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Relationships between Marketing Stimuli and Over-indebtedness • •

º·¤Ñ´Â‹Í
 งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่งจูงใจทางการตลาดกับปญหา
หน้ีสิน และตัวแปรอื่น ๆ ที่สัมพันธกับปญหาหนี้สิน ไดแก อิทธิพลของสังคม การใชผลิตภัณฑแสดงอัตตา 
วินัยทางการเงิน และความรูในการจัดการทางการเงิน โดยศึกษาจากผูบริโภควัยทํางานท่ีอาศัยอยูใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 266 ราย เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีใชเครื่องมือ
วัดแบบผสม ทั้งแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรวัดประเมินคาแบบถูกผิด และแบบปลายเปด ผลการวิจัย
สามารถยืนยันความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญระหวางส่ิงจูงใจทางการตลาดกับปญหาหนี้สิน แตอยางไรก็ดี 
นํ้าหนักอิทธิพลและอํานาจในการพยากรณตํ่า เมื่อพิจารณาตัวแปรอื่นท่ีสัมพันธกับปญหาหนี้สิน 
การวิจัยสนับสนุนความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญระหวางความรูในการจัดการการเงินกับปญหาหนี้สิน 

ABSTRACT

 The purpose of this research aimed to confi rm the relationships between marketing 
stimuli and over-indebtedness and explain other related causes of over-indebtedness. 
The survey collected data from 266 adult consumers inBangkok metropolitan areas. A set of 
mixed scales were used to measure over-indebtedness, marketingstimuli, and other related 
variables such as social infl uences, self congruity, self control, and fi nancial literacy. 
The fi ndings signifi cantly confi rmed relationships between marketing stimuli and 
over-indebtedness. However, regression weight and R-square were too small to indicate 
good predictor. Furthermore, the fi ndings confi rmed the relationships between the lack of 
fi nancial literacy and over-indebtedness.
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¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒáÅÐ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ • •
หน้ีสินเปนเครื่ องมือทางการเงินที่ ช วย

สนับสนุนใหเกิดการบริโภค (Ferk, 2006) การเปน
หน้ีเปนสิ่งที่ครัวเรือนสวนใหญหลีกเลี่ยงไมได เพราะ
การเปนหนีช้วยใหครวัเรอืน (โดยเฉพาะอยางยิง่ในชวง
ตนของวงจรชีวติ) สามารถซือ้หาส่ิงจาํเปนในการสราง
ครอบครัว เชน การศึกษา บาน รถยนต สิ่งอํานวย
ความสะดวก เปนตน หากแตหนี้สินจะกลายเปน
ปญหาหนี้สินก็ตอเมื่อผูบริโภคขาดสภาพคลอง มีราย
ไดและสินทรัพยไมเพียงพอในการชดใชเงินคืน 

ปญหาหนี้สินไมจําเปนตองเกิดขึ้นกับผูมี
ฐานะยากจน ผูเริม่ตนชวีติใหม หรอืผูมกีารศึกษานอย 
แตเมือ่มปีญหา สามารถทําใหเกดิความยากจน ความ
ขาดแคลน คณุภาพชวีติตกต่ํา และปญหาชวีติดานอืน่ 
ๆ Porter (2012) กลาววา ปญหาหนี้สินสงผลตอ
สุขภาพทั้งกายและใจ เพิ่มโอกาสในการเขารักษา
พยาบาล สงผลตอการจางงาน (เชน นายจางไมมั่นใจ
ในประสทิธภิาพการทาํงาน มปีญหาภาพลกัษณ ความ
นาเช่ือถอื และเสยีเวลางานเมือ่มกีารทวงถามหนีใ้นที่
ทํางาน เปนตน) สงผลตอความสามารถในการตัดสิน
ใจ (เชน ผูที่มีปญหาอาจเกรงกลัวความเส่ียงในลงทุน 
ปดกัน้การสรางรายไดเพิม่ เปนตน) และกอใหเกดิการ
แยกตัวจากสังคม เพราะอาจรูสึกไมดีตอตนเอง และ
กิจกรรมทางสั งคมมีค า ใชจ ายในการเข าร วม
 การกูยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน
เปนการกูยืมเงินที่ทําใหผูบริโภคมีตนทุน (ดอกเบี้ย
และคาธรรมเนียม) ที่เหมาะสมกวาการกูเงินนอก
ระบบ หากแตผูกูตองเปนผูที่มีอาชีพมั่นคง มีฐานะ
ทางสังคมและเศรษฐกิจดีพอควร ไมมีหนี้สินลนพน
ตัว หรือมีประวัติทางการเงินดี ดังนั้น ผูที่ไมเขาขาย
ขางตนอาจตองกูยืมจากผูใหกูนอกระบบ ซึ่งกําหนด
ดอกเบี้ยไวสูงมาก บอยครั้งการทวงถามหนี้ใชวิธีการ
ที่รุนแรง ทําใหปญหาหนี้สินรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ 

ผูกูยืมแตละรายมีตนทุนในการกูยืมไมเทากันแลว 
ความแตกตางของภาระความรับผิดชอบในชีวิต 
วิถีการดํา เนินชีวิต  ความรู ในกลไกการตลาด 
การจัดการการเงิน วินัยทางการเงิน และสิ่งแวดลอม
ที่สงผลตอการเปนหนี้และปญหาหนี้สิน

ธนาคารและสถาบันการเงินใหบริการสินเช่ือ
สําหรับผูบริโภคในรูปแบบตาง ๆ เชน การรับจํานอง 
สินเชื่อสวนบุคคล บัตรเครดิต เปนตน มีกิจกรรมการ
ตลาดหลากหลายเพ่ือกระตุนใหผูบริโภคจับจาย
ใชสอย บัตรเครดิตมีกิจกรรมท่ีชัดเจนในการกระตุน
จูงใจใหใชจายมากขึ้น เชน สิทธิประโยชน เท่ียว 1 ฟรี 
1 หรือบนิ 1 ฟรี 1 หรือ ชอป 1 ฟรี 1 หรือ บินกอน
ผอนทีหลัง หรือ ดอกเบ้ีย 0 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 
เดือน หรือ การคืนเงิน อีกท้ังมีวิธีการกระตุนใหเปน
หนี้นานขึ้น เชน สิทธิประโยชนในการชําระคืนขั้นตํ่า 
ธนาคารแหงประเทศไทยอาจมีการควบคุมธนาคาร
และสถาบันการเงินเรื่องสัญญา การคิดดอกเบี้ย 
คาธรรมเนียม  คาปรับ  และการทวงถามหน้ี  
เพื่อคุมครองผูบริโภค แตเนื้อหาสาระทั้งหมดไม
ครอบคลุมถึงรูปแบบกิจกรรมการตลาด ผูบริโภคจึง
ไมสามารถพ่ึงพาภาครัฐเพยีงอยางเดียว ผูบรโิภคตอง
เปนผูที่มีวินัยในการใชเงินวิกฤตทางการเงินใน

สหรฐัอเมริกาทาํใหสงัคมเรียกรองใหสถาบันการเงินมี
การดําเนินงานท่ีมคีวามรับผดิชอบตอผูบรโิภคมากข้ึน 
แตในทางปฏิบัติ การตลาดท่ีมีความรับผิดชอบ 
การประชาสัมพันธและการใหความรูแกผูบริโภคก็ยัง
ไมชัดเจน (Halse, 2011) บางธุรกิจยังขาดจริยธรรม
ในการจงูใจลกูคาท่ีมคีวามออนไหวงาย เชน นกัศกึษา 
ซึ่ ง ถือวาเปนผูมีความรูนอยและมีพฤติกรรมที่
ขาดความยับยั้งชั่งใจ งายกวาผูใหญ (Harrison & 
Gray, 2010) หรือผูมีฐานะยากจน ซึ่งขาดเครดิตหรือ
ห ลั ก ป ร ะ กั น ทํ า ใ ห ต อ ง ใช สิ น เชื่ อ ต น ทุ น สู ง 
(Ponchio&Aranha, 2008) 
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สถานะเกี่ยวกับการเปนหน้ีของผูบริโภคไทย
ในชวงที่ผานมา ถึงแมสถานการณมีแนวโนมดีขึ้น 
โดยครัวเรือนที่มีหนี้สินคิดเปน 56.9 เปอรเซ็นต 
ลดลงตลอดชวงป 10 แตยอดหน้ีสนิเฉล่ียตอครัวเรือน 
(กรงุเทพมหานครและปริมณฑล) เพ่ิมขึน้  (สาํนกังาน
สถิติแหงชาติ, 2554) และยอดคงคางในปริมาณที่สูง 
จากรายงานของธนาคารแหงประเทศไทย ยอดสินเช่ือ
คงคางทั้งระบบ 188,339.18 ลานบาท (เพิ่มขึ้น 
2.13%ของปที่ผานมา) (ประชาชาติธุรกิจออนไลน, 
2553ข) ทีส่าํคัญมคีดทีีเ่กีย่วกบัหนีส้นิจาํนวนมาก โดย
คดีผูบริโภคในป 2552 มี 356,230 คดี คิดเปนกวา
รอยละ 50 ของคดีแพง เปนคดีบัตรเครดิต 92,680 
คดี (14 เปอรเซ็นตของคดีแพง) คดีผูบริโภคมากกวา
รอยละ 90 ผูประกอบการเปนโจทกยื่นฟองผูบริโภค 
เพราะผูบริโภคจํานวนมากไมสามารถชําระหนี้
ตามสัญญา (ประชาชาติธุรกิจออนไลน, 2553ก)
 เมื่อเทียบกับชวงวิกฤตป 2540 สัดสวนภาระ
หนี้เอกชนลดลงเกิดจากอัตราดอกเบี้ยลดต่ําลง หาก
แตหนี้สินเฉลี่ยสูงขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบหนี้สินกับ
สัดสวนผลตอบแทนจากการจางงาน พบวา มีความ
เส่ียงสูงขึ้นเพราะความสามารถในการชําระหนี้ของ
ภาคครัวเรือนต่ําลง (สุทธาภา อมรวิวัฒน, 2555) 

นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงทําใหประชาชน
ออมเงนินอยลง ประกอบกบันโยบายกระตุนการใชเงนิ
ของรัฐบาล เชน รถคันแรกที่กระตุนประชาชนกอหนี้
โดยใชเหตุ กอใหเกิดความเส่ียงในเสถียรภาพทางการ
เงิน (ผูจัดการออนไลน, 2556) และเมื่อพิจารณายอด
หนี้ไมกอใหเกิดรายไดของการอุปโภคบริโภคสวน
บุคคล ในไตรมาสที่ 3 ของป 2555 คิดเปน 56,527 
ลานบาท  (2 .44 เปอร เซ็นตของสินเช่ือรวม ) 
(ธนาคารแหงประเทศไทย, 2556) ถึงแมสัดสวนไมสูง
นัก แตยอดรวมสูงพอที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ปญหาหนี้สิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีรายงานวา 

ผูบริโภคที่มีรายไดนอยประสบปญหาหนี้สินมากกวา 
(เดลินิวส, 2555) 
 ปญหาหนี้สินเปนปญหาระดับโลก มีรายงาน
จากทั้งประเทศรํารวยและยากจน เชน เกาหลี 
(Kim, Lee, Son, & Son, 2014) ฟนแลนด 
(Raijas, Lehtinen, & Leskinen, 2010) สโลวีเนีย 
(Ferk, 2006) อังกฤษและเวลส (Patel, Balmer, & 
Pleasence, 2012) อินเดีย (Ramasundaram, 
Murugan, & Aryasree, 2012) อียู (Betti, Dour-
mashkin, Ross, & Ya Ping, 2007) แอฟริกาใต 
(Meniago, Mukuddem-Petersen, Petersen, & 
Mongale, 2013) เปนตน การสรางนโยบายเพ่ือ
ปองกันปญหาและการชวยเหลือผูประสบปญหาหน้ี
สินใหมีโอกาสเร่ิมตนใหมถือเปนสิ่งจําเปนและ
มีประโยชนตอสังคมสวนรวม (Porter, 2012) ทําให
มกีารวิจยัปญหาหน้ีสนิอยางกวางขวาง แตอยางไรก็ด ี
การศึกษาเบื้องตนพบวา สวนใหญมีการเชื่อมโยง
การตลาดกับปญหาหนี้สินในแงของการขยายตัวของ
การบริการสินเช่ือ (โดยเฉพาะอยางย่ิงบัตรเครดิตและ
สินเชื่อสําหรับผูมีรายไดตํ่า) (Brown, Taylor, & 
Price, 2005; Erasmus & Mathunjwa, 2011; 
Knowledge@Wharton, 2011) และกลยุทธราคา

ที่ธุรกิจใช (Simon, Smith, & West, 2010)แตงาน
วิจัยที่เช่ือมโยงระหวางปญหาหน้ีสินกับภาพรวมของ
สิง่จงูใจทางการตลาดท่ีผูบรโิภคประสบในการดําเนนิ
ชีวิตในแตละวันยังมีนอยมาก ทั้ง ๆ ที่สิ่งจูงใจทาง
การตลาดเปนสิ่งกระตุนสําคัญท่ีกอใหเกิดพฤติกรรม
การซื้อ (Lamb, Hair, & McDaniel, 2010) ซึ่งเปน
พื้นฐานของการใชจายสูงและการเปนหนี้ ดังนั้น การ
วิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาหลักฐานเชิง
ประจักษเพื่อตอบปญหาวา “สิ่งจูงใจทางการตลาดมี
ความสัมพันธกับปญหาหน้ีสินหรือไม” เพื่อใชเปน
แนวทางกระตุนใหมีการพัฒนากลยุทธและกิจกรรม

Book (KAB 10).indb   45Book (KAB 10).indb   45 6/19/2015   1:21:18 PM6/19/2015   1:21:18 PM



46 ÇÒÃÊÒÃà¡ÉμÃÈÒÊμÃ� Ø̧Ã¡Ô¨»ÃÐÂØ¡μ� 

46

การตลาดที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งมีการสราง
นโยบายท่ีปองกันปญหา โดยเฉพาะท่ีจะเกิดขึ้นกับผู
บริโภคที่ออนไหวงาย

• »ÑÞËÒË¹ÕéÊÔ¹ •
Buchheit (1993, p.18-20) ใหคาํจํากดัความ 

“การเปนหน้ี (Indebtedness)” คือ “ภาระรับผิด
ชอบทางการเงินที่เกิดจากการกูยืมเงิน การใชเครดิต
เบกิจายลวงหนา การผอนชําระผลิตภณัฑ คาเชาหรือ
คาเชาซ้ือ ดอกเบี้ยหรือคาใชจายที่เกิดขึ้นจากอัตรา
แลกเปลี่ยน การซื้อผลิตภัณฑทางการเงนิ (หุน หุนกู 
การประกันภัย) การรับประกันหนี้สินของผูอื่น และ
อื่น ๆ การเปนหนี้ (Indebtedness) จะกลายเปน
ปญหาหนีส้นิ (Over-indebtedness) เมือ่บคุคลหรอื
ครวัเรอืนขาดสภาพคลอง มเีงนิหรอืสินทรัพยไมเพยีง
พอในการชาํระหนีค้นืเงินตน คางวด ดอกเบีย้ และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการกูยืม (Ferk, 2006)

หนี้เปนเคร่ืองมือทางการเงินสําคัญแตปญหา
หนี้สินสงผลเสียอยางมากตอผูบริโภคและระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม ปญหาหนี้สินเกิดขึ้นทั่วโลก โดย
เฉพาะอยางยิ่งชวงเศรษฐกิจตกต่ํา ปญหาหน้ีสินเปน
ภัย เพราะลดความมั่งค่ังในครัวเรือน ความกินดีอยูดี 
ความมั่นคงในชีวิต และสงผลตอสภาวะจิตใจของ
ตนเองและผูที่เกี่ยวของ ทําใหขาดความม่ันใจใน
ตนเอง ความพึงพอใจในชีวติตํา่ลง ความทุกขใจสงผล
ตอสุขภาพกาย ลดผลิตภาพและความม่ันคงในอาชีพ 
มปีญหาภาพลกัษณ เสือ่มเสยีสถานภาพทางสงัคม ถกู
ตัดขาดหรือหลบเลี่ยงความสัมพันธกับผูอื่น(Porter, 
2012) เกดิความรนุแรงในครอบครวั (Littwin, 2012) 
ถูกผูทวงถามหนี้ปฏิบัติไมดี (Szpringer, 2007) เกิด
ปญหาทางกฎหมายทาํใหเสยีเงินและเวลามากขึน้ อาจ
กลายเปนบุคคลลมละลายหรือรอนเรไรที่อยูอาศัย 
(Steen & MacKenzie, 2013)และอาการซึมเศรา

เพราะปญหาหนี้สินรุนแรงอาจนําไปสูการฆาตัวตาย 
(Turunen & Hiilamo, 2014)

ครัวเรือนที่ไมสามารถจัดการปญหาหนี้สินจะ
ขาดอํานาจซื้อและลดการบริโภคและการใชจาย 
(McCarthy, 1997)  ซึ่งสงผลตอรายไดและความ
มัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศ และถาหนีท้ีไ่มกอให
เกิดรายไดสูงมากจะสงผลเสียตอระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม (Ekici & Dunn, 2010; Patel et al., 2012) 
ปญหาหน้ีสินเปนสาเหตุหนึ่ ง ท่ีทําให เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจดังที่เกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกาในป 2008 
นอกจากนี้ ปญหาหน้ีสินยังเปนปญหาทางการเมือง 
เนื่องจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของเรียกรองใหรัฐบาลตอง
กาํหนดนโยบายเพือ่ปองกนัและจดัการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น (Raijas et al., 2010) ปญหาหน้ีสินใน
ประเทศไทยอาจไมรายแรง แตอาจตองใหความสาํคญั
กับคนบางกลุม ปญหาหน้ีสินไมไดเกิดขึ้นเฉพาะใน
กลุมคนจนหรือการศึกษานอย แตสดัสวนของการกูยมื
ที่กลายเปนปญหามีสูงกวา (Ferk, 2006) จึงเปนสิ่งท่ี
ภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของตองใหความสนใจ
เปนพิเศษ

ผูบริโภคมีปญหาหนี้สินอาจเกิดจากรายไดลด
ลงและ/หรือรายจายเพิ่มขึ้น จากสาเหตุ เชน การวาง
งาน สมาชกิในครอบครวัเพิม่ขึน้ การเจบ็ปวย อบุตัเิหต ุ
คดีความ ภัยพิบัติ การหยารางหรือสูญเสียคูชีวิต 
เปนตน ปจจุบันสัดสวนระหวางหน้ีสินและรายไดใน
ครัวเรือนอยูในระดับสูง ครัวเรือนมีความออนไหวตอ
การเปลีย่นแปลง มคีวามเสีย่งสงูตอการเกดิปญหาหนี้
สิน (Raijas et al., 2010)

ผูบริโภคใชจายมากเกินไปหรือเกินฐานะเปน
อีกสาเหตุสําคัญของปญหาหนี้สิน ผูบริโภคบางสวน
เปนหน้ีจากการใชจายเพ่ือแสวงหาความสุขความ
เพลดิเพลนิ การยอมรบัของสงัคม หรอืเพือ่คลายความ
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ทุกขความเครียด ปญหาหนี้สินจะเกิดขึ้นไดงายในผู
บรโิภคท่ีมบีคุลกิภาพ เชน ผูทีเ่ปนวตัถุนยิม (Richins, 
2011) มีนิสัยเสพติดการซื้อ (S. Watson, 2009) มี
ทัศนคติดีตอการเปนหนี้ (Castellani & DeVaney, 
2001) ชอบแสวงหาความเสี่ยง (Jiangqun & Xiaoy-
an, 2012)  ใหความสําคัญกับปจจุบันมากกวา
อนาคต (Meier & Sprenger, 2010) หรือมอง
อนาคตในแงดีเกินไป มีการใชจายเงินในอนาคต 
เพราะคาดวาจะมีรายไดมั่นคงหรือมีรายไดเพิ่มข้ึน 
(Raijas et al., 2010)

ปญหาอาจเกิดจากผูบริโภคมีความรูและ
ประสบการณในการจัดการการเงินต่ํา ทําใหเลือก
แหลงสินเชื่อที่มีตนทุนสูง เสียเปรียบในการเจรจาตอ
รอง และมีคาใชจายที่ไมจําเปน (เชน การเบิกเงินสด
จากบัตรเครดิตเพ่ือชําระยอดบัตรเครดิตใบอ่ืน 
การชําระคืนไมตรงเวลาทําใหมีคาปรับ) โอกาสเกิด
ปญหาหนี้สินสูงขึ้นในกลุมผูบริโภคที่มีความออนไหว 
เชน ผูบริโภคอายุนอย สูงอายุ หรือมีรายไดตํ่า 
เพราะนอกจากมีความรูนอย มักมีทรัพยากรและ
แหลงใหความชวยเหลือทางการเงินจํากัด (Raijas et 
al., 2010) และถูกหวานลอมไดงายหรือตัดสินใจ
ดวยอารมณ

นอกจากน้ี สภาพแวดลอมภายนอกมีสวน
กระตุนใหเกิดปญหาหนี้สินเชนกัน เชน เศรษฐกิจ
ถดถอยสงผลใหรายไดลดลงหรือไมแนนอน แหลงสิน
เชื่อปรับเปล่ียนเง่ือนไข ทําใหตนทุนสูงขึ้น (ดอกเบ้ีย
และคาธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น เวลาการผอนชําระส้ันลง) 
หรือวงเงินเครดิตลดลงทําใหขาดสภาพคลอง เปนตน

เน่ืองจากความยากลําบากในการรวบรวม
ขอมลูหนีส้นิ (จากสถาบนัการเงนิหรอืภาครฐั) ในงาน
วิจัยของ Ferk (2006) และ Keese (2012) ใหกลุม
ตัวอยางประเมินตนเองในการกําหนดสภาวะหน้ีสิน 

การวิจัยคร้ังนี้ใหกลุมตัวอยางกําหนดสภาวะหน้ีสิน
จากปจจัยดังตอไปนี้ 

1. ภาระหนี้สิน (ไมมี มีนอยและจัดการได มี
มากแตไมมีปญหา มีมากมีปญหาในการจัดการบาง 
และมีมากไมสามารถจัดการไดแลว) การไมสอบถาม
ตวัเลขยอดหน้ี เพือ่หลกีเลีย่งความเบ่ียงเบนท่ีเกิดจาก
ความไมตองการเปดเผยขอมูลและผูบริโภคอาจไม
สามารถจดจําตัวเลขท่ีนนอน โดยเฉพาะผูที่มีปญหา
หนี้ซับซอน 

2. แหลงสินเชื่อและจํานวนบัตรเครดิต ผูใช
สนิเช่ือหลายแหลง  (Knowledge@Wharton, 2011) 
หรือมีบัตรเครดิตหลายใบ (Joireman, Kees, 
&Sprott, 2010)ถาประกอบกับนิสัยเสพติดการซื้อ มี
พฤติกรรมกูใหมหรือกดเงินสดมาจายหนี้เกาจะมี
โอกาสเกิดปญหาหนี้สินสูงข้ึน

3. ปญหาอื่นในชีวิต ปญหาซําซอนสงผลตอ
ความสามารถในการจัดการชีวติ หลายปญหาเก่ียวพัน
กบัคาใชจายเพ่ิมขึน้หรอืรายไดลดลง เชน ผูทีต่องดแูล
เพิ่มขึ้น การออกจากงาน เปนตน (Ramasundaram 
et al., 2012)

4. การคางชําระ(Gathergood, 2012)การ
คางชําระ 1-3 งวดอาจอยูในขั้นตอนของการทวงถาม
หนี ้ผูกูตองเสยีคาปรบัและคาธรรมเนยีมตาง ๆ  ทาํให
มีคาใชจายสูงข้ึน การคางชําระนานกวานั้น ผูบริโภค
จะเขาสูกระบวนการทางกฎหมาย

5. การถูกฟองรองเพราะหนี้สิน(Moorman 
& Garasky, 2008) ทั้งขอ 4 และ 5 เปนปจจัยทาง
ตรงของปญหาหนี้สิน การคางชําระอาจเกิดขึ้นไดใน
บางครั้งโดยไมเปนปญหา เพียงแตทําใหมีคาใชจาย
เพิ่มขึ้น แตการถูกดําเนินคดีแสดงถึงปญหาอยาง
ชัดเจน
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6. ผูที่ใหความชวยเหลือทางการเงินหรือ
แหลงสนิเชือ่ตนทนุต่ํา จะชวยใหผูบรโิภคมคีวามเสีย่ง
ตอปญหาหนี้สินต่ําลง ผูที่ไมสามารถกูยืมจากสถาบัน
การเงิน ใชการกูยมืจากผูใหกูนอกระบบ ซึง่เปนแหลง
สนิเชือ่ตนทนุสงู ทาํใหมโีอกาสเกดิปญหาหน้ีสนิไดงาย
ขึ้น 

7. ความทุกขใจ งานวิจยัมากมายยืนยนัความ
ทกุขซึง่สงผลตอทัง้รางกายและจิตใจของผูมปีญหาหน้ี
สิน (Brown et al., 2005; Patel et al., 2012;Rich-
ardson, Elliott, & Roberts, 2013; Selenko & 
Batinic, 2011) คณะผูวิจัยจึงใชความทุกขใจในการ
ยืนยันปญหาหน้ีสินดวย

• ÊÔè§¨Ù§ã¨·Ò§¡ÒÃμÅÒ´ •
นักการตลาดพัฒนาผลิตภัณฑและสรางตรา

เพื่อสนองความจําเปนและความตองการทั้งแง
ประโยชนใชสอยและความเปนสัญลักษณที่มีคุณคา
ในจิตใจ และใชทั้งราคา ชองทางการจัดจําหนาย 
และการส่ือสารการตลาดเพ่ือกระตุนใหผูบรโิภคซ้ือให
มากท่ีสดุ บอยท่ีสดุ และนานท่ีสดุ ทัง้นี ้เนือ่งจากธุรกิจ
มีเปาหมายทางการเงินที่สูงขึ้นทุกป เพื่อใหบรรลุผล
ตามความตองการของผูถือหุน นักการตลาดพยายาม

แมกระท่ังสรางความจําเปนเทียมเพ่ือกระตุนให
ผูบริโภคซื้อสิ่งที่ไมจําเปนมากนัก ทั้ง ๆ ที่การตลาดมี
สวนกระตุนใหมีการบริโภคเกินความจําเปนและ
นาํไปสูการสรางหน้ี งานวิจัยเกี่ยวกับภาพรวมของสิ่ง
จูงใจทางการตลาดกับปญหาหน้ีกลับมีไมมากนัก 
งานวิจัยปญหาหนี้สินจํานวนมากเก่ียวของกับความรู
ในการจัดการการเงิน (Bay, Catasús, & Johed, 
2014; Calcagno & Monticone, 2014; Disney & 
Gathergood, 2013; Gathergood, 2012; Gather-
good & Weber, 2014; Huston, 2010; Lusardi & 
Tufano, 2009) วินัยทางการเงิน (Gathergood, 

2012; Gathergood & Weber, 2014) อิทธิพลของ
สังคม (Agarwal, Chomsisengphet, & Liu, 2011; 
Norvilitis & MacLean, 2010; Sotiropoulos & 
d’Astous, 2012) วัตถุนิยมและการเสพติดการซื้อ
(Donnelly, Ksendzova, & Howell, 2013; Wang 
& Xiao, 2009; J. J. Watson, 2003)  ผูบรโิภคท่ีออน
ไหวงาย(Brennan, Zevallos, & Binney, 2011; 
Haultain, Kemp, & Chernyshenko, 2010) 
ทัศนคติตอการเปนหนี้ (Davies & Lea, 1995; 
Haultain et al., 2010) และลักษณะของหนี้และผล
เสียของการเปนหนี้(Amadi, 2012; Betti et al., 
2007; Patel et al., 2012) งานวิจัยหนี้ที่สัมพันธกับ
การตลาดสวนใหญเกี่ยวของกับการขยายตัวของ
การใหบริการสินเชื่อและการตลาดของสถาบัน
ก า ร เ งิ น  เช น  ก า ร ต ล า ด ขอ งบั ต ร เ ค ร ดิ ต
(Blankson, Paswan, & Boakye, 2012) สินเชื่อ
สํ าหรั บผู มี ร าย ได น อย  (M i c rofi nanc in g ) 
(Knowledge@Wharton, 2011) และการกูใหมเพื่อ
นําไปชําระหนี้เกา (Debtconsolidation loans)
(Bolton, Bloom, & Cohen, 2011) กิจกรรมการ
ตลาดขยายตัวสูงขึ้นตลอดเวลาเห็นไดจากรูปแบบ
สินคา บริการ และส่ือการตลาดท่ีหลากหลาย นัก

วิชาการหลายทานกลาวถึงความสัมพันธนี้ แตยังขาด
งานวิจัยท่ียืนยันความสัมพันธปญหาหน้ีสินและสิ่ง
จูงใจทางการตลาดอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
รายงานในประเทศไทย การวิจยัคร้ังนีมุ้งศกึษาปญหา
หนี้สินกับภาพรวมของสิ่ งจู ง ใจทางการตลาด
ที่ผูบริโภคพบในแตละวัน 

• ÍÔ·¸Ô¾Å¢Í§ÊÑ§¤Á •
งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของแสดงให

เหน็วาคนในสงัคมสงผลตอพฤตกิรรมการบรโิภคและ
การเปนหนีท้ัง้ในดานบวกและลบ รายงานวิจยัท่ีแสดง
ถึงอิทธิพลทางสังคมในทางบวก เชน Norvilitisและ 
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MacLean (2010)  พบวา พอแมทีส่อนทกัษะทางการ
เ งินแกลูกจะชวยลดความเสี่ยงตอการเปนหนี้
และปญหาหนี้สิน ในขณะที่รายงานผลในทางลบจะ
เกี่ยวของกับ 1) การเลี้ยงดูของพอแม เชน Henegar 
et al. (2013) พบวา ถาแมที่ไมมีวินัยทางการเงิน 
ลกูมแีนวโนมเปนหนีบ้ตัรเครดิต 2) บคุคลในครอบครวั 
ญาติสนิท และเพ่ือนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
บริโภคมาก เพราะสงผลตอทัศนคติที่มีตอการบริโภค
และมีสวนโดยตรงในกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
เชน Lea, Webley, and Walker (1995) พบวา คน
ที่เปนหน้ีซื้อของขวัญคริสมาสตใหลูกมากกวาคนไม
เปนหนี้ และ 3) อิทธิพลของบุคคลอื่นในสังคม 
ผูบริโภคอาจใชการครอบครองสิ่งที่สังคมใหความ
สําคัญ เชน บานหรือรถยนตหรูหรา เพื่อสรางความ
ประทบัใจใหกบับคุคลอืน่และเปนสิง่กาํหนดความสขุ
ค ว ามพอ ใจ ใน ชี วิ ต  S o t i r opou lo s  และ 
d’Astous(2012, 2013)รายงานวา การใชบตัรเครดติ
มากเกินไปเกิดขึ้นเม่ือผูบริโภคพยายามทําตามความ
คาดหวังของคนรูจัก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อตองการ
เปนเขาสวนหน่ึงของกลุมสังคม 

รายงานวิจัยที่กลาวขางตนไดอธิบายอิทธิพล
ของคนในสังคมที่ใกลชิด เชน คนในครอบครัว และ
เพ่ือน ซึ่งมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ และ
บุคคลอ่ืนซึ่งกอใหเกิดแรงจูงใจในการซ้ือ ดังน้ัน การ
วจิยัน้ีพจิารณาท้ัง1) อทิธพิลของผูทีอ่ยูในกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อและ 2) อิทธิพลของบุคคลอื่นที่สรางแรง
จูงใจในการซื้อ

• ¡ÒÃãªé¼ÅÔμÀÑ³±ìáÊ´§ÍÑμμÒ •
งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการ

บริโภคหรือการครอบครองสิ่งของเพื่อสรางความ
ประทับใจแกคนในสังคมมีมากมาย (Belk, 1988; 
Hirschman & Kendall, 2012; ÜStÜNer & Holt, 

2014; Wong, 1997) สิ่งของเปนสิ่งที่มีคุณคาและ
ความหมายตอตนเองและผูอื่นคุณคาของผลิตภัณฑ
และตราเกิดจากประโยชนในการใชสอย (Functional 
utility) และความหมายเชิงสัญลักษณ (Symbolic 
meaning) ซึง่สามารถบงบอกอตัตาตวัตนของผูใชและ
แสดงภาพลักษณใหผูอื่นเห็น 

ผูบริโภคที่มีปญหาหนี้สิน เนื่องจากการใช
ผลิตภัณฑแสดงอัตตาเกิดจากการใชผลิตภัณฑราคา
แพง (เกนิฐานะ) ทาํข้ึนเปนพเิศษ หรอืตราทีม่ชีือ่เสยีง 
ทั้งนี้ เพราะผลิตภัณฑและตราสามารถสื่อสาร 
สงเสริม หรือซอมแซมตัวตนบุคลิกภาพหรือภาพ
ลักษณตามท่ีผูบริโภคตองการ สามารถแสดงฐานะ
และการยอมรับของสังคม (Sivanathan & Pettit, 
2010) การใชผลิตภัณฑแสดงอัตตาเกิดข้ึนไดทั้งผู
ที่มีรายไดสูงและตํ่า Carr (2005) ศึกษานักศึกษาท่ีมี
ฐานะยากจนและพบวานกัศกึษาบางสวนเตม็ใจใชสนิ
เชือ่และบตัรเครดติเพือ่การบรโิภคสิง่ทีไ่มจาํเปน (ขาด
วินัยทางการเงิน) มีการใชเงินท่ีกูยืมในการทองเที่ยว 
ซื้อเส้ือผาของตรานักออกแบบช่ือดัง เพราะเปนสิ่งท่ี
กลุมสงัคมยอมรับ แรงกดดันจากเพ่ือนหรือการเปรียบ
เทยีบของคนในสงัคมทาํใหการบรโิภคเพือ่แสดงฐานะ
เพิ่มสูงข้ึน (Thomas & Wilson, 2012)

• ÇÔ¹ÑÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ •
Ameriks, Caplin, Leahy, and Tyler (2007)

รายงานวา ผูทีม่ปีญหาการควบคมุตนเองจะมแีนวโนม
ในการแสดงพฤตกิรรมการบรโิภคทีม่ากเกนิไป สงผล
ใหฐานะทางการเงินดอยลง วินัยทางการเงินมีความ
สัมพันธกับวัตถุนิยม (Materialism) และการเสพติด
การซื้อ(Compulsive behavior)  ผูที่เปนวัตถุนิยม
จะมทีศันคตเิกีย่วกบัตนเองวาเปนผูจาย และมีทศันคติ
ทีด่ตีอการหน้ีมากกวาการออม  (J. J. Watson, 2003)
เมื่อผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอการเปนหนี้ (เชน การมี
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ยอดในบัตรเครดิตถือเปนเรื่องธรรมดาหรือถือวาเปน
ผูมอีาํนาจซ้ือ) และเชือ่วาชวีติทีด่หีรอืการเปลีย่นแปลง
ในทางที่ดีของชีวิตเกิดขึ้นจากการครอบครองส่ิงของ 
ทัศนคตินี้อาจกระตุนใหมีการใชเครดิตมากเกินไป 
(Richins, 2011)

วนิยัทางการเงนิเปนปจจัยทีส่าํคัญมากในการ
ปลอดจากปญหาหน้ีสนิ งานวจิยัพบวา ผูทีม่กีารศกึษา
สูง(De’Armond & Zhu, 2011)และมีความรูในการ
จดัการการเงินด(ีGathergood & Weber, 2014)อาจ
มี ภ า ระหนี้ แ ละมี ปญหาหนี้ สิ น  ซึ่ ง ง านวิ จั ย
ของGathergood (2012) พบวา วินัยทางการเงินมี
ความสัมพันธทางบวกกับปญหาหนี้สิน และสัมพันธ
ในระดับนัยสําคัญที่สูงกวาความรูในการจัดการการ
เงนิ ซึง่ยนืยนัวา ผูบริโภคทีม่คีวามรูในการจดัการการ
เงินดี แตขาดวินัยทางการเงินยังมีความเสี่ยง เชน ผู
บริโภคอาจตัดสินใจใชเครดิตตนทุนสูงที่เสนอให ณ 
จดุขาย ผูบรโิภคอาจมีทกัษะทางการเงิน แตไมไดเรยีน
รูวิธีการควบคุมตนเอง ปจจุบันผูบริโภคมีเครดิตให
เลือกใชมาก (เกินไป) และตองเผชิญกับสิ่งจูงใจ
ทางการตลาดมากมายอาจทําใหมีปญหาหน้ีสินทั้ง ๆ 
ที่มีความรูดี 

• ¤ÇÒÁÃÙéã¹¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¡ÒÃà§Ô¹ •
งานวิจัยจํานวนมากยืนยันความสัมพันธทาง

ลบระหวางความรูในการจดัการการเงนิและปญหาหนี้
สิน (Courchane, Gailey, & Zorn, 2008; Disney 
& Gathergood, 2013; Gathergood, 2012; 
Gathergood & Weber, 2014; Kidwell & Turrisi, 
2004; Lusardi & Tufano, 2009)ความรูในการ
จัดการการเงิน หมายถึง ความรู ทักษะ และความ
มัน่ใจในการตดัสนิใจทางการเงนิ (Altman, 2012) ซึง่
ประกอบดวยความรูทั่วไปเก่ียวกับการเงิน ความรู
เกีย่วกับสนิเชือ่ ความรู/ชองทางในการจัดการการเงิน 

หนีส้นิ และแนวทางปองกนัปญหาทางการเงนิ รวมทัง้
ความรูเก่ียวกับผูใหสินเชื่อ เพราะสถาบันการเงินบาง
รายไมไดเสนอสิง่ทีด่ทีีส่ดุหรอืเหมาะสมทีส่ดุแกผูขอกู 
(Bolton et al., 2011)

ผูบริโภคที่มีความรูในการจัดการการเงินต่ํา
อาจมีภาระหนี้คางชําระสูง เพราะประเมินภาระหนี้
ตํ่าเกินไป (Lusardi & Tufano, 2009) โดยเฉพาะ
ลูกหนี้ที่กูยืมจากหลายสถาบันการเงิน ไมสามารถหา
รายไดมาชําระคืนไดครบทุกยอดตามกําหนดเวลา 
อาจกูใหมมาจายหนี้เกาโดยไมพิจารณาตนทุนใน
ระยะยาว (Bucks & Pence, 2008) เชน ถูกโนมนาว
ใหเปลี่ยนสถาบันเงินเพราะผลประโยชนปจจุบัน 
(เชน อัตราดอกเบี้ยใหมถูกกวาในชวงแรกหรือลืมคิด
วาจะตองมีคาใชจายเพิ่มเติมในการประเมินหลัก
ทรัพยใหม) อาจใชการกดเงินสดจากบัตรเครดิตมาใช
จายในชวีติประจาํวนัหรอืชําระคนืเพยีงยอดขัน้ตํา่ ซึง่
ทําใหเปนตนทุนการเงินที่สูง (Parker & Chatterjee, 
2009) ดังนั้น ผูที่มีความรูในการจัดการการเงินตํ่าจะ
มีแนวโนมสูงกวาในการประสบปญหาทางการเงิน
(Courchane et al., 2008) ผูบริโภคบางสวนเปน
ผูมีรายไดนอย อายุนอย และสูงอายุ อาจมีความออน
ไหวตอปญหาหนีส้นิเปนพเิศษ เพราะปญหาจะกระทบ

กระเทือนตอความเปนอยูอยางรุนแรง Autio et al. 
(2009) รายงานวา ผูบริโภคอายุนอย มีรายไดไมมาก 
มโีอกาสเบิกเงนิสดจากบตัรเครดติ และเมือ่ทดลองใช
จะมีโอกาสใชซํา สินเชื่อลักษณะนี้มีตนทุนสูงและมัก
นําไปใชในสิ่งที่ไมจําเปน เชน การกินการเที่ยว การ
แตงตัว ภาครัฐควรออกกฎระเบียบเพื่อควบคุม
ผูประกอบการ โดยเฉพาะการตลาดเพ่ือจูงใจกลุม
ผูบริโภคที่ออนไหวงาย (Harrison & Gray, 2010)
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• ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â •
การวจิยัมุงศกึษาผูบริโภควยัทาํงานทีอ่าศยัอยู

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีประมาณ 70 
เปอรเซ็นตของประชากร 10,538,932 คน จากสถิติ
ป 2556 (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 
2556) เนือ่งจากผูบรโิภควัยทาํงานอาจมีภมูลิาํเนาใน
จังหวัดอื่นแตเขามาทํางานในกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล และไมมขีอมลูการกูยมืและรายงานปญหา
หนี้สินที่ชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่เกี่ยวของ
กบัการกูยมืจากผูใหกูนอกระบบ ทาํใหไมทราบจํานวน
ประชากรที่มีหนี้สินและมีปญหาหนี้สินที่แนนอน 
นอกจากนี้ การวิจัยครั้งนี้ศึกษาผูบริโภคที่ไมมีหนี้สิน
ดวย เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของสิ่งจูงใจทางการ
ตลาด ดังนั้น ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้จึงเปน
ผู บ ริ โ ภ ค วั ย ทํ า ง า น ทั้ ง ห ม ด ที่ อ ยู อ า ศั ย ใ น
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหวางการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยไมทราบสัดสวนของผูไมมหีนีส้นิ มี
หนี้สิน และมีปญหาหน้ีสิน

การเก็บขอมูลในเดือนมกราคมถึงเดือน
มิถุนายน 2557 ผูใหขอมูลมากกวา 400 ราย แตมี
แบบสอบถามที่สมบูรณเพียง 266 ราย ปญหาหนี้สิน
เปนเร่ืองละเอียดออนผูใหขอมูลเล่ียงการตอบบาง
คําถาม ตองมีการคัดแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 
กลุมตวัอยาง 266 รายสอดคลองกบัขอแนะนาํสาํหรบั
การใชแบบจาํลองสมการโครงสรางของ Bentler and 
Chou (1987)ทีเ่สนอใหใชกลุมตวัอยางอยางต่ํา 5 เทา
ของตัวแปร (การวิจัยนี้มีตัวแปรแฝง 6 ตัว) ในกรณีที่
ไดขอมูลครบถวนไมมีขาดหายบางขอ ขนาดตัวอยาง
ทีใ่หญพอมคีวามสาํคญัตอการประเมนิโครงสรางแบบ
จําลองไดอยางถูกตอง ใชการประมาณคาที่ความนา
จะเปนสูงสุด (Maximum likelihood) โดยใชคาไคส
แควรของหลายตัวแปรพรอม ๆ กัน ตองใชตัวอยาง

ขนาดใหญพอ ลกัษณะเฉพาะของกลุมตวัอยาง แสดง
ภาพที่ 1

 

   ÀÒ¾·Õè 1 สรุปลักษณะเฉพาะของกลุมตัวอยาง

เครื่องมือวิจัยที่ใช คือ แบบสอบถามท่ีใหกลุม
ตัวอยางเปนผูทําดวยตนเอง (Self-administered 
questionnaire) เพื่อใหกลุมตัวอยางมีอิสระใน
การตอบขอมูลที่มีความละเอียดออน ไมเกิดความ
อับอายจนไมกลาตอบคําถาม แบบสอบถามท่ีใชได
รับการตรวจสอบจากผู เชี่ยวชาญทางการตลาด 
การ เ งิน  และแบบจํ าลองสมการ โครงสร า ง 
แบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวน คือ 1) ขอมูลสวน
บุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา 
อาชีพ รายได เปนตน 2) ภาระหนี้ไดแก สถานภาพ
ของการเปนหนี้ ซึ่ง Gathergood (2012) แนะนําให
กลุมตัวอยางเปนผูระบุเอง วิธีการนี้จะทําใหผูตอบ
สามารถตอบไดงายขึน้ ไมตองบอกยอดภาระหนีส้นิท่ี
ไมตองการเปดเผย และตัวเลขภาระหน้ีของผูบริโภค
แตละคนมีคุณคาหรือความรับผิดชอบที่ไมเทาเทียม
กัน หนี้สินหนึ่งแสนบาทของพนักงานชั้นผูนอยอาจ
เปนภาระหน้ีที่กระทบกระเทือนตอการดํารงชีวิต
กวาหน้ีสินหาลานบาทของประธานบริษัทมากแหลง
ที่มาของหนี้สินระยะเวลาคางชําระความทุกขเร่ือง
ภาระหนี ้ซึง่เปนตวับงชีป้ญหาหนีส้นิไดดมีาก และการ
ถูกฟองรอง3)สิ่งจูงใจทางการตลาดไดแก ผลิตภัณฑ 
ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการ
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ตลาด4) ปจจัยอื่นๆ ไดแก อิทธิพลของสังคม การใช
ผลิตภัณฑแสดงอัตตา วินัยทางการเงินและความรูใน
การจดัการการเงนิ และ 5)  ขอเสนอแนะในการแกไข
ปญหาการเงิน

แบบจําลองสมการโครงสรางประกอบดวย
ตัวแปรแฝงตาง ๆซ่ึงไมสามารถวัดไดโดยตรงแต
สามารถประมาณคาไดจากตัวแปรสังเกตไดการ
วิเคราะหองคประกอบและการวิเคราะหเสนทางดวย
สถิติวิเคราะหที่จําเปนโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
เฉพาะทาง การวิจัยนี้ใชโปรแกรม AMOS ซึ่งเปน
เครื่องมือหนึ่งที่นิยมใชในการวิเคราะหแบบจําลอง
สมการโครงสราง (Structuralequation modeling 
(SEM) หรือการวิเคราะหโครงสรางความแปรปรวน
รวม (Analysis of covariance structures) หรือ
แบบจําลองเชิงสาเหตุ (Causal modeling) 
( A r b u c k l e , 2 0 0 5 )  ซึ่ ง เ ป น ก า รป ร ะม าณ
คาพารามิ เตอรของความสัมพันธแตละคูและ
ทุกสมการถดถอยพรอมกัน และสามารถใชทดสอบ
สมมติฐานและความตรงของแบบจําลองความสัมพนัธ
ระหวางตัวแปรแฝงตางๆ การตรวจสอบความ
สอดคลองของแบบจําลองความสัมพันธระหวางสิ่ง
จูงใจทางการตลาดและปญหาหน้ีสินดวยขอมูลเชิง

ประจักษใชการวิเคราะหปจจัยและการวิเคราะห
เสนทาง (Bagozzi& Yi, 2012) เพื่อศึกษาขนาด
อิทธิพลของตัวแปรที่ศึกษา รวมทั้งการปรับและ
การตรวจสอบความตรงของแบบจําลอง โดยดัชนี
ที่ใชในการตรวจสอบความตรง (Goodness-of-
fi tindexes) (Bagozzi, 2010) มีดังนี้ คาไคสแควร 
( 2) ตองมีคา P-value นอยกวา 0.05 คา CFI และ 
NNFI มากกวาหรือเทากับ0.95 คา RMSEA นอยกวา
หรือเทากับ 0.06 คา และ SRMR นอยกวาหรือ
เทากบั 0.07 เพราะคา SRMR  ทีส่งูจะกอใหเกดิความ
เสี่ยงในการยอมรับ เมื่อคาสวนเหลือ (Residuals) 

บางตัวยังสูงเกินไป

• ¼Å¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â •
 

 ÀÒ¾·Õè 2  ความสัมพนัธระหวางสิง่จงูใจทางการ
ตลาดและปญหาหนี้สิน

การวิเคราะหมีการปรับและตรวจสอบความ
ตรงของแบบจาํลองสมการโครงสราง โดยเปรยีบเทียบ
กับคามาตรฐานที่ Bagozzi (2010) รายงานไว 
(ดังแสดงในตารางท่ี 1) เมื่อพิจารณาคาไคสแควร
สําหรับการวิจัยท่ีมีขนาดตัวอยางที่ไมใหญเกินไป
หรือเล็กเกินไป คาไคสแควร    เทากับ 2.104 คา
องศาอิสระ (d.f.) เทากับ 5 คา P-value เทากับ .835 
(มากกวา .05) และคาดัชนีอื่นๆ พบวาผานเกณฑ
ตามกําหนดของมาตรฐาน

μÒÃÒ§·Õè 1 ผลการตรวจสอบความตรงของแบบ
จําลองสมการโครงสราง

ผลการวิจัยยืนยันความสัมพันธระหวางสิ่ง
จู งใจทางการตลาดและปญหาหนี้สินโดยมีคา
สัมประสิทธิ์สมการถดถอยเทากับ.297ซึ่งไมมากนัก
แตคาP-value เทากับ .000แสดงถึงความนาจะเปน
ที่ตํ่ามากในการปฏิเสธความสัมพันธนี้คาสัมประสิทธิ์
แสดงอํานาจการพยากรณที่มีคาตํ่ามาก (R2=0.078) 
แสดงวาสิ่งจูงใจทางการตลาดพยากรณปญหาหนี้สิน
ไดไมดีแสดงเปนนัยวายังมีอยางนอยอีกหนึ่งตัวแปร
ทีส่ามารถพยากรณปญหาหนีส้นิไดดกีวาเมือ่พจิารณา

d.f. P-value CFI NNFI SRMR RMSEA

2.104 5 .835 1.000 .996 .307 .000
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ตัวแปรอ่ืนพบวาคาสัมประสิทธ์ิสมการถดถอยก็ไมสูง
แสดงถึงจุดออนของการวิจัยนี้คือตัวแปรที่ศึกษา
พยากรณปญหาหนีส้นิไดไมดพีอแตอยางไรกด็ผีลการ
วิจัยสวนใหญสอดคลองกับทฤษฎี

เมื่อพิจารณาอํานาจการพยากรณของสิ่งจูงใจ
ทางการตลาดเพ่ิมเติมพบวามีความสัมพันธกับการใช
ผลิตภัณฑแสดงอัตตา (β=.597, P-value=.000, 
R2=.355) และวินัยทางการเ งิน  (β=-.574, 
P-value=.000, R2=.329) มากกวานอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาอิทธิพลทางออมของส่ิงจูงใจทางการตลาด
ผลการวิจัยไมสนับสนุนอิทธิพลของสิ่งจูงใจทางการ
ตลาดทีส่งผานตวัแปรแฝงภายในตวัอืน่ไปยงัปญหาหนี้
สินการวิจัยครั้งนี้เพียงสนับสนุนอิทธิพลทางตรงของ
สิ่งจูงใจทางการตลาดแตอยางไรก็ดีคาสัมประสิทธ์ิ
สมการถดถอยแสดงใหเห็นวาสิ่งจูงใจทางการตลาดมี
อิทธิพลตอปญหาหน้ีสินมากกวาตัวแปรอื่น

 โดยสรุปขอมูลเชิงประจักษแสดงใหเห็นวา
ตัวแปรท่ีศึกษามีอิทธิพลตอปญหาหน้ีสินทั้งทางบวก
และลบตามทฤษฎีไดแกสิง่จงูใจทางการตลาดสงผลให
ผูบริโภคใชผลิตภัณฑเพื่อแสดงอัตตา (β=.597, P-
value=.000) การใชผลิตภัณฑเพื่อแสดงอัตตาสงผล

ใหผูบริโภคขาดวินัยทางการเงิน (β=-.155, P-val-
ue=.012) สิ่งจูงใจทางการตลาดสงผลใหผูบริโภค
ขาดวินัยทางการเงิน (β=-.574, P-value=.000) 
สิง่จงูใจทางการตลาดสามารถกระตุนจงูใจใหผูบรโิภค
ขาดวนิยัทางการเงนิมพีฤตกิรรมการซือ้ทีไ่มจาํเปนซือ้
เมื่อมีเงินไมเพียงพอหรือไมเหมาะสมกับรายไดซึ่ง
เปนตนเหตขุองการเปนหนี ้และการขาดความรูในการ
จัดการการเงินสงผลใหเกิดปญหาหน้ีสิน (β=-.133, 
P-value=.023) ผลการวิจัยแสดงผลท่ีแตกตางจาก
งานวิจัยอื่นในสมมติฐานท่ี4 “การใชผลิตภัณฑเพ่ือ
แสดงอัตตาสงผลใหเกิดปญหาหน้ีสิน”เนื่องจากคา
สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ส ม ก า ร ถ ด ถ อ ย เ ป น ค า ล บ 

(=-.206, P-value=.006) แสดงวาการใชผลิตภัณฑ
เพื่อแสดงอัตตาบุคลิภาพหรือภาพลักษณมีความ
สัมพันธในเชิงลบกับปญหาหนี้สินหรือไมกอใหเกิด
ปญหาหนีส้นิยกเวนความสมัพนัธของการใชผลติภณัฑ
เพื่อแสดงอัตตากับปญหาหนี้สิน ซึ่งงานวิจัยที่ผานมา
กลาววาผูทีอ่าจใชผลติภณัฑราคาแพงตราท่ีมชีือ่เสยีง
หรอืสิง่ทีแ่สดงตวัตนเชนการทองเทีย่วการเปนสมาชิก
สมาคมซ่ึงทาํใหเกดิการใชจายเกินความจําเปนผลการ
วิจัยแสดงความสัมพันธในเชิงลบระหวางการใช
ผลิตภัณฑเพื่อแสดงอัตตากับปญหาหนี้สิน

เมื่อวิเคราะหสมการถดถอยเพ่ือศึกษาความ
สัมพันธระหวางปญหาหน้ีสินกับลักษณะเฉพาะของ
กลุมตวัอยางไดแกเพศอายุสถานภาพสมรสการศึกษา
อาชพีรายไดและจาํนวนผูทีต่องดแูลใหความชวยเหลอื
ทางการเงินพบวาจํานวนผูที่ตองดูแลใหความชวย
เหลอืทางการเงนิเปนตวัแปรเดยีวท่ีสงผลตอปญหาหน้ี
สินอยางมีนัยสําคัญ

• ¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂÊÃØ»¼Å¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¢éÍàÊ¹Íá¹Ð •
แบบจําลองสมการโครงสรางปญหาหน้ีสินไม

สามารถยืนยันความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญของทุก
ตวัแปรแฝงผลการวิจยัสนบัสนนุความสัมพนัธเชิงบวก

ระหวางสิ่งจูงใจทางการตลาดกับปญหาหนี้สินและ
การใชผลิตภัณฑแสดงอัตตาความรูในการจัดการการ
เงินกับปญหาหนี้สินและความสัมพันธเชิงลบระหวาง
สิ่งจูงใจทางการตลาดกับวินัยทางการเงินแตไม
สนับสนุนการขาดวินัยทางการเงินกับปญหาหนี้สิ
นท้ังๆท่ีวินัยทางการเงินเปนประเด็นท่ีงานวิจัย
ของGathergood (2012) และGathergood and 
Weber (2014) ใหความสําคัญมากซึ่งจะตองมีการ
ศึกษาเพิ่มเติมตอไป

หลกัฐานความสมัพนัธเชงิบวกระหวางสิง่จงูใจ
ทางการตลาดกับการใชผลิตภัณฑแสดงอัตตามีเปน
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จํานวนมากสวนใหญจะเกี่ยวของกับบุคลิกภาพ
ตราและความหมายหรือคุณคาในชีวิตผูบริโภค 
(Barnham, 2014; Erdoğmuş&Büdeyri-Turan, 
2012; Torelli, Özsomer, Carvalho, Keh, & 
Maehle, 2012) แตการเชื่อมโยงระหวางสิ่งจูงใจ
ทางการตลาดกับปญหาหน้ีสินสวนใหญจะพบใน
ผลิตภัณฑทางการเงินเชนการตลาดของบัตรเครดิต 
(Blankson et al., 2012) สินเชื่อสําหรับผูมีรายได
นอย (Knowledge@Wharton, 2011) หรอืการกูใหม
เพื่อนําไปชําระหนี้เกา (Bolton et al., 2011) ซึ่งการ
ตลาดผลิตภัณฑทางการเงินสองวิธีหลังบางคร้ังไมได
ทาํใหปญหาหนีส้นิลดลงแตอาจสรางปญหาหนีซ้ํา้ซอน
หรือมีเงื่อนไขท่ีผูบริโภคไมไดประโยชนเต็มที่

 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับวินัยทางการเงินสวน
ใหญจะเชื่อมโยงกับวัตถุนิยมซึ่งเปนสิ่งกระตุนจาก
ภายในตัวผูบริโภคผูที่เปนวัตถุนิยมจะช่ืนชอบการซ้ือ
มีแนวโนมซ้ือโดยไมวางแผนควบคุมตัวเองไดยาก 
(Kilbourne et al., 2005) เสพติดการซื้อและมีความ
ออนไหวตอสิง่กระตุนทางการตลาดเชนราคาทําใหซือ้
มากขึ้น (Tatzel, 2002) ผลการวิจัยชวยขยายองค
ความรู ในทิศทางตรงกันขามคือสิ่ งกระตุนจาก
ภายนอก (สิ่งจูงใจทางการตลาด) ทําใหผูบริโภคขาด
วินัยทางการเงิน

 ผลการวิจยัไมสนบัสนุนวาอทิธพิลของสังคม
สงผลใหเกดิปญหาหนีส้นิทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากอทิธพิล
ของสังคมสามารถสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือและการ
เปนหนี้ทั้งในทางบวกและทางลบ Sotiropoulos 
และd’Astous (2012, 2013) พบอทิธพิลทางลบของ
สังคมที่ทําใหกลุมนักศึกษาใชบัตรเครดิตมากเกินไป
แตNorvilitisและMacLean (2010) พบอิทธิพลทาง
บวกของพอแมซึ่งสอนทักษะทางการเงินแกลูกทําให
ลดความเสี่ยงตอการเปนหนี้และปญหาหนี้สิน
ดงัน้ันตองมกีารศกึษาเพ่ิมเตมิเพือ่แยกประเภทสงัคม
และลักษณะพฤติกรรมที่สงผลตอการเปนหนี้

ผลการวิจัยสนับสนุนอิทธิพลของการใช
ผลติภณัฑแสดงอัตตากับวนิยัทางการเงินSivanathan 
and Pettit (2010) รายงานวาผูบริโภคมีปญหาหนี้
สินท่ีเกิดขึ้นจากการใชผลิตภัณฑราคาแพงเกินฐานะ
เพราะผลิตภัณฑและตราสามารถส่ือสารสงเสริมหรือ
ซอมแซมตัวตนบุคลิกภาพหรือภาพลักษณตามที่ผู
บริโภคตองการสามารถแสดงฐานะและสรางการ
ยอมรบัของสงัคมพฤตกิรรมการใชจายเกนิฐานะถอืวา
ขาดวนิยัทางการเงนิแตการวจัิยนีพ้บความสมัพนัธเชงิ
ลบระหวางการใชผลิตภัณฑแสดงอัตตากับปญหาหนี้
สินซ่ึงอาจแสดงเปนนัยวาอาจมีตัวแปรอ่ืนเก่ียวของ
เชนถาผูบริโภคมีฐานะทางการเงินดีสามารถใช
ผลิตภัณฑราคาแพงไดไมจําเปนตองกอใหเกิดปญหา
หนี้สินหรือขึ้นอยูกับระดับวัตถุนิยมในตัวผูบริโภค
เพราะDonnelly et al. (2013) รายงานวาวัตถุนิยม
มคีวามสัมพนัธกบัการเสพติดการซ้ือและการขาดวินยั
ทางการเงินซึ่งนําไปสูการบริโภคมากเกินไปและ
ปญหาหนี้สิน

 การวจิยัครัง้นีย้นืยนัวาสิง่จงูใจทางการตลาด
มีอิทธิพลตอปญหาหน้ีสินเน่ืองจากปญหาหน้ีสินเปน
ปญหาสังคมท่ีสรางความทุกขกายใจท้ังระยะส้ันและ
ระยะยาวแกบุคคลและอาจสงผลรุนแรงตอความ
มั่นคงของระบบเศรษฐกิจของประเทศคณะผูวิจัยให
ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการปองกันและแกไข
ปญหาและเพื่อเปนแนวทางในการวิจัยท่ีจะชวยเพิ่ม
เติมองคความรูที่เก่ียวกับปญหาหนี้สิน

• ¢éÍàÊ¹Íá¹ÐÊíÒËÃÑº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ •
ธุรกิจรานคาและสถาบันการเงินตองเลือก

กลยทุธการตลาดใหเหมาะสม เพือ่การมสีวนรวมดแูล 
ปองกัน และแกไขปญหาสังคม ซึ่งสงผลดีตอภาพ
ลักษณ “ความมีคุณธรรมจริยธรรม”ขององคกร แต
เนื่องจากธุรกิจมีวัตถุประสงคหลักในการสรางความ
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เจริญทางเศรษฐกิจใหองคกร และการกระตุนใหเกิด
การบริโภคก็มีสวนชวยใหระบบเศรษฐกิจโดยรวม
มีการขยายตัวสงผลดีตอการกระจายรายไดดังนั้น
การทําการตลาดควรเนนการสรางสรรคคุณภาพชีวิต
มากกวาการสนับสนุนการใชจายท่ีฟุมเฟอยเกินความ
จําเปน

 ธุรกิจควรเลี่ยงผูบริโภคที่มีความออนไหว
งายตอปญหาหนีส้นิควรเสนอทางเลอืกทีช่วยลดไมใช
เพ่ิมภาระทางเงินแกผูที่มีรายไดนอยหรือกําลังมี
ปญหาทางการเงินโดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันการเงิน
ควรระมัดระวังผูมีพฤติกรรมสรางหนี้เพิ่มทั้งๆที่ไมมี
ความสามารถในการชําระคืนธุรกิจตองเขาใจฐานะ
ทางการเงนิทีแ่ทจริงของผูบรโิภคกอนใหวงเงนิสินเชือ่
หรอืบตัรเครดติธรุกจิอาจไมตองการใหวงเงนิมากเกนิ
กวาผูบริโภคจะชดใชคนืไดแตอาจขาดขอมลูภาพรวม
หนี้สินสวนหนึ่งเนื่องมาจากอุปสรรคในการหาขอมูล
หนี้สินที่เกิดจากสินเชื่อนอกระบบ

 ธุรกิจควรมีความโปรงใสในการใหขอมูล
ผลิตภัณฑและราคาผูบริโภคควรรับทราบภาระคาใช
จายที่แทจริงโดยถาเปนการซื้อที่สรางภาระมากและ
ระยะยาวธุรกิจควรใหความรูพื้นฐานที่จําเปนในการ

ตัดสินใจเชนการคํานวณดอกเบี้ยการแจงเตือน
พฤติกรรมที่จะกอใหคาธรรมเนียมคาปรับหรือคาใช
จายที่สูงเกินความจําเปนหรือความศักยภาพในการ
ชาํระคนืเพราะผูบรโิภคอาจไมทราบฐานะทางการเงนิ
และศักยภาพที่แทจริงของตนเอง

• ¢éÍàÊ¹Íá¹ÐÊíÒËÃÑº¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â¤ÃÑé§μ èÍä» •
 การสรางแบบจําลองสมการโครงสราง

ปญหาหน้ีสินไมสามารถยืนยันความสัมพันธของทุก
ตวัแปรผลการวจิยัทัง้สนับสนนุและขดัแยงกบังานวจิยั
อืน่ทีส่าํคญัยังพบวาอทิธพิลของตวัแปรตางๆคอนขาง
นอยแสดงเปนนัยวาตัวแปรอื่นซึ่งไมไดศึกษาในครั้งนี้

มีอิทธิพลสูงตอปญหาหนี้สินดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ี
จะตองขยายขอบเขตของการวิจัยใหกวางข้ึนเพ่ือ
ทาํความเขาใจพฤตกิรรมการบรโิภคและกลไกทีจ่ะกอ
ใหเกิดปญหาหนี้สินมีการขยายขอบเขตในการศึกษา
ในตางจังหวัดรวมท้ังสามารถเพ่ิมความละเอียดลึกซ้ึง
ดวยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่ประสบปญหาหน้ีสิน
อยางหนักเพื่อประกอบการทําความเขาใจพฤติกรรม
เสี่ยงตางๆ
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