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กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปรีชา วิยาภรณ์1* นพดล เจนอักษร2 และ ประเสริฐ อินทร์รกั ษ์2
บทคัดย่อ
การวิจัยครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ ทราบ 1) มูลเหตุของปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2)
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ มูลเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และ 3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามปลายเปิดและแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้เทคนิคเดลฟายจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 17 คน และเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
จากตัวอย่าง คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สิน จํานวน
385 คน สถิติที่ใช้ คือ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา และ เปรียบเทียบความแตกต่างโดยทดสอบค่า t ผลการวิจัย พบว่า 1) การเกิดหนี้สินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีมูลเหตุ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความต้องการบ้านและที่อยู่อาศัย (2) ค่านิยมใน
การศึกษาต่อและการทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตําแหน่ง (3) พฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านหรูหราและนําเงินไป
ใช้จ่ายเกี่ยวกับอบายมุข 2) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อมูลเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกัน และมีข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ดังนี้ (1) ควรปรับปรุงระบบเงินเดือนใหม่
ให้มีความเหมาะกับทักษะ และความสามารถ (2) ควรดําเนินการจัดตั้งกองทุนขนาดใหญ่และเป็นองค์การอิสระ จัดสรร
งบประมาณรองรับสวัสดิการที่เหมาะสม มีการประชาสัมพันธ์การจัดสรรหนี้สินอย่างเหมาะสมและถูกต้อง และ (3) ควร
ปฏิรูป พัฒนาทั้งระบบส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมความ
เข้มแข็งทั้งด้านความรู้และการแก้ปัญหา มีเงินทุนสํารองรองรับการทํากิจกรรมให้กับนักเรียนและการควบคุมคุณภาพ
และ 3) ความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินมากที่สุด คือ ด้านความต้องการ ส่วนความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินมากที่สุดในด้านรายได้ นอกจากนี้ยัง
พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ: ปัญหาหนี้สิน, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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The Solving Process of the Financial Liabilities Problems
of Teachers and Education Personnel
Preecha Wiyaporn1* Nopadol Chenaksara2 and Prasert Intarak2
Abstract
The purposes of this research were to determine; 1) reasons solving of the financial liabilities
problems of teachers and education personnel, 2) The opinion about solving of the financial liabilities
problems of teachers and education personnel , and 3) the comparison on the opinion of teacher and
education personnel about the reasons of the financial liabilities and debt solving. The research
instruments were a Likert’s Scale quesionnaire, Delphi Thechnique. The data collected from 17 experts.
The statistics used in analyzing the data were Median, Interquatile Range. For the data collected by
quantitative method from 385 sample were analyzed by frequency, percentage, arithmetic mean,
standard deviation, content analysis, and t-test. The findings were as follows ; 1) There were three
reasons of the financial liabilities of teacher and education personnel; (1) the demand for housing and
living, (2) value in education status and work promotion, economic status and social values, (3) habit in
high expenses for food and vices paying. 2) The experts were consensused on the reasons of the
financial liabilities of teacher and education personnel. There recommendation for debt solving were;
(1) improve the salary system that fit with skill and work ability, (2) formulate independent financial
organization, adequated budgeting for teacher services, public relation for debted solving process
accurately, and (3) develop quality of life, improving coorperate system with Ministry of Education in
debt solving, formulate finance foundation for debted solving, funded for student activities and
educational quality control. 3) The opinion on the financial liabilities were rated at a high level , the
financial liabilities about demand was rated at the highest level. While the opinion on debt solving was
rated at a highest level, the financial liabilities about income rated at a highest level. The comparison
on the opinion about the reasons of the financial liabilities when considered by gender it found out
that there were no different between male and female, and also education level.
Keywords: Liabilities Issue, Teachers and Education Personnel
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1. บทนํา
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนามนุษย์ให้มีความ
เจริญงอกงามทั้งทางด้านสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม
ความดีงามในจิตใจ มีความสามารถที่จะทํางาน และคิด
วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง สามารถเรียนรู้ แสวงหาความรู้
ตลอดจนใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ [1] อาชีพครูถือได้ว่า
เป็นอาชีพที่มีเกียรติและได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วไป
จนถือได้ว่า ครูเป็นผู้นําทางสังคม [2] ข้าราชการครูจะ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ
ได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับศักยภาพในตัวบุคคล
และขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ว่าพร้อม
รับมือต่อสภาพแวดล้อมรอบด้านและปัญหาต่าง ๆ ที่เข้า
มากระทบชีวิต และส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบหรือไม่ ซึ่งในตัวบุคคลย่อมมีปัญหาต่าง ๆ
มากมาย ปัญหาที่สําคัญอย่างหนึ่ง คือ ปัญหาค่าครองชีพที่
เพิ่มสูงขึ้นแต่ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการทํางานยังคงเดิม
อีกทั้งบุคคลต้องการความสะดวก สบายในชีวิต กอปรกับ
สถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ให้ความเชื่อมั่นและอํานวยความ
สะดวกพิเศษให้แก่ข้ าราชการในการกู้ ยืมในปริมาณที่
ค่อนข้างสูง ทําให้สะดวกต่อการเป็นหนี้สินต่าง ๆ เพิ่ม
มากขึ้น ทําให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ซึ่งเติบโตมาจากครอบครัวระดับสังคมเศรษฐกิจ
ชั้นกลางลงไปต้องประสบกับภาวะหนี้สิน จากการศึกษา
สภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของข้าราชการครูของ
ศู นย์ พั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตครู สํ านั กงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [3] พบว่า จากสถานการณ์
ปัจจุบันที่ภาวะค่าครองชีพสูงและรายได้ของข้าราชการ
ครูต่ํา และนิสัยส่วนตัวที่ชอบความสะดวกสบาย โก้หรู
เกินฐานะ โดยไม่รู้จักประมาณตนในการใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่
จําเป็นหรือเกินความจําเป็น และไม่คํานึงถึงความสามารถ
ในการชําระหนี้ จึงทําให้ข้าราชการครูเข้าสู่ภาวะหนี้สิน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และการเป็นหนี้จะไม่ประสบปัญหา
ใดๆหากข้าราชการครูมีความสามารถชําระหนี้ได้ตาม
กําหนดระยะเวลา สามารถหมุนเวียนเงินได้อย่างคล่องตัว
แต่ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่สามารถชําระหนี้ได้
หรือไม่มีเงินชําระหนี้ตามกําหนด อาจเนื่องจากยอดเงินที่
ต้องชําระและดอกเบี้ยที่ต้องชําระคืนมีจํานวนมากเกิน
รายรับที่ได้ การไม่มีสภาพคล่องในการหมุนเวียนเงิน ทํา
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ให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา อาทิ การผัดผ่อนหนี้ การค้าง
ชําระหนี้ หรือการหนีหนี้ ซึ่งหากมองผลกระทบที่จะเกิด
ต่อตัวข้าราชการในการเกิดปัญหาเรื่องการชําระหนี้ อาจ
เกิดผลกระทบดังผลการศึกษาของนันทรัตน์ [4] พบว่า
ภาวะหนี้สินได้ส่งผลกระทบต่อข้าราชการ 4 ด้าน ได้แก่
ด้านร่างกาย ข้าราชการจะมีอาการนอนไม่หลับ ด้านจิตใจ
ข้าราชการมีอาการเครียดและเหนื่อยใจ ด้านสังคม
ประสิทธิภาพและความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการลดลงและทางด้านจิตใจ ส่งผลกระทบต่อขวัญ
และกําลังใจในการทํางานของข้าราชการ เนื่องจากการ
ขาดสมาธิในการทํางาน ความวิตกกังวล ความเครียดใน
การต้องหาเงินมาชําระหนี้สินของตนซึ่งอาจส่งผลให้ข้าราชการ
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ
จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าว
ข้ างต้ น แสดงให้ เห็ นถึ ง ความจํ าเป็ นที่ จะต้ องศึ ก ษา
กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินในบริบทของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นบุคลากรที่มีจํานวน
มากในประเทศและมีจํานวนมูลหนี้ปริมาณมาก การที่
ข้าราชการครูมีภาระหนี้สินมาก และส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ชําระหนี้ได้ กลายเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานหน้าที่หลักคือการสอน เมื่อครูขาดขวัญ
และกําลังใจ ขาดสมาธิในการทํางาน วิตกกังวล มีความ
เครียดในการต้องหาเงินมาชําระหนี้สินของตนอาจส่งผล
กระทบต่อการทําหน้าที่ของข้าราชการที่ดี เกิดความ
ขัดแย้ง หรือแม้กระทั่งการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้
จะส่ ง ผลต่ อ การให้ บ ริ ก ารประชาชน และการอบรม
สั่งสอนผู้เรียน ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษามูลเหตุ
ของปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อมูลเหตุของ
ปั ญหาและการแก้ ปั ญหาหนี้ สิ น รวมทั้ งข้ อเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาหนี้สินจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสะท้อน
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้สินและแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สิน
ของข้าราชการครูและบุคลากร เพื่อรับความช่วยเหลือ
จากทางภาครัฐบาล เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดแนวทาง
และนโยบายต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาหนี้สินอันจะส่งผลให้
สถานศึ ก ษาสามารถจั ด การศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประชาชนได้รับประโยชน์และได้รับการตอบสนองตาม
ความต้องการอย่างแท้จริง
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2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
2.1 เพื่อทราบมูลเหตุของปัญหาหนี้สินของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2 เพื่อทราบความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
มูลเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาหนี้สินของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.3 เพื่อทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีต่อมูลเหตุของ
ปัญหาและการแก้ปัญหาหนี้สิน
3. วิธีการวิจัย
การศึกษานี้ประกอบด้วยการดําเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย โดย
ผู้ วิ จั ย กํ า หนดวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การวิ จั ย โดยการศึ ก ษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ
ข้ อ มู ล สารสนเทศ งานวิ จั ย ต่ า ง ๆ ทั้ ง ในประเทศ
ต่างประเทศ และวรรณกรรม นําข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์
(document synthesis) เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทาง
การศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม
ปลายเปิดเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กระบวนการของ
เทคนิคเดลฟาย โดยผู้วิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย
ดังนี้ 1) สร้างแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทาง
การศึกษา 2) คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความ สามารถ
มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการแก้ปัญหา
หนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง
ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กผู้ เ ชี่ ย วชาญแบบเจาะจง ได้
ผู้เชี่ยวชาญจํ านวน 17 คน 3) ส่ งแบบสอบถามเกี่ ยวกั บ
กระบวนการแก้ ไขปั ญหาหนี้ สิ นของครู และบุ คลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับคําแนะนําและแก้ไขจากอาจารย์ที่
ปรึกษา ให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นแบบเดลฟาย
รอบแรก 4) รวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดมาสังเคราะห์แล้วสร้างข้อคําถามเป็น
แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
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รอบที่สอง โดยแบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ 5)
ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับมูลเหตุของปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเก็บ
ข้ อมู ลความคิ ดเห็ นของผู้ เชี่ ยวชาญและได้ ข้ อมู ลเป็ น
ฉันทามติ
ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัย
นําส่งแบบสอบถามฉบับเดียวกันกับที่ใช้ในการเดลฟาย
กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลเหตุ
ของปัญหาและการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ใน
กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 400 ชุด ด้วยตนเองและ
ทางไปรษณีย์ เก็บแบบสอบถามคืนมา ได้แบบสอบถามที่
สมบูรณ์จํานวน 385 ชุด
ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยกําหนดวิธี
ดําเนินการดังนี้ 1) วิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (median) และ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquatile range) ผลการ
ยืนยันความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาและการ
แก้ ไขปั ญหาหนี้ สินของครู และบุคลากรทางการศึกษา
จากแบบสอบถามเดลฟายรอบที่สอง 2) วิเคราะห์ระดับ
ความคิดเห็นต่อมูลเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยคํานวณค่า
มัชฌิมเลขคณิต ( X ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ขั้นที่ 5 การรายงานผลการวิจัย
4. ผลการวิจัย
4.1 จากการศึกษามูลเหตุของปัญหาหนี้สินของ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาจากการ
วิเคราะห์เอกสารและจากการสอบถามเดลฟาย พบว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลเหตุ ที่ ก่อให้เกิ ด
ภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกอบด้วยมูลเหตุ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการ
ด้านค่านิยม และด้านพฤติกรรม เมื่อพิจารณามูลเหตุเป็น
รายด้าน พบว่า 1) ด้านความต้องการ ได้แก่ การเป็นหนี้
เพราะ (1) ผ่อนชําระบ้านที่ดินอยู่อาศัย ซื้อรถด้วยการ
ผ่อน (2) ความเหลื่อมล้ําของสวัสดิการ เช่น สวัสดิการ
บ้านพักครู เป็นสาเหตุที่ทําให้ครูต้องแสวงหาเพื่อตนเอง
และครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูในโรงเรียนเขต
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ชนบท (3) การลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริม (4) ผ่อน
เครื่ อ งใช้ อุ ป กรณ์ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกต่ า ง ๆ เช่ น
โทรศัพท์ (5) การดํารงชีวิตในปัจจุบัน เช่น ค่าน้ํา ค่า
โทรศัพท์ ค่าเครื่องแต่งกายต่างๆ เครื่องบริโภคต่าง ๆ (6)
การศึกษาของบุตร (7) รับผิดชอบครอบครัวคนเดียว (8)
ต้องเลี้ยงดูบิดามารดา 2) ด้านค่านิยม ได้แก่ การเป็นหนี้
เพราะ (1) ต้องการศึกษาต่อเพื่อมาพัฒนาการเรียนการ
สอน (2) การทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตําแหน่ง (3)
ครูตกอยู่ในวังวนของกระแสทุนนิยมสมัยใหม่ทําให้ครูวิ่ง
หาการแข่งขัน รักษาหน้าตาทางด้านวัตถุ ต้องการความ
สะดวกในการใช้ชีวิต ฟุ้งเฟ้อ เช่น อยากมีบ้านหรู มี
รถยนต์ราคาแพง โดยประเมินว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าตา
ของผู้คนในสังคมในปัจจุบัน ไม่ดําเนินตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (4) ถูกฉ้อโกงจากการลงทุนทําอาชีพ
เสริมหรือขาดทุน (5) กู้เงินเพื่อลงทุนทํากิจกรรม เพื่อ
ช่ วยเหลื อสั งคม เช่ นเข้ าสู่ สโมสรต่ าง ๆ (6) ต้ องการ
วิ่ งเต้ นโยกย้ ายตํ าแหน่ ง (7) การใช้ เงิ นส่ วนตั วในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ค่าพาหนะ ค่าน้ํามัน
สําหรับขนอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน ขนส่ง
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (8) ต้องจัดสรรเงินของ
ตนไปเพื่องานสังคมสังสรรค์ 3) ด้านพฤติกรรม ได้แก่ (1)
การกินอาหารนอกบ้านหรูหรา (2) การแต่งกายด้วย
เสื้อผ้า และเครื่องประดับราคาแพง (3) นําเงินไปใช้จ่าย
เกี่ยวกับอบายมุขได้แก่ การดื่มเหล้า และสูบบุหรี่ (4) นํา
เงินไปใช้จ่ายเพื่อเที่ยวเตร่
4.2 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อมูลเหตุของปัญหา
และการแก้ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกัน โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มูลเหตุ ที่ ก่ อให้ เกิ ดภาวะหนี้สิ นของข้ าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มีค่ามัธยฐานและค่าพิสัย
ระหว่ า งควอไทล์ ข องมู ลเหตุ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ดภาวะหนี้ สิ น
ทุกมูลเหตุมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (Mdn. =
4.50-5.00, Q = 0.00 -1.00) และ ค่าความสอดคล้องสูง
ทุกข้อ ได้แก่ การเป็นหนี้จากการใช้เงินส่วนตัวในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน (Mdn. = 5, Q = 0.5) การ
ผ่อนชําระบ้าน ที่อยู่อาศัยและซื้อรถยนต์ (Mdn. = 5, Q
= 1) การลงทุนประกอบอาชีพเสริม (Mdn. = 5, Q = 1)
นําเงินไปใช้เพื่อการดํารงชีวิตในปัจจุบัน (Mdn. = 5, Q
= 1) การรับผิดชอบครอบครัวคนเดียว (Mdn. = 5, Q =
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1) ต้องการศึกษาต่อเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอน
(Mdn. = 5, Q = 1) ครูตกอยู่ในวังวนของกระแสทุนนิยม
สมัยใหม่ทําให้ครูวิ่งหาการแข่งขัน รักษาหน้าตาทางด้าน
วัตถุ ต้องการความสะดวกในการใช้ชีวิต เช่น อยากมีบ้าน
หรู มีรถยนต์ราคาแพง โดยประเมินว่าสิ่งเหล่านี้เป็น
หน้าตาของผู้คนในสังคมในปัจจุบัน (Mdn. = 5, Q = 1)
การไม่ประมาณตนเอง ใช้ชีวิตเกินฐานะ (Mdn. = 5, Q
= 1) ความฟุ้งเฟ้อ ไม่ดําเนินตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง (Mdn. = 5, Q = 1) ต้องการวิ่งเต้นโยกย้าย
ตําแหน่ง (Mdn. = 5, Q = 1) เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
หนี้ สิ นของข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าทุกข้อของการแก้ไขปัญหา
หนี้สินมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและค่า
ความสอดคล้องสูงทุกข้อ ควรพิจารณาเพิ่มเงินเดือนครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ เ หมาะสมกั บ สภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบัน (Mdn. = 5, Q = 0.5) หน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งควรพิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณไปเพื่ อ
สวัสดิการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องการจัดสวัสดิการบ้านพักครูให้เพียงพอ
และรถยนต์พาหนะให้กับทุกโรงเรียน รวมถึงการจัดสรร
เงินค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง และที่พัก สําหรับการเดินทางไป
ราชการให้เพียงพอ (Mdn. = 5, Q = 0.5) สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดการรวมหนี้ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้อยู่ในแหล่งเดียว และปรับโครงสร้างหนี้
ให้ครูโดยขยายระยะเวลาการชําระ ลดอัตราดอกเบี้ย โดย
อยู่ในวงเงินที่ครูมีกําลังพอชําระได้ และให้รัฐบาลชดเชย
ดอกเบี้ย เช่นเดียวกับที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกร
(Mdn. = 5, Q = 0.5) การออกระเบียบ สร้างกฎการขึ้น
ทะเบียนการเป็นหนี้ของครูอย่างชัดเจน เพื่อจะได้ทราบมูล
หนี้ที่แท้จริง (Mdn. = 5, Q = 0.5) กรมส่งเสริมเกษตร
และสหกรณ์ ซึ่ ง ดู แ ลสหกรณ์ ค วรประชุ ม ร่ ว มกั บ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อวางแนวทางร่วมกันในการให้กู้
(Mdn. = 5, Q = 0.5) รณรงค์และ ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใช้ชีวิตโดยยึดหลัก "เศรษฐกิจ
พอเพียง" ในการดํารงชีวิตทั้งที่อยู่ในระบบราชการและ
นอกระบบราชการ (Mdn. = 5, Q = 0.5) และ
ผู้เชี่ ยวชาญมี ข้ อเสนอแนะการแก้ ไขปั ญหาหนี้ สินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 1) ด้าน
รายได้ เกี่ยวกับเรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทน ปรับปรุงระบบ
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เงินเดือนใหม่มีความเหมาะกับทักษะความสามารถ 2)
ด้านหนี้สิน ควรดําเนินการจัดตั้งกองทุนขนาดใหญ่และ
เป็นองค์การอิสระ จัดสรรงบประมาณรองรับสวัสดิการที่
เหมาะสม มีการประชาสัมพันธ์การจัดสรรหนี้สินอย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง และ 3) ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต ทํ า การปฏิ รู ป พั ฒ นาทั้ ง ระบบส่ ง เสริ ม สหกรณ์
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ปัญหา พร้อมทั้ง
จั ดตั้ งมู ลนิ ธิ ส่ งเสริ มความเข้ มแข็ ง ทั้ งความรู้ และการ
แก้ปัญหา มีเงินทุนสํารองรองรับการทํากิจกรรมให้กับ
นักเรียนและการควบคุมคุณภาพในระยะยาว
4.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อมูลเหตุของปัญหา
และการแก้ปัญหาหนี้สินจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แก่ ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
จํานวน 385 คน สรุปได้ดังนี้
4.3.1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และส่วนมากมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงสถานภาพทัว่ ไป
สถานภาพ

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ระดับการศึกษาสูงสุด
2.1 ปริญญาตรี
2.2 ปริญญาโท

จํานวน

ร้อยละ

170
215

44.16
55.84

291
94

75.54
24.46

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 55.84 และ เพศชายคิดเป็นร้อยละ 44.16 ด้านวุฒิ
การศึ กษา พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี วุ ฒิ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 75.54
รองลงมามีการศึกษาระดับสู งกว่ าปริญญาตรี คิ ดเป็ น
ร้อยละ 24.46
4.3.2 ความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะ
หนี้ สิ นของข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา
แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดหนี้สิน
มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะ
หนี้สิน
ด้านความต้องการ
ด้านค่านิยม
- ค่านิยมทางวิชาการ
- ค่านิยมทางเศรษฐกิจ
- ค่านิยมทางสังคม
ด้านพฤติกรรม
รวม

(X )
4.56
4.45
4.68
4.33
4.33
3.46
4.15

(S.D.)

ระดับ

.13 มากที่สุด
.18
มาก
.27 มากที่สุด
.22
มาก
.44
มาก
.50 ปานกลาง
.18
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมมีความคิดเห็น
ต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินในระดับมาก ( X = 4.15)
โดยรายข้อมีค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) อยู่ระหว่าง 3.46–
4.68 แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลให้ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับตัวแปรโดย
เฉลี่ยตั้งแต่ระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินมากที่สุด คือ
ด้านความต้องการ ( X = 4.56) รองลงมา คือ ด้านค่านิยม
( X = 4.45) และด้านพฤติกรรม ( X = 3.46) ตามลําดับ
ส่วนด้านค่านิยม พบว่า ค่านิยมทางวิชาการเป็นมูลเหตุที่
ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินมากที่สุด ( X = 4.68) รองลงมาคือ
ค่านิยมทางเศรษฐกิจ ( X = 4.33) และค่านิยมทางสังคม
( X =4.33) และด้านพฤติกรรม ( X = 3.15)
4.3.3 ความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แสดงใน
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
การแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ด้านรายได้
ด้านหนี้สิน
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
รวม

( X ) (S.D.) ระดับ
4.73 .22 มากที่สุด
4.63 .19 มากทีส่ ุด
4.69

.20

มากที่สุด

4.68

.17

มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่า ภาพรวมมีความคิดเห็น
ต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินในระดับมากที่สุด ( X
= 4.68) โดย มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินมากที่สุดในด้านรายได้ ( X = 4.73) รองลงมา
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4.3.4 ผลการทดสอบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่
ก่อให้ เกิ ดภาวะหนี้ สิ นของข้าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา จําแนกตามเพศ แสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดหนี้สิน จําแนกตามเพศ
มูลเหตุที่ก่อให้เกิดหนี้สิน
ด้านความต้องการ
ด้านค่านิยม
ด้านพฤติกรรม

* Sig. < 0.05

ชาย (n = 170)
S.D.
X
4.53
.11
4.45
.14
3.49
.51

เพศ

หญิง (n = 215)
S.D.
X
4.57
.14
4.44
.21
3.43
.49

จากตารางที่ 4 พบว่ า ข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุ
ที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินในด้านความต้องการอยู่ในระดับ
ที่น้อยกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สิน

t

df

Sig

-3.120*
.823
1.156

369.893
362.618
370

.002
.411
.249

ด้านค่านิยม และด้านพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน
4.3.5 ผลการทดสอบความคิดเห็นต่อการแก้ไข
ปั ญหาหนี้ สิ นของข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการ
ศึกษา จําแนกตามเพศ แสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สนิ จําแนกตามเพศ
การแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ด้านรายได้
ด้านหนี้สิน
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

* Sig. < 0.05

ชาย (n = 170)
S.D.
X
4.72
.21
4.61
.16
4.68
.18

เพศ

จากตารางที่ 5 พบว่า เพศชาย และเพศหญิงมี
ความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินไม่แตกต่างกัน
4.3.6 ผลการทดสอบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่

หญิง (n = 215)
S.D.
X
4.74
.22
4.64
.22
4.70
.21

t

df

Sig

-.780
-1.513
-0.777

370
365.940
368.964

.436
.131
.438

ก่อให้ เกิ ดภาวะหนี้ สิ นของข้าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา จําแนกตามวุฒิการศึกษา แสดงในตาราง
ที่ 6

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดหนี้สนิ จําแนกตามวุฒิการศึกษา
มูลเหตุที่ก่อให้เกิดหนี้สิน
ด้านความต้องการ
ด้านค่านิยม
ด้านพฤติกรรม

* Sig. < 0.05
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วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
(n=291)
(n=94)
S.D.
S.D.
X
X
4.56
.13
4.55
.12
4.44
.18
4.45
.18
3.46
.51
3.45
.48

t

df

Sig

.427
.458
0.81

370
370
370

.669
.647
.936
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จากตารางที่ 6 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดหนี้สิน
ไม่แตกต่างกัน

4.3.7 ผลการทดสอบความคิดเห็นต่อการ
แก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น ของข้ า ราชการครู และบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษา จํ า แนกตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา แสดงใน
ตารางที่ 7

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน จําแนกตามวุฒิการศึกษา
การแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ด้านรายได้
ด้านหนี้สิน
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

* Sig. < 0.05

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
(n=291)
(n=94)
S.D.
S.D.
X
X
4.56
.13
4.55
.12
4.44
.18
4.45
.18
3.46
.51
3.45
.48

จากตารางที่ 7 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น
ต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น ของข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาไม่แตกต่างกัน
5. อภิปรายผลการวิจยั
5.1 การศึกษามูลเหตุของการเกิดหนี้สินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า มูลเหตุ
ของการเกิ ด หนี้ สิ น ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ประกอบด้วยมูลเหตุ 3 ด้าน ได้แก่ 1)
ด้ า นความต้ อ งการ 2) ด้ า นค่ า นิ ย ม และ 3) ด้ า น
พฤติกรรม ทั้งนี้สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของ
Maslow [5] มนุษย์มีความต้องการอยู่ 5 ระดับ เริ่ม
จากความต้องการระดับพื้นฐานหลังจากนั้นระดับความ
ต้องการจะสูงตามลําดับขั้นขึ้นไป โดยความต้องการที่
ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจพฤติกรรม
ของบุคคลต่อไปอีก บุคคลจะถูกจูงใจด้วยความต้องการ
ที่อยู่สูงขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ความต้องการ
ของบุคคลจะซ้ําซ้อนกัน ความต้องการอย่างหนึ่งอาจจะ
ยังไม่ทันหมดไป ความต้องการอย่างอื่นจะเกิดขึ้นมา
ส่ ว นมู ล เหตุ ด้ า นค่ านิ ย ม สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
Frankel [6] กล่าวว่า เมื่อบุคคลให้ค่านิยมต่อสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดแล้ว แสดงว่าเขาจะยึดถือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ควรมี ควร
ทํา และพยายามที่จะรับสิ่งนั้น มนุษย์มีค่านิยมเป็นของ
ตนเอง และมูลเหตุด้านพฤติกรรม สอดคล้องกับทฤษฎี
แรงขับของ Hull [7] กล่าวว่า โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์
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t

df

Sig

.427
.458
0.81

370
370
370

.669
.647
.936

เราแสวงหาสภาพความสมดุลเสมอหรือมีแนวโน้มที่จะ
รักษาความคงตัวภายใน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ [8] พบว่า สภาพมี
หนี้สินพ้นตัวนับเป็นเหตุให้ครูขาดขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน มีคุณภาพชีวิตลดลง และต้ องทํางานเพื่อหา
รายได้ เ สริ ม ครู จึ ง อุ ทิ ศ ตนต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่
รับผิดชอบได้ไม่เต็มที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ของผู้เรียนลดลง
5.2 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อมูลเหตุของปัญหา
และการแก้ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกัน และมีข้อเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาหนี้สิน ดังนี้ (1) ควรปรับปรุงระบบ
เงินเดือนใหม่ให้มีความเหมาะสมกับความสามารถ (2)
ควรจั ด ตั้ ง กองทุ น และเป็ น องค์ ก ารอิ ส ระ จั ด สรร
งบประมาณรองรับสวัสดิการที่เหมาะสม และ (3) ควร
ปฏิรูป พัฒนาทั้งระบบส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งจัดตั้ง
มู ลนิ ธิ ส่ งเสริ มความเข้ มแข็ งทั้ งด้ านความรู้ และการ
แก้ปัญหา สอดคล้องกับผลการศึกษาของกันต์ [9] ที่ได้
ศึกษาและสรุปข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครูที่สําคัญมีดังนี้ 1) จัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างค่านิยมให้กับข้าราชการครูให้มีความพอเพียง 2)
ควรมี การส่ งเสริ มให้ ครู มี ผลตอบแทนในวิ ชาชี พครู
สูงขึ้น 3) มีการเลื่อนตําแหน่งและเงินเดือนให้สูงขึ้น
ตามตําแหน่งวิชาการ ให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจปัจจุบัน
4) ควรจั ด ให้ มี การเจรจาประนอมหนี้ และลดอั ต รา
ดอกเบี้ยเงินกู้ให้ต่ําลง 5) จัดหาเงินในการกู้ยืมในอัตรา
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ดอกเบี้ยต่ําและเพิ่มระยะเวลาในการผ่อนชาระหนี้ 6)
ควรมีสวัสดิการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรให้มากขึ้น 7) เพิ่ม
สวัสดิการที่อยู่อาศัยในการเช่าซื้อและการกู้เพื่อปลูก
สร้างในอัตราดอกเบี้ยต่ํา 8) จัดกิจกรรม รณรงค์ให้รู้จัก
ประหยัดอยูอ่ ย่างพอเพียง 9) จัดอบรมให้ความรู้ในเรือ่ ง
การส่งเสริมรายได้ให้ครอบครัวของครู 10) พยายามลด
แหล่ ง เงิ น กู้ ส ถาบั น อื่ น ๆที่ มี บ ทบาทในการที่ ใ ห้
ข้าราชการครูกู้เพิ่ม
5.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการ
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ต่ อ มู ล เหตุ ข อง
ปั ญ หาและการแก้ ปั ญ หาหนี้ สิ น พบว่ า มู ล เหตุ ที่
ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินมากที่สุด คือ ด้านความต้องการ
รองลงมา คื อ ด้ า นค่ า นิ ย ม และด้ า นพฤติ ก รรม
ตามลําดับ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Wajeet
[10] พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะหนี้สิน คือ
ความต้องการทางเศรษฐกิจ
ค่านิยมทางสังคม
พฤติกรรมส่วนบุคคล และกระแสโลกาภิวัตน์
ความคิ ด เห็ น ต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น ของ
ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา พบว่ า มี
ความคิดเห็นต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินมาก
ที่ สุ ด ในด้ า นรายได้ รองลงมา คื อ ด้ า นการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต และด้านหนี้สิน ตามลําดับ สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของกันต์ [9] ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการ
แก้ ไขปั ญหาหนี้ สิ นครู ที่ ส่ งผลต่ อคุ ณภาพชี วิ ตอย่ าง
ยั่งยืน แนวทางหนึ่งคือ จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการ
ส่ ง เสริ ม รายได้ ใ ห้ ค รอบครั ว ของครู เ พื่ อ ให้ มี ร ายได้
เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับสาธิมา ไพโรจน์ และ ชัยวิชิต
[11] ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินความต้องการจําเป็นใน
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
พบว่า ครูผู้สอนมีความต้องการฝึกอบรมมากที่สุดคือ
ด้านการบริหารจัดการตามแนว หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ นอกจากนี้ ผล
การทดสอบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา
และการแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจําแนกตามเพศ พบว่า ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย และเพศหญิง มี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และผลการทดสอบความ
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คิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาและการแก้ไขปัญหา
ภาวะหนี้ สินของข้ าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาจําแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึ กษาที่ มี วุ ฒิ การศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับบุญชู [12] ได้ศึกษา พบว่า
ครูที่มีเพศต่างกันจะมีหนี้สินไม่แตกต่างกัน และครูที่มี
ระดับการศึกษาต่างกันจะมีหนี้สินไม่แตกต่างกัน
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ควรวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของ
กระบวนการแก้ ปัญหาหนี้ สิ นของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
6.2 ควรวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาหนี้สิน
ด้วยตนเองของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
7. เอกสารอ้างอิง
[1] Sumon Amornvivat. (2006). The role of
educational institutions for the development
of the mind. Bangkok : Secretariat of the
Council of Education. (in Thai)
[2] Panom Pongpaiboon. (1997). Factor 5
study. Bangkok : The Teachers' Council of
Thailand. (in Thai)
[3] Teacher Development Center. (2011).
The economic and financial condition of
Government officials and educational
personnel The Office of the Non-Formal
Education And education at leisure.
Bangkok : Office of the Welfare and
Teacher welfare and educational
personnel Ministry of Education. (in Thai)
[4] Nantarat Jiropas. (2008). Liability Condition
of Elementary School Teachers in Hat Yai
District, Songkhla Province. Master Thesis,
Human Development and Social
Development, Songkhla University. (in Thai)
[5] Maslow, A. H. (1970). Motivation and
Personnelity. (2nd ed). New York : Harper
and Row.

6/11/61 BE 9:18 AM

94

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol.9 No.1 January - April 2018

[6] Frankel, S. H. (1977). Two Philosophies of
Money: The Conflict between Trust and
Authority. New York : St. Martin’s Press.
[7] Hull, Clark. (1952). A Behavior System.
New Haven : Yale University Press.
[8] National Institute of Development
Administration (NIDA). (2011). Full report
on the project. Research in welfare
guidelines for Improve quality of life for
teachers. Bangkok : Office of the Welfare
and Teacher welfare and educational
personnel Ministry of Education. (in Thai)
[9] Gunt Intuwong. (n.d.). [online]. The solution
to the teacher debt problem. Quality of
life is sustainable. [cited July 9, 2014].
Available from : http://www.otep.go.th/?
p=otep-page&id=622 (in Thai)
[10] Wajeeh, Elali. (1995). “Debt-Equity swaps
and the alleviation of the LDCS debt
problem.” International Journal of
Commerce and Management. Vol. 5 No. 4
: 49-70.
[11] Satima Sittikul, Pairote Stirayakorn and
Chaiwichit Chianchana. (2015). “A Needs
Assessment on the Training of Educational
Management by Integrating the Philosophy
of Sufficiency Economy to the Schools
under the Jurisdiction of Office of the
Private Education Commission.” Technical
Education Journal King Mongkut’s University
of Technology North Bangkok. Vol. 6 No. 1
: 19-25. (in Thai)
[12] Boonchoo Triratrangsree. (1996). Attitude
toward Indebtedness, Materialistic Value
and Indebtedness of Teachers at Private
Schools in Bungkum District, Bangkok.
Master Thesis, Social Development,
National Institute of Development
Administration. (in Thai).

_18(085-094)10.indd 94

6/11/61 BE 9:18 AM

