของคนในสังคม 3.24 0.90 23 ปานกลาง 

30 ถ้าอยากดูดตี้องใช้ตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับของสังคม 2.76 1.02 29 ปานกลาง 

31 ศิลปะและวัฒนธรรมมีความเก่ียวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ 3.39 0.95 18 ปานกลาง 

รวม 3.35 0.62 1 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นด้วยต่อเรื่องต่างๆ ในภาพรวม อยู่

ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62) เมื่อแยกตามรายข้อพบว่า
เรื่องที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยในระดับมากคือ การตอบแทนบุญคุณคนเป็นสิ่งสําคัญ(ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ  3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.03) คุณธรรมเป็นสิ่งสําคัญของผู้บริหารบ้านเมือง(ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ  3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96) การปกครองระบอบประชาธิปไตยดีท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ  3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.11) ครอบครัวมีบทบาทสําคัญที่ทําให้คนเป็นคนดี(ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ  3.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.02) คนในสังคมต้องเคารพกติกา/กฎระเบียบ/กฎหมาย
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.64 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.00) ความจริงใจและความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสําคัญ
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.98) อนาคตจะดีได้ต้องทําปัจจุบันให้ดีก่อน
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.01) ประเทศชาติจะอยู่รอดขึ้นอยู่กับคนทุกคนใน
สังคม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95) รายได้มีความสําคัญต่อความเป็นอยู่
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ของคนในสังคม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.97) ปัจจุบันสําคัญมากกว่าอดีต
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.98) ตามลําดับ 
 เรื่องที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยในระดับปานกลางคือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
จะทําให้สังคมมีความสุข(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.49 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94) สิ่งเก่าแก่/โบราณ
ควรค่าแก่การค้นหาและเก็บรักษา(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.48 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.00) ภูมิปัญญา
ชาวบ้านสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้อีกเยอะ(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.47 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93) ฉัน
จะทําในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96) วุฒิทางการศึกษา
จําเป็นต้องใช้ในการประกอบอาชีพ(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92) คนต้อง
เคารพสิทธิและเสรีภาพของคนอื่น(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88) เราต้องทํา
ในสิ่งที่คนในสังคมยอมรับเสมอ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89) ศิลปะและ
วัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.95) ฉันเป็นคนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.38 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.89) ฉันเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85) 
เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.96) การได้พบปะพูดคุยกับผู้คนบ่อยๆ เป็นสิ่งที่ดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.93) สิ่งทันสมัยช่วยทําให้ผู้ใช้ดูดีเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.24 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90) ฉันเป็นคนเชื่อมั่นในตนเอง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.23 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.91) การศึกษาไม่จําเป็นต้องเรียนในชั้นเรียน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.14 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.99) สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมที่ดีและอบอุ่น(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.09 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.84) การออกไปเที่ยวนอกบ้านช่วยให้ชีวิตมีชีวิตชีวา(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.95 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.01) การได้ทําอะไรที่ท้าทายช่วยให้ชีวิตมีชีวิตชีวา(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.87 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96) ถ้าอยากดูดีต้องใช้ตราสินค้าท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
2.76 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.02) ฉันเป็นคนทันสมัย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.74 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.92) ฉันเป็นคนเก่งคนหนึ่ง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.71 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83) 
ตามลําดับ 

จากการศึกษาความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถนํามาวิเคราะห์
ปัจจัยเพ่ือลดจํานวนตัวแปรด้วยเทคนิค Exploratory factor analysis โดยเลือกวิธีสกัดปัจจัยแบบ 
Principle Component Analysis(PCA) และหมุนแกนแบบตั้งฉากด้วยวิธี Orthogonal rotation แบบ 
Varimax ดังตารางที่ 4.11 
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ตารางที่ 4.11 ค่าสถิติสําหรับแต่ละ Factor ทั้งก่อนและหลังการสกัดปัจจัยด้วยวิธี PCA ด้านความ
คิดเห็น 
ตัวประกอบ Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total %ความผันแปร ผลบวกสะสมของ 
%ความผันแปร 

Total %  
ความผันแปร 

ผลบวกสะสมของ 
%ความผันแปร 

1 13.511 43.583 43.583 6.340 20.451 20.451 

2 2.574 8.304 51.886 5.274 17.014 37.465 

3 1.937 6.248 58.134 3.502 11.296 48.760 

4 1.429 4.609 62.743 3.395 10.953 59.713 

5 1.066 3.439 66.182 2.005 6.469 66.182 

 
จากตารางที่ 4.11 พบว่าควรมีตัวประกอบ จํานวน 5 ตัวประกอบ เนื่องจากค่า Eigenvalues 

มีค่ามากกว่า 1 ซึ่งในที่นี้ตัวประกอบที่ 1 จะเป็นตัวประกอบที่สําคัญที่สุด เพราะสามารถอธิบายความผัน
แปร ได้ถึงร้อยละ 43.583 ส่วนตัวประกอบท่ี 2,3,4,5 จะมีความสําคัญรองลงมาตามลําดับ โดยที่ตัว
ประกอบที่ 2 อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 8.304 ตัวประกอบที่ 3 อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 6.248 
ตัวประกอบที่ 4 อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 4.609 ตัวประกอบที่ 5 อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 
3.439  

เมื่อทําการหมุนแกนตัวประกอบด้วยวิธี Varimax พบว่าตัวประกอบที่ 1 มีค่า %ความผันแปร 
ร้อยละ  20.451ตัวประกอบที่ 2 ค่า % ความผันแปรร้อยละ  17.014 ตัวประกอบที่ 3 ค่า %ความผัน
แปรร้อยละ  11.296 ตัวประกอบที่ 4 ค่า %ความผันแปรร้อยละ 10.953 ตัวประกอบที่ 5 ค่า %ความผัน
แปรร้อยละ  6.469  
 
ตารางที่ 4.12 การวัดความเหมาะสมของข้อมูลด้วย KMO และการทดสอบความสัมพันธ์ด้วย 
Bartlett's Test ด้านความคิดเห็น 
Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) Bartlett's Test of Sphericity 

.942 การแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square 8848.796 

ค่า p-value .000 

 
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ค่า Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) เท่ากับ .942 ซึ่งมากกว่า .5 แสดง

ว่าข้อมูลท่ีมีอยู่มีความเหมาะสมสําหรับการใช้เทคนิค Factor Analysis และการทดสอบความสัมพันธ์ด้วย 
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Bartlett's Test พบว่า มี Chi-Square เท่ากับ 8848.796 ค่า p-value เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 หมายถึง ตัวประกอบย่อยท่ีสกัดตัวประกอบได้ใหม่ด้วยวิธี PCA มีความสัมพันธ์
กัน ผลการจัดตัวประกอบใหม่ด้วยวิธีหมุนแกนแบบ Varimax และจัดตามค่าน้ําหนักตัวประกอบ แสดง
ตามตารางที่ 4.13 
 
ตารางที่ 4.13 Rotated Component Matrix ด้านความคิดเห็น 

ความคิดเห็น ค่าน้ําหนักตัวประกอบ(Factor Loading) 

1 2 3 4 5 

ฉันเป็นคนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ .790     

ฉันจะทําในสิ่งทีถู่กต้องเสมอ .780     

ฉันเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรม .771     

การตอบแทนบญุคุณคนเป็นส่ิงสําคัญ .752     

ความจริงใจและความซื่อสัตย์เป็นส่ิงสําคัญ .732     

ปัจจุบันสําคัญมากกว่าอดีต .681     

อนาคตจะดีไดต้อ้งทําปัจจุบันใหด้ีก่อน .663     

คนในสังคมต้องเคารพกติกา/กฎระเบียบ/กฎหมาย .593     

ฉันเป็นคนเช่ือมั่นในตนเอง .582     

ครอบครัวมีบทบาทสําคัญทีท่ําใหค้นเป็นคนด ี .569     

เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  .763    

ภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้อีกเยอะ  .730    

ส่ิงเก่าแก่/โบราณควรค่าแก่การค้นหาและเก็บรักษา  .728    

ส่ิงทันสมัยช่วยทําให้ผู้ใช้ดดูีเป็นทีย่อมรับของคนในสังคม  .701    

วุฒิทางการศึกษาจําเป็นต้องใช้ในการประกอบอาชีพ  .697    

ศิลปะและวัฒนธรรมมีความเก่ียวข้องกับความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ 

 .641 
   

รายได้มีความสําคัญต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคม  .557    

การศึกษาไม่จําเป็นต้องเรียนในชั้นเรียน  .502    
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ตารางที่ 4.13 Rotated Component Matrix ด้านความคิดเห็น(ต่อ) 
ความคิดเห็น ค่าน้ําหนักตัวประกอบ(Factor Loading) 

1 2 3 4 5 

คนต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของคนอื่น   .765   

สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมทีด่แีละอบอุ่น   .700   

คุณธรรมเป็นส่ิงสําคัญของผู้บริหารบ้านเมือง   .636   

การปกครองระบอบประชาธิปไตยดีที่สุด   .624   

ประเทศชาติจะอยู่รอดขึ้นอยู่กับคนทุกคนในสังคม   .619   

การไดท้ําอะไรทีท่้าทายช่วยให้ชีวิตมีชีวิตชีวา    .756  

การออกไปเที่ยวนอกบ้านช่วยให้ชีวิตมีชีวิตชีวา    .751  

การได้พบปะพูดคุยกับผู้คนบ่อยๆ เป็นส่ิงที่ด ี    .701  

การช่วยเหลือซ่ึงกันและกันจะทําให้สังคมมีความสุข    .590  

เราต้องทาํในสิ่งที่คนในสังคมยอมรับเสมอ    .538  

ถ้าอยากดูดตี้องใช้ตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับของสังคม     .713 

ฉันเป็นคนเก่งคนหนึ่ง     .659 

ฉันเป็นคนทันสมยั     .639 

 
จากตารางที่ 4.13 ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มตัวประกอบความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ของผู้สูงอายุได้ 5 ตัว

ประกอบ และในแต่ละตัวประกอบนั้น ผู้วิจัยได้ตั้งชื่อดังนี้ 
ตัวประกอบที ่1 ยึดม่ันในความดีความถูกตอ้ง ซึ่งมตีัวประกอบยอ่ยจํานวน 10 ตัวประกอบ

ได้แก่ 
1. ฉันเป็นคนไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรคใดๆ 
2. ฉันจะทําในสิ่งที่ถูกตอ้งเสมอ 
3. ฉันเป็นคนดอียู่ในศีลในธรรม 
4. การตอบแทนบุญคุณคนเป็นสิ่งสําคัญ 
5. ความจริงใจและความซือ่สัตย์เป็นสิ่งสําคัญ 
6. ปัจจุบันสําคัญมากกว่าอดตี 
7. อนาคตจะดีไดต้อ้งทําปัจจุบันให้ดีกอ่น 
8. คนในสังคมตอ้งเคารพกติกา/กฎระเบียบ/กฎหมาย 
9. ฉันเป็นคนเชือ่มั่นในตนเอง 
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10. ครอบครัวมีบทบาทสําคัญท่ีทาํให้คนเป็นคนด ี
ตัวประกอบที ่2 ร่วมสมัย ซึ่งมีตัวประกอบยอ่ยจํานวน 8 ตัวประกอบได้แก่ 

1. เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาผลติภัณฑ ์
2. ภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไดอ้ีกเยอะ 
3. สิ่งเก่าแก่/โบราณควรค่าแก่การค้นหาและเก็บรักษา 
4. สิ่งทันสมัยช่วยทําให้ผูใ้ชด้ดูีเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม 
5. วุฒิทางการศึกษาจําเป็นต้องใช้ในการประกอบอาชีพ 
6. ศิลปะและวัฒนธรรมมีความเก่ียวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
7. รายได้มีความสําคัญตอ่ความเป็นอยู่ของคนในสังคม 
8. การศึกษาไม่จําเป็นต้องเรียนในชั้นเรียน 

ตัวประกอบที ่3 ชื่นชอบประชาธิปไตย ซึ่งมตีัวประกอบยอ่ยจํานวน 5 ตัวประกอบไดแ้ก่ 
1. คนตอ้งเคารพสิทธิและเสรีภาพของคนอื่น 
2. สังคมไทยในปจัจุบันเป็นสังคมท่ีดแีละอบอุน่ 
3. คุณธรรมเป็นสิง่สําคัญของผู้บริหารบ้านเมือง 
4. การปกครองระบอบประชาธิปไตยดทีี่สดุ 
5. ประเทศชาตจิะอยู่รอดขึ้นอยูกั่บคนทุกคนในสังคม 

ตัวประกอบที ่4  รักความมีชวิีตชีวา ซึ่งมีตัวประกอบย่อยจํานวน 5 ตัวประกอบไดแ้ก ่
1. การได้ทําอะไรที่ท้าทายช่วยให้ชีวิตมีชีวติชีวา 
2. การออกไปเทีย่วนอกบ้านช่วยให้ชีวติมชีีวิตชีวา 
3. การได้พบปะพดูคุยกับผูค้นบ่อยๆ เป็นสิ่งที่ด ี
4. การช่วยเหลอืซึ่งกันและกันจะทําใหส้ังคมมคีวามสุข 
5. เราต้องทําในสิง่ที่คนในสังคมยอมรับเสมอ 

ตัวประกอบที ่5 ฉันเป็นคนเก่ง ซึ่งมีตัวประกอบย่อยจํานวน 3 ตัวประกอบได้แก ่
1. ถ้าอยากดดูตีอ้งใช้ตราสินค้าท่ีเป็นที่ยอมรับของสังคม 
2. ฉันเป็นคนเก่งคนหนึ่ง 
3. ฉันเป็นคนทันสมัย 
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4. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชีเ้ชิงสํารวจรูปแบบการดําเนินชีวิต(Lifestyle) 
การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อจัดกลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิต(Lifestyle) โดยนํากลุ่มกิจกรรม

(Activities) ความสนใจ(Interests) และความคิดเห็น(Opinions) มาวิเคราะห์ขั้นที่ 2 ด้วยเทคนิค 
Exploratory factor analysis โดยเลือกวิธีสกัดปัจจัยแบบ Principle Component Analysis(PCA) 
และหมุนแกนแบบตั้งฉากด้วยวิธี Orthogonal rotation แบบ Varimax มีรายละเอยีดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.14 ค่าสถิติสําหรับแต่ละ Factor ทั้งก่อนและหลังการสกัดปัจจัยด้วยวิธี PCA ของรูปแบบ
การดําเนินชีวิต 
ตัวประกอบ Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total %ความผันแปร ผลบวกสะสมของ 
%ความผันแปร 

Total %  
ความผันแปร 

ผลบวกสะสมของ 
%ความผันแปร 

1 2.428 14.282 14.282 1.879 11.051 11.051 

2 2.272 13.363 27.645 1.776 10.447 21.498 

3 1.601 9.417 37.063 1.618 9.519 31.017 

4 1.482 8.718 45.780 1.573 9.250 40.267 

5 1.200 7.056 52.837 1.508 8.872 49.139 

6 1.115 6.561 59.398 1.397 8.215 57.354 

7 1.005 5.910 65.308 1.352 7.954 65.308 

 
จากตารางที่ 4.14 พบว่าควรมีตัวประกอบ จํานวน 7 ตัวประกอบ เนื่องจากค่า Eigenvalues 

มีค่ามากกว่า 1 ซึ่งในที่นี้ตัวประกอบที่ 1 จะเป็นตัวประกอบที่สําคัญที่สุด เพราะสามารถอธิบายความผัน
แปร ได้ถึงร้อยละ 14.282 ส่วนตัวประกอบที่ 2,3,4,5,6,7 จะมีความสําคัญรองลงมาตามลําดับ โดยท่ีตัว
ประกอบที่ 2 อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 13.363 ตัวประกอบที่ 3 อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 
9.471 ตัวประกอบที่ 4 อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 8.718 ตัวประกอบที่ 5 อธิบายความผันแปรได้ร้อย
ละ 7.056 ตัวประกอบที่ 6 อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 6.561 ตัวประกอบที่ 7 อธิบายความผันแปรได้
ร้อยละ 5.910 

เมื่อทําการหมุนแกนตัวประกอบด้วยวิธี Varimax พบว่าตัวประกอบที่ 1 มีค่า %ความผันแปร 
ร้อยละ 11.051 ตัวประกอบที่ 2 ค่า % ความผันแปรร้อยละ  10.447 ตัวประกอบที่ 3 ค่า %ความผัน
แปรร้อยละ 9.519  ตัวประกอบที่ 4 ค่า %ความผันแปรร้อยละ 9.250 ตัวประกอบที่ 5 ค่า %ความผัน
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แปรร้อยละ  8.872 ตัวประกอบที่ 6 ค่า %ความผันแปรร้อยละ 8.215 ตัวประกอบที่ 7 ค่า %ความผัน
แปรร้อยละ 7.954 

 
ตารางที่ 4.15 Rotated Component Matrix ของรูปแบบการดําเนินชีวิต 

กิจกรรม ค่าน้ําหนักตัวประกอบ(Factor Loading) 

1 2 3 4 5 6 7 

O ยึดมั่นในความดีความถูกต้อง .796       

A นักธรรม .778       

I สร้างสรรค์ครอบครัว .683       

A นักช๊อป  .824      

I นันทนาการ  .757      

O ฉันเป็นคนเก่ง  .497      

A คนทํางาน   .799     

I พัฒนาความเป็นอยู่   .645     

O ร่วมสมัย   .488     

A ร่วมกิจกรรมในสังคม    .835    

I ตนเองดูดี    .718    

I มุ่งหวังความสําเร็จ     .779   

A เปิดหูเปิดตา     .656   

O รักความมีชีวิตชีวา     .578   

A ดูแลตัวเองและสังคม      .857  

A งานอดิเรก       .760 

O ชื่นชอบประชาธิปไตย       .500 

 
จากตารางที่ 4.15 ผู้วิจัยได้จัดตัวประกอบรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุได้ 7 ตัว

ประกอบ และในแต่ละตัวประกอบนั้น ผู้วิจัยได้ตั้งชื่อดังนี้ 
ตัวประกอบที่ 1 รักครอบครัวและมีศีลธรรม ซึ่งมีตัวประกอบย่อยจํานวน 3 ตัวประกอบได้แก่ 

1. ยึดมั่นในความดีความถูกตอ้ง (O) 
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2. นักธรรม (A) 
3. สร้างสรรค์ครอบครัว (I) 

โดยมีรายละเอียดคือ  เป็นคนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ จะทําในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ เป็นคนดีอยู่
ในศีลในธรรม มีความคิดเห็นว่าการตอบแทนบุญคุณคนเป็นสิ่งสําคัญ ความจริงใจและความซื่อสัตย์เป็นสิ่ง
สําคัญ ปัจจุบันสําคัญมากกว่าอดีต อนาคตจะดีได้ต้องทําปัจจุบันให้ดีก่อน คนในสังคมต้องเคารพกติกา/
กฎระเบียบ/กฎหมาย เป็นคนเชื่อมั่นในตนเอง ครอบครัวมีบทบาทสําคัญที่ทําให้คนเป็นคนดี ใช้เวลาส่วน
ใหญ่ฟังวิทยุ/ดูรายการทางโทรทัศน์ นอนหลับพักผ่อน ปฏิบัติธรรม และคุยกับคนรัก/เพื่อน/ผู้คน สนใจที่
จะทํากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว สนใจบุคคลในครอบครัวและความเป็นอยู่ภายในบ้าน 

ตัวประกอบที ่2 มั่นใจในตัวเองและสนใจเรือ่งรอบตัว ซึ่งมตีัวประกอบยอ่ยจํานวน 3 ตัว
ประกอบไดแ้ก่ 

1. นักชอ๊ป (A) 
2. นันทนาการ (I) 
3. ฉันเป็นคนเก่ง (O) 

โดยมีรายละเอียดคือ  เป็นคนใช้เวลากับการเลือกซื้อเครื่องแต่งรถ เลือกซื้อเครื่องเสียง/
โทรทัศน์ เลือกซื้อเคร่ืองแต่งบ้าน  เลือกซื้อเครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับ เที่ยวสถานบันเทิงยามค่ําคืน เข้า
ชมงานนิทรรศการ ให้ความสนใจการแสดงคอนเสริต์/นักร้อง การแสดงละคร/ดารา การทํานายอนาคต/ดู
ดวง การแข่งขันกีฬา/นักกีฬา พืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ป่า การท่องเที่ยว สัตวเลี้ยง และมีความคิดเห็น
ว่าถา้อยากดูดีต้องใช้ตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับของสังคม ตนเองเป็นคนเก่งและทันสมัย 

ตัวประกอบที ่3 อนุรักษ์และพัฒนา ซึ่งมีตัวประกอบย่อยจํานวน 3 ตัวประกอบไดแ้ก ่
1. คนทํางาน (A) 
2. พัฒนาความเป็นอยู ่(I) 
3. ร่วมสมัย (O) 

โดยมีรายละเอียดคือ  ทํางานท่ีเป็นอาชีพหลักในปัจุบัน ทํางานท่ีเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้
พิเศษ ให้ความสนใจในงานพิเศษเพ่ือเสริมรายได้ การพัฒนาปรับปรุงงานในอาชีพ การตกแต่ง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมบ้าน งานเลี้ยงสังสรรค์ การทําอาหาร/ขนม มีความคิดเห็นว่าเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้อีกเยอะ สิ่งเก่าแก่/โบราณควรค่าแก่การ
ค้นหาและเก็บรักษา สิ่งทันสมัยช่วยทําให้ผู้ใช้ดูดีเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม วุฒิทางการศึกษา
จําเป็นต้องใช้ในการประกอบอาชีพ ศิลปะและวัฒนธรรมมีความเก่ียวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
รายได้มีความสําคัญต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคม และการศึกษาไม่จําเป็นต้องเรียนในชั้นเรียน 
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ตัวประกอบที ่4 นักกิจกรรมที่เอาใจใสต่ัวเอง ซึ่งมตีัวประกอบยอ่ยจํานวน 2 ตัวประกอบได้แก่ 
1. ร่วมกิจกรรมในสังคม (A) 
2. ตนเองดดู ี(I) 

โดยมีรายละเอียดคือ  เป็นกลุ่มที่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมทางการกุศล เข้าร่วมกิจกรรมในชมรม
ทางศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมทางการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมในงานอาชีพ เข้า
ร่วมกิจกรรมในชมรมกีฬา ร่วมงานสาธารณกุศล ให้ความสนใจการออกกําลังกาย การพบปะผู้คน การ
ดูแลสุขภาพ งานการกุศล/งานบุญ/งานทางศาสนา การดูแลบุคลิกภาพ การแต่งกาย ความเป็นโบราณ/
เก่าแก่ 

ตัวประกอบที ่5 กระตือรือรน้รอบรู้สูค่วามสําเร็จ ซึ่งมตีัวประกอบย่อยจํานวน 3 ตัวประกอบ
ได้แก่ 

1. มุ่งหวังความสําเร็จ (I) 
2. เปิดหูเปิดตา (A) 
3. รักความมีชีวิตชีวา (O) 

โดยมีรายละเอียดคือ  เป็นกลุ่มท่ีให้ความสนใจในการประสบความสําเร็จทางด้านการเรียน ใน
งานอาชีพ การเงิน/ทรัพย์สิน ความงาม/ความดูดี และความรัก อุปกรณ์การสื่อสาร ความทันสมัย/
เทคโนโลยี ความแปลกใหม่ข่าวสาร ชอบเดินเล่นในห้างสรรพสินค้า/แหล่งช้อบปิ้ง รับประทานอาหารนอก
บ้าน ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เล่นกีฬากลางแจ้ง และท่องเที่ยวธรรมชาติ มีความคิดเห็นว่าการได้ทําอะไรที่
ท้าทายช่วยให้ชีวิตมีชีวิตชีวา การออกไปเที่ยวนอกบ้านช่วยให้ชีวิตมีชีวิตชีวา การได้พบปะพูดคุยกับผู้คน
บ่อยๆ เป็นสิ่งที่ดี การช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะทําให้สังคมมีความสุข และเราต้องทําในสิ่งที่คนในสังคม
ยอมรับเสมอ 

ตัวประกอบที ่6 ดูแลตัวเองและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมตีัวประกอบย่อยจํานวน 1 ตัวประกอบได้แก ่
1. ดูแลตัวเองและสิ่งแวดลอ้ม (A) 

โดยมีรายละเอียดคือ  เป็นกลุ่มท่ีชอบเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีกับชุมชน ทําบุญ/ตักบาตร 
เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์ธรรมชาติ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ เลือกซื้ออาหาร 
และทํางานบ้าน 

ตัวประกอบที ่7 งานอดิเรกและรักประชาธิปไตย ซึ่งมีตัวประกอบย่อยจาํนวน 2 ตัวประกอบ
ได้แก่ 

1. งานอดิเรก (A) 
2. ชื่นชอบประชาธิปไตย (O) 
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โดยมีรายละเอียดคือ  เป็นกลุ่มท่ีชอบอ่านหนังสือ/ค้นข้อมูลข่าวสาร ออกกําลังกาย ปลูก/ดูแล
ต้นไม้/เลี้ยงสัตว์ประดิษฐ์สิ่งของ/วาดภาพ/ตัดเย็บผ้า/งานฝีมือ เล่นกีฬาในร่ม/เล่นเกมส์ มีความคิดเห็นว่า
คนต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของคนอื่น สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมที่ดีและอบอุ่น คุณธรรมเป็นสิ่ง
สําคัญของผู้บริหารบ้านเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยดีที่สุด และประเทศชาติจะอยู่รอดขึ้นอยู่
กับคนทุกคนในสังคม 
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สว่นที ่3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชีเ้ชิงสาํรวจรูปแบบการบริหารการเงนิสว่นบคุคล 
 

การวิจัยในครั้งนี้ได้กําหนดข้อคําถามเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการเงินส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 26 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนระดับการปฏิบัติ คือ ปฏิบัติมากที่สุด = 5 ปฏิบัติมาก = 
4 ปฏิบัติปานกลางปานกลาง = 3 ปฏิบัติน้อยน้อย = 2 ไม่เห็นปฏิบัติ = 1 และใช้เกณฑ์แปลความหมาย
ดังนี้ (เติมศักดิ์       สุขวิบูลย์, ม.ป.ป.) 

 
   ค่าเฉลี่ย  ความหมาย 

 1.00 – 1.49        ปฎิบัติน้อยทีสุ่ด 
 1.50 – 2.49        ปฎิบัติน้อย 
 2.50 – 3.49        ปฎิบัติปานกลาง 
 3.50 – 4.49        ปฎิบัติมาก 
 4.50 – 5.00        ปฎิบัติมากที่สุด 

 
ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับทางการเงิน 

ข้อ การปฏิบัติเกี่ยวกับทางการเงิน  SD 
ลําดับ 
ที่ 

ระดับการ
ปฏิบัต ิ

1 มีการวางแผนในการหาเงินทีท่ําให้เกิดรายได ้ 3.06 0.88 11 ปานกลาง 

2 มีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมกับรายได ้ 3.24 0.92 2 ปานกลาง 

3 มีการวางแผนทางการเงินในระยะยาวมากกว่า 10 ปี 3.12 0.96 6 ปานกลาง 

4 มีการประเมินและปรับปรุงแผนการใช้เงินเป็นระยะๆ ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

3.07 0.96 9 ปานกลาง 

5 กําหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายในการหาเงินและใช้จ่ายเงินเสมอ 3.12 0.88 7 ปานกลาง 

6 ศึกษาช่องทางทีจ่ะทําให้เกิดรายได้และผลประโยชน์ทางการเงินเสมอ 3.00 0.82 17 ปานกลาง 

7 หาวิธีการที่จะช่วยลดรายจ่ายเสมอ 3.24 0.90 2 ปานกลาง 

8 หาวิธีการที่จะสามารถลดภาษีทีต่อ้งจ่ายแก่รัฐบาล 2.73 0.99 23 ปานกลาง 

9 ศึกษาช่องทางทีจ่ะช่วยลดความเส่ียงต่อความมั่นคงทางการเงิน 3.02 0.92 14 ปานกลาง 

10 การใช้เงินจะเน้นความสุขสบายกายเป็นหลัก 2.96 0.88 19 ปานกลาง 

11 การใช้เงินจะเน้นความสุขสบายใจเป็นหลัก 3.06 0.89 12 ปานกลาง 

12 การใช้เงินจะเน้นสุขภาพเป็นหลัก 3.17 0.84 4 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับทางการเงิน(ต่อ) 

ข้อ การปฏิบัติเกี่ยวกับทางการเงิน  SD 
ลําดั
บ 
ที่ 

ระดับการ
ปฏิบัต ิ

13 การใช้เงินจะเน้นในสิ่งที่ทาํให้สังคมยอมรับเป็นหลัก 2.77 0.92 22 ปานกลาง 

14 มีการจัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลือสาธารณกุศล 2.85 0.90 21 ปานกลาง 

15 มีการแบ่งหมวดหมู่การใช้เงินในแต่ละเดือน 3.11 0.89 8 ปานกลาง 

16 มีความระมดัระวังในการใช้เงินให้คุ้มคา่มากที่สุด 3.38 0.94 1 ปานกลาง 

17 ลดความเส่ียงทางการเงินด้วยการซื้อประกันภัย 2.97 0.90 18 ปานกลาง 

18 สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตโดยการออมเงินในธนาคาร 3.12 0.95 5 ปานกลาง 

19 สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตโดยการสะสมที่ดิน ส่ิงปลูกสร้าง 2.91 0.97 20 ปานกลาง 

20 สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตโดยสะสมทองหรือของมีค่า 2.66 0.93 24 ปานกลาง 

21 สร้างรายได้ใหต้นเองโดยการลงทุนในแหล่งลงทุนต่างๆ 2.49 1.00 26 น้อย 

22 สร้างรายได้ให้กับตนเองโดยการเสี่ยงโชค 2.50 0.93 25 น้อย 

23 จัดเตรียมการทางการเงินสําหรับใช้ในช่วงเกษียณไดด้ ี 3.06 0.97 12 ปานกลาง 

24 จัดการมรดกเรียบร้อยเพื่อป้องกันปัญหาการขัดแย้งระหว่างผู้มีสิทธิ์ 3.00 1.02 16 ปานกลาง 

25 มีวิธีป้องกันหรือจัดการหนี้สินที่ด ี 3.07 1.01 9 ปานกลาง 

26 สภาวะทางการเงินโดยทั่วไปมีสภาพคล่องดี 3.02 0.87 15 ปานกลาง 

รวม 2.99 0.60   ปานกลาง 

        
จากตารางที่ 4.16 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับทางการเงินใน

ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60) เมื่อแยกตาม
รายข้อพบว่า เรื่องที่ผู้ตอบแบบสอถามมีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับทางการเงินอยู่ในระดับปานกลางคือ มี
ความระมัดระวังในการใช้เงินให้คุ้มค่ามากท่ีสุด(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.38 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.94) มีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมกับรายได้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.92) หาวิธีการท่ีจะช่วยลดรายจ่ายเสมอ(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.24 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.90) การใช้เงินจะเน้นสุขภาพเป็นหลัก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84) สร้าง
ความมั่นคงให้กับชีวิตโดยการออมเงินในธนาคาร(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.12 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.95) มีการวางแผนทางการเงินในระยะยาวมากกว่า 10 ปี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.96) กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการหาเงินและใช้จ่ายเงินเสมอ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.12 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88) มีการแบ่งหมวดหมู่การใช้เงินในแต่ละเดือน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.11 
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ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89) มีการประเมินและปรับปรุงแผนการใช้เงินเป็นระยะๆ ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96) มีวิธีป้องกันหรือ
จัดการหนี้สินที่ดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.07 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.01) มีการวางแผนในการหาเงิน
ท่ีทําให้เกิดรายได้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88) การใช้เงินจะเน้นความสุข
สบายใจเป็นหลัก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89) จัดเตรียมการทางการเงิน
สําหรับใช้ในช่วงเกษียณได้ดี(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.06 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.97) ศึกษาช่องทางที่
จะช่วยลดความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเงิน(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.02 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.92) สภาวะทางการเงินโดยท่ัวไปมีสภาพคล่องดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.02 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.87) จัดการมรดกเรียบร้อยเพื่อป้องกันปัญหาการขัดแย้งระหว่างผู้มีสิทธ์ิ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.00 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.02) ศึกษาช่องทางที่จะทําให้เกิดรายได้และผลประโยชน์ทางการเงินเสมอ
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82) ลดความเสี่ยงทางการเงินด้วยการซื้อ
ประกันภัย(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.97 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90) การใช้เงินจะเน้นความสุขสบาย
กายเป็นหลัก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.96 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88) สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตโดย
การสะสมที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง(ค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.91 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.97) มีการจัดสรรเงิน
เพื่อช่วยเหลือสาธารณกุศล(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.85 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90) การใช้เงินจะเน้น
ในสิ่งที่ทําให้สังคมยอมรับเป็นหลัก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92) หาวิธีการ
ท่ีจะสามารถลดภาษีที่ต้องจ่ายแก่รัฐบาล(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99) 
สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตโดยสะสมทองหรือของมีค่า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.93) ตามลําดับ 

ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับทางการเงินอยู่ในระดับน้อยคือ สร้างรายได้ให้กับตนเองโดยการเสี่ยง
โชค(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93) สร้างรายได้ให้ตนเองโดยการลงทุนใน
แหล่งลงทุนต่างๆ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.00) ตามลําดับ 

จากการศึกษาการปฏิบัติเกี่ยวกับทางการเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถนํามาวิเคราะห์
ปัจจัยเพื่อลดจํานวนตัวแปรด้วยวิธี Exploratory factor analysis โดยเลือกวิธีสกัดปัจจัยแบบ Principle 
Component Analysis(PCA) และหมุนแกนแบบตั้งฉากด้วยวิธี Orthogonal rotation แบบ Varimax 
ดังตารางที่ 4.17 
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ตารางที่ 4.17 ค่าสถิติสําหรับแต่ละ Factor ทั้งก่อนและหลังการสกัดปัจจัยด้วยวิธี PCA ด้านการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับทางการเงิน 
ตัวประกอบ Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total %ความผันแปร ผลบวกสะสมของ 
%ความผันแปร 

Total %  
ความผันแปร 

ผลบวกสะสมของ 
%ความผันแปร 

1 11.059 42.535 42.535 4.042 15.547 15.547 

2 2.263 8.704 51.239 3.595 13.826 29.373 

3 1.646 6.332 57.571 3.512 13.506 42.879 

4 1.139 4.379 61.950 2.994 11.516 54.395 

5 1.029 3.956 65.906 2.993 11.511 65.906 

 
จากตารางที่ 4.17 พบว่าควรมีตัวประกอบ จํานวน 5 ตัวประกอบ เนื่องจากค่า Eigenvalues 

มีค่ามากกว่า 1 ซึ่งในที่นี้ตัวประกอบที่ 1 จะเป็นตัวประกอบที่สําคัญที่สุด เพราะสามารถอธิบายความผัน
แปร ได้ถึงร้อยละ 42.535 ส่วนตัวประกอบท่ี 2,3,4,5 จะมีความสําคัญรองลงมาตามลําดับ โดยที่ตัว
ประกอบที่ 2 อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 8.704 ตัวประกอบที่ 3 อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 6.332 
ตัวประกอบที่ 4 อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 4.379 ตัวประกอบที่ 5 อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 
3.956  

เมื่อทําการหมุนแกนตัวประกอบด้วยวิธี Varimax พบว่าตัวประกอบที่ 1 มีค่า %ความผันแปร 
ร้อยละ  15.547 ตัวประกอบที่ 2 ค่า % ความผันแปรร้อยละ  13.826 ตัวประกอบที่ 3 ค่า %ความผัน
แปรร้อยละ  13.506 ตัวประกอบที่ 4 ค่า %ความผันแปรร้อยละ 11.516 ตัวประกอบที่ 5 ค่า %ความผัน
แปรร้อยละ  11.511  
 
ตารางที่ 4.18 การวัดความเหมาะสมของข้อมูลดว้ย KMO และการทดสอบความสัมพันธ์ด้วย 
Bartlett's Test ด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับทางการเงนิ 
Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) Bartlett's Test of Sphericity 

.935 การแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square 6392.684 

ค่า p-value .000 

 
จากตารางที่ 4.18 พบว่า ค่า Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) เท่ากับ .935 ซึ่งมากกว่า .5 แสดง

ว่าข้อมูลท่ีมีอยู่มีความเหมาะสมสําหรับการใช้เทคนิค Factor Analysis และการทดสอบความสัมพันธ์ด้วย 
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Bartlett's Test พบว่า มี Chi-Square เท่ากับ 6392.684 ค่า p-value เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 หมายถึง ตัวประกอบย่อยท่ีสกัดตัวประกอบได้ใหม่ด้วยวิธี PCA มีความสัมพันธ์
กัน ผลการจัดตัวประกอบใหม่ด้วยวิธีหมุนแกนแบบ Varimax และจัดตามค่าน้ําหนักตัวประกอบ แสดง
ตามตารางที่ 4.19 
 
ตารางที่ 4.19 Rotated Component Matrix ด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับทางการเงิน 

การปฏิบัติเกี่ยวกับทางการเงิน ค่าน้ําหนักตัวประกอบ(Factor Loading) 

1 2 3 4 5 

มีการวางแผนทางการเงินในระยะยาวมากกว่า 10 ปี .805     

มีการวางแผนในการหาเงินทีท่ําให้เกิดรายได ้ .804     

มีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมกับรายได ้ .749     

มีการประเมินและปรับปรุงแผนการใช้เงินเป็นระยะๆ ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

.745 
    

กําหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายในการหาเงินและใช้
จ่ายเงินเสมอ 

.501 
    

สร้างรายได้ใหต้นเองโดยการลงทุนในแหล่งลงทุนต่างๆ  .777    

สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตโดยสะสมทองหรือของมีค่า  .749    

สร้างรายได้ให้กับตนเองโดยการเสี่ยงโชค  .648    

หาวิธีการที่จะสามารถลดภาษีทีต่อ้งจ่ายแก่รัฐบาล  .623    

การใช้เงินจะเน้นในสิ่งที่ทาํให้สังคมยอมรับเป็นหลัก  .526    

สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตโดยการสะสมที่ดิน ส่ิงปลูกสร้าง  .493    

มีการแบ่งหมวดหมู่การใช้เงินในแต่ละเดือน   .751   

มีความระมัดระวังในการใช้เงินใหคุ้้มค่ามากที่สุด   .704   

มีการจัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลือสาธารณกุศล   .557   

ศึกษาช่องทางทีจ่ะทําให้เกิดรายได้และผลประโยชน์ทางการ
เงินเสมอ 

  .544 
  

สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตโดยการออมเงินในธนาคาร   .541   

หาวิธีการที่จะช่วยลดรายจ่ายเสมอ   .498   

ศึกษาช่องทางทีจ่ะช่วยลดความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางการ
เงิน 

  .472 
  

ลดความเส่ียงทางการเงินด้วยการซื้อประกันภัย   .407   
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ตารางที่ 4.19 Rotated Component Matrix ด้านการปฏิบัติเกี่ยวกบัทางการเงนิ(ตอ่) 
การปฏิบัติเกี่ยวกับทางการเงิน ค่าน้ําหนักตัวประกอบ(Factor Loading) 

1 2 3 4 5 

มีวิธีป้องกันหรือจัดการหนี้สินที่ด ี    .743  

จัดการมรดกเรียบร้อยเพื่อป้องกันปัญหาการขัดแย้งระหว่าง
ผู้มีสิทธิ์ 

   .722 
 

จัดเตรียมการทางการเงินสําหรับใช้ในช่วงเกษียณไดด้ ี    .618  

สภาวะทางการเงินโดยทั่วไปมีสภาพคล่องดี    .460  

การใช้เงินจะเน้นความสุขสบายใจเป็นหลัก     .830 

การใช้เงินจะเน้นความสุขสบายกายเป็นหลัก     .756 

การใช้เงินจะเน้นสุขภาพเป็นหลัก     .658 

 
จากตารางท่ี 4.19 ผู้วิจัยได้จัดตัวประกอบรูปแบบการบริหารการเงินส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ

ได้ 5 ตัวประกอบ และในแต่ละตัวประกอบนั้น ผู้วิจัยได้ตั้งชื่อดังนี้ 
ตัวประกอบที่ 1 นักวางแผนทางการเงิน ซึ่งมีตัวประกอบย่อยจํานวน 5 ตัวประกอบได้แก่ 

1. มีการวางแผนทางการเงินในระยะยาวมากกว่า 10 
2. มีการวางแผนในการหาเงินท่ีทําให้เกิดรายได้ 
3. มีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมกับรายได ้
4. มีการประเมินและปรับปรุงแผนการใช้เงินเป็นระยะๆ ให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 
5. กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการหาเงินและใช้จ่ายเงินเสมอ 

ตัวประกอบที่ 2 นักลงทุน ซึ่งมีตัวประกอบย่อยจํานวน 6 ตัวประกอบได้แก่ 
1. สร้างรายได้ใหต้นเองโดยการลงทุนในแหล่งลงทุนต่างๆ 
2. สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตโดยสะสมทองหรือของมีค่า 
3. สร้างรายได้ใหกั้บตนเองโดยการเสี่ยงโชค 
4. หาวิธีการที่จะสามารถลดภาษีที่ตอ้งจ่ายแกรั่ฐบาล 
5. การใช้เงินจะเน้นในสิ่งท่ีทําให้สังคมยอมรับเป็นหลัก 
6. สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตโดยการสะสมทีด่ิน สิ่งปลูกสร้าง 
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ตัวประกอบที่ 3 บริโภคอุปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีตัวประกอบย่อยจํานวน 8 ตัว
ประกอบได้แก่ 

1. มีการแบ่งหมวดหมู่การใช้เงินในแต่ละเดือน 
2. มีความระมัดระวังในการใช้เงินให้คุ้มค่ามากท่ีสุด 
3. มีการจัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลอืสาธารณกุศล 
4. ศึกษาชอ่งทางที่จะทําให้เกิดรายได้และผลประโยชนท์างการเงินเสมอ 
5. สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตโดยการออมเงินในธนาคาร 
6. หาวิธีการที่จะช่วยลดรายจ่ายเสมอ 
7. ศึกษาชอ่งทางที่จะช่วยลดความเสี่ยงตอ่ความมั่นคงทางการเงิน 
8. ลดความเสี่ยงทางการเงินด้วยการซื้อประกนัภัย 

ตัวประกอบที่ 4 ผู้มีความรอบคอบทางการเงิน ซึ่งมีตัวประกอบย่อยจํานวน 4 ตัวประกอบ
ได้แก่ 

1. มีวิธีป้องกันหรือจดัการหนี้สินที่ด ี
2. จัดการมรดกเรยีบร้อยเพื่อปอ้งกันปัญหาการขัดแย้งระหว่างผู้มีสิทธ์ิ 
3. จัดเตรียมการทางการเงินสําหรับใช้ในช่วงเกษียณไดด้ี 
4. สภาวะทางการเงินโดยท่ัวไปมีสภาพคล่องด ี

ตัวประกอบที่ 5 สุขกายสบายใจ ซึ่งมีตัวประกอบย่อยจํานวน 3 ตัวประกอบได้แก่ 
1. การใช้เงินจะเน้นความสุขสบายใจเป็นหลัก 
2. การใช้เงินจะเน้นความสุขสบายกายเป็นหลัก 
3. การใช้เงินจะเน้นสุขภาพเป็นหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

76 
 

สว่นที ่4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชีเ้ชิงสาํรวจรูปแบบการแบง่สว่นตลาดของรูปแบบ
การดํารงชวีิตทางด้านการบริหารการเงนิสว่นบคุคลของผู้สงูอายุ 
 

การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้เชิงสํารวจรูปแบบการแบ่งส่วนตลาดของรูปแบบการ
ดํารงชีวิตทางด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ โดยนําตัวประกอบรูปแบบการดําเนินชีวิต
และตัวประกอบรูปแบบการบริหารการเงินส่วนบุคคล มาวิเคราะห์ขั้นที่ 2 ด้วยด้วยเทคนิค Exploratory 
factor analysis โดยเลือกวิธีสกัดปัจจัยแบบ Principle Component Analysis(PCA) และหมุนแกน
แบบตั้งฉากด้วยวิธี Orthogonal rotation แบบ Varimax สามารถจัดตัวประกอบได้ 5 ตัวประกอบ คือ 

ตัวประกอบที่ 1 สร้างความมั่งคั่ง ทันสมัย และรอบรู้  
ตัวประกอบที่ 2 นักกิจกรรมและรอบคอบทางการเงิน  
ตัวประกอบที่ 3 นักวางแผนทางการเงินและมีศีลธรรม  
ตวัประกอบที่ 4 สุขกายสบายใจสู่ความสําเร็จ  
ตัวประกอบที่ 5 บริโภคอุปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ตารางที่ 4.20 ค่าสถิติสําหรบัแตล่ะ Factor ทั้งก่อนและหลังการสกัดปัจจัยด้วยวธิ ีPCA ของรูปแบบ
การดํารงชวีิตทางด้านการบริหารการเงนิสว่นบคุคลของผู้สงูอายุ 
ตัวประกอบ Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total %ความผันแปร ผลบวกสะสมของ 
%ความผันแปร 

Total %  
ความผันแปร 

ผลบวกสะสมของ 
%ความผันแปร 

1 1.675 13.958 13.958 1.593 13.274 13.274 

2 1.643 13.690 27.649 1.361 11.340 24.614 

3 1.280 10.665 38.313 1.333 11.104 35.718 

4 1.148 9.571 47.884 1.325 11.044 46.762 

5 1.111 9.255 57.139 1.245 10.376 57.139 

 
จากตารางที่ 4.20 พบว่าควรมีตัวประกอบ จํานวน 5 ตัวประกอบ เนื่องจากค่า Eigenvalues 

มีค่ามากกว่า 1 ซึ่งในที่นี้ตัวประกอบที่ 1 จะเป็นตัวประกอบที่สําคัญที่สุด เพราะสามารถอธิบายความผัน
แปร ได้ถึงร้อยละ 13.958 ส่วนตัวประกอบที่ 2,3,4,5 จะมีความสําคัญรองลงมาตามลําดับ โดยท่ีตัว
ประกอบที่ 2 อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 13.690 ตัวประกอบที่ 3 อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ
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10.665 ตัวประกอบที่ 4 อธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 9.571 ตัวประกอบที่ 5 อธิบายความผันแปรได้
ร้อยละ 9.255  

เมื่อทําการหมุนแกนตัวประกอบด้วยวิธี Varimax พบว่าตัวประกอบที่ 1 มีค่า %ความผันแปร 
ร้อยละ 13.274 ตัวประกอบที่ 2 ค่า % ความผันแปรร้อยละ 11.340 ตัวประกอบที่ 3 ค่า %ความผันแปร
ร้อยละ 11.104 ตัวประกอบที่ 4 ค่า %ความผันแปรร้อยละ 11.044 ตัวประกอบที่ 5 ค่า %ความผันแปร
ร้อยละ 10.376  

 
ตารางที่ 4.21 Rotated Component Matrix ของรูปแบบการดํารงชีวิตทางด้านการบริหารการเงิน
ส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ 
รูปแบบการดํารงชีวิตทางด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล ค่าน้ําหนักตัวประกอบ(Factor Loading) 

1 2 3 4 5 

M นักลงทุน .888     

L มั่นใจในตัวเองและสนใจเรื่องรอบตัว .635     

L อนุรักษ์และพัฒนา .588     

M ผู้มีความรอบคอบทางการเงิน  .816    

L งานอดิเรกและรักประชาธิปไตย  .474    

L นักกิจกรรมที่เอาใจใส่ตัวเอง  .398    

M นักวางแผนทางการเงิน   .781   

L รักครอบครัวและมีศีลธรรม   .692   

M สุขกายสบายใจ    .777  

L กระตือรือร้นรอบรู้สู่ความสําเร็จ    .569  

M บริโภคอุปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ     .778 

L ดูแลตัวเองและสิ่งแวดล้อม     .723 

 
จากตารางที่ 4.21 ผู้วิจัยได้จัดตัวประกอบรูปแบบการแบ่งส่วนตลาดของรูปแบบการดํารงชีวิต

ทางด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลของผู้สูงอายุได้ 5 ตัวประกอบ และในแต่ละตัวประกอบนั้น ผู้วิจัยได้
ตั้งชื่อดังนี้ 

ตัวประกอบที่ 1 สร้างความมั่งคั่ง ทันสมัย และรอบรู้ ซึ่งมีตัวประกอบย่อยจํานวน 3 ตัว
ประกอบได้แก่ 
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1. นักลงทุน(M) 
2. มั่นใจในตัวเองและสนใจเรือ่งรอบตัว (L) 
3. อนุรักษแ์ละพัฒนา (L) 

โดยมีรายละเอียดคือ  เป็นผู้สร้างรายได้ให้ตนเองโดยการลงทุนในแหล่งลงทุนต่างๆ สร้าง
ความมั่นคงให้กับชีวิตโดยสะสมทองหรือของมีค่า สร้างรายได้ให้กับตนเองโดยการเสี่ยงโชค หาวิธีการท่ีจะ
สามารถลดภาษีที่ต้องจ่ายแก่รัฐบาล การใช้เงินจะเน้นในสิ่งที่ทําให้สังคมยอมรับเป็นหลัก สร้างความมั่นคง
ให้กับชีวิตโดยการสะสมท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง ใช้เวลากับการเลือกซื้อเครื่องแต่งรถ เลือกซื้อเครื่องเสียง/
โทรทัศน์ เลือกซื้อเคร่ืองแต่งบ้าน  เลือกซื้อเครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับ เที่ยวสถานบันเทิงยามค่ําคืน เข้า
ชมงานนิทรรศการ ให้ความสนใจการแสดงคอนเสริต์/นักร้อง การแสดงละคร/ดารา การทํานายอนาคต/ดู
ดวง การแข่งขันกีฬา/นักกีฬา พืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ป่า การท่องเที่ยว สัตวเลี้ยง และมีความคิดเห็น
ว่าถ้าอยากดูดีต้องใช้ตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับของสังคม ตนเองเป็นคนเก่งและทันสมัย ทํางานที่เป็นอาชีพ
หลักในปัจุบัน ทํางานที่เป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้พิเศษ ให้ความสนใจในงานพเิศษเพื่อเสริมรายได้ การ
พัฒนาปรับปรุงงานในอาชีพ การตกแต่ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน งานเลี้ยงสังสรรค์ การทําอาหาร/ขนม มี
ความคิดเห็นว่าเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆได้อีกเยอะ สิ่งเก่าแก่/โบราณควรค่าแก่การค้นหาและเก็บรักษา สิ่งทันสมัยช่วยทําให้ผู้ใช้ดูดีเป็นที่
ยอมรับของคนในสังคม วุฒิทางการศึกษาจําเป็นต้องใช้ในการประกอบอาชีพ ศิลปะและวัฒนธรรมมีความ
เก่ียวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ รายได้มีความสําคัญต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคม และการศึกษาไม่
จําเป็นต้องเรียนในชั้นเรียน 

ตัวประกอบที ่2 นักกิจกรรมและรอบคอบทางการเงิน ซึ่งมีตัวประกอบย่อยจํานวน 3 ตัว
ประกอบไดแ้ก่ 

1. ผู้มีความรอบคอบทางการเงิน(M) 
2. งานอดิเรกและรักประชาธิปไตย(L) 
3. นักกิจกรรมที่เอาใจใสต่ัวเอง(L) 

โดยมีรายละเอียดคือ  มีวิธีป้องกันหรือจัดการหนี้สินที่ดี จัดการมรดกเรียบร้อยเพื่อป้องกัน
ปัญหาการขัดแย้งระหว่างผู้มีสิทธ์ิ จัดเตรียมการทางการเงินสําหรับใช้ในช่วงเกษียณได้ดี สภาวะทาง
การเงินโดยทั่วไปมีสภาพคล่องดี ชอบอ่านหนังสือ/ค้นข้อมูลข่าวสาร ออกกําลังกาย ปลูก/ดูแลต้นไม้/เลี้ยง
สัตว์ประดิษฐ์สิ่งของ/วาดภาพ/ตัดเย็บผ้า/งานฝีมือ เล่นกีฬาในร่ม/เล่นเกมส์ มีความคิดเห็นว่าคนต้อง
เคารพสิทธิและเสรีภาพของคนอื่น สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมที่ดีและอบอุ่น คุณธรรมเป็นสิ่งสําคัญ
ของผู้บริหารบ้านเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยดีที่สุด และประเทศชาติจะอยู่รอดขึ้นอยู่กับคน
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ทุกคนในสังคม ชอบเข้าร่วมกิจกรรมทางการกุศล เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมทางศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมใน
ชมรมทางการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมในงานอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมกีฬา 
ร่วมงานสาธารณกุศล ให้ความสนใจการออกกําลังกาย การพบปะผู้คน การดูแลสุขภาพ งานการกุศล/งาน
บุญ/งานทางศาสนา การดูแลบุคลิกภาพ การแต่งกาย ความเป็นโบราณ/เก่าแก่ 

ตัวประกอบที ่3 นักวางแผนทางการเงินและมีศลีธรรม ซึ่งมีตัวประกอบยอ่ยจํานวน 2 ตัว
ประกอบไดแ้ก่ 

1. นักวางแผนทางการเงิน(M) 
2. รักครอบครัวและมีศีลธรรม(L) 

โดยมีรายละเอียดคือ  มีการวางแผนทางการเงินในระยะยาวมากกว่า 10 มีการวางแผนในการ
หาเงินท่ีทําให้เกิดรายได้ มีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมกับรายได้ มีการประเมินและปรับปรุง
แผนการใช้เงินเป็นระยะๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
หาเงินและใช้จ่ายเงินเสมอ เป็นคนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ จะทําในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ เป็นคนดีอยู่ในศีลใน
ธรรม มีความคิดเห็นว่าการตอบแทนบุญคุณคนเป็นสิ่งสําคัญ ความจริงใจและความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสําคัญ 
ปัจจุบันสําคัญมากกว่าอดีต อนาคตจะดีได้ต้องทําปัจจุบันให้ดีก่อน คนในสังคมต้องเคารพกติกา/
กฎระเบียบ/กฎหมาย เป็นคนเชื่อมั่นในตนเอง ครอบครัวมีบทบาทสําคัญที่ทําให้คนเป็นคนดี ใช้เวลาส่วน
ใหญ่ฟังวิทยุ/ดูรายการทางโทรทัศน์ นอนหลับพักผ่อน ปฏิบัติธรรม และคุยกับคนรัก/เพื่อน/ผู้คน สนใจที่
จะทํากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว สนใจบุคคลในครอบครัวและความเป็นอยู่ภายในบ้าน 

ตัวประกอบที่ 4 สุขกายสบายใจสู่ความสําเร็จ ซึ่งมีตัวประกอบย่อยจํานวน 2 ตัวประกอบ
ได้แก่ 

1. สุขกายสบายใจ(M) 
2. กระตอืรือร้นรอบรู้สู่ความสําเร็จ (L) 

โดยมีรายละเอียดคือ  การใช้เงินจะเน้นความสุขสบายใจเป็นหลัก การใช้เงินจะเน้นความสุข
สบายกายเป็นหลัก การใช้เงินจะเน้นสุขภาพเป็นหลัก เป็นกลุ่มท่ีให้ความสนใจในการประสบความสําเร็จ
ทางด้านการเรียน ในงานอาชีพ การเงิน/ทรัพย์สิน ความงาม/ความดูดี และความรัก อุปกรณ์การสื่อสาร 
ความทันสมัย/เทคโนโลยี ความแปลกใหม่ข่าวสาร ชอบเดินเล่นในห้างสรรพสินค้า/แหล่งช้อบป้ิง 
รับประทานอาหารนอกบ้าน ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เล่นกีฬากลางแจ้ง และท่องเที่ยวธรรมชาติ มีความ
คิดเห็นว่าการได้ทําอะไรที่ท้าทายช่วยให้ชีวิตมีชีวิตชีวา การออกไปเที่ยวนอกบ้านช่วยให้ชีวิตมีชีวิตชีวา 
การได้พบปะพูดคุยกับผู้คนบ่อยๆ เป็นสิ่งที่ดี การช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะทําให้สังคมมีความสุข และเรา
ต้องทําในสิ่งที่คนในสังคมยอมรับเสมอ 
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ตัวประกอบที ่5 บริโภคอุปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมตีัวประกอบยอ่ยจํานวน 2 ตัว

ประกอบไดแ้ก่ 
1. บริโภคอุปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ(M) 
2. ดูแลตัวเองและสิ่งแวดลอ้ม(L) 

โดยมีรายละเอียดคือ  มีการแบ่งหมวดหมู่การใช้เงินในแต่ละเดือน มีความระมัดระวังในการใช้
เงินให้คุ้มค่ามากที่สุด มีการจัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลือสาธารณกุศล ศึกษาช่องทางที่จะทําให้เกิดรายได้และ
ผลประโยชน์ทางการเงินเสมอ สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตโดยการออมเงินในธนาคาร หาวิธีการที่จะช่วย
ลดรายจ่ายเสมอ ศึกษาช่องทางที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเงิน ลดความเสี่ยงทาง
การเงินด้วยการซื้อประกันภัย ชอบเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีกับชุมชน ทําบุญ/ตักบาตร เข้าร่วม
กิจกรรมในชมรมสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์ธรรมชาติ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ เลือกซื้ออาหาร และ
ทํางานบ้าน 
 




