
 

ปัจจยัที่ท ำให้ตดัสินใจกู้เงนินอกระบบ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1)เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการกูเ้งินนอกระบบของประชาชนท่ี
อาศยัในเขตเทศบาลนครรังสิต จงัหวดัปทุมธานี 2)เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและ
ปัจจยัดา้นการเงินท่ีมีผลต่อการกูเ้งินนอกระบบของประชากรในเขตเทศบาลนครรังสิต จงัหวดัปทุมธานี 
วธีิการวจิยัเป็นการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล กลุ่มตวัอย่างเป็นประชาชนท่ีกู้เงินนอกระบบ ท่ีอาศยัในเขตเทศบาลนครรังสิต จงัหวดัปทุมธานี
จ านวน 400 ชุด โดยไดผู้ต้อบแบบถามเป็นเพศชาย 181 ชุด และเพศหญิง 219ชุด ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ SPSS ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลของผูกู้ ้เงินนอกระบบ ด้านเพศท่ีมีความ
แตกต่างกนั เช่น เพศชายและเพศหญิงมีการตดัสินใจกูเ้งินนอกระบบท่ีไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ปัจจยัส่วน
บุคคล ดา้นอาย ุระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้สถานะทางการเงิน ท่ีมีการตดัสินใจกูเ้งินนอกระบบท่ีแตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นการเงินของผูกู้เ้งินนอกระบบ ดา้นสาเหตุท่ีตอ้ง
กู้ยืมเงิน อตัราดอกเบ้ีย ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการกู้เงินนอกระบบ มีการตดัสินใจกู้เงินนอกระบบท่ีไม่
แตกต่างกนั ยกเวน้ด้านแหล่งขอกู้เงินนอกระบบ วตัถุประสงค์ของการกู้เงิน จ านวนเงินท่ีกู้ยืมมา อตัรา
ดอกเบ้ียรายงวดท่ีมีการตดัสินใจกูเ้งินนอกระบบท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผล
การศึกษายงัพบว่าปัจจยัท่ีท าให้ตดัสินใจกูเ้งินนอกระบบของประชาชนท่ีอาศยัในเขตเทศบาลนครรังสิต 
จงัหวดัปทุมธานีอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่าปัจจยัท่ีท าให้ตดัสินใจกู้เงิน
นอกระบบ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดบัมากคือ ปัจจยัท่ีท าใหต้ดัสินใจกูเ้งินนอกระบบ เพราะการกูย้ืมจาก
ธนาคารใชเ้วลาท าเร่ืองขอกูน้าน ไม่ทนัต่อความตอ้งการใชเ้งิน รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นกูเ้งินนอกระบบได้
เงินเร็ว อนุมติัง่าย การกูเ้งินนอกระบบเป็นแหล่งกูเ้งินฉุกเฉินไดดี้ท่ีสุด ขั้นตอนส่งคืนเงินกูง่้าย สะดวก ผูกู้ ้
ตอ้งการเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่จ  าเป็นตอ้งกูจ้ากธนาคาร ผูกู้รู้้จกัเจา้หน้ี สถานท่ีกูเ้งินนอกระบบใกล้ 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หลกั 
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เดินทางสะดวก และผูกู้คุ้ณสมบติัไม่ผา่นพิจารณาจากธนาคารตามล าดบั หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ผลของการวิจยั
ขา้งตน้น่าจะเป็นแนวทางท่ีน าไปสู่การพฒันาการเงินในระบบให้เขา้ถึงประชาชนไดม้ากยิง่ข้ึน 

 
1. บทน ำ 

 เน่ืองจากภาวะหน้ีสินภาคครัวเรือนของประเทศไทยท่ีขยายตวัเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้
ตอ้งมีการก่อหน้ีสินจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ รวมไปถึงการกูเ้งินจากแหล่งเงินกูน้อกระบบ ซ่ึงส่งผลท าใหเ้กิด
ธุรกิจบริการให้กูย้ืมเงินนอกระบบเพิ่มสูงข้ึน แมจ้ะเป็นธุรกิจท่ีผิดต่อกฎหมายก็ตาม โดยธุรกิจให้บริการ
เงินกู้นอกระบบน้ีจะมีการคิดอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว ้การกู้เงินนอกระบบใช้
ระยะเวลาในการขอกูย้ืมง่ายกว่าการกูย้ืมเงินในระบบ ซ่ึงทนัต่อความตอ้งการของผูกู้ย้ืม นอกจากน้ี ยงัใช้
เอกสารน้อย ไม่ตอ้งตรวจสอบหลกัฐานทางการเงิน รวมถึงไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยบุ์คคลค ้าประกนั ซ่ึงจาก
เหตุผลดงักล่าว สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสะดวกสบายในการกูย้ืมเงิน และการขาดแหล่งเงินกูใ้นภาวะฉุกเฉิน 
รวมถึงขาดการออมเงินส าหรับใชจ่้ายในภาวะฉุกเฉิน นอกจากน้ีปัญหาหน้ีนอกระบบยงัก่อใหเ้กิดปัญหาต่าง 
ๆ ตามมามากมาย ตวัอย่างเช่น ปัญหาการเรียกร้องความไม่เป็นธรรม เน่ืองจากเจา้หน้ีคิดอตัราดอกเบ้ียสูง
เกินไป ปัญหาลูกหน้ีถูกเจา้หน้ีคุกคาม ข่มขู่ และท าร้ายร่างกาย หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิต ตามท่ีเคยมีการเสนอ
ข่าวให้เห็นกนัอยูเ่ป็นประจ า ปัญหาต่าง ๆเหล่าน้ีไดมี้การน าเสนอผา่นทางส่ือต่าง ๆมากมาย เช่น โทรทศัน์ 
วิทยุ หรือทางอินเตอร์เน็ต แต่ก็ยงัมีประชาชนเลือกท่ีจะใชบ้ริการกูย้ืมเงินจากแหล่งเงินกูน้อกระบบอยู ่จาก
สภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีเกิดปัญหาภาระค่าครองชีพของประชาชน ราคาสินคา้อุปโภค บริโภคเพิ่ม
สูงข้ึน ก่อให้เกิดปัญหารายไดไ้ม่เพียงพอต่อรายจ่าย ท าให้มีประชาชนบางส่วนจ าเป็นตอ้งแกปั้ญหาเฉพาะ
หน้าด้วยการ “กู้เงินหรือก่อหน้ี” เพื่อน าไปใช้จ่ายในการด ารงชีพ ตลอดจนค่าศึกษาเล่าเรียนบุตรหรือ 
ค่าใชจ่้ายยามเจบ็ป่วย ปัญหาเหล่าน้ีมกัจะเกิดข้ึนกบัครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน  

ปัญหาหน้ีนอกระบบเป็นปัญหาท่ีกระจายไปทัว่ทุกพื้นท่ีในประเทศไทย ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มคนท่ี
มีรายไดน้้อยท่ีอาศยัเงินกูน้อกระบบ แต่ปัจจุบนักลุ่มคนท่ีมีรายไดสู้งก็หันมาอาศยัเงินกูน้อกระบบกนัมาก
ข้ึน เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีสะดวกและสามารถหาแหล่งเงินได้โดยง่าย ซ่ึงต่างจากการกู้เงินจากสถาบนั
การเงินท่ีมีหลกัเกณฑก์ารกูท่ี้ยุง่ยาก รวมทั้งการอนุมติัเงินกูก้็ยากข้ึน เน่ืองจากเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีไม่
ค่อยจะสู้ดีท าใหส้ถาบนัการเงินต่าง ๆ ระมดัระวงัในการปล่อยกู ้เป็นเหตุใหป้ระชาชนหนัไปพึ่งพาแหล่งเงิน
ท่ีอยู่นอกระบบมากข้ึน ซ่ึงส่งผลให้เกิดปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างกวา้งขวางและกระทบต่อภาพรวมของ
เศรษฐกิจภายในประเทศ(กฤตกร จินดาวฒัน์,2559) ดงันั้นจากปัญหาหน้ีนอกระบบดงักล่าวท าให้ผูว้ิจยั
ตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีท าให้ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลนครรังสิต จงัหวดัปทุมธานี ตดัสินใจเลือกกู้
เงินนอกระบบ 
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2. วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการกูเ้งินนอกระบบของประชาชนท่ีอาศยัในเขตเทศบาลนครรังสิต 

จงัหวดัปทุมธานี 
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นการเงินท่ีมีผลต่อการกูเ้งิน

นอกระบบของประชากรในเขตเทศบาลนครรังสิต จงัหวดัปทุมธานี 
 
3. สมมติฐำนงำนวจัิย 

สมมุติฐานท่ี 1 ผูกู้ ้เงินนอกระบบท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดบั
รายไดต่้อเดือน สถานะทางการเงินแตกต่างกนั มีการตดัสินใจกูเ้งินนอกระบบของผูกู้เ้งินนอกระบบในเขต
เทศบาลนครรังสิต จงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 2 ผูกู้ ้เงินนอกระบบท่ีมีปัจจยัด้านการเงินได้แก่ แหล่งท่ีมาของเงินกู้นอกระบบ 
วตัถุประสงคข์องการกูเ้งิน สาเหตุท่ีตอ้งกูย้ืมเงิน จ านวนเงินท่ีกูย้ืมมา อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้อตัราดอกเบ้ียราย
งวด และความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเงินกูน้อกระบบแตกต่างกนั มีการตดัสินใจกูเ้งินนอกระบบของผูกู้เ้งินนอก
ระบบในเขตเทศบาลนครรังสิต จงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนั 
 
4. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงการตดัสินใจกูเ้งินนอกระบบของประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลนครรังสิต 
จงัหวดัปทุมธานี   

2. สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการวจิยัไปใช ้เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเงินกูน้อกระบบของ
ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลนครรังสิต จงัหวดัปทุมธานี 

3. สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี น าไปปรับเปล่ียนรูปแบบการปล่อยสินเช่ือในระบบ
ของสถาบนัการเงินต่างๆ ได ้

 
5. ขอบเขตกำรวจัิย 

ขอบเขตด้ำนประชำกร ไดแ้ก่ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือผูท่ี้อาศยัในเขตเทศบาลนคร
รังสิต จงัหวดัปทุมธานี มีประชากรทั้งส้ิน จ านวน 76,973 คน แยกเป็นประชากรชายจ านวน 36 ,263 คน 
ประชากรหญิงจ านวน 40,710 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 5 กนัยายน 2560,ท่ีมา: เทศบาลนครรังสิต) และเคยใช้
บริการกูเ้งินนอกระบบ ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน แต่ทราบวา่มีจ านวนมากซ่ึงมีขนาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
385 คน โดยจะท าการส ารองความผิดพลาด 15 ตวัอยา่ง ดงันั้นจะท าการแจกแบบสอบถามทั้งส้ิน 400 ฉบบั 
โดยใชสู้ตรของคอแครน (Cochran,1977) 

ขอบเขตด้ำนเวลำ เป็นการเก็บขอ้มูลการตดัสินใจกูเ้งินนอกระบบของประชาชนท่ีอาศยัในเขต
เทศบาลนครรังสิต จงัหวดัปทุมธานีในช่วงระหวา่งเดือน กนัยายน - ธนัวาคม 2560 
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ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ ศึกษากระบวนการตดัสินใจกูย้ืมเงินนอกระบบของผูกู้เ้งินนอกระบบในเขต
เทศบาลนครรังสิต จงัหวดัปทุมธานี ประกอบดว้ย 

1. หน้ีและสาเหตุของการเกิดหน้ี 
2. หลกัของการเงินส่วนบุคคลวา่ดว้ยเร่ืองหน้ี 
3. สถานการณ์ความยากจนในประเทศไทย ปี 2559  
4. แนวคิดและทฤษฎีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. หน้ีนอกระบบในประเทศไทย 
6. พ.ร.บ.หา้มเรียกดอกเบ้ียเกินอตัรา พ.ศ.2560 
 

6. ระเบียบวธีิวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัส่ง

ให้กบักลุ่มตวัอยา่ง และผูต้อบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลบัมาให้ผูว้ิจยัโดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 
ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้และสถานะทางการเงิน เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิด มีค าตอบ
ใหเ้ลือกและใหผู้ต้อบเลือกเพียงค าตอบเดียว รวมจ านวน 5 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัด้านการเงินได้แก่ แหล่งท่ีมาของเงินกู้นอกระบบ 
วตัถุประสงคข์องการกูเ้งิน สาเหตุท่ีตอ้งกูย้มืเงิน จ านวนเงินท่ีกูย้ืมมา อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้อตัราดอกเบ้ียราย
งวด และความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเงินกูน้อกระบบของประชาชนท่ีอาศยัในเขตเทศบาลนครรังสิต จงัหวดั
ปทุมธานี ท่ีมีลกัษณะปลายปิด มีค าตอบใหเ้ลือกและใหผู้ต้อบเลือกเพียงค าตอบเดียว รวมจ านวน 7 ขอ้  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจกูเ้งินนอกระบบของประชาชนท่ีอาศยัในเขต
เทศบาลนครรังสิต จงัหวดัปทุมธานี ขั้นตอนท่ีมีลกัษณะปลายปิด มีค าตอบให้เลือกและให้ผูต้อบเลือกเพียง
ค าตอบเดียว จ านวนรวม 9 ขอ้โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ Likert 
Scale มีทางเลือกตอบได ้5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

ระดบั 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
ระดบั 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
ระดบั 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
ระดบั 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
ระดบั 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
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7. ผลกำรศึกษำ 
การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 45.3 และเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 54.8 ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 30 - 45 ปีมากท่ีสุด จ านวน 255 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.8 รองลงมา
อยูใ่นช่วงอายุต  ่ากวา่30 ปีจ านวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.3 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 
222 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.5 รองลงมา คือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 162 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.5 ส่วนใหญ่
มีรายได้ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 163 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 
20,001 - 30,000 บาท จ านวน 122 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.5 ส่วน มีรายไดก้บัรายจ่ายพอๆกนัจ านวน 293 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 73.3 รองลงมามีรายได ้< รายจ่าย จ านวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.5 

ดา้นขอ้มูลปัจจยัดา้นการเงิน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่าแหล่งท่ีมาของ
เงินกูน้อกระบบ คือนายทุนเงินกูน้อกระบบมากท่ีสุด จ านวน 163 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมาคือญาติ 
จ  านวน 129 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.3 วตัถุประสงคข์องการกูเ้งิน เพื่อน าไปใชจ่้ายส่วนตวั จ  านวน 132 ราย คิด
เป็นร้อยละ 33.0 รองลงมา เพื่อน าไปลงทุน จ านวน 106 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.5 สาเหตุท่ีตอ้งกูย้มืเงิน พบวา่
เงินเก็บส ารองไม่เพียงพอกบัความตอ้งการใชเ้งินมากท่ีสุด จ านวน 210 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมาคือ
ไม่มีเงินเก็บส ารอง จ านวน 190 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.5 จ  านวนเงินท่ีกูย้มืมามากท่ีสุดคือ ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
จ านวน 140 ราย คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือ 50,000 บาทข้ึนไป จ านวน 111 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.8 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูน้อกระบบพบวา่ผูกู้เ้สียอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1-5 มากท่ีสุด จ านวน 220 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 55.0 รองลงมาคือ เสียอตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 15 ข้ึนไป จ านวน 129 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.3 ส่วนใหญ่เสีย
อตัราดอกเบ้ียต่อเดือนมากท่ีสุด จ านวน 339 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.8 รองลงมาเสียดอกเบ้ียต่อวนั จ  านวน 29 
ราย คิดเป็นร้อยละ 7.3 และดา้นความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเงินกูน้อกระบบพบมากท่ีสุด คือ มีความรู้ความเขา้ใจ
บา้งเล็กนอ้ย จ านวน 205 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.3 รองลงมาคือเขา้ใจเป็นอยา่งดี จ  านวน 176 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 44.0  

ด้านการตดัสินใจกู้เงินนอกระบบ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อการตดัสินใจกูเ้งินนอกระบบในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่
ธนาคารท าเร่ืองขอกูย้ืมนานเป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดบัมากท่ีสุด 4.61 รองลงมาเป็นดา้นกูเ้งินนอก
ระบบไดเ้งินเร็ว 4.45 ส่วนดา้นท่ีต ่าท่ีสุดคือ ดา้นคุณสมบติัไม่ผา่นการพิจารณาจากธนาคาร 3.74 

 
8. อภิปรำยผลกำรศึกษำ 

ผลการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีท าให้ตดัสินใจกูเ้งินนอกระบบของประชาชนท่ีอาศยัในเขตเทศบาล
นครรังสิต จงัหวดัปทุมธานี” มีประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจกูเ้งินนอกระบบของผูกู้เ้งินนอก
ระบบอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งมาก และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา่ ผูกู้เ้งินนอกระบบจะให้
ความส าคญักบัความสามารถในการกูเ้งินสะดวก รวดเร็ว เช่น ระยะเวลาอนุมติัเงินกู ้ความสะดวกสบายใน
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การกูเ้งินนอกระบบ ไดเ้งินใชท้นัความตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฉตัยาพร เสมอใจ (2550, หนา้ 
51) และอดุลยจ์าตุรงคกุล (2549) ไดก้ล่าววา่ การแสดงรายการคุณสมบติัของสินคา้ เป็นการประเมินโดยใช้
รายการคุณสมบติั ของสินค้า แล้วน ามาเปรียบเทียบตามความต้องการ ความรู้สึก และสถานภาพของ
ผูบ้ริโภค โดยการบริโภคของผูซ้ื้อแต่ ละคนจะแตกต่างกนั โดยบางคนอาจจะตระหนักถึงเร่ืองราคาเป็น
ส าคญั และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุชาญ ก่องตาวงษ ์(2553) ท่ีพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ลุ่มตวัอยา่งกูย้ืม
เงินจากภายนอกระบบคือ ดา้นท่ีคุณสมบติัไม่ผา่นพิจารณาจากธนาคาร จ านวนวงเงินกู ้ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใหกู้ย้มืเงิน และการไดรั้บเงินทนัที  

การตดัสินใจกูเ้งินนอกระบบ ดา้นท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจกูเ้งินนอกระบบในระดบั ปาน
กลางค่อนขา้งมาก และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าผูกู้ ้เงินนอกระบบ ให้ความส าคญัในเร่ืองการ
ตดัสินใจกูเ้งินจากแหล่งท่ีให้บริการ กูเ้งินท่ีเคยกูม้าก่อน เพราะไม่ตอ้งใชห้ลกัทรัพย ์หรือคนค ้าประกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วาสนา สินเปียง (2550) ท่ีพบวา่ แหล่งเงินกูท่ี้เลือกใชไ้ดม้าจากเพื่อน ญาติ นายทุน
เงินกูน้อกระบบ และ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์(2552, หนา้ 87), ธงชยั สันติวงษ ์(2549) 
และศุภร เสรีรัตน์ (2548) ได้กล่าวว่า กลุ่มอา้งอิง(Reference groups) เป็นกลุ่มใด ๆ ท่ีมีการเก่ียวขอ้งกัน 
ระหวา่งคนในกลุ่ม ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท เป็นตน้ 

ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการกูย้ืมเงินนอกระบบ มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจดา้นการ
ตระหนกัถึงปัญหา การแสวงหา ขอ้มูลก่อนตดัสินใจกู้เงิน การประเมินทางเลือก การตดัสินใจกูเ้งิน และ
ทศันคติหลงัจากการใช้บริการกูย้ืมเงินทุนนอกระบบสอดคลอ้งกบั วาสนา สินเปียง (2550) ท าการศึกษา
ค้นควา้เร่ืองพฤติกรรมการเลือกใช้เงินกู้นอกระบบของผูกู้ ้เงินนอกระบบในอ าเภอสันป่าตอง จงัหวดั
เชียงใหม่ พบวา่ผูมี้อิทธิพลในการใชเ้งินกูม้ากท่ีสุดคือ ผูใ้ชเ้งินกูเ้อง แหล่งเงินกูท่ี้เลือกใชไ้ด ้จากเพื่อน ญาติ 
นายทุนเงินกูน้อกระบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูกู้เ้งินนอกระบบในเขตเทศบาลนครรังสิต จงัหวดัปทุมธานี 

 
9. ข้อเสนอแนะจำกกำรวจัิย 

ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวจิยัไปใชจ้ากการศึกษาปัจจยัของการเป็นกูเ้งินจากเจา้หน้ีนอกระบบ 
พบวา่ประชาชนในเขตเทศบาล นครรังสิตให้ความคิดเห็นถึงปัจจยัของการเป็นกูเ้งินจากเจา้หน้ีนอกระบบ
มากท่ีสุดมาจากความตอ้งการใชเ้งินปัจจุบนัทนัด่วน และความง่าย สะดวก รวดเร็ว ทนัต่อความตอ้งการใช้
เงินของประชาชนในเขตเทศบาล นครรังสิต จงัหวดัปทุมธานี หากตอ้งกูเ้งินในระบบ เช่นธนาคาร หรือ
สถาบนัการเงินต่าง ๆ จะตอ้งใช้เวลาท าเร่ืองกูย้ืมนาน ใช้เอกสารมาก และไม่ทนัต่อความตอ้งการใช้เงิน 
ดงันั้นหากประชาชนมีการส ารองเงินไวใ้ชจ่้ายยามฉุกเฉิน และควบคุมการใชจ่้ายต่าง ๆในชีวิตประจ าวนั ก็
จะช่วยลดการกูย้มืเงินจากเจา้หน้ีนอกระบบได ้ 

นอกจากน้ีผูป้ระกอบการให้กูย้ืมเงินในระบบ เช่น ธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย ์กองทุนหมู่บา้น 
บริษทัให้สินเช่ือส่วนบุคคล เป็นตน้ ควรจะให้ความส าคญัในการท าการตลาดเพื่อให้สอดคลา้ยกบัปัจจยัใน
การตดัสินใจเลือกกูเ้งินนอกระบบ โดยการปรับปรุงวธีิการ รูปแบบ ขอกูย้มืเงิน และระยะเวลาการขออนุมติั
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เงินกู ้เช่น การกูย้ืมเพื่อช าระค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล การกูย้ืมเพื่อการลงทุนขนาดเล็ก หรือการกูย้ืมเงิน
เพื่อการฉุกเฉินต่าง ๆ ในอตัราดอกเบ้ียท่ีแตกต่างกนัไป เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการหารายไดใ้หก้บัสถาบนั
การเงินในระบบ และยงัสามารถช่วยแกปั้ญหาเงินกูน้อกระบบใหแ้ก่ประชาชนไดอี้กดว้ย 
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