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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผูท่ีตัดสินใจกอหนี้สิน

ซึ่งทํางานอยูในจังหวัดสมุทรปราการ 2) เพ่ือศึกษาถึงปจจัยของการตัดสินใจกอหนี้สินของบุคคล

ท่ีทํางานอยูในจังหวัดสมุทรปราการ 

วิธีการวิจัยนี้เปนการวิจัยทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลตอ

การมีภาระหนี้สิน เชน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  อาชีพ จํานวนสมาชิกท่ีเปนภาระ

พ่ึงพิง ลักษณะของรายไดท่ีไดรับ รายไดเฉล่ียตอเดือน เงินออม รายจายเฉล่ียตอเดือน หนี้สิน

นอกระบบ ในการวิเคราะหขอมูลของปจจัยท่ีมีผลกระทบตอภาระหนี้ จะใชการวิเคราะหขอมูล

ดวยวิธีการ Logit Model และทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง ซึ่งมุงศึกษา

เฉพาะหนี้สินในระบบของบุคคลท่ีทํางานอยูในจังหวัดสมุทรปราการ ในป พ.ศ. 2557 

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางซึ่งเปนบุคคลท่ีทํางานอยูในอําเภอของจังหวัด

สมุทรปราการ จํานวน 6 อําเภอ ไดแก อําเภอ เมืองสมุทรปราการ อําเภอพระประแดง อําเภอบาง

พลี อําเภอพระสมุทรเจดีย อําเภอบางบอ อําเภอบางเสาธง เปนเพศชาย จํานวน 265 คน คิดเปน

รอยละ 66.25 เพศหญิง จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 33.75  

ขอมูลเก่ียวกับภาระหนี้สินของบุคคล จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีภาระหนี้สิน

ท้ังในระบบ และนอกระบบ จํานวนภาระหนี้สินในระบบ พบวาสวนใหญมีหนี้สินในระบบระหวาง 

50,001 – 100,000 บาท จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.25 รองลงมาคือ 150,001 บาท

ข้ึนไป จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.25 ถาเปนหนี้สินในระบบจะกูยืมจากธนาคารพาณิชย 

จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.75 รองลงมาคือ ไฟแนนซหรือลิสซิ่ง จํานวน 102 คน คิด

เปนรอยละ 25.50 จํานวนภาระหนี้สินนอกระบบ พบวาสวนใหญมีหนี้สินนอกระบบระหวาง 

100,001 – 150,000 บาท จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34.25 รองลงมาคือ 50,001 – 

100,000 บาท จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.50  แตถาเปนหนี้สินนอกระบบ พบวาสวน

ใหญกูยืมเงินจากแหลงนายทุน  จํานวน  259 คน  คิดเปนรอยละ  64.75  รองลงมาคือ   เพ่ือน  

 

------------------------ 

* นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

** ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
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จํานวน 97  คน คิดเปนรอยละ 24.25 และสาเหตุท่ีทําใหกูยืมเงินพบวาสวนใหญมีสาเหตุมาจาก

เพ่ือซื้อสินคาอํานวยความสะดวก จํานวน 279 คน คิดเปนรอยละ 69.75 รองลงมาคือ เพ่ือซื้อ

รถยนตหรือรถจักรยานยนต จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 27.25 

จากการทดสอบสมมติฐานเพ่ือศึกษาและวิเคราะหการตัดสินใจกอหนี้สินของบุคคลใน

จังหวัดสมุทรปราการ โดยใชแบบจําลองโลจิต (Logit Model) พบวา จํานวนสมาชิกในครอบครัว

ท่ีตองเล้ียงดู รายไดรับเปนเงินเดือนประจํา เงินออม และรายจายเฉล่ียตอเดือน มีผลตอการ

ตัดสินใจกอหนี้สินของบุคคลในจังหวัดสมุทรปราการ 

 

1. ความเปนมาของการวิจัย  

ทุกวันนี้มนุษยทุกคนลวนตองมีการประกอบอาชีพเพ่ือหารายไดนํามาใชจายในการ

ดํารงชีวิตประจําวัน ทามกลางภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน ปญหาเร่ืองคาใชจายตางๆ เหลานั้นทําให

ครัวเรือนสวนใหญตองรับภาระคาใชจายเพ่ือเล้ียงดูตนเองหรือบางบุคคลอาจตองมีการเล้ียงดู

สมาชิกในครอบครัวท่ีไมสามารถหารายไดเอง กอปรกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันท่ีทํา

ใหมีการใชจายเพิ่มมากข้ึน ซึ่งปญหาดังกลาวทําใหบุคคลมีโอกาสในการสรางภาระหนี้ ซึ่งอาจจะ

เปนไปไดท้ังการสรางหนี้ในระบบหรือการสรางหนี้นอกระบบได ทําใหในอนาคตบุคคลเหลานั้นก็

จะมีภาระหนี้สินตามมา และไมสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข การปฏิบัติงานทําไดอยางไม

เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงคุณภาพชีวิตก็ต่ําลงกวาเดิม ซึ่งเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดปญหาการ

สรางหนี้สินตางๆ ตามมา นอกจากปญหาท่ีกลาวมาขางตนแลว ยังพบวาในปจจุบันยังมีระบบ

เก้ือหนุนท่ีเปนปจจัยในการสรางภาระหนี้สินเพ่ิมมากข้ึนซึ่งสาเหตุดังกลาวจัดเปนเร่ืองท่ีควรนํามา

ประกอบการพิจารณาเชนกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาววาควรมี

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอภาระหนี้ของบุคคล และในท่ีนี้ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญใน

พ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการสําหรับทําการวิจัย เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวเปนศูนยกลางหลักในการ

คมนาคมขนสงทางบก ทางเรือ และทางอากาศ และมีอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีคือ นิคมอุตสาหกรรม

บางปูและนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ทําใหเปนพ้ืนท่ีท่ีมีประชาชนอยูอาศัยและประกอบอาชีพกัน

เปนจํานวนมาก เม่ือแตละบุคคลมีอาชีพก็ทําใหเกิดรายได สงผลใหแตละบุคคลมีการใชจาย การ

อุปโภคและบริโภคเกิดข้ึน จึงใหบุคคลซึ่งมีรายไดประจํา มีการนําเงินในอนาคตมาใชซึ่งก็คือการ

กอภาระหนี้ข้ึนมานั่นเอง 

 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา  
        1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผูท่ีตัดสินใจกอหนี้สินซึ่งทํางานอยูในจังหวัดสมุทรปราการ         

        2. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยของการตัดสินใจกอหนี้สินของบุคคลท่ีทํางานอยูในจังหวัดสมุทร 

ปราการ 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 

        3.1 ประชากรและตัวอยาง 
              การศึกษาในคร้ังนี้มุงศึกษาเฉพาะหนี้สินในระบบของบุคคลท่ีทํางานอยูในจังหวัด

สมุทรปราการ ในป พ.ศ. 2557 โดยการสุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง 

        3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

              เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังนี้ ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสรางข้ึนโดยศึกษาจาก

เอกสาร แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จึงครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงคใน

การศึกษา 

        3.3 การวิเคราะหขอมูล 

              การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแยกวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหขอมูล

เบื้องตน ไดแก คาเฉล่ีย คาความถ่ี และคารอยละ และใชแบบจําลอง Logit model รวมท้ัง 

Marginal effect 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

ขอมูลเก่ียวกับภาระหนี้สินของบุคคล จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีภาระหนี้สิน

ท้ังในระบบ และนอกระบบ จํานวนภาระหนี้สินในระบบ พบวาสวนใหญมีหนี้สินในระบบระหวาง 

50,001 – 100,000 บาท จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.25 รองลงมาคือ 150,001 บาท

ข้ึนไป จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.25 ถาเปนหนี้สินในระบบจะกูยืมจากธนาคารพาณิชย 

จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.75 รองลงมาคือ ไฟแนนซหรือลิสซิ่ง จํานวน 102 คน คิด

เปนรอยละ 25.50 จํานวนภาระหนี้สินนอกระบบ พบวาสวนใหญมีหนี้สินนอกระบบระหวาง 

100,001 – 150,000 บาท จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34.25 รองลงมาคือ 50,001 – 

100,000 บาท จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.50  แตถาเปนหนี้สินนอกระบบ พบวาสวน

ใหญกูยืมเงินจากแหลงนายทุน จํานวน 259 คน คิดเปนรอยละ 64.75 รองลงมาคือ เพ่ือน 

จํานวน 97  คน คิดเปนรอยละ 24.25 และสาเหตุท่ีทําใหกูยืมเงินพบวาสวนใหญมีสาเหตุมาจาก

เพ่ือซื้อสินคาอํานวยความสะดวก จํานวน 279 คน คิดเปนรอยละ 69.75 รองลงมาคือ เพ่ือซื้อ

รถยนตหรือรถจักรยานยนต จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 27.25 

        จากการทดสอบสมมติฐานเพ่ือศึกษาและวิเคราะหการตัดสินใจกอหนี้สินของบุคคลใน

จังหวัดสมุทรปราการ โดยใชแบบจําลองโลจิต (Logit Model) พบวา จํานวนสมาชิกในครอบครัว

ท่ีตองเล้ียงดู รายไดรับเปนเงินเดือนประจํา เงินออม และรายจายเฉล่ียตอเดือน มีผลตอการ

ตัดสินใจกอหนี้สินของบุคคลในจังหวัดสมุทรปราการ 
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5. ขอเสนอแนะ 
        5.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ในอนาคตควรมีการศึกษาปจจัยในการตัดสินใจกอหนี้อยางตอเนื่อง เพ่ือเปน

แนวทางในการพัฒนามาตรฐานการครองชีพท่ีเหมาะสม 

2. ควรศึกษาการตัดสินใจกอหนี้สินของบุคคลโดยเปรียบเทียบกับการตัดสินใจกอ

หนี้สินของบุคคลในเขตจังหวัดอ่ืนหรือพ้ืนท่ีใกลเคียง 

3. เนื่องจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นขอมูลท่ีไดจึงเปน

เพียงขอมูลเบื้องตนท่ีใชในการวิเคราะหปจจัยตางๆ หากมีการศึกษาการกอหนี้สินภาคประชาชน

เพ่ิมเติมดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ก็จะชวยทําใหเขาใจการตัดสินใจการการกอหนี้ไดลึกซึ้งย่ิงข้ึน 
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