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บทคดัย่อ 
 การศกึษาวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาการก่อหนี้ของกลุ่มคนเริม่ต้นท างาน 2) เพื่อศกึษาการก่อ
หนี้ของกลุ่มคนเริ่มต้นท างานจ าแนกตามปัจจยัประชากร 3) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ของการรบัรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทศันคตใินการเป็นหนี้ต่อการก่อหนี้ของกลุ่มคนเริม่ต้นท างาน 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืกลุ่มคนเริม่ต้นท างาน จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์เชงิพรรณนาไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานเพื่อเปรยีบเทยีบใชส้ถติกิารทดสอบแบบ t-test ทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติิ
ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีของ 
LSD และใชส้ถติถิดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปัจจยัประชากรของกลุ่มคนเริม่ต้นท างานที่มเีพศ อายุ สถานภาพสมรส 
และอาชพีทีแ่ตกต่างกนั ท าใหก้ารก่อหนี้แตกต่างกนั และปัจจยัประชากรของกลุ่มคนเริม่ต้นท างานทีม่รีายได้เฉลี่ย
ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั ท าใหก้ารก่อหนี้ไม่แตกต่างกนั ส่วนการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารและทศันคตใินการเป็นหนี้ มผีลต่อ
การก่อหนี้ของกลุ่มคนเริม่ต้นท างาน 

ค าส าคญั: การก่อหนี้; คนเริม่ต้นท างาน  
 
ABSTRACT 

The purpose of this research was (1 )  to study indebtedness of First Jobber (2 )  to study 
indebtedness of First Jobber, classified by the demographic factors (3 )  to study perceived information 
and attitude about debt affecting indebtedness of First Jobber.  



The sample group used in this research was First Jobber, 400 people, using questionnaires as a 
tool for data collection. The statistics used in the descriptive analysis are frequency, percentage, mean 
and standard deviation. Hypothesis testing for comparison used the t-test statistics to test the hypothesis 
with one-way ANOVA. If differences are found, they will be compared in pairs by LSD. And using multiple 
regression statistics 

The hypothesis test found that the demographic factors of First Jobber with different sex, age, 
marital status, and occupation. Causing indebtedness differently. And the demographic factors of First 
Jobber with different average monthly income causing indebtedness is not different. As for the perceived 
information and attitude about debt, it affects the indebtedness of First Jobber. 

Keywords: Indebtedness; First Jobber 
 
บทนำ 
 สถานการณ์หนี้ในประเทศไทยเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากจำนวน
หนี้สินในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (Bangkok of Thailand: 
BOT) ปี  2562 บอกว่า คนไทยส่วนใหญ่เป็นหนี้กันมากขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยหนี้ทุกประเภทต่อหัวเพิ่มขึ้นสูงถึง 1.75 แสน
บาท ภายในระยะ 10 ปี รวมถึงสัดส่วนจำนวนคนไทยที่เป็นหน้ีก็เพิ่มขึ้น 10% จากเดิม จนทำให้ตอนน้ีประเทศไทยกลาย
มาเป็นประเทศที่มีหน้ีสูงเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย สำนักข่าว MARKETEER (2562) รายงานว่า ปัญหาส่วนใหญ่มีสาเหตมุาก
จากการใช้เงินเกินตัวและการใช้เงินอย่างไม่จำเป็น โดยมองว่าภาคธุรกิจมีส่วนทำให้ผู้บริโภคใช้เงินฟุ่มเฟือย ด้วยการออก
โปรโมชันจูงใจในการผ่อนสินค้าต่าง ๆ รวมถึงหน้ีจากบัตรเครดิต ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีส่งผลให้คนไทยน้ัน “เป็นหน้ีเร็ว เป็นหน้ีนาน 
และเป็นหน้ีมากขึ้น” สอดคล้องกับผลสำรวจสถานการณ์หน้ีสินและเงินออมของครัวเรือนของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ซ่ึงพบว่า 
ผู้เป็นหน้ีส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีภาระผ่อนชำระสินเชื่ออย่างน้อยสองประเภทกับสถาบันการเงิน และผู้
เป็นหน้ีหลายกลุ่มมีภาระหน้ีต่อรายได้ (Debt Service Ratio: DSR) สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม GenY และกลุ่มรายได้ต่ำกว่า 
15,000 บาทต่อเดือนที่มีสัดส่วน DSR อยู่ที่ระดับ 42.0% และ 42.7% ตามลำดับ ซ่ึงสูงกว่าสัดส่วน DSR ของครัวเรือนใน
ภาพรวมผลสำรวจฯ อยู่ที่ 39.4% สัญญาณดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกับข้อมูลภาพรวมในระดับประเทศ ซ่ึงสะท้อนว่า 
ผู้เป็นหน้ีกลุ่มน้ีต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่ายและการก่อหน้ีเพิ่มขึ้น ซ่ึงประเด็นที่ต้องติดตามในช่วงหลังจากน้ี คง
เป็นแนวทางการเข้าดูแลและแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เป็นโจทย์ท้าทายในภาวะที่เศรษฐกิจยังชะลอตัว และมีความ
ซับซ้อนตามพฤติกรรมและเงื่อนไขที่เป็นสาเหตุให้ครัวเรือนแต่ละกลุ่มเป็นหน้ี 

 กลุ่มคนเร่ิมต้นทำงาน (First Jobber) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า เด็กจบใหม่ เป็นกลุ่มคนที่เพิ่งเร่ิมมีรายได้ แต่กลับ
ก่อหน้ีเสียมากที่สุด บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (National Credit Bureau: NCB) ได้รวบรวมสถิติสินเชื่อส่วนบุคคลของ
เครดิตบูโร จากสถาบันการเงิน 90 แห่งพบว่า คนวัยเร่ิมทำงานที่เพิ่งจบการศึกษาได้ไม่ก่ีปีและมีอายุน้อย กลับเป็นวัยที่มี
หน้ีเสียมากที่สุด ซ่ึง 1 ใน 2 ของคนวัยน้ีจะมีสินเชื่อส่วนบุคคลมากที่สุดถึงร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับสัดส่วนร้อยละ 17 
ของประชากรทั้งประเทศ และเป็นกลุ่มที่มีหน้ีเสียสูงที่สุดถึงร้อยละ 20 ของผู้กู้ทั้งประเทศ ทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีบัตรเครดิต



มากที่สุดถึงร้อยละ 20 ขณะเดียวกันก็มีสัดส่วนหนี้เสียจากสินเชื่อบัตรเครดิตสูงสุดอีกด้วย นอกจากหนี้จากสินเชื่อสว่น
บุคคลและบัตรเครดิตแล้ว คนวัยน้ียังติดอันดับมีสินเชื่อรถยนต์มากที่สุด และมีสัดส่วนหน้ีเสียจากสินเชื่อน้ีสูงเกือบร้อยละ 
20  เช่นเดียวกับสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ที่มีหน้ีเสียสูงสุดถึงร้อยละ 37.2 ยิ่งไปกว่าน้ัน ผลสำรวจความสุขคนทำงานในปี 2558 
ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่ากลุ่ ม Gen Y (ค.ศ. 1981 – 2000) คือกลุ่มที่ได้ชื่อว่า 
“พฤติกรรมทางการเงินพัง” นั่นก็เพราะ พวกเขามักจะใช้จ่ายกันอย่างเต็มที่ เป็นหนี้เร็วขึ้น ไม่คิดเรื่องการเก็บเงิน ชอบ
เที่ยว ชอบชอปปิ้ง จ่ายหนัก พวกเขาจะใช้เงินร้อยละ 80 จากที่ได้รับมาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของตั วเอง และยัง
เชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพท่ีสงูลิ่วสำหรับการทำงานในเมืองใหญ ่อย่าง
กรุงเทพมหานคร และ พฤติกรรมการเงินที่ใช้ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ทำให้เกิดสภาวะคนเร่ิมทำงานใหม่เป็นหน้ี
มากที่สุดในยุคน้ี 

จากเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจอย่างยิง่ที่จะทำการศึกษาและค้นคว้าถึงปัญญาการใช้จ่ายของ
คนเร่ิมคนทำงาน โดยงานวิจัยคร้ังน้ีจะมุ่งเน้นศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นหน้ีของคนเร่ิมต้นทำงาน ว่าประกอบด้วย
ปัจจัยด้านใดบ้าง เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ  ต่อการเป็นหนี้ของคนเริ่มต้นทำงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งยังสามารถใช้เพื่อเป็นแนวทางในการหามาตรการแก้ไขปัญหาการเป็นหน้ีสินของคนเร่ิมต้นทำงานได้อย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการก่อหน้ีของกลุ่มคนเร่ิมต้นทำงาน 
2. เพื่อศึกษาการก่อหน้ีของกลุ่มคนเร่ิมต้นทำงานจำแนกตามปัจจัยประชากร 
3. เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทัศนคติในการเป็นหน้ีต่อการก่อหน้ีของกลุ่มคนเร่ิมต้น 

ขอบเขตของงานวิจัย 
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล และเป็นกลุ่มคนที่เพิง่

เร่ิมทำงาน ซ่ึงไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน จึงใช้วิธีการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) 
เพื่อกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้เท่ากับ 5% และระดับความ
เชื่อม่ันอยู่ที่ 95% พบว่า จำนวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องทำการศึกษาอยู่ที่ 400 ตัวอย่าง  

2. เน้ือหาและประเด็นที่จะศึกษา คือ การก่อหน้ีของกลุ่มคนเร่ิมต้นทำงาน โดยมุ่งหมายวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการก่อ
หนี้ ได้แก่ ปัจจัยประชากร ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และปัจจัยด้านทัศนคติต่อการเป็นหนี้ โดยมีตัวแปรที่ใชใ้น
การศึกษา ดังต่อไปน้ี  

1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยประชากร ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและปัจจัยด้านทัศนคติต่อการเป็นหน้ี  
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ การก่อหน้ีของกลุ่มคนเร่ิมต้นทำงาน   

สมมติฐานการวิจัย 
1. คนเร่ิมต้นทำงานที่มีปัจจัยประชากรต่างกัน น่าจะทำให้การก่อหน้ีต่างกัน 
2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทัศนคติเก่ียวกับการเป็นหน้ี น่าจะมีผลต่อการก่อหน้ีของคนเร่ิมต้นทำงาน 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อนำข้อมูลการเป็นหน้ีของกลุ่มคนเร่ิมต้นทำงาน ที่ได้รับไปวิเคราะห์จำแนกตามปัจจัยประชากร 
2. เพื่อทราบถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อการก่อหนี้ของกลุ่มคนเริ่มต้นทำงาน และสามารถนำไปใช้ในการ

ควบคุมการให้ข้อมูลข่าวสารกับกลุ่มคนเร่ิมต้นทำงาน 
3. เพื่อทราบถึงความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับการเป็นหนี้ของกลุ่มคนเริ่มต้นทำงาน และนำไปพัฒนา 

ปรับปรุงเพื่อให้กลุ่มคนเร่ิมต้นทำงานมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเป็นหน้ีที่ถูกต้องเหมาะสม 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ศุวดี วิเศษยา (2558) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคลเก่ียวข้องกับลักษณะต่าง ๆ ของบุคคล หรือลักษณะทาง
ประชากรซ่ึงลักษณะเหล่าน้ีสามารถอธิบายเป็นกลุ่ม ๆ ได้ คือ บุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
ดังน้ัน บุคคลที่อยู่ในลำดับชั้นทางสังคมเดียวกันจะเลือกรับ และตอบสนองต่อเน้ือหาข่าวสาร ในแบบเดียวกัน และทฤษฎี
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) ซ่ึงทฤษฎีน้ีได้รับการพัฒนาจากแนวความคิดเร่ืองสิ่งเร้า
และการตอบสนอง (Stimulus Response) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R Theory) ในสมัยก่อน และได้นำมาประยุกต์ใช้
อธิบายเก่ียวกับการสื่อสารว่า ผู้รับสารท่ีมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน จะมีความสนใจต่อข่าวสารที่แตกต่างกัน  
 รัชนี ศรีสุพรรณ (2561) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง กระบวนการพื้นฐานในการเปิดรับความรู้และข้อมูล
ข่าวสารของบุคคล โดยที่แต่ละบุคคลมีความต้องการ ทัศนคติ เป้าหมาย ความสามารถ ประสบการณ์ และลีลาในการ
สื่อสารที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมีการที่จะเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันออกไปตามปัจจัยต่าง 
ๆ คือ ประสาทสัมผัส และปัจจัยทางส่วนบุคคล 
 ชิดชนก ทองไทย (2556) กล่าวว่าสื่อประเภทต่าง ๆ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และพฤติกรรมของผู ้รับสาร โดยช่วยลดอุปสรรคอันอาจเกิดจากการเลือกรับสารและการตีความสาร ซึ ่งได้แก่  1) 
สื่อมวลชน เป็นสื่อที่อาศัยเทคโนโลยีในการแพร่กระจายข่าวสารเพื่อเชื่อมโยงผู้ส่งสารกับผู้รับสารเข้าด้วยกัน สามารถนำ
สารจากแหล่งข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้รับสารจำนวนมาก ซ่ึงอยู่ห่างไกล และกระจัดกระจายในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วใน
เวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สารที่ส่งออกไปมีเน้ือหาเดียวกัน และมีความ
หลากหลายทั้งข่าว ความรู้ ความคิดเห็น ความบันเทิง เพื่อตอบสนองผู้รับสารที่มีความแตกต่างกัน จึงมีความถูกต้อง
ตรงกัน 2) สื่อบุคคล คือตัวบุคคลที่นำพาข่าวสารจากบุคคลหน่ึงไปยังบุคคลหน่ึง โดยอาศัยการติดต่อสื่อสารแบบตัวต่อตัว
ระหว่าง 2 คน หรือมากกว่า 2 คนขึ้นไป  

ณัชชา เจริญไชย (2562) ได้อธิบายว่า ทัศนคติ หรือ เจตคติ ในทางจิตวิทยา คือการแสดงออกถึงความชอบ
หรือไม่ชอบต่อบุคคล สถานที่ สิ่งของ หรือเหตุการณ์สิ่งใดสิ่งหน่ึง ทัศนคติสามารถสร้างขึ้นจากประสบการณ์ในอดีตและ
ปัจจุบันของ บุคคลหน่ึง ๆ สามารถตรวจวัดและเปลี่ยนแปลงได้ ส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของบุคคลน้ันด้วย 

รัตนาภรณ์ เชาวลิตตระกูล (อ้างใน เสาวณีย์ ณ นคร , 2557) ได้กล่าวว่า หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันตาม
กฎหมายของกิจการที่มีต่อบุคคลอ่ืน ซ่ึงอาจเกิดจากการประกอบธุรกิจทางการค้า การกู้ยืมเงินหรือการใช้บริการเป็นเงิน
เชื่อ ตั้งแต่ในอดีตหรือในปัจจุบัน และกิจการน้ัน ๆ จะต้องชำระหน้ีคืนให้หมดไปในอนาคตด้วยเงินสด สินทรัพย์อ่ืน หรือ
การให้บริการภายในเวลาที่ตกลงกัน 



ณัชชา เจริญไชย (2562) ศึกษาวิจัยเร่ือง การรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อายุ รายได้ต่อเดือนต่างกัน 
มีการรับรู้ต่อพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ไม่ต่างกัน ส่วนประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี
ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีการรับรู้ต่อพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ต่างกัน 

จิรัสย์ชา รัตนเพียร (2558) ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้าบมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ( LTF) ของ
ลูกค้าบมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากปัจจุบัน ธนาคารกรุงเทพได้มีการให้ความสำคัญกับการ
นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ให้กับนักลงทุนต่างๆ เป็นอย่างมาก 

วิธีดำเนินการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัย โดยไม่มีการจัดกระทำ

หรือควบคุมตัวแปรใด ๆ  เป็นการรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตดัขวาง ( Cross Sectional Studies) โดยใช้เคร่ืองมือ
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 

กลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้ในการวิจัย คนที่เพิ่งเร่ิมทำงานและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ซ่ึงไม่ทราบ
จำนวนประชากรที ่แน่นอน จึงได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้ตารางสำเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ ( Taro 
Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 5 โดยขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างคือ 400 ตัวอย่าง และสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ 

สำหรับการวิจัยในคร้ังน้ีได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ ซึ่งข้อคำถามเกี่ยวกับปัจจัยประชากร 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวม 5 ข้อ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียง
ข้อเดียว 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการเป็นหน้ีของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงจะแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ สื่อ
บุคคลและสื่อมวลชน รวม 11 ข้อ ข้อ โดยแต่ละข้อประกอบด้วยคำถามในลักษณะประเมินค่าความสำคัญ 5 ระดับ ซ่ึงมี
เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อตีความหมาย ดังน้ี 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 3 หมายถึง เห็นด้วย
ปานกลาง 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อยและ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด   

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านทัศนคติเกี่ยวกับการเป็นหนี้ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้าน
ความรู้สึกและด้านพฤติกรรม รวม 5 ข้อ โดยแต่ละข้อประกอบด้วยคำถามในลักษณะประเมินค่าความสำคญั 5 ระดับ ซ่ึงมี
เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อตีความหมาย ดังน้ี 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 3 หมายถึง เห็นด้วย
ปานกลาง 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย และ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด   

ส่วนที่ 4 ข้อมูลความต้องการก่อหน้ีของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน เพื่อใช้ซ้ือหรือเช่าซ้ือ
บ้านและที่ดิน เพื่อใช้ทำการเกษตร เพื่อใช้ทำธุรกิจที่ไม่ใช่การเกษตร เพื่อใช้ในการศึกษา รวม 5 ข้อ โดยแต่ละข้อ



ประกอบด้วยคำถามในลักษณะประเมินค่าความสำคัญ 5 ระดับ  ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อตีความหมาย ดังนี้ 5 
หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย และ 1 
หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 5 เป็นคำถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิเก่ียวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นหน้ี รวม 1 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติพรรณนา (Descriptive statics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

1.1 ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

1.2 ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) วิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกับการเป็นหน้ี ข้อมูลด้านทัศนคติเก่ียวกับการเป็นหน้ี และข้อมูลความต้องการก่อหน้ี 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
2.1 เพื่อศึกษาการก่อหน้ีของคนเร่ิมต้นทำงานจำแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ t-test 
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยประชากร ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน 

ทำให้ความต้องการก่อหนี้แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปรจะทำการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้สถิติ LSD 

2.3 วิเคราะห์การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการเป็นหน้ีและทัศนคติเก่ียวกับการเป็นหน้ีที่มีผลต่อการก่อหน้ี โดย
ใช้สถิติ Multiple Regression Analysis (MRA) 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ของคนเริ่มต้นทำงาน กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี สถานภาพโสด ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างหรือพนักงาน
บริษัท และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์การก่อหน้ีของคนเร่ิมต้นทำงานโดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุดคือ เพื่อใช้ซื้อหรือเช่าซื้อบ้านและที่ดิน รองลงมาเพื่อใช้จ่ายใน
ครัวเรือน  

2. ผลการเปรียบเทียบการก่อหนี้ของกลุ่มคนเริ่มต้นทำงานจำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุปการวิจัยได้ว่า ลักษณะกลุ่มคนเร่ิมต้นทำงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพต่างกัน ทำให้
การก่อหน้ีต่างกัน และลักษณะกลุ่มคนเร่ิมต้นทำงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทำให้การก่อหน้ีไม่ต่างกัน  

3. ผลการวิเคราะห์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทัศนคติในการเป็นหนี้ที่มีผลต่อการก่อหนี้ของกลุ่มคนเริ่มต้น
ทำงาน สามารถสรุปการวิจัยได้ว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทัศนคติต่อการเป็นหน้ีด้านพฤติกรรมมีผลต่อการก่อหน้ีของ
คนเร่ิมต้นทำงาน 



อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหน้ีของคนเร่ิมต้นทำงาน สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 

1. ผลการศึกษาการก่อหนี้ของคนเริ่มต้นทำงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
จะเห็นว่า กลุ่มคนเร่ิมต้นทำงานมีความต้องการที่จะก่อหน้ีเพื่อซ้ือหรือเช่าบ้านและที่ดินมากที่สุด รองลงมาคือเพื่อใช้จ่าย
ในครัวเรือน ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า กลุ่มคนเร่ิมต้นทำงานมีความต้องการที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รองลงมาอีก
คือการทำธุรกิจหรือการลงทุน แสดงถึง กลุ่มคนเร่ิมต้นทำงานมีความต้องการลงทุนเพื่อให้ได้รายได้เพิ่มขึ้นจากการที่เป็น
พนักงานประจำ ซ่ึงมีความสอดคล้องใกล้เคียงกับสถิติจำนวนหน้ีสินจำแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม พ.ศ. 2561 จาก
สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2561) และสอดคล้องกับแนวคิดของพิมพา หิรัญกิตติ (อ้างใน เสาวณีย์ ณ นคร, 2557) ที่กล่าววา่ 
ในปัจจุบันคนไทยมีพฤติกรรมและค่านิยมใช้ของต่างประเทศ ชอบเลียนแบบชาวต่างประเทศ ด้วยการรับเอาวัฒนธรรม
ของต่างประเทศเข้ามา โดยลืมความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมาอาทิค่านิยมความร่ำารวยและนิยมใช้ของที ่ผลิตจาก
ต่างประเทศ ส่วนพฤติกรรมการบริโภคคือชอบใช้ของแพง ๆ ทำให้คนอ่ืนมองว่าตนเป็นผู้ร่ำรวย ต้องการให้คนยกย่องนับ
ถือ สินค้าบริโภคที่นิยม ได้แก่ บ้านหรูหราราคาแพง เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ งบ้านราคาแพง รถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศ 
เสื้อผ้ายี่ห้อดังจากต่างประเทศ บัตรเครดิตหลายใบ ทานอาหารนอกบ้านในภัตตาคารหรู ฯลฯ   

2. ผลการศึกษาการก่อหน้ีของกลุ่มคนเร่ิมต้นทำงานจำแนกตามปัจจัยประชากร สามารถสรุปได้ดังน้ี 
2.1 ลักษณะประชากรของคนเร่ิมต้นทำงานที่มีเพศต่างกันทำให้การก่อหน้ีโดยรวมต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็น

ว่า การที่กลุ่มคนเร่ิมต้นทำงานมีเพศที่แตกต่างกัน ทำให้มีการก่อหน้ีที่แตกต่างกัน ซ่ึงเพศที่แตกต่างกันจะเป็นตัวกำหนด
พฤติกรรมการก่อหน้ีที่แตกต่างกัน สองคล้องกับแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน (อ้างใน สลักจิต ภู่ประกร, 2555) ที่กล่าวว่า 
ความแตกต่างทางเพศ ทำให้บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารต่างกัน คือ เพศหญิงมีแนวโน้ม มีความต้องการที่จะส่ง
และรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้มีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่มี
ความต้องการจะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นจากการรับและส่งข่าวสารนั้นด้วย นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมี
ความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมกำหนดบทบาทและ
กิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของศุวดี วิเศษยา (2558) ที่กล่าวว่า เพศหญิงและเพศชาย
นอกจากจะมีความแตกต่างกันทางด้านสรีระแล้ว จากงานวิจัยทางด้านจิตวิทยายังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันในด้าน
ต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิด ค่านิยม ความถนัด สภาวะทางจิตใจ อารมณ์ และทัศนคติ ประกอบกับวัฒนธรรม
และสังคมได้กำหนดบทบาท และกิจกรรมของทั้งสองเพศไว้แตกต่างกัน ดังน้ันจึงควรศึกษาตัวแปรน้ีอย่างรอบคอบ 

2.2 ลักษณะประชากรของคนเริ่มต้นทำงานที่มีอายุต่างกันทำให้การก่อหนี้โดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า การที่กลุ่มคนเริ่มต้นทำงานมีอายุที่แตกต่างกัน ทำให้มีการก่อหนี้ที่แตกต่ างกัน ซึ่งอายุที่แตกต่างกันจะเป็น
ตัวกำหนดพฤติกรรมการก่อหน้ีที่แตกต่างกัน สองคล้องกับแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน (อ้างใน สลักจิต ภู่ประกร, 2555) 
ที่กล่าวว่า อายุ เป็นปัจจัยที่ทำให้คนมีความแตกต่างกันในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม คนที่อายุน้อยมักจะมีความคิด
เสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์นิยม 
ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุน้อย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน 
ลักษณะการใช้สื่อมวลชนก็ต่างกัน คนที่มีอายุมากมักจะใช้สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนัก ๆ มากกว่าความบันเทิง และ



สอดคล้องกับแนวคิดของศวุดี วิเศษยา (2558) ที่กล่าวว่า อายุจะเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกได้ถึงการมีประสบการณ์หรือการ
ผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ  ของบุคคลได้ ซ่ึงเป็นการบ่งชี้หรือแสดงความคิด ความเชื่อ การแก้ปัญหาหรือการโต้ตอบต่อสิ่งต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปเม่ือมีอายุที่มากขึ้น ประสบการณ์ และกระบวนการคิดการโต้ตอบต่อสิ่งต่าง ๆ ก็จะเปลี่ยนแปลงไป 

2.3 ลักษณะประชากรของคนเริ่มต้นทำงานที่มีสถานภาพต่างกันทำให้การก่อหนี้โดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วจิัยมี
ความคิดเห็นว่า การที่กลุ่มคนเร่ิมต้นทำงานมีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน ทำให้มีการก่อหน้ีที่แตกต่างกัน ซ่ึงสถานภาพ
สมรสที่แตกต่างกันจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการก่อหน้ีที่แตกต่างกัน สองคล้องกับแนวคิดของนิพนธ์ เทพวัลย์ (อ้างใน 
สลักจิต ภู่ประกร, 2555) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบด้านการสมรส เป็นการศึกษาถึงสภาวะการสมรสซ่ึงเก่ียวข้องกับความถี่
ของการสมรส คุณลักษณะต่าง ๆ ของบุคคลที่สมรส ตลอดจนการสิ้นสุดการสมรส (หย่าร้างหรือตาย) การทราบถึงสัดส่วน
ของประชากรที่ยังโสดหรือสมรส ในพื้นที่หน่ึง ๆ มีความสำคัญมากสถานภาพสมรสใช้เป็นมาตรการวัดการเกิดทดแทนของ
ประชากร สถิติตัวเลขสถานภาพสมรสจะแสดงถึงพฤติกรรมของประชากรในการสมรสและหย่าร้าง ตัวเลขเหล่าน้ีใช้เป็น
เคร่ืองวัดความแตกต่างทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน (อ้างใน สลัก
จิต ภู่ประกร, 2555) ที่กล่าวว่า สถานภาพของบุคคล มีอิทธิพลอย่างสำคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารท่ีมีต่อผู้ส่งสาร เพราะ
แต่ละคนมีวัฒนธรรม ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่ต่างกัน 

2.4 ลักษณะประชากรของคนเริ่มต้นทำงานที่มีอาชีพต่างกันทำให้การก่อหนี้โดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า การที่กลุ่มคนเร่ิมต้นทำงานมีอาชีพที่แตกต่างกัน ทำให้มีการก่อหน้ีที่แตกต่างกัน ซ่ึงอาชีพที่แตกต่างกันจะเป็น
ตัวกำหนดพฤติกรรมการก่อหน้ีที่แตกต่างกัน สองคล้องกับแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน (อ้างใน สลักจิต ภู่ประกร, 2555) 
ที่กล่าวว่า อาชีพ มีอิทธิพลอย่างสำคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารท่ีมีต่อผู้ส่งสาร เพราะแต่ละคนมีวัฒนธรรม ประสบการณ์ 
ทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่ต่างกัน และแนวคิดของพรทิพย์ วรถิจโภคาทร (อ้างใน สลักจิต ภู่ประกร, 2555) ที่กล่าว
ว่า ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น อาชีพ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล โดยมีรายงาน
หลายเร่ืองที่ได้พิสูจน์แล้วว่า ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจน้ัน มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของคน 

2.5 ลักษณะประชากรของคนเร่ิมต้นทำงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันทำให้การก่อหน้ีโดยรวมไม่ต่างกัน 
ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การที่กลุ่มคนเร่ิมต้นทำงานมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ทำให้มีการก่อหน้ีที่ไม่แตกต่าง
กัน สอดคล้องกับทฤษฎสีมมติฐานการบริโภคแบบรายได้สัมบรูณ์ (Absolute Income Hypothesis) ที่กล่าวว่าการใช้จ่าย
เพื่อการบริโภคของบุคคลจะขึ้นอยู่กับรายได้สุทธิที่สามารถใช้จ่ายได้จริง กล่าวคือบุคคลจะมีการบริโภคเพิ่มขึ้น เมื่อมี
รายได้สุทธิที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้จริงเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันหากบุคคลมีรายได้สุทธิที่สามารถนําไปใช้จ่ายได้จริงลดลง
บุคคลนั้นจะมีระดับการใช้จ่ายเพื่อบริโภคลดลง และสอดคล้องกับทฤษฎีการบริโภคแบบรายได้ถาวรในวงจรชีวิต (Life 
Cycle–Permanent Income Hypothesis) ที่กล่าวว่าเมื่อใดที่ส่วนต่างระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายในการบริโภคไม่สมดุล
กัน เช่น รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายในการบริโภค ส่วนต่างน้ันคือ เงินออมหรือการออม แต่ถ้าหากเม่ือใดที่รายได้มีน้อยกว่า
ค่าใช้จ่ายในการบริโภค ส่วนต่างน้ันคือการที่บุคคลต้องจัดหาเงินอ่ืนเพิ่ม เช่น การกู้ยืมเพื่อให้มีเงินเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายใน
การบริโภค (อ้างใน ฉวีวรรณ กาบขาว, 2561) 

3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทัศนคติในการเป็นหนี้ต่อการก่อหนี้ของกลุ่มคน
เร่ิมต้นทำงาน สามารถสรุปได้ดังน้ี 



3.1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีผลการก่อหน้ีของกลุ่มคนเร่ิมต้นทำงาน ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า กลุ่มคนเร่ิมต้น
ทำงานที่มีการรับรู้ข่าวสารจากสื่อบุคคล มีผลทำให้กลุ่มคนเร่ิมต้นทำงานคิดที่จะก่อหน้ี สอดคล้องกับการศึกษาของพรรณ
วดี ขำจริง (2553) และภัทราพันธ์ หรุ่นรักวิทย์ (2556) ที่พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นกระบวนการที่องค์กรทางการ
ค้า หรือผู้ให้บริการจะต้องมีการจัดทำขึ้น เพื่อให้ความรู้ หรือการแจ้งข่าวสาร ประกาศ หรือการโฆษณาต่าง ๆ เพื่อให้กับ
ผู้ใช้บริการได้รับทราบ อันจะส่งผลต่อประโยชน์ในการค้า และการลงทุน อีกทั้งจะช่วยทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกที่ดี 
เพราะมีการรับรู้ข่าวสารขององค์กรตลอดเวลา รวมไปถึงทำให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงผลการดำเนินการโดยเฉพาะกิจการที่
เก่ียวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ หรือการลงทุนต่าง ๆ เป็นต้น 

3.2 ทัศนคติในการเป็นหน้ีมีผลการก่อหน้ีของกลุ่มคนเร่ิมต้นทำงาน ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า กลุ่มคนเร่ิมต้น
ทำงานที่มีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นหน้ี มีผลทำให้กลุ่มคนเร่ิมต้นทำงานคิดที่จะก่อหน้ี สอดคล้องกับแนวคิดของคฑาเทพ นิติ
สิริ (2558) ที่อธิบายว่า ทัศนคติน้ันมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของบุคคล และสะท้อนออกมาเป็นการแสดงความรู้สึก
ไม่ชอบ หรือชอบ พอใจ หรือไม่พอใจ และมีผลต่อกลุ่มทางสังคม เก่ียวข้องในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในทุก ๆ ด้าน ใน
สังคมของมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีเร่ืองของทัศนคติ (Attitude) เข้ามาเก่ียวข้องเสมอ และศักดิไทย สุรกิจบวร (อ้างใน 
ชิดชนก ทองไทย, 2556) ได้กล่าวสรุปความหมายของทัศนคติว่า สภาวะความพร้อมทางจิต ที่เกี่ยวข้องกับความคิด 
ความรู้สึก และแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของและสถานการณ์ต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง และ
สภาวะความพร้อมทางจิตน้ีจะต้องอยู่นานพอสมควร 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลวิจัยคร้ังน้ีมีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสำหรับรัฐบาล ดังน้ี 
1. จากการวิเคราะห์สมการถดถอย พบว่า ทัศนคติด้านพฤติกรรมมีผลมากที่สุดต่อการก่อหนี้โดยรวมของคน

เริ่มต้นทำงาน รัฐบาลควรควบคุมการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินที่สามารถให้สินเชื่อแก่คนที่เริ่มต้นทำงาน เพราะคน
เร่ิมต้นทำงานอาจจะยังไม่มีพฤติกรรมการเก็บเงินที่ดีนัก การที่คนเร่ิมต้นทำงานสามารถกู้ยืมเงินได้ตั้งแต่เร่ิมต้นทำงาน ทำ
ให้เกิดพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินตัวตั้งแต่แรกเร่ิม รองลงมาคือการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน รัฐบาลควรควบคุมการ
โฆษณาให้สินเชื่อของสถาบันการเงินที่สามารถให้สินเชื่อแก่คนที่เร่ิมต้นทำงานผ่านสื่อมวลชน และ รัฐบาลควรสนับสนุน
และส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านการเงิน และการใช้จ่ายให้อยู่ในชีวิตประจำวัน และเข้าถึงของกลุ่มคนเร่ิมต้นทำงานและ
กลุ่มคนรุ่นหลัง เพราะจะเห็นว่าคนในครอบครัวและอินเทอร์เน็ตนั้นเข้าถึงกลุ ่มคนเหล่านี้เป็นอย่างมาก มีผลทำให้
พฤติกรรมน้ันเปลี่ยนไปได้ 

2. จากการวิเคราะห์ผลสถิติการทดสอบ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ลักษณะกลุ่มคนเร่ิมต้น
ทำงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพต่างกัน ทำให้การก่อหน้ีของกลุ่มคนเร่ิมต้นทำงานต่างกัน รัฐบาลสามารถออกน
โยบาลควบคุมหรือส่งเสริมการปรับพฤติกรรมการก่อหนี ้ของกลุ ่มคน เริ่มต้นทำงาน ให้แตกต่างกันไปตามเพศ อายุ 
สถานภาพ และอาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่เสียทรัพยากรน้อยที่สุด 

 
 



ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 1. จากการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ีทำให้ทราบถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการก่อหน้ีของกลุ่มคน
เร่ิมต้นทำงาน จากข้อเสนอแนะต่าง ๆ เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาเศรษฐกิจ การปรับตัวจากการได้รับเงินจากครอบครัวมา
ดูแลตัวเอง ส่วนประสมทางการตลาดของสถาบันที่ให้สินเชื่อ เป็นต้น ผู้จับสามารถนำข้อมูลปัจจัยเหล่าน้ีไปศึกษาต่อไปได้ 
 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ควรนำสถิติตัวอื่นมาใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เช่นการสัมภาษณ์เชิงลึกและจัดการสัมภาษณ์แบบกลุ่มควบคู่กับการแจกแบบสอบถามเพื่อใหไ้ด้
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งกว่าเดิม 
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