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บทคดัย่อ 
  
 ในการได้มาซึ�งโอกาสการพึ�งพาตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ ครวัเรอืนต้องการ
ทรพัยากรทางเศรษฐกิจในระดบัหนึ�ง ในประเทศพฒันาแล้ว ผู้กําหนดนโยบายสามารถ
ตรวจสอบศกัยภาพในการพฒันาความเป็นอยู่ และแนวโน้มของการเปลี�ยนแปลงการถือ
ครองทรพัยส์นิของชุมชนต่างๆ จากดชันีที�เรยีกว่า ดชันีสนิทรพัย ์
 งานวจิยัฉบบันี�ต้องการประเมนิสภาพความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของชุมชน 
โดยการสรา้งดชันี�ชี�วดัอื�นๆ นอกเหนือจากขอ้มูลที�ใชท้ั �วไปคอื ด้านรายได้และรายจ่ายของ
ครัวเรือน วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ การสํารวจรูปแบบการถือครองสินทรพัย์ของ
ครวัเรอืนชุมชนในพื�นที�มาบตาพุด และประยุกต์เทคนิคการวเิคราะหต์วัแปรพหุเชงิพรรณนา
เพื�อสรา้งดชันีวดัความอยูด่ทีางเศรษฐกจิของครวัเรอืนในชุมชนดงักล่าว 
 งานวจิยัใช้วธิวีเิคราะห์ ? วธิคีอื วธิ ี วเิคราะห์องค์ประกอบหลกั (Principal 
Component Analysis) และวธิวีเิคราะหค์วามสอดคลอ้งเชงิพหุ (Multiple Correspondence 
Analysis) ซึ�งในทางทฤษฎแีลว้ MCA เป็นวธิกีารการวเิคราะหท์ี�ขยายจากวธิ ีPCA ซึ�งทําให้
ผูว้จิยัสามารถวเิคราะห์รูปแบบความสมัพนัธ์ของตวัแปรสนิทรพัยข์องครวัเรอืนที�มลีกัษณะ
มากกว่า W กลุ่ม 
 งานวจิยัพจิารณาการถอืครองสนิทรพัยข์องครวัเรอืนใน X รูปแบบคอื W กลุ่ม 
สภาพแวดลอ้มที�อยู่อาศยั และระบบสาธารณูปโภค ? กลุ่มสนิทรพัยค์งทน Y กลุ่มสนิทรพัย์
เพื�อการลงทุน และ X กลุ่มสนิทรพัยท์ี�เป็นทุนมนุษย ์การใชเ้ทคนิค PCA และ MCA สรา้ง
ดชันีสนิทรพัยใ์น X รปูแบบจากขอ้มลูจาํนวน ?-Y ครวัเรอืนในเขตพื�นที�มาบตาพุดชี�ให้เหน็
ว่า  
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 นอกเหนือจากดชันีสินทรพัย์ในกลุ่มทุนมนุษย์ ดชันีสินทรพัย์ที�สร้างโดยวิธ ี
PCA มรีะดบัของความสมัพนัธ์กบัรายได้ของครวัเรอืนที�มากกว่าดชันีที�สรา้งด้วยวธิ ีMCA 
นอกจากนี� ดชันีสินทรพัย์ที�สร้างขึ�นจากทั �งสองวิธีมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
รายได้รวมของครวัเรอืน ทําให้ดชันีสนิทรพัยท์ี�สร้างขึ�นของงานวจิยันี�สามารถเป็นตวัแปร
นโยบายในลกัษณะทดแทน หรอืประกอบกบัตวัแปรอื�นๆ ในการวดัสภาพความเป็นอยู่ทาง
สงัคมและเศรษฐกจิของครวัเรอืนในพื�นที�ดงักล่าวได ้การประยุกต์วธิกีารสรา้งดชันีสนิทรพัย์
จึงมีความเหมาะสมกับพื�นที�ที�นักวิจ ัยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลรายได้และรายจ่ายของ
ครวัเรอืน 
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Abstract 

 
 Stating from the widely belief that all households need some capacities and 
resources to enjoy meaningful opportunity and attain economic security. The asset 
index provides a comparative picture of progress that policy makers have made in 
helping the households achieve greater economic well-being.  

This research deviates from using traditional economic indicators – income 
and expenditure – to assess household’s living standard.  The objective of this 
research is to survey the pattern of asset holding in the Map Ta Phut area and apply 
multivariate analysis techniques to construct the household asset indices.  

Two statistical techniques, namely Principal Component Analysis (PCA) and 
Multiple Correspondence Analysis (MCA), are applied in this research. Theoretically, 
MCA is an extension of PCA which allows one to analyze the pattern of relationships 
of several categorical dependent variables. 

The study considers 4 dimensions of household’s living standard; 
environment and infrastructure, durable asset, asset for investment, and human 
capital asset. The PCA and MCA techniques are applied to the asset holding data, 
by using the stratified sampling, the data collection yields 253 households.  

The result from the analysis shows that, except from human capital asset, 
the PCA technique performs better than MCA in term of the correlation with 
household’s income data. Moreover, the result suggests that the household asset 
index could be used as either an alternative or a complementary measure to classify 
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household socio-economic position, especially in the area where income and 
expenditure data are unavailable.     
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ผูว้จิยัขอขอบคุณ Econ Team ทุกคนมากๆ ค่ะ 

นอกจากนี�ยงัมีกัลยาณมิตร ดร.เค ดร.เฒ่า พี�หนิง ที�ให้ความช่วยเหลือ ให้
คาํแนะนํา ที�เป็นประโยชน์อยา่งยิ�ง ทาํใหง้านวจิยัมคีวามสมบรูณ์ยิ�งขึ�น 

 

ไพรนิทร ์ ชลไพศาล 
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 => แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างอาชพีและระดบัการศกึษาของ 
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 =B Model Summary ของกลุ่มสนิทรพัยค์งทนในครวัเรอืน @L 
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     ดว้ยวธิ ีMCA เปรยีบเทยีบกบัวธิ ีPCA 1: 
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บทที� � 
บทนํา 

 
�.� ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
  
 หลงัจากที�มกีารจดัตั �งโครงการพฒันาพื�นที�บรเิวณชายฝ ั �งทะเลตะวนัออก (Eastern 
Seaboard Development Program) ในเขตจงัหวดัชลบุร ีระยอง และฉะเชงิเทรา ทําใหพ้ื�นที�
บรเิวณมาบตาพุด (เทศบาลเมอืงมาบตาพุดในปจัจุบนั) จงัหวดัระยองซึ�งมพีื�นที�ครอบคลุม
อําเภอเมอืง และกึ�งอําเภอนิคมพฒันา ถูกกําหนดใหเ้ป็นเมอืงอุตสาหกรรม มกีารขยายตวัของ
โรงงานอุตสาหกรรมอยา่งรวดเรว็  

ขอ้มลูจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดอืนมถุินายน 25531 รายงานว่า ในช่วง 20 
ปีที�ผ่านมา จงัหวดัระยองมจีาํนวนโรงงานรวมทั �งสิ�น 2,161 แห่ง มเีงนิลงทุนรวม 9.92 แสนลา้น
บาท โดยอําเภอเมอืงระยองมจีาํนวนโรงงานมากที�สุด จาํนวน 693 โรงงาน (เทศบาลเมอืงมาบ
ตาพุดอยู่ในเขตอําเภอเมอืงระยอง) คดิเป็นร้อยละ 32.07 ส่งผลให้จงัหวดัระยองเป็นฐาน
อุตสาหกรรมหลกัที�สําคญัของประเทศ และมบีทบาทต่อเศรษฐกิจส่วนรวมเพิ�มมากขึ�น จาก
รายงานของสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ระบุว่า จงัหวดั
ระยองมอีตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของจงัหวดัเฉลี�ยระหว่างปี 2544 ถงึ 2551 สูงถงึรอ้ยละ 
6.2 ต่อปี สูงกว่าอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ ที�มอีตัราการเตบิโตเฉลี�ยเพยีงรอ้ย
ละ 4.8 และในปี VWWX ยงัมรีายได้เฉลี�ยต่อหวัของประชากรสูงเป็นอนัดบัหนึ�งของประเทศ คอื 
X,ZXX,[\] บาทต่อคน โดยรายไดม้าจากสาขาการผลติดา้นอุตสาหกรรมกว่ารอ้ยละ 88 ผลจาก
การพัฒนาดังกล่าวทําให้เกิดการจ้างงานเพิ�มสูงขึ�นในจงัหวัดระยองและยงัส่งผลให้มีการ
เคลื�อนยา้ยแรงงานจากพื�นที�อื�นเขา้มาในจงัหวดัระยองอกีเป็นจาํนวนมาก  
 การที�ครวัเรอืนมรีายได้ที�แทจ้รงิเพิ�มสูงขึ�น ถอืว่าเป็นประโยชน์ต่อทั �งครวัเรอืนเอง
และชุมชนโดยรอบ เพราะส่งผลให้เศรษฐกิจ การค้าขายภายในพื�นที�ขยายตวัเพิ�มขึ�น ความ
เป็นอยู่ของประชากรดขีึ�น จํานวนการสะสมสนิทรพัยห์รอืความมั �งคั �งจงึเพิ�มสูงขึ�นตามไปด้วย 
นักเศรษฐศาสตรเ์ชื�อว่าการมรีายได้ที�เพิ�มสูงขึ�น หรอืเมื�อมรีายได้เขา้มาในรอบระยะเวลาหนึ�ง 
ครวัเรอืนจะนํารายไดส้่วนหนึ�งแปลงเป็นสนิทรพัยใ์นรปูแบบต่างๆ เพื�อเป็นการสะสมความมั �งคั �ง

                                         
1 อ้างในรายงานการศึกษาเบื�องต้น ประชากรแฝงในพื�นที�จงัหวดัระยอง โดยสํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ 2553 หน้า 12 
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และเป็นหลกัประกนัในการดํารงชพีในอนาคต การเป็นเจ้าของสนิทรพัย์ถือเป็นการลงทุนใน
อนาคต ซึ�งรปูแบบการเลอืกถอืสนิทรพัยแ์ต่ละครวัเรอืนกจ็ะมคีวามแตกต่างกนัตามฐานะ รายได ้
ในปจัจบุนัและรายไดท้ี�คาดว่าจะไดร้บัในอนาคต (Howe et. al., 2008) 

ดชันีสนิทรพัยเ์ป็นขอ้มูลจาํเป็นในการกําหนดนโยบายสาธารณะที�เหมาะสม อาท ิ
การสนบัสนุนครวัเรอืนที�มสีนิทรพัยต่์างกนัในดา้นการศกึษา หรอื บรกิารสาธารณสุข ดงันั �นการ
เลอืกสนิทรพัยท์ี�เหมาะสมเพื�อนํามาสรา้งเป็นดชันีสนิทรพัยน์ั �นตอ้งเป็นสนิทรพัยท์ี�สามารถแสดง
ถึงการเปลี�ยนแปลงฐานะของครวัเรอืน (ศุภชยั ศรสีุชาติ, VWWc) โดยการตีความในทศิทาง
เดยีวกบัดชันีสนิทรพัยท์ี�สรา้งขึ�น เช่น หากตวัแปรที�สรา้งจากขอ้มูลการถอืครองสนิทรพัยม์คี่า
สงูขึ�น จะส่งผลต่อฐานะทางเศรษฐกจิของครวัเรอืนที�สงูขึ�นตามไปดว้ย 
 รูปแบบการถือครองสินทรพัย์ของครวัเรือนจึงเป็นตัวแปรที�มีความสัมพันธ์ที�
สอดคลอ้งกบัรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย เมื�อเป็นเช่นนี�การที�พจิารณาถงึการกระจายรายไดเ้พยีงอย่าง
เดยีวอาจไมเ่พยีงพอ ผูก้ําหนดนโยบายควรพจิารณาการกระจายความมั �งคั �งของครวัเรอืนควบคู่
ดว้ย เพราะรายไดส้่วนหนึ�งจะนําไปแปลงเป็นสนิทรพัย ์งานศกึษานี�ต้องการสรา้งดชันีความอยู่ดี
ทางเศรษฐกจิของครวัเรอืนในพื�นที�มาบตาพุดขึ�นเพื�อเป็นการทดสอบความสมัพนัธด์งักล่าว และ
สามารถนําไปใชป้ระยุกต์ร่วมกบัการวเิคราะห์กบัตวัแปรอื�นๆ อาท ิรายได้ และรายจ่ายเพื�อใช้
เป็นเครื�องชี�ฐานะของครวัเรอืน 
 รายงานวจิยัฉบบันี�ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ จาํนวน W บทดว้ยกนัคอื บทที� X บทนํา
กล่าวถงึที�มาของการทํางานวจิยัหวัขอ้ดงักล่าว บทที� V ทบทวนงานศึกษาที�เกี�ยวข้องกบัการ
สรา้งดชันีสนิทรพัยท์ั �งของประเทศไทยและในต่างประเทศ รวมถงึเทคนิคที�นํามาใช้ในการสรา้ง
ดชันีสนิทรพัย ์บทที� c เป็นการอธบิายที�มาของขอ้มูล และเทคนิคที�ใชใ้นการสรา้งดชันีคอืการ
วเิคราะห์ความสอดคล้องเชงิพหุ (Multiple Correspondence Analysis: MCA) และการ
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis: PCA) บทที� [ เป็นการอธบิายผล
การศกึษาที�ไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และผลที�ไดจ้ากการวเิคราะห ์MCA และ PCA ส่วน
สุดทา้ยบทที� W อภปิรายผลการศกึษา สรปุ และขอ้เสนอแนะที�ไดจ้ากการศกึษา 
 
1.2 วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
  

1. สํารวจรูปแบบการถอืครองสนิทรพัยข์องครวัเรอืนชุมชนกลุ่มตวัอย่างในพื�นที�
มาบตาพุด 

V. สรา้งดชันีวดัความอยู่ดทีางเศรษฐกจิของครวัเรอืนชุมชนกลุ่มตวัอย่างในพื�นที�
มาบตาพุดจากรปูแบบการถอืครองสนิทรพัย ์
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�.% ขอบเขตของการวิจยั 
 
 การศกึษาวจิยันี�สรา้งดชันีความอยู่ดทีางเศรษฐกจิของครวัเรอืน โดยสํารวจขอ้มูล
เฉพาะชุมชุนในพื�นที�มาบตาพุดจงัหวดัระยอง ซึ�งมทีั �งชุมชุนขนาดเลก็ กลาง และใหญ่ ที�จาํแนก
ตามจาํนวนครวัเรอืนที�อยูใ่นชุมชน จาํนวน XZ ชุมชนประกอบดว้ย 
 
ตารางที� X ขนาดและชุมชนที�ใชเ้กบ็ขอ้มลู 

 
ชุมชนขนาดเลก็ ชุมชนขนาดกลาง ชุมชนขนาดใหญ่ 

ชุมชนมาบยา ชุมชนเนินพยอม ชุมชนวดัมาบตาพุด 
ชุมชนวดัโสภณ  ชุมชนตลาดมาบตาพุด 

ชุมชนสาํนกักะบาก  ชุมชนบา้นล่าง 
  ชุมชนโขดหนิ 
  ชุมชนซอยรว่มพฒันา 
  ชุมชนหว้ยโปง่ใน 

 
�.+ ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รบั 
 
  X. ทราบถงึรปูแบบการถอืครองสนิทรพัยข์องครวัเรอืนในพื�นที�มาบตาพุด 
  V. ทราบถงึฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิของครวัเรอืนในพื�นที�มาบตาพุด 

c. สามารถนําดชันีความมั �งคั �งไปประยกุตใ์ชร้ว่มกบัการวเิคราะหอ์ื�นๆ เพื�อใชเ้ป็น
เครื�องชี�ฐานะของครวัเรอืนแทนที�การใชต้วัแปรรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ย 

 
�./ ระยะเวลาและแผนการทาํวิจยั 
 
 แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวจิยั ผู้วจิยัใช้เวลาในการดําเนินการทั �งสิ�น l 
เดือน ช่วงแรกผู้วิจยัสร้างแบบสอบถามเพื�อเป็นการเก็บข้อมูลในเบื�องต้น โดยทดสอบกับ
นกัศกึษาที�เป็นผูช่้วยในการเกบ็ขอ้มลูและผูว้จิยัในทมีเดยีวกนั นําขอ้เสนอแนะมาแก้ไขปรบัปรุง
ครั �งที� X เพื�อนําแบบสอบถามลงเกบ็ขอ้มลูในพื�นที�จรงิ จาํนวน cZ ตวัอย่างในเดอืนที� V ทดลอง
วเิคราะห์ข้อมูล หาข้อบกพร่อง ปรบัแก้ไขแบบสอบถามครั �งที� V และลงพื�นที�เก็บข้อมูลจรงิ
ในช่วงเดอืนที� ] และนําขอ้มลูที�ไดม้าวเิคราะหผ์ลการศกึษา  
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ตารางที� V ระยะเวลาและแผนการทาํวจิยั 
 

รายละเอียดงาน 
ระยะเวลา 

เดือน
ที� � 

เดือน
ที� 2 

เดือน
ที� % 

เดือน
ที� + 

เดือน
ที� / 

เดือน
ที� 3 

เดือน
ที� 4 

เดือน
ที� 5 

X. พฒันาขอ้เสนอโครงการ         
V. พฒันาแบบสอบถาม         
c. ดาํเนินการเกบ็ขอ้มลู         
[. รวมรวมขอ้มลูและบนัทกึขอ้มลู         
W. วเิคราะหข์อ้มลู         
]. นําเสนอผลการศกึษาเบื�องตน้         
\. แกไ้ขปรบัปรงุ         

l. ส่งรา่งรายงานฉบบัสมบูรณ์         

 
 

�.3 นิยามคาํศพัท ์
 
 X. ดชันีความอยู่ดทีางเศรษฐกิจของครวัเรอืน (Household Economics Well-
Being Index) หมายถงึ การรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัการถอืครองสนิทรพัยข์องครวัเรอืน และ
นํามากําหนดโดยใชร้ปูแบบของการจดัขอ้มลูตามความสามารถในการอธบิายภาพรวมถงึระดบั
ของสนิทรพัยท์ี�ครวัเรอืนถอืครอง (ศุภชยั ศรสีุชาต,ิ VWWc)  

ในงานวจิยันี�ผู้วจิยัใช้คําที�มคีวามหมายเดยีวกนักบั ดชันีความอยู่ดทีางเศรษฐกจิ
ของครวัเรอืน คอื ดชันีสนิทรพัย ์ดชันีความมั �งคั �ง  
 2. สนิทรพัยท์ี�อยู่อาศยั สภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค หมายถงึ ลกัษณะที�
อยู่อาศัย ที�ตั �งอยู่ในแหล่งชุมชน หรอืในหมู่บ้าน จํานวนชั �นของที�อยู่อาศัย วสัดุที�ใช้ในการ
ก่อสรา้ง ความสะดวกสบายในการเดนิทาง ระบบสาธารณูปโภคที�เขา้ถงึ 

c. สินทรพัย์คงทนในครวัเรอืน หมายถึง สินทรพัย์ที�ครวัเรอืนซื�อไว้เพื�ออํานวย
ความสะดวกในการใชช้วีติประจาํวนั เช่น ทวี ีตูเ้ยน็ เครื�องซกัผา้  

[. สินทรัพย์เพื�อการลงทุน หมายถึงสินทรัพย์ที�มีมูลค่าสูง สามารถใช้เป็น
หลกัทรพัยใ์นการคํ�าประกนัได ้เช่น รถยนต ์รถกระบะ รถจกัรยานยนต ์ 
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W. สนิทรพัยทุ์นมนุษย ์หมายถงึ สิ�งที�สามารถช่วยส่งเสรมิใหส้มาชกิในครวัเรอืนมี
ความแขง็แรงทั �งร่างกายและจติใจ เช่น การได้สงัสรรค์กับเพื�อนบ้าน ได้รบัประทานอาหาร
รว่มกนัในครอบครวั การไดพ้กัผ่อน ไปเที�ยว การออกกําลงักาย   
 ]. ระบบประปามาตรฐาน คือการประปาส่วนภูมภิาคเป็นผู้ให้บรกิารหลกั เป็น
ผูผ้ลติและสั �งจา่ยนํ�าประปาใหก้บัผูใ้ชใ้นพื�นที�บรกิาร รวมทั �งมรีะบบประปามาตรฐานขนาดเลก็ที�
ดาํเนินงานโดยเทศบาลต่างๆ 
 \. ระบบประปาหมู่บ้านหรอืนํ�าบาดาล คือเป็นการดําเนินการโดยประชาชนใน
ท้องถิ�น ในรูปแบบคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือเจ้าหน้าที�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นที�
หมูบ่า้นนั �น ๆ ตั �งอยู ่ 
 l. ขยะมลูฝอยตกคา้ง คอืไม่มสีถานที�ทิ�ง หรอืสถานที�ทิ�งขยะไม่มกีารจดัเกบ็จนส่ง
กลิ�นรบกวน รวมถงึการกําจดัขยะไมถู่กหลกัสุขาภบิาล     
 s. คดอีาชญากรรมทางเศรษฐกจิ ไดแ้ก่คดปีระทุษรา้ยต่อทรพัย ์โจรกรรมทรพัยส์นิ 
ฉ้อโกง และยกัยอก  
 XZ. สญัญาณโทรศพัท ์จะหมายถงึสญัญาณนั �นมแีละมคีวามชดัเจนหรอืไม่ ส่วนไม่
มกีร็วมถงึความไมช่ดัเจนของสญัญาณโทรศพัท ์
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บทที� � 
เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

 
 ผูว้จิยัจดัหมวดหมู่ของเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งออกเป็น 2 ประเดน็หลกัคอื 
หนึ�ง งานศกึษาที�เกี�ยวขอ้งกบัการสร้างดชันีความอยู่ดทีางเศรษฐกจิ และสอง งานการศึกษา
เกี�ยวกบัเทคนิคที�นํามาใชใ้นการสรา้งดชันีความอยูด่ทีางเศรษฐกจิ  
 
�.� การสร้างดชันีความอยู่ดีทางเศรษฐกิจ 
  
 การศึกษาเพื�อสร้างดัชนีความอยู่ดีทางเศรษฐกิจของครัวเรือน (Household 
Economics Well-Being Index) หรอืในงานศกึษาบางเรื�องจะใชค้ําว่า ดชันีความมั �งคั �ง (Wealth 
Index) ดชันีสนิทรพัย ์(Asset Index) โดยทั �วไปทําขึFนเพื�อใช้แสดงถงึฐานะทางเศรษฐกจิของ
ครวัเรอืน โดยดชันีดงักล่าวสามารถเป็นตวัแทนความมั �งคั �งของครวัเรอืนจากขอ้มูลด้านอื�นๆ 
อาทิ รายได้ หรือ รายจ่ายของครวัเรือน นอกจากนีFดัชนีความอยู่ดีทางเศรษฐกิจสามารถ
เทยีบเคยีงความเป็นอยู่ของครวัเรอืนที�แปลงจากรายได้มาถอืครองในรูปของสนิทรพัย ์หรอืสิ�ง
อํานวยความสะดวกให้กับสมาชิกในครอบครวั โดยเฉพาะอย่างยิ�งในประเทศกําลังพัฒนา 
(ปทัมา ว่าพฒันวงศ,์ MNNO)  

Howe et. al., (2008) ชีFใหเ้หน็ว่า รายไดข้องครวัเรอืนในกลุ่มประเทศกําลงัพฒันา
ส่วนใหญ่มาจากการทาํงานในภาคเกษตรกรรม และการบรกิาร ซึ�งมรีายไดไ้ม่คงที�เหมอืนรายได้
ที�เกิดจากการทํางานในตลาดแรงงาน ดงันั Fนการจดัเก็บข้อมูลรายได้ ณ ช่วงหนึ�งของเวลา 
(Cross section) อาจไม่สะท้อนสถานะทางเศรษฐกิจของครวัเรอืนที�แท้จรงิ นอกจากนีFใน
บางครั Fงรายไดท้ี�เกดิขึFนก็อยู่ในรูปของการแลกเปลี�ยนสนิค้า ไม่อยู่ในรูปของตวัเงนิเสมอไป ยิ�ง
ไปกว่านั Fน ข้อมูลรายได้ของครวัเรอืนที�จดัเก็บมกัมคีวามคลาดเคลื�อนสูงเพราะครวัเรอืนไม่
ต้องการเปิดเผยฐานะการเงนิให้ผู้อื�นได้รู้ จากปญัหาดงักล่าวจงึมแีนวคดิของการสร้างดชันี
สนิทรพัยอ์ื�นแทนรายได ้
 ปทัมา ว่าพฒันวงศ์ (MNNO) ศกึษาวธิกีารสรา้งดชันีวดัสถานภาพเศรษฐกจิสงัคม 
โดยนําวธิกีารศกึษา M วธิมีาใช้คอื วธิกีารวเิคราะหอ์งค์ประกอบหลกั (Principal Component 
Analysis: PCA) และ โมเดลไดฮอ็บปิต (DiHOPIT Model) เพื�อเปรยีบเทยีบหาความสอดคลอ้ง
ระหว่างกนั ขอ้มูลที�ใช้ในการศกึษาแบ่งออกเป็นการสํารวจจาก e กลุ่มคอืโครงการกาญจนบุรี
รอบ f โครงการกาญจนบุรรีอบ N และการสาํรวจการเปลี�ยนแปลงของประชากร  
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ผลการศกึษาในส่วนของการวเิคราะห์องค์ประกอบหลกั พบว่ากลุ่มสนิทรพัยท์ี�มี
คะแนนองคป์ระกอบสูงสุด N อนัดบัแรกทั Fง e ชุดขอ้มลูคอื ความเป็นเจา้ของโทรศพัทบ์า้น และ
เครื�องปรบัอากาศ ตามลําดบั และสินทรพัย์ที�มคีะแนนองค์ประกอบสูงสุด N อันดบัแรกของ
ขอ้มลู M ชุดคอื ความเป็นเจา้ของเครื�องซกัผา้  แหล่งนํFาดื�ม และคอมพวิเตอร ์ส่วนผลการศกึษา
ในส่วนของการวดัจากโมเดลไดฮอ็บปิต พบว่าครวัเรอืนใดที�เป็นเจา้ของรถยนต์มากกว่า f คนั 
มีการใช้ส้วมชักโครก เป็นเจ้าของเครื�องทํานํF าอุ่น ไมโครเวฟ เครื�องปรับอากาศ และ
คอมพวิเตอร ์มกัจะมดีชันีทรพัยส์นิสงูกว่าครวัเรอืนที�ไมม่ทีรพัยส์นิเหล่านีF  

ดชันีวดัสถานภาพเศรษฐกิจสงัคมที�สร้างมาจากการครอบครองทรพัย์สนิต่างๆ 
ของครัวเรือนเมื�อเปรียบเทียบระหว่างวิธีองค์ประกอบหลักและโมเดลไดฮ็อบปิตมีความ
สอดคล้องกนัมากพอควร (ค่าสหสมัพนัธ์สูงกว่า O.iN ที�ระดบันัยสําคญัตํ�ากว่า O.Of) ความ
สอดคลอ้งที�พบนีFอธบิายไดว้่าดชันีทรพัยส์นิที�สรา้งจากแต่ละวธิมีแีนวโน้มที�จาํแนกครวัเรอืนออก
ตามระดบัสถานภาพเศรษฐกิจได้ตรงกนั แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าการจําแนกนีFถูกต้องหรอืไม ่
เนื�องจากไมส่ามารถนําดชันีที�ไดนี้Fไปตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัตวัชีFวดัมาตรฐาน เช่น รายได้
และหรอืรายจา่ยของครวัเรอืนได ้

งานศึกษาของ Prakongsai (2006) สร้างดชันีสนิทรพัยจ์ากวธิกีารวเิคราะห์
องคป์ระกอบหลกั (PCA) โดยใชข้อ้มลูการสํารวจเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน (SES) ของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ�งเป็นการสํารวจเพื�อเก็บรวบรวมข้อมูลรายได้ และค่าใช้จ่ายของ
ครวัเรอืน รวมถงึการเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีFสนิ การเป็นเจา้ของสนิทรพัยค์งทน และ
กึ�งคนทน และสภาพความเป็นอยู่ของครวัเรอืน ในการศกึษาได้ใชข้อ้มูลในปี MNmf 2Nme และ 
MNmN โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น N ช่วง คือ f – N ตามความยากจน f หมายถึง จนที�สุด N 
หมายถงึ รวยที�สุด 

ผลการศกึษาพบว่าเมื�อนําขอ้มลูทั Fง e ช่วงเวลามาหาค่าเฉลี�ยและทําการประมาณ
ค่าคะแนน การเป็นเจา้ของเครื�องปรบัอากาศมคี่าคะแนนสูงที�สุดคอื O.omp รองมาคอืการเป็น
เจา้ของตู้เยน็ค่าคะแนนเท่ากบั O.ifp เมื�อแยกศกึษาเป็นรายปี พบว่าการเป็นเจา้ของเครื�องซกั
ผา้มคี่านํFาหนกัสงูสุดทั Fง e ปี รองมาคอืโทรศพัท ์ตูเ้ยน็ และเครื�องเล่นวดีโีอ  
 การสรา้งดชันีสนิทรพัยข์องครวัเรอืนไทย กรณศีกึษารปูแบบการถอืครองสนิทรพัย์
ของครวัเรอืนไทยปี MNNf ของศุภชยั ศรสีุชาต ิ(MNNe) สร้างดชันีสนิทรพัย์จากข้อมูลการถือ
ครองสนิทรพัยก์ลุ่มต่างๆ e กลุ่มคอื f.กลุ่มที�อยู่อาศยั สาธารณูปโภคและการถอืครองสนิทรพัย์
คงทนในครวัเรอืน  M. กลุ่มสนิทรพัยก์ารเงนิหรอืเพื�อการลงทุน และ e. กลุ่มสนิทรพัยทุ์นมนุษย์
และระดบัการทาํงาน โดยการทดสอบความสามารถของเทคนิคที�ใชใ้นการวเิคราะห ์M เทคนิคที�
แตกต่างกนัคอื เทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั (PCA) และวธิวีเิคราะหค์วามสอดคลอ้ง
เชงิพหุ (MCA)  
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 ขอ้มลูที�นํามาศกึษาของงานวจิยันีFนํามาจากการสํารวจสงัคมเศรษฐกจิครวัเรอืน ปี 
พ.ศ. MNNf ที�จดัทําโดยสํานักงานสถติแิห่งชาต ิซึ�งเป็นการรวบรวมขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัรายได ้
ค่าใชจ้า่ยรายประเภท ขอ้มลูการช่วยเหลอืจากภาครฐั ของครวัเรอืนและรายบุคคล  
 ผลการศกึษาสําหรบักลุ่มสนิทรพัยท์ี�อยู่อาศยั สภาพแวดลอ้ม และสนิทรพัยค์งทน 
บ่งชีFว่านํFาหนักของการถอืครองสนิทรพัยท์ี�มผีลกระทบต่อดชันีสนิทรพัยส์ูงที�สุด N อนัดบัแรก
ประกอบดว้ย เตาไมโครเวฟ เครื�องปรบัอากาศ คอมพวิเตอร ์และโทรศพัท ์ซึ�งใกลเ้คยีงกบังาน
ศกึษาของปทัมา ว่าพฒันวงศ ์(MNNO) และ Prakongsai (2006)  
 สําหรบังานการศกึษาที�ความแตกต่างจากที�กล่าวไว้แล้วคอืการศึกษาของ วรชยั 
ทองไทย (MNNO) ได้ตั Fงคําถามกบัการสรา้งดชันีทรพัยส์นิว่าสามารถใช้วดัฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครวัเรอืนไดจ้รงิหรอืไม ่เนื�องจากทรพัยส์นิของครวัเรอืนแสดงถงึรายไดส้ะสมของครวัเรอืนที�
เกบ็ไวใ้นรปูของสิ�งของเครื�องใชใ้นครวัเรอืน แต่ในปจัจุบนัการแพร่หลายของกระแสบรโิภคนิยม
ที�สนับสนุนให้กู้เงนิเพื�อบรโิภคแทนที�จะกู้เพื�อลงทุน ย่อมส่งผลให้ทรพัยส์นิในครวัเรอืนไม่ได้
แสดงถงึรายได้สะสมอย่างแท้จรงิ การศกึษาไดนํ้าขอ้มลูดชันีที�คํานวณโดยปทัมา ว่าพฒันวงศ ์
(MNNO) มาเป็นฐานในการคํานวณ โดยที�ทรพัยส์นิของครวัเรอืนที�นํามาใชค้ํานวณประกอบดว้ย 
โทรทัศน์สี เครื�อง เล่นวีดีโอ สเตอริโอ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน คอมพิว เตอร ์
เครื�องปรบัอากาศ เครื�องซกัผา้ เตาไมโครเวฟ ตูเ้ยน็ รถจกัรยานยนต ์รถปิคอพั  
 ผลการศึกษาพบว่าจํานวนหนีFสนิของครวัเรอืนมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัดชันี
ความมั �งคั �ง หมายความว่า ครวัเรอืนที�มคีวามมั �งคั �งมากกว่า จะมจีํานวนหนีFสนิเฉลี�ยมากกว่า
ครวัเรอืนที�มคีวามมั �งคั �งน้อยกว่า นอกจากนีFสดัส่วนของครวัเรอืนที�มจีาํนวนหนีFสนิสูงจะกระจาย
อยู่มากในกลุ่มครวัเรอืนที�มคีวามมั �งคั �งสูง และสดัส่วนของครวัเรอืนที�มจีาํนวนหนีFสนิน้อยกจ็ะมี
มากในกลุ่มครวัเรอืนยากจน  แสดงว่า มกีารกูเ้งนิมาซืFอทรพัยส์นิถาวรของครวัเรอืน  
 งานศกึษาที�เกี�ยวข้องข้างต้นมคีวามเหมอืนและความแตกต่างกนัในแง่มุมต่างๆ 
ส่วนงานวิจัยนีF ได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความสอดคล้อยพหุ (MCA) และการวิเคราะห์
องคป์ระกอบหลกั (PCA) มาใชใ้นการสรา้งดชันี โดยใชข้อ้มลูจากการสํารวจชุมชนที�อยู่ในพืFนที�
มาบตาพุด และเพื�อเป็นการขจดัปญัหาเรื�องการที�ครวัเรอืนนําเงนิในอนาคต หรอืการกู้ยมืเงนิมา
เพื�อซืFอสนิทรพัยเ์พื�อสะสมความมั �งคั �งนั Fน ผู้วจิยัได้สอบถามถงึความเป็นเจา้ของทรพัยส์นิด้วย
เช่น ซืFอมาดว้ยเงนิสด หรอืกําลงัผ่อนอยู ่ 

การเปรยีบเทยีบสนิทรพัย์ที�นํามาสร้างเป็นดชันี ผู้วจิยัได้ทําตารางเปรยีบเทยีบ
จากการศกึษาที�เกี�ยวขอ้งดงัตารางที� e 
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ตารางที� e เปรยีบเทยีบการเลอืกใชส้นิทรพัยเ์พื�อนํามาสรา้งดชันีสนิทรพัย ์
 

สินทรพัย ์ Prakongsai 
(2006) 

ปัทมา 
(�556) 

ศภุชยั 
(�559) 

เขตที�อยูอ่าศยั  �  
เพศของหวัหน้าครวัเรอืน  � � 
อายขุองหวัหน้าครวัเรอืน  �  
ระดบัการศกึษาของหวัหน้าครวัเรอืน  � � 
ภาษาที�ใชใ้นครวัเรอืน   � 
สถานภาพในการทาํงานของหวัหน้าครวัเรอืน   � 
ระดบัการศกึษาสงูสุดในครวัเรอืน  �  
อตัราส่วนพึ�งพงิของครวัเรอืน  �  
ลกัษณะที�อยูอ่าศยั  �  
เชืFอเพลงิที�ใชหุ้งตม้อาหาร  � � 
สว้ม การใชส้ว้ม � � � 
นํFาดื�ม  � � 
นํFาใช ้  �  
การกําจดัขยะ  �  
เตาไมโครเวฟ  � � 
ตูเ้ยน็ � � � 
โทรทศัน์  �  
โทรทศัน์ส ี � � � 
เครื�องเล่นวดีโีอ  � � 
สเตอรโิอ  �  
เครื�องซกัผา้ � � � 
เครื�องปรบัอากาศ � � � 
เครื�องทาํนํFาอุ่น  � � 
คอมพวิเตอร ์  � � 
โทรศพัทบ์า้น � � � 
โทรศพัทเ์คลื�อนที� � � � 
รถยนต ์  � � 
รถมอเตอรไ์ซต ์  � � 
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ตารางที� e เปรยีบเทยีบการเลอืกใชส้นิทรพัยเ์พื�อนํามาสรา้งดชันีสนิทรพัย ์(ต่อ) 
 

สินทรพัย ์ Prakongsai 
(2006) 

ปัทมา 
(�556) 

ศภุชยั 
(�559) 

จกัรยาน �   
เตยีงนอน �   
หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า �  � 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง �  � 
วสัดุที�สรา้งบา้น   � 
เตารดี   � 
พดัลม   � 
วทิย ุ   � 
รถปิคอพั  � � 
การเป็นเจา้ของที�ดนิ   � 
การไดร้บัค่าเช่า   � 
การเป็นเจา้ของสทิธบิตัร ลขิสทิธิ s   � 
เทคนิคที�ใชใ้นการวเิคราะห ์ PCA PCA และ 

DiHOPIT 
PCA และ 

MCA 
ที�มา: ประมวลโดยผูว้จิยั สญัลกัษณ์ � แสดงว่างานศกึษาดงักล่าวพจิารณาสนิทรพัยน์ั Fน 
  
2.2 เทคนิคการสร้างดชันีความอยู่ดีทางเศรษฐกิจ 
  
 เทคนิคที�นํามาใชใ้นการสรา้งดชันีจะแบ่งออกเป็น M เทคนิคคอื การวเิคราะหค์วาม
สอดคล้องเชงิพหุ (Multiple Correspondence Analysis: MCA) และเทคนิคการวเิคราะห์
องคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis: PCA) ซึ�งเทคนิคทั Fง M วธิมีขีอ้ดแีละขอ้เสยี
แตกต่างกนัไป 
 การวเิคราะห์องค์ประกอบหลกั (PCA) เป็นวธิกีารทางสถติทิี�มคีวามใกล้เคยีงกบั
การวเิคราะหป์จัจยั (Factor Analysis) ซึ�งเป็นวธิทีี�ใชส้กดัองคป์ระกอบที�มคีวามร่วมที�เหมอืนกนั
จากตวัแปรจาํนวนมาก องคป์ระกอบหลกัชุดแรกที�ไดจ้ะเป็นดชันีเชงิเสน้ตรงของกลุ่มตวัแปรที�มี
ความร่วมกนัมากที�สุดจากตวัแปรทั Fงหมด ผลลพัธจ์ากวธิวีเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั คอืค่าถ่วง
นํFาหนกัของตวัแปรทรพัยส์นิแต่ละตวั  
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 งานศึกษาที�ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักกับการศึกษาสถานภาพทาง
เศรษฐกจิสงัคมในประเทศไทยประกอบด้วย ปทัมา ว่าพฒันวงศ์ (MNNO) Prakongsai (2006) 
และ ศุภชยั ศรสีุชาต ิ(MNNe) 
 ส่วนการศกึษาที�ใชเ้ทคนิคการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งเชงิพหุ (MCA) ใชใ้นการ
อธบิายความสมัพนัธข์องตวัแปรที�มขีอ้มลูอยู่ในระดบันามบญัญตั ิ(Nominal data) หรอืตวัแปร
เชงิกลุ่มมากกว่า M ตวัแปรขึFนไป (กมล สนิทธรรม, MNmv) ซึ�งนอกจากจะอธบิายความสมัพนัธ์
ระหว่างตัวแปรแล้ว ยงัสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของระดับต่างๆ ระหว่างตัวแปร และ
ความสมัพนัธร์ะดบัต่างๆ ของตวัแปรในกลุ่มได ้ 

สําหรบัในประเทศไทยได้มีการนํา MCA มาใช้ในการศึกษาที�เกี�ยวข้องกับ
สถานภาพทางเศรษฐกจิสงัคม รวมทั Fงการศกึษาในเชงิประยุกต์ใชป้ระกอบการศกึษาดา้นอื�นๆ
ดว้ยเช่น ศุภชยั ศรสีุชาต ิ(MNNe) ไดใ้ชเ้ทคนิค MCA ในการสรา้งดชันีสนิทรพัยข์องครวัเรอืน
ไทย กมล สนิทธรรม (MNmv) ใช้เทคนิค MCA ประยุกต์กับข้อมูลทัศนคติของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเชยีงใหมท่ี�มต่ีอการรบัน้องใหม ่ 

สําหรบัการเลอืกใช ้PCA และ MCA นั FนขึFนอยู่กบัลกัษณะของขอ้มลูที�นํามาใชใ้น
การศกึษา จากงานของศุภชยั ศรสีุชาต ิ(MNNe) อธบิายว่า การสรา้งดชันีสนิทรพัยด์้วยเทคนิค 
PCA มขีอ้ด้อยคอื ขอ้มูลที�นํามาวเิคราะห์ต้องมลีกัษณะต่อเนื�อง และความสมัพนัธ์ตวัแปร
สนิทรพัยม์ทีศิทางเดยีวกบัดชันี ในด้านการตีความ เช่น ในกรณีที�ตวัแปรบ่งชีFว่า ค่าน้อยเป็น
ค่าที�แสดงถึงการมีตําแหน่งทางสงัคมที�สูง จะไม่สอดคล้องกับการตีความค่าดชันี ตัวแปร
ลกัษณะนีFต้องมกีารปรบัค่าให้มทีศิทางเดยีวกบัทศิทางของดชันี นอกจากนีFการสรา้งดชันีด้วย 
PCA มขีอ้สมมตเิรื�องความสมัพนัธ์เชงิเส้นตรงของตวัแปร ขณะที�วธิ ีMCA ไม่จาํเป็นต้องมขีอ้
สมมตดิงักล่าว และสามารถใช้วเิคราะห์แมข้อ้มูลมลีกัษณะไม่ต่อเนื�อง (Abdi and Valentin, 
2007)  

ในการศึกษาฉบับนีFผู้ว ิจยัเลือกใช้เทคนิคทั Fง MCA และ PCA ในการสร้างดชันี
สนิทรพัย ์นําค่านํFาหนกัที�ไดจ้ากทั Fง M วธิมีาเปรยีบเทยีบกนั และหาความสมัพนัธก์บัรายไดข้อง
ครวัเรอืนเพื�อตรวจสอบว่า ดชันีที�สรา้งขึFนด้วยวธิทีั Fงสองสามารถใชเ้ป็นตวัแปรนโยบายในการ
วดัความมั �งคั �งของครวัเรอืนในพืFนที�ที�ศกึษาหรอืไม ่

ความแตกต่างของงานศกึษานีFคอื ผูว้จิยัได้ถ่วงนํFาหนักความเป็นเจา้ของของการ
ถอืครองสนิทรพัยด์ว้ย และเฉลี�ยจาํนวนสนิทรพัยท์ี�มกีารถอืครองมากกว่า f ชิFน รวมทั Fงอายุการ
ใชง้านของสนิทรพัย ์เพื�อเป็นการขจดัปญัหาเรื�องการนํารายไดใ้นอนาคตมาซืFอสนิทรพัย ์
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บทที� � 
ระเบียบวิธีวิจยั 

 
 การศกึษาวจิยัฉบบันี�ใชข้อ้มลูจากการเกบ็ขอ้มลูปฐมภูมใินพื�นที"มาบตาพุดจงัหวดั
ระยอง โดยสอบถามการถือครองสนิทรพัย์ของครวัเรอืน และนําข้อมูลที"ได้มาสร้างเป็นดชันี
ความอยู่ดทีางเศรษฐกจิดว้ยเทคนิคสถติแิบบ Principal Component Analysis: PCA และ 
Multiple Correspondence Analysis: MCA รายละเอยีดของระเบยีบวธิวีจิยัแบ่งเป็น G หวัขอ้
คอื ลกัษณะประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เครื"องมอืที"ใช้ในการวเิคราะห์ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
�.� ประชากรและตวัอย่าง 
  
  I. ตวัอยา่ง 
 ตวัอยา่งจะจาํกดัเฉพาะผูท้ี"อาศยัอยูใ่นพื�นที"มาบตาพุดมาแลว้ไมต่ํ"ากว่า L ปี โดยใช้
การเกบ็ตวัอยา่งแบบสองชั �น (Two – Stage Sampling) ดงันี� 

ข ั �นที" I ผูว้จิยัแบ่งกลุ่มชุมชนออกเป็น L กลุ่ม คอื ชุมชนขนาดเลก็ (น้อยกว่า TUU 
ครวัเรอืน) ชุมชนขนาดกลาง (500-999 ครวัเรอืน) และชุมชนขนาดใหญ่ (1000 ครวัเรอืนขึ�นไป) 
แลว้กําหนดสดัส่วนของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งที"ตอ้งเกบ็จากชุมชนทั �ง L กลุ่ม ดงัตารางที" G 

 
ตารางที" G จาํนวนครวัเรอืน จาํนวนประชากร จาํแนกตามชุมชน   

 
ชุมชน จาํนวนครวัเรือน จาํนวนประชากร ชาย หญิง 

ชุมชนมาบขา่-สาํนกัอา้ยงอน 1,080 1,341 732 609 
ชุมชนบา้นพลง 203 909 461 448 
ชุมชนวดัมาบตาพุด 1,933 2,314 1,129 1,185 
ชุมชนมาบยา 357 1,376 709 667 
ชุมชนอสิลาม 674 1,358 680 678 
ชุมชนบา้นบน 1,401 1,458 729 729 
ชุมชนบา้นล่าง 2,299 2,710 1,414 1,296 

DPU



 
13 

 

ตารางที" G จาํนวนครวัเรอืน จาํนวนประชากร จาํแนกตามชุมชน (ต่อ) 
 

ชุมชน จาํนวนครวัเรือน จาํนวนประชากร ชาย หญิง 
ชุมชนมาบขา่ -มาบใน 807 1,140 581 559 
ชุมชนเนินพยอม 649 1,391 720 671 
ชุมชนหนองแฟบ 255 1,280 635 645 
ชุมชนโขดหนิ 3,477 4,273 2,201 2,072 
ชุมชนเกาะกก – หนองแตงเม 407 1,044 519 525 
ชุมชนคลองนํ�าหู 162 590 297 293 
ชุมชนกรอกยายชา 329 672 347 325 
ชุมชนวดัโสภณ 264 1,419 752 667 
ชุมชนหนองนํ�าเยน็ 209 811 400 411 
ชุมชนซอยรว่มพฒันา 1,925 2,242 1,132 1,110 
ชุมชนสาํนกักะบาก 368 522 244 278 
ชุมชนตากวน – อ่าวประดู่ 350 2,067 1,061 1,006 
ชุมชนเขาไผ่ 1,010 1,299 694 605 
ชุมชนหนองบวัแดง 515 959 505 454 
ชุมชนซอยประปา 249 1,092 528 564 
ชุมชนตลาดหว้ยโปง่ 1,488 1,725 878 847 
ชุมชนมาบชลดู 531 2,301 1,164 1,137 
ชุมชนหว้ยโปง่ใน 1 972 1,281 614 667 
ชุมชนหว้ยโปง่ใน 2 1,508 1,975 1,016 959 
ชุมชนหว้ยโปง่ใน – สะพานนํ�าท่วม 689 1,224 638 589 
ชุมชนหนองหวายโสม 788 1,189 580 609 
ชุมชนชากลกูหญา้ 598 2,683 1,400 1,283 
ชุมชนซอยครี ี 173 744 393 351 
ชุมชนตลาดมาบตาพุด 1,299 2,536 1,071 1,465 
ชุมชนเจรญิพฒันา 136 659 329 330 
ชุมชนเกาะกก 212 677 354 323 

รวมทั $งสิ$น 27,317 49,261 24,907 24,354 
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หมายเหตุ I. จาํนวนครวัเรอืนไม่รวมบา้นเช่าที"มบีา้นเลขที"แต่ไมม่ผีูอ้ยูอ่าศยั 

 f. ขอ้มลูจากเวบ็ไซตข์องเทศบาลเมอืงมาบตาพุด ขอ้มลู ณ มกราคม fTTL 
 
ตารางที" T จาํแนกชุมชนตามขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
 

ชุมชนขนาดเลก็ ชุมชนขนาดกลาง ชุมชนขนาดใหญ่ 
ชุมชนบา้นพลง ชุมชนอสิลาม ชุมชนมาบขา่-สาํนกัอา้ยงอน 
ชุมชนมาบยา ชุมชนมาบขา่ -มาบใน ชุมชนวดัมาบตาพุด 
ชุมชนหนองแฟบ ชุมชนเนินพยอม ชุมชนบา้นบน 
ชุมชนเกาะกก – หนองแตงเม ชุมชนหนองบวัแดง ชุมชนบา้นล่าง 
ชุมชนคลองนํ�าหู ชุมชนมาบชลดู ชุมชนโขดหนิ 
ชุมชนกรอกยายชา ชุมชนหว้ยโปง่ใน 1 ชุมชนซอยรว่มพฒันา 
ชุมชนวดัโสภณ ชุมชนหว้ยโปง่ใน–สะพานนํ�าท่วม ชุมชนเขาไผ่ 
ชุมชนหนองนํ�าเยน็ ชุมชนหนองหวายโสม ชุมชนตลาดหว้ยโปง่ 
ชุมชนสาํนกักะบาก ชุมชนชากลกูหญา้ ชุมชนหว้ยโปง่ใน 2 
ชุมชนตากวน – อ่าวประดู่  ชุมชนตลาดมาบตาพุด 
ชุมชนซอยครี ี   
ชุมชนเจรญิพฒันา   
ชุมชนเกาะกก   
ชุมชนซอยประปา   
 

ขั �นที" f ใชข้อ้มลูแผนที"ชุมชน เพื"อแบ่งชุมชนออกเป็นครวัเรอืนย่อยตั �งแต่ IT - LT 
ครวัเรอืน แล้วสุ่มเลอืกครวัเรอืนย่อยที"แบ่งไว้ จํานวน T – IL ครวัเรอืน ขึ�นอยู่กบัขนาดพื�นที"
ของชุมชน เพื"อลงไปจดัเกบ็ขอ้มลูในครวัเรอืนยอ่ยที"สุ่มเลอืกมา   

การเก็บข้อมูลผู้วิจ ัยกําหนดขนาดตัวอย่างตามวิธีของทาโรยามาเน่ ระดับ
ความคลาดเคลื"อนทางสถติใินการสุ่มตวัอย่างรอ้ยละ g ดงันั �นกลุ่มตวัอย่างขั �นตํ"าที"ใชใ้นการเกบ็
ขอ้มลูจงึอยูท่ี" fhT ครวัเรอืน  
 n = N / 1 + N (e)2   
 n = fh,LIh / I + (fh,LIh)U.UULg 
 n = 27,LIh / I + mn.LG 
 n = fh,LIh / mm.LG 
 n = 275 
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โดย  n = ขนาดตวัอยา่งที"คํานวณได ้
N = จาํนวนประชากรที"ทราบค่า (ในที"นี� = fh,LIh) 
e = ค่าความคลาดเคลื"อนที"จะยอมรบัได ้(ในที"นี� = รอ้ยละ g = U.Ug ) 
 

ตารางที" g การกระจายตวัของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามขนาดชุมชน 
 

ข้อมลู 
ขนาดของชุมชน 

ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวม 
จาํนวนชุมชน 14 9 10 33 
จาํนวนครวัเรอืน 3,674 6,223 17,Gf0 27,LIh 
สดัส่วน (รอ้ยละ) 13.GT 22.hn 63.hh 100.0U 
กลุ่มตวัอยา่งเป้าหมาย 37 63 175 275 

 
3.2 เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั 
  
 การศึกษาวิจัยผู้วิจ ัยได้การสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ"งใช้เป็น
เครื"องมอืหลกัในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูปฐมภูม ิ 
 ผู้วิจ ัยได้สร้างแบบสอบถามชุดที" I เพื"อทําการทดสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม หลงัจากนั �นไดนํ้ามาปรบัปรุงจนไดแ้บบสอบถามชุดปจัจุบนั (แสดงในภาคผนวก) 
เพื"อให้ได้ข้อมูลที"ครบถ้วนตรงตามความต้องการและสามารถตอบคําถามของวตัถุประสงค์ใน
การวจิยั แบบสอบถามประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆ ดงัต่อไปนี� 
 ส่วนที" I ข้อมูลทั "วไปของครวัเรือน ประกอบด้วย จํานวนสมาชิกในครวัเรือน 
จาํนวนผูสู้งอายุ วยัทํางาน กําลงัศกึษา และเดก็เลก็ วุฒกิารศกึษาของสมาชกิในครวัเรอืน เพศ
ของหวัหน้าครอบครวั การศกึษาของหวัหน้าครอบครวั อาชพีของหวัหน้าครอบครวั รายไดร้วม
ของทุกคนในครวัเรอืน  
 ส่วนที" f ขอ้มลูการถอืครองทรพัยส์นิ ลกัษณะที"อยู่อาศยั สาธารณูปโภค ซึ"งขอ้มลู
ส่วนนี�จะเป็นข้อมูลหลกัที"ใช้ในการสร้างดชันีความอยู่ดทีางเศรษฐกิจของครวัเรอืนหรอืดชันี
ความมั "งคั "ง  
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�.� การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
   

 ผู้วจิยัใช้ข้อมูลปฐมภูม ิที"ได้จากการสร้างแบบสํารวจการถือครองสนิทรพัย์ของ
ครวัเรอืน เพื"อใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูในพื�นที"มาบตาพุด โดยลงพื�นที"เกบ็ขอ้มลู L ครั �ง ครั �งละ L วนั  
 การลงพื�นที"เกบ็ขอ้มลูจรงิจาํแนกเป็นชุมชนขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
ทั �งสิ�น IU ชุมชนประกอบด้วย ชุมชนขนาดเล็ก L ชุมชนได้แก่ ชุมชนมาบยา ชุมชนวดัโสภณ 
และชุมชนสํานักกะบาก ชุมชนขนาดกลาง I ชุมชนไดแ้ก่ ชุมชนเนินพยอม ชุมชนขนาดใหญ่ g 
ชุมชนได้แก่ ชุมชนวดัมาบตาพุด ชุมชนตลาดมาบตาพุด ชุมชนบ้านล่าง ชุมชนโขดหนิ ชุมชน
ซอยรว่มพฒันา และชุมชนหว้ยโปง่  

ขอ้มูลจากแบบสอบถามที"ผู้วจิยัสามารถนํามาวเิคราะห์ขอ้มูลได้มทีั �งสิ�น fTL ชุด
ขอ้มลู เนื"องจากมขีอ้มลูจากแบบสอบถามบางส่วนไมค่รบถว้นจงึตดัทิ�งไป 

 
ตารางที" h การกระจายตวัของขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามขนาดชุมชน 
 

ชุมชน 
ขนาดชุมชน 

ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
ชุมชนมาบยา 5   
ชุมชนวดัโสภณ 5   
ชุมชนสาํนกักะบาก 13   
ชุมชนเนินพยอม  55  
ชุชนวดัมาบตาพุด   22 
ชุมชนตลาดมาบตาพุด   28 
ชุมชนบา้นล่าง   37 
ชุมชนโขดหนิ   30 
ชุมชนซอยรว่มพฒันา   24 
ชุมชนหว้ยโปง่   34 
รวม                     fTL 23 55 175 
สดัส่วน (รอ้ยละ)  IUU.UU 6.76 8�.9: ;6.�9 
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�.: การวิเคราะหข้์อมลู 
 
  I. สรา้งกลุ่มสนิทรพัย ์
  ในการสร้างดชันีสนิทรพัย์จําเป็นจะต้องหารายการสนิทรพัย์ที"สามารถแสดงถึง
ตวัแทนของความมั "งคั "งได้ เพื"อสอบถามข้อมูลจากความเป็นเจ้าของสินทรพัย์โดยแบ่งกลุ่ม
สินทรัพย์ของงานวิจัยแบ่งออกเป็น G กลุ่มดังนี�  I. สินทรัพย์ที"อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม 
สาธารณูปโภค f. สนิทรพัยค์งทนในครวัเรอืน L. สนิทรพัยเ์พื"อการลงทุน และ G. สนิทรพัยทุ์น
มนุษย ์ดงัตารางที" n 
 
ตารางที" n จาํแนกสนิทรพัยต์ามกลุ่มสนิทรพัย ์

 
สินทรพัยที์�อยู่อาศยั 

สภาพแวดล้อม 
สาธารณูปโภค 

สินทรพัยค์งทนใน
ครวัเรือน 

สินทรพัยเ์พื�อ
การลงทุน 

สินทรพัยท์ุนมนุษย ์

I.ที"ตั �งของบา้น I.พดัลม I.รถจกัรยาน I.การไดไ้ปเที"ยว 
f.ลกัษณะที"อยูอ่าศยั f.หมอ้หุงขา้ว f.รถจกัรยานยนต ์ f.ออกกําลงักาย 
L.จาํนวนชั �นของที"อยู ่ L.เตารดี L.รถเก๋ง L.กนิขา้วกบัครอบครวั 
G.วสัดุของบา้น G.เตาไฟฟ้า G.รถกระบะ G.สงัสรรคก์บัเพื"อนบา้น 
T.หอ้งนอน T.กระทะไฟฟ้า  T.ประกนัสุขภาพ 
g.จาํนวนหอ้งนอน g.หมอ้สุกี�  g.ประกนัสงัคม 
h.เตยีงนอน h.เตาปิ�งยา่งไฟฟ้า  h.ประกนัอุบตัเิหตุ 
n.หอ้งนํ�า n.เครื"องป ั rมนํ�า  n.เขา้รว่มพธิกีรรมทาง 
m.สภาพการจราจร m.คอมพวิเตอร ์  ศาสนา 
IU.ประปามาตรฐาน IU.โน๊ตบุ๊ค   
II.ประปาหมูบ่า้น II.วทิย ุ   
If.ขยะตกคา้ง If.ทวี ี   
IL.คดอีาชญากรรม IL.เครื"องเล่นดวีดี ี   
IG.สญัญาณโทรศพัท ์ IG.เครื"องปรบัอากาศ   
IT.สญัญาณอนิเตอรเ์น็ต IT.เครื"องทาํนํ�าอุ่น   
Ig.เคเบลิทวี ี Ig.เครื"องซกัผา้   
Ih.สนามหน้าบา้น Ih.ตูเ้ยน็   
In.หอ้งนั "งเล่น In.ไมโครเวฟ   
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ตารางที" n จาํแนกสนิทรพัยต์ามกลุ่มสนิทรพัย ์(ต่อ) 
 

สินทรพัยที์�อยู่อาศยั 
สภาพแวดล้อม 
สาธารณูปโภค 

สินทรพัยค์งทนใน
ครวัเรือน 

สินทรพัยเ์พื�อ
การลงทุน 

สินทรพัยท์ุนมนุษย ์

Im.หอ้งครวั Im.เครื"องกรองนํ�า   
fU.เตาแกส็ fU.เครื"องกรองอากาศ   
fI.เตาถ่าน fI.โทรศพัทม์อืถอื   
ff.โทรศพัทบ์า้น    
 
  2. สรา้งดชันี 
  โดยทั "วไป ดชันีความมั "งคั "งของครวัเรอืนที" n โดยพจิารณาการถอืครอง หรอืความ
เป็นเจา้ของสนิทรพัยท์ี" i ในช่วงเวลาที" t หรอื ��,�� 	สามารถสรา้งจาก 
 

��,�� = �	��,

�


�
���,
 

  

  โดยที" j เป็นองค์ประกอบของสนิทรพัย์ย่อย (Component) ที"อยู่ในสนิทรพัย์
ประเภทที" i สงัเกตจากวธิกีารสรา้งดชันี 	��,
 จะแสดงค่านํ�าหนกัที"ใหแ้ก่สนิทรพัยข์องครวัเรอืนที"
แสดงโดย ���,
 
  ผู้วิจ ัยประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรพหุ เชิงพรรณนา (Multivariate 
Descriptive Statistical Analysis) f รปูแบบในการสรา้งดชันีความมั "งคั "งของครวัเรอืนคอื วธิ ี
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis: PCA) และ วธิวีเิคราะหค์วาม
สอดคลอ้งเชงิพหุ (Multiple Correspondence Analysis: MCA) เนื"องจากทั �งสองวธิมีจีุดเด่นคอื
ไม่จําเป็นต้องใช้ข้อมูลราคาของสนิทรพัย์ในการสร้างดชันี แต่ใช้ขอ้มูลด้านความเป็นเจ้าของ
สนิทรพัยใ์นการสรา้งดชันีแทน  
  สาระสาํคญัของเทคนิคทั �งสองวธิสีามารถสรปุดงันี� (ศุภชยั ศรสีุชาต,ิ 2553; If-IL) 
  การสรา้งดชันีดว้ยวธิวีเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั หรอื PCA เป็นการลดจาํนวนมติ ิ
(Dimension reduction) ของตวัแปร n ตวั ใหอ้ยู่ในรปูของ m องคป์ระกอบ โดยที" m ≤ n โดย
แต่ละ m องคป์ระกอบมคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรงกบั n ตวัแปรเดมิ นั "นคอื 

� = �� + ���� + …+ ����  
 �� = ��� + ����� + …+ �����  
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�� = ��� + ����� + …+ �����  
 

  ในที"นี� ��� เป็นนํ�าหนักของตวัแปรที" n ในองคป์ระกอบที" m โดยในวธิ ีPCA ค่า
นํ�าหนกัดงักล่าวใชข้อ้มลูประกอบการคาํนวณจากเมตรกิสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์(V) โดยที" 
 

� = ���� ��� ⋯ ���⋮ ⋱ ⋮��� ��� ⋯ ���
� 

 

  เมื"อ � � เป็นค่าความแปรปรวน (Variance) ของตวัแปรที" i และ � ! เป็นค่าความ
แปรปรวนรว่ม (Covariance) ระหว่างตวัแปร i กบั j  
  สมมติให้ ผู้วิจยัต้องการหาค่านํ�าหนักขององค์ประกอบที" I วิธี PCA ใช้ค่า 
Eigenvalue (ค่าในมุมทแยง) ของเมตรกิสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ในการคํานวณค่านําหนักค่า
นํ�าหนกัภายใต ้f เงื"อนไขคอื 
 

"�#$� % = 	�"�#$& % + 	��"�#$&� % + ⋯+ 	��"�#$&� % และ∑ 	��� � =  

 

  โดยวธิ ีPCA สามารถตรวจสอบว่า ความสามารถในการอธบิายความสมัพนัธข์อง
ขอ้มลูมมีากเพยีงใดจาก อตัราส่วนระหว่างความแปรปรวนในองคป์ระกอบที"พจิารณาเมื"อเทยีบ

กบัความแปรปรวนรวม หรอื  
"�#(� )

∑ "�#(� )� *   

   

  ส่วนการสรา้งดชันีวธิวีเิคราะหค์วามสอดคลอ้งเชงิพหุ หรอื MCA เป็นการประยุกต์
กระบวนการ PCA กบัขอ้มลูที"มลีกัษณะไม่ต่อเนื"อง (Discrete data) โดยวธิ ีMCA มจีุดเด่นที"
เหนือกว่าอยา่งน้อย PCA 2 ขอ้คอื หนึ"ง ไมจ่าํเป็นต้องมขีอ้สมมตขิองความต่อเนื"องของขอ้มลูที"
นํามาวเิคราะห ์และไมจ่าํเป็นตอ้งมเีงื"อนไขความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ในการอธบิายค่าของตวัแปร  
  อย่างไรก็ตาม ในทางทฤษฎ ี MCA มกีระบวนการวเิคราะห์ที"ยุ่งยากกว่า PCA 
เนื"องจากต้องมกีารสรา้งเมตรกิตวับ่งชี� (Indicator matrix) ขึ�นใหม่ (แต่ในทางปฏบิตั ิการ
วเิคราะหด์้วยโปรแกรมสําเรจ็รปู เช่น SPSS หรอื STATA โปรแกรมสามารถสรา้งเมตรกิตวั
บ่งชี�ขึ�นโดยอตัโนมตั)ิ  
  ในส่วนสุดท้าย เมื"อได้ดชันีความอยู่ดทีางเศรษฐกจิของครวัเรอืนจากทั �งวธิ ีPCA 
และ MCA แลว้ ผูว้จิยัจะนําดชันีมาทดสอบความสมัพนัธร์่วมกบัตวัแปรพื�นฐานที"วดัความมั "งคั "ง 
คอื รายไดข้องครวัเรอืน เพื"อทดสอบความถูกตอ้งและความสอดคลอ้งของดชันีที"สรา้งขึ�นต่อไป 
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บทที� � 
ผลการศึกษา 

 
 บทนี� เป็นการแสดงผลการศึกษาที�ได้จากสํารวจ และการวิเคราะห์ข้อมูล ผล
การศกึษาม ี% ส่วนคอื ส่วนที� ( เป็นผลการศกึษาขอ้มลูเบื�องต้น แสดงถงึขอ้มลูทั �วไปของสภาพ
ครวัเรอืนและรปูแบบการถอืครองสนิทรพัยข์องครวัเรอืน ส่วนที� / เป็นผลการศกึษาที�ไดจ้ากวธิ ี
MCA และ PCA เพื�อสรา้งดชันีวดัความอยูด่ทีางเศรษฐกจิของครวัเรอืน และส่วนที� % จะเป็นการ
นําผลการศกึษาในที�ส่วนที� / มาเปรยีบเทยีบกบัความสมัพนัธก์บัรายไดข้องครวัเรอืนว่ามคีวาม
สอดคลอ้งกนัหรอืไม ่
  
�.� สภาพและรปูแบบการถือครองสินทรพัยข์องครวัเรือน 
 
 จากการเก็บข้อมูลครวัเรอืนชุมชนต่างๆ จํานวน (: ชุมชนในพื�นที�มาบตาพุดได้
ขอ้มลูทั �งสิ�น /;% ครวัเรอืน หวัหน้าครอบครวัส่วนใหญ่เป็นเพศชาย /:= ครวัเรอืน และเป็นเพศ
หญงิ >? ครวัเรอืน 

จาํนวนสมาชกิในครวัเรอืนมตีั �งแต่ ( คนจนถงึ (/ คน โดยเฉลี�ยแต่ละครวัเรอืนมี
สมาชกิ 4 คน สมาชกิในครวัเรอืนจะมผีูส้งูอายอุยู ่C: ครวัเรอืน รวมทั �งสิ�น (:% คน มรีายไดจ้าก
การทํางาน %D คน มสีมาชกิอยู่ในวยัทํางาน ;;= คนจาก />/ ครวัเรอืน เฉลี�ยครวัเรอืนละ / 
คน และมสีมาชกิในครวัเรอืนอยู่ในวยักําลงัศกึษา (%D ครวัเรอืน จาํนวน /%: คน มรีายไดจ้าก
การทาํงาน ? คน มเีดก็เลก็เป็นสมาชกิในครวัเรอืนจาํนวน ;( ครวัเรอืน จาํนวน =; คน  

จากภาพที� ( สมาชิกรวมของทุกครัวเรือนที�ให้ข้อมูลจํานวน C(? คน ระดับ
การศกึษาที�สมาชกิในครวัเรอืนได้รบัสูงสุด % อนัดบัแรกคอืรอ้ยละ %;.%? ได้รบัการศึกษาใน
ระดบัประถมศึกษา ร้อยละ (?.C? ได้รบัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น และ ร้อยละ 
(%.=/ ไดร้บัการศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชั �นสูง ขอ้สงัเกตจากการศกึษาในส่วนนี�
พบว่า สมาชกิในครวัเรอืนมากกว่ารอ้ยละ ;: ไดร้บัการศกึษาไมเ่กนิระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  
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ภาพที� ( ระดบัการศกึษาของสมาชกิในครวัเรอืน 
 

 
 

จากภาพที� / ระดบัการศกึษาของหวัหน้าครอบครวัรอ้ยละ >(.;: ไดร้บัการศกึษา
ในระดบัประถมศกึษา รอ้ยละ (=.=: ไดร้บัการศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชั �นสูง และ
ลาํดบัที� % คอืไดร้บัการศกึษาไดร้บัมธัยมศกึษาตอนตน้ รอ้ยละ (/./;  
 
ภาพที� / ระดบัการศกึษาของหวัหน้าครอบครวั 

 

 

3.18

35.37

17.87

11.51

5.75

13.22
12.00

1.10

0.00
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10.00
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0.79

41.50

12.25
11.46

5.14

16.60

9.88

2.37

0.00

5.00
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15.00
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25.00
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45.00
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(. ไม่ไดร้บัการศกึษา  
/. ประถมศกึษา  
%. มธัยมศกึษาตอนตน้  
>. มธัยมศกึษาตอนปลาย  
;. ประกาศนียบตัรวชิาชพี  
=. ประกาศนียบตัรวชิาชพีชั �นสงู  
?. ปรญิญาตร ี 
C. สงูกว่าปรญิญาตร ี

 

(. ไม่ไดร้บัการศกึษา  
/. ประถมศกึษา  
%. มธัยมศกึษาตอนตน้  
>. มธัยมศกึษาตอนปลาย  
;. ประกาศนียบตัรวชิาชพี  
=. ประกาศนียบตัรวชิาชพีชั �นสงู  
?. ปรญิญาตร ี 
C. สงูกว่าปรญิญาตร ี
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ภาพที� % เป็นการนําข้อมูลระดบัการศึกษาของหวัหน้าครอบครวัมาแบ่งเป็น % 
กลุ่มคอืกลุ่มที� ( เป็นกลุ่มที�ไม่ไดร้บัการศกึษาจนถงึการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น กลุ่มที� 
/ กลุ่มที�ได้รบัการศกึษาตั �งแต่มธัยมศกึษาตอนปลายจนถงึประกาศนียบตัรวชิาชพีชั �นสูง และ
กลุ่มที� % ไดร้บัการศกึษาตั �งแต่ปรญิญาตรขีึ�นไป จะพบว่า การศกึษาของหวัหน้าครอบครวัถอืว่า
อยูใ่นระดบัตํ�าคอือยู่ในกลุ่มที�ไม่ไดร้บัการศกึษาจนถงึไดร้บัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น
ถงึรอ้ยละ ;; กลุ่มที�ได้รบัการศกึษาตั �งแต่มธัยมศกึษาตอนปลายจนถงึประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชั �นสูงรอ้ยละ %% และกลุ่มที�หวัหน้าครอบครวัมรีะดบัการศกึษาตั �งแต่ปรญิญาตรขีึ�นไปมเีพยีง
รอ้ยละ (/ เท่านั �น  
 
ภาพที� % รอ้ยละระดบัการศกึษาของหวัหน้าครอบครวัแยกตามกลุ่ม 

 
 อาชพีของหวัหน้าครอบครวั % ลําดบัแรกคอื ทํางานเป็นพนักงานในบรษิทัเอกชน 
จาํนวน ?? ครวัเรอืนคดิเป็นรอ้ยละ %:.>D อาชพีรบัจา้ง ;D ครวัเรอืนคดิเป็นรอ้ยละ /%.%: และ
คา้ขาย >= ครวัเรอืนคดิเป็นรอ้ยละ (C./: รายละเอยีดดงัตารางที� D 
 
ตารางที� D จาํนวนและรอ้ยละ อาชพีของหวัหน้าครอบครวั 

 
อาชีพหวัหน้าครอบครวั จาํนวน ร้อยละ 

ลกูจา้ง (/ >.?: 
เจา้ของกจิการ /? (:.?: 
รบัราชการ > (.=: 
พนักงานบริษทัเอกชน ** +,.�, 
รบัจา้ง ;D /%.%: 

55%33%

12%

1

2

3

กลุ่มที� ( ไม่ไดร้บัการศกึษาจนถงึมธัยมศกึษาตอนตน้  
กลุ่มที� / มธัยมศกึษาตอนปลาย ถงึ ปวส.  
กลุ่มที� % ไดร้บัการศกึษาตั �งแต่ปรญิญาตรขีึ�นไป 
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ตารางที� D จาํนวนและรอ้ยละ อาชพีของหวัหน้าครอบครวั (ต่อ) 
 

อาชีพหวัหน้าครอบครวั จาํนวน ร้อยละ 
แมบ่า้น ; /.:: 
คา้ขาย >= (C./: 
ทาํการเกษตร = /.>: 
อื�นๆ (? =.?: 
รวม /;% (:: 
  

เมื�อนําอาชพีและระดบัการศกึษาของหวัหน้าครอบครวัมาแสดงความสมัพนัธ์ดงั
ตารางที� (: พบว่า หวัหน้าครอบครวัที�ไม่ไดร้บัการศกึษาจนถงึมธัยมศกึษาตอนต้นจะประกอบ
อาชพีรบัจ้างและค้าขายมากที�สุด กลุ่มที�ได้รบัการศกึษาตั �งแต่มธัยมตอนปลายจนถึงระดบัสูง
กว่าปริญญาตรีจะประกอบอาชีพเป็นพนักงานในบริษัทเอกชน ซึ�งในพื�นที�มาบตาพุด
บรษิทัเอกชนเหล่านี�จะตั �งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคม
อุตสาหกรรมนิคมพฒันา เป็นต้น ส่วนอาชีพที�พบน้อยที�สุดในการสํารวจคือการรบัราชการ 
แมบ่า้น และเกษตรกร 
 
ตารางที� (: แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างอาชพีและระดบัการศกึษาของหวัหน้าครอบครวั 

 

อาชีพ 
ระดบัการศึกษา 

รวม ไม่ได้
เรียน 

ประ 
ถม 

ม.ต้น ม.
ปลาย 

ปวช. ปวส. ป.
ตรี 

สูงกว่า 
ป.ตรี 

ลกูจา้ง  C ( (  ( (  (/ 
เจา้ของกจิการ  (> / > / % /  /? 
รบัราชการ     (  %  > 
พนกังานบรษิทัเอกชน  ? D �, 2 34 �4 � ** 
รบัจา้ง  +� �, ? % = ( ( ;D 
แมบ่า้น  /  (  /   ; 
คา้ขาย / /C = / ( > / ( >= 
เกษตรกร  % ( /     = 
อื�นๆ  (/ / / (    (? 
รวม / �,2 %( /D (% >/ /; = /;% 
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 รายได้รวมของครวัเรอืนโดยเฉลี�ยเท่ากบั %>,D(:.?( บาทต่อเดอืน รายได้ตํ�าสุด 
;:: บาทต่อเดอืน รายไดสู้งสุด ;::,::: บาทต่อเดอืน ถ้าแบ่งช่วงรายไดอ้อกเป็น > ช่วงตาม
ค่า Percentiles ที� /; ;: และ?; จะได้จุดแบ่งช่วงรายไดช่้วงที� ( ตั �งแต่รายได้ ;:: – (;,::: 
บาท ช่วงที� / ตั �งแต่ (;,::( – %:,::: บาท ช่วงที� % ตั �งแต่ %:,::( – >:,::: บาท ช่วงที� > 
ตั �งแต่ >:,::( – ;::,::: บาท โดยกําหนดให้ ครอบครวัที�มรีายได้รวมอยู่ในช่วงที� ( ถือว่า
ยากจน ช่วงที� / และ % ถอืว่ามฐีานะปานกลาง และช่วงที� > ถอืว่ามฐีานะรํ�ารวย ดงัตารางที� (( 
 
ตารางที� (( จาํนวนและรอ้ยละของช่วงรายไดร้วมจาํแนกฐานะของครวัเรอืน 

 
ช่วงรายได้รวม จาํนวน (ครวัเรือน) ร้อยละ มีฐานะ 
;:: – (;,::: =? /?.:: ยากจน (กลุ่ม () 

(;,::( – %:,::: (:/ >:.:: ปานกลาง 
(กลุ่ม /) %:,::( – >:,::: // D.:: 

>:,::( – ;::,::: =( />.:: รํ�ารวย (กลุ่ม %) 
 
 จากตารางที� (( ประกอบกบัภาพที� > ครวัเรอืนที�อยู่ในกลุ่มที�มฐีานะยากจนและ
กลุ่มที�มฐีานะรํ�ารวย มีสดัส่วนที�ใกล้เคียงกันคือร้อยละ /> และร้อยละ /? ตามลําดับ โดย
ครวัเรอืนส่วนใหญ่ถงึรอ้ยละ >D มฐีานะปานกลาง นอกจากนี�ครวัเรอืนทั �งหมด /;% ครวัเรอืนมี
รายได้คงที� (:: ครวัเรอืน ซึ�งประกอบด้วยอาชีพพนักงานบรษิัท รบัราชการ และอีก (;% 
ครวัเรอืนมรีายได้ที�เปลี�ยนแปลงไป โดยเฉพาะครวัเรอืนที�ประกอบอาชพีรบัจ้าง ค้าขาย และ
ประกอบอาชพีดา้นการเกษตร 

ภาพที� > ฐานะของครวัเรอืน 

 
 
 

  

27%

49%

24%

1

2

3

กลุ่ม � ฐานะยากจน 

กลุ่ม � ฐานะปลานกลาง 

กลุ่ม � ฐานะรํ� ารวย 
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ตารางที� (/ จาํนวนและรอ้ยละของที�อยูอ่าศยั 
 

ที�อยู่อาศยั 
เช่า ซื9อ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
อพารต์เมนต์ %/ >%.C: - - 
บา้นเดี�ยว /D %D.?: (%: ?/./: 
ทาวน์เฮาส ์ = C./: >/ /%.%: 
ตกึแถว / /.?: = %.%: 
อื�นๆ > ;.;: / (./: 
รวม ?% (::.:: (C: (::.:: 

 
ตารางที� (/ ม ี73 ครวัเรอืนที�เช่าที�อยู่อาศยัโดยแบ่งเป็น อพารต์เมนต์รอ้ยละ 43.8 

บ้านเช่าร้อยละ 39.7 ทาวน์เฮาส์รอ้ยละ 8.2 ตกึแถวร้อยละ 2.7 อื�นๆรอ้ยละ 5.5 ส่วนอีก 180 
ครวัเรอืนนั �นซื�อที�อยูอ่าศยัเป็นของตนเอง โดยซื�อบา้นเดี�ยวรอ้ยละ 72.2 ทาวน์เฮาสร์อ้ยละ 23.2 
ตกึแถวร้อยละ 3.3 อื�น ๆ รอ้ยละ 1.2 ซึ�งครวัเรอืนที�มคีวามเป็นเจา้ของคอืซื�อด้วยเงนิสดหรอื
ผ่อนชําระหมดแลว้มมีากถงึรอ้ยละ 58 ส่วนอกีรอ้ยละ 15 ผ่อนชําระมาแลว้มากกว่ากึ�งหนึ�งของ
ราคาสนิทรพัย ์และครวัเรอืนที�ยงัผ่อนไม่ถงึกึ�งหนึ�งของราคาสนิทรพัยม์รีอ้ยละ 27 บา้นเดี�ยวถอื
ว่าเป็นที�อยู่อาศยัที�ไดร้บัความนิยมมากกว่าที�อยู่อาศยัลกัษณะอื�น ดงัจะสงัเกตไดจ้ากมหีมู่บา้น
ใหม่ๆ  ตั �งขึ�นเป็นจาํนวนมากในชุมชนที�ทําการศกึษา 
 
�.3 ดชันีความอยู่ดีทางเศรษฐกิจ 
 
 ข้อมูลที�นํามาวิเคราะห์เพื�อสร้างดัชนีสินทรพัย์นั �น ผู้วิจยัได้แบ่งกลุ่มสินทรพัย์
ออกเป็น > กลุ่ม คอื กลุ่มที� ( กลุ่มสนิทรพัย์ที�อยู่อาศยั สภาพแวดล้อมที�อยู่อาศยั และระบบ
สาธารณูปโภค กลุ่มที� / กลุ่มสนิทรพัยค์งทน กลุ่มที� % กลุ่มสนิทรพัยเ์พื�อการลงทุน และกลุ่มที� 
> กลุ่มสนิทรพัยท์ี�เป็นทุนมนุษย ์ 
 การวเิคราะห์ใช้โปรแกรมสําเรจ็รูป SPSS ประมวลผลด้วยวธิกีารวเิคราะห์ความ
สอดคลอ้งเชงิพหุ (Multiple Correspondence Analysis: MCA) และการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
หลกั (Principal Component Analysis: PCA) เพื�อเปรยีบเทยีบค่านํ�าหนักที�ได้ว่าวธิกีาร
วเิคราะหใ์นรูปแบบใดที�ให้ค่านํ�าหนักที�ดทีี�สุด ผลการศกึษาจะเป็นการแสดงค่านํ�าหนักที�ให้กบั
สนิทรพัยแ์ต่ละประเภทที�นํามาสรา้งเป็นดชันีสนิทรพัย ์และแสดงถงึความสามารถในการอธบิาย
ความสมัพนัธข์องตวัแปรดว้ย 
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(. กลุ่มสนิทรพัยท์ี�อยูอ่าศยั สภาพแวดลอ้มที�อยูอ่าศยั และระบบสาธารณูปโภค 
ผลการสรา้งดชันีสนิทรพัยก์ลุ่มสนิทรพัยท์ี�อยู่อาศยั สภาพแวดลอ้มที�อยู่อาศยั และ

ระบบสาธารณูปโภคด้วยวธิ ีMCA ค่า Variance Accounted For Inertia ของ การถือครอง
สนิทรพัย์ในหมวดนี� (Dimension () เท่ากับ :.(;% หมายความว่า Dimension ( สามารถ
อธบิายความสมัพนัธข์องสนิทรพัยไ์ด้รอ้ยละ (;.% ส่วนค่า Variance Accounted For Inertia 
ของการไม่มสีนิทรพัย์ในหมวดนี� (Dimension /) เท่ากบั :.:D= หมายความว่า Dimension / 
สามารถอธบิายความสมัพนัธข์องตวัแปรไดร้อ้ยละ D.= ดงัตารางที� (% 

 
ตารางที� (% Model Summary ของกลุ่มสนิทรพัยท์ี�อยูอ่าศยัสภาพแวดลอ้มที�อยูอ่าศยั และระบบ
สาธารณูปโภค 
  
Dimension Cronbach’s Alpha Variance Accounted For 
  Total  

(Eigenvalue) 
Inertia % of Variance 

1 .737 3.373 .153 15.331 
2 .550 2.104 .096 9.564 

Total  5.477 .249  
Mean .665 2.738 .124 12.448 

 
 
ตารางที� (> ค่านํ�าหนกัของดชันีกลุ่มสนิทรพัยท์ี�อยูอ่าศยัสภาพแวดลอ้มที�อยูอ่าศยั และระบบ
สาธารณูปโภคดว้ยวธิ ีMCA เปรยีบเทยีบกบัวธิ ีPCA 

 

สินทรพัย ์
MCA PCA 

Dimension 
1 

Dimension 
2 

Dimension 
1 

Dimension 
2 

(.ที�ตั �งของบา้น 
-อยูใ่นหมูบ่า้น 
-อยูใ่นแหล่งชุมชน 

 
.33* 
.:=; 

 
.(>/ 
./%( 

 
.2,, 
-.%:( 

 
-.>?; 
.%>> 

/.ลกัษณะที�อยูอ่าศยั .(:/ .:(? .%%= .>=: 
%.จาํนวนชั �นของที�อยู ่ .::> .:=% .:>% .>%C 
>.หอ้งนอน .(%C .;%/ .(C( ./>/ 
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ตารางที� (> ค่านํ�าหนกัของดชันีกลุ่มสนิทรพัยท์ี�อยูอ่าศยัสภาพแวดลอ้มที�อยูอ่าศยั และระบบ
สาธารณูปโภคดว้ยวธิ ีMCA เปรยีบเทยีบกบัวธิ ีPCA (ต่อ) 

 

สินทรพัย ์
MCA PCA 

Dimension 
1 

Dimension 
2 

Dimension 
1 

Dimension 
2 

;.จาํนวนหอ้งนอน .�`* .;(( .2`+ -.:=% 
=.เตยีงนอน ./(; .:/D .>;D ./D= 
?.หอ้งนํ�า .+2a .(/% .4,` -.(>/ 
C.สภาพการจราจร .:(( .::= -.(:> .%%= 
D.ประปามาตรฐาน .:>> .(:C .(== .:>D 
(:.ประปาหมูบ่า้น .::( .:>D .:;> -.>=D 
((.ขยะตกคา้ง .::> .:/= .:>( .:(; 
(/.คดอีาชญากรรม .::: .:=> -.:/% .(=C 
(%.สญัญาณโทรศพัท ์ .:%: .::: .(C( .(;D 
(>.สญัญาณอนิเตอรเ์น็ต ./(: .:(/ .>D( -.:%D 
(;.เคเบลิทวี ี .(=( .:%% .>/% -./>; 
(=.สนามหน้าบา้น .3`� .:%D .222 -.(?? 
(?.หอ้งนั �งเล่น .�*a .::= .4a* -.:?> 
(C.หอ้งครวั ./(= .:>C .>/; ./?> 
(D.เตาแกส็ .:CD .:%C .%%; .:(? 
/:.เตาถ่าน .:(( .::/ .((; .(;: 
/(.โทรศพัทบ์า้น ./// .:// .>?; .>>% 
% of Variance 15.331 9.564 14.6 8.4 
 

จากตารางที� (> แสดงค่านํ�าหนักที�ให้กบัสนิทรพัยแ์ต่ละประเภทที�นํามาสรา้งเป็น
ดชันีสนิทรพัยก์ลุ่มที�อยูอ่าศยั สภาพแวดลอ้ม และระบบสาธารณูปโภค  

ผลการวเิคราะหท์ั �ง MCA และ PCA ตดัตวัแปรสนิทรพัยใ์นกลุ่มนี�ออกไป ( ตวัคอื 
วสัดุที�ใชใ้นการก่อสรา้งบา้น เนื�องจากทุกกลุ่มตวัอยา่งใชว้สัดุที�เหมอืนกนัคอื ปนู และไมผ้สมปนู
นอกจากนี�สนิทรพัย์ที�เป็นลกัษณะที�อยู่อาศยัผู้วจิยัให้ค่านํ�าหนักโดยพิจารณาจากความเป็น
เจา้ของคอื ถ้าซื�อดว้ยเงนิสดหรอืผ่อนมาเกนิกว่า ;:% ถอืว่ามคีวามเป็นเจา้ของ แต่ถ้าซื�อดว้ย
เงนิผ่อนและยงัผ่อนชาํระไมถ่งึ ;:% เท่ากบัยงัไมม่สีนิทรพัยน์ั �น 
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การสร้างดชันีในกลุ่มสินทรพัย์ที�อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมที�อยู่อาศัย และระบบ
สาธารณูปโภคผลจากทั �ง MCA และ PCA ไดใ้หค้่านํ�าหนักการถอืครองสนิทรพัยท์ี�มผีลกระทบ
สูงต่อดชันี 5 อนัดบัแรกเหมอืนกนัคอื จํานวนห้องนอน ลกัษณะห้องนํ�า (แบบชกัโครก) การมี
พื�นที�ห้องนั �งเล่น มสีนามหน้าบ้าน และที�ตั �งของที�อยู่อาศยัอยู่ในหมู่บ้าน โดยค่านํ�าหนักของ 
PCA จะสูงกว่าค่านํ�าหนักของ MCA ทุกตวั แต่เมื�อเปรยีบเทยีบความสามารถในการอธบิาย
ความสมัพนัธ์ของสนิทรพัย์ (% of Variance) จะเหน็ได้ว่า MCA จะมคีวามสามารถในการ
อธบิายสูงกว่า PCA ซึ�ง MCA สามารถอธบิายความสมัพนัธ์ได้รอ้ยละ 15.3 PCA สามารถ
อธบิายความสมัพนัธไ์ดร้อ้ยละ 14.6 ซึ�งแตกต่างกนัค่อนขา้งน้อย 

 
/. กลุ่มสนิทรพัยค์งทนในครวัเรอืน 
ผลการสร้างดชันีสินทรพัย์กลุ่มสนิทรพัย์คงทนในครวัเรอืนมคีวามแตกต่างจาก

กลุ่มแรกเนื�องจากลกัษณะของสนิทรพัยเ์ป็นสนิทรพัยท์ี�มคีวามคงทน ผู้วจิยัจงึถามถงึจาํนวน
ของสนิทรพัย ์และความเป็นเจา้ของสนิทรพัยค์อื ต้องซื�อเป็นเงนิสดหรอืผ่อนชําระมากกว่ากึ�ง
หนึ�งของราคาสินทรัพย์ (ภาระในการผ่อน ถ้ายงัผ่อนไม่ถึงกึ�งหนึ�งของราคาถือว่ายงัไม่มี
สนิทรพัย์นั �น) และสนิทรพัย์ที�ไม่นํามาใช้ในการสรา้งดชันีคอื พดัลม เนื�องจากทุกครวัเรอืนที�
สาํรวจมสีนิทรพัยนี์� 

ในสนิทรพัยก์ลุ่มนี� ผูว้จิยัไดท้ดลองสรา้งดชันีจากเทคนิค MCA 3 วธิ ี คอื 1. สรา้ง
ดชันีรวมทั �งหมดจากจาํนวนสนิทรพัยท์ี�ม ีความเป็นเจา้ของ และระยะเวลาในการใชง้าน วธิทีี� 2. 
คอืใชเ้ฉพาะจํานวนที�มสีนิทรพัย ์โดยไม่พจิารณาถงึความเป็นเจา้ของ และระยะเวลาในการใช้
งาน และวธิทีี� 3. ใชค้วามเป็นเจา้ของเพยีงอย่างเดยีว โดยผลที�ไดจ้ากค่า Variance Accounted 
For Inertia ของ Dimension ( ซึ�งสามารถอธิบายความสมัพนัธ์ของตัวแปรทั �ง 3 วิธีมคีวาม
แตกต่างกนัดงัตารางที� (; 

 
ตารางที� (; Model Summary ของกลุ่มสนิทรพัยค์งทนในครวัเรอืน 

 
Dimension 

1 
Cronbach’s 
Alpha 

Variance Accounted For 
Total  

(Eigenvalue) 
Inertia % of Variance 

วธิทีี� 1 .917 9.997 .185 18.512 
วธิทีี� 2 .799 4.150 .208 20.751 
วธิทีี� 3 .787 3.931 .2(D 3�.`�* 
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 จากตารางที� (5 จะเหน็ว่า การนําความเป็นเจา้ของสนิทรพัยเ์พยีงอย่างเดยีว มา
สรา้งดชันีในสนิทรพัยก์ลุ่มนี� ให้ค่า Variance Accounted For Inertia ของ Dimension ( สูง
ที�สุด คอื :./(D หมายความว่า ความเป็นเจา้ของสามารถอธบิายความสมัพนัธ์ของสนิทรพัย์
กลุ่มคงทนในครวัเรอืนได้สูงถึงร้อยละ /(.D ดงันั �นผู้วิจยัจงึนําความเป็นเจ้าของ ของการมี
สินทรพัย์มาสร้างดัชนีในกลุ่มนี� เพื�อแก้ปญัหาเรื�องการนําเงนิในอนาคตมาซื�อสินทรพัย์ใน
ปจัจบุนั 
 
ตารางที� (6 ค่านํ�าหนกัของดชันีกลุ่มสนิทรพัยค์งทนในครวัเรอืนดว้ยวธิ ีMCA เทยีบกบัวธิ ีPCA 

 

สินทรพัย ์
MCA PCA 

Dimension 
1 

Dimension 
2 

Dimension 
1 

Dimension 
2 

(.เตาไฟฟ้า ./>: .=(= .603 .105 
/.กระทะไฟฟ้า .(?D .;CD .487 .245 
%.หมอ้สุกี� ./;D ./;= .630 .205 
>.เตาปิ�งยา่งไฟฟ้า .:?% ./=; .629 .174 
;.เครื�องป ั qมนํ�า ./;D ./=/ -.093 .565 
=.คอมพวิเตอร ์ .�*+ .(?C .090 .526 
?.โน๊ตบุ๊ค ./>( .//D .543 -.101 
C.วทิย ุ .(/( .:%: .237 -.078 
D.ทวี ี .+,, .:(; -.143 .666 
(:.เครื�องเล่นดวีดี ี .(C( .:?: .022 .402 
((.เครื�องปรบัอากาศ .+32 .(/: .551 -.054 
(/.เครื�องทาํนํ�าอุ่น .(=C .:?D .498 -.057 
(%.เครื�องซกัผา้ .+a2 .(/D -.194 .617 
(>.ตูเ้ยน็ .+`� .%>C -.086 .750 
(;.ไมโครเวฟ .(>( .(CC .609 .057 
(=.เครื�องกรองนํ�า ./>% .:>D -.115 .402 
(?.เครื�องกรองอากาศ .:?; .:;; .415 -.021 
(C.โทรศพัทม์อืถอืเครื�องที� ( .:== .:>D .114 .260 
(D.โทรศพัทม์อืถอืเครื�องที� / .:>? .::= .260 -.088 
% of Variance 21.947 18.598 15.859 13.420 
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จากตารางที� (6 แสดงค่านํ�าหนักที�ให้กบัสนิทรพัยแ์ต่ละประเภทที�นํามาสรา้งเป็น
ดชันีสนิทรพัยค์งทนในครวัเรอืน วธิกีารวเิคราะห ์MCA และ PCA ไดต้ดัตวัแปรในกลุ่มนี�ออกไป 
( ตวัคอื พดัลม เนื�องจากทุกครวัเรอืนมสีนิทรพัยป์ระเภทนี� นอกจากนี�ผู้วจิยัได้ให้ค่านํ�าหนัก
โดยพจิารณาจากความเป็นเจา้ของถา้ซื�อดว้ยเงนิสดหรอืผ่อนมาเกนิกว่า ;:% ถอืว่ามคีวามเป็น
เจา้ของ  

ค่านํ�าหนักของการถอืครองสนิทรพัยค์งทนในครวัเรอืนที�ไดจ้ากเทคนิค MCA ; 
อนัดบัแรกประกอบดว้ย คอมพวิเตอร ์ตู้เยน็ เครื�องซกัผา้ เครื�องปรบัอากาศ และโทรทศัน์ส ีซึ�ง
จากผลการศกึษาของศุภชยั ศรสีุชาต ิ(/;;%) มสีนิทรพัยท์ี�ไดเ้หมอืนกนัคอื คอมพวิเตอร ์เครื�อง
ซกัผา้ และเครื�องปรบัอากาศ ส่วนการใชเ้ทคนิค PCA นั �นใหค้่านํ�าหนักการถอืครองสนิทรพัยท์ี�
แตกต่างกนัออกไป สนิทรพัย์ที�มคี่านํ�าหนักสูงสุด ; อนัดบัแรกคอื หม้อสุกี� เตาปิ�งย่างไฟฟ้า 
ไมโครเวฟ เตาไฟฟ้า และเครื�องปรบัอากาศ มเีพยีงสนิทรพัยช์นิดเดยีวที�เทคนิคทั �ง / วธิไีด้
ตรงกนัคอื เครื�องปรบัอากาศ  

โดยค่านํ�าหนักของสนิทรพัยทุ์กตวั เทคนิค PCA จะใหค้่านํ�าหนักที�สูงกว่า MCA 
แต่ความสามารถในการอธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างสนิทรพัยโ์ดยวธิ ีPCA นั �นได้ค่าตํ�ากว่าวธิ ี
MCA ค่อนขา้งมาก โดยที� PCA สามารถอธบิายไดร้อ้ยละ (;.C ส่วน MCA สามารถอธบิายได้
สงูถงึรอ้ยละ /(.D   

 
%. กลุ่มสนิทรพัยเ์พื�อการลงทุน 
ผลการสร้างดัชนีสินทรพัย์กลุ่มสินทรพัย์เพื�อการลงทุน ด้วยเทคนิค MCA ค่า 

Variance Accounted For Inertia ของการถอืครองสนิทรพัยใ์นหมวดนี� (Dimension () เท่ากบั 
:./?( หมายความว่า Dimension ( สามารถอธบิายความสมัพนัธ์ของตวัแปรได้ร้อยละ /?.( 
ส่วนค่า Variance Accounted For Inertia ของการไม่มสีนิทรพัยใ์นหมวดนี� (Dimension /) 
เท่ากบั :./>> หมายความว่า Dimension / สามารถอธบิายความสมัพนัธข์องตวัแปรไดร้อ้ยละ 
/>.> ดงัตารางที� (? 
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ตารางที� (? Model Summary ของกลุ่มสนิทรพัยเ์พื�อการลงทุน 
 

Dimension Cronbach’s 
Alpha 

Variance Accounted For 
Total  

(Eigenvalue) 
Inertia % of Variance 

1 .;;% (.D:: ./?( /?.(%? 
2 .>C; (.?(( ./>> />.>>( 

Total  %.=(: .;(=  
Mean .;/: (.C:; ./;C /;.?CD 

 
ตารางที� (C ค่านํ�าหนกัของดชันีกลุ่มสนิทรพัยเ์พื�อการลงทุนดว้ยวธิ ีMCA เปรยีบเทยีบกบัวธิ ี
PCA 

 

สินทรพัย ์
MCA PCA 

Dimension 
1 

Dimension 
2 

Dimension 
1 

Dimension 
2 

(.รถจกัรยาน .(%D .:DC .>?= .(:: 
/.รถจกัรยานยนตค์นัที� ( .2�a .%D? .*,+ .((/ 
%.รถจกัรยานยนตค์นัที� / .�2* .>/= .4`a ./>; 
>.รถเก๋งคนัที� ( .(;% ./%% -.::( .??% 
;.รถเก๋งคนัที� / .:%? ./;( -.:D> .?C: 
%.รถกระบะคนัที� ( .�a2 ./>; .22� -./D% 
>.รถกระบะคนัที� / .((/ .:=( .%:C -.(DC 
% of Variance 27.137 24.441 /%.(/( /:.(C; 
 

จากตารางที� (C แสดงค่านํ�าหนักที�ให้กบัสนิทรพัยแ์ต่ละประเภทที�นํามาสรา้งเป็น
ดชันีสนิทรพัยเ์พื�อการลงทุน 

ผู้วิจยัได้ให้ค่านํ� าหนักก่อนนําข้อมูลมาประมวลผลโดยพิจารณาจากความเป็น
เจา้ของ ถ้าซื�อดว้ยเงนิสดหรอืผ่อนมาเกนิกว่า ;:% ถอืว่ามคีวามเป็นเจา้ของ และจาํนวนการมี
สนิทรพัย ์คอืม ี( คนั ม ี/ คนั และมมีากกว่า / คนั 

การสรา้งดชันีสนิทรพัยใ์นกลุ่มสนิทรพัยเ์พื�อการลงทุน ค่านํ�าหนักที�ใหก้บัสนิทรพัย์
ที�ไดจ้ากทั �งจากเทคนิค MCA และเทคนิค PCA ไดส้นิทรพัยก์ลุ่มเดยีวกนัคอื ความเป็นเจา้ของ
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รถจักรยานยนต์คันที�  (  ความเป็นเจ้าของรถกระบะคันที�  (  และความเป็นเจ้าของ
รถจกัรยานยนตค์นัที� / โดยค่านํ�าหนักสนิทรพัยทุ์กตวั PCA จะใหค้่านํ�าหนักที�สูงกว่า MCA แต่
ความสามารถในการอธบิายความสมัพนัธข์องสนิทรพัย ์(% of Variance) เทคนิค PCA ใหค้่าที�
น้อยกว่าเทคนิค MCA  

ขอ้สงัเกตที�ไดจ้ากสนิทรพัยเ์พื�อการลงทุนคอื ความเป็นเจา้ของรถเก๋งคนัที� ( และ
คนัที� / ในช่อง Dimension 2 ของทั �ง MCA และ PCA ค่านํ�าหนักที�ไดจ้ะสูงกว่า Dimension( 
เนื�องจากครวัเรอืนมรีถเก๋งจํานวน ?= ครวัเรอืน แต่มคีวามเป็นเจา้ของคอื ซื�อด้วยเงนิสดหรอื
ผ่อนหมดแลว้เพยีง %% ครวัเรอืนเท่านั �น ดงันั �นครวัเรอืนที�มสีนิทรพัยก์ลุ่มนี�ส่วนใหญ่จะซื�อดว้ย
ระบบการผ่อนชําระและยงัผ่อนชําระไม่ถึงกึ�งหนึ�งของราคาสินทรพัย์ ซึ�งไม่ถือว่าเป็นการมี
สนิทรพัยช์นิดนั �น 

 
4. กลุ่มสนิทรพัยทุ์นมนุษย ์

 กลุ่มสนิทรพัยทุ์นมนุษยน์ั �นผูว้จิยัไดร้วมถงึการไดพ้กัผ่อน การออกกําลงักาย การ
ได้ไปท่องเที�ยวกบัครอบครวั ไดป้ระกอบพธิกีรรมทางศาสนา การได้สงัสรรค์กบัเพื�อนบา้น ได้
รบัประทานอาหารพรอ้มหน้ากบัครอบครวั เพื�อเป็นการสรา้งความเขม้แขง็ทางดา้นจติใจควบคู่
ไปกบัคุณภาพชวีติ เพื�อเสรมิสรา้งความสามารถในการทาํงาน 

ผลการสร้างดัชนีสินทรัพย์กลุ่มสินทรัพย์ทุนมนุษย์ ด้วยเทคนิค MCA ค่า 
Variance Accounted For Inertia ของการถอืครองสนิทรพัยใ์นหมวดนี� (Dimension () เท่ากบั 
:.253 หมายความว่า Dimension ( สามารถอธบิายความสมัพนัธ์ของตวัแปรได้ร้อยละ /;.% 
ส่วนค่า Variance Accounted For Inertia ของ Dimension / เท่ากบั :.(>/ หมายความว่า 
Dimension / สามารถอธบิายความสมัพนัธข์องตวัแปรไดร้อ้ยละ (>./ ดงัตารางที� (D 
 
ตารางที� (D Model Summary ของกลุ่มสนิทรพัยทุ์นมนุษย ์

 
Dimension Cronbach’s 

Alpha 
Variance Accounted For 

Total  
(Eigenvalue) 

Inertia % of Variance 

1 .;?C 2.024 .253 25.302 
2 .(%D 1.138 .142 14.226 

Total  3.162 .395  
Mean .>/: 1.581 .198 19.764 
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ตารางที� /: ค่านํ�าหนกัของดชันีกลุ่มสนิทรพัยทุ์นมนุษยด์ว้ยวธิ ีMCA เปรยีบเทยีบกบัวธิ ีPCA 
 

สินทรพัย ์
MCA PCA 

Dimension 
1 

Dimension 
2 

Dimension 
1 

Dimension 
2 

(.การไดไ้ปเที�ยว .193 .146 .439 -.381 
/.ออกกําลงักาย .020 .506 .143 .717 
%.เขา้รว่มพธิกีรรมทางศาสนา .086 .259 .294 .506 
>.กนิขา้วกบัครอบครวั .140 .005 .374 -.078 
;.สงัสรรคก์บัเพื�อนบา้น .223 .105 .472 .321 
=.ประกนัสุขภาพ .286 .081 .535 -.283 
?.ประกนัสงัคม .563 .007 .750 .084 
C.ประกนัอุบตัเิหตุ .513 .028 .716 -.165 
% of Variance 25.302 14.226 25.302 14.227 

 
จากตารางที� /: แสดงค่านํ�าหนักที�ให้กบัสนิทรพัยแ์ต่ละประเภทที�นํามาสรา้งเป็น

ดชันีสนิทรพัยทุ์นมนุษย ์การวเิคราะหด์ว้ยเทคนิค MCA และ PCA ใหค้่านํ�าหนักการถอืครอง
สนิทรพัยท์ี�มผีลกระทบที�สงูต่อดชันีสนิทรพัยก์ลุ่มเดยีวกนัคอื การที�ครวัเรอืนมบีตัรประกนัสงัคม 
บตัรประกันอุบตัิเหตุ และบตัรประกันสุขภาพ ซึ�งหมายความว่า การมหีลกัประกันทางด้าน
สุขภาพนั �นเป็นเรื�องสําคัญสําหรับครัวเรือน เพราะหมายถึงเมื�อมีสมาชิกในครอบครัวมี
หลกัประกนัสุขภาพทําให้หวัหน้าครอบครวัไม่ต้องกังวลเกี�ยวกบัค่ารกัษาพยาบาลที�อาจจะ
เกดิขึ�นในอนาคต  

นอกจากนี� ความสามารถในการอธิบายความสมัพนัธ์ของสินทรพัย์ทั �งเทคนิค 
MCA และ PCA มคี่าเท่ากนัคอืเท่ากบัรอ้ยละ /;.%:/ แต่เป็นที�สงัเกตว่าค่านํ�าหนักของ PCA ที�
ใหแ้ก่สนิทรพัยแ์ต่ละตวัจะสงูกว่าค่านํ�าหนกัของ MCA  

 
5. รวมสนิทรพัยท์ั �งหมด 
เมื�อนํากลุ่มสนิทรพัย์ทั �ง > กลุ่มมารวมกนัแล้วนํามาสรา้งเป็นดชันี ด้วยวธิ ีMCA 

ค่า Variance Accounted For Inertia ของการถอืครองสนิทรพัยท์ั �ง > กลุ่ม (Dimension () 
เท่ากบั :.(/= หมายความว่า Dimension ( สามารถอธบิายความสมัพนัธข์องตวัแปรไดร้อ้ยละ 
(/.= ส่วนค่า Variance Accounted For Inertia ของ Dimension / เท่ากบั :.:C( หมายความ
ว่า Dimension / สามารถอธบิายความสมัพนัธข์องตวัแปรไดร้อ้ยละ C.( ดงัตารางที� (D 

DPU



 
34 

 

ตารางที� /( Model Summary ของสนิทรพัยท์ั �งหมด 
 

Dimension Cronbach’s 
Alpha 

Variance Accounted For 
Total  

(Eigenvalue) 
Inertia % of Variance 

1 .C?> ?.:>= .(/= (/.;C/ 
2 .?D% >.;/C .:C( C.:C; 

Total  ((.;?> ./:?  
Mean .C>/ ;.?C? .(:% (:.%%> 

 
ตารางที� // ค่านํ�าหนกัของดชันีรวมทุกสนิทรพัยด์ว้ยวธิ ีMCA เปรยีบเทยีบกบัวธิ ีPCA 

 

สินทรพัย ์
MCA PCA 

Dimension 
1 

Dimension 
2 

Dimension 
1 

Dimension 
2 

(.ที�ตั �งของบา้น 
-อยูใ่นหมูบ่า้น 
-อยูใ่นแหล่งชุมชน 

 
.(=C 
.:%( 

 
.::; 
.::( 

 
-.>/= 
./:? 

 
.(D> 
-.:C; 

/.ลกัษณะที�อยูอ่าศยั .:?( .::: -./>: -.::/ 
%.จาํนวนชั �นของที�อยู ่ .::/ .::? -.:/= .(%( 
>.หอ้งนอน .:;( .:>( -./:( -.(D/ 
;.จาํนวนหอ้งนอน .%:% .:>? -.>D% .:(% 
=.เตยีงนอน .(DC .::/ -.>>C .:=: 
?.หอ้งนํ�า ./?C .:>D -.;%; .(;> 
C.สภาพการจราจร .:(? .::( .(;% -.:== 
D.ประปามาตรฐาน .:%( .::% -.(?C .:(: 
(:.ประปาหมูบ่า้น .::: .::: -.::/ .::/ 
((.ขยะตกคา้ง .::/ .::% -.:>; .::/ 
(/.คดอีาชญากรรม .::: .::( -.::D .:(? 
(%.สญัญาณโทรศพัท ์ .::C .:(= -.(:C -.(>C 
(>.สญัญาณอนิเตอรเ์น็ต ./D? .::= -.;%; ./:= 
(;.เคเบลิทวี ี .(>% .:// -.>(C -.:?? 
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ตารางที� // ค่านํ�าหนกัของดชันีรวมทุกสนิทรพัยด์ว้ยวธิ ีMCA เปรยีบเทยีบกบัวธิ ีPCA (ต่อ) 
 

สินทรพัย ์
MCA PCA 

Dimension 
1 

Dimension 
2 

Dimension 
1 

Dimension 
2 

(=.สนามหน้าบา้น .(;; .:;= -.>%? -.(=? 
(?.หอ้งนั �งเล่น .%:; .:>> -.;C; -.:D; 
(C.หอ้งครวั .(/= .:(: -.%;C -.((C 
(D.เตาแกส็ .:?/ .:>; -./C= -./D( 
/:.เตาถ่าน .::= .:(% -.:?% -.(D/ 
/(.โทรศพัทบ์า้น .//> .::( -.>>D .(/; 
//.เตาไฟฟ้า ./%> .(C: .>D/ -.:(D 
/%.กระทะไฟฟ้า .:D: .(C: .%:D .:/% 
/>.หมอ้สุกี� ./;; .(/C .;:: .:C> 
/;.เตาปิ�งยา่งไฟฟ้า ./:= .:/; .>C? .::> 
/=.เครื�องป ั qมนํ�า .((D ./?> -.:?/ .>?% 
/?.คอมพวิเตอร ์ ./(( .>D= .//? .>DC 
/C.โน๊ตบุ๊ค ./CC .(/( .;(D -.(;= 
/D.วทิย ุ .:== .:C> .(?? .:D% 
%:.ทวี ี .:>= .%C% -.::C .;D? 
%(.เครื�องเล่นดวีดี ี .(:% .(=( .:CD .%DD 
%/.เครื�องปรบัอากาศ .%=> .//> .;?; -.(/? 
%%.เครื�องทาํนํ�าอุ่น ./%/ .:?C .>=C -.(?( 
%>.เครื�องซกัผา้ ./(C .%/% .(>C .;>: 
%;.ตูเ้ยน็ .:;: .>D= -.:=( .=(D 
%=.ไมโครเวฟ .%:C .::% .;?= -.(;= 
%?.เครื�องกรองนํ�า .//; .(%( .>:= .:=; 
%C.เครื�องกรองอากาศ .:D% .::/ ./CD -.:;% 
%D.โทรศพัทม์อืถอืเครื�องที� ( .:/? .(/% .(;= ./// 
>:.โทรศพัทม์อืถอืเครื�องที� / .:/? .:(C .(;% -.(?? 
>(.รถจกัรยาน .:;> .::D ./(? .(;C 
>/.รถจกัรยานยนตค์นัที� ( .:?C ./== .:%> .;C= 
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ตารางที� // ค่านํ�าหนกัของดชันีรวมทุกสนิทรพัยด์ว้ยวธิ ีMCA เปรยีบเทยีบกบัวธิ ีPCA (ต่อ) 
 

สินทรพัย ์
MCA PCA 

Dimension 
1 

Dimension 
2 

Dimension 
1 

Dimension 
2 

>%.รถจกัรยานยนตค์นัที� / .:=> ./(: .(:D .;(? 
>>.รถเก๋งคนัที� ( ./>D .:(; .>== -./>= 
>;.รถเก๋งคนัที� / .:(? .::C .:?% -.:D% 
>=.รถกระบะคนัที� ( ./(> .((: .>:% .(;C 
>?.รถกระบะคนัที� / .:/D .::= .(?: -.:%: 
>C.การไดไ้ปเที�ยว .:?= .::: -./CD .:D; 
>D.ออกกําลงักาย .::? .::/ -.(/( .(=( 
;:.เขา้รว่มพธิกีรรมทางศาสนา .:>/ .::/ -./:= .:;% 
;(.กนิขา้วกบัครอบครวั .:>> .:>/ -.//= -.%%= 
;/.สงัสรรคก์บัเพื�อนบา้น .:>D .::/ -./(= .::C 
;%.ประกนัสุขภาพ .:>: .:(? -.//% -.(/( 
;>.ประกนัสงัคม .(=: .:(= -.>/C -.(/% 
;;.ประกนัอุบตัเิหตุ ./?> .:/( -.;;> -.:>/ 
% of Variance (/.;C/ C.:C; ((.:/D ;.=>C 

 
ตารางที� // แสดงค่านํ�าหนักที�ใหก้บัสนิทรพัยท์ั �งหมดรวมกนัโดยไม่ไดจ้าํแนกตาม

กลุ่มสนิทรพัย ์ผู้วจิยัเลอืกสนิทรพัยท์ี�มคี่านํ�าหนักการถอืครองสนิทรพัยส์ูงที�สุด (: อนัดบัแรก
จากทั �งเทคนิค MCA และ PCA แสดงดงัตารางที� /% 
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ตารางที� /% สนิทรพัยท์ี�มคี่านํ�าหนกัสงูที�สุด 
 

MCA PCA 
1. เครื�องปรบัอากาศ 1. ไมโครเวฟ 
2. ไมโครเวฟ 2. เครื�องปรบัอากาศ 
3. หอ้งนั �งเล่น 3. โน๊ตบุค๊ 
4. จาํนวนหอ้งนอน 4. หม้อสกีุ9 
5. สญัญาณอนิเตอรเ์น็ต 5. เตาไฟฟ้า 
6. โน๊ตบุค๊ 6. เตาปิ�งยา่งไฟฟ้า 
7. หอ้งนํ�าแบบชกัโครก 7. เครื�องทาํนํ�าอุ่น 
8. บตัรประกนัอุบตัเิหตุ 8. รถเกง๋คนัที� � 
9. หม้อสกีุ9 9. เครื�องกรองนํ�า 
10. รถเกง๋คนัที� � 10. รถกระบะคนัที� ( 
 
 เทคนิคการวเิคราะห์ MCA และ PCA ให้ค่านํ�าหนักสนิทรพัยท์ี�เหมอืนกนัคอื 
เครื�องปรบัอากาศ ไมโครเวฟ โน๊ตบุ๊ค หมอ้สุกี� และการเป็นเจา้ของรถเก๋งคนัที� ( แต่ค่านํ�าหนัก
ที�ไดจ้ากทั �ง / เทคนิคค่อนขา้งตํ�า นอกจากนี� ความสามารถในการอธบิายความสมัพนัธร์ะหว่าง
สนิทรพัยก์ค็่าตํ�ากว่าการสรา้งดชันีแบบแยกตามกลุ่มสนิทรพัย ์
 

=. รวมสนิทรพัยท์ี�ไดจ้ากทั �ง > กลุ่ม 
เมื�อนําเฉพาะกลุ่มสนิทรพัยท์ี�มคี่านํ�าหนักสูงที�สุดที�ไดจ้ากทั �ง > กลุ่มมารวมกนัแลว้

นํามาสร้างเป็นดชันี ด้วยเทคนิค MCA ค่า Variance Accounted For Inertia ของการมี
สนิทรพัยท์ี�มคี่านํ�าหนกัสงูที�สุดที�ไดจ้ากทั �ง > กลุ่ม (Dimension () เท่ากบั 0.226 หมายความว่า 
Dimension ( สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรได้ร้อยละ 22.6 ส่วนค่า Variance 
Accounted For Inertia ของ Dimension / เท่ากับ 0.200 หมายความว่า Dimension / 
สามารถอธบิายความสมัพนัธข์องตวัแปรไดร้อ้ยละ 20.0 ดงัตารางที� 2> 
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ตารางที� 2> Model Summary ดว้ยเทคนิค MCA ของกลุ่มสนิทรพัยท์ั �ง > กลุ่ม 
 

Dimension Cronbach’s 
Alpha 

Variance Accounted For 
Total  

(Eigenvalue) 
Inertia % of Variance 

1 .??( %.=:D .//= //.;;D 
2 .?%> %./:C ./:: /:.:>C 

Total  =.C(? .>/=  
Mean .?;> %.>:D ./(% /(.%:> 

 
การสรา้งดชันีดว้ยเทคนิค PCA ค่า Variance Accounted For % of Variance 

ของ Dimension ( สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรได้ร้อยละ 24.011 ส่วนค่า 
Variance Accounted For % of Variance ของ Dimension / สามารถอธบิายความสมัพนัธข์อง
ตวัแปรไดร้อ้ยละ 10.759 ดงัตารางที� 2; 
 
ตารางที� 2; Model Summary ดว้ยเทคนิค PCA ของกลุ่มสนิทรพัยท์ั �ง > กลุ่ม 

 
Dimension Cronbach’s 

Alpha 
Variance Accounted For 

Total  
(Eigenvalue) 

% of Variance 

1 .?89 3.842 24.011 
2 .44? 1.721 10.759 

Total .875 5.563 34.769 
 

เนื�องจากค่านํ�าหนกัที�ไดจ้ากเทคนิค MCA และ PCA จากกลุ่มสนิทรพัยท์ั �ง > กลุ่ม
ใหค้่านํ�าหนกัในสนิทรพัยท์ี�แตกต่างกนั สนิทรพัยท์ี�นํามาวเิคราะหใ์นส่วนนี�จงึมคีวามแตกต่างกนั 
ดงัตารางที� /= และเมื�อนําสนิทรพัยท์ี�ได้จากกลุ่มสนิทรพัยท์ั �ง > กลุ่มมาสรา้งเป็นดชันีกลุ่มใหม ่
ปรากฏว่า เทคนิค PCA มคีวามสามารถในการอธบิายความสมัพนัธข์องสนิทรพัยไ์ดส้งูว่า MCA  
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ตารางที� /= ค่านํ�าหนกักลุ่มสนิทรพัยท์ั �ง > กลุ่มดว้ยเทคนิค MCA เปรยีบเทยีบกบัเทคนิค PCA 
 

MCA PCA 
สินทรพัย ์ ค่านํ9าหนัก สินทรพัย ์ ค่านํ9าหนัก 

(.จาํนวนหอ้งนอน ./D% (.จาํนวนหอ้งนอน .;/; 
/.หอ้งนํ�า .%(> /.หอ้งนํ�า .;=? 
%.สนามหน้าบา้น .(;D %.สนามหน้าบา้น .;(C 
>.หอ้งนั �งเล่น ./D( >.หอ้งนั �งเล่น .=/D 
;.ที�ตั �งที�อยูอ่าศยั ./>= ;.ที�ตั �งที�อยูอ่าศยั .;(% 
=.คอมพวิเตอร ์ ./=/ =.เตาไฟฟ้า -.;:D 
?.ทวี ี .((? ?.หมอ้สุกี� -.;?% 
C.เครื�องปรบัอากาศ .%=? C.เครื�องปรบัอากาศ -.;;( 
D.เครื�องซกัผา้ .%:: D.เตาปิ�งยา่งไฟฟ้า -.;>D 
(:.ตูเ้ยน็ .(;? (:.ไมโครเวฟ -.;;? 
((.รถจกัรยานยนต ์( .(>D ((.รถจกัรยานยนต ์( -.:;% 
(/.รถจกัรยานยนต ์/ .(%C (/.รถจกัรยานยนต ์/ -.(%D 
(%.รถกระบะ ( ./=/ (%.รถกระบะ ( -.%C% 
(>.บตัรประกนัสุขภาพ .(>C (>.บตัรประกนัสุขภาพ ./>/ 
(;.บตัรประกนัสงัคม ./%> (;.บตัรประกนัสงัคม .>D? 
(=.บตัรประกนัภยั ./?/ (=.บตัรประกนัภยั .;C> 
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�.+ เปรียบเทียบความสมัพนัธก์บัรายได้ของครวัเรือน 
 
 การเปรยีบเทยีบดชันีที�สรา้งขึ�นกบัตวัแปรอ้างองิเป็นเงื�อนไขประการสําคญัก่อนมี
การนําค่าดชันีที�สร้างขึ�นไปใช้เป็นตัวแทนของตวัแปรอื�นๆ เช่น ใช้แทนรายได้ การกระจาย
รายได ้เป็นตน้ ผูว้จิยัไดใ้ชก้ารทดสอบความสมัพนัธ ์(Correlations) เพื�อเปรยีบเทยีบว่า รายได้
กบัดชันีสนิทรพัยท์ี�สรา้งขึ�นมคีวามสมัพนัธก์นัหรอืไม ่  
 
ตารางที� /? ค่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธร์ะหว่างดชันีกบัรายไดร้วมของครวัเรอืน 
 

ดชันีสินทรพัย ์ MCA PCA 
สนิทรพัยท์ี�อยูอ่าศยัฯ :./;? :./D= 
สนิทรพัยค์งทนในครวัเรอืน :.:CD :.=>> 
สนิทรพัยเ์พื�อการลงทุน :.:>C :.:;; 
สนิทรพัยทุ์นมนุษย ์ :./:; :.:DC 
รวมสนิทรพัยท์ั �ง > กลุ่ม :.(D= :.?D? 

 
 ผลจากการทดสอบค่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธต์ามตารางที� /? พบว่า ดชันีสนิทรพัย์
ที�สรา้งด้วยวธิ ีPCA และ MCA ทุกตวัมคี่าเป็นบวก ซึ�งแสดงว่า ดชันีสนิทรพัยท์ี�สรา้งขึ�นมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัระดบัรายไดร้วมของครวัเรอืน ดงันั �น ดชันีสนิทรพัยท์ี�สรา้ง
ขึ�นของงานวจิยัสามารถเป็นตวัแปรนโยบายที�ชี�วดัความมั �งคั �งของครวัเรอืนในพื�นที�ดงักล่าวได ้
(นอกเหนือจากตวัแปรแบบเดมิคอื รายได ้และรายจา่ย) 
 อนึ�ง พงึสงัเกตว่า นอกเหนือจากดชันีสนิทรพัยใ์นกลุ่มทุนมนุษย ์ดชันีความมั �งคั �งที�
สรา้งโดยวธิ ีPCA จะมรีะดบัของความสมัพนัธก์บัรายไดท้ี�มากกว่าดชันีที�สรา้งดว้ยวธิ ีMCA ซึ�ง
ผลการศกึษานี�สอดคล้องกบั ศุภชยั ศรสีุชาต ิ(2553; ตารางที� 6) ที�รายงานว่า สมัประสทิธ์
สหสมัพนัธ์ของดชันีสนิทรพัย์กลุ่มทุนมนุษยก์บัรายได้เฉลี�ยของครวัเรอืนไทยทั �งประเทศในปี 
/;;( ที�สรา้งดว้ย MCA และ PCA เท่ากบั :./D/ และ :./=/ ขณะที�สมัประสทิธส์หสมัพนัธข์อง
ดชันีสนิทรพัยก์ลุ่มที�อยูอ่าศยัและสนิทรพัยค์งทนกบัรายไดเ้ฉลี�ยของครวัเรอืนไทยทั �งประเทศใน
ปี /;;( ที�สรา้งดว้ย MCA และ PCA เท่ากบั :.>(C และ :.>/? เป็นตน้  
 อย่างไรก็ตาม เมื�อพิจารณาจาก ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ของดชันีสินทรพัย์
รวมทั �ง > กลุ่ม พบว่า ดชันีความมั �งคั �งที�สร้างจากวธิ ีPCA แสดงความสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกนักบัระดบัรายไดร้วมของครวัเรอืนมากกว่าดชันีที�สรา้งจากวธิ ีMCA ผลการศกึษาในขอ้นี�
แตกต่างจากงานศึกษาที�เกี�ยวข้องอาทิ ศุภชัย ศรีสุชาติ (2553) ที�รายงานว่า สัมประสิทธ์
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สหสมัพนัธ์ของดชันีสนิทรพัยร์วมกบัรายได้เฉลี�ยของครวัเรอืน ที�สรา้งด้วย MCA และ PCA 
เท่ากบั :.>;% และ :.>;= หมายความว่า ดชันีที�สรา้งจากทั �ง / วธิแีทบไม่มคีวามแตกต่างกนั
เมื�อพจิารณาจากระดบัความสมัพนัธก์บัรายได ้ 

ขอ้สนันิษฐานประการหนึ�งของผูว้จิยัที�อธบิายความสมัพนัธใ์นระดบัตํ�าระหว่างดชันี
สนิทรพัยด์้วยวธิ ีMCA กบัรายได้ของครวัเรอืนคอื ความสมัพนัธ์ระหว่างความเป็นเจ้าของ
สนิทรพัยก์บัรายไดร้วมของครวัเรอืนในเขตพื�นที�มาบตาพุด ซึ�งเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม อาจมี
ลกัษณะพเิศษโดยเปรยีบเทยีบกบัพื�นที�อื�น กล่าวคอื ครวัเรอืนที�เป็นแรงงานในพื�นที�จาํนวนมาก
อาจมรีายได้ของครวัเรอืนน้อย เนื�องจากได้รบัสวสัดิการทดแทนรูปแบบอื�นๆ จากสถานที�
ทํางาน เช่น รถรบัส่ง อาหารกลางวนั ค่ารกัษาพยาบาล และที�พกัอาศยั ซึ�งในขณะเดยีวกัน 
ครวัเรอืนดงักล่าว ยงัสามารถเป็นเจ้าของสนิทรพัยบ์างประเภทที�ได้รบัการแจกจากที�ทํางาน 
อาท ิจกัรยาน เครื�องกรองนํ�า เครื�องซกัผา้ ไมโครเวฟ หมอ้สุกี� เป็นตน้  
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บทที� 5 
สรปุผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 
ในบทที�นี�  ผู้ว ิจ ัยจะนําผลการศึกษาบางส่วนมาสรุป และเพื�อเป็นการตอบ

วตัถุประสงค ์ผูว้จิยัจงึสรุปผลการศกึษา * เรื�องหลกัคอื การสรา้งดชันีความอยู่ดทีางเศรษฐกจิ
ของครวัเรือนชุมชนกลุ่มตัวอย่างในพื�นที�มาบตาพุด เรื�องที� * ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนี
สนิทรพัยก์บัรายได ้และขอ้เสนอแนะที�ไดจ้ากการศกึษาวจิยัในครั �งนี� 
 
�.� สรปุผลการวิจยั 
  

งานวิจัยฉบับนี�สร้างดัชนีความอยู่ดีทางเศรษฐกิจ จากรูปแบบการถือครอง
สนิทรพัยข์องครวัเรอืนในชุมชนกลุ่มตวัอย่างพื�นที�มาบตาพุด กลุ่มสนิทรพัยท์ี�นํามาพจิารณามี
สมมตฐิานในเบื�องตน้ว่า มคีวามสมัพนัธท์ี�สอดคลอ้งกบัรายไดข้องครวัเรอืน เหตุผลหลกัของการ
สรา้งดชันีสนิทรพัยค์อื การพจิารณาถงึการกระจายรายได้เพยีงอย่างเดยีวอาจไม่เพยีงพอ ควร
พจิารณาการกระจายความมั �งคั �งของครวัเรอืนที�อยู่ในรูปแบบการถอืครองสนิทรพัยค์วบคู่ด้วย 
เพราะรายไดส้่วนหนึ�งจะถงึนําไปแปลงเป็นสนิทรพัย ์ผูว้จิยัจงึสรา้งดชันีความอยู่ดทีางเศรษฐกจิ
ของครวัเรอืนในพื�นที�มาบตาพุดขึ�น พรอ้มทั �งทดสอบความสมัพนัธ์ดงักล่าวกบัรายไดค้รวัเรอืน 
การทดสอบความสมัพนัธ์ดงักล่าวช่วยให้เกิดความมั �นใจว่า ดชันีสนิทรพัยท์ี�สร้างขึ�นสามารถ
นําไปใชป้ระยกุตร์ว่มกบัการกบัตวัแปรอื�นๆ เพื�อใชว้เิคราะหเ์ครื�องชี�ฐานะของครวัเรอืน 

การสร้างดัชนีความอยู่ดีทางเศรษฐกิจได้แบ่งสินทรัพย์ออกเป็น 5 กลุ่มตาม
ประเภทของสินทรพัย์ ประกอบด้วย กลุ่มสินทรพัย์ที�อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และระบบ
สาธารณูปโภค กลุ่มสนิทรพัยค์งทนในครวัเรอืน กลุ่มสนิทรพัยเ์พื�อการลงทุน และกลุ่มสนิทรพัย์
ทุนมนุษย ์โดยใชเ้ทคนิคในการสรา้งดชันีสนิทรพัย ์* รปูแบบเปรยีบเทยีบกนัคอื การวเิคราะห์
ความสอดคล้องเชงิพหุ (Multiple Correspondence Analysis: MCA) และการวเิคราะห์
องคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis: PCA)  

รปูแบบการถอืครองสนิทรพัยข์องครวัเรอืนในชุมชนพื�นที�มาบตาพุดกลุ่มสนิทรพัย์
ที�อยูอ่าศยั สภาพแวดลอ้มและระบบสาธารณูปโภค คอื จาํนวนหอ้งนอน ลกัษณะหอ้งนํ�า (แบบ
ชกัโครก) การมพีื�นที�ห้องนั �งเล่น มสีนามหน้าบ้าน และที�ตั �งของที�อยู่อาศยัอยู่ในหมู่บ้าน กลุ่ม
สินทรพัย์คงทนในครวัเรอืน คือ คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น เครื�องซักผ้า เครื�องปรบัอากาศ และ
โทรทศัน์สี กลุ่มสินทรพัย์เพื�อการลงทุน และกลุ่มสนิทรพัย์ทุนมนุษย์ คอื ความเป็นเจ้าของ
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รถจักรยานยนต์คันที�  Q  ความเป็นเจ้าของรถกระบะคันที�  Q  และความเป็นเจ้าของ
รถจกัรยานยนต์คนัที� * การที�ครวัเรือนมีบตัรประกันสงัคม บตัรประกันอุบัติเหตุ และบตัร
ประกนัสุขภาพ 
 ผลการสรา้งดชันีสนิทรพัยจ์ากกลุ่มสนิทรพัยท์ั �ง 5 กลุ่มพบว่า เทคนิค MCA จะให้
ค่านํ�าหนักสําหรบัสนิทรพัยต์ํ�ากว่าค่านํ�าหนักที�ได้จากเทคนิค PCA แต่ความสามารถในการ
อธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างสนิทรพัย์ในกลุ่มเทคนิค MCA จะอธบิายได้ดีกว่า PCA โดย
สนิทรพัยท์ี�ไดจ้ากการสรา้งดชันีนั �น มกีารใหค้่านํ�าหนักแก่สนิทรพัยท์ี�เหมอืนกนัทั �ง * เทคนิคคอื 
กลุ่มสนิทรพัยท์ี�อยู่อาศยั สภาพแวดลอ้ม และระบบสาธารณูปโภค กลุ่มสนิทรพัยเ์พื�อการลงทุน 
และกลุ่มสนิทรพัยทุ์นมนุษย ์
 เมื�อนําดชันีที�สร้างได้จากกลุ่มสนิทรพัย์ทั �ง 5 กลุ่มมาหาความสมัพนัธ์กบัรายได้
รวมของครวัเรอืนพบว่า ดชันีสนิทรพัย์ที�ได้จากการวจิยัมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบั
ระดบัรายไดร้วมของครวัเรอืน ดงันั �น ดชันีสนิทรพัยท์ี�สรา้งขึ�นของงานวจิยัสามารถเป็นตวัแปร
นโยบายที�ชี�วดัความมั �งคั �งของครวัเรอืนในพื�นที�ดงักล่าวได ้  
 
�.2 ข้อเสนอแนะ 
 
 การสรา้งดชันีความอยู่ดทีางเศรษฐกจิของครวัเรอืน เพื�อเป็นการแสดงถงึความมั �ง
คั �ง หรอืใชเ้ป็นตวัแทนแสดงถงึการกระจายรายไดข้องครวัเรอืนนั �น มปีจัจยัหนึ�งซึ�งเป็นสิ�งสําคญั
มากคอื การเลอืกสนิทรพัยท์ี�สามารถสะทอ้นถงึการสะสมความมั �งคั �งได ้ซึ�งในงานวจิยันี�พบว่า มี
สนิทรพัยบ์างตวัไม่สามารถสะท้อนถงึการมรีายได้ หรอืนํารายไดม้าซื�อสนิทรพัยน์ั �น เนื�องจาก
พื�นที�ชุมชนที�ทําการศึกษามีลักษณะพิเศษคือ มีบริษัทหรือหน่วยงานที�ดูแลเกี�ยวกับนิคม
อุตสาหกรรม มาทํากจิกรรมที�เกี�ยวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยการใหส้ิ�งของ เช่น หมอ้หุง
ขา้ว เครื�องกรองนํ�า ไมโครเวฟ รถจกัรยาน เป็นต้น ทําใหบ้างครวัเรอืนมสีนิทรพัยจ์ากการแจก
ฟรคี่อนขา้งมาก จงึทาํใหค้วามสามารถของสนิทรพัยบ์างตวัไมส่ะทอ้นถงึความมั �งคั �งไดโ้ดยตรง 
 ดงันั �นในการเลือกสินทรพัย์มาสร้างเป็นดชันีในแต่ละพื�นที�ควรคํานึงถึงปจัจยั
สภาพแวดล้อมที�สําคญัของแต่ละพื�นที� เพื�อให้สนิทรพัย์นั �นสะท้อนถึงการสะสมความมั �งคั �งที�
ไดม้าจากรายไดข้องครวัเรอืน 
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แบบสาํรวจ เรื�อง ดชันีความอยู่ดีของครวัเรือนในพื!นที�มาบตาพดุ 
ขอ้ �. จาํนวนสมาชกิในครอบครวัที�อยูใ่นบา้น.........................คน 
ขอ้ �. ผูส้งูอาย ุ(อายตุั %งแต่ '( ปีขึ%นไป)  ............คน       
 �.� มรีายได.้.......คน    �.� ไม่มรีายได.้.......คน 
ขอ้ .. วยัทาํงาน ............คน           
 ..� มรีายได.้.......คน    ..� ไม่มรีายได.้.......คน 
ขอ้ /. กําลงัศกึษา ............คน            
 /.� มรีายได.้......คน    /.� ไม่มรีายได.้......คน 
ขอ้ 3. เดก็เลก็ ............คน          
ขอ้ '. วุฒกิารศกึษาของสมาชกิในครอบครวั  

'.� ไมไ่ดร้บัการศกึษา............คน '.� ประถมศกึษา............คน 
'.. มธัยมศกึษาตอนตน้..........คน     './ มธัยมศกึษาตอนปลาย...........คน    
'.3 ป.ว.ช. ...........คน  '.' ป.ว.ส. ..........คน        
'.: ปรญิญาตร.ี.........คน  '.< สงูกว่าปรญิญาตร.ี..........คน 

ขอ้ :. หวัหน้าครอบครวัเป็นเพศ  �. � ชาย  �. � หญงิ 
ขอ้ <. การศกึษาของหวัหน้าครอบครวั  

�. � ไมไ่ดร้บัการศกึษา  �. � ประถมศกึษา   
.. � มธัยมศกึษาตอนตน้  /. � มธัยมศกึษาตอนปลาย   
3. � ป.ว.ช.   '. � ป.ว.ส.  
:. � ปรญิญาตร ี  <. � สงูกว่าปรญิญาตร ี

ขอ้ ?. อาชพีของหวัหน้าครอบครวั  
 �. � ลกูจา้ง   �. � เจา้ของกจิการ  
 .. � รบัราชการ   /. � รฐัวสิาหกจิ   
 3. � พนกังานบรษิทัเอกชน  '. � รบัจา้ง  
 :. � แมบ่า้น   <. � คา้ขาย  
 ?. � ทาํการเกษตร  �(. � อื�นๆ................... 
ขอ้ �(. รายไดร้วมของทุกคนในครอบครวั..........................บาทต่อเดอืน 
ขอ้ ��. รายไดต่้อเดอืนของครอบครวั  �. �คงที� �. �เปลี�ยนแปลงตามปรมิาณงานที�ทํา   
ขอ้ ��. ที�ตั %งของบา้น    

��.� �. � อยูใ่นหมูบ่า้น  �. � ไมอ่ยูใ่นหมู่บา้น 
 ��.� �. � อยูใ่นแหล่งชุมชน  �. � อยูห่่างจากชุมชน 
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ขอ้ �.. ลกัษณะที�อยูอ่าศยั 
�..� กรณเีช่า �. � อพารต์เมนต์ �. � บา้นเช่า    

.. � ตกึแถว  /. � ทาวน์เฮาส ์  
3. � อื�นๆ......................................... 

�..� เช่าเดอืนละ...............บาท  
�... กรณซีื%อ �. � อพารต์เมนต์ �. � บา้นเดี�ยว  

.. � ตกึแถว  /. � ทาวน์เฮาส ์  
3. � บา้นสวสัดกิาร '. � อื�นๆ........................................ 

�../ กรณซีื%อ �. � ผ่อนหมดแลว้หรอืซื%อเงนิสด   
  �. � ผ่อนมาเกนิ 3(% ของราคา 
  .. � ผ่อนมายงัไมถ่งึ 3(% ของราคาบา้น   

ขอ้ �/. จาํนวนชั %น �. � � ชั %น  �. � � ชั %น        .. � มากกว่า � ชั %น 
ขอ้ �3. วสัดุของบา้น �. � บา้นไม ้ �. � บา้นปนู     .. � ผสมไม ้+ ปนู 
  /. � สงักะส ี 3. � อฐิ '. � วสัดุอื�นๆ ................. 
ขอ้ �'. หอ้งนอน �. � ม ี  �. � ไมม่ ี
ขอ้ �:. จาํนวนหอ้งนอน �. � � หอ้ง �. � � หอ้ง   .. � มากกว่า � หอ้ง 
ขอ้ �<. เตยีงนอน �. � มเีตยีงนอน �. � ที�นอนแบบฟูก/ปนูอน 
ขอ้ �?. หอ้งนํ%า �. � ชกัโครก  �. � แบบราด 
ขอ้ �(. ในช่วง � ปีที�ผ่านมาไดไ้ปท่องเที�ยวกี�ครั %ง.....................ครั %ง 

�(.� ไปเที�ยวในจงัหวดัระยอง...........ครั %ง    �(.� ไปเที�ยวจงัหวดัอื�นๆ...........ครั %ง   
�(.. ไปเที�ยวต่างประเทศ...........ครั %ง 

ขอ้ ��. วนัหยดุต่อสปัดาห.์...............วนั 
ขอ้ ��. ไดอ้อกกําลงักายกี�ชั �วโมงต่อสปัดาห.์........................ ชั �วโมง 
ขอ้ �.. ท่านไดไ้ปทําบุญหรอืประกอบพธิกีรรมทางศาสนากี�ครั %งต่อสปัดาห.์.........................ครั %ง 
ขอ้ �/. ท่านประกอบอาหารรบัประทานเองมื%อใดบ่อยที�สุด    

�. � เชา้  �. � กลางวนั  .. � เยน็  
ขอ้ �3. ท่านซื%ออาหารถุงสําเรจ็รปูมารบัประทานมื%อใดบ่อยที�สุด  

�. � เชา้  �. � กลางวนั  .. � เยน็ 
ขอ้ 2'. ท่านรบัประทานอาหารที�รา้นอาหารนอกบา้นหรอือาหารตามสั �งมื%อใดบ่อยที�สุด  

�. � เชา้  �. � กลางวนั  .. � เยน็ 
ขอ้ 2:. ท่านรบัประทานอาหารพรอ้มหน้ากบัครอบครวัอยา่งน้อย � มื%อใน �วนั       
 �. � ใช่       �. � ไมใ่ช่ 
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ขอ้ �<. ท่านสงัสรรคก์บัเพื�อนบา้นอยา่งน้อย � ครั %งใน � สปัดาห ์ �. � ใช่  �. � ไมใ่ช่ 
ขอ้ �?. สภาพการจราจรจากบา้นพกัไปสถานที�ทํางาน  
 �. � คล่องตวั  �. � ตดิขดั  .. � ทาํงานที�บา้น 
ขอ้ .(. ระบบประปามาตรฐาน �. � ม ี  �. � ไมม่ ี
ขอ้ .�. ระบบประปาหมูบ่า้น �. � ม ี  �. � ไมม่ ี
ขอ้ .�. ขยะตกคา้ง  �. � ม ี  �. � ไมม่ ี
ขอ้ ... คดอีาชญากรรม  �. � ม ี  �. � ไมม่ ี
ขอ้ ./. สญัญาณโทรศพัท ์ �. � ม/ีชดัเจน �. � ไมม่/ีไมช่ดัเจน 
ขอ้ .3. สญัญาณอนิเตอรเ์น็ต �. � ม ี  �. � ไมม่ ี
ขอ้ .'. เคเบลิทวีหีรอืจานดาวเทยีม �. � ม ี  �. � ไมม่ ี
ขอ้ .:. สนามหน้าบา้น  �. � ม ี  �. � ไมม่ ี
ขอ้ .<. หอ้งนั �งเล่นหรอืระเบยีงบา้น �. � ม ี  �. � ไมม่ ี
ขอ้ .?. หอ้งครวั  �. � ม ี  �. � ไมม่ ี
ขอ้ /(. เตาแกส็  �. � ม ี  �. � ไมม่ ี
ขอ้ /�. เตาถ่าน  �. � ม ี  �. � ไมม่ ี
ขอ้ /�. โทรศพัทบ์า้น  �. � ม ี  �. � ไมม่ ี
ขอ้ /.. บตัรประกนัสุขภาพ �. � ม ี  �. � ไมม่ ี
ขอ้ //. บตัรประกนัสงัคม  �. � ม ี  �. � ไมม่ ี
ขอ้ /3. บตัรประกนัอุบตัเิหตุ �. � ม ี  �. � ไมม่ ี   
ขอ้ /'. พดัลม  �. � ม ี  �. � ไมม่ ี
ขอ้ /:. หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า  �. � ม ี  �. � ไมม่ ี
ขอ้ /<. เตารดี  �. � ม ี  �. � ไมม่ ี
ขอ้ /?. เตาไฟฟ้า  �. � ม ี  �. � ไมม่ ี
 /?.�   �. � เงนิสด   �. � ผ่อนมาเกนิกว่า 3(%    .. � ผ่อนยงัไมถ่งึ 3(% 
ขอ้ 3(. กระทะไฟฟ้า  �. � ม ี  �. � ไมม่ ี

3(.�   �. � เงนิสด   �. � ผ่อนมาเกนิกว่า 3(%   .. � ผ่อนยงัไมถ่งึ 3(% 
ขอ้ 3�. หมอ้สุกี%  �. � ม ี  �. � ไมม่ ี

3�.�   �. � เงนิสด   �. � ผ่อนมาเกนิกว่า 3(%   .. � ผ่อนยงัไมถ่งึ 3(% 
ขอ้ 3�. เตาปิ%งย่างไฟฟ้า  �. � ม ี  �. � ไมม่ ี

3�.�   �. � เงนิสด   �. � ผ่อนมาเกนิกว่า 3(%   .. � ผ่อนยงัไมถ่งึ 3(% 
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ขอ้ 3.. เครื�องป ั Rมนํ%า  �. � ม ี  �. � ไมม่ ี
 3..�    �. � เงนิสด   �. � ผ่อนมาเกนิกว่า 3(%    .. � ผ่อนยงัไมถ่งึ 3(% 
 3..2    1. � ใชม้า � - . ปี �. � ใชม้า . - ' ปี .. � ใชม้าเกนิกว่า ' ปี 
ขอ้ 3/. คอมพวิเตอรต์ั %งโต๊ะ  �. � ม ี  �. � ไมม่ ี
 3/.�    �. � เงนิสด   �. � ผ่อนมาเกนิกว่า 3(%    .. � ผ่อนยงัไมถ่งึ 3(% 
 3/.2    1. � ใชม้า � - . ปี �. � ใชม้า . - ' ปี .. � ใชม้าเกนิกว่า ' ปี 
ขอ้ 33. คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค �. � ม ี  �. � ไมม่ ี
 33.�    �. � เงนิสด   �. � ผ่อนมาเกนิกว่า 3(% .. � ผ่อนยงัไมถ่งึ 3(% 
 33.2    1. � ใชม้า � - . ปี �. � ใชม้า . - ' ปี .. � ใชม้าเกนิกว่า ' ปี 
ขอ้ 3'. วทิยุ   �. � ม ี  �. � ไมม่ ี
 3'.�    �. � เงนิสด    �. � ผอ่นมาเกนิกว่า 3(% .. � ผ่อนยงัไมถ่งึ 3(% 
 3'.2    1. � ใชม้า � - . ปี �. � ใชม้า . - ' ปี .. � ใชม้าเกนิกว่า ' ปี 
ขอ้ 3:. ทวี ี  �. � ม ี� เครื�อง    �. � ม ี� เครื�อง  

.. � มมีากกว่า � เครื�อง  /. � ไมม่ ี
 3:.�     �. � เงนิสด    �. � ผ่อนมาเกนิกว่า 3(% .. � ผ่อนยงัไมถ่งึ 3(% 
 3:.2    1. � ใชม้า � - . ปี �. � ใชม้า . - ' ปี .. � ใชม้าเกนิกว่า ' ปี 
ขอ้ 3<. เครื�องเล่นดวีดี ี �. � ม ี� เครื�อง  �. � ม ี� เครื�อง  

.. � มมีากกว่า � เครื�อง  /. � ไมม่ ี  
 3<.�    �. � เงนิสด   �. � ผ่อนมาเกนิกว่า 3(% .. � ผ่อนยงัไมถ่งึ 3(% 
 3<.2    1. � ใชม้า � - . ปี �. � ใชม้า . - ' ปี .. � ใชม้าเกนิกว่า ' ปี 
ขอ้ 3?. เครื�องปรบัอากาศ  �. � ม ี� เครื�อง  �. � ม ี� เครื�อง  

.. � มมีากกว่า � เครื�อง  /. � ไมม่ ี  
 3?.�    �. � เงนิสด   �. � ผ่อนมาเกนิกว่า 3(% .. � ผ่อนยงัไมถ่งึ 3(% 
 3?.2    1. � ใชม้า � - . ปี �. � ใชม้า . - ' ปี .. � ใชม้าเกนิกว่า ' ปี 
ขอ้ '(. เครื�องทาํนํ%าอุ่น   �. � ม ี� เครื�อง  �. � ม ี� เครื�อง  

.. � มมีากกว่า � เครื�อง  /. � ไมม่ ี  
 '(.�    �. � เงนิสด   �. � ผ่อนมาเกนิกว่า 3(% .. � ผ่อนยงัไมถ่งึ 3(% 
 '(.2    1. � ใชม้า � - . ปี �. � ใชม้า . - ' ปี .. � ใชม้าเกนิกว่า ' ปี 
ขอ้ '�. เครื�องซกัผา้   �. � ม ี� เครื�อง  �. � ม ี� เครื�อง  

.. � มมีากกว่า � เครื�อง  /. � ไมม่ ี  
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 '�.�    �. � เงนิสด   �. � ผ่อนมาเกนิกว่า 3(% .. � ผ่อนยงัไมถ่งึ 3(% 
 '�.2    1. � ใชม้า � - . ปี �. � ใชม้า . - ' ปี .. � ใชม้าเกนิกว่า ' ปี 
ขอ้ '�. ตูเ้ยน็   �. � ม ี� เครื�อง  �. � ม ี� เครื�อง 
  .. � มมีากกว่า � เครื�อง  /. � ไมม่ ี  
 '�.�    �. � เงนิสด   �. � ผ่อนมาเกนิกว่า 3(% .. � ผ่อนยงัไมถ่งึ 3(% 
 '�.2    1. � ใชม้า � - . ปี �. � ใชม้า . - ' ปี .. � ใชม้าเกนิกว่า ' ปี 
ขอ้ '.. ไมโครเวฟ   �. � ม ี� เครื�อง  �. � ม ี� เครื�อง 
  .. � มมีากกว่า � เครื�อง  /. � ไมม่ ี  
 '..�    �. � เงนิสด   �. � ผ่อนมาเกนิกว่า 3(% .. � ผ่อนยงัไมถ่งึ 3(% 
 '..2    1. � ใชม้า � - . ปี �. � ใชม้า . - ' ปี .. � ใชม้าเกนิกว่า ' ปี 
ขอ้ '/. เครื�องกรองนํ%า   �. � ม ี� เครื�อง  �. � ม ี� เครื�อง 
  .. � มมีากกว่า � เครื�อง  /. � ไมม่ ี  
 '/.�    �. � เงนิสด   �. � ผ่อนมาเกนิกว่า 3(% .. � ผ่อนยงัไมถ่งึ 3(% 
 '/.2    1. � ใชม้า � - . ปี �. � ใชม้า . - ' ปี .. � ใชม้าเกนิกว่า ' ปี 
ขอ้ '3. เครื�องกรองอากาศ  �. � ม ี� เครื�อง  �. � ม ี� เครื�อง 
  .. � มมีากกว่า � เครื�อง  /. � ไมม่ ี  
 '3.�    �. � เงนิสด   �. � ผ่อนมาเกนิกว่า 3(%   .. � ผ่อนยงัไมถ่งึ 3(% 
 '3.2    1. � ใชม้า � - . ปี �. � ใชม้า . - ' ปี .. � ใชม้าเกนิกว่า ' ปี 
ขอ้ ''. โทรศพัทม์อืถอืของผูต้อบ  �. � ม ี� เครื�อง �. � ม ี� เครื�อง    

.. � มมีากกว่า � เครื�อง  /. � ไมม่ ี
เครื�องที� & ''.�   �. � เงนิสด   �. � ผ่อนมาเกนิกว่า 3(% .. � ผ่อนยงัไมถ่งึ 3(% 
 ''.2   1. � ใชม้าไมเ่กนิ � ปี   �. � ใชม้า � - . ปี .. � ใชม้าเกนิกว่า . ปี 
 ''..   �. � ราคาไมเ่กนิ �,3(( บาท �. � ราคา �,3(( – 3,((( บาท 
 .. � ราคา 3,((( – �(,((( บาท /. � ราคา �(,((( – �3,((( บาท 
 3. � ราคา �3,((( – �(,((( บาท '. � ราคามากกว่า �(,((( บาท 
เครื�องที� ' ''./   �. � เงนิสด   �. � ผ่อนมาเกนิกว่า 3(% .. � ผ่อนยงัไมถ่งึ 3(% 
 ''.3    1. � ใชม้าไมเ่กนิ � ปี     �. � ใชม้า � - . ปี .. � ใชม้าเกนิกว่า . ปี 
 ''.'   �. � ราคาไมเ่กนิ �,3(( บาท �. � ราคา �,3(( – 3,((( บาท 
 .. � ราคา 3,((( – �(,((( บาท /. � ราคา �(,((( – �3,((( บาท 
 3. � ราคา �3,((( – �(,((( บาท '. � ราคามากกว่า �(,((( บาท 
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ขอ้ ':. รถจกัรยาน   �. � ม ี� คนั  �. � ม ี� คนั     
.. � มมีากกว่า � คนั  /. � ไมม่ ี  

':.�   �. � เงนิสด   �. � ผ่อนมาเกนิกว่า 3(% .. � ผ่อนยงัไมถ่งึ 3(% 
 ':.2   1. � ใชม้า � - . ปี �. � ใชม้า . - ' ปี .. � ใชม้าเกนิกว่า ' ปี 
ขอ้ '<. รถจกัรยานยนต์ �. � ม ี� คนั     �. � ม ี� คนั 
  .. � มมีากกว่า � คนั  /. � ไมม่ ี
คนัที� & '<.�   �. � เงนิสด   �. � ผ่อนมาเกนิกว่า 3(% .. � ผ่อนยงัไมถ่งึ 3(% 
 '<.2   1. � ใชม้า � - . ปี �. � ใชม้า . - ' ปี .. � ใชม้าเกนิกว่า ' ปี 
 '<..  �. � ราคาไมเ่กนิ �(,((( บาท �. � ราคา �(,((( – .(,((( บาท 
 .. � ราคา .(,((( – /(,((( บาท /. � ราคามากกว่า /(,((( บาท 
คนัที� ' '<./ �. � เงนิสด    �. � ผ่อนมาเกนิกว่า 3(% .. � ผ่อนยงัไมถ่งึ 3(% 
 '<.3   1. � ใชม้า � - . ปี    �. � ใชม้า . - ' ปี .. � ใชม้าเกนิกว่า ' ปี 
 '<.'  �. � ราคาไมเ่กนิ �(,((( บาท �. � ราคา �(,((( – .(,((( บาท 
 .. � ราคา .(,((( – /(,((( บาท /. � ราคามากกว่า /(,((( บาท 
ขอ้ '?. รถเก๋ง   �. � ม ี� คนั  �. � ม ี� คนั 
  .. � มมีากกว่า � คนั  /. � ไมม่ ี
คนัที� & '?.�    �. � เงนิสด   �. � ผ่อนมาเกนิกว่า 3(% .. � ผ่อนยงัไมถ่งึ 3(% 
 '?.2    �. � รถใหมป้่ายแดง  �. � รถยนตม์อืสอง 

'?..    1. � ใชม้า � - . ปี     �. � ใชม้า . - ' ปี  
    .. � ใชม้า ' - �( ปี    /. � มากกว่า �( ปี 
 '?./ �. � ราคาไมเ่กนิ �((,((( บาท �. � ราคา �((,((( – .((,((( บาท 
 .. � ราคา .((,((( – /((,((( บาท /. � ราคา /((,((( – 3((,((( บาท 
 3. � ราคา 3((,((( – '((,((( บาท '. � ราคา '((,((( – :((,((( บาท 
 :. � ราคา :((,((( – <((,((( บาท <. � ราคา <((,((( – ?((,((( บาท 
 ?. � ราคา ?((,((( – �,(((,((( บาท   �(. � มากกว่า �,(((,((( บาท 
คนัที� ' '?.3   �. � เงนิสด   �. � ผ่อนมาเกนิกว่า 3(% .. � ผ่อนยงัไมถ่งึ 3(% 
 '?.'    �. � รถใหมป้่ายแดง  �. � รถยนตม์อืสอง 

'?.:    1. � ใชม้า � - . ปี     �. � ใชม้า . - ' ปี  
   .. � ใชม้า ' - �( ปี    /. � มากกว่า �( ปี 
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'?.<  �. � ราคาไมเ่กนิ �((,((( บาท �. � ราคา �((,((( – .((,((( บาท 
 .. � ราคา .((,((( – /((,((( บาท /. � ราคา /((,((( – 3((,((( บาท 
 3. � ราคา 3((,((( – '((,((( บาท '. � ราคา '((,((( – :((,((( บาท 
 :. � ราคา :((,((( – <((,((( บาท <. � ราคา <((,((( – ?((,((( บาท 
 ?. � ราคา ?((,((( – �,(((,((( บาท   �(. � มากกว่า �,(((,((( บาท 
ขอ้ :(. รถกระบะ     �. � ม ี� คนั  �. � ม ี� คนั 
  .. � มมีากกว่า � คนั  /. � ไมม่ ี
คนัที� & :(.�   �. � เงนิสด   �. � ผ่อนมาเกนิกว่า 3(% .. � ผ่อนยงัไมถ่งึ 3(% 
 :(.2     �. � รถใหมป้่ายแดง  �. � รถยนตม์อืสอง 

:(..    1. � ใชม้า � - . ปี     �. � ใชม้า . - ' ปี  
    .. � ใชม้า ' - �( ปี    /. � มากกว่า �( ปี 
 :(./ �. � ราคาไมเ่กนิ �((,((( บาท �. � ราคา �((,((( – .((,((( บาท 
 .. � ราคา .((,((( – /((,((( บาท /. � ราคา /((,((( – 3((,((( บาท 
 3. � ราคา 3((,((( – '((,((( บาท '. � ราคา '((,((( – :((,((( บาท 
 :. � ราคา :((,((( – <((,((( บาท <. � ราคามากกว่า <((,((( บาท  
คนัที� ' :(.3 �. � เงนิสด   �. � ผ่อนมาเกนิกว่า 3(% .. � ผ่อนยงัไมถ่งึ 3(% 
 :(.'  �. � รถใหมป้่ายแดง  �. � รถยนตม์อืสอง 

:(.:   1. � ใชม้า � - . ปี      �. � ใชม้า . - ' ปี 
  .. � ใชม้า ' - �( ปี    /. � มากกว่า �( ปี 
 :(.< �. � ราคาไมเ่กนิ �((,((( บาท �. � ราคา �((,((( – .((,((( บาท 
 .. � ราคา .((,((( – /((,((( บาท /. � ราคา /((,((( – 3((,((( บาท 
 3. � ราคา 3((,((( – '((,((( บาท '. � ราคา '((,((( – :((,((( บาท 
 :. � ราคา :((,((( – <((,((( บาท <. � ราคามากกว่า <((,((( บาท  
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ภาคผนวก ข. 
ผลข้อมลูจาก MCA และ PCA 
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�. กลุ่มสนิทรพัยท์ี�อยูอ่าศยั สภาพแวดลอ้มที�อยูอ่าศยั และระบบสาธารณูปโภค 
ก. เทคนิคการวเิคราะห ์MCA 
 

Iteration History 

Iteration 
Number 

Variance Accounted 
For 

Loss 

Total Increase 
93a 2.738477 .000009 19.261523 
a. The iteration process stopped because the 
convergence test value was reached. 
 
 

Model Summary 

Dimension Cronbach's 
Alpha 

Variance Accounted For 
Total 

(Eigenvalue) 
Inertia % of 

Variance 
1 .737 3.373 .153 15.331 
2 .550 2.104 .096 9.564 
Total  5.477 .249  
Mean .665a 2.738 .124 12.448 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 
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Discrimination Measures 

 Dimension Mean 
1 2 

location .227 .142 .185 
location .065 .231 .148 
home .102 .017 .060 
areas .004 .063 .033 
bedroom .138 .532 .335 
badroomno. .497 .511 .504 
bed .215 .029 .122 
bathroom .358 .123 .240 
traffic .011 .006 .008 
water supply system .044 .108 .076 
groundwater .001 .049 .025 
garbage .004 .026 .015 
crime .000 .064 .032 
telephone .030 .000 .015 
internet .210 .012 .111 
cable .161 .033 .097 
lawn .291 .039 .165 
living room .478 .006 .242 
kitchen .216 .048 .132 
gas .089 .038 .064 
charaod .011 .002 .007 
homephone .222 .022 .122 
Active Total 3.373 2.104 2.738 
% of Variance 15.331 9.564 12.448 
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ข. เทคนิคการวเิคราะห ์PCA 
 

Iteration History 

Iteration 
Number 

Variance Accounted 
For 

Loss 

Total Increase Total Centroid 
Coordinates 

Restriction of 
Centroid to 

Vector 
Coordinates 

0a 4.962059 .008071 39.037941 38.725990 .311951 
33b 5.095953 .000009 38.904047 38.763508 .140538 
a. Iteration 0 displays the statistics of the solution with all variables, except 
variables with optimal scaling level Multiple Nominal, treated as numerical. 
b. The iteration process stopped because the convergence test value was reached. 

 
 

Model Summary 

Dimension Cronbach's 
Alpha 

Variance Accounted For 
Total 

(Eigenvalue) 
% of 

Variance 
1 .723 3.231 14.685 
2 .486 1.865 8.479 
Total .842a 5.096 23.163 
a. Total Cronbach's Alpha is based on the total 
Eigenvalue. 
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Component Loadings 

 Dimension 
1 2 

location .500 -.475 
location -.301 .344 
home .336 .460 
areas .043 .438 
bedroom .181 .242 
badroomno. .593 -.063 
bed .459 .296 
bathroom .609 -.142 
traffic -.104 .336 
water supply 
system 

.166 .409 

groundwater .054 -.469 
garbage .041 .015 
crime -.023 .168 
telephone .181 .159 
internet .491 -.039 
cable .423 -.245 
lawn .555 -.177 
living room .687 -.074 
kitchen .425 .274 
gas .335 .017 
charaod .115 .150 
homephone .475 .443 
Variable Principal Normalization. 
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2. กลุ่มสนิทรพัยค์งทนในครวัเรอืน 
ก. เทคนิคการวเิคราะห ์MCA 
 

Iteration History 

Iteration 
Number 

Variance Accounted 
For 

Loss 

Total Increase 
26a 3.851842 .000009 15.148158 
a. The iteration process stopped because the 
convergence test value was reached. 

 
 

Model Summary 

Dimension Cronbach's 
Alpha 

Variance Accounted For 
Total 

(Eigenvalue) 
Inertia % of 

Variance 
1 .802 4.170 .219 21.947 
2 .757 3.534 .186 18.598 
Total  7.704 .405  
Mean .782a 3.852 .203 20.273 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 
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Discrimination Measures 

 Dimension Mean 
1 2 

electric stove .240 .616 .428 
pan .179 .589 .384 
suki .259 .256 .257 
grills .073 .265 .169 
waterpump .259 .262 .261 
computer .473 .178 .325 
notebook .241 .229 .235 
radio .121 .030 .076 
tv .300 .015 .158 
dvd .181 .070 .126 
air .325 .120 .223 
waterheater .168 .079 .123 
washing machine .385 .129 .257 
refrigerator .391 .348 .370 
microwave .141 .188 .165 
filtered water .243 .049 .146 
air filter .075 .055 .065 
mobile phone .066 .049 .058 
mobile phone .047 .006 .027 
Active Total 4.170 3.534 3.852 
% of Variance 21.947 18.598 20.273 
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ข. เทคนิคการวเิคราะห ์PCA 
 

Iteration History 

Iteration 
Number 

Variance Accounted 
For 

Loss 

Total Increase Total Centroid 
Coordinates 

Restriction of 
Centroid to 

Vector 
Coordinates 

0a 4.955906 .005778 33.044094 31.896478 1.147616 
24b 5.562832 .000007 32.437168 31.198012 1.239157 
a. Iteration 0 displays the statistics of the solution with all variables, except 
variables with optimal scaling level Multiple Nominal, treated as numerical. 
b. The iteration process stopped because the convergence test value was reached. 
 
 

Model Summary 

Dimension Cronbach's 
Alpha 

Variance Accounted For 
Total 

(Eigenvalue) 
% of 

Variance 
1 .705 3.013 15.859 
2 .642 2.550 13.420 
Total .866a 5.563 29.278 
a. Total Cronbach's Alpha is based on the total 
Eigenvalue. 
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Component Loadings 

 Dimension 
1 2 

electric stove .603 .105 
pan .487 .245 
suki .630 .205 
grills .629 .174 
waterpump -.093 .565 
computer .090 .526 
notebook .543 -.101 
radio .237 -.078 
tv -.143 .666 
dvd .022 .402 
air .551 -.054 
waterheater .498 -.057 
washing machine -.194 .617 
refrigerator -.086 .750 
microwave .609 .057 
filtered water -.115 .402 
air filter .415 -.021 
mobile phone .114 .260 
mobile phone .260 -.088 
Variable Principal Normalization. 
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3. กลุ่มสนิทรพัยเ์พื�อการลงทุน 
ก. เทคนิคการวเิคราะห ์MCA 
 

Iteration History 

Iteration 
Number 

Variance Accounted 
For 

Loss 

Total Increase 
39a 1.805231 .000010 5.194769 
a. The iteration process stopped because the 
convergence test value was reached. 

 
 

Model Summary 

Dimension Cronbach's 
Alpha 

Variance Accounted For 
Total 

(Eigenvalue) 
Inertia % of 

Variance 
1 .553 1.900 .271 27.137 
2 .485 1.711 .244 24.441 
Total  3.610 .516  
Mean .520a 1.805 .258 25.789 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 
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Discrimination Measures 

 Dimension Mean 
1 2 

bicycles .139 .098 .118 
motor cycles .518 .397 .457 
motor cycles .457 .426 .442 
sedans .153 .233 .193 
sedans .037 .251 .144 
pick up .485 .245 .365 
pick up .112 .061 .086 
Active Total 1.900 1.711 1.805 
% of 
Variance 

27.137 24.441 25.789 
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ข. เทคนิคการวเิคราะห ์PCA 
 

Iteration History 

Iteration Number Variance Accounted For Loss 
Total Increase Total Centroid 

Coordinates 

Restriction of 

Centroid to 

Vector 

Coordinates 

0a 2.761301 .000029 11.238699 11.111765 .126934 

58b 3.031417 .000010 10.968583 10.882555 .086028 

a. Iteration 0 displays the statistics of the solution with all variables, except variables with 
optimal scaling level Multiple Nominal, treated as numerical. 
b. The iteration process stopped because the convergence test value was reached. 
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Model Summary 

Dimension Cronbach's 
Alpha 

Variance Accounted For 
Total 

(Eigenvalue) 
% of Variance 

1 .446 1.618 23.121 
2 .341 1.413 20.185 
Total .782a 3.031 43.306 
a. Total Cronbach's Alpha is based on the total Eigenvalue. 

 

 
Component Loadings 
 Dimension 

1 2 

bicycles .476 .100 

motor cycles .703 .112 

motor cycles .698 .245 

sedans -.001 .773 

sedans -.094 .780 

pick up .554 -.293 

pick up .308 -.198 

Variable Principal Normalization. 

 
 
/. กลุ่มสนิทรพัยทุ์นมนุษย ์

ก. เทคนิคการวเิคราะห ์MCA 
 

Iteration History 

Iteration 
Number 

Variance Accounted 
For 

Loss 

Total Increase 
59a 1.581151 .000009 6.418849 
a. The iteration process stopped because the 
convergence test value was reached. 
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Model Summary 

Dimension Cronbach's 
Alpha 

Variance Accounted For 
Total 

(Eigenvalue) 
Inertia % of 

Variance 
1 .578 2.024 .253 25.302 
2 .139 1.138 .142 14.226 
Total  3.162 .395  
Mean .420a 1.581 .198 19.764 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 

 
 

Discrimination Measures 

 Dimension Mean 
1 2 

tourism .193 .146 .169 
exercise .020 .506 .263 
religion .086 .259 .173 
eat family .140 .005 .072 
neighbors .223 .105 .164 
health 
insurance 

.286 .081 .184 

social securty .563 .007 .285 
insurance .513 .028 .271 
Active Total 2.024 1.138 1.581 
% of Variance 25.302 14.226 19.764 
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ข. เทคนิคการวเิคราะห ์PCA 
 

Iteration History 

Iteration 
Number 

Variance Accounted 
For 

Loss 

Total Increase Total Centroid 
Coordinates 

Restriction of 
Centroid to 

Vector 
Coordinates 

0a 3.141348 .002507 12.858652 12.858652 .000000 
44b 3.162366 .000009 12.837634 12.837634 .000000 
a. Iteration 0 displays the statistics of the solution with all variables, except 
variables with optimal scaling level Multiple Nominal, treated as numerical. 
b. The iteration process stopped because the convergence test value was reached. 

 
Model Summary 

Dimension Cronbach's 
Alpha 

Variance Accounted For 
Total 

(Eigenvalue) 
% of 

Variance 
1 .578 2.024 25.302 
2 .139 1.138 14.227 
Total .781a 3.162 39.530 
a. Total Cronbach's Alpha is based on the total 
Eigenvalue. 
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Component Loadings 

 Dimension 
1 2 

tourism .439 -.381 
exercise .143 .717 
religion .294 .506 
eat family .374 -.078 
neighbors .472 .321 
health 
insurance 

.535 -.283 

social security .750 .084 
insurance .716 -.165 
Variable Principal Normalization. 

 
5. รวมทุกกลุ่มสนิทรพัย ์

ก. เทคนิคการวเิคราะห ์MCA 
 

Iteration History 

Iteration 
Number 

Variance Accounted 
For 

Loss 

Total Increase 
27a 5.786948 .000007 50.213052 
a. The iteration process stopped because the 
convergence test value was reached. 
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Model Summary 

Dimension Cronbach's 
Alpha 

Variance Accounted For 
Total 

(Eigenvalue) 
Inertia % of 

Variance 
1 .874 7.046 .126 12.582 
2 .793 4.528 .081 8.085 
Total  11.574 .207  
Mean .842a 5.787 .103 10.334 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 

 
Discrimination Measures 

 Dimension Mean 
1 2 

location .168 .005 .086 
location .031 .001 .016 
home .071 .000 .036 
bedroom .051 .041 .046 
bed .198 .002 .100 
bathroom .278 .049 .164 
eat family .044 .042 .043 
neighbors .049 .002 .025 
water supply system .031 .003 .017 
groundwater .000 .000 .000 
garbage .002 .003 .002 
crime .000 .001 .000 
telephone .008 .016 .012 
internet .297 .006 .152 
cable .143 .022 .083 
lawn .155 .056 .105 
living room .305 .044 .174 
kitchen .126 .010 .068 
gas .072 .045 .058 
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charaod .006 .013 .010 
homephone .224 .001 .112 
health insurance .040 .017 .029 
social securty .160 .016 .088 
insurance .274 .021 .148 
electric stove .234 .180 .207 
pan .090 .180 .135 
suki .255 .128 .191 
grills .206 .025 .115 
waterpump .119 .274 .196 
computer .211 .496 .354 
notebook .288 .121 .205 
radio .066 .084 .075 
tv .046 .383 .215 
dvd .103 .161 .132 
air .364 .224 .294 
waterheater .232 .078 .155 
washing machine .218 .323 .270 
refrigerator .050 .496 .273 
microwave .308 .003 .155 
filtered water .225 .131 .178 
air filter .093 .002 .047 
mobile phone .027 .123 .075 
mobile phone .027 .018 .023 
bicycles .054 .009 .031 
motor cycles .078 .266 .172 
motor cycles .064 .210 .137 
sedans .249 .015 .132 
sedans .017 .008 .012 
pick up .214 .110 .162 
pick up .029 .006 .018 
areas .002 .007 .004 
badroomno. .303 .047 .175 
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traffic .017 .001 .009 
tourism .076 .000 .038 
religion .042 .002 .022 
exercise .007 .002 .005 
Active Total 7.046 4.528 5.787 
% of Variance 12.582 8.085 10.334 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

 

77 

 

 
 
ข. เทคนิคการวเิคราะห ์PCA 

 
Iteration History 

Iteration 
Number 

Variance Accounted 
For 

Loss 

Total Increase Total Centroid 
Coordinates 

Restriction of 
Centroid to 

Vector 
Coordinates 

0a 8.550952 .001291 103.449048 101.875959 1.573089 
39b 9.338856 .000008 102.661144 101.209972 1.451172 
a. Iteration 0 displays the statistics of the solution with all variables, except variables 
with optimal scaling level Multiple Nominal, treated as numerical. 
b. The iteration process stopped because the convergence test value was reached. 
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Model Summary 

Dimension Cronbach's 
Alpha 

Variance Accounted For 
Total 

(Eigenvalue) 
% of 

Variance 
1 .853 6.176 11.029 
2 .696 3.163 5.648 
Total .909a 9.339 16.677 
a. Total Cronbach's Alpha is based on the total 
Eigenvalue. 

 
Component Loadings 

 Dimension 
1 2 

location -.426 .194 
location .207 -.085 
home -.240 -.002 
areas -.026 .131 
bedroom -.201 -.192 
bed -.448 .060 
badroomno. -.493 .013 
bathroom -.535 .154 
traffic .153 -.066 
water supply system -.178 .010 
groundwater -.002 .002 
garbage -.045 .002 
crime -.009 .017 
telephone -.108 -.148 
internet -.535 .206 
cable -.418 -.077 
lawn -.437 -.167 
living room -.585 -.095 
kitchen -.358 -.118 
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gas -.286 -.291 
charaod -.073 -.192 
homephone -.449 .125 
electric stove .492 -.019 
pan .309 .023 
suki .500 .084 
grills .487 .004 
waterpump -.072 .473 
computer .227 .498 
notebook .519 -.156 
radio .177 -.093 
tv -.008 .597 
dvd .089 .399 
air .575 -.121 
waterheater .468 -.171 
washing machine .148 .540 
refrigerator -.061 .619 
microwave .576 -.156 
filtered water .406 .065 
air filter .289 -.053 
mobile phone .156 .222 
mobile phone .153 -.177 
bicycles .217 .158 
motor cycles .034 .586 
motor cycles .109 .517 
sedans .466 -.246 
sedans .073 -.098 
pick up .403 .158 
pick up .170 -.030 
tourism -.289 .095 
exercise -.121 .161 
religion -.206 .053 
eat family -.226 -.336 
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neighbors -.216 .008 
health insurance -.223 -.121 
social securty -.428 -.123 
insurance -.554 -.042 
Variable Principal Normalization. 
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'. รวมสนิทรพัยท์ี�ไดจ้ากทั %ง / กลุ่ม 
 ก. เทคนิคการวเิคราะห ์MCA 
 

Iteration History 

Iteration 
Number 

Variance Accounted 
For 

Loss 

Total Increase 
14a 3.408566 .000005 12.591434 
a. The iteration process stopped because the 
convergence test value was reached. 

 
Model Summary 

Dimension Cronbach's 
Alpha 

Variance Accounted For 
Total 

(Eigenvalue) 
Inertia % of 

Variance 
1 .771 3.609 .226 22.559 
2 .734 3.208 .200 20.048 
Total  6.817 .426  
Mean .754a 3.409 .213 21.304 
a. Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 
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Discrimination Measures 

 Dimension Mean 
1 2 

badroomno. .293 .152 .222 
bathroom .314 .082 .198 
lawn .159 .139 .149 
living room .291 .148 .220 
computer .262 .420 .341 
tv .117 .482 .300 
air .367 .272 .319 
washing 
machine 

.300 .337 .318 

refrigerator .157 .400 .279 
motor cycles .149 .291 .220 
motor cycles .138 .249 .193 
pick up .262 .114 .188 
health insurance .048 .038 .043 
social securty .234 .037 .136 
insurance .272 .040 .156 
location .246 .007 .126 
Active Total 3.609 3.208 3.409 
% of Variance 22.559 20.048 21.304 
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ข. เทคนิคการวเิคราะห ์PCA 

 
Iteration 
Number 

Variance Accounted 
For 

Loss 

Total Increase Total Centroid 
Coordinates 

Restriction of 
Centroid to 

Vector 
Coordinates 

0a 5.248596 .000031 26.751404 26.273332 .478072 
49b 5.563055 .000006 26.436945 26.184008 .252937 
a. Iteration 0 displays the statistics of the solution with all variables, except 
variables with optimal scaling level Multiple Nominal, treated as numerical. 
b. The iteration process stopped because the convergence test value was reached. 

 

 

Model Summary 

Dimension Cronbach's 
Alpha 

Variance Accounted For 
Total 

(Eigenvalue) 
% of 

Variance 
1 .789 3.842 24.011 
2 .447 1.721 10.759 
Total .875a 5.563 34.769 
a. Total Cronbach's Alpha is based on the total 
Eigenvalue. 
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Component Loadings 

 Dimension 
1 2 

location .513 .422 
badroomno. .525 .154 
bathroom .567 .428 
lawn .518 -.033 
living room .629 -.081 
electric stove -.509 .176 
suki -.573 .077 
grills -.549 -.057 
air -.551 -.175 
microwave -.557 -.297 
motor cycles -.053 .589 
motor cycles -.139 .630 
pick up -.383 .310 
health 
insurance 

.242 -.427 

social securty .497 -.297 
insurance .584 -.243 
Variable Principal Normalization. 
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ตาํแหน่ง  อาจารยป์ระจาํ  
สถานที�ทาํงาน คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
  110/1-4 ถนนประชาชื�น เขตหลกัสี� กรงุเทพมหานคร 10210 
  โทรศพัท ์02-954-7300-29 ต่อ 3': 
ที�อยู่    /�/�:�  ซ.ชนิเขต �/�( ถ. งามวงศว์าน แขวงทุ่งสองหอ้ง   

เขตหลกัสี�  จงัหวดักรงุเทพมหานคร �(��( 
โทรศพัท ์ 089-898-1063  

E-mail address:  pairin.nak@dpu.ac.th 
ประวติัการศึกษา เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
  สาขาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิการคลงั 
  เศรษฐศาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2)  

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์สาขาเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ 
วิทยานิพนธ ์  ปจัจยัที�กําหนดความลม้เหลวทางธุรกจิ  

กรณศีกึษาบรษิทัที�จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ประสบการณ์งานวิจยั    
 1. ผูช่้วยนกัวจิยัโครงการ “ศกึษาวเิคราะหผ์ลกระทบต่อธุรกจิประกนัภยัจากการทํา
เขตการค้าเสร”ี สถาบนัวจิยัและให้คําปรกึษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เสนอ กรมการ
ประกนัภยั กระทรวงพาณชิย ์ตุลาคม 2548 
 2. งานวจิยัเรื�อง “โครงสรา้งการผลติและพฤตกิรรมการแข่งขนัของอุตสาหกรรม
เพลงไทยสากล” เสนอ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 2549 
 3. งานวจิยัเรื�อง “การศกึษาแนวทางการเพิ�มศกัยภาพการบรหิารจดัการของสวน
สตัว”์ เสนอ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์�33( 
 4. นกัวจิยัโครงการ “โครงการเปลี�ยนปีฐานสถติริายไดป้ระชาชาตขิองประเทศไทย 
ระยะที� �” เสนอต่อ สํานักบญัชปีระชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิ�33( 
 3. นักวิจ ัยโครงการ “ศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยและเวียดนาม” เสนอ 
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) �33� 
 6. งานวจิยัเรื�อง “สภาวะการทํางานของเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธุรกจิ
บณัฑติย”์ เสนอ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์�33/ 

DPU




