
  

   
 
 

ผลสํารวจเรื่อง    รัฐบาลกับการพยุงหนี้นอกระบบ 
 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) ระบุคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลรอยละ 79 เห็นดวย 

กับโครงการพยุงหนี้นอกระบบของรัฐบาล  แมสวนใหญจะเหน็วาการรูจักวางแผนใชจายอยางเหมาะสม  
ไมฟุมเฟอย เปนทางแกปญหาหนี้นอกระบบที่ดีที่สดุ  นอกจากนี้ยังพบวา ผูเปนหนี้รอยละ 28.7 เคยถูกติดตาม
ทวงหนี้ดวยวิธีการที่เขาขายละเมิดสทิธิสวนบุคคล   

    ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

1. ความเห็นตอโครงการพยุงหนี้นอกระบบของรัฐบาล ที่เปดใหประชาชนผูเปนหนี้นอกระบบสามารถกู
เงินจากรัฐบาล เพื่อนําไปชําระหนี้แลวผอนชําระกับธนาคารที่เขารวมโครงการในวงเงินไมเกิน 2 แสน
บาทตอคน 
 

เห็นดวย   รอยละ  79.0 
       โดยใหเหตุผลวา เปนการชวยเหลือประชาชนใหผอนชําระดวยอัตราดอกเบี้ยท่ีตํ่าลง และลดปญหา 

 การถูกทวงหน้ีดวยวิธีรุนแรง 
 
ไมเห็นดวย   รอยละ  21.0 
      โดยใหเหตุผลวา เปนหนี้สวนบุคคลกอขึ้นมาเอง เชื่อวาแกปญหาหนี้สินไมได และเปนการแกที่ปลายเหตุ   

   
2.  ความเห็นตอทางออกหรือแนวทางในการแกปญหาการเปนหนี้นอกระบบของคนไทยที่ดีที่สุด คือ 

 
      -  การรูจักวางแผนการใชจายใหเหมาะสม  ไมฟุมเฟอย      รอยละ  51.2 
     - ภาครัฐควรเรงฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศใหดีขึน้    รอยละ  28.1 
     - สถาบันการเงิน เชน  ธนาคาร  ควรกําหนดหลักเกณฑการกูใหงายขึ้น รอยละ  16.6 
     - อ่ืนๆ อาทิ มีการปราบปรามเจาหนี้นอกระบบอยางจริงจัง สงเสริมใหประชาชนมีรายไดเสริม เปนตน   รอยละ  4.1 
  

3. เปรียบเทียบสัดสวนของผูที่มีภาระหนี้สินอยูในปจจุบันกับผูทีไ่มมีภาระหนี้สิน 
  

ไมมีภาระหนี้สิน รอยละ  45.6 
มีภาระหนี้สิน รอยละ  54.4   โดยในจํานวนนี้ประกอบดวย  

- เปนหนี้ในระบบอยางเดียว            รอยละ  29.2 
      - เปนหนีน้อกระบบอยางเดียว          รอยละ  13.6 
     - เปนหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ    รอยละ  11.6  
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4.   ประสบการณที่ผูตอบหรือคนใกลชิดเคยถูกตดิตามทวงหนี้ดวยวิธีที่ทาํใหเดือดรอน อับอาย หรือเขา
ขายละเมิดสทิธิสวนบุคคล (สอบถามเฉพาะผูที่ระบุวามีภาระหนี้สินอยูในปจจุบัน) 

 
ไมเคย รอยละ  71.3 
เคย  รอยละ  28.7  โดยวิธีการที่พบคือ 
      - ใชคําพูดหยาบคาย    รอยละ 14.4  
      - ขมขู / กรรโชก    รอยละ 6.9  
      - เปดเผยขอมูล  ประจานใหอับอาย  รอยละ 3.6  
      - สงคนติดตาม     รอยละ 2.3  
      - อื่นๆ  อาทิ ทํารายรางกาย ทําลายทรัพยสิน  รอยละ 1.5  

 
 

 
รายละเอียดในการสํารวจ 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

ใชวธิีการสุมตวัอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  โดยการสุมเขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 22 เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแก ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต 
ทุงครุ บางกอกนอย บางขุนเทียน บางเขน บางซื่อ บางรัก บางพลัด ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบฯ พญาไท พระนคร 
ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดพราว สวนหลวง สาทร หลักสี่   และปริมณฑล 3 จังหวัด ไดแก  นนทบุรี 
สมุทรปราการ และปทุมธาน ีจากนั้นสุมถนนและประชากรเปาหมายอายุ 25 ปขึ้นไป  ไดกลุมตวัอยางทั้งสิ้นจํานวน 
1,416 คน เปนชายรอยละ 48.9 และหญงิรอยละ 51.1  

     
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอ

คําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด (Open Form) จากน้ันคณะนักวิจัยไดนํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  7 – 9 พฤศจิกายน 2552 

 
     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  10 พฤศจิกายน 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 692 48.9 
            หญิง 724 51.1 

รวม 1,416 100.0 
อายุ   
            25 ป – 35 ป 498 35.2 
            36 ป – 45 ป 486 34.3 
            45 ปขึ้นไป 432 30.5 

รวม 1,416 100.0 
การศึกษา   
             ต่ํากวาปริญญาตรี 925 65.3 
             ปริญญาตรี 437 30.9 
             สูงกวาปริญญาตรี 54 3.8 

รวม 1,416 100.0 
อาชีพ   
               ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 135 9.5 
                พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 480 33.9 
             คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตวั 258 18.2 
             รับจางทั่วไป 368 26.0 
                พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 106 7.5 
                อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน 69 4.9 

รวม 1,416 100.0 
 
 
 
 
 

       ศูนยวจิัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1772 และ 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

 
 
 
 


