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บทที่ ๓ ผลการสารวจ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
ตารางที่ ๑.๒
ตารางแสดงการจาแนกผู้ตอบแบบสารวจ แยกตามเพศ ชาย หญิง และแสดงผลการตอบแบบสารวจความคิด
เห็น แสดงผลเป็นร้อยละ ในระดับตาบล
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
รวม

ชาย คิดเป็นร้อยละ
35
30
12
15
9
15
33
30
179
44.75%

หญิง คิดเป็นร้อยละ
37
41
17
20
4
23
42
37
221
55.25%

รวม
72
71
29
35
13
38
75
67
400

ผลจากการสารวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตาบล

ชะ

มายต่อการดาเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจานา)เทศบาลตาบลชะมาย ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ ๕๕.๒๕ และเพศชาย ร้อยละ ๔๔.๗๕
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ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสารวจ
ตารางที่ ๑.๓
ตารางแสดงการจาแนกช่วงอายุของผู้ตอบแบบสารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลชะมายต่อการดาเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจานา)เทศบาลตาบลชะมาย และแสดงผลเป็น
ร้อยละ ในระดับตาบล
ช่วงอายุ
ต่ากว่า ๒๕ ปี
อายุระหว่าง ๒๖ - ๖๐ ปี
อายุ ๖๑ ปี ขึ้นไป
รวม

จานวนผู้ตอบแบบสารวจ

คิดเป็นร้อยละ

9
344
47
400

2.25
86.00
11.75
100

ผลจากการสารวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลชะมายต่อ
การดาเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจานา)เทศบาลตาบลชะมาย จาแนกตามช่วงอายุของผู้ตอบแบบ
สารวจ ส่วนใหญ่ ร้อยละ ๘๖.๐๐ เป็นผู้มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง ๒๖ - ๖๐ ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยทางาน และรองลงมา
คือ ร้อยละ ๑๑.๗๕ เป็นผู้มีอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป หรืออยู่ในช่วงวัยเกษียณอายุ และลาดับน้อยที่สุดคือ ร้อยละ
๒.๒๕ เป็นผู้ตอบแบบสารวจที่มีช่วงอายุต่ากว่า ๒๕ ปี ซึ่งน่าจะเป็นช่วงเริ่มต้นของวัยทางานในฐานะหัวหน้า
ครอบครัวหรือตัวแทน
ช่วงรายได้ของผู้ตอบแบบสารวจ
ตารางที่ ๑.๔
ตารางแสดงการจาแนกช่วงรายได้ ของผู้ตอบแบบสารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลชะมายต่อการดาเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจานา)เทศบาลตาบลชะมาย และแสดงผลเป็น
ร้อยละ ในระดับตาบล
ช่วงรายได้
ต่ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท
มากกว่า ๑๕,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท

จานวนผู้ตอบแบบสารวจ
293
78

คิดเป็นร้อยละ
73.25
19.50
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มากกว่า ๓๐,๐๐๑ บาท
รวม

29
400

7.25
100

ผลจากการสารวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตาบล

ชะ

มายต่อการดาเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจานา)เทศบาลตาบลชะมาย จาแนกตามช่วงรายได้ ของ
ผู้ตอบแบบสารวจ ร้อยละ ๗๓.๒๕ เป็นผู้มีช่วงรายได้ต่ากว่า ๑๕, ๐๐๐ บาทต่อเดือน รองลงมา คือ ร้อยละ
๑๙.๕๐ มีรายได้อยู่ระหว่าง ๑๕,๐๐๐ ถึง ๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน และร้อยละ ๗.๒๕ เป็นผู้มีรายได้มากกว่า
๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน เป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุด
๓.๒ ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลชะมายต่อการดาเนินการจัดตั้งสถานธนานุ

บาล (โรงรับจานา)เทศบาลตาบลชะมาย
๑) การรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลตาบลชะมายในการจะดาเนินการจัดตั้งสถานธนา
นุบาล
ตารางที่ ๑.๕
ตารางแสดงผลการรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลตาบลชะมายในการจะดาเนินการจัดตั้ง
สถานธนานุบาล และแสดงผลเป็นร้อยละ ในระดับตาบล
การรับทราบข้อมูล
ทราบ
ไม่ทราบ
รวม

จานวนผู้ตอบแบบสารวจ
130
270
400

คิดเป็นร้อยละ

ผลจากการสารวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตาบล

32.50
67.50
100
ชะ

มายต่อการดาเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจานา)เทศบาลตาบลชะมาย กรณี ทราบหรือไม่ว่า
เทศบาลตาบลชะมายจะดาเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตาบลชะมาย ปรากฏว่า ร้อยละ ๖๗.๕๐
ไม่ ท ราบ และ ร้ อ ยละ ๓๒.๕๐ ทราบ เมื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว จะเห็ น ว่ า เทศบาลต าบลชะมายควรมี ก าร
ประชาสัมพันธ์การดาเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตาบลชะมาย ให้มากขึ้นและทั่วถึงในระดับพื้นที่
มากกว่านี้
๒) การเห็นด้วยหรือไม่กับการที่เทศบาลตาบลชะมายจะดาเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาลในพื้นที่
ตาบลชะมาย
ตารางที่ ๑.๖
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ตารางแสดงผลการเห็นด้วยหรือไม่กับการที่เทศบาลตาบลชะมายจะดาเนินการจัดตั้งสถานธนานุ
บาลในพื้นที่ตาบลชะมาย และแสดงผลเป็นร้อยละ ในระดับตาบล
การเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในการ
จัดตั้งสถานธนานุบาล
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม

จานวนผู้ตอบแบบสารวจ

คิดเป็นร้อยละ

382
18
400

95.50
4.50
100

ผลจากการสารวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตาบล

ชะ

มายต่อการดาเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจานา)เทศบาลตาบลชะมาย กรณี เห็นด้วยหรือไม่กับการ
ที่เทศบาลตาบลชะมายจะดาเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาลในพื้นที่ตาบลชะมาย ปรากฏว่า ร้อยละ ๙๕.๕๐
ของผู้ตอบแบบสารวจ เห็นด้วย และมี ร้อยละ ๔.๕๐ ที่ไม่เห็นด้วย เมื่อพิจารณาจากผลการสารวจ แสดงว่า
ประชากรส่วนใหญ่ของเทศบาลตาบลชะมายมีความต้องการให้เทศบาลตาบลชะมายดาเนินการจัดตั้งสถานธ
นานุบาลเทศบาลตาบลชะมายขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลตาบลชะมาย
๓) มีความเหมาะสมหรือไม่ในการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตาบลชะมายในสถานการณ์
ปัจจุบัน
ตารางที่ ๑.๗
ตารางแสดงผลความเหมาะสมหรือไม่ในการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตาบลชะมายใน
สถานการณ์ปัจจุบัน และแสดงผลเป็นร้อยละ ในระดับตาบล
ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมใน
การจัดตั้งสถานธนานุบาลใน
สถานการณ์ปัจจุบัน
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
รวม

จานวนผู้ตอบแบบสารวจ

คิดเป็นร้อยละ

385
15
400

ผลจากการสารวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตาบล

96.25
3.75
100
ชะ

มายต่อการดาเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจานา)เทศบาลตาบลชะมาย กรณี เหมาะสมหรือไม่ในการ
จัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตาบลชะมายในสถานการณ์ปัจจุบัน ปรากฏว่า ร้อยละ ๙๖.๒๕ ของผู้ตอบ
แบบสารวจ เห็นว่ามีความเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เทศบาลตาบลชะมายจะดาเนินการจัดตั้งสถานธ
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นานุบาล และมี ร้อยละ ๓.๗๕ ที่เห็นว่าไม่มีความเหมะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เทศบาลตาบลชะมายจะ
ดาเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาล เมื่อพิจารณาจากผลการสารวจ แสดงว่า ประชากรส่วนใหญ่ของเ ทศบาล
ตาบลชะมายมีความเห็นว่าการดาเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตาบลชะมายขึ้นในพื้นที่ของเทศบาล
ตาบลชะมายมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

๔) การเห็นด้วยหรือไม่ว่ากิจการสถานธนานุบาลจะมีประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ตาบล
ชะมายและพื้นที่ใกล้เคียง และมีผลต่อการพัฒนาเทศบาลตาบลชะมาย
ตารางที่ ๑.๘
ตารางแสดงผลการเห็นด้วยหรือไม่ว่ากิจการสถานธนานุบาลจะมีประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนใน
พื้นที่ตาบลชะมายและพื้นที่ใกล้เคียง และมีผลต่อการพัฒนาเทศบาลตาบลชะมาย
และแสดงผลเป็นร้อยละ ในระดับตาบล
การเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยว่า
กิจการสถานธนานุบาลมีประโยชน์
โดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ตาบล
ชะมายและใกล้เคียงและรวมถึงมีผล
ต่อการพัฒนาเทศบาลตาบลชะมาย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม

จานวนผู้ตอบแบบสารวจ

384
16
400

คิดเป็นร้อยละ

96.00
4.00
100
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ผลจากการสารวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลชะมายต่อ
การดาเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจานา)เทศบาลตาบลชะมาย กรณี เห็นด้วยหรือไม่ว่ากิจการ
สถานธนานุบาลจะมีประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ตาบลชะมาย

และพื้นที่ใกล้เคียง และมีผล

ต่อการพัฒนาเทศบาลตาบลชะมาย ปรากฏว่า ร้อยละ ๙๖.๐๐ ของผู้ตอบแบบสารวจ เห็นด้วย และมี ร้อย
ละ ๔.๐๐ ที่ไม่เห็นด้วย เมื่อพิจารณาจากผลการสารวจ แสดงว่า ประชากรส่วนใหญ่ของเทศบาลตาบลชะมาย
มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า กิจการสถานธนา นุบาลจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนใน
พื้นที่ตาบลชะมายและพื้นที่ใกล้เคียง และมีผลต่อการพัฒนาเทศบาลตาบลชะมาย อีกช่องทางหนึ่งด้วย

๕) หากต้องใช้บริการสถานธนานุบาล (โรงรับจานา) จะมาใช้บริการสถานธนานุบาลเทศบาล
ตาบลชะมายหรือไม่
ตารางที่ ๑.๙
ตารางแสดงผลหากต้องใช้บริการสถานธนานุบาล (โรงรับจานา) จะมาใช้บริการสถานธนานุบาล
เทศบาลตาบลชะมายหรือไม่ และแสดงผลเป็นร้อยละ ในระดับตาบล
หากต้องใช้บริการสถานธนานุบาล
(โรงรับจานา) จะมาใช้บริการสถานธ
นานุบาลเทศบาลตาบลชะมาย
หรือไม่
มาใช้บริการ

จานวนผู้ตอบแบบสารวจ

354

คิดเป็นร้อยละ

88.50
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ไม่มาใช้บริการ

46
400

รวม

11.50
100

ผลจากการสารวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตาบล

ชะ

มายต่อการดาเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจานา)เทศบาลตาบลชะมาย กรณี หากต้องใช้บริการ
สถานธนานุบาล (โรงรับจานา) จะมาใช้บริการสถานธนานุบาลเทศบาลตาบลชะมายหรือไม่ ปรากฏว่า
ร้อยละ ๘๘.๕๐ ของผู้ตอบแบบสารวจ จะมาใช้บริการสถานธนานุบาลเทศบาลตาบลชะมายหากมีความ
ต้องการใช้บริการสถานธนานุบาล และมี ร้อยละ ๑๑.๕๐ ที่ไม่มาใช้บริการ เมื่อพิจารณาจากผลการสารวจ
แสดงว่า เทศบาลตาบลชะมายจะต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ และการสร้างความเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่ ทั้ง
ผู้รับบริการจะได้รับจากการใช้บริการสถานธนานุบาลของเทศบาลตาบลชะมาย และประโยชน์ที่ท้องถิ่นจะ
ได้รับจากการจัดสรรผลประโยชน์ด้านงบประมาณจากกิจการสถานธนานุบาลเพื่อใช้ในการพัฒนาเทศบาล
ตาบลชะมายอีกทางหนึ่งด้วย

๓.๓ ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ
ตารางที่ ๑.๑๐
ตารางแสดงผล การให้ข้อเสนอแนะ จากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลชะมายต่อการดาเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตาบลชะมายและแสดงผลเป็นร้อยละใน
ระดับตาบล
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หมู่
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
รวม

จานวน จานวนกลุ่มตัวอย่างที่
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่
ผู้ตอบ
ให้ข้อเสนอแนะจาก คิดเป็นร้อย ไม่ให้ข้อเสนอแนะจาก คิดเป็นร้อย
แบบ
กลุ่มตัวอย่าง ๔๐๐
ละ
กลุม่ ตัวอย่าง ๔๐๐
ละ
สารวจ
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
72
10
62
71
9
62
29
3
26
35
8
27
13
11
2
38
11
27
75
40
35
67
12
55
400
104
26.00
296
74.00
ประชากร ร้อยละ ๒๖.๐๐ ของผู้ตอบแบบสารวจได้ร่วมแสดงข้อเสนอแนะ จากการสารวจความ

คิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลชะมายต่อการดาเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตาบล
ชะมาย และร้อยละ ๗๔.๐๐ ไม่มีข้อเสนอแนะ
รายละเอียดข้อเสนอแนะที่ได้รับจากสารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลชะ
มายต่อการดาเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตาบลชะมาย
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ข้อ3

ข้อเสนอแนะหรือคาแนะนาที่คิดว่าเทศบาลตาบลชะมายควรดาเนินการเมื่อมีการให้บริการ

สถานธนานุบาล(โรงรับจานา)เทศบาลตาบลชะมาย แสดงความคิดเห็น
หมู่1
1 หน้าจะมีตั้งมานานแล้ว
2 ดีมากครับ
3 ไม่ออกความคิดเห็น
4 เห็นด้วยไม่ต้องหาเงินกู้จานาของดอกเบี้ยถูก
5 การจัดสร้างในที่มีผู้พลุนพราน
6 เห็นสมควร
7 พิจารณาเรื่องดอกเบี้ยให้ต่าลง
8 จะได้ไม่ต้องไปไกล เวลาเดือดร้อนจะได้ไปใช้บริการ
9 ดีมากจะได้ช่วยเหลือประชาชน
หมู่ 2
1 เห็นสมควร เพราะประชาชนตาบลชะมาย มีความจาเป็นอย่างยิ่ง
2 อยากมีมากทีสุด
3 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนในชุมชน
4 เห็นด้วย เพราะประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ ขาดความพร้อมเรื่องการเงิน
5 ให้ตั้งจุดศูนย์กลางเทศบาลตาบลชะมาย
6 ให้ทางเทศบาลให้ประโยชน์ แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาบลชะมายมากที่สุด
7 เห็นด้วย เพื่อช่วยเหลื่อประชาชนในพื้นที่เมื่อมีความจาเป็นที่จะใช้บริการ
8 สมควร
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9 ไม่สมควร

หมู่ 3
1 เห็นด้วยให้มีเพื่อบริการประชาชน
2 สนับสนุนเห็นด้วย
3 อยากให้จัดตั้งที่ หมู่ 4 เพราะเป็นจุดกลางของประชาชน
หมู่ 4
1 ขอเสนอจัดตั้งสนามกีฬาสาหรับเยาวชนบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุ
2 ดอกเบี้ยต่าและควรยืดเวลาการรับจานาทาให้ออกไปอย่าให้เวลาจากัดสั้นเกินไป
3 สมควรจัดตั้งสาหรับผู้มีรายได้น้อยได้ใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา เช่น เล่าเรียนต่ออุปกรณ์โรงเรียน
4 ดีเพราะเป็นสถานที่ขวัญใจคนจน
5 เห็นสมควรเพราะสะดวกได้ช่วยเหลือประชาชน
6 เห็นด้วยเพราะได้ดอกเบี้ยถูก
7 เน้นความปลอดภัย ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
8 เห็นด้วยเพราะประชาชนได้ไปใช้ประโยชน์
หมู่ 5
1 ดีเวลาเดือดร้อนจะได้นาสินทรัพย์ไปจานาในราคาดอกเบี้ยที่ถูก
2 ดีได้ช่วยเหลือคนจนคนที่ลาบาก
3 ดีได้นาทรัพย์สินที่มีไปจานาในดอกเบี้ยถูกในเวลาที่เดือดร้อน
4 ดีจะได้ช่วยเหลือประชาชน
5 ดีได้ช่วยเหลือประชาชนจะได้ไม่ต้องไปไกลแรง
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6 ดีเพราะได้ช่วยเหลือประชาชนที่ลาบาก
7 ดีจะได้ไม่ต้องไปใช้บริการที่ไกลๆ
8 ดีเพราะจะได้ช่วยเหลือประชาชนลาบาก
9 ดีเพราะดีกว่าไปยืมตาง และดอกเบี้ยก็ยังถูกกว่า
10 เห็นด้วยจะได้ช่วยเหลือประชาชนจะได้ไม่ต้องออกไปที่ไกลๆ
11 ดีจะได้ช่วยเหลือประชาชน
หมู่ 6
1 เห็นด้วย เป็นอย่างยิ่งเหมาะสมกับสถานการณ์
2 เหมาะสม
3 ระบุเป็นสิ่งของว่ามีอะไรจานาได้หรือไม
4 ควนดาเนินการเร็วๆ
5 เห็นด้วยกับการจัดตั้งโรงรับจานา เพราะเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจในตอนนี้
6 ควนคิดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ากว่าโรงรับจานาอื่นๆอย่างน้อยครึ่งต่อครึ่ง
7 สิ้นเปลืองงบประมาณ
8 สถานที่สะดวกใกล้เคียงหมู่บ้านไม่ต้องเข้าในเมืองให้ยุ่งยาก
9 การดาเนินการด้วยความรวดเร็ว
10 ถ้าดาเนินการเสร็จจะได้ไปใช้บริการสะดวกไม่ต้องเดินทางไกล
11 เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ควรดาเนินการ

หมู่ 7
1 อยากให้มีการบริการที่ทั่วถึงตัวให้ใกล้กับพื้นที่ชุมชน
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2 ตั้งให้ใกล้สถานที่ติดต่อง่ายใกล้เคียงประชาชน
3 สร้างในสถานที่เหมาะสมใกล้เคียงชุมชน
4 ควรจัดตั้งให้อยู่ในเขตชุมชนเพื่อสะดวกต่อการไปใช้บริการ
5 ควรจัดตั้งในสถานที่ชุมชน
6 ควนให้บริการด้วยความอย่างไร
7 ควนให้บริการด้านอื่นอย่างไร
8 เห็นด้วยอย่างยิ่งกับเศรษฐกิจปัจจุบันเพราะเดี่ยวนี้รายจ่ายสูงรายได้ต่า [เพราะโรงรับจานาดอกเบี้ยต่า]
9 ควนตั้งในที่ใกล้ชุมชนคนเยอะ
10 เห็นด้วยแต่คนสูงอายุต้องการเครื่องออกกาลังการในชุมชน
11 ควรอบรมผู้ให้บริการ เพราะ บางคนเห็นคนเดือดร้อนเรื่องเงินมาดูถูก พูดจาหยาบคาย
12 ควรช่วยเหลือในเรื่องด้านการเงินประเภทอื่นๆ
13 อยากให้อยู่ใกล้บ้าน บริการที่ดี สะดวก
14 ควรบอกข่าวให้มากกว่านี้
15 ตั้งในสถานที่
16 ควรจัดตั้งเพื่อให้ประชาชนมีตัวเลือกมากขึ้น
17 ดอกเบี้ยในการบริการมีอัตราเสียน้อยกว่าไปกู้เงินนอกระบบ
18 อย่าให้มีจุดสาขาอยู่ตามหมู่บ้าน
19 ควรสร้างในพื้นที่ชุมชนมีความสะดวก
20 อยากให้มีการบริการที่ต่าให้ใกล้บ้านกับพื้นที่ชุมชน
21 สร้างให้ใกล้ชุมชน
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22 คิดดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
23 คิดดอกเบี้ยราคาถูก
24 คิดดอกเบี้ยถูก
25 ดอกเบี้ยอัตราถูก ผ่อนดอกเบี้ย0%
26 อยากให้ดอกเบี้ยถูก
27 ดอกเบี้ยถูก
28 ถ้าจัดตั้งจริงใช้บริการกับประชาชนก็จะเป็นผลดี
29 สถานชุมชนในการสร้างเพราะเศรษฐกิจตกต่า
30 นาของหลุดจานาออกมาประมูลให้ประชาชนมีสิทธประมูลในราคาถูก
31 ดอกเบี้ยถูกๆนะครับ
32 สะดวกและขโมยก็มีเกิดขึ้นในตาบลครับท่าน
33 สมควรจะเปิด
34 เห็นด้วย
35 เห็นด้วย
36 ก็ดีค่ะช่วยเหลือประชาชนสะดวกดีค่ะ
37 ดีค่ะสะดวกดี
38 ควรดาเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อไว้อานวยความสะดวกกับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาบลชะมาย
39 เห็นด้วย
40 เห็นด้วย
หมู่ 8

14

1 ควนแจ้งให้ทราบเมื่อมีการประมูลจะได้ไปรวมประมูล
2 อยากให้มีสถานธนานุบาลในเขตชุมชน
3 อยากให้มีเงินกู้ดีกว่า
4คิดว่าสมควรให้จัดตั้งโรงรับจานา ครับ
5 เห็นด้วยอย่างยิ่งเหมาะสาหรับคนที่หมุนเงินไม่ทันจาได้เข้าไปใช้บริการเพราะโรงรับจานาดอกเบี้ยต่า
6 ดีครับจะลดการกู้นอกระบบได้
7 เห็นด้วยเพราะจะได้ดอกเบี้ยมาพัฒนาชุมชนพัฒนาเทศบาล
8 ดีไม่ต้องไปไกลๆ
9 เป็นความคิดที่ดี
10 ได้ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้
11 ดีทุกอย่างแล้วคะ
12 กระจายข่าวสารให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน

บทสรุป
การสารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลชะมาย ต่อการดาเนินการจัดตั้งสถาน
ธนานุบาล (โรงรับจานา) เทศบาลตาบลชะมาย
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑) เพื่อสารวจความคิดเห็นของของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลชะมายต่อการดาเนินการจั ดตั้ง
สถานธนานุบาล (โรงรับจานา)เทศบาลตาบลชะมาย
๒) เพื่อน าผลการสารวจความคิดเห็นไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดาเนินการขอ
อนุญาตจัดตั้งสถานธนานุบาล(โรงรับจานา)เทศบาลตาบลชะมาย
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๓) เพื่อนาข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการสารวจไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิ บัติรวมถึงเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดาเนินกิจการสถานธนานุบาลของเทศบาล
ในการสารวจความคิดเห็นครั้งนี้ มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
โดยสารวจความคิดเห็นจากหัวหน้าครัวเรือน หรือตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่เทศบาลตาบลชะมาย จากจานวน
ทั้งหมด ๘,๑๕๕ ครัว เรือน โดยใช้จ านวนตัว อย่างในการส ารวจทั้งสิ้ น ๔๐๐ ตัวอย่าง ครอบคลุ มพื้นที่ ๘
หมู่บ้าน ซึ่งใช้หลักการคานวณกลุ่มตัวอย่าง ตามหลักการทางสถิติ สูตรของ Taro Yamane (1973) ซึ่ง
สรุปผลการสารวจที่สาคัญได้ ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล
โดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ๔๐๐ ตัวอย่าง จากกลุ่มประชากรทั้งหมด
๘,๑๕๕ ซึ่งประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ หัวหน้าครอบครัวหรือผู้แทนที่มีครัวเรือนอยู่ในเขตเทศบาลตาบลชะ
มาย โดยมีผู้ตอบแบบสารวจความคิดเห็น ตามแบบสารวจ ดังนี้
๑. เพศ
เพศชายทั้งสิ้น ๑๗๙ คน

คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๕

เพศหญิงทั้งสิ้น ๒๒๑ คน

คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๕

๒. โดยจาแนกช่วงอายุผู้ตอบแบบสารวจ เป็น ๓ ระดับ คือ
อายุต่ากว่า ๒๕ ปี

จานวน ๙ คน

คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๕

อายุระหว่าง ๒๖ ถึง ๖๐ ปี

จานวน ๓๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๐

อายุ ๖๑ ปีขนึ้ ไป

จานวน ๔๗ คน

คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๕

๓. การจาแนกช่วงรายได้ เป็น ๓ ระดับ คือ
รายได้ต่ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท

จานวน ๒๙๓ คน

รายได้ระหว่าง ๑๕,๐๐๑ ถึง ๓๐,๐๐๐ บาทจานวน ๗๘ คน
รายได้มากกว่า ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป

จานวน ๒๙ คน

คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๕
คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๐
คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๕

16

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็น
ของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลชะมายต่อการดาเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาล
เทศบาลตาบลชะมาย
๑. ประเด็นการทราบหรือไม่ถึงกรณีที่เทศบาลจะดาเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตาบลชะมาย
ปรากฏว่า
ทราบ จานวน ๑๓๐ คน

คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๐

ไม่ทราบ จานวน ๒๗๐ คน

คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๐

๒. ประเด็นการเห็นด้วยหรือไม่ต่อการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตาบลชะมาย
เห็นด้วย จานวน ๓๘๒ คน

คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๐

ไม่เห็นด้วย จานวน ๑๘ คน

คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๐

๓. ประเด็นความเหมาะสมหรือไม่ต่อสถานการณ์ปัจจุบันกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล
เหมาะสม จานวน ๓๘๕ คน

คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๕

ไม่เหมาะสม จานวน ๑๕ คน

คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๕

๔. ประเด็นเห็นด้วยหรือไม่ว่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในการจัดตั้งสถานธนานุบาล
เห็นด้วย จานวน ๓๘๔ คน

คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐

ไม่เห็นด้วย จานวน ๑๖ คน

คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐

๕. ประเด็นจะมาใช้บริการหรือไม่หากเทศบาลดาเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาล
มาใช้บริการ จานวน ๓๕๔ คน

คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๐

ไม่มาใช้บริการ จานวน ๔๖ คน

คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๐

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ
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ประชากรจากกลุ่มตัวอย่างที่สารวจความคิดเห็นทั้งหมดจาก ๔๐๐ ตัวอย่าง ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับทางเทศบาลตาบลชะมาย จานวน ๑๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐
โดยส่วนใหญ่สนับสนุนให้ดาเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาล และแนะนาให้ตั้งในพื้นที่ที่เป็นชุมชน สะดวกในการ
เดินทาง และมองว่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ ส่วนร้อยละ๗๔ ของผู้ตอบแบบสารวจความคิด
เห็น ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ

