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บทที ่1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
กกกกกกกกในยุคโลกาภิวัฒนนี้  เงินถือไดวามีความสําคัญอยางตอระบบเศรษฐกิจ  เนื่องจากเงิน

เปนส่ือกลางท่ีใชในการแลกเปล่ียนสินคาและบริการ  กอใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในดานตางๆ  

และเงินท่ีกลาวนี้ก็มีท้ังเงินในระบบและเงินนอกระบบ  ซ่ึงหากเปนเงินในระบบแลว  เงินจะ

สามารถทําหนาท่ีไดอยางสมบูรณ  เชน  การนําไปฝากธนาคารพาณิชยตางๆ ธนาคารก็จะนําเงินฝาก

บางสวนไปเปนเงินใหกู  และเม่ือเงินถูกกูไปไมวาจะเปนไปเพื่อการบริโภคอุปโภค  หรือการลงทุน  

ก็ถือวาทําใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจท้ังส้ิน  แตหากเงินนั้นเปนเงินนอกระบบจะไมสามารถทํา

หนาท่ีไดอยางสมบูรณ  ซ่ึงอาจทําใหการพัฒนาและการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจของประเทศไมดี

เทาท่ีควร และบางคร้ังเงินนอกระบบยังเปนอุปสรรคในดานการดําเนินนโยบายทางดานการเงินของ

รัฐบาล  เชน  นโยบายจํากัดสินเช่ือจะไมไดผลเม่ือมีตลาดเงินนอกระบบอยู  เพราะเม่ือกูเงินใน

ระบบไมไดประชาชนก็จะหันไปกูเงินนอกระบบแทน  ทําใหนโยบายของรัฐบาลไมไดผล 
กกกกกกกกจากการสํารวจพบวา คนไทยเปนหนี้นอกระบบประมาณ 1 ลานราย สวนใหญจะเปน

การกอหนี้ท่ีเกิดจากภาวะความจําเปนเพื่อการดํารงชีพ เชน  คาใชจายในครัวเรือน คารักษาพยาบาล

คนในครอบครัว คาการศึกษาบุตรหลาน  หรือการประกอบอาชีพ เชน เคร่ืองใชอุปกรณในการ

ประกอบกิจการ คาเชาพื้นท่ีคาขาย  รวมท้ังคาใชจายอ่ืนๆ แตมีบางสวนท่ีกูยืมเพื่อนําเงินไปซ้ือ

ส่ิงของตามกระแสนิยม เชน โทรศัพทมือถือ  เคร่ืองเสียง เคร่ืองเลน ดีวีดี ฯลฯ และท่ี เปนปญหาไป

กวานั้น ไดแก การกูยืมเพื่อนําเงินไปเลนการพนันหรือชําระหนี้การพนัน เท่ียวเตร  เปนตน เม่ือผูมี

รายไดนอยตองกูยืมเงินนอกระบบเพื่อไปใชจายและถูกขูดรีดดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูง นอกจากจะ

ไดรับความเดือดรอนอยางมาก และยากท่ีจะหลุดจากสภาพหนี้สินและความยากจน อีกท้ังยังเปน

การสรางหนี้ใหมเพื่อนํามาใชหนี้เกาตอไปเร่ือยๆ แมวาแนวคิดเร่ืองการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ

ของรัฐบาลนับเปนเร่ืองท่ีดีในระดับหนึ่ง แตวิธีการแกไขควรจะตองหาหนทางท่ียั่งยืน เพราะอาจจะ

เกิดปญหานี้ข้ึนมาอีกซ่ึงคนสวนใหญยังอยูในภาวะความยากจนและไมมีหนทางท่ีจะหาเงินกูจาก

แหลงเงินกูในระบบ (หนังสือพิมพคมชัดลึก 2552) 
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กกกกกกกกเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นท่ีท้ังส้ิน 9,013 ตารางกิโลเมตร แบง

ออกเปน 3 ตําบล ไดแก ตําบลทาพี่เล้ียง  ตําบลร้ัวใหญ และตําบลทาระหัด (กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย 2551) โดยตําบลทาพี่เล้ียงมีประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย รับจาง 

และทําธุรกิจสวนตัวเปนหลัก ดวยอาชีพตางๆ ท่ีตองมีเงินการลงทุน ประชากรจึงมีการตัดสินใจ

เลือกกูเงินนอกระบบ เพื่อนําเงินมาเปนทุนหมุนเวียนในอาชีพ  เนื่องจากมีความยืดหยุนในการชําระ

คืน และการกูยืมเงินไมยุงยากกวาการกูเงินในระบบจากสถาบันการเงิน กลาวคือ สามารถนําเงินท่ี

กูยืมมาหมุนใชเปนทุนแบบวันตอวันและชําระคืนแบบหมุนเวียนได 

กกกกกกกกการกูยืมเงินคือ การนําเงินในอนาคตมาใชในปจจุบัน และการกูยืมเงินจากแหลงเงินทุน

ท้ังในและนอกระบบไดแพรหลายโดยท่ัวไป  ในปจจุบัน สถาบันการเงินตางๆ ในระบบจํานวนไม

นอย ไดเปดใหบริการดานสินเช่ือแกธุรกิจอยางเต็มท่ี โดยเฉพาะกลุมธนาคารพาณิชย ปจจุบันนี้

ไมไดกูยุงยาก และพรอมจะเปนพี่เล้ียงใหกับผูกูเปนอยางดี  ก ารกูเงินจากสถาบันการเงินในระบบ

จึงเปนทางเลือกท่ีผูประกอบการควรจะตองใชบริการ แมจะตองยุงยากปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ี

คอนขางเขมงวด แตก็เปนสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายรับรองชัดเจน ความเส่ียงตอการถูกเรียกเก็บ

ดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูงเกินจริงจึงเปนศูนย สวนการกูยืมเงินนอกระบบนั้นสามารถทําไดงายกวาการ

กูยืมเงินในระบบ สวนใหญข้ึนอยูกับความพึงพอใจของผูใหกูและผูกู  ไมตองอาศัยหลักทรัพยคํ้า

ประกันใดๆ ซ่ึงการกูเงินนอกระบบสะทอนใหเห็นถึงขอบกพรองและขอจํากัดของการกูยืมเงินใน

ระบบ ท่ีไมสามารถตอบสนองความตองการทางการเงินของหนวยธุรกิจไดอยางเพียงพอ  ดังนั้น

ธุรกิจขนาดยอมบางแหงจึงมีความจําเปนตองพึ่งพาตลาดเงินนอกระบบเพราะสะดวกกวา 

กกกกกกกกการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบของประชาชน  จะทําใหรัฐบาลได

ทราบถึงสาเหตุของการท่ีประชาชนไปกูเงินท้ังนอกระบบ  เพื่อท่ีรัฐบาลจะสามารถนําไปปรับปรุง  

แกไขใหประชาชนหันมาใชบริการกูยืมเงินในระบบอยางถูกกฎหมาย  พรอมท้ังสงเสริมนโยบาย

และหาชองทางการพัฒนาการกูเงินในระบบ  ซ่ึงจะสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจของประเทศสืบไป   

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

กกกกกกกก1. ศึกษาพฤติกรรมการเลือกกูเงินนอกระบบของประชาชนในเขตตําบลทาพี่เล้ียง   

อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี      

กกกกกกกก2.  ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบของประชาชนในเขตตําบลทาพี่เล้ียง 

อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี      
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สมมติฐานของการวจัิย 

กกกกกกกกจากการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบของประชาชนในเขตตําบลทาพี่

เล้ียง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานในการศึกษาดังตอไปนี ้

กกกกกกกก1.  ปจจัยดานส่ิงกระตุนทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ีบริการ

เงินกูนอกระบบ และการสงเสริมการจัดจําหนายมีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบของกลุมตัวอยาง 

กกกกกกกก2. ปจจัยดานส่ิงกระตุนอ่ืนๆ คือ สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน มีผลตอ การเลือกกูเงินนอก

ระบบของกลุมตัวอยาง 

กกกกกกกก3. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพลติกรรมผูบริโภค ประกอบดวย ปจจัยดานสังคม ไดแก กลุม

อางอิง ครอบครัว บทบาทและสถานภาพ  ปจจัยดานจิตวิทยา ไดแก การจูงใจ การรับรู การเรียนรู 

ความเช่ือถือหรือทัศนคติ บุคลิกภาพ และแนวคิดของตนเอง และปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ  วงจร

ชีวิตครอบครัว อาชีพ รายไดหรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ การศึกษา คานิยมและ รูปแบบการ

ดํารงชีวิต มีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบของกลุมตัวอยาง 

 

กรอบแนวคดิในการวจัิย 

กกกกกกกกจากสมมติฐานของ การศึกษา ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบของประชาชน

ในเขตตําบลทาพี่เล้ียง อําเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี   แสดงใหเห็นวามีปจจัยหลาย

ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ แตในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยสนใจศึกษาเฉพาะปจจัยดานส่ิง

กระตุนทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ีตั้งของแหลงเงินกูนอกระบบ และการสงเสริม

การตลาด ปจจัยดานส่ิงกระตุนอ่ืนๆ ไดแก สภาพเศรษฐกิจ และ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

ผูบริโภค ไดแก ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานจิตวิทยา และปจจัยสวนบุคคล  
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รูปที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

ปัจจัยด้านส่ิงกระตุ้นทางการตลาด 
1.  ผลิตภัณฑ (การบริการ) 

2.  ราคา 

      -  อัตราดอกเบี้ยจาย 

3.  สถานที่ต้ังของแหลงเงินกูนอกระบบ 

4.  การสงเสริมการทางการตลาด 

 

ปัจจัยด้านส่ิงกระตุ้นอืน่ๆ 
1.  สภาพเศรษฐกิจ 

ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อพฤตกิรรมผู้บริโภค 

1.  ดานสังคม 

     -  กลุมอางอิง 

     -  ครอบครัว 

     -  บทบาทและสถานภาพ 

2.  ดานจิตวิทยา 

     -  แรงจูงใจ 

     -  การรับรูขอมูลขาวสาร 

     -  ประสบการณการเรียนรู 

     -  ทัศนคติ 

3.  สวนบุคคล 

     -  อาชีพ 

     -  สถานภาพทางเศรษฐกิจ 

     -  รูปแบบการดํารงชีวิต 

 

 

 

ประชาชนในเขต 

ต.ทาพ่ีเลี้ยง  

อ.เมืองฯ 

จ.สุพรรณบุรี 

การเลือกกูเงิน

นอกระบบ 

ของประชาชน 
ทั้งที่เคยใช และ

ไมเคยใชบริการ

เงินกูนอกระบบ 
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ขอบเขตของการศึกษา 

กกกกกกกกการศึกษาในคร้ังนี้  ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเร่ือง  การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก

กูเงินนอกระบบของประชาชน โดยมีขอบเขตของการศึกษาดังตอไปนี ้

กกกกกกกก1. ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ เชน  เพศ  อายุ  รายได  อาชีพ  

คาใชจาย  เปนตน รวมถึงการนําเงินท่ีกูนอกระบบมาไปใชประโยชนอะไรบาง  วงเงินการกูยืมโดย

เฉล่ีย  ระยะเวลาการผอนชําระคืน  ความถ่ีของการใชบริการ  โดยการศึกษาคร้ังนี้ไมไดจํากัดวาเปน

ผูกูรายเล็กหรือรายใหญ   

กกกกกกกก2. ประชาชนท่ีทําการศึกษาวิจัย คือประชาชน ในเขตตําบลทาพี่เล้ียง อําเภอเมือง

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  

กกกกกกกก3. ระยะเวลาในการทําวิจัยตั้งแต เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ถึง เดือนกุมภาพันธ         

พ.ศ. 2553 

 

ขั้นตอนของการศึกษา 

1. เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีทางการตลาด และขอมูลวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อ

นํามากําหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษา และทําแบบสอบถาม 

2. เลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ( Accidental Sampling) 

เพื่อใหไดกลุมตัวอยางและขอมูลท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีผูวิจัยตองการ 

3. เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยการแจกแบบสอบถามแกกลุมตัวอยาง 

4. วิเคราะหผลขอมูลโดยการใชวิธีการวิเคราะหตัวประกอบ (Factor Analysis) และ

วิธีการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis) 

5. สรุปผลการวิจัยซ่ึงจะบอกถึงปจจัยท่ีใชพิจารณาเลือกกูเงินนอกระบบของกลุม

ตัวอยาง และขอเสนอแนะท่ีมีตอผลการวิจัย 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

กกกกกกกก1. ทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอกลุมตัวอยางในการเลือกกูเงินนอกระบบ ในเขตตําบลทาพี่

เล้ียง อําเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  และเพื่อกอใหเกิดความรูเชิงวิชาการแกภาครัฐและ

ภาคเอกชนเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของการกูเงินนอกระบบ   

กกกกกกกก2. รัฐบาลหรือสถาบันการเงินในระบบสามารถนําขอมูลท่ีไดมาเปนแนวทางในการ

แกไขปญหา  ปรับปรุง  ในการอนุมัติเงินกูใหแกประชาชน  เพื่อกอใหเกิดการกูเงินในระบบมากข้ึน

อันจะสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจของประเทศตอไป 
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กกกกกกกก3. รัฐบาลหรือสถาบันการเงินในระบบสามารถนําขอมูลท่ีไดมาใชพัฒนานโยบายการกู

เงินในระบบอยางสรางสรรค  เพื่อใหผูกูจายอัตราดอกเบ้ียลดลง และเกิดการหมุนเวียนเงินใน

สถาบันการเงินนั้นๆ  พรอมท้ังเปนการสรางความนาเช่ือถือของสถาบันการเงินท่ีเปนแหลงใหกูยืม 

 

นิยามคาํศัพท์ 

กกกกกกกกการกู้ยมืเงิน  หมายถึง  การกูยืมเงินเปนสัญญาอยางหนึ่ง  ซ่ึงเกิดจากบุคคลใดบุคคล

หนึ่งซ่ึงเรียกวา  “ผูกู” มีความตองการจะใชเงินแตตนเองมีเงินไมพอ หรือไมมีเงินไปขอกูยืมจาก

บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวา “ผูใหกู” และผูกูตกลงจะใชคืนภายในกําหนดเวลาใดเวลาหนึ่ง การกูยืมจะ

มีผลสมบูรณก็ตอเม่ือ มีการสงมอบเงินท่ียืมใหแกผูท่ีใหยืมในการกูยืมนี้ผูใหกูจะคิดดอกเบ้ียหรือไม

ก็ได 

เงินกูนอกระบบ 

กกกกกกกกเงินกู้นอกระบบ  หมายถึง  การกูยืมหรือการใหกูยืมท่ีมิไดผานสถาบันการเงิน  ซ่ึงจัดตั้ง

ข้ึนโดยถูกตองตามกฎหมาย  อาจจะเปนการกูยืมโดยตรงจากนายทุนเงินกู  ลักษณะของตลาดเงิน

นอกระบบไดแก การกูยืมกันโดยตรง การเลนแชร การซ้ือขายเช็คท่ีไมผานสถาบันการเงินท่ีถูกตอง

เปนทางการ เปนตน การขายลดเช็ค  การเลนแชร  หรือการกูยืมระหวางบุคคล 

กกกกกกกกวธีิการดําเนินธุรกจิเงินกู้นอกระบบ  หมายถึง  ข้ันตอนการใหกูเงินโดยท่ีเจาของเงินกู  

และผูกูตกลงทําสัญญากูยืมกันเองโดยไมผานสถาบันการเงิน 

กกกกกกกกผู้กู้หรือผู้ใช้บริการ  หมายถึง  ผูมีความเดือดรอนขาดแคลนเงิน  ตองการใชเงินโดยทํา

การกูยืมเงินผูอ่ืน โดยยินยอมใหดอกเบ้ียเปนส่ิงแลกเปล่ียน 

กกกกกกกกการใช้เงินกู้  หมายถึง  การนําเงินกูไปใชในภาระจําเปนตามความตองการในการดําเนิน

ชีวิตของครัวเรือนตามสภาพชีวิต 
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บทที ่2 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

กกกกกกกกในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปน

แนวทางในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย เร่ือง “การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกกูเงินนอก

ระบบของประชาชนในเขตตําบลทาพี่เล้ียง อําเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ” โดยกําหนด

ขอบเขตการศึกษาไวดังนี้ 

กกกกกกกก1. แนวคิดและความรูเกี่ยวกับการกูเงิน 

กกกกกกกก2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

กกกกกกกกกกกกกกกก- ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

กกกกกกกกกกกกกกกก- ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค  

กกกกกกกกกกกกกกกก- ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 

กกกกกกกกกกกกกกกก- กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ   

กกกกกกกก3. แนวคิดและทฤษฎีในการวิเคราะหขอมูล  

กกกกกกกก4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. แนวคดิและความรู้เกีย่วกบัการกู้เงิน 

กกกกกกกกเงินนอกระบบ คือ เงินท่ีนํามาใชในการดําเนินงานจากแหลงภายนอกกิจการท่ี

นอกเหนือ จากแหลงสถาบันการเงินตางๆ  แหลงเงินทุนนอกระบบเปนแหลงสินเช่ือท่ีสําคัญของ

อุตสาหกรรมขนาดเล็กในตางจังหวัดมีมากมายหลายประเภทและกระจัดกระจายอยูท่ัวไป การให

สินเช่ือแกอุตสาหกรรมในตางจังหวัดของสถาบันการเงิน สวนมากใหแกอุตสาหกรรมขนาดใหญ

แหลงเงินกูนอกระบบจึงทําหนาท่ีเปนเสมือนแหลงเงินท่ีคอยสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน

การเงินใหเงินกูแกอุตสาหกรรมขนาดเล็กท่ีไดรับสินเช่ือจากสถาบันการเงินไมเพียงพอหรือไมได 

แหลงเงินนอกระบบจึงใหบริการสินเช่ือแกอุตสาหกรรมขนาดเล็กไดดีกวา หรือมีประสิทธิภาพกวา

แหลงเงินในระบบ  เพราะเปนการใหสินเช่ือท่ีมีตนทุนในการใหบริการและหนี้สูญต่ํา 
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กกกกกกกก จีรพร  ศรีวัฒนานุกูลกิจ  และสังคม  สุวรรณรัตน  กลาววา  เงินนอกระบบหมายถึง  

การกูยืมหรือการใหกูยืมท่ีมิไดผานสถาบันการเงิน  ซ่ึงจัดตั้งข้ึนโดยถูกตองตามกฎหมาย  อาจจะ

เปนการกูยืมโดยตรงจากนายทุนเงินกู  การขายลดเช็ค  การเลนแชร  หรือการกูยืมเงินระหวางบุคคล 

อาทร  เจียมเดนงาม  กลาววา  ธุรกิจเงินกูนอกระบบหมายถึง  การกูยืมเงินนอกเหนือการควบคุมของกฎหมายแต

เปนที่นิยมใหกูระหวางเจาของเงินและผูตองการใชเงิน  โดยผูกูตองเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกวาที่กฎหมาย

กําหนด  สวนรูปแบบเงินกูนอกระบบน้ัน  หมายถึง  ลักษณะของการกูยืมเงินโดยมีหลักทรัพยค้ําประกันการกู  

(หลักทรัพยอาจเปนสิ่งของหรือสัญญา)  หรือไมมีหลักทรัพยค้ําประกันการกูก็ได  เพียงแตผูกูตองลงลายมือช่ือไว

เปนประกันการชําระหนี้เงินกูตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญากู 

กกกกกกกกธนา เบญจาทิกุล กลาววา การกูยืมเงิน เปนสัญญาชนิดหนึ่งท่ีประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยไดจัดเปนเอกเทศสัญญา ในทางธุรกิจจัดเปนธุรกิจทางการคาชนิดหนึ่ง โดยกําหนดวา “การ

กูยืมเงินกวาสองพันบาทข้ึนไป จะตองมีหลักฐานแหงการกูยืมลงลายมือช่ือผูกูเปนสําคัญมิฉะนั้น 

จะฟองรองบังคับกันไมได” ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 653 (แกไขเพิ่มเติมโดย 

มาตรา 4 พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติม ป.พ.พ. (ฉบับท่ี 14) 2548 

กกกกกกกกสาระสําคัญของการกูยืมเงินจะตองมีดังนี ้

 กกกกกกกก1) การกูยืมเงินกวาสองพันบาทตองมีหลักฐานเปนหนังสือ 

กกกกกกกก2) หลักฐานตองมีขอบงถึงการกูยืม 

กกกกกกกก3) หลักฐานตองมีการลงลายมือช่ือผูกูยืมเปนสําคัญ ไมคํานึงวามีลายมือช่ือของผูใหกูยืม

หรือมีพยานหรือไม 

 กกกกกกกก4) จะตองมีการสงมอบเงินท่ีกูยมื 

 กกกกกกกก5) ตองมีวัตถุประสงคเพื่อเอาเงินท่ีกูไปดําเนินกิจการท่ีชอบดวยกฎหมาย 

กกกกกกกกดอกเบ้ียการกูยืมเงิน เปนประเภทของธุรกิจชนิดหนึ่ง ผูกูก็หวังจะไดคาตอบแทนเปน

ดอกเบ้ีย ผูใหกูก็หวังจะไดรับเงินตนไปเปนตนทุนในกิจการคา ในการเดียวกันก็ยอมชําระ

คาตอบแทนเปนดอกเบ้ียใหแกผูใหกู โดยการชําระดอกเบ้ียอาจชําระเปนรายวัน รายเดือน รายป 

แลวแตจะตกลงกัน การกูยืมเงินระหวางประชาชน ท่ัวไปดวยกันหากไมไดตกลงกันไวในสัญญา  

หากผิดนัดตามกฎหมายก็ใหอํานาจเรียกดอกเบ้ียไดโดยกําหนดในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ( ประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 224) หากตกลงกันไวในกฎหมายก็ใหอํานาจไดในอัตราไมเกิน

รอยละ 15 ตอป การเรียกดอกเบ้ียไมสามารถทบตนได ผูใหกูรายใดเรียกดอกเบ้ียเกินกวารอยละ 15 

ตอป จะมีความผิดทางอาญาจําคุกไมเกิน 1 ป (พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ.

2475) ในทางแพงดอกเบ้ียท่ีเกินกวารอยละ 15 ตอป กฎหมายถือวาเปนโมฆะ ไมสามารถฟองรอง

ได 
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 กกกกกกกกการใชเงินกู ในการกูยืมเงินจะตองมีหลักฐานเปนหนังสือ มิฉะนั้นจะฟองบังคับไมได 

ในทางกลับกันการใชเงินกูก็ตองมีหลักฐาน มิฉะนั้นไมสามารถอางอิงการชําระเงินได 

กกกกกกกกเงินกูนอกระบบ เปนการกูยืมเงินไมไดทําแบบวิธีใหถูกตองตามกฎหมาย หรืออาจทํา

แบบวิธีแตผิดไปจากท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังนี้อาจเกิดจากการสมยอมของผูใหกูและผูกูหรืออาจเกิด

จากความจําเปนของผูกู เพราะขณะรอนเงินไมอาจหลีกเล่ียงได หากไมยอมก็จะไมไดรับเงินกู  

นายทุนเงินกูซ่ึงมีมีโอกาสทางเศรษฐกิจมากกวาก็จะเรียกดอกเบ้ียสูง  ๆ 

 กกกกกกกกการกูเงินนอกระบบมีวิธีหลายๆ อยางดังนี ้

กกกกกกกก1) การกูเงินท่ีไมมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูกูเปนสําคัญ 

 กกกกกกกกกกกกกกกก- ผลของกฎหมาย ผูใหกูไมสามารถฟองรองบังคับคดีตอศาลได 

 กกกกกกกก2) การกูยืมเงินมีหลักฐานเปนหนังสือ แตกําหนดดอกเบ้ียไวในสัญญาเกินกวารอยละ 

15 ตอป 

 กกกกกกกกกกกกกกกก- ผลของกฎหมาย ผูใหกูฟองรองไดเฉพาะตนเงิน ผูกูแจงตอตํารวจให

ดําเนินคดีอาญากับผูกูไดในความผิดตาม พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา 

 กกกกกกกก3) การกูยืมเงินมีหลักฐานเปนหนังสือ กําหนดดอกเบ้ียในสัญญาไมเกินอัตรารอยละ 15 

ตอป แตในความเปนจริงมีการชําระดอกเบ้ียเกินกวานั้น 

 กกกกกกกกกกกกกกกก- ผลของกฎหมาย หากผูใหกูฟองคดีผูกู หากตอสูคดีนําสืบการเรียก

ดอกเบ้ียเกินได 

 กกกกกกกก4) การกูยืมเงินมีหลักฐานเปนหนังสือ อัตราดอกเบ้ียชอบดวยกฎหมายเรียกแบบเอา

ดอกเบ้ียทบตนในแตละเดือน 

 กกกกกกกกกกกกกกกก- ผลของกฎหมาย การเรียกดอกเบ้ียไมชอบดวยกฎหมาย  

กกกกกกกกบัญชา วัฒนากูล กลาววา การปลอยเงินกูนอกระบบหรือ “เงินกูเถ่ือน” ถือวาผิด

กฎหมาย หากคิดอัตราดอกเบ้ียเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนดคือรอยละ 15 ตอป และหากมีการ “ทวง

หนี้โหด” ก็จะมีความผิดจากขอหาตาง ๆ เชน กรรโชกทรัพย ทํารายรางกาย  บุกรุกเคหสถาน ถาสง

คนขมขูทวงหนี้ทํานองวาถาไมจายหนี้ตัวผูกูและครอบครัวตองโดนทําราย ซ่ึงผิดกฎหมายอาญา

มาตรา 309 มีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป ปรับไมเกิน 6,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ถาใชอาวุธดวยหรือ

รวมกันกระทําความผิดตั้งแต 5 คนข้ึนไป มีโทษจําคุก 5 ป หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือท้ังจํา

ท้ังปรับ ถาใชวิธีทวงหนี้แบบประจานลูกหนี้ เชน โทรศัพท-สงแฟกซไปท่ีทํางานใหอับอาย  มี

ความผิดหม่ินประมาท มีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป ปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ   
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2. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

กกกกกกกกทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

กกกกกกกกสวนประสมทางการตลาด เปนกลยุทธทางการตลาดท่ีเอาชนะลูกคาหรือผูบริโภคได ซ่ึง

ธุรกิจตองใชรวมกัน เพื่อสนองความตองการของตลาดเปาหมาย (ธงชัย สันติวงษ 2546 : 272) 

กกกกกกกกสวนประสมทางการตลาด เปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลอยางยิ่งตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบริโภค ซ่ึงสวนประสมทางการตลาดประกอบไปดวย 4 ประการ ดังนี้ 

กกกกกกกก1. ผลติภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินคา (goods) และบริการ (service) ท่ีธุรกิจพัฒนา

และผลิตข้ึน เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด ผลิตภัณฑหรือ

สินคาและการบริการนั้น มีท้ังท่ีจับตองได เชน พัดลม โตะ ฯลฯ และไมสามารถจับตองได เชน การ

ตัดผม การนวดแผนโบราณ เปนตน นอกจากนี้ผลิตภัณฑยังรวมไปถึงตราสินคา (Brand) การบรรจุ

หีบหอ (Packaging) การรับประกัน (Guarantee) คุณภาพผลิตภัณฑ (Quality) บางธุรกิจพัฒนา

ผลิตภัณฑท่ีสามารถจับตองไดเพียงอยางเดียวไมมีการบริการเสริม เชน สินคาสะดวกซ้ือ ไดแก สบู 

แชมพูสระผม เปนตน บางผลิตภัณฑรวมไปถึงบริการเสริม หรือบางธุรกิจมีแตการบริการเทานั้นท่ี

จําหนายใหกับลูกคา เชน รานตัดผม เปนตน 

กกกกกกกก2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินท่ีลูกคาตองชําระใหกับผูขาย เพื่อใหไดรับสินคา

และบริการ โดยธุรกิจตองกําหนดราคาใหอยูในระดับท่ีสามารถซ้ือได การกําหนดราคานั้นมี

จุดมุงหมายเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ในระดับท่ีธุรกิจยังคงมีกําไร และลูกคาสามารถ

ซ้ือได 

กกกกกกกก3. การจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการ

ซ้ือสินคาของลูกคากลุมเปาหมายใหมีความสะดวกสบายสูงสุด ดวยการนําสินคาและบริการไปสง

มอบใหกับลูกคาภายในเวลาท่ีลูกคาตองการ ซ่ึงมีรูปแบบท่ีแตกตางกันตามลักษณะของสินคา 

พฤติกรรมของลูกคา สถานท่ีตั้งของธุรกิจ และท่ีตั้งของลูกคา โดยมีความเกี่ยวของกับงานของ

นักการตลาดในการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการชองทางการตลาดใหเหมาะสมกับตัว

สินคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

กกกกกกกก4. การส่งเสริมทางการตลาด  (Promotion) หมายถึง การกําหนดแนวทางในการส่ือสาร

ไปยังลูกคากลุมเปาหมายเกี่ยวกับสินคาและบริการ ราคา และขอมูลอ่ืนๆ ของสินคาและบริการ โดย

มุงหมายใหเกิดการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ ดวยการประสมประสานสวนประสมการสงเสริม

การตลาด ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการใช

พนักงานขาย นักการตลาดใชการสงเสริมการตลาดในการแจงขาวกระตุนจูงใจและการย้ําเตือน
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ลูกคา โดยมุงหวังใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ หรือในบางคร้ังตองการเพิ่มยอดขายใหสูงข้ึนในระยะส้ัน

ดวย (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป 2547 : 14–15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2 แสดงทฤษฎีประสมทางการตลาด 

 (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป 2547 : 13) 

 

ทฤษฎพีฤติกรรมของผู้บริโภค (Theory of Consumer Behavior) 

กกกกกกกกทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร เช่ือวาผูบริโภคมีความตองการในการบริโภคสินคาและบริการ

อยางหลากหลาย แตเนื่องจากผูบริโภคแตละรายมีขอจํากัดในเร่ืองของทรัพยากร  ดังนั้นผูบริโภคจึง

มีการลําดับการบริโภคกอนหลังแตกตางกัน  โดยคํานึงถึงอรรถประโยชนสูงสุดท่ีตนจะไดรับ

สําหรับการบริโภคสินคาคงทน  ซ่ึงสวนใหญจะมีการใชงานท่ียาวนานและมีราคาคอนขางแพง

ผูบริโภคจําเปนตองคํานึงถึงถึงประโยชนหรือความพอใจท่ีตนไดรับเปนอยางมากกอนการตัดสินใจ

ซ้ือ เม่ือเปรียบเทียบกับสินคาอ่ืนท่ีตองซ้ือใชเปนประจํา 

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

Target market 

ส่วนประสมทางการตลาด 

 Marketing mix 

ผลติภัณฑ์ 

- คุณภาพ 

- การออกแบบ 

- รูปทรง 

- ผลประโยชน 

- การบริการ 

- การรับประกัน 

ฯลฯ 

 

ราคา 

- การต้ังราคา 

- การให- 

สวนลด 

- สินเช่ือการคา 

- การชําระเงิน 

ฯลฯ 

 

การจัดจําหน่าย 

- ชองทางการ –

กระจายสินคา 

- ทําเลที่ต้ัง 

- คนกลางทาง-

การตลาด 

- การขนสง 

ฯลฯ 

 

การส่งเสริม 

- การโฆษณา 

- การประชาสัมพันธ 

- การสงเสริมการขาย 

- พนักงานขาย 

- การขายตรง 

ฯลฯ 
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กกกกกกกกพฤติกรรมผูบริโภค  หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงเกี่ยวของโดยตรง

กับการจัดหาใหไดมาซ่ึงสินคาและบริการ  ท้ังนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซ่ึงมีมาอยูกอน

แลวและมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว 

กกกกกกกกการศึกษาโมเดลพฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior Model) หรือเรียกอีก

อยางหนึ่งวา S – R Theory เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการซ้ือสินคา  โดยมีจุดเร่ิมตนจาก

การเกิดส่ิงกระตุน(S – Stimulus) ท่ีทําใหเกิดความตองการส่ิงกระตุนผานเขาไปในความรูสึกนึกคิด

ของผูซ้ือ (Buying’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดํา  จนทําใหเกิดความตองการกอนแลวจึงมี

ผลทําใหเกิดการตอบสนอง (R – Response) ซ่ึงมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสัมพันธดังกลาว

สามารถแสดงรูปแบบพฤติกรรมผูซ้ือได ดังแผนภูมิตอไปนี้ 

 
 

รูปที ่3 แสดงโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior model) 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน 2541 : 129) 

ส่ิงทีก่ระตุ้นภายนอก (Stimulus=S) 

 
ส่ิงที่กระตุ้นทางการตลาด 

(Marketing stimulus) 

ผลิตภัณฑ 

ราคา 

การจัดจําหนาย 

การสงเสริมการตลาด 

 

เศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี 

กฎหมาย 

และทางการเมือง 

วัฒนธรรม 

ฯลฯ 

 

การตอบสนองของผู้ซ้ือ (Response=R) 

การเลือก

ผลิตภัณฑ 

การเลือกตรา

สินคา 

การเลือกผูขาย 

การเลือกเวลา- 

ในการซ้ือ 

การเลือกปริมาณ-

การซ้ือ 

ลกัษณะของผู้ซ้ือ (Buyer’s characteristics) 

1. ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural factors) 

2. ปจจัยดานสังคม (Social factors) 

3. ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological factors) 

4. ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors) 

5. ปจจัยดานสถานการณ (Situational factors) 

6. ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological factors) 

กระบวนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ 

(Buyer’s decision process) 

1. การรับรูปญหา (Problem recognition) 

2. การคนหาขอมูล (Information search) 

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of 

alternatives) 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) 

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase 

) 

กล่องดาํหรือ

ความรู้สึกนึก

คดิของผู้ซ้ือ  

(Buyer’s black 

box) 

ส่ิงที่กระตุ้นอืน่ ๆ

(Other stimulus) 

การตดัสินใจซ้ือ 

(Purchase) 

1. การทดลอง (Trial) 

2. การซ้ือช้ํา (Repeat 

purchase) 

พฤตกิรรมภายหลงัการ

ซ้ือ (Post purchase 

behavior) 
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กกกกกกกกโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค ( Consumer behavior model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจให

เกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยเร่ิมตนจากการเกิดส่ิงกระตุน( Stimulus) ท่ีทําใหเกิดความ

ตองการ และส่ิงกระตุนเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ( Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือน

กลองดําซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจาก

ลักษณะตางๆของผูซ้ือ แลวจะมีการตอบสนองหรือการตัดสินใจของผูซ้ือ ( Stimulus) ใหเกิดความ

ตองการกอน แลวทําใหเกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้น โมเดลนี้จึงอาจเรียกวา S-R Theory 

โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้ 

กกกกกกกก1. ส่ิงกระตุ้น  (Stimulus) อาจเกิดข้ึนเองภายในรางกาย และสงกระตุนจากภายนอก 

นักการตลาดจะตองสนใจและจัดส่ิงกระตุนภายนอก เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ 

ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา ส่ิงกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ  

  1.1 ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนส่ิงท่ีนักการตลาดสามารถ 

ควบคุมและตองจัดใหมีข้ึน เปนส่ิงกระตุนท่ีเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย 

   1.1.1 ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน การออกแบบผลิตภัณฑให

สวยงาม เพื่อกระตุนความตองการ 

   1.1.2 ส่ิงกระตุนทางดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาให

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ โดยพิจารณาลูกคาเปาหมายเปนหลัก 

   1.1.3 ส่ิงกระตุนดานการจัดการชองทางการจัดจําหนาย (Place) เชน การ

จัดจําหนายใหท่ัวถึง เพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภค 

   1.1.4 ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณา

สมํ่าเสมอ การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสรางความสัมพันธอัน

ดีกับบุคคลท่ัวไป 

   1.2 ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ (Other stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการของผูบริโภคท่ี

อยูภายนอกองคการ ซ่ึงบริษัทควบคุมไมได ส่ิงกระตุนเหลานี้ ไดแก 

    1.2.1 ส่ิงกระตุนทางดานเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ 

รายไดของผูบริโภค 

    1.2.2 ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี (Technology) เชน เทคโนโลยีของเคร่ือง

เอทีเอ็ม 

    1.2.3 ส่ิงกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and political) เชน การ

เพิ่มภาษี ลดภาษีสินคา 

    1.2.4 ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม  (Culture) เชน ประเพณีไทยในเทศกาล
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ตางๆ  

กกกกกกกก2. กล่องดําหรือความรู้สึกนึกคดิของผู้บริโภค  (Buyer’s Black Box) ความรูสึกนึกคิด

ของผูซ้ือเปรียบเสมือนกลองดํา ซ่ึงผูผลิตหรือผูขาย ไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหา

ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ือและ

กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ 

 2.1 ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer characteristics) มีอิทธิพลจากหลายปจจัยตางๆ คือ 

ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานจิตวิทยา 

 2.2 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ประกอบดวยข้ันตอน คือ การรับรู

ความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลังการ

ซ้ือ 

กกกกกกกก 3.การตอบสนองของผู้ซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ คือ การเลือกผลิตภัณฑ การเลือกตราสินคา การเลือก

ผูขาย การเลือกเวลาในการตัดสินใจซ้ือ การเลือกปริมาณการซ้ือ 

 

ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 

กกกกกกกก1. ปัจจัยด้านวฒันธรรม  (Cultural factors) เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคานิยม ( Values) 

ความคิดและทัศนคติ ท่ีเกิดจากการเรียนรูและการมีสวนรวมระหวางสมาชิกของกลุม ปจจัยดาน

วัฒนธรรมเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค การทราบถึงลักษณะความตองการของ

ผูบริโภคทางดานวัฒนธรรมจะชวยนักการตลาดในการจัดส่ิงกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสมกับ

ผูบริโภคกลุมเปาหมายได ปจจัยดานวัฒนธรรม ประกอบดวย  

กกกกกกกก(1) วัฒนธรรมพื้นฐาน  

กกกกกกกก(2) วัฒนธรรมยอย  

กกกกกกกก(3) ช้ันสังคม  

ซ่ึงส่ิงเหลานี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค ดังนี้ 

  1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เปนสัญลักษณหรือส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน โดยเปน

ท่ียอมรับจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่ง ซ่ึงเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคมใด

สังคมหนึ่ง (Etzel, Walker and Stanton. 2004: G-3)  

  1.2 วัฒนธรรมยอย ( Subculture) เปนกลุมยอยภายในวัฒนธรรมพื้นฐาน ( Kerin, 

Hartley and Rudelius. 2004 : 115) ซ่ึงแสดงรูปแบบของพฤติกรรมท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะจําแนก

ออกจากกลุมอ่ืนภายในวัฒนธรรมเดียวกัน ( Etzel, Walker and Stanton. 2004 : G-12) วัฒนธรรม
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ยอย ประกอบดวย  (1) กลุมเช้ือชาติ (Nationality groups)  (2) กลุมศาสนา (Religious groups)  (3) 

กลุมสีผิว ( Racial groups)  ( 4) พื้นท่ีทางภูมิศาสตร ( Geographical areas)  ( 5) กลุมอาชีพ 

(Occupational)  (6) กลุมยอยดานอายุ (Age)  (7) กลุมยอยดานเพศ (Sex) 

   1.3 ช้ันสังคม (Social class) หมายถึง การแบงสมาชิกของสังคมออกเปนระดับ

ฐานะท่ีแตกตางกัน โดยท่ีสมาชิกในแตละช้ันสังคมจะมีสถานะอยางเดียวกัน และสมาชิกท่ีอยูในช้ัน

สังคมท่ีแตกตางกันจะมีลักษณะท่ีแตกตางกัน ( Schiffman and Kanuk. 2004 : G-10) การแบงช้ัน

สังคมโดยท่ัวไปจะถือเกณฑการศึกษา รายได อาชีพ ตลอดจนลักษณะท่ีอยูอาศัย ช้ันสังคมเปนอีก

ปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค โดยแตละช้ันสังคมจะมีลักษณะคานิยมและ

พฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยาง เชน ดานการแตงกาย รูปแบบการพูด การพักผอนยอนใจ 

ความชอบ และลักษณะอ่ืนๆ โดยท่ัวไปช้ันสังคมสามารถแบงออกเปนกลุมใหญได 3 ระดับ และ

กลุมยอยได 6 ระดับ ดังนี้ 

1.3.1 ชนช้ันสูง (Upper class) แบงออกเปนกลุมยอยได 2 กลุม คือ 

    (1) กลุมชนช้ันสูงสวนบน ( Upper-upper class) เปนกลุม “ ผูดีเกา 

” (Old family) ท่ีมีฐานะม่ันค่ังอันเนื่องมาจากมรดกตกทอด เปนกลุมท่ีมีความรูสึกรับผิดชอบตอ

สังคม ชอบซ้ือและชอบใชสินคาท่ีมีราคาแพง เนื่องจากผูบริโภคกลุมนี้มีอํานาจซ้ือเพียงพอ สินคาท่ี

มีเปาหมายท่ีกลุมนี้ ไดแก สินคาฟุมเฟอย เชน เพชร รถยนต และบานราคาแพง ผูบริโภคกลุมนี้จะมี

การวางแผนการซ้ือผลิตภัณฑและมีความรูเร่ืองผลิตภัณฑท่ีดี มีลักษณะแบบอนุรักษนิยม คือ มักจะ

ซ้ือสินคาชนิดเดิม ไมนิยมซ้ือสินคาชนิดใหม และมีรสนิยมสูงแบบคลาสสิก กิจกรรมสงเสริมการ

ขายประเภท ลด แลก แจก แถม จะมีอิทธิพลตอผูบริโภคกลุมนี้นอยมาก การโฆษณาท่ีใชจะตองมี

ความประณีต มีคุณภาพ และมีรสนิยม ซ่ึงส่ือท่ีจะเขาถึงผูบริโภคกลุมนี้ไดคือ นิตยสารเฉพาะ 

    (2) กลุมชนช้ันสูงสวนลาง ( Lower-upper class) เปนกลุมท่ี

เรียกวา “ เศรษฐีใหม ” (New rich) แมจะรํ่ารวยแตก็ไมไดรับการยอมรับใหอยูในกลุมท่ีหนึ่ง ไดแก 

เศรษฐี พวกเจาของกิจการขนาดใหญ ผูบริหารระดับสูง อาชีพท่ีรํ่ารวย เชน แพทย ทนายความ เปน

ตน พฤติกรรมการซ้ือและการเลือกผลิตภัณฑและรานคาตลอดจนสินคาท่ีมีเปาหมายท่ีกลุมนี้จะ

คลายกับกลุมแรก แตแตกตางกันท่ีลักษณะความตองการดานจิตวิทยาและสังคม กลุมนี้จะตองการ

การยอมรับและการยกยอง จึงนิยมใชสินคาท่ีบงบอกถึงสถานะความรํ่ารวยมากกวากลุมแรก เพราะ

กลุมชนช้ันสูงสวนบนเปนกลุมท่ีมีฐานะดีและคนทราบดีอยูแลว สวนกลุมชนช้ันสูงสวนลางจะเปน

เศรษฐีใหมจึงมีความตองการใหคนรูจักมากกวา 
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   1.3.2 กลุมชนช้ันกลาง( Middle class) แบงออกเปนกลุมยอยได 2 กลุม คือ 

    (1) กลุมชนช้ันกลางสวนบน ( Upper-middle class) เปนกลุมผู

ประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ หรือไดรับความสําเร็จทางดานอาชีพพอสมควร เปน

เจาของกิจการขนาดกลาง มีการศึกษาดี มีความเปนอยูดี และมีแรงผลักดันท่ีจะทําใหไดมาซ่ึง

ความสําเร็จ กลุมนี้จะมีพฤติกรรมคลายกับกลุมชนช้ันสูงสวนลาง กลาวคือ เลือกผลิตภัณฑท่ีมี

คุณภาพดี รานคาท่ีมีบรรยากาศดี ตองการชีวิตความเปนอยูท่ีดีและมีความตองการท่ีจะไดรับการ

ยอมรับและการยกยองอยางมาก กลุมนี้จึงมีลักษณะการซ้ือสินคาท่ีแสดงออกซ่ึงสถานะและ

ความสําเร็จมากกวากลุมชนช้ันสูงท้ังสองท่ีกลาวมา ส่ือท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายนี้คือ 

โทรทัศน วิทยุ รวมท้ังนิตยสาร หนังสือพิมพ โดยใชการโฆษณาท่ีมีการจูงใจดานเหตุผลและดาน

จิตวิทยา สินคาท่ีมีเปาหมายท่ีกลุมนี้ ไดแก บาน เส้ือผา รถยนตท่ีประหยัดน้ํามัน สินคาตามความ

นิยมหรือแฟช่ัน 

    (2) กลุมชนช้ันกลางสวนลาง ( Lower-middle class) เปนกลุมท่ี

แสวงหาการยอมรับนับถือ มีบานอยูอาศัย มีการเก็บออมเพื่อการศึกษาของบุตร ไดแก กลุมทํางาน

ในสํานักงาน ( White-collar) พนักงานขาย ครู ชางเทคนิค และเจาของกิจการขนาดเล็ก พนักงาน

ระดับปฏิบัติงาน และขาราชการระดับปฏิบัติงาน กลุมนี้ตองการความสําเร็จและการยอมรับจาก

สังคม แตอํานาจในการซ้ือคอนขางนอย พฤติกรรมการซ้ือจึงคํานึงถึงราคาประหยัดและความคงทน 

การโฆษณาจึงตองเนนความคุมคา เม่ือเทียบกับราคาและการจูงใจดานเหตุผล การจัดกิจกรรมการ

ขายจะตองสมเหตุสมผลและมีมูลคาในสายตาของเขา จึงจะมีผลในการกระตุนพฤติกรรมการซ้ือ

ของผูบริโภคกลุมนี้ ซ่ึงการจัดกิจกรรมประเภทสงเสริมการขายประเภท ลด แลก แจก แถม จะใช

ไดผลกับผูบริโภคกลุมนี้ สินคาท่ีมีเปาหมายท่ีกลุมนี้คือ สินคาท่ีมีราคาปานกลาง สินคาท่ีใชใน

ชีวิตประจําวัน เปนตน 

   1.3.3 กลุมชนช้ันกลาง ( Lower class) แบงออกเปนกลุมยอยได 2 กลุมคือ  

    (1) กลุมชนช้ันลางสวนบน ( Upper-lower class) เปนพวกท่ีแสดง

หาความม่ังคงในงานท่ีทํา และตองการจะพัฒนาสถานะทางสังคมใหดีข้ึน ไดแก ผูใชแรงงาน 

(Blue-collar) ท่ีทํางานตามโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ พวกแรงงานกึ่งฝมือ ( Semiskilled) กลุมผูใช

แรงงานท่ีมทักษะพอสมควร สินคาท่ีมีเปาหมายท่ีกลุมนี้ ไดแก สินคาท่ีจําเปนแกการครองชีพและ

ราคาประหยัด กลุมนี้จะซ้ือสินคาท่ีตอบสนองความตองการของรางกายและจําเปนแกการครองชีพ 

เนื่องจากมีรายไดจํากัด การซ้ือสินคาจึงตองคํานึงถึงความจําเปนและความประหยัดเปนสําคัญ 

    (2) กลุมชนช้ันลางสวนลาง ( Lower-lower class) ไดแก ผูใช

แรงงานท่ีมีรายไดต่ํา กลุมคนวางงาน กลุมคนในชุมชนแออัด และกลุมคนท่ีตองใหรัฐชวยเหลือ ซ่ึง
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กลุมคนประเภทนี้เปนกลุมคนท่ีมีการศึกษาต่ํา รายไดนอย ยากจน ถูกมองวาเปนพวกเกียจคราน ใช

ชีวิตอยูไปวันๆและมักมีลักษณะการซ้ือท่ีขาดการพิจารณาท่ีดี สินคาท่ีมีเปาหมายท่ีกลุมนี้จะมี

ลักษณะคลายคลึงกับกลุมชนช้ันลางสวนบน พฤติกรรมการซ้ือของคนกลุมนี้จะไดรับอิทธิพลจาก

ส่ิงกระตุนเปนสวนใหญ เชน การลด แลก แจก แถม ชิงโชค สินคาขนาดเล็กหรือขนาดประหยัด

เปนท่ีตองการของกลุมนี้ คนกลุมนี้จะไมมีการวางแผนการซ้ือไวลวงหนา แตจะมีการใชเงินแบบ

หมดไปวันๆ 

กกกกกกกกจากการวิจัยพบวา ช้ันสังคมมีความสําคัญตอการตลาด ดังนี้  

กกกกกกกก (1) ระบบช้ันสังคมยังคงปรากฏใหเห็นในสังคมและพฤติกรรมการซ้ือของบุคคลจะมี

ความแตกตางกันอยางเห็นไดชัดในแตละช้ันสังคม  

กกกกกกกก (2) คนในแตละช้ันสังคมจะมีความคิดท่ีแตกตางกัน จึงทําใหมีการตอบสนองตางกัน

สําหรับโปรแกรมการตลาดอยางเดียวกัน โดยเฉพาะในเร่ืองของการโฆษณา  

กกกกกกกก (3) สําหรับสินคาหลายชนิด พฤติกรรมการซ้ือของบุคคลจะข้ึนอยูกับช้ันสังคมท่ีเขา

สังกัดอยูมากกวารายไดท่ีเขาไดรับ 

กกกกกกกก 2. ปัจจัยด้านสังคม  (Social factors) เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และมี

อิทธิพลท้ังทางตรงและทางออมตอพฤติกรรมการซ้ือ ประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท

และสถานะของผูซ้ือ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  2.1 กลุมอางอิง ( Reference group) เปนกลุมท่ีบุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย ไดแก 

สมาชิกในครอบครัว เพื่อน ฯลฯ ซ่ึงจะมีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออมตอทัศนคติ ความคิดเห็น 

และคานิยมของบุคคล ผูบริโภคจะมีกลุมอางอิงหลายกลุม นักการตลาดควรทราบวากลุมอางอิงมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคอยางไร ระดับอิทธิพลของกลุมอางอิงจะมีความสัมพันธกับ

ผลิตภัณฑและยี่หอดวย กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลอยางมากตอการเลือกยี่หอสินคา เชน รถยนต 

เฟอรนิเจอร เส้ือผา เปนตน  

  2.2 ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลซ่ึงเกี่ยวของกันทางสายเลือด การแตงงาน 

หรือการรับอุปการะใหเขามาอยูรวมกัน ประกอบดวย บิดามารดา และพี่นอง ครอบครัวถือเปนกลุม

ปฐมภูมิท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคล ซ่ึงเหลานี้มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว โดยผูผลิตสินคาจะตองคํานึงถึงลักษณะการบริโภคของครอบครัว

คนไทย จีน ญ่ีปุน หรือยุโรป ซ่ึงจะมีลักษณะการบริโภคท่ีแตกตางกัน  

  2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and status) บุคคลจะเกี่ยวของกับหลายกลุม เชน 

ครอบครัว กลุมอางอิง องคกร และสถาบันตางๆ โดยบุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกตางกันใน

แตละกลุม ผูบริโภคมักจะเลือกซ้ือสินคาท่ีสามารถส่ือถึงบทบาทและสถานะของตนเองในสังคม 
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เชน ประธานบริษัทมักจะขับเบนซ ใสสูทราคาแพง และดื่มไวน ซ่ึงนักการตลาดจําเปนจะตอง

ตระหนักถึงศักยภาพของสินคาและตราสินคาท่ีจะใชเปนสัญลักษณแทนบทบาทดวย 

กกกกกกกก3. ปัจจัยด้านจิตวทิยา (Psychological factors) เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิด

ของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาของบุคคลจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานจิตวิทยา ซ่ึงถือวาเปน

ปจจัยภายในตัวผูบริโภคท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือและการใชสินคา ปจจัยภายใน ประกอบดวย ( 1) 

แรงจูงใจ (2) การรับรู (3) การเรียนรู (4) ความเช่ือ (5) ทัศนคติ (6) บุคลิกภาพ (7) แนวความคิดท่ีมี

ตอตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  3.1 แรงจูงใจ ( Motivation) เปนอิทธิพลหรือสภาพภายในท่ีผลักดันใหเกิด

พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคล แรงจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แตอาจถูกกระตุน

จากปจจัยภายนอก เชน วัฒนธรรม ช้ันสังคม หรือจากเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีนักการตลาดใช

กระตุนความตองการของผูบริโภค 

  3.2 การรับรู (Perception) เปนกระบวนการท่ีแตละบุคคลเลือกสรร ( Selects) จัด

ระเบียบ ( Organizes) และตีความ ( Interprets) เกี่ยวกับส่ิงกระตุน ( Stimulus) โดยอาศัยประสาท

สัมผัสท้ังหา เพื่อสรางภาพท่ีมีความหมายออกมา ซ่ึงข้ันตอนในการรับรูสามารถแบงออกไดเปน 4 

ข้ันตอน ดังรูป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที ่4 แสดงข้ันตอนในการรับรู (Perception process) 

1. การเปดรับขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective exposure) 

2. การตั้งใจรับขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective attention) 

3. ความเขาใจในขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective comprehension)  

หรือการบิดเบือนขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective distortion) 

4. การเก็บรักษาขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective retention) 
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  3.3 การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมอันเนื่องมาจาก

การเรียนรูและประสบการณ หรือหมายถึง ข้ันตอนท่ีบุคคลนําความรูและประสบการณไป

ประยุกตใชในพฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจซ้ือสินคาในอนาคต  

  3.4 ความเช่ือ (Beliefs) เปนความคิดท่ีบุคคลยึดถือในใจเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึง

เปนผลมาจากประสบการณในอดีต และมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

  3.5 ทัศนคติ (Attitudes) เปนแนวโนมของการเรียนรูท่ีตอบสนองตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง

ดวยความพอใจหรือไมพอใจ ทัศนคติจะกําหนดจากคานิยมและความเช่ือถือ 

  3.6 บุคลิกภาพ ( Personality) หมายถึง ลักษณะดานจิตวิทยาท่ีแตกตางกันของ

บุคคล ซ่ึงนําไปสูการตอบสนองตอสภาพแวดลอมท่ีสอดคลองกัน หรือหมายถึง พฤติกรรมเฉพาะ

ของแตละบุคคลท่ีตอบสนองตอสถานการณท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

สินคา เพื่อตอบสนองความตองการของแตละบุคคล 

กกกกกกกก4. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) การตัดสินใจของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะ

สวนบุคคลของคนทางดานตางๆ ไดแก อายุ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจหรือ

รายได การศึกษา คานิยม และรูปแบบการดํารงชีวิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  4.1 อายุ (Age) บุคคลท่ีมีอายุแตกตางกันจะมีความตองการในสินคาและบริการท่ี

แตกตางกัน การแบงกลุมผูบริโภคตามอายุ ประกอบดวย ต่ํากวา 6 ป, 6-11 ป, 12-19 ป, 20-34 ป, 

35-49 ป, 50-64 ป, และ 65 ปข้ึนไป ตัวอยางเชน กลุมวัยรุนจะชอบทดลองส่ิงแปลกใหมและชอบ

สินคาประเภทแฟช่ัน สวนกลุมผูสูงอายุจะสนใจสินคาเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย เปนตน 

  4.2 วงจรชีวิตครอบครัว [Family life cycle (FLC)] เปนข้ันตอนการดํารงชีวิตของ

บุคคล ซ่ึงการดํารงชีวิตในแตละข้ันตอนเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอความตองการ ทัศนคติ และคานิยม

ของบุคคล ทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกัน โดยมี

ความสัมพันธกับสถานภาพทางการเงินและความสนใจของแตละบุคคล  

  4.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความ

ตองการสินคาและบริการท่ีแตกตางกัน เชน เกษตรกรหรือชาวนาก็จะซ้ือสินคาท่ีจําเปนตอการครอง

ชีพและสินคาท่ีเปนปจจัยการผลิตเปนสวนใหญ สวนพนักงานท่ีทํางานในบริษัทตางๆสวนใหญ จะ

ซ้ือสินคาเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ เปนตน  

  4.4 รายได ( Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ ( Economic circumstances) 

สถานภาพทางเศรษฐกิจ ของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการท่ีเขาตัดสินใจซ้ือ สถานภาพ

เหลานี้ประกอบดวย รายได การออมทรัพย อํานาจการซ้ือ และทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน นักการ

ตลาดตองสนใจในแนวโนมของรายไดสวนบุคคล เนื่องจากรายไดจะมีผลตออํานาจการซ้ือ คนท่ีมี
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รายไดต่ําจะมุงซ้ือสินคาท่ีจําเปนตอการครองชีพ และมีความไวตอราคามาก สวนคนท่ีมีรายไดสูง

จะมุงซ้ือสินคาท่ีมีคุณภาพดีและราคาสูง โดยเนนท่ีภาพพจนตราสินคาเปนหลัก 

4.5 การศึกษา ( Education) ผูท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑท่ีมี

คุณภาพดีมากกวาผูท่ีมีการศึกษาต่ํา เนื่องจากผูท่ีมีการศึกษาสูงจะมีอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดสูง

กวาผูท่ีมีการศึกษาต่ํา จึงมีแนวโนมท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพมากกวา 

4.6 คานิยมและรูปแบบการดํารงชีวิต [Value and lifestyle (VALs)] คานิยมหรือ

คุณคา( Value) หมายถึง ความนิยมในส่ิงของหรือบุคคลหรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง สวน

รูปแบบการดํารงชีวิต ( Lifestyle) หมายถึง วิธีการดํารงชีวิตซ่ึงบุคคลใชเวลาและทรัพยากรเพื่อทํา

กิจกรรม ( Activities)  โดยพิจารณาส่ิงท่ีเขาสนใจ ( Interest) และความคิดเห็น ( Opinions) ตอส่ิง

ตางๆท่ีอยูรอบตัวเขา รูปแบบการดํารงชีวิตมีประโยชนในการแบงสวนตลาดและการกําหนด

เปาหมายสําหรับผลิตภัณฑ  

กกกกกกกก5. ปัจจัยด้านสถานการณ์  (Situational factors) เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ประกอบดวย สภาพแวดลอมทางกายภาพ เวลา และอารมณ โดยมี

รายละเอียดดังนี้  

5.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพ ( Physical surroundings) เปนปจจัยท่ีชวยกระตุน

ใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา ซ่ึงถาผูบริโภคไดรับความสะดวกสบายในการเลือกชม

สินคา ก็จะมีสวนชวยใหเกิดการบริโภคงายและเร็วข้ึน ดังนั้นผูคาจึงตองพยายามใหผูบริโภคเกิด

ประสบการณในการเลือกซ้ือสินคาอยางมีความสุขและสะดวกสบาย เชน การใหแสง สี เสียง 

บรรยากาศภายในราน ดนตรี และกล่ิน ผูบริโภคจะตองมีความรูสึกสบาย ซ่ึงจะทําใหผูบริโภคใช

เวลามากข้ึนในการเลือกซ้ือสินคาและตัดสินใจซ้ือสินคาเพิ่มข้ึนดวย 

5.2 เวลา (Time) เปนปจจัยท่ีมีบทบาทสําคัญในชวงของการตัดสินใจซ้ือ การคนหา

ขอมูลและการประเมินทางเลือกข้ึนอยูกับเวลาท่ีใชในการตัดสินใจ ถาผูบริโภครีบรอนเกินไปก็

อาจจะเกิดความกดดันเร่ืองเวลาและอาจจะเล่ือนการซ้ือออกไป  

5.3 อารมณ (Mood) อารมณตางๆนั้นจะเกิดจากการกระตุนท่ีนักการตลาดจัดให

และเกิดจากอารมณสวนตัวของผูบริโภคเอง ตัวอยาง ผูบริโภคจะอยูในอารมณท่ีดีเม่ือพนักงานขาย

ใหความสนใจจึงยินดีท่ีจะซ้ือสินคาเม่ือเขาไปในราน อารมณนั้นอาจจะเปนอารมณพอใจหรือไม

พอใจก็ได จากการวิจัยระบุวา ผูบริโภคจะเกิดอารมณท่ีดีจากการโฆษณา จึงทําใหผูบริโภคมี

ความรูสึกท่ีดีตอตราสินคา เนื่องจากการโฆษณาท่ีเคยเห็นมากอน 
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กกกกกกกก6. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  (Technological factors) ในปจจุบันเทคโนโลยีเปนปจจัยท่ีมี

บทบาทสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของผูบริโภค นอกเหนือจากปจจัยทางดานวัฒนธรรม สังคม 

จิตวิทยา ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานสถานการณ นักการตลาดจึงตองใหความสําคัญกับปจจัย

ดานเทคโนโลยีดวย โดยพัฒนาแผนการตลาดใหสอดคลองกับความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี 

เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย ซ่ึงจะชวยสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน

ใหกับบริษัท โดยปจจัยดานเทคโนโลยีประกอบดวย  

6.1 การเขาใชเว็บ ( Web access) ทําใหผูบริโภครับรูถึงความตองการของตนเอง 

(Problem recognition) จากการสํารวจพบวาผูบริโภคสวนใหญเขาใชเว็บไซดทางอินเทอรเน็ตเพื่อ

ซ้ือสินคาหรือเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นการทําใหอินเทอรเน็ตงายตอการเขา

ไปใชก็จะเปนโอกาสท่ีจะทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูและนําไปสูการตัดสินใจซ้ือในท่ีสุด 

อินเทอรเน็ตยังชวยใหผูบริโภคเขาไปหาขอมูลสินคาและบริการไดท่ัวโลก และจากการท่ีผูบริโภค

คนหาขอมูลก็จะนําไปสูการรับรูความตองการของตนเอง 

6.2 ขีดความสามารถในการคนหา ( Search capabilities) ในเว็บไซดตางๆจะตอง

พยายามเพิ่มขีดความสามารถใหลูกคาไดรับรู ปจจัยสําคัญก็คือ โปรแกรมการคนหาขอมูล 

(Browsers) ซ่ึงในการวิจัยไดระบุวา ผูหญิงชอบท่ีจะเปนผูแสวงหา และซ้ือผลิตภัณฑผาน

อินเทอรเน็ต เว็บไซดบราวเซอรท่ีนิยมใชในการคนหาขอมูลของตางๆ ไดแก google.com และ 

yahoo.com บางเว็บไซดไดใหขอมูลท่ีนาสนใจกับผูบริโภค โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความ

สะดวกในการรวบรวมขอมูลตัดสินใจซ้ือ ตัวอยางเชน amazon.com ซ่ึงไดเสนอแนะและใหขอมูล

เพื่อดึงดูดและกระตุนใหลูกคาตัดสินใจซ้ือหนังสือท่ีนาสนใจสําหรับลูกคา 

6.3 ขีดความสามารถในการประเมินผล ( Evaluation capabilities) เปนการเพิ่มขีด

ความสามารถในการประเมินเพื่อเล่ียงไมใหผูบริโภคเล่ือนการซ้ือออกไป จํานวนเว็บไซดตางๆท่ี

เรียกวา Shop bots ไดเกิดข้ึน เว็บไซดนี้จะชวยใหผูบริโภคประเมินทางเลือกไดงายข้ึน ตัวอยางเชน 

dealtime.com, shopper.com, และ mysimon.com จะชวยผูบริโภคเปรียบเทียบลักษณะของสินคา

อิเล็กทรอนิกส เคร่ืองอุปโภคบริโภค อัญมณี เส้ือผา และหนังสือ ซ่ึงการใชอินเทอรเน็ตจะชวย

จัดหาขอมูลใหกับผูบริโภค ตลอดจนชวยจัดระเบียบขอมูลในลักษณะของการเปรียบเทียบราคา 

คุณภาพ และลักษณะตางๆของสินคาและบริการดวย 

6.4 ทางเลือกในการซ้ือ ( Purchase options) บริษัทดอทคอมท้ังหลายจะมุงท่ีการ

เปล่ียนผูบริโภคท่ีคนหาขอมูลใหเปนลูกคาใหได ผูบริโภคจํานวนมากมีการตัดสินใจซ้ือผาน

อินเทอรเน็ตมากข้ึนเร่ือยๆ การซ้ือผานอินเทอรเน็ตไดกลายเปนทางเลือกท่ีจูงใจผูบริโภคไดเปน

อยางดี ยิ่งกวานั้นอินเทอรเน็ตยังชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูซ้ือทําใหการซ้ืองายข้ึน เนื่องจากผู
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ซ้ือสามารถคนหาขอมูล ประเมินทางเลือก และตัดสินใจซ้ือในชวงเวลาอันส้ัน ซ่ึงการซ้ือสินคาใน

ลักษณะนี้ผูบริโภคจะทราบคาใชจายในการขนสงและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกี่ยวของ ทําใหสามารถ

เปรียบเทียบราคากับการซ้ือท่ีรานได ส่ิงสําคัญคือ นักการตลาดจะตองสรางความเช่ือม่ันให

ผูบริโภครูสึกปลอดภัยและม่ันใจในการซ้ือสินคา 

6.5 การปอนกลับภายหลังการซ้ือ ( Post purchase feedback) เว็บไซดกลายเปน

เคร่ืองมือท่ีสําคัญอยางมากในการกระตุนใหผูบริโภคเกิดการปอนกลับภายหลังการซ้ือ ผูบริโภค

สามารถใชอีเมล ( e-mail) สงปญหาและขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นตางๆท่ีเกี่ยวกับสินคาหรือ

บริการของบริษัทไดทันทีผานทางเว็บไซด นักการตลาดจึงตองใหความสนใจในการประเมินผล

ปอนกลับจากการใชผลิตภัณฑเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมีคุณภาพและตรงตามความ

ตองการของลูกคา 

 

กระบวนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ   

กกกกกกกกกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ  ประกอบดวย  5  ข้ันตอน  คือ                      

กกกกกกกก1. การยอมรับปัญหา (problem recognition) หมายถึง สภาวะท่ีผูบริโภครูและประจักษ

ชัดวา ความปรารถนาของเขากับความเปนจริงท่ีดํารงอยู ยังมีขอแตกตางกันท้ังระดับความเปนจริงท่ี

ดํารงอยูนั้นยังต่ํากวาระดับความปรารถนาเสียอีกดวย เชน ผูบริโภคท่ีเปนเจาของรถยนตคันหนึ่ง 

ยอมมีความปรารถนาจะใหเคร่ืองยนตทํางานทุกคร้ังท่ีทําการติดเคร่ืองในเวลาเชา เพื่อขับข่ีออกไป

ทํางาน แตถาปรากฏวาในหนึ่งสัปดาหตองทําการเข็นเพื่อใหเคร่ืองยนตทํางานถึงหาวัน ผูบริโภคคน

นั้นยอมรูประจักษชัดวา มีความแตกตางเกิดข้ึนระหวางระดับของความปรารถนากับระดับของ

ความเปนจริง นั่นคือการยอมรับปญหานั่นเองเม่ือผูบริโภคตัดสินใจหาทางแกไขปญหา ยอม

หมายความวาเขาจะตองดําเนินการตามข้ันตอนตอไป คือ การเสาะแสวงหาสารสนเทศเกี่ยวกับวิธี

แกปญหา  

กกกกกกกก2. การเสาะแสวงหาสารสนเทศ (Information search) สารสนเทศเกี่ยวกับวิธีแกปญหา

ท่ีผูบริโภคเสาะแสวงหาก็คือสวนประสมการตลาดท่ีนักการตลาดจํานวนมากมายจากหลายบริษัท

พัฒนาออกมาเสนอนั่นเอง  สวนประสมการตลาดเหลานี้ผูบริโภคจะไปแสวงหามาจากส่ีแหลง

ดวยกันคือ 

- แหลงบุคคล (Personal source) 

- แหลงการคา (Commercial source) 

- แหลงสาธารณะ (Public source) 

- แหลงประสบการณ (Experience source) 
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กกกกกกกก ผลจากการเสาะแสวงหาสารสนเทศ จะทําใหผูบริโภคไดรับสวนประสมการตลาดมา

จํานวนหนึ่ง สวนประสมการตลาดเหลานี้จะถูกวิเคราะหและพัฒนาข้ึนเปนทางเลือกสําหรับ

ผูบริโภคนั้น ๆ แลวจึงประเมินทางเลือกตอไป 

กกกกกกกก3. การประเมินทางเลอืก ( Alternatives evaluation) เม่ือถึงข้ันตอนนี้ ผูบริโภคจะ

กําหนดเกณฑตาง ๆ ข้ึนมา เพื่อวัดและเปรียบเทียบคุณคาของสวนประสมการตลาดท่ีจัดเก็บ

รวบรวมมานั้น เกณฑเหลานี้ไดแกรายละเอียดของสวนประสมการตลาดท่ีพึงประสงคหรือไมพึง

ประสงคนั่นเอง 

กกกกกกกก4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) ในข้ันตอนการประเมินผลทางเลือกท่ีแลวมา 

ผูบริโภคไดเรียงลําดับคะแนนของทางเลือกตาง ๆ ไวแลว ความตั้งใจซ้ือก็เกิดข้ึนแลว พอมาถึงการ

ตัดสินใจซ้ือ จะเปนการเลือกเอาทางใดทางเลือกหนึ่งจากหลาย ๆ ทางเลือกนั้น โดยท่ัวไปผูบริโภค

จะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑตราท่ีผานเกณฑมาดวยคะแนนดีท่ีสุด 

กกกกกกกก5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase behavior) หลังจากการท่ีไดซ้ือผลิตภัณฑมา 

และไดบริโภคแลว ผูบริโภคจะเรียนรูวาผลิตภัณฑนั้นสามารถแกปญหาไดจริงหรือไม สรางความ

พอใจใหมากนอยเพียงใดเม่ือลูกคาไดรับความพอใจหรือพอใจมากจากการไดบริโภคผลิตภัณฑ 

ลูกคามักจะ 

- ซ้ือผลิตภัณฑจากบริษัทมากข้ึน มีความภักดียาวนาน 

- ซ้ือผลิตภัณฑซํ้าอีกเม่ือบริษัทออกผลิตภัณฑใหมหรือปรับปรุงผลิตภัณฑใหม 

- กลาวถึงผลิตภัณฑและบริษัทไปในทางบวก 

- สนใจขอเสนอของคูแขงนอยลง มีความไวตอการเปล่ียนแปลงราคา 

- เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหบริษัททราบ 

- เปนลูกคาประจําของบริษัท 

ในกรณีผูบริโภคไดรับความไมพอใจจากการไดบริโภคผลิตภัณฑ   ผูบริโภคอาจเก็บงําความรูสึกไม

พอใจนั้นเอาไวเงียบๆก็ได หรืออาจมีปฏิกิริยาตอบโตก็ได เปาหมายของการตอบโตอาจเปนตัว

ผลิตภัณฑหรือผูขายก็ได  (ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2551) 

กกกกกกกก6. การตอบสนองของผู้ซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคหรือ

ผู้ซ้ือ ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ คือ 

6.1 การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice) 

6.2 การเลือกตราสินคา (Brand Choice) 

6.3 การเลือกผูขาย (Dealer Choice) 

6.4 การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) 
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6.5 การเลือกปริมาณในการซ้ือ (Purchase Amount) (ศิริวรรณ เสรีรัตน 2534: 45)                                                                

 

3. แนวคดิและทฤษฎใีนการวเิคราะห์ข้อมูล  

กกกกกกกกการจําแนกกลุ่มตัวประกอบด้วยเทคนิค Factor Analysis 

กกกกกกกกFactor Analysis หรือ การวิเคราะหปจจัย หรือบางคร้ังเรียกวาการวิเคราะหตัวประกอบ

เปนเทคนิคท่ีจับกลุมหรือรวมกลุมหรือรวมตัวแปร ท่ีมีความสัมพันธกันไวในกลุมหรือปจจัย

เดียวกันตัวแปรท่ีอยูในปจจัยเดียวกันจะมีความสัมพันธกันมาก โดยความสัมพันธนั้นอาจจะเปนไป

ในทิศทางบวก (ไปในทิศทางเดียวกัน) หรือทิศทางลบ (ไปในทางตรงกันขาม) ก็ได  สวนตัวแปรท่ี

คนละปจจัยจะไมมีความสัมพันธกันหรือมีความสัมพันธกันนอย หรือในอีกความหมายของการ

วิเคราะหองคประกอบ หรือเรียกวา การวิเคราะหตัวประกอบ  เปนเทคนิคทางสถิติท่ีใชวิเคราะหผล

การวัด  โดยใชเคร่ืองมือหรือเทคนิคหลายชุดหรือหลายดาน  อาจใชแบบทดสอบ แบบวัด แบบ

สํารวจ ฯลฯ  อาจใชชุดเดียวแตมีการวัดแยกเปนหลายดานหรือหลายชุดก็ได  ผลการวิเคราะหจะ

ชวยใหทราบวาเคร่ืองมือหรือเทคนิคเหลานั้นวัดแตละองคประกอบมากนอยเพียงใด   

กกกกกกกก1. วตัถุประสงค์ของเทคนิค Factor Analysis 

  1.1 เพื่อศึกษาวาตัวประกอบรวมท่ีจะสามารถอธิบายความสัมพันธรวมกัน

ระหวางตัวแปรตางๆ โดยท่ีจํานวนตัวประกอบรวมท่ีหาไดมีจํานวนนอยกวา จํานวนตัวแปรนั้นมีตัว

ประกอบรวมอะไรบาง   

1.2 เพื่อตองการทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับโครงสรางของตัวประกอบวาตัว

ประกอบแตละตัวประกอบดวยอะไรบางและตัวแปรแตละตัวควรมีน้ําหนักหรืออัตราความสัมพันธ

กับตัวประกอบมานอยเพียงใด ตรงกับท่ีคาดคะเนไวหรือไม 

กกกกกกกก2. ประโยชน์ของเทคนิค Factor Analysis 

 2.1 ลดจํานวนตัวแปร โดยการรวมตัวแปรหลายๆ ตัวใหอยูปจจัยเดียวกัน ปจจัยท่ี

ไดถือเปนตัวแปรใหมท่ีสามารถหาคาขอมูลของปจจัยท่ีสรางข้ึนได เรียกวา Factor score แลว จึง

สามารถนําปจจัยท่ีไดถือเปนตัวแปรสําหรับการวิเคราะหทางสถิติตอไป 

2.2ใชในการแกปญหาอันเนื่องมาจากการท่ีตัวแปรอิสระของเทคนิคการวิเคราะห

สมการความถดถอยมีความสัมพันธกัน (Multicollinearity) ซ่ึงวิธีการอยางหนึ่งในการแกปญหานี้

คือ การรวมตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธไวดวยกัน โดยการสรางเปนตัวแปรใหมหรือเรียกวา

ปจจัย โดยใชเทคนิค Factor Analysis แลวนําปจจัยดังกลาวไปเปนตัวแปรอิสระในการวิเคราะห

ความถดถอยตอไป 
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2.3 ทําใหเห็นโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรท่ีศึกษา เนื่องจากเทคนิค Factor 

Analysis จะหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation) ของตัวแปรทีละคูแลวรวมตัวแปรท่ี

สัมพันธกันมากไวในปจจัยเดียวกันจึงสามารถวิเคราะหโครงสรางท่ีแสดงความสัมพันธของตัวแปร

ตางๆ ท่ีอยูในปจจัยเดียวกันได ทําใหสามารถอธิบายความหมายของแตละปจจัยได 

กกกกกกกก3. ขั้นตอนการวเิคราะห์ของเทคนิค Factor analysis 

 3.1 การสรางเมตริกซความสัมพันธระหวางคูของตัวแปรทุกตัว (Correlation 

matrix) เปนข้ันตอนแรกของการวิเคราะหปจจัยท่ีจะดําเนินการหาความสัมพันธในรูปแบบเสนตรง

โดยวิธีของ Pearson correlation ระหวางตัวแปรทุกคูท่ีตองการนํามาจัดกลุมซ่ึงจะอยูในรูปของ 

Correlation matrix การหาความสัมพันธจะมีประโยชนในการนําตัวแปรไปใชจัดกลุมดวยวิธีของ

การวิเคราะหตัวประกอบ โดยมีการพิจารณาดังนี ้

 3.1.1 ถาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของตัวแปรคูใดมีคาใกล + 1 หรือ -1 

แสดงวาตัวแปรคูนั้นมีความสัมพันธกันมาก ควรอยูใน Factor เดียวกัน 

 3.1.2   ถาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของตัวแปรคูใดมีคาใกลศูนยแสดงวา 

ตัวแปรคูนั้นไมมีความสัมพันธกันหรือสัมพันธกันนอยมาก ควรอยูคนละ Factor 

 3.1.3 ถามีตัวแปรท่ีไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืน หรือมีความสัมพันธกับ

ตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีเหลือนอยมาก ควรอยูคนละ Factor 

 3.1.4   ถามีตัวแปรท่ีไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืนหรือมีความสัมพันธ

กับตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีเหลือนอยมาก ควรตัดตัวแปรนั้นออกจากการวิเคราะห 

 3.2 การสกัดปจจัย (Factor extraction) วัตถุประสงค  คือ การหาจํานวน Factor ท่ี

สามารถใชตัวแปรท้ังหมดทุกตัวได วิธีการสกัดปจจัยแบงออกเปน 2 วิธีใหญๆ คือ 

 3.2.1  วิธีองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) วิธีนี้

อาศัยหลักความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรท่ีใชเปนขอมูลเปนองคประกอบหลัก ตัวแปรคือ  

การผสมเชิงเสนตรง (Linear combination)  ของตัวแปรท่ีอธิบายการผันแปรของขอมูลไดมากท่ีสุด  

จากนั้นหาการผสมท่ีสองท่ีสามารถอธิบายการผันแปรไดมากท่ีสุดเปนอันดับท่ีสอง  โดยท่ีไม

สัมพันธกับการผสมแรก ทําเชนนี้เร่ือยไปจนไดองคประกอบหลัก (ปจจัย)  ท่ีสามารถอธิบายการผัน

แปรของทุกตัวแปรไดครบถวน  ซ่ึงองคประกอบหลักจะอธิบายการผันแปรไดนอยลงตามลําดับ

และทุกองคกร 

 3.2.2 วิธีองคประกอบรวม (Common Factor Analysis: CFA) วิธีนี้สามารถ

แยงไดเปน 5 วิธี ดังนี ้
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 -  วิธีกําลังสองนอยท่ีสุดไมปรับน้ําหนัก (Unweighted least square) 

เปนวิธีการสกัดปจจัย โดยจะกําหนดจํานวนไวตายตัวและพยายามหาเมตริกซแบบแผนของปจจัย 

(Factor pattern matrix) ท่ีทําใหผลรวมของความแตกตางกําลังสองระหวางเมตริกซท่ีคํานวนไดหรือ

เมตริกซความสัมพันธท่ีสรางข้ึนใหมและเมตริกซความสัมพันธเดิมระหวางตัวแปรท่ีมีคานอยท่ีสุด 

 -  วิธีกําลังสองนอยท่ีสุดท่ัวไป (Generalized Least Square : USL)  

เปนวิธีการท่ีใชหลักเกณฑอยางเดียวกันกับวิธีอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากวิธีองคประกอบหลัก เพียงแตมี

การถวงน้ําหนักความสัมพันธระหวางตัวแปรในเชิงปฏิภาคกลับกับความเดนเฉพาะ (Uniqueness) 

ของตัวแปรนั้น  โดยใหคาความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีมีความเดนเฉพาะมาก มีน้ําหนักนอยกวา

คาความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีมีความเดนเฉพาะต่ํา  ซ่ึงความเดนเฉพาะของตัวแปร คือ อัตรา

ความไมสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัว สามารถวัดไดจากคาสัมประสิทธ์ิ ความสัมพันธเชิงสวน 

(Partial correlation coefficient) 

 -  วิธีความเปนไปไดสูงสุด (Maximum Likelihood Method : ML)  

เปนวิธีการท่ีใชหาคาโดยการประมาณท่ีสามารถจะใชหาคาโดยการประมาณท่ีสามารถจะใช

เมตริกซความสัมพันธท่ีคํานวณไดใกลกับเมตริกซท่ีไดจากการสังเกตโดยสมมติวาขอมูลนั้นเปน

ขอมูลตัวอยางท่ีมีการกระจายปกติหลายตัวแปร และโดยการปรับน้ําหนักคาความสัมพันธในเชิง

ปฏิภาคกลับกับความเดนเฉพาะของตัวแปรซ่ึงจะทําการคํานวณซํ้าหลายๆ คร้ัง จนกวาจะได

เมตริกซท่ีใกลกับเมตริกซท่ีไดจากการสังเกต 

 -  วิธีอัลฟา (Alpha Method) เปนการใชหลักการเดียวกับวิธีการแยก

ปจจัยแบบอ่ืนๆ คือ มีการตั้งขอสมมติฐานไววาตัวแปรแตละตัวมีสวนประกอบ 2 สวน คือปจจัย

รวมและปจจัยเฉพาะ วัตถุประสงคของวิธีการแยกปจจัยโดยอาศัยคาอัลฟาคือหาปจจัยท่ีเปนตัวแทน

ของคุณสมบัติของประชากร หรือมีอัตราการใชไดท่ัวไปสูงสุด (Maximum generalizability)  

 -  วิธีเงา (Image Method) เปนวิธีการแยกปจจัยอีกวิธีหนึ่งซ่ึงสมมติวา 

ตัวแปรแต-ละตัวแบงออกไดเปน 2 สวน คือ สวนท่ีเกิดจากปจจัยรวมและสวนท่ีเกิดจากปจจัย

เฉพาะสัดสวนท่ีแนนอนของท้ังสองสวนนี้ไดจากการประมาณ โดยอาศัยเมตริกซความสัมพันธ

ระหวางตัวแปร 

 3.3 การหมุนแกนปจจัย  (Factor Rotation) เปนข้ันตอนท่ีจะดําเนินการแยกตัวแปร

ใหเห็นเดนชัดวาตัวแปรหนึ่งๆ ควรจะจัดอยูในกลุมหรือในปจจัยใด เนื่องจากในการสกัดปจจัยจะ

ไดปจจัยหรือปจจัยหลายปจจัย ซ่ึงแตละปจจัยจะเกิดการรวมของตัวแปรแบบเชิงเสนตรงแตปญหา

ท่ีเกิดข้ึน คือ ตัวแปรหนึ่งๆ อาจจะเปนสมาชิกในหลายปจจัยซ่ึงยากตอการใหความหมายของปจจัย
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และการกําหนดช่ือปจจัยหรืออาจไดความหมายของแตละปจจัยไมชัดเจน การหมุนแกนจะเปน

วิธีการท่ีจะทําใหสมาชิกของแตละตัวแปรในปจจัยหนึ่งๆ ชัดเจนข้ึน   

 3.4   การใหความหมายแกปจจัย (Factor meaning)   เปนข้ันตอนท่ีตองกําหนดช่ือ

หรือใหความหมายแกปจจัยหรือตัวแปรท่ีไดโดยพิจารณาวาในปจจัยนั้นๆ ประกอบดวยตัวแปร

อะไรบางท่ีเปนสมาชิกอยู แตเนื่องจากในปจจัยหนึ่งๆ ประกอบไปดวยตัวแปรทุกตัวท่ีเปนสมาชิก 

โดยมีน้ําหนักของการเปนสมาชิกแตกตางกัน ดังนั้นกอนจะใหความหมายแกปจจัยใดๆ ควรจะตอง

พิจารณาเลือกตัวแปรท่ีนาจะเปนสมาชิกของปจจัยนั้นๆ มากท่ีสุด หลังจากนั้นจึงใหความหมายแก

ปจจัยแตละปจจัย ซ่ึงมีข้ันตอนในการพิจารณา 3 ข้ันตอน คือ 

 3.4.1  จัดตัวแปรเขาเปนสมาชิกปจจัยเดียว  เปนข้ันตอนท่ีจะดําเนินการ

แยกตัวแปรใหเห็นชัดวาตัวแปรหนึ่งๆ ควรจะจัดอยูในกลุมหรือในปจจัยใด  โดยนําคาน้ําหนัก

ปจจัยหรือสัมประสิทธ์ิของแตละปจจัย (Factor loading)  ท่ีไดลาสุดจากการหมุนแกนแลวและเลือก

เฉพาะ Factor ท่ีมีคา Eigen values  หรือคา Percent of variance สูงตามข้ันตอนตอนการคัดเลือก

ปจจัยแลว  จึงพิจารณาคาน้ําหนักปจจัยหรือสัมประสิทธ์ิของแตละปจจัยของปจจัยท้ังหมดท่ีเลือกมา

วา  น้ําหนักปจจัยหรือสัมประสิทธ์ิของแตละปจจัยของปจจัยท้ังหมดท่ีเลือกมาวาน้ําหนักปจจัยหรือ

คาสัมประสิทธ์ิของแตละปจจัยนั้นมีความสัมพันธกับตัวแปรนั้นมากท่ีสุด  แสดงวาตัวแปรนั้นๆ 

ควรเปนสมาชิกของปจจัยนั้นมากกวาท่ีจะเปนสมาชิกของปจจัยอ่ืน 

 3.4.2 เลือกตัวแปรท่ีมีผลสูงตอปจจัย จากข้ันตอนท่ีผานมาถึงแมจะไดตัว

แปรท่ีเปนสมาชิกในปจจัยเดียว แตตัวแปรบางตัวท่ีเขามาเปนสมาชิกในปจจัยอาจจะมีน้ําหนักการ

เขารวมตัว หรือมีผลตอการอธิบายปจจัยนั้นๆ ไดต่ํา ซ่ึงอาจจะกลาวไดวา ถึงแมจะไมมีตัวแปร

ดังกลาวก็สามารถใหความหมายของปจจัยไดเพียงพอแลว การพิจารณาจะพิจารณาจากคาน้ําหนัก 

หรือสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรจากตัวแบบการรวมตัวแบบเสนตรง โดยจะเลือกตัวแปรท่ี

มีคาสัมประสิทธ์ิสูงซ่ึงอาจจะใชวิธีทดสอบความสัมพันธทางสถิติ 

 3.4.3 การใหความหมายแกปจจัย เปนข้ันตอนท่ีจะตองใหความหมายหรือ

กําหนดช่ือแกแตละปจจัยซ่ึงในข้ันตอนนี้จะตองอาศัยประสบการณในการกําหนด หรือใชช่ือท่ีส่ือ

ความหมายแกแตละปจจัยจะทําใหไดโดยพิจารณาลักษณะของตัวแปรท่ีอยูในปจจัยนั้น  ๆ

 

กกกกกกกกการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis) 

กกกกกกกกในการวิเคราะหพหุคูณ จะใชกับตัวแปรอิสระ 2 ตัวข้ึนไป และตัวแปรตาม 1 ตัว  โดยท่ี

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามจะอยูในสเกลของตัววัดแบบชวง (Interval Scale) และแบบอัตราสวน 

(Ratio Scale) แตในการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis) ตัวแปรจะ
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อยูในสเกลการวัดแบบ (Nominal) และสเกลการวัดแบบเรียงอันดับ (Ordinal Scale) และตัวแปร

ตามจะมี 2 คา เปนอยางนอยเชน กลุมชาย และกลุมหญิง และตัวแปรอิสระก็จะมีมากกวา 1 ตัว ดัง

ภาพตอไปนี ้

 

  

  

 

 

                                               

 
 

 

 

รูปที ่5 แสดงความสัมพันธโลจิสติกสเม่ือตัวแปรตามมี 2 คา 

 

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

บริษัท พิมพดี จํากัด, 2551), 189 

  

กกกกกกกก1. วตัถุประสงค์ของการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์  

  1.1 เพื่อพยากรณความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณท่ีสนใจ (ตัวแปรตาม) จาก

ชุดตัวแปรอิสระ 

  1.2   เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัว 

กกกกกกกก2.  เงื่อนไขทีใ่ช้วเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 

  2.1   ตัวแปรอิสระ (x) จะเปนขอมูลในระดับการวัดแบบกลุม (Nominal Scale) ท่ี

เปนตัวแปรแบบทวิ มี 2 คา (Dichotomous) คือ 0 กับ 1 หรือเปนตัวแปรท่ีอยูในสเกลแบบชวง 

(Interval Scale) หรืออยูในสเกลแบบอัตราสวน (Ratio Scale) ก็สามารถนํามาวิเคราะหได 

  2.2 ตัวแปรอิสระแตละตัวตองไมมีความสัมพันธตอกัน หรือไมเกิดปญหา 

Multicollinearity 

  2.3   ตัวแปรตามจะเปนตัวแปรเชิงกลุมอยางนอย 2 กลุม 

  2.4   ตองใชขนาดตัวอยาง n มากกวาหรือเทากับ 30p เม่ือ p คือ ตัวแปรอิสระ 

เมื่อ   ตัวแปร  y คือ 

         y1 = 1  เพศหญิง 

         y2 = 0  เพศชาย 

X1 

X2 

 
y2 

 

y1 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม  (อยูในระดับกลุม) 
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กกกกกกกก3.  แนวคดิของการใช้การวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 

กกกกกกกกโดยท่ัวไปแลวเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression 

Analysis) มีขอตกลงเบ้ืองตนก็คือ การแจกแจงความคลาดเคล่ือนตองเปนโคงปกติ แตในการใชการ

วิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสโดยเฉพาะแบบ Binary Logistic  ท่ีคาตัวแปรตาม (y) มีเพียง 2 คา 

คือ 0 กับ 1 จึงเปนไปไมไดท่ีคาความคลาดเคล่ือนจะมีการแจกแจงแบบปกติ ดังนั้นการเลือกใชการ

วิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสแทน  อีกประการก็คือ คาพยากรณท่ีไดจากการวิเคราะหการถดถอย

เชิงพหุ ไมสามารถแปลความหมายเปนความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณได  ซ่ึงคาพยากรณ

โดยเฉพาะแบบ Binary Logistic จะมีเพียง 2 คา คือ 0 กับ 1 หรือ เกิดกับไมเกิด หรือชอบหรือไม

ชอบ แตการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสสามารถทําได  การวิเคราะหจําแนกกลุม (Discriminant 

Analysis) ใชพยากรณการเปนสมาชิกของกลุมไดโดยตรง และมีขอตกลงเบ้ืองตนก็คือ เมตริกซ

ความแปรปรวน และความแปรปรวนรวม (Variance Covariance Matrix) ตองเทากันทุกกลุมทุก

ตัวอยาง แตในการวิเคราะหโลจิสติกสไมจําเปนตองมีขอตกลงเหลานี ้

กกกกกกกก4.  ประเภทของการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ 

กกกกกกกกการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส จะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

  4.1 Binary Logistic Regression ตัวแปรตามจะแบงออกเปนคาท่ีมี 2 คา คือ 0 กับ 1 

(Dichotomous Variable) เชน 

 

 

                              

                                                                          

                                                                                            

 

                                                                                           

                                                                                            

 

 

รูปที ่6 แสดงแบบจําลอง Binary Regression Logistic 

 

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

จํากัด, 2551), 190 

              ตัวแปรอิสระ (x)                                                      ตัวแปรตาม (y) 

1. อาย ุ

2. รายได 

3. ระดับ 

4. การศึกษา 

5. อาชีพ 

 

ลูกคาซ้ือสินคา (y1 = 0) 
 
 
ลูกคาท่ีไมซ้ือสินคา (y2 = 1) 
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4.2 Multinominal Logistic Regression ตัวแปรตาม (y) จะถูกแบงออกเปนกลุม 

มากกวา 2 กลุม เชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่7 แสดงแบบจําลอง Multinominal Logistic Regression 

 

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

จํากัด, 2551), 191 

 

กกกกกกกก5. สมการการวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ 

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

ความสัมพันธระหวาง x กับ y จะไมอยูในรูปเชิงเสน แตจะอยูในรูปสมการตอไปนี้ 

 

   e  1

  e
(event) Prob

xß  ß

x ß ß

10

10

+

+

+
=

 

หรือ    

  e  1

 e
(event) Prob

z

z

+
=

 

หรือ  

  e  1

 1
(event) Prob

z-+
=

 

กกกกกกกกในกรณีตัวแปรอิสระหลายตัว สมการจะเปนดังนี ้

 

                ตัวแปรอิสระ (x)                                               ตัวแปรตาม (y) 

1. อาย ุ 

2. รายได 

3. ระดับ 

4. การศึกษา 

5. อาชีพ 

y1 : นอยที่สุด (0) 

y2 : นอย (1) 

y3 : ปานกลาง (2) 

y4 : มาก (3) 

y5 : มากที่สุด (4) 
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  e 1

    e
(event) Prob

  xß xß  ß 

xß xß  ß

nn110

nn110

+…++

+…++

+
=

 

  
 
 

กกกกกกกกเม่ือ  ß0 และ ß1 คือ  คาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรตางๆ  

          x คือ   ตัวแปรอิสระ  

          e คือ   เปนคาล็อกท่ีมีคาประมาณคงท่ี  2.718 (ยุทธ  ไกยวรรณ 2551 : 

189-198) 

 

4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กกกกกกกก จรินทร  เทศวานิช (2535) ไดทําการศึกษาพบวา ตลาดเงินนอกระบบเกิดจากความ

ตองการของสังคมท่ีตองการกูยืมเงินมากเกินกวาท่ีสถาบันการเงินจะอํานวยใหกูยืมไดและผูกูยืม

ขาดคุณสมบัติ ประกอบกับสถาบันการเงินมีจํานวนจํากัดและไมกระจายไปสูทองถ่ินตางๆ อยาง

กวางขวาง ประชาชนในชนบทจึงตองกูยืมเงินจากตลาดการเงินนอกระบบ นอกจากนั้นประชาชน

บางกลุมก็ขาดหลักทรัพยท่ีจะไปคํ้าประกันการกูยืม จึงตองตัดสินใจเขารวมในธุรกิจเงินแชรท่ีอาศัย

ความไวเนื้อเช่ือใจกันทําใหเกิดความสมานสามัคคี และเปนการพึ่งพาอาศัยกันทางออม ประกอบ

กับการท่ีรัฐบาลมีนโยบายจํากัดในการจัดตั้งสถาบันการเงินใหม และสถาบันการเงินในระบบท่ีมี

อยูก็มีระเบียบขอปฏิบัติในการกูยืมท่ียุงยาก ทําใหตองหันไปพึ่งพาตลาดการเงินนอกระบบกันมาก 

เพราะตลาดการเงินนอกระบบไมมีระเบียบ และกฎเกณฑท่ียุงยาก การกูก็ทําไดรวดเร็วทันเวลา แตก็

ทําใหเกิดความเส่ียงของการดําเนินธุรกิจการเงินสูงมาก ดังนั้นตลาดการเงินจึงตองคิดอัตราดอกเบ้ีย

สูงเพื่อชดเชยความเส่ียง โดยเฉพาะในทองถ่ินท่ีใดท่ีตลาดการเงินนอกระบบเปนตลาดผูกขาดก็จะ

เรียกอัตราดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูงยิ่งข้ึน อยางไรก็ตามตลาดเงินนอกระบบก็ยังมีแพรหลายท้ังในเมือง

และชนบทลักษณะตลาดการเงินนอกระบบก็มีลักษณะท่ีสังเกตไดงายคือ ผูกูยืมและผูใหกูยืมสวน

ใหญเปนบุคคลธรรมดา ขาดหลักเกณฑหรือระเบียบในการปฏิบัติการกูยืมไมมีหลักฐานท่ีแนนอน

ไมมีการบันทึกรายการสินเช่ือท่ีแนนอน มีความเส่ียงและผลตอบแทนสูง 

กกกกกกกก การดําเนินธุรกิจในตลาดการเงินนอกระบบของไทยมีหลายรูปแบบ เชน การกูยืมเงิน

กันโดยตรง ไดแก การท่ีผูมีเงินออมใหเงินกูยืมแกผูตองการกูยืม การกูยืมกันโดยตรงมีสองลักษณะ

คือ การกูยืมเงินกันระหวางญาติพี่นอง เพื่อนฝูง การกูยืมดังกลาวมักจะไมมีการคิดดอกเบ้ีย หรือ

ผลประโยชนตอบแทน เพียงแตมุงหวังการใหความชวยเหลือกัน กับการกูยืมท่ีมีลักษณะเปนธุรกิจ

เงินกู ระหวางนายทุนกับผูตองการกูยืม การกูยืมลักษณะนี้มักจะคิดดอกเบ้ียและผลประโยชนตอบ

แทนในอัตราสูง และมีหลักทรัพยตางๆ เชน ทองคํา โฉนดท่ีดิน มาคํ้าประกันไว การเลนแชร ซ่ึง
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นิยมกันในหมูพอคา เพื่อหาเงินทุนไปประกอบและขยายธุรกิจของตนเอง หรือบางคร้ังก็มีการเลน

แชรกับบริษัทเงินแชร นอกจากนั้นยังนิยมเลนแชรกันในเพื่อนรวมงาน ญาติมิตร โดยมุงหวังท่ีจะ

ไดเงินไปใชเพื่อการบริโภคเปนสวนใหญ ธุรกิจทรัสตเถ่ือน เปนธุรกิจท่ีกูยืมและใหกูยืมกับ

ประชาชนซ่ึงธุรกิจดังกลาวไมไดรับอนุญาตจากทางราชการ ธุรกิจประเภทนี้มักจูงใจโดยให

ดอกเบ้ียแกผูฝากเงินในอัตราสูงแตก็คิดดอกเบ้ียจากผูกูในอัตราสูงเชนกัน ธุรกิจดังกลาวถา

ดําเนินการผิดพลาดก็จะทําใหลมงาย สินเช่ือการคาเปนการซ้ือขายสินคาโดยผูขายใหเครดิตแกผูซ้ือ

ดวยการผอนชําระในระยะเวลาตางๆ การใหสินเช่ือการคาเปนท่ีนิยมมากในการซ้ือขายสินคาท่ีมี

ราคาคอนขางสูง ซ่ึงผูบริโภคไมมีเงินซ้ือไดโดยเงินสด ธุรกิจในรูปอ่ืนๆ เชน การซ้ือขายลดเช็ค 

ธุรกิจการจัดคิวเงิน เปนตน 

กกกกกกกกการท่ีตลาดเงินนอกระบบในประเทศไทยยังมีขนาดใหญ และแพรหลายท้ังในเมืองและ

ชนบท สืบเนื่องมาจากขอจํากัดของสถาบันการเงินในระบบซ่ึงยังมีนอยและไมแพรหลายการกูยืม

ในตลาดเงินนอกระบบทําไดงาย ไมมีระเบียบ และพิธีการยุงยาก การเลนแชรและการใหกูยืมไดรับ

ผลตอบแทนสูง และยังกอใหเกิดความสนิทสนมกันในการดําเนินนโยบายทางการเงินได เชน 

นโยบายจํากัดสินเช่ือจะไดผลไมเต็มท่ีเม่ือมีตลาดเงินนอกระบบอยู เพราะตลาดเงินท้ังในระบบและ

นอกระบบมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน เม่ือสินเช่ือถูกจํากัดในตลาดเงินในระบบคนก็จะตองหัน

ไปหาสินเช่ือจากสถาบันการเงินนอกระบบแทน เพราะยังมีความตองการสินเช่ืออยู การดําเนิน

นโยบายจํากัดเครดิตของรัฐบาลจึงอาจไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว 

กกกกกกกก ตติยา เอ่ียมลออ (2539) ไดศึกษารูปแบบวิธีดําเนินธุรกิจเงินกูนอกระบบ และการใช

เงินกูนอกระบบของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ

และสังเกตจากกลุมตัวอยาง 2 กลุมคือ กลุมผูดําเนินธุรกิจเงินกูนอกระบบ และกลุมผูกู ระหวางป 

พ.ศ.2538-2539 วิเคราะหขอมูลโดยแจกแจงความถ่ีและรอยละ ผลการศึกษาพบวาธุรกิจกูเงินนอก

ระบบเปนแหลงการเงินท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และความตองการของสภาพแวดลอม ระเบียบ

กฎเกณฑ ตลอดจนขอตกลงตางๆ ข้ึนอยูกับความพอใจระหวางผูขอกูกับผูใหกู ธุรกิจเงินกูนอก

ระบบเปนตลาดการกูยืมเงินท้ังระยะส้ันและระยะยาว แตสวนใหญเปนระยะส้ัน การกูยืมเงินนอก

ระบบในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีบทบาทคอนขางสูงตอระบบเศรษฐกิจของจังหวัดรอยเอ็ดมา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยรวมมีการดําเนินธุรกิจเงินกูควบคูไปกับอาชีพอ่ืนๆ อาทิ เชน รานคา

ขาย รานทอง รานขายของเบ็ดเตล็ด โรงสีขาว พบวา รูปแบบและวิธีการดําเนินธุรกิจเงินกูนอก

ระบบในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ดท่ีประชาชนนิยมมากท่ีสุดมีอยู 2 รูปแบบคือ  เงินกูรายวันและ

เงินกูรายเดือน สวนสภาพการใชธุรกิจเงินกูนอกระบบพบวา ในการกูยืมเงินจากธุรกิจเงินกูนอก

ระบบจะเปนการกูเพื่อนําเงินไปใชในการบริโภคประจําวัน ซ้ือเคร่ืองอํานวยความสะดวก ชําระหนี้ 
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การใหการศึกษาบุตร-ธิดาและหมุนเวียนในอาชีพ แตถาเปนการกูมาเพื่อท่ีอยูอาศัย รักษาพยาบาลจะ

กูจากสถาบันการเงินและไดพบสาเหตุท่ีทําใหผูกูตองพึ่งเงินกูนอกระบบมากท่ีสุด คือ ความสะดวก

รวดเร็ว ทันตอเหตุการณใชประโยชน ไมตองมีหลักทรัพยในการคํ้าประกันการกู และวิธีการกูไม

ยุงยาก 

กกกกกกกกพรทิพย เธียรธีรวิทย (2544) ไดกลาวไววา ตลาดเงินนอกระบบในประเทศไทยท่ีเปนท่ี

รูจักของคนท่ัวไปในชวงป พ.ศ.2520-2527 คือ แชรน้ํามันของนางชมอย ทิพยโส ซ่ึงในชวงเวลานั้น

นางชมอยเปนพนักงานการปโตรเลียมแหงประเทศไทยไดระดมเงินทุนจากประชาชนในรูปวงแชร

และอางวานําเงินท่ีระดมไดไปทําธุรกิจการน้ํามันโดยจายผลตอบแทนใหแกประชาชนสูงถึงรอยละ 

6.5 ตอเดือน ทําใหประชาชนจํานวนมากหันมาลงทุนในแชรดังกลาวบางคนถึงกับไปกูยืมมาลงทุน

หรือขายท่ีดิน ทรัพยสินตางๆ มาลงทุน ตอมาทางราชาการเห็นวาธุรกิจแชรนางชมอยเขาขาย

หลอกลวงประชาชน เพราะเอาเงินจากประชาชนกลุมหนึ่งไปจายเปนผลตอบแทนใหกับประชาชน

อีกกลุมหนึ่ง ดังนั้นทางการจึงมีการออกพระราชกําหนดการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน 

พ.ศ.2527 และไดทําการจับกุมนายชมอยในเวลาตอมา 

กกกกกกกก ตลาดเงินนอกระบบอีกประเภทหนึ่ง คือ ธุรกิจคาเงินตราตางประเทศ ( Foreign 

Exchange : FOREX) ธุรกิจเงินตราตางประเทศเถ่ือนเกิดข้ึนในไทยป พ.ศ.2520 ธุรกิจคาเงินเถ่ือนนี้

มักตั้งอยูในยานธุรกิจท่ีสําคัญในกรุงเทพฯ เชน ถนนสีลม สาธร สุรวงศ อโศก รัชดาภิเษก และถนน

วิทยุ นอกจากนั้นยังขยายไปยังจังหวัดใหญ ไดแก เชียงใหม ขอนแกน สงขลา และนครศรีธรรมราช 

โดยบริษัทคาเงินเถ่ือนเหลานี้มักจะชักชวนใหนักศึกษาเพิ่งจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ จนถึงปริญญาตรีเขามาทํางานกับบริษัท แลวใหนักศึกษาเหลานี้เปนผูหาลูกคาท่ีเปนญาติพี่

นองกับตนเองใหกับบริษัท โดยลูกคาตองเปดบัญชีผานบริษัทจํานวนหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีการใช

โทรศัพท หรือจดหมายชักชวนใหประชาชนมาสมัครเปนสมาชิก บริษัทคาเงินเถ่ือนเหลานี้จะได

คาธรรมเนียมจากลูกคาเปยรายไดและบริษัทมักจะเปนผูกําหนดอัตราแลกเปล่ียนเอง นอกจากนั้น

มักจะชักชวนใหลูกคาเห็นวาการลงทุนรูปแบบนี้ใชเงินทุนนอยแตใหผลตอบแทนสูง 

กกกกกกกก อาทร เจียมเดนงาม (2544) ไดศึกษาสภาพการใชบริการธุรกิจเงินกูนอกระบบของ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม พบวา ประการแรก พฤติกรรมการใชเงินกูนอกระบบไม

สามารถกําหนดหลักเกณฑไดแนนอน และการกูยืมเงินนั้นจะนํามาเปนทุนหมุนเวียนในอาชีพของ

ตนเอง เพื่อเสริมสภาพคลองการดําเนินงานนอกเหนือจากท่ีจัดสรรไวเพื่อใชจายประจําประการท่ี

สอง สภาพการใชเงินกูนอกระบบจะมีท้ังระยะส้ันและระยะปานกลาง ซ่ึงมีบทบาทคอนขางสูงตอ

ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม ประการท่ีสาม รูปแบบการใชเงินกูนอกระบบท่ีนิยมใชกันมี

อยู 2 รูปแบบ คือ เงินใหกูรายวัน และเงินใหกูรายเดือน ท้ังนี้เพราะสะดวกรวดเร็ว ไมมีความยุงยาก
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ในการขอกู ประการท่ีส่ี สาเหตุท่ีทําใหธุรกิจเงินกูนอกระบบขยายตัว คือ การกูยืมไมตองผาน

กระบวนการท่ียุงยาก ไมตองมีหลักทรัพยคํ้าประกัน สามารถนําไปใชกับธุรกิจเฉพาะอยาง มีความ

สะดวกรวดเร็วทันตอการใชประโยชน นอกจากนั้นการกูยืมเงินยังไมตองปฏิบัติตามกฎหมาย การ

ชําระหนี้มีความยืดหยุนมากกวา และสามารถรักษาความลับเกี่ยวกับฐานะการเงินระหวางกันไดเปน

อยางดี 

กกกกกกกก สวนขอดีของธุรกิจเงินกูนอกระบบ ก็คือ ประการแรก ดานการใหกูยืม สามารถทํา

หนาท่ีระดมเงินออกจากผูท่ีไมพอใจจะฝากเงินกับสถาบันการเงินในระบบ นํามาปลอยใหกูใหกับ

ธุรกิจตางๆ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีโอกาสกูเงินจากสถาบันการเงินคอนขางนอย ท้ังนี้ 

เนื่องจากขาดคุณสมบัติบางประการท่ีสถาบันการเงินในระบบกําหนดข้ึน ประการท่ีสอง ในกรณีท่ี

เกิดภาวะการเงินในระบบไมสามารถตอบสนองความเพียงพอของประชาชนได ธุรกิจเงินกูนอก

ระบบสามารถเขามาชวยแกไขปญหาความตองการใชเงินอยางเรงดวน แมวาการกูยืมเงินนั้นไมตอง

มีหลักทรัพยใดๆ คํ้าประกัน และการผอนชําระก็ทําเปนรายงวดไมลําบากสําหรับผูมีรายไดนอย 

กกกกกกกกดานผลเสียของธุรกิจเงินกูนอกระบบก็คือ ประการแรก นโยบายทางการเงินของรัฐบาล

ไมสามารถใชเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพ ตอภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไดอยางเต็มท่ี หาก

ตลาดเงินนอกระบบมีขนาดใหญ ท้ังนี้เพราะเงินออมในตลาดเงินนอกระบบเปนเงินออมระยะส้ัน 

ยอมสงผลกระทบใหขาดแคลนเงินทุนในระยะยาว ซ่ึงจะมีผลตอแผนงานระดมเงินออมของภาค

เศรษฐกิจโดยรวมได ตลอดจนอาจส่ันคลอนเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศได ประการท่ีสอง 

อาจกอใหเกิดธุรกิจการเงินในลักษณะฉอโกงประชาชนข้ึนได หากทางการไมควบคุมดูแลอยาง

ใกลชิด เนื่องจากธุรกิจเงินกูนอกระบบไดมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบไปอยางตอเนื่องเพื่อหลีกเล่ียง

กฎหมาย ดังนั้น ทางการเองจะตองปรับปรุงกฎหมายใหครอบคลุมพฤติกรรมใหทันกับเลหเหล่ียม

หลากหลายของอาชญากรทางเศรษฐกิจ มิฉะนั้นแลววิกฤตการณการเงินนอกระบบท่ีเคยเกิดข้ึน

มาแลวก็อาจหวนกลับมาเกิดข้ึนอีก ยอมสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางาการเงินของประเทศข้ึนได 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

กกกกกกกกการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบของประชาชนใน

เขตตําบลทาพี่เล้ียง  อําเภอเมืองสุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี  ซ่ึงเปนวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey 

Research) และเพื่อใหการวิจัยคร้ังนี้มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ผูวิจัยจึงได

กําหนดระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย ซ่ึงประกอบดวย ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชใน

การวิจัย การสรางและการพัฒนาเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล มี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กกกกกกกก ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ประชาชนใน เขตตําบลทาพี่เล้ียง  อําเภอ

เมืองสุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงประชาชนในตําบลทาพี่เล้ียง  มีจํานวนท้ังส้ิน  18,449 คน 

(ฐานขอมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2551) 

 

กกกกกกกกกลุมตัวอยาง 

กกกกกกกก กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก ประชาชนใน เขตตําบลทาพี่เล้ียง  อําเภอเมือง

สุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 372 คน ซ่ึงไดมาจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดย

ใชสูตรของยามาเน (Yamane, อางถึงใน สิน พันธุพินิจ 2549 : 133) ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 

ยอมใหเกิดความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 ซ่ึงมีรายละเอียดของสูตรดังนี้ 

21 N(e)

N
n

+
=                      

                

เม่ือ n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

N แทน ขนาดของกลุม ประชากร 

e แทน คาความคาดเคล่ือนท่ียอมรับไดของกลุมตัวอยางมีคาเทากับ 0.05 
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กกกกกกกกแทนคาในสูตร        n  =  
2(0.05)449,811

18,449
+

 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก =  391.511 

              ≈  392   

 

กกกกกกกกจากการคํานวณขนาดตัวอยาง ไดตัวอยาง  392  คน 

กกกกกกกก จาก การคํานวณขนาดตัวอยางเพื่อปองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็ บ

แบบสอบถาม ผูวิจัยจึงปรับขนาดกลุมตัวอยางใหเปนจํานวนเต็มคือ  400 คน  

กกกกกกกกวิธีการสุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ บังเอิญ ( Accidental Sampling) 

เพื่อใหไดกลุมตัวอยางและขอมูลท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีผูวิจัยตองการ 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

กกกกกกกก เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมาจากการศึกษา

ทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ ตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวของ แบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวนดังนี้ 

กกกกกกกก สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคลของผูกรอกแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับช้ัน อายุ อาชีพ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว และพฤติกรรมการกู

เงินนอกระบบ เปนแบบสอบถามลักษณะตัวเลือกท่ีกําหนดให มีขอคําถามจํานวน 8 ขอ เปนแบบ

ตรวจรายการ (Check List)  

กกกกกกกกสวนท่ี 2 แบบสอบถามทดสอบความรูเกี่ยวกับการกูเงิน  มีขอคําถามจํานวน 10 ขอ โดย

แบงระดับลักษณะการตอบแบบสอบถามเปนมาตรวัดและใหคะแนนดังนี้ 

  ตอบใช  1 คะแนน 

  ตอบไมใช 0 คะแนน  

กกกกกกกกเกณฑในการประเมิน ผูวิจัยใชเกณฑประเมินแบงอัตราภาคช้ัน ดังนี้ 

 

อัตราภาคช้ัน 
 ี่ตองการจํานวนชั้นท

  ดคะแนนต่ําสุ-ดคะแนนสูงสุ
=  

    
3

0-10
=  

3.33=  
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กกกกกกกก ในการแปลความหมายคะแนนระดับความคิดเห็น โดยมีการกําหนดเกณฑการแบง

ระดับตามเกณฑความหมายคาคะแนนมีดังนี้ 

 

กกกกกกกกคะแนนเฉล่ีย     ระดับความรู  

กกกกกกกกคะแนนระหวาง  6.68 – 10.00  หมายถึง  มีระดับความรูมาก  

กกกกกกกกคะแนนระหวาง  3.34 – 6.67    หมายถึง  มีระดับความรูปานกลาง  

กกกกกกกกคะแนนระหวาง  0.00 – 3. 33    หมายถึง  มีระดับความรูนอย  

 

กกกกกกกกสวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการกูเงินนอกระบบของประชาชนใน

ตําบลทาพี่เล้ียง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) มี 5 ระดับคือ 

 

กกกกกกกกคะแนน     ระดับความคิดเห็น 

กกกกกกกก5  หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนี้มากท่ีสุด  

กกกกกกกก4  หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนี้มาก  

กกกกกกกก3  หมายถึง  ไมแนใจกับขอความนี้  

กกกกกกกก2  หมายถึง  ไมเห็นดวยกับขอความนี้นอย  

กกกกกกกก1  หมายถึง  ไมเห็นดวยกับขอความนี้นอยท่ีสุด 

 

กกกกกกกกเกณฑในการประเมิน ผูวิจัยใชเกณฑประเมินแบงอัตราภาคช้ัน ดังนี้ 

 

อัตราภาคช้ัน 
 ี่ตองการจํานวนชั้นท

  ดคะแนนต่ําสุ-ดคะแนนสูงสุ
=  

    
5

1-5
=  

    0.8=  

 

กกกกกกกก ในการแปลความหมายคะแนนระดับความคิดเห็น โดยมีการกําหนดเกณฑการแบง

ระดับตามเกณฑความหมายคาคะแนนมีดังนี้  
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กกกกกกกกคะแนนเฉล่ีย      ระดับความคิดเห็น  

กกกกกกกกคะแนนระหวาง 4.21-5.00 หมายถึง   อยูในระดับเห็นดวยกับขอความนี้มากท่ีสุด 

กกกกกกกกคะแนนระหวาง 3.41-4.20 หมายถึง   อยูในระดับเห็นดวยกับขอความนี้มาก  

กกกกกกกกคะแนนระหวาง 2.61-3.40 หมายถึง   อยูในระดับไมแนใจกับขอความนี้ 

กกกกกกกกคะแนนระหวาง 1.81-2.60 หมายถึง   อยูในระดับไมเห็นดวยกับขอความนี้ 

กกกกกกกกคะแนนระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง   อยูในระดับไมเห็นดวยกับขอความนี้ท่ีสุด  

กกกกกกกก สวนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการกูเงินนอกระบบ ไดแก การไดรับคําแนะนํา

เกี่ยวกับการกูเงินนอกระบบ จํานวนเงินท่ีขอกูยืมตอคร้ัง ความถ่ีในการกูยืมเงินนอกระบบ  เหตุผลท่ี

สําคัญท่ีสุดในการกู เงิน ประโยชนของเงินกูนอกระบบท่ีไดกูยืมมา  ลักษณะการจายดอกเบ้ียเงินกู

นอกระบบ การไดรับเงินกูนอกระบบ ส่ิงท่ีนํามาใชในการคํ้าประกันเงินกูนอกระบบ  ความสามารถ

การชําระหนี้เงินกูนอกระบบ  และผลท่ีไดรับจากการผิดเวลาชําระหนี้  เปนแบบสอบถามลักษณะ

ตัวเลือกท่ีกําหนดให มีขอคําถามจํานวน 10 ขอ เปนแบบตรวจรายการ (Check List)  

กกกกกกกกสวนท่ี 5 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะอ่ืนๆของผูตอบแบบสอบถาม 

 

การสร้างและการพฒันาเคร่ืองมือ 

กกกกกกกกในการสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนดังนี ้

กกกกกกกกข้ันท่ี 1 ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ และนําผลการศึกษามาสรางเปนแบบสอบถาม 

กกกกกกกกข้ันท่ี 2 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหอาจารยท่ีปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอง ความ

สมบูรณของเนื้อหา และความชัดเจนของภาษาท่ีใชในแบบสอบถามใหตรงกับเร่ืองท่ีตองการจะวัด 

จากนั้นนําแบบสอบถามมาปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนํา กอนนําไปทดสอบตามความเท่ียงตรง

ของแบบสอบถาม 

กกกกกกกกข้ันท่ี 3 นําแบบสอบถามท่ีไดพิจารณาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช กับกลุมตัวอยาง

ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมประชากรท่ีตองการเก็บขอมูล ซ่ึงผูวิจัยไดนําไปทดสอบกับพอคาและ

แมคาในตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 30 คน เพื่อดู

ความเหมาะสมของการใชภาษาและความสมบูรณของเนื้อหาท่ีใชสอบถาม เปนการหาความเช่ือม่ัน

และความบกพรองของแบบสอบถาม โดยการหาความเช่ือม่ันแบบสอบถามสวนท่ี 3 ซ่ึงเปนสวนท่ี

สอบถามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ใชสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach 

alpha coefficient, อางถึงใน สิน พันธุพินิจ 2549: 191-193) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.5 

for Windows   

กกกกกกกกโดยแบงความเช่ือม่ันตามลักษณะของแบบสอบถาม ออกเปน 2 สวน ดังนี ้
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กกกกกกกก1)  การหาความเช่ือม่ันแบบสอบถามทดสอบความรูเกี่ยวกับการกูเงิน ทดสอบหาความ

เช่ือม่ัน โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder - Richardson method, อางถึงใน สิน พันธุ

พินิจ 2549 :188-191) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.3088 แสดงวาแบบทดสอบชุดนี้มีความเช่ือถือได

ปานกลาง 

กกกกกกกก2)  การหาความเช่ือม่ันแบบสอบถามสวนท่ีเปน Rating Scale โดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟา

ของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient, อางถึงใน สิน พันธุพินิจ 2549 :191-193) โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.8832 

กกกกกกกกจากการหาคาความเชื่อม่ันขางตนของการทดสอบแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด แสดงให

เห็นวาแบบสอบถามท่ีใชเปนเคร่ืองมือมีความเช่ือม่ันสูงและแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง สามารถ

นําไปใชเก็บขอมูลได 

กกกกกกกกข้ันท่ี 4 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลองตรงตามวัตถุประสงค 

เนื้อหาและโครงสรางใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน และนําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริง 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกกผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดผานการพัฒนาและปรับปรุงจนมีคุณภาพ และไดดําเนินการ

รวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยทําการแจกแบบสอบถามโดยตรงกับกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชนใน

ตําบลทาพี่เล้ียง  อําเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 400 คน เพื่อขอความรวมมือ

กรอกแบบสอบถามดวยตนเอง โดยแจงถึงเหตุผลและความจําเปนท่ีตองทําการศึกษาในคร้ังนี้ให

กลุมตัวอยางไดทราบ เพื่อใหกลุมตัวอยางมีความเขาใจ เต็มใจท่ีจะใหความรวมมือ ทําใหขอมูลท่ีได

มีความนาเช่ือถือมากท่ีสุด  แลวนําขอมูลท่ีไดมาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของแบบสอบถาม 

บันทึกผลของขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลท้ังหมด แลวนําขอมูลมาทําการวิเคราะหดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) คํานวณหาคาสถิติท่ีใชทดสอบหา

ความสัมพันธของปจจัยตางๆ ซ่ึงประกอบดวยการวิเคราะหขอมูล 3 สวน ดังนี้ 

กกกกกกกก1. การวิเคราะหลักษณะท่ัวไปของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได  โดยการแจกแจงความถ่ี 

คาเฉล่ีย และคารอยละ 
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กกกกกกกก2. การวิเคราะหปจจัยปจจัยท่ีมีผลตอการกูเงินนอกระบบ โดยนําเสนอขอมูลในรูปของ

คาเฉล่ียและไดจัดลําดับความสําคัญ  โดยไดจัดแบงระดับความสําคัญของปจจัยเปน  5 ระดับ โดยใช

หลักในการวัดดังนี้ มีเกณฑในการแปลผลคาเฉล่ีย โดยใชมาตรวัดแบบ Likert’s Scale (บุญชม   ศรี

สะอาด 2535: 100) 

กกกกกกกก3. นําขอมูลท่ีเปนปจจัยในแบบสอบถามสวนท่ี 3 มาวิเคราะหโดยใชทฤษฎี การ

วิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพื่อจับกลุมหรือรวมกลุมหรือรวมตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันไว

ในกลุมหรือปจจัยเดียวกัน 
กกกกกกกก4.  นําขอมูลในท่ีเปนปจจัยในแบบสอบถามสวนท่ี 1 และสวนท่ี 3 ท่ีผานการรวมกลุม

สรางตัวแปรใหม แลวมาวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis) เพื่อ

พยากรณความนาจะเปนของสมการปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

กกกกกกกกจากผลการวิเคราะห การศึกษาถึง ปจจัยท่ีมีผลตอการกูเงินนอกระบบของประชาชนใน

เขตตําบลทาพี่เล้ียง  อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากกลุม

ตัวอยางจํานวน 400 ชุด และใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย โดยนําขอมูลมาวิเคราะหซ่ึง

อาศัยโปรแกรม SPSS ในการเสนอผลวิเคราะหขอมูล ผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน  4 สวน 

ดังตอไปนี ้

กกกกกกกกส่วนที ่1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใชความถ่ีและคารอยละ 
ตารางที ่1 แสดงจํานวนประชาชนท่ีเคยใชและไมเคยใชบริการเงินกูนอกระบบ 

การใช้บริการเงินกู้นอกระบบ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

เคย 248 62.0 

ไมเคย 152 38.0 

รวม 400 100 

 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 1  พบวาตัวอยางประชาชนท้ังหมด 400 ราย มีประชาชนท่ีเคยใชบริการ

เงินกูนอกระบบคิดเปนรอยละ 62.0 ของประชาชนท้ังหมด และมีประชาชนท่ีไมเคยใชบริการเงินกู

นอกระบบคิดเปนรอยละ 38.0  จะเห็นไดวาจากการสํารวจสวนใหญจะถามจากผูท่ีเคยใชบริการ

เงินกูนอกระบบ ซ่ึงจะทําใหไดขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริง 

 
ตารางที ่2 แสดงจํานวนประชาชนท่ีเคยใชและไมเคยใชบริการเงินกูนอกระบบ จําแนกตามเพศ 

เพศ 
เคยกู้ ไม่เคยกู้ 

จํานวน(ราย) ร้อยละ จํานวน(ราย) ร้อยละ 

ชาย 64  25.8 54  35.5 

หญิง 184  74.2 98  64.5 

รวม 248 100 152 100 
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จากตารางท่ี 2 พบวาจากจํานวนประชาชนท้ังหมด 400 ราย ประชาชนผูท่ีเคยใชบริการ

เงินกูนอกระบบ สวนใหญเปนเพศหญิง กลาวคือจากกลุมตัวอยางจํานวน 248 ราย เปนเพศหญิง 

184 ราย คิดเปนรอยละ 74.2  และเปนเพศชาย  64 ราย คิดเปนรอยละ 25.8  สวนผูท่ีไมเคยใชบริการ

เงินกูนอกระบบ สวนใหญเปนเพศหญิงเชนเดียวกัน กลาวคือจากกลุมตัวอยางจํานวน 152 ราย เปน

เพศชาย 54 ราย คิดเปนรอยละ 35.5 และเปนเพศหญิง  98 ราย คิดเปนรอยละ 64.5   

 

ตารางที ่3 แสดงจํานวนประชาชนท่ีเคยใช และไมเคยใชบริการเงินกูนอกระบบ จําแนกตามอาย ุ

อายุ 
เคยกู้ ไม่เคยกู้ 

จํานวน(ราย) ร้อยละ จํานวน(ราย) ร้อยละ 

ต่ํากวา 20 ป 1 0.4 8 5.3 

20-30 ป 8 3.2 51 33.5 

31-40 ป 116 46.8 65 42.8 

41-50 ป 99 39.9 24 15.8 

มากกวา 50 ป ข้ึนไป 24 9.7 4 2.6 

รวม 248 100 152 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี  3  พบวา กลุมผูท่ีเคยใชบริการเงินกูนอกระบบ เปนผูมีอายุต่ํากวา  20  ป 

จนถึงชวงอายุ  5 0  ปข้ึนไป โดยสวนใหญมีชวงอายุระหวาง  31 – 40  ป จํานวน 116 ราย คิดเปน

รอยละ 46.8  รองลงมาคือ ชวงอายุระหวาง  41 – 50 ป จํานวน 99 ราย คิดเปนรอยละ 39.9 และชวง

อาย ุ50  ป ข้ึนไป จํานวน 24 ราย คิดเปนรอยละ 9.7 ตามลําดับ สวนผูท่ีไมใชบริการเงินกูนอกระบบ 

สวนใหญจะมีชวงอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 65 ราย คิดเปนรอยละ 42.8  รองลงมาคือ ชวงอายุ

ระหวาง 20 – 30 ป จํานวน 51 ราย คิดเปนรอยละ 33.5 และชวงอายุระหวาง  41 – 50  ป จํานวน 24 

ราย คิดเปนรอยละ 15.8 ตามลําดับ  
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ตารางที ่4 แสดงจํานวนประชาชนท่ีเคยใช และไมเคยใชบริการเงินกูนอกระบบ จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
เคยกู้ ไม่เคยกู้ 

จํานวน(ราย) ร้อยละ จํานวน(ราย) ร้อยละ 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 183 73.8 16 10.6 

วางงาน/แมบาน/เกษียณอาย ุ 9 3.6 4 2.6 

รัฐวิสาหกิจ 1 0.4 - - 

นักเรียน/นักศึกษา 1 0.4 37 24.3 

รับจาง 51 20.6 30 19.8 

พนักงานบริษัท/องคกรเอกชน 3 1.2 47 30.9 

รับราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ - - 18 11.8 

รวม 248 100 152 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 4 พบวา ประชาชนผูท่ี เคยใชบริการเงินกูนอกระบบ สวนใหญมีอาชีพ

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 183  ราย คิดเปนรอยละ 73.8  รองลงมาเปนผูท่ีมีอาชีพรับจาง จํานวน 

51 ราย คิดเปนรอยละ 20.6  และวางงาน/แมบาน/เกษียณอายุ จํานวน 9  ราย คิดเปนรอยละ 3.6  

ตามลําดับ สวนผูท่ีไม เคยใชบริการเงินกูนอกระบบ สวนใหญเปนผูท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/

องคกรเอกชน จํานวน 47  ราย คิดเปนรอยละ 30.9  รองลงมาเปนผูท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 

จํานวน 37 ราย คิดเปนรอยละ 24.3 และอาชีพรับจาง จํานวน 30 ราย คิดเปนรอยละ 19.8 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่5  แสดงจํานวนประชาชนท่ีเคยใชและไมเคยใชบริการเงินกูนอกระบบ  จําแนกตาม  

สถานภาพ 

สถานภาพ 
เคยกู้ ไม่เคยกู้ 

จํานวน(ราย) ร้อยละ จํานวน(ราย) ร้อยละ 

โสด 27 10.9 69 45.4 

สมรส 186 75.0 72 47.4 

หยาราง 26 10.5 11 7.2 

หมาย 9 3.6 - - 

รวม 248 100 152 100 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 5 พบวาประชาชนผูท่ี เคยใชบริการเงินกูนอกระบบ สวนใหญมีสถานภาพ

สมรสแลว กลาวคือจากกลุมตัวอยางจํานวน 248  ราย เปนผูท่ีมีสถานภาพสมรสแลว 186 ราย คิด

เปนรอยละ 75.0 รองลงมาคือ ผูท่ีมีสถานภาพโสด จํานวน 27 ราย คิดเปนรอยละ 10.9   สวนผูท่ีไม

เคยใชบริการเงินกูนอกระบบ สวนใหญจะมีสถานภาพสมรสแลวเชนเดียวกัน กลาวคือจากกลุม

ตัวอยางจํานวน 152 ราย เปนผูท่ีมีสถานภาพสมรสแลว จํานวน 72  ราย คิดเปนรอยละ 47.4  

รองลงมาคือ ผูท่ีมีสถานภาพโสด จํานวน 69 ราย คิดเปนรอยละ 45.4 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่6  แสดงจํานวนประชาชนท่ีเคยใชและไมเคยใชบริการเงินกูนอกระบบ จําแนกตาม 

การศึกษา 

การศึกษา 
เคยกู้ ไม่เคยกู้ 

จํานวน(ราย) ร้อยละ จํานวน(ราย) ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือต่ํากวา 188 75.8 31 20.4 

มัธยมศึกษาตอนตน 42 17.0 24 15.8 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 10 4.0 55 36.2 

อนุปริญญา/ปวส. 7 2.8 29 19.1 

ปริญญาตรี 1 0.4 13 8.5 

สูงกวาปริญญาตรี - - - - 

รวม 248 100 152 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 6 พบวาประชาชนผูท่ี เคยใชบริการเงินกูนอกระบบ สวนใหญมีระดับ

การศึกษาประถมศึกษาหรือต่ํากวา จํานวน 188 ราย คิดเปนรอยละ 75.8  รองลงมาคือผูท่ีมีระดับ

การศึกษามัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  42 ราย คิดเปนรอยละ 17.0  และผูท่ีมีการศึกษามัธยมศึกษา

ตอนปลาย/ปวช. จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 4.0   ตามลําดับ สวนผูท่ีไม เคยใชบริการเงินกูนอก

ระบบ สวนใหญเปนผูท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 55 ราย คิดเปนรอย

ละ 36.2  รองลงมาคือผูท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ํากวา จํานวน 31 ราย  คิดเปนรอยละ 

20.4 และผูท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 29 ราย คิดเปนรอยละ 19.1 ตามลําดับ  

 

 



45 

 

 

ตารางที ่7  แสดงจํานวนประชาชนท่ีเคยใชและไมเคยใชบริการเงินกูนอกระบบ  จําแนกตาม       

รายไดตอเดือน 

รายได้ต่อเดือน 
เคยกู้ ไม่เคยกู้ 

จํานวน(ราย) ร้อยละ จํานวน(ราย) ร้อยละ 

ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท 171 69.0 61 40.1 

5,001-10,000 บาท 73 29.4 68 44.8 

10,001-20,000 บาท 3 1.2 23 15.1 

20,001-30,000 บาท 1 0.4 - - 

30,001-40,000 บาท - - - - 

40,000 บาท ข้ึนไป - - - - 

รวม 248 100 152 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 7 พบวาประชาชนผูท่ี เคยใชบริการเงินกูนอกระบบ สวนใหญเปนผูท่ีมีชวง

ระดับรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท/เดือน จํานวน 171 ราย คิดเปนรอยละ 69.0  รองลงมา

เปนผูท่ีมีชวงระดับรายไดระหวาง 5,001-10,000 บาท/เดือน จํานวน 73 ราย คิดเปนรอยละ 29.4 

สวนผูท่ีไมเคยใชบริการเงินกูนอกระบบ สวนใหญเปนผูท่ีมีชวงระดับรายไดระหวาง 5,001-10,000 

บาท/เดือน จํานวน 68 ราย คิดเปนรอยละ 44.8  รองลงมาเปนผูท่ีมีชวงระดับรายไดต่ํากวาหรือ

เทากับ 5,000 บาท/เดือน  จํานวน 61 ราย คิดเปนรอยละ 40.1  

 

ตารางที ่8  แสดงจํานวนประชาชนท่ีเคยใช และไมเคยใชบริการเงินกูนอกระบบ จําแนกตาม

สมาชิกครอบครัว 

สมาชิกครอบครัว 
เคยกู้ ไม่เคยกู้ 

จํานวน(ราย) ร้อยละ จํานวน(ราย) ร้อยละ 

1-2 คน 15 6.0 28 18.4 

3-4 คน 148 59.7 71 46.7 

5-6 คน 73 29.4 39 25.7 

อ่ืนๆ 12 4.9 14 9.2 

รวม 248 100 152 100 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 8 พบวาประชาชนผูท่ีเคยใชบริการเงินกูนอกระบบ สวนใหญมีจํานวน

สมาชิกระหวาง 3-4 คน จํานวน 148 ราย คิดเปนรอยละ 59.7  รองลงมาเปนผูท่ีมีสมาชิกใน

ครอบครัวระหวาง 5-6 คน จํานวน 73 ราย คิดเปนรอยละ 29.4 สวนผูท่ีไม เคยใชบริการเงินกูนอก

ระบบ สวนใหญเปนผูท่ีมีสมาชิกในครอบครัวระหวาง 3-4  คน จํานวน 71 ราย คิดเปนรอยละ 46.7 

รองลงมาเปนผูท่ีมีสมาชิกในครอบครัวระหวาง 5-6 คน จํานวน 39 ราย คิดเปนรอยละ 25.7 

ตามลําดับ 

 

ส่วนที ่2 การวิเคราะหการทดสอบความรูเกี่ยวกับการกูเงิน โดยใชความถ่ี และคารอยละ 

ตารางที ่9  แสดงจํานวนประชาชนท่ีเคยใช และไมเคยใชบริการเงินกูนอกระบบ จําแนกตามระดับ 

ความรูเกี่ยวกับการกูเงิน 

ระดับความรู้ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ระดับความรูนอย  (0.00 – 3.33 คะแนน) - - 

ระดับความรูปานกลาง (3.34 – 6.67 คะแนน) 204 51 

ระดับความรูมาก (6.68 – 10.00 คะแนน) 196 49 

รวม 400 100 

  

กกกกกกกกจากตารางท่ี 9  พบวากลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการกูเงิน

อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 51 รองลงมามีความรูอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 49  จะ

เห็นไดวาประชาชนสวนใหญมีระดับความรูปานกลาง  

 

กกกกกกกกส่วนที ่3 การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ โดยใชเทคนิคการ

วิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) และการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression 

Analysis) ซ่ึงสามารถกําหนดตัวแปรไว 25 ตัวแปร ไดแก 
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ตัวแปร  ช่ือตัวแปร (ปัจจัย) 

X1 คือ ขอ 1 การกูเงินนอกระบบตองพิจารณาความมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักของ

แหลงเงินกู  

X2 คือ ขอ 2 การกูเงินนอกระบบไดรับเงินท่ีตองการสูง 

X3 คือ ขอ 3 การกูเงินนอกระบบมีระยะเวลาผอนชําระหนี้นานและยืดหยุนได  

X4 คือ ขอ 4 การกูเงินนอกระบบทําใหไดรับเงินกูอยางรวดเร็ว 

X5 คือ ขอ 5 การกูเงินนอกระบบใชหลักฐานในการกูไมยุงยาก  

X6 คือ ขอ 6 การกูเงินนอกรระบบไมตองมีผูคํ้าประกัน  

X7 คือ ขอ 7 การกูเงินนอกระบบไมตองมีหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกู  

X8 คือ ขอ 8 การกูเงินนอกระบบมีอัตราดอกเบ้ียจายสูงกวาปกติ  

X9 คือ ขอ 9 การกูเงินนอกระบบไมตองเสียคาธรรมเนียมในการใชบริการ  

X10 คือ ขอ 10 การกูเงินนอกระบบทําใหมีคาปรับในกรณีผิดเวลาชําระหนี ้

X11 คือ ขอ 11 ความใกล-ไกลของแหลงเงินกูมีผลตอการกูเงิน  

X12 คือ ขอ 12 การกูเงินนอกระบบสามารถสอบถามขอมูลไดงาย 

X13 คือ ขอ 13 นายทุนเงินกูนอกระบบมีอยูท่ัวไปสะดวกในการหาแหลงเงินกู 

X14 คือ ขอ 14 การกูเงินนอกระบบมีการโฆษณาท่ีดึงดูดใจ  

X15 คือ ขอ 15 การกูเงินนอกระบบมีความสะดวกตอการจายดอกเบ้ียและชําระหนี้  

X16 คือ ขอ 16 การกูเงินนอกระบบมีความรวดเร็วในการอนุมัติ  

x17 คือ ขอ 17 การกูเงินนอกระบบสามารถกูไดทันที ทุกเวลา 

X18 คือ ขอ 18 การกูเงินนอกระบบสวนใหญจะกูเฉพาะคนในสังคมช้ันลาง  

X19 คือ ขอ 19 คําแนะนําของเพื่อนมีสวนทําใหเลือกกูเงินนอกระบบ  

X20 คือ ขอ 20 ขอมูลของแหลงเงินกูมีผลตอการกูเงินนอกระบบ 

X21 คือ ขอ 21 ประสบการณในการกูเงินมีผลตอการกูเงินนอกระบบในคร้ังตอไป 

X22 คือ ขอ 22 การกูเงินนอกระบบเพื่อเปนทุนหมุนเวียนในอาชีพ  

X23 คือ ขอ 23 จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีผลตอการกูเงินนอกระบบ 

X24 คือ ขอ 24การกูเงินนอกระบบมีสาเหตุมาจากรายไดไมเพียงพอกับรายจาย 

X25 คือ ขอ 25 การกูเงินนอกระบบมีสาเหตุมาจากสินคามีราคาสูงข้ึน 

กกกกกกกกจากแบบสอบถามในสวนท่ี 3 ท่ีแสดงถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ ผูวิจัย

ไดใชวิธีการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพื่อลดตัวแปรท่ีมีอยูใหมีจํานวนปจจัยท่ีนอยท่ีสุด 

โดยท่ีแตละปจจัยนั้นจะไมมีความสัมพันธกัน ซ่ึงสามารถทดสอบความเหมาะสมไดดังตอไปนี ้
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ตารางที ่10 การวิเคราะหหาความเหมาะสมของขอมูล โดยใชเทคนิค KMO and Bartlett's Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy. 
.708 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 1291.036 

df 300 

Sig. .000 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 10 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ใชวัดความเหมาะสมของขอมูล ในการใช

เทคนิค Factor Analysis ในท่ีนี้ไดคาเทากับ .708 ซ่ึงมากกวา .5 และเขาสู 1 จึงพอสรุปไดวา ขอมูลท่ี

มีอยูเหมาะสมท่ีจะใชเทคนิค Factor Analysis  

กกกกกกกกBartlett's Test of Sphericity ใชทดสอบสมมติฐาน  

H0: ตัวแปรตางๆ (X1, X2, …, X25) ไมมีความสัมพันธกัน (ไมเหมาะสมท่ีจะใช) 

 H1: ตัวแปรตางๆ (X1, X2, …, X25) มีความสัมพันธกัน (เหมาะสมท่ีจะใช) 

สถิติทดสอบ จะมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square เทากับ 1291.036 ไดคา Significance 

เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา .05 จึงปฏิเสธ H0 นั่นคือตัวแปร X1, X2, …, X25 มีความสัมพันธกัน  จึง

ตองใช Factor analysis ในการวิเคราะหปจจัย (กัลยา วานิชยบัญชา 2549 : 23)  

กกกกกกกกจากการใชโปรแกรม SPSS 11.5 for Windows ในการวิเคราะหปจจัยโดยการหมุนแกน

ปจจัยแบบ Varimax ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีทําใหมีจํานวนตัวแปรท่ีนอยท่ีสุด มีคา Factor loading มากใน

แตละปจจัย เทคนิคนี้จะพิจารณาจากคา Factor loading ถาคา Factor loading ของตัวแปรใน Factor 

ใดมีคามากกวา (เขาสู +1 หรือ -1) และของ Factor อ่ืนๆ มีคา Factor loading ต่ํา (เขาใกลศูนย) จะ

จัดตัวแปรใหอยูใน Factor ท่ีมีคา Factor loading สูง (กัลยา วานิชยบัญชา 2549 : 28) ซ่ึงจะไดผล

การวิเคราะห ดังนี ้
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ตารางที ่ 11 แสดงเมทริกซองคประกอบท่ีหมุนแกนแบบ Varimax (Rotate Component Matrix) 

ปัจจัย 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 

X23 .656 .108 -.131 -.009 .045 .251 -.062 .176 

X 22 .653 -.105 .002 .176 -.093 -.001 -.024 .213 

X 18 .581 .024 .134 -.032 .026 .031 .017 -.199 

X 3 .581 -.048 .041 -.192 .132 .016 .188 -.023 

X 9 .561 .025 .235 .141 -.019 -.056 -.024 -.455 

X 14 -.071 .716 .067 .030 -.066 .002 .096 -.031 

X 15 .005 .586 .226 .128 .052 -.024 .164 .176 

X 20 .005 .573 -.037 -.067 .225 .055 -.064 .126 

X 11 .254 .439 .164 -.351 .241 .187 .012 -.099 

X 7 -.049 -.062 .700 -.048 .260 .113 -.115 -.018 

X 12 .098 .222 .535 -.045 -.131 .130 .140 .009 

X 13 .073 .381 .513 .160 -.049 .182 .054 .183 

X 21 .256 .138 .433 -.138 .078 -.135 -.021 .397 

X 6 .346 -.377 .389 .127 .343 -.116 .061 -.045 

X 8 -.075 -.128 -.035 .643 .242 -.102 .081 .204 

X 24 .097 .054 -.108 .641 .026 .346 -.190 -.097 

X 16 -.009 .396 .226 .516 .050 -.029 .169 -.251 

X 4 .112 .051 -.091 .175 .725 .149 .066 .061 

X 5 -.045 .229 .320 .014 .657 -.163 -.004 -.087 

X 19 .123 .059 .126 -.012 .082 .685 .045 .155 

X 25 .104 .122 .194 .243 -.130 .432 .191 -.029 

X 2 .067 .147 -.054 .017 -.035 -.011 .728 .031 

X 1 -.068 -.078 .094 -.080 .140 .398 .628 -.083 

X 17 .194 .245 .119 .324 .078 -.395 .445 .090 

X 10 -.019 .146 .111 .081 -.022 .118 .007 .729 
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กกกกกกกกจากการนํามาวิเคราะหปจจัยนั้น จากตัวแปรเดิมท่ีมีอยู 25 ตัวแปร โปรแกรมสามารถจัด

ปจจัยใหมไดท้ังหมด 8 ปจจัย โดยพิจารณาจากคา Factor Loading ซ่ึงแตละตัวแปรจะอยูใน     แต

ละปจจัย ดังตอไปนี ้

กกกกกกกกปจจัยท่ี 1 ดานความยืดหยุนในการกูเงินนอกระบบ (F1): ขอ 3  การกูเงินนอกระบบมี

ระยะเวลาผอนชําระหนี้นานและยืดหยุนได ขอ 9  การกูเงินนอกระบบไมตองเสียคาธรรมเนียมใน

การใชบริการ ขอ 18  การกูเงินนอกระบบสวนใหญจะกูเฉพาะคนในสังคมช้ันลาง ขอ 22  การกูเงิน

นอกระบบเพื่อเปนทุนหมุนเวียนในอาชีพ และ ขอ 23 จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีผลตอการกูเงิน

นอกระบบ 

กกกกกกกกปจจัยท่ี 2 ดานการสงเสริมทางการตลาด (F2): ขอ 11 ความใกล-ไกลของแหลงเงินกูมี

ผลตอการกูเงิน ขอ 14  การกูเงินนอกระบบมีการโฆษณาท่ีดึงดูดใจ ขอ 15 การกูเงินนอกระบบมี

ความสะดวกตอการจายดอกเบ้ียและชําระหนี้ และขอ 20 ขอมูลของแหลงเงินกูมีผลตอการกูเงิน

นอกระบบ 

กกกกกกกกปจจัยท่ี 3 ดานความสะดวกสบาย (F3): ขอ 6 การกูเงินนอกรระบบไมตองมีผูคํ้าประกัน 

ขอ 7 การกูเงินนอกระบบไมตองมีหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกู ขอ 12 การกูเงินนอกระบบสามารถ

สอบถามขอมูลไดงาย ขอ 13 นายทุนเงินกูนอกระบบมีอยูท่ัวไปสะดวกในการหาแหลงเงินกู และ

ขอ 21 ประสบการณในการกูเงินมีผลตอการกูเงินนอกระบบในคร้ังตอไป 

กกกกกกกกปจจัยท่ี 4  ดานรายไดและการอนุมัติเงินกูนอกระบบ (F4): ขอ 8  การกูเงินนอกระบบมี

อัตราดอกเบ้ียจายสูงกวาปกติ ขอ 16  การกูเงินนอกระบบมีความรวดเร็วในการอนุมัติ และขอ 24 

การกูเงินนอกระบบมีสาเหตุมาจากรายไดไมเพียงพอกับรายจาย 

กกกกกกกกปจจัยท่ี 5 ดานการบริการในการกูเงินนอกระบบ (F5): ขอ 4  การกูเงินนอกระบบทําให

ไดรับเงินกูอยางรวดเร็วและขอ 5 การกูเงินนอกระบบใชหลักฐานในการกูไมยุงยาก  

กกกกกกกกปจจัยท่ี 6 ดานสังคมและเศรษฐกิจ (F6): ขอ 19 คําแนะนําของเพื่อนมีสวนทําใหเลือกกู

เงินนอกระบบ และขอ 25 การกูเงินนอกระบบมีสาเหตุมาจากสินคามีราคาสูงข้ึน 

กกกกกกกกปจจัยท่ี 7 ดานความเช่ือถือของแหลงเงินกูนอกระบบ (F7): ขอ 1 การกูเงินนอกระบบ

ตองพิจารณาความมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักของแหลงเงินกู ขอ 2 การกูเงินนอกระบบไดรับเงินท่ี

ตองการสูง และขอ 17 การกูเงินนอกระบบสามารถกูไดทันที ทุกเวลา 

กกกกกกกกปจจัยท่ี 8 ดานการชําระหนี้ไมตรงเวลา (F8): ขอ 10 การกูเงินนอกระบบทําใหมีคาปรับ

ในกรณีผิดเวลาชําระหนี้ 

 



51 

 

 

กกกกกกกกหลังจากท่ีไดมีการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีโลจิสติกสแลว นําปจจัยท้ัง 8 ปจจัยไปใชรวม

ในการหาปจจัยท่ีมีผลในการเลือกกูเงินนอกระบบ โดยใชวิธี โลจิสติกส ซ่ึงขอมูลท่ีทําการเก็บ

รวบรวมผานเงื่อนไขท่ีใชในการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส ดังนี ้

กกกกกกกกหลังจากสรางตัวแปรใหมของกลุมปจจัยออกมาเปน 8 กลุมแลว นําท้ัง 8 ปจจัยไปรวม

ใชในการหาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกกูเงินนอกระบบ โดยใชวิธีโลจิสติกส ซ่ึงขอมูลท่ีเก็บ

ไดผานเงื่อนไขท่ีใชในการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (ยุทธ ไกยวรรณ 2551 : 193) ดังนี ้

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

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

Scale) หรืออยูในสเกลแบบอัตราสวน (Ratio Scale) ก็สามารถนํามาวิเคราะหได   

 จากเงื่อนไขดังกลาวขางตนงานวิจัยนี้มีลักษณะของตัวแปรอิสระ (x) ไดแก เพศ อายุ อาชีพ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได และจํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยมีสเกลเปนแบบชวง 

(Interval Scale) ซ่ึงตรงตามเงื่อนไขดังกลาว 

2. ตัวแปรอิสระแตละตัวตองไมมีความสัมพันธตอกันหรือไมเกิดปญหา 

Multicoollinearity   

กกกกกกกกจากเงื่อนไขดังกลาวขางตนงานวิจัยนี้ไดทําการทดสอบ Spearman เพื่อดูความสัมพันธ

ของตัวแปรอิสระแตละตัว โดยพิจารณาจากคา sig. หากคา sig > 0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระนั้นไมมี

ความสัมพันธกัน สามารถนํามาวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส และตรงตามเงื่อนไขดังกลาว 

3. ตัวแปรตามจะเปนตัวแปรเชิงกลุมท่ีมีอยางนอย  2 กลุม 

กกกกกกกกจากเงื่อนไขดังกลาวขางตนงานวิจัยนี้มีลักษณะตัวแปรตาม ( y) ไดแก ผูท่ีเคยใชบริการ

เงินกูนอกระบบ ( y1 = 0) และผูท่ีไมเคยใชบริการเงินกูนอกระบบ  (y2 = 1) ซ่ึงตรงตามเงื่อนไข

ดังกลาว 

4. ตองใชขนาดตัวอยาง n มากกวาหรือเทากับ 30p เม่ือ p คือตัวแปรอิสระ 

กกกกกกกกจากเงื่อนไขดังกลาวขางตนงานวิจัยนี้มีลักษณะของตัวแปรอิสระ (p) ท่ีวิเคราะหขอมูล

ดวยวิธีโลจิสติกสมีท้ังหมด 5 ตัว ไดแก F1, F2, F4, F6 และ F7 จะได 30p = 30 x 5 = 150 ซ่ึงขนาด

ตัวอยาง n มากกวา 30p ซ่ึงตรงตามเงื่อนไขดังกลาว 

กกกกกกกกเม่ือนําตัวแปรอิสระดังกลาวมาวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส จะไดผลการวิเคราะห

ดังนี ้ 
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ตารางที ่12 Model Summary 

Step Nagelkerke R Square 

1 .180 

2 .270 

3 .337 

4 .358 

5 .378 

  

กกกกกกกกจากตารางท่ี 12 Model Summary เปนการทดสอบความเหมาะสมของโมเดล ซ่ึง

เลือกใช Step 5 เนื่องจากมีคา R-Square ท่ีไดสูงท่ีสุดคือเทากับ 0.378หรือ 37.8% ของความผันแปร  

 

ตารางที ่13 Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi - square df Sig. 

1 24.506 8 .002 

2 19.382 8 .013 

3 4.639 8 .795 

4 3.337 8 .911 

5 12.124 8 .146 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 13 Hosmer and Lemeshow Test ใชตรวจสอบความเหมาะสมของสมการ

ถดถอยโลจิสติกส โดยกําหนดสมมติฐานของการทดสอบ คือ 

  H0: สมการเหมาะสม 

  H1: สมการไมเหมาะสม 

และเปนตารางทดสอบ Chi-Square ซ่ึงเลือกใช Step 5 เนื่องจากผลท่ีไดจากตารางท่ี 12 Model 

Summary มีคา Chi – Square เทากับ 12.124 และมีคา Sig. เทากับ .146 ซ่ึงมีคา > 0.05 ดังนั้น จึง

ยอมรับ H0 นั่นคือ สมการมีความเหมาะสมสําหรับใชวิธีการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกส  
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ตารางที ่14 Omnibus Test of Model Coefficients 

  Chi-sruare df Sig. 

Step 5 Step 7.954 1 .005 

  Block 130.192 5 .000 

  Model 130.192 5 .000 

กกกกกกกก 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 14 Omnibus Test of Model Coefficients ใน Step 5 แสดงสถิติทดสอบ Chi 

– Square Model โดยกําหนดสมมติฐานในการทดสอบ คือ 

  H0: โอกาสท่ีการเลือกกูเงินนอกระบบ ไมข้ึนอยูกับตัวแปรท่ีกําหนดเปน 0 

  H1: โอกาสท่ีการเลือกกูเงินนอกระบบ ข้ึนอยูกับตัวแปรท่ีกําหนดไมเปน 0 

กกกกกกกกจากตาราง สถิติการทดสอบ Model Chi – Square เทากับ 130.192 และคา  Sig. เทากับ 

0.000 ซ่ึงมีคานอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธ H0 แสดงวา โอกาสท่ีการเลือกกูเงินนอกระบบ ข้ึนอยูกับ

ตัวแปรท่ีกําหนดอยางนอย 1 ตัว 

 

ตารางที ่15 Classification Table 

Observed 

Predicted 

การกู้ Percentage 

Correct เคยกู้ ไม่เคยกู้ 

Step 5 การกู้ เคยกู้ 205 43 82.7 

    ไม่เคยกู้ 55 97 63.8 

 Overall Percentage    75.5  

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 15 Classification Table  เปนการพิจารณาความเช่ือถือไดของการพยากรณ 

จะพบวาขอมูลจริงท่ีกลุมตัวอยางเลือกเคยกูเงินนอกระบบ จํานวน 248 คน แตเม่ือนําตัวแปรเขา

สมการแลวจะสามารถพยากรณไดวาเคยกูเงินนอกระบบ จํานวน 205 คน นั่นคือพยากรณถูก 82.7% 

และขอมูลท่ีกลุมตัวอยางเลือกไมเคยกูเงินนอกระบบจํานวน 97  คน แตเม่ือนําตัวแปรเขาสมการ

พบวากลุมตัวอยางท่ีไมเคยกูเงินนอกระบบ จํานวน 152  คน ซ่ึงพยากรณถูก 63.8 % ซ่ึงรวมเฉล่ีย

ท้ังหมดแลวมีเปอรเซ็นตของการพยากรณถูกตองเทากับ 75.5% 
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ตารางที ่16 Variables in the Equation 

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

Step 5(e) F1 .991 .150 43.346 1 .000 2.693 

  F2 -.592 .127 21.648 1 .000 .553 

  F4 .361 .130 7.688 1 .006 1.435 

  F6 .390 .128 9.276 1 .002 1.477 

  F7 .758 .136 31.260 1 .000 2.134 

  Constant -.696 .129 29.074 1 .000 .499 

   

กกกกกกกกจากคาสัมประสิทธ์ิท่ีคํานวณไดสามารถเขียนเปนสมการถดถอยโลจิสติกสพยากรณ

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ ไดดังนี ้

P(Y) =  Ze−+1
1

 

 

กกกกกกกกโดยท่ี     Z      =  -0.696 + 0.991(F1) - 0.592(F 2) + 0.361(F 4) + 0.390(F 6) + 0.758 (F 7)  

       

กําหนดใหคา   1. P(Y) เปน ตัวแปรตาม หรือ การเลือกกูเงินนอกระบบท้ังท่ีเคยกูเงินนอกระบบ    

           และไมเคยกูเงินนอกระบบ  

  2. F1, F2, F4, F6 และ F7 เปนตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ 

  3. -0.696 เปน คาคงท่ี 

  4. e เปนคา log ท่ีเปนคาคงท่ี มีคาประมาณ 2.718 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 16 Variable in the Equation เปนตารางผลการวิเคราะห คาสัมประสิทธ์ิ

ของตัวแปรตางๆ ท่ีประมาณไดและคาสถิติท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกส เพื่อ

พยากรณวามีปจจัยใดบางท่ีมีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ ซ่ึงจากการคํานวณดวยโปรแกรม 

SPSS แสดงใหเห็นวาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ ประกอบดวย ปจจัยท่ี 1 ดานความ

ยืดหยุนในการกูเงินนอกระบบ (F1), ปจจัยท่ี 2 ดานการสงเสริมทางการตลาด (F2), ปจจัยท่ี 4  ดาน

รายไดและการอนุมัติเงินกูนอกระบบ (F4), ปจจัยท่ี 6 ดานสังคมและเศรษฐกิจ (F6) และปจจัยท่ี 7 

ดานความเช่ือถือของแหลงเงินกูนอกระบบ (F7) 
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 ส่วนที ่4  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการกูเงินนอกระบบ โดยใชความถ่ี และคารอยละ 

ตารางที ่17  แสดงจํานวนประชาชนท่ีเคยใช บริการเงินกูนอกระบบท่ีไดรับและไมไดคําแนะนําใน 

 การกูเงินนอกระบบ   

คาํแนะนํา จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ไดรับ 179 72.2 

ไมไดรับ 69 27.8 

รวม 248 100 

  

กกกกกกกกจากตารางท่ี 1 7 พบวากลุมตัวอยางท่ีเคยใชบริการการกูเงินนอกระบบจํานวน 248 ราย 

มีประชาชนท่ีไดรับคําแนะนําในการเงินกูนอกระบบจํานวน 179 ราย คิดเปนรอยละ 72.2 และมี

ประชาชนท่ีไมไดรับคําแนะนําในการเงินกูนอกระบบจํานวน 69 ราย คิดเปนรอยละ 27.8 จะเห็นได

วาจากการสํารวจสวนใหญผูท่ีเคยใชบริการเงินกูนอกระบบไดรับคําแนะนําในการกูเงินนอกระบบ 

 

ตารางที ่18  แสดงจํานวนประชาชนท่ีเคยใช บริการเงินกูนอกระบบเกี่ยวกับการไดรับคําแนะนําใน 

 การกูเงินนอกระบบ   

คาํแนะนํา 
ได้รับคาํแนะนํา 

จํานวน(ราย) ร้อยละ 

นายทุนรายยอยหรือบุคคลผูใหกูเงิน 51 12.8 

พอแม/ญาติพี่นอง 42 10.5 

เพื่อน 139 34.8 

การโฆษณา เชน ทางโทรทัศน, วิทยุ, ปาย

โฆษณา, อินเตอรเน็ต 

39 9.8 

อ่ืนๆ 2 0.5 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 18 พบวากลุมตัวอยางท่ีเคยใชบริการเงินกูนอกระบบจํานวน 248 คน สวน

ใหญไดรับคําแนะนําการกูเงินจากเพื่อนมากท่ีสุด จํานวน 139 ราย คิดเปนรอยละ 34.8 รองลงมา

ไดรับคําแนะนําจากนายทุนรายยอยหรือบุคคลผูใหกูเงิน จํานวน 51 ราย คิดเปนรอยละ 12.8 และ

ไดรับคําแนะนําจากพอแม/ญาติพี่นอง จํานวน 42 ราย คิดเปนรอยละ 10.5 ตามลําดับ  
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ตารางที ่19  แสดงจํานวนประชาชนท่ีเคยใช บริการเงินกูนอกระบบเกี่ยวกับจํานวนเงินท่ีขอกูยืมตอ 

 คร้ัง  

จํานวนเงินทีข่อกู้ยมื จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ไมเกิน 5,000 บาท 149 60.1 

5,001-10,000 บาท 56 22.6 

10,001-20,000 บาท 21 8.5 

20,001-30,000 บาท 7 2.8 

30,001-40,000 บาท 6 2.4 

40,001-50,000 บาท 4 1.6 

มากกวา 50,001 บาท ข้ึนไป 5 2.0 

รวม 248 100 

  

กกกกกกกกจากตารางท่ี 19 พบวากลุมตัวอยางท่ีเคยใชบริการเงินกูนอกระบบจํานวน 248 คน สวน

ใหญไดกูเงินต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท/คร้ัง จํานวน 149 ราย คิดเปนรอยละ 60.1  รองลงมาไดกู

เงินจํานวน 5,001-10,000 บาท/คร้ัง จํานวน 56 ราย คิดเปนรอยละ 22.6 และไดกูเงินจํานวน 10,001-

20,000 บาท/คร้ัง จํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 8.5 ตามลําดับ  

 

ตารางที ่20   แสดงจํานวนประชาชนท่ีเคยใชบริการเงินกูนอกระบบเกี่ยวกับความถ่ีในการกูยืมเงิน 

 นอกระบบ  

จํานวนเงินทีข่อกู้ยมื จํานวน (ราย) ร้อยละ 

มากกวาเดือนละ 1 คร้ัง - - 

เดือนละ 1 คร้ัง 4 1.6 

3 เดือนคร้ัง 24 9.7 

6 เดือนคร้ัง 91 36.7 

ปละ 1 คร้ัง 111 44.7 

อ่ืนๆ 18 7.3 

รวม 248 100 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 20 พบวากลุมตัวอยางท่ีเคยใชบริการเงินกูนอกระบบจํานวน 248 คน สวน

ใหญมีความถ่ีในการกูยืมเงินนอกระบบปละ 1 คร้ัง จํานวน 111 ราย คิดเปนรอยละ 44.7  รองลงมา

ไดมีความถ่ีในการกูยืมเงินนอกระบบ 6 เดือน/คร้ัง จํานวน 91 ราย คิดเปนรอยละ 36.7 และมีความถ่ี

ในการกูยืมเงินนอกระบบ 3 เดือน/คร้ัง จํานวน 24 ราย คิดเปนรอยละ 9.7 ตามลําดับ  

 

ตารางที ่21  แสดงจํานวนประชาชนท่ีเคยใชบริการเงินกูนอกระบบเกี่ยวกับเหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุดใน 

 การกูเงิน 

เหตุผล จํานวน (ราย) ร้อยละ 

กูยืมไมยุงยาก 43 17.3 

ไมตองใชหลักทรัพยคํ้าประกัน 32 12.9 

ไดเงินกูเร็ว 113 45.6 

หาแหลงเงินกูไดงาย 39 15.7 

สถาบันการเงินในระบบใหเงินไมพอ 21 8.5 

รวม 248 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 21 พบวากลุมตัวอยางท่ีเคยใชบริการเงินกูนอกระบบจํานวน 248 คน สวน

ใหญใหเหตุผลท่ีสําคัญคือ ไดเงินกูเร็ว จํานวน 113 ราย คิดเปนรอยละ 45.6 รองลงมาไดใหเหตุผลท่ี

สําคัญคือ กูยืมไมยุงยาก จํานวน 43 ราย คิดเปนรอยละ 17.3  และใหเหตุผลท่ีสําคัญคือ หาแหลง

เงินกูไดงาย จํานวน 39 ราย คิดเปนรอยละ 15.7 ตามลําดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

ตารางที ่22   แสดงจํานวนประชาชนท่ีเคยใชบริการเงินกูนอกระบบเกี่ยวกับประโยชนของเงินกู 

 นอกระบบท่ีไดกูยืมมา  

ประโยชน์ 
ใช้ประโยชน์ 

จํานวน(ราย) ร้อยละ 

ใชจายซ้ืออาหารและส่ิงจําเปน 215 53.8 

นําไปออกกูตอ 1 0.3 

ซ้ือยาเสพติด 0 0 

นําไปใชหนี้เงินกูท่ีอ่ืน 48 12.0 

รักษาพยาบาล 41 10.3 

การศึกษาของบุตร 103 25.8 

เปนทุนหมุนเวียนในอาชีพ 219 54.8 

เลนการพนัน 0 0 

ไปเท่ียว 13 3.3 

ซ้ือสุรา 14 3.5 

อ่ืนๆ 12 3.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 22 พบวากลุมตัวอยางท่ีเคยใชบริการเงินกูนอกระบบจํานวน 248 ราย สวน

ใหญไดใชประโยชนจากเงินท่ีกูยืมมาเปนทุนหมุนเวียนในอาชีพ จํานวน 219 ราย คิดเปนรอยละ 

54.8 รองลงมาไดใชประโยชนในการใชจายซ้ืออาหารและส่ิงจําเปน จํานวน 215 ราย คิดเปนรอยละ 

53.8 และไดใชประโยชนเพื่อเปนการศึกษาของบุตร จํานวน 103 ราย คิดเปนรอยละ 25.8 ตามลําดับ  

 

ตารางที ่23  แสดงจํานวนประชาชนท่ีเคยใชบริการเงินกูนอกระบบเกี่ยวกับลักษณะการจาย 

  ดอกเบ้ียเงินกูนอกระบบ 

ลกัษณะการจ่ายดอกเบีย้ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

จายดอกเบ้ียพรอมตนเปนรายวัน 73 29.4 

จายดอกเบ้ียพรอมตนเปนรายสัปดาห 1 0.4 

จายดอกเบ้ียพรอมตนเปนราย 15  วัน 3 1.2 

จายดอกเบ้ียพรอมตนเปนรายเดือน 171 69.0 

รวม 248 100 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 23 พบวากลุมตัวอยางท่ีเคยใชบริการเงินกูนอกระบบจํานวน 248 คน สวน

ใหญจายดอกเบ้ียพรอมตนเปนรายเดือน จํานวน 171 ราย คิดเปนรอยละ 69.0  รองลงมาไดจาย

ดอกเบ้ียพรอมตนเปนรายวัน จํานวน 73 ราย คิดเปนรอยละ 29.4  และจายดอกเบ้ียพรอมตนเปนราย 

15 วัน จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 1.2 ตามลําดับ  

 

ตารางที ่24  แสดงจํานวนประชาชนท่ีเคยใชบริการเงินกูนอกระบบเกี่ยวกับการไดรับเงินกูนอก 

 ระบบ 

การได้รับเงินกู้นอกระบบ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

รับเงินตนเต็มจํานวน 247 99.6 

รับเงินตนไมเต็มจํานวน 1 0.4 

รวม 248 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 24 พบวากลุมตัวอยางท่ีเคยใชบริการเงินกูนอกระบบจํานวน 248 คน สวน

ใหญไดรับเงินตนเต็มจํานวน เปนจํานวน 247 ราย คิดเปนรอยละ 99.6 รองลงมาไดรับเงินตนไมเต็ม

จํานวน เปนจํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 0.4  

 

ตารางที ่25  แสดงจํานวนประชาชนท่ีเคยใชบริการเงินกูนอกระบบเกี่ยวกับส่ิงท่ีนํามาใชในการคํ้า 

 ประกันเงินกูนอกระบบ 

ส่ิงทีนํ่ามาใช้คํา้ประกนั จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ไมตองใช 225 90.7 

ยานพาหนะ - - 

เอกสารท่ีดิน - - 

เช็ค - - 

บุคคลคํ้าประกัน 1 0.4 

เคร่ืองใชไฟฟา - - 

เคร่ืองประดับราคาแพง 5 2.0 

อ่ืนๆ 17 6.9 

รวม 248 100 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 25 พบวากลุมตัวอยางท่ีเคยใชบริการเงินกูนอกระบบจํานวน 248 คน สวน

ใหญไมตองใชส่ิงท่ีนํามาคํ้าประกัน จํานวน 225 ราย คิดเปนรอยละ 90.7  รองลงมาไดแก อ่ืนๆ คือ 

บัตรประชาชน จํานวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 6.9  และใชเคร่ืองประดับราคาแพงมาใชคํ้าประกัน 

จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 2.0 ตามลําดับ  

 

ตารางที ่26  แสดงจํานวนประชาชนท่ีเคยใชบริการเงินกูนอกระบบเกี่ยวกับความสามารถในการ 

 ชําระหนี้เงินกูนอกระบบ 

ความสามารถในการชําระหนี ้ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ชําระคร้ังเดียวหมด 8 3.2 

ชําระตรงตามสัญญา 146 58.9 

ไมสามารถชําระหนี้ไดตามสัญญา 27 10.9 

ไมสามารถชําระหนี้ไดตามสัญญาแตไดรับการผอนผัน 67 27.0 

อ่ืนๆ - - 

รวม 248 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 26 พบวากลุมตัวอยางท่ีเคยใชบริการเงินกูนอกระบบจํานวน 248 คน สวน

ใหญชําระตรงตามสัญญา จํานวน 146 ราย คิดเปนรอยละ 58.9  รองลงมาคือไมสามารถชําระหนี้ได

ตามสัญญา แตไดรับการผอนผัน จํานวน 67 ราย คิดเปนรอยละ 27.0  และไมสามารถชําระหนี้ได

ตามสัญญา จํานวน 27 ราย คิดเปนรอยละ 10.9 ตามลําดับ  
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ตารางที ่27  แสดงจํานวนประชาชนท่ีเคยใชบริการเงินกูนอกระบบเกี่ยวกับผลท่ีไดรับจากการผิด 

 เวลาชําระหนี้ 

ผลทีไ่ด้รับจากการผดิชําระหนี ้ จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ถูกยึดส่ิงท่ีนํามาคํ้าประกัน 4 1.6 

ผอนผันไดแตตองเสียดอกเบ้ีย 69 27.8 

ถูกขูทํารายทันทีท่ีผิดนัดคร้ังแรก 1 0.4 

ถูกขูทํารายหลังจากผิดนัดชําระหนี้มาหลายคร้ัง 19 7.7 

ถูกทํารายรางกายทันทีท่ีผิดนัดคร้ังแรก - - 

ถูกทํารายรางกายเม่ือผิดนัดชําระหนี้มาหลายคร้ัง - - 

ถูกตํารวจจับดําเนินคดี - - 

อ่ืนๆ 155 62.5 

รวม 248 100 

  

กกกกกกกกจากตารางท่ี 27 พบวากลุมตัวอยางท่ีเคยใชบริการเงินกูนอกระบบจํานวน 248 คน สวน

ใหญตอบอ่ืนๆ ไดแก ไมไดรับผลจากการผิดนัดชําระหนี้ จํานวน 155 ราย คิดเปนรอยละ 62.5  

รองลงมาคือผอนผันไดแตตองเสียดอกเบ้ีย จํานวน 69 ราย คิดเปนรอยละ 27.8  และถูกขูทําราย

หลังจากผิดนัดชําระหนี้มาหลายคร้ังจํานวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 7.7 ตามลําดับ  
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บทที ่5 

สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

กกกกกกกกการวิจัยเร่ือง การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบของประชาชนในเขต

ตําบลทาพี่เล้ียง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงเปนการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางของ

ประชาชนในเขตตําบลทาพี่เล้ียง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูลเปนแบบสอบถาม และใชเวลาในการทําการศึกษาประมาณ 8 เดือน ในการศึกษาขอมูล 

ครอบคลุมดวยสาระดังนี้   

1. วัตถุประสงคการวิจัย 

2. ระเบียบวิธีการวิจัย 

3. สรุปผลการวิจัย 

4. อภิปรายผล 

5. ขอเสนอแนะ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  วตัถุประสงค์ 

กกกกกกกก1.1    เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกกูเงินนอกระบบของประชาชนในเขตตําบลทาพี่

เล้ียง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี      

กกกกกกกก1.2 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบของของประชาชนในเขตตําบล

ทาพี่เล้ียง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี      

 

2.  ระเบียบวธีิการวจัิย 

กกกกกกกกการวิจัยคร้ังนี้ใชกลุมตัวอยางเปนประชาชนในเขตตําบลทาพี่เล้ียง อําเภอเมือง

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบ

บังเอิญ (Accidental Sampling) เพื่อใหไดกลุมตัวอยางและขอมูลท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีผูวิจัย

ตองการ 

กกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม  โดย ขอมูลท่ีไดจาก

แบบสอบถามผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยโปรแกรม  SPSS 11.5 for Windows 
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3.  สรุปผลการศึกษา 

กกกกกกกกการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบในเขตตําบลทาพี่เล้ียง อําเภอเมือง

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนํามาสรุปผล ดังนี ้

กกกกกกกกส่วนที ่1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกจากกลุมตัวอยางท่ีไดทําการศึกษาท่ีมีท้ังหมด 400 คน  พบวากลุมตัวอยางเปนเพศหญิง

มากท่ีสุดจํานวน 282 ราย  รองลงมาคือ เพศชายจํานวน 118 ราย ตามลําดับ โดยผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญมีชวงอายุระหวาง 31 – 40 ปมากท่ีสุด รองลงมาคือ 41 – 50 ป และ 20 – 30 ป ตามลําดับ 

และมีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวมากท่ีสุด รองลงมาคือ อาชีพ รับจาง และวางงาน/แมบาน/

เกษียณอายุ ตามลําดับ และมีสถานภาพสมรสแลวมากท่ีสุด  รองลงมาคือ โสด และหยาราง  

ตามลําดับ และมีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ํากวามากท่ีสุด รองลงมาคือ มัธยมศึกษา

ตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ตามลําดับ และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 

5,000 บาทมากท่ีสุด รองลงมาคือ 5,001 - 10,000 บาท และ 10,001 - 20,000 บาท ตามลําดับ และมี

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน มากท่ีสุด รองลงมาคือ 5 - 6 คน และ1 - 2 คน  ตามลําดับ และ

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูท่ีเคยกูเงินนอกระบบจํานวน 248 ราย และผูท่ีไมเคยกูเงินนอก

ระบบจํานวน 152 ราย 

กกกกกกกกส่วนที ่2 ความรูเกี่ยวกับการกูเงิน 

กกกกกกกกผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยาง สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการกูเงินอยูในระดับปานกลาง 

(3.34 – 6.67 คะแนน) รองลงมาคือ มีความรูอยูในระดับมาก (6.68 – 10.00 คะแนน)  

กกกกกกกกส่วนที ่3 ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ 

กกกกกกกกสมการถดถอยโลจิสติกส พยากรณปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ ไดดังนี ้

 

P(Y) =  Ze−+1
1

 

 

กกกกกกกกโดยท่ี     Z   =  -0.696 + 0.991(F1) - 0.592(F 2) + 0.361(F 4) + 0.390(F 6) + 0.758 (F 7)  

 

กําหนดใหคา  1. P(Y) เปน ตัวแปรตาม หรือ การเลือกกูเงินนอกระบบท้ังท่ีเคยกูเงินนอกระบบ    

      และไมเคยกูเงินนอกระบบ  

  2. F1, F2, F4, F6 และ F7 เปนตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ 

  3. -0.696 เปน คาคงท่ี 

  4. e เปนคา log ท่ีเปนคาคงท่ี มีคาประมาณ 2.718 
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กกกกกกกกจากผลการวิจัยพบวา การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบคือ ปจจัยท่ี 1 

ดานความยืดหยุนในการกูเงินนอกระบบ (F1) ซ่ึงประกอบดวย การกูเงินนอกระบบมีระยะเวลาผอน

ชําระหนี้นานและยืดหยุนได, การกูเงินนอกระบบไมตองเสียคาธรรมเนียมในการใชบริการ, การกู

เงินนอกระบบสวนใหญจะกูเฉพาะคนในสังคมช้ันลาง, การกูเงินนอกระบบเพื่อเปนทุนหมุนเวียน

ในอาชีพ และจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีผลตอการกูเงินนอกระบบ ปจจัยท่ี 2 ดานการสงเสริม

ทางการตลาด (F2) ซ่ึงประกอบดวย  ความใกล-ไกลของแหลงเงินกูมีผลตอการกูเงิน, การกูเงินนอก

ระบบมีการโฆษณาท่ีดึงดูดใจ, การกูเงินนอกระบบมีความสะดวกตอการจายดอกเบ้ียและชําระหนี้ 

และขอมูลของแหลงเงินกูมีผลตอการกูเงินนอกระบบ ปจจัยท่ี 4  ดานรายไดและการอนุมัติเงินกู

นอกระบบ (F4) ซ่ึงประกอบดวย การกูเงินนอกระบบมีอัตราดอกเบ้ียจายสูงกวาปกติ, การกูเงินนอก

ระบบมีความรวดเร็วในการอนุมัติ และการกูเงินนอกระบบมีสาเหตุมาจากรายไดไมเพียงพอกับ

รายจาย ปจจัยท่ี 6 ดานสังคมและเศรษฐกิจ (F6) ซ่ึงประกอบดวย  คําแนะนําของเพื่อนมีสวนทําให

เลือกกูเงินนอกระบบ และการกูเงินนอกระบบมีสาเหตุมาจากสินคามีราคาสูงข้ึน และปจจัยท่ี 7 ดาน

ความเช่ือถือของแหลงเงินกูนอกระบบ (F7) ซ่ึงประกอบดวย การกูเงินนอกระบบตองพิจารณาความ

มีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักของแหลงเงินกู, การกูเงินนอกระบบไดรับเงินท่ีตองการสูง และการกูเงิน

นอกระบบสามารถกูไดทันที ทุกเวลา 

กกกกกกกกส่วนที ่4 ข้อมูลเกีย่วกบัการกู้เงินนอกระบบ 

กกกกกกกกผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีเคยใชบริการเงินกูนอกระบบจํานวน 248  ราย สวน

ใหญไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการกูเงินนอกระบบจากเพื่อนมากท่ีสุด รองลงมาคือ จากนายทุนราย

ยอยหรือบุคคลผูใหกูเงิน และไดรับจากจากพอแม/ญาติพี่นอง ตามลําดับ สวนใหญจํานวนเงินท่ีขอ

กูยืมเงินนอกระบบต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท/คร้ัง มากท่ีสุด รองลงมาคือ 5,001-10,000 บาท/

คร้ัง และ 10,001-20,000 บาท/คร้ัง  ตามลําดับ และมีความถ่ีในการกูยืมเงินนอกระบบระบบปละ 1 

คร้ัง มากท่ีสุด รองลงมาคือ 6 เดือน/คร้ัง และ 3 เดือน/คร้ัง  ตามลําดับ ผูท่ีเคยใชบริการเงินกูนอก

ระบบสวนใหญใหเหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุดในการกูเงินวาไดเงินกูเร็วมากท่ีสุด รองลงมาคือ กูยืมไม

ยุงยาก และหาแหลงเงินกูไดงาย ตามลําดับ และนําเงินท่ีกูยืมเงินมาใชประโยชนในการมา เปนทุน

หมุนเวียนในอาชีพมากท่ีสุด รองลงมาคือ เปนคาใชจายซ้ืออาหารและส่ิงจําเปน และเปนการศึกษา

ของบุตร ตามลําดับ และ สวนใหญมีลักษณะการจายดอกเบ้ียพรอมตนเปนรายเดือนมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ได จายดอกเบ้ียพรอมตนเปนรายวัน และจายดอกเบ้ียพรอมตนเปนราย 15 วัน  

ตามลําดับ นอกจากนี้เงินกูนอกระบบท่ีไดรับสวนใหญไดรับเงินตนเต็มจํานวนมากท่ีสุด ซ่ึงสวน

ใหญผูเคยใชบริการเงินกูนอกระบบไมตองใชส่ิงของมาคํ้าประกันมากท่ีสุด รองลงมาไดแก อ่ืนๆ 

ไดแก บัตรประชาชน  และใชเคร่ืองประดับราคาแพงมาใชคํ้าประกัน ตามลําดับ และผูเคยใชบริการ



65 

 

เงินกูนอกระบบมีความสามารถในการชําระหนีชํ้าระตรงตามสัญญามากท่ีสุด รองลงมาคือไม

สามารถชําระหนี้ไดตามสัญญา แตไดรับการผอนผัน  และไมสามารถชําระหนี้ไดตามสัญญา 

ตามลําดับ และไดรับผลจาการผิดเวลาชําระหนีส้วนใหญตอบอ่ืนๆ มากท่ีสุด ไดแก ไมไดรับผลจาก

การผิดนัดชําระหนี้  รองลงมาคือ ผอนผันไดแตตองเสียดอกเบ้ีย และ ถูกขูทํารายหลังจากผิดนัด

ชําระหนี้มาหลายคร้ัง ตามลําดับ 

4. อภิปรายผลการวจัิย 

กกกกกกกกจากการสรุปผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยไดเลือกประเด็นท่ีนาสนใจมาอภิปรายผล ดังนี ้

กกกกกกกกการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการกูเงินนอกระบบของประชาชนในเขตตําบลทาพี่เล้ียง 

อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการวิเคราะหโลจิสติกสผลการศึกษาท่ีได คือ  

กกกกกกกก4.1 ดานความรูเกี่ยวกับการกูเงินของกลุมตัวอยางนั้น จากผลการวิจัย กลุมตัวอยางสวน

ใหญมีความรูอยูในระดับปานกลาง และผลของการวิเคราะห โลจิสติกสความรูไมเปนปจจัยท่ีสงผล

ตอการตัดสินใจเลือกกูเงินนอกระบบ แสดงวาในการตัดสินใจเลือกกูเงินนอกระบบ กลุมตัวอยาง

ไมมีการนําความรูและประสบการณไปประยุกตใชในการตัดสินใจสินคาตามทฤษฎีพฤติกรรม

ผูบริโภค ซ่ึงผูวิจัยใหขอสังเกตวา ประชาชนท่ีมีความรูนอยหรือมากตางก็มีการใชบริการเงินกูนอก

ระบบเชนเดียวกัน 

กกกกกกกก4.2 ปจจัยดานความยืดหยุนในการกูเงินนอกระบบ (F1) ซ่ึงประกอบดวย  การกูเงินนอก

ระบบมีระยะเวลาผอนชําระหนี้นานและยืดหยุนได, การกูเงินนอกระบบไมตองเสียคาธรรมเนียม

ในการใชบริการ, การกูเงินนอกระบบสวนใหญจะกูเฉพาะคนในสังคมช้ันลาง, การกูเงินนอกระบบ

เพื่อเปนทุนหมุนเวียนในอาชีพ และจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีผลตอการกูเงินนอกระบบ จาก ผล

จากผลการวิเคราะหโลจิสติกส แสดงใหเห็นวาปจจัยดานความยืดหยุนในการกูเงินนอกระบบ 

สงผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อาทร เจียมเดนงาม  ไดวิจัยใน

หัวขอ ธุรกิจเงินกูนอกระบบในเขตเทศบาลนครเชียงใหม พบวา พฤติกรรมการใชเงินกูนอกระบบ

ไมสามารถกําหนดหลักเกณฑไดแนนอน และการกูยืมเงินนั้นจะนํามาเปนทุนหมุนเวียนในอาชีพ

ของตนเอง เพื่อเสริมสภาพคลองการดําเนินงานนอกเหนือจากท่ีจัดสรรไวเพื่อใชจายประจํา ท้ังนี้

ผูวิจัยสังเกตเห็นวา ผูท่ีกูเงินนอกระบบไดกูเงินเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในอาชีพและมีจํานวน

สมาชิกในครอบครัวมาก โดยสวนใหญผูกูมีอาชีพคาขายหรือประกอบธุรกิจสวนตัว ทําใหมีรายได

ไมเพียงพอจึงตองกูเงินนอกระบบ เพื่อเปนทุนหมุนเวียนในอาชีพและใชจายในครอบครัว ซ่ึงถือวา

เปนความจําเปนของคนในระดับสังคมช้ันลางท่ีตองการเงินจํานวนท่ีไมมากและสามารถผอนชําระ

ไดนาน ไมตองเสียคาธรรมเนียมใดๆ และมีความยืดหยุนไดในการชําระเงินคืนในแตละคร้ัง 
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กกกกกกกก4.3 ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด (F2) ซ่ึงประกอบดวย ความใกล - ไกลของ

แหลงเงินกูมีผลตอการกูเงิน, การกูเงินนอกระบบมีการโฆษณาท่ีดึงดูดใจ, การกูเงินนอกระบบมี

ความสะดวกตอการจายดอกเบ้ียและชําระหนี้ และขอมูลของแหลงเงินกูมีผลตอการกูเงินนอกระบบ 

จากผลการวิเคราะหโลจิสติกส แสดงใหเห็นวาปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดสงผลตอการ

เลือกกูเงินนอกระบบ ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดของ ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป 

ท่ีกลาววา การสงเสริมทางการตลาดเปนการกําหนดแนวทางในการส่ือสารไปยังลูกคากลุมเปา 

หมายเกี่ยวกับสินคาและบริการ ราคา และขอมูลอ่ืนๆ ของสินคาและบริการ เนื่องจากการตลาด

สงผลตอการการตัดสินใจเลือกกูเงินนอกระบบของประชาชน ซ่ึงเปนการกระตุนและจูงใจใหเกิด

ความสนใจในการเลือกกูเงินนอกระบบ ท้ังขอมูลของแหลงเงินกู ความสะดวกในการจายดอกเบ้ีย 

และการโฆษณาท่ีดึงดูดใจ ท้ังนี้ก็เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดงายและไดลูกคาเปนจํานวน

มาก 

กกกกกกกก4.4 ปจจัยดานรายไดและการอนุมัติเงินกูนอกระบบ (F4) ซ่ึงประกอบดวย การกูเงินนอก

ระบบมีอัตราดอกเบ้ียจายสูงกวาปกติ, การกูเงินนอกระบบมีความรวดเร็วในการอนุมัติ และการกู

เงินนอกระบบมีสาเหตุมาจากรายไดไมเพียงพอกับรายจาย จากผลการวิเคราะหโลจิสติกส แสดงให

เห็นวา ปจจัยดานรายไดและการอนุมัติเงินกูนอกระบบสงผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ จรินทร  เทศวานิช พบวา ตลาดเงินนอกระบบเกิดจากความตองการของ

สังคมท่ีตองการกูยืมเงินมากเกินกวาท่ีสถาบันการเงินจะอํานวยใหกูยืมได และผูกูยืมขาดคุณสมบัติ 

ประกอบกับสถาบันการเงินมีจํานวนจํากัดและไมกระจายไปสูทองถ่ินตางๆ อยางกวางขวาง ตลาด

เงินนอกระบบหรือเงินกูนอกระบบมีการกูท่ีรวดเร็วทันเวลา ซ่ึงทําใหเกิดความเส่ียงของการดําเนิน

ธุรกิจการเงินสูงมาก ดังนั้นตลาดการเงินจึงตองคิดอัตราดอกเบ้ียสูงเพื่อชดเชยความเส่ียง ท้ังนี้ผูวิจัย

สังเกตเห็นวา รายไดของประชาชนท่ีไมเพียงพอกับคาใชจายเปนสาเหตุท่ีสําคัญในการกูเงิน และ

ประกอบกับความยุงยากของการกูเงินจากสถาบันการเงินท่ีอนุมัตินาน แตประชาชนมีความตองการ

เงินกูท่ีมีการอนุมัติเงินรวดเร็ว จึงตองกูเงินนอกระบบ เพื่อนําเงินมาใชจาย  

กกกกกกกก4.5 ปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจ (F6) ซ่ึงประกอบดวย คําแนะนําของเพื่อนมีสวนทํา

ใหเลือกกูเงินนอกระบบ และการกูเงินนอกระบบมีสาเหตุมาจากสินคามีราคาสูงข้ึน จาก ผลการ

วิเคราะหโลจิสติกสแสดงใหเห็นวาปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจสงผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ 

ซ่ึงสอดคลองกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคของ ศิริวรรณ เสรีรัตน  ท่ีกลาววา ปจจัย

ดานสังคมเปนปจจัยท่ีเกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และมีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออมตอ

พฤติกรรมการซ้ือ ประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะของผูซ้ือ  เนื่องจาก

สังคมมีกลุมบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมากท่ีสุดตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของ
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บุคคล ซ่ึงมีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ เพื่อเปนการรับประกันวาไดรับความไววางใจจากบุคคล

ท่ีตนเช่ือถือแลว 
กกกกกกกก4.6 ปจจัยดานความเช่ือถือของแหลงเงินกูนอกระบบ (F7) ซ่ึงประกอบดวย การกูเงิน

นอกระบบตองพิจารณาความมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักของแหลงเงินกู, การกูเงินนอกระบบไดรับเงิน

ท่ีตองการสูง และการกูเงินนอกระบบสามารถกูไดทันที ทุกเวลา จาก ผลการวิเคราะหโลจิสติกส

แสดงใหเห็นวาปจจัยดานความเช่ือถือของแหลงเงินกูนอกระบบ ซ่ึงสอดคลองกับปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมผูบริโภคของ ศิริวรรณ เสรีรัตน  ท่ีกลาววา ปจจัยดานจิตวิทยาเปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ

ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาหรือบริการของบุคคลจะไดรับอิทธิพลจากปจจัย

ดานจิตวิทยา ซ่ึงถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือและการใชสินคา ปจจัย

ภายใน ประกอบดวย แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความเช่ือ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และแนวความคิด

ท่ีมีตอตนเอง เนื่องจากความเช่ือถือเปนเร่ืองของการรับรูจากปจจัยภายใน ซ่ึงมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกกูเงินนอกระบบ ท้ังในเร่ืองของช่ือเสียง การเปนท่ีรูจักของแหลงเงินกู และทัศนคติ

ท่ีวาการกูเงินนอกระบบทําใหไดรับเงินท่ีตองการสูง และสามารถกูไดทันที ทุกเวลา ซ่ึงสามารถ

ตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกผูกู 
 

5. ข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกกข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

กกกกกกกก1. ปญหาในการเลือกกูเงินนอกรระบบของผูท่ีเคยใชบริการบางคน คิดวาอัตราดอกเบ้ีย

สูงเกินไป และเม่ือผิดนัดชําระหนี้มักจะคิดดอกเบ้ียเพิ่ม รวมไปถึงการถูกขมขูวาจะทํารายรางกาย

และการดาทอตอหนาสาธารณชน เพื่อใหชําระเงินท้ังตนและดอกเบ้ีย ทําใหผูท่ีเคยกูมีความรูสึกเสีย

หนาและอับอาย และตองเสียเงินเพื่อเปนคาดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนจากเดิมดวย ผูวิจัยเห็นวา การเลือกกูเงิน

นอกระบบของผูท่ีเคยใชบริการควรท่ีจะตองมีการศึกษาขอมูลการกูอยางละเอียดกอนท้ังนายทุน

ผูใหกู และอัตราดอกเบ้ียวาเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนดหรือไม รวมไปถึงการตัดสินใจเลือกกูเงิน

นอกรระบบ เพื่อใหนําเงินท่ีกูมาใชใหตรงตามวัตถุประสงคของผูกู และความสามารถในการชําระ

หนี้ของผูกู 

กกกกกกกก2. จากการสํารวจโดยการแจกแบบสอบถามของผูท่ีเคยกูใชบริการและไมเคยใชบริการ

เงินกูนอกระบบ คิดวาการกูเงินจากสถานบันการเงินเปนเร่ืองท่ียุงยากในการแสดงหลักฐาน และ

ตองใชบุคคลคํ้าประกัน ทําใหผูกูไมมีความสะดวก และไดรับเงินในการกูลาชา รวมไปถึงมีความ

ยุงยากในการหาบุคคลมาคํ้าประกัน ผูวิจัยเห็นวา สถาบันการเงินตางๆ และภาครัฐฯ ควรหากลยุทธ

ในการลดจํานวนหนี้สินจากการกูเงินนอกระบบ เพื่อไมใหประชาชนเปนหนี้เพิ่มข้ึน และลดความ
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รุนแรงในการทํารายรางกายหรือการถูกขมขูจากากรผิดนัดชําระหนี้ รวมท้ังเพิ่มบทลงโทษในการ

เรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา และการทํารายรางกายการจากการผิดชําระหนี้ท่ีรุนแรงดวย 

กกกกกกกกข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

กกกกกกกกจากผลการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยขอเสนอใหมีการศึกษาเพิ่มเติมดังนี ้

กกกกกกกก1. ในการวิจัยคร้ังนี้เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเพียงอยาง

เดียว ซ่ึงอาจจะยังไมครอบคลุม ดังนั้นในการทําวิจัยคร้ังตอไปควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธี

อ่ืนๆดวย เชน ทําการสัมภาษณ การสังเกตพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อใหไดผลงานวิจัยท่ีสมบูรณ

ยิ่งข้ึน 

กกกกกกกก2. จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามมีความเบ่ือหนาย

เนื่องจากในการทําวิจัยคร้ังนี้แบบสอบถามคอนขางเยอะและคอนขางซับซอน ดังนั้น ในการทําวิจัย

คร้ังตอไป ควรท่ีจะมีการพัฒนาแบบสอบถามใหมีความชัดเจน เขาใจงาย กระชับ ไมมากจนเกินไป 

กกกกกกกก3. ขอมูลท่ีเก็บไดจากแบบสอบถาม ขอมูลท่ีไดจึงอาจจะไมคอยตรงกับความจริง หรือมี

การม่ัวคําตอบ ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดผลการวิจัยคลาดเคล่ือนได เพื่อจะใหขอมูลท่ีไดมีประสิทธิภาพ

ตรงกับความเปนจริง ผูวิจัยเห็นวา ควรมีเวลาใหแกผูตอบแบบสอบถามมากข้ึน และไมควรจาง

บุคคลภายนอกมาชวยในการเก็บขอมูลโดยผูวิจัยไมไดเปนผูควบคุม เพื่อปองกันการใหขอมูลดวย

ตนเองท้ังหมด และเพื่อใหขอมูลท่ีไดมีประสิทธิภาพตรงกับความเปนจริงมากข้ึน 

กกกกกกกก4. ควรตั้งแบบสอบถามจากการทําการทดสอบเบ้ืองตน ( Pretest) ใหละเอียดมากกวานี้ 

จึงทําใหขอมูลท่ีไดไมมีการแจกแจงแบบปกติ จึงไมสามารถวิเคราะหแบบ Discriminate ซ่ึงมีความ

เหมาะสมมากกวาการวิเคราะหแบบโลจิสติกส ในการวิจัยคร้ังตอไปควรจะออกแบบการทดสอบ

เบ้ืองตน (Pretest) ใหรอบคอบและคํานึงถึงความผิดปกติของขอมูล 
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ชุดท่ี......................  

แบบสอบถาม 

เร่ือง การศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกกูเงินในระบบและนอกระบบของประชาชน 

ในเขตตําบลทาพี่เล้ียง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

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

คาํช้ีแจงแบบสอบถาม  

1. แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลประกอบการวิจัย ในหัวขอ “การศึกษา

ถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบของประชาชน ในเขตตําบลทาพี่เล้ียง อําเภอเมือง

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี” จึงขอความรวมมือใหประชาชนตอบคําถามในแบบสอบถามนี้ โดย

ทานไมตองเขียนช่ือลงในแบบสอบถาม โปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ และตรงกับความ

เปนจริงของทานมากท่ีสุด โดยคําตอบของทานผูวิจัยจะเก็บเปนความลับ และไมมีผลเสียหายใดๆ 

ตอทานและครอบครัวท้ังส้ิน 

2. แบบสอบถามนี้ แบงออกเปน 5 สวน ประกอบดวย 

  สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนท่ี 2 การทดสอบความรูเกี่ยวกับการกูเงิน 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ 

  สวนท่ี 4  แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการกูเงินนอกระบบ 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะ 

 หากทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับแบบสอบถามนี้ ทานสามารถสอบถามไดจากผูท่ีแจก

แบบสอบถามทาน และเม่ือทานตอบแบบสอบถามครบทุกขอแลว โปรดสงคืนใหกับผูแจก

แบบสอบถามใหแกทาน 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี ขอขอบคุณทุกทานใน

การตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ 
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แบบสอบถามสําหรับงานวจัิย 

เร่ือง การศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบของประชาชน  

ในเขตตําบลทาพี่เล้ียง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

คาํช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับตัวทานมากท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

ส่วนที ่1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  

         ชาย     หญิง 

2. อายุ  

 อายุ ต่ํากวา 20 ป    อายุ 20-30 ป    อายุ 31-40 ป  

 อายุ 41-50 ป    อายุมากกวา 50 ป ข้ึนไป 

3. อาชีพ 

     คาขาย/ธุรกิจสวนตัว     รับจาง 

  วางงาน/แมบาน/เกษียณอายุ    พนักงานบริษัท/องคกรเอกชน 

  รัฐวิสาหกิจ      รับราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ 

  นักเรียน/นักศึกษา     ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ระบุ............................ 

4. สถานภาพ  

 โสด    สมรส   หยาราง   หมาย 

5. ระดับการศึกษา 

 ประถมศึกษาหรือต่ํากวา     อนุปริญญา / ปวส. 

 มัธยมศึกษาตอนตน     ปริญญาตรี   

  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.    สูงกวาปริญญาตรี   

6. รายไดเฉล่ียตอเดือน  

 ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท   20,001-30,000 บาท 

 5,001-10,000 บาท    30,001-40,000 บาท 

        10,001-20,000 บาท    40,000 บาทข้ึนไป 

7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมตัวทานดวย) 

 1-2 คน        3-4 คน   5-6 คน  อ่ืนๆ ระบุ....................คน 

8. ทานเคยกูเงินนอกระบบหรือไม 

 เคยกู     ไมเคยกู   
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ส่วนที ่2 การทดสอบความรูเกี่ยวกับการกูเงิน (ตอบได้ทั้งคนทีเ่คยกู้และไม่เคยกู้เงินนอกระบบ) 

1. การกูยืมเงินนอกระบบ คือการกูยืมเงินกันตามปกติจากผูใหกู โดยท่ีผูใหกูนั้น ปลอยเงินกูเปน

อาชีพ และไมไดเปนสถาบันการเงิน เชน ธนาคารตางๆ ตามระบบของกฎหมาย    

     ใช      ไมใช 

2. การกูจากธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลท่ีไมใชสถาบันการเงิน เชน อีซ่ี บาย, อิออน เปนตน ถือเปนการ

กูเงินในระบบ 

     ใช      ไมใช 

3. ธุรกิจเงินกูดวน  หมายถึง การปลอยเงินกูใหกับผูท่ีมาขอกูในทันที  โดยจะคิดดอกเบ้ียและ

คาธรรมเนียมในอัตราท่ีสูงกวาปกติ 

     ใช      ไมใช 

4. การกูเงินจากสถาบันการเงินในระบบจําเปนตองมีผูคํ้าประกัน 

     ใช      ไมใช 

5. เงินกูนอกระบบท่ีกูยืมมาจากนายทุน, การขายลดเช็ค, การเลนแชร ถือไดวาเปนการจัดตั้งโดย

ถูกตองตามกฎหมาย  

     ใช      ไมใช 

6. การกูเงินภายใตการดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย ถือวาเปนการกูเงินในระบบท่ีถูกตองตาม

กฎหมาย 

     ใช      ไมใช 

7. การกูยืมเงินโดยท่ัวไป  (ไมรวมการกูยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน)  กฎหมายกําหนด

เร่ืองดอกเบ้ียเงินกูใหสามารถเรียกดอกเบ้ียตอกันไดไมเกินรอยละ 15 ตอป 

     ใช      ไมใช 

8. กฎหมายก็ตองมีบทลงโทษการเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา  โดยมีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไม

เกิน 1,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

     ใช      ไมใช 

9. ความผิดฐานกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน   มีโทษจําคุกตั้งแต 5-10 ป  และปรับตั้งแต 

500,000 บาทถึง 1,000,000 บาทและปรับอีกไมเกินวันละ 10,000 บาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู    

     ใช      ไมใช 

10. การทวงหนี้แบบประจานลูกหนี้ เชน  โทรศัพท-สงแฟกซไปท่ีทํางานใหอับอาย มีความผิดหม่ิน

ประมาท มีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป ปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

     ใช      ไมใช 
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ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ  

(ตอบไดท้ังคนท่ีเคยกูและ ไมเคยกูเงินนอกระบบ) 

คาํช้ีแจง  กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ในชองท่ีสอดคลองกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

ปัจจัย 

ความคดิเห็น 

เห็นด้วย 

มากทีสุ่ด 

เห็นด้วย

มาก 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วยทีสุ่ด 

1. ทานเช่ือวาการกูเงินนอกระบบตอง

พิจารณาความมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจัก

ของแหลงเงินกู           

2. ทานเช่ือวาการกูเงินนอกระบบทําให

ทานไดรับจํานวนเงินท่ีตองการสูง             

3. ทานเช่ือวาการกูเงินนอกระบบทําให

ทานมีระยะเวลาผอนชําระหนี้นานและ

ยืดหยุนได           

4. การกูเงินนอกระบบทําใหทานไดรับ

เงินท่ีกูอยางรวดเร็ว           

5. การกูเงินนอกระบบใชหลักฐานในการ

กูไมยุงยาก      

6. การกูเงินนอกระบบทําใหทานไมตองมี

ผูคํ้าประกัน      

7. การกูเงินนอกระบบไมตองมี

หลักทรัพยคํ้าประกันเงินกู      

8. การกูเงินนอกระบบทําใหทานมีอัตรา

ดอกเบ้ียจายท่ีสูงกวาปกติ           

9. การกูเงินนอกระบบทําใหทานไมตอง

เสียคาธรรมเนียมในการใชบริการ           

10. การกูเงินนอกระบบทําใหมีคาปรับใน

กรณีผิดเวลาชําระหนี้           

11. ทานเช่ือวาความใกล-ไกลของแหลง

เงินกูมีผลตอการกูเงิน           
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ปัจจัย 

ความคดิเห็น 

เห็นด้วย 

มากทีสุ่ด 

เห็นด้วย

มาก 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วยทีสุ่ด 

12. การกูเงินนอกระบบทําใหทาน

สอบถามขอมูลของการกูเงินไดงาย      

13.  นายทุนเงินกูนอกระบบมีอยูท่ัวไป

สะดวกในการหาแหลงเงินกู      

14.  ทานเช่ือวาการกูเงินนอกระบบมีการ

โฆษณาท่ีดึงดูดใจ เชน ใหวงเงินกูสูง แต

ดอกเบ้ียตํ่า           

15.  การกูเงินนอกระบบมีความสะดวก

ตอการจายดอกเบ้ีย และชําระหนี้ เชน มี

คนเก็บดอกเบ้ียถึงที      

16.  ทานเช่ือวาการกูเงินนอกระบบมี

ความรวดเร็วในการอนุมัติเงินกู      

17.  ทานเช่ือวาการกูเงินนอกระบบ

สามารถกูไดทันที ทุกเวลา           

18.  ทานเช่ือวาการกูเงินนอกระบบสวน

ใหญจะกูเฉพาะคนในสังคมช้ันลาง      

19. ทานเช่ือวาคําแนะนําของเพื่อนมีสวน

ทําใหทานเลือกกูเงินนอกระบบ      

20. ทานเช่ือวาขอมูลของแหลงเงินกูมี

สวนทําใหทานตัดสินใจเลือกกูเงิน      

21. ทานเช่ือวาประสบการณในการกูเงิน

ของทาน สงผลตอการเลือกเงินกูในครั้ง

ตอไป      

22. ทานเช่ือวาอาชีพท่ีตองมีเงินลงทุน 

เพื่อใชในการหมุนเวียนธุรกิจ ทานจึง

เลือกหาแหลงเงินกูนอกระบบ      

23. ทานคิดวาจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัวของทานมีผลตอการเลือกการกู

เงินนอกระบบ      
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ปัจจัย 

ความคดิเห็น 

เห็นด้วย 

มากทีสุ่ด 

เห็นด้วย

มาก 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วยทีสุ่ด 

24.  ทานเช่ือวาการเลือกกูเงินนอกระบบ

มีสาเหตุมาจากรายไดไมเพียงพอกับ

รายจาย      

25.  ทานเช่ือวาการกูเงินนอกระบบ มี

สาเหตุมาจากสินคามีราคาสูงข้ึน      

 

ส่วนที ่4 ขอมูลเกี่ยวกับการกูเงินนอกระบบ (ตอบเฉพาะคนทีเ่คยกู้เงินนอกระบบเท่าน้ัน) 

1. ทานไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการกูเงินนอกระบบบางหรือไม 

 ไมไดรับ 

 ไดรับ จาก(ใคร)....... (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 [  ] นายทุนรายยอยหรือบุคคลผูใหกูเงิน 

 [  ] พอแม ญาติพี่นอง 

 [  ] เพื่อน 

[  ] การโฆษณา เชน ทางโทรทัศน, ทางวิทยุ, ปายโฆษณา, อินเตอรเน็ต 

[  ] อ่ืนๆ ระบุ........................................................ 

 

2. จํานวนเงินท่ีทานขอกูยืมตอคร้ัง 

 ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท   30,001-40,000 บาท 

 5,001-10,000 บาท    40,001 –50,000 บาท  

        10,001-20,000 บาท    มากกวา 50,001 บาทข้ึนไป 

 20,001-30,000 บาท    อ่ืนๆ ระบุ..............................................บาท 

 

3. ความถ่ีในการกูยืมเงินนอกระบบ 

 มากกวาเดือนละ 1 คร้ัง   6 เดือนคร้ัง 

 เดือนละ 1 คร้ัง    ปละ 1 คร้ัง 

 3 เดือนคร้ัง     อ่ืนๆ ระบุ..................................................... 
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4. เหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุดในการกูเงิน 

  กูยืมไมยุงยากและสะดวก     หาแหลงเงินกูไดงาย 

 ไมตองใชหลักทรัพยคํ้าประกัน  สถาบันการเงินในระบบใหบริการเงินกูไมเพียงพอ 

 ไดเงินกูเร็ว      อ่ืนๆ ระบุ.................................................. 

 

5. ประโยชนของเงินกูนอกระบบท่ีไดกูยืมมา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ใชจายซ้ืออาหารและส่ิงจําเปน   การศึกษาของบุตร   

 นําไปออกกูตอ    เปนทุนหมุนเวียนในอาชีพ  

 ซ้ือยาเสพติด     เลนการพนัน 

 นําไปใชหนี้เงินกูท่ีอ่ืน    ไปเท่ียว    

 รักษาพยาบาล    ซ้ือสุรา     

 อ่ืนๆ ระบุ.................................................. 

 

6. ลักษณะการจายดอกเบ้ียเงินกูนอกระบบ 

 จายดอกเบ้ียพรอมตนเปนรายวัน   

 จายดอกเบ้ียพรอมตนเปนรายสัปดาห 

 จายดอกเบ้ียพรอมตนเปนราย 15วัน   

 จายดอกเบ้ียพรอมตนเปนรายเดือน 

 อ่ืนๆ ระบุ.................................................. 

 

7. การไดรับเงินกูนอกระบบ 

 รับเงินตนเต็มจํานวน   

 รับเงินตนไมเต็มจํานวน  

 อ่ืนๆ ระบุ................................................. 

 

8. ส่ิงท่ีนํามาใชในการคํ้าประกันเงินกูนอกระบบ 

 ไมตองใช      บุคคลคํ้าประกัน    

 ยานพาหนะ      เคร่ืองใชไฟฟา 

 เอกสารท่ีดิน     เคร่ืองประดับราคาแพง   

 เช็ค       อ่ืนๆ ระบุ.................................................. 
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9. ความสามารถการชําระหนีเ้งินกูนอกระบบ 

 ชําระคร้ังเดียวหมด     

 ชําระตรงตามสัญญา  

 ไมสามารถชําระหนี้ไดตามสัญญา   

 ไมสามารถชําระหนี้ไดตามสัญญาแตไดรับการผอนผัน  

 อ่ืนๆ ระบุ.................................................. 

 

10. ผลท่ีไดรับจากการผิดเวลาชําระหนี ้ 

 ถูกยึดส่ิงท่ีนํามาคํ้าประกัน  

 ผอนผันไดแตตองเสียดอกเบ้ีย  

 ถูกขูทํารายทันทีท่ีผิดนัดคร้ังแรก  

 ถูกขูทํารายหลังจากผิดนัดชําระหนี้มาหลายคร้ัง  

 ถูกทํารายรางกายทันทีท่ีผิดนัดคร้ังแรก  

 ถูกทํารายรางกายเม่ือผิดนัดชําระหนี้หลายคร้ัง  

 ถูกตํารวจจับดําเนินคด ี 

 อ่ืนๆ ระบุ.................................................. 

 

ส่วนที ่5 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

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

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

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

 

ผู้ทาํวจัิยขอขอบคุณทีใ่ห้ความกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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