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เนื้อหา ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่เป็นหนี้มีทัศนคติต่อหนี้นอกระบบว่าเป็น
เงินกู้นอกระบบสะดวก รวดเร็วและง่ายกว่าสถาบันการเงิน ส่วนทัศนคติต่อลูกหนี้
นอกระบบและทัศนคติต่อเจ้าหนี้นอกระบบ ทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติมองว่า
ลู ก หนี้ บ างรายไม่ ไ ด้ มี ฐ านะที่ ย ากจนเสมอไปแต่ มี ค วามจ าเป็ น ที่ ต้ อ งกู้ เงิ น
นอกระบบเพื่อเอาไปหมุนเวียนธุรกิจและเจ้าหนี้นอกระบบยังคงเป็นอันตรายต่อ
สังคมแม้จะมีกฎหมายมารองรับ สาหรับการศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบธุรกิจ
เงินกู้นอกระบบ ผู้ประกอบธุรกิจมีความเห็นว่าสถานประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ
มีทั้งข้อดี ข้อเสียและอยากให้มองแยกเป็นกลุ่ มระหว่างเจ้าหนี้เถื่อนกับเจ้าหนี้ที่มี
สถานประกอบการชัดเจนเพราะมีลักษณะ วิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน สาหรับ
ข้ อ เสนอแนะ เห็ น ว่ า ควรแก้ ไขส่ ง เสริ ม ข้อ กฎหมายในการควบคุม ธุร กิจ เงิน กู้
นอกระบบรวมถึงให้ค วามรู้ ความเข้าใจแก่ป ระชาชน อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลาในการวางแผนทางการเงิน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง
ค าส าคั ญ : ทัศนคติ หนี้นอกระบบ สินเชื่อส่วนบุคคล ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้
นอกระบบ
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Abstract
The purpose of this study was to explore the attitudes of an informal
debtor and a non-informal debtor including attitudes toward informal debt,
an informal debtor, and an informal debt creditor; as well as to compare the
attitudes by individual factors and the informal debt information. The
questionnaire was used as an instrument of data collection. The method of
data analysis was the descriptive statistics and t-test. The creditors’
attitudes were gathered by using the in-depth interview and then interview
Graduate Student, Master of Business Administration, Faculty of Management Sciences,
Price of Songkla University, E-mail: sarit.phosri@gmail.com
2
Lecturer, DBA., Department of Business Administration, Faculty of Management Sciences,
Prince of Songkla University, E-mail: klangjai.s@psu.ac.th
3
Lecturer, Department of Business Administration, Faculty of Management Sciences,
Prince of Songkla University, E-mail: porntip.ki@psu.ac.th
4
Lecturer, Department of Business Administration, Faculty of Management Sciences,
Prince of Songkla University, E-mail: panern.i@psu.ac.th
1

161

ทัศนคติที่มีต่อหนี้นอกระบบในรูปสินเชื่อส่วนบุคคล
ของประชาชนอำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สาริษฐ์ โพธิ์ศรี, กลางใจ แสงวิจิตร, พรทิพย์ จิระธำ�รง, พเนิน อินทะระ

วารสารวิทยาการจัดการ

ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

transcripts were analyzed using content analysis techniques. The results
revealed that informal debtor’s attitudes toward informal debt was informal
debt was easier and more convenient than loaning from financial
institutions. While the informal debtors and non-informal debtor’s attitudes
toward informal debtor and informal debt business were that the loan was
necessary in order to manage debtor’s business cycle even though the
informal debt system was harmful to the society. In addition, the results of
study from in-depth interview showed that, most interviewees believed
informal debt business and financial institution has both advantages and
disadvantages. They mentioned that it would be better if there is a law and
a policy related to informal debt. Moreover, they would like to be separated
from illegal informal debt providers because their characters and loan
processes are different from that of illegal informal debt providers. The
recommendation is to improve laws and policies to control informal debt
business process and to provide knowledge about financial planning for
Hat Yai residents.
Keywords: Attitudes, Informal Debt, Personal Loan, Informal Debt Business
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บทนา
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบันที่สาคัญประการหนึ่ง
ที่มีการดาเนินการแก้ไขปัญหามาเป็นระยะ ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คือ
ปัญหาหนี้นอกระบบ สาเหตุที่ทาให้เรื่องหนี้นอกระบบยังคงมีบทบาทและทวีความ
รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ มาจากปัจจัยหลายสาเหตุได้แก่ ปัญหาความยากจน ปัญหา
ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาทางการเมืองหรือแม้แต่การปล่อยสินเชื่อมากเกิน
ความจาเป็นทาให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จนกลายเป็นปัญหาหนี้ครัวเรือน
จากปัญหาดังที่กล่าวมาสถาบันการเงินจึงต้องออกมาตรการในการควบคุมสินเชื่อ
ที่มีเงื่อนไขและกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจนมากขึ้นจนเป็นข้อจากัดในการเข้าถึง
สถาบันการเงินในระบบของประชาชนทุกระดับโดยเฉพาะประชาชนระดับล่าง
ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดของประชาชนกลุ่มนี้จะพึ่งพาได้คือ การกู้เงินนอกระบบ
เพราะถือเป็นแหล่งเงินทุนที่เกิดขึ้นมานานและขยายตัวมากขึ้นดังที่ ปรากฏให้เห็น
ในปัจจุบัน เช่น นายทุนตามหมู่บ้าน ร้านค้าในเมืองต่างๆ หรือ สื่ออินเตอร์เน็ต
เว็ บ ไซต์ โดยเกิดจากความต้อ งการของประชาชนที่ แต่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนจากสถาบันการเงินในระบบได้จึงเปรียบเสมือนสินเชื่อที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนระดับล่างได้เป็นอย่างดีซึ่งไม่จาเป็นต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์
ที่แน่นอน เงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของนายทุนนอก
ระบบเพราะไม่มีตัวกฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะจึงเรียกได้ว่าเป็นสินเชื่อ
นอกระบบอย่างแท้จริง
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ตารางที่ 1 จานวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ จาแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
ประเภทหนี้สินและสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนพ.ศ. 2552 - 2556
จาแนก
วัตถุประสงค์ของการ
กู้ยืม
จานวนครัวเรือน
ที่เป็นหนี้ทั้งสิ้น

ปี 2552

ปี 2554

ปี 2556

จานวน
ครัวเรือน

%

จานวน
ครัวเรือน

%

จานวน
ครัวเรือน

%

11,921,887

100%

11,151,934

100%

10,846,286

100%

หนี้ในระบบ
ใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน/
ที่ดิน
ใช้ในการศึกษา

1,546,964 13.0%
623,519

1,264,286 11.3%

5.2%

416,955

3.7%

1,425,849 13.1%
410,438

3.8%

ใช้จ่ายอุปโภค
บริโภคอื่น ๆ

6,212,197 52.1%

6,470,814 58.0%

6,613,567 61.0%

ใช้ในการทาธุรกิจ

1,498,825 12.6%

1,224,510 11.0%

1,076,124

ใช้ในการทา
การเกษตร

4,312,184 36.2%

3,828,526 34.3%

3,850,486 35.5%

อื่นๆ

313,460

2.6%
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210,523

1.9%

161,584

9.9%

1.5%
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ตารางที่ 1 จานวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ จาแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
ประเภทหนี้สินและสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนพ.ศ. 2552 - 2556
(ต่อ)
จาแนก
วัตถุประสงค์ของ
การกูย้ ืม

ปี 2552
จานวน
ครัวเรือน

ปี 2554

ปี 2556

%

จานวน
ครัวเรือน

%

จานวน
ครัวเรือน

%

117,487

1.0%

63,655

0.6%

47,581

0.4%

68,964

0.6%

27,301

0.2%

15,905

0.1%

ใช้จ่ายอุปโภคบริโภค 1,404,078 11.8%
อื่น ๆ

942,829

8.5%

597,935

5.5%

ใช้ในการทาธุรกิจ

265,084

2.2%

165,807

1.5%

123,775

1.1%

ใช้ในการทา
การเกษตร

253,626

2.1%

169,047

1.5%

102,984

0.9%

80,782

0.7%

49,327

0.4%

31,337

0.3%

9,822,432 82.4%

9,762,405

87.5%

หนี้นอกระบบ
ใช้ซื้อ/เช่าซือ้ บ้าน/
ที่ดิน
ใช้ในการศึกษา

อื่นๆ
ประเภทหนี้สิน
มีหนี้ในระบบ
อย่างเดียว

9,943,509 91.7%

มีหนี้นอกระบบ
อย่างเดียว

944,486

7.9%

678,305

6.1%

500,381

4.6%

มีหนี้ทงั้ ในและ
นอกระบบ

1,154,969

9.7%

711,225

6.4%

402,396

3.7%

ที่ ม า: การส ารวจภาวะเศรษฐกิ จ และสั ง คมของครั ว เรื อ นระหว่ า ง พ.ศ. 2552–2556
ทั่ ว ราชอาณาจั ก ร , ส านั ก สถิ ต แห่ ง ชาติ กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร, 2556
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จากสถิติแนวโน้มจานวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ระหว่างปี พ.ศ.2552–2556
ของสานักสถิติแห่งชาติ จาแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ประเภทหนี้ สิน
ดังตารางที่ 1 พบว่าจานวนครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีโดยในปี
พ.ศ 2556 มี ห นี้ ใ นระบบร้ อ ยละ 91.7 ขณะที่ ห นี้ น อกระบบมี ร ะดั บ ลดลงอยู่ ที่
ร้อยละ 4.6 ครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบและนอกระบบอยู่ที่ร้อยละ 3.7 มีวัตถุประสงค์
ในการกู้ยืมอันดับแรก คือ การซื้อบ้านที่อยู่อาศัย การศึกษาและการใช้จ่ายอุปโภค
บริ โภคตามลาดั บ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของศู น ย์ วิ จั ย กสิ ก รไทยปี พ.ศ. 2558
โดยมองว่ า สิ น เชื่ อ ที่ ท าให้ ห นี้ ค รั ว เรื อ นเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ได้ แ ก่ สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศัย
สินเชื่ออเนกประสงค์และสินเชื่ อเพื่อการประกอบธุ รกิจเป็ นผลจากการกระตุ้ น
ค่าใช้จ่ายนโยบายประชานิยมทาให้ประชาชนใช้จ่ายเกินตัวซึ่งกลุ่มประชาชนที่
ก่ อ หนี้ น อกระบบสะสมมากที่ สุ ด คื อ กลุ่ ม ประชาชนที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ไม่ เ กิ น
10,000 บาท ได้แก่ อาชีพ พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร นักศึกษาและอาชีพรับจ้างรายวัน
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558) จากข้อมูลดังกล่าวแม้เรื่องหนี้นอกระบบจะถูกมองไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ว่ าเป็ น เรื่ อ งที่ อั น ตราย สั ง คมส่ ว นใหญ่ ม องว่ า เป็ น เรื่ อ งไม่ดี
แต่หากพิจารณาจะพบว่าปัญหาทั้งหมดล้วนเกิดจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
ประชาชนที่ไม่มีวินัยทางการเงินหากรู้จักการบริหารการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
หนี้ น อกระบบก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ปั ญ หาในสั ง คมเสมอเพราะถื อ เป็ น สิ น เชื่ อ ที่ ไ ม่ มี
หลั ก ประกั น ประเภทหนึ่ ง ที่ สามารถช่ ว ยเหลื อ ประชาชนที่ มี ร ายได้ น้ อ ยจึ ง เป็ น
การเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ประชาชนที่เดือนร้อนได้ทันที
ดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาทัศนคติที่มีต่อหนี้นอกระบบ
ในรูปสินเชื่อส่วนบุคคลของประชาชนอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อทราบถึง
ทัศนคติต่อหนี้นอกระบบของประชาชนแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งเป็นประชาชนที่เป็นหนี้
และไม่เคยเป็นหนี้นอกระบบ รวมถึงมุมมองของผู้ประกอบธุรกิจหนี้นอกระบบต่อ
เรื่องหนี้นอกระบบ อีกทั้งเทศบาลนครหาดใหญ่จัดได้ว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สาคัญ
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ของภาคใต้ แ ละมี ภ าคอุ ต สาหกรรมบริ ก ารและภาคธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสถานจัดจาหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณะสุขถึง
1,600 แห่ง สถานบริการ ตาม พ.ร.บ. สถานบริการ 239 แห่ง และโรงแรม 96 แห่ง
(เทศบาลนครหาดใหญ่, 2558) จึงเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยที่ได้กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้
จากัดอาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาทัศนคติในการหาข้อสรุปเป็นกลางทั้ง
ฝ่ายลูกหนี้และเจ้าหนี้และเป็นการลดระดั บความรุนแรงทางสังคมในการเข้าใจถึง
ทั ศ นคติ ข องประชาชนทุ ก ฝ่ า ยต่ อ เรื่ อ งสิ น เชื่ อ นอกระบบและน าผลที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษาครั้งนี้ให้แก่หน่วยงานที่ รับผิดชอบในการลดปัญหาทางเศรษฐกิจ ของ
สังคมต่อไป
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเรื่องหนี้นอกระบบ
ความหมายของหนี้ น อกระบบ หมายถึ ง สิ ท ธิ ภาระผู ก พั น กัน ระหว่าง
บุคคล ฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้ให้กู้ยืม(เจ้าหนี้) และอีกฝ่ายคือ ผู้กู้(ลูกหนี้) ซึ่งมีมากกว่าหนึง่
คนก็ได้ตามแต่ตกลงกันจนเป็นสิทธิภาระหน้าที่ที่จะต้องชาระคืนให้แก่กัน หนี้ที่
เกิดขึ้นสามารถเป็นได้ทั้งหนี้ที่เกิ ดจากสถาบันทางการเงินจึงเรียกว่า หนี้ในระบบ
หากเป็นหนี้ที่เกิดจากบุคคลทั่วไป นายทุนเงินกู้นอกระบบ ผู้ประกอบการธุรกิจ
เงินกู้ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย คือ เกินร้อยละ 15 ต่อปี และไม่มีการติดตามกากับ
ดูแลจากทางภาครัฐเรียกว่า หนี้นอกระบบ ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจถึ งความแตกต่าง
อย่างชัดเจนจึงสรุปความแตกต่างระหว่างหนี้ในระบบ และ หนี้นอกระบบ ได้ดังนี้
(อรรถพล อรรถวรเดช และคณะ, 2554)
1. ความน่าเชื่อถือความปลอดภัยรวมถึงกฎเกณฑ์ กติกาเงื่อนไขและ
ข้อบังคับต่าง ๆ
2. ข้อจากัดในการเข้าถึงสถาบันทางการเงินที่มีมากกว่าหนี้นอกระบบ
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3. รายละเอียดที่ไม่มีความชัดเจนแน่นอนของหนี้นอกระบบมากกว่า
หนี้ในระบบ
4. ลูกหนี้ที่เป็นหนี้นอกระบบมักเสียเปรียบแก่เจ้าหนี้นอกระบบเสมอ
สาเหตุของการเกิดหนี้นอกระบบ (วันชัย มีชาติ และคณะ, 2556, น. 6)
1. ปัญหาเศรษฐกิจและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
2. ลักษณะและพฤติกรรมของตัวลูกหนี้ มักไม่รู้จักการวางแผนทาง
การเงิน
3. นโยบายของรั ฐ บาลและการขาดความต่ อ เนื่ อ งในการสานต่ อ
นโยบายเดิมได้
4. นโยบาย เงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน
5. ความจาเป็นเร่งด่วน (เหตุฉุกเฉิน)
สรุปได้ว่า บุคคลที่จะเป็นหนี้นอกระบบได้นั้นส่วนมากมาจากสาเหตุทั้ง 5
นี้ ไม่ทางใดทางหนึ่งจึงก่อให้เกิดกระบวนการเข้าสู่การกู้เงินนอกระบบ เมื่อมีการกู้
เงินนอกระบบเกิดขึ้นก็จะมีรูปแบบการกู้เงินแตกต่างกันออกไปซึ่งจะกล่าวในหัวข้อ
ต่อไป
แนวคิดและทฤษฎีความต้องการ
ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการพื้นฐานของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy
of Needs Theory) แนวคิ ด ของมาสโลว์ (Maslow, 1954 อ้ า งถึ ง ใน อนิ วั ช
แก้ ว จ านงค์ , 2552, น. 66-68) โดยมาสโลว์ ร ะบุ ว่ า มนุ ษ ย์ จ ะมี ค วามต้ อ งการที่
เรียงลาดับจากระดับพื้นฐานไปยังระดับสูงสุดและได้เป็นผู้คิดค้นรูปแบบทฤษฎีไว้
เป็นลาดับ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการ
ในขั้นนี้เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน (Basic
Needs) ซึ่งมีพลังมากที่สุด
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2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety and Security Needs)
ความต้องการในขั้นนี้จะเกิดเมื่อขั้นแรกได้รับการตอบสนอง ความต้องการในขั้นนี้
เป็นความต้องการที่จะรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belonging and Love
Needs) เมื่อสองขั้นแรกได้รับการสนองความต้องการแล้วมนุษย์จะสร้างความรัก
และความผูกพันกับผู้อื่น
4. ความต้ อ งการการได้ รั บ การยกย่ อ งนั บ ถื อ (Esteem Needs) แบ่ ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ ความต้องการนับถือตนเอง (Self-respect) และความ
ต้องการได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem from Others)
5. ความต้ อ งการที่ จ ะเข้ า ใจประจั ก ษ์ ต นเองอย่ า งแท้ จ ริ ง (Selfactualization Needs) เป็นความต้องการเพื่อตระหนักรู้ความสามารถของตน
แนวคิดและทฤษฎีด้านทัศนคติ
สิ่งเร้า
บุคคล
สถานการณ์
กลุ่ม
Social Issues
อื่น ๆ

ทัศนคติ
(Attitude)

การรับรู้
(Cognition)

คาพูดที่แสดงถึง
ความเชื่อ

ความรู้สึก
(Affective)

คาพูดที่แสดงถึง
ความรู้สึก

พฤติกรรม
(Behavior)

ปฏิกิริยาที่
แสดงออก

ภาพที่ 1 ขั้นตอนประกอบการเกิดทัศนคติ
ที่มา : ปฎิมา ชพานนท์ (2544, น. 11)
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จากภาพที่ 1 ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลเป็นปฏิกิริยากับ
สภาพแวดล้อม พฤติกรรมมีส่วนสัมพันธ์กับทัศนคติอยู่สามส่วน ได้แก่ (ปฎิมา
ชพานนท์ 2544, น. 11)
1. ด้านความคิดและความเข้าใจ (Cognition Component) องค์ประกอบ
ที่เกี่ยวกับ การเรียนรู้ การจดจานึกคิด ความคิดข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่บุคคลมีต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง
2. ด้ า นความรู้ สึ ก (Affective Component) เป็ น ปฏิ กิ ริ ย าในลั ก ษณะ
ทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
3. ด้ า นพฤติ ก รรม (Behavior Component) เป็ น การตอบสนองการ
กระท าต่ อ สถานการณ์ นั้น ๆ ณ ขณะที่ พ บเจอหรื อ สิ่ งเร้ าที่ มากระทบ เมื่ อ เรามี
ความคิดจากองค์ประกอบด้านความคิด ความเข้าใจ และความรู้สึกมาแล้วก็จะ
ประมวลผลออกมาเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมนั้น ๆ ออกมา
สรุปได้ว่า การเกิดทัศนคติอาจเกิดทั้งในแง่บวกหรือแง่ ลบได้โดยเกิดจาก
การก่ อ ตัว ของทั ศนคติที่ สะสมไว้เป็ นความคิด และความรู้สึก จนสามารถแสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาตามทัศนคติต่อสิ่งนั้น ตามแต่ละบุคคลซึ่งมีความคิดที่
เหมือนกันหรือต่างกันก็ได้ (ดารณี พานทอง, 2542)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คนิจ แก่นจัน (2548) ศึกษาสภาพการมีหนี้นอกระบบของประชาชนใน
กิ่งอาเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยเชิงปริมาณ พบว่าประชาชนที่
มีภาระหนี้นอกระบบซ้าซาก ติดต่อกันเกิน 5 ปี ของกิ่งอาเภอเหล่าเสือโก้ก ที่ได้
ลงทะเบียนเป็นผู้ประสบปัญหาสังคมและความยากจนเพื่อนาไปลงทุนประกอบ
อาชีพ ทั้งด้านการเกษตรกรรมและอื่น ๆ ในขณะที่ วาสนา สินเปี่ยง (2550) ศึกษา
พฤติกรรมการเลือกใช้เงินกู้นอกระบบของผู้กู้ในอาเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่
ผลการศึกษาพบว่าหนี้นอกระบบตอบสนองปัจจัยพื้นฐานในชีวิตประจาวัน และ

170

Journal of Management Sciences
Vol.33 No.1 January-June 2016

Attitudes toward Informal Debt in Term of Personal Loans of
Residents in Hat Yai, Songkhla Province

Sarit Phosri, Klangjai Sangwichitr, Porntip Jirathumrong, Panern Intara

ความสะดวก รวดเร็ ว ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย เรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี ผลต่ อ การกู้ เงิน
นอกระบบ กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ของ วนิดา ปาหินา (2552) และการศึกษา
การเป็ น หนี้ น อกระบบของพนั ก งาน: กรณี ศึ ก ษา นิ ค มสวนอุ ต สาหกรรมเครื อ
สหพัฒน์ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ของ วนิศา โชคปลอด (2554)
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่างานวิจัยใน
ปัจจุบันเป็นการศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อเรื่องหนี้นอกระบบ แต่ยังไม่มี
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของคนที่เป็นหนี้นอกระบบ ตลอดจนผู้ประกอบ
หนี้นอกระบบ นอกจากนี้ หากพิจารณางานวิจัยทางการเงินในระดับพื้นที่ ที่ผ่านมา
พบว่า ในพื้นที่ภาคใต้ มีการศึกษาในลักษณะหนี้ขององค์กร เช่น งานศึกษาของ
สมนึก เอื้อจิระพงศ์พันธ์ และคณะ (2548) ที่ศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ
ลูกหนี้ที่มีปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ ขณะที่ในพื้นที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลายังไม่
พบงานศึกษาด้านการเงินระดับองค์กรหรือการเงินส่วนบุคคล มีเฉพาะงานศึกษา
ประเด็นบริหารธุรกิจอื่นๆ เช่น งานวิจัยของ ศราวุธ เจนตระกูลเลิศ และยุพาวดี
สมบูรณกุล (2549) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจขายตรงของประชาชนในพื้นที่
หาดใหญ่ ดังนั้น การวิจัยเรื่องหนี้นอกระบบในรูปสินเชื่อส่วนบุคคลของประชาชน
อาเภอหาดใหญ่ ในครั้งนี้ จึงมีความสาคัญอย่างมากทั้งในแง่ของการเพิ่มเติมองค์
ความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล และการจัดการหนี้นอกระบบของ
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงผสม (Mixed Method) โดยรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เพื่อ
เก็บข้อมูลจากประชาชนที่เป็นหนี้และไม่เคยเป็นหนี้ รวม 400 ตัวอย่างและรวบรวม
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ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ
ธุรกิจเงินกู้นอกระบบทั้งหมด 5 ราย ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้สอบถามประชาชนที่เป็นหนี้และ
ไม่ เ คยเป็ น หนี้ น อกระบบแบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว น มี ร ะดั บ ความน่ า เชื่ อ ถือ ที่ 0.772
ประกอบไปด้วย
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ จานวนสมาชิกในครอบครัว และ รายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนที่
เป็นหนี้ ได้แก่ ระยะเวลาการเป็นหนี้ จานวนเงินกู้ จานวนเงินผ่อน อัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาในการผ่อ น แหล่ง เงิน กู้ การจ่า ยหนี้ต รงตามเวลา วัต ถุป ระสงค์ใ น
การกู้หนี้นอกระบบ การปฏิบัติจากเจ้าหนี้ที่มีต่อลูกหนี้
ส่ ว นที่ 3 ได้ แ ก่ ทั ศ นคติ ต่ อ หนี้ น อกระบบ ทั ศ นคติ ต่ อ ลู ก หนี้
นอกระบบ ทัศนคติต่อเจ้าหนี้นอกระบบ
2. แบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) ประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว น
ประกอบไปด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ จานวนสมาชิกในครอบครัว และ รายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการดาเนินธุรกิจ ได้แก่ ระยะเวลาดาเนินธุรกิจ
จานวนลูกหนี้และกลุ่มลูกหนี้ เงินปล่อยกู้ อัตราดอกเบี้ย หลักประกันใน
การกู้ยืม ระยะเวลาผ่อนชาระ การปฏิบัติต่อลูกหนี้
ส่วนที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อการเป็นหนี้นอกระบบ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิเคราะห์ข้ อ มูลได้ แก่ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการเป็นหนี้นอกระบบ รวมถึง
ทัศนคติที่มีต่อหนี้นอกระบบโดยภาพรวมของประชาชนที่เป็นหนี้และประชาชนที่ไม่
เคยเป็นหนี้ ใช้การวิเคราะห์ t-test ในการเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อหนี้นอกระบบ
โดยภาพรวมของประชาชนที่เป็นหนี้และประชาชนที่ไ ม่เคยเป็นหนี้ และทาการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในการวิเคราะห์ทัศนคติของผู้ประกอบธุรกิจ
เงินกู้นอกระบบ
สรุปผลการศึกษา
1. ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการเป็นหนี้นอกระบบ ประชาชนที่
เป็นหนี้นอกระบบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรส
มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ประกอบอาชีพแม่บ้าน/รับจ้างทั่วไป
มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 4 คนและมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท
สาหรับประชาชนที่ไม่เคยเป็นหนี้นอกระบบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
20-30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ประกอบ
อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน และมีรายได้
ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000-15,000 บาท สาหรับข้อมูลการเป็นหนี้นอกระบบของ
ประชาชนที่เป็นหนี้ ส่วนใหญ่เป็นหนี้มาเป็นระยะเวลา 1-2 ปี จานวนเงินที่กู้อยู่
ระหว่ า ง 5,000-10,000 บาท จ่ า ยดอกเบี้ ย ในอั ต ราไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5 ต่ อ เดื อ น
ระยะเวลาการผ่อนชาระหนี้อยู่ระหว่าง 6-12 เดือน เงินผ่อนชาระหนี้ไม่เกิน 5,000
บาท/เดือน แหล่งเงินกู้จะเป็นนายทุน/คนรู้จักในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะจ่ายดอกเบี้ย
ตรงตามเวลาโดยมีวัตถุประสงค์ในการกู้เงินเพื่อหมุนเวียนธุรกิจและหากจ่ายเงิน
ไม่ครบตามกาหนดเจ้าหนี้ส่วนใหญ่จะคิดดอกเบี้ยเพิ่ม
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2. ทัศนคติที่มีต่อหนี้นอกระบบโดยภาพรวมของประชาชนที่เป็น
หนี้และประชาชนที่ไม่เคยเป็นหนี้ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทัศนคติต่อหนี้นอกระบบ สรุป ได้ว่า ด้า นทัศนคติต่อ หนี้น อกระบบของ
ทั้ง 2 กลุ่ม ตัว อย่า ง มีค วามคิด เห็น ต่อ เรื่องหนี้น อกระบบใกล้เ คีย งกัน โดยมอง
ในเรื่องของหนี้นอกระบบเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็วกว่าสถาบันทางการเงิน
( X = 3.94) หากเก็บ ดอกเบี ้ย ไม่เ กิน กว่า กฎหมายก าหนดก็เ ป็น สิ ่ง ที ่เ ป็น
ประโยชน์ ( X = 3.64) และประชาชนที่ไม่เคยเป็นหนี้นอกระบบยังคงเห็นว่าหนี้
นอกระบบเป็นเรื่องที่รุนแรงในสังคมไทยในขณะที่ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบ
มองเป็นเรื่องปกติ ( X = 2.29)
ทัศนคติต่อลูกหนี้นอกระบบ สรุปได้ว่า ด้านทัศนคติต่อลูกหนี้นอกระบบ
ทั้ ง 2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ความเห็ น ที่ ต รงกั น ในเรื่ อ ง ลู ก หนี้ น อกระบบไม่ ได้ มี ฐ านะ
ยากจนเสมอไปแต่มีความจาเป็นต้องกู้เงินนอกระบบเพื่อเอาไปหมุนเวียนธุรกิจ
ใช้จ่ายส่วนตัว ( X 3.78) และไม่เห็นด้วยกับทัศนคติที่ว่า “ลูกหนี้นอกระบบส่วน
ใหญ่มีความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหนี้ มีส่วนน้อยที่มีการหลบเลี่ยง เช่น เปลี่ยนชื่อ หลบหนี
ย้ายที่อยู่ หรือมีเงินแต่ไม่มาจ่าย เป็นต้น” จึงสรุปได้ว่าลูกหนี้นอกระบบส่วนใหญ่ไม่
มีความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหนี้ ( X = 2.20)
ทัศนคติที่มีต่อเจ้าหนี้นอกระบบ สรุปได้ว่า ด้านทัศนคติต่อเจ้าหนี้นอก
ระบบ ทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นที่ตรงกัน คือ หากรัฐบาลมีนโยบายควบคุม
เจ้าหนี้นอกระบบเป็นทางการจะทาให้เจ้าหนี้นอกระบบมีความปลอดภัยน่าเชื่อถือ
มากขึ้น ( X = 3.87) และไม่เห็นด้วยเหมือนกันในเรื่องที่ เจ้าหนี้นอกระบบไม่ได้
อันตรายไปมากกว่าเจ้าหนี้ในระบบหากมีกฎหมายรองรับหรือบทลงโทษที่ชัดเจน
( X =2.26)
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ส าหรับ ผลการศึก ษาเพิ ่ม เติม ผู ้ว ิจ ัย ได้ตั ้ง ข้อ สัง เกตว่า หาก
เปรียบเทียบทัศนคติที่ มีต่อหนี้นอกระบบระหว่างกันของประชาชนที่เป็นหนี้กับ
ประชาชนที่ไม่เคยเป็นหนี้พบว่ามีความแตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 สามารถสรุป ผลการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการเป็นหนี้นอกระบบ
ระหว่างประชาชนที่เป็นหนี้และไม่เคยเป็นหนี้นอกระบบ โดยใช้สถิติทดสอบ t-test
แสดงดังตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบทัศนคติต่อการเป็นหนี้นอกระบบระหว่างประชาชน
ที่เป็นหนี้และไม่เคยเป็นหนี้อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทัศนคติต่อภาพรวม
ของ
หนีน้ อกระบบ

ประชาชนที่
เป็นหนี้
(n = 200)
S.D.
X
3.57 0.49

- ทัศนคติต่อหนี้
นอกระบบ
- ทัศนคติต่อลูกหนี้
3.29 0.36
นอกระบบ
- ทัศนคติต่อเจ้าหนี้
3.34 0.40
นอกระบบ
รวม
3.40 0.32
* หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ประชาชนที่
ไม่เคยเป็นหนี้
t
Sig.
(n = 200)
S.D.
X
3.30 0.57 4.97 0.00*
3.17

0.37 3.19 0.00*

3.27

0.39 1.80 0.07

3.25

0.35 4.53 0.00*

จากตารางที่ 2 พบว่า ประชาชนที่เป็นหนี้และไม่เคยเป็นหนี้นอกระบบ
ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีทัศนคติต่อการเป็นหนี้นอกระบบโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยประชาชนที่เป็นหนี้เห็นด้วย
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กับการเป็นหนี้นอกระบบโดยภาพรวม ( X =3.40) มากกว่าประชาชนที่ไม่เคยเป็น
หนี้ ( X = 3.25) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ าด้า นที่ มีทั ศนคติแ ตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ทัศนคติต่อหนี้นอกระบบและลูกหนี้
นอกระบบ โดยประชาชนที่เป็นหนี้เห็ นด้วยกั บหนี้น อกระบบ ( X =3.57) และ
ลูกหนี้นอกระบบ ( X =3.29) มากกว่าประชาชนที่ไม่เคยเป็นหนี้ส่วนทัศนคติต่อ
เจ้าหนี้นอกระบบ ไม่มีความแตกต่างกัน
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจและทัศนคติที่มีต่อหนี้นอกระบบ
ของผู้ประกอบธุรกิจ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายมีอายุระหว่าง 30 - 60 ปี ระดับการศึกษามีตั้งแต่มั ธยมศึกษาไปจนถึงระดับ
ปริญญาตรี รายได้ส่วนใหญ่ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ลักษณะของกิจการ คือ รับ
จัดไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รวมถึงการจานอง ขายฝากที่ดิน โดยมีกลุ่ม
ลูกหนี้หลักคือ บุคคลทั่วไป ยกเว้น ทหาร ตารวจ ข้าราชการเนื่องจากปัญหาการ
ติ ด ตามทวงถาม จ านวนเงิ นปล่ อ ยกู้ มี ตั้ งแต่ 5,000 - 1,000,000 บาท กรณี ไม่ มี
หลักทรัพย์สามารถปล่อยเงินกู้ได้แต่ให้วงเงินน้อยกว่า อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3-4 ต่อ
เดือน หลักประกันในการกู้ คือ บุคคลค้าประกัน โฉนดที่ดิน ระยะเวลาในการผ่อน
ชาระหนีต้ ั้งแต่ 12 - 60 เดือน ลักษณะการติดตามทวงถามเบื้องต้นจะใช้การโทรศัพท์
ไปคุยสอบถาม หากลูกหนี้ยังไม่มาชาระหนี้ก็ส่งพนักงานไปติดตาม ในส่วนของ
ทัศนคติที่มีต่อหนี้นอกระบบโดยภาพรวมของผู้ ประกอบการธุรกิจเงินกู้นอกระบบ
อยากให้มองว่าธุรกิจเงินกู้นอกระบบก็มลี ักษณะเหมือนธุรกิจอื่น ๆทั่วไป ดอกเบี้ย คือ
กาไร เงินลงทุน คือ สินค้าชนิดหนึ่งหากเปรียบเทียบกับธนาคารพบว่ามีข้อดีข้อเสีย
ต่างกัน และต้องการให้แยกเป็นกลุ่มอย่างชัดเจน เพราะลักษณะการปฏิบัติที่รุนแรง
ต่ อ ลู ก หนี้ น อกระบบล้ ว นมาจากเจ้ า หนี้ เ ถื่ อ นที่ ไ ม่ มี ตั ว ตน การท าร้ า ยร่ า งกาย
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การคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่ากฎหมายกาหนดแต่ในฐานะเจ้ าหนี้ที่ประกอบ
ธุรกิจมีสถานที่ชัดเจน ลูกหนี้จึงสามารถมีตัวเลือกในการกู้เงินนอกระบบมากขึ้นทา
ให้ความน่าเชื่อถือแตกต่างกัน หากรัฐบาลมีกฎหมายรองรับเจ้าหนี้น อกระบบ
ผู้ประกอบการมองว่า ไม่ส่ง ผลกระทบเพราะส่ว นใหญ่ก็จ ดทะเบียนการค้า เสีย
ภาษีอย่างถูกต้อง อีกทั้งมองว่าเป็ นเรื่องดีที่ลดปัญหาเจ้าหนี้เถื่อนที่ไม่มีตัวตนแต่
ต้อ งพิจ ารณาด้ว ยว่า เป็น กฎหมายด้า นใดเพราะหากมีก ฎหมายมารองรับ ก็
ต้องการให้กาหนดเงื่อนไขกันทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งฝ่ายลูกหนี้และเจ้าหนี้
อภิปรายผล
จากการศึกษาทัศนคติที่มีต่อหนี้นอกระบบในรูปสินเชื่อส่วนบุคคลของ
ประชาชน อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สรุปประเด็นสาคัญที่นามาอภิปราย
ผลได้ดังนี้
1. ผลการศึกษางานวิจัยครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่กู้เงินนอก
ระบบมาใช้จะเป็นกลุ่มที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวและมีช่วงอายุมากพอที่จะ
เป็นเสาหลักของครอบครัวที่จาเป็นจะต้องดูแลรับผิดชอบสมาชิกคนอื่น ๆ เพื่อ
การอยู ่ร อดในแต่ล ะวัน ไม่ว ่า จะเป็น เรื ่อ งค่า อาหารสิ ่ง ข องจ าเป็น ต่า ง ๆ
ค่า เดิน ทาง ค่า เทอมบุต รหรือ แม้แ ต่ก ารลงทุน ประกอบอาชีพ ล้ว นแล้ว แต่เ ป็น
สิ่งจาเป็นแทบทั้งสิ้น ดังนั้น การกู้เงินนอกระบบยังคงเป็นทางออกที่สาคัญ แก่
กลุ่มคนระดับล่างกลุ่มนี้อยู่เสมอและก็ยังมีบทบาทสาคัญในการตอบสนองความ
ต้องการขั้นพื้นฐานซึ่งตรงกับแนวคิ ดของมาสโลว์เ ห็น ได้จากคากล่าวที่ว่า หาก
ได้รับ การตอบสนองเป็น ที่พ อใจแล้วคนเหล่านี้ก็จ ะหาความต้อ งการที่ดีขึ้นอีก
ระดับเพื่อยกมาตรฐานของชีวิตให้เป็นที่น่าพอใจในสังคมต่อไป ซึ่งถ้าหากมองถึง
ความเป็นจริงแล้วเป็นการยากที่กลุ่มคนเหล่านี้จะยกมาตรฐานของชีวิตได้ง่าย
ด้วยปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น รายได้น้อย ความมั่นไม่คงของอาชีพ สภาพความ
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เป็นอยู่ในสังคม ฯลฯ เป็นต้น ยังคงเป็นอุปสรรคให้กลุ่มคนเหล่านี้ยังต้องพึ่งพา
การกู้เงินนอกระบบอยู่เหมือนเดิมในปัจจุบัน
2. ทัศ นคติที่มีต่อ หนี้น อกระบบโดยภาพรวมของประชาชนที่เ ป็น หนี ้
ประชาชนที่ไม่เ คยเป็นหนี้แ ละผู้ป ระกอบธุรกิจเงิน กู้นอกระบบ อภิปรายผลได้
ดังนี้
2.1 ทัศ นคติต่อ หนี้น อกระบบ พบว่า ประชาชนที่เป็นหนี้นอก
ระบบมีทัศนคติในระดับที่เห็นด้วยโดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่าประชาชนที่ไม่เคยเป็นหนี้
เพราะหนี้นอกระบบสามารถเข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว และอนุมัติง่ายกว่าสถาบัน
ทางการเงินสาหรับทัศนคติต่อลูกหนี้นอกระบบและทัศนคติต่อเจ้าหนี้นอกระบบทั้ง
2 กลุ่ ม ตั ว อย่ างมี ทั ศนคติ ในระดั บ เฉย ๆ โดยมี ค่ าเฉลี่ ยที่ ใกล้ เคี ยงกั นซึ่ งพบว่ า
ประชาชนที่ไม่เคยเป็นหนี้อาจจะมองว่าไม่มีความจาเป็นหรือความต้องการกู้เงิน
เพราะมีรายได้ มั่นคงเพียงพอหรือไม่มีภาระเหมือนกับประชาชนที่เป็นหนี้ รวมถึง
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ในชีวิตที่ดีกว่าจึงไม่มีความจาเป็นที่จะต้องกู้เงินจึงไม่มี
ประสบการณ์โดยตรงกับทางเจ้าหนี้ในเรื่องของลักษณะการปฏิบัติ ปัญหาการทวง
หนี้ แต่ อาจจะมี ประสบการณ์ บางอย่ างโดยเฉพาะทางเจ้ าหนี้ นอกระบบโดยผล
การศึกษาพบว่าทั้ง 2 กลุ่ มยั งมองเจ้าหนี้ นอกระบบไปในทางลบ คื อ เป็ นบุคคล
อันตรายแม้ทางภาครัฐจะออกกฎหมายมาควบคุมซึ่งอาจติดตามข่าวสารการทาร้าย
ลูกหนี้ผ่านสื่อในสังคมบ่อยครั้งทาให้ทัศนคติของประชาชนทั้ง 2 กลุ่มออกมาไม่
แตกต่างกัน ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าปัจจัยสาคัญที่ทาให้ทั้ง 2 กลุ่มมีความ
แตกต่างกันอาจเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ในสังคมหรือพื้น
หลังครอบครัวที่ดีอยู่แล้วจึงทาให้ทัศนคติของคนแต่ละกลุ่มมองไม่เหมือนกัน เพราะ
ฐานะครอบครัวในสังคม การงานที่มั่นคงอยู่อยู่แล้ว แต่ขณะที่อีกกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
หนี้จะพบว่าสภาพความเป็นอยู่ ฐานะทางครอบครัวไม่ดีเท่ากับกลุ่มที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
ประกอบกับความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพที่รายได้น้อยจึงมีทัศนคติที่ดี
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ต่อการกู้เงินนอกระบบเพราะเป็นทางออกที่ดีที่สุดของคนเหล่านี้ สอดคล้อ งกับ
งานวิจัยของ วาสนา สินเปี่ยง (2550) ทาการศึกษาค้นคว้าเรื่อง พฤติกรรมการ
เลือกใช้เงินกู้นอกระบบของผู้กู้ในอาเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวไว้ว่า
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของความต้ อ งการเงิ น เพื่ อ ใช้ ต อบสนองปั จ จั ย พื้ น ฐานใน
ชีวิตประจาวัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิรา จาปาทอง (2556) ได้ศึก ษา
หลัก เกณฑ์ก ารให้กู้ธุร กิจ เงิน กู้น อกระบบพบว่า สถาบันทางการเงินไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการทางด้านการเงินและการบริการได้อย่างเพียงพอแต่การกูย้ มื
เงินกู้นอกระบบมีความยืดหยุ่นมากกว่าการแม้จะมีอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ของธุรกิจเงินกู้สูงแต่เป็นตัวเลือกที่สาคัญ
2.2 ทั ศ นคติ ต่ อ หนี้ น อกระบบของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ เงิ น กู้นอก
ระบบ อภิปรายผลได้ว่าผู้ประกอบการยังคงประเมินธุรกิจตนเองเป็นเหมือนธุรกิจ
อื่น ๆ มีการบริการหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองลูกหนี้ได้เป็นอย่างดีแต่เมื่อ
ลูกหนี้ได้ตัดสินใจเลือกใช้บริการเงิ นกู้นอกระบบไปแล้วก็ต้องมีความซื่อสัตย์และ
รู้จักความรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในการชาระหนี้ในแก่เจ้าหนี้อย่างตรงไปตรงมา
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา แม้ในปัจจุบันทางรัฐได้ออกพระราชบัญญัติการทวงหนี้ ที่มี
มาตรการลดปัญหา ความรุนแรงจากทางเจ้าหนี้ สิ่งที่ได้จากงานวิจัยแสดงให้เห็น
ว่าผู้ประกอบการยินดีที่จะพร้อมยินดีที่จะรับเงื่อนไขจากภาครัฐให้เข้ามากากับดูแล
แก้ไขและปฏิบัติตามกฎได้เช่นกันหากไม่เกิดผลกระทบต่อเจ้าหนี้มากแต่ประการ
ใดสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัทพร เดชคารนรัตน์ (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
การตัดสินใจเลือกใช้บริการกู้ยืมเงินทุนนอกระบบของประชาชนในเขตเทศบาล
เมื อ งพิ จิ ต รพบว่ า ผู้ กู้ มี ก ระบวนการตั ด สิ น เลื อ กใช้ บริ ก ารกู้ ยื ม ทุ น นอกระบบ
ด้ า นทั ศ นคติ ห ลั ง จากการใช้ บ ริ ก ารมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นการประเมิ น
ทางเลือกด้านตระหนักถึงปัญหา ด้านการตัดสินใจกู้เงินและด้านการแสวงหาข้อมูล
ก่อนการตัดสินใจกู้เงินตามลาดับ
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2.3 สาหรับข้อสังเกตเพิ่มเติมหากเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อ
หนี้นอกระบบระหว่างประชาชนที่เป็นหนี้และไม่เคยเป็นหนี้ พบว่า ประชาชนที่
เป็ น หนี้มีทั ศ นคติ ต่ อ หนี้ น อกระบบและทัศ นคติ ต่ อ ลู ก หนี้น อกระบบเห็น ด้ว ย
แตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สาคั ญ โดยเห็น ด้ ว ยมากกว่ า ประชาชนที่ไ ม่ เ คยเป็ น หนี้
เพราะประชาชนที่เป็นหนี้รับรู้ เข้าใจถึงสาเหตุและปัญหาการเป็นหนี้เป็นอย่าง
ดี สาหรั บ ประชาชนที่ไ ม่ เ คยเป็ น หนี้ น อกระบบมอง ทั ศ นคติ ต่ อ หนี้ น อกระบบ
และทั ศ นคติ ต่ อ ลู ก หนี้ นอกระบบไม่แตกต่างกันเพราะมองในเรื่อ งฐานะ ความ
เป็นอยู่ของตัวลูกหนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ สิริมนต์ ชีวะอิสระกุล (2551) กล่าว
ไว้ว่าทัศนคติหมายถึง ความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นผล
มาจากการเรียนรู้ประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้อมและอาจเป็นได้ทั้งที่ชอบหรือไม่
ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้ วย ส่ว นทัศ นคติต่อ เจ้า หนี้น อกระบบมีค วามเห็น ไม่
ต่างกันโดยทั้ง 2 กลุ่มมองว่า เจ้าหนี้นอกระบบเป็นภัยต่อสังคมแม้รัฐบาลจะออก
กฎหมายควบคุม ก็ต ามแสดงให้เห็นว่าจากการศึกษาทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงให้เห็นว่าประชาชนยังคงมองเรื่องของเจ้าหนี้เป็นบุคคลที่อันตรายและยังคง
เป็นปัญหาทางสังคมอยู่เสมอ
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัย
1. ด้า นกฎหมาย ควรปรับปรุง แก้ไขให้มีข้อกาหนดกฎหมายในการ
ควบคุม ธุร กิจ เงิน กู้น อกระบบเพื่อ ให้ห นี ้น อกระบบมีค วามชัด เจนเพื่อมีความ
เหมาะสมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
2. ด้า นสถาบัน การเงิน เอกชน ควรมีก ารปรับ ปรุง การพิจ ารณา
ขั้น ตอน และเงื่อ นไขของสถาบัน ทางการเงิน ในระบบ โดยออกแบบเงื่อ นไข
การให้สิน เชื่อ ส่ว นบุคคล เพื่อ ให้ป ระชาชนที่มีรายได้ต่าและไม่มีห ลักทรัพย์ค้า
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ประกัน สามารถขอสิน เชื่อในระบบได้ม ากขึ้น นอกจากนี้ควรมีการลดขั้นตอน
การพิจารณาการให้สินเชื่อ เพื่อ ลดปริมาณหนี้นอกระบบ
3. ด้า นหน่ว ยงานภาครัฐ ควรเพิ ่ม นโยบายการให้ส ิน เชื ่อ โดย
ให้ส ถาบัน การเงิน เฉพาะกิจ ( Specialized Financial Institutions: SFIs)
ตอบสนองนโยบาย การให้สิน เชื่อ ส่ว นบุค คลเพื่อ ให้ป ระชาชนเข้า ถึง แหล่ง
เงิน ทุน ในระบบได้ง่า ยขึ้น และมี ส่ง เสริม การให้ค วามรู้ด้า นการวางแผนทาง
การเงิน ให้กับ ประชาชนทั่วไป เพื่อ ให้แต่ละครอบครัวมีรับ ผิดชอบด้านการเงิน
ของตนเองมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาในเขตพื้นที่อื่น ๆ เพื่อเข้าใจถึงสภาพปัญหาในแต่ละท้องที่
รวมถึงกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและรับรู้ถึงปัญ หาต่อ
ทัศนคติที่มีต่อหนี้นอกระบบ
2. ควรมีก ารศึก ษาจากปัจ จัย ความต้อ งการในการขอสิน เชื ่อ ของ
ประชาชนที่มีห นี้น อกระบบ เพื่อ นาข้อ มูลมาใช้ในการออกแบบเงื่อ นไขการให้
สินเชื่อส่วนบุคคลที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนในทุกระดับ
3. ควรเปรียบเทียบกันระหว่างสินเชื่อเงินกู้นอกระบบ กับ สินเชื่อจาก
สถาบันทางการเงินหรือกลุ่ม Non-bank เพื่อเปรียบเทียบถึงบทบาททัศนคติว่ามี
ความแตกต่างกันหรือไม่
4. จากการออกกฎหมายหรือพระราชบัญญัติในเรื่องที่เกี่ยวกับหนี้นอก
ระบบ เช่น พระราชบัญญัติทวงหนี้ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ เป็นต้น จึงเหมาะที่จะ
ศึกษางานวิจัยในหัวข้อใหม่ ๆ ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมต่อกลุ่มตัวอย่างที่
เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
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