
Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 9 (January - April)  99  - 105 (2019)       Vol. 9, No. 1 

99 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2562 

พฤติกรรมการก่อหนีน้อกระบบของผู้ค้าภายในตลาดรถไฟ 
อ าเภอเมอืงยะลา จังหวดัยะลา 

The Traders Behaviour incur the Loan Shark Debts with in 
Yala Railway Market, Yala Province 

 

ฟาริดา เอล็ลาฮี1* จรินรัตน์  วรวงศพ์ิทกัษ์ 1  ลาวณัย ์พงษสุ์วรรณศิริ 1 และ อาซูวนั อาเยะ 2 

Farida Aellahee1 , Jarinrat Worravongpitak 1, Lawan Pongsuwansiri1 and Asuwan Ayeh 2 

 
1สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 95000 

2 องค์การบริหารส่วนต าบลกายคูละ สุไหงโกลก จังหวดันราธิวาส 96160 
1Division of Management, Faculty of Management Science, Yala Rajabhat University, Yala 95000 

2Kayukla Subdistrict Administrative Organisation, Su-ngai Kolok District, Narathiwat 96160 
 

*To whom correspondence should be addressed. e-mail: farida.ae@yru.ac.th 
 

Received: 27 September 2018, Revised: 7 November 2018, Accepted: 3 December 2018 
 

บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ของผูค้า้ในตลาดรถไฟ อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 2) 

เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการเป็นหน้ีนอกระบบของผูค้า้ในตลาดรถไฟ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัยะลา 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจกับความคิดเห็นเก่ียวกับการเป็นหน้ีนอกระบบของผูค้า้ใน
ตลาดรถไฟ อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 4) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัเป็นหน้ีนอกระบบของ
ผูค้า้ในตลาดรถไฟ อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา โดยเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ ท าการเก็บขอ้มลูผา่นแบบสอบถาม ประชากรคือ ผูค้า้ภายในตลาด
รถไฟยะลา และค านวณทางสถิติจากกลุ่มตวัอย่างจ านวนทั้งส้ิน 400 คน ในระดบั ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการ
อธิบายขอ้มูลโดยวิธีการแจกแจงความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอา้งอิง ส าหรับทดสอบ
สมมติฐานของการวจิยั โดยก าหนดระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 สถิติท่ีใชว้เิคราะห์คือ ค่าไคสแควร์  

 ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 46 ปีข้ึนไป มี
สถานภาพสมรสแลว้ มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยมีจ านวนสมาชิก  ในครัวเรือน 4-6 คน มีรายไดต่้อเดือนของครัวเรือนตั้งแต่ 
10,000– 30,000 บาท มีค่าใชจ่้ายต่อเดือน ของครัวเรือนตั้งแต่ 10,000– 30,000 บาท มีรายไดต่้อเดือนจากการคา้น้อยกว่า 10,000 บาท และมี
ค่าใชจ่้ายต่อเดือนจากการคา้นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  

ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจยัทางเศรษฐกิจ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเก่ียวกับ การซ้ือของราคาแพงและมีเหตุ
สุดวสัิยในการใชจ่้ายดา้นมีภาระตอ้งดูแล พ่อ แม่ สามี ภรรยา และบุตร 

 ขอ้มลูปัจจยัดา้นพฤติกรรม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชจ่้ายฟุ่มเฟือย เก่ียวกบัการซ้ือของราคาแพง และเหตุ
สุดวสัิยในการใชจ่้ายดา้นมีภาระตอ้งดูแล พ่อ แม่ สามี ภรรยา และบุตร  

ความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมในการก่อหน้ีนอกระบบ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมในการก่อ
หน้ีนอกระบบในดา้นวธีิการใชจ่้าย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง สาเหตุหลกัท่ีท าให้ตอ้งก่อหน้ีนอกระบบคือตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้าย
ในครัวเรือน ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมในการก่อหน้ีนอกระบบในดา้นเหตุผลในการใชจ่้าย โดยภาพรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง 
สาเหตุหลกัท่ีท าใหต้อ้งก่อหน้ีนอกระบบคือ ตอ้งใชจ่้ายเงินไปกบับุคคลในครอบครัว  
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ผลการทดสอบสมมติฐานลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่าตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมในการ
ก่อหน้ีนอกระบบ คือ ตวัแปรเพศ สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และรายจ่ายต่อเดือนของครัวเรือน ส่วนตวัแปรท่ีไม่มีความสัมพนัธ์
กบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมในการก่อหน้ีนอกระบบ คือ ตวัแปรอาย ุระดบัการศึกษาและรายไดต่้อเดือนของครัวเรือน ส่วนปัจจยัดา้น
เศรษฐกิจ พบวา่ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมในการก่อหน้ีนอกระบบ คือ รายไดต่้อเดือนจากการคา้ ส่วนตวั
แปรท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมในการก่อหน้ีนอกระบบ คือ ค่าใช้จ่ายต่อเดือนจากการค้าและปัจจัยด้าน
พฤติกรรม พบวา่ ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมในการก่อหน้ีนอกระบบ คือ เหตุสุดวิสัย ดา้นมีภาระตอ้งดูแล 
พ่อ แม่ สามี ภรรยา และบุตร ส่วนตวัแปรท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็น เก่ียวกบัพฤติกรรมในการก่อหน้ีนอกระบบ คือ เหตุสุดวิสัย
ดา้นมีหน้ีในระบบตอ้งช าระ 

 

ค าส าคัญ:  ประชากรศาสตร์ หน้ี หน้ีนอกระบบ ตลาดรถไฟจงัหวดัยะลา 
 

Abstract 
The research’s proposal aims to study 1) the general demographic characteristic of traders in the Yala railway market, Mueang 

District, Yala Province 2) To study the relationship between demographic characteristics and opinions about the informal loan shark debts 
of traders in Yala railway market, Mueang District, Yala Province. 3) To study the relationship between economic factors and opinions 
about the informal loan shark debts of traders in Yala railway market, Mueang District, Yala Province . 4) To study the relationship 
between behavioral factors and opinions  about the informal loan shark debts of traders in Yala railway market , Mueang Distr ict, Yala 
Province. By quantitative study. The data collected through the questionnaire. The populatio n is the traders in Yala railway market. And 
statistically computed from the sample of 400 people at the confidence level of 95% Use descriptive statistics to explain the  data by 
frequency distribution, frequency, percentage, mean, standard deviation. And reference statistical analysis (inferential statics) for testing 
hypotheses of research by determining the level of statistical significance equal to 0.05. The statistics used for analysis a re Chi-Square. 

 The result revealed; general demographic characteristics found that most respondents were females aged 46 or over, married 
status was mostly found and the education background at junior high school, family members consist of 4 -6 people with the average 
monthly income 10,000-30,000 Baht. Monthly household expenses occurred from 10,000 to 30,000 Baht, on the other hand monthly 
income from trading found less than 10,000 Baht but monthly expenses from trading was less than 10,000 Baht.  

Information based on the economic factors, respondents mostly extravagantly bought luxury goods and there was a forced 
majeure of  household expenditure of burdensome such as parents, husbands, wives, and children Information based on the behavioral 
factor, respondents mostly extravagantly buying luxury goods and there was a force majeure of an expenditure in families burdensome 
such as parents-in-law, wives, and children.  

Opinion was found on incur loan shark debts behavioral that most of respondents had an idea of incurring debts behavioral in 
the way of spending it, overall point was in the medium level. The main factor caused from the household costs. An opinion of  incurring 
the loan shark debts behavioral in term of reasonableness spending, overall was in the medium level. The main factor  cased from family 
members affairs.  

Hypothesis testing result of demographic characteristics found that the variables related to the ideas of incurring loan shar k 
debts were gender variable, status, household members, and household expenditures. Irrelevan t variables were age variable, education 
background, and household monthly income. Related variables in economy factor that concerned to incur loan shark debts were t rading 
monthly income on the other hand irrelevant variables were trading monthly expenses.  

Behavioral factor found the mutuality variable of incurring loan shark debts was the force majeure of an expenditure in famil ies 
burdensome such as parents, husbands, wives, and children. Irrelevant variable was a force majeure of paying legitimate debt s. 
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บทน า  
ปัญหาหน้ีนอกระบบในประเทศไทยท าให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและประชาชนเป็นจ านวนมาก โดยกลุ่ม

บุคคลท่ีตกเป็นหน้ีนอกระบบส่วนใหญ่มกัเป็นผูมี้รายไดน้้อย ไม่มีทรัพยสิ์นหรือมีหลกัประกนัใดๆท่ีจะสามารถให้แก่สถาบนั
การเงินต่างๆได ้ดงันั้นบุคคลเหล่าน้ีจึงกูย้มืเงินนอกระบบ เพราะ เห็นวา่เป็นแหล่งเงินกูท่ี้สามารถพ่ึงพิงไดใ้นยามยาก อยา่งนอ้ยก็
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนใหพ้น้ไดไ้ปชัว่ขณะหน่ึง โดยท่ีสถาบนัทางการเงินในระบบไม่สามารถช่วยเหลือได ้ดงันั้นเงินกูน้อก
ระบบจึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และประชาชนชาวไทยเป็นอยา่งยิง่ [1] 

ประชาชนท่ีเป็นหน้ีนอกระบบ มีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน หรือท่ีเรียกว่าการก่อให้เกิดหน้ีเป็นปัญหาอันเกิดจาก
สภาพแวดลอ้ม ภายใตส้ภาพสังคมไทยในปัจจุบนั ท่ีถือวา่เป็นสังคมทุนนิยม ยึดถือและให้ความส าคญัต่อวตัถุหรือท่ีเรียกวา่วตัถุ
นิยม ส่ิงแวดลอ้มและสภาพต่างๆจะมีแรงจูงใจต่อการใชจ่้ายท่ีเกินความจ าเป็น เช่น การจบัจ่ายใชส้อยในห้างสรรพสินคา้ การ
รับประทานอาหารตามร้านอาหาร ภตัตาคาร การใชจ่้ายเพ่ือตอบสนองความบนัเทิงในสถานเริงรมยต์่างๆ [2] หรืออาจมีเหตุจ าเป็น
ในชีวติ เช่น มีภาระหน้ีสินในระบบ มีภาระตอ้งเล้ียงดู สามี ภรรยา และบุตร เกิดเหตุสุดวสิัย ท่ีจ าเป็นตอ้งเป็นหน้ีนอกระบบส่งผล
ให้พฤติกรรมการเป็นหน้ีมีความแตกต่างกนัไป ดงันั้นความแตกต่างน้ีจึงน่าจะส่งผลต่อการเป็นหน้ีนอกระบบท่ีแตกต่างกนัได ้
ตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  

จงัหวดัยะลาเป็นจงัหวดัท่ีมีการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัสูง แต่ใน ทางตรงกนัขา้มการพฒันาเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของจงัหวดัยะลายงัมีปัญหาเร่ืองกระจายรายไดค้่อนขา้งมาก โดยยงัมีจ านวนผูท่ี้ประสบปัญหาความยากจน และมีปัญหา
ภาวะหน้ีสิน จะเห็นไดว้า่จ านวนผูค้า้ขายในตลาดซ่ึงแต่ละคนก็มีปัญหาและสาเหตุท่ี แตกต่างกนั เช่น ปัญหาความยากจน การ
ตอ้งการเงินทุน เป็นตน้ เม่ือเป็นเช่นนั้นก็หนีไม่พน้ท่ีจะตอ้งกูย้ืมเงินนอกระบบเพราะสามารถกูไ้ดง่้ายและเง่ือนไขในการกูเ้งินไม่
ยุง่ยากเหมือนกบัการกูย้มืเงินจากธนาคารพาณิชย ์และสถาบนัทางการเงินต่าง ๆ ท่ีเปิดใหบ้ริการอยู ่

โดยสรุป ผูค้า้ภายในตลาดรถไฟ อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างและหลากหลาย และ
ความแตกต่างน้ีจะส่งผลใหเ้กิดปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัดว้ย นอกจากปัจจยัทางเศรษฐกิจแลว้ผูค้า้ภายในตลาดรถไฟ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัยะลา ยงัมีปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีอาจส่งผลใหไ้ม่วา่จะเป็นการไม่มีวนิยัในการใชเ้งิน หรือเหตุสุดวิสัยท่ีจะตอ้งไปกูย้ืม
เงินนอกระบบ จากความเป็นมาและปัญหาท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ  อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา  จ านวนสมาชิกในครัวเรือน รายไดท้ั้งหมดของ ครอบครัว และค่าใชจ่้ายทั้งหมดของครอบครัว  
ปัจจยัทางเศรษฐกิจของผูค้า้ในตลาด รถไฟไม่วา่จะเป็นรายไดจ้ากการคา้ ค่าใชจ่้ายจากการคา้ ตลอดจนปัจจยัดา้นพฤติกรรมของ
ผูค้า้ในตลาดรถไฟ มีอิทธิพลและส่งผลต่อการเป็นหน้ี  เช่น ดา้นวธีิการใชจ่้าย ดา้นเหตุผลของการในการใชจ่้าย หรือไม่อยา่งไร ผล
ของการวิจยัท่ีไดรั้บจะสามารถท าให้ทราบวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ปัจจยัทางเศรษฐกิจของผูค้า้ในตลาดรถไฟและปัจจยั
ดา้นพฤติกรรม ของผูค้า้ในตลาดรถไฟ มีอิทธิพลและส่งผลการเป็นหน้ีนอกระบบของผูค้า้ในตลาด รถไฟ อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 
ในระดบัใดบา้ง และจากผลดงักล่าวน้ีคาดวา่จะน าไป เป็นแนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรมของผูค้า้ใน ตลาดรถไฟ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัยะลา ไม่เป็นหน้ีนอกระบบอีกต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
1. เพ่ือศึกษาลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ของผูค้า้ภายในตลาดรถไฟ อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 
2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการเป็นหน้ีนอกระบบของผูค้า้

ภายในตลาดรถไฟ อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 
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3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการเป็นหน้ีนอกระบบของผูค้า้ภายใน
ตลาดรถไฟ อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 

4. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัเป็นหน้ีนอกระบบของผูค้า้ภายในตลาด
รถไฟ อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา  
 

ขอบเขตของการวจัิย  
1. ขอบเขตดา้นประชากรหรือกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูค้า้ภายในตลาดรถไฟ อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา เน่ืองจากประชากรมี

ขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนดงันั้นผูว้จิยัจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยค านวณจากสูตรจ านวนประชากร
ของ W.G. Cochran ซ่ึงก าหนดระดบัความมัน่ใจร้อยละ 95% มีค่าเท่ากบั 1.96 หรือท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ไดจ้ านวน
ทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง  

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นพฤติกรรม         
         2.1 เพื่อศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ยขอ้มูลพ้ืนฐานของผูค้า้ภายในตลาดรถไฟ อ าเภอเมือง 

จงัหวดัยะลา เก่ียวกบัเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา จ านวนสมาชิกใน ครัวเรือน รายไดท้ั้งหมดของครอบครัว และ
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดของครอบครัว  

       2.2 ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจของผูค้า้ในตลาดรถไฟ หมายถึง รายไดจ้ากการคา้ขายในตลาด และรายจ่ายจากการคา้
ขายในตลาด 
        2.3 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูค้า้ในตลาดรถไฟ หมายถึง การไม่มีวินัยในการใชเ้งินของผูค้า้ในตลาดรถไฟ เหตุ
สุดวสิยัของผูค้า้ในตลาดรถไฟ 

3. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี คือ ตลาดรถไฟ อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 
  4.ขอบเขตดา้นเวลา 
                ในการวจิยัคร้ังน้ีโดยเก็บรวบรวมขอ้มูล 3 เดือน คือ ในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2560  
 

วธีิด าเนินการวจัิย  
งานวจิยัเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการก่อหน้ีนอกระบบของผูค้า้ภายในตลาดรถไฟ อ าเภอเมือง  จงัหวดัยะลา เป็นการวิจยั

เชิงส ารวจ ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทางสถิติการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ใชใ้น
การอธิบายขอ้มูลโดยวธีิการแจกแจงความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงอา้งอิง ส าหรับ
ทดสอบสมมติฐานของการวจิยั โดยก าหนดระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 สถิติท่ีใชว้เิคราะห์คือ ค่าไคสแคว ์ 
 

สรุปผลการวจัิย  
งานวจิยัเร่ืองศึกษาพฤติกรรมในการก่อหน้ีนอกระบบของผูค้า้ภายในตลาดรถไฟ อ าเภอเมืองจงัหวดัยะลา สามารถสรุป

ผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
1. ลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ 
   จากผลการวิจยั พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 46 ปีข้ึนไป มีสถานภาพสมรสแลว้ มี

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4 - 6 คน มีรายไดต้่อเดือนของครัวเรือนตั้งแต่ 10,000 – 30,000 
บาท มีค่าใชจ่้ายต่อเดือนของครัวเรือนตั้งแต่ 10,000 – 30,000 บาท  

 

2. ความคดิเห็นเกีย่วกบัพฤตกิรรมในการก่อหนีน้อกระบบ  
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จากผลการวจิยั พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมในการก่อหน้ีนอกระบบในดา้น
วธีิการใชจ่้าย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.76 ส าหรับสาเหตุหลกัท่ีท าใหต้อ้งก่อหน้ีนอกระบบ
คือตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในครัวเรือน ซ่ึงมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.78 ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมในการก่อหน้ีนอก
ระบบในดา้นเหตุผลในการใชจ่้าย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.95ส าหรับสาเหตุหลกัท่ีท าให้
ตอ้งก่อหน้ีนอกระบบคือ ตอ้งใชจ่้ายเงินไปกบับุคคลในครอบครัว ซ่ึงมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.76 

3. ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัทางเศรษฐกจิ 
จากผลการวจิยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือนจากการคา้นอ้ยกวา่10,000 บาท และมีค่าใชจ่้ายต่อ

เดือนจากการคา้นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  
ตารางที ่1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดต้่อเดือนจากการคา้ 

รายได้ต่อเดอืนจากการค้า จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 219 54.8 
10,000– 30,000 บาท 142 35.5 
30,001– 50,000 บาท 34 8.5 
มากกวา่ 50,000 บาท 5 1.2 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือนจากการคา้ตั้งแต่นอ้ยกวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
54.8 รองลงมามีรายไดต้่อเดือนจากการคา้ 10,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.5 มีรายไดต้่อเดือนจากการคา้ตั้งแต่ 30,001 – 
50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.5 และอนัดบัสุดทา้ยมีรายไดต้่อเดือนจากการคา้มากกวา่ 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด  

 

ตารางที ่2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามค่าใชจ่้ายต่อเดือนจากการคา้ 

รายได้ต่อเดอืนจากการค้า จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 247 61.7 
10,000– 30,000 บาท 116 29.0 
30,001– 50,000 บาท 33 8.3 
มากกวา่ 50,000 บาท 4 1.0 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายต่อเดือนจากการคา้นอ้ยกวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.7 
รองลงมามีค่าใชจ่้ายต่อเดือนจากการคา้ 10,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.0 มีค่าใชจ่้ายต่อเดือนจากการคา้ตั้งแต่ 30,001 – 
50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.3  และอนัดบัสุดทา้ยมีค่าใชจ่้ายต่อเดือนจากการคา้มากกวา่ 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.0 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด  

 

4. ข้อมูลปัจจยัด้านพฤตกิรรม 
จากผลการวจิยั พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชจ่้ายฟุ่ มเฟือยเก่ียวกบัการซ้ือของราคาแพง และ

เหตุสุดวสิยัในการใชจ่้ายคือมีภาระตอ้งดูแลพอ่แม่ สามี ภรรยา และบุตร  
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ผลการทดสอบสมมตฐิานของการวจิยั 
จากผลการทดสอบสมมติฐานลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่าตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นเก่ียวกับ

พฤติกรรมในการก่อหน้ีนอกระบบ คือ ตวัแปรเพศ สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และรายจ่ายต่อเดือนของครัวเรือน  
ส่วนตวัแปรท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมในการก่อหน้ีนอกระบบ คือ ตวัแปรอาย ุระดบัการศึกษาและ
รายไดต้่อเดือนของครัวเรือน 

จากผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นเศรษฐกิจพบวา่ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมใน
การก่อหน้ีนอกระบบ คือ รายไดต้่อเดือนจากการคา้ ส่วนตวัแปรท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมในการก่อ
หน้ีนอกระบบ คือ ค่าใชจ่้ายต่อเดือนจากการคา้ 

จากผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นพฤติกรรมพบวา่ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมใน
การก่อหน้ีนอกระบบ คือ เหตุสุดวิสัยดา้นมีภาระตอ้งดูแลพ่อแม่ สามี ภรรยา และบุตร ส่วนตวัแปรท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมในการก่อหน้ีนอกระบบ คือ เหตุสุดวสิยัดา้นมีหน้ีในระบบตอ้งช าระ 
 

อภิปรายผลการวจัิย  
จากผลการวจิยัเร่ืองศึกษาพฤติกรรมในการก่อหน้ีนอกระบบของผูค้า้ภายในตลาดรถไฟอ าเภอเมืองจงัหวดัยะลา สามารถ

น ามาอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
1. ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่าผู ้ค ้าภายในตลาดรถไฟ อ าเภอเมือง จังหวดัยะลาท่ีมีลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ต่างกนั ท าให้การเป็นหน้ีนอกระบบแตกต่างกนัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของฐานิตา มีสา [3] เร่ืองปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการเป็นหน้ีนอกระบบของชาวนา ในเขตอ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้น อาย ุระดบัการศึกษาท่ี
ต่างกนั ส่งผลต่อการเป็นหน้ีนอกระบบของชาวนาในอ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรีแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 

2. ดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ พบวา่ ผูค้า้ภายในตลาดรถไฟ อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลาท่ีมีปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ
ต่างกนั ท าใหก้ารเป็นหน้ีนอกระบบแตกต่างกนัซ่ึงความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนรรัฐ ร่ืนกวี [4] เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาระ
หน้ีสินของเกษตร จงัหวดันครราชสีมา กรณีศึกษา อ าเภอด่านขนุทดและอ าเภอโนนสูง 

3. ดา้นพฤติกรรมการก่อหน้ีนอกระบบ พบว่า สาเหตุท่ีผูค้า้ภายในตลาดรถไฟอ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา เป็นหน้ีนอก
ระบบ เน่ืองมาจากตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในครัวเรือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของคนิจ แก่นจนัทร์ (5) เร่ืองสภาพการหน้ีนอก
ระบบของประชาชนในก่ิงอ าเภอเหล่าเสือโกก้ จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา่ สาเหตุท่ีประชาชนเป็นหน้ีนอกระบบมา
จากการน าเอาเงินไป ลงทุนเพ่ือประกอบอาชีพ เช่น อาชีพคา้ขาย ใชจ่้ายในครอบครัว 
 

ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์  
จากผลการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการก่อหน้ีนอกระบบของผูค้า้ภายในตลาดภายในตลาดรถไฟ อ าเภอเมืองจงัหวดัยะลา 

ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  
1. จากผลการศึกษาพบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองหน้ีนอกระบบ ผูว้จิยัจึงเสนอแนะให้หน่วยงาน

ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งมีโครงการจดัการกระบวนการความรู้ให้แก่ ประชาชนเก่ียวกบั พฤติกรรมท่ีน ามาสู่การก่อหน้ีนอกระบบ เพ่ือ
เป็นแนวทางและภูมิคุม้กนัใหก้บั ปัญหาหน้ีนอกระบบของประชาชน 

 2. จากผลการศึกษาพบวา่ ในปัจจุบนัสถาบนัทางการเงินท่ีออกเงินกูอ้ยา่งถูกกฎมายยงัมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัและขั้นตอน
ท่ีมากจนเกินไปท าใหป้ระชาชนท่ีเป็นหน้ีนอกระบบสามารถ เขา้ถึงไดย้าก ผูว้จิยัจึงเสนอแนะให ้แหล่งเงินกูท่ี้ถูกตอ้งตามกฎหมาย
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จบักลุ่มลูกคา้ระดบัประชาชน เช่น สถาบนัทางการเงินต่างๆลดขั้นตอนกฎระเบียบขอ้บงัคบัให้นอ้ยลงกวา่เดิม เพ่ือเพ่ิมโอกาสให ้
ประชาชนทุกคนท่ีตกเป็นหน้ีนอกระบบสามารถเขา้ถึงเงินกูไ้ด ้

3. จากผลการศึกษาพบวา่ ในปัจจุบนัปัญหาเศรษฐกิจตกต ่าท าใหอ้ตัราการครองชีพของประชาชนเพ่ิมข้ึน อาชีพท่ีต่าง 
ๆ ของประชาชนระดับรากหญา้ เช่น คา้ขาย เกษตรกรรม ค้าแรงงาน ท่ีท าอยู่จึงไม่สามารถท ารายได้เท่าท่ีควร ผูว้ิจัยจึง
เสนอแนะให้ ภาครัฐบาล ควรแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศให้ดีข้ึน เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ท่ีสูงข้ึนกว่าเดิม เม่ือ 
ประชาชนมีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนปัญหาการเป็นหน้ีนอกระบบของประชาชนจะลดลงและยงัช่วยป้องกนัการเกิดปัญหาหน้ี
นอกระบบของประเทศไดอี้กดว้ย 

4. จากผลการศึกษาพบวา่ ผูกู้มิ้ไดมี้การวางแผนการจดัการกบัตนเองและครอบครัวเก่ียวกบัการวางแผนชีวิต ผูว้ิจยัจึง
เสนอแนะใหผู้กู้ท่ี้มีหน้ีนอกระบบตอ้งบริหารจดัการทางการเงิน กบัตนเองและภายในครอบครัวโดยการประหยดั ใชจ่้ายอยา่ง
เพียงพอ และจดัท าการวางแผน รายรับ - รายจ่ายในครอบครัว เพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ขสาเหตุการเป็นหน้ีนอกระบบ 
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