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 “แนวทางพรรคภูมิใจไทยในการแก้ปัญหาหนี ้กยศ.”  
 

เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน เร่ือง 
“แนวทางพรรคภูมิใจไทยในการแก้ปัญหาหนี้ กยศ.” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 1 – 2 กรกฎำคม 2562 จำกประชำชนท่ีมีอำยรุะหว่ำง 15 - 38 ปี 
กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,607 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับแนวทำงของพรรคภูมิใจไทย                   
ในกำรแก้ปัญหำหน้ี กยศ. กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample)                   
ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำค สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธี      
สุ่มตวัอยำ่งแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรรู้จกักองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.05 ระบุว่ำ รู้จกัดี 
รองลงมำ ร้อยละ 35.35 ระบุวำ่ ค่อนขำ้งรู้จกั ร้อยละ 12.20 ระบุวำ่ ไม่รู้จกัเลย และร้อยละ 8.40 ระบุวำ่ ไม่ค่อยรู้จกั  

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบัแนวทำงของพรรคภูมิใจไทย ในกำรแกปั้ญหำหน้ี กยศ. (เฉพำะผูท่ี้รู้จกั กยศ. ดีและค่อนขำ้งรู้จกั) มีดงัน้ี  
1) ไม่ต้องมีผู้ค ้าประกันเงินกู้  กยศ. อีกต่อไป พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 32.05 ระบุว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย รองลงมำ ร้อยละ 29.86 ระบุว่ำ                  

เห็นดว้ยมำก ร้อยละ 22.81 ระบุวำ่ ค่อนขำ้งเห็นดว้ย ร้อยละ 13.79 ระบุวำ่ ไม่ค่อยเห็นดว้ย และร้อยละ 1.49 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
2) ไม่มีดอกเบีย้เงินกู้ พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.94 ระบุวำ่ เห็นดว้ยมำก รองลงมำ ร้อยละ 21.79 ระบุวำ่ ค่อนขำ้งเห็นดว้ย ร้อยละ 17.55 

ระบุวำ่ ไม่เห็นดว้ยเลย ร้อยละ 9.25 ระบุวำ่ ไม่ค่อยเห็นดว้ย และร้อยละ 0.47 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
3) ไม่ต้องมีเบีย้ปรับ จากการไม่ช าระหนี ้พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.81 ระบุวำ่ ไม่เห็นดว้ยเลย รองลงมำ ร้อยละ 26.80 ระบุวำ่ เห็นดว้ยมำก 

ร้อยละ 16.46 ระบุวำ่ ค่อนขำ้งเห็นดว้ย ร้อยละ 15.68 ระบุวำ่ ไม่ค่อยเห็นดว้ย และร้อยละ 1.25 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
4) พักช าระหนี ้5 ปี พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.16 ระบุวำ่ เห็นดว้ยมำก รองลงมำ ร้อยละ 26.18 ระบุวำ่ ค่อนขำ้งเห็นดว้ย ร้อยละ 17.08 

ระบุวำ่ ไม่เห็นดว้ยเลย ร้อยละ 9.80 ระบุวำ่ ไม่ค่อยเห็นดว้ย และร้อยละ 0.78 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
5) ใช้ภาษีเงินได้ประจ าปีมาหักลดยอดหนี้เงินกู้ได้ พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.92 ระบุวำ่ เห็นดว้ยมำก รองลงมำ ร้อยละ 25.32 ระบุว่ำ 

ค่อนขำ้งเห็นดว้ย ร้อยละ 13.32 ระบุวำ่ ไม่เห็นดว้ยเลย ร้อยละ 5.72 ระบุวำ่ ไม่ค่อยเห็นดว้ย และร้อยละ 1.72 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
ท้ำยท่ีสุด เม่ือถำมถึงสำเหตุท่ีส ำคัญท่ีสุดของปัญหำกำรค้ำงช ำระหน้ี กยศ. ประชำชนท่ีรู้จัก กยศ. ดีและค่อนข้ำงรู้จักส่วนใหญ่                      

ร้อยละ 58.31 ระบุวำ่ ผูกู้ย้ืมเงินมีรำยไดน้อ้ย ไม่สำมำรถช ำระหน้ีได ้รองลงมำ ร้อยละ 42.24 ระบุวำ่ ผูกู้ย้ืมเงินไม่มีจิตส ำนึก ร้อยละ 27.59 ระบุวำ่ 
บทลงโทษผูไ้ม่ช ำระหน้ี กยศ. ไม่รุนแรงจึงไม่มีใครกลวั ร้อยละ 14.26 ระบุวำ่ ผูกู้ย้มืเงินไม่เขำ้ใจในหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรช ำระหน้ีจึงยงัไม่จ่ำย
หน้ีคืน กยศ. ร้อยละ 12.93 ระบุว่ำ กยศ. ไม่มีประสิทธิภำพในกำรติดตำมหน้ี ร้อยละ 12.54 ระบุว่ำ ผูกู้ ้ยืมเงินไม่ได้รับกำรติดต่อจำก กยศ.              
จึงยงัไม่จ่ำยหน้ีคืน กยศ. ร้อยละ 7.13 ระบุวำ่ ผูกู้ย้ืมเงิน กยศ. เขำ้ใจวำ่ไม่จ ำเป็นตอ้งช ำระคืน ร้อยละ 2.27 ระบุวำ่ ผูกู้ย้ืมเงินตกงำน/ไม่มีงำนท ำ 
และร้อยละ 0.31 ระบุวำ่ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.84 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.89 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.17 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 33.35 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.75 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 49.53 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.47 เป็นเพศหญิง  

ตวัอยำ่งร้อยละ 14.50 มีอำย ุ15 – 22 ปี ร้อยละ 37.71 มีอำย ุ23 – 30 ปี และร้อยละ 47.79 มีอำย ุ31 – 38 ปี ตวัอยำ่งร้อยละ 93.97 นบัถือ
ศำสนำพุทธ ร้อยละ 4.54 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.12 นับถือศำสนำคริสต์ และอ่ืน ๆ และร้อยละ 0.37 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 
56.19 สถำนภำพโสด ร้อยละ 42.19 สมรสแลว้ ร้อยละ 1.31 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 0.31 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตวัอย่ำงร้อยละ 5.79 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 38.58 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 11.95                 
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 38.77 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.10 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 0.81 ไม่ระบุกำรศึกษำ   

ตัวอย่ำงร้อยละ 13.01 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 27.69 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน                        
ร้อยละ 18.48 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 5.97 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.31 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 7.78 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 10.76 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.00 ไม่ระบุอำชีพ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 

วนัพฤหัสบดีท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th 
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ตวัอยำ่งร้อยละ 18.17 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 14.31 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 37.71 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 
– 20,000 บำท ร้อยละ 13.88 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 4.79 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บำท ร้อยละ 4.11 
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 7.03 ไม่ระบุรำยได ้

 

1.  ท่านรู้จกักองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) หรือไม่  
การรู้จกักองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ร้อยละ 

รู้จกัดี 44.05 
ค่อนขำ้งรู้จกั 35.35 
ไม่รู้จกัเลย 12.20 
ไม่ค่อยรู้จกั 8.40 

รวม 100.00 
 

2.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัแนวทางของพรรคภูมใิจไทย ในการแก้ปัญหาหนี ้กยศ. (เฉพาะผู้ทีต่อบรู้จกั กยศ. ดแีละค่อนข้างรู้จกั n= 1,276) 
ความคดิเห็นของประชาชนเกี่ยวกบัแนวทางของพรรคภูมใิจไทย ในการแก้ปัญหาหนี ้กยศ. ร้อยละ 

1. ไม่ต้องมผู้ีค า้ประกนัเงนิกู้ กยศ. อกีต่อไป  
เห็นดว้ยมำก 29.86 
ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 22.81 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 13.79 
ไม่เห็นดว้ยเลย 32.05 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.49 

รวม 100.00 
2. ไม่มดีอกเบีย้เงนิกู้  
เห็นดว้ยมำก 50.94 
ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 21.79 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 9.25 
ไม่เห็นดว้ยเลย 17.55 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.47 

รวม 100.00 
3. ไม่ต้องมเีบีย้ปรับ จากการไม่ช าระหนี ้  
เห็นดว้ยมำก 26.80 
ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 16.46 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 15.68 
ไม่เห็นดว้ยเลย 39.81 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.25 

รวม 100.00 
4. พกัช าระหนี ้5 ปี  
เห็นดว้ยมำก 46.16 
ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 26.18 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 9.80 
ไม่เห็นดว้ยเลย 17.08 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.78 

รวม 100.00 
5. ใช้ภาษีเงนิได้ประจ าปีมาหักลดยอดหนีเ้งนิกู้ได้  
เห็นดว้ยมำก 53.92 
ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 25.32 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 5.72 
ไม่เห็นดว้ยเลย 13.32 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.72 

รวม 100.00 
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3.  ท่านคดิว่าอะไรคือสาเหตุทีส่ าคญัทีสุ่ดของปัญหาการค้างช าระหนี ้กยศ. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (เฉพาะผู้ทีต่อบรู้จกั กยศ. ดแีละค่อนข้างรู้จกั n= 1,276) 
สาเหตุทีส่ าคญัทีสุ่ดของปัญหาการค้างช าระหนี ้กยศ. ร้อยละ 

ผูกู้ย้มืเงินมีรำยไดน้อ้ย ไม่สำมำรถช ำระหน้ีได ้ 58.31 
ผูกู้ย้มืเงินไม่มีจิตส ำนึก 42.24 
บทลงโทษผูไ้ม่ช ำระหน้ี กยศ. ไม่รุนแรงจึงไม่มีใครกลวั 27.59 
ผูกู้ย้มืเงินไม่เขำ้ใจในหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรช ำระหน้ีจึงยงัไม่จ่ำยหน้ีคืน กยศ. 14.26 
กยศ. ไม่มีประสิทธิภำพในกำรติดตำมหน้ี 12.93 
ผูกู้ย้มืเงินไม่ไดรั้บกำรติดต่อจำก กยศ. จึงยงัไม่จ่ำยหน้ีคืน กยศ. 12.54 
ผูกู้ย้มืเงิน กยศ. เขำ้ใจวำ่ไม่จ ำเป็นตอ้งช ำระคืน 7.13 
ผูกู้ย้มืเงินตกงำน/ไม่มีงำนท ำ 2.27 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.31 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค 
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 142 8.84 
ปริมณฑลและภำคกลำง 416 25.89 
ภำคเหนือ 292 18.17 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 536 33.35 
ภำคใต ้ 221 13.75 

รวม 1,607 100.00 
 

ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 796 49.53 
หญิง 811 50.47 

รวม 1,607 100.00 
 

ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

15 – 22 ปี 233 14.50 
23 – 30 ปี 606 37.71 
31 – 38 ปี 768 47.79 

รวม 1,607 100.00 
 

ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา    
ศาสนา จ านวน ร้อยละ 

พทุธ 1,510 93.97 
อิสลำม 73 4.54 
คริสต ์และอ่ืน ๆ 18 1.12 
ไม่ระบุ 6 0.37 

รวม 1,607 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 903 56.19 
สมรส 678 42.19 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 21 1.31 
ไม่ระบุ 5 0.31 

รวม 1,607 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำ/ต ่ำกวำ่ 93 5.79 
มธัยมศึกษำ/เทียบเท่ำ 620 38.58 
อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ 192 11.95 
ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 623 38.77 
สูงกวำ่ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 66 4.10 
ไม่ระบุ 13 0.81 

รวม 1,607 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 209 13.01 
พนกังำนเอกชน 445 27.69 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 297 18.48 
เกษตรกร/ประมง 96 5.97 
รับจำ้งทัว่ไป 246 15.31 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 125 7.78 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 173 10.76 
องคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบุ 16 1.00 

รวม 1,607 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 292 18.17 
ไม่เกิน 10,000 230 14.31 
10,001 – 20,000 606 37.71 
20,001 – 30,000 223 13.88 
30,001 – 40,000 77 4.79 
40,001 ข้ึนไป 66 4.11 
ไม่ระบุ 113 7.03 

รวม 1,607 100.00 
 
 
 


