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(1) 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
Exclusive Summary 

 
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาสเรื่อง “เงินดวน : ท่ีพ่ึงหรือ

หลุมพรางของคนรอนเงิน” มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการทราบถึงพัฒนาการและรูปแบบการ
ใหบริการเงินดวนในปจจุบัน ทราบถึงเง่ือนไขของการใหกูในลักษณะเงินดวน ทราบถึงพฤติกรรม
การใชเงินดวนของกลุมอาชีพตาง ๆ ตลอดจนขอจํากัดในการเขาถึงสินเช่ือในระบบสถาบันการเงิน 
และแหลงเงินทุนอ่ืน ๆ ตลอดจนทราบถึงปญหาท่ีตามมาจากหนี้เงินดวนตอตนเอง ครอบครัว 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยดําเนินการศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังการสํารวจ
ภาคสนามในท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศกับกลุมอาชีพตาง ๆ ไดแก นักเรียน /นิสิต/นักศึกษา 
พอบาน/แมบาน/ผูเกษียณอายุ เกษตรกร พอคา/แมคา/ผูประกอบอาชีพอิสระ ลูกจาง/พนักงานธุรกิจ
ภาคเอกชน และขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงแบงการสํารวจออกเปน 2 สวน คือ                  
สํารวจสัดสวนการมีภาระหนี้สินของประชาชนในกลุมอาชีพตาง ๆ จํานวน 2,015 ตัวอยาง และการ
สํารวจสภาพการกูเงินดวนของประชาชนในกลุมอาชีพตาง ๆ จํานวน 2,047 ตัวอยาง ผลการศึกษา
สรุปไดดังนี ้

 
1. พัฒนาการของเงินดวน 
 

เงินดวนในปจจุบันมีท้ังท่ีเปนเงินดวนในระบบและเงินดวนนอกระบบ โดยเงินดวนในระบบ
หมายถึง เงินดวนท่ีใหกูโดยสถาบันการเงินท่ีไมใชธนาคาร มีเง่ือนไขการใหกูท่ีผอนปรนกวาธนาคาร 
แตสวนใหญใหเงินกูจํานวนไมมาก หรือใหซ้ือสินคาเงินผอน หรือจํานํารถยนตเปนหลักประกัน   
สวนของเงินดวนนอกระบบหมายถึงเงินกูนอกระบบ 

เงินดวนในอดีตสวนใหญจะเปนการกูเปนเงินสด แตปจจุบันไดมีการพัฒนารูปแบบของ
เงินดวนใหมๆ โดยอาศัยเครื่องมือทางการเงินท่ีเกิดขึ้นใหมๆ เชน บัตรเครดิต บัตรซ้ือสินคา        
เงินผอน เปนตน โดยทําการรูดบัตรซ้ือสินคาจากรานคาท่ีใหบริการเงินดวน แตไมไดรับสินคาไป
จริง รับเปนเงินสดท่ีมีมูลคาต่ํากวาสินคาท่ีซ้ือคอนขางมาก ทําใหผูซ้ือมีภาระตองผอนชําระดอกเบ้ีย
และเงินตนใหกับผูออกบัตรสูงกวาท่ีควรจะเปน ในขณะท่ีผูใหกูก็จะนําสินคาไปขายในราคาถูก 
เนื่องจากซ้ือจากผูกูในราคาต่ํา ซ่ึงเปนการอาศัยชองวางของการอนุมัติบัตรเครดิต/บัตรซ้ือสินคา   
เงินผอน และการรอนเงินของผูกูมาหากําไรสวนตน สงผลใหรานคาท่ีขายสินคาอยางสุจริตไม
สามารถขายสินคาได เนื่องจากราคาสูงกวารานคาในลักษณะนี้ และทําใหบริษัทผูออกบัตรตองรับ
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(2) 

ความเส่ียงในการใหกูแทนผูใหกูนอกระบบ ในขณะท่ีผูใหกูนอกระบบรับแตประโยชน นอกจากนี้
ยังพบวาผูใหกูนอกระบบยังมีการทํานิติกรรมอําพรางโดยการทําเปนสัญญาเชาซ้ือสินคาแทนสัญญา
เงินกู เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาการเรียกเก็บดอกเบ้ียในอัตราสูงกวาท่ีกฎหมายกําหนด 

 
2. การโฆษณาของผูใหบริการเงินดวน 
 

เงินดวนนอกระบบนั้นปจจุบันมีผูใหบริการอยูเปนจํานวนมาก ในอดีตจะทราบกันใน          
วงแคบๆ ท่ีมักจะเปนการบอกตอกันในชุมชน ปจจุบันมีการทําธุรกิจเงินดวนนอกระบบในวงกวาง 
มีการประกาศตามเสาไฟฟา ตูโทรศัพท ปายรถประจําทาง สะพานลอย อินเตอรเน็ต หนังสือพิมพ 
อยางเปดเผยเปนจํานวนมาก โดยใชขอความจูงใจตางๆ ในการดึงดูดลูกคา การสงเสริมการขาย
อยางเปดเผยของเงินดวนในระบบและเงินดวนนอกระบบมีสวนกระตุนใหมีการกู เงินดวน            
กันเปนจํานวนมาก 

 
3. ปญหาที่เกิดจากเงินดวน 
 

เงินดวนกอใหเกิดปญหาหลายประการ ไดแก การคิดดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูงมาก บางรายสูง
ถึงรอยละ 1,825 ตอป เม่ือไมสามารถผอนชําระได เจาหนี้นอกระบบก็จะใชวิธีการทวงหนี้ท่ีรุนแรง
เพ่ือสรางความหวาดกลัวใหกับลูกหนี้  บางรายถูกทํารายถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นเม่ือกู เงินดวน               
นอกระบบแลว จึงเปรียบเสมือนตกหลุมพรางของนายทุนเงินกูตลอดไป และตองอยูดวยความ
หวาดกลัว สงผลกระทบตอท้ังดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต ตลอดจนสงผลกระทบตอครอบครัว  

ปญหาการทวงหนี้นั้นไมใชแตเฉพาะเงินดวนนอกระบบเทานั้น เงินดวนในระบบก็มักมี
กระบวนการทวงหนี้ ท่ีแฝงไปดวยการขมขู  การละเมิดสิทธิเชนเดียวกัน ซ่ึงถือวาเปนส่ิงท่ี                    
ผิดกฎหมาย ในขณะท่ีลูกหนี้สวนใหญไมกลาตอสู เพ่ือความเปนธรรมดวยสาเหตุตางๆ เชน          
ฐานะยากจน ไมมีความรูดานกฎหมาย ไมมีเงินท่ีจะไปจางทนายมาสูคดี ไมทราบวาจะไปขอความ
ชวยเหลือจากใคร และไมตองการใหมีเรื่องราวบานปลายออกไปอีก จึงตองตกเปนฝายท่ีแบกรับ
ปญหาตางๆ ท่ีบีบคั้นเขามา ทําใหลูกหนี้เกิดความเครียด ไมเปนอันทํางาน บางรายลาออกจากงาน 
บางรายอาจคิดส้ันฆาตัวตายเพ่ือหนีหนี้  
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4. นโยบายและมาตรการของรัฐบาลในดานการแกไขปญหาหนี้เงินดวน 
 

ในสวนของการแกไขปญหาหนี้นอกระบบนั้นรัฐบาลมีโครงการแกไขปญหาหนี้สิน           
ภาคประชาชน โดยกระทรวงการคลังไดจัดตั้งศูนยอํานวยการปฏิบัติการแกไขปญหาหนี้สิน             
ภาคประชาชน เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานกับศูนยอํานวยการตอสูเพ่ือเอาชนะความยากจนจังหวัด 
(ศตจ.) โดยตรง และไดดําเนินการโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพ่ือใหประชาชนใน
หมูบานและชุมชนตางๆ สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนสําหรับการประกอบอาชีพ และไดดําเนินการ
ธนาคารประชาชน โดยการใหธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
ใหเงินกูแกประชาชนท่ีมีฐานะยากจนใหสามารถกูไปประกอบอาชีพหรือใชจายท่ีจําเปน นอกจากนี้
รัฐบาลปจจุบันยังมีนโยบายใหประชาชนลงทะเบียนกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร และธนาคารออมสิน และเจรจาชวยเหลือหนี้ใหกับประชาชน และใหธนาคารท้ัง 2 แหง
ปลอยกูใหแกลูกหนี้ท่ีสามารถเจรจาไดขอสรุปกับเจาหนี้  โดยใหกูเพ่ือนําเงินมาชําระหนี้ รายละ    
ไมเกิน 200,000 บาท ซ่ึงเปนการแปลงหนี้นอกระบบเขาสูหนี้ในระบบ  
 

5. ผลการศึกษา 
 

5.1 สภาพการเปนหนี้ของกลุมอาชีพตางๆ จากการสํารวจกลุมตัวอยาง พบวามากกวา
ครึ่งหนึ่ง (รอยละ 53.8) มีภาระหนี้สิน โดยกลุมเกษตรกรเปนกลุมท่ีมีภาระหนี้สินในสัดสวนมากท่ีสุด 
(รอยละ 73.9) กลุมพอคา/แมคา/ผูประกอบอาชีพอิสระ เปนกลุมท่ีกูเงินดวนในสัดสวนมากท่ีสุด    
(รอยละ 75.8) แสดงใหเห็นวาประชาชนไทยยงัตองพ่ึงพาเงินกูในสัดสวนคอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลุมท่ีมีรายไดไมแนนอน เชน เกษตรกร พอคา แมคา ผูประกอบอาชีพอิสระท่ียังตองพ่ึงพาเงินกูและ
เงินดวนในสัดสวนสูงกวาผูท่ีมีอาชีพอ่ืน  ๆ

5.2 พฤติกรรมในการใชเงินดวน เงินดวนท่ีกูสวนใหญ รอยละ 82.5 เปนเงินดวนนอกระบบ           
โดยพบในทุกอาชีพ ไดแก นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา พอบาน/แมบาน/ผูเกษียณอายุ เกษตรกร พอคา/แมคา 
รวมไปถึงขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไมมีการจํากัดอายุของผูกู โดยพบผูกูท่ีมีอายุไมถึง 18 ป             
รอยละ 0.8 ซ่ึงเปนกลุมนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  

นอกจากผูกูจะนําเงินไปใชจายในชีวิตประจําวันตามความจําเปนแลว พบวายังมีบางสวน
นําเงินไปใชในส่ิงท่ีไมกอใหเกิดประโยชน เชน ซ้ือโทรศัพทมือถือ ซ้ือสินคา Brand Name  
เท่ียวกลางคืน/สังสรรคกับเพ่ือน/ดื่มสุรา เลนการพนัน เปนตน ซ่ึงพบในกลุมนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
ในสัดสวนมากกวาอาชีพอ่ืนๆ  
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ส่ือนับวามีสวนสําคัญตอการสงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินดวนมากท่ีสุด     
โดยในสวนของเงินดวนนอกระบบพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 87.9 ทราบขอมูลผานส่ือ
บุคคล คือ เพ่ือน/ญาติ มากท่ีสุด รองลงมาทราบจากแผนพับ/โปสเตอร/สติกเกอร ท่ีติดตามเสาไฟฟา 
ตูโทรศัพทสาธารณะ และบริเวณปายรถประจําทาง ดังนั้น การสกัดกั้นการแพรขยายของเงินดวน
นอกระบบจึงจําเปนตองปราบปรามการโฆษณาของเงินดวนนอกระบบดวย 

5.3 ปญหาที่พบจากการขอกูเงินในระบบ กลุมนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา กลุมพอบาน/
แมบาน/ผูเกษียณอายุ กลุมพอคา/แมคา/ผูประกอบอาชีพอิสระ และกลุมลูกจาง/พนักงานธุรกิจ
ภาคเอกชน นิยมใชบริการโรงรับจํานํา ในสัดสวนมากท่ีสุด ในขณะท่ีกลุมเกษตรกรจะใชเงินกูจาก
กองทุนหมูบานในสัดสวนมากท่ีสุด โดยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 86.5) ไมไดไปติดตอ
ขอกูเงินจากสถาบันการเงินกอนกูเงินดวนนอกระบบ เนื่องจากตองการใชเงินเรงดวน และรอยละ 
48.6 ไมมีหลักประกัน ท้ังนี้ในสวนของผูไปติดตอขอเงินกูจากสถาบันการเงิน (รอยละ 13.5)         
ปรากกฏวารอยละ 91.7 ไมไดรับอนุมัติวงเงินกู  

5.4 สถานะของลูกหนี้เงินดวนในปจจุบัน กลุมตัวอยางท่ีใชเงินดวนนอกระบบ สวนใหญ
รอยละ 76.6 กูแบบไมมีหลักประกัน สวนประเภทหลักประกันท่ีใชค้ําประกันเงินกูก็มีหลายรูปแบบ
มีท้ังโฉนดท่ีดิน ยึดบัตรเอทีเอ็ม สมุดเงินฝาก และจํานําเครื่องประดับท่ีเปนทองคํา สําหรับในกลุม
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา พบวารอยละ 31.6 นิยมจํานําโทรศัพทมือถือ รองลงมาไดแก จํานํา
เครื่องประดับท่ีเปนทองคํา จํานํารถยนต/จักรยานยนต ใหยึดบัตรเอทีเอ็ม/สมุดเงินฝาก และจํานํา
เครื่องคอมพิวเตอร 

อัตราดอกเบ้ียท่ีคิดกับลูกหนี้เงินดวนนอกระบบมีหลายอัตรา ขึ้นอยูกับความเส่ียง          
ในกรณีไมมีหลักประกันสวนใหญจะคิดในอัตราเฉล่ีย รอยละ 11.34 ตอเดือน แตถามีหลักประกัน
อัตราดอกเบ้ียจะต่ํากวา เชน กรณีจํานําเครื่องประดับท่ีเปนทองคํา คิดดอกเบ้ียเฉล่ียในอัตรา รอยละ 
3.28 ตอเดือน เปนตน 

เงินดวนนอกระบบท่ีกูสวนใหญมียอดหนี้ไมสูงมากนัก เชน กลุมตัวอยางท่ีกูเงินดวน
แบบไมมีหลักประกันเปนหนี้เฉล่ียคนละ 12,336.72 บาท โดยกลุมเกษตรกรมีภาระหนี้มากท่ีสุด 
เฉล่ียคนละ 18,867.77 บาท และกลุมนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีภาระหนี้นอยท่ีสุดเฉล่ียคนละ 
3,138.52 บาท โดยกลุมขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีภาระหนี้มากท่ีสุด เฉล่ียคนละ 39,200 บาท  
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
  

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  
 

(5) 

5.5 วิธีการดําเนินการของเจาหนี้เม่ือลูกหนี้ผิดเงื่อนไขการชําระหนี้  ในสวนของเจาหนี้
นอกระบบจะใชวิธีทวงหนี้ท่ีรุนแรงกวาเจาหนี้ในระบบ โดยเม่ือผิดนัดชําระงวดแรกจะใชวิธีทวง
ถามดวยวาจากอนซ่ึงอาจมีการเจรจาตกลงเง่ือนไขกันใหม แตหากลูกหนี้ยังคงผิดนัดชําระหนี้อีก
เจาหนี้นอกระบบบางรายจะใชวิธีการท่ีคอนขางรุนแรง เชน การสงจดหมายหรือโทรศัพทไปยังท่ี
ทํางานของลูกหนี้เพ่ือใหลูกหนี้ไดอับอาย การขูท่ีจะทํารายรางกาย การขูฆา ขูยึดทรัพย เปนตน       
ซ่ึงเม่ือมาถึงขั้นนี้แลวหากลูกหนี้ยังคงเพิกเฉยอีกเจาหนี้นอกระบบบางรายจะใชวิธีการท่ีรุนแรง   
เชน การสงนักเลงไปทํารายรางกาย ยึดทรัพยทันที เปนตน แตลูกหนี้สวนใหญก็ไมกลาแจง
เจาหนาท่ีตํารวจ เนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพลของเจาหนี้นอกระบบ  

5.6 ผลกระทบที่ไดรับจากการใชเงินดวน ผลกระทบท่ีกลุมตัวอยางไดรับจากการใชเงิน
ดวนมีท้ังในเชิงบวกและในเชิงลบ โดยในสวนท่ีไดรับผลกระทบในเชิงบวก คือ สามารถชวยแกไข
ปญหาเฉพาะหนาไดทันทวงที และสามารถสรางโอกาสในการประกอบอาชีพได สวนผลกระทบ
ในเชิงลบ ทําใหมีคาใชจายสูงขึ้น จากภาระดอกเบ้ียท่ีคอนขางสูง นอกจากนี้ยังสงผลตอจิตใจ ทําให
เกิดความเครียด บางคนคิดฆาตัวตาย บางครอบครัวมีการทะเลาะเบาะแวง บางคนถูกขมขู บางคน
ถูกทํารายรางกาย เปนตน ซ่ึงผลกระทบทางดานจิตใจนี้ไมสามารถคิดเปนมูลคาได แตจะทําใหเกิด
ปญหาสังคมตามมา 
 
6. ขอเสนอแนะ 
 

6.1  หนวยงานภาครัฐ 
1) ควรใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ดําเนินการปราบปรามการปลอยกูนอกระบบท่ี

กระทําผิดกฎหมายอยางเปนระบบและตอเนื่อง ดังนี ้
1.1) ควรใชมาตรการดานการตรวจสอบการชําระภาษีของนายทุนเงินกูนอก

ระบบท่ีกระทําผิดกฎหมาย เนื่องจากนายทุนเหลานี้ไมมีการชําระภาษีอยางถูกตอง  
1.2) ควรใชกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในการตรวจสอบและ        

ยึดทรัพยนายทุนเงินกูท่ีกระทําผิดกฎหมาย 
1.3) ควรแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของเพ่ือเพ่ิมโทษผูกระทําผิดใหรุนแรงขึ้น เชน            

การเพ่ิมโทษปรับ และโทษจําคุกใหมากขึ้น เปนตน 
1.4) ควรรณรงคใหประชาชนรองเรียนการกระทําของนายทุนเงินกูนอกระบบ

กับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
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สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
  

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  
 

(6) 

2) ควรออกกฎหมายเพ่ือจัดระเบียบเงินกูนอกระบบ โดยเปดโอกาสใหผูสนใจ
ประกอบอาชีพเงินกูนอกระบบเขามาจดทะเบียน และปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือไมใหกระทําการ         
เอาเปรียบลูกหนี ้และใชวิธีการทวงถามท่ีขัดตอกฎหมาย  

3) ควรสงเสริมใหมีสถาบันการเงินในระบบท่ีไมใชธนาคาร เชน โรงรับจํานํา 
สหกรณ กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนตน กระจายไปสูชุมชนตางๆ เนื่องจากเปนท่ีนิยม 
ของชาวบาน 

4) ควรดําเนินการควบคุมการโฆษณาใหบริการเงินดวนนอกระบบอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง 

6.2 ประชาชนที่กูเงินดวน 
1) ประชาชนควรนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน และให     

ใชจายในส่ิงท่ีจําเปน ไมฟุงเฟอ รูจักใชยับยั้งช่ังใจ ไมใชจายเกินตัว  

2) ประชาชนควรหลีกเล่ียงการใชเงินดวน โดยเฉพาะในสวนท่ีเปนเงินกูนอกระบบ 
เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียสูงมากและมีวิธีการทวงหนี้ท่ีโหดราย เม่ือกูยืมแลวจะเสมือนติดกับดัก      
ยากแกการหาทางออก กอใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและครอบครัว  

3) กรณีมีบุตรหลานกําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาตางๆ พ้ืนท่ีและตองพักแยกจาก
ครอบครัว เชน อยูตามหอพัก เปนตน ผูปกครองควรสอดสองดูแลและหม่ันสังเกตพฤติกรรมของ 
บุตรหลาน หรือสอบถามพฤติกรรมของบุตรหลานจากเพ่ือนๆ หรือคนใกลชิดกับบุตรหลานเกี่ยวกับ
การใชจายเงินวามีขอผิดสังเกตหรือไม 

4) กรณีท่ีถูกทวงหนี้ดวยวิธีการขมขู  ทําราย ยึดทรัพยสิน และ/หรือประจานให        
อับอาย ควรแจงเจาหนาท่ีตํารวจ หรือเจาหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ เพ่ือปกปองการถูก
ละเมิด เนื่องจากการกระทําดังกลาวเปนการกระทําผิดกฎหมาย 

5) หากมีความจําเปนตองกูเงินดวน ควรทําเปนสัญญากูใหชัดเจน โดยตองตรวจสอบยอด
เงินกู อัตราดอกเบ้ีย เง่ือนไขการผอนชําระ เง่ือนไขการปรับเม่ือชําระลาชา และเง่ือนไขอ่ืน  ๆใหชัดเจน  

6.3 สถาบันการเงินในระบบที่ใหบริการเงินดวน 
1)  สถาบันการเงินในระบบท่ีเปนผูออกบัตรเครดิต/บัตรซ้ือสินค าเ งินผอน 

ควรมีมาตรการปองกันมิใหมีการนําบัตรเครดิต/บัตรซ้ือสินคาไปใชเปนเครื่องมือในการกูเงินดวน
นอกระบบ 
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(7) 

2)  สถาบันการเงินในระบบท่ีมีการวาจางใหผูอ่ืนติดตามทวงถามหนี้ใหควรมีมาตรการ
ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับทวงหนี ้เพ่ือมิใหกระทําการท่ีละเมิดสิทธิของลูกหนี ้

3)  สถาบันการเงินในระบบควรใหความสําคัญกับการใหสินเช่ือรายยอยเพ่ือทดแทน
สินเช่ือนอกระบบมากขึ้น  

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการส ารวจความคิดเห็นและทศันคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินด่วน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนร้อนเงิน 

ส านกัพฒันาฐานขอ้มลูและตวัช้ีวดัภาวะสังคม ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 

ส านกัวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษทั เอก็เซลเลนท ์บิสเนส แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่1  
บทน ำ 
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4. ����	�ก	�!"ก#	����$,�ก	�)�	��$��	��	�����$� (Research Methodology) 
 4.1 ก� �����$)=�ก	�!"ก#	 
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�	�	���� 1-1 Gross Provincial Product at Current Market Prices =���&��%���) �O 2550 
��	)� DE� %���) GPP Per 

Capital 
(�	�) 

��	)� DE� %���) GPP per 
Capital 
(�	�) 

��	)� DE� %���) GPP per 
Capital 
(�	�) 

ก�����FS �����$'TU� C	�ก�	� C	����E  

1 ก�����F'�	��� 324,039  1 ��( � 1,035,536  1 (��4�� 150,659  
2 	
6*�	��� 564,488  2 4�)���+�30�6J�� 443,879  2 ก��'4�$4;� 102,302  
3 	
6*�?��ก�� 483,509  3 ;(�6�3 388,174  3 �D�(�=�'& 74,524  
4 ���',	�� 239,448  4 �)$;"�$*�� 301,798  4 ,�ก 67,457  
5 ���?:
 133,032  5 	�)�6�3 222,427  5 4">�6�(ก 65,347  
6 ��*�6�3 116,681  6 ?��!3��6�3 158,605  6 ���	 ��� 64,368  
   7 ��;�6�3 124,657  7 06*��J��3 60,630  
   8 ?�)! ��3�37��J 113,380  8 $4;����� 57,118  
   9 $4;��6�3 112,263  9 (��?�� 55,976  
   10 	"�%�6�3 94,086  10  ���)$��� 55,326  
   11 (4�6�3 91,065  11 4"!",� 51,496  
   12 ก	[%����� 89,486  12 	6�7*�� 47,643  
   13 ,��# 84,745  13 $;3����� 45,467  
   14 01��*0� 76,229  14 4)$�� 43,996  
   15 	
6*�	����
 73,330  15 �1�� 42,803  
   16 !��*�6�3 72,561  16 '4�1 42,558  
   17 ;����* 72,243  17 '
1{10�	0� 41,390  
   18 ������ก 65,714     
   19 	64����6�3 65,579     
   20 	�)'ก8  55,508     
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�	�	���� 1-1 Gross Provincial Product at Current Market Prices =���&��%���) �O 2550 (,10) 
��	)� DE� %���) GPP Per Capital 

(�	�) 
��	)� DE� %���) GPP per Capital 

(�	�) 

C	�����  ก�\�(����E  C	�=�* 

1 � ��ก&� 68,103  1 CB�ก]� 214,099  
2 �����;	3
� 54,362  2 	6��>a�J��3 123,958  
3 $(� 48,721  3 ก�)�3/ 115,500  
4 06#�J��3 44,476  4 	�7(� 114,981  
5 ก�|	"�J6 38,560  5 4���� 113,949  
6 
6ก#�%�� 38,404  6 	,�( 95,857  
7  ����	D,	�� 36,681  7 ��� 93,373  
8 �80�$0&# 35,654  8 ;6
4� 91,809  
9 ;��=�
" 35,578  9 �)�0� 90,734  
10 %�0���� 33,941  10 �)(� 82,745  
11 	ก(��� 33,784  11 ���+�3J��
��; 73,451  
12 
%�	����
 33,426  12 ���J" �	 61,487  
13 ��	J� 32,038  13 4�*(6� 60,089  
14 	6�"�*� 31,759  14 ?E,,��3 56,927  
15 �6�3��
� 31,444     
16 0����!$!�"I 30,970     
17 ���4�
 30,305     
18 %�0��� (��=� 29,224     
19 +�3	)$ก> 29,174     

���'	 : 	����ก�����)ก��
ก��4�9��ก��$+�>:ก"!'()	���
'%1�;�," 

�0ก!�ก�3<F�ก��	��� !4.<�*3/F�',1()!��% �#���'�1�4.<�*3/ก��	��� !00ก$?D�F�$7,     
,� $
.0� ($7,$*+��() '()�0ก$7,,� $
.0� (�0ก$7,$*+��() $4./0F%8��0��(6
*6กก(61
,� 0�1�� 
�#�'�1��� ,� !��� �,� 0�1��F�',1()!��% �#F�	�#	1 �$*1� G ก�� !��% �#()-
1�80�ก 1�               
200 ,� 0�1�� � 
!��� �,� 0�1��	��� !*�<�%
# 2,000 ,� 0�1�� 

F�ก��	��� !!�"�	�
��H	��� !-#8*�<�%
# 2,047 ,� 0�1�� '()$�./0�!�กก��	��� !
!�"�4� 1�ก(61
,� 0�1��F�!��% �#ก�I!��6�3
3��?'��ก��ก�8$�"�#1 �*3/�(8��ก��$?D�	1 �F%I1'()-
1
%(�ก%(�� #����<�$4./0F%8-#8��?'��ก��ก�8$�"�#1 �*3/%(�ก%(��F�=��ก(��!5�*��ก��	��� !
$4"/
$,"
F�!��% �#4�)���+�30�6J�� (,����*3/ 1-2) 
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�	�	���� 1-2 !��� �,� 0�1��@�8ก�8$�"�#1 �F�',1()!��% �#*3/*��ก��	��� !  
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1 202 
 06,�#",H 201 
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!)F;8$!8�%�8�*3/	�
=�>�'�� Face-to-Face $4./0F%8-#8���,0�*3/H�ก,80�	
����'()� #$�&                      
*��ก��%�#ก�����-?F;8F�ก��!�#*��������ก��+5ก>� 

6) ก	���	��%�* 'B�C	���	'  

$4./0F%8ก��	��� !780
�($?D�-?0�1��
3?�)	"*J"=�4'()?�)	"*J"@( 	�
��H
	��� !780
�('(8 $	�&!F�$ (�*3/ก��%�# !5�ก��%�#'� *��ก��#��$�"�ก��	��� !780
�(=��	��
- 8
#���3< 

(1) ก	�%)��'�	� F�ก��	��� !780
�(=��	��
��<� !)'�1�4��ก���	��� !
00ก$?D�*3
G ()-
1�80�ก 1� 5 �� �#�
3%� %�8�*3
� ��6
ก��?_"��,"���'()?�)	�����F�ก��
	��� !=��	��
 �#�
3*3
	��� !*�<�%
# 5 *3
 %� %�8�*3
	��� !'()@�8;1 �%� %�8�*3
	��� !',1
()*3
!)$?D�4��ก���?�)!��A5/�
3?�)	�ก���F�ก��$?D�%� %�8�*3
	��� !=��	��

�ก10� '()
4��ก���	��� !780
�(=��	��
$?D�@�8!�ก��+5ก>��)#��?�"II�,�3'()
3?�)	�ก���#8��ก��
	��� !780
�(=��	��

�ก10�  

(2) ก	����D�'D�G�%���'��	��% $?D�ก��;3<'!��#�%� %�8�����ก��/��ก "!�� 
$4./0F%8*3
���	��� !*�<�%
#
3� �
$78�F!$ก3/� ก�� �,H6?�)	��F�ก��	��� !  "J3ก��	61
,� 0�1�� 
���()$03�#70�780
�(*3/!�#$ก&� ก��'�)�������ก��	��� !F%8ก(61
,� 0�1�� $*��"�'() "J3ก��          
F�ก��0J"���'()70� �
�1 

.0!�กก(61
,� 0�1�� � 
H5�ก��'ก8-7?EI%�$�4�)%�8�  

(3) ก	���	��%FEG���������E ก��_�ก��&'�� (&	� $4./0F%8ก��#��$�"�ก��	��� !
$?D�-?�#�$�3���80�'()-#8���� �
�1 

.00�1��#3 ��ก "!��'()%� %�8�*3
	��� !!)*��ก��	��� !
4.<�*3/A5/�$(.0ก$?D�,� 0�1�� $4./0+5ก>�	=�44.<�*3/ก10� 

(4) ก	��)� �ก	��`$��$ก	� $?D�ก��*#	0� "J3ก��?_"��,"ก��	��� !,�
*3/
��">�*-#8ก��%�#75<� $4./0F%8*���H5�?EI%�06?	���F�ก��#��$�"�ก�� � �
$%
�)	
70�
'��	0�H�
 � �
$78�F!70�4��ก���	�
=�>� $4./0$?D�780
�(	��%���?���?�6�'ก8-7ก10�
?_"��,"ก��	��� !!�"�  

(5) ก	���	��%%�$�  F�ก��	��� !!�"� %� %�8�*3
	��� !'()4��ก���
	�
=�>�-?���!6#	H��*3/*3/��#%
���#�*3
?�)	�����70���">�* $4./0*��ก��	�
=�>�ก(61

,� 0�1�� �#�F;8'��	0�H�
?�)ก0�ก��� �� 
780
�(  

(6) �$,�ก	���	��%  ก��	��� !	=�4ก��$?D�%�3<70�?�);�;�F�ก(61
0�;34
,1�� G *3
	��� !!)	�
=�>�	=�4ก��$?D�%�3<ก10� $
./04�,� 0�1��*3/
3=��)%�3<'()ก�8$�"�#1 �#8 �  



����������	
���� (Final Report) 
����ก��	��� !� �
�"#$%&�'()*�+��,"*��	���
���-,�
�	 $�./0� $�"�#1 � : *3/45/�%�.0%(6
4���70����80�$�"� 

	����ก4�9��:��780
�('(),� ;3< �#=� )	���
 	����ก�����)ก��
ก��4�9��ก��$+�>:ก"!'()	���
'%1�;�,"  
  

	����ก "!��$+�>:ก"!'()?�)$
"�@( 
��">�* $0&ก$A($(�* �"	$�	 '
$�!$
8�* !��ก�#  

1-12 

ก&!)	�
=�>����()$03�#$ก3/� ก��ก�8$�"�#1 �F�$;"�(5ก,10-? 	1 �,� 0�1��@�8ก�8$�"�#1 �03ก	1 �%�5/�
-#8!�กก��'�)���%�.0�0ก,1070�@�8ก�8���%�5/�-?���03ก���%�5/� (Snowball Sampling)  

7) ก	����T	,$ก����� ��	'���ก	����"ก�* 'B�  
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780
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5. ���'a�,$b�	�����	)��� (Results)  
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6. ���c(D������	)�&	%�d)*�� 

6.1 :��780
�($ก3/� ก��$�"�#1 �*3/$?D�?�)��;�,10ก��+5ก>� "$���)%*�<�#8��06?*��'()
06?	�� '()	H��ก���$�"�#1 �F�?E!!6��� 

6.2 *���H5�?EI%�*3/,�

�!�ก%�3<$�"�#1 �F��)#���6��( ,(0#!�@(ก�)*�,10,�$0� 
��0����  $+�>:ก"! '()	���
 

6.3 *���H5�@(ก��#��$�"�ก��70���:��($ก3/� ก��?EI%�%�3<�0ก�)�� ($�"�#1 �) 
6.4 *���'� *��F�ก��'ก8-7?EI%�%�3<$�"�#1 �70�?�);�;� 

7. �$(	'!F���\F	� 

7.1 ��	��ก	���$� %
��H5� 	H����ก��$�"�*3/$?D�J����� (Bank) '()	H����ก��$�"�*3/
-
1F;1J����� (Non-Bank) $;1� ��">�*$�"�*6� ��">�*��,�$��#", ��">�**����,�A.<0	"��8� ������!����� 
	%ก�� $?D�,8� A5/�*�<�%
#0��1=��F,8กa%
��� ��6
  

7.2 ��$�กB*=����� %
��H5� $�"�ก�8*3/F%8ก�8�#�	H����ก��$�"�F��)��*�<�*3/$?D�J�����'()
-
1F;1J����� 

7.3 ��$�กB*� ก���� %
��H5� $�"�ก�8*3/F%8ก�8�#�@�8F%8ก�8�0ก�)��	H����ก��$�"�  
7.4 ��$�)&�� %
��H5� $�"�#1 �F��)�� '()$�"�#1 ��0ก�)�� �#�$�"�#1 �F��)��

%
��H5� ก��F%8ก�8$�"�70�	H����ก��$�"�*3/-
1F;1J����� (Non-Bank) *3/0��1=��F,8กa%
�� A5/�	1 �
F%I1$?D�ก��F%8	"�$;./0�6��( 
37�<�,0�ก��4"!����-
1�61���ก F%8	"�$;./0�#�-
1
3%(�ก?�)ก��$?D�
	1 �F%I1  �$�"�ก�8-
1	�� '()0�6
�,"$�"�ก�80�1��� #$�&  	��%���$�"�#1 ��0ก�)�� %
��H5� ก��F%8ก�8
$�"�70�@�8F%8ก�8�0ก�)��A5/�	1 �F%I1F%8 �$�"�ก�8-
1	�� -
1
3%(�ก?�)ก�� �"##0ก$�3<�F�0�,��	�� 
� 
H5�ก��F%8ก�8F�(�ก>�)70�ก�������,�A.<0	"��8�'()/%�.0��,�$��#",
�F;8$?D�$��./0�
.0F�ก��
F%8ก�8 $?D�ก��F%8ก�8*3/@"#กa%
�� 

7.5 �%*	���G %
��H5� 	H����ก��$�"�*3/-
1F;1J����� (Non-Bank) *3/?(10�ก�8$�"�#1 � '()/
%�.0���*6�*3/?(10�ก�8$�"�#1 � 

7.6 �Bก���G %
��H5� @�8ก�8$�"�#1 �!�ก$!8�%�3<F��)��*3/-
1F;1J����� (Non-Bank) '()$!8�%�3<
�0ก�)��  
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1. ���	�ก�����ก�����	��
	 

 
$
./0ก(1� E5�$�"�#1 �F�0#3,
�ก%
��E5�$�"�ก�8�0ก�)�� ',1F�?G!!6���$�"�#1 �-
1-#8!��ก�#

0��1',1$�4�)$�"�ก�8�0ก�)��$*1���<� $�"�#1 �*3/$?H�$�"�ก�8F��)��ก&
3$?H�!��� �
�ก$;1�$#3� ก�� 

$�"�#1 �*3/$?H�$�"�ก�8�0ก�)����<�$?H�	"/�*3/$ก"#ก��	���
-*�
�$?H�$ (�;8����'(8  	�$%,6
70�ก��$ก"#$�"�ก�8�0ก�)����<�$ก"#!�กก��-
1	�
��E$78�E5�'%(1�$�"�*3/$?H�	E����ก��$�"�F�
�)�� $�./0�!�กก��F%8$�"�ก�8%�.0	"�$;./070�	E����ก��$�"�
3%(�ก$ก�Iก��4"!����*3/$78
� #'()
,80�
3%(�ก?�)ก�� *��F%8?�);�;�*3/��ก!�%�.0@�8?�)ก0�0�;34*3/-
1
3'%(1�*3/
�70����-#8               
*3/
�/���'()#��$�"�J6�ก"!0�1��$?H��)��-
1	�
��E$78�E5�-#8 ?�)ก0�ก��,80�F;8$ (�4"!�������   
!5�,80�%��
�45/�4�$�"�ก�8�0ก�)��*3/	�
��Eก�8-#8�#��1��'()� #$�&  ก��ก�8$�"��0ก�)����<�
3*�<�
ก��ก�8$�"�!��� ��80�-
1ก3/�80���*ก�)*�/�E5�$?H�$�"�!��� �
�กK �#�
3*�<�*3/-
1
3%(�ก?�)ก��'() 
*3/
3%(�ก?�)ก�� %(�ก?�)ก��*3/F;8F�ก��ก�8 -#8'ก1 *3/#"� �E��, $��./0�!�ก� $��./0�
.006?ก�� $?H�,8� 
���ก��30�!F;8'�1�6��(�<��?�)ก�� ',1ก��ก�8����10�	1 �F%L1!)-
1
3%(�ก?�)ก�� 

	��%���ก��F%8ก�8F�(�ก>�)$�"�#1 �*3/F%8�#�	E����ก��$�"�*3/-
1F;1J�����%�.0*3/�"�

$�3�ก 1� MNon-bankQ ��<� $ก"#75<�'()$?H�*3/�"�
F�;1 � 10 ?S*3/@1��
� $ก"#75<�!�ก;10� 1��$�./0�0�,��
#0ก$�3<�$�"�ก�8�0ก�)��*3/	��
�ก '()ก&
371� ��� $ก3/� ก��ก��* �%�3<*3/F;8 "J3�%#�8��E5�7�<�T1�ก��
,�� $�"�#1 �F��)��!5�$78�
�'*�*3/$�"�#1 ��0ก�)��-#8���	1 � $�./0�!�ก$�"�#1 �F��)��          

3$�./0�-7ก��4"!���� A5/�'
8!)@10�?��
�กก 1�J����� ',1ก&
3%(�ก$ก�I
�กก 1�$�"�#1 � 
�0ก�)�� '()!��� �@�8F%8��"ก��$�"�#1 �F��)��
3!��ก�# *��F%8	�
��E*#'*�$�"�#1 ��0ก
�)��-#8-
1*�<�%
#  

$�"�#1 �*3/$?H�$�"�ก�8�0ก�)����<�?G!!6���
3%(�ก%(��'()
3ก��4�9����?'��,�

$+�>:ก"!'()	���
*3/$?(3/��'?(�-? $�"�#1 �F�0#3,	1 �F%L1!)$?H�ก��ก�8$?H�$�"�	# '(8 @�8ก�8ก&
@10�;���)$�"�,8�'()#0ก$�3<�,�
*3/,ก(�ก�� 0�!@10�*6ก �� *6ก	�?#�% %�.0*6ก$#.0�ก&'(8 ',1
$�./0�-770�$!8�%�3< 0�1��-�ก&,�
?G!!6�����?'��70�$�"�#1 �-#8
3ก��$?(3/��'?(�*3/'���(             
�#�0�+��$��./0�
.0*��ก��$�"�*3/$ก"#75<�F%
1K $;1� ��,�$��#", ��,�A.<0	"��8�*3/%8��	��4	"��8�            
00กF%8 A5/�%�ก#�?�)ก�+�T>��,�
$	�-UUV� ,�8�*�+�4* 	)4��(0� %���	.04"
4 0"�$,0�$�&, 
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W(W !)4� 1�
3ก���T>��F%8��"ก��$�"�#1 �$?H�!��� �
�ก*3/�)�6 1�70F%8@�8ก�8
3$43����,�$��#", 
(ก�8-#8'
8 �$�"�$,&
) $;1� Visa , Master , Amex , Diner '()��,�A.<0	"��8�*6ก;�"# $;1� Aeon , 
Carrefour , First Choice , Power Buy $?H�,8� ก&	�
��Eก�8$�"�#1 �-#8 A5/�@�8*3/-
1
3?�)	�ก���0�!
	�	�� 1�	�
��E���-?$?H�$��./0�
.0F�ก��ก�8$�"�#1 �-#80�1��-�  "J3ก��#��$�"�ก��70�@�8F%8ก�8$%(1��3<
*3/0�+��;10� 1���)% 1����*3/�80�$�"�ก��� �
%()%( 
70�ก��0�6
�,"��,�,1��K 	�6?-#8#���3< 

ก��3*3/@�8?�)	��!)ก�8*3/
3��,�$��#",%�.0��,�@10�	"��8�*3/
3 �$�"�*3/	�
��EA.<0	"��8�-#8 
!),80������,�-?��#A.<0	"��8�?�)$=**3/@�8F%8ก�8	�/� '(8 ���	"��8�
�'(ก$�"�	#-#8F�*��*3 $;1�            
%�ก@�8ก�8,80�ก��ก�8$�"� 50,000 ��* '()@�8F%8ก�8�"#�1���"ก���80�() 20 ก&,80���#A.<0	"��8�*3/
3
�(�1� 
60,000 ��* ',1$
./0���	"��8�
�F%8ก��@�8F%8ก�8$4./0'(ก$�"�	# @�8ก�8!)-#8���$�"�	#!�ก@�8F%8ก�8$43�� 
50,000 ��* ',1
3%�3<�1�	"��8�*3/,80�@10�;���) 60,000 ��* $*1�ก�� 1�@�8F%8ก�8-#8���#0ก$�3<�              
(� �$�3�ก 1��1���"ก���1�!)$%
�)	
ก 1�) $?H�!��� � 10,000 ��* $*1�ก�� 1�@�8ก�8!),80�$	3�#0ก$�3<�
F�0�,��	��F%8'ก1@�8F%8ก�8 A5/�� �$�3�ก 1� M���%�8�Q 
�กก 1� $4��)-
1-#8���$�"�70�,�$0�-?F%8ก�8',1
0�1��-� ',1*��%�8�*3/A.<0	"��8�!�ก@�8ก�8F�����$*1�ก��$�"�	#*3/!1��F%8@�8ก�8 ',1-#8	"��8�
�(�1�	��ก 1�$�"�
*3/!1��-? $*1�ก��-#8ก��-�!�ก�1�	"��8� %(��!�ก��<�@�8F%8ก�8ก&!)���	"��8�-?7�� $4./0%
6�ก(��
�$?H�
$�"�	# ',1F�?G!!6���-#8
3 " �9��ก��-?�#�@�8F%8ก�8$?H�$!8�70��8��$0� (�ก�8�-
1,80�-?A.<0	"��8�'()
���-?F%8@�8F%8ก�8'(8 �0���$�"�@1��*��ก���0�$�"�F�=��%(�� $43��'�1*��ก��A.<0	"��8� ��#��,�       
���F�$	�&!'()���$�"�*3/%�ก�1���"ก��'(8 -?$(� 	"��8�-
1-#8E�ก���00ก-?!�ก�8��',10�1��-� 
?G!!6���0�,���1���"ก��70�@�8F%8ก�8 $%(1��3<
3',ก,1��ก�� 75<�0��1ก��?�)$=*	"��8� $;1� %�ก$?H�
�*�+�4*
.0E.0?�)
���80�() 12-15 �0
4" $,0���8,�6k� ?�)
���80�() 15-25 	"��8�?�)$=*
$%(8� $�3��  �6%�3/  ?�)
���80�() 25 $?H�,8� A5/�F�?G!!6���4� 1�
30��1 $?H�!��� �
�ก                         
,�
%8��	��4	"��8�,1��K $;1� 4��J6*"4� 
��6L��0� U0�!�� $?H�,8� 

ก��#��$�"�ก��70�@�8F%8ก�8$%(1��3<-#8ก10F%8$ก"#@(ก�)*�,10%(��lm�� lm��*3/ก�)*�
�ก*3/	6#
�.0@�8ก�8*3/,80�!1��#0ก$�3<�	0�,10*�<�@�8F%8ก�8'()��">�*@�800ก��,� @�8-#8���@(ก�)*�03กก(61
%�5/� -#8'ก1 
�8���8�*3/7��	"��8�?�)$=*$#3� ก��*3/@�8F%8ก�8F;8$?H�$��./0�
.0 ',1-
1-#8*��F�(�ก>�)$#3� ก��ก��
�8���8�*3/F%8ก�8 $�./0�!�ก@�8F%8ก�8A.<0	"��8�!�ก@�8ก�8F�����E�ก $;1� ��8,�6k� 
�(�1� 60,000 ��* @�8F%8ก�8
!1��$�"�	#F%8@�8ก�8$43�� 50,000 ��* #����<�%�ก�0
7��F����� 55,000 ��* ก&!)-#8ก��-� 5,000 ��* 
A5/�*��F%8����	"��8���8,�6k��61�$#3� ก���3<70��8��0./�*3/-
1-#8#��$�"�ก��F%8ก�8F�(�ก>�)�3<-#8���� �

$#.0#�80� $4��)	"��8�����	��ก 1� *��F%8�8���8�$%(1��3<7��-
1�10�-#8  

#����<�ก��F%8ก�8F�(�ก>�)�3<!5�-
1
3� �
$	3/��	��%���@�8F%8ก�8 $�./0�!�ก$�"�*3/F%8ก�8-?ก&$?H�$�"�
70���">�*$!8�70���,� !5�-
1!��$?H�,80�!8����ก$(�-?71
7�1%�.0*���8��(�ก%�3< $�./0�!�ก%�3<$%(1��3< 
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!)ก(��$?H�%�3<F��)��-?'(8  A5/����$?H�ก�)� �ก��*3/$?H�0��,���0�1���"/� ก10F%8$ก"#� �

$	3�%��F�$;"�$+�>:ก"!'()	���
   
 

2. ������ก����������ก����� �!"#!���ก�����	��
	 

 
$�"�ก�8�0ก�)����<�?G!!6���
3@�8F%8��"ก��0��1$?H�!��� �
�ก F�0#3,!)*���ก��$?H� �

'��K *3/
�ก!)$?H�ก���0ก,10ก��F�;6
;� ?G!!6���
3ก��*��J6�ก"!$�"�ก�8�0ก�)��F� �ก 8�� 
3ก��
?�)ก�+,�
$	�-UUV� ,�8�*�+�4* ?V���E?�)!��*�� 	)4��(0� 0"�$,0�$�&* %���	.04"
4     
0�1��$?o#$@�$?H�!��� �
�ก �#�F;8780� �
!��F!,1��K F�ก��#5�#�#(�ก�8�  

,� 0�1��ก���T>��*3/ก�),68�F%8$ก"#� �
	�F!F�ก��ก�8$�"�#1 � $;1� 

• �"�#3��"ก��$�"�#1 � #0ก$�3<�,/�� 0�6
�,"=��F� 15 ��*3 ���$�"�	#*��*3 $43��*1��
3
$�"�$#.0�@1��J�����7�<�,/�� 6,500 ��*75<�-? %�.0
3��,�$��#",*6ก?�)$=* $;1� 
Visa , Master , Amex , Diner (ก�8-#8'
8 �$�"�$,&
) '()��,�A.<070�*6ก;�"# Aeon , 
Carrefour , Lotus , First Choice , PowerBuy 0�6
�," �$�"�,�<�',1 5,000 q 300,000 ��* 
#0ก$�3<�,/��
�ก ���$�"�	#*��*3 (-
1�0�$�"� -
1!1��$;&�)1 

ก��	1�$	�"
ก��7��0�1��$?o#$@�70�$�"�#1 �F��)��'()$�"�#1 ��0ก�)��
3	1 �
ก�),68�F%8
3ก��ก�8$�"�#1 �ก��$?H�!��� �
�ก '()$
./0$78�
�'(8 ก&,"#ก��#�ก ก(��$?H�*�	70�
$!8�%�3<*3/��ก'ก1ก��ก?(#'0ก 
 

3. �%&�ก���ก��"'!���	��
	 

 
ก��ก�8$�"�#1 �F��)��'()$�"�#1 ��0ก�)����<�$ก"#!�ก%(��	�$%,6 $;1� � �
��ก!� 

,ก���7�#���-#8 ���-#8-
140ก�����!1�� -
1
3 "���ก��$�"� F;8!1���#�-
1
3ก�� ��'@� F;8!1��$ก"�
:��) F;8!1��U6m
$Ur0� ;���)%�3< $(1�ก��4��� $	4��$	4,"# $*3/� ก(���.� � �
U6V�$UV0 � �
0��ก

30��ก-#8 7�#�0ก�	F�ก��$78�E5�'%(1�$�"�*6�F��)�� 7�#	 �	#"ก��*��	���
*3/#340*��F%87�#
*3/45/�4"�F���
*3/?�)	�?GL%� $4./0ก��(�*6�*��J6�ก"! $?H�,8� !5�,80�45/�4�$�"�#1 �A5/�	�
��E 
%�-#8-
1��ก��ก '()#�$%
.0�$?H�ก��#�ก*3/$78��1��00ก��ก 
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บทที่ 3 
ผลการสํารวจ 

 
 การสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เรื่อง “เงินดวน : ท่ีพ่ึงหรือหลุมพราง 
ของคนรอนเงิน” ดําเนินการโดยทําการสํารวจประชาชนท่ัวไปจําแนกตามกลุมอาชีพตางๆ ไดแก นักเรียน/
นิสิต/นักศึกษา พอบาน/แมบาน/ผูเกษียณอายุ เกษตรกร พอคา/แมคา/ผูประกอบอาชีพอิสระ ลูกจาง/
พนักงานธุรกิจภาคเอกชน และขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กระจายท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศท้ังในเขต
เมืองและนอกเขตเมืองชวงระหวางวันท่ี 4-11 พฤศจิกายน 2552 ซ่ึงในการสํารวจครั้งนี้นอกจากสํารวจ
ตัวอยางผูเปนหนี้เงินดวนจํานวน 2,047 ราย แลวยังไดทําการสํารวจสัดสวนการมีภาระหนี้สินของประชาชน
โดยดําเนินการสํารวจประชาชนในแตละกลุมอาชีพเกี่ยวกับการมีภาระหนี้สิน จํานวน 2,015 ราย ซ่ึงตัวอยาง
บางสวนเปนตัวอยางในกลุมผูเปนลูกหนี้เงินดวน นอกจากนี้ยังไดสัมภาษณเชิงลึกเจาหนี้ จํานวน 20 ราย
และสัมภาษณเชิงลึกลูกหนี้ จํานวน 33 ราย ท้ังนี้ ไดนําเสนอผลการศึกษาออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 สัดสวนการมีภาระหนี้สินของประชาชนในกลุมอาชีพตางๆ 
สวนท่ี 2 สภาพการกูเงินดวนของประชาชนในกลุมอาชีพตางๆ 
สวนท่ี 3 การสัมภาษณเชิงลึกลูกหนี ้
สวนท่ี 4 การสัมภาษณเชิงลึกเจาหนี ้
 

สวนที่ 1 ผลการสํารวจสัดสวนการมีภาระหนี้สินของประชาชนในกลุมอาชีพตางๆ 
 
จากการสํารวจสภาพการเปนหนี้ของประชาชนในกลุมอาชีพตางๆ จํานวน 2,015 ราย เปน กลุมพอคา/

แมคา/ผูประกอบอาชีพอิสระในสัดสวนมากท่ีสุด (รอยละ 42.6) เนื่องจากเปนกลุมท่ีมีความหลากหลายในการ
ประกอบอาชีพ  เชน คาขายสินคาประเภทตางๆ ใหบริการประเภทตางๆ รับจางท่ัวไป เปนตน และอาชีพอ่ืน  ๆ        
ในสัดสวนลดหล่ันกันไป โดยพบวา ในภาพรวมทุกกลุมอาชีพ รอยละ 53.8 มีภาระหนี้สิน กลุมเกษตรกร  เปนกลุม
ท่ีมีภาระหนี้สินในสัดสวนมากท่ีสุด (รอยละ 73.9) รองลงมาคือ กลุมพอคา/แมคา/ผูประกอบอาชีพอิสระมีภาระ
หนี้สินรอยละ 57.2 สําหรับในกลุมนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาซ่ึงสวนใหญยังไมมีรายไดปรากฏวามีภาระหนี้สิน                        
ในสัดสวนสูงถึงรอยละ 24.4  เม่ือพิจารณาเฉพาะกลุมท่ีมีภาระหนี้สิน พบวา รอยละ 66.1 มีภาระหนี้สินท่ีเกิดจาก
การกูเงินดวน โดยกลุมพอคา/แมคา/ผูประกอบอาชีพอิสระเปนกลุมท่ีกูเงินดวนในสัดสวนมากท่ีสุด (รอยละ 75.8) 
รองลงมาคือ กลุมนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา (รอยละ 71.8) (ตารางท่ีผ1-6 ถึงตารางท่ี ผ1-7) 
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  แผนภาพที่ 3-1 จํานวนและสัดสวนของตัวอยางประชาชนท่ีทําการสํารวจในแตละกลุมอาชีพ 

143 คน (7.1%)
160 คน (7.9%)
180 คน (8.9%)

332 คน (16.5%)
342 คน (17.0%)

858 คน (42.6%)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

พอบาน/แมบาน/ผูเกษียณอายุ
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา

เกษตรกร
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ลูกจาง/พนักงานธุรกิจเอกชน
พอคา/แมคา/อาชีพอิสระ

จํานวนตัวอยางประชาชนท่ีทําการสํารวจ 2,015 คน

คน

 
 
  แผนภาพที่ 3-2 สัดสวนการมีภาระหนี้สินของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ 

การมีภาระหนี้ของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ

75.6%
62.9%

45.8%
44.7%

42.8%
26.1%

46.2%

24.4%
37.1%

54.2%
55.3%

57.2%
73.9%

53.8%

0% 100%

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
พอบาน/แมบาน/ผูเกษียณอายุ

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ลูกจาง/พนักงานธุรกิจเอกชน

พอคา/แมคา/อาชีพอิสระ
เกษตรกร

ภาพรวมทุกกลุมอาชีพ

ไมมี มี
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  แผนภาพที่ 3-3 สัดสวนการกูเงินดวนของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพท่ีมีภาระหนี้สิน 

การกูเงินดวนของตัวอยางประชาชนที่มีภาระหนี้สินในแตละกลุมอาชีพ

57.2%
43.6%

31.2%
28.2%

24.2%
33.9%

42.8%
56.4%

66.0%
68.8%

71.8%
75.8%

66.1%

34.0%

0% 100%

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร

พอบาน/แมบาน/ผูเกษียณอายุ
ลูกจาง/พนักงานธุรกิจเอกชน

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
พอคา/แมคา/อาชีพอิสระ

ภาพรวมทุกกลุมอาชีพ

ไมไดกู กู
 

 
สวนที่ 2 ผลการสํารวจสภาพการกูเงินดวนของประชาชนในกลุมอาชีพตางๆ 
 

2.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ใชเงินดวน 
 

จากการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนท่ีใชเงินดวนท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ จํานวน 2,047 ราย 
เปนเพศหญิงมากกวาเพศชายในสัดสวน รอยละ 51.8 และรอยละ 48.2 โดยรอยละ 31.3 มีการศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรี รองลงมารอยละ 23.9 มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา/ต่ํากวา ซ่ึงในกลุมเกษตรกร
เปนกลุมท่ีมีระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา/ต่ํากวาในสัดสวนมากท่ีสุด รอยละ 64.6 รองลงมา 
เปนกลุมพอบาน/แมบาน/ผูเกษียณอายุ และกลุมพอคา/แมคา/ผูประกอบอาชีพอิสระในสัดสวนรอยละ 41.4 
และรอยละ 36.0 ตามลําดับ กลุมตัวอยางเกือบ 3 ใน 4 (รอยละ 73.4) สมรสแลว สวนใหญ รอยละ 68.6    
เปนครอบครัวขนาดเล็กมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนไมเกิน 4 คน กลุมตัวอยาง 6 ใน 7 (รอยละ 85.3) มีรายได
ไมถึง 15,000 บาทตอเดือน (ตารางท่ีผ2-1 ถึง ตารางท่ี ผ2-10) 
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แผนภาพที่ 3-4 จํานวนและสัดสวนของตัวอยางประชาชนท่ีกูเงินดวนในแตละกลุมอาชีพท่ีทําการสํารวจ 

145 คน (7.1%)

175 คน (8.5%)

206 คน (10.1%)

343 คน (16.8%)

364 คน (17.8%)

814 คน (39.8%)
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ลูกจาง/พนักงานธุรกิจเอกชน

พอคา/แมคา/ผูประกอบอาชีพอิสระ

จํานวนตัวอยางประชาชนท่ีทําการสํารวจ 2,047 คน

คน

 
 

2.2 พฤติกรรมในการใชเงินดวน 
 

เงินดวนท่ีมีอยูในปจจุบันมีท้ังท่ีมีอยูในระบบและนอกระบบ โดยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ    
รอยละ 82.5 กูเงินดวนนอกระบบ และมีบางสวนรอยละ 5.5 ท่ีกูท้ัง 2 ระบบ การกูเงินดวนนอกระบบไมมี
หลักเกณฑขอบังคับมากมายเหมือนในระบบเพียงแตลูกหนี้สามารถชําระดอกเบ้ียไดก็เพียงพอ โดยกลุม
ตัวอยางท่ีสํารวจมีพบในทุกอาชีพไมวาจะเปนนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา พอบาน/แมบาน/ผูเกษียณอายุ 
เกษตรกร พอคา/แมคา รวมไปถึงขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไมมีการจํากัดอายุของลูกหนี้ โดยพบ
ลูกหนี้ท่ีมีอายุไมถึง 18 ป รอยละ 0.8 และท่ีมีอายุมากกวา 60 ป รอยละ 2.7 อีกท้ังไมไดมีการพิจารณา
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี ้ซ่ึงพบวา รอยละ 4.3 มีรายไดไมถึง 3,000 บาทตอเดือน ยังสามารถ         
กูเงินดวนได  

จากการท่ีเงินดวนนอกระบบสามารถกูยืมไดงายสะดวกและรวดเร็ว ไมตองใชหลักประกัน
เหมือนในระบบ ทําใหเปนท่ีนิยมแพรหลายเพ่ิมมากขึ้น นอกจากลูกหนีจ้ะนําเงินไปใชจายในชีวิตประจําวัน
ตามความจําเปนแลว ยังมีผลใหมีการนําเงินไปใชในส่ิงท่ีไมกอใหเกิดประโยชน เชน การซ้ือโทรศัพทมือถือ 
การซ้ือสินคา Brand Name การไปเท่ียวกลางคืน/สังสรรคกับเพ่ือน/ดื่มสุรา การเลนการพนัน เปนตน                
ซ่ึงพบมากในกลุมนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาในสัดสวนมากกวาอาชีพอ่ืนๆ อีกท้ังส่ือตาง ๆ ก็มีสวนกระตุนให
ประชาชนท่ัวไปหันมาใชเงินดวนกันมากขึ้น โดยกลุมตัวอยางมากกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 51.8) ทราบขอมูล
เกี่ยวกับเงินดวนในระบบผานส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด รองลงมาทราบจากหนังสือพิมพ/นิตยสาร แผนพับ/
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โปสเตอร/สติกเกอร บริเวณปายรถประจําทาง และส่ืออ่ืนๆ ในสัดสวนลดหล่ันกันไป สวนเงินดวนนอก
ระบบกลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 87.9 ทราบขอมูลผานส่ือบุคคล คือ เพ่ือน/ญาติ มากท่ีสุด เนื่องจาก
นายทุนผูปลอยเงินกูจะไมเปดเผยตัว รองลงมาทราบจากแผนพับ/โปสเตอร/สติกเกอรท่ีติดตามเสาไฟฟา 
ตูโทรศัพทสาธารณะและบริเวณปายรถประจําทาง (ตารางท่ีผ2-11 ถึง ตารางท่ี ผ2-15) 

 
แผนภาพที่ 3-5 ลักษณะการกูเงินดวนของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ 

ลักษณะการกูเงินดวนของอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ

56.3%
65.0%

87.6%
93.1%

98.3%
98.5%

82.5%

28.8%
26.8%

6.2%

12.0%

6.2%

5.5%

14.8%
8.2%

0% 100%

ลูกจาง/พนักงานธุรกิจเอกชน
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

พอบาน/แมบาน/ผูเกษียณอายุ
พอคา/แมคา/อาชีพอิสระ
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา

เกษตรกร
ภาพรวมทุกกลุมอาชีพ

กู เ งินดวนนอกระบบ กู เ งินดวนในระบบ กูเงินดวนทั้งสองระบบ
 

 
แผนภาพที่ 3-6 สาเหตุการกูเงินดวนของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ 

1.6%
2.7%
3.2%

18.5%
34.9%

36.2%
87.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

มีการนําเสนอถึงบาน/ท่ีทํางาน

วงเงินกูแหลงอ่ืนเต็มวงเงิน

ถูกปฏิเสธจากการกูในระบบ

รูจักผูใหกู

แหลงเงินกูหางาย

ไมตองใชหลักประกัน

ไดเงินงายและสะดวกรวดเร็ว

สาเหตุการกูเงินดวน
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แผนภาพที่ 3-7 วัตถุประสงคในการกูเงินดวนของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ 

55.3% 57.2%
48.4% 49.9%

60.0%

34.4%

47.2%

0.0%

35.0%

70.0%

เกษตรกร
พอบาน/แมบาน/ผูเกษียณอายุ

ลูกจาง/พนักงานธุรกิจเอกชน

พอคา/แมคา/อาชีพอิสระ

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ภาพรวมทุกกลุมอาชีพ

วัตถุประสงคของการกูเงินดวน

ใชจายในชีวิตประจําวัน
เพื่อการศึกษา

ลงทุนในการประกอบอาชีพ
เพื่อผอนคางวด/ชําระหนี้

 
 
แผนภาพที่ 3-8 ประเภทส่ือท่ีทําใหทราบแหลงกูเงินดวน 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ส่ือสิงพิมพ
อินเตอรเน็ต

โทรทัศน
แผนพับ/โปสเตอร/สติกเกอร

ส่ือบุคคล

40.5%
15.0%

51.8%
31.5%

25.2%

2.5%
2.5%
2.9%

34.0%
87.9%

ประเภทสื่อท่ีทําใหทราบแหลงกูเงินดวน

เงินดวนนอกระบบ

เงินดวนในระบบ

 
 

2.3 ปญหาที่พบจากการขอกูเงินในระบบ 
 

กลุมตัวอยางท่ีสํารวจกวา 2 ใน 3 (รอยละ 67.4) เคยกูเงินในระบบ โดยพบวากลุมนักเรียน/
นิสิต/นักศึกษา กลุมพอบาน/แมบาน/ผูเกษียณอายุ กลุมพอคา/แมคา/ผูประกอบอาชีพอิสระ และกลุมลูกจาง/
พนักงานธุรกิจภาคเอกชน นิยมใชบริการโรงรับจํานําในสัดสวนมากท่ีสุด เนื่องจากมีความสะดวกและ
รวดเร็วกวาสถาบันการเงินอ่ืนๆ ในขณะท่ีกลุมเกษตรกรจะใชเงินกูจากกองทุนหมูบานในสัดสวนมากท่ีสุด 
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และกลุมขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจใชเงินกูจากสหกรณในสัดสวนมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวากลุมอาชีพ
ตางๆ ใชเงินกูจากธนาคารไมมากนัก เนื่องจากติดเรื่องกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ของธนาคารและตองใช
ระยะเวลานาน มีผลทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 86.5 ไมไดไปติดตอขอกูเงินจากสถาบันการเงิน
กอนกูเงินดวนนอกระบบ เนื่องจากกลุมตัวอยางกวา 2 ใน 3 (รอยละ 67.1) ตองการใชเงินเรงดวนและ      
รอยละ 46.8 ไมมีหลักประกัน อีกท้ังรอยละ 2.4 กลัวไมกลาไปพบกับเจาหนาท่ีของธนาคาร ท้ังนี้ในสวน
ของผูไปติดตอขอเงินกูจากสถาบันการเงิน (รอยละ 13.5) ปรากกฏวา รอยละ 91.7 ไมไดรับอนุมัติวงเงินกู 
เนื่องจากไมเขาหลักเกณฑ/เง่ือนไขของธนาคารและไมมีหลักประกัน แสดงใหเห็นวากลุมผูมีรายไดนอย        
สวนใหญไมสามารถเขาถึงแหลงเงินกูในระบบ (ตารางท่ีผ2-16 ถึง ตารางท่ี ผ2-21) 
 

แผนภาพที่ 3-9 การเคยกูเงินดวนในระบบ 

9.2%
13.9%

19.1%
22.6%

26.0%
39.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

ออมทรัพยในชุมชน
สหกรณ

ธนาคารพาณิชย
ธนาคารท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ

กองทุนหมูบาน
โรงรับจํานํา

แหลงกูเงินดวนในระบบท่ีเคยกูการเคยกูเงินในระบบ

67.4%

32.6%

ไมเคย เคย  
 

แผนภาพที่ 3-10 การเคยติดตอขอกูเงินจากสถาบันการเงินและสาเหตุท่ีไมไดไปติดตอขอกูเงินจากสถาบันการเงิน 

6.2%
2.4%

18.3%
46.8%

67.1%

0% 20% 40% 60% 80%

อ่ืนๆ

ไมกลาพบเจาหนาท่ี

ไม เคยกูสถาบันการเงินมากอน

ไม มีหลักประกัน

ตองการใชเงินเรงดวน

สาเหตุท่ีไมไดไปติดตอขอกูเงินจากสถาบันการเงินการเคยติดตอขอกูเงินจากสถาบันการเงิน

86.5%

13.5%

ติดตอ ไมติดตอ
 

 

แผนภาพที่ 3-11 การไดรับเงินกูจากสถาบันการเงินและสาเหตุท่ีไมไดรับอนุมัติวงเงินกู  

7.5%

32.7%

74.4%

0% 20% 40% 60% 80%

อ่ืนๆ

ไม มีหลักประกัน

ไม เขาหลักเกณฑ/เงื่อนไขธนาคาร

สาเหตุท่ีไมไดรับอนุมัติวงเงินกูการไดรับเงินกูจากสถาบันการเงิน

8.3%

91.7%

ได ไมได
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บสิเนส แมเนจเมนท จํากัด  

3-8 

2.4 สถานะของลูกหนี้เงินดวนในปจจุบัน  
 
สถานะของลูกหนี้เงินดวนในภาพรวมสวนใหญ รอยละ 94.3 ยังเปนลูกหนี้ปกติ สามารถชําระหนี้

ไดตามเง่ือนไข นอกนั้นรอยละ 5.7 เปนลูกหนี้ท่ีมีปญหาในการผอนชําระหนี้ แตยังไมถูกฟองรองดําเนินคดี 
โดยแหลงท่ีมาของเงินสวนใหญ (รอยละ 94.9) มาจากรายได ซ่ึงในกลุมนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาเงินท่ีใช
ชําระหนี้สวนหนึ่ง (รอยละ 42.1) ไดมาจากผูปกครอง/เงินกูยืม กยศ. (ตารางท่ี ผ2-22)  

 
2.4.1 ลูกหนี้เงินดวนในระบบ  

  กลุมตัวอยางท่ีใชเงินดวนในระบบ กวา 4 ใน 5 (รอยละ 80.4) ใชเงินดวนในรูปสินเช่ือ
บุคคล รองลงมา รอยละ 20.2 ใชในรูปสินเช่ือจํานํารถยนต / รถจักรยานยนต นอกนั้นอยูในรูปอ่ืน ๆ เชน 
บัตรเครดติ เปนตน โดยสวนใหญจะมีการทําสัญญาเปนลายลักษณอักษร นอกจากบัตรเครดิตสามารถเบิก
เงินสดไดทันทีโดยไมตองทําสัญญา ในบางสัญญาจะมีการกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ไวชัดเจน และบาง
สัญญาไมมีการกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ แตมีการกําหนดเง่ือนไขการชําระหนี้ขั้นต่ําตอครั้งไว สําหรับ
อัตราดอกเบ้ียท่ีคิดกับลูกคา ในกรณีสินเช่ือบุคคลโดยเฉล่ีย คิดในอัตรา รอยละ 15.32 ตอป สินเช่ือจํานํา
รถยนต /รถจักรยานยนต โดยเฉล่ียคิดในอัตรา รอยละ 12.46 ตอป และสินเช่ืออ่ืน ๆ โดยเฉล่ียคิดในอัตรา        
รอยละ 5.00 ตอป โดยสวนใหญมีเง่ือนไขการชําระเปนรายเดือน ซ่ึงสถานะของลูกหนี้เงินดวนในระบบ 
ในปจจุบันสวนใหญ รอยละ 94.3 ยังเปนลูกหนี้ปกติสามารถชําระหนี้ไดตามเง่ือนไข นอกนั้น รอยละ 5.7 
เปนลูกหนี้ท่ีมีปญหาในการผอนชําระหนี้ แตยังไมถูกฟองรองดําเนินคดี (ตารางท่ี ผ2-23 ถึง ตารางท่ี ผ2-25) 

 การมีภาระหนี้เงินดวนในระบบ ในแตละประเภท พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชสินเช่ือบุคคล
เปนหนี้เฉล่ียคนละ 16,293.32 บาท โดยกลุมพอคา/แมคา/ผูประกอบอาชีพอิสระ มีภาระหนี้มากท่ีสุด                
เฉล่ียคนละ 19,787.19 บาท และกลุมนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีภาระหนี้นอยท่ีสุดเฉล่ียคนละ 5,333.33 บาท 
สวนในกลุมท่ีใชสินเช่ือจํานํารถยนตเปนหนี้เฉล่ียคนละ 73,599.08 บาท โดยกลุมขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจมีภาระหนี้มากท่ีสุดเฉล่ียคนละ 91,650.08 บาท และกลุมเกษตรกรมีภาระหนี้นอยท่ีสุดเฉล่ีย          
คนละ 8,000 บาท ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากรายไดของกลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 85.3 มีรายไดต่ํากวา 15,000 
บาทตอเดือน เม่ือเปรียบเทียบกับภาระหนีเ้ฉล่ียแตละคนจะเห็นไดวา ไมเพียงพอท่ีชําระหนี้ได ถึงจะชําระได
ก็ตองใชเวลาผอนชําระหลายป (ตารางท่ี ผ2-26 ถึง ตารางท่ี ผ2-28) 
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แผนภาพที่ 3-12 ประเภทเงินดวนในระบบท่ีกลุมอาชีพตาง ๆ กู 
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2.4.2 ลูกหนี้เงินดวนนอกระบบ  

กลุมตัวอยางท่ีใชเงินดวนนอกระบบ มีท้ังแบบไมมีหลักประกันและแบบมีหลักประกัน        
โดยสวนใหญ 2 ใน 3 (รอยละ 66.3) เปนการกูแบบไมมีหลักประกัน สวนประเภทหลักประกันท่ีใช                 
ค้ําประกันเงินกูก็มีหลายรูปแบบมีท้ังโฉนดท่ีดิน บัตรเอทีเอ็ม สมุดเงินฝาก และทรัพยสินมีคาตาง  ๆ              
โดยทรัพยสินท่ีนิยมใชเปนหลักประกันมากท่ีสุด คือ เครื่องประดับท่ีเปนทองคํา สําหรับในกลุมนักเรียน/
นิสิต/นักศึกษาท่ียังไมมีรายได พบวา เกือบ 1 ใน 3 (รอยละ 32.2) นิยมจํานําโทรศัพทมือถือ รองลงมาไดแก
จํานําเครื่องประดับท่ีเปนทองคํา จํานํารถยนต/จักรยานยนต ใหยึดบัตรเอทีเอ็ม/สมุดเงินฝาก และจํานําเครื่อง
คอมพิวเตอร/Notebook ในสัดสวนรอยละ 30.5, 5.7, 5.2 และ 4.0 ตามลําดับ (ตารางท่ี ผ2-29) 

สําหรับรูปแบบการใหกูเงินดวนนอกระบบมีท้ังทําสัญญาเปนลายลักษณอักษรและไมได
ทําสัญญา ในกรณีกูแบบไมมีหลักประกัน พบวากลุมตัวอยางท่ีกูแบบนี้ รอยละ 53.9 ไมไดทําสัญญาเปน      
ลายลักษณอักษร โดยผูใหกูจะทําการจดบันทึกไวในสมุดบัญชีเทานั้น สวนการกูแบบมีหลักประกัน 
สวนใหญจะมีการทําสัญญาไวเปนลายลักษณอักษรโดยเฉพาะหลักประกันประเภทโฉนดท่ีดิน รถยนต /
รถจักรยานยนต เครื่องประดับท่ีเปนทองคํา และการยึดบัตรเครดิต/บัตรซ้ือสินคา สวนการจํานําทรัพยสิน     
ท่ีมีคาไมสูงมากนัก ก็จะไมมีการทําสัญญาเปนลายลักษณอักษร และการกําหนดระยะเวลาชําระหนี้คืน        
มีท้ังกําหนดและไมกําหนดหากลูกหนี้สามารถชําระคาดอกเบ้ียไดเรื่อย ๆ ซ่ึงอัตราดอกเบ้ียท่ีคิดกับลูกหนี้    
มีหลายอัตราขึ้นอยูกับความเส่ียง โดยในกรณีไมมีหลักประกันสวนใหญจะคิดในอัตราเฉล่ีย รอยละ 11.34 
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ตอเดือน แตถามีหลักประกันอัตราดอกเบ้ียก็จะต่ํากวา เชน กรณีจํานําเครื่องประดับท่ีเปนทองคํา คิดดอกเบ้ีย
เฉล่ียในอัตรา  รอยละ 3.28 ตอเดือน ถายึดโฉนดท่ีดินเปนหลักประกันคิดดอกเบ้ียโดยเฉล่ียในอัตรา         
รอยละ 6.94 ตอเดือน ถาจํานําโทรศัพทมือถือคิดดอกเบ้ียในอัตรา รอยละ 7.30 ตอเดือน เปนตน ซ่ึงสถานะ
ของลูกหนี้เงินดวนนอกระบบในปจจุบัน สวนใหญ รอยละ 97.8 ยังเปนลูกหนี้ปกติสามารถชําระไดตาม
เง่ือนไข นอกนั้น รอยละ 2.2 เปนลูกหนี้ท่ีกําลังมีปญหาการชําระหนี้ ซ่ึงอยูระหวางเจรจา และฟองรอง
ดําเนินคดี (ตารางท่ี ผ2-30 ถึงตารางท่ี ผ2-32)   

การมีภาระหนี้เงินดวนนอกระบบในแตละประเภท พบวา กลุมตัวอยางท่ีกูเงินดวนแบบ       
ไมมีหลักประกันเปนหนี้เฉล่ียคนละ 12,336.72 บาท โดยกลุมเกษตรกรมีภาระหนี้มากท่ีสุด เฉล่ียคนละ 
18,867.77 บาท และกลุมนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีภาระหนี้นอยท่ีสุดเฉล่ียคนละ 3,138.52 บาท ในกลุมท่ีกู
เงินดวนแบบนําโฉนดท่ีดินเปนหลักประกันเปนหนี้เฉล่ีย คนละ 61,594.29 บาท โดยกลุมขาราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจมีภาระหนี้มากท่ีสุด เฉล่ียคนละ 72,343.75 บาท และกลุมลูกจาง/พนักงานธุรกิจ
ภาคเอกชนมีภาระหนี้นอยท่ีสุด เฉล่ียคนละ 37,362.50 บาท ในกลุมท่ีกูเงินดวนแบบใหยึดบัตรเอทีเอ็ม/          
สมุดเงินฝากเปนหลักประกันเปนหนี้เฉล่ียคนละ 19,087.50 บาท โดยกลุมขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ          
มีภาระหนี้มากท่ีสุด เฉล่ียคนละ 39,200.00 บาท และกลุมนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีภาระหนี้นอยท่ีสุด 
เฉล่ียคนละ 3,208.33 บาท ในกลุมท่ีกูเงินดวนแบบจํานํารถยนต/รถจักรยานยนต เปนหลักประกันเปนหนี้
เฉล่ียคนละ 35,665.55 บาท โดยกลุมขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีภาระหนี้มากท่ีสุด เฉล่ียคนละ 
92,000.00 บาท และกลุมนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีภาระหนี้นอยท่ีสุด เฉล่ียคนละ 10,625.00 บาท และใน
กลุมท่ีกูเงินดวนแบบจํานําโทรศัพทมือถือเปนหลักประกันเปนหนี้เฉล่ีย คนละ 2,987.67 โดยกลุมเกษตรกร
มีภาระหนี้มากท่ีสุด เฉล่ียคนละ 5,000.00 และกลุมนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  มีภาระหนี้นอยท่ีสุดเฉล่ียคนละ 
2,466.25 บาท เปนตน ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากรายไดของกลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 85.3 มีรายไดต่ํากวา 
15,000 บาทตอเดือน เม่ือเปรียบเทียบกับภาระหนี้เฉล่ียแตละคน จะเห็นไดวาไมเพียงพอท่ีจะชําระหนี้ไดถึง
ชําระไดก็ตองใชระยะเวลาผอนชําระหลายป (ตารางท่ี ผ2-33 ถึงตารางท่ี ผ2-34)  
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แผนภาพที่ 3-13 ประเภทเงินดวนนอกระบบท่ีกลุมอาชีพตาง ๆ กู 
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2.4.3 สรุป  

โดยสรุปแลวจะเห็นไดวาในกลุมขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีภาระหนี้เงินดวน          
ในจํานวนมากกวากลุมอาชีพอ่ืนๆ เนื่องจากเปนกลุมท่ีมีอาชีพท่ีม่ันคงทําใหนายทุนเงินดวนนอกระบบกลา
ใหเงินกูในจํานวนเงินท่ีสูงกวาอาชีพอ่ืนๆ อีกท้ังสามารถทวงถามติดตามหนี้ไดสะดวกเพราะมีสถานท่ี
ทํางานแนนอน และในกลุมนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ถึงแมจะมีภาระหนี้เฉล่ียไมมากนัก แตก็นาเปนหวง
ตรงท่ีเยาวชนกลุมนี้ยังไมมีรายไดแตสามารถกูเงินได โดยตัวเองก็ยังไมทราบเลยวาจะนําเงินจากท่ีไหนมา
ชําระหนี้ และหากถูกทวงถาม ติดตาม ขมขูมากๆ จากนายทุน  อาจกอใหเกิดปญหาสังคมตามมาในอนาคต 
เชน ปลนจี้ คายาเสพติด ขายบริการ เปนตน         
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2.5 วิธีการดําเนินการของเจาหนี้เม่ือลูกหนี้ผิดเงื่อนไขการชําระหนี้ 
 

การติดตามเรงรัดหนี้ของเจาหนี้ในระบบจะมีขั้นตอนในการปฏิบัติตามระดับความรุนแรง                
ของลูกหนี้แตละรายไมเทากัน โดยเม่ือเริ่มผิดนัดชําระหนี้งวดแรกเจาหนี้ในระบบจะใชวิธีออกจดหมาย
เตือนพรอมกับโทรศัพทเตือนกอน หากลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ไดก็จะนัดเจรจา และหากลูกหนี้ยังคงผิด
นัดชําระหนี้อีกเจาหนี้ในระบบก็จะทําจดหมายเตือนพรอมกับโทรศัพทถึงผูค้ําประกัน ซ่ึงอาจเปน      
หัวหนางานของลูกหนี้แลวแตกรณี และหากลูกหนี้และผูค้ําประกันยังคงเพิกเฉยอีกผูใหกูในระบบก็จะเตือน
ดวยระดับความรุนแรงมากขึ้นโดยจะดําเนินการฟองรองดําเนินคดี/ยึดทรัพย ฟองลมละลาย ซ่ึงเม่ือถึงขั้นนี้
แลวหากลูกหนี้และผูค้ําประกันยังคงเพิกเฉยอีก เจาหนี้ในระบบก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป โดย
เอกสารจดหมายเตือนตาง ๆ จะใชเปนหลักฐานประกอบในการฟองรองดําเนินคดีกับลูกหนี้หากไมมี
เอกสารจดหมายเตือนดังกลาวการฟองรองอาจแพคดีได (ตารางท่ี ผ2-35) 

ในสวนของเจาหนี้นอกระบบจะใชวิธีทวงหนี้ท่ีรุนแรงกวาเจาหนี้ในระบบ เนื่องจากลูกหนี้
สวนใหญไมมีหลักประกัน โดยเม่ือผิดนัดชําระงวดแรกจะใชวิธีทวงถามดวยวาจากอนซ่ึงอาจมีการเจรจาตก
ลงเง่ือนไขกันใหม แตหากลูกหนี้ยังคงผิดนัดชําระหนี้อีกเจาหนี้นอกระบบบางรายจะใชวิธีการท่ีคอนขาง
รุนแรง เชน การทําจดหมายหรือโทรศัพทไปยังท่ีทํางานของลูกหนี้เพ่ือใหลูกหนี้ไดอับอาย การขูท่ีจะทําราย
รางกาย การขูฆา ขูยึดทรัพยหากมีหลักประกัน เปนตน ซ่ึงเม่ือมาถึงขั้นนี้แลวหากลูกหนี้ยังคงเพิกเฉยอีก
เจาหนีน้อกระบบบางรายจะใชวิธีการท่ีรุนแรง เชน การสงนักเลงไปทํารายรางกาย ยึดทรัพยทันที เปนตน 
(ตารางท่ี ผ2-36) 

จากการสํารวจกลุมตัวอยาง พบวา มีการถูกทวงหนี้ท่ีรุนแรงในสัดสวนไมสูงมาก ซ่ึงสวนใหญ              
ลูกหนี้จะไมกลาดําเนินการใด ๆ เนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพลของเจาหนี้นอกระบบ อีกท้ังสวนใหญไมมี
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายท่ีคุมครองลูกหนี้ ซ่ึงจากการสํารวจพบวา กลุมตัวอยาง 2 ใน 5 (รอยละ 40.0)          
ไมทราบกฎหมายดานนี้เลย แตก็มีบางเปนบางรายท่ีมีการไปแจงความกับเจาหนาท่ีตํารวจ การขอความ
ชวยเหลือจากองคกรภาคเอกชน/หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ และบางรายท่ีกลัวมาก ๆ จะใชวิธีหลบหนีไป
หาท่ีอยูใหม (ตารางท่ี ผ2-37 ถึง ตารางท่ี ผ2-41) 

 
2.6 ประเภทของนายทุนเงินดวนนอกระบบ 

 
จากการใหขอมูลของกลุมตัวอยางทําใหทราบวาประเภทของนายทุนเงินดวนนอกระบบมีอยู              

3 ประเภท ไดแก ประเภทท่ีทําเปนอาชีพหลัก คือ ทําอาชีพปลอยเงินกูเพียงอยางเดียว ประเภทท่ีทําเปนอาชีพ
เสริม คือ นายทุนมีงานประจําทําอยูแลวอาจเปนเจาของธุรกิจหรือเปนลูกจาง/พนักงาน เปนขาราชการ/
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พนักงาน รัฐวิสาหกิจ และประเภทท่ีไมไดทําเปนอาชีพ คือ จะปลอยเงินกูใหกับเพ่ือน/ญาติ เทานั้นไมปลอย
เงินกูใหกับบุคคลท่ัวไป และนายทุนเหลานี้สวนใหญจะพํานักอยูในพ้ืนท่ีเดียวกับลูกหนี ้(ตารางท่ี ผ2-42 ถึง 
ตารางท่ี ผ2-44) 
 

2.7 ผลกระทบที่ไดรับจากการใชเงินดวน 
 

ผลกระทบท่ีกลุมตัวอยางไดรับจากการใชเงินดวนมีท้ังในเชิงบวกและในเชิงลบ โดยในสวน               
ท่ีไดรับผลกระทบในเชิงบวก คือ สามารถชวยแกไขปญหาเฉพาะหนาไดทันทวงที และสามารถสรางโอกาส
ในการประกอบอาชีพได สวนผลกระทบในเชิงลบ ทําใหมีคาใชจายสูงขึ้นจากภาระดอกเบ้ียท่ีคอนขางสูง 
นอกจากนี้ยังสงผลตอจิตใจ ทําใหเกิดความเครียด บางคนคิดฆาตัวตาย บางครอบครัวมีการทะเลาะเบาะแวง 
บางคนถูกขมขู บางคนถูกทํารายรางกาย เปนตน ซ่ึงผลกระทบทางดานจิตใจนี้ไมสามารถคิดเปนมูลคาได 
แตจะทําใหเกิดปญหาสังคมตามมา เชน มีโจรผูรายชุกชุมขึ้น มีการหลักลอบจําหนายยาเสพติดเพ่ือนําเงิน 
ไปชําระหนี้ เปนตน (ตารางท่ีผ2-45 ถึง ตารางท่ี ผ2-47) 
 

แผนภาพที่ 3-15 ผลกระทบเชิงบวกท่ีไดรับจากการกูเงินดวน 
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22.6%
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ผลกระทบเชิงบวก

 
 

แผนภาพที่ 3-16 ผลกระทบเชิงลบท่ีไดรับจากการกูเงินดวน กรณีชําระหนี้ไดตามเง่ือนไข 

7.8%

29.1%

91.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

อ่ืนๆ

สงผลตอดานจิตใจ

มีรายจายสูง

ผลกระทบเชิงลบ กรณีชําระหนี้ไดตามเงื่อนไข
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แผนภาพที่ 3-17 ผลกระทบเชิงลบท่ีไดรับจากการกูเงินดวน กรณีชําระหนี้ไมไดตามเง่ือนไข 
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2.8   ความคิดเห็นตอมาตรการของภาครัฐในการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน 
 

มาตรการของภาครัฐในการแกไขหนี้สินภาคประชาชน เชน กองทุนหมูบาน สินเช่ือเง่ือนไข
พิเศษจากสถาบันการเงิน  ศูนยแกไขปญหาหนี้ภาคประชาชน  การพักชําระหนี้เกษตรกรเปนตน  พบวากลุม
ตัวอยางท่ีสํารวจมากกวาครึ่ง (รอยละ 51.8) ไมทราบเกี่ยวกับมาตรการของภาครัฐดังกลาว โดยมีเพียงไมถึง
ครึ่งหนึ่ง (รอยละ 48.2) ท่ีทราบ ซ่ึงผูท่ีทราบจะทราบวาภาครัฐใหความชวยเหลือในรูปของกองทุนหมูบาน
มากท่ีสุด (รอยละ 65.2)  ซ่ึงในแตละมาตรการกลุมตัวอยางท่ีทราบเห็นวาไดรับประโยชนเปนสวนใหญ 
สามารถทําใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายมากขึ้น เนื่องจากไมมีกฎระเบียบมาก แตก็ยังมีอุปสรรค
ตรงท่ียังไมสามารถกระจายใหท่ัวถึงทุกคนไดเนื่องจากติดขัดในดานการบริหารจัดการ (ตารางท่ี ผ2-48 ) 

 
แผนภาพที่ 3-18 การรับทราบมาตรการภาครัฐในการแกปญหาหนี้สินภาคประชาชน 

การรับทราบมาตรการภาครัฐในการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน

48.2%

51.8%

ไมทราบ ทราบ
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แผนภาพที่ 3-19 มาตรการตางๆ ของภาครัฐในการแกปญหาหนี้สินภาคประชาชนท่ีกลุมตัวอยางทราบ 
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2.9 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 
 

2.9.1 พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

 กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 80.0 ไมสูบบุหรี่ โดยมีเพียง รอยละ 20.0 เทานั้นท่ีสูบบุหรี ่      
ซ่ึงมีคาใชจายเฉล่ียตอเดือนประมาณ 611.83 บาท ท้ังนี้พบวาในกลุมผูสูบบุหรี่ รอยละ 47.1 ยังคงสูบบุหรี่
ตามปกติ  และรอยละ 32 .0  สูบบุหรี่ เ พ่ิมมากขึ้นโดยพบมากในกลุมนัก เรี ยน /นิ สิต /นัก ศึกษา  
(รอยละ 37.0) เนื่องจากมีความเครียดในหลาย ๆ ดานท้ังดานการเรียน และการเปนหนี้ มีเพียงสวนนอย    
รอยละ 21 .0  เท านั้นท่ีจะลดการสูบบุหรี่ลงโดยพบมากในกลุมพอบาน /แมบาน /ผู เกษียณอายุ  
(รอยละ 46.2) เนื่องจากเปนกลุมท่ีมีอายุมากประกอบกับสุขภาพไมแข็งแรง (ตารางท่ี ผ2-49) 
 

2.9.2 พฤติกรรมการดื่มสุรา  

กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 74.6 ไมดื่มสุรา โดยมีเพียง รอยละ 25.4 ท่ีชอบดื่มสุรา 
โดยพบมากในกลุมนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา (รอยละ 31.4) ซ่ึงมีคาใชจายเฉล่ียตอเดือนประมาณ 611.73 บาท          
ท้ังนี้พบวาในกลุมผูชอบดื่มสุรา รอยละ 44.5 ยังคงดื่มสุราอยูเปนปกติ และรอยละ 23.1 มีการดื่มสุราเพ่ิมมาก
ขึ้นโดยพบมากในกลุมนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา (รอยละ 36.4) มีเพียงบางสวน รอยละ 32.4 ท่ีจะลดการดื่ม
สุราลง โดยพบมากในกลุมพอบาน/แมบาน/ผูเกษียณอายุ (รอยละ 50.0) เนื่องจากเปนกลุมท่ีมีอายุมาก
ประกอบกับสุขภาพไมแข็งแรง (ตารางท่ี ผ2-50) 
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2.9.3 พฤติกรรมการเลนการพนัน  

กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 93.7 ไมเลนการพนัน โดยมีเพียงสวนนอย รอยละ 6.3             
ท่ีชอบเลนการพนัน โดยพบมากในกลุมนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา (รอยละ 15.4) ซ่ึงมีคาใชจายเฉล่ียตอเดือน
ประมาณ 905.23 บาท ท้ังนี้พบวาในกลุมผูชอบเลนการพนัน รอยละ 38.3 ยังคงเลนการพนันอยูเปนปกติ                
และรอยละ 37.5 มีการเลนการพนันเพ่ิมมากขึ้นโดยพบมากในกลุมขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ                   
(รอยละ 100.0) มีเพียงบางสวน รอยละ 24.2 ท่ีจะลดการเลนการพนันลง โดยพบมากในกลุมลูกจาง/
พนักงานธุรกิจภาคเอกชน (รอยละ 31.6) เนื่องจากตองนําเงินดวนไปใชจายในครอบครัว (ตารางท่ี ผ2-51) 
 

2.9.4 พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืน 

กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 93.8 ไมเท่ียวกลางคืน โดยมีเพียงสวนนอย รอยละ 6.2            
ท่ีชอบเท่ียวกลางคืนโดยพบมากในกลุมนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา (รอยละ 30.9) ซ่ึงมีคาใชจายเฉล่ียตอเดือน
ประมาณ 997.24 บาท ท้ังนี้พบวาในกลุมผูชอบเท่ียวกลางคืน รอยละ 40.9 ยังคงเท่ียวกลางคืนอยูเปนปกติ 
และรอยละ 22.0 มีการเท่ียวกลางคืนเพ่ิมมากขึ้นโดยพบมากในกลุมลูกจาง/พนักงานธุรกิจภาคเอกชน            
(รอยละ 27.0) มีเพียงบางสวน รอยละ 37.0 ท่ีจะลดการเท่ียวกลางคืนลง โดยพบมากในกลุมพอบาน/แมบาน/
ผูเกษียณอายุ (รอยละ 100.0) เนื่องจากเปนกลุมท่ีมีอายุมากประกอบกับสุขภาพไมแข็งแรง (ตารางท่ี ผ2-52) 
 

2.9.5 พฤติกรรมการซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล/หวยใตดิน 

กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 52.5 ไมซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล/หวยใตดิน และพบวา
เกือบครึ่งหนึ่ง รอยละ 47.5 ท่ีชอบซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล/หวยใตดิน โดยพบมากในกลุมพอคา/แมคา/             
ผูประกอบอาชีพอิสระ (รอยละ 63.6) ซ่ึงมีคาใชจายเฉล่ียตอเดือนประมาณ 650.13 บาท ท้ังนี้พบวาในกลุม          
ผูชอบซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล/หวยใตดิน รอยละ 47.4 ยังคงซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล/หวยใตดินตามปกติ           
และรอยละ 25.6 มีการซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล/หวยใตดินเพ่ิมมากขึ้น โดยพบมากในกลุมลูกจาง/พนักงาน
ธุรกิจเอกชน (รอยละ 37.5) เนื่องจากตองการเส่ียงโชคท่ีไดเงินมาก ๆ  มีเพียงบางสวน รอยละ 27.0 ท่ีลด 
การซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล/หวยใตดินลง โดยพบมากในกลุมพอบาน/แมบาน/ผูเกษียณอายุ (รอยละ 100.0) 
เนื่องจากมีรายไดนอย (ตารางท่ี ผ2-53) 
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2.9.6 พฤติกรรมการซ้ือของฟุมเฟอย  

กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 69.6 ไมซ้ือของฟุมเฟอย โดยมีเพียง รอยละ 30.4 ท่ีชอบ
ซ้ือของฟุมเฟอย โดยพบมากในกลุมขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (รอยละ 41.7) ซ่ึงมีคาใชจายเฉล่ียตอ
เดือนประมาณ 1,252.57 บาท ท้ังนี้พบวาในกลุมผูชอบซ้ือของฟุมเฟอย รอยละ 39.2 ยังคงซ้ือของฟุมเฟอยอยู
เปนปกติ และรอยละ 19.0 มีการซ้ือของฟุมเฟอยเพ่ิมมากขึ้นโดยพบมากในกลุมนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา       
(รอยละ 32.9) มีเพียงบางสวน รอยละ 41.8 ท่ีลดการซ้ือของฟุมเฟอยลง โดยพบมากในกลุมพอบาน/แมบาน/
ผูเกษียณอาย ุเนื่องจากไมมีความจําเปน (รอยละ 48.8) (ตารางท่ี ผ2-54) 

 
2.9.7 สรุป 

ธุรกิจเงินดวนนอกระบบถือไดวาเปนภัยรายแรงตอระบบเศรษฐกิจและสังคม จากการ 
ใหกูไดงาย ไมมีกฎระเบียบ และไมคํานึงถึงคุณธรรม ทําใหกลุมเยาวชน บรรดานักเรียน/นิสิต/นักศึกษา นําเงิน
ท่ีไดไปใชในส่ิงท่ีไมกอใหเกิดประโยชนท้ัง ๆ ท่ีตนเองยังไมมีงานทําและยังไมมีรายไดเปนของตนเอง และ
เม่ือไมสามารถชําระหนี้ไดก็เกรงวาจะถูกทํารายรางกาย ก็หันไปทําส่ิงผิดกฎหมายตาง ๆ เชน ปลน จี้               
คายาเสพติด เปนตน เพ่ือหาเงินมาชําระหนี้นายทุนเงินดวนนอกระบบ ดังนั้นภาครัฐจําเปนตองเขามา
ควบคุมแกไขปญหานี้อยางจริงจัง มิฉะนั้นบรรดาเยาวชนตาง ๆ เหลานี้จะกอใหเกิดปญหาสังคมตามมาอีก
มากมายในอนาคต 
 
สวนที่ 3 การสัมภาษณเชิงลึกลูกหนี ้
 

จากการสัมภาษณเชิงลึกลูกหนีจ้ํานวน 33 คน สามารถสรุปผลในภาพรวมไดดังนี้  

3.1) อาชีพของลูกหนี ้
กลุมตัวอยางลูกหนี้ท่ีใหสัมภาษณเชิงลึกมีหลากหลายอาชีพ เชน รับจางท่ัวไป เกษตรกร 

พนักงานบริษัทเอกชน นักศึกษา ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูประกอบอาชีพอิสระ คาขาย เปนตน         
มีรายไดตอเดือนตั้งแต 4,500 -44,000 บาท ซ่ึงจะเห็นไดวา ลูกหนี้มีท้ังผูท่ีมีอาชีพการงานม่ันคง และผูท่ีมี
รายไดไมแนนอน รวมท้ังนักศึกษาท่ียังไมมีรายได 
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3.2) เหตุผล/วัตถุประสงคในการกูเงินดวน  
ลูกหนีส้วนใหญเปนหนี้เงินดวนนอกระบบ เนื่องจากกูงาย ไดเงินเร็ว ไมตองมีหลักทรัพยหรือ

คนค้ําประกัน บางรายไมสามารถกูเงินในระบบได เนื่องจากมีรายไดไมแนนอน หรือบางรายวงเงินกูใน
ระบบเต็มแลว  จึงเลือกกูเงินดวนนอกระบบ สวนวัตถุประสงคในการกูมีหลากหลาย เชน 

 เพ่ือซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรใหบุตร  
 เพ่ือจายคาเลาเรียนของบุตร 
 เพ่ือเลนการเมืองทองถ่ิน  
 เพ่ือลงทุนในการประกอบอาชีพ เชน เปดรานเสริมสวย เปนตน   
 เพ่ือเปนคารักษาพยาบาลคนในครอบครัว เชน บุตร ภรรยาท่ีปวยเปนโรคไต บางคนสามี

ปวยตองถายเลือดทุกสัปดาห เปนตน  
 เพ่ือสงคาผอนรถ ผอนบาน  
 เพ่ือเปนคาใชจายในชีวิตประจําวัน  
 เพ่ือชําระหนีก้ารพนัน หนี้เงินดวนนอกระบบ หนี้เงินดวนในระบบ และหนี้อ่ืนๆ  
 เพ่ือนําไปเท่ียวกลางคืนกับแฟน หรือกิ๊ก ทําใหใชเงินเกินกวารายไดในเดือนนั้นๆ  
 เพ่ือไปเท่ียวตางประเทศ หรือสมัครเปนสมาชิกศูนยออกกําลังกายช่ือดัง   
 

3.3) แหลงเงินกู/ส่ือที่ทําใหทราบแหลงเงินกู 
แหลงเงินกูนั้นมีท้ังเปนคนในพ้ืนท่ีและคนนอกพ้ืนท่ี ซ่ึงถาลูกหนี้เปนคนในพ้ืนท่ีเดียวกันกับ

เจาหนี้สวนใหญจะรูจักคุนเคยกัน เจาหนี้บางรายเปนเพ่ือนรวมงานในบริษัท แตในกรณีปลอยกูผาน
นายหนาซ่ึงเปนตัวกลางในการปลอยกู ลูกหนี้จะไมรูจักกับเจาหนี้ บางคนทราบเพียงแตวาแหลงเงินกูเปน
พอเล้ียง แมเล้ียง เปนผูมีอิทธิพล หรือขาราชการระดับสูง หรืออ่ืนๆ สําหรับส่ือท่ีทําใหทราบแหลงเงินกูมี
หลากหลาย เชน 

 การบอกตอของคนรูจัก โดยเจาหนี้และลูกหนี้รูจักกัน ซ่ึงเปนคนในพ้ืนท่ีหรือหมูบาน
เดียวกัน ลูกหนี้รูจักกับผูใหกูอยูแลว โดยลูกหนี้สวนใหญทราบแหลงกูเงินดวนจากการ
บอกตอของคนรูจัก เชน เพ่ือน ญาติ แฟน เพ่ือนรวมงาน เปนตน  

 นายหนาแนะนําแหลงเงินกูให นายหนาจะเปนคนแนะนําแหลงเงินกูและพาไปกู             
ซ่ึงลักษณะของนายหนามี 2 แบบคือ (1) รูจักคุนเคยกับลูกหนี้ ซ่ึงนายหนากลุมนี้เปนคน
ใกลตัว เชน เพ่ือนของแฟน เพ่ือนท่ีขับแท็กซ่ีในอูเดียวกนั เปนตน (2) นายหนาเปนคนอ่ืน
ท่ีไมรูจักกับลูกหนี้ ซ่ึงจะหาลูกคาในยานชุมชนตางๆ เชน รานขายอาหารตามส่ังท่ัวไป   
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รานกาแฟ รานโชวหวย เปนตน โดยนําเสนอ/เชิญชวนใหกูเงินดวยถอยคําและทาทีท่ีสุภาพ
เรียบรอย  

 ใบปลิว ลูกหนี้บางรายทราบแหลงเงินกูจากใบปลิว/สติกเกอร ท่ีติดตามตูโทรศัพท
สาธารณะ/เสาไฟฟา/ปายรถประจําทาง หรือใบปลิวท่ีไดรับแจก ซ่ึงจะมีเบอรโทรศัพทของ
แหลงเงินกู  

 นามบัตร มีคนมาแจกนามบัตร/วางนามบัตรไวตามรานคาท่ัวไป ยกตัวอยางขอความ 
ในนามบัตร “ทุนหมุนเวียน สําหรับทานท่ีมีกิจการรานคา แตขาดเงินทุนหมุนเวียนภายในราน 
สงหมดตอทุนใหมไดอีก”  หรือ “แหลงเงินทุนหมุนเวียนสําหรับทาน บริการเงินดวน 
ใหวงเงินสูงสุด ฯ”   

 ทราบขอมูลจากอินเตอรเน็ต ซ่ึงมีประกาศขอความไวมากมาย เชน เงินกูนอกระบบ ใหกู
เงินนอกระบบ ดอกเบ้ียคุยกันได ใหกูแบบไมตองมีค้ําประกัน เปนตน 

สําหรับเงินดวนในระบบลูกหนีท้ราบแหลงเงินกูจากแผนปายโฆษณา หรือสาขายอยตาม
สถานีรถไฟฟา นอกจากนี้บริษัทบัตรสินเช่ือสวนบุคคล สินเช่ือผอนชําระสินคาไดนําเสนอ/เชิญชวนใหทํา
บัตรถึงสถานท่ีทํางาน โดยขอความรวมมือกับบริษัทตางๆ ในการขอเขาไปเปดใหบริการสมัครทําบัตรกับ
พนักงานภายในบริษัทนั้นๆ  เปนการอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา สงผลใหลูกหนี้หลายรายตัดสินใจ
สมัครทําบัตรทันที และไดรับการอนุมัติเร็ว 

3.4) การกําหนดเงื่อนไขในการใหกู อัตราดอกเบี้ย และการชําระหนี้ 
 

3.4.1) การกําหนดเงื่อนไขในการใหกู 
 

เง่ือนไขในการใหกูท่ีสํารวจพบมีความหลากหลาย เชน 

 ไมมีหลักทรัพยค้ําประกันและไมมีสัญญาเงินกู ลูกหนี้บางคนกูเงินโดยไมตองทํา
สัญญาเงินกู และไมตองใชหลักทรัพยค้ําประกันใดๆ เชน ลูกหนี้รายหนึ่งมีอาชีพ 
เปนคนขับรถจักรยานยนตรับจาง กูเงินดวนผานนายหนาท่ีมาปลอยกู เพียงแคลงช่ือ
ท่ีจุดวินรถจักรยานยนตท่ีทํางานอยู พรอมระบุวงเงินกูก็สามารถนําเงินไปใชไดทันที 
ลูกหนี้อีกรายหนึ่งกูในวงเงิน 5,000 บาท ไมตองทําสัญญา ไมตองใชหลักประกัน          
ก็สามารถกูเงินไดทันที และเวลาชําระคืนมีคนมาเกบ็เงินถึงบาน เปนตน  
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 มีหลักทรัพยค้ําประกันและมีสัญญาเงินกู ลูกหนี้บางรายนําโฉนดท่ีดินไปใหเจาหนี้
ยึดไวเพ่ือเปนหลักค้ําประกัน เชน ลูกหนี้รายหนึ่งกูเงินมา 30,000 บาท มีการทํา
สัญญาเงินกู นําโฉนดท่ีดินมาเปนหลักค้ําประกัน และมีเง่ือนไขวา ลูกหนี้หามทํา
ประโยชนในท่ีนาผืนนั้นเปนระยะเวลา 1 ป ท้ังนี้ เจาหนีจ้ะทําประโยชนจากท่ีนาผืน
นั้นถือเปนดอกเบ้ียตอบแทน สวนลูกหนี้อีกรายหนึ่งเปนนักการเมืองทองถ่ินกูใน
วงเงิน 1,000,000 บาท มีการทําสัญญาเงินกู ใหเจาหนี้ยึดโฉนดท่ีดิน และมีผูค้ํา
ประกัน ลูกหนี้อีกรายหนึ่งไมไดทําหนังสือสัญญากูเงินเปนลายลักษณอักษร แตมี
การทําสัญญาโดยวิธีพูด/อานขอความในสัญญาแลวเจาหนีจ้ะบันทึกวีดีโอเก็บไวเปน
หลักฐาน 

 มีผูค้ําประกัน และมีสัญญาเงินกู ลูกหนีบ้างรายตองมีคนค้ําประกันจึงสามารถกูเงิน
ได ซ่ึงเปนเง่ือนไขตามท่ีเจาหนี้กําหนด โดยเจาหนี้บางรายกําหนดคุณสมบัติผูค้ํา
ประกันไว เชน ผูค้ําประกันตองเปนคนท่ีเจาหนี้รูจัก เปนตน หรือบางรายใหกูทันที
ถามีคนค้ําประกัน  

 การคิดคานายหนา ลูกหนีบ้างรายตองจายคานายหนาใหแกนายหนาท่ีพาไปยังแหลง
เงินกู หรือจายคาดําเนินการคาเอกสารตางๆ เชน ลูกหนีร้ายหนึ่งตองการนําบัตรผอน
สินคาไปรูด แตตองการเปนเงินสด จึงยอมจายเงินใหกับนายหนาท่ีพาไปยังรานท่ีรับ
รูดบัตรนั้น โดยจายคานายหนารอยละ 25 ของวงเงินกูท้ังหมด สวนอีกรายหนึ่ง
ตองการทําบัตรผอนสินคาท้ังๆ ท่ีตัวเองตกงาน เพียงเพ่ือตองการกูเงินจํานวนหนึ่ง 
โดยจายคาดําเนินการตางๆ จํานวน 5,000 บาท แถมยังถูกนายหนารายนี้หักเงินอีก
รอยละ 25 ของวงเงินกูท้ังหมดอีกดวย 

 หักดอกเบ้ียทันทีในวันท่ีกู ลูกหนี้หลายรายถูกหักดอกเบ้ียทันทีท่ีทําการกู ทําใหได
เงินไมเต็มจํานวนวงเงินกู เชน  ลูกหนี้รายหนึ่งกูเงิน 10,000 บาท ถูกหักดอกเบ้ีย      
รอยละ 10 ไดเงินเพียง 9,000 บาท อีกรายหนึ่งกูในวงเงิน 20,000 บาท ถูกหักดอกเบ้ีย
รอยละ 20 ไดรับเงินจริงเพียง 16,000 บาท เปนตน  

 ดอกลอยรายวัน เปนเง่ือนไขในการกู โดยมีการทําสัญญาเงินกูและตกลงกันจายคืน
ดอกเบ้ียรายวัน แตเงินตนไมลด จะส้ินสุดสัญญาเม่ือจายเงินตนเทานั้น โดยอัตรา
ดอกเบ้ียจะคิดเปนรายวัน เชน ลูกหนี้รายหนึ่งยืมเงิน 5,000 บาท อัตราดอกเบ้ีย         
รอยละ 2 ตอวัน ลูกหนี้รายนี้ตองจายดอกเบ้ียวันละ (5,000* 2%) = 100 บาท ดังนั้น    
ในแตละวันตองจายดอกลอยวันละ 100 บาท ในกรณีท่ีลูกหนี้ชําระเงินตนบางสวน 
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ดอกลอยท่ีจะสงจะลดลง เชน ยืมในวงเงิน 5,000 บาท สงเงินตนคืน 3,000 บาท 
หลังจากนั้นลูกหนี้ตองสงดอกลอยวันละ (2,000*2%) = 40 บาท ถาลูกหนี้ตองการ        
กูเพ่ิม เจาหนี้จะหักเงินตนของหนี้ครั้งกอน ดังนั้น ลูกหนี้จะไดเงินไมเต็มจํานวน   
วงเงินกู  เชน ยอดเงินตนเหลือ 2,000 บาท ลูกหนี้ตองการกูอีก 5,000 บาท ลูกหนี้จะได
เงินแค 3,000 บาท เพราะถูกหักหนี้คงคาง 2,000 บาท ครั้งท่ีแลว ซ่ึงลักษณะนี้ ลูกหนี้
มักเรียกวา “ลม” (คือ ลมหนี้เงินตนคงคางยกยอดไปเปนหนี้ปจจุบัน) 

 สัญญาเงินกูในรูปแบบผอนสินคา เจาหนีบ้างรายทําสัญญาเงินกูเปนการกูผอนชําระ
สินคา เชน ตองการกูเงิน 10,000 บาท การทําสัญญาจะเปนการผอนเครื่องใชไฟฟา 
เชน โทรทัศน เปนตน ซ่ึงเม่ือผิดเง่ือนไขในการชําระเจาหนี้สามารถยึดสินคา             
ชนิดนั้นๆ ได  

 
3.4.2) อัตราดอกเบี้ยเงินกู  

 
อัตราดอกเบ้ียมีหลากหลาย ตั้งแตรอยละ 5-20 ตอเดือน แลวแตตกลงกัน หรือบางราย

คิดอัตราดอกเบ้ียรายวัน  
 

3.4.3) การชําระหนี้  
 

ในการผอนชําระหนี้มีท้ังผอนชําระคืนเปนรายวัน รายเดือน หรือไมกําหนดระยะเวลา 
แตลูกหนีต้องจายดอกเบ้ียขั้นต่ําแตละงวดเม่ือครบกําหนดเวลาตามท่ีตกลงกันไวกับเจาหนี้ ซ่ึงเง่ือนไขใน
การชําระคืนขึ้นอยูกับการตกลงกันระหวางเจาหนีก้ับลูกหนีแ้ตละราย  

 
3.5)  ความสามารถในการผอนชําระหนี ้

  
ลูกหนี้สวนใหญสามารถชําระเงินคืนตามกําหนดเวลาได ซ่ึงเงินท่ีนํามาชําระหนี้มาจากรายได

จากการประกอบอาชีพ จากคาแรง แตมีบางคนไมสามารถชําระไดตามเง่ือนไข บางครั้งจําเปนตองยืม
ครอบครัว ญาติ หรือเพ่ือนมาผอนชําระหนี้ เปนการแกปญหาเฉพาะหนา ยังมีลูกหนี้บางคนไปกูเงินจาก
แหลงกูแหงใหม เพ่ือชําระเงินคืนเจาหนี้รายเกา  ลูกหนี้บางรายกูเงินดวนในระบบมาชําระหนี้เงินดวน 
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นอกระบบ และเม่ือเงินดวนในระบบครบกําหนดสงก็กูเงินดวนนอกระบบไปชําระหนี้ในระบบ โดยลูกหนี้
พยายามหมุนเงินใหทันในงวดการชําระหนี้  

สําหรับในกรณีท่ีลูกหนี้ชําระหนี้ลาชา เจาหนีส้วนใหญมีการยืดหยุนใหในเบ้ืองตน สามารถนํา
เงินมาชําระคืนในวันถัดไปได หรือมีการเจรจาตอรองกัน ในกรณีท่ีชําระหนี้ลาชาลูกหนี้จะถูกตามทวงหนี้
ดวยวิธีการตางๆ เชน  

 
 ถูกทวงถามตามปกต ิไมมีการขมขูใดๆ แตลูกหนีบ้างรายถูกทวงถาม 3-4 ครั้งตอวัน 

 ถูกปรับในการชําระหนี้ลาชา เชน ลูกหนีบ้างรายถูกปรับวันละ 500 บาท แตไมเกิน 15 วัน
ตองนําเงินตนมาชําระคืน ซ่ึงตองสงคาปรับรายวัน บางรายถูกปรับวันละ 50 บาท               
บางรายนําดอกเบ้ียมาทบตน บางรายถูกปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียจากรอยละ 20 ตอเดือน 
เปนรอยละ 30 ตอเดือน สวนในกรณีดอกลอยนั้นมีการปรับเชนกันในวันท่ีไมจาย 
เชน ในกรณีตองสงดอกเบ้ียวันละ 100 บาท ถาไมจายจะตองเสียคาปรับ 50 บาท ดังนั้น 
วันถัดไปตองจายดอกลอยบวกคาปรับเปนรวมเงิน 250 บาท เปนตน  

 ถูกยึดทรัพยภายในท่ีพัก/บาน เชน พัดลม โทรทัศน เครื่องเลนดีวีดี เปนตน ในกรณีท่ีคาง
ชําระหลายๆ วัน 

 ถูกขมขู หรือทํารายรางกาย ทําลายทรัพยสิน ลูกหนีบ้างรายเม่ือชําระลาชามากจะถูกขมขู
ใหเอาเงินมาชําระในเวลาท่ีกําหนด(ระยะเวลาท่ีผอนผันให) มิฉะนั้นจะถูกทํารายรางกาย 
ซ่ึงในการสํารวจครั้งนี้ มีลูกหนี้ท่ีเปนนักศึกษารายหนึ่งถูกทํารายรางกายเนื่องจาก         
ไมมีเงินมาชําระหนี้ทันตามกําหนด 

   
  3.6)  ผลกระทบที่ไดรับจากการกูเงินดวน 

 
ถึงแมวาการกูเงินดวนทําใหลูกหนีส้ามารถแกปญหาเฉพาะหนาได เชน แกไขปญหาการถูก

ยึดรถยนต มีเงินจายคางวดรถยนต/รถจักรยานยนต มีเงินผอนบาน มีเงินจายคารักษาพยาบาลของคนใน
ครอบครัว และลูกหนี้รายหนึ่งนําเงินท่ีกูมาไปใชในการสมัครเลือกตั้งการเมืองระดับทองถ่ิน เปนตน 
อยางไรก็ตามการกูเงินดวนสงผลกระทบท้ังตัวลูกหนีเ้องและครอบครัว เชน 

 การคิดฆาตัวตาย มีลูกหนี้รายหนึ่งเปนเพศหญิง มีอาชีพคาขาย มีรายไดแตละเดือนไม
แนนอน กูเงินจํานวน 5,000 บาท เพ่ือมาลงทุนและใชจายในบาน ชําระคืนรายวัน วันละ 
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220 บาท (เงินตน 200 บาท และดอกเบ้ีย 20 บาทตอวัน) บางวันไมสามารถชําระหนี้ได
ตามเง่ือนไข ขายของไมได/ขายไดนอย จึงมีเงินไมพอจาย เจาหนี้ไดสงคนมาทวงหนี้วันละ
หลายๆ รอบ ทวงเชา กลางวัน เย็น ครั้นไมสามารถชําระคืนไดหลายวันติดกัน ทําใหเธอ
เครียดมากจากการถูกขมขูและกลัวถูกทําราย จึงหาแหลงเงินกูใหม เพ่ือนําเงินมาชําระคืน 
ทําใหหนี้พอกพูน มีครั้งหนึ่งเธอตัดสินใจกินน้ํายาลางหองน้ํา แตโชคดีท่ีสามีนําสง
โรงพยาบาลทันเวลา  

 เกิดความหวาดระแวงในการดํารงชีวิตในแตละวัน ลูกหนี้หลายรายถูกตามทวงหนี้วันละ
หลายรอบ บางรายถูกขมขูวาจะยึดรถยนต บางรายถูกขมขูทํารายรางกายจากผูทวงหนี้ 
ลูกหนีบ้างรายถูกทํารายรางกาย และถูกนําไปท้ิงในท่ีเปล่ียว สงผลใหลูกหนีเ้หลานี้ตองอยู
อยางหลบๆ ซอนๆ  

 ฐานะทางการเงินของครอบครัวแยลง เนื่องจากนําเงินบางสวนมาชําระหนี้ สงผลให
ครอบครัวมีเงินใชจายไมเพียงพอ  

 ครอบครัวแตกแยก เชน มีลูกหนี้รายหนึ่งจําเปนตองพาลูกสาวไปฝากไวกับสถาน
สงเคราะหในชวงท่ีตัวเองตองหาเงินมาชําระหนี้ เปนตน 

  
สวนที่ 4 การสัมภาษณเชิงลึกเจาหนี ้

 ตัวอยางเจาหนีท่ี้สํารวจไดมีจํานวน 20 ราย โดยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 4 ราย 
และอยูในสวนภูมิภาค จํานวน 16 ราย ผลการสํารวจเปนดังนี ้

4.1) ลักษณะของเจาหนี ้
 

เจาหนีท่ี้สํารวจพบมี 2 ลักษณะ คือ  

(1) เจาหนีท่ี้ปลอยกูใหกับลูกหนีโ้ดยตรง ซ่ึงสวนใหญจะใหกูกับผูท่ีพักอาศัยในยานเดียวกับท่ี
ตนพักอาศัย เชน คนในหมูบานเดียวกัน อําเภอ/เขตเดียวกัน บริเวณตลาดสด บริเวณชุมชน เปนตน หรือใหกู
กับคนท่ีรูจักแนะนํามา/คนค้ําประกันตองเปนคนท่ีเจาหนี้รูจัก 

(2) เจาหนี้ท่ีใหกูผานนายหนา ซ่ึงนายหนาจะทําหนาท่ีหาคนมากูและนําเงินไปใหกู ในบาง
พ้ืนท่ีนายหนาอาจเปนคนในพ้ืนท่ีหรือเปนคนมาจากตางถ่ินหรือพ้ืนท่ีอ่ืน ซ่ึงบางพ้ืนท่ีชาวบานเรยีกนายหนา
ท่ีมาจากพ้ืนท่ีอ่ืนวา ไอโมงหรือชายชุดดํา ท่ีชาวบานตั้งฉายาดังกลาว เพราะไมทราบช่ือของชายลึกลับ      
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แตเรียกตามลักษณะการแตงกาย ลักษณะของไอโมงจะเปนชายชุดดํา 2 คน ขับขี่รถจักรยานยนตโดยมีอีก  
คนหนึ่งซอนทาย ขับไปจอดแวะยานชุมชน/รานคา รานกาแฟ แลวสอบถามพูดคุยกับคนในพ้ืนท่ีวามีใคร
สนใจกูเงินหรือไม เม่ือคนในชุมชนทราบก็มีการบอกตอ ทําใหรูกันในวงกวางมากขึ้น สวนนายหนาท่ีอยูใน
พ้ืนท่ีก็หาลูกคาดวยการพูดคุยแนะนํากับคนใกลตัวกอน ทําใหขาวการใหกูยืมเงินแพรกระจายไปท่ัวชุมชน
นั้นๆ อยางรวดเรว็ 

4.2) อาชีพของผูใหกู 
 

เจาหนี้มาจากหลากหลายอาชีพ ไดแก ขาราชการ ขาราชการบํานาญ พนักงานบริษัทเอกชน 
เกษตรกร ประกอบธุรกิจสวนตัว ซ่ึงในสวนของผูประกอบธุรกิจสวนตัวนั้นมีบางรายทําธุรกิจหลายๆ          
อยางไปพรอมกัน เชน ธุรกิจหองเชา/เกสเฮาส/หอพักนักศึกษา ทํารีสอรท บานจัดสรร นายหนาคาท่ีดิน 
เจาของตลาด เปนตน บางรายเปนเจามือหวยเถ่ือน เปดโตะรับพนันบอล เปดธุรกิจสนุกเกอร SLOT และส่ิง
ผิดกฎหมายอ่ืนๆ เจาหนีท่ี้สํารวจพบมีอายุตั้งแต 29 – 65 ป โดยเจาหนี้อายุนอยท่ีสุด เปนชาย ทําหนาท่ีเปน
นายหนาในการปลอยกูและทําสัญญาเงินกูแทนนายทุน สวนเจาหนี้ท่ีมีอายุมากท่ีสุดคืออายุ 65 ป มี 2 ราย 
เปนหญิงท้ังคู รายแรกนอกจากปลอยกูแลวยังมีธุรกิจหองเชา อูรถแท็กซ่ี และเปนนายหนาคาท่ีดิน สวนอีก
รายหนึ่งเปนขาราชการบํานาญ เริ่มตนรวมหุนกับเพ่ือนในการปลอยกู จนกระท่ังปจจุบันปลอยกูเอง               
ซ่ึงประกอบอาชีพปลอยกูมานานกวา 20 ปแลว  

4.3) สาเหตุที่เปนผูใหกูเงินดวน 
 

1) เจาหนี้หลายรายเริ่มประกอบอาชีพการปลอยกู โดยมีคนมาขอกูพรอมเสนอดอกเบ้ียให             
ซ่ึงอัตราดอกเบ้ียท่ีเสนอนั้นมีความแตกตางกันไป เชน ใหอัตราดอกเบ้ียรอยละ 5 รอยละ 10 หรือรอยละ 20 
ตอเดือน เปนตน เม่ือใหกูคนหนึ่งก็มีการบอกตอๆ กันไป ทําใหคนท่ีทราบขาวมาขอกูมีจํานวนมากขึ้น              
ซ่ึงดอกเบ้ียจากการปลอยกูสรางผลกําไรดี หลังจากนั้นจึงใหกูมาจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ยังมีเจาหนี้ 
รายหนึ่งเปนหญิง เริ่มจากคนท่ีรูจักกันมีความตองการซ้ือสรอยคอทองคําแตไมมีเงินพอ จึงมาติดตอใหเธอ
ไปซ้ือสรอยคอทองคําให โดยขอผอนชําระคืนพรอมดอกเบ้ีย หลังจากนั้นมีการบอกตอ/แนะนํา ทําใหคน
อ่ืนๆ ท่ีตองการเครื่องใชไฟฟา รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคตางๆ ทยอยมาหาเธอและใหไปซ้ือให โดยจะ
ชําระคืนใหพรอมดอกเบ้ียเชนกัน เธอจึงใหกูในลักษณะดังกลาวตั้งแตนั้นเปนตนมา 

2) เจาหนี้บางรายเริ่มประกอบอาชีพการปลอยกู จากการท่ีตนเองมีเงินออมมากพอสมควร        
จึงนําเงินมาปลอยกู เพ่ือชวยเหลือคนท่ีเดือดรอนและตองการเงินดวน และยังไดรับผลตอบแทนเปนดอกเบ้ีย  
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3) เจาหนี้บางรายเริ่มประกอบอาชีพปลอยกูจากการชักชวนของเพ่ือนท่ีประกอบอาชีพใหกูอยู
กอนแลวใหเขารวมหุน และเริ่มตนปลอยกูใหกับเพ่ือนรวมงาน และขยายวงกวางมากขึ้นเรื่อยๆ  

4) เจาหนี้บางรายเปนนายทุนท่ีปลอยกู โดยใหกูผานนายหนา ซ่ึงลูกหนี้ไมทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับเจาหนี้มากนัก ในการทําสัญญาหรือธุรกรรมใดๆ นายหนาท่ีรับจางปลอยกูเปนผูดําเนินการทุกอยาง 
โดยนายหนาจะปลอยกูในพ้ืนท่ีอําเภอตางๆ และในหลายจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน ซ่ึงบางพ้ืนท่ีเรียก
นายหนากลุมนี้วา ไอโมง  

4.4) สถานที่ / ยานที่ปลอยกู 
 

แหลงท่ีเจาหนี้ปลอยกูสวนใหญเปนยานชุมชน เชน บริเวณตลาดสด แผงลอย มหาวิทยาลัย
ตางๆ จุดท่ีมีวินมอเตอรไซด/รถจักรยานยนตรับจาง เปนตน โดยเจาหนีส้วนใหญปลอยกูในยานท่ีพักอาศัย/
ท่ีทํางานของตนเอง ปลอยกูในเขต/หมูบานเดียวกัน และบางรายใหกูตางหมูบาน หรือนอกเขต หรือ               
ขามจังหวัด สวนสถานท่ีใหกูนั้น มีท้ังท่ีบานของเจาหนี้ หรือใหกูนอกสถานท่ีแลวแตตกลงกัน ซ่ึงลูกหนี้
สามารถนัดหมายนอกสถานท่ีได  

4.5) วิธีการหาลกูคา 
 

1) การบอกตอของลูกคาเดิม ผูกูรายใหมสวนใหญทราบแหลงเงินกูจากการแนะนํา/บอกตอของ
ลูกคารายหนึ่งไปยังลูกคาอีกรายหนึ่ง มีการบอกตอปากตอปากจนขยายวงกวางมากขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงวิธีนี้จะทํา
ใหผูคนในชุมชนนั้นๆ รับทราบขอมูลไดรวดเร็วกวาวิธีอ่ืนๆ  

2) นายหนาแนะนํา การหาลูกคาในเชิงรุกคือ การหานายหนาและใหนายหนาไปหาลูกคาราย
ใหม โดยนายหนาจะไดรับคาตอบแทนในอัตราท่ีตกลงกัน เชน รอยละ 2 ของวงเงินกูของลูกคาท่ีแนะนํามา 
บางรายใหคาแนะนําแกนายหนาท่ีหาลูกคารายใหมมาให 2,000 บาทตอคน โดยไมคํานึงถึงวา รายใหมท่ีมากู
จะกูในวงเงินต่ํากวาคาแนะนํา เพราะคิดวา คนท่ีมากูคงไมไดมากูเพียงครั้งเดียว เปนตน 

3) โฆษณาผานอินเตอรเน็ต โดยการประกาศขอความหาลูกคาผานทางอินเตอรเน็ต เชน               
“รอนเงินไมตองค้ํากูเงินดวนไดสูงสุดสองแสนบาท” หรือ “เงินกูนอกระบบ  เงินดวนนอกระบบ สินเช่ือ
นอกระบบ กูเงินนอกระบบ ติดแบล็กลิสก็กูได  ไมตรวจสอบเครดิตบูโรหรือตรวจสอบใดๆ ท้ังส้ิน 
เดือดรอนอยากกูเงินนอกระบบ  ดอกเบ้ีย 1.5  - 10  % ตอเดือนปรึกษาได หมดปญหาการเงินหากทานติดตอเรา” 
เปนตน 

4) จัดทําใบปลิว ติดตามตูโทรศัพทสาธารณะ เสาไฟฟา ในรถสองแถว เปนตน  
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4.6) กลุมลูกคาเปาหมาย 
  

ลูกคามาจากหลายกลุมอาชีพ เจาหนี้บางรายปลอยกูเฉพาะกลุมอาชีพ เชน ใหกูเฉพาะกลุมอาชีพ
ขาราชการ และลูกจางขาราชการ เปนกลุมท่ีรูจักกันดีกับเจาหนี ้เนื่องจากเคยทํางานในสถานท่ีเดียวกันมากอน     
บางรายใหกูเฉพาะกลุมเกษตรกร หรือเฉพาะกลุมนักศึกษาท่ีกูเงิน กยศ. เปนตน นอกจากนี้ยังมีเจาหนี้บางสวน
ปลอยกูทุกกลุมอาชีพ ซ่ึงมีลูกหนีใ้นแตละกลุมอาชีพแตกตางกันไป ยกตัวอยาง เชน  

 เจาหนีร้ายหนึ่งมีลูกหนีป้ระมาณ 90 ราย ประกอบดวย กลุมอาชีพคาขาย รอยละ 50 เหตุผล
ท่ีกูสวนใหญหมุนเงินไมทัน ตองนําเงินไปลงทุน กลุมอาชีพอิสระอ่ืนๆ รอยละ 20 และ
กลุมอาชีพอ่ืนๆ อีกรอยละ 30  

 เจาหนีร้ายหนึ่ง เปนพนักงานบริษัทเอกชน มีลูกหนี้จํานวนครึ่งหนึ่งเปนพนักงานในบริษัท
เดียวกัน นอกนั้นเปนนักศึกษา รอยละ 20 ขาราชการ พอคา แมคา และเกษตรกรมีสัดสวน
เทากันคือ รอยละ 10  

 เจาหนีบ้างรายมีลูกหนีม้าจากกลุมอาชีพแมบานรอยละ 30 สวนใหญกูเพ่ือเปนคาเลาเรียน
บุตร กลุมขาราชการ รอยละ 30 ซ่ึงสวนใหญนําเงินไปชําระหนี้รถยนตหรือรถจักรยานยนต   
ท่ีเชาซ้ือมา กลุมเกษตรกร รอยละ 20 กลุมอาชีพรับจางท่ัวไป รอยละ 15 กลุมแมคา/พอคา 
รอยละ 10 และกลุมพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 5 เปนตน  

 เจาหนีบ้างรายมีลูกหนีส้วนใหญเปนกลุมท่ีติดพนันบอล โดยเฉพาะชวงเปดฤดูกาลแขงขัน
ฟุตบอลตางประเทศจํานวนลูกหนีจ้ะสูงขึ้นเปนทวีคูณ 

จะเห็นไดวา ในการปลอยกูเจาหนีส้วนใหญจะมีการพิจารณาอยางระมัดระวัง เพ่ือลดความเส่ียง
ในการปลอยกูแตละครั้ง โดยเจาหนี้บางรายปลอยกูเฉพาะกลุมอาชีพ บางรายแมจะปลอยกูทุกกลุมอาชีพ         
แตสวนใหญจะปลอยกูในยานท่ีตนเองพักอาศัย/ทํางานอยู ซ่ึงลูกหนี้เปนผูท่ีเจาหนี้รูจัก ทราบประวัติและ  
เช่ือวาจะชําระหนี้คืนได 

4.7) ลักษณะการใหกู 

เจาหนี้สวนใหญจะปลอยกูเปนเงินสด มีนอยรายท่ีปลอยกูเปนส่ิงของ เชน สรอยคอทองคํา 
เครื่องใชไฟฟา เครื่องอุปโภคบริโภค เปนตน ลักษณะการใหกูมีหลากหลายวิธี เชน  



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บสิเนส แมเนจเมนท จํากัด  

3-27 

 กูโดยไมใชหลักประกัน สวนใหญเจาหนีจ้ะปลอยเงินกูใหกับผูท่ีรูจักกันเปนอยางดี จึงไม
ตองใชหลักประกัน หรือในกรณีท่ีวงเงินกูไมสูงมากนัก 

 กูโดยใชหลักทรัพยค้ําประกัน ซ่ึงถามีหลักทรัพยค้ําประกันเจาหนีจ้ะปลอยกูงายขึ้น ซ่ึงการใช
หลักประกันประกอบการกูสวนใหญจะกูในวงเงินท่ีสูง และหลักประกันสวนใหญเปนโฉนด
ท่ีดิน รถยนต รถจักรยานยนต ทองรูปพรรณ บางรายเอาแผงขายสินคามาค้ําประกัน เปนตน 
ยกตัวอยาง เจาหนีร้ายหนึ่งจะปลอยกูในวงเงินท่ีเกิน 50,000 บาท ก็ตอเม่ือลูกหนีต้องนําโฉนด
ท่ีดินมาค้ําประกัน โดยคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 25 ตอป ใหผอนจายรายป ไมกําหนดระยะเวลา
ในการสงเงินตน แตทุกปตองจายดอกเบ้ียเปนอยางนอย ถาไมมาจายดอกเบ้ียตอเนื่องกัน
ภายใน 2 ปจะถูกยึดหลักทรัพยท่ีนํามาค้ําประกัน  

 ใชคนค้ําประกัน ซ่ึงคนค้ําประกันตองเปนผูท่ีเจาหนี้รูจักคุนเคยเปนอยางดี หรือเปนผูท่ีมี
ความม่ันคงของรายไดคือมีเงินเดือนประจํา  

 กูเปนส่ิงของ เชน สรอยคอทองคํา เครื่องประดับ เครื่องใชไฟฟา เปนตน โดยลูกหนี้จะส่ังสินคา        
ท่ีตองการกับเจาหนี้แลวเจาหนี้จะไปซ้ือสินคานั้นๆ ให เชน เครื่องซักผา เจาหนี้ซ้ือมาในราคา 
12,000 บาท เจาหนี้ขายใหลูกหนี้ในราคา 15,000 บาท โดยแบงชําระเปนรายวันๆ ละ 100 บาท 
เปนตน หรือแมกระท่ังสินคาท่ีมีมูลคาไมสูงนัก เชน สบู น้ําปลา ยาสีฟน เจาหนี้สามารถหา
มูลคาเพ่ิมได   เชน น้ําปลาขวดละ 18 บาท ใหแบงชําระวันละ 5 บาท 5 วัน รวมเปนเงิน 25 บาท 

 กูผานการรูดบัตรตางๆ  ลูกหนี้บางรายกูเงินผานการรูดบัตรเพ่ือซ้ือ/ผอนสินคา  โดยไดเงินสด
กลับบานทันที  เชน มีรานคาขายเครื่องใชไฟฟาอยูในหางสรรพสินคาแหงหนึ่ง รับรูดบัตรผอน
สินคา/บัตรเครดิตตาง  ๆ ซ่ึงทางรานสามารถตรวจสอบสถานภาพทางการเงิน/ประวัติการใชบัตร
ท่ีนํามารูดของลูกคาไดทันที ท้ังนี้ ทางรานจะคิดดอกเบ้ีย รอยละ 3  ตอเดือน และหักทันทีจาก
วงเงินท่ีลูกคารูด  สวนลูกคาก็ไดเงินสดท่ีเหลือกลับไปใชทันทีเชนกัน  แลวลูกหนี้ผอนชําระ
หนี้กับบริษัทบัตรท่ีนํามารูดนั้นๆ ซ่ึงในกรณีวงเงินเต็ม รานคาเหลานี้สามารถทําใหลูกคา        
รูดบัตรเกินวงเงินได 

4.8) วิธีพิจารณาการใหกู 

การพิจารณาใหเงินกูของเจาหนี้ มีความหลากหลายแตกตางกัน โดยจะพิจารณาปลอยกู                 
เปนรายๆ ไปดังนี้  
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 ปลอยกูในกลุมคนท่ีรูจัก เจาหนีส้วนใหญปลอยกูใหกับผูท่ีรูจัก หรือเฉพาะรายท่ีมีคนรูจัก
แนะนํามา หรือมีคนรูจักค้ําประกันเทานั้น ซ่ึงสวนใหญจะเปนคนในพ้ืนท่ี/ยานท่ีพักอาศัย/    
ท่ีทํางานของเจาหนี้  ซ่ึงรูจักกันเปนอยางดี บางรายจะปลอยกูกับคนท่ีรูจักกันในอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีถูกกวาคนไมรูจกั และคนท่ีไมรูจักปลอยใหกูในวงเงินจํากัด เชน ไมเกิน 50,000 บาท 
เปนตน บางรายแมเปนคนรูจักกันแตถากูในวงเงินสูงจะพิจารณารายได และอาชีพของ
ลูกหนีป้ระกอบการพิจารณาปลอยกู 

 ปลอยกูโดยพิจารณาความม่ันคงของรายได และความม่ันคงในอาชีพของลูกหนี้ กรณีท่ีมี
รายไดแนนอน วงเงินกูจะพิจารณาจากฐานเงินเดือนเปนสําคัญ อยางไรก็ตามเจาหนี้บางราย
แบงกลุมลูกหนี ้เปนดังนี้ กลุมนักศึกษา กลุมพนักงานบริษัทท่ัวไป วงเงินกูไมเกิน 100,000 บาท 
กลุมพอคาแมคา กลุมผูประกอบอาชีพอิสระ วงเงินไมเกิน 50,000 บาท เนื่องจากเห็นวารายได
ไมแนนอนเหมือนกลุมแรก เจาหนีบ้างรายปลอยกูเฉพาะนักศึกษาท่ีกู กยศ. เทานั้น เนื่องจาก
กลุมนี้มีรายไดแตละเดือนแนนอน  

 ปลอยกูโดยพิจารณาจากหลักทรัพยค้ําประกัน โดยการพิจารณาจากมูลคาหลักทรัพย                 
ค้ําประกันเทียบกับวงเงินท่ีตองการกู  

 กรณีเปนลูกคาเดิม เจาหนี้จะพิจารณาจากประวัติการกูของลูกคา โดยลูกคาท่ีดีจะไดรับ
ความไวใจในการใหกู สามารถกูในวงเงินท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 

 ปลอยกูโดยมีคนค้ําประกัน โดยเจาหนี้และลูกหนี้ไมจําเปนตองรูจักกัน พบในกรณีปลอยกู
โดยผานนายหนาท่ีเปนคนกลาง ท้ังนี้ ลูกหนี้ทุกรายตองมีคนค้ําประกัน โดยใหกูในวงเงิน           
ไมเกิน 10,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการปลอยกู ดวยการค้ําประกันซ่ึงกันและกันโดยลูกหนี้         
ไมจําเปนตองรูจักกันมากอน โดยมีนายหนาซ่ึงเปนตัวกลางในการดําเนินการใหกู/ทําสัญญา    
เงินกู ลูกหนี้ตองเปนบุคคลท่ีมีรายไดแนนอน คือ มีเงินเดือนประจํา และจะปลอยกูในกลุม
เล็กๆ กลุมหนึ่งประมาณ 2-3 คน โดยลูกหนีต้องมีฐานเงินเดือนใกลเคียงกัน ใหวงเงินกูไมเกิน 
2 เทาของเงินเดือนประจํา กําหนดระยะเวลาผอนชําระ 8 เดือน ท้ังนี้ ลูกหนีต้องยอมรับเง่ือนไข
ในการกู เม่ือนายหนาสามารถหาคนกูในกลุมครบแลว จะนัดพบพรอมกันเพ่ือดําเนินการ
เกี่ยวกับเอกสารตางๆ ในการใหกู แลวลูกหนีใ้นกลุมจะเปนผูค้ําประกันใหกัน สําหรับเอกสาร
ในการปลอยกูของเจาหนี้รายนี้ ประกอบดวย สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน           
สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน สําเนาบัญชีธนาคารยอนหลัง 3 เดือน สําเนาบัตร
ประกันสังคม และสําเนาบัตรพนักงาน 
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จะเห็นไดวา เจาหนี้โดยสวนใหญจะปลอยกูในกลุมคนท่ีรูจัก หรือตองเปนคนรูจักแนะนํามา   
หรือมีคนค้ําประกัน และดูประวัติการกูยืมประกอบการพิจารณาใหกูดวย เพ่ือปองกันการหนีหนี้ และถาตอง
ปลอยกูในวงเงินสูง ลูกหนี้ตองมีหลักทรัพย/เอกสารสิทธ์ิค้ําประกัน เชน รถยนต/รถจักรยานยนต หรือสมุด         
จดทะเบียนรถ โฉนดท่ีดิน เปนตน 

 
4.9) เอกสารที่ใชประกอบการพิจารณาการปลอยกู 

 
เจาหนีบ้างรายไมตองการเอกสารประกอบการกู เนื่องจากใชคนค้ําประกัน จึงทําเพียงสัญญา

เงินกูเทานั้น แตบางรายใหกูโดยไมตองใชเอกสารประกอบและไมตองทําสัญญาเงินกู แตเจาหนี้มีสมุดบัญชี
รายช่ือลูกหนี้ไวเปนหลักฐานเทานั้น อยางไรก็ตามเจาหนี้สวนใหญจะใชสําเนาบัตรประชาชน สําเนา
ทะเบียนบานของลูกหนี ้เปนเอกสารประกอบการกู นอกจากนี้ยังมีเอกสารอ่ืนๆ อีก เชน  

 กรณีกูในวงเงินสูง เชน กูในวงเงิน 50,000 บาทขึ้นไป จะใชหลักทรัพยค้ําประกันในการทํา
สัญญาเงินกู เชน โฉนดท่ีดิน สมุดจดทะเบียนรถยนต /รถจักรยานยนต แผงขายของ เปนตน  

 กรณีท่ีลูกหนี้มีรายไดประจํา เจาหนี้บางรายตองการสลิปเงินเดือน สําเนาบัตรประชาชน 
สําเนาบัตรประกันสังคม เปนเอกสารประกอบการกู 

 กรณีวงเงินไมสูงมากนัก และมีรายไดประจํา เจาหนี้จะยึดบัตรเอทีเอ็มและสมุดบัญชีเงินเดือนไว  
 เจาหนีบ้างรายตองการภาพถายของลูกหนี ้แผนท่ีเสนทางไปท่ีทํางาน แผนท่ีเสนทางไปบาน 

รูปถายบานของลูกหนี ้เปนเอกสารประกอบการกูดวย  

4.10) การกําหนดเงื่อนไขในการปลอยกู อัตราดอกเบี้ยและการชําระหนี้ 

4.10.1) การกําหนดเงื่อนไขในการปลอยกู 
  

เง่ือนไขในการปลอยกูขึ้นอยูกับเจาหนีแ้ตละรายวา จะกําหนดเง่ือนไขอยางไร เชน 

 กําหนดเง่ือนไขในการปลอยกูแกลูกหนีแ้ตกตางกัน กลาวคือ เจาหนี้บางรายกําหนด
เง่ือนไขในการปลอยกูกับลูกหนี้แตละรายไมเหมือนกัน เชน เจาหนี้บางรายพิจารณา
จากวงเงินปลอยกู ถากูในวงเงินนอย และมีหลักประกัน คิดอัตราดอกเบ้ีย รอยละ 10 
ตอเดือน ขณะเดียวกันถาไมมีหลักค้ําประกันในวงเงินกูเทากัน คิดอัตราดอกเบ้ีย  
รอยละ 20 ตอเดือน นอกจากนี้ยังพบวา วงเงินกูขึ้นอยูกับอาชีพของลูกหนี้ดวย โดย
เจาหนีบ้างรายใหวงเงินกูแกลูกหนีท่ี้มีรายไดแนนอนสูงกวาผูท่ีมีรายไดไมแนนอน 
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เชน ลูกหนี้ในกลุมพนักงานบริษัทเอกชน กลุมขาราชการ ใหวงเงินกูไมเกิน  
100,000 บาท แตใหกลุมพอคาแมคาในวงเงินกูไมเกิน 50,000 บาท เปนตน  

 กําหนดเง่ือนไขในการปลอยกูเหมือนกันทุกราย เจาหนีบ้างรายกําหนดเง่ือนไขใน
การใหกูทุกรายเหมือนกัน เชน กําหนดอัตราดอกเบ้ีย รอยละ 10 ตอเดอืนทุกราย  

 เจาหนี้บางรายปลอยกูเฉพาะผูท่ีมีโฉนดท่ีดินมาค้ําประกันเทานั้น โดยคิดไรละ 
10,000 บาท หรือแลวแตวงเงินท่ีลูกหนี้ตองการ โดยไมคิดดอกเบ้ียจากเงินตน          
แตมีเง่ือนไขวา ลูกหนีไ้มมีสิทธ์ิหารายได/หาประโยชนบนท่ีดินผืนนั้นอยางนอย
เปนระยะเวลา 1 ป หรือในชวงเวลาท่ียังไมไดคืนเงินตนท้ังหมด ท้ังนี้ เจาหนี้จะทํา
ประโยชนดวยการจางผูอ่ืนไปทํานาบนท่ีดินผืนนั้น แลวขายขาวซ่ึงถือเปนดอกเบ้ีย
พึงได เจาหนี้ไมไดกําหนดระยะไถถอน เม่ือนําเงินตนมาคืนท้ังหมดเปนการ
ส้ินสุดสัญญา  

4.10.2) อัตราดอกเบีย้เงินกู 
 

อัตราดอกเบ้ียในการปลอยกูมีหลากหลาย ตั้งแตรอยละ 3- 20 ตอเดือน และยังมีเจาหนี้
บางรายคิดดอกเบ้ียเปนรายวัน ตั้งแตรอยละ 10- 20 ตอวัน การพิจารณาดอกเบ้ียในการปลอยกูนั้น เจาหนี้ 
บางรายคิดดอกเบ้ียกับลูกหนีทุ้กรายในอัตราเดียวกัน แตเจาหนี้สวนใหญคิดอัตราดอกเบ้ียกับลูกหนีแ้ตกตางกัน 
ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน  

 กูโดยมีหลักทรัพยค้ําประกัน จะคิดอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ํากวากลุมท่ีไมใชหลักทรัพย          
ค้ําประกัน ยกตัวอยางเชน กูในวงเงินท่ีเทากัน ถาลูกหนีมี้หลักทรัพยค้ําประกันอาจจะ
เปนรถจักรยานยนต โฉนดท่ีดิน หรืออ่ืนๆ เจาหนี้คิดดอกเบ้ียรอยละ 10 ตอเดือน           
แตถาไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน คิดดอกเบ้ียรอยละ 20 ตอเดือน เปนตน 

 อาชีพ/ความม่ันคงของรายไดของลูกหนี้ หากลูกหนี้มีรายไดแนนอน กลาวคือ              
มีเงินเดือนประจํา เจาหนี้บางรายคิดอัตราดอกเบ้ียต่ํากวากลุมท่ีมีรายไดไมแนนอน 
เชน เจาหนีบ้างรายปลอยกูกับผูมีเงินเดือนประจําในอัตราดอกเบ้ียรอยละ 20 ตอเดือน 
แตกลุมผูมีรายไดไมแนนอน เชน พอคา แมคา จะใหกูรายวัน อัตราดอกเบ้ียรอยละ 20 
ตอวัน เปนตน  
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 การเปนลูกคาประจํา โดยลูกคาประจําจะใหกูในอัตราดอกเบ้ียต่ํากวาลูกคาจร
ท่ัวไป เชน เจาหนี้บางรายใหลูกคาประจํากูในอัตราดอกเบ้ียรอยละ 10 ตอเดือน 
ขณะท่ีใหลูกคาจรกูในอัตราดอกเบ้ียรอยละ 15-20 ตอเดือน เปนตน      

 ระยะเวลาการกู  ถากูในระยะส้ันจะคิดอัตราดอกเบ้ียต่ํากวากูในระยะยาว ท้ังนี้ 
เจาหนี้รายหนึ่งคิดอัตราดอกเบ้ียเปนขาวเปลือกหอมมะลิ เชน เงินกู 10,000 บาท 
จะคิดอัตราดอกเบ้ียเปนขาวเปลือกหอมมะลิ 8 กระสอบปาน แตถากูในระยะส้ัน
กวา คิดอัตราดอกเบ้ียเปนขาวเปลือกหอมมะลิ 4 กระสอบปาน เปนตน 

4.10.3) การผอนชําระหนี ้

การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกูนั้น มีการใหผอนชําระคืนท้ังรายวัน รายสัปดาห 
รายครึ่งเดือน รายเดือน รายป หรือชําระครั้งเดียว เจาหนี้บางรายไมไดกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินตน           
แตอยางนอยตองจายดอกเบ้ียเม่ือถึงกําหนดเวลาชําระเงินคืน ซ่ึงการกําหนดเวลาชําระคืนเงินกูนั้นขึ้นอยูกับ
การตกลงกันระหวางเจาหนีแ้ละลูกหนีแ้ตละราย นอกจากนีเ้จาหนีบ้างรายมีการลดอัตราดอกเบ้ียเงินกูใหแก
ลูกหนีใ้นกรณีชําระเงินกอนครบกําหนด เชน กําหนดสงทุกวันท่ี 8 ของเดือน ถาลูกหนี้ชําระคืนกอนกําหนด 
เจาหนีจ้ะลดอัตราดอกเบ้ียจากรอยละ 10 ตอเดือน เหลืออัตราดอกเบ้ียรอยละ 5 ตอเดือน เปนตน ในกรณี
ชําระหนี้ลาชา เจาหนี้บางรายปรับอัตราดอกเบ้ีย 2 เทา และตัดยอดวงเงินกูลงอีกหากมีการกูครั้งตอไป   

สถานท่ีชําระเงินคืนแลวแตตกลงกัน เชน ชําระคืนท่ีบานเจาหนี้ หรือสงคนมาเก็บเงินท่ี
บานลูกหนี้ / ท่ีแผงขายสินคา ซ่ึงลูกหนี้อาจจะใสเงินท่ีชําระคืนไวในตูจดหมายตามบาน กระปองท่ีวางไว
หนาราน/แผงขายสินคา ซ่ึงเปนท่ีรูกันระหวางผูมาเก็บเงินกับลูกหนี้ หรือไปเก็บเงิน ณ สถานท่ีทํางานของ
ลูกหนี ้หรือนัดเก็บตามรานขายของชําซ่ึงเปนท่ีรูกันท่ัวไประหวางคนมาเก็บหนี้กับลูกหนี ้ซ่ึงลูกหนี้บางราย
ไมวางมาสง ก็ฝากเพ่ือนท่ีเปนลูกหนีเ้หมือนกันนํามาจายให 

4.10.4) การติดตามทวงหนี ้
 

ขั้นตอนการติดตามทวงหนี้ท่ีชําระลาชากวากําหนดมีหลากหลายวิธีขึ้นอยูกับเจาหนี้                
จะเลือกใช เชน  

 การเจรจา เจาหนี้สวนใหญมีการยืดหยุนใหกับลูกหนี้ ดวยการเจรจาพูดคุย
สอบถามถึงเหตผุลท่ีไมสามารถชําระหนี้ได แลวผอนผันกันไปแลวแตตกลง เชน 
ชําระคืนในสวนดอกเบ้ียไปกอนจนกวาจะมีเงินตนมาคืน คิดดอกเบ้ียทบเงินตน 
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เล่ือนกําหนดสงคืนไประยะหนึ่งกอน เปนตน ซ่ึงเจาหนี้บางรายสงใหคนไปรับ
ลูกหนีม้าเจรจาท่ีบาน หรือไปหาลูกหนีท่ี้บานเอง เพ่ือเจรจาตกลงกัน 

 ติดตามทวงหนี้ โดยเจาหนี้บางรายตามทวงหนี้กับผูท่ีแนะนํากอน ตามทวงทาง
โทรศัพท หรือสงเอกสารไปทวงหนี้กับลูกหนีโ้ดยตรง บางครั้งมีการตอวาหรือขึ้น
เสียงกันบางในการทวงหนี้ถือเปนเรื่องปกติ ซ่ึงการทวงหนี้มีท้ังสงคนตามทวง
และทวงดวยตนเอง 

 การยึดทรัพยหรือส่ิงของมีคา เจาหนี้บางรายสงคนไปตามลูกหนี้ถึงบาน ถาไมมี
เงินชําระคืน ผูทวงหนี้บางคนยึดเครื่องใชไฟฟาภายในบานของลูกหนีไ้ป ซ่ึงถือวา
เปนคาติดตามทวงหนี้ไมเกี่ยวกับหนี้ท่ีตองชําระ  

 การขมขูหรือทํารายรางกาย เจาหนี้บางรายกดดันลูกหนี้โดยสงคนติดตามทวงหนี้   
ทุกวัน สวนท่ีทํารายรางกายนั้นมีนอยราย เจาหนี้ท่ีเปนนายหนาปลอยกูหรือท่ีเรียก 
กันวาไอโมง มีการขมขูลูกคากรณีชําระหนี้ลาชา ซ่ึงใหลาชาไดไมเกิน 2 วัน         
หลังจากนั้นไมรับรองความปลอดภัย  

ยกตัวอยางการทวงหนี้ของเจาหนีร้ายหนึ่ง ซ่ึงมีเง่ือนไขในการชําระคืนชัดเจน และมี
เง่ือนไขในกรณีท่ีชําระลาชาเปนดังนี้  

-  ถาชําระลาชาไมเกิน 4 วัน มีการทวงถามตามปกติ  
-  ถายังชําระชาอยูในชวงตั้งแต 5-10 วัน สงคนไปขมขูทําราย  
-  ถาเกิน 10 วัน สงคนไปยึดทรัพยสินในท่ีพัก ปรับรายวัน หรือพังรานทําลาย

ทรัพยสินของลูกหนี ้ 

จะเห็นไดวา ขั้นตอนในการทวงหนี้ท่ีชําระลาชานั้นมีขั้นตอนท่ีหลากหลาย แตเจาหนี้
สวนใหญเลือกท่ีจะเจรจาตกลงกับลูกหนีก้อน เนื่องจากเปนคนท่ีรูจักกัน 

4.10.5) การดําเนินการในกรณีลูกหนี้หนี  
 

เจาหนี้สวนใหญไมคอยมีลูกหนี้หนี เพราะบางรายถึงเคยหนีไป แตตองกลับมา
เนื่องจากบานพักอาศัยของลูกหนี้อยูในพ้ืนท่ีหรือยานเดียวกับเจาหนี้ ดังนั้น จะชาหรือเร็วลูกหนี้ตองกลับ
บาน เจาหนีร้ายหนึ่งท่ีปลอยกูเฉพาะกลุมขาราชการและลูกจางขาราชการ เคยมีลูกหนี้หนี จึงจางทนายฟอง
ศาลเพ่ือยึดทรัพย แตสวนใหญลูกหนี้กลุมนี้จะไมมีการหนีหนี้ เนื่องจากหวงอนาคตการทํางานของตัวเอง
มากกวา สวนเจาหนี้ท่ีปลอยกูเฉพาะกลุมนักศึกษาท่ีกูยืม กยศ.นั้น นักศึกษาไมเคยหนีหนี้เพราะ กยศ.             
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โอนเขาบัญชีทุกเดือนอยูแลว  จากการสํารวจครั้งนี้พบวา มีลูกหนี้นอยรายท่ีหนี  และเจาหนี้แตละราย
ดําเนินการกับลูกหนีท่ี้หนีแตกตางกัน เชน  

 เจาหนีบ้างรายจางผูมีอาชีพขีร่ถจักรยานยนตรับจางตามตัวลูกหนี้/ญาติของลูกหนี้ 
เพ่ือนํามาเจรจาตกลงกัน ในกรณีท่ีลูกหนีย้ายถ่ินเพ่ือหนีหนี้ เจาหนี้ก็ไมรูจะตามท่ี
ไหนจึงปลอยไป เพราะไมคุมกับคาใชจายในการติดตามทวงนี้ อีกท้ังเห็นวา
ปจจุบันท่ีปลอยกูไปแลวสามารถสรางกําไรไดมากพอ 

 สงคนตามทวง ซ่ึงลูกหนี้จะเรียกวา ไอโมง หรือหมวกกันน็อค เพ่ือขมขู/ทําราย
รางกาย/ยึดทรัพยภายในบาน/ท่ีพัก เจาหนี้บางรายสงคนไปตามทวงหนี้ท่ีทํางาน/ 
ท่ีบาน ถาไมเจอก็ปลอยไป แตเจาหนี้บางรายคาดโทษลูกหนี้รายนั้นไวถึงตาย             
บางรายสงจดหมายไปขมขู บางรายยึดทรัพยสินในบาน หรือบางรายสงคนไปขมขู 
และทํารายรางกายลูกหนี้ เพ่ือเปนการเชือดไกใหลิงดู หลังจากนั้นยังคงสงคน
ติดตามเพ่ือดูวา ลูกหนี้จะดําเนินการอยางไรตอหลังถูกขมขู/ถูกทํารายรางกาย          
ซ่ึงบางครั้งถาคนทวงไมสามารถตามทวงหนี้ไดก็จะสงผลตออาชีพการทวงหนี้             
คือ ไมไดงานจากเจาหนี ้ดังนั้น ผูติดตามหนี้ตองทําทุกวิถีทางเพ่ือใหไดเงินสงให
เจาหนี ้ 

 ยึดหลักประกัน เจาหนี้บางรายยึดหลักประกันท่ีลูกหนี้นํามาค้ําประกัน อยางไร         
ก็ตามเจาหนีบ้างรายยังคงใหลูกหนีท่ี้เคยหนีไปกูตอไดถานําเงินมาชําระหนี้ครบ  

3. รูปแบบ/ลักษณะของเงินดวน 

ปจจุบันการใหสินเช่ือสวนบุคคลมีการแขงขันกันสูงท้ังสินเช่ือในระบบและนอกระบบ โดยสินเช่ือ
ในระบบมีการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ เชน โทรทัศน อินเตอรเน็ต ขอความทางโทรศัพทมือถือ 
ปายโฆษณา หนังสือพิมพ Telemarketing การแจกของชํารวยท่ีมีเง่ือนไขตางๆ ในการรับบริการสินเช่ือสวน
บุคคล เชน แจกกระดาษทิชชู เปนตน และมีการสงเสริมการขายท่ีนาสนใจ รวมถึงของสมนาคุณ และสิทธิ
พิเศษตางๆ มากมาย สวนสินเช่ือนอกระบบเองมีการโฆษณาเชิญชวนเชนเดียวกัน ซ่ึงสามารถพบเห็นได
ท่ัวไป เชน โฆษณาตามเสาไฟฟา รถสองแถว ตูโทรศัพทสาธารณะ หรือโฆษณาผานเว็บไซต หนังสือพิมพ 
ใบปลิว  เปนตน โดยมีขอความเชิญชวนใหมาใชบริการ เชน ระบุวา “เงินดวนทันใจรับเงินภายใน 5 นาที” 
หรือ "รับเงินสดทันทีภายใน 30 นาที เพียงคุณมีเพียงแคบัตรเครดิต" นอกจากนี้ยังมีนายหนามาเชิญชวนใหกู 
ซ่ึงจะไดรับคานายหนาเปนการตอบแทนจากผูใหสินเช่ือ ซ่ึงนายหนาอาจเปนคนใกลชิด เชน เพ่ือน ญาติ 
เพ่ือนของแฟน เปนตน สําหรับรูปแบบหรือวิธีการใหมๆ ของการใหสินเช่ือสวนบุคคลหรือการใหบริการ
เงินดวนมีหลากหลาย ดังนี ้
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3.1 เงินดวนในระบบ  

(1) สินเชื่อเพ่ือคนมีรถ เชน Car 4 cash, Auto For Car เปนตน เปนสินเช่ือสําหรับเจาของ
รถยนตท่ีตองการใชเงินสด โดยลูกหนี้ยังคงสามารถใชรถยนตท่ีใชเปนหลักประกันเงินกู
ไดตามปกติ เพียงนําทะเบียนรถยนตมาเปนหลักฐานในการทําธุรกรรม โดยไมตองมี         
ผูค้ําประกัน หลังจากนั้นลูกหนี้จะผอนชําระคืนผูใหกูเปนงวดๆ ตามระยะเวลาท่ีตกลงกัน 
สวนการสมัครขอสินเช่ือสามารถสมัครผานทางเว็บไซต หรือบางแหงใหบริการถึงบาน 
เปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูสนใจสมัครขอสินเช่ือ   

(2) บัตรเงินสด (Cash Reserve) /สินเชื่อเงินสด (Personal Loan) เปนบัตรกดเงินสดสํารองไว
ใชจายเม่ือมีเหตุจําเปนท่ีตองใชเงิน หรือเหตุการณท่ีไมคาดฝน ซ่ึงสามารถกดเงินมาใชจาย
ไดทันทีตลอด 24 ช่ัวโมงผานทางตูเอทีเอ็ม (ATM) โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินโอน
เงินเขาบัญชีให ซ่ึงการขอสินเช่ือบุคคลนั้นไมตองใชหลักทรัพยค้ําประกัน ไมตองมีบุคคล
ค้ําประกัน ใชเพียงหนาท่ีการงานและหลักฐานดานการเงินก็สามารถกูเงินไดแลว สงผลให
บัตรสินเช่ือสวนบุคคลเขาถึงประชาชนไดมาก ซ่ึงท้ังธนาคารและสถาบันการเงินท่ีไมใช
ธนาคารตางออกมาแขงขันกันใหบริการ โดยแตละแหงมีการสงเสริมการขายท่ีนาสนใจ           
มีการโฆษณาผานส่ือตางๆ เพ่ือส่ือใหเห็นวาเม่ือมีบัตรแลว สามารถตอบสนองความ
ตองการไดรวดเร็ว ทันใจ  สวนการการชําระคืนนั้นลูกหนี้สามารถชําระคืนเปนงวดๆ  

(3) Hello Cash ของเฟรสชอยส เปนการใชบริการโทรส่ังเงินสดได โดยผูถือบัตรจะโทรส่ัง
เงินสดผาน Call Center หลังจากนั้นบริษัทจะโอนเงินเขาบัญชีใหแกผูใชบริการนั้นๆ 

 
3.2 เงินดวนนอกระบบ 

สถาบันการเงินในระบบนั้น แมจะไดรับการยอมรับวาเปนเจาหนี้ประเภทท่ีดี แตเนื่องจาก 
สวนใหญใหกูแกลูกหนี้ท่ีมีหลักประกันและมีขั้นตอนการพิจารณาท่ียุงยาก ใชเวลานาน ทําใหประชาชนท่ีมี
รายไดไมแนนอน ไมมีหลักประกัน และ/หรือ ตองการใชเงินอยางเรงดวนไมสามารถเขาถึงเงินกูจากสถาบัน
การเงินในระบบ จึงตองพ่ึงพาเงินกูนอกระบบ แมวาจะถูกเอารัดเอาเปรียบและนําไปสูภาระหนี้สินท่ีเพ่ิมขึ้น
ก็ตาม ซ่ึงจากการสํารวจพบวาเงินกูนอกระบบในปจจุบันมีการพัฒนารูปแบบ/วิธีการท่ีหลากหลายดังนี ้

(1) การปลอยกูโดยอําพรางดวยการทําสัญญาซ้ือสินคา รานคา/บริษัทท่ีปลอยกูจะมีนายหนา
ติดตอหาผูสนใจกู เม่ือมีผูสนใจกูยืมเงิน ก็จะทําเปนสัญญาซ้ือสินคา เชน ซ้ือคอมพิวเตอร 
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เปนตน แทนท่ีจะทําเปนสัญญากู เพ่ือเปนการหลีกเล่ียงกฎหมาย โดยรานคา/บริษัทท่ีใหกู
จะเก็บสัญญาซ้ือขายสินคาไว ในสวนของผูกูจะไมไดรับสินคาตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือ
สินคา แตจะไดรับเงินสดตามจํานวนท่ีตกลงกู คิดดอกเบ้ียเปนอัตราตอเดือน ผอนชําระคืน
เงินตนพรอมดอกเบ้ียเปนงวดๆ ตามระยะเวลาท่ีตกลงกัน โดยรานคา/บริษัทท่ีใหกูจะสงคน
มาเก็บถึงบานทุกเดือน 

(2) การใชบุคคลค้ําประกัน เปนการใหกูโดยมีการทําสัญญากูและใชบุคคลค้ําประกัน แบงเปน 
2 ลักษณะ คือ  

 ผูค้ําประกันซ่ึงเปนคนรูจักกัน ในการใหกูนั้นจะมีนายหนาปลอยกูมาหาลูกคาตาม
แหลงชุมชุนตางๆ เพ่ือเชิญชวนใหกู ผูสนใจสามารถกูและไดรับเงินทันที โดยตองมี
บุคคล ค้ําประกัน ซ่ึงสวนใหญผูกูจะค้ํากันเองและเปนคนรูจักกัน สวนการชําระคืนนั้น
เจาหนี้จะสงคนมาเก็บเงินถึงบานหรือมีการกําหนดเวลาและสถานท่ีนัดหมายในชุมชุน 
เชน รานคาขายของชํา รานกาแฟ เปนตน สวนการทวงหนี้นั้นเจาหนี้สามารถทวงหนี้
ของคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งได 

 ผูค้ําประกันซ่ึงไมรู จักกัน  เปนลักษณะใหผูกูค้ําประกันหนี้กันเอง โดยลูกหนี้ ท่ี          
ค้ําประกันหนี้กันเองนั้นไมเคยรูจักกันมากอน โดยผูใหกูจะดําเนินการดวยการหา
ผูสนใจกูท่ีมีเงินเดือนประจําในระดับใกลเคียงกันมากูพรอมๆ กัน และใหผูกูค้ําประกัน
หนี้ใหอีกฝายหนึ่ง กลาวคือ ผูกูรายท่ี 1 ค้ําประกันหนี้ใหผูกูรายท่ี 2 และผูกูรายท่ี 2     
ค้ําประกันหนี้ใหผูกูรายท่ี 1 ซ่ึงโดยปกติผูใหกูจะใหกูไมเกิน 2 เทาของเงินเดือน  

(3) ดอกลอย เปนการคิดอัตราดอกเบ้ียรายวันและสงคืนรายวัน โดยเงินตนไมลด ซ่ึงอัตรา
ดอกเบ้ียมีหลากหลายแลวแตตกลงกัน และมีการปรับกรณีไมสงตามกําหนด วิธีการปลอยกู
นั้นจะมีนายหนามาเชิญชวนใหกูถึงบาน/แหลงชุมชนตางๆ เชน รานขายของชํา รานกาแฟ 
รานอาหารตามส่ัง เปนตน สวนการเก็บเงินเจาหนี้จะสงคนมาเก็บเงินถึงบานเชนกัน 
ยกตัวอยางกรณีดอกลอย ถาลูกหนี้ตองการกูเงิน 10,000 บาท ดอกเบ้ียรอยละ 2 ตอวัน 
ลูกหนี้รายนี้ตองจายดอกเบ้ียวันละ 200 บาท โดยเงินตนไมลด จะส้ินสุดสัญญาเม่ือมีเงิน 
10,000 บาทมาจายคืน ซ่ึงถาภายในระยะเวลา 1 เดือน ไมมีเงินมาจายคืน ลูกหนี้รายนี้ตอง
เสียดอกเบ้ียเปนเงิน 200*30 = 6,000 บาท แตถาลูกหนี้มีเงินคืนบางสวนเชน คืน 5,000 บาท 
อัตราดอกเบ้ียท่ีจายรายวันก็ลดลง แตถาไมมีเงินจายจะมีการปรับรายวันเชนกันแลวแต    
ตกลงกัน   
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(4) การใหสิทธิ์กับผูกูรายเดิม เจาหนี้บางรายเม่ือลูกหนี้ชําระเงินคืนแลวมีการจูงใจใหลูกหนี้
กูยืมตอ บางรายใหกูในวงเงินท่ีสูงขึ้น เจาหนี้บางรายนอกจากใหกูในวงเงินท่ีสูงขึ้นแลวยัง
อางวา ถาไมกูจะเสียสิทธ์ิเพราะจะใหสิทธ์ิคนอ่ืนกูแทน แลวจะกูไดอีกก็ตอเม่ือมีคนอ่ืน
สละสิทธ์ิ ซ่ึงลูกหนี้บางรายกลัวเสียสิทธ์ิ หรือกลัววาเม่ือตัวเองเดือดรอนเรื่องเงินจริงๆ แลว
ไมสามารถกู อีกได จึงรักษาสิทธ์ิดวยการกูยืมตอ ซ่ึงการกูนั้นวงเงินจะสูงขึ้นเรื่อยๆ 
จนกระท่ังลูกหนี้ไมสามารถชําระคืนได เจาหนี้จะแนะนําใหลูกหนี้กูยืมกับอีกรายหนึ่งเพ่ือ
มาใชหนี้ท่ีคางอยู ซ่ึงเปนการโอนหนี้นั่นเอง แตความจริงแลวเปนการกูจากเจาหนีร้ายเดิม  

(5) การใหกูสําหรับคนมีบัตรสินเชื่อเงินสดหรือบัตรผอนสินคาหรือบัตรเครดิต  สําหรับผูกูท่ี
ถือบัตรผอนสินคาหรือบัตรเครดิตอยูแลว แมวาวงเงินเต็ม หรือลูกหนี้ท่ีมีประวัติไมดีก็
สามารถกูยืมได โดยลักษณะการใหกูเปนดังนี้  
 กรณีผูปลอยกู เปดรานคาบังหนา  เ ม่ือผูสนใจกู เงินโทรติดตอตามท่ีโฆษณาไว              

ผูใหบริการจะแนะนําวิธีการและเง่ือนไขตางๆ ซ่ึงผูใหบริการเปนรานคา ซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบยอดเงินในบัตรของลูกคารวมถึงประวัติการใชบัตรไดทันที เม่ือลูกคา
ยอมรับขอตกลงตามเง่ือนไขดังกลาว นัดหมายกันท่ีราน และเม่ือรูดบัตรเพ่ือซ้ือสินคา
ผานลูกหนี้สามารถรับเงินสดกลับบานไดทันที ยกตัวอยางเชน ลูกหนี้ตองการกูเงิน 
10,000 บาท รานคาคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3 ตอเดือน ระยะเวลาผอน 10 เดือน ลูกหนี้
จะเสียดอกเบ้ีย 300*10 = 3,000 บาท ดังนั้น ลูกคาตองรูดบัตรซ้ือสินคาในราน               
เปนวงเงิน 13,000 บาท เม่ือรูดบัตรผานแลว ลูกคาจะไดรับเงินตามท่ีตองการทันที 
รานคาลักษณะนี้นอกจากมีการโฆษณาผานเว็บไซด ใบปลิว สติกเกอร และอ่ืนๆ แลว 
ยังมีนายหนาหาลูกคามาใหดวย ซ่ึงเปนบุคคลท่ีจะนําลูกคาไปยังรานคา โดยลูกคาจะ
เสียคานายหนา 20-30% ของวงเงินท่ีกูยืม 

 ผูใหบริการเงินกูนอกระบบรับสินคาไวเอง โดยเจาหนี้จะพาลูกหนี้ไปรูดบัตรซ้ือสินคา
แลวรับสินคาไวเอง โดยจายเงินสดใหลูกหนี้แทน และหักคานายหนาในการใหบริการ
ไวแลวแตตกลงกัน เชน รอยละ 30 ของวงเงินกู ยกตัวอยาง ถาลูกหนี้ตองการเงิน 
30,000 บาท เจาหนี้จะพาไปรูดบัตรเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุก โดยหักคานายหนา 
รอยละ 30 เปนเงิน 9,000 บาท ลูกคาไดรับเงินสด 21,000 บาท แตเปนหนีค้ารูดบัตรซ้ือ
สินคา 30,000 บาท สวนสินคาเจาหนี้จะนําไปจําหนายหรือใชงานเอง 
สวนในกรณีลูกคาที่ไมมีบัตรผอนสินคา จะมีคนพาไปทําบัตรสมาชิกของสถาบันท่ี
ไมใชธนาคาร ( Non-Bank) ท่ีใหบริการผอนสินคา ซ่ึงในกรณีท่ีไมมีอาชีพหรือตกงาน
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ก็สามารถทําบัตรสมาชิกได โดยเสียคาบริการในการดําเนินการแลวแตตกลง เชน 
5,000 บาท เปนตน เม่ือบัตรไดรับการอนุมัติแลว จะนําบัตรไปรูดสินคาตามวงเงินท่ี
ลูกคาตองการ โดยลูกคาตองจายคานายหนาในการรูดบัตรตามท่ีตกลงกัน เชน 20-30 % 
ของวงเงินกู 
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บทที่ 4 
สรุปและเสนอแนะ 

 
1. พัฒนาการของเงินดวน 
 

เงินดวนในปจจุบันมีท้ังท่ีเปนเงินดวนในระบบและเงินดวนนอกระบบ โดยเงินดวน               
ในระบบหมายถึง เงินดวนท่ีใหกูโดยสถาบันการเงินท่ีไมใชธนาคาร มีเง่ือนไขการใหกูท่ีผอนปรน
กวาธนาคาร แตสวนใหญใหเงินกูจํานวนไมมาก หรือใหซ้ือสินคาเงินผอน หรือจํานํารถยนตเปน
หลักประกันซ่ึงปจจุบันมีผูใหกูหลายราย คิดดอกเบ้ียในอัตราคอนขางสูง 

สําหรับในสวนของเงินดวนนอกระบบหมายถึงเงินกูนอกระบบซ่ึงเปนส่ิงท่ีเกิดกับ
สังคมไทยมาเปนเวลาชานานแลว เงินกูนอกระบบเกิดจากการท่ีประชาชนไมสามารถเขาถึง      
แหลงเงินท่ีเปนสถาบันการเงินในระบบท่ีมีหลักเกณฑการพิจารณาท่ีเขมงวด และสวนใหญตองมี
หลักประกัน ทําใหประชาชนท่ียากจนหรือผูประกอบอาชีพท่ีไมมีแหลงท่ีมาของรายไดท่ีม่ันคง     
ไมสามารถเขาถึงได ประกอบกับตองใชเวลาพิจารณานาน จึงตองหันมาพ่ึงพาเงินกูนอกระบบ           
ท่ีสามารถกูไดโดยงายและรวดเร็ว ดวยจุดเดนดังกลาวจึงทําใหเงินดวนนอกระบบยังเปนท่ีนิยม        
ของสังคมไทยท้ังท่ีคิดดอกเบ้ียในอัตราสูงมากและมีการใชวิธีการทวงหนี้ท่ีรุนแรง ดังนั้นการจะ
ขจัดเงินดวนนอกระบบออกจากสังคมไทยจึงกระทําไดคอนขางยาก 

เงินดวนท่ีเปนเงินกูนอกระบบนั้นปจจุบันมีหลากหลายและมีการพัฒนารูปแบบตาม
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เงินดวนในอดีตสวนใหญจะเปนการกูเปนเงินสดและผูกู          
ก็ผอนชําระเงินตนและดอกเบ้ียตามท่ีตกลงกัน แตปจจุบันรูปแบบของเงินดวนไดมีการเปล่ียนแปลง
ท่ีแยบยล โดยอาศัยเครื่องมือทางการเงินท่ีเกิดขึ้นใหมๆ เชน บัตรเครดิต บัตรซ้ือสินคาท่ี
หางสรรพสินคาออกให เปนตน โดยทําการรูดบัตรซ้ือสินคาจากรานคาท่ีใหบริการเงินดวน                 
แตไมไดรับสินคาไปจริง รับเปนเงินสดท่ีมีมูลคาต่ํากวาสินคาท่ีซ้ือคอนขางมาก ทําใหผูซ้ือมีภาระ
ตองผอนชําระดอกเบ้ียและเงินตนใหกับผูออกบัตรสูงกวาท่ีควรจะเปน ในขณะท่ีผูใหกูก็จะนํา
สินคาไปขายในราคาถูก เนื่องจากซ้ือจากผูกูในราคาต่ํา ซ่ึงเปนการอาศัยชองวางของการอนุมัติ        
บัตรเครดิต/บัตรซ้ือสินคา และการรอนเงินของผูกูมาหากําไรสวนตน สงผลใหรานคาท่ีขายสินคา
อยางสุจริตไมสามารถขายสินคาได เนื่องจากราคาสูงกวารานคาในลักษณะนี้ และทําใหบริษัท           
ผูออกบัตรตองรับความเส่ียงในการใหกูแทนผูใหกูนอกระบบ ในขณะท่ีผูใหกูนอกระบบรับแต
ประโยชน จึงนับเปนพัฒนาการของเงินดวนนอกระบบท่ีเปนภัยตอเศรษฐกิจและสังคมอยางยิ่ง 
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นอกจากนี้ยังพบวามีการทํานิติกรรมอําพรางโดยการทําเปนสัญญาเชาซ้ือสินคาแทนสัญญาเงินกู 
เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาการเรียกเก็บดอกเบ้ียในอัตราสูงกวาท่ีกฎหมายกําหนด 

 
2. การโฆษณาของผูใหบริการเงินดวน 
 

เงินดวนนอกระบบนั้นปจจุบันมีผูใหบริการอยูเปนจํานวนมาก ในอดีตจะทราบกันใน         
วงแคบๆ ท่ีมักจะเปนการบอกตอกันในชุมชน ปจจุบันมีการทําธุรกิจเงินดวนนอกระบบในวงกวาง 
มีการประกาศตามเสาไฟฟา ตูโทรศัพท ปายรถประจําทาง สะพานลอย อินเตอรเน็ต หนังสือพิมพ 
อยางเปดเผยเปนจํานวนมาก โดยใชขอความจูงใจตางๆ ในการดึงดูดลูกคา การสงเสริมการขาย
อยางเปดเผยของเงินดวนในระบบและเงินดวนนอกระบบมีสวนกระตุนใหมีการกู เงินดวน            
กันเปนจํานวนมาก ในขณะท่ีรัฐบาลไมสามารถดําเนินการปราบปราบใหหมดส้ินไปท้ังท่ีเปนการ
ดําเนินการท่ีผิดกฎหมายและกอใหเกิดผลเสียตอเศรษฐกิจและสังคม 

 
3. ประโยชนของเงินดวน 
 

เงินดวนท้ังท่ีเปนเงินดวนในระบบและเงินดวนนอกระบบใชวาจะมีแตผลเสียเพียง       
อยางเดียว ขอดีหรือประโยชนก็มีอยูไมนอย ขึ้นอยูกับเหตุผลและความจําเปนของแตละบุคคล         
หากบางคนมีขอจํากัดไมสามารถเขาถึงแหลงเงินในระบบหรือมีความเรงดวนตองใชเงิน                        
ไมสามารถรอกูเงินจากสถาบันการเงินในระบบได หากไมไดรับเงินหรือตองรออาจกอใหเกิดความ
เสียหายได ก็ตองพ่ึงเงินดวนนอกระบบ ดังนั้นการจะขจัดใหเงินดวนท่ีเปนเงินกูนอกระบบใหหมด
ไปจึงไมใชส่ิงท่ีดีท่ีสุดในการแกไขปญหา การแกไขปญหาจึงอยูท่ีวาจะทําอยางไรใหเงินดวนนอก
ระบบถูกกฎหมายและสามารถควบคุมไดโดยทางราชการ 
 
4. ปญหาที่เกิดจากเงินดวน 
 

เงินดวนกอใหเกิดปญหาหลายประการ ไดแก การคิดดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูงมาก บางรายสูง
ถึงรอยละ 1,825 ตอป เม่ือไมสามารถผอนชําระได เจาหนีน้อกระบบก็จะใชวิธีการทวงหนี้ท่ีรุนแรง
เพ่ือสรางความหวาดกลัวใหกับลูกหนี้  บางรายถูกทํารายถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นเม่ือกู เงินดวน               
นอกระบบแลว จึงเปรียบเสมือนตกหลุมพรางของนายทุนเงินกูตลอดไป และตองอยูดวยความ
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หวาดกลัว สงผลกระทบตอท้ังดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต ตลอดจนสงผลกระทบตอครอบครัว 
บางครองครัวมีการทะเลาะเบาะแวง เนื่องจากมีรายไดไมพอใชจาย บางคนตองหลบหนีท้ัง
ครอบครัวไป เปนตน 

ปญหาการทวงหนี้นั้นไมใชแตเฉพาะเงินดวนนอกระบบเทานั้น เงินดวนในระบบก็มักมี
กระบวนการทวงหนี้ ท่ีแฝงไปดวยการขมขู  การละเมิดสิทธิเชนเดียวกัน ซ่ึงถือวาเปนส่ิงท่ี                    
ผิดกฎหมาย ในขณะท่ีลูกหนี้สวนใหญไมกลาตอสู เพ่ือความเปนธรรมดวยสาเหตุตางๆ เชน          
ฐานะยากจน ไมมีความรูดานกฎหมาย ไมมีเงินท่ีจะไปจางทนายมาสูคดี ไมทราบวาจะไปขอความ
ชวยเหลือจากใคร และไมตองการใหมีเรื่องราวบานปลายออกไปอีก จึงตองตกเปนฝายท่ีแบกรับ
ปญหาตางๆ ท่ีบีบคัน้เขามา ทําใหลูกหนี้เกิดความเครียด ไมเปนอันทํางาน บางรายลาออกจากงาน 
บางรายอาจคิดส้ันฆาตัวตายเพ่ือหนีหนี้  
 
5. นโยบายและมาตรการของรัฐบาลในดานการแกไขปญหาหนี้เงินดวน 

 
การจัดการเกี่ยวกับการเงินนอกระบบท่ีกอใหเกิดปญหาตางๆ นั้น ปจจุบันมีกฎหมาย         

ท่ีเกี่ยวของหลายฉบับ และมีหลายหนวยงานดูแล แตยังไมมีหนวยงานใดเปนหนวยงานหลักหรือ
เปนเจาภาพในการดูแลเรื่องการเงินนอกระบบท้ังหมด   

ในสวนของการแกไขปญหาหนี้นอกระบบนั้น รัฐบาลมีโครงการแกไขปญหาหนี้สิน           
ภาคประชาชน โดยกระทรวงการคลังไดจัดตั้งศูนยอํานวยการปฏิบัติการแกไขปญหาหนี้สิน             
ภาคประชาชน เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานกับศูนยอํานวยการตอสูเพ่ือเอาชนะความยากจนจังหวัด 
(ศตจ.) โดยตรง รวมท้ังประสานงานกับหนวยงานตางๆ และไดดําเนินการโครงการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง เพ่ือใหประชาชนในหมูบานและชุมชนตางๆ สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนสําหรับ
การประกอบอาชีพ และไดดําเนินการธนาคารประชาชน โดยการใหธนาคารออมสินและธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ใหเงินกูแกประชาชนท่ีมีฐานะยากจนใหสามารถกูไป
ประกอบอาชีพหรือใชจายท่ีจําเปน  

นอกจากนี้รัฐบาลปจจุบันยังมีนโยบายใหประชาชนลงทะเบียนกับธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร และธนาคารออมสิน และเจรจาชวยเหลือหนี้ใหกับประชาชน และให
ธนาคารท้ัง 2 แหงปลอยกูใหแกลูกหนี้ท่ีสามารถเจรจาไดขอสรุปกับเจาหนี้ โดยใหกูเพ่ือนําเงินมา
ชําระหนี้ รายละไมเกิน 200,000 บาท เปนการแปลงหนี้นอกระบบเขาสูหนี้ในระบบ ซ่ึงเปน
แนวทางท่ีดี แตเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา เพราะในท่ีสุดประชาชนก็จะกอหนี้นอกระบบ
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ขึ้นมาใหม เนื่องจากยังไมไดแกไขท่ีตนเหตุของปญหาคือ ความยากจนและการปราบปรามผูใหกู
นอกระบบอยางจริงจัง โดยการเพ่ิมบทลงโทษท่ีรุนแรงขึ้น รวมถึงการยึดทรัพย และการสราง
โอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบมากขึ้น 
 
6. ผลการศึกษา 
 

6.1 สภาพการเปนหนี้ของกลุมอาชีพตางๆ 
 

จากการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ พบวามากกวา
ครึ่งหนึ่ง (รอยละ 53.8) มีภาระหนี้สิน โดยกลุมเกษตรกรเปนกลุมท่ีมีภาระหนี้สินในสัดสวนมาก
ท่ีสุด (รอยละ 73.9) และรอยละ 37.8 มีการกูเงินดวน กลุมพอคา/แมคา/ผูประกอบอาชีพอิสระ         
เปนกลุมท่ีกูเงินดวนในสัดสวนมากท่ีสุด (รอยละ 75.8) แสดงใหเห็นวาประชาชนไทยยังตองพ่ึงพา
เงินกูในสัดสวนคอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมท่ีมีรายไดไมแนนอน เชน เกษตรกร พอคา 
แมคา ผูประกอบอาชีพอิสระ ท่ียังตองพ่ึงพาเงินกูและเงินดวนในสัดสวนสูงกวาผูท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ      
ท่ีม่ันคงและมีรายไดแนนอน ดังนั้นการแกไขปญหาเงินดวนจึงตองเนนกลุมท่ีมีรายไดต่ําและรายได
ไมแนนอนกอน 
 
  6.2 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ใชเงินดวน 

 
ตัวอยางประชาชนท่ีใชเงินดวนท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

มากท่ีสุด (รอยละ 31.3) รองลงมา จบการศึกษาระดับประถมศึกษา/ต่ํากวา (รอยละ 23.9)  แสดงใหเห็นวา
แมระดับการศึกษาสูงก็ยังตองพ่ึงเงินดวนท่ีอยูในระบบและนอกระบบ 

จากผลการศึกษาสามารถจําแนกลูกหนี้เงินดวนไดเปน 4 กลุม โดยกลุมแรก คือ กลุมท่ี 
นําเงินไปใชในส่ิงท่ีเปนประโยชนตอการดํารงชีวิต เชน เปนคาอาหาร/เครื่องดื่ม ซ้ือเส้ือผา ของใช
ภายในบาน คารักษาพยาบาล คาศึกษาเลาเรียน เปนตน กลุมท่ีสอง เปนกลุมท่ีนําเงินไปใชในการลงทุน
ประกอบอาชีพ เชน ทําการเกษตร คาขาย เปนตน กลุมท่ีสาม เปนกลุมท่ีอยูในสถานการณฉุกเฉิน      
เชน การเกิดอุบัติเหตุตองใชเงินเปนคารักษาพยาบาล การท่ีจะตองใชเงินในการไปประกันตัวผูตองหา 
เปนตน และกลุมท่ีส่ี เปนกลุมท่ีชอบใชเงินเกินตัว เชน นําเงินไปผอนรถยนต ซ้ือโทรศัพทมือถือ       
ซ้ือสินคา Brand Name เลนการพนัน เท่ียวกลางคืน เปนตน 
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6.3 พฤติกรรมในการใชเงินดวน 
 

เงินดวนท่ีกูสวนใหญ รอยละ 82.5 เปนเงินดวนนอกระบบ โดยพบในทุกอาชีพ ไดแก 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา พอบาน/แมบาน/ผูเกษียณอายุ เกษตรกร พอคา/แมคา รวมไปถึงขาราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไมมีการจํากัดอายุของผูกู โดยพบผูกูท่ีมีอายุไมถึง 18 ป รอยละ 0.8 ซ่ึงเปนกลุม
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  

นอกจากผูกูจะนําเงินไปใชจายในชีวิตประจําวันตามความจําเปนแลว มีบางสวนนําเงิน
ไปใชในส่ิงท่ีไมกอใหเกิดประโยชน เชน ซ้ือโทรศัพทมือถือ ซ้ือสินคา Brand Name เท่ียวกลางคืน/
สังสรรคกับเพ่ือน/ดื่มสุรา เลนการพนัน เปนตน ซ่ึงพบในกลุมนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาในสัดสวน
มากกวาอาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสงผลกระทบคอนขางสูง เนื่องจากเปนกลุมเยาวชนท่ียังขาดการยับยั้ง
ช่ังใจท่ีดี ในขณะท่ีกลุมนี้สวนใหญไมมีรายได โอกาสท่ีจะไมสามารถชําระหนี้ตามกําหนดสูง จึงเส่ียง
ตอการถูกทํารายจากการทวงหนี ้และ/หรือถูกชักนําไปกระทําในส่ิงท่ีไมถูกตองสูงกวากลุมอ่ืน  ๆ

ส่ือนับวามีสวนสําคัญตอการสงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินดวนมากท่ีสุด     
โดยในสวนของเงินดวนนอกระบบพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 87.9 ทราบขอมูล 
ผานส่ือบุคคล คือ เพ่ือน/ญาติ มากท่ีสุด รองลงมาทราบจากแผนพับ/โปสเตอร/สติกเกอร ท่ีติดตาม     
เสาไฟฟา ตูโทรศัพทสาธารณะ และบริเวณปายรถประจําทาง ดังนั้นการสกัดกั้นการแพรขยายของ
เงินดวนนอกระบบจึงจําเปนตองปราบปรามการโฆษณาของเงินดวนนอกระบบดวย 

 
  6.4 ปญหาที่พบจากการขอกูเงินในระบบ 

 
กลุมนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา กลุมพอบาน/แมบาน/ผู เกษียณอายุ  กลุมพอคา/แมคา/                   

ผูประกอบอาชีพอิสระ และกลุมลูกจาง/พนักงานธุรกิจภาคเอกชน นิยมใชบริการโรงรับจํานํา ในสัดสวน
มากท่ีสุด ในขณะท่ีกลุมเกษตรกรจะใชเงินกูจากกองทุนหมูบานในสัดสวนมากท่ีสุด และกลุมขาราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจใชเงินกูจากสหกรณในสัดสวนมากท่ีสุด โดยกลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 86.5 ไมได
ไปติดตอขอกูเงินจากสถาบันการเงินกอนกู เงินดวนนอกระบบ เนื่องจากตองการใชเงินเรงดวน และ          
รอยละ 48.6 ไมมีหลักประกัน ท้ังนี้ในสวนของผูไปติดตอขอเงินกูจากสถาบันการเงิน (รอยละ 13.5)        
ปรากกฏวารอยละ 91.7 ไมไดรับอนุมัติวงเงินกู ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมีแหลงเงินในระบบท่ีไมใช
ธนาคารไวรองรับกลุมอาชีพตาง  ๆและควรใชมาตรการใหสถาบันการเงินโดยเฉพาะธนาคารพาณิชยตอง
ปลอยสินเช่ือบุคคลในลักษณะเงินดวนดวย  เพ่ือใหกลุมอาชีพตาง  ๆมีโอกาสเขาถึงสินเช่ือมากขึ้น 
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  6.5 สถานะของลูกหนี้เงินดวนในปจจุบัน  
 

กลุมตัวอยางท่ีใชเงินดวนนอกระบบ สวนใหญรอยละ 76.6 กูแบบไมมีหลักประกัน 
สวนประเภทหลักประกันท่ีใชค้ําประกันเงินกูก็มีหลายรูปแบบมีท้ังโฉนดท่ีดิน ยึดบัตรเอทีเอ็ม   
สมุดเงินฝาก และจํานําเครื่องประดับท่ีเปนทองคํา สําหรับในกลุมนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาท่ียังไมมี
รายได พบวารอยละ 31.6 นิยมจํานําโทรศัพทมือถือ รองลงมาไดแก จํานําเครื่องประดับท่ีเปน
ทองคํา จํานํารถยนต/จักรยานยนต ใหยึดบัตรเอทีเอ็ม/สมุดเงินฝาก และจํานําเครื่องคอมพิวเตอร                     
ซ่ึงทรัพยสินตางๆ เหลานี้สวนใหญสามารถจํานํากับโรงรับจํานําซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียต่ํากวา การมี 
โรงรับจํานําท่ีสามารถใชบริการสะดวกอาจชวยลดการพ่ึงพาเงินกูดวนนอกระบบ 

อัตราดอกเบ้ียท่ีคิดกับลูกหนี้เงินดวนนอกระบบมีหลายอัตรา ขึ้นอยูกับความเส่ียง          
ในกรณีไมมีหลักประกันสวนใหญจะคิดในอัตราเฉล่ีย รอยละ 11.34 ตอเดือน แตถามีหลักประกัน
อัตราดอกเบ้ียจะต่ํากวา เชน กรณีจํานําเครื่องประดับท่ีเปนทองคํา คิดดอกเบ้ียเฉล่ียในอัตรารอยละ 
3.28 ตอเดือน ถายึดโฉนดท่ีดินเปนหลักประกันคิดดอกเบ้ียเฉล่ียในอัตรา รอยละ 6.94 ตอเดือน 
ถาจํานําโทรศัพทมือถือคิดดอกเบ้ียเฉล่ียในอัตรา รอยละ 7.30 ตอเดือน เปนตน ซ่ึงเปนอัตราดอกเบ้ีย 
ท่ีคอนขางสูง ไมเปนธรรมตอผูกู 

เงินดวนนอกระบบท่ีกูสวนใหญมียอดหนี้ไมสูงมากนัก เชน กลุมตัวอยางท่ีกูเงินดวน
แบบไมมีหลักประกันเปนหนี้เฉล่ียคนละ 12,336.72 บาท โดยกลุมเกษตรกรมีภาระหนี้มากท่ีสุด 
เฉล่ียคนละ 18,867.77 บาท และกลุมนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีภาระหนี้นอยท่ีสุดเฉล่ียคนละ 
3,138.52 บาท กลุมท่ีกูเงินดวนแบบใหยึดบัตรเอทีเอ็ม/สมุดเงินฝากเปนหลักประกันเปนหนี้เฉล่ีย
คนละ 19,087.50 บาท โดยกลุมขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีภาระหนี้มากท่ีสุด เฉล่ียคนละ 
39,200 บาท เปนตน แตเนื่องจากกลุมผูกูสวนใหญมีรายไดนอย รายไดไมแนนอน อัตราดอกเบ้ียสูง
จายดอกเบ้ียเปนรายวัน หากผิดนัดชําระหนี้จะถูกคิดเบ้ียปรับในอัตราสูง จึงทําใหตองผอนชําระ
ดอกเบ้ียไปเรื่อยๆ ไมสามารถลดตนเงินได 

 

6.6 วิธีการดําเนินการของเจาหนี้เม่ือลูกหนี้ผิดเงื่อนไขการชําระหนี้ 
 

ในสวนของเจาหนี้นอกระบบจะใชวิธีทวงหนี้ท่ีรุนแรงกวาเจาหนี้ในระบบ เนื่องจาก
ลูกหนี้สวนใหญไมมีหลักประกัน โดยเม่ือผิดนัดชําระงวดแรกจะใชวิธีทวงถามดวยวาจากอน             
ซ่ึงอาจมีการเจรจาตกลงเง่ือนไขกันใหม แตหากลูกหนี้ยังคงผิดนัดชําระหนี้อีกเจาหนี้นอกระบบ  
บางรายจะใชวิธีการท่ีคอนขางรุนแรง เชน การสงจดหมายหรือโทรศัพทไปยังท่ีทํางานของลูกหนี้
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เพ่ือใหลูกหนี้ไดอับอาย การขูท่ีจะทํารายรางกาย การขูฆา ขูยึดทรพัย เปนตน ซ่ึงเม่ือมาถึงขั้นนี้แลว
หากลูกหนี้ยังคงเพิกเฉยอีกเจาหนี้นอกระบบบางรายจะใชวิธีการท่ีรุนแรง เชน การสงนักเลงไป    
ทํารายรางกาย ยึดทรัพยทันที เปนตน ซ่ึงเปนวิธีการท่ีผิดกฎหมาย แตลูกหนี้สวนใหญก็ไมกลาแจง
เจาหนาท่ีตํารวจ เนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพลของเจาหนี้นอกระบบ อีกท้ังสวนใหญไมมีความรู
เกี่ยวกับกฎหมายท่ีคุมครองลูกหนี้ ซ่ึงจากการสํารวจพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 40 ไมทราบ
กฎหมายดานนี้เลย 

 

6.7 ผลกระทบที่ไดรับจากการใชเงินดวน 
 

ผลกระทบท่ีกลุมตัวอยางไดรับจากการใชเงินดวนมีท้ังในเชิงบวกและในเชิงลบ           
โดยในสวนท่ีไดรับผลกระทบในเชิงบวก คือ สามารถชวยแกไขปญหาเฉพาะหนาไดทันทวงที และ
สามารถสรางโอกาสในการประกอบอาชีพได สวนผลกระทบในเชิงลบ ทําใหมีคาใชจายสูงขึ้น       
จากภาระดอกเบ้ียท่ีคอนขางสูง นอกจากนี้ยังสงผลตอจิตใจ ทําใหเกิดความเครียด บางคนคิดฆาตัว
ตาย บางครอบครัวมีการทะเลาะเบาะแวง บางคนถูกขมขู  บางคนถูกทํารายรางกาย เปนตน               
ซ่ึงผลกระทบทางดานจิตใจนี้ไมสามารถคิดเปนมูลคาได แตจะทําใหเกิดปญหาสังคมตามมา             
เชน มีโจรผูรายชุกชุมขึ้น มีการลักลอบจําหนายยาเสพติดเพ่ือนําเงินไปชําระหนี้ เปนตน เงินดวน
นอกระบบจึงเปนภัยตอเศรษฐกิจและสังคม 
 
7. ขอเสนอแนะ 
 

7.1  หนวยงานภาครัฐ 
1) เงินดวนนอกระบบไดมีพัฒนาการท่ีสลับซับซอนมากขึ้น มิไดกอใหเกิดผลกระทบ

เฉพาะผูกูเทานั้น ยังกอใหเกิดผลกระทบตอผูจําหนายสินคาอยางสุจริต และบริษัทผูออกบัตรเครดิต
หรือบัตรจําหนายสินคา และยังมีการเรียกเก็บดอกเบ้ียในอัตราสูงมาก จนกระท่ังลูกหนี้ไมสามารถ
ปลดหนี้ของตนเอง หากไมสามารถชําระคืนไดยังถูกขมขู และถูกทําราย สงผลกระทบตอท้ังทาง
รางกายและจิตใจ และยังสงผลกระทบตอดานเศรษฐกจิและสังคมอยางรุนแรง จํานวนนายทุนเงินกู
มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น มีการขยายออกไปยังจังหวัดตางๆ ดังนั้นรัฐบาลจึงควรดําเนินการมาตรการ   
ปราบปราบนายทุนเงินกูนอกระบบอยางจริงจังตามแนวทางตอไปนี ้

ควรใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ดําเนินการปราบปรามการปลอยกูนอกระบบท่ีกระทําผิด
กฎหมายอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
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1.1)  ควรใชมาตรการดานการตรวจสอบการชําระภาษีของนายทุนเงินกูนอกระบบ      
ท่ีกระทําผิดกฎหมาย เนื่องจากนายทุนเหลานี้ไมมีการชําระภาษีอยางถูกตอง  

1.2)  ควรใชกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการตรวจสอบและ        
ยึดทรัพยนายทุนเงินกูท่ีกระทําผิดกฎหมาย 

1.3)  ควรแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของเพ่ือเพ่ิมโทษผูกระทําผิดใหรุนแรงขึ้น เชน        
การเพ่ิมโทษปรับ และโทษจําคุกใหมากขึ้น เปนตน 

1.4)  ควรรณรงคใหประชาชนรองเรียนการกระทําของนายทุนเงินกูนอกระบบกับ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

2)   เงินดวนนอกระบบนอกจากจะมีผลเสีย แตในทางตรงกันขามก็มีขอดีอยูพอสมควร 
เปนชองทางในการเขาถึงเงินทุนของผูเดือดรอนท่ีไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีเปนระบบ           
การขจัดเงินดวนนอกระบบใหหมดส้ินไปจึงกระทําไดยากและกอใหเกิดผลเสีย ดังนั้นจึงควร    
ออกกฎหมายเพ่ือจัดระเบียบเงินกูนอกระบบ โดยเปดโอกาสใหผูสนใจประกอบอาชีพเงินกูนอก
ระบบเขามาจดทะเบียน และปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือไมใหกระทําการเอาเปรียบลูกหนี้ และใช
วิธีการทวงถามท่ีขัดตอกฎหมาย ท้ังนี้ควรเปดโอกาสใหคิดดอกเบ้ียสูงกวาเงินดวนในระบบท่ีใหกู
โดยสถาบันการเงินท่ีไมใชธนาคาร เนื่องจากมีความเส่ียงสูงกวา 

3)  ควรสงเสริมใหมีสถาบันการเงินในระบบท่ีไมใชธนาคาร เชน โรงรับจํานํา สหกรณ
ออมทรัพย กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนตน เนื่องจากผูกูในอาชีพตางๆ มีความนิยมกูจาก
สถาบันดังกลาว จึงควรสงเสริมใหมีการกระจายไปสูชุมชนตางๆ เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนท่ีมี
ฐานะยากจนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนเหลานี้ได เปนการทดแทนเงินดวนนอกระบบไดสวนหนึ่ง 

4)  เนื่องจากปจจุบันมีการโฆษณาใหบริการเงินดวนนอกระบบจํานวนมาก และเปน
ปจจัยกระตุนใหประชาชนกูเงินดวนนอกระบบมากขึ้น จึงควรดําเนินการควบคุมการโฆษณาเหลานี ้  
อยางจริงจังและตอเนื่อง 

7.2 ประชาชนที่กูเงินดวน 
1)  ประชาชนควรนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน และให     

ใชจายในส่ิงท่ีจําเปน ไมฟุงเฟอ รูจักใชยับยั้งช่ังใจ ไมใชจายเกินตัว  

2)  ประชาชนควรหลีกเล่ียงการใชเงินดวน โดยเฉพาะในสวนท่ีเปนเงินกูนอกระบบ 
เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียสูงมากและมีวิธีการทวงหนี้ท่ีโหดราย เม่ือกูยืมแลวจะเสมือนติดกับดัก     
ยากแกการหาทางออก กอใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและครอบครัว หากมีความจําเปนตองใช
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เงินกูควรเขาหาแหลงเงินทุนท่ีเปนระบบสําหรับประชาชน เชน โรงรับจํานํา สหกรณออมทรัพย 
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
เปนตน ซ่ึงแมจะมีขั้นตอนท่ียุงยากและใชเวลานานกวา แตสามารถปองกันปญหาตางๆ ท่ีอาจ
เกิดขึ้นในอนาคต 

3)  กรณีมีบุตรหลานกําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาตางพ้ืนท่ีและตองพักแยกจาก
ครอบครัว เชน อยูตามหอพัก พักอยูกับญาติ เปนตน ผูปกครองควรสอดสองดูแลและหม่ันสังเกต
พฤติกรรมของบุตรหลาน หรือสอบถามพฤติกรรมของบุตรหลานจากเพ่ือนๆ หรือคนใกลชิด 
กับบุตรหลานเพ่ือใหสามารถปองกันและแกไขปญหาท่ีบุตรหลานไปกูเงินดวน 

4)  กรณีเปนบุคคลท่ีดื่มเหลา สูบบุหรี่ เลนการพนัน และ/หรือเท่ียวกลางคืน ควรงด
หรือลดลง เนื่องจากเปนคาใชจายท่ีไมจําเปน เพ่ือชวยใหไมตองไปพ่ึงพาเงินดวน 

5)  กรณีท่ีถูกทวงหนี้ดวยวิธีการขมขู ทําราย ยึดทรัพยสิน และ/หรือประจานใหอับอาย 
ควรแจงเจาหนาท่ีตํารวจ หรือเจาหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ เชน สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) เปนตน เพ่ือปกปองการถูกละเมิด เนื่องจากการกระทํา
ดังกลาวเปนการกระทําผิดกฎหมาย 

6)  หากจําเปนตองกูเงินดวนควรทําเปนสัญญากูใหชัดเจน โดยตองตรวจสอบยอดเงินกู 
อัตราดอกเบ้ีย เง่ือนไขการผอนชําระ เง่ือนไขการปรับเม่ือชําระลาชา และเง่ือนไขอ่ืนๆ ใหชัดเจน 
และควรเก็บสัญญากูไวเปนหลักฐานในท่ีปลอดภัย ในกรณีท่ีไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสัญญา    
ควรปรึกษาผูรูกอนทําสัญญากู 

7)  ไมควรค้ําประกันการกูเงินดวนใหกับผูกู เนื่องจากหากผูกูไมสามารถชําระหนี้ได   
ผูค้ําประกันตองรับผิดชอบหนี้ท้ังหมดแทนผูกู 

7.3 สถาบันการเงินในระบบที่ใหบริการเงินดวน 
1) สถาบันการเงินในระบบท่ีเปนผูออกบัตรเครดิต/บัตรซ้ือสินคาเงินผอน ควรมีมาตรการ

ปองกันมิใหมีการนําบัตรเครดิต/บัตรซ้ือสินคาไปใชเปนเครื่องมือในการกูเงินดวนนอกระบบ เชน  
การตรวจสอบรานคาท่ีมีพฤติกรรมดังกลาวและดําเนินการคดีตามกฎหมายอยางจริงจัง เปนตน 

2) สถาบันการเงินในระบบท่ีมีการวาจางใหผูอ่ืนติดตามทวงถามหนี้ใหควรมีมาตรการ
ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับทวงหนี้เพ่ือมิใหกระทําการท่ีละเมิดสิทธิของผูกู 
เนื่องจากเปนการกระทําผิดกฎหมายและสงผลกระทบตอภาพลักษณและช่ือเสียงของผูใหกูโดยตรง 
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4-10 

3) สถาบันการเงินในระบบควรใหความสําคัญกับการใหสินเช่ือรายยอยเพ่ือทดแทน
สินเช่ือนอกระบบมากขึ้น โดยศึกษารูปแบบและแนวทางในการใหสินเช่ือท่ีสามารถลดความเส่ียง 
เชน การใหค้ําประกันเปนกลุม การใหกูผานองคกรท่ีผูกูรายยอยเปนสมาชิกอยู การใหกูผานองคกร
ชุมชน เปนตน 
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บรรณานุกรม 
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1 

บรรณานุกรม 
 

ธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนยกเวนใหเรียกดอกเบ้ียเกินกวารอยละ 15 ตอป ไดตามระราชบัญญัติ
ดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.2523 

พอแมยากจน เหยื่อเงินกูโหด จะขายลูกสาว สจ.ยื่นมือชวย, หนังสือพิมพขาวสด ฉบับวันท่ี 24 
พฤษภาคม 2552  

พินิจ อุดมสมปอง, การศึกษาวิเคราะหนโยบายประชานิยม : กรณีศึกษาโครงการกองทุน, 
วิทยานิพนธ, คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2548 

ลูกหนี้เงินกูโรพ่ึงตํารวจ สุดทนดอกรอยละรอย, หนังสือพิมพเดลินิวส วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2552  
ลูกหนี้เงินกูโรพ่ึงตํารวจสุดทนดอกรอยละรอย, หนังสือพิมพเดลินิวส ฉบับวันท่ี 10 พฤศจิกายน 

2552  
วิทวัส เหมทานนท, ผลกระทบจากการเขารวมโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสิน, 

วิทยานิพนธ, คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551 
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2 

บรรณานุกรมเว็บไซต 
 

hip://news.sanook.com/ สืบคนเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2552 
http://guru.google.co.th/ สืบคนเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2552 
http://news.sanook.com/ สืบคนเม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2552 
http://news.sanook.com/ สืบคนเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2552 
http://sanook.com/ สืบคนเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2552 
http://www.businessthai.co.th/ สืบคนเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2552 

http://www.consumerthai.org/ สืบคนเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2552 
http://www.gsb.or.th/ สืบคนเม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 
http://www.mof.go.th/fincrime2004/ สืบคนเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2552 
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ภาคผนวกที่ 1 

ตารางแสดงผลการส ารวจสัดส่วนการมภีาระหนีสิ้นของประชาชนในกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ   
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ผ1-1 

ตารางที่ ผ1-1 จํานวนและรอยละตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามเพศ 
หนวย : จํานวน(รอยละ)    

เพศ 
นัก

เรีย
น/น

ิสิต
/

นัก
ศึก

ษา 
พอ

บา
น/แ

มบ
าน

/ผู
เกษ

ียณ
อายุ

 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ชาย 80 35 98 459 166 158 996 
 (50.0) (24.5) (54.4) (53.5) (48.5) (47.6) (49.4) 
หญิง 80 108 82 399 176 174 1,019 
 (50.0) (75.5) (45.6) (46.5) (51.5) (52.4) (50.6) 
รวม 160 143 180 858 342 332 2,015 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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ผ1-2 

ตารางที่ ผ1-2 จํานวนและรอยละตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามชวงอาย ุ
หนวย : จํานวน(รอยละ)    

ชวงอาย ุ
นัก

เรีย
น/น

ิสิต
/

นัก
ศึก

ษา 
พอ

บา
น/แ

มบ
าน

/ผู
เกษ

ียณ
อายุ

 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

15 ถึงต่ํากวา 18 ป 31 0 0 0 0 0 31 
 (19.4) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.5) 
18 – 29 ป 129 17 8 142 131 66 493 
 (80.6) (11.9) (4.4) (16.6) (38.3) (19.9) (24.5) 
30 – 39 ป 0 36 46 306 150 148 686 
 (0.0) (25.2) (25.6) (35.7) (43.9) (44.6) (34.0) 
40 – 49 ป 0 28 67 302 51 85 533 
 (0.0) (19.6) (37.2) (35.2) (14.9) (25.6) (26.5) 
50 – 59 ป 0 30 44 99 10 32 215 
 (0.0) (21.0) (24.4) (11.5) (2.9) (9.6) (10.7) 
60 ปขึ้นไป 0 32 15 9 0 1 57 
 (0.0) (22.4) (8.3) (1.0) (0.0) (0.3) (2.8) 
รวม 160 143 180 858 342 332 2,015 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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ผ1-3 

ตารางที่ ผ1-3 จํานวนและรอยละตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกระดับการศึกษา 
หนวย : จํานวน(รอยละ)    

ระดับการศึกษา 
นัก

เรีย
น/น

ิสิต
/
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พอ

บา
น/แ

มบ
าน

/ผู
เกษ

ียณ
อายุ

 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
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ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก
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าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ต่ํากวา/ 0 56 99 317 7 6 485 
ประถมศึกษา (0.0) (39.2) (55.0) (36.9) (2.0) (1.8) (24.1) 
ม.ตน 0 21 43 190 23 11 288 
 (0.0) (14.7) (23.9) (22.1) (6.7) (3.3) (14.3) 
ม.ปลาย 44 37 32 226 60 28 427 
 (27.5) (25.9) (17.8) (26.3) (17.5) (8.4) (21.2) 
อาชีวศึกษา 22 7 4 80 78 29 220 
 (13.8) (4.9) (2.2) (9.3) (22.8) (8.7) (10.9) 
ปริญญาตร ี 94 22 2 45 169 250 582 
 (58.8) (15.4) (1.1) (5.2) (49.4) (75.3) (28.9) 
สูงกวาปริญญาตร ี 0 0 0 0 5 8 13 
 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.5) (2.4) (0.6) 
รวม 160 143 180 858 342 332 2,015 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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ผ1-4 

ตารางที่ ผ1-4 จํานวนและรอยละตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามรายไดตอเดือน 
หนวย : จํานวน(รอยละ)    

รายไดตอเดือน 
(บาท) 

นัก
เรีย
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รวม 

ไมระบุ 11 41 2 0 3 17 74 
 (6.9) (28.7) (1.1) (0.0) (0.9) (5.1) (3.7) 
นอยกวา 3,000     33 35 15 15 0 0 98 
 (20.6) (24.5) (8.3) (1.7) (0.0) (0.0) (4.9) 
3,001 – 5,000 53 36 47 152 14 17 319 
 (33.1) (25.2) (26.1) (17.7) (4.1) (5.1) (15.8) 
5,001 – 7,000 51 5 42 206 72 17 393 
 (31.9) (3.5) (23.3) (24.0) (21.1) (5.1) (19.5) 
7,001 – 10,000 12 7 46 307 133 87 592 
 (7.5) (4.9) (25.6) (35.8) (38.9) (26.2) (29.4) 
10,001 – 15,000 0 9 14 92 67 91 273 
 (0.0) (6.3) (7.8) (10.7) (19.6) (27.4) (13.5) 
15,001 – 20,000 0 6 10 50 27 56 149 
 (0.0) (4.2) (5.6) (5.8) (7.9) (16.9) (7.4) 
20,001 – 25,000 0 1 1 13 12 20 47 
 (0.0) (0.7) (0.6) (1.5) (3.5) (6.0) (2.3) 
มากกวา  25,000 0 3 3 23 14 27 70 
 (0.0) (2.1) (1.7) (2.7) (4.1) (8.1) (3.5) 
รวม 160 143 180 858 342 332 2,015 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ1-5 

ตารางที่ ผ1-5 จํานวนและรอยละตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามรายไดตอเดอืน
ของครอบครัว 

หนวย : จํานวน(รอยละ)    

รายไดตอเดือน
ของครอบครัว 

(บาท) นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมทราบ 90 34 37 107 98 92 458 
 (56.3) (23.8) (20.6) (12.5) (28.7) (27.7) (22.7) 
ทราบ 70 109 143 751 244 240 1557 
 (43.8) (76.2) (79.4) (87.5) (71.3) (72.3) (77.3) 
นอยกวา  3,000     2 2 2 0 1 0 7 
 (2.9) (1.8) (1.4) (0.0) (0.4) (0.0) (0.4) 
3,001 – 5,000 0 0 19 26 0 2 47 
 (0.0) (0.0) (13.3) (3.5) (0.0) (0.8) (3.0) 
5,001 – 7,000 0 4 4 37 3 0 48 
 (0.0) (3.7) (2.8) (4.9) (1.2) (0.0) (3.1) 
7,001 – 10,000 9 32 25 145 36 21 268 
 (12.9) (29.4) (17.5) (19.3) (14.8) (8.8) (17.2) 
10,001 – 15,000 11 22 24 245 51 29 382 
 (15.7) (20.2) (16.8) (32.6) (20.9) (12.1) (24.5) 
15,001 – 20,000 9 23 25 173 76 58 364 
 (12.9) (21.1) (17.5) (23.0) (31.1) (24.2) (23.4) 
20,001 – 25,000 7 7 12 40 16 27 109 
 (10.0) (6.4) (8.4) (5.3) (6.6) (11.3) (7.0) 
มากกวา  25,000 32 19 32 85 61 103 332 
 (45.7) (17.4) (22.4) (11.3) (25.0) (42.9) (21.3) 
รวม 160 143 180 858 342 332 2,015 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ1-6 

ตารางที่ ผ1-6 จํานวนและรอยละตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามการมีภาระหนี ้
หนวย : จํานวน(รอยละ)    

การมีภาระหนี ้
นัก

เรีย
น/น

ิสิต
/

นัก
ศึก

ษา 
พอ

บา
น/แ

มบ
าน

/ผู
เกษ

ียณ
อายุ

 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมมี 121 90 47 367 153 152 930 
 (75.6) (62.9) (26.1) (42.8) (44.7) (45.8) (46.2) 
มี 39 53 133 491 189 180 1085 
 (24.4) (37.1) (73.9) (57.2) (55.3) (54.2) (53.8) 
รวม 160 143 180 858 342 332 2,015 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
ตารางที่ ผ1-7 จํานวนและรอยละตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพท่ีมีภาระหนี้สิน จําแนกตาม

การกูเงินดวน 
หนวย : จํานวน(รอยละ)    

การกูเงินดวน 

นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมไดกู 11 18 58 119 59 103 368 
 (28.2) (34.0) (43.6) (24.2) (31.2) (57.2) (33.9) 
กู 28 35 75 372 130 77 717 
 (71.8) (66.0) (56.4) (75.8) (68.8) (42.8) (66.1) 
รวม 39 53 133 491 189 180 1,085 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการส ารวจความคิดเห็นและทศันคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินด่วน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนร้อนเงิน 

ส านกัพฒันาฐานขอ้มลูและตวัช้ีวดัภาวะสังคม ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 

ส านกัวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษทั เอก็เซลเลนท ์บิสเนส แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 2 

ตารางแสดงผลการส ารวจสภาพการกู้เงินด่วนของประชาชนในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 

ผ2-1 

ตารางที่ ผ2-1  จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามทําเลท่ีพัก
อาศัย 

หนวย : คน(รอยละ)    

ทําเลที่พักอาศัย 
นัก

เรีย
น/น

ิสิต
/

นัก
ศึก

ษา 
พอ

บา
น/แ

มบ
าน

/ผู
เกษ

ียณ
อายุ

 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

อยูในเขตเทศบาล 116 88 60 536 233 213 1,246 
 (66.3) (60.7) (29.1) (65.8) (64.0) (62.1) (60.9) 

อยูนอกเขต 59 57 146 278 131 130 801 
เทศบาล (33.7) (39.3) (70.9) (34.2) (36.0) (37.9) (39.1) 

รวม 175 145 206 814 364 343 2,047 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
ตารางที่ ผ2-2 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามเพศ 

หนวย : คน(รอยละ)    

เพศ 

นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ชาย 81 39 119 424 163 160 986 
 (46.3) (26.9) (57.8) (52.1) (44.8) (46.6) (48.2) 
หญิง 94 106 87 390 201 183 1,061 
 (53.7) (73.1) (42.2) (47.9) (55.2) (53.4) (51.8) 

รวม 175 145 206 814 364 343 2,047 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 

ผ2-2 

ตารางที่ ผ2-3 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามชวงอาย ุ
หนวย : คน(รอยละ)    

ชวงอาย ุ
นัก

เรีย
น/น

ิสิต
/

นัก
ศึก

ษา 
พอ

บา
น/แ

มบ
าน

/ผู
เกษ

ียณ
อายุ

 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

15 ถึงต่ํากวา 18 ป 17 0 0 0 0 0 17 
 (9.7) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.8) 
18 – 29 ป 158 14 11 153 131 98 565 
 (90.3) (9.7) (5.3) (18.8) (36.0) (28.6) (27.6) 
30 – 39 ป 0 35 58 312 181 150 736 
 (0.0) (24.1) (28.2) (38.3) (49.7) (43.7) (36.0) 
40 – 49 ป 0 49 75 252 47 74 497 
 (0.0) (33.8) (36.4) (31.0) (12.9) 21.6) 24.3) 
50 – 59 ป 0 21 44 86 4 21 176 
 (0.0) (14.5) (21.4) (10.6) (1.1) (6.1) (8.6) 
60 ปขึ้นไป 0 26 18 11 1 0 56 
 (0.0) (17.9) (8.7) (1.4) (0.3) (0.0) (2.7) 

รวม 175 145 206 814 364 343 2,047 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 

ผ2-3 

ตารางที่ ผ2-4 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกระดับการศึกษา 
หนวย : คน(รอยละ)    

ระดับการศึกษา 
นัก

เรีย
น/น

ิสิต
/

นัก
ศึก

ษา 
พอ

บา
น/แ

มบ
าน

/ผู
เกษ

ียณ
อายุ

 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ต่ํากวา/ 0 60 133 293 3 1 490 
ประถมศึกษา (0.0) (41.4) (64.6) (36.0) (0.8) (0.3) (23.9) 
ม.ตน 1 26 50 224 14 5 320 
 (0.6) (17.9) (24.3) (27.5) (3.8) (1.5) (15.6) 
ม.ปลาย 25 28 20 164 43 19 299 
 (14.3) (19.3) (9.7) (20.1) (11.8) (5.5) (14.6) 
อาชีวศึกษา 32 14 3 86 100 37 272 
 (18.3) (9.7) (1.5) (10.6) (27.5) (10.8) (13.3) 
ปริญญาตร ี 117 17 0 46 199 261 640 
 (66.9) (11.7) (0.0) (5.7) (54.7) (76.1) (31.3) 
สูงกวาปริญญาตร ี 0 0 0 1 5 20 26 
 (0.0) (0.0) (0.0) (0.1) (1.4) (5.8) (1.3) 

รวม 175 145 206 814 364 343 2,047 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 

ผ2-4 

ตารางที่ ผ2-5 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามสถานภาพ
สมรส 

หนวย : คน(รอยละ)    

สถานภาพสมรส 
นัก

เรีย
น/น

ิสิต
/

นัก
ศึก

ษา 
พอ

บา
น/แ

มบ
าน

/ผู
เกษ

ียณ
อายุ

 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

โสดไมเคย 172 4 4 109 130 125 544 
แตงงาน (98.3) (2.8) (1.9) (13.4) (35.7) (36.4) (26.6) 
แตงงานแลว 0 111 158 509 178 198 1154 
อยูดวยกัน (0.0) (76.6) (76.7) (62.5) (48.9) (57.7) (56.4) 
อยูดวยกัน 2 13 30 133 45 12 235 
โดยไมแตงงาน (1.1) (9.0) (14.6) (16.3) (12.4) (3.5) (11.5) 
แตงงานแลว 1 3 7 29 7 4 51 
แยกกันอยู (0.6) (2.1) (3.4) (3.6) (1.9) (1.2) (2.5) 
หยา 0 1 0 10 4 3 18 
 (0.0) (0.7) (0.0) (1.2) (1.1) (0.9) (0.9) 
หมาย 0 13 7 24 0 1 45 
 (0.0) (9.0) (3.4) (2.9) (0.0) (0.3) (2.2) 

รวม 175 145 206 814 364 343 2,047 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 

ผ2-5 

ตารางที่ ผ2-6 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามจํานวน
สมาชิกในครอบครัว 

หนวย : คน(รอยละ)    

จํานวนสมาชิก 
ในครอบครัว 

นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมระบุ 9 4 5 18 10 8 54 
 (5.1) (2.8) (2.4) (2.2) (2.7) (2.3) (2.6) 
คนเดียว 0 0 1 16 11 20 48 
 (0.0) (0.0) (0.5) (2.0) (3.0) (5.8) (2.3) 
2 – 4 คน 121 92 127 555 274 235 1,404 
 (69.1) (63.4) (61.7) (68.2) (75.3) (68.5) (68.6) 
มากกวา 4 คน 45 49 73 225 69 80 541 
 (25.7) (33.8) (35.4) (27.6) (19.0) (23.3) (26.4) 

รวม 175 145 206 814 364 343 2,047 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 

ผ2-6 

ตารางที่ ผ2-7 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามรายไดตอเดือน 
หนวย : คน(รอยละ)    

รายไดตอเดือน 
(บาท) 

นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมระบุ 26 42 0 1 2 0 71 
 (14.9) (29.0) (0.0) (0.1) (0.5) (0.0) (3.5) 
นอยกวา 3,000     24 33 16 15 0 0 88 
 (13.7) (22.8) (7.8) (1.8) (0.0) (0.0) (4.3) 
3,001 – 5,000 77 36 55 107 4 4 283 
 (44.0) (24.8) (26.7) (13.1) (1.1) (1.2) (13.8) 
5,001 – 7,000 38 9 65 218 30 14 374 
 (21.7) (6.2) (31.6) (26.8) (8.2) (4.1) (18.3) 
7,001 – 10,000 9 9 54 312 147 85 616 
 (5.1) (6.2) (26.2) (38.3) (40.4) (24.8) (30.1) 
10,001 – 15,000 0 2 14 98 93 106 313 
 (0.0) (1.4) (6.8) (12.0) (25.5) (30.9) (15.3) 
15,001 – 20,000 1 6 1 41 49 79 177 
 (0.6) (4.1) (0.5) (5.0) (13.5) (23.0) (8.6) 
20,001 – 25,000 0 7 0 11 27 34 79 
 (0.0) (4.8) (0.0) (1.4) (7.4) (9.9) (3.9) 
มากกวา  25,000 0 1 1 11 12 21 46 
 (0.0) (0.7) (0.5) (1.4) (3.3) (6.1) (2.2) 

รวม 175 145 206 814 364 343 2,047 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 

ผ2-7 

ตารางที่ ผ2-8 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามรายจายตอเดือน 
หนวย : คน(รอยละ)    

รายจายตอเดือน 
(บาท) 

นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมระบุ 8 37 4 18 5 2 74 
 (4.6) (25.5) (1.9) (2.2) (1.4) (0.6) (3.6) 
นอยกวา  3,000     26 47 51 85 5 6 220 
 (14.9) (32.4) (24.8) (10.4) (1.4) (1.7) (10.7) 
3,001 – 5,000 93 41 76 220 41 26 497 
 (53.1) (28.3) (36.9) (27.0) (11.3) (7.6) (24.3) 
5,001 – 7,000 41 7 28 215 79 47 417 
 (23.4) (4.8) (13.6) (26.4) (21.7) (13.7) (20.4) 
7,001 – 10,000 7 6 37 209 161 155 575 
 (4.0) (4.1) (18.0) (25.7) (44.2) (45.2) (28.1) 
10,001 – 15,000 0 4 8 53 46 71 182 
 (0.0) (2.8) (3.9) (6.5) (12.6) (20.7) (8.9) 
15,001 – 20,000 0 3 1 9 22 29 64 
 (0.0) (2.1) (0.5) (1.1) (6.0) (8.5) (3.1) 
20,001 – 25,000 0 0 0 1 2 5 8 
 (0.0) (0.0) (0.0) (0.1) (0.5) (1.5) (0.4) 
มากกวา  25,000 0 0 1 4 3 2 10 
 (0.0) (0.0) (0.5) (0.5) (0.8) (0.6) (0.5) 

รวม 175 145 206 814 364 343 2,047 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 

ผ2-8 

ตารางที่ ผ2-9 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามรายไดตอ
เดอืนของครอบครัว 

หนวย : คน(รอยละ)    

รายไดตอเดือน
ของครอบครัว 

(บาท) นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมทราบ 85 32 35 159 76 80 467 
 (48.6) (22.1) (17.0) (19.5) (20.9) (23.3) (22.8) 
ทราบ 90 113 171 655 288 263 1580 
 (51.4) (77.9) (83.0) (80.5) (79.1) (76.7) (77.2) 
นอยกวา  3,000     5 1 2 8 0 1 17 
 (5.6) (0.9) (1.2) (1.2) (0.0) (0.4) (1.1) 
3,001 – 5,000 0 5 19 15 2 1 42 
 (0.0) (4.4) (11.1) (2.3) (0.7) (0.4) (2.7) 
5,001 – 7,000 0 5 11 32 5 2 55 
 (0.0) (4.4) (6.4) (4.9) (1.7) (0.8) (3.5) 
7,001 – 10,000 6 27 49 163 23 24 292 
 (6.7) (23.9) (28.7) (24.9) (8.0) (9.1) (18.5) 
10,001 – 15,000 20 33 50 188 55 31 377 
 (22.2) (29.2) (29.2) (28.7) (19.1) (11.8) (23.9) 
15,001 – 20,000 32 20 28 131 83 48 342 
 (35.6) (17.7) (16.4) (20.0) (28.8) (18.3) (21.6) 
20,001 – 25,000 6 5 5 36 25 31 108 
 (6.7) (4.4) (2.9) (5.5) (8.7) (11.8) (6.8) 
มากกวา  25,000 21 17 7 82 95 125 347 
 (23.3) (15.0) (4.1) (12.5) (33.0) (47.5) (22.0) 

รวม 175 145 206 814 364 343 2,047 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 

ผ2-9 

ตารางที่ ผ2-10 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามรายจายตอ
เดือนของครอบครัว 

หนวย : คน(รอยละ)    

รายจายตอเดือน
ของครอบครัว 

(บาท) นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมทราบ 105 41 50 217 103 95 611 
 (60.0) (28.3) (24.3) (26.7) (28.3) (27.7) (29.8) 
ทราบ 70 104 156 597 261 248 1,436 
 (40.0) (71.7) (75.7) (73.3) (71.7) (72.3) (70.2) 
นอยกวา  3,000     0 4 5 13 2 0 24 
 (0.0) (3.8) (3.2) (2.2) (0.8) (0.0) (1.7) 
3,001 – 5,000 4 6 17 31 6 6 70 
 (5.7) (5.8) (10.9) (5.2) (2.3) (2.4) (4.9) 
5,001 – 7,000 1 7 20 79 11 14 132 
 (1.4) (6.7) (12.8) (13.2) (4.2) (5.6) (9.2) 
7,001 – 10,000 17 38 66 207 71 56 455 
 (24.3) (36.5) (42.3) (34.7) (27.2) (22.6) (31.7) 
10,001 – 15,000 14 23 24 123 45 33 262 
 (20.0) (22.1) (15.4) (20.6) (17.2) (13.3) (18.2) 
15,001 – 20,000 16 13 16 92 63 46 246 
 (22.9) (12.5) (10.3) (15.4) (24.1) (18.5) (17.1) 
20,001 – 25,000 6 6 5 26 24 41 108 
 (8.6) (5.8) (3.2) (4.4) (9.2) (16.5) (7.5) 
มากกวา  25,000 12 7 3 26 39 52 139 
 (17.1) (6.7) (1.9) (4.4) (14.9) (21.0) (9.7) 

รวม 175 145 206 814 364 343 2,047 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 

ผ2-10 

ตารางที่ ผ2-11 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามลักษณะ            
           การกูเงิน 

หนวย : คน(รอยละ)    

ลักษณะการกูเงินดวน 
นัก

เรีย
น/น

ิสิต
/

นัก
ศึก

ษา 
พอ

บา
น/แ

มบ
าน

/ผู
เกษ

ียณ
อายุ

 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

กูเงินดวนในระบบ 1 9 2 37 105 92 246 
 (0.6) (6.2) (1.0) (4.5) (28.8) (26.8) (12.0) 
กูเงินดวนนอกระบบ 172 127 203 758 205 223 1,688 
 (98.3) (87.6) (98.5) (93.1) (56.3) (65.0) (82.5) 

2 9 1 19 54 28 113 กูเงินดวนท้ังในระบบ
และนอกระบบ (1.1) (6.2) (0.5) (2.3) (14.8) (8.2) (5.5) 

175 145 206 814 364 343 2,047 รวม 
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 

ผ2-11 

ตารางที่ ผ2-12 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามสาเหตุท่ี
เลือกกูเงินดวน 

หนวย : คน(รอยละ)    

สาเหตุที่เลือกกูเงิน
ดวน 

นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไดเงินงายและสะดวก 156 122 168 715 318 316 1795 
รวดเร็ว (89.1) (84.1) (81.6) (87.8) (87.4) (92.1) (87.7) 
ไมตองใชหลักประกัน 47 56 78 338 115 107 741 
 (26.9) (38.6) (37.9) (41.5) (31.6) (31.2) (36.2) 
แหลงกูหางาย 60 53 87 315 127 73 715 
 (34.3) (36.6) (42.2) (38.7) (34.9) (21.3) (34.9) 
รูจักผูใหกู 21 36 55 158 53 56 379 
 (12.0) (24.8) (26.7) (19.4) (14.6) (16.3) (18.5) 
ถูกปฏิเสธจากการกู 1 7 5 40 7 6 66 
ในระบบ (0.6) (4.8) (2.4) (4.9) (1.9) (1.7) (3.2) 
วงเงินกูแหลงอื่นเต็ม 2 4 1 7 28 14 56 
วงเงินแลว (1.1) (2.8) (0.5) (0.9) (7.7) (4.1) (2.7) 
มีการนําเสนอ/เชิญชวน 4 2 0 12 11 3 32 
ถึงบานหรือท่ีทํางาน (2.3) (1.4) (0.0) (1.5) (3.0) (0.9) (1.6) 
อื่นๆ เชน เจรจาตอรอง
กันได เปนตน 1 5 3 23 12 15 59 

 (0.6) (3.4) (1.5) (2.8) (3.3) (4.4) (2.9) 
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 

ผ2-12 

ตารางที่ ผ2-13 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตาม
วัตถุประสงคของการกูเงินดวน 

หนวย : คน(รอยละ)    

วัตถุประสงค 
ของการกูเงินดวน 

นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

เพ่ือใชจายใน 105 83 94 406 176 102 966 
ชีวิตประจําวัน (60.0) (57.2) (45.6) (49.9) (48.4) (29.7) (47.2) 
เพ่ือการศึกษา 83 50 70 286 82 88 659 
 (47.4) (34.5) (34.0) (35.1) (22.5) (25.7) (32.2) 

0 9 114 386 36 42 587 เพ่ือลงทุนคาขาย/เพ่ือ
ประกอบอาชีพ/เปนทุน
หมุนเวียน 

(0.0) (6.2) (55.3) (47.4) (9.9) (12.2) (28.7) 

เพ่ือผอนคางวด/ชําระหนี ้ 3 38 52 222 141 118 574 
 (1.7) (26.2) (25.2) (27.3) (38.7) (34.4) (28.0) 
เพ่ือการรักษาพยาบาล 0 28 17 97 44 25 211 
 (0.0) (19.3) (8.3) (11.9) (12.1) (7.3) (10.3) 
เพ่ือซื้อเครื่องใชในบาน 4 8 6 43 45 36 142 
 (2.3) (5.5) (2.9) (5.3) (12.4) (10.5) (6.9) 
เพ่ือใชหนี้การพนัน 23 2 4 27 17 10 83 
 (13.1) (1.4) (1.9) (3.3) (4.7) (2.9) (4.1) 
เพ่ือซื้อโทรศัพทมือถือ 19 0 1 13 28 20 81 
 (10.9) (0.0) (0.5) (1.6) (7.7) (5.8) (4.0) 
เพ่ือซื้อเครื่อง 4 0 1 5 18 29 57 
คอมพิวเตอร /Note Book (2.3) (0.0) (0.5) (0.6) (4.9) (8.5) (2.8) 
เพ่ือใชในงานพิธีตาง  ๆ 1 4 3 16 13 14 51 
 (0.6) (2.8) (1.5) (2.0) (3.6) (4.1) (2.5) 
เพ่ือซื้อสินคา Brand  15 0 0 0 11 9 35 
Name (8.6) (0.0) (0.0) (0.0) (3.0) (2.6) (1.7) 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 

ผ2-13 

ตารางที่ ผ2-13 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตาม
วัตถุประสงคของการกูเงินดวน (ตอ) 

หนวย : คน(รอยละ)    

วัตถุประสงค 
ของการกูเงินดวน 

นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

27 0 0 8 7 4 46 เพ่ือเท่ียวกลางคืน/สังสรรค
กับเพ่ือน/ด่ืมสุรา (15.4) (0.0) (0.0) (1.0) (1.9) (1.2) (2.2) 
เพ่ือใชในการทองเท่ียว 5 0 0 0 12 7 24 
 (2.9) (0.0) (0.0) (0.0) (3.3) (2.0) (1.2) 
เพ่ือชําระหุน/หลักทรัพย 0 1 0 0 2 2 5 
อื่นๆ (0.0) (0.7) (0.0) (0.0) (0.5) (0.6) (0.2) 
อื่นๆ เชน กูใหแม ใหนอง  15 18 12 40 15 23 123 
ใหลูก เปนตน (8.6) (12.4) (5.8) (4.9) (4.1) (6.7) (6.0) 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 

ผ2-14 

ตารางที่ ผ2-14 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามประเภท
ส่ือท่ีทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับเงินดวนในระบบ 

หนวย : คน(รอยละ)    

ประเภทส่ือที่ทําให
ทราบขอมูลเกี่ยวกับ

เงินดวนในระบบ นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

โทรทัศน 88 81 97 424 184 186 1,060 
 (50.3) (55.9) (47.1) (52.1) (50.5) (54.2) (51.8) 
ส่ือส่ิงพิมพ 84 66 63 271 170 175 829 
 (48.0) (45.5) (30.6) (33.3) (46.7) (51.0) (40.5) 
แผนพับ โปสเตอร          63 46 47 243 138 108 645 
สติกเกอร   (36.0) (31.7) (22.8) (29.9) (37.9) (31.5) (31.5) 
บุคคล 52 31 62 200 89 81 515 
 (29.7) (21.4) (30.1) (24.6) (24.5) (23.6) (25.2) 
อินเตอรเน็ต 55 11 7 65 80 89 307 
 (31.4) (7.6) (3.4) (8.0) (22.0) (25.9) (15.0) 
ปายบิลบอรด 28 9 9 86 69 49 250 
 (16.0) (6.2) (4.4) (10.6) (19.0) (14.3) (12.2) 
วิทย ุ 7 8 4 29 16 11 75 
 (4.0) (5.5) (1.9) (3.6) (4.4) (3.2) (3.7) 
โทรศัพทมือถือ 0 0 0 0 0 1 1 
 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.3) (0.0) 
อ่ืนๆ เชน ทราบจาก 0 0 0 1 3 1 5 
หางสรรพสินคา เปน
ตน (0.0) (0.0) (0.0) (0.1) (0.8) (0.3) (0.2) 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 

ผ2-15 

ตารางที่ ผ2-15 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามประเภท 
           ส่ือท่ีทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับเงินดวนนอกระบบ 

หนวย : คน(รอยละ)    

ประเภทส่ือที่ทําให 
ทราบขอมูลเกี่ยวกับ
เงินดวนนอกระบบ นัก

เรีย
น/น

ิสิต
/

นัก
ศึก

ษา 
พอ

บา
น/แ

มบ
าน

/ผู
เกษ

ียณ
อายุ

 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

บุคคล 156 136 194 752 279 283 1,800 
 (89.1) (93.8) (94.2) (92.4) (76.6) (82.5) (87.9) 
แผนพับ โปสเตอร          77 35 33 286 124 142 697 
สติกเกอร ใบปลิว  (44.0) (24.1) (16.0) (35.1) (34.1) (41.4) (34.0) 
โทรทัศน 5 5 4 20 13 12 59 
 (2.9) (3.4) (1.9) (2.5) (3.6) (3.5) (2.9) 
ส่ือส่ิงพิมพ 6 6 2 19 8 11 52 
 (3.4) (4.1) (1.0) (2.3) (2.2) (3.2) (2.5) 
อินเตอรเน็ต 11 2 1 8 15 14 51 
 (6.3) (1.4) (0.5) (1.0) (4.1) (4.1) (2.5) 
วิทย ุ 2 0 0 9 4 2 17 
 (1.1) (0.0) (0.0) (1.1) (1.1) (0.6) (0.8) 
โทรศัพทมือถือ 0 0 0 0 0 1 1 
 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.3) (0.0) 

3 0 1 2 0 1 7 
(1.7) (0.0) (0.5) (0.2) (0.0) (0.3) (0.3) 

อ่ืนๆ เชน ติดปายไว 
หนาราน,คนในทองท่ี
ปลอยกู เปนตน        

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 

ผ2-16 

ตารางที่ ผ2-16 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามการเคยกู
เงินจากแหลงเงินทุนประเภทตางๆ 

หนวย : คน(รอยละ)    

การเคยกูเงินจาก
แหลงเงินทุน
ประเภทตางๆ นัก

เรีย
น/น

ิสิต
/

นัก
ศึก

ษา 
พอ

บา
น/แ

มบ
าน

/ผู
เกษ

ียณ
อายุ

 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมเคย 103 25 33 241 142 124 668 
 (58.9) (17.2) (16.0) (29.6) (39.0) (36.2) (32.6) 
เคย 72 120 173 573 222 219 1379 
 (41.1) (82.8) (84.0) (70.4) (61.0) (63.8) (67.4) 
- โรงรับจํานํา 35 55 46 280 101 25 542 
 (48.6) (45.8) (26.6) (48.9) (45.5) (11.4) (39.3) 
- กองทุนหมูบาน 0 46 85 172 29 27 359 
 (0.0) (38.3) (49.1) (30.0) (13.1) (12.3) (26.0) 
- ธนาคารท่ีมีวัตถุ 31 11 60 69 64 77 312 
 ประสงคเฉพาะ (43.1) (9.2) (34.7) (12.0) (28.8) (35.2) (22.6) 

- ธนาคารพาณิชย 2 18 9 93 50 92 264 
 (2.8) (15.0) (5.2) (16.2) (22.5) (42.0) (19.1) 
- สหกรณ 0 9 48 29 9 96 191 
 (0.0) (7.5) (27.7) (5.1) (4.1) (43.8) (13.9) 
- ออมทรัพยใน 0 12 26 70 8 11 127 
ชุมชน      (0.0) (10.0) (15.0) (12.2) (3.6) (5.0) (9.2) 
- อ่ืนๆ เชน กูยืมจาก 10 0 1 12 14 12 49 
คนรูจัก เปนตน (13.9) (0.0) (0.6) (2.1) (6.3) (5.5) (3.6) 

รวม 175 145 206 814 364 343 2,047 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 

ผ2-17 

ตารางที่ ผ2-17 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามการไป
ติดตอขอเงินกูจากสถาบันการเงินกอนกูเงินดวน 

หนวย : คน(รอยละ)    

การไปติดตอขอ
เงินกูจากสถาบัน
การเงินกอนกูเงิน

ดวน นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมติดตอ 170 119 176 717 305 283 1,770 
 (97.1) (82.1) (85.4) (88.1) (83.8) (82.5) (86.5) 
ไปติดตอ 5 26 30 97 59 60 277 
 (2.9) (17.9) (14.6) (11.9) (16.2) (17.5) (13.5) 

รวม 175 145 206 814 364 343 2,047 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 

ผ2-18 

ตารางที่ ผ2-18 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพท่ีไมไดไปติดตอขอ
เงินกูจากสถาบันการเงินกอนกูเงินดวน จําแนกตามสาเหตุท่ีไมไปติดตอ 

หนวย : คน(รอยละ)    

สาเหตุที่ไมไปติดตอ
ขอเงินกูจากสถาบัน

การเงิน นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมมีหลักประกัน 106 59 66 400 113 85 829 
 (62.4) (49.6) (37.5) (55.8) (37.0) (30.0) (46.8) 
ไมเคยกูสถาบัน 38 18 39 144 63 22 324 
การเงินมากอน (22.4) (15.1) (22.2) (20.1) (20.7) (7.8) (18.3) 
ตองใชเงินเรงดวน 98 70 112 472 214 221 1,187 
 (57.6) (58.8) (63.6) (65.8) (70.2) (78.1) (67.1) 
ไมกลาพบ 4 3 8 17 7 4 43 
เจาหนาท่ีธนาคาร (2.4) (2.5) (4.5) (2.4) (2.3) (1.4) (2.4) 
อ่ืนๆ เชน มีแหลงเงินกู 6 3 6 38 31 26 110 
อยูแลว กูระยะเวลาไม
นาน เปนตน 

(3.5) (2.5) (3.4) (5.3) (10.2) (9.2) (6.2) 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 

ผ2-19 

ตารางที่ ผ2-19 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพท่ีไดไปติดตอขอเงินกู
จากสถาบันการเงินกอนมากูเงินดวน จําแนกตามการไดรับเงินจากสถาบันการเงิน 

หนวย : คน(รอยละ)    

การไดรับเงินกูจาก
สถาบันการเงิน 

นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมได 5 25 30 90 51 53 254 
 (100.0) (96.2) (100.0) (92.8) (86.4) (88.3) (91.7) 
ได 0 1 0 7 8 7 23 
 (0.0) (3.8) (0.0) (7.2) (13.6) (11.7) (8.3) 

รวม 5 26 30 97 59 60 277 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
ตารางที่ ผ2-20 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพท่ีไดไปติดตอขอเงินกู

จากสถาบันการเงินกอนมากูเงินดวนและไมไดรับเงินกูจากสถาบันการเงิน จําแนก
ตามสาเหตุท่ีไมไดรับอนุมัติวงเงิน 

หนวย : คน(รอยละ)    

สาเหตุที่ไมไดรับ
อนุมัติวงเงิน 

นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมมีหลักประกัน 3 4 10 30 18 18 83 
 (60.0) (16.0) (33.3) (33.3) (35.3) (34.0) (32.7) 
ไมเขาหลักเกณฑ/ 1 23 23 63 42 37 189 
เงื่อนไขของธนาคาร (20.0) (92.0) (76.7) (70.0) (82.4) (69.8) (74.4) 
อื่นๆ เชน มีข้ันตอน 0 3 2 7 3 4 19 
มาก ลาชา เปนตน (0.0) (12.0) (6.7) (7.8) (5.9) (7.5) (7.5) 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 

ผ2-20 

ตารางที่ ผ2-21 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพท่ีไดรับอนุมัติวงเงินกู
จากสถาบันการเงิน จําแนกตามการใชเงินกูจากสถาบันการเงิน 

หนวย : คน(รอยละ)    

การใชเงินกูจาก
สถาบันการเงิน 

นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ใชวงเงินกู - 1 - 7 7 6 21 
 - (100.0) - (100.0) (87.5) (85.7) (91.3) 
ไมไดใชวงเงินกู - 0 - 0 1 1 2 
 - (0.0) - (0.0) (12.5) (14.3) (8.7) 

รวม - 1 - 7 8 7 23 
 - (100.0) - (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 

ผ2-21 

ตารางที่ ผ2-22 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตาม
ความสามารถในการชําระหนี้เงินดวนท่ียังคงคางอยูในปจจุบัน และแหลงท่ีมาของ
เงินท่ีนํามาชําระหนี ้

หนวย : คน(รอยละ)    

ความสามารถในการ
ชําระหนี้เงินดวน 

นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมสามารถชําระได 11 5 13 58 15 14 116 
ตามเง่ือนไข (6.3) (3.4) (6.3) (7.1) (4.1) (4.1) (5.7) 
สามารถชําระได 164 140 193 756 349 329 1,931 
ตามเง่ือนไข (93.7) (96.6) (93.7) (92.9) (95.9) (95.9) (94.3) 
- รายได 113 121 178 746 347 328 1833 
 (68.9) (86.4) (92.2) (98.7) (99.4) (99.7) (94.9) 
- ยืมเพ่ือน/ญาต ิ 28 46 44 136 49 37 340 
 (17.1) (32.9) (22.8) (18.0) (14.0) (11.2) (17.6) 
- กูจากนอกระบบ 1 7 11 54 13 6 92 
  มาชําระ (0.6) (5.0) (5.7) (7.1) (3.7) (1.8) (4.8) 
- กูจากในระบบ 1 0 20 28 2 16 67 
  มาชําระ (0.6) (0.0) (10.4) (3.7) (0.6) (4.9) (3.5) 

69 23 10 32 10 4 148 - อ่ืนๆ เชน กูจาก 
กองทุนหมูบาน     
นําเงินกู กยศ.        
มาจาย เปนตน 

(42.1) (16.4) (5.2) (4.2) (2.9) (1.2) (7.7) 

รวม 175 145 206 814 364 343 2,047 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 

ผ2-22 

ตารางที่ ผ2-23 จํานวนและรอยละตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพท่ีกูเงินดวนในระบบ 
จําแนกตามประเภทของเงินดวนในระบบ 

หนวย : คน (รอยละ)    

ประเภทของเงินดวน
ในระบบ 

นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

สินเช่ือบุคคล 3 17 2 41 132 92 287 
 (100.0) (94.4) (66.7) (73.2) (83.0) (78.0) (80.4) 
สินเช่ือจํานํารถยนต 0 1 1 16 27 27 72 
 (0.0) (5.6) (33.3) (28.6) (17.0) (22.9) (20.2) 
สินเช่ืออ่ืนๆ เชน  0 0 0 0 2 1 3 
บัตรเครดิต เปนตน (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.3) (0.8) (0.8) 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพ่ึงหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 

ผ2-23 

ตารางที่ ผ2-24 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพท่ีกูเงินดวนในระบบ จําแนกตามประเภทเงินดวนในระบบและเง่ือนไขตางๆ ในการกู 
หนวย : คน (รอยละ)    

สถานะการชําระหนี ้การทําเปนหนังสือ
สัญญากูเงิน 

ระยะเวลากู เง่ือนไขการผอนชําระ 
ชําระผิดเง่ือนไข 

ประเภทเงินดวนในระบบ 
ทํา ไมไดทํา ไมมี

กําหนด 
กําหนด 

อัตรา
ดอกเบี้ย 

เฉล่ีย 
(ตอป) 

รายวัน ราย
สัปดาห 

ราย
เดือน 

อ่ืนๆ 
ชําระตาม
เง่ือนไข เจรจา ฟองรอง อ่ืนๆ 

สินเช่ือบุคคล 261 26 67 220 15.32 3 4 278 2 275 6 0 6 
 (90.9) (9.1) (23.3) (76.7)  (1.0) (1.4) (96.9) (0.7) (95.8) (2.1) (0.0) (2.1) 
สินเช่ือจํานํารถยนต 70 2 30 42 12.46 0 2 68 2 67 3 0 2 
 (97.2) (2.8) (41.7) (58.3)  (0.0) (2.8) (94.4) (2.8) (93.1) (4.2) (0.0) (2.8) 
สินเช่ืออ่ืนๆ เชน  3 0 2 1 5.00 0 1 1 1 2 0 0 1 
บัตรเครดิต เปนตน (100.0) (0.0) (66.7) (33.3)  (0.0) (33.3) (33.3) (33.3) (66.7) (0.0) (0.0) (33.3) 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพ่ึงหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 

ผ2-24 

ตารางที่ ผ2-25 คาเฉล่ียคาต่ําสุด และคาสูงสุดของอัตราดอกเบ้ียเงินดวนในระบบ จําแนกตามประเภทเงินดวนในระบบ 
อัตราดอกเบี้ยตอป ประเภทเงินดวนในระบบ 

Minimum Maximum Mean 
สินเช่ือบุคคล 7.0 28.0 15.32 
สินเช่ือจํานํารถยนต 3.0 24.0 12.46 
สินเช่ืออ่ืนๆ เชน บัตรเครดิต เปนตน 5.0 5.0 5.00 

 
ตารางที่ ผ2-26 คาเฉล่ียคาต่ําสุดและคาสูงสุดของวงเงินท่ีไดรับจากการกูเงินดวนในระบบและยอดหนี้คงคาง 

ยอดเงินกูตามตกลงสัญญา(บาท) ยอดเงินกูท่ีไดรับจริง(บาท) ยอดหนีค้งคาง(บาท) ประเภทสินเชื่อ Minimum Maximum Mean Minimum Maximum Mean Minimum Maximum Mean 
สินเช่ือบุคคล 3,000 240,000 28,574.00 3,000 240,000 28,248.08 1,000 23,6160 16,293.32 
สินเช่ือจํานํารถยนต 9,000 552,600 100,980.56 9,000 552,600 98,556.94 8,000 66,8700 73,599.08 
สินเช่ืออ่ืนๆ เชน  
บัตรเครดิต เปนตน 12,000 50,000 30,666.67 12,000 50,000 30,666.67 12,000 32,000 22,000.00 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 

ผ2-25 

ตารางที่ ผ2-27 วงเงินกูโดยเฉล่ียตอคนท่ีตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพไดรับจากการกูเงิน
ดวนในระบบ จําแนกตามประเภทเงินดวนในระบบ 

หนวย : บาท    

ประเภทของ 
เงินดวน 
ในระบบ นัก

เรีย
น/น

ิสิต
/

นัก
ศึก

ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

คาเฉล่ียทุก
กลุมอาชีพ 

สินเช่ือบุคคล 10,333.33 24,411.76 15,000.00 31,280.49 28,965.43 28,465.22 28,574.00 
สินเช่ือจํานํา
รถยนต - 200,000.00 15,000.00 64,812.50 98,259.26 124,651.85 100,980.56 

สินเช่ืออ่ืนๆ เชน 
บัตรเครดิต    
เปนตน 

- - - - 21,000.00 500,00.00 30,666.67 

 
ตารางที่ ผ2-28 ยอดหนี้คงคางเฉล่ียตอคนท่ีตัวอยางของประชาชนในแตละกลุมอาชีพท่ีกูเงินดวน

ในระบบ จําแนกตามประเภทเงินดวนในระบบ 
หนวย : บาท    

ประเภทของ 
เงินดวนในระบบ 

นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/นัก
ศึก

ษา
 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นรั
ฐว

ิสาห
กิจ

 
คาเฉล่ียทุก
กลุมอาชีพ 

สินเช่ือบุคคล 5,333.33 16,700.00 8,500.00 19,787.19 17,783.07 13,406.35 16,293.32 
สินเช่ือจํานํารถยนต - 100,000.00 8,000.00 40,583.33 72,876.91 91,650.08 73,599.08 
สินเช่ืออ่ืนๆ เชน บัตร
เครดิต เปนตน - - - - 12,000.00 32,000.00 22,000.00 

 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 

ผ2-26 

ตารางที่ ผ2-29  จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพท่ีกูเงินดวนนอกระบบ 
จําแนกตามประเภทของเงินดวนนอกระบบ 

หนวย : คน (รอยละ)    

ประเภทของเงินดวน
นอกระบบ 

นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

เงินกูไมมีหลักประกัน 68 86 140 604 131 165 1194 
 (39.1) (63.2) (68.6) (77.7) (50.6) (66.0) (66.3) 
เงินกูจํานํา 53 20 21 126 65 52 337 
เครื่องประดับ (30.5) (14.7) (10.3) (16.2) (25.1) (20.8) (18.7) 
เงินกูโดยยึดโฉนด 0 30 53 90 22 35 230 
ท่ีดินเปนประกัน (0.0) (22.1) (26.0) (11.6) (8.5) (14.0) (12.8) 
เงินกูจํานํารถยนต/ 10 12 21 99 20 15 177 
จักรยานยนต (5.7) (8.8) (10.3) (12.7) (7.7) (6.0) (9.8) 
เงินกูโดยยึดบัตร 9 1 6 14 62 22 114 
เอทีเอ็ม/สมุดเงินฝาก (5.2) (0.7) (2.9) (1.8) (23.9) (8.8) (6.3) 
เงินกูจํานําโทรศัพท- 56 0 2 17 11 5 91 
มือถือ (32.2) (0.0) (1.0) (2.2) (4.2) (2.0) (5.1) 
เงินกูโดยการรูดบัตร 0 2 0 7 7 1 17 
เครดิต/บัตรซ้ือสินคา (0.0) (1.5) (0.0) (0.9) (2.7) (0.4) (0.9) 
เงินกูจํานําคอมพิวเตอร 7 1 1 1 6 1 17 
 (4.0) (0.7) (0.5) (0.1) (2.3) (0.4) (0.9) 

4 0 2 8 1 0 15 
(2.3) (0.0) (1.0) (1.0) (0.4) (0.0) (0.8) 

อ่ืนๆ เชน  จํานํากลอง 
รองเทาฟุตบอล กีตาร
ไฟฟา โทรทัศน   
เลนแชร เปนตน        

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 



รางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพ่ึงหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ2-27 

ตารางที่ ผ2-30 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพท่ีกูเงินดวนนอกระบบ จําแนกตามประเภทเงินดวนนอกระบบและเง่ือนไขตางๆ ในการกู 
หนวย : คน (รอยละ)    

สถานะการชําระหนี ้การทําเปนหนังสือ
สัญญากูเงิน 

ระยะเวลากู เง่ือนไขการผอนชําระ 
ชําระผิดเง่ือนไข 

ประเภทเงินดวนนอกระบบ 
ทํา ไมไดทํา ไมมี

กําหนด 
กําหนด 

อัตรา
ดอกเบี้ย 

(ตอ
เดือน) 

รายวัน ราย
สัปดาห 

ราย
เดือน 

อ่ืนๆ 
ชําระตาม
เง่ือนไข เจรจา ฟองรอง อ่ืนๆ 

เงินกูไมมีหลักประกัน 551 643 747 447 11.34 212 26 902 54 1083 97 1 13 
 (46.1) (53.9) (62.6) (37.4)  (17.8) (2.2) (75.5) (4.5) (90.7) (8.1) (0.1) (1.1) 
เงินกูโดยยึดโฉนด 222 8 142 88 6.94 1 6 190 33 209 13 2 6 
ท่ีดินเปนประกัน (96.5) (3.5) (61.7) (38.3)  (0.4) (2.6) (82.6) (14.3) (90.9) (5.7) (0.9) (2.6) 
เงินกูโดยการรูดบัตร 14 3 6 11 7.77 0 2 13 2 15 1 0 1 
เครดิต/บัตรซ้ือสินคา (82.4) (17.6) (35.3) (64.7)  (0.0) (11.8) (76.5) (11.8) (88.2) (5.9) (0.0) (5.9) 
เงินกูโดยยึดบัตร 82 32 56 58 10.15 1 2 110 1 107 7 0 0 
เอทีเอ็ม/สมุดเงินฝาก (71.9) (28.1) (49.1) (50.9)  (0.9) (1.8) (96.5) (0.9) (93.9) (6.1) (0.0) (0.0) 
เงินกูจํานํารถยนต/ 160 17 75 102 7.23 5 4 162 6 165 5 1 6 
จักรยานยนต (90.4) (9.6) (42.4) (57.6)  (2.8) (2.3) (91.5) (3.4) (93.2) (2.8) (0.6) (3.4) 
เงินกูจํานําโทรศัพท- 56 35 22 69 7.30 12 10 60 9 84 4 0 3 
มือถือ (61.5) (38.5) (24.2) (75.8)  (13.2) (11.0) (65.9) (9.9) (92.3) (4.4) (0.0) (3.3) 



รางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพ่ึงหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ2-28 

ตารางที่ ผ2-30 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพท่ีกูเงินดวนนอกระบบ จําแนกตามประเภทเงินดวนนอกระบบและเง่ือนไขตางๆ ในการกู (ตอ) 
หนวย : คน (รอยละ)    

สถานะการชําระหนี ้การทําเปนหนังสือ
สัญญากูเงิน 

ระยะเวลากู เง่ือนไขการผอนชําระ 
ชําระผิดเง่ือนไข 

ประเภทเงินกู 
ทํา ไมไดทํา ไมมี

กําหนด 
กําหนด 

อัตรา
ดอกเบี้ย 

(ตอ
เดือน) 

รายวัน ราย
สัปดาห 

ราย
เดือน 

อ่ืนๆ 
ชําระตาม
เง่ือนไข เจรจา ฟองรอง อ่ืนๆ 

เงินกูจํานําคอมพิวเตอร 10 7 6 11 7.07 0 0 14 3 17 0 0 0 
(Notebook) (58.8) (41.2) (35.3) (64.7)  (0.0) (0.0) (82.4) (17.6) (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) 
เงินกูจํานําเครื่องประดับ 280 57 216 121 3.28 2 8 262 65 328 7 0 2 
 (83.1) (16.9) (64.1) (35.9)  (0.6) (2.4) (77.7) (19.3) (97.3) (2.1) (0.0) (0.6) 
อ่ืนๆ เชน  จํานํากลอง 9 6 5 10 15.00 4 0 9 2 11 4 0 0 
รองเทาฟุตบอล กีตารไฟฟา 
โทรทัศน เลนแชร เปนตน (60.0) (40.0) (33.3) (66.7)  (26.7) (0.0) (60.0) (13.3) (73.3) (26.7) (0.0) (0.0) 

 
 
 
 
 



รางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพ่ึงหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
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สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ2-29 

ตารางที่ ผ2-31 คาเฉล่ียคาต่ําสุด และคาสูงสุดของวงเงินท่ีไดรับจากการกูเงินดวนนอกระบบและยอดหนี้คงคาง จําแนกตามประเภทเงินดวนนอกระบบ 
ยอดเงินกูตามขอตกลงสัญญา(บาท) ยอดเงินกูท่ีไดรับจริง(บาท) ยอดหนี้คงคาง(บาท) ประเภทเงินดวนนอกระบบ 

Minimum Maximum Mean Minimum Maximum Mean Minimum Maximum Mean 
เงินกูไมมีหลักประกัน 500 400,000 16,369.03 500 300,000 16,178.37 400 300,000 12,336.72 
เงินกูโดยยึดโฉนดท่ีดินเปน
ประกัน 2,000 600,000 90,095.65 2000 500,000 89,037.83 1,000 300,000 61,594.29 

เงินกูโดยการรูดบัตรเครดิต/บัตร
ซ้ือสินคา 5,000 100,000 46,929.41 5000 100,000 44,105.88 4,000 102,060 42,764.25 

เงินกูโดยยึดบัตรเอทีเอ็ม/          
สมุดเงินฝาก 1,500 100,000 18,565.79 1000 95,000 18,007.02 550 100,000 19,087.50 

เงินกูจํานํารถยนต/จักรยานยนต 3,000 400,000 38,490.96 2000 400,000 37,716.95 2,000 600,000 35,665.55 
เงินกูจํานําโทรศัพทมือถือ 500 10,000 3,036.26 500 10,000 3,012.09 840 8,000 2,987.67 
เงินกูจํานําคอมพิวเตอร 5,000 25,000 10,235.29 1000 25,000 9,667.65 3,000 17,500 8,050.00 
เงินกูจํานําเครื่องประดับ 1,000 75,000 9,905.64 400 75,000 9,791.64 600 75,000 9,774.38 
อ่ืนๆ เชน  จํานํากลอง รองเทา
ฟุตบอล กีตารไฟฟา เปนตน 500 100,000 13,500.00 500 100,000 12,446.43 1,000 30,000 7,366.67 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ2-30 

ตารางที่ ผ2-32 คาเฉล่ียคาต่ําสุด และคาสูงสุดของอัตราดอกเบ้ียเงินดวนนอกระบบ จําแนกตาม 
ประเภทเงินดวนนอกระบบ 

อัตราดอกเบี้ยตอเดือน ()) ประเภทเงินดวนนอกระบบ 
Minimum Maximum Mean 

เงินกูไมมีหลักประกัน 2.0 40.0 11.34 
เงินกูโดยยึดโฉนดท่ีดินเปนประกัน 2.5 25.0 6.94 
เงินกูโดยการรูดบัตรเครดิต/บัตรซ้ือสินคา 2.5 20.0 7.77 
เงินกูโดยยึดบัตรเอทีเอ็ม/สมุดเงินฝาก 3.0 20.0 10.15 
เงินกูจํานํารถยนต/จักรยานยนต 1.5 20.0 7.23 
เงินกูจํานําโทรศัพทมือถือ 3.0 20.0 7.30 
เงินกูจํานําคอมพิวเตอร(Notebook) 3.0 10.0 7.07 
เงินกูจํานําเครื่องประดับ 1.0 20.0 3.28 
อ่ืนๆ เชน  จํานํากลองรองเทาฟุตบอล กีตาร
ไฟฟา โทรทัศน  เลนแชร เปนตน 5.0 20.0 15.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ2-31 

ตารางที่ ผ1-33 วงเงินกูโดยเฉล่ียตอคนท่ีตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพไดรับจากการกูเงินดวน
นอกระบบ จําแนกตามประเภทเงินดวนนอกระบบ 

หนวย : บาท 

ประเภทของ 
เงินดวนนอกระบบ 

นัก
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น/น
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/
นัก

ศึก
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/ผู
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เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

คาเฉลี่ยทุก
กลุมอาชีพ 

เงินกูไมมีหลักประกัน 4,172.06 14,090.12 19,857.14 13,441.53 19,496.21 27,803.03 16,369.03 
เงินกูโดยยึดโฉนดท่ีดิน
เปนประกัน - 98,000.00 85,037.74 79,722.22 67,727.27 131,714.29 90,095.65 

เงินกูโดยการรูดบัตร
เครดิต/บัตรซ้ือสินคา - 27,500.00 - 35,000.00 56,828.57 100,000.00 46,929.41 

เงินกูโดยยึดบัตรเอทีเอ็ม/
สมุดเงินฝาก 3,500.00 10,000.00 13,833.33 12,392.86 16,685.48 35,636.36 18,565.79 

เงินกูจํานํารถยนต/
จักรยานยนต 12,200.00 41,833.33 31,476.19 40,085.86 26,700.00 68,360.00 38,490.96 

เงินกูจํานําโทรศัพทมือถือ 2,746.43 - 3,500.00 2,558.82 4,090.91 5,400.00 3,036.26 
เงินกูจํานําคอมพิวเตอร
(Notebook) 7,285.71 5,000.00 10,000.00 20,000.00 10,500.00 25,000.00 10,235.29 

เงินกูจํานําเครื่องประดับ 5,084.91 16,850.00 9,514.29 10,119.05 9,856.92 11,850.00 9,905.64 
อ่ืนๆ เชน  จํานํากลอง
รองเทาฟุตบอล กีตาร
ไฟฟา บัตรประชาชน 
โทรทัศน  เลนแชร  

1,500.00 - 17,500.00 18,500.00 - - 13,500.00 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
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สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ2-32 

ตารางที่ ผ1-34 ยอดหนี้คงคางเฉล่ียตอคนท่ีตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพท่ีกูเงินดวนนอกระบบ
จําแนกตามประเภทของเงินดวนนอกระบบ 

หนวย : บาท 

ประเภทของ 
เงินดวนนอกระบบ 
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คาเฉลี่ยทุก
กลุมอาชีพ 

เงินกูไมมีหลักประกัน 3,138.52 14,390.00 18,867.77 9,993.06 13,825.71 16,698.58 12,336.72 
เงินกูโดยยึดโฉนด
ท่ีดินเปนประกัน - 67,508.93 52,436.00 67,006.25 37,362.50 72,343.75 61,594.29 

เงินกูโดยการรูดบัตร
เครดิต/บัตรซ้ือสินคา - 4,000.00 - 31,571.43 58,461.14 50,000.00 42,764.25 

เงินกูโดยยึดบัตร
เอทีเอ็ม/สมุดเงินฝาก 3,208.33 8,000.00 8,166.67 11,454.55 16,704.72 39,200.00 19,087.50 

เงินกูจํานํารถยนต/
จักรยานยนต 10,625.00 23,833.33 35,280.00 34,470.00 27,000.00 92,000.00 35,665.55 

เงินกูจํานํา
โทรศัพทมือถือ 

2,466.25 - 5,000.00 3,055.56 4,000.00 4,800.00 2,987.67 

เงินกูจํานําคอมพิวเตอร
(Notebook) 5,000.00 - - 16,000.00 6,750.00 17,500.00 8,050.00 

เงินกูจํานํา
เครื่องประดับ 4,773.37 17,905.63 8,350.00 10,106.77 10,002.96 11,250.70 9,774.38 

อ่ืนๆ เชน  จํานํากลอง
รองเทาฟุตบอล กีตาร
ไฟฟา บัตรประชาชน 
โทรทัศน  เลนแชร  

1,550.00 - 30,000.00 5,533.33 - - 7,366.67 

 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ2-33 

ตารางที ่ผ2-35 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพท่ีกูเงินดวนในระบบ 
จําแนกตามการดําเนินการของเจาหนี้ กรณีท่ีไมสามารถชําระหนี้ตามกําหนด 

หนวย : คน(รอยละ)    

การดําเนินการ 
ของเจาหนี้ในระบบ 
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/ผู
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รวม 

ไมเคยชําระหนี้ลาชา/ 11 12 5 39 112 87 266 
ไมเคยผิดนัดชําระหนี ้ (91.7) (75.0) (100.0) (79.6) (86.8) (86.1) (85.3) 
เคย 1 4 0 10 17 14 46 
 (8.3) (25.0) (0.0) (20.4) (13.2) (13.9) (14.7) 

0 4 0 7 14 14 39 เตือนโดยการออกจดหมาย/
โทรศัพท (0.0) (100.0) (0.0) (70.0) (82.4) (100.0) (84.8) 

0 0 0 3 6 5 14 ทวงถามโดยการออกจดหมาย/
โทรศัพท ถึงหัวหนางาน ทําให
เสียช่ือเสียง/อาย 

(0.0) (0.0) (0.0) (30.0) (35.3) (35.7) (30.4) 

1 0 0 4 3 4 12 เตือนวาจะฟองรองดําเนินคดี/
ยึดทรัพย    (100.0) (0.0) (0.0) (40.0) (17.6) (28.6) (26.1) 

0 2 0 2 4 3 11 ถูกใหจายเบ้ียปรับกรณีผิดนัด
ชําระในอัตราสูง (0.0) (50.0) (0.0) (20.0) (23.5) (21.4) (23.9) 
นัดพบเพื่อเจรจา 0 0 0 2 1 4 7 
 (0.0) (0.0) (0.0) (20.0) (5.9) (28.6) (15.2) 

0 0 0 0 2 1 3 ถูกทวงนี้ตลอดเวลาท้ังเชา
กลางวันเย็น (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (11.8) (7.1) (6.5) 
ฟองรองดําเนินคดีเพื่อยึดทรัพย 0 0 0 0 0 1 1 
 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (7.1) (2.2) 

รวม 12 16 5 49 129 101 312 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
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สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ2-34 

ตารางที่ ผ2-36 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพท่ีกูเงินดวนนอกระบบ 
จําแนกตามการดําเนินการของเจาหนี้ กรณีท่ีไมสามารถชําระหนี้ตามกําหนด 

หนวย : คน(รอยละ)    

การดําเนินการ 
ของเจาหนี้นอกระบบ 
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รวม 

ไมเคยชําระหนี้ลาชา/ 141 100 147 506 192 203 1,289 
ไมเคยผิดนัดชําระหนี ้ (86.0) (75.2) (73.9) (70.6) (80.7) (87.1) (76.5) 
เคย 23 33 52 211 46 30 395 
 (14.0) (24.8) (26.1) (29.4) (19.3) (12.9) (23.5) 
ทวงถามตามปกต ิ 13 26 31 149 35 21 275 
 (56.5) (78.8) (59.6) (70.6) (76.1) (70.0) (69.6) 

3 6 17 35 5 11 77 ทวงถามโดยการออก
จดหมาย/โทรศัพท  
เพ่ือทําใหเสียช่ือเสียง/อาย 

(13.0) (18.2) (32.7) (16.6) (10.9) (36.7) (19.5) 

3 3 7 32 5 5 55 นําดอกเบ้ียมาทบ 
เปนเงินตน (13.0) (9.1) (13.5) (15.2) (10.9) (16.7) (13.9) 

6 0 7 25 11 2 51 ปรับเง่ือนไขการผอน
ชําระใหม (26.1) (0.0) (13.5) (11.8) (23.9) (6.7) (12.9) 

1 3 3 27 4 8 46 ขมขูวาจะฟองรอง
ดําเนินคด/ียึดทรัพย    (4.3) (9.1) (5.8) (12.8) (8.7) (26.7) (11.6) 

2 2 1 22 3 6 36 ใหนักเลงมาขมขูวาจะ 
ทําราย (8.7) (6.1) (1.9) (10.4) (6.5) (20.0) (9.1) 

3 1 5 22 1 1 33 ปรับอัตราดอกเบ้ียให
สูงขึ้น (13.0) (3.0) (9.6) (10.4) (2.2) (3.3) (8.4) 
ยึดทรัพย 6 2 5 10 2 5 30 
 (26.1) (6.1) (9.6) (4.7) (4.3) (16.7) (7.6) 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ2-35 

ตารางที่ ผ2-36 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพท่ีกูเงินดวนนอกระบบ  
จําแนกตามการดําเนินการของเจาหนี้ กรณีท่ีไมสามารถชําระหนี้ตามกําหนด (ตอ) 

หนวย : คน(รอยละ)    

การดําเนินการ 
ของเจาหนี้นอกระบบ 
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รวม 

0 0 0 4 3 3 10 ใหนักเลงมาทําราย
รางกาย (0.0) (0.0) (0.0) (1.9) (6.5) (10.0) (2.5) 

2 1 1 21 2 3 30 ถูกทวงนี้ตลอดเวลา 
ท้ังเชากลางวันเย็น (8.7) (3.0) (1.9) (10.0) (4.3) (10.0) (7.6) 
อ่ืนๆ เชน เสียคาปรับ 2 2 2 23 2 1 32 
ทําลายขาวของ เปนตน (8.7) (6.1) (3.8) (10.9) (4.3) (3.3) (8.1) 

รวม 164 133 199 717 238 233 1,684 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ2-36 

ตารางที่ ผ2-37 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพท่ีกูเงินดวนในระบบและ
ถูกทวงหนี้โดยวิธีท่ีทําใหเสียช่ือเสียง/ขมขูวาจะยึดทรัพย/นําดอกเบ้ียทบตน จําแนกตาม
วิธีการดําเนินการกับเจาหนีใ้นระบบ 

หนวย : คน(รอยละ)    

การดําเนินการ 
กับเจาหนี้ในระบบ 

นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมเคยถูกทวงหนี ้ 1 2 0 5 12 11 31 
โดยวิธีนี ้ (100.0) 50.0) (0.0) (50.0) (70.6) (78.6) (67.4) 
เคย 0 2 0 5 5 3 15 
 (0.0) 50.0) (0.0) (50.0) (29.4) (21.4) (32.6) 
- ไมดําเนินการใดๆ 0 2 0 3 3 2 10 
 (0.0) 100.0) (0.0) (60.0) (60.0) (66.7) (66.7) 

0 0 0 1 2 1 4 - ขอความชวยเหลือ   
   จากองคกรภาคเอกชน (0.0) (0.0) (0.0) (20.0) (40.0) (33.3) (26.7) 
- แจงเจาหนาท่ีตํารวจ 0 0 0 2 0 0 2 
 (0.0) (0.0) (0.0) (40.0) (0.0) (0.0) (13.3) 
- แจงหนวยงานภาครัฐ  0 0 0 0 1 0 1 
  อ่ืนๆ (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (20.0) (0.0) (6.7) 

รวม 1 4 0 10 17 14 46 
 (100.0) (100.0) (0.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
  
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ2-37 

ตารางที่ ผ2-38 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพท่ีกูเงินดวนนอกระบบ
และถูกทวงหนี้โดยวิธีท่ีทําใหเสียช่ือเสียง/ขมขูวาจะยึดทรัพย/นําดอกเบ้ียทบตน จําแนก
ตามวิธีการดําเนินการกับเจาหนี้นอกระบบ 

หนวย : คน(รอยละ)    

การดําเนินการ 
กับเจาหนี้นอกระบบ 

นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมเคยถูกทวงหนี ้ 17 20 34 157 35 21 284 
โดยวิธีนี ้ (73.9) (60.6) (65.4) (74.4) (76.1) (70.0) (71.9) 
เคย 6 13 18 54 11 9 111 
 (26.1) (39.4) (34.6) (25.6) (23.9) (30.0) (28.1) 
- ไมดําเนินการใดๆ 4 13 17 40 9 6 89 
 (66.7) (100.0) (94.4) (74.1) (81.8) (66.7) (80.2) 
- แจงเจาหนาท่ีตํารวจ 1 0 0 8 1 3 13 
 (16.7) (0.0) (0.0) (14.8) (9.1) (33.3) (11.7) 

0 0 0 3 1 0 4 - ขอความชวยเหลือ 
   จากองคกรภาคเอกชน (0.0) (0.0) (0.0) (5.6) (9.1) (0.0) (3.6) 

0 0 0 0 1 0 1 - แจงหนวยงานภาครัฐ  
   อ่ืนๆ (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (9.1) (0.0) (0.9) 

2 1 1 7 1 0 12 
(33.3) (7.7) (5.6) (13.0) (9.1) (0.0) (10.8) 

- อ่ืนๆ เชน ขอความ
ชวยเหลือจากญาติ  
เจรจากับเจาหนี้ เปนตน        

รวม 23 33 52 211 46 30 395 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
  
  



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ2-38 

ตารางที่ ผ2-39 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพท่ีกูเงินดวนในระบบและ
ถูกทวงหนี้โดยวิธีขมขูวาจะทํารายรางกาย/ถูกทํารายรางกาย จําแนกตามวิธีการ
ดําเนินการกับเจาหนี้ในระบบ 

หนวย : คน(รอยละ)    

การดําเนินการ 
กับเจาหนี้ในระบบ 

นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมเคยถูกทวงหนี ้ 1 4 0 9 15 13 42 
โดยวิธีนี ้ (100.0) (100.0) (0.0) (90.0) (88.2) (92.9) (91.3) 
เคย 0 0 0 1 2 1 4 
 (0.0) (0.0) (0.0) (10.0) (11.8) (7.1) (8.7) 
- ไมดําเนินการใดๆ 0 0 0 1 0 0 1 
 (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (25.0) 
- แจงเจาหนาท่ีตํารวจ 0 0 0 0 1 0 1 
 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (50.0) (0.0) (25.0) 
- แจงหนวยงานภาครัฐ  0 0 0 0 1 0 1 
  อ่ืนๆ (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 50.0) (0.0) (25.0) 
- ขอความชวยเหลือ 0 0 0 0 0 1 1 
   จากองคกรภาคเอกชน (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) (25.0) 
- ตอบโตกลับเจาหนี ้ 0 0 0 0 2 0 2 
 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 100.0) (0.0) (50.0) 
- ยายหนีไปท่ีอ่ืน 0 0 0 0 0 1 1 
 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) (25.0) 

รวม 1 4 0 10 17 14 46 
 (100.0) (100.0) (0.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
      
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ2-39 

ตารางที่ ผ2-40 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพท่ีกูเงินดวนนอกระบบ
และถูกทวงหนี้โดยวิธีขมขูวาจะทํารายรางกาย/ถูกทํารายรางกาย จําแนกตามวิธีการ
ดําเนินการกับเจาหนี้นอกระบบ 

หนวย : คน(รอยละ) 

การดําเนินการ 
กับเจาหนี้นอกระบบ 

นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมเคยถูกทวงหนี ้ 18 28 49 178 42 22 337 
โดยวิธีนี ้ (78.3) (84.8) (94.2) (84.4) (91.3) (73.3) (85.3) 
เคย 5 5 3 33 4 8 58 
 (21.7) (15.2) (5.8) (15.6) (8.7) (26.7) (14.7) 
- ไมดําเนินการใดๆ 3 5 2 22 0 1 33 
 (60.0) (100.0) (66.7) (66.7) (0.0) (12.5) (56.9) 
- แจงเจาหนาท่ีตํารวจ 1 0 0 7 3 6 17 
 (20.0) (0.0) (0.0) (21.2) (75.0) (75.0) 29.3) 
- ขอความชวยเหลือ 0 0 0 2 1 7 10 
   จากองคกรภาคเอกชน (0.0) (0.0) (0.0) (6.1) (25.0) (87.5) (17.2) 
- คอยระวังตัว 0 0 0 11 3 5 19 
 (0.0) (0.0) (0.0) (33.3) (75.0) (62.5) (32.8) 
- ตอบโตกลับเจาหนี ้ 0 0 1 1 0 1 3 
 (0.0) (0.0) (33.3) (3.0) (0.0) (12.5) (5.2) 
- ยายหนีไปท่ีอ่ืน 1 0 0 2 3 3 9 
 (20.0) (0.0) (0.0) (6.1) (75.0) (37.5) (15.5) 
อ่ืนๆ เชน เจรจาขอ 0 0 0 7 3 3 13 
ผอนผัน เปนตน (0.0) (0.0) (0.0) (21.2) (75.0) (37.5) (22.4) 

รวม 23 33 52 211 46 30 395 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
   



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ2-40 

ตารางที่ ผ2-41 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามการทราบขอ
กฎหมายท่ีเจาหนี้ไมสามารถดําเนินการกับลูกหนี้ได 

หนวย : คน(รอยละ)    

การทราบขอกฎหมาย 
นัก

เรีย
น/น

ิสิต
/

นัก
ศึก

ษา 
พอ

บา
น/แ

มบ
าน

/ผู
เกษ

ียณ
อายุ

 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมทราบ 75 70 126 394 102 52 819 
 (42.9) (48.3) (61.2) (48.4) (28.0) (15.2) (40.0) 
ทราบ 100 75 80 420 262 291 1228 
 (57.1) (51.7) (38.8) (51.6) (72.0) (84.8) (60.0) 
ตอบ 1 ขอ (นอยท่ีสุด) 37 22 27 126 79 83 374 
 (37.0) (29.3) (33.8) (30.0) (30.2) (28.5) (30.5) 
ตอบ 2 ขอ (นอย) 28 22 33 148 80 94 405 
 (28.0) (29.3) (41.3) (35.2) (30.5) (32.3) (33.0) 
ตอบ 3 ขอ (ปานกลาง) 22 21 17 78 52 62 252 
  (22.0) (28.0) (21.3) (18.6) (19.8) (21.3) (20.5) 
ตอบ 4 ขอ (มาก) 2 3 3 19 15 20 62 
 (2.0) (4.0) (3.8) (4.5) (5.7) (6.9) (5.0) 
ตอบ 5 ขอ (มากท่ีสุด) 11 7 0 49 36 32 135 
 (11.0) (9.3) (0.0) (11.7) (13.7) (11.0) (11.0) 

รวม 175 145 206 814 364 343 2,047 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
  
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ2-41 

ตารางที่ ผ2-42 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพท่ีใชบริการเงินดวนนอก
ระบบ จําแนกตามการทราบลักษณะของเจาหนีเ้งินดวนนอกระบบ 

หนวย : คน(รอยละ)    

 การทราบลักษณะ
ของเจาหนี้เงินดวน

นอกระบบ นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมทราบ 15 9 14 80 16 13 147 
 (8.7) (6.7) (6.9) (10.3) (6.2) (5.2) (8.2) 
ทราบ 158 126 190 697 241 237 1,649 
 (91.3) (93.3) (93.1) (89.7) (93.8) (94.8) (91.8) 

รวม 173 135 204 777 257 250 1,796 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ2-42 

ตารางที่ ผ2-43 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพท่ีทราบลักษณะของ
เจาหนีเ้งินดวนนอกระบบ จําแนกตามลักษณะของผูใหกูเงินดวนนอกระบบ 

หนวย : คน(รอยละ)    

ลักษณะของ 
เจาหนี ้

เงินดวนนอกระบบ นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ทําเปนอาชีพ 97 95 112 598 204 171 1,277 
 (61.4) (75.4) (58.9) (85.8) (84.6) (72.2) (77.4) 
- ทําเปนอาชีพหลัก 20 28 18 278 57 44 445 
 (20.6) (29.5) (16.1) (46.5) (27.9) (25.7) (34.8) 
- ทําเปนอาชีพเสริม 78 68 91 327 145 127 836 
 (80.4) (71.6) (81.3) (54.7) (71.1) (74.3) (65.5) 
ไมไดทําเปนอาชีพ 65 32 81 103 51 80 412 
 (41.1) (25.4) (42.6) (14.8) (21.2) (33.8) (25.0) 
- เพ่ือน 47 1 12 29 27 45 161 
 (72.3) (3.1) (14.8) (28.2) (52.9) (56.3) (39.1) 
- ญาต ิ 16 27 67 77 25 37 249 
 (24.6) (84.4) (82.7) (74.8) (49.0) (46.3) (60.4) 
- อ่ืนๆ เชน   3 4 5 3 2 0 17 
คนในพ้ืนท่ี เปนตน (4.6) (12.5) (6.2) (2.9) (3.9) (0.0) (4.1) 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ2-43 

ตารางที่ ผ2-44 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพท่ีใชบริการเงินดวนนอก
ระบบ จําแนกตามการทราบท่ีอยูของเจาหนี้เงินดวนนอกระบบ 

หนวย : คน(รอยละ)    

การทราบที่อยู
ของเจาหนี ้

เงินดวนนอก
ระบบ นัก

เรีย
น/น

ิสิต
/

นัก
ศึก

ษา 
พอ

บา
น/แ

มบ
าน

/ผู
เกษ

ียณ
อายุ

 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมทราบ 24 22 21 103 27 35 232 
 (13.9) (16.3) (10.3) (13.3) (10.5) (14.0) (12.9) 
ทราบ 149 113 183 674 230 215 1,564 
 (86.1) (83.7) (89.7) (86.7) (89.5) (86.0) (87.1) 
- เปนคนในพ้ืนท่ี 146 109 176 621 221 213 1,486 
 (98.0) (96.5) (96.2) (92.1) (96.1) (99.1) (95.0) 
- เปนคนตางพ้ืนท่ี 3 4 7 53 9 2 78 
 (2.0) (3.5) (3.8) (7.9) (3.9) (0.9) (5.0) 

รวม 173 135 204 777 257 250 1,796 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ2-44 

ตารางที่ ผ2-45 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามผลกระทบใน
เชิงบวกจากการกูเงินดวน 

หนวย : คน(รอยละ)    

ผลกระทบใน 
เชิงบวก 

นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

สามารถชวยแกไข 171 141 195 769 352 332 1,960 
ปญหาเฉพาะหนา (97.7) (97.2) (94.7) (94.5) (96.7) (96.8) (95.7) 
เพ่ิมโอกาสในการ 7 11 73 311 32 28 462 
ประกอบอาชีพ (4.0) (7.6) (35.4) (38.2) (8.8) (8.2) (22.6) 

17 19 16 87 47 39 225 อ่ืนๆ เชน มีเงิน
หมุนเวียน เปนตน (9.7) (13.1) (7.8) (10.7) (12.9) (11.4) (11.0) 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ2-45 

ตารางที่ ผ2-46 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามผลกระทบใน
เชิงลบจากการกูเงินดวน กรณีชําระหนี้ไดตามเง่ือนไข 

หนวย : คน(รอยละ)    

ผลกระทบในเชิงลบกรณี
ชําระหนี้ไดตามเงื่อนไข 

นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมมีผลกระทบ 48 13 61 102 50 72 346 
 (27.4) (9.0) (29.6) (12.5) (13.7) (21.0) (16.9) 
มีผลกระทบ 127 132 145 712 314 271 1,701 
 (72.6) (91.0) (70.4) (87.5) (86.3) (79.0) (83.1) 
- มีรายจายสูงข้ึน เนื่องจาก 96 121 124 680 286 249 1,556 
- ตองจายดอกเบ้ียในอัตราสูง (75.6) (91.7) (85.5) (95.5) (91.1) (91.9) (91.5) 
- มีผลกระทบตอดานจิตใจ 37 47 46 226 84 55 495 
 (29.1) (35.6) (31.7) (31.7) (26.8) (20.3) (29.1) 
- อื่นๆ เชน เงินไมพอใชจาย  27 10 4 46 28 17 132 
ตองทํางานหนักกวาเดิม 
ประหยัดข้ึน เปนตน (21.3) (7.6) (2.8) (6.5) (8.9) (6.3) (7.8) 

รวม 175 145 206 814 364 343 2,047 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ2-46 

ตารางที่ ผ2-47 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามผลกระทบใน
เชิงลบจากการกูเงินดวน กรณีชําระหนี้ผิดเง่ือนไข 

หนวย : คน(รอยละ)    

ผลกระทบในเชิงลบกรณีชําระ
ผิดเง่ือนไข 

นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บาน

/แม
บาน

/ผู
เกษ

ียณ
อายุ

 

เกษ
ตรก

ร 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สระ
 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

น
ธุรกิ

จเอ
กชน

 
ขาร

าชก
าร/ 

พน
ักงา

นร
ัฐวิส

าหกิ
จ 

รวม 

ไมเคยชําระผิดเง่ือนไข 142 124 166 597 286 280 1,595 
 (81.1) 85.5) (80.6) (73.3) (78.6) (81.6) (77.9) 
เคยผิดเง่ือนไข 33 21 40 217 78 63 452 
 (18.9) (14.5) (19.4) (26.7) (21.4) (18.4) (22.1) 
- มีรายจายสูงข้ึน เนื่องจาก 24 16 21 194 68 60 383 
   ตองจายดอกเบ้ียในอัตราสูง (72.7) (76.2) (52.5) (89.4) (87.2) (95.2) (84.7) 
- มีผลกระทบตอดานจิตใจ 8 6 18 75 15 17 139 
 (24.2) (28.6) (45.0) (34.6) (19.2) (27.0) (30.8) 
- ครอบครัวทะเลาะเบาะแวง 3 4 25 44 11 3 90 
 (9.1) (19.0) (62.5) (20.3) (14.1) (4.8) (19.9) 
- ถูกขมขู ตองคอยระวังตัว 3 4 10 40 5 7 69 
   เกรงถูกทําราย (9.1) (19.0) (25.0) (18.4) (6.4) (11.1) (15.3) 
- ถูกทํารายรางกาย 1 0 0 9 4 6 20 
 (3.0) (0.0) (0.0) (4.1) (5.1) (9.5) (4.4) 
- ถูกประจานใหเสียช่ือเสียง 1 0 0 4 1 4 10 
 (3.0) (0.0) (0.0) (1.8) (1.3) (6.3) (2.2) 
- สูญเสียหลักประกันท่ีมี 5 0 2 5 2 2 16 
   มูลคาสูงกวาหนี ้ (15.2) (0.0) (5.0) (2.3) (2.6) (3.2) (3.5) 

2 0 4 12 3 5 26 
(6.1) (0.0) (10.0) (5.5) (3.8) (7.9) (5.8) 

- อื่นๆ   เชน โทรทวงหนี้กับผูคํ้าประกัน 
โทรตามตลอด เสี่ยงตอการถูกยึด
ทรัพยสิน เปนตน        

รวม 175 145 206 814 364 343 2,047 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ2-47 

ตารางที่ ผ2-48 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามความคิดเห็น
ตอมาตรการภาครัฐในการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน 

หนวย : คน 
(รอยละ)    

ความคิดเห็นตอมาตรการภาครัฐ 
นัก

เรีย
น/น

ิสิต
/

นัก
ศึก

ษา 
พอ

บา
น/แ

มบ
าน

/ผู
เกษ

ียณ
อายุ

 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมทราบ 129 67 83 433 204 144 1,060 
 (73.7) (46.2) (40.3) (53.2) (56.0) (42.0) (51.8) 
ทราบ 46 78 123 381 160 199 987 
 (26.3) (53.8) (59.7) (46.8) (44.0) (58.0) (48.2) 
- กองทุนหมูบาน 25 60 102 229 90 138 644 
 (54.3) (76.9) (82.9) (60.1) (56.3) (69.3) (65.2) 
- สินเช่ือเง่ือนไขพิเศษ 8 20 46 92 63 74 303 
จากสถาบันการเงิน (17.4) (25.6) (37.4) (24.1) (39.4) (37.2) (30.7) 
- ศูนยแกไขปญหา 13 20 11 109 61 58 272 
หนี้สินภาคประชาชน (28.3) (25.6) (8.9) (28.6) (38.1) (29.1) (27.6) 
- การพักชําระหนี ้ 12 16 73 80 43 54 278 
เกษตรกร (26.1) (20.5) (59.3) (21.0) (26.9) (27.1) (28.2) 
-อ่ืนๆ 0 0 0 3 1 1 5 
 (0.0) (0.0)  (0.0) (0.8) (0.6) (0.5) (0.5) 

รวม 175 145 206 814 364 343 2,047 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ2-48 

ตารางที่ ผ2-49 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามพฤติกรรม
การสูบบุหรี ่

หนวย : คน (รอยละ)    

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
นัก

เรีย
น/น

ิสิต
/

นัก
ศึก

ษา 
พอ

บา
น/แ

มบ
าน

/ผู
เกษ

ียณ
อายุ

 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมสูบบุหรี ่ 148 132 161 596 302 298 1,637 
 (84.6) (91.0) (78.2) (73.2) (83.0) (86.9) (80.0) 
สูบบุหรี ่ 27 13 45 218 62 45 410 
 (15.4) (9.0) (21.8) (26.8) (17.0) (13.1) (20.0) 
- เพ่ิมขึ้น 10 2 14 74 19 12 131 
 (37.0) (15.4) (31.1) (33.9) (30.6) (26.7) (32.0) 
- ลดลง 5 6 9 41 15 10 86 
 (18.5) (46.2) (20.0) (18.8) (24.2) (22.2) (21.0) 
- ไมเปล่ียนแปลง 12 5 22 103 28 23 193 
 (44.4) (38.5) (48.9) (47.2) (45.2) (51.1) (47.1) 
- คาใชจายเฉล่ีย 654.44 676.92 503.78 611.01 666.13 604.67 611.83 
ตอเดือน (บาท)        

รวม 175 145 206 814 364 343 2,047 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ2-49 

ตารางที่ ผ2-50 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามพฤติกรรม
การดื่มสุรา 

หนวย : คน (รอยละ)    

พฤติกรรมการดื่มสุรา 
นัก

เรีย
น/น

ิสิต
/

นัก
ศึก

ษา 
พอ

บา
น/แ

มบ
าน

/ผู
เกษ

ียณ
อายุ

 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมดื่ม 120 131 148 570 282 277 1,528 
 (68.6) (90.3) (71.8) (70.0) (77.5) (80.8) (74.6) 
ดื่ม 55 14 58 244 82 66 519 
 (31.4) (9.7) (28.2) (30.0) (22.5) (19.2) (25.4) 
- เพ่ิมขึ้น 20 2 19 50 19 10 120 
 (36.4) (14.3) (32.8) (20.5) (23.2) (15.2) (23.1) 
- ลดลง 16 7 16 79 25 25 168 
 (29.1) (50.0) (27.6) (32.4) (30.5) (37.9) (32.4) 
- ไมเปล่ียนแปลง 19 5 23 115 38 31 231 
 (34.5) (35.7) (39.7) (47.1) (46.3) (47.0) (44.5) 
- คาใชจายเฉล่ีย  715.45 330.00 447.41 520.70 829.51 795.45 611.73 
ตอเดือน (บาท)        

รวม 175 145 206 814 364 343 2,047 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ2-50 

ตารางที่ ผ2-51 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามพฤติกรรม
การเลนการพนัน 

หนวย : คน (รอยละ)    

พฤติกรรมการเลนการพนัน 
นัก

เรีย
น/น

ิสิต
/

นัก
ศึก

ษา 
พอ

บา
น/แ

มบ
าน

/ผู
เกษ

ียณ
อายุ

 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมเลนการพนัน 148 139 200 747 345 340 1,919 
 (84.6) (95.9) (97.1) (91.8) (94.8) (99.1) (93.7) 
เลนการพนัน 27 6 6 67 19 3 128 
 (15.4) (4.1) (2.9) (8.2) (5.2) (0.9) (6.3) 
- เพ่ิมขึ้น 8 2 3 29 3 3 48 
 (29.6) (33.3) (50.0) (43.3) (15.8) (100.0) (37.5) 
- ลดลง 6 1 1 17 6 0 31 
 (22.2) (16.7) (16.7) (25.4) (31.6) (0.0) (24.2) 
- ไมเปล่ียนแปลง 13 3 2 21 10 0 49 
 (48.1) (50.0) (33.3) (31.3) (52.6) (0.0) (38.3) 
- คาใชจายเฉล่ีย  812.96 866.67 933.33 854.03 1,173.68 1,200.00 905.23 
ตอเดือน (บาท)        

รวม 175 145 206 814 364 343 2,047 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ2-51 

ตารางที่ ผ2-52 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามพฤติกรรม
การเท่ียวกลางคืน 

หนวย : คน (รอยละ)    

พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืน 
นัก

เรีย
น/น

ิสิต
/

นัก
ศึก

ษา 
พอ

บา
น/แ

มบ
าน

/ผู
เกษ

ียณ
อายุ

 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมเท่ียวกลางคืน 121 143 206 801 327 322 1,920 
 (69.1) (98.6) (100.0) (98.4) (89.8) (93.9) (93.8) 
เท่ียวกลางคืน 54 2 0 13 37 21 127 
 (30.9) (1.4) (0.0) (1.6) (10.2) (6.1) (6.2) 
- เพ่ิมขึ้น 12 0 0 3 10 3 28 
 (22.2) (0.0) (0.0) (23.1) (27.0) (14.3) (22.0) 
- ลดลง 13 2 0 7 18 7 47 
 (24.1) (100.0) (0.0) (53.8) (48.6) (33.3) (37.0) 
- ไมเปล่ียนแปลง 29 0 0 3 9 11 52 
 (53.7) (0.0) (0.0) (23.1) (24.3) (52.4) (40.9) 
- คาใชจายเฉล่ีย  758.33 * - 1,607.69 1,110.81 1,128.57 997.24 
ตอเดือน (บาท)        

รวม 175 145 206 814 364 343 2,047 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

หมายเหตุ : * ไมมีคาใชจายเกิดข้ึนเนื่องจากปจจุบันเลิกเท่ียวกลางคืนแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ2-52 

ตารางที่ ผ2-53 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามพฤติกรรม
การซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล/หวยใตดิน 

หนวย : คน (รอยละ)    

พฤติกรรมการซ้ือสินสลาก 
กินแบงรัฐบาล/หวยใตดิน 

นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมซ้ือ 167 62 106 296 215 228 1,074 
 (95.4) (42.8) (51.5) (36.4) (59.1) (66.5) (52.5) 
ซ้ือ 8 83 100 518 149 115 973 
 (4.6) (57.2) (48.5) (63.6) (40.9) (33.5) (47.5) 
- เพ่ิมขึ้น 3 15 30 135 37 29 249 
 (37.5) (18.1) (30.0) (26.1) (24.8) (25.2) (25.6) 
- ลดลง 2 33 22 141 45 20 263 
 (25.0) (39.8) (22.0) (27.2) (30.2) (17.4) (27.0) 
- ไมเปล่ียนแปลง 3 35 48 242 67 66 461 
 (37.5) (42.2) (48.0) (46.7) (45.0) (57.4) (47.4) 
- คาใชจายเฉล่ีย  337.50 422.77 388.50 617.36 1,013.02 740.96 650.13 
ตอเดือน (บาท)         

รวม 175 145 206 814 364 343 2,047 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ2-53 

ตารางที่ ผ2-54 จํานวนและรอยละของตัวอยางประชาชนในแตละกลุมอาชีพ จําแนกตามพฤติกรรม
การซ้ือของฟุมเฟอย 

หนวย : คน (รอยละ)    

พฤติกรรมการซ้ือของ
ฟุมเฟอย 

 นัก
เรีย

น/น
ิสิต

/
นัก

ศึก
ษา 

พอ
บา

น/แ
มบ

าน
/ผู

เกษ
ียณ

อายุ
 

เกษ
ตร

กร
 

พอ
คา/

แม
คา/

 
ผูป

ระก
อบ

อาชี
พอิ

สร
ะ 

ลูก
จาง

/พน
ักงา

นธุ
รกิ

จ
เอก

ชน
 

ขาร
าชก

าร/
 

พน
ักงา

นร
ัฐว

ิสาห
กิจ

 

รวม 

ไมซ้ือ 105 115 181 619 205 200 1,425 
 (60.0) (79.3) (87.9) (76.0) (56.3) (58.3) (69.6) 
ซ้ือ 70 30 25 195 159 143 622 
 (40.0) (20.7) (12.1) (24.0) (43.7) (41.7) (30.4) 
- เพ่ิมขึ้น 23 7 5 36 32 15 118 
 (32.9) (23.3) (20.0) (18.5) (20.1) (10.5) (19.0) 
- ลดลง 16 14 8 89 77 56 260 
 (22.9) (46.7) (32.0) (45.6) (48.4) (39.2) (41.8) 
- ไมเปล่ียนแปลง 31 9 12 70 50 72 244 
 (44.3) (30.0) (48.0) (35.9) (31.4) (50.3) (39.2) 
- คาใชจายเฉล่ีย  1,160.00 676.67 654.00 1,152.05 1,637.74 1,232.17 1,252.57 
(ตอเดือน)         
รวม 175 145 206 814 364 343 2,047 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการส ารวจความคิดเห็นและทศันคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินด่วน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนร้อนเงิน 

ส านกัพฒันาฐานขอ้มลูและตวัช้ีวดัภาวะสังคม ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 

ส านกัวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษทั เอก็เซลเลนท ์บิสเนส แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 3 

ตัวอย่างการสัมภาษณ์เชิงลกึลูกหนี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกจิและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ3-1 

ตัวอยางการสัมภาษณเชิงลึกลูกหนี ้
 

ลูกหนี้รายที่ 1 
 

ลูกหนีร้ายนี้เปนนักศึกษาชาย  อายุ 21 ป กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
เปดแหงหนึ่ง ปจจุบันเชาหองพักอยูกับเพ่ือน 2 คน ครอบครัวสงเงินมาใหเดือนละ 7,000 บาท       
ในแตละเดือนจะมีจายคาหองพัก 1,300 บาท และคาใชจายอ่ืน ๆ เดือนละ 3,500 บาท รวมรายจาย
เฉล่ียตอเดือนประมาณ 4,800 บาท เขาตองการกูเงินดวนมาชําระหนีพ้นันฟุตบอล โดยมีเพ่ือนท่ีรูจัก
แนะนําแหลงเงินกูใหและพาไปกู โดยแหลงเงินกูเปนรานขายเหลาแหงหนึ่ง การกูไมตองใช
หลักประกัน แตใชคนค้ําประกัน ซ่ึงผูค้ําประกันตองเปนคนท่ีทํางานในรานแหงนั้นเทานั้น ในการกู
ครั้งนี้เขามีเพ่ือนเปนคนค้ําประกัน เพ่ือนคนนี้ทําหนาท่ีเดินโพยบอลตามโตะในรานแหงนี้ โดยกูใน
วงเงิน 6,000  บาท เจาหนีค้ิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 25 ตอเดือน   

ลูกหนีร้ายนี้ไมสามารถชําระหนี้ไดตามเง่ือนไขทุกเดือน เนื่องจากยังคงเลนการพนันบอล
และเท่ียวกลางคืนกับเพ่ือนบอยครั้ง ถาเดือนใดมีแขงขันฟุตบอลในตางประเทศหลาย ๆ คู เดือนนั้น
อาจเสียพนันฟุตบอลเปนเงินจํานวนมาก สงผลใหเงินท่ีครอบครัวสงมาใหไมเพียงพอกับรายจาย         
ท่ีเกิดขึ้น และไมเพียงพอกับการชําระหนี้ จําเปนตองกูยืมเงินจากเพ่ือน ๆ เพ่ือมาชําระหนี้ เขาเคยถูก
เจาหนี้สงลูกนองมาทวงหนี้ แลวพาไปซอมจนไดรับบาดเจ็บสาหัส หลังจากนั้นนําไปปลอยในท่ี
เปล่ียว มีครั้งหนึ่งนําไปปลอยบนทางดวน พรอมขมขูใหหาเงินมาชําระภายในเวลาท่ีกําหนดมิฉะนั้น
จะโดนทํารายรางกายหนักกวาเดิมอีก แมการกูเงินครั้งนั้นเขาสามารถนําเงินชําระหนี้ไดทันทวงที        
แตหนี้เงินดวนครั้งนี้ยังไมจบส้ิน ปจจุบันยังถูกขมขูอยูบอย ๆ ถูกทํารายรางกาย แตไมไดแจง
เจาหนาท่ีตํารวจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ เพราะกลัวเจาหนี้ทราบแลวจะถูกทํารายรางกายหนักขึ้น
กวาเดิม ปจจุบันเขายังเปนหนี้อยู และตองคอยระวังตัวอยูเสมอ สุดทายเขาตองหาเงินมาชําระหนี้
ดวยการเดินโพยบอล 
 

ลูกหนี้รายที่ 2 
 
ลูกหนีร้ายนี้เปนหญิง อายุ 32 ป มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง มีรายไดเดือนละ 

15,000 บาท มีรายจายเดือนละ 11,000 คน มีสมาชิกในครอบครัว 4 คน มีผูอยูในอุปการะ 3 คน คือ 
พอ-แมและนองสาว เธอตองทํางานหาเล้ียงครอบครัวและรับผิดชอบคาเลาเรียนของนองสาว และมี
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ภาระท่ีตองผอนชําระคาบานกับธนาคาร ซ่ึงซ้ือใหพอ-แมพักอาศัย เธอเคยยื่นขอกูจากธนาคารเพ่ือ
นําเงินมาลงทุนแตถูกปฏิเสธ  จึงเลือกกูเงินดวนเนื่องจากไดเงินมาเร็ว วัตถุประสงคในการกูครั้งนี้
ตองการนําเงินไปผอนชําระคาบานกับธนาคาร และเปนคาใชจายในชีวิตประจําวัน เชน อาหาร            
คาเดินทาง คาใชจายในการลงทุนเพ่ิม เปนตน โดยมีเพ่ือนเปนผูแนะนําแหลงเงินกูให เปนการกูผาน
นายหนาหรือคนกลางท่ีปลอยเงินกู มีการทําสัญญาเงินกูและนําโฉนดท่ีดินของเพ่ือนไปเปน
หลักทรัพยค้ําประกัน วงเงินกู 77,000 บาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 15 ตอเดือน ณ วันทําสัญญาไดรับ
เงินมา 65,450 บาท โดยถูกหักดอกเบ้ียเปนเงิน 11,550 บาท ไมมีกําหนดระยะเวลาการชําระคืน         
เงินตน แต อยางนอยในแตละเดือนตองจายดอกเบ้ีย ถาชําระลาชาถูกปรับวันละ 500 บาท ถาเกิน    
15 วันจะยึดหลักประกัน คือโฉนดท่ีดิน โดยลูกหนี้ตองโอนท่ีดินใหเจาหนี้ทันทีไมมีการเจรจา
ตอรอง  

ในการชําระเงินคืนนั้นเธอไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดทุกเดือน เนื่องจากท่ีบานมีคน
ปวย ตองนําเงินไปใชในการรักษาพยาบาล จึงตองยอมใหปรับวันละ 500 บาทตามท่ีไดตกลงกันไว 
บางครั้งกูยืมจากเพ่ือน ๆ หรือคนท่ีรูจักมาสงดอกเบ้ียใหกอนโดยเพ่ือนไมคิดดอกเบ้ีย การกูเงิน  
นอกระบบในครั้งนี้สงผลใหฐานะทางการเงินของเธอและครอบครัวแยลง เพราะตองจายดอกเบ้ีย
ในอัตราท่ีสูง บางเดือนยังโดนคาปรับในการชําระลาชาอีก ทําใหเธอเกิดความเครียดเพราะโดน
เจาหนีข้มขูจะยึดหลักประกัน เหตุผลท่ีไมแจงเจาหนาท่ีตํารวจหรือหนวยงานอ่ืนๆ เนื่องจากเจาหนี้
มีอิทธิพลมาก และกลัวตํารวจไมใหความสนใจในการดําเนินการ หรือเกรงวาตํารวจบางคนอาจเปน
ลูกนองหรือรูจักกับเจาหนี ้ จะสงผลใหเธอถูกทํารายรางกายในภายหนาได ซ่ึงในปจจุบันเธอยังคง
ตองผอนชําระหนี้อยู  
 

ลูกหนี้รายที่ 3  
 

ลูกหนี้รายนี้เปนหญิง อายุ 26 ป ประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป  รับออกแบบตกแตงบาน    
เปนนายหนาถามีคนมาจาง เชน นายหนาขายท่ีดิน ขายรถ ขายสินคาตาง ๆ เปนตน มีรายไดไม
แนนอน แตมีรายจายเดือนละ 8,500 บาท เนื่องจากตองผอนชําระงวดรถยนตกับบริษัทใหเชาซ้ือ  
ปจจุบันเธออาศัยอยูกับสามี เธอเคยยื่นเอกสารเพ่ือขอกูเงินกับธนาคาร แตไมไดรับการอนุมัติ ดังนั้น 
เธอจึงกูเงินดวนนอกระบบแทน ซ่ึงไดเงินเร็ว ในการกูครั้งนี้เธอตองการนําเงินเพ่ือไปใชจายใน
ชีวิตประจําวัน เชน คาเชาบาน คาอาหาร และนําเงินสวนหนึ่งไปเปนคาผอนงวดรถยนต เปนตน   
ซ่ึงการกูในวันนั้นทําใหเธอสามารถแกไขปญหาไมใหรถยนตถูกยึด สําหรับผูแนะนําแหลงเงินกู   
ในครั้งนี้ใหคือ เพ่ือนของสามี ซ่ึงมีอาชีพเสริมเปนนายหนาเงินกู ในการทําสัญญานั้น เจาหนี้นัดทํา
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สัญญาแถวบางนา แตไมไดทําเปนลายลักษณอักษรเปนการบันทึกวีดีโอแทน โดยเธอจะพูดเนื้อหา
เหมือนในหนังสือสัญญา  ซ่ึงเจาหนี้จะเก็บไวเปนหลักฐาน และยึดรถยนตสวนบุคคลท่ีเธอกําลัง
ผอนงวดกับบริษัทใหเชาซ้ือเปนหลักทรัพยค้ําประกัน คิดอัตราดอกเบ้ีย รอยละ 8 ตอเดือน ซ่ึงเธอ    
กูเงินมา 35,000 บาท ถูกหักดอกเบ้ีย 2,800 บาทในครั้งแรก และมีกําหนดสงทุกวันท่ี 28 ของเดือน 
ซ่ึงในการผอนชําระนั้นเธอไมสามารถผอนชําระไดทุกเดือน เนื่องจากรายไดท่ีไมแนนอน บางเดือน
ไมมีคนจางทํางาน บางเดือนมีคนจางนอย รายไดไมเพียงพอกับรายจาย ดังนั้น เธอจึงยืมเงินพ่ีสาว
และแมมาใชในการผอนชําระหนี้ เม่ือชําระหนี้ลาชาเจาหนี้จะโทรศัพทมาทวง บางครั้งถูกขมขู      
จะยึดรถยนตท่ีใชค้ําประกัน เนื่องจากมูลคารถยนตนั้นสูงถึง 450,000 บาท ซ่ึงเจาหนี้มีเจตนาจะยึด
รถยนตอยูแลว ผลกระทบท่ีไดรับจากการกูครั้งนี้ ทําใหฐานะทางการเงินของเธอและสามีแยลง 
เนื่องจากรายไดท่ีไมแนนอนแถมตองผอนชําระหนี้ในอัตราดอกเบ้ียท่ีสูง อยางไรก็ตามเธอไมแจง
ใหเจาหนาท่ีตํารวจหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ เนื่องจากเจาหนี้เปนผูมีอิทธิพลและเกรงวา
เจาหนีจ้ะนํารถยนตท่ีใชค้ําประกันไปขายท่ีเขมร ปจจุบันเธอยังคงมีภาระผอนชําระจายหนี้อยู 
 

ลูกหนี้รายที่ 4 
 
ลูกหนี้รายนี้ เปนชาย อายุ 34 ป มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน    

16,000 บาท มีรายจายเดือนละ 14,000 บาท ไดทําบัตรอิออนใชในการผอนสินคาเม่ือใชจนวงเงิน
เต็มแลว เขาไดจดเบอรโทรศัพทท่ีติดอยูบนตูโทรศัพทสาธารณะ “เงินดวนสําหรับคนท่ีมีบัตร         
ผอนสินคาแตวงเงินเต็ม” แลวตัดสินใจโทรศัพทไปยังหมายเลขนั้น เพ่ือตองการนําเงินมาใชจาย    
ในชีวิตประจําวัน นําเงินไปเท่ียวสังสรรคกับเพ่ือน และเปนคาผอนงวดรถกระบะ หลังจากนั้น      
จึงนัดพบกับบุคคลตามเบอรโทรศัพทท่ีหนาหางโลตัสแหงหนึ่ง ขณะท่ียืนรออยูนั้นก็มีโทรศัพท       
เขามาใหไปพบท่ีรานเคเอฟซี (KFC) และถูกซักถามวาเขามากับใครบาง เขารูสึกวาดูลึกลับและไม
นาไวใจ ซ่ึงบุคคลท่ีติดตอนั้นเปนนายหนาท่ีพาเขาไปรานขายเครื่องใชไฟฟาแหงหนึ่งท่ีเปนแหลง
เงินกูในครั้งนี้ เม่ือไปถึงรานนายหนานําบัตรผอนชําระสินคาของเขาไปใหพนักงานในรานและเดิน
ไปหลังราน สักพักหนึ่งก็นําเอกสารมาใหลงช่ือ/สัญญาการกู แลวเขาสามารถรูดบัตรผอนสินคาได 
แมวาวงเงินในบัตรจะเต็มแลว  ในครั้งนั้นเขารูดบัตรผอนสินคาเปนวงเงิน 100,000 บาท แตไดเงิน
สดเพียง 75,000 บาท เนื่องจากถูกหักคานายหนา 25,000 บาท หรือรอยละ 25 สําหรับเง่ือนไข        
ในการชําระ เขาตองผอนชําระกับบัตรอิออน เดือนละ 3,584 บาท เปนระยะเวลา 48 เดือน โดยนํา
รายไดจากการทํางานมาผอนชําระหนี้  ซ่ึงสามารถผอนชําระไดตามเง่ือนไข ถึงแมวาการกูในครั้ง
นั้นสามารถทําใหลูกหนีมี้เงินมาจับจายใชสอยไดงาย ชวยแกปญหาเฉพาะหนาของเขาได แตสงผล
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ใหเขามีรายจายสูงขึ้น และทําใหเขาจดจําบทเรียนในครั้งนี้ท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบอยางมาก เนื่องจาก
เขาไดรับเงินเพียง 75,000 บาท แตเขาตองผอนชําระหนี้ท้ังหมด 172,032 บาท 
 

ลูกหนี้รายที่ 5 
 

ลูกหนีร้ายนี้เปนชาย อายุ 39 ป มีอาชีพขับรถแท็กซ่ี มีสมาชิกในครอบครัว 3 คน มีรายได
จากการขับแท็กซ่ีประมาณเดือนละ 15,000 บาท รายจายประมาณเดือนละ 13,000 บาท ท่ีจําเปนตอง
กูเงินดวน เนื่องจากตองการนําเงินไปจายคารักษาพยาบาลบุตรท่ีปวย เพ่ือใชจายในชีวิตประจําวัน 
และเพ่ือนําไปไถท่ีนาของแมยาย โดยมีเพ่ือนท่ีขับรถแท็กซ่ีดวยกันเปนผูแนะนําและพาไปยังแหลง
เงินกู  ซ่ึงแหลงเงินกูดังกลาวเปนนายหนาในการปลอยเงินกู สวนเจาหนี้เปนขาราชการระดับสูง 
และเปนผูมีอิทธิพล เขาไดทําสัญญาเงินกู 100,000 บาท และนํารถกระบะไปเปนหลักทรัพย                
ค้ําประกัน โดยคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 10 ตอเดือน ในการกูวันนั้นเขาไดเงินเพียง 90,000 บาท    
เพราะโดนหักดอกเบ้ียเปนเงิน 10,000 บาท เง่ือนไขในการชําระคืนไมกําหนดระยะเวลาคืนเงินตน  
แตอยางนอยตองจายดอกเบ้ียใหตรงเวลา  ตอมาเขาไมสามารถชําระหนี้ไดตามเง่ือนไข เนื่องจาก         
ในแตละวันเขาตองมีรายจาย เชน คาเชารถ คาแกส และบางวันไมไดขับแท็กซ่ี ดังนั้นเม่ือครบ
กําหนดสงจึงตองยืมเพ่ือน พ่ีสาว และแม เพ่ือมาชําระดอกเบ้ีย เม่ือชําระหนี้ลาชาจะสงลูกนอง       
มาทวง โดยวันแรกทวงหนี้ดวยวาจา วันท่ีสองถายังไมมีจายจะถูกยึดของในหองพักไป เชน         
เครื่องเลนดีวีดี พัดลม โทรทัศน เปนตน แมการกูครั้งนั้นจะทําใหเขานําเงินมาใชแกปญหาเฉพาะ
หนาได แตเขาโดนเจาหนี้สงคนมาขมขูบอยครั้ง โดยยึดของใชภายในบาน จนกระท่ังลาสุดเขาตอง
สูญเสียรถกระบะท่ีนําไปค้ําประกันไป แลวเจาหนีก้็ยกเลิกสัญญาเงินกู 
 

ลูกหนี้รายที่ 6 
 

ลูกหนีร้ายนี้เปนชาย อายุ 33 ป สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. มีสมาชิกในครอบครัว 6 คน  
ปจจุบันตกงานเปนระยะเวลา 8 เดือนแลว เม่ือไมมีงานทํา ไมมีรายได แตมีภาระตองผอนบาน และ
รถยนต เลือกกูเงินดวน เพราะไมตองการเปนภาระทางบาน  เพ่ือนําเงินกูมาใชจายในชีวิตประจําวัน 
และใหครอบครัวลงทุนคาขาย โดยไดทองอินเตอรเน็ตและพบขอความท่ีลงในเว็บไซตแหงหนึ่ง มี
หมายเลขโทรศัพทติดตอ จึงไดโทรศัพท เขาไปสอบถามรายละเอียดและไดนัดพบกันท่ี
หางสรรพสินคาแหงหนึ่งยานลาดพราว ไดพบกับผูหญิงคนหนึ่งซ่ึงเปนนายหนาเปนผูดําเนินเรื่อง
การทําบัตรผอนสินคาให โดยนายหนาขอถายสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานอยางละ 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินดวน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 

สํานักวิจัยเศรษฐกจิและประเมินผล 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

ผ3-5 

3 ชุด โดยเขาตองจายเงิน 5,000 บาทในการเปนคาดําเนินการปลอมแปลงเอกสารตาง ๆ เชน              
ใบแสดงรายการเคล่ือนไหวในบัญชี (Statement) และทําหนังสือรับรองเงินเดือน เปนตน จากนั้น         
ก็ใหเขายื่นกู วงเงินกูรวมเปนเงิน 300,000 บาท โดยทําผานบัตรผอนสินคาจํานวน 4 บัตร              
หลังจากนั้นหนึ่งสัปดาหเขาไดรับอนุมัติบัตรผอนสินคา แลวนายหนาจึงดําเนินการนําบัตรผอน
สินคาไปรูดสินคา  จนครบวงเงิน 300,000 บาท  เขาโดนหักคานายหนารอยละ 25 เปนเงิน      
75,000 บาท เม่ือรวมกับเงินคาปลอมแปลงเอกสารท่ีจายไปแลว 5,000 บาท  เขาตองสูญเสียเงินให
นายหนาคนนีไ้ปถึง 80,000 บาท  แลวตองมาผอนชําระหนี้จํานวน 48 งวด รวมเปนเงิน 516,000 บาท 
ซ่ึงในตอนท่ีไดเงินกูกอนนี้มา  สวนหนึ่งนําไปชําระคางวดบานและรถยนต และคาใชจายอ่ืน ๆ และ
สวนเงินท่ีเหลือนําไปผอนคืนบัตรผอนสินคานั้น ๆ โดยเขาคิดวาสามารถผอนคืนไดอีก 2 งวด และ
ระหวาง 2 เดือนนี้เขาตองพยายามหางานทําใหได เพ่ือใหมีรายไดมาชําระหนี้ท่ีมีอยูในเดือนถัด ๆ ไป 
เขารูสึกเครียดมาก แตไมสามารถแจงเจาหนาท่ีตํารวจหรือหนวยงานใดๆ ไดดวยเกรงวาจะโดน
ขอหาปลอมแปลงเอกสาร  
 

ลูกหนี้รายที่ 7 
 

ลูกหนี้รายนี้เปนหญิง อายุประมาณ 35 ป อยูกับลูกสาว 2 คน หลาน 1 คน และสามีใหม  
แตสามีใหมดื่มเหลาเปนประจํา ไมรับผิดชอบหาเล้ียงครอบครัว ดังนั้น เธอตองรับภาระเล้ียงดู
ครอบครัวคนเดียว  เธอมีอาชีพรับจางท่ัวไป รายไดวันหนึ่งประมาณ 200 บาท รายไดไมแนนอน 
สงผลทําใหเธอตองไปยืมเงินจากปาเพ่ือนํามาใชจายในชีวิตประจําวัน  จนกระท่ังยอดเงินท่ียืมมา
นั้นพอกพูนขึ้นเรื่อย ๆ รวมเปนเงิน 50,000 บาท  เม่ือปาตองการใชเงินจึงทวงหนี้จากเธอแตเธอไมมี
เงินใชหนี้  เธอจึงเลือกไปกูเงินดวนนอกระบบ  เธอไดโทรศัพทติดตอไปยังแหลงเงินกูท่ีปรากฏใน
ใบปลิว  ในการกูครั้งนี้เปนการกูผานนายหนา ทําสัญญาเงินกูโดยไมตองมีคนค้ําประกัน ไมตองมี
หลักประกัน แตคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 20 ตอเดือน ครั้งแรกเธอกูมา 10,000 บาท ถูกหักดอกเบ้ีย 
2,000 บาท ไดรับเงินจริง 8,000 บาท แลวนําไปใชหนี้ปาบางสวน  ท่ีเหลือใชในชีวิตประจําวัน และ
การกูเงินดวนครั้งแรกนี้เธอสามารถชําระหนี้ไดท้ังหมด ครั้งท่ีสองกูอีกในวงเงิน 30,000 บาท  โดย
ชวงแรกเธอสามารถชําระหนี้ไดตรงเวลา  ดวยเงินท่ีไดจากการทํางาน เม่ือนานไปก็ผิดสัญญา 
เจาหนี้นําดอกเบ้ียมาทบเงินตน สงผลใหยอดเงินตนท่ีกูสูงขึ้นเรื่อย ๆ เธอพยายามไปกูจากแหลง
เงินกูอ่ืนๆ แตไมมีใครใหกู แมกระท่ังกองทุนหมูบาน เธอยังไมสามารถกูได เนื่องจากทาง
คณะกรรมการเกรงวาจะเปนหนี้เสีย  เม่ือมีคนมาทวงหนี้ถึงบานเธอจะหลบหนี ดวยกลัววาจะถูก  
ทํารายรางกาย เนื่องจากโดนขมขูบอยๆ ในเบ้ืองตนไดแจงใหผูใหญบานทราบ ผูใหญบานเขามา
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ไกลเกล่ียประนอมหนี้ให  โดยมีปาเปนผูชําระหนี้แทนเธอ และมีเง่ือนไขวาเธอตองประพฤติตัว  
เปนคนดี ตั้งใจทํามาหากิน ในการเปนหนี้ครั้งนี้สงผลใหครอบครัวของเธอตองแตกแยก โดยลูกสาว 
2 คนถูกสงไปอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหจังหวัดรับไปเล้ียงดูช่ัวคราว  สวนหลานสาว
สงคืนพอแมไป ตัวเธอตองเดินทางเขามาเปนแมบานในกรุงเทพมหานคร และสงเงินกลับไปใชหนี้ปา
ทุกเดือน  เดือนละประมาณ 5,000 บาท ปจจุบันหนี้ของเธอลดลงแลวลูกสาวไดกลับมาอยูบาน         
แตเธอยังมาทํางานท่ีกรุงเทพมหานครและจะกลับเยี่ยมบานเดือนละครั้ง เธอใหขอคิดตอนทายไววา 
“คนท่ีไมเปนหนี้ อยาคิดท่ีจะไปเปนหนี้เลย เรามีเทาไหร ก็ใชจายอยางประหยัด ตั้งใจทํางานและ
ดูแลครอบครัวของเราใหด”ี  

 
ลูกหนี้รายที่ 8 

 

ลูกหนีร้ายนี้เปนชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ 23 ป ทํางานอยูในบริษัทเอกชน
แหงหนึ่ง เงินเดือน 8,500 บาท มีภรรยา 2 คน และล ูก 2 คน เขาไดกูยืมเงินดวนนอกระบบ           
เพ่ือนําไปใชจายในชีวิตประจําวันภายในครอบครัว  และบางสวนนํามาผอนงวดรถจักรยานยนต  
โดยมีผูรวมงานแนะนําแหลงเงินกูใหซ่ึงเจาหนี้คือหัวหนางานในบริษัทนั่นเอง เง่ือนไขการกูคือ          
ไมเกินเงินเดือนท่ีไดรับ คิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 10 ตอเดือน  เขากูเงินได 8,000 บาท ไมมีการทํา
สัญญากูเงิน  ระยะเวลาการกูแลวแตจะตกลงกัน  ในแตละเดือนตองชําระคืนขั้นต่ําคือจายดอกเบ้ีย 
โดยเจาหนีไ้ดยึดบัตรเอทีเอ็ม สมุดบัญชีธนาคาร และสําเนาบัตรประชาชนของเขาไว  ท้ังนี้ในแตละ
เดือนเจาหนี้จะกดเงินเดือนของเขาจากตูเอทีเอ็ม เพ่ือหักหนี้ตามท่ีตกลงกันไว  แลวนําเงินท่ีเหลือ         
มาคืนเขา การหักคืนหนี้นั้นจะพิจารณาเปนเดือน ๆ  ไป  เชน บางเดือนจายเฉพาะดอกเบ้ียเทานั้น          
บางเดือนจายดอกเบ้ียและเงินตนบางสวน  

นอกจากนี้เขายังมีบัตรเฟรสชอยส (First Choice) อีซ่ีชอยส (Easy Choice) อิออน ยเูมะพลัส 
อีกดวย โดยบริษัทบัตรนั้น ๆ ไดมารับสมัครสมาชิกถึงบริษัทท่ีทํางานอยู  เขานําเงินกูจากบัตร
สินเช่ือสวนบุคคลนี้ไปจายหนี้นอกระบบเปนครั้งคราว  และบางครั้งเขาไมสามารถชําระหนี้เงิน        
ในระบบไดตามเง่ือนไข ก็กูยืมญาติพ่ีนองซ่ึงไมคิดดอกเบ้ียมาผอนชําระบางครั้งก็นําเงินจากบัตร
หนึ่งไปจายอีกบัตรหนึ่ง หรือนําเงินจากนอกระบบมาจายหนี้บัตรพวกนี้หมุนเวียนกันไป ปจจุบัน
เขายังเปนหนี้อยูประมาณ 50,000 บาท ตองพยายามหารายไดเพ่ิมเพ่ือนํามาปลดหน้ี  และมีการเส่ียงโชค
ดวยการซ้ือหวยใตดินทุกเดือน การเปนหนี้ทําใหเขามีความเครียด และเหนื่อยหนาย  เนื่องจากตองหาวิธี
ท่ีจะหมุนเงินใหไดทันตามกําหนดเวลาในแตละเดือน  
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ลูกหนี้รายที่ 9  
 

ลูกหนีร้ายนี้เปนหญิง อายุ 43 ป มีอาชีพทํานา ครอบครัวมีรายได 7,000 บาท และรายจาย 
6,000 บาท จํานวนสมาชิกในครอบครัว 5 คน โดยมีผ ูอยูในอุปการะ 3 คน คือ ลูก 2 คน และคนชรา 
1 คน เธอมีรายไดไมแนนอน รายไดสวนใหญมาจากการขายขาว การกูเงินครั้งนี้ เนื่องจาก                   
เธอตองการซ้ือปุยจากรานขายวัสดุอุปกรณทางการเกษตรในตัวอําเภอ แตเธอไมมีเงินสดจาย  จึงตอง
ซ้ือปุยเปนเงินเช่ือโดยตองทําเปนสัญญาเงินกู เง่ือนไขการกูคือ นําโฉนดท่ีดิน สปก. เปนหลักทรัพย
ค้ําประกัน เธอซ้ือปุย 5 กระสอบราคากระสอบละ 1,200 บาท ท้ังท่ีราคาขายหนารานกระสอบละ 
800 บาท ฉะนั้นเธอตองจายสวนตางสูงกวาราคาจริงกระสอบละ 400 บาท รวมเปนเงิน  2,000 บาท  
สัญญาเงินกูตามราคาปุยท่ีเธอซ้ือเทากับ 6,000 บาท โดยครั้งแรก ณ วันทําสัญญาตองจายเงินกอน 
1,150 บาท เปนเงินตน 1,000 บาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3 ของเงินตนคงคาง เทากับดอกเบ้ีย               
150 บาท  หลังจากนั้นผอนชําระ 5 เดือน ๆ ละ 1,000 บาท โดยผอนชําระทุกวันท่ี 25 ของเดือน           
ในการผอนชําระแตละครั้งเธอตองนําขาวเปลือกมาขายเพ่ือนําเงินไปชําระหนี้ แตมีบางครั้งตองยืม
จากญาติมาชําระหนี้ ผลกระทบท่ีไดรับคือ ขาวท่ีเก็บไวรับประทานหมดเร็วขึ้น เนื่องจากตองขาย
ขาวเพ่ือนําเงินไปชําระคาปุยท่ีกูมา บางครั้งเครียด นอนไมหลับ กลัวหาเงินมาจายหนี้ไมได ปจจุบัน
เธอเหลือระยะเวลาผอนชําระคาปุยอีก 3 เดือน 

 
ลูกหนี้รายที่ 10 

 

ลูกหนีร้ายนี้เปนหญิงอายุประมาณ 40 ปเศษ เปนเกษตรกร มีลูก 2 คน เธอไดมาขอกูยืมเงิน
กับเจาหนี้รายหนึ่งจํานวน 100,000 บาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 10 ตอเดือน กําหนดสงภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน สําหรับเหตุผลในการกูครั้งนี้  เนื่องจากลูกชายเธอถูกตํารวจจับขอหาคดียาบา  
เธอจึงตองการนําเงินไปใชวิ่งเตนในคดีของลูกชาย  ซ่ึงเริ่มจากลูกชายเธอติดเกมส แลวยืมเงิน   
เพ่ือน ๆ ไปเลนเกมส จนกระท่ังยอดเงินยืมพอกพูนกวา 1,000 บาท  แตลูกชายเธอไมกลาขอเงินแม
ไปใชหนี้ กลัวแมดุ  อีกท้ังเพ่ือนลูกชายชักชวนใหสงยาบา ลูกชายจึงเลือกท่ีจะสงยาบาใหลูกคา   
เพ่ือแลกกับเงินคาจางรายละ 200 บาท ซ่ึงเม่ือลูกชายสงรายท่ี 5 ก็ถูกตํารวจจับ เธอเองยังไมรูวา จะ
หาเงินมาชําระหนี้คืนไดหรือไม เพราะเพ่ิงกูเงินมาได 15 วัน อยางไรก็ตามเธอตั้งใจไววาถาไม
สามารถสงเงินตนไดในระยะเวลาท่ีกําหนด  เธอจะขายท่ีนาเพ่ือมาชําระหนี ้ 
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ลูกหนี้รายที่ 11  
 

ลูกหนีร้ายนี้เปนนักการเมืองทองถ่ิน มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 6 คน มีรายไดตอเดือน 
21,000 บาท รายจาย 20,000 บาท สาเหตุท่ีกูเงินดวนเพราะ เจาหนีซ่ึ้งมีอาชีพคาขาย และยายถ่ินฐาน
มาอยูในพ้ืนท่ีเดียวกันกับเขา ตองการลงเลนการเมืองระดับทองถ่ินแตเจาหนี้คนนี้ยังขาดคุณสมบัติ 
จึงไดมีขอเสนอใหเขาเปนผูลงเลนการเมืองแทน โดยเจาหนี้เสนอใหเขากูเงินจํานวน 1,000,000 บาท          
มีการทําเปนสัญญาและมีโฉนดท่ีดินเปนหลักประกันมีพยานและผูค้ําประกันดวย  โดยมีเง่ือนไขคือ  
เม่ือชนะการเลือกตั้งไดดํารงตําแหนงทางการเมือง ตองแบงเงินเดือน และผลประโยชนอ่ืนใด
ครึ่งหนึ่งใหแกเจาหนีทุ้กเดือนจนครบวาระ  เขาผอนชําระหนี้ไดตามเง่ือนไขทุกเดือนเนื่องจากชนะ
การเลือกตั้ง ไดดํารงตําแหนงทางการเมืองและผลประโยชนเขามาตลอด เจาหนีส้ามารถเขาไปดูงาน
ในท่ีทํางานของเขาได ซ่ึงคนท่ัวไปหรือเจาหนาท่ีในองคกรก็รูดี และถือวาเจาหนีร้ายนี้คือท่ีปรึกษาเขา 

 

ลูกหนี้รายที่ 12  
 

ลูกหนีร้ายนี้เปนหญิงอาย ุ30 ป เธอทํางานเปนลูกจางรานเสริมสวยระยะหนึ่ง แลวอยากมี
รานเสริมสวยเปนของตัวเอง ท้ังท่ีตัวเองไมมีเงินทุน และยังไมมีประสบการณการทํางานมากพอ 
เริ่มตนเธอขอเงินจากพอแมเพ่ือมาลงทุนในการเชารานเสริมสวย ซ้ืออุปกรณเขาราน แตเงินท่ีทาง
บานสงมาไมเพียงพอ และไมตองการรบกวนทางบานอีก จึงตัดสินใจกูเงินดวนนอกระบบ ซ่ึงได
ขอมูลจากใบปลิวโฆษณาแหลงกูเงินดวนแหงหนึ่ง ซ่ึงเวลานั้นเธอไมเคยคิดท่ีจะกูธนาคารเลย 
เพราะคิดวาตัวเองมีความรูนอย ไมกลาไปปรึกษากับธนาคาร เธอไดโทรศัพทไปยังหมายเลขใน
ใบปลิวนั้น และไดนัดทําสัญญาเงินกัน เอกสารท่ีใชประกอบการกูมีเพียงสําเนาบัตรประชาชน ไมมี
หลักค้ําประกัน เธอกูเงินมาครั้งแรก 30,000 บาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 20 ตอเดือน โดยมีเง่ือนไข
ตองชําระดอกเบ้ียเปนอยางนอยเม่ือครบกําหนดคืน ชวงแรกสามารถชําระคืนไดตามกําหนด         
แตระยะหลังๆ ลูกคานอยลง รานเริ่มประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน จึงไดกู เพ่ิมอีก            
50,000 บาท เพ่ือนําเงินมาใชจายในราน เชน คาเชาราน คาน้ํา คาไฟฟา ซ้ือของเขาราน เปนตน 
ลูกคาก็ไมไดเพ่ิมขึ้น ทําใหไมสามารถชําระเงินคืนได จึงไปกูนอกระบบรายอ่ืนเพ่ิมอีก 3 ราย เพ่ือมา
ชําระหนีบ้างสวนของเจาหนี้รายท่ี 1 เม่ือไมสามารถชําระคืนไดตามเง่ือนไข เจาหนี้คิดดอกเบ้ียทบ
ตน ทําใหหนี้สูงขึ้น สงผลใหเกิดความเครียดวิตกกังวล แตไมกลาปรึกษาใคร บางครั้งปดรานหนี
หนี้ เม่ือมีคนมาทวงหนี้ใหเพ่ือนบอกวา ไมอยู  แลวในท่ีสุดจําเปนตองปดรานเสริมสวย เพ่ือขาย
อุปกรณมาใชหนี ้และบอกความจริงกับพอแมวา เธอเปนหนี้ พอกับแมจึงนําโฉนดท่ีดินไปจํานอง
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กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณมาใชหนี้ใหทุกราย ซ่ึงปจจุบันเธอพนจากหนี้นอกระบบ         
แตครอบครัวเธอยังเปนหนี้ธนาคาร ธกส. อยู เธอใหขอคิดท้ิงทายวา “ถาคิดจะเปดกิจการใด ๆ          
ตองคิดใหดีกอน ถาเราไมมีทุนก็ยอมเปนลูกนองเขากอน ทํางานเก็บเงินใหไดกอนคอยมาทํากิจการ
ของตัวเอง จะไดไมเปนหนี้ คร้ังนี้ถือเปนบทเรียนที่ทุกขที่สุดในชีวิต” 

 
ลูกหนี้รายที่ 13  

 
ลูกหนี้เปนหญิงอายุ 46 ป อาชีพทํานา มีสมาชิกในครอบครัว 4 คน รายไดไมแนนอน         

มีลูกท่ีอยูในอุปการะ 2 คน ลูกคนโตเรียนมหาวิทยาลัย ลูกคนท่ี 2 เรียนอยูมัธยมศึกษาปท่ี 5             
เปนโรงเรียนเอกชนท่ีมีช่ือแหงหนึ่งในตัวจังหวัด เริ่มกูครั้งแรกเม่ือลูกสาวเรียนมหาวิทยาลัย               
ลูกจําเปนตองใชเงินเนื่องจากเงินท่ีกูยืมเรียนไมพอกับคาใชจายลูกสาว โดยลูกสาวไดเงินจาก
กองทุน กยศ. ประมาณเดือนละ 2,000 บาท คาเชาหองประมาณเดือนละ 1,800 บาท ดังนั้น เงินท่ี
ไดรับมาไมพอกับรายจายตาง ๆ เธอกูครั้งแรก 40,000 บาท เปนการกูท่ีไมไดใชหลักประกัน 
ดอกเบ้ียรอยละ 10 ตอเดือน หลังจากนั้นก็มีผอนสงชําระเรื่อยมา ถาเดือนใดไมมีเงินจายเงินตนก็จาย
ดอกเบ้ียไปกอน เม่ือมีเงินจะนําไปชําระคืน หลังจากนั้นกูยืมเรื่อยมาครั้งละ 5,000 บาท 7,000 บาท 
บาง จนกระท่ังมียอดหนี้จํานวน 40,000 บาท ปจจุบันยังคางชําระอยู ลาสุดเม่ือเดือนตุลาคมท่ีผานมา
ลูกสาวตองการคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook Computer) จึงเปล่ียนแหลงเงินกูแหงใหม 
เนื่องจากไมมีเงินไปชําระคืนเจาหนี้รายเดิม ซ่ึงเจาหนี้รายใหมมีอาชีพครูอยูในหมูบานเดียวกัน            
กูครั้งใหมจํานวนเงิน 30,000 บาท ทําสัญญาเงินกูโดยมีโฉนดท่ีดิน (สปก.) เปนหลักค้ําประกัน            
ไมตองเสียดอกเบ้ีย แตเจาหนี้มีเง่ือนไขวาเธอไมมีสิทธ์ิทํานาในท่ีดินผืนนั้นอยางนอยเปนระยะเวลา
อยางนอย 1 ป หรือจนกวาจะนําเงินตนมาจายไดครบ ท้ังนี้ เจาหนี้ตองการทําประโยชนบนท่ีดินผืน
นั้นถือเปนดอกเบ้ียตอบแทนการกู  แตโชคดีท่ีเธอมีท่ีนาหลายผืนจึงยังมีท่ีดินทํามาหากิน เธอตั้งใจ
วาจะขายขาวบางสวนเม่ือส้ินฤดเูก็บเกี่ยวนี้ แลวนําเงินไปฝากธนาคาร และปถัดไปก็จะขายขาวและ
ขายวัว แลวนําเงินไปฝากธนาคารอีก เม่ือไดเงินเก็บครบ 30,000 บาท จะนําไปชําระหนี้คืนจะไดมีท่ี
นามาทํากินตอไป 
 

ลูกหนี้รายที่ 14  
 

ลูกหนีร้ายนี้เปนขาราชการ หญิง อยูคนเดียว อายุประมาณ 54 ป มีรายไดตอเดือน 44,000 บาท 
ปจจุบันมีความม่ันคงในรายไดแตไมเพียงพอกับรายจายท่ีตองจายในแตละเดือน เนื่องจากตองจาย
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คาผอนชําระบานท่ีซ้ือไวเม่ือ 10 ปท่ีแลว ซ่ึงราคาบานจาก 350,000 บาท ลูกหนี้ไมสามารถผอน
ชําระไดตามเง่ือนไข ทําใหหนี้ทบตน ยอดหนี้พอกพูนถึง 600,000 บาทในปจจุบัน และทุกเดือน        
ยังตองผอนชําระหนี้คางวดรถยนต และมีหนี้สินตาง ๆ ท้ังในระบบและนอกระบบ ซ่ึงเปนหนี้ท่ี
สะสมมาหลายปแลว นอกจากรับราชการแลว ลูกหนี้รายนี้ยังทําธุรกิจขายตรง เชน  แอมเวย         
กีฟฟารีน คังเซน เปนตน ลูกหนี้นํารายไดจากการทํางานไปหมุนทําธุรกิจขายตรงแตไมประสบ
ผลสําเร็จเทาท่ีควร กลาวคือ เม่ือเขาสูวงจรธุรกิจขายตรงหัวหนาสายตรงมีการพูดโนมนาว เชิญชวน
ใหมียอดส่ังซ้ือกับบริษัทขายตรงใหไดมาก ๆ และเพ่ือจะไดมีคาตอบแทนเปนเงินสด และของ
รางวัลอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีลอใจ หากแนะนําสมาชิกใหมเขามาอยูในสายงานตัวเอง และมียอดส่ังซ้ือ
กับบริษัทขายตรงอีก จะไดเล่ือนระดับขั้นขึ้นเปนผูจัดการหนวย แถมไดเปอรเซ็นตจากยอดส่ังซ้ือ
ของสมาชิกใหมท่ีเราแนะนําอีกดวย จึงทําใหลูกหนี้รายนี้เช่ือตามคําเชิญชวนของหัวหนาศูนยขาย
ตรง  เม่ือมีลูกคาส่ังสินคาบางสวน แตเธอตองการใหไดยอดท่ีสูงขึ้น จึงส่ังซ้ือสินคาเพ่ิมเพ่ือใหได
ยอดตามท่ีตองการ ทําใหหมดเงินไปกับการส่ังสินคาในแตละรอบการส่ังซ้ือสินคา เม่ือหมุนเงินไม
ทัน จึงตองใชบริการเงินดวนและไดไปกูเงินนอกระบบมาใชหนี้ตาง ๆ โดยมีเพ่ือนแนะนําแหลง
เงินกูให  เจาหนีเ้ปนคนในพ้ืนท่ีเดียวกัน เปนขาราชการบํานาญและมีอาชีพคาขายดวยแตไมใชผูมี
อิทธิพล  ในการกูเงินนอกระบบนี้ เธอใชเพียงสําเนาบัตรประชาชนไมใชหลักทรัพยค้ําประกัน 
เพราะเธอเปนขาราชการ มีรายไดม่ันคงแนนอน คิดดอกเบ้ียอัตรารอยละ 5 ตอเดือน แตยังมีเจาหนี้
บางรายยึดบัตรเอทีเอ็มไว  แมวาเธอสามารถชําระเงินไดตามเง่ือนไขแตบางครั้งตองยืมจากเพ่ือน
รวมงาน หรือ ญาติ ๆ มาจายหนี้เฉพาะหนา  แตหากมีการชําระหนี้ลาชาเจาหนี้จะโทรมาตามทวง
หนี้ บางครั้งเจาหนี้ผัดผอนให 1 สัปดาห หรือ 1 เดือน ใหจายคืนหนี้ในครั้งตอไป  การกูเงินดวน
นอกระบบสามารถนําเงินมาหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาเฉพาะหนาได แตสงผลใหเธอมีปญหา
หนี้สินพอกพูนมากขึ้น เพราะหมุนเงินไมทันก็จะกูหนี้จากอีกท่ีหนึ่งมาจายอีกท่ีหนึ่ง เพ่ือแกไข
ปญหาเฉพาะหนา ทําใหจํานวนเจาหนี้ก็มากขึ้นตามไปดวย 

 
ลูกหนี้รายที่ 15 

 
ลูกหนี้รายนี้เปนหญิง อายุ 28 ป เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ รายไดตอเดือน 10,400 บาท            

ในแตละเดือนเธอตองจายคาเชาหองเดือนละ 2,000 บาท คาใชจายในชีวิตประจําวันประมาณ        
เดือนละ 2,000 บาท ปจจุบันเธอใชจายอยางประหยัดมาก  เนื่องจากมีภาระตองผอนหนี้เงินดวนท้ัง
ในและนอกระบบ  เธอเริ่มจากการเปนหนี้เงินดวนในระบบโดยไมตั้งใจ กลาวคือเพ่ือนรวมหอง            
ท่ีพักอยูดวยกัน ไดนําเอกสารหลักฐานตางๆ ของเธอไปสมัครบัตรควิกแคช และบัตรเฟรสชอยส  
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และไดรับอนุมัตวิงเงินท้ังสองบัตร  ซ่ึงเธอเองก็ยังสงสัยวา ทําไมถึงผานการอนุมัติท้ังท่ีเธอไมไดลง
นามในสัญญา โดยบัตรควิกแคชไดวงเงิน 20,000 บาท และบัตรเฟรสชอยสไดวงเงินผอนสินคา 
8,000 บาท และวงเงินสด 8,000 บาท  เพ่ือนคนดังกลาวไดนําเงินจากท้ังสองบัตรนี้ไปใชเต็มวงเงิน  
และยังผอนชําระโทรศัพทในราคา 8,000 บาทอีกดวย ซ่ึงทําใหเธอตองรับผิดชอบหนี้สินกับบริษัท
บัตรควิกแคช และเฟรสชอยส โดยตรง แมวาเพ่ือนจะยอมรับผิดและยอมผอนชําระหนี้ให แตก็มี
หลายบางครั้งท่ีครบกําหนดชําระหนี้ เพ่ือนไมสามารถชําระหนี้ได เธอตองนําเงินมาชําระแทน
เพ่ือนไปกอน  

ตอมาเธอเห็นบูทของบริษัทบัตรอิออนและบัตรยูเมะพลัสบนสถานีรถไฟฟาออนนุช      
ดวยความสงสัยวามันคืออะไร เธอจึงเขาไปสอบถามเจาหนาท่ีท่ียืนเช้ือเชิญหาลูกคาอยูแลว และเธอ
ตัดสินใจทําบัตรในวันถัดมา และไดผานการอนุมัติท้ัง 2 บัตร คือบัตรยูเมะพลัสไดวงเงินสินเช่ือ 
65,000 บาท และบัตรอิออนไดรับวงเงินผอนชําระสินคา 6,000 บาท และวงเงินสินเช่ือ 9,500 บาท 
เพ่ือนคนเดิมของเธอนําวงเงินผอนชําระสินคาไปใชในการผอนชําระเครื่องเสียงใหหลานชายใน
ราคา 6,000 บาท ซ่ึงหลานชายเพ่ือนไดผอนชําระไปแลว 6 เดือน หลังจากนั้นก็ขาดการผอนชําระ
ไปเปนเวลา 4 เดือนแลว เธอจึงตองรับผิดชอบหนี้ท่ีเหลือและยังตองจายคาทวงถามเดือนละ             
410 บาท ปจจุบันในสวนนี้ยังคางชําระอยู  

สวนตัวเธอเองไดกดเงินดวนจากบัตรอิออนมา 9,500 บาท เพ่ือมาชําระหนี้ เดิมคือ              
บัตรเฟรสชอยสและบัตรควิกแคชเม่ือครบกําหนดในกรณีท่ี เพ่ือนไมสามารถชําระ หนี้ได                    
เพ่ือพยายามรักษาเครดิตของตัวเองไวไมใหติดแบล็คลิสแบบเพ่ือนรวมงานคนหนึ่งของเธอ โดยเธอ
ผอนจายบัตรอิออน 720 บาทตอเดือน ปจจุบันเธอยังคางจายบัตรอิออนอยู 5,000 บาท ซ่ึงการชําระ
คืนบัตรอิออน หรือหนี้อ่ืนๆ เธอจะนําเงินจากบัตรยูเมะพลัสมาชําระ และบางครั้งกน็ําเงินจากบัตรอิ
ออนมาชําระบัตรยูเมะพลัส  นอกจากนี้เธอยังไดกูเงินดวนนอกระบบมาเพ่ือใชจายหนี้ในระบบอีก
ดวย การหมุนเวียนเงินเพ่ือชําระหนี้ตางๆ นั้น สงผลใหปจจุบันเธอเปนหนี้อยูประมาณ 80,000 บาท 
โดยเปนหนี้เงินดวนนอกระบบ 12,000 บาท และหนี้เงินดวนในระบบ 68,000 บาท  เธอพยายามหา
เงินเพ่ือมาชําระหนี้สินพวกนี้ดวยการทํางานพิเศษเพ่ิมเติมจากงานประจํา และใชจายในชีวิตประจําวัน
อยางประหยัดท่ีสุด 
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ส านกัพฒันาฐานขอ้มลูและตวัช้ีวดัภาวะสังคม ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 

ส านกัวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษทั เอก็เซลเลนท ์บิสเนส แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวกที่ 4 

ตัวอย่างการสัมภาษณ์เชิงลกึเจ้าหนี้ 
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กรณีตัวอยางเจาหนี ้
 

เจาหนี้รายที่ 1  
 
เจาหนีร้ายนี้เปนชายวัย 38 ป มีอาชีพเปนนายหนาคาท่ีดิน และมีคนมายืมเงินจากเขาบอย ๆ จึงเกิด

ความคิดวา การปลอยใหคนอ่ืนกูเงินและไดดอกเบ้ียจากการปลอยกูเปนการหารายไดอีกทางหนึ่ง ประกอบ
กับมีญาติผูใหญใหเงินมาลงทุน จึงนําเงินมาปลอยกูซ่ึงสรางรายไดดีมาก แมมีความเส่ียงสูง ก็ตาม สําหรับวิธี
หาลูกคานั้นจะใชส่ือบุคคล โดยมีนายหนาหาลูกคาให และใหคานายหนารอยละ 2  ของยอดเงินกูในแตละ
รายท่ีแนะนํามา นอกจากนี้ลูกคายังบอกตอกันปากตอปาก ทําใหมีลูกคาติดตอขอกูเงินเพ่ิมจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ 
ในการใหกูแตละครั้งจะหักดอกเบ้ียจากการกูครั้งแรกเลย เชน ยอดเงินกูตามตกลง 100,000 บาท คิดอัตรา
ดอกเบ้ียรอยละ 10 ตอเดือน ลูกหนีจ้ะไดรับเงินไปเพียง 90,000 บาท  

สวนการพิจารณาใหกูนั้น ลูกคาตองมีอาชีพเปนหลักแหลง เปนคนในพ้ืนท่ี เปนคนท่ีเขารูจักดี       
ถาเปนคนท่ีไมรูจักลูกคาตองหาคนท่ีเขารูจักมาค้ําประกัน และตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน กรณีลูกคาท่ีเปน
กลุมพอคาแมคาตองเปนเจาของแผง และตองมีเอกสารประกอบการกูเงิน ไดแก สําเนาบัตรประชาชน และ
สําเนาบัตรประชาชนของผูค้ําประกัน หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีนํามาค้ําประกัน เชน โฉนดท่ีดิน สมุดจดทะเบียน
รถยนต เปนตน วงเงินท่ีใหกูขึ้นอยูกับระยะเวลาการเปนลูกคาคือ (1) ถาลูกคาช้ันดีและมากูประจํา จะใหกูใน
วงเงินท่ีสูงกวารายอ่ืนๆ แตตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน เชน โฉนดท่ีดิน รถยนต เปนตน โดยคิดอัตรา
ดอกเบ้ียรอยละ 10 ตอเดือน (2) ถาลูกคาจร พิจารณาตามความเหมาะสม แตคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 15-20 
ตอเดือน  

เขาไมไดกําหนดระยะเวลาคืนเงินตน แตกําหนดวาอยางนอยลูกหนี้ตองจายดอกเบ้ียทุกงวด แตถา
จายลาชาจะถูกปรับเพ่ิมดอกเบ้ียอีกรอยละ 3 ตอวัน โดยจะสงคนไปตามทวงหนี้ถึงบาน/แผงขายของ กรณี
ลูกหนีชํ้าระลาชา ถาภายในระยะเวลาไมเกิน 4 วันจะทวงถามตามปกต ิ ถาชวง 5-10 วัน เขาจะสงคนไปขมขู
และทํารายลูกหนี้ และถาชําระหนี้ลาชา 10 วันขึ้นไปจะสงคนไปยึดทรัพยสินขาวของเครื่องใชในท่ีพัก
ลูกหนี ้ถือวาเปนคาเสียเวลาในการติดตามทวงหนี้ บางรายมีการปรับเพ่ิมดอกเบ้ียรายวันซ่ึงจะพิจารณาเปน
กรณีไป และบางรายนําดอกเบ้ียมาทบเงินตน มีบางรายเขาจางนักเลงไปขมขู บางรายส่ังใหทํารายรางกายจน
เจ็บหนัก แตในกรณีลูกหนีห้นีหนี้ เขาจะสงจดหมายไปขมขู  ถาเจอตัวลูกหนี้ท่ีตั้งใจหนีหนี้เม่ือไร นักเลงท่ี
เขาจางไปตามทวงหนี้จะทํารายรางกายลูกหนี้จนอาการสาหัสทันที ปจจุบันเขามีลูกหนี้อยูประมาณ 50 ราย 
มาจากอาชีพคาขาย 35 ราย พนักงานบริษัทเอกชน 10 ราย และผูประกอบอาชีพอิสระ 5 ราย 
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เจาหนี้รายที่ 2  
 

เจาหนี้รายนี้เปนชาย อายุประมาณ 30 ป ปจจุบันเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแหงหนึ่ง 
สถานท่ีปลอยกูคือบริเวณรอบ ๆ สถาบันการศึกษา ตามหอพักตาง ๆโดยกลุมลูกคาเปาหมายคือ นักเรียน/
นักศึกษา เริ่มแรกของการประกอบอาชีพนี้ เกิดจากสมัยท่ีเรียนหนังสือมีเพ่ือนมาขอยืมเงินพรอมเสนอ
ดอกเบ้ียให ซ่ึงเขาเห็นวา การปลอยเงินกูสรางรายไดดี จึงตัดสินใจปลอยเงินกูตั้งแตนั้นเปนตนมาวิธีการหา
ลูกคา สวนใหญลูกคาบอกตอ/แนะนําใหกับคนรูจัก หลังจากนั้นถาลูกคาสนใจจะติดตอมาหาเขาเอง โดย
ลักษณะการใหกูเขาคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 10 ตอเดือน วงเงินสูงสุดในการปลอยกูแตละรายไมเกิน     
5,000 บาท เพราะเขาเกรงวานักเรียน/นักศึกษาจะนําเงินไปเลนการพนัน  

คุณสมบัติของลูกหนีต้องเปนนักศึกษาท่ีกูกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)เทานั้น โดยเขาจะ
ยึดบัตรเอทีเอ็ม และสมุดบัญชี กยศ.ไวเปนหลักประกัน  กรณีลูกหนีต้องการเงินกูเกิน 5,000 บาท ลูกหนีต้อง
นําหลักประกันเชนเดียวกันนี้ของเพ่ือนมามอบใหเขาดวย ลูกหนี้ตองพาเขาไปกดเงินเพ่ือชําระหนี้  ณ วันท่ี
เงิน กยศ.โอนเขามาในบัญชี ถึงแมวาไมมีการทําสัญญาเงินกู แตเขามีสมุดบันทึกรายช่ือลูกหนี้และจํานวน
เงินกูไว ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ไมเกิน 1 เดือน  ถาชําระหนี้ไมหมดก็ไมมีสิทธ์ิท่ีจะกูตอ ในการปลอยกู
แกนักเรียน/นักศึกษานี้ เขาคิดวาเปนการชวยเหลือนักเรียน/นักศึกษา เนื่องจากเขาเหลานั้นจําเปนตองใชเงิน
เปนคาเลาเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเชาหอพัก ฯลฯ โดยไมมีความคิดจะเอาเปรียบลูกหนีเ้ลย 
 

เจาหนี้รายที่ 3  
 
เจาหนีร้ายนี้เปนชายวัย 35 ป เปนพนักงานบริษัทแหงหนึ่ง หารายไดเสริมดวยการขายหวยใตดิน 

และปลอยเงินกู ปจจุบันปลอยเงินกูมากวา 8 ปแลว เหตุผลท่ีปลอยเงินกูเนื่องจากมีเงินออมอยูจํานวนหนึ่ง 
จึงมองหาลูทางท่ีจะเพ่ิมรายไดใหกับตนเอง และเลือกปลอยเงินกูเพราะรายไดดี โดยเริ่มตนปลอยเงินกูใหกับ
เพ่ือนรวมงานกอน ปจจุบันปลอยเงินกูใหกับคนรูจักยานท่ีทํางาน และบริเวณท่ีพักอาศัย วิธีการหาลูกคานั้น
เปนการแนะนํา/การบอกตอของลูกคาปากตอปาก การพิจารณาใหกูเงิน พิจารณาจากเงินเดือนของลูกหนี้ใน
กรณีท่ีมีรายไดท่ีแนนอน สวนคนท่ีมีรายไดไมแนนอนตองมีบุคคลท่ีเขารูจัก หรือเปนลูกคาเกาท่ีเขารูจักดี
แนะนํามา หรือนําส่ิงของมีคาท่ีถูกกฎหมายมาเปนหลักทรัพยค้ําประกัน เอกสารประกอบการกู ไดแก บัตร
เอทีเอ็ม พรอมรหัส สมุดบัญชีเงินเดือน สําเนาทะเบียนบาน กรณีท่ีกูวงเงินสูงตองใชหลักทรัพยค้ําประกัน 
เชน โฉนดท่ีดิน รถยนต คอมพิวเตอร เปนตน 
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สวนวงเงินท่ีปลอยกู กรณีลูกหนี้มีรายไดประจํา (เงินเดือน) ใหวงเงินกูไมเกินเงินเดือนท่ีไดรับ             
ในสวนของนักศึกษาวงเงินขึ้นอยูกับสถาบันท่ีเรียน เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ กูไดไมเกินรายละ 2,500 บาท 
ถาเปนมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ จะใหกูในวงเงิน 3,000 บาท คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกูตองเปนนักศึกษาท่ีกูยืมเงิน 
กยศ. โดยจะยึดบัตรเอทีเอ็ม พรอมรหัส สมุดบัญชีธนาคาร และสําเนาทะเบียนบาน 

เง่ือนไขในการกู  
 ผูท่ีมีรายไดแนนอน กูไดไมเกินเงินเดือน และไมตองทําสัญญา คิดอัตราดอกเบ้ีย รอยละ 10 

ตอเดือน กําหนดระยะเวลาในการผอนชําระแลวแตตกลงกัน 
 กรณีท่ีใชหลักทรัพยค้ําประกัน หรือนําของมีคามาจํานํา และถาตองการกูในวงเงินสูงจะมี

การทําสัญญาเงินกู และยึดหลักทรัพยไว คิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 10 ตอเดือน สวนการ           
ไถถอนนั้นมาไถถอนเม่ือไรก็ได 

ในกรณีชําระลาชาจะโทรศัพทตามทวงหนี้  กรณีลูกหนีท่ี้มีผูแนะนํามาจะตามหนี้กับผูแนะนํากอน 
ซ่ึงเคยมีลูกหนี้หนีหนี้ เขาติดตามทวงหนี้ถึงบาน (ตามสําเนาทะเบียนบาน) แตไมพบลูกหนี้ และไมสามารถ
ทวงกับญาติของลูกหนี้ได ปจจุบันมีลูกหนี้จํานวนครึ่งหนึ่งเปนพนักงานในบริษัทเดียวกัน รองลงมาเปน
นักศึกษา ขาราชการ พอคาแมคา และเกษตรกร  

 
เจาหนี้รายที่ 4 
  
เจาหนีร้ายนี้เปนหญิง อายุ 45 ป ประกอบอาชีพหลักคือทํานา อาชีพเสริมคือการปลอยกู เธอปลอยกู

มาแลวกวา 10 ป เริ่มตนจากการขายวัวท่ีเล้ียงไวจํานวนหนึ่ง ไดเงินมากพอสมควร คนในหมูบานเม่ือทราบ
วามีเงินก็มาขอกูยืม โดยเสนอดอกเบ้ียให เม่ือปลอยกูใหคนหนึ่งก็มีการบอกตอ/แนะนําตอ ๆ กันไป จํานวน
ผูมาขอกูเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จึงเริ่มปลอยกูตั้งแตนั้นเปนตนมา ปจจุบันปลอยกูคนในหมูบานเดียวกันกับเธอ และ
หมูบานใกลเคียง มีลูกหนี้ประมาณ 20 คนโดยลูกหนี้สวนใหญเปนเกษตรกร และลูกหนี้กลุมนี้สวนใหญ    
จะจายคืนดอกเบ้ียเปนขาวเปลือกหอมมะลิ ในการพิจารณาใหกู เธอใหกูกับผูท่ีเธอรูจัก หรือกรณีท่ีไมรูจัก
กันตองมีบุคคลท่ีเธอรูจักมาค้ําประกัน ในการกูไมมีการทําสัญญา แตเธอมีสมุดจดบันทึกรายช่ือลูกหนีไ้ว  

เง่ือนไขการใหกูมีดังนี้  
 กูรายเดือน ลูกหนีต้องชําระหนี้ใหเสร็จส้ินภายในหนึ่งเดือน พรอมดอกเบ้ียรอยละ 10 ตอ

เดือน แตถาลูกหนีค้นใดจายกอนกําหนดจะลดดอกเบ้ียใหครึ่งหนึ่งเหลือรอยละ 5 ตอเดือน 
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แตในกรณีชําระลาชามีการเจรจาขอผอนผัน ไมมีการเสียคาปรับ แตสงผลตอการกูในครั้ง
ตอไป 

 กูรายป (คิดตามรอบฤดูทํานาถึงการเกี่ยวขาว) โดยคิดดอกเบ้ียเปนขาวเปลือกหอมมะลิแบง
ชวงการกูเปน ดังนี้  
1) ถากูชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคมของทุกป ลูกหนี้ตองจายหนี้คืนภายในเดือน

มกราคมถึงเดือนมีนาคม โดยจายดอกเบ้ียเปนขาวเปลือกหอมมะลิ เชน กูเงินมา 10,000 บาท 
ตองจายดอกเบ้ียเปนขาวเปลือกหอมมะลิ 8 กระสอบปาน เปนตน 

2) ถากูชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกป ลูกหนี้ตองจายหนี้คืนภายในเดือน
มกราคมถึงเดือนมีนาคมเชนกัน โดยจายดอกเบ้ียเปนขาวเปลือกหอมมะลิ ครึ่งหนึ่ง เชน 
กูเงินมา 10,000 บาทตองจายดอกเบ้ียเปนเปนขาวเปลือกหอมมะลิ 4 กระสอบปาน 
เปนตน เนื่องจากระยะเวลาการกูส้ันกวา  

3) กรณีท่ีกูไมเกิน 10,000 บาท คิดดอกเบ้ียเปนขาวเปลือกหอมมะลิ 1 กระสอบปุยตอเงินกู 
1,000 บาท 

ในการเรียกเก็บหนี้ บางครั้งเธอไปเก็บหนี้ถึงบานลูกหนี้  บางครั้งลูกหนี้มาจายหนี้ถึงบาน
เธอ สําหรับการชําระลาชาอาจเนื่องจากผลผลิตขาวไมดี ลูกหนี้ยังไมตองจายคืนแตมีการยกดอกเบ้ียไปทบ
ในปถัดไป เชน ยืม 10,000 บาท จายดอกเบ้ียเปนขาวเปลือกหอมมะลิ 8 กระสอบปาน ถาผิดนัดชําระหนี้ 
ลูกหนีต้องจายดอกเบ้ียเพ่ิมเปน 16 กระสอบปาน เปนตน 
 

เจาหนี้รายที่ 5 
 

เจาหนีร้ายนี้เปนหญิงอายุ 41 ป อาชีพรับราชการ เริ่มแรกมีคนแนะนําใหนําเงินออมมาปลอยกูเพ่ือ
เพ่ิมรายได โดยปลอยกูในหมูบานเดียวกัน ลูกหนี้มีการบอกตอ และมีลูกหนี้ใหม ๆ มาหาเธอเองท่ีบาน    
เธอปลอยกูใหกับคนท่ีรูจัก หรือถาไมรูจัก ลูกหนีต้องหาคนค้ําประกันท่ีเธอรูจักมาค้ํา เอกสารท่ีใชในการกู
คือโฉนดท่ีดินเทานั้น วงเงินกูขึ้นอยูกับโฉนดท่ีดินท่ีนํามาจํานอง โดยท่ัวไปคิดราคาท่ีดินไรละ 10,000 บาท 
หรือสูงกวานั้นถาเปนคนรูจักคุนเคยกัน หรือแลวแตจํานวนวงเงินกูท่ี ลูกหนี้ตองการ ไมมีการกําหนด
ระยะเวลาคืนเงินกู แตมีเง่ือนไขวา ลูกหนี้ไมมีสิทธ์ิทํามาหากินบนท่ีดินท่ีเอาโฉนดมาค้ําประกันอยางนอย
เปนระยะเวลา 1 ป จึงไถถอนคืนได และเธอตองการรับชําระหนี้คืนเปนเงินกอนครั้งเดียว หรือถาแบงชําระ
เปนงวดก็สามารถทําไดแลวแตตกลงกัน แตตราบใดท่ียังชําระหนี้ไมครบท้ังหมด ก็ยังไมมีสิทธ์ิทํามาหากิน
บนท่ีดินผืนท่ีนํามาจํานองได  
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ยกตัวอยางลูกหนี้รายหนึ่งมีลูกสาวมาทํางานท่ีกรุงเทพมหานคร ลูกสาวไดขอเงินเพ่ือนําไปลงทุน
คาขายท่ีกรุงเทพมหานคร ครั้งแรกลูกสาวตองการเงินจํานวน 300,000 บาท ลูกหนี้รายนี้จึงมาขอกูเงินโดยมี
โฉนดท่ีดิน (ท่ีนา) ประมาณ 35 ไร มาเปนหลักค้ําประกัน หลังจากนั้นลูกสาวของลูกหนี้รายนี้ตองการเงินอีก
จํานวนเงิน 200,000 บาท  ลูกหนี้รายนี้ก็มาขอกูเพ่ิมโดยใหบวกเพ่ิมไปในสัญญา และตอมาลูกสาวของ
ลูกหนี้รายนี้ยังตองการเงินอีกเปนครั้งท่ีสามจํานวนเงิน 300,000 บาท ลูกหนี้รายนี้ก็มาขอกูเพ่ิมอีก                  
เม่ือลูกหนี้รายนี้เดินทางมาเยี่ยมลูกสาวท่ีกรุงเทพมหานคร จึงทราบวาเงินท่ีกูไปใหนั้น แทจริงแลวลูกสาว
นํามาใหลูกเขยใชหนี้พนันฟุตบอล ไมไดนํามาทําการคาตามท่ีเคยบอกไว ปจจุบันลูกหนี้รายนี้มียอดหนี้           
สูงถึง 800,000 บาท และไมสามารถชําระหนี้คืนได ดังนั้นเธอจึงยึดท่ีนาท้ังหมดของลูกหนี้รายนี้ไว               
ซ่ึงลูกหนี้รายนี้ปจจุบันไมมีท่ีทํากิน จึงขายขนม/ลูกช้ินหนาโรงเรียน บางครั้งก็รับจางท่ัวไป รับจางเกี่ยวขาว 
บางครั้งรับจางขายหวยไดวันละ 150 บาท  ลูกหนี้รายนี้ใหขอมูลเพ่ิมเติมวาลูกสาวไดหยารางกับสามีคนนี้แลว 
และมีสามีใหมเปนชาวตางประเทศ 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการส ารวจความคิดเห็นและทศันคติทางสังคมรายไตรมาส เร่ือง เงินด่วน : ท่ีพึ่งหรือหลุมพรางของคนร้อนเงิน 

ส านกัพฒันาฐานขอ้มลูและตวัช้ีวดัภาวะสังคม ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 

ส านกัวิจยัเศรษฐกิจและประเมินผล 
บริษทั เอก็เซลเลนท ์บิสเนส แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั  
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แบบสอบถาม 

 

JJJJ 
 

แบบสอบถาม   
โครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส 

เรื่อง เงินดวน : ที่พึ่งหรือหลุมพรางของคนรอนเงิน 
    

 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือทราบถึงพัฒนาการและรูปแบบการใหบริการเงินดวนในปจจุบัน  
               2. เพ่ือทราบถึงเง่ือนไขของการใหกูในลักษณะเงินดวน 
               3. เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการใชเงินดวนของกลุมอาชีพ ตลอดจนขอจํากัดในการเขาถึง 
                                สินเช่ือในระบบสถาบันการเงิน และแหลงเงินทุนอ่ืนๆ 
               4. เพ่ือทราบถึงปญหาท่ีตามมาจากหนี้เงินกูเงินดวนในระดับบุคคล ตลอดจนผลกระทบ 
                                 ตอตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม  
               5. แนวทางในการแกไขปญหาจากเงินดวน 

 
 
 
 
 

เจาของโครงการ      สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม  
                                สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 
 

ผูดําเนินการศึกษา   สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล 
 บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  
 ท่ีตั้ง 128/202-203 อาคารพญาไทพลาซา ช้ัน 19 หอง A-B เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท  : 0-2216-5498 , 0-2216-5598 โทรสาร  : 0-2215-3314, 0-2215-3314 

 

 

    คําชี้แจง            กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง    และเติมขอความลงในชองวางใหครบถวน 
 
 

    หมายเหต ุ        ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณจะใชเพ่ือประกอบการศึกษาตามวัตถุประสงค ของโครงการเทานั้น  
 จะไมแสดงผลเปนรายบุคคลและไมอางอิงบุคคลผูใหสัมภาษณ 

   

    ผูใหสัมภาษณ    ช่ือ-นามสกุล ………………………………………….หมายเลขโทรศัพท…….……………… 

                               อยูในเขตเทศบาล............................................. อยูนอกเขตเทศบาล................................ 

 จังหวัด..…………………………………..………………………………………….… JJ                            
 

ผูสัมภาษณ         ช่ือ-นามสกุล ………………………………………………………………………………… 

                               วันท่ี......เดือน………………... พ.ศ. 2552    จังหวัด…………..……………………… JJ 
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 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ      1)   ชาย   2)   หญิง 
2. อาย ุ(ระบุ)  …………. ป          
3. ระดับการศึกษา 
       1) ไมเคยเรียนหนังสือ     2) ประถมตน (ป.1 - ป.4) หรือเทียบเทา  3)  ประถมปลาย (ป.6 / ป.7) หรือเทียบเทา             
       4) มัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา  5) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.หรือเทียบเทา     
        6) อนุปริญญา / ปวส. / ปวท. หรือเทียบเทา    7)  ปริญญาตรี   8) ปริญญาโท    9)  ปริญญาเอก 
        10) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………….……… 
4. สถานภาพสมรส 
       1)  โสดไมเคยแตงงาน  2)  แตงงานแลวอยูดวยกัน  3)  อยูดวยกันโดยไมแตงงาน                               
       4)  แตงงานแลวแยกกันอยู   5)  หยา     6)   หมาย  
5. จํานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมผูตอบ) ………………… คน   
6. อาชีพที่ทานทําอยูในปจจุบัน 
 1) นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  2) พอบาน/แมบาน/ผูเกษียณอาย ุ  3) เกษตรกร ประเภท…………… 
 4) พอคา/แมคา/ผูประกอบอาชีพอิสระ 

  4.1)  คาขายเล็กๆ นอยๆ (หาบเร / แผงลอย)  4.2) รับจางท่ัวไป / คนงาน    
  4.3) ประกอบอาชีพอิสระ (เชน มอเตอรไซดรับจาง แท็กซ่ี สามลอ หมอนวด ชางตัดผม)  4.4) อ่ืนๆ ….….…..   
 5) ลูกจาง/พนักงานธุรกิจภาคเอกชน  6) ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องคกรของรัฐ / องคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
 7)   อ่ืนๆ………….…………….……………… 

7. รายไดของทาน………..……………..บาท/เดือน 

8. รายจายของทาน (ไมรวมคาผอนชําระหนี้เงินดวนและดอกเบี้ย)………………………..บาท/เดือน 

9. รายไดของครอบครัว…………….………..บาท/เดือน 

10. รายจายของครอบครัว (ไมรวมคาผอนชําระหนี้เงินดวนและดอกเบี้ย)……………………..บาท/เดือน 
สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินดวน 
                  (เงินดวนในระบบ หมายถึง สินเช่ือสวนบุคคลท่ีใหโดยสถาบันการเงินท่ีไมใชธนาคาร  
                  เงินดวนนอกระบบ หมายถึง เงินกูท่ีไมไดกูผานสถาบันการเงินและผูกูไดรับเปนเงินสดเทานั้น) 
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11. ส่ือที่ทานรับรูขอมูลเกี่ยวกับเงินดวน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
11.1)  เงินดวนในระบบ 
 1)  ส่ือส่ิงพิมพ    (    )  หนังสือพิมพ   (    ) นิตยสาร/วารสาร    (    )   อ่ืนๆ ……………………………….. 
 2)  แผนพับ โปสเตอร สติ๊กเกอร ติดตามท่ีสาธารณะ เชน เสาไฟฟา ตูโทรศัพท ปายรถประจําทาง เปนตน 
 3)  ปายบิลบอรด   4)  อินเตอรเน็ต  5) โทรทัศน   6)  วิทยุ   
 7) ส่ือบุคคล (  )  ญาติ / เพ่ือน (  )  มีนายหนาติดตอ (  ) ผูใหกูติดตอมาโดยตรง (  ) อ่ืนๆ ……………………… 
  8) โทรศัพทมือถือ          9)  อ่ืนๆ …………………………..……………  

11.2) เงินดวนนอกระบบ 
 1)  ส่ือส่ิงพิมพ    (    )  หนังสือพิมพ   (    ) นิตยสาร/วารสาร    (    )   อ่ืนๆ ……………………………….. 
 2)  แผนพับ โปสเตอร สติ๊กเกอร ติดตามท่ีสาธารณะ เชน เสาไฟฟา ตูโทรศัพท ปายรถประจําทาง เปนตน 
 3)  ปายบิลบอรด   4)  อินเตอรเน็ต  5) โทรทัศน   6)  วิทยุ  
 7) ส่ือบุคคล (  )  ญาติ / เพ่ือน (  ) มีนายหนาติดตอ (  ) ผูใหกูติดตอมาโดยตรง (  ) อ่ืนๆ ……………………… 
  8) โทรศัพทมือถือ          9)  อ่ืนๆ …………………………..……………  

12. เงินดวนที่ทานกู ในชวง 3 ปที่ผานมา (ป พ.ศ. 2550 – กันยายน 2552) (รวมเงินกูที่ชําระเสร็จส้ินแลว) 

อัตราดอกเบี้ย ประเภท จํานวน 
คร้ังที่กู 

ยอดหนี้ทั้งหมด 
รวมทุกวงเงิน

(บาท) 

เจาหนี้เงินกู 
(จํานวนราย) 

ไมทราบ ทราบ (ระบุ %) 
1)  เงินดวนในระบบ      
1.1) สินเช่ือบุคคล เชน Easy Cash, Ae-on      
 1.2) สินเช่ือจํานํารถยนต เชน Car4Cash      
 1.3) อื่นๆ (ระบุ)……………………………..….      
 2) เงินดวนนอกระบบ      
2.1) เงินกูไมมีหลักประกัน      
2.2) เงินกูโดยยึดโฉนดท่ีดินเปนหลักประกัน      
2.3) เงินกูโดยการรูดบัตรเครดิต/บัตรซื้อสินคา      
2.4) เงินกูโดยการยึดบัตรเอทีเอ็ม/สมุดเงินฝาก      
2.5) จํานําของมีคา       
  (1) รถยนต      
  (2) จักรยานยนต      
  (3) เครื่องประดับ      
  (4) โทรศัพทมือถือ      
  (5) คอมพิวเตอร (NoteBook)      
  (6) อื่นๆ (ระบุ)………………………….      
2.6) อื่นๆ (ระบุ)……………………………      

หมายเหต ุ: กรณีท่ีไมทราบอัตราดอกเบ้ียใหใสจํานวนเงินท่ีชําระในแตละงวด 
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13. เหตุผลที่เลือกกูเงินดวน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
        1)  ไดเงินงายและสะดวก รวดเร็ว                     2)  ไมตองใชหลักประกัน     3)   แหลงกูหางาย     
  4) มีการนําเสนอ/เชิญชวนถึงบานหรือท่ีทํางาน   5)   ถูกปฏิเสธจากการกูในระบบ       7) รูจักผูใหกู 
        8)  วงเงินกูแหลงอ่ืนเต็มวงเงินแลว                   9) อ่ืนๆ ระบุ………………………………………………….   

14. วัตถุประสงคของการกูเงินดวน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ ท้ังขอใหญและขอยอย) 
  1)  เพ่ือใชจายในชีวิตประจําวัน (    )   ซ้ืออาหาร (    )   จายคาเชา (    )   อ่ืนๆ ……………………….…….…….. 
   2)  เพ่ือการศึกษา ของ (    )  ตนเอง     (    )   ครอบครัว     (    ) ญาติ     (    )   อ่ืนๆ ………………………..……… 
   3)  เพ่ือการรักษาพยาบาล ของ (    ) ตนเอง     (    )     ครอบครัว     (    ) ญาติ     (    )   อ่ืนๆ ……………..……… 
   4)  เพ่ือลงทุนคาขาย (   )   คาซ้ือ/เชา/ตกแตงสถานท่ี   (     )  ซ้ือเครื่องมืออุปกรณ  (     )  อ่ืนๆ …..……….…… 
    5)  เพ่ือใชในงานพิธีตางๆ เชน ..............................................................(งานบวช งานแตง งานศพ รับปริญญา เปนตน)  
     ของ (   )  ตนเอง (   )   ครอบครัว    (   ) ญาติ (    )   อ่ืนๆ …………..………………………..…… 
   6)  เพ่ือใชในการทองเท่ียว    (    )  ในประเทศ (    )   ตางประเทศ 
     7)  เพ่ือซ้ือเครื่องใชในบาน     (    ) โทรทัศน  (   ) เครื่องเลนวีซีดี (   ) เครื่องเสียง (   ) ตูเย็น  (  ) เฟอรนิเจอร (  ) อ่ืนๆ …… 
    8)  เพ่ือซ้ือโทรศัพทมือถือ     (    )  เครื่องแรก  (    )  แทนเครื่องท่ีใชอยูท่ีไมสามารถใชงานได/หาย 
                   (    )  เครื่องรุนใหมๆ แทนเครื่องเกาท่ีสามารถใชงานได   (    )   อ่ืนๆ .................................. 
   9)  เพ่ือซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรคอมพิวเตอรแบบพกพา (Note Book)  
      10) เพ่ือซ้ือสินคา Brand Name เชน รองเทา กระเปา นาฬิกา เปนตน 
      11)  เพ่ือใชหนี้การพนัน  (   )  พนันบอล  (   ) เลนไพ  (  ) เลนมวย (   ) เลนมา (   ) ลอตเตอรี ่(  ) หวยใตดิน  
                   (  ) อ่ืนๆ ………. 
   12)  เพ่ือชําระหุน/หลักทรัพยอ่ืนๆ     
  13)  เพ่ือเท่ียวกลางคืน/สังสรรคกับเพ่ือน/ดื่มสุรา 
    14)  เพ่ือผอนคางวด/ชําระหนี้ (   ) หนี้ซ้ือรถ (   ) หนี้ซ้ือบาน (   ) หนี้เงินกูนอกระบบ  
                    (   ) กูเพ่ือใชหนี้กองทุนหมูบาน   (   ) อ่ืนๆ ………………………………………………………….….……. 
  15)  อ่ืนๆ ……………………………………………………………….………………………………………….… 
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15. รายละเอียดเก่ียวกับเงินดวนที่ทานยังชําระไมเสร็จส้ิน / ชําระเสร็จส้ินแลว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
(กรณีชําระหนี้เสร็จสิ้นแลว ใหระบุเกี่ยวกับเงินดวนท่ีทานชําระเสร็จสิ้นลาสุด ในกรณีเงินดวนประเภทเดียวกันมีหลายวงเงิน ใหระบุรายละเอียดทุกวงเงิน) 

การทําสัญญา 
เปนหนังสือ เง่ือนไขการผอนชําระ สถานะการชําระหนี ้ระยะเวลากู 

ผิดเง่ือนไข 
ประเภท 

ทํา ไมไ
ดทํ

า 

หลักประกัน 
(มีอะไรบาง) 

ยอดเงินกู
ตาม

ขอตกลง/
สัญญา(บาท) 

ยอดเงินกูท่ี
ไดรับจริง

(บาท) 

ยอดหนี ้
คงคาง 
(บาท) 

ไมม
ีกําห

นด
 

กําห
นด

  
(ระ

บุ ใ
หชั

ดเจ
น) 

อัต
ราด

อกเ
บี้ย

 (%
 / เด

ือน)
 

ราย
วัน

 

ราย
สัป

ดาห
 

ราย
เดือ

น 

อื่น
 ๆ

 (ระ
บุให

ชัด
เจน

) 

ชําร
ะตา

มเงื่
อนไ

ข 

เจร
จา 

ฟอ
งรอ

ง 

อื่น
(ๆระ

บุ) 

1) เงินดวนในระบบ                  

(1) สินเช่ือบุคคล เชน Easy Cash, Aeon                  

(2) สินเช่ือจํานํารถยนต เชน Car4Cash                  

(3) อื่น  ๆ(ระบุ)……………………….                  

(4) อื่น  ๆ(ระบุ)……………………….                  

 2) เงินดวนนอกระบบ                  

(1) เงินกูไมมีหลักประกัน                  

(2) เงินกูโดยยึดโฉนดท่ีดินเปนประกัน                  

(3) เงินกูโดยการรูดบัตรเครดิต/บัตรซื้อ
สินคา 

                 

(4) เงินกูโดยยึดบัตรเอทีเอ็ม/สมุดเงินฝาก                  

(5) เงินกูจํานํารถยนต/จักรยานยนต                  

(6) เงินกูจํานําโทรศัพทมือถือ                  

(7) เงินกูจํานําคอมพิวเตอร( NoteBook)                  

 (8) เงินกูจํานําเครื่องประดับ                  

 (9) อื่น  ๆ(ระบุ)……………………….                  
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16. ทานเคยกูเงินจากแหลงเงินทุนตอไปนี้หรือไม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 1)  ธนาคารพาณิชย…………………..….บาท   2) ธนาคารท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ….………………………บาท    
 3)  กองทุนหมูบาน………………………บาท   4)  สหกรณ……………………….........................บาท          
 5) โรงรับจํานํา…………………………บาท      6)  ออมทรัพยในชุมชน……………..………..บาท 
 7)  อ่ืนๆ ระบุ……………..............จํานวน………………………….บาท 

17. ทานไดหาเงินกูจากสถาบันการเงินกอนกูเงินดวนหรือไม 
 1)  ไมไดหา เพราะ  (    )  ไมมีหลักประกัน (  ) ไมเคยกูสถาบันการเงินมากอน  (   )  ตองใชเงินเรงดวน    
   (    ) ไมกลาพบเจาหนาท่ีธนาคาร  (  ) อ่ืนๆ ……………………………………….………..     
 2)  หา  
          2.1) ไมได   เพราะ (   )  ไมมีหลักประกัน    (   )  ไมเขาหลักเกณฑ/เง่ือนไขของธนาคาร  
                     (    )  อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………… 

              2.2) ได  การใชเงินกู   (    )  ใชวงเงินกู เหตุผลท่ียังตองกูเงินดวน……………………………………….. 
                                                      (    )  ไมไดใชวงเงินกู เพราะ……………………………………………………… 
18. ลักษณะของผูใหกูเงินดวนนอกระบบ (ตอบเฉพาะผูใชบริการเงินดวนนอกระบบเทานั้น) 
 1)  ไมทราบ   2) ทราบ  

                                        2.1)  ทําเปนอาชีพ     
 2.1.1) ทําเปนอาชีพหลัก      2.1.2) ทําเปนอาชีพเสริม  2.1.3)  อ่ืนๆ ……….…… 

 2.2)  ผูท่ีไมไดทําเปนอาชีพ    
 2.2.1) เพ่ือน       2.2.2) ญาต ิ  2.2.3)  อ่ืนๆ .......………………… 

19. ผูใหกูเงินดวนนอกระบบเปนคนในพ้ืนที่หรือตางพ้ืนที ่(ตอบเฉพาะผูใชบริการเงินดวนนอกระบบเทานั้น) 
 1)  ไมทราบ  2)  ทราบ  
    2.1)  คนในพ้ืนท่ี  2.2)  คนตางพ้ืนท่ี จาก…………..……………… 

20. ความสามารถในการชําระหนี้เงินดวนที่ยังคงคางอยูในปจจุบัน 
          1) สามารถชําระตามเง่ือนไข โดยมีแหลงท่ีมาของเงินสําหรับชําระดังนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
                     1.1) รายได     1.2) กูจากนอกระบบมาชําระ   1.3) กูจากในระบบมาชําระ  
                    1.4) ยืมเพ่ือน/ญาติ          1.5) อ่ืนๆ ……………………………………………………………………… 
          2) ไมสามารถชําระหนี้ตามเง่ือนไข เนื่องจาก………………………………………………………………………. 
                     ทานดําเนินการอยางไร เชน ยายท่ีอยู เปล่ียนเบอรโทรศัพทมือถือ เปนตน …………………………………… 
                      …………………………………………………………………………………………………………………. 
                      …………………………………………………………………………………………………………………. 
                      …………………………………………………………………………………………………………………. 
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21. ผลกระทบจากการกูเงินดวนตอตนเอง และครอบครัว  
        21.1 ผลกระทบดานบวก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
            1)  สามารถชวยแกไขปญหาเฉพาะหนา   2)  เพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ  
            3)  อ่ืนๆ ............................................................................……………………………………… 
        21.2 ผลกระทบดานลบ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
           กรณีชําระตามเง่ือนไข 
            1)  มีรายจายสูงขึ้นเนื่องจากตองจายดอกเบ้ียในอัตราสูง 
            2)  มีผลกระทบตอดานจิตใจ เชน ..........................................(ตัวอยาง การคิดฆาตัวตาย อายไมกลาพบผูคน เครียด เปนตน) 
            3)  อ่ืนๆ ……………………………………………..……………. 
           กรณีชําระผิดเง่ือนไข 
            1)  มีรายจายสูงขึ้นเนื่องจากตองจายดอกเบ้ียในอัตราสูง 
           2)  มีผลกระทบตอดานจิตใจ เชน ..........................................(ตัวอยาง การคิดฆาตัวตาย อายไมกลาพบผูคน เครียด เปนตน) 
          3)  ครอบครัวทะเลาะเบาะแวง  
          4)  ถูกขมขู ตองคอยระวังตัว เกรงถูกทําราย  5)  ถูกทํารายรางกาย    
          6)  ถูกประจานใหเสียช่ือเสียง        7)  สูญเสียหลักประกันท่ีมีมูลคาสูงกวาหนี ้  
         8)  อ่ืนๆ ……………………………………………..……………. 
22. กรณีทานไมสามารถชําระหนี้ตามกําหนด เจาหนี้ดําเนินการอยางไร 

22.1 กรณีเงินดวนในระบบ  
    1)  ไมเคยชําระหนี้ลาชา/ไมเคยผิดนัดชําระหนี้ (ขามไปตอบขอ 25) 
    2)  เคย  เจาหนี้ดําเนินการอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 2.1) เตือนโดยการออกจดหมาย/โทรศัพท  2.2) นัดพบเพื่อเจรจา 
 2.3) ทวงถามโดยการออกจดหมาย/โทรศัพท ถึงหัวหนางาน ทําใหเสียช่ือเสียง/อาย 
 2.4) เตือนวาจะฟองรองดําเนินคดี/ยึดทรัพย    2.5) ฟองรองดําเนินคดีเพื่อยึดทรัพย  
 2.6) ยึดทรัพย   (    ) ท่ีจํานํา/จํานองเปนหลักประกัน    (    )  อื่น .......................................................... 
 2.7)  ถูกใหจายเบ้ียปรับกรณีผิดนัดชําระในอัตราสูง      2.8)  ถูกทวงนี้ตลอดเวลาท้ังเชากลางวันเย็น 
 2.9)   อื่นๆ ...............................................................................................………….………………….…  

  22.2 กรณีเงินดวนนอกระบบ 
    1)  ไมเคยชําระหนี้ลาชา/ไมเคยผิดนัดชําระหนี้ (ขามไปตอบขอ 25) 
    2)  เคย  เจาหนี้ดําเนินการอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 2.1) ทวงถามตามปกติ            2.2) ปรับเง่ือนไขการผอนชําระใหม 
 2.3) ทวงถามโดยการออกจดหมาย/โทรศัพท เพื่อทําใหเสียช่ือเสียง/อาย 
 2.4) ขมขูวาจะฟองรองดําเนินคดี/ยึดทรัพย    
 2.5) ใหนักเลงมาขมขูวาจะทําราย  (    )  ผูกู    (    )  สมาชิกในครอบครัว   (    )  อื่นๆ…….………….…..… 
 2.6)  ใหนักเลงมาทํารายรางกาย  (    )  ผูกู    (    )  สมาชิกในครอบครัว   (    )  อื่นๆ………….……………  
 2.7)  ยึดทรัพย   (    ) ท่ีจํานํา/จํานอง/ขายฝาก หลักประกัน    (    ) ยึดหลักทรัพยอื่นท่ีไมไดอยูในเง่ือนไขเพิ่ม 
 2.8) ปรับอัตราดอกเบ้ียใหสูงข้ึน   2.9)  นําดอกเบ้ียมาทบเปนเงินตน       2.10)  ถูกทวงนี้ตลอดเวลาท้ังเชากลางวันเย็น 
 2.11)  อื่นๆ ………………… 
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23. กรณีที่ทานถูกทวงหนี้โดยวิธีทําใหเสียชื่อเสียง/ขมขูวาจะยึดทรัพย/นําดอกเบี้ยทบตน ทานดําเนินการอยางไร 
23.1 กรณีเงินดวนในระบบ  
 1)  ไมเคยถูกทวงหนี้โดยวิธีนี ้ 
 2)  เคย  ทานดําเนินการอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

                        1)  ไมดําเนินการใดๆ      2)  แจงเจาหนาท่ีตํารวจ     3)  แจงหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ เชน สคบ. เปนตน 
                        4)  ขอความชวยเหลือจากองคกรภาคเอกชน เชน สภาทนายความ เปนตน   5)  อ่ืนๆ …………………... 

 23.2 กรณีเงินดวนนอกระบบ 
    1)  ไมเคยถูกทวงหนี้โดยวิธีนี ้ 
    2)  เคย  ทานดําเนินการอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

                        1)  ไมดําเนินการใดๆ      2)  แจงเจาหนาท่ีตํารวจ     3)  แจงหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ เชน สคบ. เปนตน 
                        4)  ขอความชวยเหลือจากองคกรภาคเอกชน เชน สภาทนายความ เปนตน   5)  อ่ืนๆ …………………... 
24. กรณีที่ทานถูกทวงหนี้โดยวิธขีมขูวาจะทํารายรางกาย/ถูกทํารายรางกาย ทานดําเนินการอยางไร 

24.1 กรณีเงินดวนในระบบ  
    1)  ไมเคยถูกทวงหนี้โดยวิธีนี ้ 
    2)  เคย  ทานดําเนินการอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

                        1)  ไมดําเนินการใดๆ      2)  แจงเจาหนาท่ีตํารวจ     3)  แจงหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ เชน สคบ. เปนตน 
                        4)  ขอความชวยเหลือจากองคกรภาคเอกชน เชน สภาทนายความ เปนตน   5)  คอยระวังตัว 
                        6)  ตอบโตกลับเจาหนี…้……..………..  7)  ยายหนีไปท่ีอ่ืนๆ ………………….………….….   

  8) อ่ืนๆ …………………………………………………………………………..………   
 24.2 กรณีเงินดวนนอกระบบ 
    1)  ไมเคยถูกทวงหนี้โดยวิธีนี ้ 
    2)  เคย  ทานดําเนินการอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

                        1)  ไมดําเนินการใดๆ      2)  แจงเจาหนาท่ีตํารวจ     3)  แจงหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ เชน สคบ. เปนตน 
                        4)  ขอความชวยเหลือจากองคกรภาคเอกชน เชน สภาทนายความ เปนตน   5)  คอยระวังตัว 
                        6)  ตอบโตกลับเจาหนี(้ระบุ……………….………..)   7)  ยายหนีไปท่ีอ่ืนๆ …………………….   

  8) อ่ืนๆ …………………………………..……   
25. ขอใดตอไปนี้ที่ทานเห็นวาเจาหนีไ้มสามารถดําเนินการกับทานได (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
           1)  การสงไปรษณียบัตรทวงหนี้ไปยังท่ีทํางานของลูกหนี ้
           2)  การยึดทรัพยลูกหนีท่ี้จํานอง/จํานําไดในทันทีท่ีลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี ้
           3)  การเรียกเก็บดอกเบ้ียในอัตราเทาใดก็ได หากลูกหนี้ยินยอม 
           4)  การนําดอกเบ้ียท่ีลูกหนี้คางชําระไปทบเปนเงินตน 
           5)  การโทรศัพทไปยังท่ีทํางานหรือบานญาติและแจงใหผูท่ีไมใชลูกหนี้ทราบเพ่ือใหอับอาย/เสียช่ือเสียง 
           6)  ไมทราบ 
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26. ความคิดเห็นตอมาตรการภาครัฐในการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน 
           1)  ไมทราบ 
           2)  ทราบ มาตรการเกี่ยวกับ  
  กองทุนหมูบาน / รวมกองทุนอื่นๆ เชน กองทุนสงเสริมอาชพี  และอื่นๆ 

สามารถแกไขปญหาไดหรือไม เพราะเหตุใด (รวมถึงประเด็นความครอบคลุมกลุมเปาหมาย จุดออน และ
ประโยชน ของมาตรการ)………………………………………………………………………………………. 

              …………………….……………………………………………………………………………………….. 
  สินเชื่อเงื่อนไขพิเศษจากสถาบันการเงนิภาครัฐ เชน ธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)  ธนาคารชุมชน (ธกส.) 
        สินเชื่อที่อยูอาศัย ฯลฯ  (ใหระบุวาเปนความเห็นตอสินเชื่อประเภทไหน) 

สามารถแกไขปญหาไดหรือไม เพราะเหตุใด (รวมถึงประเด็นความครอบคลุมกลุมเปาหมาย จุดออน และ
ประโยชน ของมาตรการ)………………………………………………………………………………………. 

              …………………….……………………………………………………………………………………….. 
  ศูนยแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน (การประนอมหนี้ หรือเจรจาไกลเกลี่ยหนี้ หรือ หาแหลงเงินกูใหมให 
 (Refinanced))  

สามารถแกไขปญหาไดหรือไม เพราะเหตุใด (รวมถึงประเด็นความครอบคลุมกลุมเปาหมาย จุดออน และ
ประโยชน ของมาตรการ)………………………………………………………………………………………. 

              …………………….……………………………………………………………………………………….. 
  การพักชําระหนี้เกษตรกร 

สามารถแกไขปญหาไดหรือไม เพราะเหตุใด (รวมถึงประเด็นความครอบคลุมกลุมเปาหมาย จุดออน และ
ประโยชน ของมาตรการ)………………………………………………………………………………………. 

              …………………….……………………………………………………………………………………….. 
  อื่นๆ ระบ ุ...................................................................................................... 
 สามารถแกไขไขปญหาไดหรือไม เพราะเหตุใด (รวมถึงประเด็นความครอบคลุมกลุมเปาหมาย จุดออน และ
 ประโยชน ของมาตรการ)………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….………… 
27. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแกไขปญหาเงินดวนนอกระบบ 
          ………………………………………………………………………………….…………………………..……….. 
             …………………………………………………………………………………….………………………………… 
             …………………………………………………………………………………….………………………………… 
             …………………………………………………………………………………….………………………………… 
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28. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการดื่มสุรา / สูบบุหร่ี/ เที่ยวกลางคืน / เลนการพนัน/ซ้ือสินแบงรัฐบาล / หวยใตดิน/ฯลฯ 
การเปลี่ยนแปลง การบริโภค ปริมาณการบริโภคป 2551 

เฉลี่ย (บาท/เดือน) 
ปริมาณการบริโภคป 2552

เฉลี่ย (บาท/เดือน) เพ่ิมขึ้น ลดลง 
1)  การสูบบุหรี่     

2)  การดื่มสุรา     

3)  การเลนการพนัน     

4)  การเท่ียวกลางคืน      

5) การซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล/หวยใตดิน       

6) การซ้ือของฟุมเฟอย     
 

ขอขอบคุณที่ทานสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
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