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การวิจัยเรื่องการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนในทัศนะของประชาชนในชุมชน
เขตเทศบาลนครเชียงใหมมีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนะของประชาชน
ในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหมที่มีอาชีพและรายไดแตกตางกันเกี่ยวกับการแกไขปญหาหนี้สิน
ภาคประชาชน
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม จํานวน
200 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาเอง
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/FW (Statistic
Package for the Social Science for window) โดยใชการหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ
(Percentage) คาตัวกลางเลขคณิต (Arithmetic Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การทดสอบคาไค (Chi-square test) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way
ANOVA) และการทดสอบรายคูโดยใช S-Method ของ Sheffe

มห

าวิท

1. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปไดดังนี้
1. ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหมที่เปนผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปน
ผูชาย มีอายุ 36-45 ป มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจางและครอบครัวมีรายได
5,000-10,000 บาทตอเดือน
2. ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหมมีทัศนะวาสาเหตุของการเปนหนี้ของ
ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชีย งใหมม ากที่สุด คือ นํ า ไปใชจ ายบริ โภคในครัว เรื อ น
วิธีแกไขปญหาหนี้สินของประชาชนโดยรัฐบาลที่ดําเนินการมากที่สุด คือ นําหนี้นอกระบบเขามา
อยูในระบบธนาคาร นโยบายการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาลมีความสําคัญ และ
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กระบวนการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาลที่เหมาะสมมากที่สุด คือ การโอนหนี้
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 และ พนักงานหรือเจาที่ควรใหบริการแบบเปนกันเองมากขึ้น
6. ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหมที่มีรายไดของครอบครัวตอเดือนแตกตาง
กันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุในการเปนหนี้แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  =
.05 ดังนี้ คือ เพื่อใชจายบริโภคในครัวเรือน ชําระคาเลาเรียนบุตร ชําระหนี้เดิม และซื้อสินคาราคา
ผอน
7. ประชาชนในชุ ม ชนเขตเทศบาลนครเชี ย งใหม ที่ มี ร ายได ข องครอบครั ว ต อ เดื อ น
แตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับนโยบายการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาล แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05 ดังนี้ คือ การแกปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาลมี
ความสําคัญ เชื่อถือได มีความเหมาะสม มีความตอเนื่องและสม่ําเสมอ ทําใหหนี้สินลดลง ทําให
หนี้สินเพิ่มขึ้น และทําใหมีเงินใชจายฟุมเฟอยขึ้น
8. ประชาชนในชุ ม ชนเขตเทศบาลนครเชี ย งใหม ที่ มี ร ายได ข องครอบครั ว ต อ เดื อ น
แตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการแกปญหาหนี้สินภาคประชาชนของ
รัฐบาลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05 ดังนี้ คือ การโอนหนี้นอกระบบเขาใน
ระบบ
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ธนาคารของรัฐ และการฟนฟูใหลูกหนี้มีรายไดเพิ่มขึ้น เชน โครงการธนาคารประชาชน กองทุน
หมูบาน โครงการฝกอบรมพัฒนาอาชีพ
9. ประชาชนในชุ ม ชนเขตเทศบาลนครเชี ย งใหม ที่ มี ร ายได ข องครอบครั ว ต อ เดื อ น
แตกตางกันมีความพึงพอใจในวิธีการแกปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาลแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05 ดังนี้ คือ เจรจาปรับโครงสรางหนี้ กรณีหนี้ในระบบ
10. ประชาชนที่มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท กับประชาชนที่
มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 10,001-15,000 บาท และมีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน
25,001 บาท หรือมากกวามีทัศนะเกี่ยวกับสาเหตุของการเปนหนี้ คือ ใชจายบริโภคในครัวเรือน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05
11. ประชาชนที่มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาท กับประชาชนที่
มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 10,001-15,000 บาท มีทัศนะเกี่ยวกับสาเหตุของการเปนหนี้
คือ ใชจายบริโภคในครัวเรือน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05
12. ประชาชนที่มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท กับประชาชนที่มี
รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 10,001-15,000 บาท และมีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน
25,001 บาท หรือมากกวามีทัศนะเกี่ยวกับสาเหตุของการเปนหนี้ คือ ชําระคาเลาเรียนบุตร แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05
13. ประชาชนที่มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาท กับประชาชนที่
มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 10,001-15,000 บาท และมีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน
25,001 บาท หรือมากกวามีทัศนะเกี่ยวกับสาเหตุของการเปนหนี้ คือ ชําระคาเลาเรียนบุตร แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05
14. ประชาชนที่มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท กับประชาชนที่มี
รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 10,001-15,000 บาท มีทัศนะเกี่ยวกับสาเหตุของการเปนหนี้ คือ
ชําระหนี้เดิม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05
15. ประชาชนที่มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท กับประชาชนที่มี
รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 15,001-20,000 บาท และมีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน
25,001 บาท หรือมากกวามีทัศนะเกี่ยวกับสาเหตุของการเปนหนี้ คือ ซื้อสินคาราคาผอน แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05
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16. ประชาชนที่มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาท กับประชาชนที่
มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 15,001-20,000 บาท และมีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน
25,001 บาท หรือมากกวามีทัศนะเกี่ยวกับสาเหตุของการเปนหนี้ คือ ซื้อสินคาราคาผอนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05
17. ประชาชนที่มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 10,001-15,000 บาท กับประชาชนที่
มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 15,001-20,000 บาท และมีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน
25,001 บาท หรือมากกวามีทัศนะเกี่ยวกับสาเหตุของการเปนหนี้ คือ ซื้อสินคาราคาผอนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05
18. ประชาชนที่มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท กับประชาชนที่มี
รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 10,001-15,000 บาท และมีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน
15,001-20,000 บาท มีทัศนะวาการแกไขปญหาหนี้สินของรัฐบาลมีความสําคัญแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05
19. ประชาชนที่มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาท กับประชาชนที่
มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 10,001-15,000 บาท และมีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน
15,001-20,000 บาท มีทัศนะวาการแกไขปญหาหนี้สินของรัฐบาลมีความสําคัญแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05
20. ประชาชนที่มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาท กับประชาชนที่
มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 15,001-20,000 บาท มีทัศนะวาการแกไขปญหาหนี้สินของ
รัฐบาลเชื่อถือได แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05
21. ประชาชนที่มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาท กับประชาชนที่
มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 15,001-20,000 บาท และมีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน
20,001-25,000 บาท มีทัศนะวาการแกไขปญหาหนี้สินของรัฐบาลมีความเหมาะสม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05
22. ประชาชนที่มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาท กับประชาชนที่
มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 15,001-20,000 บาท และมีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน
20,001-25,000 บาท มีทัศนะวาการแกไขปญหาหนี้สินของรัฐบาลมีความตอเนื่องและสม่ําเสมอ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05
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23. ประชาชนที่มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 10,001-15,000 บาท กับประชาชนที่
มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 15,001-20,000 บาท มีทัศนะวาการแกไขปญหาหนี้สินของ
รัฐบาลมีความตอเนื่องและสม่ําเสมอ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05
24. ประชาชนที่มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 5,000 บาท กับประชาชนที่มี
รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาท มีทัศนะวาการแก ไขปญหาหนี้สินของ
รัฐบาลทําใหหนี้สินลดลง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05
25. ประชาชนที่มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาท กับประชาชนที่
มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 15,001-20,000 บาท และมีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน
20,001-25,000 บาท มีทัศนะวาการแกไขปญหาหนี้สินของรัฐบาลทําใหหนี้สินลดลง แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05
26. ประชาชนที่มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 5,000 บาท กับประชาชนที่
มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน15,001-20,000 บาท มีทัศนะวาการแกไขปญหาหนี้สินของ
รัฐบาลทําใหหนี้สินเพิ่มขึ้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05
27. ประชาชนที่มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 5,000 บาท กับประชาชนที่มี
รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาท และมีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน
10,001-15,000 บาท และมีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 15,001-20,000 บาทมีทัศนะวาการ
แกไขปญหาหนี้สินของรัฐบาลทําใหมีเงินใชจายฟุมเฟอยขึ้น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  = .05
28. ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหมที่มีอาชีพแตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับ
การแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาล ทําใหมีเงินใชจายฟุมเฟอยขึ้น แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05 ดังนี้
29. ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหมที่มีอาชีพแตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับ
สาเหตุในการเปนหนี้ คือ เพื่อใชจายบริโภคในครัวเรือน ชําระคาเลาเรียนบุตร ลงทุนประกอบอาชีพ
ชําระหนี้เดิม และซื้อสินคาราคาผอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05 ดังนี้
30. ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหมที่มีอาชีพแตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับ
นโยบายการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  = .05 ดังนี้ คือ การแกปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาลมีความสําคัญ เชื่อถือได และ
มีความตอเนื่องและสม่ําเสมอ
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31. ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหมที่มีรายไดแตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับ
วิธีการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
 = .05
2. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยครัง้ นี้ อภิปรายผลไดดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบวา ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหมมีทัศนะวาสาเหตุ
ของการเปนหนี้ของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหมมากที่สุด คือนําไปใชจายบริโภค
ในครัวเรือน วิธีแกไขปญหาหนี้สินของประชาชนโดยรัฐบาลที่ดําเนินการมากที่สุด คือนําหนี้นอก
ระบบเข ามาอยู ในระบบธนาคาร นโยบายการแกไขปญ หาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาลมี
ความสําคัญ และกระบวนการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาลที่เหมาะสมมากที่สุด
คือการโอนหนี้นอกระบบเขาในระบบธนาคารของรัฐ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาประชาชนในชุมชนเขต
เทศบาลนครเชียงใหมสวนใหญมีคาครองชีพอยูในระดับสูง อีกทั้งรายไดยังต่ํากวารายจาย จึงมี
ความจําเปนตองกูเงินเพื่อนํามาใชจายเปนคาบริโภคในครัวเรือน ซึ่งสอดคลองกับสุทธาภา อมร
วิวัฒนและคณะ (อางถึงใน เกตโกมล ไพรทวีพงศ, 2548:62-63) ที่สรุปไดวาแนวคิดที่สะทอนให
เห็นถึงสาเหตุของการกอหนี้สินของครัวเรือน คือในบางภาวะครัวเรือนตองการกูยืมเงินเพื่อรักษา
ระดับการใชจายของครัวเรือนไมใหผันผวน และรักษาระดับการบริโภคและอุปโภค ในขณะที่
รายไดมีการปรับลดลง แตคาดวารายไดจะปรับลดเพียงระยะเวลาสั้นและจะสามารถชําระหนี้ไดใน
อนาคต
2. จากผลการวิจัยพบวาประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหมมีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาหนี้สินภาคของประชาชนของรัฐบาลมากที่สุด คือ การเจรจาโอนหนี้
นอกระบบเขาในระบบธนาคารของรัฐ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนคร
เชียงใหมเห็นวารัฐบาลดําเนินการแกปญหาหนี้สินภาคประชาชนดวยวิธีการนี้อยางจริงจัง และเปน
วิธีการแกปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาลที่เห็นผลไดอยางชัดเจนที่สุด
3. จากผลการวิจัยพบวาประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหมมีความเห็นวา
ปญหาหรื ออุ ป สรรคในการดํา เนิน การแกไ ขปญหาหนี้ สิน ภาคประชาชนของรัฐ บาล ดั งนี้ คื อ
นโยบายของรั ฐ บาลขาดความชั ด เจนในดา นระยะเวลาดํา เนิน นโยบายเพื่ อ แก ป ญหา ขาดการ
ประเมินผลการแกปญหาในระยะยาว งบประมาณสําหรับใชแกปญหาไมเพียงพอ และประชาชน
ขาดความเชื่อมั่นวารัฐบาลจะแกปญหาได ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล
นครเชียงใหมขาดความเชื่อมั่นในวิธีการแกปญหาของรัฐบาล เนื่องจากปญหาหนี้สินของประชาชน
ก็ยังคงมีอยู ไมสามารถแกไขใหนอยลงหรือหมดไปได
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4. จากผลการวิจัยพบวาประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหมมีขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาล ดังนี้ คือ ควรกําหนดนโยบายที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ควรมีการศึกษา ติดตาม และประเมินผลอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ควรอนุมัติงบประมาณ
ให ร วดเร็ ว กว า นี้ ประชาชนควรชํ า ระหนี้ ใ ห ต รงตามเวลา ควรให ค วามสนใจมากขึ้ น ควร
ประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบมากขึ้น เพราะถารัฐบาลทําใหเห็นภาพชัดเจนของนโยบาย
ประชาชนจะเกิดความเชื่อมั่น รัฐบาลควรดึงดูดความสนใจใหเปนหนี้ในระบบมากกวาหนี้นอก
ระบบเพื่อการดูแลควบคุม และพนักงานหรือเจาหนาที่ควรใหบริการแบบเปนกันเองมากขึ้น ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหมมีจํานวนมากที่เปนหนี้และตองการ
การแกไขปญหาใหหมดไป จึงตองการใหรัฐบาลกําหนดนโยบายที่ชัดเจนมากกวาที่เปนอยู ดังนั้น
ประชาชนจึงมีขอเสนอแนะที่หลากหลาย รวมทั้งตองการใหทุก ฝายร วมมือกั นแกป ญหาอยาง
แทจริง
5. จากผลการวิจัยพบวาประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหมที่มีรายไดของ
ครอบครั วตอเดื อนแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุในการเปนหนี้แตกตางกั นอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05 ดังนี้ คือ เพื่อใชจายบริโภคในครัวเรือน ชําระคาเลาเรียนบุตร
ชําระหนี้เดิม และซื้อสินคาราคาผอน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครอบครัวที่มีรายไดนอยซึ่งมีเปนจํานวน
มากย อ มตอ งการที่ จ ะมี ค วามเป นอยู ที่ดี ขึ้น อี ก ทั้ งมีห ลั ก ทรัพ ย ในการค้ํ าประกั นการกู เ งิน น อ ย
หนี้สวนใหญจึงมักเปนหนี้นอกระบบ สวนประชาชนที่มีรายไดสูง ยอมตองการสิ่งที่มีมูลคาสูง สิ่ง
ที่เปนของฟุมเฟอยมาครอบครอง มีหลักทรัพยในการค้ําประกันการกูเงินจึงทําใหสวนมากเปนหนี้
ในระบบ ซึ่งทําใหประชาชนที่มีรายไดตางกันมีสาเหตุการเปนหนี้ตางกันดวย
6. จากผลการวิจัยพบวาประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหมที่มีรายไดของ
ครอบครัวตอเดือนแตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับนโยบายการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนของ
รัฐบาล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05 ดังนี้ คือ การแกปญหาหนี้สินภาค
ประชาชนของรัฐบาลมีความสําคัญ เชื่อถือได มีความเหมาะสม มีความตอเนื่องและสม่ําเสมอ ทํา
ให หนี้สินลดลง ทํา ใหห นี้ สิน เพิ่มขึ้นและทําใหมีเงินใชจา ยฟุมเฟอ ยขึ้น ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวา
ประชาชนที่มีรายไดแตกตางกันยอมมีสาเหตุการเปนหนี้ตางกัน มีการรับรูขาวสารของรัฐบาลไม
เทากัน ทําใหมีทัศนะในการแกปญหาหนี้สินของรัฐบาลที่แตกตางกันดวย
7. จากผลการวิจัยพบวาประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหมที่มีรายไดของ
ครอบครัวตอเดือนแตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการแกปญหาหนี้สิน
ภาคประชาชนของรัฐบาลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05 ดังนี้ คือ การโอน
หนี้นอกระบบเขาในระบบธนาคารของรัฐ และการฟนฟูใหลูกหนี้มีรายไดเพิ่มขึ้น เชน โครงการ
ธนาคารประชาชน กองทุนหมูบาน โครงการฝกอบรมพัฒนาอาชีพ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาประชาชน
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ที่มีรายไดแตกตางกัน ยอมมีสาเหตุการเปนหนี้แตกตางกัน ทําใหตองการวิธีการแกปญหาหนี้สินที่
แตกตางกัน ดังนั้นจึงทําใหมีทัศนะเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการแกปญหาหนี้สินภาค
ประชาชนของรัฐบาลแตกตางกันดวย
8. จากผลการวิจัยพบวาประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหมที่มีรายไดของ
ครอบครัวตอเดือนแตกตางกันมีความพึงพอใจในวิธีการแกปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาล
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05 ดังนี้ คือ เจรจาปรับโครงสรางหนี้ กรณีหนี้ใน
ระบบ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหมที่มีรายไดของครอบครัว
ตอเดือนแตกตางกัน ยอมมีจํานวนหนี้สินที่แตกตางกัน ดังนั้นวิธีการแกปญหาหนี้สินภาคประชาชน
ของรัฐบาลในแตละวิธีจึงสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนแตกตางกัน เชนประชาชนที่มีรายได
สูง อาจมีหนี้ในระบบมาก อาจพึงพอใจกับวิธีการเจรจาปรับโครงสรางหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ย
เงินกูในระบบธนาคาร ในขณะเดียวกันประชาชนที่มีรายไดนอยมีหนี้นอกระบบมาก อาจพึงพอใจ
กับวิธีการเจรจาโอนหนี้นอกระบบเขาในระบบธนาคารของรัฐหรือวิธีการอนุมัติเงินกูของธนาคาร
หลังการเจรจา
9. จากผลการวิจัยพบวาประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหมที่มีอาชีพแตกตาง
กันมีทัศนะเกี่ยวกับการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาล คือทําใหมีเงินใชจายฟุมเฟอย
ขึ้น สาเหตุในการเปนหนี้ คือ เพื่อใชจายบริโภคในครัวเรือน ชําระคาเลาเรียนบุตร ลงทุนประกอบ
อาชีพ ชําระหนี้เดิม และซื้อสินคาราคาผอน คิดวานโยบายแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนของ
รัฐบาลมีความสําคัญ เชื่อถือได ตอเนื่องและสม่ําเสมอและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการแกปญหา
หนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  = .05 ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวาอาชีพที่แตกตางกันยอมทําใหมีรายไดที่แตกตางกันดวยหรืออาชีพที่แตกตางกันอาจทํา
ใหการรับรูขาวสารหรือวิธีการแกปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาลแตกตางกัน เชนผูที่มี
อาชีพรับจางอาจไมมีเวลาพอที่จะรับรูขาวสารเพราะตองทํางานหนัก ในขณะเดียวกันผูที่มีอาชีพรับ
ราชการมีโอกาสไดรับรูขาวสารวิธีการแกปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาลมากกวาเพราะ
เปนหนาที่ที่จะตองทํางานภายใตกรอบนโยบายและการทํางานของรัฐบาล

94

มห

าวิท

ยาล

ัยรา

ชภ

ัฏเช

ียงใ

หม

่

3. ขอเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย ครั้งนี้ มี ขอ เสนอแนะ 2 ประการใหญๆ คื อข อเสนอแนะทั่ ว ไป และ
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
3.1 ขอเสนอแนะทั่วไป
3.1.1 นโยบายการแกปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาลควรมีความชัดเจนใน
ดานระยะเวลาดํ าเนิ นการ มี การศึกษา ติดตาม และประเมิ นผลการแกปญหาในระยะยาวอย าง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ และมีงบประมาณสําหรับใชแกปญหามากขึ้น
3.1.2 รัฐบาลควรสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนมากขึ้น โดยสรางความเชื่อมั่น
วารัฐบาลสามารถจะแกปญหาหนี้สินภาคประชาชนได และควรมีการประชาสัมพันธขาวสารให
ประชาชนไดรับทราบมากขึ้น
3.1.3 ประชาชนควรใหความรวมมือกับรัฐบาล โดยการใหขอมูลที่เปนจริงและ
ชําระหนี้ตรงเวลา
3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
3.2.1 ควรศึ ก ษาการแก ป ญ หาหนี้ สิ น ภาคประชาชนโดยกระบวนการวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research)
3.2.2 ควรศึ ก ษาวิ ธีก ารแก ป ญ หาหนี้สิ น ของประชาชน โดยความร ว มมื อ ของ
ประชาชนกับรัฐบาล

