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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ 1) ลักษณะทั่วไปทำงประชำกรศำสตร์ของผู้ค้ำในตลำดรถไฟ อสำเภอ

เมอืง จงัหวดัยะลำ 2) ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์กบัควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรเป็นหนีน้อกระบบ 

ของผู้ค้ำในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ 3) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยทำงด้ำนเศรษฐกิจกับควำมคิดเห็น 

เกีย่วกบักำรเป็นหนีน้อกระบบของผูค้้ำในตลำดรถไฟ อสำเภอเมอืง จงัหวดัยะลำ 4) เพือ่ศกึษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปัจจยั

ด้ำนพฤติกรรมกับควำมคิดเห็นเก่ียวกับเป็นหน้ีนอกระบบของผู้ค้ำในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ โดยเป็น 

กำรศึกษำเชิงสสำรวจ ทสำกำรเก็บข้อมูลผ่ำนแบบสอบถำม ประชำกรคือ ผู้ค้ำภำยในตลำดรถไฟยะลำ และคสำนวณทำง

สถติจิำกกลุม่ตวัอย่ำงจสำนวนทัง้สิน้ 400 คน ในระดบั ควำมเช่ือมัน่ทีร้่อยละ 95 ใช้สถติิเชิงพรรณนำในกำรอธบิำยข้อมลู 

โดยวธิกีำรแจกแจงควำมถี ่ร้อยละ ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน และกำรวเิครำะห์ด้วยสถติเิชงิอ้ำงองิ สสำหรบัทดสอบ

สมมติฐำนของกำรวิจัย โดยกสำหนดระดับควำมมีนัยสสำคัญทำงสถิติเท่ำกับ 0.05 สถิติที่ใช้วิเครำะห์คือ ค่ำไคสแควร์

 ผลกำรศกึษำพบว่ำ ลกัษณะทัว่ไปทำงประชำกรศำสตร์ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีำยตุัง้แต่ 

46 ปีขึ้นไป มีสถำนภำพสมรสแล้ว มีกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น โดยมีจสำนวนสมำชิก ในครัวเรือน 4-6 คน  

มรีำยได้ต่อเดอืนของครวัเรอืนตัง้แต่ 10,000– 30,000 บำท มค่ีำใช้จ่ำยต่อเดอืน ของครวัเรอืนตัง้แต่ 10,000–30,000 บำท 

มีรำยได้ต่อเดือนจำกกำรค้ำน้อยกว่ำ 10,000 บำท และมีค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนจำกกำรค้ำน้อยกว่ำ 10,000 บำท

 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทำงเศรษฐกิจ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีค่ำใช้จ่ำยฟุ่มเฟือยเกี่ยวกับ กำรซื้อของรำคำ

แพงและมีเหตุสุดวิสัยในกำรใช้จ่ำยด้ำนมีภำระต้องดูแล พ่อ แม่ สำมี ภรรยำ และบุตร

 ข้อมูลปัจจัยด้ำนพฤติกรรม ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยฟุ่มเฟือย เกี่ยวกับกำรซื้อของ

รำคำแพง และเหตุสุดวิสัยในกำรใช้จ่ำยด้ำนมีภำระต้องดูแล พ่อ แม่ สำมี ภรรยำ และบุตร
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 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมในกำรก่อหนี้นอกระบบ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

พฤติกรรมในกำรก่อหนี้นอกระบบในด้ำนวิธกีำรใช้จ่ำย โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง สำเหตุหลักที่ทสำให้ต้องก่อ

หนีน้อกระบบคอืต้องรบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำยในครวัเรอืน ส่วนควำมคดิเหน็เกีย่วกบัพฤติกรรมในกำรก่อหนีน้อกระบบใน

ด้ำนเหตุผลในกำรใช้จ่ำย โดยภำพรวมอยู่ในระดับ ปำนกลำง สำเหตุหลักที่ทสำให้ต้องก่อหนี้นอกระบบคือ ต้องใช้จ่ำย

เงินไปกับบุคคลในครอบครัว

 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ พบว่ำ ตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมคิดเห็นเกี่ยว

กับพฤติกรรมในกำรก่อหนี้นอกระบบ คือ ตัวแปรเพศ สถำนภำพ จสำนวนสมำชิกในครัวเรือน และรำยจ่ำยต่อเดือนของ

ครัวเรือน ส่วนตัวแปรที่ไม่มีควำมสัมพันธ์กับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมในกำรก่อหนี้นอกระบบ คือ ตัวแปรอำยุ 

ระดับกำรศึกษำและรำยได้ต่อเดือนของครัวเรือน ส่วนปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ พบว่ำ ตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมคิด

เหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมในกำรก่อหนีน้อกระบบ คอื รำยได้ต่อเดอืนจำกกำรค้ำ ส่วนตัวแปรทีไ่ม่มคีวำมสมัพนัธ์กบัควำม

คิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมในกำรก่อหนี้นอกระบบ คือ ค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนจำกกำรค้ำและปัจจัยด้ำนพฤติกรรม พบว่ำ 

ตวัแปรทีม่คีวำมสมัพนัธ์กบัควำมคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมในกำรก่อหนีน้อกระบบ คอื เหตสุดุวสิยั ด้ำนมภีำระต้องดแูล  

พ่อ แม่ สำมี ภรรยำ และบุตร ส่วนตัวแปรที่ไม่มีควำมสัมพันธ์กับควำมคิดเห็น เกี่ยวกับพฤติกรรมในกำรก่อหนี้นอก

ระบบ คือ เหตุสุดวิสัยด้ำนมีหนี้ในระบบต้องชสำระ

ค�าส�าคัญ: ประชำกรศำสตร์ หนี้ หนี้นอกระบบ ตลำดรถไฟจังหวัดยะลำ

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 District, Yala Province. By quantitative study. 

The data collected through the questionnaire. The population 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 are 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 
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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 shark debts were gender variable, status, household members, and household expenditures. Irrelevant variables 

were age variable, education background, and household monthly income. Related variables in economy factor that 

concerned to incur loan shark debts were trading 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 families burdensome such as parents, husbands, wives, and children. Irrelevant variable was a force 

majeure of paying legitimate debts.

Keywords: demography, dept, loan shark debts, Yala railway market

บทน�า

 ปัญหำหน้ีนอกระบบในประเทศไทยทสำให้เกิดควำมเสียหำยต่อระบบเศรษฐกิจและประชำชนเป็นจสำนวนมำก 

โดยกลุ่มบุคคลที่ตกเป็นหน้ีนอกระบบส่วนใหญ่มักเป็นผู้มีรำยได้น้อย ไม่มีทรัพย์สินหรือมีหลักประกันใด ๆ ที่จะ

สำมำรถให้แก่สถำบนักำรเงนิต่ำง ๆ  ได้ ดงันัน้บคุคลเหล่ำนีจ้งึกูย้มืเงนินอกระบบ เพรำะ เหน็ว่ำเป็นแหล่งเงนิกูท้ีส่ำมำรถ

พึง่พงิได้ในยำมยำก อย่ำงน้อยกช่็วยบรรเทำควำมเดอืดร้อนให้พ้นได้ไปชัว่ขณะหนึง่ โดยทีส่ถำบนัทำงกำรเงนิในระบบ

ไม่สำมำรถช่วยเหลือได้ ดังนั้นเงินกู้นอกระบบจึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และประชำชนชำวไทยเป็นอย่ำงยิ่ง [1]

 ประชำชนทีเ่ป็นหนีน้อกระบบ มพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่ำงกนั หรอืทีเ่รยีกว่ำกำรก่อให้เกดิหนีเ้ป็นปัญหำอนัเกดิจำก

สภำพแวดล้อม ภำยใต้สภำพสังคมไทยในปัจจุบัน ที่ถือว่ำเป็นสังคมทุนนิยม ยึดถือและให้ควำมสสำคัญต่อวัตถุหรือ 

ที่เรียกว่ำวัตถุนิยม สิ่งแวดล้อมและสภำพต่ำง ๆ จะมีแรงจูงใจต่อกำรใช้จ่ำยที่เกินควำมจสำเป็น เช่น กำรจับจ่ำยใช้สอย

ในห้ำงสรรพสินค้ำ กำรรับประทำนอำหำรตำมร้ำนอำหำร ภัตตำคำร กำรใช้จ่ำยเพ่ือตอบสนองควำมบันเทิงในสถำน

เริงรมย์ต่ำง ๆ [2] หรืออำจมีเหตุจสำเป็นในชีวิต เช่น มีภำระหนี้สินในระบบ มีภำระต้องเลี้ยงดู สำมี ภรรยำ และบุตร 

เกิดเหตุสุดวิสัย ที่จสำเป็นต้องเป็นหนี้นอกระบบส่งผลให้พฤติกรรมกำรเป็นหนี้มีควำมแตกต่ำงกันไป ดังนั้น 

ควำมแตกต่ำงนี้จึงน่ำจะส่งผลต่อกำรเป็นหนี้นอกระบบที่แตกต่ำงกันได้ ตำมที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น

 จงัหวดัยะลำเป็นจงัหวดัทีม่กีำรพฒันำทำงด้ำนเศรษฐกจิอยูใ่นระดบัสงู แต่ใน ทำงตรงกนัข้ำมกำรพฒันำเศรษฐกจิ

ในภำพรวมของจงัหวดัยะลำยงัมปัีญหำเรือ่งกระจำยรำยได้ค่อนข้ำงมำก โดยยงัมจีสำนวนผูท้ีป่ระสบปัญหำควำมยำกจน 

และมปัีญหำภำวะหนีส้นิ จะเหน็ได้ว่ำจสำนวนผูค้้ำขำยในตลำดซึง่แต่ละคนกม็ปัีญหำและสำเหตุที ่แตกต่ำงกนั เช่น ปัญหำ

ควำมยำกจน กำรต้องกำรเงนิทนุ เป็นต้น เมือ่เป็นเช่นนัน้กห็นไีม่พ้นทีจ่ะต้องกูย้มืเงนินอกระบบเพรำะสำมำรถกูไ้ด้ง่ำย

และเงื่อนไขในกำรกู้เงินไม่ยุ่งยำกเหมือนกับกำรกู้ยืมเงินจำกธนำคำรพำณิชย์ และสถำบันทำงกำรเงินต่ำง ๆ ที่เปิดให้

บริกำรอยู่
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 โดยสรุป ผู้ค้ำภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ ที่มีลักษณะทำงประชำกรศำสตร์แตกต่ำงและหลำก

หลำย และควำมแตกต่ำงน้ีจะส่งผลให้เกิดปัจจัยทำงเศรษฐกิจที่แตกต่ำงกันด้วย นอกจำกปัจจัยทำงเศรษฐกิจแล้วผู้ค้ำ

ภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ ยังมีปัจจัยด้ำนพฤติกรรมที่อำจส่งผลให้ไม่ว่ำจะเป็นกำรไม่มีวินัยในกำร

ใช้เงิน หรือเหตุสุดวิสัยที่จะต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบ จำกควำมเป็นมำและปัญหำที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงสนใจ

ศกึษำว่ำ ลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ เช่น เพศ อำย ุสถำนภำพสมรส ระดบักำรศกึษำ จสำนวนสมำชกิในครวัเรอืน รำยได้ 

ทั้งหมดของ ครอบครัว และค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของครอบครัว ปัจจัยทำงเศรษฐกิจของผู้ค้ำในตลำด รถไฟไม่ว่ำจะเป็น 

รำยได้จำกกำรค้ำ ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรค้ำ ตลอดจนปัจจยัด้ำนพฤตกิรรมของผูค้้ำในตลำดรถไฟ มอีทิธพิลและส่งผลต่อกำร

เป็นหนี ้เช่น ด้ำนวธิกีำรใช้จ่ำย ด้ำนเหตผุลของกำรในกำรใช้จ่ำย หรอืไม่อย่ำงไร ผลของกำรวจิยัทีไ่ด้รบัจะสำมำรถทสำให้

ทรำบว่ำลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ปัจจัยทำงเศรษฐกิจของผู้ค้ำในตลำดรถไฟและปัจจัยด้ำนพฤติกรรม ของผู้ค้ำใน

ตลำดรถไฟ มีอิทธิพลและส่งผลกำรเป็นหน้ีนอกระบบของผู้ค้ำในตลำด รถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ ในระดับใด

บ้ำง และจำกผลดังกล่ำวนี้คำดว่ำจะนสำไป เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ค้ำใน ตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง 

จังหวัดยะลำ ไม่เป็นหนี้นอกระบบอีกต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษำลักษณะทั่วไปทำงประชำกรศำสตร์ของผู้ค้ำภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ

 2. เพือ่ศกึษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์กบัควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรเป็นหนีน้อกระบบ

ของผู้ค้ำภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ

 3. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยทำงด้ำนเศรษฐกิจกับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรเป็นหนี้นอกระบบ 

ของผู้ค้ำภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ

 4. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยด้ำนพฤติกรรมกับควำมคิดเห็นเก่ียวกับเป็นหน้ีนอกระบบของผู้ค้ำ

ภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ

ขอบเขตของการวิจัย

 1. ขอบเขตด้ำนประชำกรหรือกลุ่มตัวอย่ำง คือ ผู้ค้ำภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ เน่ืองจำก

ประชำกรมีขนำดใหญ่และไม่ทรำบจสำนวนประชำกรที่แน่นอนดังน้ันผู้วิจัยจึงกสำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยคสำนวณ

จำกสูตรจสำนวนประชำกรของ W.G. Cochran ซึ่งกสำหนดระดับควำมม่ันใจร้อยละ 95% มีค่ำเท่ำกับ 1.96 หรือที่ระดับ

นัยสสำคัญทำงสถิติ 0.05 ได้จสำนวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่ำง

 2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ แบ่งออกเป็น 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนประชำกรศำสตร์ ด้ำนเศรษฐกิจ และด้ำนพฤติกรรม

  2.1 เพื่อศึกษำลักษณะด้ำนประชำกรศำสตร์ ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐำนของผู้ค้ำภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอ

เมือง จังหวัดยะลำ เกี่ยวกับเพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำ จสำนวนสมำชิกใน ครัวเรือน รำยได้ทั้งหมดของ

ครอบครัว และค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของครอบครัว

  2.2  ปัจจยัทำงด้ำนเศรษฐกจิของผูค้้ำในตลำดรถไฟ หมำยถงึ รำยได้จำกกำรค้ำขำยในตลำด และรำยจ่ำยจำก

กำรค้ำขำยในตลำด

  2.3 ปัจจัยด้ำนพฤติกรรมของผู้ค้ำในตลำดรถไฟ หมำยถึง กำรไม่มีวินัยในกำรใช้เงินของผู้ค้ำในตลำดรถไฟ 

เหตุสุดวิสัยของผู้ค้ำในตลำดรถไฟ

 3. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ คือ ตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ

 4. ขอบเขตด้ำนเวลำ

  ในกำรวิจัยครั้งนี้โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เดือน คือ ในช่วงเดือนมิถุนำยน - สิงหำคม พ.ศ. 2560



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

115Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 111-117 (2019)  Vol.9 No.1

วิธีด�าเนินการวิจัย

 งำนวิจัยเรื่องกำรศึกษำพฤติกรรมกำรก่อหนี้นอกระบบของผู้ค้ำภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ 

เป็นกำรวิจัยเชิงสสำรวจ ใช้วิธีกำรเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำมทสำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีทำงสถิติกำรวิเครำะห์ด้วย

สถิติเชิงพรรณนำ ใช้ในกำรอธิบำยข้อมูลโดยวิธีกำรแจกแจงควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำร

วเิครำะห์ด้วยสถติเิชงิอ้ำงองิ สสำหรบัทดสอบสมมตฐิำนของกำรวจิยั โดยกสำหนดระดบัควำมมนียัสสำคญัทำงสถติเิท่ำกบั 

0.05 สถิติที่ใช้วิเครำะห์คือ ค่ำไคสแคว์

สรุปผลการวิจัย

 งำนวิจัยเร่ืองศึกษำพฤติกรรมในกำรก่อหน้ีนอกระบบของผู้ค้ำภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ 

สำมำรถสรุปผลกำรวิจัยได้ ดังนี้

 1. ลักษณะทั่วไปทางประชากรศาสตร์

  จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุตั้งแต่ 46 ปีขึ้นไป มีสถำนภำพ

สมรสแล้ว มีกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น มีจสำนวนสมำชิกในครัวเรือน 4-6 คน มีรำยได้ต่อเดือนของครัวเรือน

ตั้งแต่ 10,000 – 30,000 บำท มีค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนของครัวเรือนตั้งแต่ 10,000–30,000 บำท

 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมในการก่อหนี้นอกระบบ

  จำกผลกำรวจิยั พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มคีวำมคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมในกำรก่อหนีน้อก

ระบบในด้ำนวิธีกำรใช้จ่ำย โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่งมีค่ำคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 2.76 สสำหรับสำเหตุหลักที่

ทสำให้ต้องก่อหนีน้อกระบบคอื ต้องรบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำยในครวัเรอืน ซึง่มค่ีำคะแนนเฉลีย่เท่ำกบั 3.78 ส่วนควำมคดิเหน็

เกี่ยวกับพฤติกรรมในกำรก่อหน้ีนอกระบบในด้ำนเหตุผลในกำรใช้จ่ำย โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง โดยมีค่ำ

คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 2.95สสำหรับสำเหตุหลักที่ทสำให้ต้องก่อหนี้นอกระบบคือ ต้องใช้จ่ำยเงินไปกับบุคคลในครอบครัว 

ซึ่งมีค่ำคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 3.76

 3. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ

  จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีรำยได้ต่อเดือนจำกกำรค้ำน้อยกว่ำ10,000 บำท 

และมีค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนจำกกำรค้ำน้อยกว่ำ 10,000 บำท

 ตารางที่ 1 แสดงจสำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจสำแนกตำมรำยได้ต่อเดือนจำกกำรค้ำ

รายได้ต่อเดือนจากการค้า จสำนวน ร้อยละ

น้อยกว่ำ 10,000 บำท 219 54.8

10,000– 30,000 บำท 142 35.5

30,001– 50,000 บำท 34 8.5

มำกกว่ำ 50,000 บำท 5 1.2

รวม 400 100

 จากตารางที่ 1 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีรำยได้ต่อเดือนจำกกำรค้ำตั้งแต่น้อยกว่ำ 10,000 บำท  

คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมำมีรำยได้ต่อเดือนจำกกำรค้ำ 10,000-30,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 35.5 มีรำยได้ต่อเดือน 

จำกกำรค้ำตั้งแต่ 30,001-50,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 8.5 และอันดับสุดท้ำยมีรำยได้ต่อเดือนจำกกำรค้ำมำกกว่ำ 50,000 

บำท คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด
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 ตารางที่ 2 แสดงจสำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจสำแนกตำมค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนจำกกำรค้ำ

รายได้ต่อเดือนจากการค้า จสำนวน ร้อยละ

น้อยกว่ำ 10,000 บำท 247 61.7

10,000– 30,000 บำท 116 29.0

30,001– 50,000 บำท 33 8.3

มำกกว่ำ 50,000 บำท 4 1.0

รวม 400 100

 จากตารางที่ 2 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนจำกกำรค้ำน้อยกว่ำ 10,000 บำท คิดเป็น

ร้อยละ 61.7 รองลงมำมีค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนจำกกำรค้ำ 10,000- 30,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 29.0 มีค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนจำก

กำรค้ำตั้งแต่ 30,001-50,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 8.3 และอันดับสุดท้ำยมีค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนจำกกำรค้ำมำกกว่ำ 50,000 

บำท คิดเป็นร้อยละ 1.0 ของผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด

 4. ข้อมูลปัจจัยด้านพฤติกรรม

  จำกผลกำรวจิยั พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมกำรใช้จ่ำยฟุม่เฟือยเกีย่วกบักำรซือ้ของ

รำคำแพง และเหตุสุดวิสัยในกำรใช้จ่ำยคือ มีภำระต้องดูแลพ่อแม่ สำมี ภรรยำ และบุตร

 ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย

 จำกผลกำรทดสอบสมมติฐำนลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ พบว่ำ ตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมคิดเห็น 

เกีย่วกบัพฤตกิรรมในกำรก่อหนีน้อกระบบ คอื ตวัแปรเพศ สถำนภำพ จสำนวนสมำชกิในครวัเรอืน และรำยจ่ำยต่อเดอืน

ของครัวเรือน ส่วนตัวแปรที่ไม่มีควำมสัมพันธ์กับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมในกำรก่อหนี้นอกระบบ คือ ตัวแปร

อำยุ ระดับกำรศึกษำและรำยได้ต่อเดือนของครัวเรือน

 จำกผลกำรทดสอบสมมติฐำนปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ พบว่ำ ตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

พฤตกิรรมในกำรก่อหนีน้อกระบบ คอื รำยได้ต่อเดอืนจำกกำรค้ำ ส่วนตัวแปรทีไ่ม่มคีวำมสมัพนัธ์กบัควำมคดิเหน็เกีย่ว

กับพฤติกรรมในกำรก่อหนี้นอกระบบ คือ ค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนจำกกำรค้ำ

 จำกผลกำรทดสอบสมมติฐำนปัจจัยด้ำนพฤติกรรม พบว่ำ ตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

พฤติกรรมในกำรก่อหนี้นอกระบบ คือ เหตุสุดวิสัยด้ำนมีภำระต้องดูแลพ่อแม่ สำมี ภรรยำ และบุตร ส่วนตัวแปรที่ไม่มี

ควำมสัมพันธ์กับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมในกำรก่อหนี้นอกระบบ คือ เหตุสุดวิสัยด้ำนมีหนี้ในระบบต้องชสำระ

อภิปรายผลการวิจัย

 จำกผลกำรวิจัยเรื่องศึกษำพฤติกรรมในกำรก่อหนี้นอกระบบของผู้ค้ำภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัด

ยะลำ สำมำรถนสำมำอภิปรำยผลได้ดังต่อไปนี้

 1. ด้ำนลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ พบว่ำ ผู้ค้ำภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำที่มีลักษณะทำง

ประชำกรศำสตร์ต่ำงกัน ทสำให้กำรเป็นหนี้นอกระบบแตกต่ำงกันซึ่งไม่สอดคล้องกับงำนวิจัยของฐำนิตำ มีสำ [3] เรื่อง

ปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรเป็นหนีน้อกระบบของชำวนำ ในเขตอสำเภอปำกท่อ จงัหวดัรำชบรุ ีผลกำรวจิยัพบว่ำ ปัจจยัด้ำนอำยุ 

ระดบักำรศกึษำทีต่่ำงกนั ส่งผลต่อกำรเป็นหนีน้อกระบบของชำวนำในอสำเภอปำกท่อ จงัหวดัรำชบรุแีตกต่ำงกนัอย่ำงมี

นัยสสำคัญที่ระดับนัยสสำคัญ 0.05

 2. ด้ำนข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทำงเศรษฐกิจ พบว่ำ ผู้ค้ำภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำที่มีปัจจัยด้ำน
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เศรษฐกจิต่ำงกนั ทสำให้กำรเป็นหนีน้อกระบบแตกต่ำงกนัซึง่ควำมสอดคล้องกบังำนวจิยัของนรรฐั รืน่กว ี[4] เรือ่งปัจจยั

ที่มีอิทธิพลต่อภำระหนี้สินของเกษตร จังหวัดนครรำชสีมำ กรณีศึกษำ อสำเภอด่ำนขุนทดและอสำเภอโนนสูง

 3. ด้ำนพฤติกรรมกำรก่อหนี้นอกระบบ พบว่ำ สำเหตุที่ผู้ค้ำภำยในตลำดรถไฟอสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ เป็นหนี้

นอกระบบ เนือ่งมำจำกต้องรบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำยในครวัเรอืน ซึง่สอดคล้องกบังำนวจิยัของคนจิ แก่นจนัทร์ (5) เรือ่งสภำพ

กำรหนีน้อกระบบของประชำชนในกิง่อสำเภอเหล่ำเสอืโก้ก จงัหวดัอบุลรำชธำน ีผลกำรศกึษำพบว่ำ สำเหตทุีป่ระชำชน

เป็นหนี้นอกระบบมำจำกกำรนสำเอำเงินไป ลงทุนเพื่อประกอบอำชีพ เช่น อำชีพค้ำขำย ใช้จ่ำยในครอบครัว

ข้อเสนอแนะ

 จำกผลกำรวิจัยเรื่อง พฤติกรรมกำรก่อหน้ีนอกระบบของผู้ค้ำภำยในตลำดภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง 

จังหวัดยะลำ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

 1. จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องหนี้นอกระบบ ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้

หน่วยงำนภำครฐัทีเ่กีย่วข้องมโีครงกำรจดักำรกระบวนกำรควำมรูใ้ห้แก่ ประชำชนเกีย่วกบั พฤตกิรรมทีน่สำมำสูก่ำรก่อ

หนี้นอกระบบ เพื่อเป็นแนวทำงและภูมิคุ้มกันให้กับ ปัญหำหนี้นอกระบบของประชำชน 

 2. จำกผลกำรศกึษำพบว่ำ ในปัจจบุนัสถำบนัทำงกำรเงนิทีอ่อกเงนิกูอ้ย่ำงถกูกฎมำยยงัมกีฎระเบยีบข้อบงัคบัและ

ขั้นตอนที่มำกจนเกินไปทสำให้ประชำชนที่เป็นหนี้นอกระบบสำมำรถ เข้ำถึงได้ยำก ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ แหล่งเงินกู้ที่

ถูกต้องตำมกฎหมำยจับกลุ่มลูกค้ำระดับประชำชน เช่น สถำบันทำงกำรเงินต่ำง ๆ ลดขั้นตอนกฎระเบียบข้อบังคับให้

น้อยลงกว่ำเดิม เพื่อเพิ่มโอกำสให้ ประชำชนทุกคนที่ตกเป็นหนี้นอกระบบสำมำรถเข้ำถึงเงินกู้ได้

 3. จำกผลกำรศกึษำพบว่ำ ในปัจจบุนัปัญหำเศรษฐกจิตกตสำ่ทสำให้อตัรำกำรครองชีพของประชำชนเพิม่ขึน้ อำชีพ

ที่ต่ำง ๆ ของประชำชนระดับรำกหญ้ำ เช่น ค้ำขำย เกษตรกรรม ค้ำแรงงำน ที่ทสำอยู่จึงไม่สำมำรถทสำรำยได้เท่ำที่ควร ผู้

วิจัยจึงเสนอแนะให้ ภำครัฐบำล ควรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น เพื่อให้ประชำชนมีรำยได้ที่สูงขึ้นกว่ำ

เดิม เมื่อ ประชำชนมีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปัญหำกำรเป็นหนี้นอกระบบของประชำชนจะลดลงและยังช่วยป้องกัน

กำรเกิดปัญหำหนี้นอกระบบของประเทศได้อีกด้วย

 4. จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้กู้มิได้มีกำรวำงแผนกำรจัดกำรกับตนเองและครอบครัวเกี่ยวกับกำรวำงแผนชีวิต ผู้

วจิยัจงึเสนอแนะให้ผูกู้ท้ีม่หีนีน้อกระบบต้องบรหิำรจดักำรทำงกำรเงนิ กบัตนเองและภำยในครอบครวัโดยกำรประหยดั 

ใช้จ่ำยอย่ำงเพียงพอ และจัดทสำกำรวำงแผน รำยรับ - รำยจ่ำยในครอบครัว เพื่อเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขสำเหตุกำรเป็น
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