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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนะของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนคร
เชียงใหมเกี่ยวกับการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนและเพื่อเปรียบเทียบทัศนะของประชาชน
ในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหมที่มีอาชีพและรายไดแตกตางกันเกี่ยวกับการแกไขปญหาหนี้สิน
ภาคประชาชน เป น การวิ จัย เชิ งสํา รวจ กลุ มตั ว อย าง คื อ ประชาชนในชุม ชนเขตเทศบาลนคร
เชี ย งใหม จํ า นวน 200 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ (Frequency) การหาคารอยละ (Percentage)
การหาคาตัวกลางเลขคณิต (Arithmetic Mean) การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การทดสอบคาไค (Chi-square Test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way
ANOVA) ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ ดังนี้
1. ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม สวนใหญเปนผูชาย มีอายุ 36-45 ป มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจางและครอบครัวมีรายได 5,000-10,000 บาทตอ
เดือน
2. ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหมมีทัศนะวาสาเหตุของการมีหนี้ของ
ประชาชนในชุ ม ชนเขตเทศบาลนครเชี ย งใหม ม ากที่ สุ ด คื อ นํ า ไปใช จ า ยบริ โ ภคในครั ว เรื อ น
วิธีแกไขปญหาหนี้สินของประชาชนโดยรัฐบาลที่ดําเนินการมากที่สุด คือนําหนี้นอกระบบเขามาอยู
ในระบบธนาคาร นโยบายการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาลมีความสําคัญ และ
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กระบวนการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาลที่เหมาะสมมากที่สุด คือการโอนหนี้
นอกระบบเขาในระบบธนาคารของรัฐ
3. ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหมมีความพึงพอใจเกี่ยวกับวิธีการแกไข
ปญหาหนี้สินภาคของประชาชนของรัฐบาลมากที่สุด คือ การเจรจาโอนหนี้นอกระบบเขาในระบบ
ธนาคารของรัฐ
4. ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหมมีความเห็นวาปญหาหรืออุปสรรคใน
การดําเนินการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาล ดังนี้ คือ นโยบายของรัฐบาลขาดความ
ชัดเจนในดานระยะเวลาดําเนินนโยบายเพื่อแกปญหา ขาดการประเมินผลการแกปญหาในระยะยาว
งบประมาณสําหรับใชแกปญหาไมเพียงพอ และประชาชนขาดความเชื่อมั่นวารัฐบาลจะแกปญหา
ได
5. ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหมมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการแกไขปญหา
หนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาล ดังนี้ คือ ควรกําหนดนโยบายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ควรมีการศึกษา
ติ ด ตาม และประเมิ น ผลอย า งต อ เนื่ อ งและสม่ํ า เสมอ ควรอนุ มั ติ ง บประมาณให ร วดเร็ ว กว า นี้
ประชาชนควรชํ า ระหนี้ ใ ห ต รงตามเวลา ควรให ค วามสนใจมากขึ้ น ควรประชาสั ม พั น ธ ใ ห
ประชาชนรับทราบมากขึ้น เพราะถารัฐบาลทําใหเห็นภาพชัดเจนของนโยบายประชาชนจะเกิด
ความเชื่อมั่น รัฐบาลควรดึงดูดความสนใจใหเปนหนี้ในระบบมากกวาหนี้นอกระบบเพื่อการดูแล
ควบคุม และพนักงานหรือเจาหนาที่ควรใหบริการแบบเปนกันเองมากขึ้น
6. ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชีย งใหมที่มีร ายไดของครอบครั วต อเดือน
แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุในการเปนหนี้แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  = .05 ดังนี้ คือ เพื่อใชจายบริโภคในครัวเรือน ชําระคาเลาเรียนบุตร ชําระหนี้เดิม และซื้อ
สินคาราคาผอน
7. ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชีย งใหมที่มีร ายไดของครอบครั วต อเดือน
แตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับนโยบายการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาล แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05 ดังนี้ คือ การแกปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาลมี
ความสําคัญ เชื่อถือได มีความเหมาะสม มีความตอเนื่องและสม่ําเสมอ ทําใหหนี้สินลดลง ทําให
หนี้สินเพิ่มขึ้นและทําใหมีเงินใชจายฟุมเฟอยขึ้น
8. ประชาชนในชุ มชนเขตเทศบาลนครเชีย งใหมที่มีร ายไดของครอบครัวตอเดือน
แตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการแกปญหาหนี้สินภาคประชาชนของ
รัฐบาลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05 ดังนี้ คือ การโอนหนี้นอกระบบเขาใน
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ระบบธนาคารของรัฐ และการฟนฟูใหลูกหนี้มีรายไดเพิ่มขึ้น เชน โครงการธนาคารประชาชน
กองทุนหมูบาน โครงการฝกอบรมพัฒนาอาชีพ
9. ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชีย งใหมที่มีร ายไดของครอบครั วต อเดือน
แตกตางกันมีความพึงพอใจในวิธีการแกปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาลแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05 ดังนี้ คือ เจรจาปรับโครงสรางหนี้ กรณีหนี้ในระบบ
10. ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหมที่มีอาชีพแตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับ
การแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  =
.05 คือทําใหมีเงินใชจายฟุมเฟอยขึ้น สาเหตุในการเปนหนี้ คือ เพื่อใชจายบริโภคในครัวเรือน ชําระ
คาเลาเรียนบุตร ลงทุนประกอบอาชีพ ชําระหนี้เดิม และซื้อสินคาราคาผอน คิดวานโยบายแกไข
ปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาลมีความสําคัญ เชื่อถือได ตอเนื่องและสม่ําเสมอ

จ

: The Solving of the Financial Liabilities Problems of the Population
Viewed by the People in Chiang Mai Municipality
The Author
: Parichart Pong-Khake
M.A. Degree Program : Development Strategy
Thesis Advisors
: Asst. Prof. Dr. Siriwan Chaiyana
Chairman
: Dr. Supakrit Mateepokpong
Member

ัฏเช

ียงใ

หม

่

Title

ชภ

ABSTRACT

มห

าวิท

ยาล

ัยรา

The purposes of this research were to study and compare the solving of financial
liabilities of the people viewed by the population in Chiang Mai Municipality with different
careers and income. This research is a survey research. Samples are 200 population in Chiang
Mai Municipality. Gathering of data was by questionnaire. Analyzing of data was by frequency,
percentage, arithmetic mean, standard deviation, Chi-square test and One-way ANOVA. The
results of this research were as follows:1. The majority of the people in the sample are male, 36-45 years old, have a
bachelor degree, are employees, earning between 5,000-10,000 baht per month.
2. The opinions of the people in Chiang Mai Municipality were as follows:consumption was the cause of debt, main method of solving the liabilities of the people by the
government was to transfer the outside debt to the bank, the solving of financial liabilities of the
government was important, the appropriate procedure to solve financial liabilities by the
government was to transfer the outside debt to the government bank.
3. The highest level of satisfaction of the people in Chiang Mai Municipality with
the solving of financial problems by the government was encouraging the transfer of the outside
debt to the government bank.
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4. The opinions of the people in Chiang Mai Municipality on the solving of
financial liabilities by the government were a lack of a clear policy in case of time, a lack of
evaluation, budget and motivation in government.
5. The suggestions of the people in Chiang Mai Municipality on solving the
financial liabilities were set up a clear policy, to evaluate continuously, to approve the budget
rapidly, to pay the debts on time, to increase interest by announcing to the public for convincing
the people, the government ought to campaign for the government bank debt, and ought to ensure
that the government officers are friendly.
6. The opinions of the people with different incomes differed by .05 concerning the
cause of debt being consumption, paying for education, paying off the first debt, and buying
goods on instalment.
7. The opinions of people with different incomes in Chiang Mai Municipality
differed by .05 about the policy of solving financial liabilities being important, convincing
appropriate and continuous, decrease and increase the debt and extravagant.
8. The opinions of people with different incomes in Chiang Mai Municipality
differed by .05 about appropriate methods to solve financial liabilities by transferring outside debt
to the government bank, increasing the people’s earnings by setting up the population bank,
village fund project and vocational training project.
9. The levels of satisfaction of people with different incomes in Chiang Mai
Municipality differed by .05 about the transfer of outside debt to the government bank.
10. The opinions of people with different jobs in Chiang Mai Municipality differed
by .05 that financial liabilities were caused by extravagance, paying for consumer goods, paying
for education, vocational payment, paying off the first debt, buying goods by instalments, solving
financial were important, convincing continuous and consistent.
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