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บทคัดย่อ 

 
การวจิยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื'อ 1) เพื'อศึกษาคุณลกัษณะของผูที้'ตดัสินใจก่อหนี� สินซึ' ง

ทาํงานอยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการ 2) เพื'อศึกษาถึงปัจจยัของการตดัสินใจก่อหนี� สินของบุคคลที'
ทาํงานอยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการ 

วิธีการวิจยันี� เป็นการวิจยัทาํการศึกษาเกี'ยวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมที'มีผลต่อ
การมีภาระหนี� สิน เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา  อาชีพ จาํนวนสมาชิกที'เป็นภาระพึ'งพิง 
ลกัษณะของรายไดที้'ไดรั้บ รายไดเ้ฉลี'ยต่อเดือน เงินออม รายจ่ายเฉลี'ยต่อเดือน หนี� สินนอกระบบ 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลของปัจจยัที'มีผลกระทบต่อภาระหนี�  จะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยวิธีการ 
Logit Model และทาํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอยา่ง ซึ' งมุ่งศึกษาเฉพาะหนี� สิน
ในระบบของบุคคลที'ทาํงานอยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2557 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างซึ' งเป็นบุคคลที'ท ํางานอยู่ในอําเภอของจังหวัด
สมุทรปราการ จาํนวน G อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอ เมืองสมุทรปราการ อาํเภอพระประแดง อาํเภอบางพลี 
อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์อาํเภอบางบ่อ อาํเภอบางเสาธง เป็นเพศชาย จาํนวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.25 เพศหญิง จาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75  

ขอ้มูลเกี'ยวกบัภาระหนี� สินของบุคคล จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีภาระหนี� สิน
ทั�งในระบบ และนอกระบบ จาํนวนภาระหนี� สินในระบบ พบวา่ส่วนใหญ่มีหนี� สินในระบบระหวา่ง 
KL,LLN – NLL,LLL บาท จาํนวน NPQ คน คิดเป็นร้อยละ RP.P5 รองลงมาคือ NKL,LLN บาทขึ�นไป 
จาํนวน QS คน คิดเป็นร้อยละ PT.25 ถา้เป็นหนี� สินในระบบจะกูย้ืมจากธนาคารพาณิชย ์จาํนวน NKK 
คน คิดเป็นร้อยละ RU.S5 รองลงมาคือ ไฟแนนซ์หรือลิสซิ'ง จาํนวน NLP คน คิดเป็นร้อยละ PK.K0 
จาํนวนภาระหนี� สินนอกระบบ พบวา่ส่วนใหญ่มีหนี� สินนอกระบบระหวา่ง NLL,LLN – NKL,LLL บาท 
จาํนวน NRS คน คิดเป็นร้อยละ RT.25 รองลงมาคือ KL,LLN – NLL,LLL บาท จาํนวน NLP คน คิดเป็น
ร้อยละ PK.K0  แต่ถา้เป็นหนี� สินนอกระบบ พบวา่ส่วนใหญ่กูย้ืมเงินจากแหล่งนายทุน จาํนวน PKQ 
คน คิดเป็นร้อยละ GT.75 รองลงมาคือ เพื'อน จาํนวน QS  คน คิดเป็นร้อยละ PT.25 และสาเหตุที'ทาํ
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ใหกู้ย้มืเงินพบวา่ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเพื'อซื�อสินคา้อาํนวยความสะดวก จาํนวน PSQ คน คิดเป็น
ร้อยละ GQ.75 รองลงมาคือ เพื'อซื�อรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ จาํนวน NLQ คน คิดเป็นร้อยละ 
PS.P5 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื'อศึกษาและวิเคราะห์การตดัสินใจก่อหนี� สินของบุคคลใน
จงัหวดัสมุทรปราการ โดยใชแ้บบจาํลองโลจิต (Logit Model) พบวา่ จาํนวนสมาชิกในครอบครัวที'
ตอ้งเลี� ยงดู รายไดรั้บเป็นเงินเดือนประจาํ เงินออม และรายจ่ายเฉลี'ยต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจ
ก่อหนี� สินของบุคคลในจงัหวดัสมุทรปราการ 
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ABSTRACT 

 
“A Study of Personal Debt of the People in Samutprakarn Province” focused on the 

mainstream formal debt of the people who work in Samutrprakan Province in 2014. In this study, 
the researcher aimed to examine the factors that influence the decision to incur the indebtedness 
of the people in Samutprakarn. Besides, the researcher investigated the characteristics of those 
debt borrowers. The data collection from 400 populating samples, in 6 districts of Samutprakarn 
Province; which are Muang Samutprakarn District, Prapradaeng District, Bangplee District, 
Prasamutjedi District, Bangbor District, and Bangsaowtong District, was conducted by the 
accidental sampling technique. 

The descriptive analysis aided in the investigation of the characteristics of the 
borrowers; the economic and demographic factors involved are gender, marital status, education 
level, career, number of household dependents, pattern of revenue, earning per month, savings, 
monthly expenditure, and obliged non-formal loan. Furthermore, these economic and 
demographic factors were hypothesized to influence the decision to incur the formal borrowing of 
people in Samutprakarn. 

The Logit Model is a statistical model used for the hypothesis testing, and the 
analysis of the variables that influence the decision to incur the formal borrowing.  

The finding from the research revealed that the populating sample comprised of 265 
males, who account for 66.25 percent, and 135 females, who account for 33.75 percent. The 
researcher found that the respondent was currently obliged for both formal and non-formal debt. 
For the formal debt, 32.25 percent or 129 respondents were liable for the total formal debt of 
50,001 – 100,000 Baht, and 24.25 percent or 97 respondents were liable for the total formal debt 
of more than 150,001 Baht. For formal source of fund, 38.75 percent or 155 respondents had 
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borrowed from the commercial bank, while 25.50 percent or 102 respondents had done so from 
the financial institution and the registered leasing company.  

As for the non-formal loan, 34.25 percent or 137 respondents were indebted to the 
non standard lenders for 100,001 – 150,000 Baht, while 25.50 percent or 102 respondents were 
liable for the 50,001-100,000 Baht. The major source of non-formal loan was a fund lender, so 
called a loan shark. The 64.75 percent or 259 respondents had borrowed from the loan shark, 
whereas 24.25 percent or 97 respondents had done so from the friends. The analysis results 
further underlined the reason for non-formal borrowing; 69.75 percent or 279 respondents had 
incurred the non-formal loan for the household appliances and facilities. Additionally, 27.25 
percent or 209 respondents had borrowed for motor vehicle or motorcycle loan. 

The Logit Model was used to analyze the borrowers’ decision to incur the formal 
loan. From the data analysis, it was able to summarize that the household dependents, the basic 
monthly income, the savings and the monthly expenditure statistically have the impact on the 
decision to incur the formal debt of the people in Samutprakarn Province. 
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บทที� 1 

บทนํา 
 

1.1  ที�มาและความสําคัญของปัญหา 

อนัคาํว่าการไม่มีหนี� เป็นลาภอนัประเสริฐ เป็นคาํที�สะทอ้นต่อสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบนั ซึ� งทุกวนันี�มนุษยทุ์กคนลว้นตอ้งมีการประกอบอาชีพเพื�อหารายไดน้าํมาใชจ่้ายใน
การดาํรงชีวติประจาํวนั ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ปัญหาเรื�องค่าใชจ่้ายต่างๆ เหล่านั�นทาํ
ให้ครัวเรือนส่วนใหญ่ตอ้งรับภาระค่าใช้จ่ายเพื�อเลี� ยงดูตนเองหรือบางบุคคลอาจตอ้งมีการเลี� ยงดู
สมาชิกในครอบครัวที�ไม่สามารถหารายไดเ้อง กอปรกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนัที�ทาํ
ให้มีการใชจ่้ายเพิ�มมากขึ�น ซึ� งปัญหาดงักล่าวทาํให้บุคคลมีโอกาสในการสร้างภาระหนี�  ซึ� งอาจจะ
เป็นไปไดท้ั�งการสร้างหนี�ในระบบหรือการสร้างหนี�นอกระบบได ้ทาํให้ในอนาคตบุคคลเหล่านั�นก็
จะมีภาระหนี� สินตามมา และไม่สามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข การปฏิบติังานทาํไดอ้ยา่งไม่
เตม็ประสิทธิภาพ รวมถึงคุณภาพชีวติก็ต ํ�าลงกวา่เดิม ซึ� งเป็นสาเหตุหลกัที�ทาํให้เกิดปัญหาการสร้าง
หนี� สินต่างๆ ตามมา 

นอกจากนี�สํานกังานสถิติแห่งชาติ (2556) ไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบรายได ้ค่าใชจ่้าย 
และหนี� สินของครัวเรือนในประเทศไทยพบวา่ ครัวเรือนทั�วประเทศตั�งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึง ปี พ.ศ. 
2554 ครัวเรือนไทยมีรายไดเ้ฉลี�ยมากกว่าค่าใช้จ่ายที�จาํเป็นในการยงัชีพ และพบว่ารายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายฯ ตั�งแต่ปี 2545 ถึง 2554 มีแนวโนม้เพิ�มขึ�น คือ รายไดเ้พิ�มจาก 13,736 เป็น 23,236 บาท 
และค่าใชจ่้ายฯ เพิ�มจาก 10,889 เป็น 17,403 บาท ตามลาํดบั ส่วนหนี� สินต่อรายไดข้องครัวเรือนใน
ปี พ.ศ. 2547 พบวา่มีแนวโนม้เพิ�มขึ�นจากปี พ.ศ. 2545 จาก 6.0 เท่า เป็น 7.0 เท่า และมีแนวโนม้
ลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2549 ถึง ปี พ.ศ. 2554 จาก 6.6 เท่า เป็น 5.8 เท่า (ภาพที� G.G) นอกจากนี� ร้อยละ
ของครัวเรือนที�มีหนี�  มีแนวโนม้ลดลงตั�งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึง ปี พ.ศ. 2554 จากร้อยละ 62.4 เป็น 55.8 
ส่วนจาํนวนเงินที�เป็นหนี� เพิ�มขึ�นในช่วงเวลาเดียวกนัจาก 82,485 บาทต่อครัวเรือน เป็น 134,900 
บาทต่อครัวเรือน (ภาพที� G.H) 
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ภาพที� �.�  รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นในการยงัชีพเฉลี�ยต่อเดือน และหนี� สินต่อ 
รายไดข้องครัวเรือน (ปี HIJI – HIIJ) 
 

หมายเหตุ.  จากภาพที� G.G ค่าใชจ่้ายเฉลี�ยที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นการยงัชีพโดยไม่รวมค่าใชจ่้ายประเภท
สะสมทุน เช่น การซื�อบา้น/ ที�ดิน เป็นตน้ 
 

ที�มา:  สาํนกังานสถิติแห่งชาติ (HIIM) 
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ภาพที� �.!  ร้อยละของครัวเรือนที�มีหนี�  และจาํนวนหนี� สินเฉลี�ยต่อครัวเรือนทั�งสิน  
(ปี HIJI – HIIJ) 
 

ที�มา:  สาํนกังานสถิติแห่งชาติ (HIIM) 
 

นอกจากปัญหาที�กล่าวมาขา้งตน้แลว้ ยงัพบวา่ในปัจจุบนัยงัมีระบบเกื�อหนุนที�เป็น
ปัจจยัในการสร้างภาระหนี� สินเพิ�มมากขึ�นซึ� งสาเหตุดงักล่าวจดัเป็นเรื�องที�ควรนาํมาประกอบการ
พิจารณาเช่นกนั 

จากขอ้ความที�กล่าวขา้งตน้จะพบว่าปัญหาต่างๆ นั�นมีสาเหตุ ที�เป็นปัจจยัที�ทาํให้เกิด
ภาระหนี� สิน ซึ� งทาํให้แต่ละบุคคลใช้จ่ายในอตัราที�แตกต่างกันไป ดงันั�น ผูว้ิจยัจึงตระหนักถึง
ความสาํคญัของปัญหาดงักล่าววา่ควรมีการศึกษาปัจจยัที�มีผลกระทบต่อภาระหนี�ของบุคคล และใน
ที�นี� ผูว้ิจยัได้เล็งเห็นความสําคญัในพื�นที�จงัหวดัสมุทรปราการสําหรับทาํการวิจยั เนื�องจากพื�นที�
ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางหลักในการคมนาคมขนส่งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ และมี
อุตสาหกรรมในพื�นที�คือ นิคมอุตสาหกรรมบางปูและนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ทาํให้เป็นพื�นที�ที�มี
ประชาชนอยูอ่าศยัและประกอบอาชีพกนัเป็นจาํนวนมาก เมื�อแต่ละบุคคลมีอาชีพก็ทาํให้เกิดรายได ้
ส่งผลให้แต่ละบุคคลมีการใช้จ่าย การอุปโภคและบริโภคเกิดขึ�น จึงให้บุคคลซึ� งมีรายไดป้ระจาํ มี
การนาํเงินในอนาคตมาใชซึ้� งก็คือการก่อภาระหนี� ขึ�นมานั�นเอง จากขอ้มูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื�อสาร พบว่าจาํนวนหนี� สินของครัวเรือนในจงัหวดัสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2552 มีครัวเรือนที�มี
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หนี� สินจาํนวน 33,028 ครัวเรือน โดยมีหนี� สินเฉลี�ยต่อครัวเรือนเท่ากบั 117,361 บาท เป็นหนี� ใน
ระบบจาํนวน 114,022 บาท และหนี�นอกระบบจาํนวน 3,339 บาท โดยมีวตัถุประสงคใ์นการกูย้ืม
เพื�อนาํมาใชซื้�อ/เช่าบา้นและ/หรือที�ดิน ใชใ้นการศึกษา ใชจ้่ายอุปโภคบริโภคอื�นๆ ในครัวเรือน ใช้
ในการทาํธุรกิจ ใช้ในการทาํเกษตร เป็นตน้ นอกจากนี� พบว่าจงัหวดัสมุทปราการเป็นจงัหวดัที�มี
มูลค่ารวมผลิตภณัฑ์จงัหวดั (GPP) เป็นอนัดบั H ของประเทศ ที�ปริมาณของมูลค่ารวมผลิตภณัฑ์
จงัหวดัที� 643,163.20, ล้านบาท 589,745.80 ล้านบาท และ 698,021.80 ล้านบาท ในช่วงปี พ.ศ. 
HIIG ถึงปี พ.ศ.HIIR ตามลาํดับ (ตารางที� G.G)                                                                   .DPU
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ตารางที� 1.1  จงัหวดัที�มีมูลค่ารวมผลิตภณัฑ์จงัหวดั (GPP) ตามราคาประจาํปีมากที�สุด 10 ลาํดบั 
 

2551 2552 2553 

ลาํดับ

ที� 
จังหวดั 

มูลค่า(ล้าน

บาท) 
% 

ลาํดับ

ที� 
จังหวดั 

มูลค่า(ล้าน

บาท) 
% 

ลาํดับ

ที� 
จังหวดั 

มูลค่า(ล้าน

บาท) 
% 

1 กรุงเทพมหานคร 2,302,301.10 25.4 1 กรุงเทพมหานคร 2,337,123.00 25.8 1 กรุงเทพมหานคร 2,514,250.70 24.9 
2 สมุทรปราการ 643,163.20 7.1 2 สมุทรปราการ 589,745.80 6.5 2 สมุทรปราการ 698,021.80 6.9 
3 ระยอง 602,202.30 6.6 3 ระยอง 546,585.80 6 3 ระยอง 635,096.30 6.3 
4 ชลบุรี 466,090.00 5.1 4 ชลบุรี 475,900.20 5.3 4 ชลบุรี 532,964.80 5.3 
5 พระนครศรีอยธุยา 424,454.70 4.7 5 พระนครศรีอยธุยา 390,744.70 4.3 5 พระนครศรีอยธุยา 479,600.70 4.7 
6 สมุทรสาคร 355,500.10 3.9 6 สมุทรสาคร 359,670.80 4 6 สมุทรสาคร 400,877.60 4 
7 ฉะเชิงเทรา 241,098.20 2.7 7 ปทุมธานี 257,370.90 2.8 7 ปทุมธานี 290,771.20 2.9 
8 ปทุมธานี 226,432.40 2.5 8 ฉะเชิงเทรา 203,011.10 2.2 8 ฉะเชิงเทรา 259,687.90 2.6 
9 สงขลา 159,768.30 1.8 9 นครราชสีมา 159,556.60 1.8 9 สงขลา 174,301.20 1.7 

10 นครราชสีมา 152,069.30 1.7 10 สระบุรี 156,447.20 1.7 10 นครราชสีมา 172,358.80 1.7 
ทั�วราชอาณาจกัร 9,080,466 100 ทั�วราชอาณาจกัร 9,041,551 100 ทั�วราชอาณาจกัร 10,104,821 100 

 
ที�มา:  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

       1. เพื�อศึกษาคุณลกัษณะของผูที้�ตดัสินใจก่อหนี� สินซึ� งทาํงานอยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการ 
       2. เพื�อศึกษาถึงปัจจยัของการตดัสินใจก่อหนี� สินของบุคคลที�ทาํงานอยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการ 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาในครั� งนี� มุ่งศึกษาเฉพาะหนี� สินในระบบของบุคคลที�ทาํงานอยู่ในจงัหวดั
สมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2557 โดยการสุ่มตวัอยา่งจาํนวน JTT ตวัอยา่ง 

 
1.4  ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

      1. ทาํให้ทราบขอ้มูลที�เป็นปัจจุบนัเกี�ยวกบัสาเหตุของการมีหนี� สินของบุคคลที�ทาํงานอยู่ใน
จงัหวดัสมุทรปราการ 
      2. หน่วยงานหรือมูลนิธิที�เกี�ยวขอ้งสามารถวางแนวทาง เพื�อช่วยเหลือประชาชนให้บรรเทา
ภาระหนี� สิน ซึ� งสามารถช่วยสร้างขวญักาํลงัใจในการประกอบอาชีพของประชาชนไดดี้ยิ�งขึ�นและ
จดัให้มีการประชาสัมพนัธ์และฝึกอบรมแก่ประชาชนเพิ�มเติม เพื�อให้สามารถควมคุมและบริหาร
ภาระหนี� สินไดดี้ยิ�งขึ�น 

 
1.5  นิยามศัพท์ที�ใช้ในงานวจัิย 

ภาวะหนี;สิน หมายถึง ความผูกพนัในทางกฎหมายระหว่างบุคคลฝ่ายหนึ� ง ซึ� งเรียกว่า
เจ้าหนี�  มีความชอบธรรมที�จะบงัคบัอีกฝ่ายหนึ� ง ซึ� งเรียกว่า ลูกหนี�  ให้จาํต้องส่งมอบทรัพย์สิน 
กระทาํการ  หรืองดกระทาํการอยา่งใดอยา่งหนึ�ง เพื�อประโยชน์เจา้หนี�  

หนี;สิน หมายถึง พนัธะที�กิจการมีต่อบุคคลภายนอกอนัเกิดจากรายการที�กระทาํในอดีต 
หรือในปัจจุบนั ซึ� งจะตอ้งชาํระลา้งใหห้มดไป โดยการส่งมอบทรัพยสิ์น หรือการใหบ้ริการใน
อนาคต 
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บทที� 2 

ทฤษฎ ีทบทวนวรรณกรรม และข้อมูลทางเศรษฐกจิและสังคมของจงัหวดั
สมุทรปราการ 

 
2.1  แนวคิด ทฤษฎทีี�ใช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาถึงภาระหนี� สินของครัวเรือน ในจงัหวดัสมุทรปราการครั� งนี�  ใช้ทฤษฎี
เกี%ยวกบัรายไดแ้ละการบริโภค ซึ% งเป็นปัจจยัที%ทาํใหเ้กิดหนี� สิน ดงันี�  
       2.1.1  ทฤษฎีการบริโภคขา้มช่วงเวลา (Intertemporal Consumption) 

คมสัน เจริญวงค์ (2553) กล่าวว่าทฤษฎีการบริโภคขา้มช่วงเวลาเป็นทฤษฎีที%ศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริโภคและการออมในช่วงเวลาต่างๆ ซึ% งพฒันาทฤษฎีมาจากทฤษฎี 
Hump Saving โดย Irving Fisher และ Roy Harrod (1950) ซึ% งแนวคิดเกี%ยวกบัการบริโภคขา้มเวลานี�
เริ% มจากความจริงที%ว่า ผูบ้ริโภคทุกคนจะพยายามเลือกทําการบริโภคเพื%อทาํให้ตนเองได้รับ
อรรถประโยชน์สูงสุดภายใตเ้งื%อนไขที%ว่าผูบ้ริโภคจะเลือกบริโภคสินคา้ในปัจจุบนัหรือสินคา้ใน
อนาคต หากตอ้งการบริโภคสินคา้ในอนาคตมากขึ�นก็จาํเป็นตอ้งลดการบริโภคสินคา้ในปัจจุบนัลง 
ทาํให้มีการออมเพิ%มมากขึ�นหรือสามารถนาํเงินไปลงทุนอยา่งอื%นได ้หากตอ้งการบริโภคสินคา้ใน
ปัจจุบนัมากขึ�นก็จาํเป็นตอ้งลดการบริโภคในอนาคตลงหรือกูย้ืมจากแหล่งเงินกูต่้างๆ ซึ% งสามารถ
สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี�  

สมมติให้ Utility function ตลอดชีวิตของผูบ้ริโภคแต่ละคนเป็น Function ของการ
บริโภคในแต่ละช่วงเวลาตั�งแต่เวลาปัจจุบนั (ปีที% \) จนถึงเวลาที%เสียชีวิต (T) ผูบ้ริโภคจะตอ้ง
ตดัสินใจเลือกระดบัการบริโภคในแต่ละช่วงเวลาเพื%อจะทาํให้ตวัเองมีความพอใจ (Utility) สูงสุด
ตลอดชีวติ ภายใตร้ะดบัรายไดคิ้ดเป็นมูลค่าปัจจุบนัที%สามารถทาํไดต้ลอดชีวติ 

 
U  =  U (C

0
, C

1
,…………………………..C

T
) 

 
st.          …………………………..(1) 
 

∑ C
t
 

(1 + r)t 
= 

i=0 

T 

∑ y
t
 

i=0 

T 

(1 + r)t 
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ซึ% ง T คือช่วงเวลาที%มีชีวิตของผูบ้ริโภคนั�นๆ และจากขอ้จาํกดัในรายไดแ้สดงขา้งตน้ 
สมมติใหผู้บ้ริโภคสามารถจดัสรรรายไดข้องตนเองขา้มช่วงเวลาได ้สามารถยืมรายไดใ้นอนาคตมา
ใชไ้ด ้แต่ทั�งนี� รายไดร้วมตลอดชีวิตคิดในมูลค่าปัจจุบนัจะตอ้งไม่เกินรายไดที้%สามารถทาํไดต้ลอด
ชีวติเมื%อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดย r คือ อตัราคิดลดลง ซึ% งโดยมากใชอ้ตัราดอกเบี�ย 

ในกรอบของ Overlapping Generation Model แบบง่ายๆ ที%จะช่วยให้สามารถมองภาพ
การตัดสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกระดับการบริโภคแต่ละช่วงเวลาได้ดีขึ� น จะสมมติให้
ระยะเวลาแบ่งออกเป็นสองเวลา คือ \ และ e ดงันั�นระดบัการบริโภคเท่ากบั C0 และ C1 โดยรายได้
เท่ากบั Y0 และ Y1 ที%เกิดขึ�นในเวลา \ และ e ตามลาํดบั ดงันั�นสมการอรรถประโยชน์สามารถแสดง
ใหม่ได ้ดงันี�  

 
U  =  U (C

0
, C

1
,……………………..C

T
) 

 
st.           C0  y0            …………………………..(2) 
 
จากสมการ (g) โดยใชส้มการงบประมาณ (Budget Constraint) สร้างเส้นงบประมาณ

ได ้ดงัภาพที% g.e 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� ,.- แสดงการตดัสินใจบริโภคขา้มเวลา 
ที�มา: เศรษฐศาสตร์มหภาควเิคราะห์ 
 
ส่วนความชนัของเส้นงบประมาณสามารถหาไดจ้ากสมการที% (g) ที%สามารถนาํมาเขียน

ใหม่ไดเ้ป็น 
 

+ C1 

(1 + r) = y1 

(1 + r) + 

C0 C0* 0 

C1* E 

Slope = -(1+r) 

Y0 + Y1/(1+r) 

Y1 + Y0.(1+r) 

C1 
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Y1 - C1  =  -(1+ r) (Y0 - C0)……………………………….(3) 
ค่าความชนัของเส้นงบประมาณก็คือ dC1 / dC0 = -(1+r) ซึ% งหมายถึง ถา้ผูบ้ริโภคยอมลด

การบริโภคของตนเองลง e บาท ในปี \ (C0 ลดลง e บาท) เขาสามารถที%จะเพิ%มการบริโภคในปีที% e 
(C1) เท่ากบั (1+r) ซึ% งก็คือเงินตน้บวกดว้ยดอกเบี�ย 

กาํหนดให้ฟังก์ชั%นของอรรถประโยชน์มีลกัษณะเป็น Convex หรือสมมติให้อตัราการ
ทดแทนของความพอใจในหน่วยสุดทา้ยของการบริโภค C1 และ C0 ลดลง (Diminishing Rate of 
Marginal Utility) และจากขอ้กาํหนดของความพอใจสูงสุดที%ความชนัของเส้นอรรถประโยชน์ 

e) การเปลี%ยนแปลงของ r ตวัการตดัสินใจการบริโภค 
การเปลี%ยนแปลงอตัราดอกเบี� ยจะส่งผลต่ออตัราการทดแทนระหว่างการบริโภคใน

ปัจจุบนัในเทอมของการบริโภคในอนาคตสูงขึ� นหรือตน้ทุนในการบริโภคในอนาคตถูกลงเมื%อ
เปรียบเทียบกบัปัจจุบนั ดงันั�นผูบ้ริโภคมีแนวโน้มที%จะเลื%อนการบริโภคจากปัจจุบนัไปสู่อนาคต
มากขึ�น (ภาพที% g.g) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� ,., แสดงการเปลี%ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยต่อการตดัสินใจการบริโภคขา้มเวลา 
ที�มา: เศรษฐศาสตร์มหภาควเิคราะห์ 
 
จากภาพที% g.g อตัราดอกเบี� ยที%สูงขึ�นจะทาํให้ความชันของเส้นงบประมาณ –(e+r) 

สูงขึ�นจากเส้น A B เป็น A’ B’ การบริโภคที%จุดดุลยภาพใหม่จะอยูที่% E** คือ C0** และ C1** 
ตามลาํดบั โดยการบริโภคในปัจจุบนัจะลดลงจาก C0 ไปสู่ C0’ และการบริโภคในอนาคตเพิ%มขึ�น
จาก C1 เป็น C1’ ความพอใจสูงขึ�นจากเส้น U0 เป็น U1 

C0 C0* Y0+ Y1/(1+r’) 0 C0** Y0+ Y1/(1+r) 

Y1+ Y0.(1+r) 

Y1+ Y0.(1+r’) 

C1** 

C1* 

B’ B 

A’ 

A E** 

U0 
U1 

C1 
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2) การกาํหนดการกูย้มืเงินในอนาคต 
ตั�งแต่ตน้ของการตดัสินใจบริโภคของผูบ้ริโภคในแต่ละช่วงเวลา สมมติให้ผูบ้ริโภค

สามารถกูย้ืมเงินของตนในอนาคตมาบริโภคในปัจจุบนัไดใ้นอตัราดอกเบี� ย r แต่ถา้ผูบ้ริโภคไม่
สามารถกูย้ืมเงินของตนในอนาคตหรือจากแหล่งใดๆ มาบริโภคได ้อาจจะกระทบต่อการตดัสินใจ
การบริโภคภายใตค้วามพอใจสูงสุดได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� ,./ แสดงการกาํหนดหา้มกูย้มืเงินในอนาคต 
ที�มา: เศรษฐศาสตร์มหภาควเิคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที� ,.0 แสดงจุดดุลยภาพการบริโภค 
ที�มา: เศรษฐศาสตร์มหภาควเิคราะห์ 
 
จากภาพที% g.u การกาํหนดห้ามกูย้ืมเงินในอนาคตจะไม่กระทบต่อการตดัสินใจต่อการ

บริโภคของผูบ้ริโภคได ้เนื%องจากในปีที% \ ผูบ้ริโภคยงัมีรายได ้(C0) มากกวา่การบริโภคที%ผูบ้ริโภค

C0 

E* 

U 

C0 Y0 Y0/(1+r) 0 

Y1 

C1 
+ 

C0 

E* 
U0 

C0 = Y0 Y1/(1+r) 0 

Y1 

C1 
+ 

E** 

U1 
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ตดัสินใจเลือกบริโภคเมื%อปีที% \ (C0) ดงันั�นความพอใจจะเท่ากบั U0 สําหรับในภาพที% g.v จุดดุลย
ภาพของการบริโภค C0 C0* และ C0* ทาํให้ C0* มากกวา่ Y0 หมายถึงวา่ในปีที% \ ผูบ้ริโภคมีรายได้
ไม่เพียงพอสําหรับการบริโภค ดงันั�น จะตอ้งลดการบริโภคในปีที% \ ลงมาเท่ากบัรายได ้ทาํให้จุด
ดุลยภาพการบริโภคขา้มเวลาเปลี%ยนจากจุด E* เป็น E** โดยการบริโภคในปีที% \ เท่ากบัรายไดใ้นปี
เดียวกนัทาํใหค้วามพอใจลดลงจาก U0 เป็น U1 

ทฤษฎี Intertemporal Consumption ของ Irving Fisher เนน้ความสําคญัของการบริโภค
ในช่วงระยะเวลาต่างๆ ถ้าหากตอ้งการบริโภคในอนาคตมากขึ�นก็ตอ้งลดการบริโภคในปัจจุบนั
น้อยลง ทาํให้เกิดการออมสามารถปล่อยสินเชื%อหรือปล่อยกู้ได้ แต่ถ้าหากต้องการบริโภคใน
ปัจจุบนัมากกวา่ในอนาคตก็ตอ้งลดการบริโภคในอนาคตให้นอ้ยลงทาํให้เงินออมตํ%าลง ถา้หากเงิน
ออมตํ%าลงหรือหมดไป ผูบ้ริโภคจําเป็นต้องขายสิ% งของที% มีค่าหรือกู้ยืม เพื%อนําเงินมาใช้เพื%อ
ตอบสนองความตอ้งการในการบริโภค ทาํใหเ้กิดปัญหาหนี� สินตามมา 
       2.1.2 สมมติฐานรายไดส้ัมบูรณ์ (Absolute income hypothesis) 

กรรณิการ์ (2552)  กล่าววา่  Keynes ไดเ้ขียนทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดส้ัมบูรณ์ ใน
ปี ค.ศ. 1936 โดยอธิบายพฤติกรรมการบริโภคโดยสรุปสาระสําคญัไดว้า่ จากการวิเคราะห์ตามกฎ
จิตวทิยาขั�นพื�นฐานบวกกบัการศึกษาขอ้เทจ็จริงเกี%ยวกบัธรรมชาติของมนุษย ์พบวา่โดยทั%วไปบุคคล
จะบริโภคเพิ%มขึ�นต่อเมื%อรายไดเ้พิ%มขึ�น แต่การบริโภคที%เพิ%มขึ�นนั�นจะน้อยกวา่รายไดที้%เพิ%มขึ�น และ
ยงัคน้พบอีกวา่เมื%อระดบัรายไดข้องบุคคลสูงขึ�น บุคคลจะบริโภคในสัดส่วนที%มีต่อรายไดล้ดลง นั%น
คือค่าการบริโภคเฉลี%ย (Average propensity to consume : APC) ลดลง แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้
ระดับรายได้ตํ%าลง บุคคลกลับจะบริโภคในสัดส่วนที%มีต่อรายได้สูงหรือค่าการบริโภคเฉลี%ย 
(Average propensity to consume : APC) สูง เหตุผลที%เป็นเช่นนี� เพราะ ณ ระดบัรายไดต้ ํ%านั�น การ
จดัหาปัจจยัพื�นฐานที%จาํเป็นต่อการดาํรงชีวติของตนเองและครอบครัว ยอ่มมีความสําคญัและจาํเป็น
เหนือกวา่การออม แสดงวา่บุคคลจะออมมากขึ�นก็ต่อเมื%อ ตวัเองและครอบครัวมีปัจจยัพื�นฐานไดรั้บ
การบาํบดัอยา่งเพียงพอแลว้เท่านั�น 

ต่อมานักเศรษฐศาสตร์กลุ่มเคนส์ได้นํามาวิเคราะห์ขยายความออกไปเพื%ออธิบาย
ฟังก์ชั%นการบริโภคระยะสั� นและระยะยาวว่า เส้นฟังก์ชันการบริโภคเลื%อนขึ�นไปทั�งเส้นได้ด้วย
เหตุผลหลายประการ เหตุผลหนึ% งอาจเกิดจากการอพยพของประชาชนชนบทมาสู่เมือง โดย
สภาพแวดลอ้มของเมืองทาํใหค้นที%อยูใ่นเมืองมีสัดส่วนการบริโภคเมื%อเปรียบเทียบกบัรายไดสู้งกวา่
คนที%อาศยัในชนบท ดงันั�นการอพยพของผูบ้ริโภคจากชนบทมาสู่ตวัเมืองจึงมีแนวโนม้ในการเพิ%ม
ปริมาณการบริโภคเป็นส่วนรวม ทั�งๆ ที%รายไดข้องประชาชนไม่ไดเ้พิ%มขึ�นแมแ้ต่นอ้ย การโฆษณา
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คงเป็นอีกเหตุผลหนึ% งที%กระตุ้นให้มีการบริโภคมากขึ� นทาํให้ฟังก์ชั%นการบริโภคเลื%อนสูงขึ� น 
(กรรณิการ์, 2552) 

นอกจากนี�  กรรณิการ์ (2552) ให้ความเห็นวา่การที%เส้นฟังก์ชนัการบริโภคในระยะสั� น
เลื%อนสูงขึ�นเมื%อเวลาผ่านไป ก็เพราะว่าประเทศชาติมีสินทรัพยม์ากขึ�น ความหมายของสินทรัพย ์
(wealth) ของ James Tobin จาํกดัสินทรัพยที์%มีสภาพคล่องสูง (liquid asset) เช่น เงินสด เงินฝาก
ธนาคาร และพนัธบตัรเงินฝาก เป็นตน้ ถ้าสินทรัพยส์ภาพคล่องเหล่านี� มีมูลค่าสูงขึ�นย่อมทาํให้
ประชาชนบริโภคมากขึ�น แต่ทั�งนี� ปัจจยัอื%นๆ ตอ้งไม่เปลี%ยนแปลง ในเมื%อสินทรัพยแ์ละรายไดต่้าง
สูงขึ�น ทาํให้ฟังก์ชนัการบริโภคเลื%อนสูงขึ�น และเป็นเหตุผลพอเพียงที%จะอธิบายวา่ทาํไม APC จึงมี
ค่าค่อนขา้งคงที%เมื%อเวลาผา่นไป 

ภายใตส้มมติฐานรายไดส้ัมบูรณ์นั�น การบริโภคถูกกาํหนดโดยรายไดที้%ผูบ้ริโภคไดรั้บ
ในแต่ละช่วงเวลา ดงันั�นความสัมพนัธ์พื�นฐานระหว่างการบริโภคและรายไดต้ามทฤษฎีนี� จึงเป็น
ความสัมพนัธ์ในระยะสั�น นยัหนึ% งขอ้สรุปของสมมติฐานรายไดส้ัมบูรณ์ตรงกบัคุณสมบติัของเส้น
ฟังก์ชนัการบริโภคในระยะสั�น นั%นคือค่า APC จะลดลงเมื%อรายไดสู้งขึ�น แต่ไม่ตรงกบัคุณสมบติั
ของฟังก์ชนัการบริโภคในระยะยาว เพราะในระยะยาวนั�น APC เกือบจะมีค่าคงที%หรือเพิ%มสูงขึ�น
เล็กนอ้ยเท่านั�น นกัเศรษฐศาสตร์เคนส์ไดใ้ห้เหตุผลหลายอยา่งที%สามารถนาํมาอธิบายปรากฏการณ์
เช่นนี�ได ้เช่น 

ก)  เมื%อประชาชนมีความรํ%ารวยมากขึ�น จะมีแนวโนม้ใชจ่้ายในการบริโภคในสัดส่วนที%
สูงขึ�นกวา่เดิมในทุกระดบัรายได ้นั%นคือ เส้นฟังกช์นัการบริโภคจะเลื%อนสูงขึ�น 

ข)  ในระยะยาวนั�น จะมีการอพยพจากประชาชนในชนบทเข้ามาอยู่ในเมือง และ
โดยทั%วไปแลว้แนวโนม้การบริโภคของคนในเมืองมกัสูงกวา่คนในชนบท ดงันั�นการเคลื%อนยา้ยของ
ประชากรจึงทาํใหเ้ส้นฟังกช์นัการบริโภคเลื%อนสูงขึ�น 

ค)  ในระยะยาวนั�น สัดส่วนของคนสูงอายุในประชากรมีมากขึ� น และเนื%องจากการ
บริโภคต่อบุคคลของกลุ่มคนในวยันี�ลดลงชา้กวา่รายไดต่้อบุคคล ดงันั�นเส้นฟังก์ชนัการบริโภคจึงมี
แนวโน้มที%จะเลื%อนสูงขึ� น เมื%อจาํนวนคนในกลุ่มผู ้สูงอายุนี� ได้กลายเป็นสัดส่วนที%สูงขึ� นของ
ประชากรทั�งประเทศ 

ง)  ในระยะยาวนั�น ไดมี้สินคา้อุปโภคบริโภคเกิดขึ�นมากมาย และมีจาํนวนมากขึ�นทุกที 
ซึ% งประชากรในฐานะผูบ้ริโภคไดรั้บแรงกระตุน้จากการโฆษณาสินคา้ว่า สินคา้ที%เกิดขึ�นใหม่นั�น
เป็นสินคา้ที%จาํเป็นในการดาํรงชีวติ ดงันั�น ฟังกช์นัการบริโภคจึงเลื%อนสูงขึ�น 
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จ)  ปัจจยัเหล่านี� ลว้นแลว้แต่ทาํให้ฟังก์ชนัการบริโภคเลื%อนสูงขึ�นทั�งสิ�น การบริโภคที%
เพิ%มขึ� นตามเหตุผลดงักล่าวนี�  ทาํให้ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้และการบริโภคเป็นสัดส่วนที%
ค่อนขา้งจะคงที% แมว้า่รายไดจ้ะเพิ%มสูงขึ�นเมื%อเวลาผา่นไปก็ตาม 

ฉ)  ฉะนั�นเราสามารถนาํมาเขียนความสัมพนัธ์ระหว่างการบริโภค และรายได้ในรูป
ของสมการการบริโภคระยะสั�น ไดด้งันี�  
 

  Cr = a + bYr 

โดยที% Cr = การบริโภคที%แทจ้ริง (real consumption expenditure) 
  Yr = รายไดสุ้ทธิที%แทจ้ริง (real disposable income) 
 
จากสมการการบริโภคในสมมติฐานรายไดส้ัมบูรณ์ สามารถหาสมการการออมได ้ดงันี�  
จาก   C = a + bY  ; 0 < b < 1 
และ   Y = C + S 
จะได ้  S = -a + (1-b)Y 
  APS = S = -a + (1-b) 

 
นั%นคือ การออม (S) ขึ� นกับรายได้ มีค่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการออม 

(Marginal propensity to save : MPS) เท่ากบั (1-b) และค่าความโนม้เอียงเฉลี%ยในการออม (Average 
propensity to save : APS) คือ S ซึ% งเมื%อรายไดเ้พิ%มขึ�นค่าความโนม้เอียงในการออมจะเพิ%มขึ�นโดยที%
ค่าความโนม้เอียงเฉลี%ยในการออมจะนอ้ยกวา่ค่าความโนม้เอียงหน่วยสุดทา้ยในการออม 

ปัจจยัอื%นที%มีอิทธิพลต่อการบริโภค 
กรรณิการ์ (2552) รายงานไวว้่า ปัจจยัที%มีอิทธิพลต่อการบริโภคมากที%สุด คือ รายได ้

แมว้า่จะมีความแตกต่างกนัในแนวคิดของรายไดว้า่เป็นรายไดป้ระเภทใด แต่ขอ้สรุปส่วนใหญ่ คือ 
การบริโภคจะถูกกาํหนดโดยรายไดเ้ป็นส่วนใหญ่ อยา่งไรก็ตาม ยงัมีปัจจยัอื%นๆ ที%อาจมีอิทธิพลต่อ
การบริโภค เช่น 

1)  ความมั%งคั%งหรือสินทรัพย ์(Wealth) ซึ% งอิทธิพลของทรัพยสิ์นที%มีต่อการบริโภคมีการ
อธิบายจากทฤษฎีช่วงอายุขยั แมว้่าทฤษฎีรายได้ถาวรจะไม่ปรากฎตวัแปรทางทรัพยสิ์นมาอย่าง
เด่นชดัในฟังก์ชนัการบริโภค แต่ Friedman ไดอ้ธิบายว่า รายไดถ้าวรเป็นรายไดที้%สามารถนาํมา
บริโภคไดโ้ดยไม่กระทบต่อฐานะทรัพยสิ์น ดงันั�น ทรัพยสิ์นจึงถือวา่เป็นตวัแปรที%มีอิทธิพลต่อการ
บริโภค 

Y Y 

Y 
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2)  จาํนวนสินคา้คงทนถาวรที%บุคคลมีอยู ่เช่น รถยนต ์ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ ถา้บุคคลมีสินคา้
ประเภทคงทนถาวรอยู่เป็นจาํนวนมาก โอกาสที%จะซื�อหามาใหม่ก็มีน้อย เพราะสินคา้เหล่านี� มีอายุ
การใชง้านยาวนาน แต่ถา้บุคคลมีสินคา้ประเภทคงทนถาวรอยูจ่าํนวนนอ้ยจึงมีแนวโนม้ที%จะซื�อหา
มาใหม่มากขึ�น 

3)  การคาดคะเนเกี%ยวกบัราคาสินคา้ในอนาคต ถา้ผูบ้ริโภคคาดวา่ปริมาณสินคา้จะขาด
แคลนหรือคาดว่าราคาสินค้าจะสูงขึ� น ผูบ้ริโภคจะพากันซื� อสินค้ามากักตุนไวม้ากขึ� น แต่ถ้า
ผูบ้ริโภคคาดวา่ปริมาณสินคา้จะลน้ตลาดหรือคาดวา่ราคาสินคา้จะลดลงแลว้ ผูบ้ริโภคจะชะลอการ
ซื�อไวโ้ดยรอใหร้าคาลดลงถึงที%สุดก่อนจึงจะซื�อ 

4)  อตัราดอกเบี�ย (Interest) นกัเศรษฐศาสตร์สํานกั Classic เชื%อวา่เมื%ออตัราดอกเบี�ย
สูงขึ�นจะเป็นแรงจูงใจใหมี้การออมมากขึ�น ซึ% งจะทาํใหก้ารบริโภคลดลง 

5)  การคาดคะเนเกี%ยวกบัรายไดใ้นอนาคต ถา้ผูบ้ริโภคคาดคะเนวา่รายไดใ้นอนาคตของ
เขาจะสูงขึ�น ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้จะใชจ่้ายเพื%อการบริโภคมากขึ�น เก็บออมนอ้ยลงโดยหวงัวา่รายได้
ที%จะเพิ%มขึ� นในอนาคตจะสามารถชดเชยการออมที%ต ํ%าลงในปัจจุบนัได้ แต่ถ้าผูบ้ริโภคคาดว่าใน
อนาคตเขาจะมีรายไดล้ดลงหรือไม่มีรายไดแ้ลว้ ผูบ้ริโภคจะลดการใช้จ่ายเพื%อการบริโภคลงโดย
เตรียมเก็บออมเงินเพิ%มขึ�นเพื%อจะไม่ใหเ้ดือดร้อนในอนาคต 

6)  ระดบัราคาและภาวะเงินเฟ้อ ถา้รายไดต้วัเงิน (Nominal Income) และระดบัราคามี
อตัราเพิ%มขึ�นเท่ากนั ทาํให้รายไดแ้ทจ้ริงมีระดบัคงเดิมแลว้ การบริโภคแทจ้ริงก็จะไม่เปลี%ยนแปลง 
พฤติกรรมดงักล่าวมีสมมติวา่ผูบ้ริโภคไม่ถูกหลอกดว้ยภาพลวงตาของเงิน หากผูบ้ริโภคมีภาพลวง
ตาของเงินแสดงว่าผูบ้ริโภคจะยึดมูลค่าตวัเงินเป็นหลกั โดยมิไดส้นใจอาํนาจซื�อหรือค่าที%แทจ้ริง
ของเงิน 

7)  รสนิยมของผูบ้ริโภค เมื%อผูบ้ริโภคมีรสนิยมเปลี%ยนแปลงไปในลกัษณะของการชอบ
หรือไม่ชอบและชอบมากขึ�นหรือนอ้ยลง ทาํใหก้ารใชจ่้ายเพื%อการบริโภคเปลี%ยนแปลงตามไปดว้ย 

8)  การเลียนแบบในการบริโภค โดยทั%วไปแลว้ผูบ้ริโภคมกัเอาอยา่งหรือทาํตามอยา่ง
ผูอื้%นในการบริโภคเสมอ ดงันั�น ถา้ผูบ้ริโภคมีโอกาสอยู่ใกลชิ้ดหรือเปรียบเทียบกบับุคคลอื%นแลว้
ยอ่มจะเอาอยา่งในการบริโภค 
       2.1.3  สมมติฐานวฏัจกัรชีวติ 

ไพรัช (2550) กล่าวว่า แนวคิดที%สะท้อนให้เห็นถึงสาเหตุของการก่อหนี� สินของ
ครัวเรือน ซึ% งในบางภาวะครัวเรือนตอ้งการการกูย้ืมเงิน เพื%อรักษาระดบัการใช้จ่ายของครัวเรือน
ไม่ให้ผนัผวน และเพื%อรักษาระดบัการอุปโภคและบริโภค ในขณะที%มีรายไดไ้ม่เพียงพอกบัการใช้
จ่าย (Income Shortfall) แต่คาดวา่รายไดจ้ะปรับลดเพียงระยะสั�นเท่านั�นและจะสามารถชาํระหนี� ได้
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ในอนาคตเมื%อระดบัรายไดป้รับสูงขึ�น หลกัการนี� เป็นไปตามหลกัทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ Rational 
Expectations Permanent Income Hypothesis ที%ครัวเรือนจะเลือกการบริโภคโดยคาํนึงจากรายได้
ระยะยาว (Permanent Income) มิใช่ระดบัรายไดใ้นช่วงใดช่วงหนึ%งเท่านั�น 

ไพรัช (2550) กล่าววา่ สมมติฐานวฏัจกัรชีวิต (Life Cycle Hypothesis) ไดอ้ธิบายว่า
ในช่วงวยัหนุ่มสาว หรือวยัทาํงาน ครัวเรือนจะมีรายไดร้วมถึงสินทรัพยส์ะสมอยูใ่นระดบัตํ%า โดย
ครัวเรือนคาดว่าในอนาคตรายได้จะปรับตวัสูงขึ�น ดงันั�นครัวเรือนจะมีความประสงค์ในการก่อ
หนี� สินเพื%อรักษาระดบัการอุปโภคและบริโภค โดยการก่อหนี� ภายหลงัเมื%อครัวเรือนมีอายุมากขึ�น 
และมีรายไดม้ากกวา่รายจ่าย ทาํใหค้รัวเรือนสามารถชาํระหนี� สินรวมทั�งสะสมรายไดส่้วนเกินในรูป
ของเงินออมได้ ทฤษฎีดังกล่าวจึงอธิบายได้ว่าระดบัหนี� สินจะเปลี%ยนแปลงตามระดับอายุของ
สมาชิกครัวเรือน โดยระดบัหนี�จะเพิ%มสูงขึ�นจนถึงช่วงอายหุนึ% งเนื%องจากรายไดย้งัตํ%ากวา่การบริโภค 
และหนี� เริ%มลดระดบัลงมาเมื%อรายไดสู้งขึ�นตามอายุจนครัวเรือนสามารถมีเงินออมได ้ทา้ยสุดหลงั
เกษียณอาย ุรายไดจ้ะลดลงอีกครั� งทาํใหร้ะดบัเงินออมของครัวเรือนลดลงในที%สุด 

อย่างไรก็ตาม การก่อหนี� ของครัวเรือนจะไม่จาํเป็นตอ้งเป็นปัญหาเสมอไป เนื%องจาก
เป็นการชี� ให้เห็นถึงความจาํเป็น และภาวะในบางช่วงที%ครัวเรือนจาํเป็นตอ้งรักษาระดบัการใช้จ่าย
ของครัวเรือน เช่น ในช่วงเปิดเทอม ครัวเรือนจะมีค่าใช้จ่ายเพื%อการศึกษาสูงกวา่ปกติ จากค่าบาํรุง
การศึกษา ค่าหนงัสือ ค่าเสื�อผา้ ครัวเรือนอาจมีความจาํเป็นตอ้งกูย้ืมเงินมาเพื%อเป็นค่าใชจ่้ายดงักล่าว 
ขณะเดียวกนัครัวเรือนควรคาํนึงถึงระดบัหนี� สินต่อรายไดที้%เพิ%มมากขึ�น เพราะจะทาํให้ครัวเรือนมี
ความอ่อนไหว และเปราะบางมากขึ�นต่อปัจจยัเสี%ยงต่างๆ เช่น สภาพการจา้งงานในอนาคต การไม่มี
งานทาํ เป็นตน้ 
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2.2  การทบทวนวรรณกรรม 
สิทธิเนตร ช้างเผือก (g�v�) ไดท้าํการศึกษาเรื%องภาระหนี� ต่างประเทศในประเทศไทย 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื%อวิเคราะห์หาปัจจยัที%กาํหนดการก่อหนี� ต่างประเทศของไทย และผลกระทบ
ของหนี� ต่างประเทศต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยศึกษาจากขอ้มูลทุติยภูมิ
รายปี พ.ศ. 2523-2548 และสร้างแบบจาํลองทางเศรษฐมิติ เพื%อวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ของหนี�
ต่างประเทศกบัอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความสัมพนัธ์ระหว่างหนี� ต่างประเทศกบั
ปัจจยัต่างๆ ที%เป็นตวักาํหนดโดยใชว้ิธี Cointegration และ Error Correction Model ผลการศึกษา
พบวา่เมื%อพิจารณาความสัมพนัธ์ในระยะยาวของสมการปัจจยัที%กาํหนดการกูย้ืมเงินจากต่างประเทศ 
พบว่า ตวัแปรที%มีความสัมพนัธ์ในระยะยาวกบัการกูย้ืมเงินจากต่างประเทศ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวล
รวมในประเทศ ทุนสํารองระหว่างประเทศ  การส่งออก การนาํเขา้ รายจ่ายภาครัฐบาล อตัรา
แลกเปลี%ยน และอัตราดอกเบี� ยในตลาดโลก และความสัมพนัธ์ในระยะยาวของสมการหนี�
ต่างประเทศกบัความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย พบว่า ตวัแปรที%มีความสัมพนัธ์
ระยะยาวกบัความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้แก่ ปัจจยัทุน กาํลงัแรงงาน การ
ส่งออก รายจ่ายภาครัฐ และการกูย้มืเงินจากต่างประเทศ 

ยงยุทธ สอนไม ้(2550) ไดท้าํการศึกษาเรื%องการพฒันาภาวะผูน้าํนายทหารประทวน 
กองพลทหารราบที% 3 กบัการลดภาระหนี� สินครัวเรือน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื%อศึกษาปัจจยัต่างๆ ที%
ส่งผลต่อการมีหนี� สินครัวเรือนของนายทหารประทวน กองพลทหารราบที% 3 การศึกษาใชก้ารวิจยั
ในแนวทางเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์เจาะลึก และแนวทางเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ การวิจยัเชิง
สํารวจ และวิจยัเชิงทดลอง เครื%องมือที%ใชใ้นการวิจยัเชิงสํารวจเป็นแบบสอบถาม และสถิติที%ใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลี%ย ค่าเบี%ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ปกติ ส่วนการวิจยัเชิงทดลองใช้กลุ่มตวัอย่างที%เป็นนายทหารประทวนกองพลทหารราบที% 3 ผล
การศึกษาพบวา่ตวัแปรบริโภคนิยม กลุ่มเพื%อน การขาดภาวะผูน้าํ และรายได ้ มีผลต่อภาระหนี� สิน
ครัวเรือนของนายทหารประทวนกองพลทหารราบที% 3 นายทหารประทวนที%เขา้ร่วมการฝึกอบรม
พฒันาภาวะผูน้าํ มีสภาวะผูน้าํ ซึ% งประเมินจากความรู้และเจตคติสูงกวา่นายทหารประทวนที%ไม่ได้
เขา้ร่วมการฝึกอบรม อย่างมีนัยสําคญัที%ระดับ 0.05 และนายประทวนที%ผ่านการฝึกอบรมพฒันา
ภาวะผูน้าํเมื%อประเมินผลการฝึกอบรมในระยะเวลา 3 และ 6 เดือน มีการปรับเปลี%ยนพฤติกรรม และ
ลดภาระหนี� สินลง แตกต่างจากก่อนฝึกอบรมอยา่งมีนยัสําคญัที%ระดบั 0.05 ในดา้นของการแกไ้ข
ปัญหาหนี� สิน ควรมุ่งเน้นแก้ไขที%ตัวบุคคลเป็นหลัก เพราะหนี� สินจะเกิดขึ� นได้นั� น ขึ� นอยู่กับ
พฤติกรรมของมนุษยน์ั%นเอง หากคิดและวเิคราะห์ปัญหาหนี� สินไดอ้ยา่งเป็นระบบแลว้ ก็จะสามารถ
แกไ้ขหนี� สินไดด้ว้ยตนเอง 
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เมรีนา ปลื�มปัญญา (2543) ไดท้าํการศึกษาเรื%องความตอ้งการสินเชื%อและภาระหนี� สิน
ของขา้ราชการครูสังกดัสํานกังานการประถมศึกษา จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื%อศึกษา
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความต้องการสินเชื%อและภาระหนี� สินของข้าราชการครูสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา จงัหวดัเชียงใหม่ เครื%องมือที%ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม การ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ธีิเชิงปริมาณและคาํนวณค่าสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป เอส พี เอส เอส/
พีซี พลสั เมื%อเปรียบเทียบผลการวจิยักบัทฤษฎีวฏัจกัรชีวติ ที%กล่าววา่ในช่วงตน้ของชีวิตบุคคลจะทาํ
ตวัเป็นผูย้มื ในช่วงกลางของชีวติบุคคลจะออมทรัพยเ์พื%อชดเชยใชห้นี� เดิมและเก็บเงินไวส้ําหรับใช้
จ่ายเมื%อเขา้สู่ช่วงปลายของชีวิต และในช่วงปลายของชีวิตบุคคลจะใช้เงินออมที%ไดเ้ก็บไวใ้นช่วง
กลางของชีวิตนั�น ผลการศึกษาพบว่าทฤษฎีนี� ไม่สอดคล้องกบัสภาวะที%เป็นจริงหรือใช้ไม่ไดก้บั
กลุ่มครูของสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ เพราะพบวา่ครูมีการออมนอ้ยมาก ตวัเลข
การเป็นหนี�จะค่อยๆ เพิ%มขึ�นตามอาย ุระดบัตาํแหน่ง และระดบัรายได ้โดยพบวา่ครูระหวา่งอายุ 50-
54 ปี มีตาํแหน่งอยูใ่นระดบั 7 ที%มีรายไดต่้อครอบครัวมากกวา่ 500,000 บาท ต่อปี (รวมทั�งรายได้
อนัเกิดจากผลการกูย้มืเงินมาลงทุน) จะเป็นหนี�มากที%สุด 

เกษดา สุทธิรัตน์ (2550) ได้ทาํการศึกษาเรื% องการวิเคราะห์สภาวะหนี� สินและการ
กระจายหนี� สินของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื%อเปรียบเทียบสภาวะ
หนี� สินของครัวเรือนเกษตร ดชันีการกระจายหนี� สินและดชันีการกระจายรายได ้ภายใตส้ภาวะก่อน
และหลงัมีนโยบายฟื� นฟูเศรษฐกิจระดบัรากหญา้ ขอ้มูลที%ใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ และใช้
ค่าสัมประสิทธิ� จีนี (Gini Coefficient) เป็นดชันีชี� วดัการกระจายหนี� สินและแสดงระดบัการกระจาย
หนี� สินดว้ยภาพเส้นโคง้ลอเรนซ์ (Lorenz Curve) ผลการศึกษาพบว่า การดาํเนินนโยบายฟื� นฟู
เศรษฐกิจระดบัรากหญา้ของรัฐบาลส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรมีรายไดเ้พิ%มสูงขึ�น g,\\\-u,\\\ บาท
ต่อเดือนต่อครัวเรือน ในขณะเดียวกนัหนี� สินก็เพิ%มขึ�น g\,\\\-u\,\\\ บาทต่อครัวเรือน เนื%องมาจาก
ที%ครัวเรือนเกษตรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ� นนั%นเอง จากข้อมูลรวมแสดงให้เห็นว่า
ครัวเรือนเกษตรมีการเปลี%ยนแปลงในการกระจายหนี� สิน ซึ% งไม่เท่าเทียมกนัมากขึ�น ภายหลงัจาก
ดาํเนินนโยบายฟื� นฟูเศรษฐกิจระดบัรากหญา้ของรัฐบาล แสดงให้เห็นว่านโยบายของรัฐดงักล่าว
นาํไปสู่ปัญหาความเหลื%อมลํ� าในรายได้และหนี� สินมากขึ�น แทนที%จะเป็นการลดความเหลื%อมลํ� า
ดงักล่าว 

คมสัน เจริญวงค ์(2553) ไดท้าํการศึกษาเรื%องการวิเคราะห์ภาระหนี� สินของครัวเรือนใน
เขตอาํเภอตระการผล จงัหวดัอุบลราชธานี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื%อศึกษาภาระหนี� สินของครัวเรือน 
และปัจจยัที%มีผลต่อการมีหนี� สินของครัวเรือน รวมทั�งอุปสรรคในการชาํระหนี� คืน ขอ้มูลที%นาํมา
วเิคราะห์มาจากแบบสอบถาม โดยวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา เครื%องมือทางสถิติทั�งค่าความถี% ร้อย
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ละ วิธีการแบบจาํลองโลจิต (Logit model) รวมทั�งการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรทางดา้น
เศรษฐกิจ สังคมที%มีต่อโอกาสการมีหนี� ของครัวเรือนในกลุ่มตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งครัวเรือนที%มีภาระหนี� สินทั�งหมด 346 ครัวเรือน ส่วนใหญ่มีจาํนวนหนี� สินระหวา่ง 50,001-
100,000 บาท มีระยะเวลาในการกูย้ืม 1 ปี แหล่งเงินกูข้องครัวเรือนส่วนใหญ่ คือ ธนาคารเพื%อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยมีวตัถุประสงคใ์นการกูย้ืม เพื%อทาํบุญหรืองานกุศล
ต่างๆ ส่วนครัวเรือนที%ไม่มีหนี� สิน เนื%องจากมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตํ%า จากการทดสอบโดยใช้
แบบจาํลองโลจิต (Logit Model) พบวา่ อาชีพ จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน รายจ่าย และจาํนวนเงิน
ออม มีผลต่อโอกาสการมีหนี� สินของครัวเรือนหรือไม่มีหนี� สินของครัวเรือน และเมื%อทดสอบหาค่า
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร โดยใช้ Chi-Square พบว่า อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน จาํนวนบุตร จาํนวนที%ดินทาํกิน รายได้เฉลี%ยต่อปี จาํนวนเงินออม มี
ความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที%ระดบั 0.05 ขอ้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาภาระ
หนี� สินของครัวเรือนก็คือการปฏิบัติตามแนวพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

ปิยรัตน์ พรหมงาม (2550) ได้ทาํการศึกษาเรื% องปัจจยัที%มีอิทธิพลต่อหนี� สินของ
ครอบครัวพนกังานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื%อศึกษาหนี� สิน
ของครอบครัวพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี และปัจจยัที%มีอิทธิพลต่อ
หนี� สินของครอบครัวพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวดัชลบุรี ข้อมูลที%นํามา
วิเคราะห์มาจากแบบสอบถาม โดยนาํมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี%ย 
ค่าเบี%ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ผลการศึกษา
พบวา่ครอบครัวพนกังานที%เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีหนี� สินร้อยละ �e.� ไม่มีหนี� สินร้อยละ e�.e ค่าเฉลี%ย
ของจาํนวนหนี� สินของครอบครัวเท่ากบั g\�,���.�� บาท ส่วนปัจจยัที%มีอิทธิพลต่อหนี� สิน พบว่า
ครอบครัวพนักงานมีรายได้เฉลี%ยต่อเดือน gg,���.�� บาท รายจ่ายของครอบครัวเฉลี%ยต่อเดือน 
e�,��u.�v บาท มีการใช้บตัรเครดิตน้อยกว่าไม่ใช้บตัรเครดิต สาเหตุส่วนใหญ่ที%ใช้จ่ายผ่านบตัร
เครดิตเพราะสามารถซื�อสินคา้ไดก่้อนแลว้ชาํระภายหลงั และพบว่าส่วนใหญ่สามารถจ่ายคืนตาม
จาํนวนที%เรียกเก็บ มีการวางแผนการใชจ่้ายในแต่ละเดือนอยูใ่นระดบันอ้ย การดาํเนินชีวิตตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงนั�นอยู่ในระดบัปานกลาง ครอบครัวมีอตัราการพึ%งพิงมากกว่าครอบครัวที%ไม่มี
อตัราการพึ% งพิง สําหรับปัจจัยที%มีอิทธิพลต่อหนี� สินที%สามารถพยากรณ์หนี� สินของครอบครัว
พนกังานไดอ้ย่างมีนยัสําคญัที%ระดบั .\� คือการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต รายไดข้องครอบครัวและ
รายจ่ายของครอบครัว 
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ปาริชาติ พงษแ์ขก (g��\) ไดท้าํการศึกษาเรื%องการแกไ้ขปัญหาหนี� สินภาคประชาชนใน
ทศันะของประชาชนในชุมชน เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื%อศึกษาทศันะของ
ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เกี%ยวกบัการแกไ้ขปัญหาหนี� สินภาคประชาชนและ
เพื%อเปรียบเทียบทศันะของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที%มีอาชีพและรายได้
แตกต่างกนัเกี%ยวกบัการแกไ้ขปัญหาหนี� สินภาคประชาชน เครื%องมือที%ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถี% (Frequency) การหาค่าร้อย
ละ (Percentage) การหาค่าตวักลางเลขคณิต (Arithmetic Mean) การหาค่าเบี%ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การทดสอบค่าไค (Chi-square Test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี�  ดงันี�  

ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นผูช้าย มีอายุ 36-45 ปี มีวุฒิ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจา้งและครอบครัวมีรายได ้ 5,000-10,000 บาทต่อ
เดือน โดยมีทศันะว่าสาเหตุของการมีหนี� ของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มาก
ที%สุด คือนาํไปใช้จ่ายบริโภคในครัวเรือน วิธีแก้ไขปัญหาหนี� สินของประชาชนโดยรัฐบาลที%
ดาํเนินการมากที%สุด คือนาํหนี�นอกระบบเขา้มาอยูใ่นระบบธนาคาร นโยบายการแกไ้ขปัญหาหนี� สิน
ภาคประชาชนของรัฐบาลมีความสําคญั และกระบวนการแกไ้ขปัญหาหนี� สินภาคประชาชนของ
รัฐบาลที%เหมาะสมมากที%สุด คือการโอนหนี�นอกระบบเขา้ในระบบธนาคารของรัฐ ส่วนความพึง
พอใจเกี%ยวกบัวิธีการแกไ้ขปัญหาหนี� สินภาคของประชาชนของรัฐบาลมากที%สุด คือ การเจรจาโอน
หนี�นอกระบบเขา้ในระบบธนาคารของรัฐ ส่วนความเห็นวา่ปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินการ
แกไ้ขปัญหาหนี� สินภาคประชาชนของรัฐบาล ดงันี�  คือ นโยบายของรัฐบาลขาดความชดัเจนในดา้น
ระยะเวลาดาํเนินนโยบายเพื%อแกปั้ญหา ขาดการประเมินผลการแกปั้ญหาในระยะยาว งบประมาณ
สําหรับใช้แก้ปัญหาไม่เพียงพอ และประชาชนขาดความเชื%อมั%นว่ารัฐบาลจะแกปั้ญหาได้ ส่วน
ขอ้เสนอแนะเกี%ยวกบัการแกไ้ขปัญหาหนี� สินภาคประชาชนของรัฐบาล คือ ควรกาํหนดนโยบายที%
ชดัเจนยิ%งขึ�น ควรมีการศึกษา ติดตาม และประเมินผลอยา่งต่อเนื%องและสมํ%าเสมอ ควรอนุมติั
งบประมาณให้รวดเร็วกวา่นี�  ประชาชนควรชาํระหนี� ให้ตรงตามเวลา ควรให้ความสนใจมากขึ�น 
ควรประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับทราบมากขึ�น เพราะถ้ารัฐบาลทาํให้เห็นภาพชัดเจนของ
นโยบายประชาชนจะเกิดความเชื%อมั%น รัฐบาลควรดึงดูดความสนใจให้เป็นหนี� ในระบบมากกวา่หนี�
นอกระบบเพื%อการดูแลควบคุม และพนกังานหรือเจา้หนา้ที%ควรใหบ้ริการแบบเป็นกนัเองมากขึ�น 

ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที%มีรายไดข้องครอบครัวต่อเดือนแตกต่าง
กนัมีความคิดเห็นเกี%ยวกบัสาเหตุในการเป็นหนี�แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที%ระดบั α = 
.05 คือ เพื%อใชจ่้ายบริโภคในครัวเรือน ชาํระค่าเล่าเรียนบุตร ชาํระหนี� เดิม และซื�อสินคา้ราคาผอ่น 
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ทางดา้นทศันะเกี%ยวกบันโยบายการแกไ้ขปัญหาหนี� สินภาคประชาชนของรัฐบาล แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสําคญัทางสถิติที%ระดบั α = .05 คือ การแก้ปัญหาหนี� สินภาคประชาชนของรัฐบาลมี
ความสาํคญั เชื%อถือได ้มีความเหมาะสม มีความต่อเนื%องและสมํ%าเสมอ ทางดา้นทศันะเกี%ยวกบัความ
เหมาะสมของกระบวนการแกปั้ญหาหนี� สินภาคประชาชนของรัฐบาลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที%ระดบั α = .05 ดงันี�  คือ การโอนหนี�นอกระบบเขา้ในระบบธนาคารของรัฐ และการฟื� นฟู
ให้ลูกหนี� มีรายได้เพิ%มขึ� น ทางด้านความพึงพอใจในวิธีการแก้ปัญหาหนี� สินภาคประชาชนของ
รัฐบาลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที%ระดบั � = .05 ดงันี�  คือ เจรจาปรับโครงสร้างหนี�  
กรณีหนี�ในระบบ 

ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที%มีอาชีพแตกต่างกนัมีทศันะเกี%ยวกบัการ
แกไ้ขปัญหาหนี� สินภาคประชาชนของรัฐบาล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที%ระดบั � = .05 
คือทาํให้มีเงินใชจ่้ายฟุ่มเฟือยขึ�น สาเหตุในการเป็นหนี�  คือ เพื%อใชจ่้ายบริโภคในครัวเรือน ชาํระค่า
เล่าเรียนบุตร ลงทุนประกอบอาชีพ ชาํระหนี� เดิม และซื�อสินคา้ราคาผอ่น 

พิชยั ลิมานนท์ดาํรงค์ (g�v�) ไดท้าํการศึกษาเรื%องการศึกษาภาวะหนี� สินของสมาชิก
โครงการสินเชื%อเพื%อพฒันาชีวิตครูจงัหวดัสกลนคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื%อศึกษาภาวะหนี� สินของ
สมาชิกโครงการสินเชื%อเพื%อพฒันาชีวิตครูจงัหวดัสกลนคร ตลอดจนหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปรคุณลกัษณะทางด้านสังคม และคุณลกัษณะทางดา้นเศรษฐกิจ ขอ้มูลที%นาํมาวิเคราะห์มาจาก
แบบสอบถาม โดยนาํมาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสถิติสําเร็จรูปสําหรับสังคมศาสตร์ (Statistical 
Package for Social Sciences for Windows) หรือ SPSS การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรใชส้ถิติ 
ไค – สแควร์ (Chi – Square Test) และสถิติสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรใชส้ถิติสหสัมพนัธ์แบบ แค
รมเมอร์ – วี (Cramer Coefficient V) ผลการศึกษาพบวา่ขา้ราชการครูเป็นผูที้%มีภาวะหนี� สินทุกคน 
และมีภาวะหนี� สินเป็นจาํนวนโดนเฉลี%ยสูงมาก โดยพบว่าการใช้ไปของหนี� สินและจาํนวนใช้ไป
ของหนี� สินมากที%สุด คือ การซื�อหรือสร้างที%อยูอ่าศยั รองลงมาคือการนาํเงินไปใช้หนี� บุคคลทั%วไป 
การนาํเงินไปลงทุนเพื%อทาํอาชีพเสริม การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะทางสังคม และ
คุณลกัษณะทางเศรษฐกิจกบัแหล่งหนี�และจาํนวนหนี�  พบวา่ อายุ อายุราชการ สถานภาพการสมรส 
อาชีพคู่สมรส จาํนวนคนในครัวเรือน ระดบัเงินเดือน รายจ่ายในครอบครัว/เดือน รายไดคู้่สมรส/
เดือน และรายได้เสริม/เดือน มีความสัมพนัธ์กบัภาวะหนี� สินรวม จากทุกแหล่งหนี�  เป็นเพราะ
ขา้ราชการครูส่วนใหญ่เป็นผูมี้รายได้ประจาํจากเงินเดือน รายได้เสริมจากการทาํงานประจาํมี
ค่อนขา้งน้อย ปัจจุบนัภาวะค่าครองชีพสูงขึ� น ทาํให้ดุลรายได้และรายจ่ายของขา้ราชการครูไม่
สมดุลกัน จึงเกิดการกู้ยืมขึ� น ส่วนการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลักษณะทางสังคม และ
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คุณลกัษณะทางเศรษฐกิจกบัการใชไ้ปของหนี� สินและจาํนวนใชไ้ปของหนี� สิน ไดแ้ก่ การนาํไปใช้
หนี� บุคคลทั%วไป การซื�อหรือสร้างที%อยูอ่าศยั การนาํเงินไปลงทุนเพื%อทาํอาชีพเสริม การนาํเงินไปใช้
จ่ายค่า เครื% องอํานวยความสะดวกตามสมัยนิยม การนําเงินไปใช้จ่ายเพื%อการดํารงชีพใน
ชีวิตประจาํวนั การนาํเงินไปใชจ่้ายเรื%องอบายมุข การนาํเงินไปใชจ่้ายในงานประเพณี และการนาํ
เงินไปใชจ่้ายเพื%อการศึกษาพฒันาตนเองและบุตร ผลการศึกษาปรากฏวา่ คุณลกัษณะทางสังคมและ
คุณลกัษณะทางเศรษฐกิจ ของขา้ราชการครูที%เป็นกลุ่มตวัอย่าง มีความสัมพนัธ์กบัภาวะหนี� สินที%
เกิดขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญัที%ระดบั \.\� เป็นไปตามสมมุติฐานที%ตั�งไว ้

สาวดี รักษ์ศิริ (g��e) ไดท้าํการศึกษาเรื%องการศึกษาสาเหตุการคา้งชาํระหนี�  และ
แนวทางแก้ปัญหาหนี� ที%ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวดัพงังา โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื%อศึกษาพฤติกรรมการก่อหนี�ของสมาชิก สาเหตุที%ก่อให้เกิดการคา้งชาํระหนี�  และ
แนวทางในการแกปั้ญหา โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี% ค่าร้อยละ ค่าเฉลี%ย ส่วนเบี%ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test, F-test 
และเปรียบเทียบค่าเฉลี%ยรายคู่โดยวิธีเชฟเฟ ผลการศึกษาพบว่าลักษณะส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 60.49 มีอายุระหวา่ง 41-50 ปี ร้อยละ 34.57 
สถานภาพสมรสร้อยละ 84.36 มีการศึกษาระดบัชั�นประถมศึกษา (ป.4-ป.7) ร้อยละ 53.09 โดยส่วน
ใหญ่มีจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน ร้อยละ 43.20 สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับจา้ง ร้อยละ 46.51 โดยมีรายไดต้ ํ%าสุด 5,000 บาทต่อเดือน และรายไดสู้งสุดคือ 30,000 บาทต่อ
เดือน  

พฤติกรรมการก่อหนี� สหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัพงังา พบว่าส่วนใหญ่สมาชิก
สหกรณ์มีภาระหนี�  ต ํ%ากวา่ 100,000 บาท ร้อยละ 51.03 มีภาระหนี�คา้งชาํระ 100,000-200,000 บาท 
ร้อยละ 41.15 มีระยะเวลาคา้งชาํระ 1-5 ปี ร้อยละ 40.32 วตัถุประสงคใ์นการกูส่้วนใหญ่เพื%อลงทุน
ในธุรกิจการคา้/การประกอบอาชีพ ร้อยละ 65.43 โดยมีเงื%อนไขในการผอ่นชาํระรายเดือนไม่เกิน 
5,000 บาท ร้อยละ 78.60 ซึ% งส่วนใหญ่ใชบุ้คคลเป็นหลกัทรัพยป์ระกนั ร้อยละ 44.03 และไดรั้บการ
ทวงหนี� โดยการออกติดตามถึงตวั ร้อยละ 56.38 เมื%อเปรียบเทียบพฤติกรรมการก่อหนี�ดา้นจาํนวน
หนี�คา้งชาํระ จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลแลว้ พบวา่มีพฤติกรรมดา้นจาํนวนหนี�ไม่แตกต่างกนั
ในทุกปัจจยั 

สาเหตุที%ก่อให้เกิดการค้างชําระหนี� ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัพงังา 
พบวา่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรมีความคิดเห็นเกี%ยวกบัสาเหตุที%ก่อให้เกิดการคา้งชาํระหนี�  โดยรวม
อยูใ่นระดบัความสาํคญันอ้ย เมื%อพิจารณาแยกเป็น 2 ดา้น พบวา่ สมาชิกมีความคิดเห็นต่อสาเหตุการ
คา้งชาํระหนี�  ดา้นปัญหาภายใน (ส่วนตวั และครอบครัว) มากกวา่สาเหตุดา้นปัจจยัภายนอกเมื%อ
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เปรียบเทียบสาเหตุที%ก่อให้เกิดการคา้งชาํระหนี�  ดา้นปัญหาภายใน และปัญหาภายนอกจาํแนกตาม
ลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่ อาย ุการศึกษา และอาชีพของลูกหนี� มีสาเหตุการคา้งชาํระหนี�แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยที%ปัญหาภายในมีสาเหตุอันดับแรกเนื%องมาจากมีค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวเพิ%มมากขึ�นกว่าปกติ ส่วนปัญหาภายนอกเนื%องจากปัญหาดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง 

แนวทางในการแกปั้ญหาพบวา่ ในภาพรวมสมาชิกมีความคิดเห็นเกี%ยวกบัแนวทางใน
การแกปั้ญหามาตรการแกปั้ญหาที%ลูกหนี�มากกวา่มาตรการแกปั้ญหาที%สหกรณ์ แต่เมื%อพิจารณาใน
รายละเอียดกลบัพบวา่ ลูกหนี�ตอ้งการให้สหกรณ์แกปั้ญหาเรื%องการพิจารณาหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั
ก่อนการให้สินเชื%อเป็นอนัดบัแรก รองลงมาเป็นเรื%องการใชค้นคํ�าประกนัที%เชื%อถือได ้ และการให้
วงเงินกูย้ืมตามศกัยภาพของผูกู้ ้ นอกจากนี� ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่า แนวทางการ
แกปั้ญหาหนี�คา้งชาํระไม่มีความสัมพนัธ์กนั สาเหตุการคา้งชาํระหนี�ดา้นปัจจยัภายใน แต่สัมพนัธ์
กบัปัจจยัภายนอกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้ง
ตํ%า ดา้นปัญหาที%เกิดจากสหกรณ์การเกษตรเป็นอนัดบัแรก รองลงมาเป็นปัญหาเศรษฐกิจสังคมและ
การเมือง และประสบปัญหาทางธุรกิจ ตามลาํดบั 

จุฑารัตน์ โทษาธรรม (g�v�) ได้ทาํการศึกษาเรื% องสภาพหนี� สินกบัความเครียดในที%
ทาํงานของขา้ราชการครู โดยมีวตัถุประสงคเ์พื%อศึกษาระดบัความเครียดในที%ทาํงานของขา้ราชการ
ครู ศึกษาสภาพหนี� สินของขา้ราชการครู ศึกษาเปรียบเทียบความเครียดในที%ทาํงานของขา้ราชการ
ครูจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และศึกษาเปรียบเทียบความเครียดในที%ทาํงานจาํแนกตามสภาพ
หนี� สินของข้าราชการครูโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต พื�นที%การศึกษา
สกลนคร เขต 1 อาํเภอเมือง และอาํเภอภูพาน จงัหวดัสกลนคร ขอ้มูลที%นาํมาวิเคราะห์มาจาก
แบบสอบถาม สถิติที%ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี%ย ค่าเบี%ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test 
และ F-test โดยมีนัยสําคญัทางสถิติที%ระดบั .05 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
ความเครียดในที%ทาํงานอยู่ในระดับเล็กน้อยกลุ่มตวัอย่างที%มีภาระครอบครัวแตกต่างกัน มี
ความเครียดในที%ทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที%ระดบั .05 และการรับรู้ระดบัอตัรา
ดอกเบี�ยที%ตอ้งจ่ายแตกต่างกนัขา้ราชการครู มีความเครียดในการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที%ระดบั .05 ในส่วนของ เพศ อายุ อายุราชการ สถานภาพสมรส จาํนวนบุตร รายได ้ยอด
หนี� สิน จาํนวนแหล่งเงินกู ้แหล่งเงินกู ้ดอกเบี�ยที%ตอ้งจ่ายต่อเดือน เครดิตที%สามารถกูเ้พิ%ม ระยะเวลา
ในการผอ่นชาํระ ความสามารถในการเลื%อนชาํระหนี� สิน และทรัพยสิ์นที%สามารถให้ยึดและจาํนอง 
มีความเครียดในที%ทาํงานแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที%ระดบั .05 
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2.3  ข้อมูลทั�วไปของจังหวดัสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมุทรปราการตั�งอยู่ริมฝั%งแม่นํ� าเจา้พระยา โดยอยู่ตอนปลายสุดของแม่นํ� า

เจา้พระยาและเหนืออ่าวไทย มีเนื�อที%ประมาณ 1,004.092 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 627,557.50 
ไร่ อยูห่่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร จงัหวดั
สมุทรปราการ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อาํเภอ มี 50 ตาํบล 399 หมู่บา้น โดยการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถิ%นประกอบดว้ย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาล จาํนวน 17 แห่ง (1 
เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมืองและ 13 เทศบาลตาํบล) และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 31 แห่ง 
ดงัตารางที% 2.1 

 
ตารางที� 2.-  อาํเภอ จาํนวนอาํเภอ จาํนวนหมู่บา้น จาํนวนเทศบาล และจาํนวน อบต. ของจงัหวดั
สมุทรปราการ 
 

อาํเภอ 
จํานวนตําบล 

(แห่ง) 

จํานวนหมู่บ้าน 

(แห่ง) 

จํานวนเทศบาล 

 (แห่ง) 

จํานวน อบต. 

(แห่ง) 

เมืองสมุทรปราการ 13 95 7 5 

พระประแดง 15 67 3 6 

บางพลี 6 83 1 6 

พระสมุทรเจดีย ์ 5 42 2 4 

บางบ่อ 8 74 3 7 

บางเสาธง 3 38 1 3 

รวม 50 399 17 31 

 
ที�มา:  ที%ทาํการปกครองจงัหวดัสมุทรปราการ 
 
ประชากรและโครงสร้างประชากร 

จงัหวดัสมุทรปราการมีประชากรเป็นอนัดบั 2 ของภาค รองจากกรุงเทพฯ ทั�งนี�  ดว้ยเหตุ
ที%เป็นจงัหวดัรองรับการขยายตัวจากกรุงเทพฯ ทั�งในด้านการผลิต คือ อุตสาหกรรม และการ
กระจายตวัของประชากร ทาํให้สมุทรปราการมีประชากรยา้ยถิ%นจากที%อื%นมาในจงัหวดัเป็นอย่าง
มาก ซึ% งมีทั�งประชากรที%เคลื%อนยา้ยเขา้มาโดยแจง้ยา้ยที%อยู่อย่างถูกตอ้ง และไม่ยา้ยทะเบียนราษฎร์
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เขา้มาก็มี ทาํให้มีประชากรที%มีอยู่จริงสูงกวา่จาํนวนประชากรในทะเบียนราษร์ โดยในรอบปี พ.ศ. 
2554 มีประชากรตามทะเบียนราษร์ทั�งสิ�น 1,192,033 คน แยกเป็นผูช้าย 574,770 คน ผูห้ญิง 
617,263 คน ทั�งนี� ยงัไม่รวมประชากรแฝง ซึ% งมีอยูป่ระมาณ 800,000 คนเศษ ดงัตารางที% 2.2 
 

ตารางที� 2.2  จาํนวนประชากร ขนาดพื�นที% และความหนาแน่นของประชากร ณ วนัที% 30 มิถุนายน 
2554 ของจงัหวดัสมุทรปราการ 
 

อาํเภอ ชาย หญงิ รวม 
ขนาดพื;นที� 

(ตร.กม.) 

ความหนาแน่นของ

ประชากร (คน/ตร.

กม.) 

เมือง
สมุทรปราการ 

240,923 261,896 502,819 190.81 2,635.18 

พระประแดง 99,278 105,014 204,292 73.37 2,784.41 

บางพลี 96,082 105,382 201,464 210.29 858.89 

พระสมุทร
เจดีย ์

56,680 59,104 115,784 120.38 961.82 

บางบ่อ 47,854 50,014 97,868 238.00 411.21 

บางเสาธง 33,953 33,853 69,806 114.79 608.12 

รวม 574,770 617,263 1,192,033 947.64 1,257.90 

 
ที�มา:  ที%ทาํการปกครองจงัหวดัสมุทรปราการ 
 
การคมนาคม 

ทางรถยนต์ สามารถเดินทางโดยรถยนต์หรือรถประจาํทางโดยใช้ถนนสุขุมวิทจาก
กรุงเทพฯ เพื%อไปอาํเภอเมือง อาํเภอบางพลี อาํเภอบางบ่อ อาํเภอพระประแดง และกิ%งอาํเภอบางเสา
ธง และใชถ้นนสุขสวสัดิ� จากเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ เพื%อไปอาํเภอพระประแดง และอาํเภอพระ
สมุทรเจดีย ์

ทางเรือ มีการคมนาคมทางนํ� าจากกรุงเทพฯถึงอาํเภอพระประแดง 2 ทาง คือจากท่าเรือ
คลองเตยและท่าเรือสาธุประดิษฐ์ ส่วนภายในจงัหวดัสมุทรปราการสามารถเดินทางขา้มแม่นํ� า
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เจา้พระยาโดยใช้เรือไดส้องทางคือ 1.อาํเภอเมือง-อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์(เฉพาะบุคคล) และ 2.
ภายในอาํเภอพระประแดง (บุคคลและยานพาหนะ) 

ทางอากาศ จงัหวดัสมุทรปราการไดส้ร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ% งเป็นท่าอากาศยาน
นานาชาติที%ตาํบลหนองงูเห่า อาํเภอบางพลี 
ลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดั 

1.  บริเวณริมแม่นํ� าเจา้พระยา บริเวณทั�งสองฝั%งเป็นที%ราบลุ่ม เหมาะแก่การทาํงาน ทาํ
สวน และเพาะเลี� ยงสัตวน์ํ� า แต่ปัจจุบนัไดเ้ปลี%ยนไปตามสภาพสภาวะเศรษฐกิจดา้นอุตสาหกรรม
และชุมชนเมืองที%เกิดขึ�นใหม่ 

2.  บริเวณตอนใตช้ายฝั%งติดทะเล เป็นบริเวณที%ไดรั้บอิทธิพลของนํ� าทะเลท่วมถึง ส่วน
ใหญ่เป็นที%ราบลุ่ม เป็นดินเหลวลุ่มลึกเหมาะแก่การทาํป่าจากป่าชายเลน และการเพาะเลี� ยงสัตว์
ชายฝั%ง 

3.  บริเวณที%ราบตอนเหนือและตะวนัออก บริเวณนี� เป็นที%ราบกวา้งใหญ่ สําหรับระบาย
นํ�าและเก็บกกันํ�า อาํนวยประโยชน์ในดา้นการชลประทาน การทาํนา การเพาะเลี�ยงสัตวน์ํ�า 
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ตารางที� 2./  จาํนวนหนี� สินเฉลี%ยต่อครัวเรือน จาํแนกตามภาค และจงัหวดั พ.ศ. g�v� – g��v 

 

                      หน่วย :  บาท 

ภาค และจังหวดั 2547 2549 2550 2552 2554 

 ทั�วราชอาณาจักร  104,571  116,585  116,681  134,699  134,900  

 ตอนพเิศษ  155,622  155,212  151,168  199,608  202,157  

        กรุงเทพมหานคร  160,776  158,059  155,396  207,665  218,741  
        สมุทรปราการ  78,750  95,975  85,904  117,361  115,169  
        นนทบุรี  203,040  179,007  196,895  240,769  258,853  
        ปทุมธานี  145,015  193,153  152,187  220,761  145,293  
 ภาคกลาง  115,184  113,475  112,342  131,902  109,168  

 ภาคเหนือ  94,893  114,201  110,702  119,726  122,454  

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  83,278  101,882  105,006  118,308  137,663  

 ภาคใต้  92,126  114,179  118,525  127,220  110,723  

 

ที�มา:  การสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  สาํนกังานสถิติแห่งชาติ 
         กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื%อสาร
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ตารางที� 2.4  จาํนวนหนี� สิ�นเฉลี%ยต่อครัวเรือน จาํแนกตามวตัถุประสงคข์องการกูย้มื และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2552 

                                                                                                                                                                                                                                  หน่วย : บาท 

วตัถุประสงคข์องการกูย้มื 
ครัวเรือน

ทั�งสิ�น 

ผูถ้ือครอง
ทาํ

การเกษตร 

ผูด้าํเนิน
ธุรกิจของ
ตนเองที%

ไม่ใช่
การเกษตร 

ลูกจา้ง 
ผูไ้ม่ได้

ปฏิบตัิงาน
เชิง

เศรษฐกิจ 
ลูกจา้งทั�งสิ�น 

ผูป้ฏิบตัิงาน
วชิาชีพ วชิาการ
นกับริหาร และ

เสมียน
พนกังาน 

ผูป้ฏิบตัิงานใน
กระบวนการ
ผลิตคนงาน
เกษตรและ

คนงานทั%วไป 
อตัราร้อยละของครัวเรือน 100.0 1.9 18.4 74.4 49.6 24.8 5.3 
ขนาดของครัวเรือนเฉลี%ย 2.9 4.2 3.2 3.3 2.9 3.7 2.3 
หนี� สินทั�งสิ�น 117,361 125,277 145,554 117,103 149,079 53,150 17,324 
     ใชซ้ื�อ/เช่าซื�อบา้นและ/หรือที%ดิน 74,700 - 73,165 81,846 107,441 30,655 4,797 
     ใชใ้นการศึกษา 1,201 - 398 1,516 1,870 808 - 
     ใชจ้่ายอุปโภคบริโภคอื%น ๆ ใน
ครัวเรือน 33,028 81,806 37,236 32,140 37,793 20,835 12,527 
     ใชใ้นการทาํธุรกิจ 6,909 - 34,024 878 1,317 - - 
     ใชใ้นการทาํเกษตร 1,312 43,473 732 438 657 - - 
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ตารางที� 2.4  (ต่อ) 

วตัถุประสงคข์องการกูย้มื 
ครัวเรือน

ทั�งสิ�น 

ผูถ้ือครอง
ทาํ

การเกษตร 

ผูด้าํเนิน
ธุรกิจของ
ตนเองที%

ไม่ใช่
การเกษตร 

ลูกจา้ง 
ผูไ้ม่ได้

ปฏิบตัิงาน
เชิง

เศรษฐกิจ 
ลูกจา้งทั�งสิ�น 

ผูป้ฏิบตัิงาน
วชิาชีพ วชิาการ
นกับริหาร และ

เสมียน
พนกังาน 

ผูป้ฏิบตัิงานใน
กระบวนการ
ผลิตคนงาน
เกษตรและ

คนงานทั%วไป 
     อื%น ๆ  211 - - 284 - 853 - 
     หนื�ในระบบ 114,022 112,596 134,959 115,565 147,624 51,448 17,324 
          - ใชซ้ื�อ/เช่าบา้นและ/หรือที%ดิน 74,559 - 72,398 81,846 107,441 30,655 4,797 
          - ใชใ้นการศึกษา 1,148 - 398 1,445 1,764 808 - 
          - ใชจ้่ายอุปโภคบริโภคอื%น ๆ ใน
ครัวเรือน 31,543 73,964 35,924 30,674 36,445 19,132 12,527 
          - ใชใ้นการทาํธุรกิจ 5,343 - 25,508 878 1,317 - - 
          - ใชใ้นการทาํเกษตร 1,217 38,632 732 438 657 - - 
          - อื%น ๆ  211 - - 284 - 853 - 
     หนี�นอกระบบ 3,339 12,681 10,595 1,537 1,454 1,703 - 
          - ใชซ้ื�อ/เช่าบา้นและ/หรือที%ดิน 141 - 767 - - - - 
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ตารางที� 2.4  (ต่อ) 

วตัถุประสงคข์องการกูย้มื 
ครัวเรือน

ทั�งสิ�น 

ผูถ้ือครอง
ทาํ

การเกษตร 

ผูด้าํเนิน
ธุรกิจของ
ตนเองที%

ไม่ใช่
การเกษตร 

ลูกจา้ง 
ผูไ้ม่ได้

ปฏิบตัิงาน
เชิง

เศรษฐกิจ 
ลูกจา้งทั�งสิ�น 

ผูป้ฏิบตัิงาน
วชิาชีพ วชิาการ
นกับริหาร และ

เสมียน
พนกังาน 

ผูป้ฏิบตัิงานใน
กระบวนการ
ผลิตคนงาน
เกษตรและ

คนงานทั%วไป 
          - ใชใ้นการศึกษา 
          - ใชจ้่ายอุปโภคบริโภคอื%น ๆ ใน
ครัวเรือน 

53 
 

1,485 

- 
 

7,841 

- 
 

1,312 

71 
 

1,466 

107- 
 

1,348 

- 
 

1,703 

- 
 

- 
          - ใชใ้นการทาํธุรกิจ 1,566 - 8,516 - - - - 
          - ใชใ้นการทาํเกษตร 94 4,840 - - - - - 
          - อื%น ๆ  - - - - - - - 

 
หมายเหตุ:  ผลรวมอาจไม่เท่ากบัยอดรวม เนื%องจากการปัดเศษทศนิยม 

ที�มา:  การสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื%อสาร 
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บทที� 3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

3.1  วธีิการวจัิย 

ในการศึกษาถึงการก่อหนี� สินของบุคคลที�ทาํงานอยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการ ในครั� งนี� มี
ระเบียบและวธีิวจิยัดงันี�  
       3.1.1  กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษา 

ในการศึกษาครั� งนี�  ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคคลที�ทาํงานอยูใ่นเขตจงัหวดั
สมุทรปราการ โดยทาํการสุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ยามาเน่ จากขนาดของประชากรมากกวา่
หนึ�งแสนคน และกาํหนดให้ความคลาดเคลื�อนของการสุ่มตวัอยา่งที�ยอมรับไดไ้ม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต ์
เพราะฉะนั�นจะทาํการสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอยา่ง (ตารางที� 3.1) 
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ตารางที�  3.1  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของทาโร ยามาเน่ ที�ระดบัความเชื�อมั�น 95 % และความคลาด
เคลื�อนต่างๆ  
 

ขนาด

ประชากร 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที�ระดับความคลาดเคลื�อน (e) 

+ 1% + 2% + 3% + 4% + 5% + 1*% 

500 * * * * 222 83 
1,000 * * * 385 286 91 
1,500 * * 638 441 316 94 
2,000 * * 714 476 333 95 
2,500 * 1,250 769 500 345 96 
3,000 * 1,364 811 517 353 97 
3,500 * 1,458 843 530 359 97 
4,000 * 1,538 870 541 364 98 
4,500 * 1,607 891 549 367 98 
5,000 * 1,667 909 556 370 98 
6,000 * 1,765 938 566 375 98 
7,000 * 1,842 959 574 378 99 
8,000 * 1,905 976 580 381 99 
9,000 * 1,957 989 584 383 99 

10,000 5,000 2,000 1,000 588 385 99 
15,000 6,000 2,143 1,034 600 390 99 
20,000 6,667 2,222 1,053 606 392 100 
25,000 7,143 2,273 1,064 610 394 100 
50,000 8,333 2,381 1,087 617 397 100 

100,000 9,091 2,439 1,099 621 398 100 

∞ 10,000 2,500 1,111 625 400 100 
 

หมายเหตุ.  * หมายถึงขนาดตวัอยา่งไม่เหมาะสมที�จะสมมติใหเ้ป็นการกระจายแบบปกติ 
จึงไม่สามารถใชสู้ตรคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งได ้ 
ที�มา:  จกัรกฤษณ์ สาํราญใจ (2544) 
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การเลือกกลุ่มตวัอยา่งจะใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเท่ากนั โดยจะแบ่งการสุ่มตวัอยา่ง
เท่ากนัในทุกๆ อาํเภอของจงัหวดัสมุทรปราการ จาก G อาํเภอ วธีิการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจะใช้
วธีิการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Random Sampling) กาํหนดจาํนวนตวัอยา่ง WXX ตวัอยา่ง 
       3.1.2  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ในการศึกษาครั� งนี�ไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลซึ� งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี�  
Y)  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที�ได้จากการออก

แบบสอบถามที�สร้างขึ� น โดยสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างของบุคคลที�ท ํางานอยู่ในจังหวัด
สมุทรปราการ 

^)  ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาวะหนี� สินที�ไดจ้าก
เอกสารขอ้มูลทางสถิติที�หน่วยงานต่างๆ ไดจ้ดัเก็บรวบรวมไว ้เช่น สํานกังานสถิติแห่งชาติ เอกสาร
และเวบ็ไซตต่์างๆ ที�เกี�ยวกบัจงัหวดัสมุทรปราการ 
  
3.2  แบบจําลอง Logit Model 

พระคมสัน เจริญวงค ์(^``W) ไดก้ล่าวถึง George Judge, et al (1988) เป็นปรมาจารยที์�
ไดคิ้ดคน้ Logit Model ขึ�นและต่อมา William Greene (2003) ไดอ้ธิบายที�มาของแบบจาํลองโลจิต
โดยเริ�มจากลกัษณะของขอ้มูล แลว้โยงไปจนถึงฟังกช์ั�นโลจิต ซึ� งผลลพัธ์สุดทา้ยออกมาเป็นฟังกช์ั�น
เส้นตรงของ log odds โดยใชแ้นวคิดเรื�อง repeated observations ซึ� งสอดคลอ้งกบัการอธิบายของ 
George Judge, et al (1988) ต่อมาไดมี้นกัเศรษฐศาสตร์รางวลัโนเบล ชื�อ Daniel McFadden (1975) 
(รางวลัโบเลบ ปี พ.ศ. ^`Wm) ไดเ้ขียนถึง “ปัญหาทางเลือก” ซึ� งเป็นปัญหาใหญ่ทางเศรษฐศาสตร์คู่
กบัปัญหาความขาดแคลน และแสดงความสัมพนัธ์ของแบบจาํลองโลจิตกบั Utility ไวอ้ยา่งมี
หลกัการในหนงัสือชื�อวา่ “Urban Tavel Demand : A Behavioral Analysis ร่วมกบั Thomas Domas 
Domencich ตั�งแต่ปี พ.ศ. ^`Yu ซึ� งนกัวชิาการทั�วโลกไดย้ดึถือเป็นแบบแผนของการวิเคราะห์
ทางเลือก (Choices) ดว้ยแบบจาํลองโลจิตตั�งแต่บดันั�นเป็นตน้มา 

Logit Model หรือการวเิคราะห์ถดถอยโลจิต (logit Regression Analysis) คือ เทคนิค
การวเิคราะห์ตวัแปรหลายตวั เป็นเทคนิคทางสถิติที�สามารถควบคุมตวัแปรไดห้ลายตวัพร้อมๆ กนั 
เพื�อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัที�มีผลต่อตวัแปรเป้าหมายที�กาํหนด หากสามารถความคุมปัจจยัที�มีผล
ต่อตวัแปรตามไดม้ากเท่าใด การสรุปเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ และตวัแปรตามจะ
ถูกตอ้งมากขึ�นเท่านั�น 

เทคนิคการวิเคราะห์ตวัแปรหลายตวั นอกจากการวิเคราะห์ถดถอยโลจิต ไดแ้ก่ การ
วเิคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression Analysis : MLR) ใชว้ธีิประมาณ
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ค่าพารามิเตอร์ คือ OLS (Ordinary Least Squares Method) แต่การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ
แตกต่างจากการวเิคราะห์ถดถอยโลจิต คือ การวิเคราะห์ถดถอยโลจิต ตวัแปรตามมีค่าเป็น Y กบั X 
ส่วนตวัแปรตน้อาจมีค่าเป็น Y กบั X หรือตวัแปรเชิงปริมาณก็ได ้ส่วนการวเิคราะห์ถดถอยเชิงเส้น
แบบพหุ ทั�งตวัแปรตาม และตวัแปรตน้เป็นตวัแปรเชิงปริมาณ คือ เป็นขอ้มูลช่วง หรืออตัราส่วน 

การวเิคราะห์ถดถอยโลจิต จะมีการนาํเสนอในรูปแบบของสมการ ดงันี�  
  
           

การวเิคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ตวัแปรตามอยูด่า้นซา้ยมือ และตวัแปรตน้อยูด่า้น
ขวามือ ตวัแปรตน้จะมีค่าสัมประสิทธิ (β) แสดงลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ กบัตวั
แปรตามวา่เป็นไปในทิศทางใด + หรือ – และค่าสัมประสิทธิ (โดยไม่คาํนึงเครื�องหมาย) ยงัแสดง
ปริมาณความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ กบัตวัแปรตามวา่มีค่ามากนอ้ยเพียงใด ถา้มีค่ามากก็แสดง
วา่ตวัแปรนั�นมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามมาก เมื�อพิจารณากราฟจะพบวา่ค่าสัมประสิทธิ คือ ค่า
ความลาดชนั (slope) นั�นคือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ กบัตวัแปรตามยิ�งมีค่ามากความลาด
ชนัก็จะมาก หมายความวา่ เมื�อค่าของตวัแปรตน้เปลี�ยนแปลง ค่าของตวัแปรตามก็จะเปลี�ยนแปลง
มาก ส่วนค่า β0  คือ ค่าคงที� (constant) หรือจุดตดั (intercept) หรือค่าจุดเริ�มตน้ (origin) ดงัรูป 

 
 
 
 
 
ภาพที� 3.9  ความสัมพนัธ์เชิงบวก   ภาพที� 3.:  ความสัมพนัธ์เชิงลบ 
 
 
 
 
 

ภาพที� 3.;  ความสัมพนัธ์เท่ากบัศูนย ์  ภาพที� 3.<  ความสัมพนัธ์เส้นโคง้ 
 
ค่าสัมประสิทธิเป็นบวก หมายถึง การผนัแปรของตวัแปรตาม และตวัแปรตน้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั คือ ถา้ค่าของตวัแปรตน้เพิ�มขึ�น ค่าของตวัแปรตามจะเพิ�มขึ�นตามไปดว้ย 

Log (                         ) = β0 + β1X1 + β2X2 + … 
P(y = 1) 

1 – P(y = 1) 

Y 

X 

+ β 

β0 

Y 

X 

- β 

β0 

Y 

X 
β0 

Y 

X 
β0 

β = 0 β = 0 
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ค่าสัมประสิทธิเป็นลบ หมายถึง การผนัแปรของตวัแปรตาม และตวัแปรตน้เป็นไปใน
ทิศทางตรงกนัขา้มกนั คือ ถา้ค่าของตวัแปรตน้เพิ�มขึ�น ค่าของตวัแปรตามจะลดลง 

ความสัมพนัธ์ = 0 หมายถึง ตวัแปรตน้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ไม่วา่ X จะมี
ค่าเพิ�มขึ�นเท่าใด Y มีค่าเท่าเดิม 

ความสัมพนัธ์เชิงเส้นโคง้ หมายถึง X มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นโคง้กบั Y ทาํใหถ้า้ใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยมาใช ้X จะไม่มีความสัมพนัธ์กบั Y เพราะค่าสัมประสิทธิ� ถดถอยมีค่า
เป็น X ซึ� งในความเป็นจริง X กบั Y มีความสัมพนัธ์กนั แต่สัมพนัธ์เชิงเส้นโคง้ 

ความสัมพนัธ์มาก – นอ้ย ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม พิจารณาจากค่าตวัเลข
ส่วนมากเป็นจุดทศนิยม ยิ�งค่าสัมประสิทธิมีค่ามากเท่าใด (โดยไม่คาํนึงถึงเครื�องหมายบวกหรือลบ) 
ก็แสดงวา่ตวัแปรตน้และตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนัมากเท่านั�น 

แนวคิดหลกัของการวิเคราะห์ถดถอยโลจิต คือ ค่าล็อกธรรมชาติ (natural logarithm) 
ของอตัราส่วนของโอกาส (odd ratio) โดยการหาค่าโลจิต (logit) ของอตัราส่วนโอกาสและเปลี�ยน
ใหเ้ป็นค่าล็อกธรรมชาติ (ln) คือ expβ หรือค่า eβ 

ความหมายของ expβ หรือ eβ สรุปได ้m ลกัษณะ ดงันี�  
Y.  ถา้ β > X จะทาํให ้eβ > 1 หมายความวา่ค่า Odds เพิ�มขึ�น หรือโอกาสที�จะเกิด

เหตุการณ์ที�สนใจเพิ�มมากขึ�น 
^.  ถา้ β < X จะทาํให ้eβ < 1 หมายความวา่ค่า Odds ลดลง หรือโอกาสที�จะเกิด

เหตุการณ์ที�สนใจลดลง 
m.  ถา้ β = X จะทาํให ้eβ = 1 หมายความวา่ค่า Odds ไม่เพิ�มขึ�นหรือลดลง 
Odd Ratio ของตวัแปรกลุ่มจะแสดงถึงโอกาสที�จะเกิดเหตุการณ์ของกลุ่มนี� เป็นกี�เท่า

ของกลุ่มอา้งอิง 
expβ หรือ eβ เป็นค่าที�แสดงถึงการเปลี�ยนแปลงของ Odd Ratio เมื�อตวัแปรทาํนาย

เปลี�ยนไป Y หน่วย ถา้ค่า expβ มีค่ามากกวา่ Y แสดงวา่เมื�อตวัแปรทาํนายมีค่าเพิ�มขึ�น จะช่วยเพิ�ม
โอกาสของการเกิดเหตุการณ์ (Y      1) สาํหรับตวัแปรทาํนายที�เป็นทว ิเช่น เพศ จะช่วยเพิ�มโอกาส
ของการเกิดเหตุการณ์ (Y = 1) นอ้ยกวา่เป็นกี�เท่าเมื�อเทียบกบักลุ่มอา้งอิง (Y = 0) 

กรณีที�ตวัแปรตน้เป็นตวัแปรเชิงปริมาณ เมื�อตวัแปรทาํนายเพิ�มขึ�น Y หน่วย จะทาํให้
โอกาสของการเกิดเหตุการณ์เพิ�มขึ�นเป็น (eβ - 1) x 100% 

นอกจากสิ�งที�ตอ้งพิจารณาหลงัจากไดผ้ลการวเิคราะห์การถดถอยแบบโลจิตแลว้คือการ
พิจารณาวา่แบบจาํลองเขา้กบัขอ้มูลไดดี้ (goodness of fit) หรือไม่มากนอ้ยเพียงใด มีประเด็นที�ตอ้ง
พิจารณา ดงันี�  
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1)  การทดสอบทางสถิติเกี�ยวกบัตวัแปรอิสระแต่ละตวั ไดแ้ก่ การพิจารณาค่าทางสถิติ
พื�นฐาน เช่น ค่าเฉลี�ย (Mean) ค่ามธัยฐาน (Median) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ�าสุด (Minimum) ค่า
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และเพื�อทดสอบวา่การวเิคราะห์ดว้ยแบบจาํลอง 
Logit Model ในการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานของสมการโลจิต ตอ้งพิจารณาเงื�อนไข ดงันี�  

1.1)  ตวัแปรตาม (Y) ตอ้งเป็น Binary Response ตวัแปรตน้ (X) เป็น Dummy Variable 
/ Interval / Ratio Scale ก็ได ้

1.2)  ค่าเฉลี�ยของความคลาดเคลื�อน = 0 [E(€) = 0] ถา้ตวั variance ของตวั error term มี
ค่าไม่คงที� แสดงวา่มีปัญหา Heteroscedasticity ซึ� งสามารถทดสอบไดด้ว้ยวธีิ White’s test 

1.3)  ค่าความคลาดเคลื�อนไม่มีความสัมพนัธ์กนัเอง [Cov(€i€j) = 0] พิจารณาจากตวั
ทดสอบของ Durbin Watson 

1.4)  ตวัแปรอิสระกบัค่าความคลาดเคลื�อนตอ้งเป็นอิสระแก่กนั คือ ถา้ค่าความ
คลาดเคลื�อนทาํให้ตวัแปรอิสระมีผลต่อตวัแปรตามนอ้ย แสดงวา่มีปัญหา ซึ� งสามารถทดสอบได้
โดยการพิจารณาค่าการกระจายตวัแบบปกติ (Jarque-Bera : JB) เป็นการทดสอบการแจกแจงปกติ
ของตวัคลาดเคลื�อน (Normality Test) ใชก้บัการทดสอบตวัอยา่งขนาดใหญ่ที�มีตวัอยา่งตั�งแต่ mX 
ตวัอยา่งขึ�นไป 

1.5)  ตวัแปรอิสระจะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กนัเอง นั�นก็คือ การทดสอบปัญหา 
Multicolinearity 

1.6)  จาํนวนตวัอยา่งตอ้งมีอยา่งนอ้ย หรือเท่ากบั mX x P [n > 30 x P] [P = Parameter] 
2)  แบบจาํลองในภาพรวม พิจารณาค่า -^LL (log likelihood) ถา้แบบจาํลองเหมาะสม

ดีมากกบัขอ้มูล ค่า -^LL จะเท่ากบั X (ค่า -^LL เป็นค่าคาํนวณแบบจาํลองที�มีค่าคงที� ซึ� งมีจุดตดัเพียง
จุดเดียว ใชเ้ป็นฐานในการเปรียบเทียบกบัแบบจาํลองที�มีตวัแปรตน้เพิ�มขึ�น) ค่าของ -^LL ลดลง
แสดงวา่ตวัแปรตน้นั�นทาํให้แบบจาํลองเขา้กบัขอ้มูลไดม้ากขึ�น 

นอกจากค่า -^LL สามารถพิจารณาแบบจาํลองในภาพรวมดว้ยสถิติทดสอบ W ตวั ไดแ้ก่ 
(Y) อตัราส่วนความเป็นไปได ้(likelihood ratio) (2) สถิติทดสอบ (score) (3) สถิติทดสอบวอลด ์
(Wald tests) และ (4) สถิติทดสอบการเขา้กบัขอ้มูลไดดี้ฮอสเมอร์แอนด์เลมโชว ์(Hosmer & 
Lemeshow) โดยทั�วไปสถิติทั�ง W ตวัจะใหผ้ลคลา้ยคลึงกนั แต่ถา้ใหผ้ลแตกต่างกนัควรใชอ้ตัราส่วน
ความเป็นไปได ้(likelihood ratio) และการทดสอบคะแนน (score) เท่านั�น หรือพิจารณาจากค่า 
McFadden R-Square ซึ� งโดยปกติจะมีค่าไม่เกิน X.WX 

3)  ความเหมาะสมใชไ้ดดี้ของแบบจาํลอง (goodness of fit statistics) สาํหรับ
แบบจาํลอง Logit Model ใหมี้ความสาํคญัค่อนขา้งนอ้ยกบั goodness of fit statistics แต่ให้
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ความสาํคญัมากกบัการวเิคราะห์ คือ เครื�องหมายที�แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวั
แปรตาม(β) เป็น + หรือ – หรือ X 

4)  การประเมินความถูกตอ้งของโอกาส / ความน่าจะเป็นที�ไดจ้ากการพยากรณ์ 
(predicated probabilities) พิจารณาจาก Classification Table หรือ Overall Correct Classification 

แบบจาํลอง Logit Model ตวัแปรตามมีค่าเพียงสองค่าคือ Y กบั X เท่านั�น ดงันั�นถา้ตวั
แปรตน้ X มีค่านอ้ยๆ ก็ทาํใหโ้อกาสที�ตวัแปรตาม Y มีค่าเท่ากบั X ถา้ตวัแปรตน้ X มีค่ามากๆ ก็ทาํ
ใหโ้อกาสที�ตวัแปรตาม Y มีค่าเท่ากบั Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 3.5  ฟังกช์ั�นเส้นโคง้ของ Logistic Regression 
 
 ในทางคณิตศาสตร์สามารถเขียนฟังกช์ั�น Logistics ไดด้งันี�  

 
P (Y = 1) =      
   
         =      
           
         =       
ฟังกช์ั�นนี� มีความหมายวา่ เมื�อใส่ค่า X (ตวัแปรตน้) จะทาํใหค้่า Y (ตวัแปรตาม) ที�ไดมี้

ค่าระหวา่ง X กบั Y โดยไม่รวมค่า Y = 0 และ Y = 1 
การวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ จะมีการแปลงค่าที�ประมาณไดใ้หอ้ยูช่่วง Y และ X 

ดงันั�นถา้ตวัแปรตามมีค่าเป็น Y, ^, m ซึ� งเป็นลกัษณะของตวัแปรแบบ Nominal Scale ทาํใหไ้ม่

e 
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1 + e 
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สามารถนาํมาเขา้สมการวเิคราะห์ถดถอยได ้เพราะไม่สามารถบวกลบคูณหารไดเ้หมือนตวัเลขปกติ 
ดงันั�น ตอ้งทาํใหเ้ป็นตวัแปรหุ่นก่อน โดยที�จาํนวนตวัแปรหุ่นของตวัแปรแบบ Nominal Scale แต่
ละตวัจะนอ้ยกวา่จาํนวนกลุ่มยอ่ยของตวัแปรนั�นอยูเ่สมอ 

สมการวเิคราะห์ถดถอยจะมีตวัแปรหุ่นกี�ตวัก็ได ้ตราบใดที�ยงัมีอตัราความเป็นอิสระ
มากพอสมควร คือจาํนวนตวัแปรตามยงันอ้ยกวา่จาํนวนวเิคราะห์ (กลุ่มตวัอยา่ง) 

1)  ความเป็นเส้นตรง (linearity) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม 
ดงัแสดงในภาพที� m.Y, m.^, m.m ดงันั�นหาก X กบั Y มีความสัมพนัธ์กนัแบบเส้นโคง้ การวเิคราะห์
ความถดถอย โลจิต จะทาํใหไ้ดค่้าสัมประสิทธิ�  = 0 ซึ� งแสดงวา่ X กบั Y ไม่มีความสัมพนัธ์กนั ทั�งที�
ในความเป็นจริงแลว้มีความสัมพนัธ์กนั ดงันั�นตอ้งปรับสมการใหเ้ป็นสมการเส้นตรงก่อนจึงใชก้าร
วเิคราะห์ความถดถอยโลจิตได ้

2)  ความสัมพนัธ์กนัมากระหวา่งตวัแปรอิสระดว้ยกนั (Multicollinearity) วตัถุประสงค์
การวเิคราะห์ถดถอยโลจิต คือ ศึกษาอิทธิพลตวัแปรตน้แต่ละตวัที�มีต่อตวัแปรตาม และอิทธิพลของ
ตวัแปรตน้ทั�งหมดต่อตวัแปรตาม และเมื�อไดแ้บบแผนความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแลว้ก็นาํไป
ประมาณค่าของโอกาส หรือความน่าจะเป็น (probabilities) ที�หน่วยวเิคราะห์แต่ละหน่วยจะเป็น
สมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ�ง ดงันั�น หากตวัแปรตน้แต่ละตวัสัมพนัธ์กนัก็ไม่สามารถแยกอธิบาย
อิทธิพลของตวัแปรตน้แต่ละตวัต่อตวัแปรตามได ้ซึ� งหากสมการมีปัญหา Multicollinearity สามารถ
แกปั้ญหาได ้m แบบ คือ 

       2.1)  ตดัตวัแปรใดตวัแปรหนึ�งที�สัมพนัธ์กนัมากออกไป 
      ^.^)  สร้างตวัแปรใหม่จาก ^ ตวัแปรตาม แลว้ใชต้วัแปรใหม่นั�นแทน 
      ^.m)  การขจดัผลของตวัแปรตวัหนึ�งออกจากตวัแปรอีกตวัหนึ�ง 

 การพิจารณาค่าเปอร์เซ็นต์การทาํนาย เป็นการเปรียบเทียบจาํนวนกรณีที�เป็นค่าสังเกต (observed 
cases) กบัจาํนวนกรณีที�เป็นค่าทาํนาย หรือจาํแนกไดโ้ดยใชแ้บบจาํลองวา่ถูกตอ้งร้อยละเท่าใด ยิ�ง
ถูกตอ้งมาก แบบจาํลองยิ�งใชไ้ดดี้มาก ค่าของโอกาสที�กาํหนดไวล่้วงหนา้ (pior probabilities) คือ 
ค่าของโอกาสของแต่ละกรณีที�จะถูกจาํแนกไดอ้ย่างถูกตอ้งในกลุ่มใดกลุ่มหนึ� ง ค่าดงักล่าวนี�  คือ
อตัราส่วนของขนาดของประชากรของแต่ละกลุ่ม ส่วนค่าของโอกาสที�ได้ภายหลัง (posterior 
probabilities) คือค่าของโอกาสที�แต่ละกรณีจะถูกกาํหนดโดยแบบจาํลองที�ใช ้เมื�อนาํแบบจาํลองไป
ใชจ้ะถูกตอ้งไดร้้อยละเท่าใดของตวัอยา่งทั�งหมด 
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3.3 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาครั� งนี�จะทาํการศึกษาเกี�ยวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมที�มีผลต่อภาระ
หนี� สิน เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา  อาชีพ สมาชิกที�เป็นภาระพึ�งพิง ลกัษณะของ
รายไดที้�ไดรั้บ รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน เงินออม รายจ่ายเฉลี�ยต่อเดือน หนี� สินนอกระบบ 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลของปัจจยัที�มีผลกระทบต่อภาระหนี�  จะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยวิธีการ Logit Model และทาํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอยา่ง ซึ� งแสดงโดย
สมการแบบจาํลองดงันี�  

 
Y = f {X1, X2, X3A, X3B, X3C, X4, X5A, X5B, X5C, X6, X7, X8, X9, X10, X11} 
 
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3AX3A+ β3BX3B + β3CX3C + β4 X4+ β5AX5A + β5BX5B +  
       β5CX5C + β6X6 + β7X7 + β8X8 + β9X9 + β10X10+ β11X11 + € 
 
ตวัแปรตาม  

Y  =  หนี� สินYของบุคคลที�ทาํงานอยูใ่นเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 
=  1 มีหนี� สินในระบบ 
=  0 ไม่มีหนี� สินในระบบ 

 
ตวัแปรตน้ 

X1 =  เพศ 
X2 =  อาย ุ(ปี) 
X3 =  สถานภาพ 
X4 =  ระดบัการศึกษา 
X5 =  อาชีพ 
X6 =  สมาชิกที�เป็นภาระพึ�งพิง 
X7 =  ลกัษณะของรายไดที้�ไดรั้บ 
X8 =  รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 

--------------------------------------------- 
1 หนี� สิน หมายรวมถึง หนี� ที�เกิดจากการกู้ยืม อนัได้แก่ ธนาคารพาณิชย ์เครือญาติ 

ไฟแนนซ์ ลิซซิ�ง สหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย ์กองทุนหมู่บา้น บุคคลภายนอก ผูป้ล่อยกู ้
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X9 =  เงินออม^ 
X10 =  รายจ่ายเฉลี�ยต่อเดือน 
X11 =  หนี� สินนอกระบบ 

 
Y               เป็นตวัแปรหุ่น 

กาํหนดให ้ Y = มีหนี� สิน 
           X = ไม่มีหนี� สิน 

X1             เป็นตวัแปรหุ่น 
กาํหนดให ้ Y = เพศชาย 
           X = เพศหญิง 

X2             เป็นตวัแปรเชิงปริมาณ คือ อาย ุ
X3A          เป็นตวัแปรหุ่น 

กาํหนดให ้ Y = สมรส 
           X = โสด 

X3B          เป็นตวัแปรหุ่น 
กาํหนดให ้ Y = หยา่ร้าง 
           X = โสด 

X3C          เป็นตวัแปรหุ่น 
กาํหนดให ้ Y = แยกกนัอยู ่
           X = โสด 

    โดยใหส้ถานภาพโสดเป็นตวัแปรฐาน 
X4            เป็นตวัแปรหุ่น 

กาํหนดให ้ Y = ปริญญาตรี/สูงกวา่ปริญญาตรี 
           X = ตํ�ากวา่ปริญญาตรี 

X5A          เป็นตวัแปรหุ่น 
กาํหนดให ้ Y = ประกอบธุกิจส่วนตวั / คา้ขาย 
           X = พนกังานบริษทัเอกชน 
 

--------------------------------------------- 
^ กรณีถา้บุคคลนั�นมีเงินเหลือในบญัชี ถือวา่บุคคลนั�นมีเงินออม 
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X5B          เป็นตวัแปรหุ่น 
กาํหนดให ้ Y = รับจา้ง / แรงงาน 
           X = พนกังานบริษทัเอกชน 

X5C          เป็นตวัแปรหุ่น 
กาํหนดให ้ Y = ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ 
           X = พนกังานบริษทัเอกชน 

    โดยใหพ้นกังานบริษทัเอกชนเป็นตวัแปรฐาน 
X6             เป็นตวัแปรหุ่น 

กาํหนดให ้ Y = มีสมาชิกที�เป็นภาระพึ�งพิง 
           X = ไม่มีสมาชิกที�เป็นภาระพึ�งพิง 

X7             เป็นตวัแปรหุ่น 
กาํหนดให ้ Y = รับเป็นเงินเดือนประจาํ 
           X = ไม่ไดรั้บเป็นเงินเดือนประจาํ 

X8             เป็นตวัแปรเชิงปริมาณ คือ รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 
X9             เป็นตวัแปรหุ่น 

กาํหนดให ้ Y = มีเงินออม 
           X = ไม่มีเงินออม 

X10           เป็นตวัแปรเชิงปริมาณ คือ รายจ่ายเฉลี�ยต่อเดือน 
X11           เป็นตวัแปรหุ่น 

กาํหนดให ้ Y = มีหนี� สินนอกระบบ 
           X = ไม่มีหนี� สินนอกระบบ 

 

β0  คือ ค่าคงที� 
β1, β2, β3, ... β11  คือ ค่าพารามิเตอร์ 
€     คือ ค่า Error 
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บทที� � 

ผลการศึกษา 
การศึกษาครั� งนี�  เป็นการศึกษาปัจจยัของการตดัสินใจก่อหนี� สินของบุคคลที"ทาํงานอยู่

ในจงัหวดัสมุทรปราการ ไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคคลที"ทาํงานอยูใ่นเขตจงัหวดั
สมุทรปราการทั�งหมด ) อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ อาํเภอพระประแดง อาํเภอบางพลี 
อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์อาํเภอบางบ่อ และอาํเภอบางเสาธง โดยทาํการสุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทา
โร่ยามาเน่ จากขนาดของประชากรมากกวา่หนึ"งแสนคน โดยใชแ้บบสอบถามทั�งหมด 455 ชุด และ
การคดัเลือกตวัอยา่งใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ(Accidental Sampling)  

ในการศึกษาครั� งนี�แบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาในครั� งนี�โดย
มีกรอบการวเิคราะห์ขอ้มูลที"จดัเก็บไดอ้อกเป็น F  ส่วน ดงันี�  

G.  ขอ้มูลพื�นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
K.  ขอ้มูลเกี"ยวกบัภาระหนี� สินของครัวเรือนในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 
3. การวเิคราะห์ปัจจยัของการตดัสินใจก่อหนี� สินของบุคคลที"ทาํงานอยูใ่นจงัหวดั

สมุทรปราการ โดยใชแ้บบจาํลองโลจิต (Logit Model) 
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�.�  ข้อมูลพื�นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที� �.�  ความถี"และร้อยละของขอ้มูลพื�นฐาน 
 

ข้อมูลพื�นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี� ร้อยละ 

G.  เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

รวม 

 
265 
135 
400 

 
 66.25 
 33.75 
100.00 

K.  อาย ุ
          20-30 ปี 
          FG-45 ปี 
          4G-V5 ปี 
          VG ปีขึ�นไป 

รวม 

 
17 

122 
157 
104 
400 

 
  4.25 
 30.50 
 39.25 
 26.00 
100.00 

F.  สถานภาพ 
          โสด 
          สมรส 
          แยกกนัอยู ่
          หยา่ร้าง 
          อื"นๆ  

รวม 

 
42 

207 
53 
91 
7 

400 

 
  10.50 
  51.75 
  13.25 
  22.75 
   1.75 
100.00 

4.  จาํนวนสมาชิกในครอบครัวที"ตอ้งเลี�ยงดู 
          ไม่มี 
          1-2 คน 
          F-4 คน 
          มากกวา่ 4 คนขึ�นไป 

รวม 

 
29 

211 
110 
50 

400 

 
  7.25 
 52.75 
 27.50 
 12.50 
100.00 
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ตารางที� �.� (ต่อ)  
 

ข้อมูลพื�นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี� ร้อยละ 

V.  ระดบัการศึกษา 
          ต ํ"ากวา่ปริญญาตรี 
          ปริญญาตรี/สูงกวา่ปริญญาตรี 

รวม 

 
285 
115 
400 

 
 71.25 
 28.75 
100.00 

).  อาชีพ 
          พนกังานบริษทัเอกชน 
          ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ 
          รับจา้ง / แรงงาน  
          ประกอบธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย 
          ไม่มีอาชีพ 
          อื"นๆ 

รวม 

 
290 
18 
51 
15 
22 
4 

400 

 
  72.50 
   4.50 
  12.75 
   3.75 
   5.50 
   1.00 
100.00 

[.  รายไดเ้ฉลี"ยต่อเดือน 
          ไม่มีรายได ้
          10,000-20,000 บาท 
          20,001-30,000 บาท 
          30,001-40,000 บาท 
          40,001-50,000 บาท 
          50,000 บาทขึ�นไป 

รวม 

 
11 

179 
154 
27 
15 
14 

400 

 
   2.75 
 44.75 
 38.50 
   6.75 
   3.75 
   3.50 
100.00 

8.  เงินออม 
          มี 
          ไม่มี 

รวม 

 

99 
301 
400 

 

24.75 
75.25 

100.00 
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ตารางที� �.� (ต่อ)  
 

ข้อมูลพื�นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี� ร้อยละ 

^.  รายจ่ายเฉลี"ยต่อเดือน 
          ต ํ"ากวา่ K,V55  บาท 
          K,V5G – V,555 บาท 
          V,55G – [,V55 บาท 
          [,V5G – G5,555 บาท 
          G5,555  บาทขึ�นไป 

รวม 

 
24 

268 
52 
28 
28 

400 

 
6.00 

67.00 
13.00 
7.00 
7.00 

100.00 
G5.  ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ของครัวเรือน 
          เพื"อการอุปโภคและบริโภค 
          ค่าเช่าพกัที"อยูอ่าศยั/ผอ่นชาํระค่าบา้น 
          ค่าเล่าเรียนบุตร/ตนเอง 
          ค่าเดินทางไปเรียน/ทาํงาน/ทาํธุระ 
          เพื"อการลงทุนทาํธุรกิจ  
          เพื"องานกิจกรรมทางสังคม 
          อื"นๆ 

รวม 

 
397 
68 

237 
38 
86 

113 
41 

980 

 
40.51 
6.94 

24.18 
3.88 
8.78 

11.53 
4.18 

100.00 
 

ที�มา: จากการสาํรวจและคาํนวณ 
G. เพศ  พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.25 เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 ลกัษณะของสังคมไทยส่วนใหญ่เพศชายจะเป็นผูน้าํครอบครัว
และการตดัสินใจต่างๆอยูที่"เพศชาย ส่วนครอบครัวที"มีเพศหญิงเป็นผูน้าํครอบครัวการตดัสินใจ
เกี"ยวกบัการใชจ่้ายต่างๆอยูที่"เพศหญิง ส่วนเพศชายมีหนา้ที"ทาํงานหาเงินเพื"อเลี�ยงครอบครัว 

K. อาย ุพบวา่ส่วนใหญ่มีช่วงอายรุะหวา่ง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.25 เนื"องจากเป็น
ช่วงอายทีุ"กาํลงัสร้างตวั และมีภาระตอ้งรับผิดชอบมาก เช่น ค่าใชจ่้ายในครัวเรือน ค่าใชจ่้ายในการ
อุปโภคและบริโภค ค่าใชจ่้ายในการศึกษาบุตรหลาน เป็นตน้ รองลงมาคือ ช่วงอายรุะหวา่ง 30-40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 30.50  โดยอายสูุงสุดเท่ากบั 65 ปี  อายตุ ํ"าสุดเท่ากบั 20 ปี และมธัยฐานของอายุ
เท่ากบั 45 ปี 
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3. สถานภาพ พบวา่ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จาํนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 
และสถานภาพหยา่ร้าง จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 

4. จาํนวนสมาชิกในครอบครัวที"ตอ้งเลี�ยงดู พบวา่ส่วนใหญ่มีสมาชิกที"ตอ้งเลี�ยงดู 1 - 2 
คน จาํนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 รองลงมา 3- 4 คน จาํนวน 110 คิดเป็นร้อยละ 27.50 โดย
จาํนวนสมาชิกในครอบครัวที"ตอ้งเลี�ยงดูสูงสุดเท่ากบั 7 คน จาํนวนสมาชิกในครอบครัวที"ตอ้งเลี�ยง
ดูตํ"าสุดเท่ากบั 0 คน และมธัยฐานของจาํนวนสมาชิกในครอบครัวที"ตอ้งเลี�ยงดูเท่ากบั 2 คน 

5. ระดบัการศึกษา พบวา่ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัตํ"ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 285 คน 
คิดเป็นร้อยละ 71.25 ระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 

6. อาชีพ พบวา่ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.50 รองลงมาคือ รับจา้งหรือใชแ้รงงาน จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 

7. รายไดเ้ฉลี"ยต่อเดือน พบวา่ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี"ยต่อเดือนระหวา่ง 10,000 – 20,000 
บาท จาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 รองลงมาคือ มีรายไดเ้ฉลี"ยต่อเดือนระหวา่ง 20,001 ถึง
30,000 บาท จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 โดยรายไดเ้ฉลี"ยต่อเดือนสูงสุดเท่ากบั 127,800 
บาท รายไดเ้ฉลี"ยต่อเดือนตํ"าสุดเท่ากบั 5 บาทและมธัยฐานของรายไดเ้ฉลี"ยต่อเดือนเท่ากบั 19,750 
บาท 

8. เงินออม พบวา่ส่วนใหญ่ไม่มีเงินออม จาํนวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 75.25 และมี
เงินออม จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75 

9. รายจ่ายเฉลี"ยต่อเดือน พบวา่ส่วนใหญ่มีรายจ่ายเฉลี"ยต่อเดือน ระหวา่ง 2,501 – 5,000 
บาท จาํนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 รองลงมาคือ มีรายจ่ายเฉลี"ยต่อเดือน ระหวา่ง  5,001 ถึง 
7,500 บาท จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 โดยรายจ่ายเฉลี"ยต่อเดือนสูงสุดเท่ากบั 28,930 บาท 
รายจ่ายเฉลี"ยต่อเดือนตํ"าสุดเท่ากบั 1,000 บาท และมธัยฐานของรายจ่ายเฉลี"ยต่อเดือนเท่ากบั 3,965 
บาท 

10. ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ของบุคคล พบวา่ส่วนใหญ่ใชเ้พื"ออุปโภคและบริโภค จาํนวน 
397 คน คิดเป็นร้อยละ 99.25  รองลงมาคือเป็นค่าเล่าเรียนบุตรและตนเอง จาํนวน 237 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.25 
 
 
 
 
 

DPU



 46

�.%  ข้อมูลเกี�ยวกบัภาระหนี�สินของครัวเรือนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 

 

ตารางที� �.%  ความถี"และร้อยละของขอ้มูลเกี"ยวกบัภาระหนี� สิน 
 

ข้อมูลเกี�ยวกบัภาระหนี�สิน ความถี� ร้อยละ 

1.  จาํนวนภาระหนี� สินในระบบ 
          ต ํ"ากวา่ G5,555 บาท 
          G5,55G – V5,555 บาท 
          V5,55G – G55,555 บาท 
          G55,55G – GV5,555 บาท 
          GV5,55G บาทขึ�นไป 
          ไม่มีหนี� สิน 

รวม 

 
9 

80 
129 
31 
97 
54 

400 

 
2.25 

20.00 
32.25 
7.75 

24.25 
13.50 

100.00 
K.  แหล่งกูย้มืเงินในระบบ 
          ธนาคารพาณิชย ์
          ไฟแนนซ์ / ลิซซิ"ง 
          สหกรณ์ / กลุ่มออมทรัพย ์
          กองทุนหมู่บา้น  
          อื"นๆ 

รวม 

 
155 
102 
69 
14 
6 

346 

 
44.80 
29.50 
19.94 
4.04 
1.72 

100.0 
F.  จาํนวนภาระหนี� สินนอกระบบ 
          ต ํ"ากวา่ G5,555 บาท 
          G5,55G – V5,555 บาท 
          V5,55G – G55,555 บาท 
          G55,55G – GV5,555 บาท 
          GV5,55G บาทขึ�นไป 
          ไม่มีหนี� สิน 

รวม 

 
49 
83 

102 
137 

9 
20 

400 

 
12.25 
20.75 
25.50 
34.25 
2.25 
5.00 

100.00 
 
 

DPU



 47

ตารางที� �.% (ต่อ) 
 

ข้อมูลเกี�ยวกบัภาระหนี�สิน ความถี� ร้อยละ 

4.  แหล่งกูย้มืจากหนี� สินนอกระบบ 
          ญาติพี"นอ้ง 
          เพื"อน 
          นายทุน  
          อื"นๆ 

รวม 

 
67 
97 

201 
15 

380 

 
  17.63 
  25.53 
  52.89 
   3.95 
100.00 

V.  สาเหตุที"ทาํใหกู้ย้มืเงิน 
           เพื"อซื�อสินคา้อาํนวยความสะดวก 
           เพื"อซื�อรถยนต ์/ รถจกัรยานยนต ์
           เพื"อซื�อที"ดิน / อสังหาริมทรัพย ์
           เพื"อนาํเงินไปลงทุน / ขยายกิจการ 
          เพื"อการศึกษาบุตร / ตนเอง 
          เพื"อใชจ้่ายยามฉุกเฉิน (เจบ็ป่วย / อุบติัเหตุ) 
          เพื"อซื�อสินค่าฟุ่มเฟือยต่างๆ เช่น นํ�าหอม   
          เครื"องสาํอาง เครื"องประดบั ฯลฯ 
           เพื"อการท่องเที"ยว / พกัผอ่น 
           อื"นๆ 

รวม 

 
279 
109 
22 
56 

103 
31 
17 
43 
37 
7 

704 

 
39.63 
15.48 
3.13 
7.95 

14.63 
4.40 
2.41 
6.11 
5.26 
1.00 

100.00 
 

ที�มา: จากการสาํรวจและคาํนวณ 
1. จาํนวนภาระหนี� สินในระบบ พบวา่ส่วนใหญ่มีหนี� สินในระบบระหวา่ง 50,000 ถึง  

100,000 บาท จาํนวน  129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 รองลงมาคือ 150,000 บาท ขึ�นไป จาํนวน 97 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 โดยจาํนวนภาระหนี� สินในระบบสูงสุดเท่ากบั 181,500 จาํนวนภาระ
หนี� สินในระบบตํ"าสุดเท่ากบั 5 บาทและมธัยฐานของจาํนวนภาระหนี� สินในระบบเฉลี"ยเท่ากบั 
63,450 บาท 
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2. แหล่งกูย้มืเงินในระบบ พบวา่ส่วนใหญ่กูย้มืเงินจากแหล่งธนาคารพาณิชย ์จาํนวน 
155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 รองลงมาคือ ไฟแนนซ์หรือลิสซิ"ง จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.50 

3. จาํนวนภาระหนี� สินนอกระบบ พบวา่ส่วนใหญ่มีหนี� สินนอกระบบระหวา่ง 100,001 
– 150,000 บาท จาํนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 รองลงมาคือ 50,001 – 100,000 บาท จาํนวน 
102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 โดยจาํนวนภาระหนี� สินนอกระบบสูงสุดเท่ากบั 159,800 บาท จาํนวน
ภาระหนี� สินนอกระบบตํ"าสุด 5 บาทและมธัยฐานของภาระหนี� สินนอกระบบเท่ากบั 77,640 บาท 

4. แหล่งกูย้มืจากหนี� สินนอกระบบ พบวา่ส่วนใหญ่กูย้มืเงินจากแหล่งนายทุน จาํนวน 
259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.75 รองลงมาคือ เพื"อน จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 

5. สาเหตุที"ทาํใหกู้ย้มืเงิน พบวา่ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเพื"อซื�อสินคา้อาํนวยความ
สะดวก จาํนวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 69.75 รองลงมาคือ เพื"อซื�อรถยนตห์รือรถจกัรยานยนต ์
จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 
 
4.3  การวิเคราะห์ปัจจัยของการตัดสินใจก่อหนี�สินของบุคคลที�ทํางานอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ 

โดยใช้แบบจําลองโลจิต (Logit Model) 

การหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ โดยประมาณค่าสัมประสิทธิd ของสมการปัจจยั
กาํหนดการเป็นหนี� สินของบุคคล โดยใช ้Binary – choice model ซึ" งเป็นรูปแบบจาํลองที"ใช้
วเิคราะห์ตวัแปรตามที"มีลกัษณะเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ(Model of Qualitative Choice) เมื"อตอ้งเผชิญ
กบัการตดัสินใจเลือกในทางเลือก K ทาง คือ มีหนี� สินในระบบหรือไม่มีหนี� สินในระบบ โดย
สมมติฐานใหค้วามน่าจะเป็นของการตดัสินใจมีหนี� สินในระบบหรือไม่มีหนี� สินในระบบ มีรูปแบบ
เท่ากบัความถี"สะสมของการแจกแจงแบบโลจิสติกส์ ซึ" งเป็น Specified Model ของ Binary – choice 
model ซึ" งเรียกวา่แบบจาํลองโลจิต (Logit  Model) 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้Stepwise เพื"อหาตวัแปรที"เหมาะสมในการอธิบาย
สมการและเลือกโมเดลที"ดีที"สุดในการอธิบายปัจจยัที"มีอิทธิพลต่อการมีภาระหนี� สินของบุคคลใน
จงัหวดัสมุทรปราการ จากสมการโมเดลที"ไดต้ั�งขอ้สมมติฐานไว ้พบวา่ปัจจยัที"มีผลต่อการมีหนี� สิน
ของบุคคลในจงัหวดัสมุทรปราการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที"ระดบัความเชื"อมั"น ^V%(α = 0.05) 
ประกอบดว้ย ประกอบดว้ย  3 ตวัแปร ไดแ้ก่ สมาชิกที"เป็นภาระพึ"งพิง ลกัษณะของรายได ้ และเงิน
ออม ซึ" งผลจากการศึกษาสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการประมาณการค่าสัมประสิทธิd   
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สมการถดถอยโลจิสติก 
 

Y = β1X1 + β2X2 + β3X3A + β3X3B + β3X3C+ β4X4+ β5X5A + β5X5B+ β5X5C+ β6X6    
       + β7X7 + β8X8 – β9X9 + β10X10+ β11X11 + βn Xn 

โดยที" 
Y      คือ        เป็นตวัแปรหุ่น กาํหนดให ้  G = มีหนี� สิน 

5 = ไม่มีหนี� สิน 

X1             เป็นตวัแปรหุ่น กาํหนดให ้  G = เพศชาย 
              5 = เพศหญิง 
X2             เป็นตวัแปรเชิงปริมาณ คือ อาย ุ
X3A          เป็นตวัแปรหุ่น กาํหนดให ้  G = สมรส 
                5 = โสด 
X3B          เป็นตวัแปรหุ่น กาํหนดให ้ G = หยา่ร้าง 
               5 = โสด 
X3C          เป็นตวัแปรหุ่น กาํหนดให ้  G = แยกกนัอยู ่
                5 = โสด  
X4            เป็นตวัแปรหุ่น กาํหนดให ้  G = ปริญญาตรี/สูงกวา่ปริญญาตรี 
               5 = ตํ"ากวา่ปริญญาตรี 
X5A          เป็นตวัแปรหุ่น กาํหนดให ้  G = ประกอบธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย 
               5 = พนกังานบริษทัเอกชน 
X5B          เป็นตวัแปรหุ่น กาํหนดให ้  G = รับจา้ง / แรงงาน 
                5 = พนกังานบริษทัเอกชน 
X5C          เป็นตวัแปรหุ่น กาํหนดให ้  G = ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ 
                5 = พนกังานบริษทัเอกชน 

โดยใหพ้นกังานบริษทัเอกชนเป็นตวัแปรฐาน 
X6             เป็นตวัแปรหุ่น กาํหนดให ้  G = มีสมาชิกที"เป็นภาระพึ"งพิง 
               5 = ไม่มีสมาชิกที"เป็นภาระพึ"งพิง 
X7             เป็นตวัแปรหุ่น กาํหนดให ้  G = รับเป็นเงินเดือนประจาํ 
               5 = ไม่ไดรั้บเป็นเงินเดือนประจาํ 
X8             เป็นตวัแปรเชิงปริมาณ คือ รายไดเ้ฉลี"ยต่อเดือน 
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X9             เป็นตวัแปรหุ่น กาํหนดให ้  G = มีเงินออม 
                5 = ไม่มีเงินออม 
X10           เป็นตวัแปรเชิงปริมาณ คือ รายจ่ายเฉลี"ยต่อเดือน 
X11           เป็นตวัแปรหุ่น กาํหนดให ้  G = มีหนี� สินนอกระบบ 
               5 = ไม่มีหนี� สินนอกระบบ 
 

ตารางที� �.B  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสมการถดถอยโลจิต (Logit Model) 
 

Variable Coefficient Std. Error Z-Statistic Prob. EXP (β) 

C 1.51037 4.33654 0.56340 0.6572 4.5284 
เพศ 0.16944 0.21182 0.15466 0.5722 1.1846 
อาย ุ 0.13497 0.18592 0.06799 0.7466 1.1445 

สมรส 0.68975 0.75641 0.46576 0.6383 1.9932 
หยา่ร้าง 0.43039 0.81092 0.53074 0.5956 1.5379 

แยกกนัอยู ่ 0.65246 0.75463 0.64324 0.6354 1.9203 
ปริญญาตรี/สูงกวา่

ปริญญาตรี 
0.75644 0.84657 0.67649 0.6897 2.1307 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

-0.12497 0.45467 -1.24974 0.6762 0.8825 

รับจา้ง/แรงงาน -0.23478 0.42245 -0.32448 0.8459 0.7907 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 0.17497 0.622480 1.24790 0.9679 1.1912 

มีสมาชิกที"เป็นภาระพึ"งพิง 3.29573** 0.75936 2.03859 0.0294 26.9971 
รับเป็นเงินเดือนประจาํ 2.46793** 0.97646 2.02671 0.0468 11.7980 

รายได ้ -1.51513 0.3392 -1.13244 0.1404 0.2198 
เงินออม -1.94836*** 0.86634 -2.64498 0.0064 0.1425 
รายจ่าย 1.74109* 0.71849 1.84789 0.0994 5.7036 

มีหนี� สินนอกระบบ 0.97645 0.96745 0.37645 0.8563 2.6550 
Probability (LR stat)              0.00374                       Schwarz criterion = 1.54739 
Obs  with  Dep = 0                54                                McFadden R-squared= 0.31072 
Obs  with  Dep = 1                356                              Total=400 
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หมายเหตุ   *     มีระดบันยัสําคญั 0.10 
     **   มีระดบันยัสาํคญั 0.05 

                   *** มีระดบันยัสําคญั 0.01 
เพศ ให ้0 เป็นเพศหญิง ให ้1 เป็น เพศชาย 
สมรสเปรียบเทียบกบัโสด 
หยา่ร้างเปรียบเทียบกบัโสด 
แยกกนัอยูเ่ปรียบเทียบกบัโสด 
การศึกษา ให ้5 เป็นตํ"ากวา่ปริญญาตรี ให ้G เป็นปริญญาตรี/สูงกวา่ปริญญาตรี 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขายเปรียบเทียบกบัพนกังานบริษทัเอกชน 
รับจา้ง/แรงงานเปรียบเทียบกบัพนกังานบริษทัเอกชน 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจเปรียบเทียบกบัพนกังานบริษทัเอกชน 
สมาชิกในครอบครัว ให ้5 เป็นไม่มีสมาชิกที"เป็นภาระพึ"งพิง ให ้G เป็นมีสมาชิกที" 
เป็นภาระพึ"งพิง 
ลกัษณะของรายได ้ให ้5 เป็นไม่ไดรั้บเป็นเงินเดือนประจาํ ให ้G เป็นรับเป็นเงิน 
เดือนประจาํ 
เงินออม ให ้5 เป็นไม่มีเงินออม ให ้G มีเงินออม 
หนี� สิน ให ้5 เป็นไม่มีหนี� สินนอกระบบ ให ้G มีหนี� สินนอกระบบ 
จากผลการศึกษาดงัตารางที" 4.3  พิจารณาประสิทธิภาพของแบบจาํลองในการอธิบาย

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามโดยใชว้ธีิประมาณค่าความคลาดเคลื"อน
มาตรฐาน และค่า McFadden R-squared ซึ" งค่าที"เหมาะสมควรอยูร่ะหวา่ง 0.2 – 0.4 ซึ" งจาก
แบบจาํลองที"ประมาณการไดมี้ค่า McFadden R-squared = 0.31072 

ผลการวจิยัจากการใช ้Logit Model พบวา่ตวัแปร สมาชิกที"เป็นภาระพึ"งพิง (X6) มี
นยัสาํคญัทางสถิติและมีค่าสัมประสิทธิd  (Coefficient) เป็นบวกสามารถอธิบายไดว้า่ การมีหนี� สินมี
ความสัมพนัธ์กบัสมาชิกที"เป็นภาระพึ"งพิง ภาระพึ"งพิงหมายถึง พอ่ แม่ ญาติพี"นอ้ง หรือบุตรหลาน 
ที"บุคคลจะตอ้งใหค้วามดูแลเลี�ยงดู กล่าวไดว้า่ถา้บุคคลใดมีจาํนวนสมาชิกภาระพึ"งพิงมากก็มีโอกาส
ในการมีหนี� สินมากตามไปดว้ย เนื"องจากมีภาระค่าใชจ่้ายในการอุปโภคบริโภค หรือค่าใชจ่้ายอื"นๆ
ตามมา แต่ถา้จาํนวนสมาชิกภาระพึ"งพิงมีนอ้ย ภาระค่าใชจ่้ายต่างๆก็นอ้ยตามไปดว้ย ส่งผลให้
โอกาสในการมีหนี� สินนอ้ยหรืออาจจะไม่มีเลยก็เป็นได ้

ลกัษณะของรายไดที้"ไดรั้บ (X7) มีนยัสาํคญัทางสถิติและมีค่าสัมประสิทธิd  (Coefficient)  
เป็นบวก สามารถอธิบายไดว้า่ การมีหนี� สินมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะของรายไดที้"ไดรั้บ รายไดที้"
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ไดรั้บเป็นเงินเดือนที"ไดรั้บประจาํและไม่ไดรั้บประจาํ มีผลต่อการมีหนี� สิน กล่าวไดว้า่บุคคลที"
ไดรั้บเงินเดือนประจาํจะสามารถก่อหนี�ไดม้ากกวา่บุคคลที"ไม่ไดรั้บเงินเดือนประจาํเนื"องจากบุคคล
ที"มีรายไดป้ระจาํสามารถมีเครดิตในการกูย้มืเงินจากสถานบนัการเงินต่างๆไดง่้าย 

เงินออม (X9) มีนยัสาํคญัทางสถิติและมีค่าสัมประสิทธิd  (Coefficient)  เป็นลบ สามารถ
อธิบายไดว้า่การก่อหนี� มีความสัมพนัธ์กบัเงินออม ทั�งนี� เป็นเพราะจาํนวนเงินออมเป็นปัจจยัสาํคญั
ในการเลือกที"จะก่อหนี�หรือไม่ก่อหนี�  การมีเงินออมของแต่ละบุคคล การที"บุคคลมีเงินออม แสดงวา่
มีรายไดเ้พียงพอใชจ่้ายและเหลือใหเ้ก็บเป็นเงินออม จึงทาํใหโ้อกาสในการก่อหนี� สินนอ้ยกวา่ผูที้"
ไม่มีเงินออม เพราะวา่ผูที้"ไม่มีเงินออมเมื"อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจาํเป็นตอ้งใชจ่้ายหากไม่มีเงิน
ออม ก็มีความจาํเป็นตอ้งก่อหนี� สินขึ�นมา ทาํใหบุ้คคลที"ไม่มีเงินออมมีโอกาสมีหนี� สินมากกวา่
บุคคลที"มีเงินออม 

รายจ่ายเฉลี"ยต่อเดือน (X10) มีนยัสาํคญัทางสถิติและมีค่าสัมประสิทธิd  (Coefficient) 
เป็นบวก  สามารถอธิบายไดว้า่การก่อหนี� มีความสัมพนัธ์กบัรายจ่ายเฉลี"ย กล่าวคือบุคคลที"มีภาระ
รายจ่ายที"มากส่งผลกระทบใหมี้โอกาสในการก่อหนี�มากวา่บุคคลที"มีภาระค่าใชจ่้ายนอ้ย เพราะผูที้"มี
รายจ่ายเฉลี"ยมาก อาจจะมีรายรับไม่เพียงพอกบัรายจ่ายในบางช่วงเวลา จึงทาํใหมี้โอกาสก่อหนี� สิน
ขึ�นมา 

ตวัแปรตน้ 3 ตวั คือ สมาชิกที"เป็นภาระพึ"งพิง ลกัษณะของรายไดที้"ไดรั้บ และรายจ่าย
เฉลี"ยต่อเดือน มีค่า β เป็นบวก ดงันั�นค่า exp(β)>1 แสดงวา่ปัจจยัทั�ง 3 ตวัช่วยเพิ"มโอกาสการมี
หนี� สินของบุคคล 
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บทที� 5 

สรุปผลการศึกษา 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาการตัดสินใจก่อหนี� สินของบุคคลในจังหวดัสมุทรปราการ โดยมี
วตัถุประสงค์ในการศึกษาวิจยั &) เพื+อศึกษาคุณลกัษณะของผูที้+ตดัสินใจก่อหนี� สินซึ+ งทาํงานอยูใ่น
จงัหวดัสมุทรปราการ 2) เพื+อศึกษาถึงปัจจยัของการตดัสินใจก่อหนี� สินของบุคคลที+ทาํงานอยูใ่น
จงัหวดัสมุทรปราการ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื+องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาํนวน 677 
ตวัอย่าง และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถสรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์และ
สมมติฐานที+ตั�งไวด้งันี�  

กลุ่มตวัอย่างซึ+ งเป็นบุคคลที+ทาํงานอยู่ในอาํเภอของจงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน ; 
อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอ เมืองสมุทรปราการ อาํเภอพระประแดง อาํเภอบางพลี อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์
อาํเภอบางบ่อ อาํเภอบางเสาธง เป็นเพศชาย จาํนวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.25 เพศหญิง จาํนวน 
135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 6&-50 ปี คิดเป็นร้อยละ DE.25 รองลงมามีอาย ุ
3&-47 ปี คิดเป็นร้อยละ D0.50 มีสถานภาพสมรสแล้ว จาํนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 
รองลงมามีสถานภาพหยา่ร้าง จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวที+
ตอ้งเลี� ยงดู จาํนวน 1-2 คน จาํนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 รองลงมาจาํนวนสมาชิกใน
ครอบครัวที+ตอ้งเลี� ยงดู จาํนวน 3-4 คน จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 มีระดบัการศึกษา
ระดบัตํ+ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.25 รองลงมามีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี/สูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 
290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 รองลงมาอาชีพรับจา้ง/แรงงาน จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75  
ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี+ยต่อเดือนระหวา่ง 10,000 – 20,000 บาท จาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 
รองลงมามีรายไดเ้ฉลี+ยต่อเดือนระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 
ไม่มีเงินออม จาํนวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 75.25 และมีเงินออม จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.75 ส่วนใหญ่มีรายจ่ายเฉลี+ยต่อเดือนระหวา่ง 2,501 – 5,000 บาท จาํนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.00 รองลงมามีรายจ่ายเฉลี+ยต่อเดือนระหวา่ง 5,001 – 7,500 บาท จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
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13.00 และค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ของครัวเรือนส่วนใหญ่ใชเ้พื+อการอุปโภคและบริโภค จาํนวน 397 คน 
คิดเป็นร้อยละ 99.25 รองลงมาค่าเล่าเรียนบุตร/ตนเอง จาํนวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.25 

ขอ้มูลเกี+ยวกบัภาระหนี� สินของครัวเรือน จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีภาระหนี� สิน
ทั�งในระบบ และนอกระบบ จาํนวนภาระหนี� สินในระบบ พบวา่ส่วนใหญ่มีหนี� สินในระบบระหวา่ง 
M7,77& – &77,777 บาท จาํนวน &NE คน คิดเป็นร้อยละ DN.N5 รองลงมาคือ &M7,77& บาทขึ�นไป 
จาํนวน EO คน คิดเป็นร้อยละ N6.25 ถา้เป็นหนี� สินในระบบจะกูย้ืมจากธนาคารพาณิชย ์จาํนวน &MM 
คน คิดเป็นร้อยละ DP.O5 รองลงมาคือ ไฟแนนซ์หรือลิสซิ+ง จาํนวน &7N คน คิดเป็นร้อยละ NM.M0 
จาํนวนภาระหนี� สินนอกระบบ พบวา่ส่วนใหญ่มีหนี� สินนอกระบบระหวา่ง &77,77& – &M7,777 บาท 
จาํนวน &DO คน คิดเป็นร้อยละ D6.25 รองลงมาคือ M7,77& – &77,777 บาท จาํนวน &7N คน คิดเป็น
ร้อยละ NM.M0  แต่ถา้เป็นหนี� สินนอกระบบ พบวา่ส่วนใหญ่กูย้ืมเงินจากแหล่งนายทุน จาํนวน NME 
คน คิดเป็นร้อยละ ;6.75 รองลงมาคือ เพื+อน จาํนวน EO  คน คิดเป็นร้อยละ N6.25 และสาเหตุที+ทาํ
ใหกู้ย้มืเงินพบวา่ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเพื+อซื�อสินคา้อาํนวยความสะดวก จาํนวน NOE คน คิดเป็น
ร้อยละ ;E.75 รองลงมาคือ เพื+อซื�อรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ จาํนวน &7E คน คิดเป็นร้อยละ 
NO.N5 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื+อศึกษาและวิเคราะห์การตดัสินใจก่อหนี� สินของบุคคลใน
จงัหวดัสมุทรปราการ โดยใชแ้บบจาํลองโลจิต (Logit Model) พบวา่ จาํนวนสมาชิกในครอบครัวที+
ตอ้งเลี� ยงดู รายไดรั้บเป็นเงินเดือนประจาํ เงินออม และรายจ่ายเฉลี+ยต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจ
ก่อหนี� สินของบุคคลในจงัหวดัสมุทรปราการ 
 
5.2  อภิปรายผล    

จากวัตถุประสงค์การวิจัย  เ รื+ อง การตัดสินใจก่อหนี� สินของบุคคลในจังหวัด
สมุทรปราการ คือ เพื+อศึกษาคุณลกัษณะของผูที้+ตดัสินใจก่อหนี� สิน และเพื+อศึกษาถึงปัจจยัของการ
ตดัสินใจก่อหนี� สินของบุคคลที+ทาํงานอยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา่ 

&. จาํนวนสมาชิกในครอบครัวที+ตอ้งเลี� ยงดูมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจก่อหนี� สิน 
ซึ+ งถา้มีสมาชิกในครอบครัวที+จะตอ้งเลี� ยงดูมากก็จะมีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริโภคเพิ+มขึ�น
โอกาสที+จะมีหนี� สินก็เพิ+มมากขึ� นด้วย ซึ+ งจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างของประชาชนในจงัหวดั
สมุทรปราการพบว่าจาํนวนสมาชิกในครอบครัวที+ตอ้งเลี� ยงดูมีจาํนวน 1-2 คน ซึ+ งอาจจะไม่ใช่
จาํนวนที+มากแต่ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัราคาสินคา้และบริการมีแต่แนวโน้มที+สูงขึ�นจึงตอ้งมี
ค่าใชจ่้ายในครอบครัวที+ตอ้งเลี�ยงดูสูงขึ�นดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของไพรัช วชัระสวสัดิ\  (2550) ที+
ไดก้ล่าวา่การก่อหนี�ของครัวเรือนจะไม่จาํเป็นตอ้งเป็นปัญหาเสมอไป เนื+องจากเป็นการชี� ให้เห็นถึง
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ความจาํเป็น และภาวะในบางช่วงที+บุคคลจาํเป็นต้องรักษาระดับการใช้จ่ายของครัวเรือน เช่น 
ในช่วงเปิดเทอม ครัวเรือนจะมีค่าใชจ่้ายเพื+อการศึกษาสูงกวา่ปกติ จากค่าบาํรุงการศึกษา ค่าหนงัสือ 
ค่าเสื�อผา้ บุคคลอาจมีความจาํเป็นตอ้งกูย้ืมเงินมาเพื+อเป็นค่าใชจ่้ายดงักล่าว ซึ+ งกลุ่มตวัอยา่งที+ศึกษา
ในครั� งนี� เป็นช่วงอายทีุ+มีบุตรอยูใ่นวยัศึกษาเล่าเรียนดงันั�นอาจมีความจาํเป็นที+ตดัสินใจก่อหนี� สิน 

2. การรับรายได้เป็นเงินเดือนประจาํมีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจก่อหนี� สิน 
เนื+องจากว่าการที+บุคคลในจงัหวดัสมุทรปราการมีอาชีพสร้างรายไดใ้ห้กบัตวัเอง ทาํให้บุคคลที+มี
รายรับแต่ละเดือนที+ชัดเจน สามารถมีความแน่นอนของรายได้ และความมั+นคงมากกว่าการรับ
รายไดแ้บบรายวนั จึงมีโอกาสให้บุคคลในจงัหวดัสมุทรปราการซึ+ งมีสถานะทางการเงินที+มั+นคง
หรือการระบุรายไดช้ดัเจน สามารถที+จะสร้างหนี� สินโดยการกูย้มื หรือการนาํเงินในอนาคตมาใช ้ได้
มากกวา่ผูที้+ไม่ไดรั้บรายไดเ้ป็นรายวนั เนื+องจากทางธนาคาร สินเชื+อ หรือไฟแน็นซ์ต่างๆ ให้ความ
เชื+อถือหรือมีเครดิตในการใหกู้ย้มืไดดี้กวา่นั+นเอง 

D. เงินออมมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจก่อหนี�  บุคคลที+มีเงินออมมากโอกาสต่อการ
เป็นหนี�จะลดลง เนื+องจากการมีเงินออมไม่จาํเป็นตอ้งกูย้มืหรือมีหนี� สินให้กบัตนเอง ทั�งนี� เพราะเงิน
ออมเป็นเงินที+เหลือจากการใชจ่้ายของบุคคล การมีเงินออมมากส่งผลใหบุ้คคลไม่มีความจาํเป็นตอ้ง
มีหนี� สิน จากการศึกษาพบว่าบุคคลส่วนใหญ่ไม่มีจาํนวนเงินออม แสดงให้เห็นว่าประชาชนกลุ่ม
ตวัอยา่งในจงัหวดัสมุทรปราการนั�นมีการวางแผนการใชจ่้ายในระดบันอ้ย หรือไม่มีการจดัสรรเงิน
ส่วนออม ซึ+ งถา้บุคคลไม่มีการวางแผนจดัสรรออมเงินที+ดี ก็จะทาํให้บุคคลนั�นมีปัญหาเรื+องเงินไม่
พอจ่าย และส่งผลให้มีเงินใช้จ่ายเมื+อจาํเป็นน้อย อันเป็นผลที+ต้องมีหนี� สินหรือก่อหนี� สินขึ� น
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของคมสัน เจริญวงค ์(2553) ที+ไดก้ล่าววา่ทฤษฎีการบริโภคขา้มช่วงเวลาเป็น
ทฤษฎีที+ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการบริโภคและการออมในช่วงเวลาต่างๆ ซึ+ งพฒันาทฤษฎี
มาจากทฤษฎี Hump Saving โดย Irving Fisher และ Roy Harrod (1950) ซึ+ งแนวคิดเกี+ยวกบัการ
บริโภคขา้มเวลานี� เริ+มจากความจริงที+ว่า ผูบ้ริโภคทุกคนจะพยายามเลือกทาํการบริโภคเพื+อทาํให้
ตนเองไดรั้บอรรถประโยชน์สูงสุดภายใตเ้งื+อนไขที+วา่ผูบ้ริโภคจะเลือกบริโภคสินคา้ในปัจจุบนัหรือ
สินคา้ในอนาคต หากตอ้งการบริโภคสินคา้ในอนาคตมากขึ�นก็จาํเป็นตอ้งลดการบริโภคสินคา้ใน
ปัจจุบนัลง ทาํใหมี้การออมเพิ+มมากขึ�นหรือสามารถนาํเงินไปลงทุนอยา่งอื+นได ้หากตอ้งการบริโภค
สินคา้ในปัจจุบนัมากขึ�นก็จาํเป็นตอ้งลดการบริโภคในอนาคตลงหรือกูย้มืจากแหล่งเงินกูต่้างๆ 

4. รายจ่ายเฉลี+ย มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจก่อหนี�  ซึ+ งบุคคลที+มีค่าใชจ่้ายต่อเดือน
เพิ+มขึ�นเพื+อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลและครอบครัว เช่น เพื+อการอุปโภคและบริโภค
สะดวก ค่าเช่าพกัที+อยูอ่าศยั/ผอ่นชาํระค่าบา้น ค่าเล่าเรียนบุตร/ตนเอง เป็นตน้ โอกาสที+มีหนี� สินก็
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เพิ+มขึ�น ซึ+ งจากการศึกษาพบวา่รายจ่ายเฉลี+ยต่อเดือนของบุคคลในเขตจงัหวดัสมุทรปราการเท่ากบั 
3,965 บาท ซึ+ งค่าใชจ่้ายเฉลี+ยต่อเดือนโดยทั+วไปสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ คมสัน เจริญวงค ์(2553) 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

การวิจัย เรื+ อง การตดัสินใจก่อหนี� สินของบุคคลในจังหวดัสมุทรปราการ ผูว้ิจ ัยมี
ขอ้เสนอแนะในการวจิยัดงันี�  
       5.3.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

&) รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีการจดัทาํโครงการที+สามารถเพิ+มรายไดใ้ห้กบัประชาชน 
เพื+อประชาชน เพื+อประชาชนจะไดมี้รายไดเ้พิ+มขึ�น 

N) รัฐบาลควรจดัใหมี้แหล่งเงินสนบัสนุน หรือมีเงินกองทุนเพื+อช่วยเหลือประชาชนให้
มีภาระหนี� สินลดลง 

D) รัฐบาลควรจดัให้มีการรวบรวมขอ้มูลการก่อหนี� ของบุคคลในเขตการปกครองทั�ง
ระบบ เพื+อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาหนี� สินของบุคคลแบบยั+งยนื 

6) รัฐบาลควรให้ความสําคญักบัการหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาหนี� สินที+เหมาะสม
ที+สุดใหก้บัประชาชน เพื+อความสมานฉนัทแ์ละความสุขของประชาชนสืบไป 
       5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครั� งต่อไป 

&) ในอนาคตควรมีการศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจก่อหนี� อย่างต่อเนื+อง เพื+อเป็น
แนวทางในการพฒันามาตรฐานการครองชีพที+เหมาะสม 

N) ควรศึกษาการตดัสินใจก่อหนี� สินของบุคคลโดยเปรียบเทียบกับการตดัสินใจก่อ
หนี� สินของบุคคลในเขตจงัหวดัอื+นหรือพื�นที+ใกลเ้คียง 

D) เนื+องจากการศึกษาวจิยัในครั� งนี� เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ ดงันั�นขอ้มูลที+ไดจึ้งเป็นเพียง
ขอ้มูลเบื�องตน้ที+ใชใ้นการวเิคราะห์ปัจจยัต่างๆ หากมีการศึกษาการก่อหนี� สินภาคประชาชนเพิ+มเติม
ดว้ยวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ ก็จะช่วยทาํใหเ้ขา้ใจการตดัสินใจการการก่อหนี�ไดลึ้กซึ� งยิ+งขึ�น 
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แบบสอบถาม 

“การศึกษาการตัดสินใจก่อหนี�สินของบุคคลในจังหวดัสมุทรปราการ” 
 

********************************************************* 
คาํชี�แจง 

 

แบบสอบถามชุดนี�  เป็นแบบสอบถามประกอบการทาํวจิยัระดบัปริญญาโท เรื%อง 

“การศึกษาการตัดสินใจก่อหนี�สินของบุคคลในจังหวดัสมุทรปราการ” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื%อศึกษา
ถึงปัจจยัของการตดัสินใจก่อหนี� สินของบุคคลที%ทาํงานอยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการ จึงใคร่ขอความ
ร่วมมือจากท่านผูใ้หข้อ้มูลและความคิดเห็นตามความเป็นจริง โดยขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ จะถูก
นาํไปใชใ้นเชิงวชิาการเท่านั�น 

 
แบบสอบถามมี 6 ส่วนดงันี�  
ส่วนที% 7 ขอ้มูลพื�นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที% 2 เกี%ยวกบัภาระหนี� สินของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
 

DPU



62 
 

คําชี�แจง : ใหแ้สดงเครื%องหมาย  ใน         หนา้คาํตอบที%ท่านตอ้งการ หรือเขียนคาํตอบในช่องวา่ง 

ส่วนที( ) ข้อมูลพื�นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
7. เพศ 
  ชาย     หญิง 
 
6. อาย…ุ…………..ปี 
 
=. สถานภาพ 
  โสด (ใหข้า้มไปตอบขอ้ ? ) 
  สมรส     หยา่ร้าง  
  แยกกนัอยู ่    อื%นๆ โปรดระบุ.................................... 
 
A. ท่านมีสมาชิกในครอบครัวที%ตอ้งเลี�ยงดูหรือไม่ 
  ไม่มี     มี (โปรดระบุ)…………………..……. 
 
?. ระดบัการศึกษา 
  ตํ%ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี/สูงกวา่ปริญญาตรี 
 
6. อาชีพ 
  พนกังานบริษทัเอกชน   ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ 
  รับจา้ง / แรงงาน    ประกอบธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย 
  ไม่มีอาชีพ    อื%นๆ (โปรดระบุ)…………………… 
 
7. รายไดเ้ฉลี%ยของท่าน.......................................... บาท/เดือน 
  รับเป็นรายวนั    รับเป็นรายเดือน 
  ไม่มีรายได ้
 
F. ปัจจุบนัท่านมีเงินออมหรือไม่ 
  มี 

ไม่มี 
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9. รายจ่ายเฉลี%ยของท่าน.......................................... บาท/เดือน 
7I. ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ของท่านใชจ่้ายเพื%อ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  เพื%อการอุปโภคและบริโภค  ค่าเช่าพกัที%อยูอ่าศยั/ผอ่นชาํระค่าบา้น 

ค่าเล่าเรียนบุตร/ตนเอง   ค่าเดินทางไปเรียน/ทาํงาน/ทาํธุระ 
  เพื%อการลงทุนทาํธุรกิจ   เพื%องานกิจกรรมทางสังคม 
  อื%นๆ (โปรดระบุ)…………………............................................ 
 

ส่วนที( 2 เกี(ยวกบัภาระหนี�สินของผู้ตอบแบบสอบถาม 
7. ปัจจุบนัท่านมีภาระหนี� สินเฉพาะหนี� สินในระบบหรือไม่ 
  มี  ท่านมีหนี� สินจาํนวน............................บาท 

ไม่มี (ขา้มไปตอบขอ้ =) 
 
2. ท่านกูย้มืเงินมาจากแหล่งใด (สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  ธนาคารพาณิชย ์    ไฟแนนซ์ / ลิซซิ%ง 
  สหกรณ์ / กลุ่มออมทรัพย ์  กองทุนหมู่บา้น  
  อื%นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………….. 
 
=. ปัจจุบนัท่านมีภาระหนี� สินเฉพาะหนี� สินนอกระบบหรือไม่ 
  มี  ท่านมีหนี� สินจาํนวน............................บาท 

ไม่มี 
 
4. ถา้ท่านมีหนี� สินนอกระบบ ท่านกูย้มืเงินมาจากแหล่งใด (สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  ญาติพี%นอ้ง    เพื%อน 
  นายทุน     อื%นๆ (โปรดระบุ)…………………… 
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5. สาเหตุที%ทาํใหท้่านกูย้มื (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  เพื%อซื�อสินคา้อาํนวยความสะดวก 

เพื%อซื�อรถยนต ์/ รถจกัรยานยนต ์
  เพื%อซื�อที%ดิน / อสังหาริมทรัพย ์
  เพื%อนาํเงินไปลงทุน / ขยายกิจการ 
  เพื%อการศึกษาบุตร / ตนเอง 
  เพื%อใชจ่้ายยามฉุกเฉิน (เจบ็ป่วย / อุบติัเหตุ) 

เพื%อซื�อสินค่าฟุ่มเฟือยต่างๆ เช่น นํ�าหอม เครื%องสาํอาง เครื%องประดบั ฯลฯ 
  เพื%อการท่องเที%ยว / พกัผอ่น 
  อื%นๆ (โปรดระบุ)…………………………………… 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ชื�อ-นามสกุล    อรรถพนัธ์ สุภคัพิสุทธิกุล 

ประวติัการศึกษา    ปีการศึกษา 2548 จบการศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์  

จาก มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

    

ตาํแหน่งและสถานที�ทาํงานปัจจุบนั วศิวกรอาวโุส แผนกควบคุมกระบวนการผลิต 

     บริษทั Phelps Dodge International (Thailand) Crop. 
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