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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
กกกกกกกกในยุคโลกาภิวัฒนนี้ เงินถือไดวามีความสําคัญอยางตอระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากเงิน
เปนสื่อกลางที่ใชในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ กอใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในดานตางๆ
และเงินที่กลาวนี้ก็มีทั้งเงินในระบบและเงินนอกระบบ ซึ่งหากเปนเงินในระบบแลว เงินจะ
สามารถทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ เชน การนําไปฝากธนาคารพาณิชยตางๆ ธนาคารก็จะนําเงินฝาก
บางสวนไปเปนเงินใหกู และเมื่อเงินถูกกูไปไมวาจะเปนไปเพื่อการบริโภคอุปโภค หรือการลงทุน
ก็ถือวาทําใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น แตหากเงินนั้นเปนเงินนอกระบบจะไมสามารถทํา
หนาที่ไดอยางสมบูรณ ซึ่งอาจทําใหการพัฒนาและการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจของประเทศไมดี
เทาที่ควร และบางครั้งเงินนอกระบบยังเปนอุปสรรคในดานการดําเนินนโยบายทางดานการเงินของ
รัฐบาล เชน นโยบายจํากัดสินเชื่อจะไมไดผลเมื่อมีตลาดเงินนอกระบบอยู เพราะเมื่อกูเงินใน
ระบบไมไดประชาชนก็จะหันไปกูเงินนอกระบบแทน ทําใหนโยบายของรัฐบาลไมไดผล
กกกกกกกกจากการสํารวจพบวา คนไทยเปนหนี้นอกระบบประมาณ 1 ลานราย สวนใหญจะเปน
การกอหนี้ที่เกิดจากภาวะความจําเปนเพื่อการดํารงชีพ เชน คาใชจายในครัวเรือน คารักษาพยาบาล
คนในครอบครัว คาการศึกษาบุตรหลาน หรือการประกอบอาชีพ เชน เครื่องใชอุปกรณในการ
ประกอบกิจการ คาเชาพื้นที่คาขาย รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ แตมีบางสวนที่กูยืมเพื่อนําเงินไปซื้อ
สิ่งของตามกระแสนิยม เชน โทรศัพทมือถือ เครื่องเสียง เครื่องเลน ดีวีดี ฯลฯ และที่ เปนปญหาไป
กวานั้น ไดแก การกูยืมเพื่อนําเงินไปเลนการพนันหรือชําระหนี้การพนัน เที่ยวเตร เปนตน เมื่อผูมี
รายไดนอยตองกูยืมเงินนอกระบบเพื่อไปใชจายและถูกขูดรีดดอกเบี้ยในอัตราที่สูง นอกจากจะ
ไดรับความเดือดรอนอยางมาก และยากที่จะหลุดจากสภาพหนี้สินและความยากจน อีกทั้งยังเปน
การสรางหนี้ใหมเพื่อนํามาใชหนี้เกาตอไปเรื่อยๆ แมวาแนวคิดเรื่องการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ
ของรัฐบาลนับเปนเรื่องที่ดีในระดับหนึ่ง แตวิธีการแกไขควรจะตองหาหนทางที่ยั่งยืน เพราะอาจจะ
เกิดปญหานี้ขึ้นมาอีกซึ่งคนสวนใหญยังอยูในภาวะความยากจนและไมมีหนทางที่จะหาเงินกูจาก
แหลงเงินกูในระบบ (หนังสือพิมพคมชัดลึก 2552)
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กกกกกกกกเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ทั้งสิ้น 9,013 ตารางกิโลเมตร แบง
ออกเปน 3 ตําบล ไดแก ตําบลทาพี่เลี้ยง ตําบลรั้วใหญ และตําบลทาระหัด (กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 2551) โดยตําบลทาพี่เลี้ยงมีประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย รับจาง
และทําธุรกิจสวนตัวเปนหลัก ดวยอาชีพตางๆ ที่ตองมีเงินการลงทุน ประชากรจึงมีการตัดสินใจ
เลือกกูเงินนอกระบบ เพื่อนําเงินมาเปนทุนหมุนเวียนในอาชีพ เนื่องจากมีความยืดหยุนในการชําระ
คืน และการกูยืมเงินไมยุงยากกวาการกูเงินในระบบจากสถาบันการเงิน กลาวคือ สามารถนําเงินที่
กูยืมมาหมุนใชเปนทุนแบบวันตอวันและชําระคืนแบบหมุนเวียนได
กกกกกกกกการกูย ืมเงินคือ การนําเงินในอนาคตมาใชในปจจุบัน และการกูยืมเงินจากแหลงเงินทุน
ทั้งในและนอกระบบไดแพรหลายโดยทั่วไป ในปจจุบัน สถาบันการเงินตางๆ ในระบบจํานวนไม
นอย ไดเปดใหบริการดานสินเชื่อแกธุรกิจอยางเต็มที่ โดยเฉพาะกลุมธนาคารพาณิชย ปจจุบันนี้
ไมไดกยู ุงยาก และพรอมจะเปนพี่เลี้ยงใหกับผูกูเปนอยางดี ก ารกูเงินจากสถาบันการเงินในระบบ
จึงเปนทางเลือกที่ผูประกอบการควรจะตองใชบริการ
แมจะตองยุงยากปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
คอนขางเขมงวด แตก็เปนสถาบันการเงินที่มีกฎหมายรับรองชัดเจน ความเสี่ยงตอการถูกเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเกินจริงจึงเปนศูนย สวนการกูยืมเงินนอกระบบนั้นสามารถทําไดงายกวาการ
กูยืมเงินในระบบ สวนใหญขึ้นอยูกับความพึงพอใจของผูใหกูและผูกู ไมตองอาศัยหลักทรัพยค้ํา
ประกันใดๆ ซึ่งการกูเงินนอกระบบสะทอนใหเห็นถึงขอบกพรองและขอจํากัดของการกูยืมเงินใน
ระบบ ที่ไมสามารถตอบสนองความตองการทางการเงินของหนวยธุรกิจไดอยางเพียงพอ ดังนั้น
ธุรกิจขนาดยอมบางแหงจึงมีความจําเปนตองพึ่งพาตลาดเงินนอกระบบเพราะสะดวกกวา
กกกกกกกกการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบของประชาชน จะทําใหรัฐบาลได
ทราบถึงสาเหตุของการที่ประชาชนไปกูเงินทั้งนอกระบบ เพื่อที่รัฐบาลจะสามารถนําไปปรับปรุง
แกไขใหประชาชนหันมาใชบริการกูยืมเงินในระบบอยางถูกกฎหมาย พรอมทั้งสงเสริมนโยบาย
และหาชองทางการพัฒนาการกูเงินในระบบ ซึ่งจะสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจของประเทศสืบไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
กกกกกกกก1. ศึกษาพฤติกรรมการเลือกกูเงินนอกระบบของประชาชนในเขตตําบลทาพี่เลี้ยง
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
กกกกกกกก2. ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบของประชาชนในเขตตําบลทาพี่เลี้ยง
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
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สมมติฐานของการวิจัย
กกกกกกกกจากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบของประชาชนในเขตตําบลทาพี่
เลี้ยง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานในการศึกษาดังตอไปนี้
กกกกกกกก1. ปจจัยดานสิ่งกระตุนทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่บริการ
เงินกูนอกระบบ และการสงเสริมการจัดจําหนายมีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบของกลุมตัวอยาง
กกกกกกกก2. ปจจัยดานสิ่งกระตุนอื่นๆ คือ สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน มีผลตอ การเลือกกูเงินนอก
ระบบของกลุมตัวอยาง
กกกกกกกก3. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพลติกรรมผูบริโภค ประกอบดวย ปจจัยดานสังคม ไดแก กลุม
อางอิง ครอบครัว บทบาทและสถานภาพ ปจจัยดานจิตวิทยา ไดแก การจูงใจ การรับรู การเรียนรู
ความเชื่อถือหรือทัศนคติ บุคลิกภาพ และแนวคิดของตนเอง และปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ วงจร
ชีวิตครอบครัว อาชีพ รายไดหรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ การศึกษา คานิยมและ รูปแบบการ
ดํารงชีวิต มีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบของกลุมตัวอยาง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กกกกกกกกจากสมมติฐานของ การศึกษา ปจจัยที่สงผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบของประชาชน
ในเขตตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี แสดงใหเห็นวามีปจจัยหลาย
ปจจัยที่สงผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ แตในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสนใจศึกษาเฉพาะปจจัยดานสิ่ง
กระตุนทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ตั้งของแหลงเงินกูนอกระบบ และการสงเสริม
การตลาด ปจจัยดานสิ่งกระตุนอื่นๆ ไดแก สภาพเศรษฐกิจ และ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ผูบริโภค ไดแก ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานจิตวิทยา และปจจัยสวนบุคคล
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ปัจจัยด้ านสิ่ งกระตุ้นทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ (การบริการ)
2. ราคา
- อัตราดอกเบี้ยจาย
3. สถานที่ตั้งของแหลงเงินกูนอกระบบ
4. การสงเสริมการทางการตลาด
ประชาชนในเขต
ต.ทาพี่เลี้ยง
อ.เมืองฯ
จ.สุพรรณบุรี

ปัจจัยด้ านสิ่ งกระตุ้นอืน่ ๆ
1. สภาพเศรษฐกิจ
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมผู้บริโภค
1. ดานสังคม
- กลุมอางอิง
- ครอบครัว
- บทบาทและสถานภาพ
2. ดานจิตวิทยา
- แรงจูงใจ
- การรับรูขอมูลขาวสาร
- ประสบการณการเรียนรู
- ทัศนคติ
3. สวนบุคคล
- อาชีพ
- สถานภาพทางเศรษฐกิจ
- รูปแบบการดํารงชีวิต

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การเลือกกูเงิน
นอกระบบ
ของประชาชน
ทั้งที่เคยใช และ
ไมเคยใชบริการ
เงินกูนอกระบบ

5
ขอบเขตของการศึกษา
กกกกกกกกการศึกษาในครั้งนี้ ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือก
กูเงินนอกระบบของประชาชน โดยมีขอบเขตของการศึกษาดังตอไปนี้
กกกกกกกก1. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ เชน เพศ อายุ รายได อาชีพ
คาใชจาย เปนตน รวมถึงการนําเงินที่กูนอกระบบมาไปใชประโยชนอะไรบาง วงเงินการกูยืมโดย
เฉลี่ย ระยะเวลาการผอนชําระคืน ความถี่ของการใชบริการ โดยการศึกษาครั้งนี้ไมไดจํากัดวาเปน
ผูกูรายเล็กหรือรายใหญ
กกกกกกกก2. ประชาชนที่ทําการศึกษาวิจัย คือประชาชน ในเขตตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
กกกกกกกก3. ระยะเวลาในการทําวิจัยตั้งแต เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2552 ถึง เดือนกุมภาพันธ
พ.ศ. 2553
ขั้นตอนของการศึกษา
1. เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีทางการตลาด และขอมูลวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อ
นํามากําหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษา และทําแบบสอบถาม
2. เลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ( Accidental Sampling)
เพื่อใหไดกลุมตัวอยางและขอมูลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ผูวิจัยตองการ
3. เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยการแจกแบบสอบถามแกกลุมตัวอยาง
4. วิเคราะหผลขอมูลโดยการใชวิธีการวิเคราะหตัวประกอบ (Factor Analysis) และ
วิธีการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis)
5. สรุปผลการวิจัยซึ่งจะบอกถึงปจจัยที่ใชพิจารณาเลือกกูเงินนอกระบบของกลุม
ตัวอยาง และขอเสนอแนะที่มีตอผลการวิจัย
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
กกกกกกกก1. ทราบถึงปจจัยที่มีผลตอกลุมตัวอยางในการเลือกกูเงินนอกระบบ ในเขตตําบลทาพี่
เลี้ยง อําเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อกอใหเกิดความรูเชิงวิชาการแกภาครัฐและ
ภาคเอกชนเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของการกูเงินนอกระบบ
กกกกกกกก2. รัฐบาลหรือสถาบันการเงินในระบบสามารถนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการ
แกไขปญหา ปรับปรุง ในการอนุมัติเงินกูใหแกประชาชน เพื่อกอใหเกิดการกูเงินในระบบมากขึ้น
อันจะสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจของประเทศตอไป
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กกกกกกกก3. รัฐบาลหรือสถาบันการเงินในระบบสามารถนําขอมูลที่ไดมาใชพัฒนานโยบายการกู
เงินในระบบอยางสรางสรรค เพื่อใหผูกูจายอัตราดอกเบี้ยลดลง และเกิดการหมุนเวียนเงินใน
สถาบันการเงินนั้นๆ พรอมทั้งเปนการสรางความนาเชื่อถือของสถาบันการเงินที่เปนแหลงใหกูยืม
นิยามคําศัพท์
กกกกกกกกการกู้ยมื เงิน หมายถึง การกูยืมเงินเปนสัญญาอยางหนึ่ง ซึ่งเกิดจากบุคคลใดบุคคล
หนึ่งซึ่งเรียกวา “ผูกู” มีความตองการจะใชเงินแตตนเองมีเงินไมพอ หรือไมมีเงินไปขอกูยืมจาก
บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวา “ผูใหก”ู และผูกูตกลงจะใชคืนภายในกําหนดเวลาใดเวลาหนึ่ง การกูยืมจะ
มีผลสมบูรณก็ตอเมื่อ มีการสงมอบเงินที่ยืมใหแกผูที่ใหยืมในการกูยืมนี้ผูใหกูจะคิดดอกเบี้ยหรือไม
ก็ได
เงินกูนอกระบบ
กกกกกกกกเงินกู้นอกระบบ หมายถึง การกูยืมหรือการใหกูยืมที่มิไดผานสถาบันการเงิน ซึ่งจัดตั้ง
ขึ้นโดยถูกตองตามกฎหมาย อาจจะเปนการกูยืมโดยตรงจากนายทุนเงินกู ลักษณะของตลาดเงิน
นอกระบบไดแก การกูยืมกันโดยตรง การเลนแชร การซื้อขายเช็คที่ไมผานสถาบันการเงินที่ถูกตอง
เปนทางการ เปนตน การขายลดเช็ค การเลนแชร หรือการกูยืมระหวางบุคคล
กกกกกกกกวิธีการดําเนินธุรกิจเงินกู้นอกระบบ หมายถึง ขั้นตอนการใหกูเงินโดยที่เจาของเงินกู
และผูกูตกลงทําสัญญากูยืมกันเองโดยไมผานสถาบันการเงิน
กกกกกกกกผู้ก้ หู รือผู้ใช้ บริการ หมายถึง ผูมีความเดือดรอนขาดแคลนเงิน ตองการใชเงินโดยทํา
การกูยืมเงินผูอื่น โดยยินยอมใหดอกเบี้ยเปนสิ่งแลกเปลี่ยน
กกกกกกกกการใช้ เงินกู้ หมายถึง การนําเงินกูไปใชในภาระจําเปนตามความตองการในการดําเนิน
ชีวิตของครัวเรือนตามสภาพชีวิต

บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกกในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปน
แนวทางในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง “การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกกูเงินนอก
ระบบของประชาชนในเขตตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ” โดยกําหนด
ขอบเขตการศึกษาไวดังนี้
กกกกกกกก1. แนวคิดและความรูเกี่ยวกับการกูเงิน
กกกกกกกก2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
กกกกกกกกกกกกกกกก- ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
กกกกกกกกกกกกกกกก- ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค
กกกกกกกกกกกกกกกก- ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค
กกกกกกกกกกกกกกกก- กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ
กกกกกกกก3. แนวคิดและทฤษฎีในการวิเคราะหขอมูล
กกกกกกกก4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แนวคิดและความรู้ เกีย่ วกับการกู้เงิน
กกกกกกกกเงินนอกระบบ คือ เงินที่นํามาใชในการดําเนินงานจากแหลงภายนอกกิจการที่
นอกเหนือ จากแหลงสถาบันการเงินตางๆ แหลงเงินทุนนอกระบบเปนแหลงสินเชื่อที่สําคัญของ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กในตางจังหวัดมีมากมายหลายประเภทและกระจัดกระจายอยูทั่วไป การให
สินเชื่อแกอุตสาหกรรมในตางจังหวัดของสถาบันการเงิน สวนมากใหแกอุตสาหกรรมขนาดใหญ
แหลงเงินกูนอกระบบจึงทําหนาที่เปนเสมือนแหลงเงินที่คอยสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน
การเงินใหเงินกูแกอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินไมเพียงพอหรือไมได
แหลงเงินนอกระบบจึงใหบริการสินเชื่อแกอุตสาหกรรมขนาดเล็กไดดีกวา หรือมีประสิทธิภาพกวา
แหลงเงินในระบบ เพราะเปนการใหสินเชื่อที่มีตนทุนในการใหบริการและหนี้สูญต่ํา
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กกกกกกกก จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ และสังคม สุวรรณรัตน กลาววา เงินนอกระบบหมายถึง
การกูยืมหรือการใหกูยืมที่มิไดผานสถาบันการเงิน ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยถูกตองตามกฎหมาย อาจจะ
เปนการกูยืมโดยตรงจากนายทุนเงินกู การขายลดเช็ค การเลนแชร หรือการกูยืมเงินระหวางบุคคล
อาทร เจียมเดนงาม กลาววา ธุรกิจเงินกูนอกระบบหมายถึง การกูยืมเงินนอกเหนือการควบคุมของกฎหมายแต
เปนที่นิยมใหกูระหวางเจาของเงินและผูตองการใชเงิน โดยผูกูตองเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกวาที่กฎหมาย
กําหนด สวนรูปแบบเงินกูนอกระบบนั้น หมายถึง ลักษณะของการกูยืมเงินโดยมีหลักทรัพยค้ําประกันการกู
(หลักทรัพยอาจเปนสิ่งของหรือสัญญา) หรือไมมีหลักทรัพยค้ําประกันการกูก็ได เพียงแตผูกูตองลงลายมือชื่อไว

เปนประกันการชําระหนี้เงินกูตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญากู
กกกกกกกกธนา เบญจาทิกุล กลาววา การกูยืมเงิน เปนสัญญาชนิดหนึ่งที่ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยไดจัดเปนเอกเทศสัญญา ในทางธุรกิจจัดเปนธุรกิจทางการคาชนิดหนึ่ง โดยกําหนดวา “การ
กูยืมเงินกวาสองพันบาทขึ้นไป จะตองมีหลักฐานแหงการกูยืมลงลายมือชื่อผูกูเปนสําคัญมิฉะนั้น
จะฟองรองบังคับกันไมได” ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 653 (แกไขเพิ่มเติมโดย
มาตรา 4 พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติม ป.พ.พ. (ฉบับที่ 14) 2548
กกกกกกกกสาระสําคัญของการกูยืมเงินจะตองมีดังนี้
กกกกกกกก1) การกูยืมเงินกวาสองพันบาทตองมีหลักฐานเปนหนังสือ
กกกกกกกก2) หลักฐานตองมีขอบงถึงการกูยืม
กกกกกกกก3) หลักฐานตองมีการลงลายมือชื่อผูกูยืมเปนสําคัญ ไมคํานึงวามีลายมือชื่อของผูใหกูยืม
หรือมีพยานหรือไม
กกกกกกกก4) จะตองมีการสงมอบเงินที่กูยมื
กกกกกกกก5) ตองมีวัตถุประสงคเพื่อเอาเงินที่กูไปดําเนินกิจการที่ชอบดวยกฎหมาย
กกกกกกกกดอกเบี้ยการกูยืมเงิน เปนประเภทของธุรกิจชนิดหนึ่ง ผูกูก็หวังจะไดคาตอบแทนเปน
ดอกเบี้ย ผูใหกูก็หวังจะไดรับเงินตนไปเปนตนทุนในกิจการคา ในการเดียวกันก็ยอมชําระ
คาตอบแทนเปนดอกเบี้ยใหแกผูใหกู โดยการชําระดอกเบี้ยอาจชําระเปนรายวัน รายเดือน รายป
แลวแตจะตกลงกัน การกูยืมเงินระหวางประชาชน ทั่วไปดวยกันหากไมไดตกลงกันไวในสัญญา
หากผิดนัดตามกฎหมายก็ใหอํานาจเรียกดอกเบี้ยไดโดยกําหนดในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ( ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 224) หากตกลงกันไวในกฎหมายก็ใหอํานาจไดในอัตราไมเกิน
รอยละ 15 ตอป การเรียกดอกเบี้ยไมสามารถทบตนได ผูใหกูรายใดเรียกดอกเบี้ยเกินกวารอยละ 15
ตอป จะมีความผิดทางอาญาจําคุกไมเกิน 1 ป (พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.
2475) ในทางแพงดอกเบี้ยที่เกินกวารอยละ 15 ตอป กฎหมายถือวาเปนโมฆะ ไมสามารถฟองรอง
ได
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กกกกกกกกการใชเงินกู ในการกูยืมเงินจะตองมีหลักฐานเปนหนังสือ มิฉะนั้นจะฟองบังคับไมได
ในทางกลับกันการใชเงินกูก็ตองมีหลักฐาน มิฉะนั้นไมสามารถอางอิงการชําระเงินได
กกกกกกกกเงินกูนอกระบบ เปนการกูยืมเงินไมไดทําแบบวิธีใหถูกตองตามกฎหมาย หรืออาจทํา
แบบวิธีแตผิดไปจากที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้อาจเกิดจากการสมยอมของผูใหกูและผูกูหรืออาจเกิด
จากความจําเปนของผูกู เพราะขณะรอนเงินไมอาจหลีกเลี่ยงได หากไมยอมก็จะไมไดรับเงินกู
นายทุนเงินกูซึ่งมีมีโอกาสทางเศรษฐกิจมากกวาก็จะเรียกดอกเบี้ยสูงๆ
กกกกกกกกการกูเงินนอกระบบมีวิธีหลายๆ อยางดังนี้
กกกกกกกก1) การกูเงินที่ไมมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูกูเปนสําคัญ
กกกกกกกกกกกกกกกก- ผลของกฎหมาย ผูใหกูไมสามารถฟองรองบังคับคดีตอศาลได
กกกกกกกก2) การกูยืมเงินมีหลักฐานเปนหนังสือ แตกําหนดดอกเบี้ยไวในสัญญาเกินกวารอยละ
15 ตอป
กกกกกกกกกกกกกกกก- ผลของกฎหมาย ผูใหกูฟองรองไดเฉพาะตนเงิน ผูกูแจงตอตํารวจให
ดําเนินคดีอาญากับผูกูไดในความผิดตาม พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
กกกกกกกก3) การกูยืมเงินมีหลักฐานเปนหนังสือ กําหนดดอกเบี้ยในสัญญาไมเกินอัตรารอยละ 15
ตอป แตในความเปนจริงมีการชําระดอกเบี้ยเกินกวานั้น
กกกกกกกกกกกกกกกก- ผลของกฎหมาย หากผูใหกูฟองคดีผูกู หากตอสูคดีนําสืบการเรียก
ดอกเบี้ยเกินได
กกกกกกกก4) การกูยืมเงินมีหลักฐานเปนหนังสือ อัตราดอกเบี้ยชอบดวยกฎหมายเรียกแบบเอา
ดอกเบี้ยทบตนในแตละเดือน
กกกกกกกกกกกกกกกก- ผลของกฎหมาย การเรียกดอกเบี้ยไมชอบดวยกฎหมาย
กกกกกกกกบัญชา วัฒนากูล กลาววา
การปลอยเงินกูนอกระบบหรือ “เงินกูเถื่อน” ถือวาผิด
กฎหมาย หากคิดอัตราดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดคือรอยละ 15 ตอป และหากมีการ “ทวง
หนี้โหด” ก็จะมีความผิดจากขอหาตาง ๆ เชน กรรโชกทรัพย ทํารายรางกาย บุกรุกเคหสถาน ถาสง
คนขมขูทวงหนี้ทํานองวาถาไมจายหนี้ตัวผูกูและครอบครัวตองโดนทําราย ซึ่งผิดกฎหมายอาญา
มาตรา 309 มีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป ปรับไมเกิน 6,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาใชอาวุธดวยหรือ
รวมกันกระทําความผิดตั้งแต 5 คนขึ้นไป มีโทษจําคุก 5 ป หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ ถาใชวิธีทวงหนี้แบบประจานลูกหนี้ เชน โทรศัพท-สงแฟกซไปที่ทํางานใหอับอาย มี
ความผิดหมิ่นประมาท มีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป ปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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2. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกกทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
กกกกกกกกสวนประสมทางการตลาด เปนกลยุทธทางการตลาดที่เอาชนะลูกคาหรือผูบริโภคได ซึ่ง
ธุรกิจตองใชรวมกัน เพื่อสนองความตองการของตลาดเปาหมาย (ธงชัย สันติวงษ 2546 : 272)
กกกกกกกกสวนประสมทางการตลาด เปนสิ่งที่มีอิทธิพลอยางยิ่งตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค ซึ่งสวนประสมทางการตลาดประกอบไปดวย 4 ประการ ดังนี้
กกกกกกกก1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินคา (goods) และบริการ (service) ที่ธุรกิจพัฒนา
และผลิตขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด ผลิตภัณฑหรือ
สินคาและการบริการนั้น มีทั้งที่จับตองได เชน พัดลม โตะ ฯลฯ และไมสามารถจับตองได เชน การ
ตัดผม การนวดแผนโบราณ เปนตน นอกจากนี้ผลิตภัณฑยังรวมไปถึงตราสินคา (Brand) การบรรจุ
หีบหอ (Packaging) การรับประกัน (Guarantee) คุณภาพผลิตภัณฑ (Quality) บางธุรกิจพัฒนา
ผลิตภัณฑที่สามารถจับตองไดเพียงอยางเดียวไมมีการบริการเสริม เชน สินคาสะดวกซื้อ ไดแก สบู
แชมพูสระผม เปนตน บางผลิตภัณฑรวมไปถึงบริการเสริม หรือบางธุรกิจมีแตการบริการเทานั้นที่
จําหนายใหกับลูกคา เชน รานตัดผม เปนตน
กกกกกกกก2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระใหกับผูขาย เพื่อใหไดรับสินคา
และบริการ โดยธุรกิจตองกําหนดราคาใหอยูในระดับที่สามารถซื้อได การกําหนดราคานั้นมี
จุดมุงหมายเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ในระดับที่ธุรกิจยังคงมีกําไร และลูกคาสามารถ
ซื้อได
กกกกกกกก3. การจัดจําหน่ าย (Place) หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการ
ซื้อสินคาของลูกคากลุมเปาหมายใหมีความสะดวกสบายสูงสุด ดวยการนําสินคาและบริการไปสง
มอบใหกับลูกคาภายในเวลาที่ลูกคาตองการ ซึ่งมีรูปแบบที่แตกตางกันตามลักษณะของสินคา
พฤติกรรมของลูกคา สถานที่ตั้งของธุรกิจ และที่ตั้งของลูกคา โดยมีความเกี่ยวของกับงานของ
นักการตลาดในการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการชองทางการตลาดใหเหมาะสมกับตัว
สินคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
กกกกกกกก4. การส่ งเสริมทางการตลาด (Promotion) หมายถึง การกําหนดแนวทางในการสื่อสาร
ไปยังลูกคากลุมเปาหมายเกี่ยวกับสินคาและบริการ ราคา และขอมูลอื่นๆ ของสินคาและบริการ โดย
มุงหมายใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดวยการประสมประสานสวนประสมการสงเสริม
การตลาด ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการใช
พนักงานขาย นักการตลาดใชการสงเสริมการตลาดในการแจงขาวกระตุนจูงใจและการย้ําเตือน
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ลูกคา โดยมุงหวังใหเกิดการตัดสินใจซื้อ หรือในบางครั้งตองการเพิ่มยอดขายใหสูงขึ้นในระยะสั้น
ดวย (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป 2547 : 14–15)
ลูกค้ ากลุ่มเป้ าหมาย
Target market
ส่ วนประสมทางการตลาด
Marketing mix

ผลิตภัณฑ์
- คุณภาพ
- การออกแบบ
- รูปทรง
- ผลประโยชน
- การบริการ
- การรับประกัน
ฯลฯ

ราคา
- การตั้งราคา
- การใหสวนลด
- สินเชื่อการคา
- การชําระเงิน
ฯลฯ

การจัดจําหน่ าย
- ชองทางการ –
กระจายสินคา
- ทําเลที่ตั้ง
- คนกลางทางการตลาด
- การขนสง
ฯลฯ

การส่ งเสริม
- การโฆษณา
- การประชาสัมพันธ
- การสงเสริมการขาย
- พนักงานขาย
- การขายตรง
ฯลฯ

รูปที่ 2 แสดงทฤษฎีประสมทางการตลาด
(ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป 2547 : 13)
ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค (Theory of Consumer Behavior)
กกกกกกกกทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร เชื่อวาผูบริโภคมีความตองการในการบริโภคสินคาและบริการ
อยางหลากหลาย แตเนื่องจากผูบริโภคแตละรายมีขอจํากัดในเรื่องของทรัพยากร ดังนั้นผูบริโภคจึง
มีการลําดับการบริโภคกอนหลังแตกตางกัน โดยคํานึงถึงอรรถประโยชนสูงสุดที่ตนจะไดรับ
สําหรับการบริโภคสินคาคงทน ซึ่งสวนใหญจะมีการใชงานที่ยาวนานและมีราคาคอนขางแพง
ผูบริโภคจําเปนตองคํานึงถึงถึงประโยชนหรือความพอใจที่ตนไดรับเปนอยางมากกอนการตัดสินใจ
ซื้อ เมื่อเปรียบเทียบกับสินคาอื่นที่ตองซื้อใชเปนประจํา

12
กกกกกกกกพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวของโดยตรง
กับการจัดหาใหไดมาซึ่งสินคาและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยูกอน
แลวและมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว
กกกกกกกกการศึกษาโมเดลพฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior Model) หรือเรียกอีก
อยางหนึ่งวา S – R Theory เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการซื้อสินคา โดยมีจุดเริ่มตนจาก
การเกิดสิ่งกระตุน(S – Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการสิ่งกระตุนผานเขาไปในความรูสึกนึกคิด
ของผูซื้อ (Buying’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดํา จนทําใหเกิดความตองการกอนแลวจึงมี
ผลทําใหเกิดการตอบสนอง (R – Response) ซึ่งมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสัมพันธดังกลาว
สามารถแสดงรูปแบบพฤติกรรมผูซื้อได ดังแผนภูมิตอไปนี้
การตอบสนองของผู้ซื้อ (Response=R)

สิ่ งทีก่ ระตุ้นภายนอก (Stimulus=S)
สิ่ งที่กระตุ้นทางการตลาด
(Marketing stimulus)

สิ่ งที่กระตุ้นอืน่ ๆ
(Other stimulus)

ผลิตภัณฑ
ราคา
การจัดจําหนาย
การสงเสริมการตลาด

เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี
กฎหมาย
และทางการเมือง
วัฒนธรรม
ฯลฯ

กล่ องดําหรือ
ความรู้ สึกนึก
คิดของผู้ซื้อ
(Buyer’s black
box)

การเลือก
ผลิตภัณฑ
การเลือกตรา
สินคา
การเลือกผูขาย
การเลือกเวลาในการซื้อ
การเลือกปริมาณการซื้อ

ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer’s characteristics)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural factors)
ปจจัยดานสังคม (Social factors)
ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological factors)
ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors)
ปจจัยดานสถานการณ (Situational factors)
ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological factors)

การตัดสิ นใจซื้อ
(Purchase)
1. การทดลอง (Trial)
2. การซื้อช้ํา (Repeat
purchase)
พฤติกรรมภายหลังการ
ซื้อ (Post purchase
behavior)

กระบวนการตัดสิ นใจของผู้ซื้อ
(Buyer’s decision process)
1.
2.
3.
4.
5.

การรับรูปญหา (Problem recognition)
การคนหาขอมูล (Information search)
การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of
alternatives)
การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision)
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase
)

รู ปที่ 3 แสดงโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior model)
(ศิริวรรณ เสรีรัตน 2541 : 129)

13
กกกกกกกกโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค ( Consumer behavior model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจให
เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน(
Stimulus) ที่ทําใหเกิดความ
ตองการ และสิ่งกระตุนเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ( Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือน
กลองดําซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจาก
ลักษณะตางๆของผูซื้อ แลวจะมีการตอบสนองหรือการตัดสินใจของผูซื้อ ( Stimulus) ใหเกิดความ
ตองการกอน แลวทําใหเกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้น โมเดลนี้จึงอาจเรียกวา S-R Theory
โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้
กกกกกกกก1. สิ่ งกระตุ้น (Stimulus) อาจเกิดขึ้นเองภายในรางกาย และสงกระตุนจากภายนอก
นักการตลาดจะตองสนใจและจัดสิ่งกระตุนภายนอก เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ
สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา สิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ
1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนสิ่งที่นักการตลาดสามารถ
ควบคุมและตองจัดใหมีขึ้น เปนสิ่งกระตุนที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย
1.1.1 สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน การออกแบบผลิตภัณฑให
สวยงาม เพื่อกระตุนความตองการ
1.1.2 สิ่งกระตุนทางดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาให
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ โดยพิจารณาลูกคาเปาหมายเปนหลัก
1.1.3 สิ่งกระตุนดานการจัดการชองทางการจัดจําหนาย (Place) เชน การ
จัดจําหนายใหทั่วถึง เพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภค
1.1.4 สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณา
สม่ําเสมอ การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสรางความสัมพันธอัน
ดีกับบุคคลทั่วไป
1.2 สิ่งกระตุนอื่นๆ (Other stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการของผูบริโภคที่
อยูภายนอกองคการ ซึ่งบริษัทควบคุมไมได สิ่งกระตุนเหลานี้ ไดแก
1.2.1 สิ่งกระตุนทางดานเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ
รายไดของผูบริโภค
1.2.2 สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technology) เชน เทคโนโลยีของเครื่อง
เอทีเอ็ม
1.2.3 สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and political) เชน การ
เพิ่มภาษี ลดภาษีสินคา
1.2.4 สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Culture) เชน ประเพณีไทยในเทศกาล
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ตางๆ
กกกกกกกก2. กล่ องดําหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค (Buyer’s Black Box) ความรูสึกนึกคิด
ของผูซื้อเปรียบเสมือนกลองดํา ซึ่งผูผลิตหรือผูขาย ไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหา
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อและ
กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ
2.1 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer characteristics) มีอิทธิพลจากหลายปจจัยตางๆ คือ
ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานจิตวิทยา
2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ประกอบดวยขั้นตอน คือ การรับรู
ความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการ
ซื้อ
กกกกกกกก3.การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ คือ การเลือกผลิตภัณฑ การเลือกตราสินคา การเลือก
ผูขาย การเลือกเวลาในการตัดสินใจซื้อ การเลือกปริมาณการซื้อ
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมผู้บริโภค
กกกกกกกก1. ปัจจัยด้ านวัฒนธรรม (Cultural factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับคานิยม ( Values)
ความคิดและทัศนคติ ที่เกิดจากการเรียนรูและการมีสวนรวมระหวางสมาชิกของกลุม ปจจัยดาน
วัฒนธรรมเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค การทราบถึงลักษณะความตองการของ
ผูบริโภคทางดานวัฒนธรรมจะชวยนักการตลาดในการจัดสิ่งกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสมกับ
ผูบริโภคกลุมเปาหมายได ปจจัยดานวัฒนธรรม ประกอบดวย
กกกกกกกก(1) วัฒนธรรมพื้นฐาน
กกกกกกกก(2) วัฒนธรรมยอย
กกกกกกกก(3) ชั้นสังคม
ซึ่งสิ่งเหลานี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ดังนี้
1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เปนสัญลักษณหรือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น โดยเปน
ที่ยอมรับจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่ง ซึ่งเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคมใด
สังคมหนึ่ง (Etzel, Walker and Stanton. 2004: G-3)
1.2 วัฒนธรรมยอย ( Subculture) เปนกลุมยอยภายในวัฒนธรรมพื้นฐาน ( Kerin,
Hartley and Rudelius. 2004 : 115) ซึ่งแสดงรูปแบบของพฤติกรรมที่ชัดเจนเพียงพอที่จะจําแนก
ออกจากกลุมอื่นภายในวัฒนธรรมเดียวกัน ( Etzel, Walker and Stanton. 2004 : G-12) วัฒนธรรม
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ยอย ประกอบดวย (1) กลุมเชื้อชาติ (Nationality groups) (2) กลุมศาสนา (Religious groups) (3)
กลุมสีผิว ( Racial groups) (4) พื้นที่ทางภูมิศาสตร ( Geographical areas) ( 5) กลุมอาชีพ
(Occupational) (6) กลุมยอยดานอายุ (Age) (7) กลุมยอยดานเพศ (Sex)
1.3 ชั้นสังคม (Social class) หมายถึง การแบงสมาชิกของสังคมออกเปนระดับ
ฐานะที่แตกตางกัน โดยที่สมาชิกในแตละชั้นสังคมจะมีสถานะอยางเดียวกัน และสมาชิกที่อยูในชั้น
สังคมที่แตกตางกันจะมีลักษณะที่แตกตางกัน ( Schiffman and Kanuk. 2004 : G-10) การแบงชั้น
สังคมโดยทั่วไปจะถือเกณฑการศึกษา รายได อาชีพ ตลอดจนลักษณะที่อยูอาศัย ชั้นสังคมเปนอีก
ปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค โดยแตละชั้นสังคมจะมีลักษณะคานิยมและ
พฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยาง เชน ดานการแตงกาย รูปแบบการพูด การพักผอนยอนใจ
ความชอบ และลักษณะอื่นๆ โดยทั่วไปชั้นสังคมสามารถแบงออกเปนกลุมใหญได 3 ระดับ และ
กลุมยอยได 6 ระดับ ดังนี้
1.3.1 ชนชั้นสูง (Upper class) แบงออกเปนกลุมยอยได 2 กลุม คือ
(1) กลุมชนชั้นสูงสวนบน (
Upper-upper class) เปนกลุม “ ผูดีเกา
” (Old family) ที่มีฐานะมั่นคั่งอันเนื่องมาจากมรดกตกทอด เปนกลุมที่มีความรูสึกรับผิดชอบตอ
สังคม ชอบซื้อและชอบใชสินคาที่มีราคาแพง เนื่องจากผูบริโภคกลุมนี้มีอํานาจซื้อเพียงพอ สินคาที่
มีเปาหมายที่กลุมนี้ ไดแก สินคาฟุมเฟอย เชน เพชร รถยนต และบานราคาแพง ผูบริโภคกลุมนี้จะมี
การวางแผนการซื้อผลิตภัณฑและมีความรูเรื่องผลิตภัณฑที่ดี มีลักษณะแบบอนุรักษนิยม คือ มักจะ
ซื้อสินคาชนิดเดิม ไมนิยมซื้อสินคาชนิดใหม และมีรสนิยมสูงแบบคลาสสิก กิจกรรมสงเสริมการ
ขายประเภท ลด แลก แจก แถม จะมีอิทธิพลตอผูบริโภคกลุมนี้นอยมาก การโฆษณาที่ใชจะตองมี
ความประณีต มีคุณภาพ และมีรสนิยม ซึ่งสื่อที่จะเขาถึงผูบริโภคกลุมนี้ไดคือ นิตยสารเฉพาะ
(2) กลุมชนชั้นสูงสวนลาง (
Lower-upper class) เปนกลุมที่
เรียกวา “ เศรษฐีใหม ” (New rich) แมจะร่ํารวยแตก็ไมไดรับการยอมรับใหอยูในกลุมที่หนึ่ง ไดแก
เศรษฐี พวกเจาของกิจการขนาดใหญ ผูบริหารระดับสูง อาชีพที่ร่ํารวย เชน แพทย ทนายความ เปน
ตน พฤติกรรมการซื้อและการเลือกผลิตภัณฑและรานคาตลอดจนสินคาที่มีเปาหมายที่กลุมนี้จะ
คลายกับกลุมแรก แตแตกตางกันที่ลักษณะความตองการดานจิตวิทยาและสังคม กลุมนี้จะตองการ
การยอมรับและการยกยอง จึงนิยมใชสินคาที่บงบอกถึงสถานะความร่ํารวยมากกวากลุมแรก เพราะ
กลุมชนชั้นสูงสวนบนเปนกลุมที่มีฐานะดีและคนทราบดีอยูแลว สวนกลุมชนชั้นสูงสวนลางจะเปน
เศรษฐีใหมจึงมีความตองการใหคนรูจักมากกวา
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1.3.2 กลุมชนชั้นกลาง(
Middle class) แบงออกเปนกลุมยอยได 2 กลุม คือ
(1) กลุมชนชั้นกลางสวนบน (
Upper-middle class) เปนกลุมผู
ประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ หรือไดรับความสําเร็จทางดานอาชีพพอสมควร เปน
เจาของกิจการขนาดกลาง มีการศึกษาดี มีความเปนอยูดี และมีแรงผลักดันที่จะทําใหไดมาซึ่ง
ความสําเร็จ กลุมนี้จะมีพฤติกรรมคลายกับกลุมชนชั้นสูงสวนลาง กลาวคือ เลือกผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพดี รานคาที่มีบรรยากาศดี ตองการชีวิตความเปนอยูที่ดีและมีความตองการที่จะไดรับการ
ยอมรับและการยกยองอยางมาก กลุมนี้จึงมีลักษณะการซื้อสินคาที่แสดงออกซึ่งสถานะและ
ความสําเร็จมากกวากลุมชนชั้นสูงทั้งสองที่กลาวมา สื่อที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายนี้คือ
โทรทัศน วิทยุ รวมทั้งนิตยสาร หนังสือพิมพ โดยใชการโฆษณาที่มีการจูงใจดานเหตุผลและดาน
จิตวิทยา สินคาที่มีเปาหมายที่กลุมนี้ ไดแก บาน เสื้อผา รถยนตที่ประหยัดน้ํามัน สินคาตามความ
นิยมหรือแฟชั่น
(2) กลุมชนชั้นกลางสวนลาง (
Lower-middle class) เปนกลุมที่
แสวงหาการยอมรับนับถือ มีบานอยูอาศัย มีการเก็บออมเพื่อการศึกษาของบุตร ไดแก กลุมทํางาน
ในสํานักงาน ( White-collar) พนักงานขาย ครู ชางเทคนิค และเจาของกิจการขนาดเล็ก พนักงาน
ระดับปฏิบัติงาน และขาราชการระดับปฏิบัติงาน กลุมนี้ตองการความสําเร็จและการยอมรับจาก
สังคม แตอํานาจในการซื้อคอนขางนอย พฤติกรรมการซื้อจึงคํานึงถึงราคาประหยัดและความคงทน
การโฆษณาจึงตองเนนความคุมคา เมื่อเทียบกับราคาและการจูงใจดานเหตุผล การจัดกิจกรรมการ
ขายจะตองสมเหตุสมผลและมีมูลคาในสายตาของเขา จึงจะมีผลในการกระตุนพฤติกรรมการซื้อ
ของผูบริโภคกลุมนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมประเภทสงเสริมการขายประเภท ลด แลก แจก แถม จะใช
ไดผลกับผูบริโภคกลุมนี้ สินคาที่มีเปาหมายที่กลุมนี้คือ สินคาที่มีราคาปานกลาง สินคาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน เปนตน
1.3.3 กลุมชนชั้นกลาง (
Lower class) แบงออกเปนกลุมยอยได 2 กลุมคือ
(1) กลุมชนชั้นลางสวนบน (
Upper-lower class) เปนพวกที่แสดง
หาความมั่งคงในงานที่ทํา และตองการจะพัฒนาสถานะทางสังคมใหดีขึ้น ไดแก ผูใชแรงงาน
(Blue-collar) ที่ทํางานตามโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ พวกแรงงานกึ่งฝมือ ( Semiskilled) กลุมผูใช
แรงงานที่มทักษะพอสมควร สินคาที่มีเปาหมายที่กลุมนี้ ไดแก สินคาที่จําเปนแกการครองชีพและ
ราคาประหยัด กลุมนี้จะซื้อสินคาที่ตอบสนองความตองการของรางกายและจําเปนแกการครองชีพ
เนื่องจากมีรายไดจํากัด การซื้อสินคาจึงตองคํานึงถึงความจําเปนและความประหยัดเปนสําคัญ
(2) กลุมชนชั้นลางสวนลาง (
Lower-lower class) ไดแก ผูใช
แรงงานที่มีรายไดต่ํา กลุมคนวางงาน กลุมคนในชุมชนแออัด และกลุมคนที่ตองใหรัฐชวยเหลือ ซึ่ง
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กลุมคนประเภทนี้เปนกลุมคนที่มีการศึกษาต่ํา รายไดนอย ยากจน ถูกมองวาเปนพวกเกียจคราน ใช
ชีวิตอยูไปวันๆและมักมีลักษณะการซื้อที่ขาดการพิจารณาที่ดี สินคาที่มีเปาหมายที่กลุมนี้จะมี
ลักษณะคลายคลึงกับกลุมชนชั้นลางสวนบน พฤติกรรมการซื้อของคนกลุมนี้จะไดรับอิทธิพลจาก
สิ่งกระตุนเปนสวนใหญ เชน การลด แลก แจก แถม ชิงโชค สินคาขนาดเล็กหรือขนาดประหยัด
เปนที่ตองการของกลุมนี้ คนกลุมนี้จะไมมีการวางแผนการซื้อไวลวงหนา แตจะมีการใชเงินแบบ
หมดไปวันๆ
กกกกกกกกจากการวิจัยพบวา ชั้นสังคมมีความสําคัญตอการตลาด ดังนี้
กกกกกกกก(1) ระบบชั้นสังคมยังคงปรากฏใหเห็นในสังคมและพฤติกรรมการซื้อของบุคคลจะมี
ความแตกตางกันอยางเห็นไดชัดในแตละชั้นสังคม
กกกกกกกก (2) คนในแตละชั้นสังคมจะมีความคิดที่แตกตางกัน จึงทําใหมีการตอบสนองตางกัน
สําหรับโปรแกรมการตลาดอยางเดียวกัน โดยเฉพาะในเรื่องของการโฆษณา
กกกกกกกก (3) สําหรับสินคาหลายชนิด พฤติกรรมการซื้อของบุคคลจะขึ้นอยูกับชั้นสังคมที่เขา
สังกัดอยูมากกวารายไดที่เขาไดรับ
กกกกกกกก2. ปัจจัยด้ านสั งคม (Social factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และมี
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอพฤติกรรมการซื้อ ประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท
และสถานะของผูซื้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 กลุมอางอิง (Reference group) เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย ไดแก
สมาชิกในครอบครัว เพื่อน ฯลฯ ซึ่งจะมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอทัศนคติ ความคิดเห็น
และคานิยมของบุคคล ผูบริโภคจะมีกลุมอางอิงหลายกลุม นักการตลาดควรทราบวากลุมอางอิงมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคอยางไร ระดับอิทธิพลของกลุมอางอิงจะมีความสัมพันธกับ
ผลิตภัณฑและยี่หอดวย กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลอยางมากตอการเลือกยี่หอสินคา เชน รถยนต
เฟอรนิเจอร เสื้อผา เปนตน
2.2 ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลซึ่งเกี่ยวของกันทางสายเลือด การแตงงาน
หรือการรับอุปการะใหเขามาอยูรวมกัน ประกอบดวย บิดามารดา และพี่นอง ครอบครัวถือเปนกลุม
ปฐมภูมิที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคล ซึ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อของครอบครัว โดยผูผลิตสินคาจะตองคํานึงถึงลักษณะการบริโภคของครอบครัว
คนไทย จีน ญี่ปุน หรือยุโรป ซึ่งจะมีลักษณะการบริโภคที่แตกตางกัน
2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and status) บุคคลจะเกี่ยวของกับหลายกลุม เชน
ครอบครัว กลุมอางอิง องคกร และสถาบันตางๆ โดยบุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกตางกันใน
แตละกลุม ผูบริโภคมักจะเลือกซื้อสินคาที่สามารถสื่อถึงบทบาทและสถานะของตนเองในสังคม
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เชน ประธานบริษัทมักจะขับเบนซ ใสสูทราคาแพง และดื่มไวน ซึ่งนักการตลาดจําเปนจะตอง
ตระหนักถึงศักยภาพของสินคาและตราสินคาที่จะใชเปนสัญลักษณแทนบทบาทดวย
กกกกกกกก3. ปัจจัยด้ านจิตวิทยา (Psychological factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิด
ของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาของบุคคลจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งถือวาเปน
ปจจัยภายในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการซื้อและการใชสินคา ปจจัยภายใน ประกอบดวย ( 1)
แรงจูงใจ (2) การรับรู (3) การเรียนรู (4) ความเชื่อ (5) ทัศนคติ (6) บุคลิกภาพ (7) แนวความคิดที่มี
ตอตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 แรงจูงใจ ( Motivation) เปนอิทธิพลหรือสภาพภายในที่ผลักดันใหเกิด
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคล แรงจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แตอาจถูกกระตุน
จากปจจัยภายนอก เชน วัฒนธรรม ชั้นสังคม หรือจากเครื่องมือทางการตลาดที่นักการตลาดใช
กระตุนความตองการของผูบริโภค
3.2 การรับรู (Perception) เปนกระบวนการที่แตละบุคคลเลือกสรร ( Selects) จัด
ระเบียบ ( Organizes) และตีความ ( Interprets) เกี่ยวกับสิ่งกระตุน ( Stimulus) โดยอาศัยประสาท
สัมผัสทั้งหา เพื่อสรางภาพที่มีความหมายออกมา ซึ่งขั้นตอนในการรับรูสามารถแบงออกไดเปน 4
ขั้นตอน ดังรูป

1. การเปดรับขอมูลที่ไดเลือกสรร (Selective exposure)

2. การตั้งใจรับขอมูลที่ไดเลือกสรร (Selective attention)

3. ความเขาใจในขอมูลที่ไดเลือกสรร (Selective comprehension)
หรือการบิดเบือนขอมูลที่ไดเลือกสรร (Selective distortion)

4. การเก็บรักษาขอมูลที่ไดเลือกสรร (Selective retention)
รู ปที่ 4 แสดงขั้นตอนในการรับรู (Perception process)
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3.3 การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอันเนื่องมาจาก
การเรียนรูและประสบการณ หรือหมายถึง ขั้นตอนที่บุคคลนําความรูและประสบการณไป
ประยุกตใชในพฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจซื้อสินคาในอนาคต
3.4 ความเชื่อ (Beliefs) เปนความคิดที่บุคคลยึดถือในใจเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่ง
เปนผลมาจากประสบการณในอดีต และมีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
3.5 ทัศนคติ (Attitudes) เปนแนวโนมของการเรียนรูที่ตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ดวยความพอใจหรือไมพอใจ ทัศนคติจะกําหนดจากคานิยมและความเชื่อถือ
3.6 บุคลิกภาพ ( Personality) หมายถึง ลักษณะดานจิตวิทยาที่แตกตางกันของ
บุคคล ซึ่งนําไปสูการตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่สอดคลองกัน หรือหมายถึง พฤติกรรมเฉพาะ
ของแตละบุคคลที่ตอบสนองตอสถานการณที่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินคา เพื่อตอบสนองความตองการของแตละบุคคล
กกกกกกกก4. ปัจจัยส่ วนบุคคล (Personal factors) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะ
สวนบุคคลของคนทางดานตางๆ ไดแก อายุ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจหรือ
รายได การศึกษา คานิยม และรูปแบบการดํารงชีวิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุแตกตางกันจะมีความตองการในสินคาและบริการที่
แตกตางกัน การแบงกลุมผูบริโภคตามอายุ ประกอบดวย ต่ํากวา 6 ป, 6-11 ป, 12-19 ป, 20-34 ป,
35-49 ป, 50-64 ป, และ 65 ปขึ้นไป ตัวอยางเชน กลุมวัยรุนจะชอบทดลองสิ่งแปลกใหมและชอบ
สินคาประเภทแฟชั่น สวนกลุมผูสูงอายุจะสนใจสินคาเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย เปนตน
4.2 วงจรชีวิตครอบครัว [Family life cycle (FLC)] เปนขั้นตอนการดํารงชีวิตของ
บุคคล ซึ่งการดํารงชีวิตในแตละขั้นตอนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความตองการ ทัศนคติ และคานิยม
ของบุคคล ทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน โดยมี
ความสัมพันธกับสถานภาพทางการเงินและความสนใจของแตละบุคคล
4.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความ
ตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน เชน เกษตรกรหรือชาวนาก็จะซื้อสินคาที่จําเปนตอการครอง
ชีพและสินคาที่เปนปจจัยการผลิตเปนสวนใหญ สวนพนักงานที่ทํางานในบริษัทตางๆสวนใหญ จะ
ซื้อสินคาเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ เปนตน
4.4 รายได (Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ ( Economic circumstances)
สถานภาพทางเศรษฐกิจ ของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ สถานภาพ
เหลานี้ประกอบดวย รายได การออมทรัพย อํานาจการซื้อ และทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน นักการ
ตลาดตองสนใจในแนวโนมของรายไดสวนบุคคล เนื่องจากรายไดจะมีผลตออํานาจการซื้อ คนที่มี
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รายไดต่ําจะมุงซื้อสินคาที่จําเปนตอการครองชีพ และมีความไวตอราคามาก สวนคนที่มีรายไดสูง
จะมุงซื้อสินคาที่มีคุณภาพดีและราคาสูง โดยเนนที่ภาพพจนตราสินคาเปนหลัก
4.5 การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพดีมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา เนื่องจากผูที่มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถสรางรายไดสูง
กวาผูที่มีการศึกษาต่ํา จึงมีแนวโนมที่จะบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมากกวา
4.6 คานิยมและรูปแบบการดํารงชีวิต [Value and lifestyle (VALs)] คานิยมหรือ
คุณคา( Value) หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคลหรือความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สวน
รูปแบบการดํารงชีวิต ( Lifestyle) หมายถึง วิธีการดํารงชีวิตซึ่งบุคคลใชเวลาและทรัพยากรเพื่อทํา
กิจกรรม ( Activities) โดยพิจารณาสิ่งที่เขาสนใจ ( Interest) และความคิดเห็น ( Opinions) ตอสิ่ง
ตางๆที่อยูรอบตัวเขา รูปแบบการดํารงชีวิตมีประโยชนในการแบงสวนตลาดและการกําหนด
เปาหมายสําหรับผลิตภัณฑ
กกกกกกกก5. ปัจจัยด้ านสถานการณ์ (Situational factors) เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ประกอบดวย สภาพแวดลอมทางกายภาพ เวลา และอารมณ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
5.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical surroundings) เปนปจจัยที่ชวยกระตุน
ใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อสินคา ซึ่งถาผูบริโภคไดรับความสะดวกสบายในการเลือกชม
สินคา ก็จะมีสวนชวยใหเกิดการบริโภคงายและเร็วขึ้น ดังนั้นผูคาจึงตองพยายามใหผูบริโภคเกิด
ประสบการณในการเลือกซื้อสินคาอยางมีความสุขและสะดวกสบาย เชน การใหแสง สี เสียง
บรรยากาศภายในราน ดนตรี และกลิ่น ผูบริโภคจะตองมีความรูสึกสบาย ซึ่งจะทําใหผูบริโภคใช
เวลามากขึ้นในการเลือกซื้อสินคาและตัดสินใจซื้อสินคาเพิ่มขึ้นดวย
5.2 เวลา (Time) เปนปจจัยที่มีบทบาทสําคัญในชวงของการตัดสินใจซื้อ การคนหา
ขอมูลและการประเมินทางเลือกขึ้นอยูกับเวลาที่ใชในการตัดสินใจ ถาผูบริโภครีบรอนเกินไปก็
อาจจะเกิดความกดดันเรื่องเวลาและอาจจะเลื่อนการซื้อออกไป
5.3 อารมณ (Mood) อารมณตางๆนั้นจะเกิดจากการกระตุนที่นักการตลาดจัดให
และเกิดจากอารมณสวนตัวของผูบริโภคเอง ตัวอยาง ผูบริโภคจะอยูในอารมณที่ดีเมื่อพนักงานขาย
ใหความสนใจจึงยินดีที่จะซื้อสินคาเมื่อเขาไปในราน อารมณนั้นอาจจะเปนอารมณพอใจหรือไม
พอใจก็ได จากการวิจัยระบุวา ผูบริโภคจะเกิดอารมณที่ดีจากการโฆษณา จึงทําใหผูบริโภคมี
ความรูสึกที่ดีตอตราสินคา เนื่องจากการโฆษณาที่เคยเห็นมากอน
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กกกกกกกก6. ปัจจัยด้ านเทคโนโลยี (Technological factors) ในปจจุบันเทคโนโลยีเปนปจจัยที่มี
บทบาทสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของผูบริโภค นอกเหนือจากปจจัยทางดานวัฒนธรรม สังคม
จิตวิทยา ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานสถานการณ นักการตลาดจึงตองใหความสําคัญกับปจจัย
ดานเทคโนโลยีดวย โดยพัฒนาแผนการตลาดใหสอดคลองกับความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย ซึ่งจะชวยสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน
ใหกับบริษัท โดยปจจัยดานเทคโนโลยีประกอบดวย
6.1 การเขาใชเว็บ (Web access) ทําใหผูบริโภครับรูถึงความตองการของตนเอง
(Problem recognition) จากการสํารวจพบวาผูบริโภคสวนใหญเขาใชเว็บไซดทางอินเทอรเน็ตเพื่อ
ซื้อสินคาหรือเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการทําใหอินเทอรเน็ตงายตอการเขา
ไปใชก็จะเปนโอกาสที่จะทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูและนําไปสูการตัดสินใจซื้อในที่สุด
อินเทอรเน็ตยังชวยใหผูบริโภคเขาไปหาขอมูลสินคาและบริการไดทั่วโลก และจากการที่ผูบริโภค
คนหาขอมูลก็จะนําไปสูการรับรูความตองการของตนเอง
6.2 ขีดความสามารถในการคนหา ( Search capabilities) ในเว็บไซดตางๆจะตอง
พยายามเพิ่มขีดความสามารถใหลูกคาไดรับรู ปจจัยสําคัญก็คือ โปรแกรมการคนหาขอมูล
(Browsers) ซึ่งในการวิจัยไดระบุวา ผูหญิงชอบที่จะเปนผูแสวงหา และซื้อผลิตภัณฑผาน
อินเทอรเน็ต เว็บไซดบราวเซอรที่นิยมใชในการคนหาขอมูลของตางๆ ไดแก google.com และ
yahoo.com บางเว็บไซดไดใหขอมูลที่นาสนใจกับผูบริโภค โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการรวบรวมขอมูลตัดสินใจซื้อ ตัวอยางเชน amazon.com ซึ่งไดเสนอแนะและใหขอมูล
เพื่อดึงดูดและกระตุนใหลูกคาตัดสินใจซื้อหนังสือที่นาสนใจสําหรับลูกคา
6.3 ขีดความสามารถในการประเมินผล ( Evaluation capabilities) เปนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการประเมินเพื่อเลี่ยงไมใหผูบริโภคเลื่อนการซื้อออกไป จํานวนเว็บไซดตางๆที่
เรียกวา Shop bots ไดเกิดขึ้น เว็บไซดนี้จะชวยใหผูบริโภคประเมินทางเลือกไดงายขึ้น ตัวอยางเชน
dealtime.com, shopper.com, และ mysimon.com จะชวยผูบริโภคเปรียบเทียบลักษณะของสินคา
อิเล็กทรอนิกส เครื่องอุปโภคบริโภค อัญมณี เสื้อผา และหนังสือ ซึ่งการใชอินเทอรเน็ตจะชวย
จัดหาขอมูลใหกับผูบริโภค ตลอดจนชวยจัดระเบียบขอมูลในลักษณะของการเปรียบเทียบราคา
คุณภาพ และลักษณะตางๆของสินคาและบริการดวย
6.4 ทางเลือกในการซื้อ ( Purchase options) บริษัทดอทคอมทั้งหลายจะมุงที่การ
เปลี่ยนผูบริโภคที่คนหาขอมูลใหเปนลูกคาใหได ผูบริโภคจํานวนมากมีการตัดสินใจซื้อผาน
อินเทอรเน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ การซื้อผานอินเทอรเน็ตไดกลายเปนทางเลือกที่จูงใจผูบริโภคไดเปน
อยางดี ยิ่งกวานั้นอินเทอรเน็ตยังชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูซื้อทําใหการซื้องายขึ้น เนื่องจากผู
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ซื้อสามารถคนหาขอมูล ประเมินทางเลือก และตัดสินใจซื้อในชวงเวลาอันสั้น ซึ่งการซื้อสินคาใน
ลักษณะนี้ผูบริโภคจะทราบคาใชจายในการขนสงและคาธรรมเนียมตางๆที่เกี่ยวของ ทําใหสามารถ
เปรียบเทียบราคากับการซื้อที่รานได สิ่งสําคัญคือ นักการตลาดจะตองสรางความเชื่อมั่นให
ผูบริโภครูสึกปลอดภัยและมั่นใจในการซื้อสินคา
6.5 การปอนกลับภายหลังการซื้อ ( Post purchase feedback) เว็บไซดกลายเปน
เครื่องมือที่สําคัญอยางมากในการกระตุนใหผูบริโภคเกิดการปอนกลับภายหลังการซื้อ ผูบริโภค
สามารถใชอีเมล ( e-mail) สงปญหาและขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นตางๆที่เกี่ยวกับสินคาหรือ
บริการของบริษัทไดทันทีผานทางเว็บไซด นักการตลาดจึงตองใหความสนใจในการประเมินผล
ปอนกลับจากการใชผลิตภัณฑเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมีคุณภาพและตรงตามความ
ตองการของลูกคา
กระบวนการตัดสิ นใจของผู้ซื้อ
กกกกกกกกกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ
กกกกกกกก1. การยอมรับปัญหา (problem recognition) หมายถึง สภาวะที่ผูบริโภครูและประจักษ
ชัดวา ความปรารถนาของเขากับความเปนจริงที่ดํารงอยู ยังมีขอแตกตางกันทั้งระดับความเปนจริงที่
ดํารงอยูนั้นยังต่ํากวาระดับความปรารถนาเสียอีกดวย เชน ผูบริโภคที่เปนเจาของรถยนตคันหนึ่ง
ยอมมีความปรารถนาจะใหเครื่องยนตทํางานทุกครั้งที่ทําการติดเครื่องในเวลาเชา เพื่อขับขี่ออกไป
ทํางาน แตถาปรากฏวาในหนึ่งสัปดาหตองทําการเข็นเพื่อใหเครื่องยนตทํางานถึงหาวัน ผูบริโภคคน
นั้นยอมรูประจักษชัดวา มีความแตกตางเกิดขึ้นระหวางระดับของความปรารถนากับระดับของ
ความเปนจริง นั่นคือการยอมรับปญหานั่นเองเมื่อผูบริโภคตัดสินใจหาทางแกไขปญหา ยอม
หมายความวาเขาจะตองดําเนินการตามขั้นตอนตอไป คือ การเสาะแสวงหาสารสนเทศเกี่ยวกับวิธี
แกปญหา
กกกกกกกก2. การเสาะแสวงหาสารสนเทศ (Information search) สารสนเทศเกี่ยวกับวิธีแกปญหา
ที่ผูบริโภคเสาะแสวงหาก็คือสวนประสมการตลาดที่นักการตลาดจํานวนมากมายจากหลายบริษัท
พัฒนาออกมาเสนอนั่นเอง สวนประสมการตลาดเหลานี้ผูบริโภคจะไปแสวงหามาจากสี่แหลง
ดวยกันคือ
- แหลงบุคคล (Personal source)
- แหลงการคา (Commercial source)
- แหลงสาธารณะ (Public source)
- แหลงประสบการณ (Experience source)
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กกกกกกกกผลจากการเสาะแสวงหาสารสนเทศ จะทําใหผูบริโภคไดรับสวนประสมการตลาดมา
จํานวนหนึ่ง สวนประสมการตลาดเหลานี้จะถูกวิเคราะหและพัฒนาขึ้นเปนทางเลือกสําหรับ
ผูบริโภคนั้น ๆ แลวจึงประเมินทางเลือกตอไป
กกกกกกกก3. การประเมินทางเลือก ( Alternatives evaluation) เมื่อถึงขั้นตอนนี้ ผูบริโภคจะ
กําหนดเกณฑตาง ๆ ขึ้นมา เพื่อวัดและเปรียบเทียบคุณคาของสวนประสมการตลาดที่จัดเก็บ
รวบรวมมานั้น เกณฑเหลานี้ไดแกรายละเอียดของสวนประสมการตลาดที่พึงประสงคหรือไมพึง
ประสงคนั่นเอง
กกกกกกกก4. การตัดสิ นใจซื้อ (Purchase decision) ในขั้นตอนการประเมินผลทางเลือกที่แลวมา
ผูบริโภคไดเรียงลําดับคะแนนของทางเลือกตาง ๆ ไวแลว ความตั้งใจซื้อก็เกิดขึ้นแลว พอมาถึงการ
ตัดสินใจซื้อ จะเปนการเลือกเอาทางใดทางเลือกหนึ่งจากหลาย ๆ ทางเลือกนั้น โดยทั่วไปผูบริโภค
จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑตราที่ผานเกณฑมาดวยคะแนนดีที่สุด
กกกกกกกก5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase behavior) หลังจากการที่ไดซื้อผลิตภัณฑมา
และไดบริโภคแลว ผูบริโภคจะเรียนรูวาผลิตภัณฑนั้นสามารถแกปญหาไดจริงหรือไม สรางความ
พอใจใหมากนอยเพียงใดเมื่อลูกคาไดรับความพอใจหรือพอใจมากจากการไดบริโภคผลิตภัณฑ
ลูกคามักจะ
- ซื้อผลิตภัณฑจากบริษัทมากขึ้น มีความภักดียาวนาน
- ซื้อผลิตภัณฑซ้ําอีกเมื่อบริษัทออกผลิตภัณฑใหมหรือปรับปรุงผลิตภัณฑใหม
- กลาวถึงผลิตภัณฑและบริษัทไปในทางบวก
- สนใจขอเสนอของคูแขงนอยลง มีความไวตอการเปลี่ยนแปลงราคา
- เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหบริษัททราบ
- เปนลูกคาประจําของบริษัท
ในกรณีผูบริโภคไดรับความไมพอใจจากการไดบริโภคผลิตภัณฑ ผูบริโภคอาจเก็บงําความรูสึกไม
พอใจนั้นเอาไวเงียบๆก็ได หรืออาจมีปฏิกิริยาตอบโตก็ได เปาหมายของการตอบโตอาจเปนตัว
ผลิตภัณฑหรือผูขายก็ได (ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2551)
กกกกกกกก6. การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภคหรือ
ผู้ซื้อ ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ คือ
6.1 การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice)
6.2 การเลือกตราสินคา (Brand Choice)
6.3 การเลือกผูขาย (Dealer Choice)
6.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing)
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6.5 การเลือกปริมาณในการซื้อ (Purchase Amount) (ศิริวรรณ เสรีรัตน 2534: 45)
3. แนวคิดและทฤษฎีในการวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกกการจําแนกกลุ่มตัวประกอบด้ วยเทคนิค Factor Analysis
กกกกกกกกFactor Analysis หรือ การวิเคราะหปจจัย หรือบางครั้งเรียกวาการวิเคราะหตัวประกอบ
เปนเทคนิคที่จับกลุมหรือรวมกลุมหรือรวมตัวแปร ที่มีความสัมพันธกันไวในกลุมหรือปจจัย
เดียวกันตัวแปรที่อยูในปจจัยเดียวกันจะมีความสัมพันธกันมาก โดยความสัมพันธนั้นอาจจะเปนไป
ในทิศทางบวก (ไปในทิศทางเดียวกัน) หรือทิศทางลบ (ไปในทางตรงกันขาม) ก็ได สวนตัวแปรที่
คนละปจจัยจะไมมีความสัมพันธกันหรือมีความสัมพันธกันนอย หรือในอีกความหมายของการ
วิเคราะหองคประกอบ หรือเรียกวา การวิเคราะหตัวประกอบ เปนเทคนิคทางสถิติที่ใชวิเคราะหผล
การวัด โดยใชเครื่องมือหรือเทคนิคหลายชุดหรือหลายดาน อาจใชแบบทดสอบ แบบวัด แบบ
สํารวจ ฯลฯ อาจใชชุดเดียวแตมีการวัดแยกเปนหลายดานหรือหลายชุดก็ได ผลการวิเคราะหจะ
ชวยใหทราบวาเครื่องมือหรือเทคนิคเหลานั้นวัดแตละองคประกอบมากนอยเพียงใด
กกกกกกกก1. วัตถุประสงค์ ของเทคนิค Factor Analysis
1.1 เพื่อศึกษาวาตัวประกอบรวมที่จะสามารถอธิบายความสัมพันธรวมกัน
ระหวางตัวแปรตางๆ โดยที่จํานวนตัวประกอบรวมที่หาไดมีจํานวนนอยกวา จํานวนตัวแปรนั้นมีตัว
ประกอบรวมอะไรบาง
1.2 เพื่อตองการทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับโครงสรางของตัวประกอบวาตัว
ประกอบแตละตัวประกอบดวยอะไรบางและตัวแปรแตละตัวควรมีน้ําหนักหรืออัตราความสัมพันธ
กับตัวประกอบมานอยเพียงใด ตรงกับที่คาดคะเนไวหรือไม
กกกกกกกก2. ประโยชน์ ของเทคนิค Factor Analysis
2.1 ลดจํานวนตัวแปร โดยการรวมตัวแปรหลายๆ ตัวใหอยูปจจัยเดียวกัน ปจจัยที่
ไดถือเปนตัวแปรใหมที่สามารถหาคาขอมูลของปจจัยที่สรางขึ้นได เรียกวา Factor score แลว จึง
สามารถนําปจจัยที่ไดถือเปนตัวแปรสําหรับการวิเคราะหทางสถิติตอไป
2.2ใชในการแกปญหาอันเนื่องมาจากการที่ตัวแปรอิสระของเทคนิคการวิเคราะห
สมการความถดถอยมีความสัมพันธกัน (Multicollinearity) ซึ่งวิธีการอยางหนึ่งในการแกปญหานี้
คือ การรวมตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธไวดวยกัน โดยการสรางเปนตัวแปรใหมหรือเรียกวา
ปจจัย โดยใชเทคนิค Factor Analysis แลวนําปจจัยดังกลาวไปเปนตัวแปรอิสระในการวิเคราะห
ความถดถอยตอไป
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2.3 ทําใหเห็นโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษา เนื่องจากเทคนิค Factor
Analysis จะหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation) ของตัวแปรทีละคูแลวรวมตัวแปรที่
สัมพันธกันมากไวในปจจัยเดียวกันจึงสามารถวิเคราะหโครงสรางที่แสดงความสัมพันธของตัวแปร
ตางๆ ที่อยูในปจจัยเดียวกันได ทําใหสามารถอธิบายความหมายของแตละปจจัยได
กกกกกกกก3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ ของเทคนิค Factor analysis
3.1 การสรางเมตริกซความสัมพันธระหวางคูของตัวแปรทุกตัว (Correlation
matrix) เปนขั้นตอนแรกของการวิเคราะหปจจัยที่จะดําเนินการหาความสัมพันธในรูปแบบเสนตรง
โดยวิธีของ Pearson correlation ระหวางตัวแปรทุกคูที่ตองการนํามาจัดกลุมซึ่งจะอยูในรูปของ
Correlation matrix การหาความสัมพันธจะมีประโยชนในการนําตัวแปรไปใชจัดกลุมดวยวิธีของ
การวิเคราะหตัวประกอบ โดยมีการพิจารณาดังนี้
3.1.1 ถาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของตัวแปรคูใดมีคาใกล + 1 หรือ -1
แสดงวาตัวแปรคูนั้นมีความสัมพันธกันมาก ควรอยูใน Factor เดียวกัน
3.1.2 ถาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของตัวแปรคูใดมีคาใกลศูนยแสดงวา
ตัวแปรคูนั้นไมมีความสัมพันธกันหรือสัมพันธกันนอยมาก ควรอยูคนละ Factor
3.1.3 ถามีตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอื่น หรือมีความสัมพันธกับ
ตัวแปรอื่นๆ ที่เหลือนอยมาก ควรอยูคนละ Factor
3.1.4 ถามีตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอื่นหรือมีความสัมพันธ
กับตัวแปรอื่นๆ ที่เหลือนอยมาก ควรตัดตัวแปรนั้นออกจากการวิเคราะห
3.2 การสกัดปจจัย (Factor extraction) วัตถุประสงค คือ การหาจํานวน Factor ที่
สามารถใชตัวแปรทั้งหมดทุกตัวได วิธีการสกัดปจจัยแบงออกเปน 2 วิธีใหญๆ คือ
3.2.1 วิธีองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) วิธีนี้
อาศัยหลักความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรที่ใชเปนขอมูลเปนองคประกอบหลัก ตัวแปรคือ
การผสมเชิงเสนตรง (Linear combination) ของตัวแปรที่อธิบายการผันแปรของขอมูลไดมากที่สุด
จากนั้นหาการผสมที่สองที่สามารถอธิบายการผันแปรไดมากที่สุดเปนอันดับที่สอง โดยที่ไม
สัมพันธกับการผสมแรก ทําเชนนี้เรื่อยไปจนไดองคประกอบหลัก (ปจจัย) ที่สามารถอธิบายการผัน
แปรของทุกตัวแปรไดครบถวน ซึ่งองคประกอบหลักจะอธิบายการผันแปรไดนอยลงตามลําดับ
และทุกองคกร
3.2.2 วิธีองคประกอบรวม (Common Factor Analysis: CFA) วิธีนี้สามารถ
แยงไดเปน 5 วิธี ดังนี้
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- วิธีกําลังสองนอยที่สุดไมปรับน้ําหนัก (Unweighted least square)
เปนวิธีการสกัดปจจัย โดยจะกําหนดจํานวนไวตายตัวและพยายามหาเมตริกซแบบแผนของปจจัย
(Factor pattern matrix) ที่ทําใหผลรวมของความแตกตางกําลังสองระหวางเมตริกซที่คํานวนไดหรือ
เมตริกซความสัมพันธที่สรางขึ้นใหมและเมตริกซความสัมพันธเดิมระหวางตัวแปรที่มีคานอยที่สุด
- วิธีกําลังสองนอยที่สุดทั่วไป (Generalized Least Square : USL)
เปนวิธีการที่ใชหลักเกณฑอยางเดียวกันกับวิธีอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวิธีองคประกอบหลัก เพียงแตมี
การถวงน้ําหนักความสัมพันธระหวางตัวแปรในเชิงปฏิภาคกลับกับความเดนเฉพาะ (Uniqueness)
ของตัวแปรนั้น โดยใหคาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่มีความเดนเฉพาะมาก มีน้ําหนักนอยกวา
คาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่มีความเดนเฉพาะต่ํา ซึ่งความเดนเฉพาะของตัวแปร คือ อัตรา
ความไมสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัว สามารถวัดไดจากคาสัมประสิทธิ์ ความสัมพันธเชิงสวน
(Partial correlation coefficient)
- วิธีความเปนไปไดสูงสุด (Maximum Likelihood Method : ML)
เปนวิธีการที่ใชหาคาโดยการประมาณที่สามารถจะใชหาคาโดยการประมาณที่สามารถจะใช
เมตริกซความสัมพันธที่คํานวณไดใกลกับเมตริกซที่ไดจากการสังเกตโดยสมมติวาขอมูลนั้นเปน
ขอมูลตัวอยางที่มีการกระจายปกติหลายตัวแปร และโดยการปรับน้ําหนักคาความสัมพันธในเชิง
ปฏิภาคกลับกับความเดนเฉพาะของตัวแปรซึ่งจะทําการคํานวณซ้ําหลายๆ ครั้ง จนกวาจะได
เมตริกซที่ใกลกับเมตริกซที่ไดจากการสังเกต
- วิธีอัลฟา (Alpha Method) เปนการใชหลักการเดียวกับวิธีการแยก
ปจจัยแบบอื่นๆ คือ มีการตั้งขอสมมติฐานไววาตัวแปรแตละตัวมีสวนประกอบ 2 สวน คือปจจัย
รวมและปจจัยเฉพาะ วัตถุประสงคของวิธีการแยกปจจัยโดยอาศัยคาอัลฟาคือหาปจจัยที่เปนตัวแทน
ของคุณสมบัติของประชากร หรือมีอัตราการใชไดทั่วไปสูงสุด (Maximum generalizability)
- วิธีเงา (Image Method) เปนวิธีการแยกปจจัยอีกวิธีหนึ่งซึ่งสมมติวา
ตัวแปรแต-ละตัวแบงออกไดเปน 2 สวน คือ สวนที่เกิดจากปจจัยรวมและสวนที่เกิดจากปจจัย
เฉพาะสัดสวนที่แนนอนของทั้งสองสวนนี้ไดจากการประมาณ โดยอาศัยเมตริกซความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร
3.3 การหมุนแกนปจจัย (Factor Rotation) เปนขั้นตอนที่จะดําเนินการแยกตัวแปร
ใหเห็นเดนชัดวาตัวแปรหนึ่งๆ ควรจะจัดอยูในกลุมหรือในปจจัยใด เนื่องจากในการสกัดปจจัยจะ
ไดปจจัยหรือปจจัยหลายปจจัย ซึ่งแตละปจจัยจะเกิดการรวมของตัวแปรแบบเชิงเสนตรงแตปญหา
ที่เกิดขึ้น คือ ตัวแปรหนึ่งๆ อาจจะเปนสมาชิกในหลายปจจัยซึ่งยากตอการใหความหมายของปจจัย
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และการกําหนดชื่อปจจัยหรืออาจไดความหมายของแตละปจจัยไมชัดเจน การหมุนแกนจะเปน
วิธีการที่จะทําใหสมาชิกของแตละตัวแปรในปจจัยหนึ่งๆ ชัดเจนขึ้น
3.4 การใหความหมายแกปจจัย (Factor meaning) เปนขั้นตอนที่ตองกําหนดชื่อ
หรือใหความหมายแกปจจัยหรือตัวแปรที่ไดโดยพิจารณาวาในปจจัยนั้นๆ ประกอบดวยตัวแปร
อะไรบางที่เปนสมาชิกอยู แตเนื่องจากในปจจัยหนึ่งๆ ประกอบไปดวยตัวแปรทุกตัวที่เปนสมาชิก
โดยมีน้ําหนักของการเปนสมาชิกแตกตางกัน ดังนั้นกอนจะใหความหมายแกปจจัยใดๆ ควรจะตอง
พิจารณาเลือกตัวแปรที่นาจะเปนสมาชิกของปจจัยนั้นๆ มากที่สุด หลังจากนั้นจึงใหความหมายแก
ปจจัยแตละปจจัย ซึ่งมีขั้นตอนในการพิจารณา 3 ขั้นตอน คือ
3.4.1 จัดตัวแปรเขาเปนสมาชิกปจจัยเดียว เปนขั้นตอนที่จะดําเนินการ
แยกตัวแปรใหเห็นชัดวาตัวแปรหนึ่งๆ ควรจะจัดอยูในกลุมหรือในปจจัยใด โดยนําคาน้ําหนัก
ปจจัยหรือสัมประสิทธิ์ของแตละปจจัย (Factor loading) ที่ไดลาสุดจากการหมุนแกนแลวและเลือก
เฉพาะ Factor ที่มีคา Eigen values หรือคา Percent of variance สูงตามขั้นตอนตอนการคัดเลือก
ปจจัยแลว จึงพิจารณาคาน้ําหนักปจจัยหรือสัมประสิทธิ์ของแตละปจจัยของปจจัยทั้งหมดที่เลือกมา
วา น้ําหนักปจจัยหรือสัมประสิทธิ์ของแตละปจจัยของปจจัยทั้งหมดที่เลือกมาวาน้ําหนักปจจัยหรือ
คาสัมประสิทธิ์ของแตละปจจัยนั้นมีความสัมพันธกับตัวแปรนั้นมากที่สุด แสดงวาตัวแปรนั้นๆ
ควรเปนสมาชิกของปจจัยนั้นมากกวาที่จะเปนสมาชิกของปจจัยอื่น
3.4.2 เลือกตัวแปรที่มีผลสูงตอปจจัย จากขั้นตอนที่ผานมาถึงแมจะไดตัว
แปรที่เปนสมาชิกในปจจัยเดียว แตตัวแปรบางตัวที่เขามาเปนสมาชิกในปจจัยอาจจะมีน้ําหนักการ
เขารวมตัว หรือมีผลตอการอธิบายปจจัยนั้นๆ ไดต่ํา ซึ่งอาจจะกลาวไดวา ถึงแมจะไมมีตัวแปร
ดังกลาวก็สามารถใหความหมายของปจจัยไดเพียงพอแลว การพิจารณาจะพิจารณาจากคาน้ําหนัก
หรือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรจากตัวแบบการรวมตัวแบบเสนตรง โดยจะเลือกตัวแปรที่
มีคาสัมประสิทธิ์สูงซึ่งอาจจะใชวิธีทดสอบความสัมพันธทางสถิติ
3.4.3 การใหความหมายแกปจจัย เปนขั้นตอนที่จะตองใหความหมายหรือ
กําหนดชื่อแกแตละปจจัยซึ่งในขั้นตอนนี้จะตองอาศัยประสบการณในการกําหนด หรือใชชื่อที่สื่อ
ความหมายแกแตละปจจัยจะทําใหไดโดยพิจารณาลักษณะของตัวแปรที่อยูในปจจัยนั้นๆ
กกกกกกกกการวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis)
กกกกกกกกในการวิเคราะหพหุคูณ จะใชกับตัวแปรอิสระ 2 ตัวขึ้นไป และตัวแปรตาม 1 ตัว โดยที่
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
ภาพตอไปนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม (อยูในระดับกลุม)

X1

y1

X2

y2

เมื่อ ตัวแปร y คือ
y1 = 1 เพศหญิง
y2 = 0 เพศชาย

รู ปที่ 5 แสดงความสัมพันธโลจิสติกสเมื่อตัวแปรตามมี 2 คา
ที่มา : ยุทธ ไกยวรรณ, วิเคราะหขอมูลวิจัย Step by Step SPSS 4 (กรุงเทพมหานคร :
บริษัท พิมพดี จํากัด, 2551), 189
กกกกกกกก1. วัตถุประสงค์ ของการวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติกส์
1.1 เพื่อพยากรณความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณที่สนใจ (ตัวแปรตาม) จาก
ชุดตัวแปรอิสระ
1.2 เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัว
กกกกกกกก2. เงื่อนไขทีใ่ ช้ วเิ คราะห์ การถดถอยโลจิสติกส์
2.1 ตัวแปรอิสระ (x) จะเปนขอมูลในระดับการวัดแบบกลุม (Nominal Scale) ที่
เปนตัวแปรแบบทวิ มี 2 คา (Dichotomous) คือ 0 กับ 1 หรือเปนตัวแปรที่อยูในสเกลแบบชวง
(Interval Scale) หรืออยูในสเกลแบบอัตราสวน (Ratio Scale) ก็สามารถนํามาวิเคราะหได
2.2 ตัวแปรอิสระแตละตัวตองไมมีความสัมพันธตอกัน หรือไมเกิดปญหา
Multicollinearity
2.3 ตัวแปรตามจะเปนตัวแปรเชิงกลุมอยางนอย 2 กลุม
2.4 ตองใชขนาดตัวอยาง n มากกวาหรือเทากับ 30p เมื่อ p คือ ตัวแปรอิสระ
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กกกกกกกก3. แนวคิดของการใช้ การวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติกส์
กกกกกกกกโดยทั่วไปแลวเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression
Analysis) มีขอตกลงเบื้องตนก็คือ การแจกแจงความคลาดเคลื่อนตองเปนโคงปกติ แตในการใชการ
วิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสโดยเฉพาะแบบ Binary Logistic ที่คาตัวแปรตาม (y) มีเพียง 2 คา
คือ 0 กับ 1 จึงเปนไปไมไดที่คาความคลาดเคลื่อนจะมีการแจกแจงแบบปกติ ดังนั้นการเลือกใชการ
วิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสแทน อีกประการก็คือ คาพยากรณที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอย
เชิงพหุ ไมสามารถแปลความหมายเปนความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณได ซึ่งคาพยากรณ
โดยเฉพาะแบบ Binary Logistic จะมีเพียง 2 คา คือ 0 กับ 1 หรือ เกิดกับไมเกิด หรือชอบหรือไม
ชอบ แตการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสสามารถทําได การวิเคราะหจําแนกกลุม (Discriminant
Analysis) ใชพยากรณการเปนสมาชิกของกลุมไดโดยตรง และมีขอตกลงเบื้องตนก็คือ เมตริกซ
ความแปรปรวน และความแปรปรวนรวม (Variance Covariance Matrix) ตองเทากันทุกกลุมทุก
ตัวอยาง แตในการวิเคราะหโลจิสติกสไมจําเปนตองมีขอตกลงเหลานี้
กกกกกกกก4. ประเภทของการวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติกส์
กกกกกกกกการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส จะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
4.1 Binary Logistic Regression ตัวแปรตามจะแบงออกเปนคาที่มี 2 คา คือ 0 กับ 1
(Dichotomous Variable) เชน
ตัวแปรอิสระ (x)
1.
2.
3.
4.
5.

อายุ
รายได
ระดับ
การศึกษา
อาชีพ

ตัวแปรตาม (y)

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

รู ปที่ 6 แสดงแบบจําลอง Binary Regression Logistic
ที่มา : ยุทธ ไกยวรรณ, วิเคราะหขอมูลวิจัย Step by Step SPSS 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพดี
จํากัด, 2551), 190
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4.2 Multinominal Logistic Regression ตัวแปรตาม (y) จะถูกแบงออกเปนกลุม
มากกวา 2 กลุม เชน
ตัวแปรอิสระ (x)
1.
2.
3.
4.
5.

ตัวแปรตาม (y)

อายุ
รายได
ระดับ
การศึกษา
อาชีพ

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

รู ปที่ 7 แสดงแบบจําลอง Multinominal Logistic Regression
ที่มา : ยุทธ ไกยวรรณ, วิเคราะหขอมูลวิจัย Step by Step SPSS 4 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพดี
จํากัด, 2551), 191
กกกกกกกก5. สมการการวิเคราะห์ ถดถอยโลจิสติกส์
กกกกกกกกในกรณีที่มีตัวแปรอิสระ (x) 1 ตัว แตตัวแปรตาม (y) มีไดเพียง 2 คา จะพบวา
ความสัมพันธระหวาง x กับ y จะไมอยูในรูปเชิงเสน แตจะอยูในรูปสมการตอไปนี้

e ß 0 + ß1 x
Prob (event) =
1 + e ß 0 + ß1 x
หรือ

ez
Prob (event) =
1 + ez

หรือ

Prob (event) =

1
1 + e -z

กกกกกกกกในกรณีตัวแปรอิสระหลายตัว สมการจะเปนดังนี้
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e ß0 + ß1x1 +…+ ß n x n
Prob (event) =
1 + e ß0 + ß1x1 +…+ ß n x n
กกกกกกกกเมื่อ

189-198)

ß0 และ ß1 คือ คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตางๆ
x คือ ตัวแปรอิสระ
e คือ เปนคาล็อกที่มีคาประมาณคงที่

2.718 (ยุทธ ไกยวรรณ 2551 :

4. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกก จรินทร เทศวานิช (2535) ไดทําการศึกษาพบวา ตลาดเงินนอกระบบเกิดจากความ
ตองการของสังคมที่ตองการกูยืมเงินมากเกินกวาที่สถาบันการเงินจะอํานวยใหกูยืมไดและผูกูยืม
ขาดคุณสมบัติ ประกอบกับสถาบันการเงินมีจํานวนจํากัดและไมกระจายไปสูทองถิ่นตางๆ อยาง
กวางขวาง ประชาชนในชนบทจึงตองกูยืมเงินจากตลาดการเงินนอกระบบ นอกจากนั้นประชาชน
บางกลุมก็ขาดหลักทรัพยที่จะไปค้ําประกันการกูยืม จึงตองตัดสินใจเขารวมในธุรกิจเงินแชรที่อาศัย
ความไวเนื้อเชื่อใจกันทําใหเกิดความสมานสามัคคี และเปนการพึ่งพาอาศัยกันทางออม ประกอบ
กับการที่รัฐบาลมีนโยบายจํากัดในการจัดตั้งสถาบันการเงินใหม และสถาบันการเงินในระบบที่มี
อยูก็มีระเบียบขอปฏิบัติในการกูยืมที่ยุงยาก ทําใหตองหันไปพึ่งพาตลาดการเงินนอกระบบกันมาก
เพราะตลาดการเงินนอกระบบไมมีระเบียบ และกฎเกณฑที่ยุงยาก การกูก็ทําไดรวดเร็วทันเวลา แตก็
ทําใหเกิดความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจการเงินสูงมาก ดังนั้นตลาดการเงินจึงตองคิดอัตราดอกเบี้ย
สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยง โดยเฉพาะในทองถิ่นที่ใดที่ตลาดการเงินนอกระบบเปนตลาดผูกขาดก็จะ
เรียกอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่สูงยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามตลาดเงินนอกระบบก็ยังมีแพรหลายทั้งในเมือง
และชนบทลักษณะตลาดการเงินนอกระบบก็มีลักษณะที่สังเกตไดงายคือ ผูกูยืมและผูใหกูยืมสวน
ใหญเปนบุคคลธรรมดา ขาดหลักเกณฑหรือระเบียบในการปฏิบัติการกูยืมไมมีหลักฐานที่แนนอน
ไมมีการบันทึกรายการสินเชื่อที่แนนอน มีความเสี่ยงและผลตอบแทนสูง
กกกกกกกกการดําเนินธุรกิจในตลาดการเงินนอกระบบของไทยมีหลายรูปแบบ เชน การกูยืมเงิน
กันโดยตรง ไดแก การที่ผูมีเงินออมใหเงินกูยืมแกผูตองการกูยืม การกูยืมกันโดยตรงมีสองลักษณะ
คือ การกูยืมเงินกันระหวางญาติพี่นอง เพื่อนฝูง การกูยืมดังกลาวมักจะไมมีการคิดดอกเบี้ย หรือ
ผลประโยชนตอบแทน เพียงแตมุงหวังการใหความชวยเหลือกัน กับการกูยืมที่มีลักษณะเปนธุรกิจ
เงินกู ระหวางนายทุนกับผูตองการกูยืม การกูยืมลักษณะนี้มักจะคิดดอกเบี้ยและผลประโยชนตอบ
แทนในอัตราสูง และมีหลักทรัพยตางๆ เชน ทองคํา โฉนดที่ดิน มาค้ําประกันไว การเลนแชร ซึ่ง
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นิยมกันในหมูพอคา เพื่อหาเงินทุนไปประกอบและขยายธุรกิจของตนเอง หรือบางครั้งก็มีการเลน
แชรกับบริษัทเงินแชร นอกจากนั้นยังนิยมเลนแชรกันในเพื่อนรวมงาน ญาติมิตร โดยมุงหวังที่จะ
ไดเงินไปใชเพื่อการบริโภคเปนสวนใหญ ธุรกิจทรัสตเถื่อน เปนธุรกิจที่กูยืมและใหกูยืมกับ
ประชาชนซึ่งธุรกิจดังกลาวไมไดรับอนุญาตจากทางราชการ ธุรกิจประเภทนี้มักจูงใจโดยให
ดอกเบี้ยแกผูฝากเงินในอัตราสูงแตก็คิดดอกเบี้ยจากผูกูในอัตราสูงเชนกัน ธุรกิจดังกลาวถา
ดําเนินการผิดพลาดก็จะทําใหลมงาย สินเชื่อการคาเปนการซื้อขายสินคาโดยผูขายใหเครดิตแกผูซื้อ
ดวยการผอนชําระในระยะเวลาตางๆ การใหสินเชื่อการคาเปนที่นิยมมากในการซื้อขายสินคาที่มี
ราคาคอนขางสูง ซึ่งผูบริโภคไมมีเงินซื้อไดโดยเงินสด ธุรกิจในรูปอื่นๆ เชน การซื้อขายลดเช็ค
ธุรกิจการจัดคิวเงิน เปนตน
กกกกกกกกการที่ตลาดเงินนอกระบบในประเทศไทยยังมีขนาดใหญ และแพรหลายทั้งในเมืองและ
ชนบท สืบเนื่องมาจากขอจํากัดของสถาบันการเงินในระบบซึ่งยังมีนอยและไมแพรหลายการกูยืม
ในตลาดเงินนอกระบบทําไดงาย ไมมีระเบียบ และพิธีการยุงยาก การเลนแชรและการใหกูยืมไดรับ
ผลตอบแทนสูง และยังกอใหเกิดความสนิทสนมกันในการดําเนินนโยบายทางการเงินได เชน
นโยบายจํากัดสินเชื่อจะไดผลไมเต็มที่เมื่อมีตลาดเงินนอกระบบอยู เพราะตลาดเงินทั้งในระบบและ
นอกระบบมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน เมื่อสินเชื่อถูกจํากัดในตลาดเงินในระบบคนก็จะตองหัน
ไปหาสินเชื่อจากสถาบันการเงินนอกระบบแทน เพราะยังมีความตองการสินเชื่ออยู การดําเนิน
นโยบายจํากัดเครดิตของรัฐบาลจึงอาจไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว
กกกกกกกก ตติยา เอี่ยมลออ (2539) ไดศึกษารูปแบบวิธีดําเนินธุรกิจเงินกูนอกระบบ และการใช
เงินกูนอกระบบของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ
และสังเกตจากกลุมตัวอยาง 2 กลุมคือ กลุมผูดําเนินธุรกิจเงินกูนอกระบบ และกลุมผูกู ระหวางป
พ.ศ.2538-2539 วิเคราะหขอมูลโดยแจกแจงความถี่และรอยละ ผลการศึกษาพบวาธุรกิจกูเงินนอก
ระบบเปนแหลงการเงินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และความตองการของสภาพแวดลอม ระเบียบ
กฎเกณฑ ตลอดจนขอตกลงตางๆ ขึ้นอยูกับความพอใจระหวางผูขอกูกับผูใหกู ธุรกิจเงินกูนอก
ระบบเปนตลาดการกูยืมเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว แตสวนใหญเปนระยะสั้น การกูยืมเงินนอก
ระบบในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีบทบาทคอนขางสูงตอระบบเศรษฐกิจของจังหวัดรอยเอ็ดมา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยรวมมีการดําเนินธุรกิจเงินกูควบคูไปกับอาชีพอื่นๆ อาทิ เชน รานคา
ขาย รานทอง รานขายของเบ็ดเตล็ด โรงสีขาว พบวา รูปแบบและวิธีการดําเนินธุรกิจเงินกูนอก
ระบบในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ดที่ประชาชนนิยมมากที่สุดมีอยู 2 รูปแบบคือ เงินกูรายวันและ
เงินกูรายเดือน สวนสภาพการใชธุรกิจเงินกูนอกระบบพบวา ในการกูยืมเงินจากธุรกิจเงินกูนอก
ระบบจะเปนการกูเพื่อนําเงินไปใชในการบริโภคประจําวัน ซื้อเครื่องอํานวยความสะดวก ชําระหนี้
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การใหการศึกษาบุตร-ธิดาและหมุนเวียนในอาชีพ แตถาเปนการกูมาเพื่อที่อยูอาศัย รักษาพยาบาลจะ
กูจากสถาบันการเงินและไดพบสาเหตุที่ทําใหผูกูตองพึ่งเงินกูนอกระบบมากที่สุด คือ ความสะดวก
รวดเร็ว ทันตอเหตุการณใชประโยชน ไมตองมีหลักทรัพยในการค้ําประกันการกู และวิธีการกูไม
ยุงยาก
กกกกกกกกพรทิพย เธียรธีรวิทย (2544) ไดกลาวไววา ตลาดเงินนอกระบบในประเทศไทยที่เปนที่
รูจักของคนทั่วไปในชวงป พ.ศ.2520-2527 คือ แชรน้ํามันของนางชมอย ทิพยโส ซึ่งในชวงเวลานั้น
นางชมอยเปนพนักงานการปโตรเลียมแหงประเทศไทยไดระดมเงินทุนจากประชาชนในรูปวงแชร
และอางวานําเงินที่ระดมไดไปทําธุรกิจการน้ํามันโดยจายผลตอบแทนใหแกประชาชนสูงถึงรอยละ
6.5 ตอเดือน ทําใหประชาชนจํานวนมากหันมาลงทุนในแชรดังกลาวบางคนถึงกับไปกูยืมมาลงทุน
หรือขายที่ดิน ทรัพยสินตางๆ มาลงทุน ตอมาทางราชาการเห็นวาธุรกิจแชรนางชมอยเขาขาย
หลอกลวงประชาชน เพราะเอาเงินจากประชาชนกลุมหนึ่งไปจายเปนผลตอบแทนใหกับประชาชน
อีกกลุมหนึ่ง ดังนั้นทางการจึงมีการออกพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ.2527 และไดทําการจับกุมนายชมอยในเวลาตอมา
กกกกกกกก ตลาดเงินนอกระบบอีกประเภทหนึ่ง คือ ธุรกิจคาเงินตราตางประเทศ (
Foreign
Exchange : FOREX) ธุรกิจเงินตราตางประเทศเถื่อนเกิดขึ้นในไทยป พ.ศ.2520 ธุรกิจคาเงินเถื่อนนี้
มักตั้งอยูในยานธุรกิจที่สําคัญในกรุงเทพฯ เชน ถนนสีลม สาธร สุรวงศ อโศก รัชดาภิเษก และถนน
วิทยุ นอกจากนั้นยังขยายไปยังจังหวัดใหญ ไดแก เชียงใหม ขอนแกน สงขลา และนครศรีธรรมราช
โดยบริษัทคาเงินเถื่อนเหลานี้มักจะชักชวนใหนักศึกษาเพิ่งจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ จนถึงปริญญาตรีเขามาทํางานกับบริษัท แลวใหนักศึกษาเหลานี้เปนผูหาลูกคาที่เปนญาติพี่
นองกับตนเองใหกับบริษัท โดยลูกคาตองเปดบัญชีผานบริษัทจํานวนหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีการใช
โทรศัพท หรือจดหมายชักชวนใหประชาชนมาสมัครเปนสมาชิก บริษัทคาเงินเถื่อนเหลานี้จะได
คาธรรมเนียมจากลูกคาเปยรายไดและบริษัทมักจะเปนผูกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเอง นอกจากนั้น
มักจะชักชวนใหลูกคาเห็นวาการลงทุนรูปแบบนี้ใชเงินทุนนอยแตใหผลตอบแทนสูง
กกกกกกกก อาทร เจียมเดนงาม (2544) ไดศึกษาสภาพการใชบริการธุรกิจเงินกูนอกระบบของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม พบวา ประการแรก พฤติกรรมการใชเงินกูนอกระบบไม
สามารถกําหนดหลักเกณฑไดแนนอน และการกูยืมเงินนั้นจะนํามาเปนทุนหมุนเวียนในอาชีพของ
ตนเอง เพื่อเสริมสภาพคลองการดําเนินงานนอกเหนือจากที่จัดสรรไวเพื่อใชจายประจําประการที่
สอง สภาพการใชเงินกูนอกระบบจะมีทั้งระยะสั้นและระยะปานกลาง ซึ่งมีบทบาทคอนขางสูงตอ
ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม ประการที่สาม รูปแบบการใชเงินกูนอกระบบที่นิยมใชกันมี
อยู 2 รูปแบบ คือ เงินใหกูรายวัน และเงินใหกูรายเดือน ทั้งนี้เพราะสะดวกรวดเร็ว ไมมีความยุงยาก
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ในการขอกู ประการที่สี่ สาเหตุที่ทําใหธุรกิจเงินกูนอกระบบขยายตัว คือ การกูยืมไมตองผาน
กระบวนการที่ยุงยาก ไมตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน สามารถนําไปใชกับธุรกิจเฉพาะอยาง มีความ
สะดวกรวดเร็วทันตอการใชประโยชน นอกจากนั้นการกูยืมเงินยังไมตองปฏิบัติตามกฎหมาย การ
ชําระหนี้มีความยืดหยุนมากกวา และสามารถรักษาความลับเกี่ยวกับฐานะการเงินระหวางกันไดเปน
อยางดี
กกกกกกกก สวนขอดีของธุรกิจเงินกูนอกระบบ ก็คือ ประการแรก ดานการใหกูยืม สามารถทํา
หนาที่ระดมเงินออกจากผูที่ไมพอใจจะฝากเงินกับสถาบันการเงินในระบบ นํามาปลอยใหกูใหกับ
ธุรกิจตางๆ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่มีโอกาสกูเงินจากสถาบันการเงินคอนขางนอย ทั้งนี้
เนื่องจากขาดคุณสมบัติบางประการที่สถาบันการเงินในระบบกําหนดขึ้น ประการที่สอง ในกรณีที่
เกิดภาวะการเงินในระบบไมสามารถตอบสนองความเพียงพอของประชาชนได ธุรกิจเงินกูนอก
ระบบสามารถเขามาชวยแกไขปญหาความตองการใชเงินอยางเรงดวน แมวาการกูยืมเงินนั้นไมตอง
มีหลักทรัพยใดๆ ค้ําประกัน และการผอนชําระก็ทําเปนรายงวดไมลําบากสําหรับผูมีรายไดนอย
กกกกกกกกดานผลเสียของธุรกิจเงินกูนอกระบบก็คือ ประการแรก นโยบายทางการเงินของรัฐบาล
ไมสามารถใชเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพ ตอภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไดอยางเต็มที่ หาก
ตลาดเงินนอกระบบมีขนาดใหญ ทั้งนี้เพราะเงินออมในตลาดเงินนอกระบบเปนเงินออมระยะสั้น
ยอมสงผลกระทบใหขาดแคลนเงินทุนในระยะยาว ซึ่งจะมีผลตอแผนงานระดมเงินออมของภาค
เศรษฐกิจโดยรวมได ตลอดจนอาจสั่นคลอนเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศได ประการที่สอง
อาจกอใหเกิดธุรกิจการเงินในลักษณะฉอโกงประชาชนขึ้นได หากทางการไมควบคุมดูแลอยาง
ใกลชิด เนื่องจากธุรกิจเงินกูนอกระบบไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปอยางตอเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยง
กฎหมาย ดังนั้น ทางการเองจะตองปรับปรุงกฎหมายใหครอบคลุมพฤติกรรมใหทันกับเลหเหลี่ยม
หลากหลายของอาชญากรทางเศรษฐกิจ มิฉะนั้นแลววิกฤตการณการเงินนอกระบบที่เคยเกิดขึ้น
มาแลวก็อาจหวนกลับมาเกิดขึ้นอีก ยอมสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางาการเงินของประเทศขึ้นได

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
กกกกกกกกการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบของประชาชนใน
เขตตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปนวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Research) และเพื่อใหการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูวิจัยจึงได
กําหนดระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย ซึ่งประกอบดวย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย การสรางและการพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กกกกกกกก ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนใน เขตตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งประชาชนในตําบลทาพี่เลี้ยง มีจํานวนทั้งสิ้น 18,449 คน
(ฐานขอมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2551)
กกกกกกกกกลุมตัวอยาง
กกกกกกกก กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ประชาชนใน เขตตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 372 คน ซึ่งไดมาจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดย
ใชสูตรของยามาเน (Yamane, อางถึงใน สิน พันธุพินิจ 2549 : 133) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ซึ่งมีรายละเอียดของสูตรดังนี้
N
n=
1 + N(e) 2
เมื่อ

n
แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
N
แทน ขนาดของกลุม ประชากร
e แทน
คาความคาดเคลื่อนที่ยอมรับไดของกลุมตัวอยางมีคาเทากับ 0.05
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n =

กกกกกกกกแทนคาในสูตร

18,449
1 + 18,449(0.05) 2

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก = 391.511
≈ 392
กกกกกกกกจากการคํานวณขนาดตัวอยาง ไดตัวอยาง 392 คน
กกกกกกกก จากการคํานวณขนาดตัวอยางเพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็ บ
แบบสอบถาม ผูวิจัยจึงปรับขนาดกลุมตัวอยางใหเปนจํานวนเต็มคือ 400 คน
กกกกกกกกวิธีการสุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ บังเอิญ ( Accidental Sampling)
เพื่อใหไดกลุมตัวอยางและขอมูลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ผูวิจัยตองการ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กกกกกกกก เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาจากการศึกษา
ทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวของ แบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวนดังนี้
กกกกกกกกสวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคลของผูกรอกแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับชั้น อายุ อาชีพ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว และพฤติกรรมการกู
เงินนอกระบบ เปนแบบสอบถามลักษณะตัวเลือกที่กําหนดให มีขอคําถามจํานวน 8 ขอ เปนแบบ
ตรวจรายการ (Check List)
กกกกกกกกสวนที่ 2 แบบสอบถามทดสอบความรูเกี่ยวกับการกูเงิน มีขอคําถามจํานวน 10 ขอ โดย
แบงระดับลักษณะการตอบแบบสอบถามเปนมาตรวัดและใหคะแนนดังนี้
ตอบใช 1 คะแนน
ตอบไมใช 0 คะแนน
กกกกกกกกเกณฑในการประเมิน ผูวิจัยใชเกณฑประเมินแบงอัตราภาคชั้น ดังนี้
อัตราภาคชั้น

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้นท ี่ตองการ
10 - 0
=
3
= 3.33
=
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กกกกกกกก ในการแปลความหมายคะแนนระดับความคิดเห็น โดยมีการกําหนดเกณฑการแบง
ระดับตามเกณฑความหมายคาคะแนนมีดังนี้
กกกกกกกกคะแนนเฉลี่ย ระดับความรู
กกกกกกกกคะแนนระหวาง
6.68 – 10.00 หมายถึง มีระดับความรูมาก
กกกกกกกกคะแนนระหวาง
3.34 – 6.67 หมายถึง มีระดับความรูปานกลาง
กกกกกกกกคะแนนระหวาง 0.00 – 3. 33 หมายถึง มีระดับความรูนอย
กกกกกกกกสวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการกูเงินนอกระบบของประชาชนใน
ตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) มี 5 ระดับคือ
กกกกกกกกคะแนน
กกกกกกกก5
กกกกกกกก4
กกกกกกกก3
กกกกกกกก2
กกกกกกกก1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวยกับขอความนี้มากที่สุด
เห็นดวยกับขอความนี้มาก
ไมแนใจกับขอความนี้
ไมเห็นดวยกับขอความนี้นอย
ไมเห็นดวยกับขอความนี้นอยที่สุด

กกกกกกกกเกณฑในการประเมิน ผูวิจัยใชเกณฑประเมินแบงอัตราภาคชั้น ดังนี้
อัตราภาคชั้น

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้นท ี่ตองการ
5-1
=
5
= 0.8

=

กกกกกกกก ในการแปลความหมายคะแนนระดับความคิดเห็น โดยมีการกําหนดเกณฑการแบง
ระดับตามเกณฑความหมายคาคะแนนมีดังนี้
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กกกกกกกกคะแนนเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น
กกกกกกกกคะแนนระหวาง 4.21-5.00 หมายถึง อยูในระดับเห็นดวยกับขอความนี้มากที่สุด
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 อยูในระดับไมเห็นดวยกับขอความนี้ที่สุด
กกกกกกกกสวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการกูเงินนอกระบบ ไดแก การไดรับคําแนะนํา
เกี่ยวกับการกูเงินนอกระบบ จํานวนเงินที่ขอกูยืมตอครั้ง ความถี่ในการกูยืมเงินนอกระบบ เหตุผลที่
สําคัญที่สุดในการกู เงิน ประโยชนของเงินกูนอกระบบที่ไดกูยืมมา ลักษณะการจายดอกเบี้ยเงินกู
นอกระบบ การไดรับเงินกูนอกระบบ สิ่งที่นํามาใชในการค้ําประกันเงินกูนอกระบบ ความสามารถ
การชําระหนี้เงินกูนอกระบบ และผลที่ไดรับจากการผิดเวลาชําระหนี้ เปนแบบสอบถามลักษณะ
ตัวเลือกที่กําหนดให มีขอคําถามจํานวน 10 ขอ เปนแบบตรวจรายการ (Check List)
กกกกกกกกสวนที่ 5 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่นๆของผูตอบแบบสอบถาม
การสร้ างและการพัฒนาเครื่องมือ
กกกกกกกกในการสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้
กกกกกกกกขั้นที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และนําผลการศึกษามาสรางเปนแบบสอบถาม
กกกกกกกกขั้นที่ 2 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอง ความ
สมบูรณของเนื้อหา และความชัดเจนของภาษาที่ใชในแบบสอบถามใหตรงกับเรื่องที่ตองการจะวัด
จากนั้นนําแบบสอบถามมาปรับปรุงและแกไขตามคําแนะนํา กอนนําไปทดสอบตามความเที่ยงตรง
ของแบบสอบถาม
กกกกกกกกขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่ไดพิจารณาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช กับกลุมตัวอยาง
ที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมประชากรที่ตองการเก็บขอมูล ซึ่งผูวิจัยไดนําไปทดสอบกับพอคาและ
แมคาในตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 30 คน เพื่อดู
ความเหมาะสมของการใชภาษาและความสมบูรณของเนื้อหาที่ใชสอบถาม เปนการหาความเชื่อมั่น
และความบกพรองของแบบสอบถาม โดยการหาความเชื่อมั่นแบบสอบถามสวนที่ 3 ซึ่งเปนสวนที่
สอบถามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach
alpha coefficient, อางถึงใน สิน พันธุพินิจ 2549: 191-193) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.5
for Windows
กกกกกกกกโดยแบงความเชื่อมั่นตามลักษณะของแบบสอบถาม ออกเปน 2 สวน ดังนี้
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กกกกกกกก1) การหาความเชื่อมั่นแบบสอบถามทดสอบความรูเกี่ยวกับการกูเงิน ทดสอบหาความ
เชื่อมั่น โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder - Richardson method, อางถึงใน สิน พันธุ
พินิจ 2549 :188-191) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.3088 แสดงวาแบบทดสอบชุดนี้มีความเชื่อถือได
ปานกลาง
กกกกกกกก2) การหาความเชื่อมั่นแบบสอบถามสวนที่เปน Rating Scale โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient, อางถึงใน สิน พันธุพินิจ 2549 :191-193) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.8832
กกกกกกกกจากการหาคาความเชื่อมั่นขางตนของการทดสอบแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด แสดงให
เห็นวาแบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือมีความเชื่อมั่นสูงและแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง สามารถ
นําไปใชเก็บขอมูลได
กกกกกกกกขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลองตรงตามวัตถุประสงค
เนื้อหาและโครงสรางใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น และนําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กกกกกกกกผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดผานการพัฒนาและปรับปรุงจนมีคุณภาพ และไดดําเนินการ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยทําการแจกแบบสอบถามโดยตรงกับกลุมตัวอยางที่เปนประชาชนใน
ตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 400 คน เพื่อขอความรวมมือ
กรอกแบบสอบถามดวยตนเอง โดยแจงถึงเหตุผลและความจําเปนที่ตองทําการศึกษาในครั้งนี้ให
กลุมตัวอยางไดทราบ เพื่อใหกลุมตัวอยางมีความเขาใจ เต็มใจที่จะใหความรวมมือ ทําใหขอมูลที่ได
มีความนาเชื่อถือมากที่สุด แลวนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของแบบสอบถาม
บันทึกผลของขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
การวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกกการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลทั้งหมด แลวนําขอมูลมาทําการวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) คํานวณหาคาสถิติที่ใชทดสอบหา
ความสัมพันธของปจจัยตางๆ ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหขอมูล 3 สวน ดังนี้
กกกกกกกก1. การวิเคราะหลักษณะทั่วไปของขอมูลที่เก็บรวบรวมได โดยการแจกแจงความถี่
คาเฉลี่ย และคารอยละ
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กกกกกกกก2. การวิเคราะหปจจัย ปจจัยที่มีผลตอการกูเงินนอกระบบ โดยนําเสนอขอมูลในรูปของ
คาเฉลี่ยและไดจัดลําดับความสําคัญ โดยไดจัดแบงระดับความสําคัญของปจจัยเปน 5 ระดับ โดยใช
หลักในการวัดดังนี้ มีเกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ย โดยใชมาตรวัดแบบ Likert’s Scale (บุญชม ศรี
สะอาด 2535: 100)
กกกกกกกก3. นําขอมูลที่เปนปจจัยในแบบสอบถามสวนที่ 3 มาวิเคราะหโดยใชทฤษฎี การ
วิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพื่อจับกลุมหรือรวมกลุมหรือรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธกันไว
ในกลุมหรือปจจัยเดียวกัน
กกกกกกกก4. นําขอมูลในที่เปนปจจัยในแบบสอบถามสวนที่ 1 และสวนที่ 3 ที่ผานการรวมกลุม
สรางตัวแปรใหม แลวมาวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis) เพื่อ
พยากรณความนาจะเปนของสมการปจจัยที่มีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกกจากผลการวิเคราะห การศึกษาถึง ปจจัยที่มีผลตอการกูเงินนอกระบบของประชาชนใน
เขตตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากกลุม
ตัวอยางจํานวน 400 ชุด และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย โดยนําขอมูลมาวิเคราะหซึ่ง
อาศัยโปรแกรม SPSS ในการเสนอผลวิเคราะหขอมูล ผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 4 สวน
ดังตอไปนี้
กกกกกกกกส่ วนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใชความถี่และคารอยละ
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชาชนที่เคยใชและไมเคยใชบริการเงินกูนอกระบบ
การใช้ บริการเงินกู้นอกระบบ

จํานวน (ราย)

ร้ อยละ

เคย
ไมเคย
รวม

248
152
400

62.0
38.0
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 1 พบวาตัวอยางประชาชนทั้งหมด 400 ราย มีประชาชนที่เคยใชบริการ
เงินกูนอกระบบคิดเปนรอยละ 62.0 ของประชาชนทั้งหมด และมีประชาชนที่ไมเคยใชบริการเงินกู
นอกระบบคิดเปนรอยละ 38.0 จะเห็นไดวาจากการสํารวจสวนใหญจะถามจากผูที่เคยใชบริการ
เงินกูนอกระบบ ซึ่งจะทําใหไดขอมูลที่เปนขอเท็จจริง
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนประชาชนที่เคยใชและไมเคยใชบริการเงินกูนอกระบบ จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

เคยกู้
จํานวน(ราย)
64
184
248

ไม่ เคยกู้
ร้ อยละ
25.8
74.2
100
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จํานวน(ราย)
54
98
152

ร้ อยละ
35.5
64.5
100
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จากตารางที่ 2 พบวาจากจํานวนประชาชนทั้งหมด 400 ราย ประชาชนผูทเี่ คยใชบริการ
เงินกูนอกระบบ สวนใหญเปนเพศหญิง กลาวคือจากกลุมตัวอยางจํานวน 248 ราย เปนเพศหญิง
184 ราย คิดเปนรอยละ 74.2 และเปนเพศชาย 64 ราย คิดเปนรอยละ 25.8 สวนผูที่ไมเคยใชบริการ
เงินกูนอกระบบ สวนใหญเปนเพศหญิงเชนเดียวกัน กลาวคือจากกลุมตัวอยางจํานวน 152 ราย เปน
เพศชาย 54 ราย คิดเปนรอยละ 35.5 และเปนเพศหญิง 98 ราย คิดเปนรอยละ 64.5
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนประชาชนที่เคยใช และไมเคยใชบริการเงินกูนอกระบบ จําแนกตามอายุ
อายุ
ต่ํากวา 20 ป
20-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
มากกวา 50 ป ขึ้นไป
รวม

เคยกู้
จํานวน(ราย)
1
8
116
99
24
248

ไม่ เคยกู้
ร้ อยละ
0.4
3.2
46.8
39.9
9.7
100

จํานวน(ราย)
8
51
65
24
4
152

ร้ อยละ
5.3
33.5
42.8
15.8
2.6
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 3 พบวา กลุมผูที่เคยใชบริการเงินกูนอกระบบ เปนผูมีอายุต่ํากวา 20 ป
จนถึงชวงอายุ 5 0 ปขึ้นไป โดยสวนใหญมีชวงอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 116 ราย คิดเปน
รอยละ 46.8 รองลงมาคือ ชวงอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 99 ราย คิดเปนรอยละ 39.9 และชวง
อายุ 50 ป ขึ้นไป จํานวน 24 ราย คิดเปนรอยละ 9.7 ตามลําดับ สวนผูที่ไมใชบริการเงินกูนอกระบบ
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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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนประชาชนที่เคยใช และไมเคยใชบริการเงินกูนอกระบบ จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
วางงาน/แมบาน/เกษียณอายุ
รัฐวิสาหกิจ
นักเรียน/นักศึกษา
รับจาง
พนักงานบริษัท/องคกรเอกชน
รับราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ
รวม

เคยกู้
จํานวน(ราย)
183
9
1
1
51
3
248

ไม่ เคยกู้
ร้ อยละ
73.8
3.6
0.4
0.4
20.6
1.2
100

จํานวน(ราย)
16
4
37
30
47
18
152

ร้ อยละ
10.6
2.6
24.3
19.8
30.9
11.8
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 4 พบวา ประชาชนผูที่ เคยใชบริการเงินกูนอกระบบ สวนใหญมีอาชีพ
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 183 ราย คิดเปนรอยละ 73.8 รองลงมาเปนผูที่มีอาชีพรับจาง จํานวน
51 ราย คิดเปนรอยละ 20.6 และวางงาน/แมบาน/เกษียณอายุ จํานวน 9 ราย คิดเปนรอยละ 3.6
ตามลําดับ สวนผูที่ไม เคยใชบริการเงินกูนอกระบบ สวนใหญเปนผูที่มีอาชีพพนักงานบริษัท/
องคกรเอกชน จํานวน 47 ราย คิดเปนรอยละ 30.9 รองลงมาเปนผูที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา
จํานวน 37 ราย คิดเปนรอยละ 24.3 และอาชีพรับจาง จํานวน 30 ราย คิดเปนรอยละ 19.8 ตามลําดับ
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนประชาชนที่เคยใชและไมเคยใชบริการเงินกูนอกระบบ จําแนกตาม
สถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หยาราง
หมาย

รวม

เคยกู้
จํานวน(ราย)
27
186
26
9
248

ไม่ เคยกู้
ร้ อยละ
10.9
75.0
10.5
3.6
100

จํานวน(ราย)
69
72
11
152

ร้ อยละ
45.4
47.4
7.2
100
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กกกกกกกกจากตารางที่ 5 พบวาประชาชนผูที่ เคยใชบริการเงินกูนอกระบบ สวนใหญมีสถานภาพ
สมรสแลว กลาวคือจากกลุมตัวอยางจํานวน 248 ราย เปนผูที่มีสถานภาพสมรสแลว 186 ราย คิด
เปนรอยละ 75.0 รองลงมาคือ ผูที่มีสถานภาพโสด จํานวน 27 ราย คิดเปนรอยละ 10.9 สวนผูที่ไม
เคยใชบริการเงินกูนอกระบบ สวนใหญจะมีสถานภาพสมรสแลวเชนเดียวกัน กลาวคือจากกลุม
ตัวอยางจํานวน 152 ราย เปนผูที่มีสถานภาพสมรสแลว จํานวน 72
ราย คิดเปนรอยละ 47.4
รองลงมาคือ ผูที่มีสถานภาพโสด จํานวน 69 ราย คิดเปนรอยละ 45.4 ตามลําดับ
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนประชาชนที่เคยใชและไมเคยใชบริการเงินกูนอกระบบ จําแนกตาม
การศึกษา
การศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

เคยกู้
จํานวน(ราย)
188
42
10
7
1
248

ไม่ เคยกู้
ร้ อยละ
75.8
17.0
4.0
2.8
0.4
100

จํานวน(ราย)
31
24
55
29
13
152

ร้ อยละ
20.4
15.8
36.2
19.1
8.5
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 6 พบวาประชาชนผูที่ เคยใชบริการเงินกูนอกระบบ สวนใหญมีระดับ
การศึกษาประถมศึกษาหรือต่ํากวา จํานวน 188 ราย คิดเปนรอยละ 75.8 รองลงมาคือผูที่มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 42 ราย คิดเปนรอยละ 17.0 และผูที่มีการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 4.0 ตามลําดับ สวนผูที่ไม เคยใชบริการเงินกูนอก
ระบบ สวนใหญเปนผูที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 55 ราย คิดเปนรอย
ละ 36.2 รองลงมาคือผูที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ํากวา จํานวน 31 ราย คิดเปนรอยละ
20.4 และผูที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 29 ราย คิดเปนรอยละ 19.1 ตามลําดับ
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ตารางที่ 7 แสดงจํานวนประชาชนที่เคยใชและไมเคยใชบริการเงินกูนอกระบบ จําแนกตาม
รายไดตอเดือน
รายได้ ต่อเดือน
ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,000 บาท ขึ้นไป
รวม

เคยกู้
จํานวน(ราย)
171
73
3
1
248

ไม่ เคยกู้
ร้ อยละ
69.0
29.4
1.2
0.4
100

จํานวน(ราย)
61
68
23
152

ร้ อยละ
40.1
44.8
15.1
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 7 พบวาประชาชนผูที่ เคยใชบริการเงินกูนอกระบบ สวนใหญเปนผูที่มีชวง
ระดับรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท/เดือน จํานวน 171 ราย คิดเปนรอยละ 69.0 รองลงมา
เปนผูที่มีชวงระดับรายไดระหวาง 5,001-10,000 บาท/เดือน จํานวน 73 ราย คิดเปนรอยละ 29.4
สวนผูที่ไมเคยใชบริการเงินกูนอกระบบ สวนใหญเปนผูที่มีชวงระดับรายไดระหวาง 5,001-10,000
บาท/เดือน จํานวน 68 ราย คิดเปนรอยละ 44.8
รองลงมาเปนผูที่มีชวงระดับรายไดต่ํากวาหรือ
เทากับ 5,000 บาท/เดือน จํานวน 61 ราย คิดเปนรอยละ 40.1
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนประชาชนที่เคยใช และไมเคยใชบริการเงินกูนอกระบบ จําแนกตาม
สมาชิกครอบครัว
สมาชิกครอบครัว
1-2 คน
3-4 คน
5-6 คน
อื่นๆ

รวม

เคยกู้
จํานวน(ราย)
15
148
73
12
248

ไม่ เคยกู้
ร้ อยละ
6.0
59.7
29.4
4.9
100

จํานวน(ราย)
28
71
39
14
152

ร้ อยละ
18.4
46.7
25.7
9.2
100
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กกกกกกกกจากตารางที่ 8 พบวาประชาชนผูทเี่ คยใชบริการเงินกูนอกระบบ สวนใหญมีจํานวน
สมาชิกระหวาง 3-4 คน จํานวน 148 ราย คิดเปนรอยละ 59.7
รองลงมาเปนผูที่มีสมาชิกใน
ครอบครัวระหวาง 5-6 คน จํานวน 73 ราย คิดเปนรอยละ 29.4 สวนผูที่ไม เคยใชบริการเงินกูนอก
ระบบ สวนใหญเปนผูที่มีสมาชิกในครอบครัวระหวาง 3-4 คน จํานวน 71 ราย คิดเปนรอยละ 46.7
รองลงมาเปนผูที่มีสมาชิกในครอบครัวระหวาง 5-6 คน จํานวน 39 ราย คิดเปนรอยละ 25.7
ตามลําดับ
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะหการทดสอบความรูเกี่ยวกับการกูเงิน โดยใชความถี่ และคารอยละ
ตารางที่ 9 แสดงจํานวนประชาชนที่เคยใช และไมเคยใชบริการเงินกูนอกระบบ จําแนกตามระดับ
ความรูเกี่ยวกับการกูเงิน
ระดับความรู้

จํานวน (ราย)

ร้ อยละ

ระดับความรูนอย (0.00 – 3.33 คะแนน)
ระดับความรูปานกลาง (3.34 – 6.67 คะแนน)
ระดับความรูมาก (6.68 – 10.00 คะแนน)
รวม

204
196
400

51
49
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 9 พบวากลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการกูเงิน
อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 51 รองลงมามีความรูอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 49 จะ
เห็นไดวาประชาชนสวนใหญมีระดับความรูปานกลาง
กกกกกกกกส่ วนที่ 3 การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ โดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) และการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression
Analysis) ซึ่งสามารถกําหนดตัวแปรไว 25 ตัวแปร ไดแก
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ตัวแปร
X1

ชื่อตัวแปร (ปัจจัย)

คือ ขอ 1 การกูเงินนอกระบบตองพิจารณาความมีชื่อเสียงและเปนที่รูจักของ
แหลงเงินกู
X2 คือ ขอ 2 การกูเงินนอกระบบไดรับเงินที่ตองการสูง
X3 คือ ขอ 3 การกูเงินนอกระบบมีระยะเวลาผอนชําระหนี้นานและยืดหยุนได
X4 คือ ขอ 4 การกูเงินนอกระบบทําใหไดรับเงินกูอยางรวดเร็ว
X5 คือ ขอ 5 การกูเงินนอกระบบใชหลักฐานในการกูไมยุงยาก
X6 คือ ขอ 6 การกูเงินนอกรระบบไมตองมีผูค้ําประกัน
X7 คือ ขอ 7 การกูเงินนอกระบบไมตองมีหลักทรัพยค้ําประกันเงินกู
X8 คือ ขอ 8 การกูเงินนอกระบบมีอัตราดอกเบี้ยจายสูงกวาปกติ
X9 คือ ขอ 9 การกูเงินนอกระบบไมตองเสียคาธรรมเนียมในการใชบริการ
X10 คือ ขอ 10 การกูเงินนอกระบบทําใหมีคาปรับในกรณีผิดเวลาชําระหนี้
X11 คือ ขอ 11 ความใกล-ไกลของแหลงเงินกูมีผลตอการกูเงิน
X12 คือ ขอ 12 การกูเงินนอกระบบสามารถสอบถามขอมูลไดงาย
X13 คือ ขอ 13 นายทุนเงินกูนอกระบบมีอยูทั่วไปสะดวกในการหาแหลงเงินกู
X14 คือ ขอ 14 การกูเงินนอกระบบมีการโฆษณาที่ดึงดูดใจ
X15 คือ ขอ 15 การกูเงินนอกระบบมีความสะดวกตอการจายดอกเบี้ยและชําระหนี้
X16 คือ ขอ 16 การกูเงินนอกระบบมีความรวดเร็วในการอนุมัติ
x17 คือ ขอ 17 การกูเงินนอกระบบสามารถกูไดทันที ทุกเวลา
X18 คือ ขอ 18 การกูเงินนอกระบบสวนใหญจะกูเฉพาะคนในสังคมชั้นลาง
X19 คือ ขอ 19 คําแนะนําของเพื่อนมีสวนทําใหเลือกกูเงินนอกระบบ
X20 คือ ขอ 20 ขอมูลของแหลงเงินกูมีผลตอการกูเงินนอกระบบ
X21 คือ ขอ 21 ประสบการณในการกูเงินมีผลตอการกูเงินนอกระบบในครั้งตอไป
X22 คือ ขอ 22 การกูเงินนอกระบบเพื่อเปนทุนหมุนเวียนในอาชีพ
X23 คือ ขอ 23 จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีผลตอการกูเงินนอกระบบ
X24 คือ ขอ 24การกูเงินนอกระบบมีสาเหตุมาจากรายไดไมเพียงพอกับรายจาย
X25 คือ ขอ 25 การกูเงินนอกระบบมีสาเหตุมาจากสินคามีราคาสูงขึ้น
กกกกกกกกจากแบบสอบถามในสวนที่ 3 ที่แสดงถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ ผูวิจัย
ไดใชวิธีการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพื่อลดตัวแปรที่มีอยูใหมีจํานวนปจจัยที่นอยที่สุด
โดยที่แตละปจจัยนั้นจะไมมีความสัมพันธกัน ซึ่งสามารถทดสอบความเหมาะสมไดดังตอไปนี้
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ตารางที่ 10 การวิเคราะหหาความเหมาะสมของขอมูล โดยใชเทคนิค KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
.708
Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Approx. Chi-Square 1291.036
Sphericity
300
df
.000
Sig.
กกกกกกกกจากตารางที่ 10 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ใชวัดความเหมาะสมของขอมูล ในการใช
เทคนิค Factor Analysis ในที่นี้ไดคาเทากับ .708 ซึ่งมากกวา .5 และเขาสู 1 จึงพอสรุปไดวา ขอมูลที่
มีอยูเหมาะสมที่จะใชเทคนิค Factor Analysis
กกกกกกกกBartlett's Test of Sphericity ใชทดสอบสมมติฐาน
H0: ตัวแปรตางๆ (X1, X2, …, X25) ไมมีความสัมพันธกัน (ไมเหมาะสมที่จะใช)
H1: ตัวแปรตางๆ (X1, X2, …, X25) มีความสัมพันธกัน (เหมาะสมที่จะใช)
สถิติทดสอบ จะมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square เทากับ 1291.036 ไดคา Significance
เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .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 ซึ่งเปนเทคนิคที่ทําใหมีจํานวนตัวแปรที่นอยที่สุด มีคา Factor loading มากใน
แตละปจจัย เทคนิคนี้จะพิจารณาจากคา Factor loading ถาคา Factor loading ของตัวแปรใน Factor
ใดมีคามากกวา (เขาสู +1 หรือ -1) และของ Factor อื่นๆ มีคา Factor loading ต่ํา (เขาใกลศูนย) จะ
จัดตัวแปรใหอยูใน Factor ที่มีคา Factor loading สูง (กัลยา วานิชยบัญชา 2549 : 28) ซึ่งจะไดผล
การวิเคราะห ดังนี้
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ตารางที่ 11 แสดงเมทริกซองคประกอบที่หมุนแกนแบบ Varimax (Rotate Component Matrix)
ปัจจัย
X23
X 22
X 18
X3
X9
X 14
X 15
X 20
X 11
X7
X 12
X 13
X 21
X6
X8
X 24
X 16
X4
X5
X 19
X 25
X2
X1
X 17
X 10

Component

1

.656
.653
.581
.581
.561
-.071
.005
.005
.254
-.049
.098
.073
.256
.346
-.075
.097
-.009
.112
-.045
.123
.104
.067
-.068
.194
-.019

2

3

.108
-.105
.024
-.048
.025
.716
.586
.573
.439
-.062
.222
.381
.138
-.377
-.128
.054
.396
.051
.229
.059
.122
.147
-.078
.245
.146

-.131
.002
.134
.041
.235
.067
.226
-.037
.164
.700
.535
.513
.433
.389
-.035
-.108
.226
-.091
.320
.126
.194
-.054
.094
.119
.111

4

5

6

7

8

-.009
.176
-.032
-.192
.141
.030
.128
-.067
-.351
-.048
-.045
.160
-.138
.127
.643
.641
.516
.175
.014
-.012
.243
.017
-.080
.324
.081

.045
-.093
.026
.132
-.019
-.066
.052
.225
.241
.260
-.131
-.049
.078
.343
.242
.026
.050
.725
.657
.082
-.130
-.035
.140
.078
-.022

.251
-.001
.031
.016
-.056
.002
-.024
.055
.187
.113
.130
.182
-.135
-.116
-.102
.346
-.029
.149
-.163
.685
.432
-.011
.398
-.395
.118

-.062
-.024
.017
.188
-.024
.096
.164
-.064
.012
-.115
.140
.054
-.021
.061
.081
-.190
.169
.066
-.004
.045
.191
.728
.628
.445
.007

.176
.213
-.199
-.023
-.455
-.031
.176
.126
-.099
-.018
.009
.183
.397
-.045
.204
-.097
-.251
.061
-.087
.155
-.029
.031
-.083
.090
.729
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กกกกกกกกจากการนํามาวิเคราะหปจจัยนั้น จากตัวแปรเดิมที่มีอยู 25 ตัวแปร โปรแกรมสามารถจัด
ปจจัยใหมไดทั้งหมด 8 ปจจัย โดยพิจารณาจากคา Factor Loading ซึ่งแตละตัวแปรจะอยูใน แต
ละปจจัย ดังตอไปนี้
กกกกกกกกปจจัยที่ 1 ดานความยืดหยุนในการกูเงินนอกระบบ (F1): ขอ 3 การกูเงินนอกระบบมี
ระยะเวลาผอนชําระหนี้นานและยืดหยุนได ขอ 9 การกูเงินนอกระบบไมตองเสียคาธรรมเนียมใน
การใชบริการ ขอ 18 การกูเงินนอกระบบสวนใหญจะกูเฉพาะคนในสังคมชั้นลาง ขอ 22 การกูเงิน
นอกระบบเพื่อเปนทุนหมุนเวียนในอาชีพ และ ขอ 23 จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีผลตอการกูเงิน
นอกระบบ
กกกกกกกกปจจัยที่ 2 ดานการสงเสริมทางการตลาด (F2): ขอ 11 ความใกล-ไกลของแหลงเงินกูมี
ผลตอการกูเงิน ขอ 14 การกูเงินนอกระบบมีการโฆษณาที่ดึงดูดใจ ขอ 15 การกูเงินนอกระบบมี
ความสะดวกตอการจายดอกเบี้ยและชําระหนี้ และขอ 20 ขอมูลของแหลงเงินกูมีผลตอการกูเงิน
นอกระบบ
กกกกกกกกปจจัยที่ 3 ดานความสะดวกสบาย (F3): ขอ 6 การกูเงินนอกรระบบไมตองมีผูค้ําประกัน
ขอ 7 การกูเงินนอกระบบไมตองมีหลักทรัพยค้ําประกันเงินกู ขอ 12 การกูเงินนอกระบบสามารถ
สอบถามขอมูลไดงาย ขอ 13 นายทุนเงินกูนอกระบบมีอยูทั่วไปสะดวกในการหาแหลงเงินกู และ
ขอ 21 ประสบการณในการกูเงินมีผลตอการกูเงินนอกระบบในครั้งตอไป
กกกกกกกกปจจัยที่ 4 ดานรายไดและการอนุมัติเงินกูนอกระบบ (F4): ขอ 8 การกูเงินนอกระบบมี
อัตราดอกเบี้ยจายสูงกวาปกติ ขอ 16 การกูเงินนอกระบบมีความรวดเร็วในการอนุมัติ และขอ 24
การกูเงินนอกระบบมีสาเหตุมาจากรายไดไมเพียงพอกับรายจาย
กกกกกกกกปจจัยที่ 5 ดานการบริการในการกูเงินนอกระบบ (F5): ขอ 4 การกูเงินนอกระบบทําให
ไดรับเงินกูอยางรวดเร็วและขอ 5 การกูเงินนอกระบบใชหลักฐานในการกูไมยุงยาก
กกกกกกกกปจจัยที่ 6 ดานสังคมและเศรษฐกิจ (F6): ขอ 19 คําแนะนําของเพื่อนมีสวนทําใหเลือกกู
เงินนอกระบบ และขอ 25 การกูเงินนอกระบบมีสาเหตุมาจากสินคามีราคาสูงขึ้น
กกกกกกกกปจจัยที่ 7 ดานความเชื่อถือของแหลงเงินกูนอกระบบ (F7): ขอ 1 การกูเงินนอกระบบ
ตองพิจารณาความมีชื่อเสียงและเปนที่รูจักของแหลงเงินกู ขอ 2 การกูเงินนอกระบบไดรับเงินที่
ตองการสูง และขอ 17 การกูเงินนอกระบบสามารถกูไดทันที ทุกเวลา
กกกกกกกกปจจัยที่ 8 ดานการชําระหนี้ไมตรงเวลา (F8): ขอ 10 การกูเงินนอกระบบทําใหมีคาปรับ
ในกรณีผิดเวลาชําระหนี้
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กกกกกกกกหลังจากที่ไดมีการวิเคราะหขอมูลดวยวิธโี ลจิสติกสแลว นําปจจัยทั้ง 8 ปจจัยไปใชรวม
ในการหาปจจัยที่มีผลในการเลือกกูเงินนอกระบบ โดยใชวิธี โลจิสติกส ซึ่งขอมูลที่ทําการเก็บ
รวบรวมผานเงื่อนไขที่ใชในการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส ดังนี้
กกกกกกกกหลังจากสรางตัวแปรใหมของกลุมปจจัยออกมาเปน 8 กลุมแลว นําทั้ง 8 ปจจัยไปรวม
ใชในการหาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกกูเงินนอกระบบ โดยใชวิธีโลจิสติกส ซึ่งขอมูลที่เก็บ
ไดผานเงื่อนไขที่ใชในการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส (ยุทธ ไกยวรรณ 2551 : 193) ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ (x) จะเปนขอมูลในระดับการวัดแบบกลุม (Nominal Scale) ที่เปน
ตัวแปรแบบทวิ 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) ซึ่งตรงตามเงื่อนไขดังกลาว
2. ตัวแปรอิสระแตละตัวตองไมมีความสัมพันธตอกันหรือไมเกิดปญหา
Multicoollinearity
กกกกกกกกจากเงื่อนไขดังกลาวขางตนงานวิจัยนี้ไดทําการทดสอบ Spearman เพื่อดูความสัมพันธ
ของตัวแปรอิสระแตละตัว โดยพิจารณาจากคา sig. หากคา sig > 0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระนั้นไมมี
ความสัมพันธกัน สามารถนํามาวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส และตรงตามเงื่อนไขดังกลาว
3. ตัวแปรตามจะเปนตัวแปรเชิงกลุมที่มีอยางนอย 2 กลุม
กกกกกกกกจากเงื่อนไขดังกลาวขางตนงานวิจัยนี้มีลักษณะตัวแปรตาม ( y) ไดแก ผูที่เคยใชบริการ
เงินกูนอกระบบ ( y1 = 0) และผูที่ไมเคยใชบริการเงินกูนอกระบบ (y2 = 1) ซึ่งตรงตามเงื่อนไข
ดังกลาว
4. ตองใชขนาดตัวอยาง n มากกวาหรือเทากับ 30p เมื่อ p คือตัวแปรอิสระ
กกกกกกกกจากเงื่อนไขดังกลาวขางตนงานวิจัยนี้มีลักษณะของตัวแปรอิสระ (p) ที่วิเคราะหขอมูล
ดวยวิธโี ลจิสติกสมีทั้งหมด 5 ตัว ไดแก F1, F2, F4, F6 และ F7 จะได 30p = 30 x 5 = 150 ซึ่งขนาด
ตัวอยาง n มากกวา 30p ซึ่งตรงตามเงื่อนไขดังกลาว
กกกกกกกกเมื่อนําตัวแปรอิสระดังกลาวมาวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกส จะไดผลการวิเคราะห
ดังนี้
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ตารางที่ 12 Model Summary
Step

Nagelkerke R Square

1
2
3
4
5

.180
.270
.337
.358
.378

กกกกกกกกจากตารางที่ 12 Model Summary เปนการทดสอบความเหมาะสมของโมเดล ซึ่ง
เลือกใช Step 5 เนื่องจากมีคา R-Square ที่ไดสูงที่สุดคือเทากับ 0.378หรือ 37.8% ของความผันแปร
ตารางที่ 13 Hosmer and Lemeshow Test
Step
Chi - square
1
24.506
2
19.382
3
4.639
4
3.337
5
12.124

df

Sig.
8
8
8
8
8

.002
.013
.795
.911
.146

กกกกกกกกจากตารางที่ 13 Hosmer and Lemeshow Test ใชตรวจสอบความเหมาะสมของสมการ
ถดถอยโลจิสติกส โดยกําหนดสมมติฐานของการทดสอบ คือ
H0: สมการเหมาะสม
H1: สมการไมเหมาะสม
และเปนตารางทดสอบ Chi-Square ซึ่งเลือกใช Step 5 เนื่องจากผลที่ไดจากตารางที่ 12 Model
Summary มีคา Chi – Square เทากับ 12.124 และมีคา Sig. เทากับ .146 ซึ่งมีคา > 0.05 ดังนั้น จึง
ยอมรับ H0 นั่นคือ สมการมีความเหมาะสมสําหรับใชวิธีการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกส
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ตารางที่ 14 Omnibus Test of Model Coefficients
Step 5

Step
Block
Model

Chi-sruare

df

Sig.

7.954
130.192
130.192

1
5
5

.005
.000
.000

กกกกกกกก
กกกกกกกกจากตารางที่ 14 Omnibus Test of Model Coefficients ใน Step 5 แสดงสถิติทดสอบ Chi
– Square Model โดยกําหนดสมมติฐานในการทดสอบ คือ
H0: โอกาสที่การเลือกกูเงินนอกระบบ ไมขึ้นอยูกับตัวแปรที่กําหนดเปน 0
H1: โอกาสที่การเลือกกูเงินนอกระบบ ขึ้นอยูกับตัวแปรที่กําหนดไมเปน 0
กกกกกกกกจากตาราง สถิติการทดสอบ Model Chi – Square เทากับ 130.192 และคา Sig. เทากับ
0.000 ซึ่งมีคานอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธ H0 แสดงวา โอกาสที่การเลือกกูเงินนอกระบบ ขึ้นอยูกับ
ตัวแปรที่กําหนดอยางนอย 1 ตัว
ตารางที่ 15 Classification Table
Observed
Step 5

การกู้

เคยกู้
ไม่ เคยกู้
Overall Percentage

Predicted
การกู้

เคยกู้
205
55

Percentage
ไม่ เคยกู้
Correct
43
82.7
97
63.8
75.5

กกกกกกกกจากตารางที่ 15 Classification Table เปนการพิจารณาความเชื่อถือไดของการพยากรณ
จะพบวาขอมูลจริงที่กลุมตัวอยางเลือกเคยกูเงินนอกระบบ จํานวน 248 คน แตเมื่อนําตัวแปรเขา
สมการแลวจะสามารถพยากรณไดวาเคยกูเงินนอกระบบ จํานวน 205 คน นั่นคือพยากรณถูก 82.7%
และขอมูลที่กลุมตัวอยางเลือกไมเคยกูเงินนอกระบบจํานวน 97 คน แตเมื่อนําตัวแปรเขาสมการ
พบวากลุมตัวอยางที่ไมเคยกูเงินนอกระบบ จํานวน 152 คน ซึ่งพยากรณถูก 63.8 % ซึ่งรวมเฉลี่ย
ทั้งหมดแลวมีเปอรเซ็นตของการพยากรณถูกตองเทากับ 75.5%
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ตารางที่ 16 Variables in the Equation
Step 5(e)

F1
F2
F4
F6
F7
Constant

B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

.991
-.592
.361
.390
.758
-.696

.150
.127
.130
.128
.136
.129

43.346
21.648
7.688
9.276
31.260
29.074

1
1
1
1
1
1

.000
.000
.006
.002
.000
.000

2.693
.553
1.435
1.477
2.134
.499

กกกกกกกกจากคาสัมประสิทธิ์ที่คํานวณไดสามารถเขียนเปนสมการถดถอยโลจิสติกสพยากรณ
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ ไดดังนี้
P(Y)

=

1
1 + e −Z

กกกกกกกกโดยที่ 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 การเลือกกูเงินนอกระบบทั้งที่เคยกูเงินนอกระบบ
และไมเคยกูเงินนอกระบบ
2. F1, F2, F4, F6 และ F7 เปนตัวแปรอิสระที่สงผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ
3. -0.696 เปน คาคงที่
4. e เปนคา log ที่เปนคาคงที่ มีคาประมาณ 2.718
กกกกกกกกจากตารางที่ 16 Variable in the Equation เปนตารางผลการวิเคราะห คาสัมประสิทธิ์
ของตัวแปรตางๆ ที่ประมาณไดและคาสถิติที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกส เพื่อ
พยากรณวามีปจจัยใดบางที่มีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ ซึ่งจากการคํานวณดวยโปรแกรม
SPSS แสดงใหเห็นวาปจจัยที่มีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ ประกอบดวย ปจจัยที่ 1 ดานความ
ยืดหยุนในการกูเงินนอกระบบ (F1), ปจจัยที่ 2 ดานการสงเสริมทางการตลาด (F2), ปจจัยที่ 4 ดาน
รายไดและการอนุมัติเงินกูนอกระบบ (F4), ปจจัยที่ 6 ดานสังคมและเศรษฐกิจ (F6) และปจจัยที่ 7
ดานความเชื่อถือของแหลงเงินกูนอกระบบ (F7)
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ส่ วนที่ 4
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการกูเงินนอกระบบ โดยใชความถี่ และคารอยละ
ตารางที่ 17 แสดงจํานวนประชาชนที่เคยใช บริการเงินกูนอกระบบที่ไดรับและไมไดคําแนะนําใน
การกูเงินนอกระบบ
คําแนะนํา

จํานวน (ราย)

ร้ อยละ

ไดรับ
ไมไดรับ
รวม

179
69
248

72.2
27.8
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 1 7 พบวากลุมตัวอยางที่เคยใชบริการการกูเงินนอกระบบจํานวน 248 ราย
มีประชาชนที่ไดรับคําแนะนําในการเงินกูนอกระบบจํานวน 179 ราย คิดเปนรอยละ 72.2 และมี
ประชาชนที่ไมไดรับคําแนะนําในการเงินกูนอกระบบจํานวน 69 ราย คิดเปนรอยละ 27.8 จะเห็นได
วาจากการสํารวจสวนใหญผูที่เคยใชบริการเงินกูนอกระบบไดรับคําแนะนําในการกูเงินนอกระบบ
ตารางที่ 18 แสดงจํานวนประชาชนที่เคยใช บริการเงินกูนอกระบบเกี่ยวกับการไดรับคําแนะนําใน
การกูเงินนอกระบบ
คําแนะนํา
นายทุนรายยอยหรือบุคคลผูใหกูเงิน
พอแม/ญาติพี่นอง
เพื่อน
การโฆษณา เชน ทางโทรทัศน, วิทยุ, ปาย
โฆษณา, อินเตอรเน็ต
อื่นๆ

ได้ รับคําแนะนํา
จํานวน(ราย)
51
42
139
39

ร้ อยละ
12.8
10.5
34.8
9.8

2

0.5

กกกกกกกกจากตารางที่ 18 พบวากลุมตัวอยางที่เคยใชบริการเงินกูนอกระบบจํานวน 248 คน สวน
ใหญไดรับคําแนะนําการกูเงินจากเพื่อนมากที่สุด 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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ตารางที่ 19 แสดงจํานวนประชาชนที่เคยใช บริการเงินกูนอกระบบเกี่ยวกับจํานวนเงินที่ขอกูยืมตอ
ครั้ง
จํานวนเงินทีข่ อกู้ยมื
ไมเกิน 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
มากกวา 50,001 บาท ขึ้นไป
รวม

จํานวน (ราย)

ร้ อยละ

149
56
21
7
6
4
5
248

60.1
22.6
8.5
2.8
2.4
1.6
2.0
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 19 พบวากลุมตัวอยางที่เคยใชบริการเงินกูนอกระบบจํานวน 248 คน สวน
ใหญไดกูเงินต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท/ครั้ง จํานวน 149 ราย คิดเปนรอยละ 60.1 รองลงมาไดกู
เงินจํานวน 5,001-10,000 บาท/ครั้ง จํานวน 56 ราย คิดเปนรอยละ 22.6 และไดกูเงินจํานวน 10,00120,000 บาท/ครั้ง จํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 8.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 20 แสดงจํานวนประชาชนที่เคยใชบริการเงินกูนอกระบบเกี่ยวกับความถี่ในการกูยืมเงิน
นอกระบบ
จํานวนเงินทีข่ อกู้ยมื
มากกวาเดือนละ 1 ครั้ง
เดือนละ 1 ครั้ง
3 เดือนครั้ง
6 เดือนครั้ง
ปละ 1 ครั้ง
อื่นๆ
รวม

จํานวน (ราย)

ร้ อยละ

4
24
91
111
18
248

1.6
9.7
36.7
44.7
7.3
100
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กกกกกกกกจากตารางที่ 20 พบวากลุมตัวอยางที่เคยใชบริการเงินกูนอกระบบจํานวน 248 คน สวน
ใหญมีความถี่ในการกูยืมเงินนอกระบบปละ 1 ครั้ง จํานวน 111 ราย คิดเปนรอยละ 44.7 รองลงมา
ไดมีความถี่ในการกูยืมเงินนอกระบบ 6 เดือน/ครั้ง จํานวน 91 ราย คิดเปนรอยละ 36.7 และมีความถี่
ในการกูยืมเงินนอกระบบ 3 เดือน/ครั้ง จํานวน 24 ราย คิดเปนรอยละ 9.7 ตามลําดับ
ตารางที่ 21 แสดงจํานวนประชาชนที่เคยใชบริการเงินกูนอกระบบเกี่ยวกับเหตุผลที่สําคัญที่สุดใน
การกูเงิน
เหตุผล
กูยืมไมยุงยาก
ไมตองใชหลักทรัพยค้ําประกัน
ไดเงินกูเร็ว
หาแหลงเงินกูไดงาย
สถาบันการเงินในระบบใหเงินไมพอ
รวม

จํานวน (ราย)

ร้ อยละ

43
32
113
39
21
248

17.3
12.9
45.6
15.7
8.5
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 21 พบวากลุมตัวอยางที่เคยใชบริการเงินกูนอกระบบจํานวน 248 คน สวน
ใหญใหเหตุผลที่สําคัญคือ ไดเงินกูเร็ว จํานวน 113 ราย คิดเปนรอยละ 45.6 รองลงมาไดใหเหตุผลที่
สําคัญคือ กูยืมไมยุงยาก จํานวน 43 ราย คิดเปนรอยละ 17.3 และใหเหตุผลที่สําคัญคือ หาแหลง
เงินกูไดงาย จํานวน 39 ราย คิดเปนรอยละ 15.7 ตามลําดับ
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ตารางที่ 22 แสดงจํานวนประชาชนที่เคยใชบริการเงินกูนอกระบบเกี่ยวกับประโยชนของเงินกู
นอกระบบที่ไดกูยืมมา
ใช้ ประโยชน์
ประโยชน์
จํานวน(ราย) ร้ อยละ
ใชจายซื้ออาหารและสิ่งจําเปน
215
53.8
นําไปออกกูตอ
1
0.3
ซื้อยาเสพติด
0
0
นําไปใชหนี้เงินกูที่อื่น
48
12.0
รักษาพยาบาล
41
10.3
การศึกษาของบุตร
103
25.8
เปนทุนหมุนเวียนในอาชีพ
219
54.8
เลนการพนัน
0
0
ไปเที่ยว
13
3.3
ซื้อสุรา
14
3.5
อื่นๆ
12
3.0
กกกกกกกกจากตารางที่ 22 พบวากลุมตัวอยางที่เคยใชบริการเงินกูนอกระบบจํานวน 248 ราย สวน
ใหญไดใชประโยชนจากเงินที่กูยืมมาเปนทุนหมุนเวียนในอาชีพ จํานวน 219 ราย คิดเปนรอยละ
54.8 รองลงมาไดใชประโยชนในการใชจายซื้ออาหารและสิ่งจําเปน จํานวน 215 ราย คิดเปนรอยละ
53.8 และไดใชประโยชนเพื่อเปนการศึกษาของบุตร จํานวน 103 ราย คิดเปนรอยละ 25.8 ตามลําดับ
ตารางที่ 23 แสดงจํานวนประชาชนที่เคยใชบริการเงินกูนอกระบบเกี่ยวกับลักษณะการจาย
ดอกเบี้ยเงินกูนอกระบบ
ลักษณะการจ่ ายดอกเบีย้
จายดอกเบี้ยพรอมตนเปนรายวัน
จายดอกเบี้ยพรอมตนเปนรายสัปดาห
จายดอกเบี้ยพรอมตนเปนราย 15 วัน
จายดอกเบี้ยพรอมตนเปนรายเดือน
รวม

จํานวน (ราย)

ร้ อยละ

73
1
3
171
248

29.4
0.4
1.2
69.0
100
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กกกกกกกกจากตารางที่ 23 พบวากลุมตัวอยางที่เคยใชบริการเงินกูนอกระบบจํานวน 248 คน สวน
ใหญจายดอกเบี้ยพรอมตนเปนรายเดือน จํานวน 171 ราย คิดเปนรอยละ 69.0
รองลงมาไดจาย
ดอกเบี้ยพรอมตนเปนรายวัน จํานวน 73 ราย คิดเปนรอยละ 29.4 และจายดอกเบี้ยพรอมตนเปนราย
15 วัน จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 1.2 ตามลําดับ
ตารางที่ 24 แสดงจํานวนประชาชนที่เคยใชบริการเงินกูนอกระบบเกี่ยวกับการไดรับเงินกูนอก
ระบบ
การได้ รับเงินกู้นอกระบบ
รับเงินตนเต็มจํานวน
รับเงินตนไมเต็มจํานวน
รวม

จํานวน (ราย)

ร้ อยละ

247
1
248

99.6
0.4
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 24 พบวากลุมตัวอยางที่เคยใชบริการเงินกูนอกระบบจํานวน 248 คน สวน
ใหญไดรับเงินตนเต็มจํานวน เปนจํานวน 247 ราย คิดเปนรอยละ 99.6 รองลงมาไดรับเงินตนไมเต็ม
จํานวน เปนจํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 0.4
ตารางที่ 25 แสดงจํานวนประชาชนที่เคยใชบริการเงินกูนอกระบบเกี่ยวกับสิ่งที่นํามาใชในการค้ํา
ประกันเงินกูนอกระบบ
สิ่ งทีน่ ํามาใช้ คาํ้ ประกัน
ไมตองใช
ยานพาหนะ
เอกสารที่ดิน
เช็ค
บุคคลค้ําประกัน
เครื่องใชไฟฟา
เครื่องประดับราคาแพง
อื่นๆ
รวม

จํานวน (ราย)

ร้ อยละ

225
1
5
17
248

90.7
0.4
2.0
6.9
100
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กกกกกกกกจากตารางที่ 25 พบวากลุมตัวอยางที่เคยใชบริการเงินกูนอกระบบจํานวน 248 คน สวน
ใหญไมตองใชสิ่งที่นํามาค้ําประกัน จํานวน 225 ราย คิดเปนรอยละ 90.7 รองลงมาไดแก อื่นๆ คือ
บัตรประชาชน จํานวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 6.9 และใชเครื่องประดับราคาแพงมาใชค้ําประกัน
จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 2.0 ตามลําดับ
ตารางที่ 26 แสดงจํานวนประชาชนที่เคยใชบริการเงินกูนอกระบบเกี่ยวกับความสามารถในการ
ชําระหนี้เงินกูนอกระบบ
ความสามารถในการชําระหนี้

จํานวน (ราย)

ร้ อยละ

ชําระครั้งเดียวหมด
ชําระตรงตามสัญญา
ไมสามารถชําระหนี้ไดตามสัญญา
ไมสามารถชําระหนี้ไดตามสัญญาแตไดรับการผอนผัน
อื่นๆ
รวม

8
146
27
67
248

3.2
58.9
10.9
27.0
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 26 พบวากลุมตัวอยางที่เคยใชบริการเงินกูนอกระบบจํานวน 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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ตารางที่ 27 แสดงจํานวนประชาชนที่เคยใชบริการเงินกูนอกระบบเกี่ยวกับผลที่ไดรับจากการผิด
เวลาชําระหนี้
ผลทีไ่ ด้ รับจากการผิดชําระหนี้

จํานวน (ราย)

ร้ อยละ

ถูกยึดสิ่งที่นํามาค้ําประกัน
ผอนผันไดแตตองเสียดอกเบี้ย
ถูกขูทํารายทันทีที่ผิดนัดครั้งแรก
ถูกขูทํารายหลังจากผิดนัดชําระหนี้มาหลายครั้ง
ถูกทํารายรางกายทันทีที่ผิดนัดครั้งแรก
ถูกทํารายรางกายเมื่อผิดนัดชําระหนี้มาหลายครั้ง
ถูกตํารวจจับดําเนินคดี
อื่นๆ
รวม

4
69
1
19
155
248

1.6
27.8
0.4
7.7
62.5
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 27 พบวากลุมตัวอยางที่เคยใชบริการเงินกูนอกระบบจํานวน 248 คน สวน
ใหญตอบอื่นๆ ไดแก ไมไดรับผลจากการผิดนัดชําระหนี้ จํานวน 155 ราย คิดเปนรอยละ 62.5
รองลงมาคือผอนผันไดแตตองเสียดอกเบี้ย จํานวน 69 ราย คิดเปนรอยละ 27.8
และถูกขูทําราย
หลังจากผิดนัดชําระหนี้มาหลายครั้งจํานวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 7.7 ตามลําดับ

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกกการวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบของประชาชนในเขต
ตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางของ
ประชาชนในเขตตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถาม และใชเวลาในการทําการศึกษาประมาณ 8 เดือน ในการศึกษาขอมูล
ครอบคลุมดวยสาระดังนี้
1. วัตถุประสงคการวิจัย
2. ระเบียบวิธีการวิจัย
3. สรุปผลการวิจัย
4. อภิปรายผล
5. ขอเสนอแนะ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วัตถุประสงค์
กกกกกกกก1.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกกูเงินนอกระบบของประชาชนในเขตตําบลทาพี่
เลี้ยง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
กกกกกกกก1.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบของของประชาชนในเขตตําบล
ทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. ระเบียบวิธีการวิจัย
กกกกกกกกการวิจัยครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางเปนประชาชนในเขตตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) เพื่อใหไดกลุมตัวอยางและขอมูลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ผูวิจัย
ตองการ
กกกกกกกกเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม
โดย ขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยโปรแกรม SPSS 11.5 for Windows
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3. สรุ ปผลการศึกษา
กกกกกกกกการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบในเขตตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนํามาสรุปผล ดังนี้
กกกกกกกกส่ วนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
กกกกกกกกจากกลุมตัวอยางที่ไดทําการศึกษาที่มีทั้งหมด 400 คน พบวากลุมตัวอยางเปนเพศหญิง
มากที่สุดจํานวน 282 ราย รองลงมาคือ เพศชายจํานวน 118 ราย ตามลําดับ โดยผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีชวงอายุระหวาง 31 – 40 ปมากที่สุด รองลงมาคือ 41 – 50 ป และ 20 – 30 ป ตามลําดับ
และมีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวมากที่สุด รองลงมาคือ อาชีพ
รับจาง และวางงาน/แมบาน/
เกษียณอายุ ตามลําดับ และมีสถานภาพสมรสแลวมากที่สุด
รองลงมาคือ โสด และหยาราง
ตามลําดับ และมีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ํากวามากที่สุด รองลงมาคือ มัธยมศึกษา
ตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ตามลําดับ และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ
5,000 บาทมากที่สุด รองลงมาคือ 5,001 - 10,000 บาท และ10,001 - 20,000 บาท ตามลําดับ และมี
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน มากที่สุด รองลงมาคือ 5 - 6 คน และ1 - 2 คน ตามลําดับ และ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูที่เคยกูเงินนอกระบบจํานวน 248 ราย และผูที่ไมเคยกูเงินนอก
ระบบจํานวน 152 ราย
กกกกกกกกส่ วนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับการกูเงิน
กกกกกกกกผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยาง สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการกูเงินอยูในระดับปานกลาง
(3.34 – 6.67 คะแนน) รองลงมาคือ มีความรูอยูในระดับมาก (6.68 – 10.00 คะแนน)
กกกกกกกกส่ วนที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ
กกกกกกกกสมการถดถอยโลจิสติกส พยากรณปจจัยที่มีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ ไดดังนี้
P(Y) =

1
1 + e −Z

กกกกกกกกโดยที่ 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 การเลือกกูเงินนอกระบบทั้งที่เคยกูเงินนอกระบบ
และไมเคยกูเงินนอกระบบ
2. F1, F2, F4, F6 และ F7 เปนตัวแปรอิสระที่สงผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ
3. -0.696 เปน คาคงที่
4. e เปนคา log ที่เปนคาคงที่ มีคาประมาณ 2.718
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กกกกกกกกจากผลการวิจัยพบวา การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบคือ ปจจัยที่ 1
ดานความยืดหยุนในการกูเงินนอกระบบ (F1) ซึ่งประกอบดวย การกูเงินนอกระบบมีระยะเวลาผอน
ชําระหนี้นานและยืดหยุนได, การกูเงินนอกระบบไมตองเสียคาธรรมเนียมในการใชบริการ, การกู
เงินนอกระบบสวนใหญจะกูเฉพาะคนในสังคมชั้นลาง, การกูเงินนอกระบบเพื่อเปนทุนหมุนเวียน
ในอาชีพ และจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีผลตอการกูเงินนอกระบบ ปจจัยที่ 2 ดานการสงเสริม
ทางการตลาด (F2) ซึ่งประกอบดวย ความใกล-ไกลของแหลงเงินกูมีผลตอการกูเงิน, การกูเงินนอก
ระบบมีการโฆษณาที่ดึงดูดใจ, การกูเงินนอกระบบมีความสะดวกตอการจายดอกเบี้ยและชําระหนี้
และขอมูลของแหลงเงินกูมีผลตอการกูเงินนอกระบบ ปจจัยที่ 4 ดานรายไดและการอนุมัติเงินกู
นอกระบบ (F4) ซึ่งประกอบดวย การกูเงินนอกระบบมีอัตราดอกเบี้ยจายสูงกวาปกติ, การกูเงินนอก
ระบบมีความรวดเร็วในการอนุมัติ และการกูเงินนอกระบบมีสาเหตุมาจากรายไดไมเพียงพอกับ
รายจาย ปจจัยที่ 6 ดานสังคมและเศรษฐกิจ (F6) ซึ่งประกอบดวย คําแนะนําของเพื่อนมีสวนทําให
เลือกกูเงินนอกระบบ และการกูเงินนอกระบบมีสาเหตุมาจากสินคามีราคาสูงขึ้น และปจจัยที่ 7 ดาน
ความเชื่อถือของแหลงเงินกูนอกระบบ (F7) ซึ่งประกอบดวย การกูเงินนอกระบบตองพิจารณาความ
มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักของแหลงเงินกู, การกูเงินนอกระบบไดรับเงินที่ตองการสูง และการกูเงิน
นอกระบบสามารถกูไดทันที ทุกเวลา
กกกกกกกกส่ วนที่ 4 ข้ อมูลเกีย่ วกับการกู้เงินนอกระบบ
กกกกกกกกผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่เคยใชบริการเงินกูนอกระบบจํานวน 248 ราย สวน
ใหญไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการกูเงินนอกระบบจากเพื่อนมากที่สุด รองลงมาคือ จากนายทุนราย
ยอยหรือบุคคลผูใหกูเงิน และไดรับจากจากพอแม/ญาติพี่นอง ตามลําดับ สวนใหญจํานวนเงินที่ขอ
กูยืมเงินนอกระบบต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท/ครั้ง มากที่สุด รองลงมาคือ 5,001-10,000 บาท/
ครั้ง และ 10,001-20,000 บาท/ครั้ง ตามลําดับ และมีความถี่ในการกูยืมเงินนอกระบบระบบปละ 1
ครั้ง มากที่สุด รองลงมาคือ 6 เดือน/ครั้ง และ 3 เดือน/ครั้ง ตามลําดับ ผูที่เคยใชบริการเงินกูนอก
ระบบสวนใหญใหเหตุผลที่สําคัญที่สุดในการกูเงินวาไดเงินกูเร็วมากที่สุด รองลงมาคือ กูยืมไม
ยุงยาก และหาแหลงเงินกูไดงาย ตามลําดับ และนําเงินที่กูยืมเงินมาใชประโยชนในการมา เปนทุน
หมุนเวียนในอาชีพมากที่สุด รองลงมาคือ เปนคาใชจายซื้ออาหารและสิ่งจําเปน และเปนการศึกษา
ของบุตร ตามลําดับ และ สวนใหญมีลักษณะการจายดอกเบี้ยพรอมตนเปนรายเดือนมากที่สุด
รองลงมาคือ ได จายดอกเบี้ยพรอมตนเปนรายวัน และจายดอกเบี้ยพรอมตนเปนราย 15 วัน
ตามลําดับ นอกจากนี้เงินกูนอกระบบที่ไดรับสวนใหญไดรับเงินตนเต็มจํานวนมากที่สุด ซึ่งสวน
ใหญผูเคยใชบริการเงินกูนอกระบบไมตองใชสิ่งของมาค้ําประกันมากที่สุด รองลงมาไดแก อื่นๆ
ไดแก บัตรประชาชน และใชเครื่องประดับราคาแพงมาใชค้ําประกัน ตามลําดับ และผูเคยใชบริการ
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เงินกูนอกระบบมีความสามารถในการชําระหนีช้ ําระตรงตามสัญญามากที่สุด
รองลงมาคือไม
สามารถชําระหนี้ไดตามสัญญา แตไดรับการผอนผัน
และไมสามารถชําระหนี้ไดตามสัญญา
ตามลําดับ และไดรับผลจาการผิดเวลาชําระหนีส้ วนใหญตอบอื่นๆ มากที่สุด ไดแก ไมไดรับผลจาก
การผิดนัดชําระหนี้ รองลงมาคือ ผอนผันไดแตตองเสียดอกเบี้ย และ ถูกขูทํารายหลังจากผิดนัด
ชําระหนี้มาหลายครั้ง ตามลําดับ
4. อภิปรายผลการวิจัย
กกกกกกกกจากการสรุปผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยไดเลือกประเด็นที่นาสนใจมาอภิปรายผล ดังนี้
กกกกกกกกการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการกูเงินนอกระบบของประชาชนในเขตตําบลทาพี่เลี้ยง
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการวิเคราะหโลจิสติกสผลการศึกษาที่ได คือ
กกกกกกกก4.1 ดานความรูเกี่ยวกับการกูเงินของกลุมตัวอยางนั้น จากผลการวิจัย กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีความรูอยูในระดับปานกลาง และผลของการวิเคราะห โลจิสติกสความรูไมเปนปจจัยที่สงผล
ตอการตัดสินใจเลือกกูเงินนอกระบบ แสดงวาในการตัดสินใจเลือกกูเงินนอกระบบ กลุมตัวอยาง
ไมมีการนําความรูและประสบการณไปประยุกตใชในการตัดสินใจสินคาตามทฤษฎีพฤติกรรม
ผูบริโภค ซึ่งผูวิจัยใหขอสังเกตวา ประชาชนที่มีความรูนอยหรือมากตางก็มีการใชบริการเงินกูนอก
ระบบเชนเดียวกัน
กกกกกกกก4.2 ปจจัยดานความยืดหยุนในการกูเงินนอกระบบ (F1) ซึ่งประกอบดวย การกูเงินนอก
ระบบมีระยะเวลาผอนชําระหนี้นานและยืดหยุนได, การกูเงินนอกระบบไมตองเสียคาธรรมเนียม
ในการใชบริการ, การกูเงินนอกระบบสวนใหญจะกูเฉพาะคนในสังคมชั้นลาง, การกูเงินนอกระบบ
เพื่อเปนทุนหมุนเวียนในอาชีพ และจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีผลตอการกูเงินนอกระบบ จาก ผล
จากผลการวิเคราะหโลจิสติกส
แสดงใหเห็นวาปจจัยดานความยืดหยุนในการกูเงินนอกระบบ
สงผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อาทร เจียมเดนงาม ไดวิจัยใน
หัวขอ ธุรกิจเงินกูนอกระบบในเขตเทศบาลนครเชียงใหม พบวา พฤติกรรมการใชเงินกูนอกระบบ
ไมสามารถกําหนดหลักเกณฑไดแนนอน และการกูยืมเงินนั้นจะนํามาเปนทุนหมุนเวียนในอาชีพ
ของตนเอง เพื่อเสริมสภาพคลองการดําเนินงานนอกเหนือจากที่จัดสรรไวเพื่อใชจายประจํา ทั้งนี้
ผูวิจัยสังเกตเห็นวา ผูที่กูเงินนอกระบบไดกูเงินเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในอาชีพและมีจํานวน
สมาชิกในครอบครัวมาก โดยสวนใหญผูกูมีอาชีพคาขายหรือประกอบธุรกิจสวนตัว ทําใหมีรายได
ไมเพียงพอจึงตองกูเงินนอกระบบ เพื่อเปนทุนหมุนเวียนในอาชีพและใชจายในครอบครัว ซึ่งถือวา
เปนความจําเปนของคนในระดับสังคมชั้นลางที่ตองการเงินจํานวนที่ไมมากและสามารถผอนชําระ
ไดนาน ไมตองเสียคาธรรมเนียมใดๆ และมีความยืดหยุนไดในการชําระเงินคืนในแตละครั้ง
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กกกกกกกก4.3 ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด (F2) ซึ่งประกอบดวย ความใกล - ไกลของ
แหลงเงินกูมีผลตอการกูเงิน, การกูเงินนอกระบบมีการโฆษณาที่ดึงดูดใจ, การกูเงินนอกระบบมี
ความสะดวกตอการจายดอกเบี้ยและชําระหนี้ และขอมูลของแหลงเงินกูมีผลตอการกูเงินนอกระบบ
จากผลการวิเคราะหโลจิสติกส แสดงใหเห็นวาปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดสงผลตอการ
เลือกกูเงินนอกระบบ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดของ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป
ที่กลาววา การสงเสริมทางการตลาดเปนการกําหนดแนวทางในการสื่อสารไปยังลูกคากลุมเปา
หมายเกี่ยวกับสินคาและบริการ ราคา และขอมูลอื่นๆ ของสินคาและบริการ เนื่องจากการตลาด
สงผลตอการการตัดสินใจเลือกกูเงินนอกระบบของประชาชน ซึ่งเปนการกระตุนและจูงใจใหเกิด
ความสนใจในการเลือกกูเงินนอกระบบ ทั้งขอมูลของแหลงเงินกู ความสะดวกในการจายดอกเบี้ย
และการโฆษณาที่ดึงดูดใจ ทั้งนี้ก็เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดงายและไดลูกคาเปนจํานวน
มาก
กกกกกกกก4.4 ปจจัยดานรายไดและการอนุมัติเงินกูนอกระบบ (F4) ซึ่งประกอบดวย การกูเงินนอก
ระบบมีอัตราดอกเบี้ยจายสูงกวาปกติ, การกูเงินนอกระบบมีความรวดเร็วในการอนุมัติ และการกู
เงินนอกระบบมีสาเหตุมาจากรายไดไมเพียงพอกับรายจาย จากผลการวิเคราะหโลจิสติกส แสดงให
เห็นวา ปจจัยดานรายไดและการอนุมัติเงินกูนอกระบบสงผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ จรินทร เทศวานิช พบวา ตลาดเงินนอกระบบเกิดจากความตองการของ
สังคมที่ตองการกูยืมเงินมากเกินกวาที่สถาบันการเงินจะอํานวยใหกูยืมได และผูกูยืมขาดคุณสมบัติ
ประกอบกับสถาบันการเงินมีจํานวนจํากัดและไมกระจายไปสูทองถิ่นตางๆ อยางกวางขวาง ตลาด
เงินนอกระบบหรือเงินกูนอกระบบมีการกูที่รวดเร็วทันเวลา ซึ่งทําใหเกิดความเสี่ยงของการดําเนิน
ธุรกิจการเงินสูงมาก ดังนั้นตลาดการเงินจึงตองคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อชดเชยความเสี่ยง ทั้งนี้ผูวิจัย
สังเกตเห็นวา รายไดของประชาชนที่ไมเพียงพอกับคาใชจายเปนสาเหตุที่สําคัญในการกูเงิน และ
ประกอบกับความยุงยากของการกูเงินจากสถาบันการเงินที่อนุมัตินาน แตประชาชนมีความตองการ
เงินกูที่มีการอนุมัติเงินรวดเร็ว จึงตองกูเงินนอกระบบ เพื่อนําเงินมาใชจาย
กกกกกกกก4.5 ปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจ (F6) ซึ่งประกอบดวย คําแนะนําของเพื่อนมีสวนทํา
ใหเลือกกูเงินนอกระบบ และการกูเงินนอกระบบมีสาเหตุมาจากสินคามีราคาสูงขึ้น จาก ผลการ
วิเคราะหโลจิสติกสแสดงใหเห็นวาปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจสงผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ
ซึ่งสอดคลองกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคของ ศิริวรรณ เสรีรัตน ที่กลาววา ปจจัย
ดานสังคมเปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอ
พฤติกรรมการซื้อ ประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะของผูซื้อ
เนื่องจาก
สังคมมีกลุมบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมากที่สุดตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของ
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บุคคล ซึ่งมีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ เพื่อเปนการรับประกันวาไดรับความไววางใจจากบุคคล
ที่ตนเชื่อถือแลว
กกกกกกกก4.6 ปจจัยดานความเชื่อถือของแหลงเงินกูนอกระบบ (F7) ซึ่งประกอบดวย การกูเงิน
นอกระบบตองพิจารณาความมีชื่อเสียงและเปนที่รูจักของแหลงเงินกู, การกูเงินนอกระบบไดรับเงิน
ที่ตองการสูง และการกูเงินนอกระบบสามารถกูไดทันที ทุกเวลา จาก ผลการวิเคราะหโลจิสติกส
แสดงใหเห็นวาปจจัยดานความเชื่อถือของแหลงเงินกูนอกระบบ ซึ่งสอดคลองกับปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมผูบริโภคของ ศิริวรรณ เสรีรัตน ที่กลาววา ปจจัยดานจิตวิทยาเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาหรือบริการของบุคคลจะไดรับอิทธิพลจากปจจัย
ดานจิตวิทยา ซึ่งถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการซื้อและการใชสินคา ปจจัย
ภายใน ประกอบดวย แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความเชื่อ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และแนวความคิด
ที่มีตอตนเอง เนื่องจากความเชื่อถือเปนเรื่องของการรับรูจากปจจัยภายใน ซึ่งมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกกูเงินนอกระบบ ทั้งในเรื่องของชื่อเสียง การเปนที่รูจักของแหลงเงินกู และทัศนคติ
ที่วาการกูเงินนอกระบบทําใหไดรับเงินที่ตองการสูง และสามารถกูไดทันที ทุกเวลา ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกผูกู
5. ข้ อเสนอแนะ
กกกกกกกกข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
กกกกกกกก1. ปญหาในการเลือกกูเงินนอกรระบบของผูที่เคยใชบริการบางคน คิดวาอัตราดอกเบี้ย
สูงเกินไป และเมื่อผิดนัดชําระหนี้มักจะคิดดอกเบี้ยเพิ่ม รวมไปถึงการถูกขมขูวาจะทํารายรางกาย
และการดาทอตอหนาสาธารณชน เพื่อใหชําระเงินทั้งตนและดอกเบี้ย ทําใหผูที่เคยกูมีความรูสึกเสีย
หนาและอับอาย และตองเสียเงินเพื่อเปนคาดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากเดิมดวย ผูวิจัยเห็นวา การเลือกกูเงิน
นอกระบบของผูที่เคยใชบริการควรที่จะตองมีการศึกษาขอมูลการกูอยางละเอียดกอนทั้งนายทุน
ผูใหกู และอัตราดอกเบี้ยวาเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดหรือไม รวมไปถึงการตัดสินใจเลือกกูเงิน
นอกรระบบ เพื่อใหนําเงินที่กูมาใชใหตรงตามวัตถุประสงคของผูกู และความสามารถในการชําระ
หนี้ของผูกู
กกกกกกกก2. จากการสํารวจโดยการแจกแบบสอบถามของผูที่เคยกูใชบริการและไมเคยใชบริการ
เงินกูนอกระบบ คิดวาการกูเงินจากสถานบันการเงินเปนเรื่องที่ยุงยากในการแสดงหลักฐาน และ
ตองใชบุคคลค้ําประกัน ทําใหผูกูไมมีความสะดวก และไดรับเงินในการกูลาชา รวมไปถึงมีความ
ยุงยากในการหาบุคคลมาค้ําประกัน ผูวิจัยเห็นวา สถาบันการเงินตางๆ และภาครัฐฯ ควรหากลยุทธ
ในการลดจํานวนหนี้สินจากการกูเงินนอกระบบ เพื่อไมใหประชาชนเปนหนี้เพิ่มขึ้น และลดความ
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รุนแรงในการทํารายรางกายหรือการถูกขมขูจากากรผิดนัดชําระหนี้ รวมทั้งเพิ่มบทลงโทษในการ
เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา และการทํารายรางกายการจากการผิดชําระหนี้ที่รุนแรงดวย
กกกกกกกกข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
กกกกกกกกจากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอเสนอใหมีการศึกษาเพิ่มเติมดังนี้
กกกกกกกก1. ในการวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเพียงอยาง
เดียว ซึ่งอาจจะยังไมครอบคลุม ดังนั้นในการทําวิจัยครั้งตอไปควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธี
อื่นๆดวย เชน ทําการสัมภาษณ การสังเกตพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่สมบูรณ
ยิ่งขึ้น
กกกกกกกก2. จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามมีความเบื่อหนาย
เนื่องจากในการทําวิจัยครั้งนี้แบบสอบถามคอนขางเยอะและคอนขางซับซอน ดังนั้น ในการทําวิจัย
ครั้งตอไป ควรที่จะมีการพัฒนาแบบสอบถามใหมีความชัดเจน เขาใจงาย กระชับ ไมมากจนเกินไป
กกกกกกกก3. ขอมูลที่เก็บไดจากแบบสอบถาม ขอมูลที่ไดจึงอาจจะไมคอยตรงกับความจริง หรือมี
การมั่วคําตอบ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลการวิจัยคลาดเคลื่อนได เพื่อจะใหขอมูลที่ไดมีประสิทธิภาพ
ตรงกับความเปนจริง ผูวิจัยเห็นวา ควรมีเวลาใหแกผูตอบแบบสอบถามมากขึ้น และไมควรจาง
บุคคลภายนอกมาชวยในการเก็บขอมูลโดยผูวิจัยไมไดเปนผูควบคุม เพื่อปองกันการใหขอมูลดวย
ตนเองทั้งหมด และเพื่อใหขอมูลที่ไดมีประสิทธิภาพตรงกับความเปนจริงมากขึ้น
กกกกกกกก4. ควรตั้งแบบสอบถามจากการทําการทดสอบเบื้องตน ( Pretest) ใหละเอียดมากกวานี้
จึงทําใหขอมูลที่ไดไมมีการแจกแจงแบบปกติ จึงไมสามารถวิเคราะหแบบ Discriminate ซึ่งมีความ
เหมาะสมมากกวาการวิเคราะหแบบโลจิสติกส ในการวิจัยครั้งตอไปควรจะออกแบบการทดสอบ
เบื้องตน (Pretest) ใหรอบคอบและคํานึงถึงความผิดปกติของขอมูล
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ชุดที่......................

แบบสอบถาม
เรื่อง การศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกกูเงินในระบบและนอกระบบของประชาชน
ในเขตตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
.............................................................................................................................................................
คําชี้แจงแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลประกอบการวิจัย ในหัวขอ “การศึกษา
ถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบของประชาชน ในเขตตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี” จึงขอความรวมมือใหประชาชนตอบคําถามในแบบสอบถามนี้ โดย
ทานไมตองเขียนชื่อลงในแบบสอบถาม โปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ และตรงกับความ
เปนจริงของทานมากที่สุด โดยคําตอบของทานผูวิจัยจะเก็บเปนความลับ และไมมีผลเสียหายใดๆ
ตอทานและครอบครัวทั้งสิ้น
2. แบบสอบถามนี้ แบงออกเปน 5 สวน ประกอบดวย
สวนที่
1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่
2 การทดสอบความรูเกี่ยวกับการกูเงิน
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มผี ลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ
สวนที่ 4
แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการกูเงินนอกระบบ
สวนที่ 5 ขอเสนอแนะ
หากทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับแบบสอบถามนี้ ทานสามารถสอบถามไดจากผูที่แจก
แบบสอบถามทาน และเมื่อทานตอบแบบสอบถามครบทุกขอแลว โปรดสงคืนใหกับผูแจก
แบบสอบถามใหแกทาน
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี ขอขอบคุณทุกทานใน
การตอบแบบสอบถามครั้งนี้
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แบบสอบถามสํ าหรับงานวิจัย
เรื่อง การศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบของประชาชน
ในเขตตําบลทาพี่เลี้ยง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกับตัวทานมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว
ส่ วนที่ 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 ขึ้นไป
3. อาชีพ
 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
 รับจาง
 วางงาน/แมบาน/เกษียณอายุ
 พนักงานบริษัท/องคกรเอกชน
 รัฐวิสาหกิจ
 รับราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ
 นักเรียน/นักศึกษา
 ประกอบอาชีพอื่นๆ ระบุ............................
4. สถานภาพ
 โสด
 สมรส
 หยาราง
 หมาย
5. ระดับการศึกษา
 ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
 อนุปริญญา / ปวส.
 มัธยมศึกษาตอนตน
 ปริญญาตรี
 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
 สูงกวาปริญญาตรี
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
 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 บาทขึ้นไป
7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมตัวทานดวย)
 1-2 คน
 3-4 คน
 5-6 คน
 อื่นๆ ระบุ....................คน
8. ทานเคยกูเงินนอกระบบหรือไม
 เคยกู
 ไมเคยกู
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ส่ วนที่ 2 การทดสอบความรูเกี่ยวกับการกูเงิน (ตอบได้ ท้งั คนทีเ่ คยกู้และไม่ เคยกู้เงินนอกระบบ)
1. การกูยืมเงินนอกระบบ คือการกูยืมเงินกันตามปกติจากผูใหกู โดยที่ผูใหกูนั้น ปลอยเงินกูเปน
อาชีพ และไมไดเปนสถาบันการเงิน เชน ธนาคารตางๆ ตามระบบของกฎหมาย
 ใช
 ไมใช
2. การกูจากธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลที่ไมใชสถาบันการเงิน เชน อีซี่ บาย, อิออน เปนตน ถือเปนการ
กูเงินในระบบ
 ใช
 ไมใช
3. ธุรกิจเงินกูดวน หมายถึง การปลอยเงินกูใหกับผูที่มาขอกูในทันที โดยจะคิดดอกเบี้ยและ
คาธรรมเนียมในอัตราที่สูงกวาปกติ
 ใช
 ไมใช
4. การกูเงินจากสถาบันการเงินในระบบจําเปนตองมีผูค้ําประกัน
 ใช
 ไมใช
5. เงินกูนอกระบบที่กูยืมมาจากนายทุน, การขายลดเช็ค, การเลนแชร ถือไดวาเปนการจัดตั้งโดย
ถูกตองตามกฎหมาย
 ใช
 ไมใช
6. การกูเงินภายใตการดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย ถือวาเปนการกูเงินในระบบที่ถูกตองตาม
กฎหมาย
 ใช
 ไมใช
7. การกูยืมเงินโดยทั่วไป (ไมรวมการกูยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน) กฎหมายกําหนด
เรื่องดอกเบี้ยเงินกูใหสามารถเรียกดอกเบี้ยตอกันไดไมเกินรอยละ 15 ตอป
 ใช
 ไมใช
8. กฎหมายก็ตองมีบทลงโทษการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา โดยมีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไม
เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 ใช
 ไมใช
9. ความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน มีโทษจําคุกตั้งแต 5-10 ป และปรับตั้งแต
500,000 บาทถึง 1,000,000 บาทและปรับอีกไมเกินวันละ 10,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู
 ใช
 ไมใช
10. การทวงหนี้แบบประจานลูกหนี้ เชน โทรศัพท-สงแฟกซไปที่ทํางานใหอับอาย มีความผิดหมิ่น
ประมาท มีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป ปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 ใช
 ไมใช
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ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกกูเงินนอกระบบ
(ตอบไดทั้งคนที่เคยกูและ ไมเคยกูเงินนอกระบบ)
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชองที่สอดคลองกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
ปัจจัย
1. ทานเชื่อวาการกูเงินนอกระบบตอง
พิจารณาความมีชื่อเสียงและเปนที่รูจัก
ของแหลงเงินกู
2. ทานเชื่อวาการกูเงินนอกระบบทําให
ทานไดรับจํานวนเงินที่ตองการสูง
3. ทานเชื่อวาการกูเงินนอกระบบทําให
ทานมีระยะเวลาผอนชําระหนี้นานและ
ยืดหยุนได
4. การกูเงินนอกระบบทําใหทานไดรับ
เงินที่กูอยางรวดเร็ว
5. การกูเงินนอกระบบใชหลักฐานในการ
กูไมยุงยาก
6. การกูเงินนอกระบบทําใหทานไมตองมี
ผูค้ําประกัน
7. การกูเงินนอกระบบไมตองมี
หลักทรัพยค้ําประกันเงินกู
8. การกูเงินนอกระบบทําใหทานมีอัตรา
ดอกเบี้ยจายที่สูงกวาปกติ
9. การกูเงินนอกระบบทําใหทานไมตอง
เสียคาธรรมเนียมในการใชบริการ
10. การกูเงินนอกระบบทําใหมีคาปรับใน
กรณีผิดเวลาชําระหนี้
11. ทานเชื่อวาความใกล-ไกลของแหลง
เงินกูมีผลตอการกูเงิน

ความคิดเห็น
เห็นด้ วย เห็นด้ วย ไม่ ไม่ เห็น ไม่ เห็น
มากทีส่ ุ ด มาก
แน่ ใจ ด้ วย ด้ วยทีส่ ุ ด
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ปัจจัย
12. การกูเงินนอกระบบทําใหทาน
สอบถามขอมูลของการกูเงินไดงาย
13. นายทุนเงินกูนอกระบบมีอยูทั่วไป
สะดวกในการหาแหลงเงินกู
14. ทานเชื่อวาการกูเงินนอกระบบมีการ
โฆษณาที่ดึงดูดใจ เชน ใหวงเงินกูสูง แต
ดอกเบี้ยต่ํา
15. การกูเงินนอกระบบมีความสะดวก
ตอการจายดอกเบี้ย และชําระหนี้ เชน มี
คนเก็บดอกเบี้ยถึงที
16. ทานเชื่อวาการกูเงินนอกระบบมี
ความรวดเร็วในการอนุมัติเงินกู
17. ทานเชื่อวาการกูเงินนอกระบบ
สามารถกูไดทันที ทุกเวลา
18. ทานเชื่อวาการกูเงินนอกระบบสวน
ใหญจะกูเฉพาะคนในสังคมชั้นลาง
19. ทานเชื่อวาคําแนะนําของเพื่อนมีสวน
ทําใหทานเลือกกูเงินนอกระบบ
20. ทานเชื่อวาขอมูลของแหลงเงินกูมี
สวนทําใหทานตัดสินใจเลือกกูเงิน
21. ทานเชื่อวาประสบการณในการกูเงิน
ของทาน สงผลตอการเลือกเงินกูในครั้ง
ตอไป
22. ทานเชื่อวาอาชีพทีต่ องมีเงินลงทุน
เพื่อใชในการหมุนเวียนธุรกิจ ทานจึง
เลือกหาแหลงเงินกูน อกระบบ
23. ทานคิดวาจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวของทานมีผลตอการเลือกการกู
เงินนอกระบบ

ความคิดเห็น
เห็นด้ วย เห็นด้ วย ไม่ ไม่ เห็น ไม่ เห็น
มากทีส่ ุ ด มาก
แน่ ใจ ด้ วย ด้ วยทีส่ ุ ด
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ปัจจัย

ความคิดเห็น
เห็นด้ วย เห็นด้ วย ไม่ ไม่ เห็น ไม่ เห็น
มากทีส่ ุ ด มาก
แน่ ใจ ด้ วย ด้ วยทีส่ ุ ด

24. ทานเชื่อวาการเลือกกูเงินนอกระบบ
มีสาเหตุมาจากรายไดไมเพียงพอกับ
รายจาย
25. ทานเชื่อวาการกูเงินนอกระบบ มี
สาเหตุมาจากสินคามีราคาสูงขึ้น

ส่ วนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับการกูเงินนอกระบบ (ตอบเฉพาะคนทีเ่ คยกู้เงินนอกระบบเท่ านั้น)
1. ทานไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการกูเงินนอกระบบบางหรือไม
 ไมไดรับ
 ไดรับ จาก(ใคร)....... (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
[ ] นายทุนรายยอยหรือบุคคลผูใหกูเงิน
[ ] พอแม ญาติพี่นอง
[ ] เพื่อน
[ ] การโฆษณา เชน ทางโทรทัศน, ทางวิทยุ, ปายโฆษณา, อินเตอรเน็ต
[ ] อื่นๆ ระบุ........................................................
2. จํานวนเงินที่ทานขอกูยืมตอครั้ง
 ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท
 5,001-10,000 บาท
 10,001-20,000 บาท
 20,001-30,000 บาท

 30,001-40,000 บาท
 40,001 –50,000 บาท
 มากกวา 50,001 บาทขึ้นไป
 อื่นๆ ระบุ..............................................บาท

3. ความถี่ในการกูยืมเงินนอกระบบ
 มากกวาเดือนละ 1 ครั้ง
 เดือนละ 1 ครั้ง
 3 เดือนครั้ง

 6 เดือนครั้ง
 ปละ 1 ครั้ง
 อื่นๆ ระบุ.....................................................
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4. เหตุผลที่สําคัญที่สุดในการกูเ งิน
 กูยืมไมยุงยากและสะดวก
 หาแหลงเงินกูไดงาย
 ไมตองใชหลักทรัพยค้ําประกัน  สถาบันการเงินในระบบใหบริการเงินกูไมเพียงพอ
 ไดเงินกูเร็ว
 อื่นๆ ระบุ..................................................
5. ประโยชนของเงินกูนอกระบบที่ไดกูยืมมา (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
 ใชจายซื้ออาหารและสิ่งจําเปน
 การศึกษาของบุตร
 นําไปออกกูตอ
 เปนทุนหมุนเวียนในอาชีพ
 ซื้อยาเสพติด
 เลนการพนัน
 นําไปใชหนี้เงินกูที่อื่น
 ไปเที่ยว
 รักษาพยาบาล
 ซื้อสุรา
 อื่นๆ ระบุ..................................................
6. ลักษณะการจายดอกเบี้ยเงินกูนอกระบบ
 จายดอกเบี้ยพรอมตนเปนรายวัน
 จายดอกเบี้ยพรอมตนเปนรายสัปดาห
 จายดอกเบี้ยพรอมตนเปนราย 15วัน
 จายดอกเบี้ยพรอมตนเปนรายเดือน
 อื่นๆ ระบุ..................................................
7. การไดรับเงินกูนอกระบบ
 รับเงินตนเต็มจํานวน
 รับเงินตนไมเต็มจํานวน
 อื่นๆ ระบุ.................................................
8. สิ่งที่นํามาใชในการค้ําประกันเงินกูนอกระบบ
 ไมตองใช
 ยานพาหนะ
 เอกสารที่ดิน
 เช็ค

 บุคคลค้ําประกัน
 เครื่องใชไฟฟา
 เครื่องประดับราคาแพง
 อื่นๆ ระบุ..................................................
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9. ความสามารถการชําระหนีเ้ งินกูนอกระบบ
 ชําระครั้งเดียวหมด
 ชําระตรงตามสัญญา
 ไมสามารถชําระหนี้ไดตามสัญญา
 ไมสามารถชําระหนี้ไดตามสัญญาแตไดรับการผอนผัน
 อื่นๆ ระบุ..................................................
10. ผลที่ไดรับจากการผิดเวลาชําระหนี้
 ถูกยึดสิ่งที่นํามาค้ําประกัน
 ผอนผันไดแตตองเสียดอกเบี้ย
 ถูกขูทํารายทันทีที่ผิดนัดครั้งแรก
 ถูกขูทํารายหลังจากผิดนัดชําระหนี้มาหลายครั้ง
 ถูกทํารายรางกายทันทีที่ผิดนัดครั้งแรก
 ถูกทํารายรางกายเมื่อผิดนัดชําระหนี้หลายครั้ง
 ถูกตํารวจจับดําเนินคดี
 อื่นๆ ระบุ..................................................
ส่ วนที่ 5 ขอเสนอแนะอื่นๆ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ผู้ทาํ วิจัยขอขอบคุณทีใ่ ห้ ความกรุณาตอบแบบสอบถาม
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปเกิด
ที่อยู
ประวัติการศึกษา
กกกกกกกกพ.ศ. 2545
กกกกกกกกพ.ศ. 2548
กกกกกกกกพ.ศ. 2552
ประวัติการทํางาน
กกกกกกกกพ.ศ.2551
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สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สายสามัญ
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จากโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
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