
   
 
 

ผลสํารวจกรุงเทพโพลล : ประชาชนคิดอยางไรกับการออกกฎหมายคุมครองลูกหนี้ 
               (เฉพาะลูกหนี้ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน) 

 

 จากขาวความเดือดรอนของประชาชนทีป่รากฏทางหนาหนังสือพิมพและสื่อโทรทศัน ในเรื่องปญหาหนี้สินและ
ลุกลามเปนปญหาการติดตามทวงหนี้ ที่อาจเขาขายการละเมิดสิทธิสวนบุคคลและกอใหเกิดความเดือดรอนแกลูกหนี้  
ตลอดจนถึงการที่องคกรดานการคุมครองสิทธิผูบริโภคและหนวยงานภาครัฐ อาทิคณะกรรมาธิการการคลงั และธนาคาร
แหงประเทศไทยเตรยีมกําหนดเกณฑเพ่ือเปนกรอบในการพิทักษสิทธิลูกหนี้ หรือผลักดันออกเปนกฎหมายคุมครองลูกหนี้
อยูในขณะนี้น้ัน ศูนยวจัิยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน
เร่ือง “ประชาชนคิดอยางไรกับการออกกฎหมายคุมครองลูกหนี้” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป จํานวนทั้งสิ้น 954 คน เม่ือวันที่ 7 - 11 กันยายนที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 
 

      1. เมื่อถามกลุมตัวอยางถึงการรบัทราบขาวการเสนอใหมีการออกกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิลูกหนี้ พบวา 
- ทราบ............................รอยละ  56.3 

  - ไมทราบ.........................รอยละ  43.7 
 

      2. ความเห็นตอขาวที่ปรากฏเกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้โดยการใชถอยคํารุนแรงหรืออาจเขาขายการ 
           ละเมิดสิทธิสวนบคุคลของลูกหนี้ดวยวิธีการตางๆ 

- ไมเห็นดวย......................รอยละ  52.1 
   (เพราะ เปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล ทําเกินกวาเหตุ เปนการกดดันและควรใหเปนไปตามกฎหมาย) 
- เห็นดวย............................รอยละ  11.2 

      (เพราะ เกิดจากการไมชําระหนี้  ลูกหนี้เปนผูกอหน้ีจึงควรตองรับผิดชอบ) 
- ไมมีความเห็น...................รอยละ  36.7 
 

      3. เมื่อถามกลุมตัวอยางวาตนเองหรือคนใกลชิดเคยถูกตดิตามทวงถามใหชําระหนี้บัตรเครดติจากสถาบนั 
          การเงินหรือผูออกบัตรหรือไมในรอบ 1 ปที่ผานมา พบวา  

- ไมเคย..............................รอยละ  56.0 
- เคย...................................รอยละ  44.0 

 
เมื่อพิจารณาขอมูลจากกลุมตวัอยางจาํนวนรอยละ  44.0 ที่ตอบวาเคยถูกสถาบันการเงินหรือผูออกบัตร 
ติดตามทวงถามใหชําระหนี้บัตรเครดิต พบวาในจํานวนนี้รอยละ 39.6 ระบุวาเคยถูกทวงหนี้ในลักษณะที่
ที่เขาขายการละเมิดสิทธิสวนบุคคลหรือกอใหเกิดความเดือดรอน ขณะที่รอยละ 4.4 ระบุวาไมเคยถูก
ทวงหนี้ทีเ่ปนการละเมิดสิทธิฯ  
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โดยลักษณะของการละเมิดสิทธิฯที่พบ (จากกลุมตัวอยางรอยละ 39.6 ที่ระบุวาถูกละเมิดสิทธิฯ) คือ 
  - พูดจาไมสุภาพ..................................................................................รอยละ  12.3 
  - คิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมในอัตราที่สูงกวาที่กฎหมายกําหนด.........รอยละ  9.7 
  - ถูกขมขูหรือถูกกรรโชก.......................................................................รอยละ  7.4 
  - เปดเผยขอมูลใหอับอาย......................................................................รอยละ  5.3 
  - สงคนติดตาม......................................................................................รอยละ  4.9 

 

      4. ชองทางหรือวิธีการที่กลุมตวัอยางระบวุาถูกใชในการติดตามทวงถามใหชําระหนี้คือ  
          (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

- โทรศัพท...............................................รอยละ  69.4 
- จดหมาย................................................รอยละ  59.0 
- สงคนติดตามที่บานหรือที่ทํางาน.............รอยละ  22.9 
- โทรสาร..................................................รอยละ  6.1 
- อ่ืนๆ อาทิ แจงหัวหนางาน คนใกลชิด......รอยละ  4.8 

 

      5. ความคิดเห็นตอการที่หากภาครัฐจะพิจารณาเพื่อออกกฎหมายคุมครองลูกหนี้ เพือ่คุมครองสิทธิและจัด 
           ระเบียบการทวงหนี้  พบวา 

- เห็นดวย......................รอยละ  89.1 
       (เพราะ เพ่ือเปนการคุมครองสิทธิของประชาชน จะไดเปนกรอบสําหรับควบคุมการทวงหนี้  
               และประชาชนจะไดไมถูกเอาเปรียบ) 
- ไมเห็นดวย....................รอยละ  10.9 

        (เพราะ เห็นวาเปนเรื่องไมจําเปน และไมไดเปนการแกปญหาการเปนหนี้ของประชาชน)  
 

      6. เมื่อถามถึงสิ่งทีต่องการใหระบุในกฎหมายคุมครองลูกหนี้มากที่สุด พบวา 
 - ตองการใหควบคุมการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและดอกเบี้ยใหเปนธรรม..........รอยละ  45.0 
 - ตองการใหควบคุมไมใหมีการทวงหนี้ที่เปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล..................รอยละ  36.5 

- ตองการใหมีการรักษาขอมูลของลูกหนี.้..............................................................รอยละ  15.9 
- อ่ืนๆ อาทิ ลดดอกเบี้ย การถอดชื่อลูกหนี้ออกจากขอมูลเครดิตบูโร......................รอยละ  2.6 

 

      7. เมื่อถามความเห็นของกลุมตัวอยางถึงทางออกหรือแนวทางในการแกปญหาการเปนหนี้ของคนไทย 
          ใหไดผล  
  - ควรรูจักวางแผนใชจาย ใชจายอยางพอประมาณและรูจักประมาณตน.........รอยละ  48.3 
  - ภาครัฐควรเรงแกปญหาเศรษฐกิจของประเทศใหดีขึน้...........................................รอยละ  33.9 
  - สถาบันการเงินควรกําหนดเกณฑการกูใหกูยากขึ้น..............................................รอยละ  15.9 

- อ่ืนๆ อาทิ สงเสริมการออม และปลูกฝงคานิยมประหยัด.......................................รอยละ  1.9 
 

ศูนยวิจัยกรงุเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0 2350 3500 ตอ 1773, 1776 
e-mail: research@bu.ac.th       
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

เพ่ือสะทอนขอมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกบัปญหาความเดือดรอนจากการถูกติดตาม ทวงหนี้ที่เขาขาย
การละเมิดสิทธิสวนบุคคลหรือกอใหเกิดความเดือดรอน และความเห็นตอการออกกฎหมายคุมครองลูกหนี้ใหสาธารณชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการเรื่องดังกลาวใหเหมาะสมตอไป 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

  การสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ประชาชนคิดอยางไรกับการออกกฎหมายคุมครองลูกหนี้” ใชวิธีสุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองจํานวน 27 เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้ง
เขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตช้ันนอก ไดแก เขตคลองสามวา จตุจักร ดินแดง ดุสิต ทววีัฒนา ทุงคร ุ ธนบุรี บางกะป 
บางเขน บางแค บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระโขนง พระนคร มีนบุรี ยานนาวา ราษฎรบูรณะ ลาดพราว  
วังทองหลาง สะพานสูง สัมพันธวงศ สาทร หนองแขม บางกอกใหญ และปริมณฑล 3 จังหวัด ไดแก นนทบุรี ปทุมธาน ี
และสมุทรปราการ จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมายที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 954 คน เปนเพศ
ชายรอยละ 47.7 และเพศหญิงรอยละ 52.3  
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดบัความเชื่อม่ัน 95% 

 
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :       7 – 11 กันยายน 2550 

             
 วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :       12 กันยายน 2550  
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ตารางขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 455 47.7 
            หญิง 499 52.3 
อายุ   
            18-25 ป 269 28.2 
            26-35 ป 345 36.2 
            36-45 ป 233 24.4 
            46 ปขึ้นไป 107 11.2 
การศึกษา   
             ต่ํากวาปริญญาตรี 323 33.9 
           ปริญญาตรี 578 60.6 
           สูงกวาปริญญาตรี 53 5.5 
อาชีพ   
         ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 93 9.7 
         พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 314 32.9 
         คาขาย/ธุรกิจสวนตวั 169 17.7 
         รับจางทั่วไป 140 14.7 
         พอบาน แมบาน   54 5.7 
         อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ   นิสิต/นักศึกษา

และเกษียณอายุ 
184 19.3 
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