
  

   
 
 

ผลสํารวจเร่ือง     
ความเห็นของผูเปนหนี้นอกระบบตอการเขารวมโครงการแกปญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) ระบุผูเปนหนี้นอกระบบในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลรอยละ 50.0  จะไมเขารวมโครงการแกปญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล เน่ืองจากมีข้ันตอนที่
ยุงยากซับซอน คุณสมบัติไมตรงตามกําหนด และกลัวไมไดรับเงินจริง  

 
    ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
1.   ความคิดเห็นตอโครงการแกปญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล  

 
      -  เห็นวาเปนโครงการที่ดี  รอยละ  75.0 
 
     -  เห็นวาเปนโครงการที่ไมดี   รอยละ  15.4 
        (เน่ืองจาก มีเง่ือนไขและขั้นตอนยุงยาก แกปญหาไมถูกจุด ปลูกฝงใหคนสรางหนี้) 
 
     -  ไมแสดงความคิดเห็น  รอยละ    9.6 
 

2. สัดสวนการเขารวมโครงการแกปญหาหนี้นอกระบบของผูที่เปนหนี้นอกระบบในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล พบวา 

 
- เขารวมโครงการแลว.............................................................................รอยละ  6.5 
 
- ยังไมเขารวมโครงการ แตตั้งใจวาจะเขารวมภายในวนัที่ 30 ธันวาคมนี้...รอยละ 43.5  
- จะไมเขารวมโครงการ .......................................................................รอยละ 50.0  
       เน่ืองจาก (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

     - มีขั้นตอนยุงยากซับซอน  ไมมีเวลาวางพอ  มีหน้ีนอกระบบไมมากนัก...........รอยละ 21.0 
 
    - คุณสมบัติไมตรงตามกําหนด เชน มีภาระหนี้สินเกินกวา 2 แสนบาท       
      ไมมีคนค้ําประกัน  ไมมีหลักทรัพยค้าํประกัน  และรายไดไมแนนอน...............รอยละ 11.6 
 

- ถูกเจาหนี้ขมขูไมใหเขารวมโครงการ กลัวถูกเจาหนี้ทําราย............................รอยละ  0.7 
 
- อ่ืนๆ เชน กลัวไมไดรับเงินจริง คิดวาโครงการยังไมมีความแนนอนชัดเจน       
  ไมทราบรายละเอียดของโครงการที่แนชัด และเปนเงินที่ยืมจากญาติพ่ีนอง  

      เพ่ือนสนิท....................................................................................................รอยละ 16.7 
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3. เปรียบเทียบความคิดเห็นตอโครงการแกปญหาหนี้นอกระบบระหวางกลุมที่เขารวมโครงการ
แลว กลุมทีต่ัง้ใจวาจะเขารวมโครงการ และกลุมทีจ่ะไมเขารวมโครงการ  

 
ผลการสํารวจพบวา ผูทีต่ั้งใจวาจะเขารวมโครงการมีความเห็นวาโครงการดังกลาวเปนโครงการที่ดี 

มากถึงรอยละ 88.1 ขณะที่กลุมผูเขารวมโครงการแลวกลับเห็นวาโครงการดังกลาวเปนโครงการที่ดีเพียงรอย
ละ 55.6 

 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความคิดเห็นตอโครงการแกปญหาหนี้นอกระบบระหวางกลุมที่เขารวมโครงการแลว  
             กลุมที่ตั้งใจวาจะเขารวมโครงการ และกลุมที่จะไมเขารวมโครงการ    

 เห็นวาเปน
โครงการที่ดี 

เห็นวาเปน
โครงการที่ไมดี 

ไมแนใจ รวม 

เขารวมโครงการแลว 55.6 33.3 11.1 100.0 
ยังไมเขารวมโครงการ แตตัง้ใจวาจะเขารวม 88.1 6.8 5.1 100.0 
จะไมเขารวมโครงการ 66.2 20.6 13.2 100.0 

เฉลี่ยรวม 75.0 15.4 9.6 100.0 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงค  

เพ่ือสะทอนความคิดเห็นของผูที่เปนหนี้นอกระบบ ตอการเขารวมโครงการแกปญหาหนี้นอกระบบ
ของรัฐบาล และเพ่ือ ใหหนวยงานภาครัฐ สามารถนําผลสํารวจที่ไดไปใชประกอบการตัดสินใจดําเนินโครงการ
แกปญหาหนี้นอกระบบใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

ใชวธิีการสุมตวัอยางแบบเจาะจงเฉพาะผูที่เปนหนี้นอกระบบ ใน 32 เขต จาก 50 เขตของ
กรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชัน้ใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแก คลองสาน จตุจักร จอมทอง ดอนเมือง ดินแดง 
ตลิ่งชัน ทุงคร ุบางกอกนอย บางขุนเทียน บางเขน บางแค บางซื่อ บางบอน บางพลัด ประเวศ ปอมปราบฯ 
พญาไท พระโขนง พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราษฎรบรูณะ ลาดกระบัง ลาดพราว วังทองหลาง วัฒนา สวน
หลวง สัมพันธวงศ สายไหม หนองจอก หลักสี่ หวยขวาง และปริมณฑล 3 จังหวัด ไดแก  นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ  ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 276 คน เปนชายรอยละ 47.8 และหญิงรอยละ 52.2  

     
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 10% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 
95% 

 
 วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชวิธีการสัมภาษณทางโทรศัพท เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสราง
แนนอน เปนคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปด จากนั้นคณะนักวิจัยไดนํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   9 ธันวาคม 2552 
 

     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  11 ธันวาคม 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 132 47.8 
            หญิง 144 52.2 

รวม 276 100.0 
อายุ   
            25 ป – 35 ป  84 30.4 
            36 ป – 45 ป  90 32.6 
            46 ปขึ้นไป 102 37.0 

รวม 276 100.0 
การศึกษา   
             ต่ํากวาปริญญาตรี 224 81.2 
             ปริญญาตรี  52 18.8 

รวม 276 100.0 
อาชีพ   
               ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  14  5.1 
                พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน  98 35.6 
             คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตวั  92 33.3 
             รับจางทั่วไป  44 15.9 
                พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ  12  4.3 
                อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน  16  5.8 

รวม 276 100.0 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 


