
1 
 

 

 

เรียน กองบรรณาธิการข่าว                                       จ านวน 2 หนา้ 

                        
 

ส านกัวิจยั ซูเปอรโ์พล มูลนิธิ สถาบนัวิจยัความสุขชุมชนและความเป็นผูน้ า 

 เปิดเผยผลส ารวจ เรือ่ง 

ประชาชนคิดอย่างไรต่อ ธนาคารออมสินกบัปัญหาหนี้ ครู 

 

ดร.นพดล  กรรณิกา ผู้อ านวยการ ส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ สถาบันวิจัย

ความสุขชุมชนและความเป็นผู้น า เปิดเผยผลส ารวจ เร่ือง ประชาชนคิดอย่างไรต่อ ธนาคารออมสินกับปัญหา

หน้ีครู กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จ านวน 1,156 ตัวอย่าง โดยด าเนินโครงการระหว่าง วันที่ 

19 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พบว่า 

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.3 ทราบข่าว ธนาคารออมสิน กับ กลุ่มครูเรียกร้องเร่ืองหน้ีสิน ในขณะที่  

ร้อยละ 5.7 ไม่ทราบข่าว โดยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.6 ไม่เหน็ด้วยต่อการประกาศไม่ยอมช าระหน้ีของครู 

เพราะ ธนาคารท าถูกแล้ว ครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม ครูต้องมีวินัย ใช้ชีวิตพอเพียง ยอมรับผลที่ตัวเอง

ท า และไม่ควรใช้กฎหมู่มาท าให้เสียภาพลักษณ์ เป็นต้น ร้อยละ 14.7 ไม่ค่อยเหน็ด้วย ในขณะที่ร้อยละ 6.4 

ค่อนข้างเห็นด้วย มีเพียงร้อยละ 2.3 เท่าน้ันที่เห็นด้วย เพราะ ปัญหาค่าครองชีพสูง หน้ีสินครูมีมาก ท า

ประโยชน์ให้กับสังคม น่าเหน็ใจ เงินเดือนน้อย เป็นต้น นอกจากน้ี ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.8 ระบุครูควร

ยอมรับสภาพหน้ีที่ครูก่อไว้กบัธนาคาร ในขณะที่ร้อยละ 6.2 ระบุไม่ควรยอมรับ 

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.6 พอใจมากถึงมากที่สดุ ต่อ ทา่ทขีองธนาคารออมสนิ กรณี

แก้ปัญหาหน้ีครู เพราะ ธนาคารยืดหยุ่นช่วยเหลือมากแล้ว ดอกเบ้ียต ่า มีประกันชีวิต ครอบครัวครูได้รับ

ผลประโยชน์ เห็นคุณค่าของครูท าประโยชน์สังคม ท าให้ครูมีวินัยการเงิน และแก้ปัญหาหน้ีสินนอกระบบ   

เป็นต้น ร้อยละ 10.7 พอใจปานกลาง ในขณะที่ มีเพียงร้อยละ 6.7 พอใจน้อยถึงไม่พอใจเลย เพราะ ปัญหา

ค่าครองชีพสงู ยังแก้ปัญหาไม่ถูกจุด ควรให้กู้เพ่ิม เป็นต้น  

ที่น่าสนใจคือ สาเหตุหลักของปัญหาหน้ีสนิของประชาชนทั่วไป พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.5 ระบุ

ใช้จ่ายเงินเกนิตัว รองลงมาคือ ร้อยละ 87.1 ช าระหน้ีไม่ตรงเวลา ร้อยละ 85.2 ไม่มีวินัย ร้อยละ 72.6 ใช้เงิน

เพราะ อยาก มากกว่า จ าเป็น ร้อยละ 65.9 โทษเศรษฐกิจไม่ดี ร้อยละ 64.3 มีค่านิยมเป็นหน้ีตามๆ กัน   

ร้อยละ 53.2 หมุนเงินไม่เป็น ร้อยละ 42.1 ถูกหลอกถูกโกง ร้อยละ 38.9 เล่นพนัน และร้อยละ 34.4        

ค า้ประกนัคนอื่น ตามล าดับ 

ตารางที ่1 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างทีร่ะบุ การรบัรูต่้อ ข่าวธนาคารออมสิน กบั กลุ่มครูเรียกรอ้งเรือ่งหนี้ สิน 

ล าดบัที่ การรับรู้ รอ้ยละ 

1 ทราบข่าว 94.3 

2 ไม่ทราบข่าว 5.7 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 
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ตารางที ่2 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างทีร่ะบุ ความเห็น ต่อ การประกาศไม่ยอมช าระหนี้ ของครู 

ล าดบัที่ ความเหน็ รอ้ยละ 

1 
ไม่เหน็ด้วย เพราะ ธนาคารท าถูกแล้ว ครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสงัคม ครูต้องมีวินัย ใช้

ชีวิตพอเพียง ยอมรับผลที่ตัวเองท า และไม่ควรใช้กฎหมู่มาท าให้เสียภาพลักษณ์ เป็นต้น 
76.6  

2 ไม่ค่อยเหน็ด้วย 14.7 

3 ค่อนข้างเหน็ด้วย 6.4 

4 
เหน็ด้วย เพราะ ปัญหาค่าครองชีพสูง หน้ีสนิครูมีมาก ท าประโยชน์ให้กบัสังคม น่าเหน็ใจ 

เงินเดือนน้อย เป็นต้น 
2.3 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

ตารางที ่3 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างทีร่ะบุ ความเห็น ต่อ การยอมรบัสภาพหนี้  ทีค่รูก่อไวก้บัธนาคาร 

ล าดบัที่ ความเหน็ รอ้ยละ 

1 ควรยอมรับ 93.8 

2 ไม่ควรยอมรับ 6.2 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

ตารางที ่4 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างทีร่ะบุ ความพอใจ ต่อ ท่าทีของธนาคารออมสิน กรณีแกปั้ญหาหนี้ ครู 

ล าดบัที่ ความพอใจ รอ้ยละ 

1 

พอใจมาก ถึง มากที่สดุ เพราะ ธนาคารยืดหยุ่นช่วยเหลือมากแล้ว ดอกเบี้ ยต ่า มีประกนั

ชีวิต ครอบครัวครูได้รับผลประโยชน์ เหน็คุณค่าของครูท าประโยชน์สงัคม ท าให้ครูมีวินัย

การเงิน และ แก้ปัญหาหน้ีสินนอกระบบ เป็นต้น 

82.6 

2 พอใจปานกลาง 10.7 

3 
พอใจน้อย ถึง ไม่พอใจเลย เพราะ ปัญหาค่าครองชีพสูง ยังแก้ปัญหาไม่ถูกจุด ควรให้กู้

เพ่ิม เป็นต้น 
6.7 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

ตารางที ่5 แสดงค่ารอ้ยละของตวัอย่างทีร่ะบุ สาเหตุหลกัของปัญหาหนี้ สินของประชาชนทัว่ไป 

ล าดบัที่ สาเหตุหลักของปัญหาหน้ีสนิของประชาชนทั่วไป รอ้ยละ 

1 ใช้จ่ายเงินเกนิตัว 89.5 

2 ช าระหน้ีไม่ตรงเวลา 87.1 

3 ไม่มีวินัย 85.2 

4 ใช้เงินเพราะ อยาก มากกว่า จ าเป็น 72.6 

5 โทษเศรษฐกจิไม่ดี 65.9 

6 ค่านิยมเป็นหน้ีตามๆ กนั 64.3 

7 หมุนเงินไม่เป็น 53.2 

8 ถูกหลอก ถูกโกง 42.1 

9 เล่นพนัน 38.9 

10 ค า้ประกนัคนอื่น 34.4 

ซูเปอร์โพล (SUPER POLL)    โทร 02.051.5928 หรือ 02.064.5928   www.superpollthailand.net 


