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54252911 :  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) มูลเหตุของปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อมูลเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ผลการเปรียบ 
เทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อมูลเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาหนี้สิน วิธีการดําเนินการวิจัย
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาตัวแปรท่ีเก่ียวข้องในการวิจัย  2) การเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย 3) การเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 4) การวิเคราะห์ข้อมูล และ 5) การรายงานผลการวิจัย เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามปลายเปิดและแบบ 
สอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ใช้เทคนิคเดลฟาย จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 17 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ จากตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สิน จํานวน 385 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เน้ือหา และ เปรียบเทียบความแตกต่างโดยทดสอบค่าที (t-test) 
ผลการวิจัย พบว่า 

1. การเกิดหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีมูลเหตุ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความต้องการ ได้แก่ เป็น
หน้ีเพราะผ่อนชําระบ้านที่ดินอยู่อาศัย เป็นหนี้เพราะต้องนําเงินไปใช้เพ่ือการดํารงชีวิต 2) ด้านค่านิยม ได้แก่ ค่านิยมทางวิชาการโดย
เป็นหนี้เพราะการศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นหนี้จากการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเล่ือนตําแหน่ง ค่านิยมทาง
เศรษฐกิจ และ ค่านิยมทางสังคม 3) ด้านพฤติกรรม ได้แก่ การกินอาหารนอกบ้านหรูหรา และนําเงินไปใช้จ่ายเก่ียวอบายมุข 

2. ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อมูลเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่สอดคล้องกัน ได้แก่ มูลเหตุของปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกรายด้านมีความสัมพันธ์ในการแก้ไข
ปัญหาข้างต้น และมีข้อเสนอแนะของการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 1) ด้านรายได้ เก่ียวกับ
เร่ืองเงินเดือน ค่าตอบแทน ปรับปรุงระบบเงินเดือนใหม่มีความเหมาะกับทักษะความสามารถ 2) ด้านหน้ีสิน ควรดําเนินการจัดต้ัง
กองทุนขนาดใหญ่และเป็นองค์การอิสระ จัดสรรงบประมาณรองรับสวัสดิการท่ีเหมาะสม มีการประชาสัมพันธ์การจัดสรรหนี้สินอย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง และ 3) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทําการปฏิรูปพัฒนาท้ังระบบส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการใน
การแก้ปัญหา พร้อมท้ังจัดต้ังมูลนิธิส่งเสริมความเข้มแข็งทั้งความรู้และการแก้ปัญหา มีเงินทุนสํารองรองรับการทํากิจกรรมให้กับ
นักเรียนและการควบคุมคุณภาพ 

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อมูลเหตุของปัญหาและการ
แก้ปัญหาหนี้สิน พบว่า ความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินมากที่สุด คือ ด้านความต้องการ รองลงมา คือ ด้านค่านิยม และ
ด้านพฤติกรรม ความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินมากท่ีสุดในด้านรายได้ รองลงมา คือ ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  และด้านหนี้สิน ผลการทดสอบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาและการแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจําแนกตามเพศ พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน และผลการทดสอบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาและการแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจําแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
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54252911: MAJOR : EDUCATIONAL  ADMINISTRATION 
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 PREECHA WIYAPORN: THE SOLVING PROCESS OF THE FINANCIAL LIABILITIES PROBLEMS OF 
TEACHERS AND EDUCATION PERSONNEL. THESIS ADVISORS: ASST.PROF.MAJ.NOPADOL CHENAKSARA. RTAR, Ph.D., 
AND ASST.PROF. PRASERT INTARAK, Ed.D. 212 pp. 

 The purposes of this research were to determine; 1) the reasons 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 
methodology composed of 5 steps; 1) analyzing variables, 2) collecting the data by Delphi Technique, 3) 
quantitative collecting data, 4) analyzing the data, and 5) research reporting. The instruments for 
collecting the data were opinionnaire with the open ended and five rating scales form. The data 
collected from 17 experts. The statistics used in analyzing the data were Median, Interquartile Range. For 
the data collected by quantitative method from 385 samples were analyzed by frequency, percentage, 
arithmetic mean, standard deviation, content analysis, and t-test. 
 The findings of study 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 financial liabilities of teacher and education 
personnel. There recommendation for debt solving were; 1) improved the salary system that fit with skill 
and work ability, 2) formulated independent financial organization, adequated budgeting for teacher 
services, public relation for debted solving process accurately, and 3) developed quality of life, improved 
cooperate system with Ministry of Education in debt solving, formulated finance  foundation for debted 
solving, funded for student activities  and educational quality control. 
 3. The opinion on the financial liabilities of teacher and education personnel were rated at a 
high level. When considered in each aspect, the financial liabilities about demand was rated at a highest 
level. For the value and habit were rated a highest level respectively. While the opinion on debt solving 
was rated at a highest level. When considered in each aspect, the financial liabilities about income rated 
at a highest level, and quality of life and debt causes respectively. The comparison on the opinion about 
the reason of financial liabilities when considered by gender and education level, it found out that there 
were no different between male and female, and also education level.  
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 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะความกรุณาอนุเคราะห์และให้คําปรึกษา
แนะนําอย่างดีย่ิงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.นพดล  เจนอักษร  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์ และคณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกท่านที่กรุณาช่วยเหลือ 
แนะนํา ให้คําปรึกษาที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการทําวิทยานิพนธ์ ให้ความกระจ่างและข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยให้มีความถูกต้องและความสมบูรณ์ย่ิงขึ้นต้ังแต่เริ่มต้นจนสําเร็จเรียบร้อย  
ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งถึงความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร 
ที่ให้โอกาสและประสบการณ์ที่มีคุณค่าย่ิง ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ เป็นกําลังใจในการทํา
วิทยานิพนธ์คร้ังน้ี ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ดร.
สุริยะ ทวีบุญญาวัตร  ที่กรุณาให้ข้อแนะนําเกี่ยวกับการเรียนและการทําวิทยานิพนธ์ ดร.วิทยา  
เกริกศุกลวณิชย์ ที่กรุณาตรวจสอบความเหมาะสมของเคร่ืองมือวิจัย ให้ข้อแนะนําเก่ียวกับการใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมในการนําเสนอข้อมูลและรายงานผล
วิจัย ซึ่งส่งผลให้การวิจัยมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ และขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร
โรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี  
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ทุกท่าน  ขอขอบคุณเพ่ือนและพี่
น้องนักศึกษาสาขาวิชาบริหารการศึกษาที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือแนะนําและเป็นกําลังใจตลอดมา 
 ท้ายสุดน้ี ผู้วิจัยขอขอบคุณและขอมอบความสําเร็จในคร้ังน้ีให้แก่ภริยา พร้อมด้วยบุตร
ธิดาที่ให้การสนับสนุนและคอยเป็นกําลังใจให้อย่างดียิ่ง 
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บทที่1 
บทนํา 

 
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนามนุษย์ให้มีความเจริญงอกงามทั้งทางด้านสติปัญญา 

ความรู้ คุณธรรมความดีงามในจิตใจ มีความสามารถที่จะทํางาน และคิดวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง 
สามารถเรียนรู้ แสวงหาความรู้ ตลอดจนใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจ
สมบูรณ์แขง็แรงประกอบอาชีพได้ มีวิถีชีวิตกลมกลืนธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสามารถปรับตนได้ใน
สังคมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว1 การศึกษาของไทยได้ต่ืนตัวในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน โดยมีนโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเท่า
ทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันมีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ
เยาวชนของชาติให้มีคุณภาพและศักยภาพสูงสุด2 อาชีพครูถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติและได้รับการ
ยกย่องนับถือจากบุคคลทั่วไปจนถือได้ว่าครูเป็นผู้นําทางสังคม3 ครูจึงต้องทําตัวเป็นแบบอย่างของ
ชาวบ้านทั้งด้านความประพฤติส่วนตัวและความเป็นอยู่ ประกอบกับสังคมในอดีต เป็นสังคมที่เรียบ
ง่าย ทําให้การดํารงชีวิตของครูน้ันมีความสมถะ การใช้จ่ายจะมีความประหยัด อดออมไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่กู้
หน้ียืมสินโดยไม่จําเป็น ครูมีภาระหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมสร้างเสริมสติปัญญาเป็นผู้ให้เครื่อง 
มือในการแสวงหาความรู้และเป็นผู้จุดประกายแห่งการเรียนรู้กระตุ้นการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้สิ่งใหม่ได้มีความเพียรพยายามในการเสาะแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลารวมทั้งปลูกฝังกล่อม
เกลาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์สอนทักษะชีวิตให้สามารถทํางานและดํารงชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนได้4 สําหรับประเทศไทย กระแสโลกาภิวัตน์แห่งยุคโลกไร้พรหมแดนส่งผลกระทบโดยตรง
กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาน่ันคือ“วิกฤตต้มยํากุ้ง” (Tom Yum Kung Crisis) เริ่ม

                                                  
 1 สุมน อมรวิวัฒน์, บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาจิตใจ (กรุงเทพฯ: 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549), 14. 
 2 สมนึก ปฏิปทานนท์, “การพัฒนาวิชาชีพครูสังคมศึกษาโดยการวิจัยปฏิบัติการในช้ัน
เรียน,” วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 1, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2550): 57. 
 3 พนม พงษ์ไพบูลย์, การศึกษาปัจจัยที ่5 ของชีวิต (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2540), 
9-10. 

 4 นารีรัตน์ นาครินทร์, ครูบ้านนอก, เข้าถึง 17 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.kroobannok.com. 
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ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 ก่อให้เกิดความกลัวว่าจะเกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจทั่วโลก
เน่ืองจากการแพร่ระบาดทางการเงิน ภายหลังจากที่ประเทศไทยฟ้ืนตัวจาก “วิกฤตเศรษฐกิจใน
เอเชีย” (Asian Financial Crisis) ในช่วงปี พ.ศ. 2540–2541 เศรษฐกิจไทยก็เริ่มทะยานขึ้นอีกครั้ง 
ในช่วงปี พ.ศ. 2545–2550 โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 5.6 โดยใน
ทศวรรษที่ผ่านมา ความยากจนในไทยลดลงอย่างต่อเนื่องจากจุดสูงสุดที่ร้อยละ 21 เหลือเพียงร้อยละ 
8 ในปี พ.ศ. 2552 โดยปัญหาความยากจนส่วนใหญ่ในไทยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชนบท โดย
จากจํานวนคนยากจนในประเทศท้ังสิ้น 5.4 ล้านคน กว่าร้อยละ 88 อาศัยอยู่ในชนบท ในปี พ.ศ. 
2553 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยได้ชะลอตัวลง เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา 
และการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพ สําหรับปี 2554 ในภาพรวม ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะ
ขยายตัวในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3.5 และผลจากนโยบายเศรษฐกิจที่เหมาะสมน้ี ทําให้ประเทศไทย
สามารถก้าวไปข้างหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษได้ อย่างต่อเน่ือง และประเทศไทยน่าจะ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษในภาพรวมได้เกือบทั้งหมด แต่ในทางตรงกันข้าม ภาวะ
หน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น กลับสูงข้ึนต่อเน่ืองกันเรื่อยๆ5 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ6 ได้ทําการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า จากสถาน 
การณ์ปัจจุบันที่ภาวะค่าครองชีพสูงและรายได้ของข้าราชการครูตํ่า และนิสัยส่วนตัวที่ชอบความ
สะดวกสบาย โก้หรูเกินฐานะ โดยไม่รู้จักประมาณตนในการใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่จําเป็นหรือเกินความ
จําเป็น และไม่คํานึงถึงความสามารถในการชําระหนี้ จึงทําให้ข้าราชการครูเข้าสู่ภาวการณ์มีหน้ีสิน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และภาวะหนี้สินดังกล่าวน้ีได้ส่งผลกระทบ 2 ด้าน ดังน้ี 1) ผลกระทบด้าน
ร่างกาย 2) จิตใจ สุขภาพกายและสุขภาพจิตของข้าราชการครูน้ันเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดนักเรียนนอกจาก
ผู้ปกครอง ซึ่งทําหน้าที่อบรมสั่งสอนนักเรียนทุกๆ ด้าน ดังน้ัน ครูจึงมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมนักเรียน
ให้เจริญงอกงามเพ่ือให้บรรลุความมุ่งหมายของการศึกษา อีกท้ัง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู ได้ระบุ
ผลปรากฏว่า 1) คุณลักษณะของข้าราชการครูที่มีปัญหาหน้ีสินน้ัน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ พบว่า ข้าราชการครูที่มีปัญหาหน้ีสินส่วนใหญ่มีคุณลักษณะของความเป็นครูอยู่ในระดับ

                                                  
 5 The world bank, Thailand Overview,  accessed July 9, 2012, available 
from http://www.worldbank.org/en/country/thailand/overview 
 6 ศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตครู, สภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิของครูโรงเรียนเอกชน 
สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2554), 12–20. 
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ปานกลาง 2) ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูที่มีปัญหาหนี้สินน้ัน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ 3) คุณลักษณะและผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูที่มีปัญหาหน้ีสินน้ัน ในภาพรวม
แตกต่างกับข้าราชการครูที่ไม่มีปัญหาหน้ีสิน 
 
ความเป็นมาและความสําคญัของปญัหา 

ปรากฏการณ์ของสังคมโลกที่เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในส่วนหน่ึงของโลก ย่อมส่งผลกระทบอันรวดเร็วและสําคัญต่อส่วนอ่ืนๆ ของโลก
ในเวลาเดียวกัน กระแสโลกาภิวัตน์นั้น ภาวะของการเคลื่อนย้ายทุน 4 แบบ ที่ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโลก ได้แก่ 1) ทุนมนุษย์ (Human Capital) เช่น การอพยพเข้าเมือง การย้ายถิ่น การอพยพ
จากถิ่นฐาน การเนรเทศ เป็นต้น 2) ทุนการเงิน (Financial Capital)  เช่น เงินช่วยเหลือ หุ้น หน้ี 
สินเช่ือและการกู้ยืม เป็นต้น 3) ทุนทรัพยากร (Resource Capital) เช่น พลังงาน โลหะ สินแร่ ไม้ 
เป็นต้น และ (4) ทุนอํานาจ (Power Capital) ทอฟเลอร์(Toffler)7 ได้แบ่งคลื่นการเปลี่ยนแปลง
สังคมโลกเป็น 5 ขั้น ได้แก่ 1) คลื่นลูกที่ 1 ยุคเกษตรกรรม คลื่นลูกที่ 2 ยุคอุตสาหกรรม คลื่นลูกที่ 3 
ยุคคอมพิวเตอร์ คลื่นลูกที่ 4 ยุคนวัตกรรม คลื่นลูกที่ 5 ยุคทรัพย์สินทางปัญญาส่วนประเทศไทย 
กระแสโลกาภิวัตน์แห่งยุคไร้พรหมแดนที่เกิดขึ้นน้ันได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีภาวะหน้ีสินสูงขึ้นต่อเน่ือง8 กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization Trends) 
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอย่างรุนแรงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลยี ทําให้มีการปฏิรูปการศึกษาถึง 3 คร้ัง ทําให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ซึ่งเติบโตมาจากครอบครัวระดับสังคมเศรษฐกิจช้ันกลางลงไป ต้องประสบกับภาวะหน้ีสินที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการศึกษาต่อและพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการดูแลครอบครัวในด้านที่อยู่อาศัย การศึกษาและการดูแลบุตร รวมถึงหน้ีสิน อันเกิด
จากภาวะทางสังคม9 

                                                  
  7 วัฒนา พรวราเมธกุล, กระแสโลกาภิวัตน์และผลกระทบท่ีมีต่อสังคมไทย, เข้าถึงเมื่อ 
30 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://wattanaharaji.exteen.com/  
 8 หนังสือพิมพ์ขา่วสด, มารู้เรื่องหน้ีครูกับแนวทางการแก้ไขของรัฐ, เข้าถึงเมื่อ 25 
มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.matichon.co.th/khaosod  
  9 ศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตครู, การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิของขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสาํนกังานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศยั (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2554), 14. 
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการ
ปกครองมีผลกระทบคุณภาพวิถีชีวิตของคนในสังคม เช่น สภาพจิตใจท่ีท้อแท้ถดถอย ค่านิยมตาม
กระแสสังคมเศรษฐกิจบริโภคนิยมที่เกินตัว การแบกภาวะหน้ีสินเกินตัวอยู่ในฐานะล้มละลาย10 สภาพ
ชีวิตครูและบุคลกรทางการศึกษามีสถานภาพทางสังคมค่อนข้างตํ่าและมีปัญหาด้านการเงินอย่าง
รุนแรง น่ันคือ กําลังเผชิญกับวิกฤตทางการเงินชนิด “รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย” เป็นผู้ตาม
กระแสสังคมอย่างผิด แทนที่จะทําหน้าที่ช้ีนําสังคมได้  เช่น ค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นที่ต้องรับผิดชอบจ่าย
เกินตัว ได้แก่ งานสัมพันธ์กับชุมชน ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทําให้เป็นหน้ีสินเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา ทําให้ต้อง
กู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ ทั้งภาคเอกชนและสถาบันการเงินต่างๆ เพ่ือนํามาใช้จ่ายให้เพียงพอต่อ
ความจําเป็น ทําให้ครูและบุคลาการทางการศึกษาเป็นหน้ีกับแหล่งหน้ีหลายแห่งรวมกัน โดยมีการกู้
เงินจากแหล่งใหม่เพ่ือนํามาใช้หน้ีแหล่งเก่าในลักษณะของ “วงจรหน้ี” เป็นเหตุให้วงจรหน้ียาวขึ้นไม่
สิ้นสุด และเพชรดํา ธนูศรี ได้สรุปสาเหตุที่ข้าราชการครูต้องเข้าสู่ภาวะหน้ีสินในลักษณะวงจรหนี้ที่ไม่
สิ้นสุดไว้ ดังน้ี11 

1. กู้ยืมเป็นหน้ีต้ังแต่เรียนหนังสือ เพราะผู้ปกครองต้องกู้เงินเพ่ือใช้เป็นทุนการศึกษา เมื่อ
ได้เป็นครูจึงต้องยืมเงินจากแหล่งเงินต่างๆ เพ่ือนําไปชําระหน้ีนอกระบบที่ผู้ปกครองกู้ยืมมา 

2. กู้ยืมเพ่ือซื้อยานพาหนะเพ่ือใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือติดต่องานที่
อําเภอ เน่ืองจากครูส่วนใหญ่มีบ้านพักอยู่หา่งจากที่ทํางานมาก เพราะโรงเรียนมีบ้านพักครูไม่เพียงพอ 
หรือมีความทรุดโทรมมากแล้ว จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ 

3. กู้ยืมเพ่ือสร้าง ซ่อมแซม และต่อเติมที่อยู่อาศัย เน่ืองจากบ้านพัก มีไม่เพียงพอ ถึงมีก็
คับแคบ ย่ิงเมื่อครูแต่งงานมีครอบครัว ก็ย่ิงลําบาก สวัสดิการค่าเช่าบ้านก็ไม่สามารถช่วยเหลือครูได้
เท่าที่ควร เน่ืองจากกําหนดว่า การบรรจุครั้งแรก และการย้ายตามคําร้องของตัวเอง ไม่มีสิทธ์ิเบิกค่า
เช่าบ้านได้ กอปรกับสถาบันการเงินเปิดโอกาสให้กู้เพ่ือสร้างที่อยู่อาศัยได้ ในอัตราดอกเบ้ียตํ่า ก็ยิ่ง
เป็นเหตุจูงใจให้ครูอยากมีบ้านของตัวเองมากย่ิงข้ึน 

4. กู้ยืมเป็นทุนส่งบุตรหลานเล่าเรียน และใช้ในการศึกษาของตนเพ่ือปรับวิทยาฐานะ 
5. กู้ยืมเพ่ือซื้อเทคโนโลยีหรือเคร่ืองมือสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์ วิทยุและโทรศัพท์ 

เคลื่อนที่ เป็นต้น 
6. กู้ยืมนําไปเป็นทุนสร้างอาชีพเสริม แต่มักล้มเหลว เน่ืองจากไม่มีเวลาดูแล ไม่สอด 

คล้องกับวิถีชีวิต หรือขาดประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ 

                                                  
  10 รุ่ง แก้วแดง, ประวัติการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ: มติชน, 2540), 1-8. 
 11 เพชรดํา ธนูศรี, “ทําอย่างไรหน้ีสินครูไทย … จะลดลง,” วารสารศึกษาศาสตร์ 25, 2 
(ตุลาคม 2544 - มกราคม 2545), 39. 
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7. กู้ยืมเพราะค่าครองชีพสูง และภาษีสังคมสูง แต่รายได้ตํ่า  
8. กู้ยืมเพราะมีค่านิยมผิด หวังรวยทางลัด เช่น ติดการพนัน เล่นหวย ติดเหล้ายาดอง 

ชอบพบปะสังสรรค์ ไม่มีการวางแผนในการใช้เงิน เป็นต้น 
9. กู้ยืมเพราะไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล เช่น ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง ประสบ

อุบัติภัย เจ็บป่วย เป็นต้น 
ดังน้ัน สาเหตุการเป็นหน้ีของครูดังกล่าวข้างต้นน้ี คือ ข้าราชการครูมีหน้ีสินเน่ืองจากซื้อ

หรือสร้างที่อยู่อาศัย นําไปใช้จ่ายเพ่ือดํารงชีพในชีวิตประจําวัน นําไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ ใช้จ่ายใน
การศึกษาของบุตร และลงทุนทําอาชีพเสริม เป็นต้น นอกจากน้ี แหล่งเงินกู้ยังมีส่วนทําให้ข้าราชการ
ครูเป็นหน้ีอีกด้วย เพราะเก็บเงินคืนได้สะดวก และบางครั้งต้นสังกัดยังเก็บเงินคืนให้เจ้าหน้ีอีกด้วย 
ภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูจะไม่เกิดปัญหาหากข้าราชการครูสามารถผ่อนชําระหน้ีได้ตามปกติ แต่
เมื่อภาวะหน้ีสินมีมากจนเกินกว่าจะชําระได้ ภาวะหนี้สินย่อมส่งผลกระทบต่อข้าราชการครูทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมในการประกอบวิชาชีพส่งผลกระทบอย่างย่ิงในการพัฒนาเยาวชนของ
ประเทศชาติ 
 
ปัญหาการวิจยั 

ผลการศึกษาของดาว นามบัณฑิต12 พบว่า ข้าราชการครูมีหน้ีสินเน่ืองจากซื้อหรือสร้างที่
อยู่อาศัย นําไปใช้จ่ายเพ่ือดํารงชีพในชีวิตประจําวัน นําไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ ใช้จ่ายในการศึกษาของ
บุตร และลงทุนทําอาชีพเสริม เป็นต้น  

นอกจากน้ี13 แหล่งเงินกู้ยังมีส่วนทําให้ข้าราชการครูเป็นหน้ีอีกด้วย เพราะเก็บเงินคืนได้
สะดวก และบางครั้งต้นสังกัดยังเก็บเงินคืนให้เจ้าหน้ีอีกด้วย ภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูจะไม่เกิด
ปัญหาหากข้าราชการครูสามารถผ่อนชําระหน้ีได้ตามปกติ แต่เมื่อภาวะหนี้สินมีมากจนเกินกว่าจะ
ชําระได้ ภาวะหนี้สินย่อมส่งผลกระทบต่อข้าราชการครูทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องทําการกู้ยืม มี
รายละเอียดตามตารางที่ 1 

                                                  
 12 ดาว นามบัณฑิต, “การศึกษาสภาพหน้ีสินและความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครู สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลําภู” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542), บทคัดย่อ. 
 13 ศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตครู, การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิของ
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศยั (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2554), 14. 
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ตารางที่ 1 แหล่งเงินกู้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แหล่งเงินกู้ ร้อยละ  
สหกรณ ์ 32.01 
ธนาคาร 28.48 
บัตรเครดิต 14.05 
สถาบันการเงินอ่ืนๆ 13.04 
กู้ยืมเงินจากบุคคลอ่ืน 12.42 

รวมทั้งหมด 100.00 
ที่มา: ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู, การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิของขา้ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2554), 14. 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า แหล่งเงินกู้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนใหญ่
เป็นการกู้จากสหกรณ์ ร้อยละ 32.01 จากธนาคาร ร้อยละ 28.48 และจากบัตรเครคิด ร้อยละ 14.05 
ตามลําดับ และสอดคล้องกับข้อมูลเก่ียวกับหน้ีสิน รายละเอียดตามตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับหน้ีสินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

แหล่งเงินกู้ จํานวนผู้กู้ จํานวนเงิน(ล้านบาท)
1. สํานักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ก.ค.ศ.) 

7,387 1,066.00 

2. สํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค., ช.พ.ส.)* 

527,588 383,786.65 

3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 721,518 408,339,881,031.69
4. ธนาคารออมสิน (โครงการสินเช่ือพัฒนาชีวิตครู) 45,262 49,456.11

รวม 1,301,755 408,340,315,340.45
ที่มา: ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู, การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิของขา้ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2554), 15. 
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จากตารางที่ 2 พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับหน้ีสินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยรวม จํานวน 1,301,755 ราย เท่ากับ 408,340,315,340.45 ล้านบาท 
โดยส่วนใหญ่มีหน้ีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมากที่สุด จํานวน 721,518 ราย คิดเป็นจํานวน 
408,339,881,031.69 ล้านบาท รองลงมาเป็นสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค., ช.พ.ส.) จํานวน 527,588 คน เท่ากับจํานวน 383,786.65 ล้านบาท 
และธนาคารออมสิน (โครงการสินเช่ือพัฒนาชีวิตครู) จํานวน 45,262 ราย เท่ากับ 49,456.11 ล้าน
บาท จากข้อมูลในตารางที่ 1-2 ตามปัญหาหน้ีข้างต้นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู ได้มีระบุข้อเสนอ 
แนะของคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร จากสัดส่วนของข้าราชการ
ครูที่เป็นหน้ีต่อข้าราชการครูทั้งหมดน้ัน ครูที่เป็นหน้ีเสียถือว่ามีจํานวนไม่มาก จึงควรมีวิธีการแก้ไข
โดยเจาะกลุ่มดังกล่าวน้ัน เพ่ือแก้ไขปัญหาให้หน้ีข้าราชการครูให้ตรงจุดต่อไปควรสํารวจและตรวจ 
สอบข้อมูลเป็นรายบุคคล เพ่ือให้ทราบถึงการเป็นหน้ีของข้าราชการครูแต่ละราย และนํามาเป็นฐาน 
ข้อมูล เพ่ือศึกษาหาแนวทางให้ชัดเจน และแก้ไขอย่างย่ังยืน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจต่อผู้กู้โดยการ
จัดอบรม เพ่ือก่อให้เกิดวินัยทางการเงิน ส่วนภาคเอกชนควรมีระบบเครือข่ายเครดิต เพ่ือช่วยให้มีวินัย
ของการเป็นหน้ี ส่วนข้าราชการครูควรมีระบบเครือข่ายเครดิตเช่นเดียวกันกับภาคเอกชน เพ่ือป้องกัน
การสร้างหน้ีเกินความสามารถในการชําระหน้ีหน้ีข้าราชการครูควรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี ส่วนที่ 1 
หน้ีที่สามารถแก้ไขได้ และหน้ีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ส่วนหนี้ที่สามารถแก้ไขได้น้ัน ควรต้ังทีมที่ปรึกษา
เพ่ือหาแนวทางวางแผนการบริหารหน้ี พร้อมทั้งจัดอบรมเก่ียวกับการแก้ไขหน้ี แล้วจึงไปแก้ไขหน้ีที่ไม่
สามารถแก้ไขได้ ซึ่งเป็นหน้ีที่เกิดจากนิสัยการสร้างหน้ีของข้าราชการครูกลุ่มเล็กๆ เท่าน้ัน 

จากปัญหาข้างต้น ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อได้กู้ยืม
ไปแล้วไม่สามารถบริหารจัดการหน้ีได้แหล่งเงินกู้ที่สําคัญของข้าราชการครู ประกอบด้วย5 แหล่ง ดังน้ี 
1) สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 2) ญาติพ่ีน้อง 3) เพ่ือน 4) นายทุน และ 5) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ซึ่งมูลเหตุของการเป็นหน้ีมีเหตุปัจจัยประกอบด้วย 7 ประการ ได้แก่ 1) เพ่ือซื้อ
บ้านและที่ดิน 2) เพ่ือการดํารงชีพประจําวัน 3) เพ่ือซื้อรถยนต์ 4) เพ่ือการศึกษา 5) เพ่ือวัตถุประสงค์
อ่ืน 6) เพ่ือการลงทุน และ 7) เพ่ือซื้อของมีค่า ดังน้ัน การแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครู การพัฒนา
คุณภาพชีวิตสําคัญกว่าการกู้เงิน (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต, 2554) ประกอบด้วย 1) สร้างวินัยทาง
การเงินและการดํารงชีพ 2) การปรับโครงสร้างหน้ี 3) การลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น 4) พัฒนาวิชาชีพ
และการเพ่ิมรายได้ 5) สร้างกลไกในการบริหารจัดการหน้ี และแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน และ
สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 1) จัดให้มีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหน้ีสินครู
ในระดับกระทรวง 2) สร้างความร่วมมือกับธนาคารและสถาบันการเงินอีกหลายแห่ง 3) สร้างรายได้
เสริม โดยไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 4) ลดภาระเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ียสินเช่ือ 5) จัดต้ัง
กองทุนแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู การตระหนักถึงมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการ
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ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 1) ด้านความต้องการ 2) ด้านค่านิยม ได้แก่ 2.1) 
ค่านิยมทางวิชาการ และ 2.2) ค่านิยมทางเศรษฐกิจ 2.3) ค่านิยมทางสังคม และ 3) ด้านพฤติกรรม  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นทําให้ผู้วิจัยเห็นความสําคัญในการศึกษากระบวนการแก้ไขปัญหา
หน้ีสินในบริบทของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นบุคลากรที่มีจํานวนมากในประเทศ
และมีจํานวนมูลหนี้ปริมาณมาก งานวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยจะใช้วิทยาการวิจัยโดยการศึกษาเอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องและสํารวจปัญหาและนําข้อมูลมาเพ่ือสร้างกรอบการสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
(Delphi technique) ที่มีต่อการแก้ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนํา
ผลการสัมภาษณ์มาเสนอแนวทางโดยการวิเคราะห์เน้ือหาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องร่วมกบัเอกสารการ
ประชุมคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติและคณะอ่ืนๆ ตลอดจนเอกสารสํานัก
นายกรัฐมนตรีเพ่ือให้ได้แนวทางเหมาะสมมากท่ีสุดในการแก้ปัญหาดังกล่าว 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ดังน้ี 
1. เพ่ือทราบมูลเหตุของปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. เพ่ือทราบความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อมูลเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาหน้ีสิน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. เพ่ือทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีต่อมูลเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ข้อคําถามการวิจัย 

เพ่ือให้สามารถกําหนดแนวทางในการวิจัย ผูวิ้จัยจึงได้กําหนดคําถามการวิจัย ดังน้ี 
1. มูลเหตุของปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วย

ปัจจัยใดบ้าง 
2. ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อมูลเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาหน้ีสินของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างไร 
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ
มูลเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแตกต่างกัน
หรือไม่ 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. มูลเหตุปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีมูลเหตุหลาย

ประการ 
2. ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อมูลเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นพหุวิธีการสอดคล้องกับสาเหตุของปัญหา 
3. ความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อมูลเหตุของปัญหา
และการแก้ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเพ่ือนําเสนอกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ องค์ความรู้ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับมูลเหตุ
ของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษา
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ  ทัศนคติ ความต้อง ค่านิยม และแนวคิดเก่ียวกับกระแสโลกาภิวัตน์ 
พฤติกรรม รวมทั้งงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากน้ีผู้วิจัยยังได้นําความ
คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการกํากับติดตามการดําเนินงานตามนโยบายด้าน
การศึกษามาสังเคราะห์เพ่ือเสนอเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังน้ี   

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเก่ียวข้องกับทัศนคติ และพฤติกรรมของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของครัทช์ฟิลด์และบอลลาชี (Crutchfield and 
Ballachy) ได้ให้ความเห็นว่า ทัศนคติอาจเกิดขึ้นจากองค์ประกอบ 4 ประการ ดังน้ี141) การ
ตอบสนองความต้องของบุคคล น่ันคือ สิ่งใดตอบสนองความต้องการของตนได้ บุคคลน้ันก็มีทัศนคติที่
ดีต่อสิ่งน้ัน หากสิ่งใดตอบสนองความต้องการของตนไม่ได้บุคคลน้ันก็จะมี ทัศนคติ ไม่ดีต่อสิ่งน้ัน     
2) การได้เรียนรู้ความจริงต่างๆ อาจโดยการอ่าน หรือจากคําบอกเล่าของผู้อ่ืนก็ได้ ฉะน้ัน บางคนจึง
อาจเกิดทัศนคติไม่ดีต่อผู้อ่ืน จากการฟังคําติฉินที่ใครๆ มาบอกไว้ก่อนก็ได้ 3) การเข้าไปเป็นสมาชิก 
หรือสังกัดกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง คนส่วนมากมักยอมรับเอา ทัศนคติ ของกลุ่มมาเป็นของตน หากทัศนคติ
น้ันไม่ขัดแย้งกับทัศนคติของตนเกินไป 4) ทัศนคติเฉพาะบุคคล คือ ผู้ที่มีบุคลิกภาพสมบูรณ์มักมอง
ผู้อ่ืนในแง่ดี หรือในลักษณะศรัทธาหรือเลื่อมใส ส่วนผู้ปรับตัวยากน้ัน จะมีทัศนคติในทางตรงข้าม คือ 
มักมองว่ามีคนคอยอิจฉาริษยาหรือคิดร้ายต่างๆ ต่อตน 

                                                  
 14 D. Krech, R.S. Crutchfield, and E.L. Ballachy, Individual in Society 
(Bombay: Tata Mcgraw–Hill, 1948), 27. 
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ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเก่ียวข้องกับความต้องการ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ   
อับบราฮัม เฮช. มาสโลว์ (Abraharn H. Maslow)15 นักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้ต้ังทฤษฎีความ
ต้องการข้ึนโดยกล่าวว่า มนุษย์เราทุกคนมีความต้องการอยู่ 5 ระดับโดยมนุษย์มีความต้องการใน
ระดับพ้ืนฐานเบ้ืองต้นหลังจากน้ัน ระดับความต้องการจะสูงตามลําดับขั้นข้ึนไป มนุษย์พยายามสนอง
ความต้องการของตนเพ่ือความอยู่รอด และผลสําเร็จของชีวิตจึงกับการจัด “ลําดับความต้องการของ
มนุษย์” (Hierarchy of Human Needs) ไว้อย่างเป็นข้ันตอน ดังน้ี 1) ความต้องการของบุคคล 
สามารถเรียงลําดับความสําคัญได้จากความต้องการระดับตํ่าสุดไปหาสูงสุด ลําดับขั้นของความ
ต้องการตามทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow) 2) ความต้องการได้รับการตอบสนองแล้ว ไม่เป็นสิ่งจงูใจ
พฤติกรรมของบุคคล ต่อไปอีกบุคคลจะถูกจูงใจด้วยความต้องการท่ีอยู่สูงขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับการ
ตอบสนอง 3) ความต้องการของบุคคลจะซ้ําซ้อนกัน ความต้องการอย่างหน่ึงอาจจะยังไม่ทันหมดไป 
ความต้องการอย่างอ่ืนจะเกิดขึ้นมา  

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเกี่ยวข้องกับค่านิยม ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ แฟรงเกล 
(Frankel)16 ได้กล่าวว่า “ค่านิยม” คือ ความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งที่มีความสําคัญต่อชีวิต เมื่อบุคคล
ให้ค่านิยมต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใดแล้ว แสดงว่าเขาจะยึดถือสิ่งน้ันเป็นสิ่งที่ควรมี ควรทํา และพยายามท่ีจะรับ
สิ่งน้ัน ค่านิยมจะอยู่ในสมองและจิตใจของบุคคลเป็นมาตรฐานเฉพาะและน่ารักษาไว้ มนุษย์มีค่านิยม
เป็นของตนเอง แม้ว่าจะไม่รู้ว่าสิ่งน้ันๆ เป็นค่านิยมก็ตาม ค่านิยมช่วยให้ตัดสินใจว่า สิ่งน้ันดีหรือเลว
อย่างไร ค่านิยมเป็นเคร่ืองแสดงทิศทางของบุคคลอีกด้วย ส่วน โลคี (Locke)17 ให้ความสําคัญต่อเรื่อง
ความพึงพอใจในงาน โดยมีแนวคิดหลักที่ว่า ความพึงพอใจในงานขึ้นอยู่กับผลที่บุคคลได้รับจากการ
ทํางาน เช่น รางวัล ว่าตรงกับที่ตน ต้องการมากน้อยเพียงไร กล่าวคือ ยิ่งบุคคลน้ันเห็นว่าสิ่งที่ตน
ได้รับมีค่ามากเพียงไร ก็ยิ่งมีความพึงพอใจสูงตามไปด้วย แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเห็นว่าสิ่งที่ตนได้รับ

                                                  
  15 Abraharn H. Maslow, Motivation and Personality,  2nd.ed. (New York: 
Harper and Row, 1970), 54. 
 16 S.H. Frankel, Two Philosophies of Money: The Conflict between Trust 
and Authority (New York: St. Martin’s Press, 1977), 49. 
 17 John Locke., Theory of value and property, accessed July 9, 2015, 
available from http://www.wikipedia.org/wiki/John Locke#Theory of value and 
property 
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มีค่าน้อย ก็จะมีความพึงพอใจ ลดน้อยด้วยเช่นกัน และ เฮิร์ทเบอร์ก (Hertzberg)18 ได้ศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่อาจทําให้เกิดความไม่พึงพอใจได้แก่เง่ือนไขแวดล้อมภายนอกของงาน เช่น คุณภาพการบังคับ
บัญชา ค่าจ้างค่าตอบแทน นโยบายบริษัท เง่ือนไขการทํางาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น 
แต่มิใช่เป็นตัวงานจริง ปัจจัยเหล่าน้ีถาได้รับ การตอบสนองก็จะช่วยป้องกัน ปฏิกิริยาทางลบจาก
พนักงานจึงเป็นสิ่งที่มิอาจขาดได้ จึงเรียกปัจจัยเหล่าน้ีว่า ปัจจัยสุขอนามัยหรือปัจจัยเพ่ือการคงอยู่ 
(Hygiene or maintenance factors) แต่ในทางตรงกันข้ามปัจจัยที่ทําให้เกิดความพึงพอใจในงาน 
(Satisfaction) พบว่าอยู่ในงานที่ทํา หรือผลท่ีเกิดจากงานน้ันโดยตรง ได้แก่ ลักษณะของงาน 
ความสําเร็จของงาน โอกาสได้เลื่อนตําแหน่ง โอกาสได้ก้าวหน้าส่วนบุคคล และได้การยอมรับ เป็นต้น 
เน่ืองจากปัจจัยเหล่าน้ีพบว่าสามารถก่อให้เกิดความพึงพอใจในงานได้สูง Hertzberg จึงเรียกปัจจัย
กลุ่มน้ีว่า ปัจจัยจูงใจ (Motivators) ด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างกันของปัจจัยทั้งสองคือปัจจัยสุขอนามัย
และปัจจัยจูงใจ และผลงานวิจัยที่เก่ียวกับทฤษฎีน้ีในระยะหลัง พบว่าทั้งปัจจัยสุขอนามัยและปัจจัยจูง
ใจต่างมีผลต่อความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจในงานทั้งสองด้าน อย่างไรก็ดีทฤษฎีนี้ยังคงมีความ 
สําคัญในการนําไปใช้บริหารองค์การ โดยผู้บริหารได้รับการแนะนําให้สนใจและเอาใจต่อปัจจัยที่ส่ง 
เสริมความพึงพอใจในงาน เช่น การมีโอกาสก้าวหน้าส่วนบุคคล  

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ 
ดอลลาร์ด มิลเลอร์ และฮัลล์ (Dollard, Miller and Hull)19 ได้สร้างทฤษฎีแรงขับ (Drives) โดยถือ
หลักความสมดุล (Homeostasis) ที่กล่าวว่า โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เราแสวงหาสภาพความสมดุล
เสมอหรือมีแนวโน้มที่จะรักษาความคงตัวภายใน สิ่งเร้าก่อนเกิดพฤติกรรมหมายถึง สภาวะที่เกิดการ
ขาด ทําให้เกิดความต้องการและเป็นแรงขับกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมสนองตอบ และทําให้มีการลด
ความต้องการและฮัล (Hull) ใช้ช่ือว่า “ทฤษฎีลดแรงขับ” (Drive Reduction Theory) ซึ่งมี
คําอธิบายว่าสิ่งเร้าก่อนเกิดพฤติกรรมหมายถึง สภาวะท่ีเกิดการขาด ทําให้เกิดความต้องการและเป็น
แรงขับกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมสนองตอบ และทําให้มีการลดความต้องการ  

                                                  
 18 Frederick Herzberg, Bernard Mausner, Richard O. Peterson, and Dora F. 
Capwell,  Job attitudes: Review of research and opinion (Pittsburg: Psychological 
Service of Pittsburg, 1959), 59. 
 19 J. Dollard and N.E. Miller, Personality and Psychotherapy (New York: 
McGraw–Hill, 1950), 19. 
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ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเก่ียวข้องกับการปรับตัว  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ มาล์ม 
และเจมิสัน (Malm and Jamison)20 ได้นิยามความหมายคําว่า “การปรับตัว” (Adjustment) 
หมายถึง วิธีการท่ีคนเราปรับตัวให้เป็นไปตามความต้องการของตัวเอง ในสภาพแวดล้อม ซึ่งบางคร้ัง
ส่งเสริม บางคร้ังขัดขวาง และบางครั้งสร้างความทุกข์ทรมานแก่เรา กระบวนการปรับตัวน้ี เกิดขึ้น
จากความจริงที่ว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการและเราสามารถใช้วิธีการแบบต่าง ๆ ในการดําเนินการ
เพ่ือให้บรรลุถึงความต้องการน้ันๆ ในสภาวะแวดล้อมที่ปกติธรรมดา หรือมีอุปสรรคขัดขวางต่าง ๆ 
กันไป 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเก่ียวข้องกับแนวคิดโลกาภิวัตน์ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ 
วัฒนา พรวราเมธกุล21 ได้ให้คํานิยามคําว่า “โลกาภิวัตน์” (Globalization) น้ัน หมายถึง ผลจากการ
พัฒนาการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันแสดงให้เห็นถึงการ
เจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เช่ือมโยงระหว่าง
ปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และรัฐบาล ทั่วทั้งโลก เป็นคําศัพท์เฉพาะที่บัญญัติขึ้นเพ่ือตอบสนอง
ปรากฏการณ์ของสังคมโลกที่เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น
ในส่วนหน่ึงของโลก ย่อมส่งผลกระทบอันรวดเร็วและสําคัญต่อส่วนอ่ืนๆ ของโลกในเวลาเดียวกัน 
กระแสโลกาภิวัตน์นั้น ภาวะของการเคลื่อนย้ายทุน 4 แบบ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ได้แก่ (1) 
ทุนมนุษย์ (Human Capital) เช่น การอพยพเข้าเมือง การย้ายถิ่น การอพยพจากถิ่นฐาน การ
เนรเทศ เป็นต้น (2) ทุนการเงิน (Financial Capital) เช่น เงินช่วยเหลือ หุ้น หน้ี สินเช่ือและการกู้ยืม 
เป็นต้น (3) ทุนทรัพยากร (Resource Capital) เช่น พลังงาน โลหะ สนิแร่ ไม้ เป็นต้น และ (4) ทุน
อํานาจ (Power Capital) เช่น กองกําลังความมั่นคง พันธมิตร กองกําลังติดอาวุธ เป็นต้น และทอฟฟ์
เลอร์ (Toffler)22 ได้แบ่งคลื่นการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกหรือลําดับพัฒนาการสังคมมนุษย์ออกเป็น 5 
ขั้น โดยมีแนวคิดว่า โลกกําลังสิ้นสุดยุคอุตสาหกรรมและเข้าสู่สังคมข้อมูลข่าวสารและสังคมแห่ง
ความรู้ ซึ่งแต่ละข้ันก็จะมีเหตุปัจจัยแห่งการเปลี่ยนแปลงท่ีสืบเน่ืองมาจากยุคเดิม เหมือนกับวัฏจักร
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับคําว่า “คลื่น” (Wave) หรือ “ทฤษฎีคลื่น” 
(Wave Theory) ซึ่งแบ่งง่ายๆ เป็น ยุคเกษตรกรรม ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม และยุคความรู้ ส่วน ฟิน

                                                  
 20 Marguerite Malm and Olis G. Jamison, Adolescence (New York: McGraw–
Hill Book Company, 1952), 512. 
  21 วัฒนา พรวราเมธกุล, กระแสโลกาภิวัตน์และผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย, เข้าถึงเมื่อ 
30 มิถุนายน 2555 เข้าถึงได้จาก http://wattanaharaji.exteen.com/  
  22 Alvin Toffler, The Third Wave (New York: Tantam Books, 1980), 18. 
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เลย์ (Finley)23 นั่นคือ ความเปล่ียนแปลงระลอกใหญ่เกิดข้ึนและจางหายไปโดยมีระลอกใหม่เกิดมา
แทนที่อยู่ตลอดเวลา “ยุคโลกาภิวัตน์” (Globalization Ages) ในยุคน้ีซึ่งต่อเน่ืองมาจากยุคที่ 4 จะ
เป็นยุคที่การพัฒนาจะวัดจาก "ปริมาณทรัพย์สินทางปัญญา" และนอกจากน้ีจะต้องมีการสนับสนุน
การทํางานของ“คนงานที่มีภูมิรู้” (Knowledge Worker) หรือ “สังคมอุดมปัญญา” (Knowledge-
Based Society) เพ่ือให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรมนุษย์แต่ละคน รวมไปถึงต้องมี
ความพยายามในการจัดการให้องค์ความรู้ที่จําเป็นอยู่กับองค์กรให้ได้ มีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังน้ี 
(1) มีการจัดระเบียบความรู้ (ทุนทางปัญญา-Intellectual Capital) ต้องมีสมรรถภาพในการจัดเก็บ 
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดหมวดหมู่และสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการใช้
งาน (2) สร้างองค์กรและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning Culture) ให้เกิดขึ้นตลอดเวลา (3) 
เตรียมปัจจัยให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ (4) เน้นความรู้เก่ียวกับ ทุนลูกค้า หรือ ทุนความสัมพันธ์ 
(Relationship Capital) ทุนมนุษย์ (Human Capital) และทุนโครงสร้าง (Structural Capital) 
ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ฐานข้อมูลโครงสร้างองค์การ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และทุกๆสิ่งที่
เกี่ยวกับสมรรถภาพขององค์การซ่ึงสนับสนุนผลิตภาพของพนักงาน เพ่ือสร้างความได้เปรียบด้านการ
แข่งขันให้กับพนักงาน รวมไปถึงความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาสินค้าและ
บริการ วัฒนา พรวราเมธกุล24 ได้อธิบายถึง กระแสโลกาภิวัตน์มีอิทธิพลต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศต่างๆ ในโลก โดยเฉพาะประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เช่ือมโยงและพ่ึงพิงกับ
ต่างประเทศสูง ดังเช่น ประเทศไทย จากการประมวลผลการศึกษาและคาดการณ์ของนักวิชาการ
หลายท่านได้ข้อสรุปถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่
เป็นประเด็นสําคัญ และเก่ียวข้องกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะประชากรทั้งหมดดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบสําคัญ คือ 1) การส้ินสุดของ
ตลาดเดียว (The End of Single Market) เดิมตลาดของประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะมีลักษณะ 
Homogeneous โดยมีกลุ่มวัยรุ่นเป็นผู้ครอบครองตลาดส่วนใหญ่ แต่ต่อไปในอนาคต ตลาดจะถูก
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน คือ 1.1) ตลาดของผู้สูงอายุ 1.2) ตลาดของกลุ่มวัยรุ่น 2) ภาระ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะกับประเทศกําลังพัฒนาซึ่งโครงสร้างของประชากรวัยสูงอายุที่
มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นมาก จะมีผลต่อค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่จะเพ่ิมข้ึน 3) การเคลื่อนย้ายแรงงานจาก
ประเทศกําลังพัฒนาไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว (Mobility of Labour) โดยเฉพาะแรงงานฝีมือหรือ

                                                  
 23 Michael Finley, Alvin Toffler and the Third Wave,  accessed July 9, 
2014, available from http://www.cyberkuhinja.com 
  24 วัฒนา พรวราเมธกุล, กระแสโลกาภิวัตน์และผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย, เข้าถึงเมื่อ 
30 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://wattanaharaji.exteen.com/ 



14 

 

แรงงานที่มีความรู้ (Skilled Labor/Knowledge Labor) 4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เกิดข้ึนอย่าง
รวดเร็ว 2) ความเหลื่อมล้ําของความรู้ (Knowledge Divide) จะเกิดทั้งในระดับระหว่างประเทศและ
ในระดับประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นจากความไม่เท่าเทียมกันซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ได้แก่ 
2.1) การศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองทั้งในระบบและนอกระบบขยายตัวเพ่ิมขึ้นมากจากการเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Economy) 2.2) การวิจัยและพัฒนาจะมีความสําคัญมากขึ้น ทั้ง
ในแง่ของปริมาณและคุณภาพที่จะต้องเช่ือมโยงกับการพัฒนาในเชิงธุรกิจ 2.3) ภาวะกําลังการผลิต
ส่วนเกิน (Overcapacity) ในสินค้าและบริการซึ่งเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุด้วยกันก่อให้เกิดผลกระทบ 
2 ประการ คือ 3.1) ภาวะการหดตัวทางเศรษฐกิจโลก 3.2 ภาวะของการเติบโตโดยว่างงาน 4) การ
พ่ึงพิงและร่วมมือระหว่างกันมีมากข้ึนรองรับเคลื่อนไหวของข้อมูล เทคโนโลยีสมัยใหม่ การอพยพ 
และอิทธิพลของภาคธุรกิจและองค์กรที่ไม่แสวงหากําไร 

เก่ียวข้องกับแนวทางการแก้ปัญหาหน้ีสินของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิดของ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการท่ีได้ทําการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของครู พบว่า กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization Trends) ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
อย่างรวดเร็วและอย่างรุนแรงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ทําให้มีการปฏิรูป
การศึกษาถึง 3 ระลอกที่ผ่านมา ที่สําคัญกระแสความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน้ี ทําให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งเติบโตมาจากครอบครัวระดับสังคมเศรษฐกิจช้ันกลางลงไป 
ต้องประสบกับภาวะหน้ีสินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการศึกษาต่อ
และพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดูแลครอบครัวในด้านที่อยู่อาศัย การศึกษาของบุตร 
และการดูแลบุตร รวมถึงหนี้สินอันเกิดจากภาวะทางสังคม ภาวะหนี้สินของข้าราชการครูจะไม่เกิด
ปัญหาหากข้าราชการครูสามารถผ่อนชําระหน้ีได้ตามปกติ แต่เมื่อภาวะหนี้สินมีมากจนเกินกว่าจะ
ชําระได้ ภาวะหน้ีสินย่อมส่งผลกระทบต่อข้าราชการครูทั้งทางตรงและทางอ้อม25  

สําหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษากับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ.)ในภาพรวมปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครูในข้อเสนอแนะของ

                                                  
 25 ศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตครู, การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิของ
ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศยั (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2554): 38–42. 
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คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหน้ีสินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร อีกทั้ง นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ของสํานักงานคณะกรรมส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) มี
อํานาจหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตครูให้มีความรู้เรื่องการบริหารการเงินและการแก้ไขปัญหาหน้ีสินที่มี
ประสิทธิภาพ ได้ศึกษาแบบจําลองแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการตามกําหนดแผน
ยุทธศาสตร์สําหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือลดอิทธิพล
ปัญหาหน้ีสินที่ทําให้ประสิทธิภาพการทํางาน และความศรัทธาในอาชีพครูได้กําหนดยุทธศาสตร์ใน
การแก้ไขปัญหาหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ  
แผนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะ 4 ปี 
ต้ังแต่ ปี 2555 ถึงปี 2559 ได้แก่ 1) แผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาหน้ีสิน พ.ศ. 2555-2559 2) แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างวินัยทางการเงินและแบบแผนการดํารงชีวิต 3) แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
ปรับโครงสร้างหน้ี 4) แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดรายจ่าย 5) แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาวิชาชีพ
และเพ่ิมรายได้ 6) แผนยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการ 
  จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวสามารถนํามาประกอบเป็นขอบข่ายทางทฤษฎีของการวิจัย
ที่ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี แสดงรายละเอียดตามแผนภูมทิี่ 1 ดังน้ี 
 

 
 
แผนภูมิที ่1 ขอบข่ายทางทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา    : Abraharn H. Maslow, Motivation and Personality,  2nd.Ed. (New York: 
Harper and Row, 1970), 10. 
 : D. Krech, R.S. Crutchfield and E.L. Ballachy, Individual in Society 
(Bombay: Tata Mcgraw–Hill, 1948), 5.  

แนวคิดเก่ียวกับ ทัศนคติ ความ
ต้องการ ค่านิยม ความพึงพอใจ
พฤติกรรม และ การปรับตัว   

 
กระบวนการแก้ไข
ปัญหาหนีส้ินของ 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ประมวลข้อมูลท่ีได้ 
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

แนวคิดเก่ียวกับ 
กระแสโลกาภิวัตน์ 

ประมวลองค์ความรู้ 
จากวิทยานิพนธ์และงานวิจัย 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดเก่ียวกับแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตครู สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
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 : J. Dollard and N.E. Miller, Personality and Psychotherapy (New York: 
McGraw–Hill, 1950), 1. 
 : Michael Finley, Alvin Toffler and the Third Wave, accessed July 9, 2012, 
available from http://www.cyberkuhinja.com 
 : S.H. Frankel, Two Philosophies of Money: The Conflict between Trust 
and Authority (New York: St. Martin’s Press, 1977), 2. 
  : Frederick Herzberg, Bernard Mausner, Richard O. Peterson and Dora F. 
Capwell,  Job attitudes: Review of research and opinion (Pittsburg: Psychological 
Service of Pittsburg, 1959), 38. 

: Clark Hull, A Behavior System (New Haven: Yale University Press, 1952), 
1. 
 : Marguerite Malm and Olis G. Jamison, Adolescence (New York: McGraw–
Hill Book Company, 1952), 512. 
 : วัฒนา พรวราเมธกุล, กระแสโลกาภิวัตนแ์ละผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย, เข้าถึงเมื่อ 
30 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://wattanaharaji.exteen.com/ 
   : ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู, การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิของขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสาํนกังานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศยั (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2554), 14. 
 
นิยามศพัท์เฉพาะ 

เพ่ือให้เข้าใจความหมายเฉพาะของคําที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยจึงได้นิยาม
ความหมายของคําต่าง ๆ ไว้ดังน้ี  

1. กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง การ
ดําเนินการเพ่ือเป็นโครงสร้างผูกพันหรือสนับสนุนการช่วยเหลือเกื้อกูลให้ครูมีหน้ีลดลงหรืออัตรา
ดอกเบ้ียลดลงหรือมีช่วงระยะเวลาผ่อนชําระหน้ีนานขึ้นและเป็นตัวกําหนดแนวทางวิธีการแก้ปัญหา
หน้ีสินให้ลดลงเพ่ือให้คุณภาพชีวิตข้าราชการดีขึ้นได้ในที่สุด 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่ง 
ต้ังตามพระราชบัญญัติน้ีให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่
จ่ายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงอ่ืนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง “กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครูและบุคลากรทางการศึกษา” 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 
1) แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 2) ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้แก่ ทฤษฎีการวัดทัศนคติ ทฤษฎีความต้องการ ทฤษฎีสองปัจจัย ทฤษฎีค่านิยม 
ทฤษฎีพฤติกรรม ทฤษฎีบริโภคนิยม ทฤษฎีการปรับตัว 3) แนวคิดเก่ียวกับกระแสโลกาภิวัตน์         
4) แนวคิดเก่ียวกับปัญหาหน้ีสิน ได้แก่ มูลเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาหน้ีสิน และแนวทางการแก้ไขปัญหา
หน้ีสินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5) งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการแก้ไขปัญหา
หน้ีสินของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 
 ความหมายของทัศนคติ 
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าทัศนคติเป็นความรู้สึกนึกคดิของมนุษย์ หรือบุคคลที่สนองตอบหรือแสดง 
ออกต่อสิ่งเร้า ในที่น้ีผู้วิจัยได้ศึกษาถึงแนวคิดที่เก่ียวข้องกับทัศนคติ ลักษณะที่สําคัญ และองค์ประกอบ
ของทัศนคติที่ได้มีผู้รู้ได้ให้นิยามความหมายไว้ 
 คําว่า “ทัศนคติ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Attitude” มาจากคําว่า “Aptus” ในภาษา
ลาติน ความหมายของคําว่า “ทัศนคติ” นั้น มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความคิด อาทิ Webster’s New 
World Dictionary of American English หมายถึง (1) ท่าที กิริยา อาการ หรือบุคลิกที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรม ความรู้สึก อารมณ์ (2) อาการ กิริยา ท่าทาง การวางตัว ของการแสดงออกเชิงพฤติกรรม 
ความรู้สึก หรือความคิด ที่แสดงให้เห็นท่าที ความคิดเห็น (3) ท่าที การวางตัว เจตคติ ความคิดเห็น
ของบุคคล1 บางคร้ัง คําน้ีใช้ในความหมายว่า “เจตคติ” หรือ “ท่าที”  ดังเช่น คํานิยามในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้นิยามคําว่า “เจตคติ” หมายถึง ท่าที หรือ 

                                                 
 1 Webster. “Webster’s New World Dictionary of American English,” in Wnw 
Dictionary, 3rd College Gen Leath, ed. Victoria Neufeldt and David B. Guralnik (New 
York: 88 Prentice Hall, 1994), 311. 
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ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง2 นิวคอมบ์ (Newcomb) ได้กล่าวถึง “ทัศนคติ” เกิดจากการได้รับ
อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม ซึ่งจะแสดงพฤติกรรมออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะชอบหรือพึงพอใจ 
อยากใกล้ชิดสิ่งน้ันๆ และลักษณะไม่พอใจ เกลียดชัง ไม่อยากใกล้สิ่งน้ัน3 กู๊ด (Good) ได้กล่าวถึง 
“ทัศนคติ” คือ ความพร้อมที่จะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่เป็นการสนับสนุน หรือต่อต้าน
สถานการณ์บางอย่าง บุคคล หรือสิ่งใดๆ4 โรเซนเบิร์ก และ ฮอฟแลนด์ (Rosenberg and Hovland) 
ได้กล่าวถึง “ทัศนคติ” คือ การจูงใจต่อแนวโน้มในการตอบสนองอย่างเฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่เกิดขึ้น5 
เคลเลอร์ (Kendler) ได้กล่าวถึง “ทัศนคติ” คือ สภาวะความพร้อม ของบุคคล ที่จะแสดงพฤติกรรม
ออกมาในทางสนับสนุนหรือต่อต้านบุคคล สถาบัน สถานการณ์หรือแนวความคิด6 ในขณะท่ี          
แอลพอร์ท (Allport) ได้กล่าวถึง “ทัศนคติ” คือ สภาวะความพร้อมทางจิต ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ 
และมีอิทธิพลโดยตรงต่อการตอบสนองของบุคคลที่มีต่อวัตถุและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง7 นักจิตวิทยา 
ได้ให้ความหมายของทัศนคติว่า เป็นสภาวะความพร้อมของจิตใจ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ สภาวะ
ความพร้อมน้ีเป็นแรงที่กําหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของ และสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้อง ทัศนคติจึงก่อรูปได้ดังน้ี 1) เกิดจากการเรียนรู้ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมในสังคม 2) การ
สร้างความรู้สึกจากประสบการณ์ของตนเอง 3) ประสบการณ์ที่ได้รับจากเดิม มีทั้งบวกและลบจะส่งผล
ถึงทัศนคติต่อสิ่งใหม่ที่คล้ายคลึงกัน 4) การเลียนแบบบุคคลที่ตนเองให้ความสําคัญ และรับเอาทัศนคติ
น้ันมาเป็นของตนเอง นอร์แมน แอล มุน (Norman L. ,Munn) ได้กล่าวถึง “ทัศนคติ” คือ ความรู้สึก
และความคิดเห็นที่บุคคลมีต่อ สิ่งของ บุคคล สถานการณ์ สถาบัน และข้อเสนอใดๆ ในทางที่จะยอม 

                                                 
 2 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: นาน
มีบุ๊ค พับลิเคช่ันส์จํากัด, 2546), 321. 
 3 Newcomb, Attitude,  accessed October 25, 2014, available from 
http://www.novabizz.Ace/Attitude.htm 
 4 Carter V., Good, Dictionary of Education (New York: Mcgraw–Hill, 1959), 
48. 
 5 R.J., Rosenberg and C.I. Hovland, Attitude Organization and Change: An 
Analysis of Consistency among Attitude Components (Wesport, 1960), 1.  
 6 H. Kendler, Basic Psychology (New York: Appletin–Century–Crofts 
Company, 1963), 572. 
 7 Gordon W., Allport, Reading in Attitude Theory and Measurement (New 
York: John Welley and Sons Inc., 1967), 28. 
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รับหรือปฏิเสธซึ่งมีผลทําให้บุคคลพร้อมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองด้วยพฤติกรรมอย่างเดียวกัน
ตลอด8 จี เมอร์ฟี, แอล เมอร์ฟี และ ที นิวคอมบ์ (G. Murphy, L. Murphy and T. Newcomb) ได้ 
กล่าวถึง “ทัศนคติ” คือ ความชอบหรือไม่ชอบ พึงใจหรือไม่พึงใจที่บุคคลแสดงออกมาต่อสิ่งต่างๆ9 
หลุยส์ แอล. เธอร์สโตน (Thurstone) ได้กล่าวถึง “ทัศนคติ” เป็นผลรวมของมนุษย์เกี่ยวกับความรู้สึก 
อคติ ความกลัวที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง10 สมเจตน์ นาคเสวีและคณะได้กล่าวถึง “ทัศนคติ” หรือ “เจตคติ” 
หมายถึง ความคิดเห็น ความเช่ือ และความรู้สึกของบุคคลที่มีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ หรือความโน้ม
เอียงที่จะแสดงออกต่อสิ่งต่างๆ เช่น บุคคล สถาบัน สถานการณ์ เรื่องราวต่างๆ ไปในทางใดทางหน่ึง
อาจเป็นไปในทางสนับสนุนหรือคัดค้าน คือ ชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้11 

 จากความหมายดังกล่าวข้างต้น ทัศนคติจึงมีความหมายสรุปได้ดังน้ี 1) ความรู้สึกของบุคล
ที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ หลังจากที่บุคคลได้รับหรือมีประสบการณ์ต่อสิ่งน้ัน ความรู้สึกน้ีจึงแบ่งเป็น 3 ลักษณะ 
คือ 1.1) ความรู้สึกในทางบวก เป็นการแสดงออกในลักษณะของความพึงพอใจ เห็นด้วย ชอบและ
สนับสนุน 1.2) ความรู้สึกในทางลบ เป็นการแสดงออกในลักษณะของความไม่พึงพอใจ ไม่เห็นด้วย 
และไม่สนับสนุน 1.3) ความรู้สึกที่เป็นกลาง คือไม่มีความรู้สึกใด ๆ 2) บุคคลแสดงความรู้สึกทางด้าน
พฤติกรรม ซึ่งแบ่งพฤติกรรมเป็น 2 ลักษณะ คือ 2.1) พฤติกรรมภายนอก เป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้   
มีการกล่าวถึง สนับสนุน ท่าทาง หน้าตาบอกความพึงพอใจ 2.2) พฤติกรรมภายใน เป็นพฤติกรรมที่
สังเกตไม่ได้ ชอบหรือไม่ชอบก็ไม่แสดงออก หรือความรู้สึกที่เป็นกลาง  

  ลักษณะท่ีสําคญัของทศันคติ  
 สก๊อตต์ (Scott) ได้กล่าวถึงลักษณะที่สําคญัของทัศนคติไว้ ดังน้ี12  

                                                 
 

8 Norman L.,Munn, Introduction to Psychology (Boston: Houghton Mifflin 
Company, 1962), 71. 
 9 Murphy, G., Murhhy, L. and Newcomb, T., Attitude, accessed June 25, 
2015, available from http://www.novabizz.Ace/Attitude.htm 
 10 L.L. Thurstone, The Measurement of Attitudes. (Chicago: The University 
of Chicago Press, 1970), 53. 
 11 สมเจตน์ นาคเสวี และคณะ, “เจตคติต่อการวิจัยและปัจจยัที่เอ้ือต่อการทําวิจัยของ
บุคลากรวิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี”, (โครงการสร้างความ
เข้มแข็งวิทยาลัยอิสลามศึกษา วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550), 9. 
 12 William A., Scott, “Attitude Measurement.” Edited by Gardner Lindzey 
and Elliot Aronson, The Handbook of Social Psychology (New Delhi: Amerind 
Publishing, 1975), 265. 
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1. ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ หรือเกิดจากการสะสมประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล ไม่ใช่สิ่งที่มีติดตัวมาแต่กําเนิด  

2. ทัศนคติมีคุณลักษณะของการประเมิน (Evaluative Nature) ทัศนคติเกิดจากการ
ประเมินความคิดหรือความเช่ือที่บุคคลมีอยู่เก่ียวกับสิ่งของ บุคคลอ่ืน หรือเหตุการณ์ ซึ่งจะเป็น
สื่อกลางที่จะทําให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง คุณลักษณะของทัศนคติในด้านการประเมินน้ัน เน้นว่าเป็น
คุณลักษณะที่สําคัญที่สุด ที่ทําให้ทัศนคติแตกต่างกันอย่างแท้จริงจากแรงผลักดันภายในอ่ืน ๆ เช่น 
นิสัย แรงขับ หรือแรงจูงใจ  

3. ทัศนคติมีคุณภาพและความเข้ม (Quality and Intensity) โดยคุณภาพและความเข้ม
ของทัศนคติ จะเป็นสิ่งที่บอกถึงความแตกต่างของทัศนคติที่แต่ละคนมีต่อสิ่งต่าง ๆ คุณภาพของ
ทัศนคติเป็นสิ่งที่ได้จากการประเมิน เมื่อบุคคลประเมินทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ก็อาจมีทัศนคติ
ทางบวก (ความรู้สึกชอบ) หรือทัศนคติทางลบ (ความรู้สึกไม่ชอบ) ต่อสิ่งน้ัน  

4. ทัศนคติมีความคงทนไม่เปลี่ยนง่าย (Permanence) เน่ืองจากทัศนคติเกิดจากการ
สะสมประสบการณ์ และผ่านกระบวนการเรียนรู้มามาก  

5. ทัศนคติต้องมีที่หมาย (Attitude Object) โดยมีที่หมายต่อสิ่งต่าง ๆ เช่น คน วัตถุ 
สิ่งของ สถานที่ หรือเหตุการณ์ เป็นต้น  

6. ทัศนคติมีลักษณะความสัมพันธ์ โดยทัศนคติจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
วัตถุ สิ่งของ บุคคลอ่ืน หรือสถานการณ์  
 ยอห์น (Johns) ทัศนคติเป็นลักษณะอารมณ์ที่ค่อนข้างคงที่และมีความคงเส้นคงวา หรือ
ค่อนข้างคงที่ (Relatively stable) ซึ่งบุคคลหน่ึงมีแนวโน้มต่อส่ิงเร้า เช่น วัตถุสิ่งของ สถานการณ์หรือ
บุคคลอ่ืน13 จากความหมายน้ีจะเห็นว่า ทัศนคติเป็นเร่ืองเก่ียวกับอารมณ์ที่มุ่งตรงสู่เป้าหมายที่แน่นอน 
เช่น ถ้าเราถูกถามถึงทัศนคติที่มีต่อหัวหน้า เราอาจจะพูดถึง อะไรบางอย่างที่แสดงให้รู้ว่าเราชอบ
หัวหน้าแค่ไหน ดังน้ันสิ่งที่เราพูดออกมาก็คือ ทัศนคติที่เป็นด้านอารมณ์นั่นเอง โดยทัศนคติจะเป็นการ
แสดงออกของพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งเร้า (Stimuli) เช่น วัตถุสิ่งของ สถานการณ์หรือบุคคล
อ่ืน14  
 
 

                                                 
  13 John R. G. Jenkins, “Marketing and Customer Behaviors” Journal of 
Marketing, 37, 3 (July 1973): 110. 

 14 G. Jones, Organizational behavior : Understanding and managing live 

at work, 4
th
ed. (Moutreal: Harper Collins College Pub., 1996), 131. 
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  องค์ประกอบของทัศนคติ (Components of attitudes)  
   ซิมบาโดและเอบบีเซน (Zimbardo and Ebbesen) ได้แยกองค์ประกอบของ “ทัศนคติ” 
ออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี15 

1. องค์ประกอบด้านความรู้ (Cognitive Component) คือ ส่วนที่เป็นความเช่ือของ
บุคคลที่เก่ียวกับสิ่งต่างๆ ทั่วไปทั้งที่ชอบ และไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้หรือคิดว่าสิ่งใดดี มักจะมี
ทัศนคติที่ดีต่อสิ่งน้ัน แต่หากมีความรู้มาก่อนว่า สิ่งใดไม่ดี ก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งน้ัน 

2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์
ที่เก่ียวเนื่องกับสิ่งต่างๆ ซึ่งมีผลแตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพของคนน้ัน เป็นลักษณะที่เป็นค่านิยมของ
แต่ละบุคคล 

3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ การแสดงออกของบุคคล
ต่อสิ่งหนึ่งหรือบุคคลหน่ึง ซึ่งเป็นผลมาจากองค์ประกอบด้านความรู้ ความคิด และความรู้สึก 

องค์ประกอบของทัศนคติทั้ง 3 ประการน้ี แสดงนัยความหมายว่า การที่บุคคลมีทัศนคติต่อ
สิ่งหน่ึงสิ่งใดต่างกัน เน่ืองจากบุคคลมีความเข้าใจ มีความรู้สึก หรือมีแนวความคิดแตกต่างกันน้ันเอง 
พรทิพย์ บุญนิพัทธ์ กล่าวว่า ส่วนประกอบทาง (1) ด้านความคิด (2) ความรู้ หรือ (3) ความเข้าใจ จึง
นับได้ว่าเป็นส่วนประกอบขั้นพ้ืนฐานของ “ทัศนคติ” และส่วนประกอบน้ี จะเก่ียวข้องหรือสัมพันธ์กับ
ความรู้สึกของบุคคล ซึ่งอาจแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบแตกต่างกัน ทั้งในทางบวกและทางลบ 
ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์การเรียนรู้ และระบบการเล้ียงดู หรือกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization) ดังน้ัน “การวัดทัศนคติเชิงพฤติกรรม” (Behavioral Attitude Measurement) จึง
เป็นแนวทาง “การศึกษาความหมายของทัศนคติของบุคคล” ในสังคมที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหน่ึง16 
 ยอห์น (Johns) กล่าวว่า ทัศนคติมีองค์ประกอบที่สําคัญอยู่ 3 ประการของ ได้แก่ 1) 
องค์ประกอบด้านที่เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก (Affect) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทัศนคติ ที่เช่ือว่าเป็น
ผลของการเรียนรู้ที่ได้จากพ่อแม่ ครูอาจารย์ และเพ่ือนวัยเดียวกันเป็นเจตคติที่เกี่ยวกับความรู้สึกที่มี
ต่อสิ่งต่าง ๆ การชอบหรือไม่ชอบต่อบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์ เช่น การรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่อ
นาย การชอบหรือไม่ชอบดนตรี งานศิลปะอาหารบางชนิด เป็นต้น ดังน้ันองค์ประกอบน้ีจึงเป็นสภาพ
ทางอารมณ์ควบคู่ไปกับการประเมิน (Evaluation) ของแต่ละบุคคล 2) องค์ประกอบด้านที่เกี่ยวกับ
ความนึกคิด (Cognition) เป็นอีกส่วนหน่ึงของทัศนคติที่เป็นด้านความรู้ การรับรู้ ความเห็นและความ
                                                 
  15 Philip Zimbardo and Ebbe B. Ebbesen, Influencing Attitude and 
Changing Behavior (New York: McGraw–Hill Companies, 1970), 46. 
  

16
 พรทิพย์ บุญนิพัทธ์, ภาระการเปน็หนีข้องครูโรงเรียนประถมศึกษา: กรณีศึกษา ครู

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักการประถมศึกษา จังหวัดยะลา. เข้าถึงเมื่อ 29 มิถนุายน 2555, 
เข้าถึงได้จาก http://www.inspect12.moe.go.th/insite/Vijai.htm 
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เช่ือของบุคคล ซึ่งมีที่มาจากกระบวนการทางความคิดที่ใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นหลัก จึงเป็นทัศนคติที่
ผ่านการประเมินของบุคคลน้ันแล้ว เช่น ความเช่ือว่าคนหรือสิ่งของน้ันดีหรือไม่ดี หรือผู้บังคับบัญชาที่มี
ความคิด หรือความเช่ือว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนมีความเป็นผู้ใหญ่พอสามารถท่ีจะปกครองตนเองได้ 
ดังน้ันเขาจึงให้ความเป็นอิสระในการทํางานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
วินิจฉัยสั่งการ เป็นต้น 3) องค์ประกอบด้านที่เกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavior) เป็นทัศนคติอีกส่วนหน่ึง
ของบุคคลที่ต้ังใจที่จะกระทําต่อคนอ่ืนหรือวัตถุสิ่งของด้วยวิธีใดวิธีหน่ึงโดยเฉพาะ เช่น การแสดงความ
เป็นมิตร ให้ความอบอุ่นหรือก้าวร้าว เป็นปฏิปักษ์หรือเอ้ืออาทร เป็นต้น โดยแนวโน้มของพฤติกรรม
เป็นผลมาจากความคิด ความเชื่อ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าน้ัน ตัวอย่างเช่น ถา้มีบุคคลมี
ทัศนคติที่ดีต่อระบอบประชาธิปไตย หรือมีความคิด ความเช่ือ ความรู้สึกที่ดีต่อระบอบประชาธิปไตย 
แนวโน้มพฤติกรรมผู้น้ันก็จะรับฟัง เคารพต่อสิทธิผู้อ่ืน ชอบการเข้ามีส่วนร่วมหรือแสวงหาความร่วมมือ 
ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่มีเจตคติไม่ดีในเรื่องน้ี ก็จะแสดงพฤติกรรมต่อต้าน ถอยหนีหรือ หลีกเลี่ยงต่อ 
เหตุการณ์เหล่าน้ัน17  
  สรุปได้ว่า สิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดทัศนคติต่อสิ่งต่างๆ จึงนําไปสู่การตอบสนอง
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างก็ได้ ที่เป็นอารมณ์และความรู้สึก (Affective) ความคิด (Cognitive) 
หรือพฤติกรรม (Behavioral) ดังน้ันการที่บุคลากรขององค์กรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรที่ตนเองอยู่จะ
เป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยในการบริหารจัดการ พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และนําพาองค์กรสู่ความ 
สําเร็จ ทัศนคติคือ ความเช่ือและความรู้สึกเก่ียวกับบางสิ่งบางอย่างในสิ่งแวดล้อม และเราได้ทัศนคติ
มาโดยการเรียนรู้ เมื่อเรียนรู้แล้วทัศนคติจะอยู่ค่อนข้างคงทน และสุดท้ายแม้ว่าทัศนคติจะถูกอิทธิพล
ของประสบการณ์ แต่มันก็มีอํานาจบงการพฤติกรรมได้ กล่าวย่อ ๆ คือว่าทัศนคติน้ันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ 
และเมื่อรู้แล้วจะอยู่กับเราค่อนข้างเหนียวแน่นกลายเป็นค่านิยมอีกทั้งสามารถเป็นตัวบงการ 
การกระทําของเราได้ด้วย  
 โดยอีกแง่มุมหน่ึงของทัศนคติที่ได้รับความสนใจคือประโยชน์หรือคุณประโยชน์และ
นักวิชาการที่สนใจเกี่ยวกับข้อคิดดังกล่าวน้ีก็คือ เคทซ์ (Daniel Katz,) ตามทฤษฎีของนักวิชาการผู้น้ี 
ทัศนคติมีประโยชน์และหน้าที่อยู่ 4 ประการ คือ18  

1. เป็นประโยชน์โดยการเป็นเครื่องมือ เป็นประโยชน์ในการปรับตัวและเป็นประโยชน์ใน
การใช้เพ่ือทําการต่าง ๆ  

                                                 
  17 John R. G. Jenkins, “Marketing and Customer Behaviors” Journal of 
Marketing, 37, 3 (July, 1973): 131. 
  18 Daniel L. Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of 
Organizations. 2 nd ed. (New York: John Wiley, 1978), 34. 
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2. ทัศนคติยังทําหน้าที่หรือประโยชน์โดยการใช้ป้องกันสภาวะจิตหรือปกป้องสภาวะจิต
ของบุคคลเพราะความคิดหรือความเช่ือบางอย่างสามารถทําให้ผู้เช่ือหรือคิดสบายใจ ส่วนจะผิดหรือถูก
เป็นอีกเรื่องหน่ึง (Ego-defensive function)  

3. ทําหน้าที่แสดงค่านิยมให้คนเห็นหรือรับรู้ (Value expressive function)  
4. มีประโยชน์หรือให้คุณประโยชน์ทางความรู้เพราะมีทัศนคติไม่น้อยที่เก่ียวกับความรู้ 

เรื่องน้ียิ่งการศึกษาสูงเท่าใด แนวโน้มที่ทัศนคติจะมีความรู้ทางวิชาการแฝงอยู่มาก แม้ความรู้แบบ
พ้ืนบ้านซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากศาสนาก็แฝงอยู่ในทัศนคติมาก ดังน้ัน บางครั้งจึงแยกกันแทบไม่ออก
โดยทั่วไปแล้วการศึกษาทัศนคติแบบดูที่ประโยชน์ของทัศนคติ (functional) จะมุ่งสนใจตัวบุคคลและ
สภาพทางจิตวิทยาของคนน้ัน  

 การสรา้งทศันคติและค่านิยม 
 ทัศนคติของมนุษย์น้ันได้มาจากกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งเรียกว่า สังคมประกิต 

(Socialization) กระบวนการสังคมประกิตหรือกระบวนการอบรมสั่งสอนน้ันมีเจตนารมณ์ที่สําคัญ คือ 
สอนให้มนุษย์รับทัศนคติและคา่นิยมที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสังคมและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับ คนเรานั้น
สามารถรับทัศนคติไว้ 3 วิธี คือ วิธีที่ 1 เรารับโดยการติดต่อโดยตรง วิธีที่สอง เราสามารถรับทัศนคติ
มาโดยการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้ทัศนคตินั้น ๆ และวิธีสุดท้ายคือ การรับทัศนคติและค่านิยมที่ลึกซึ้งโดย
กระบวนการสังคมประกิตในครอบครัว เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็อาจจะรับทัศนคติจากกลุ่มคนที่เรา
นิยมชมชอบ (Reference group) ในการพิจารณาถึงการเกิดทัศนคติ (Attitude Formation) น้ันยังมี
ความคิดเห็นเชิงทฤษฎีที่แตกต่างกันอยู่ระหว่างนักวิชาการ ซึ่งพอสรุปแนวคิดน้ีออกเป็น 4 ลักษณะ 
ดังน้ี กอร์ดอน อัลพอร์ท (Allport) ได้ให้ความเห็นเรื่องทัศนคติว่าอาจเกิดข้ึนจากพฤติกรรมต่างๆ ที่
แสดงออกมา ดังต่อไปนี้19 1) เกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาในบุคคล อย่างเช่น เด็ก
เกิดใหม่จะได้รับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีจากบิดามารดา ทั้งโดยทางตรงและ
ทางอ้อมจากสังคม ตลอดจนได้เห็นแนวการปฏิบัติของพ่อแม่แล้วรับมาปฏิบัติตามต่อไป 2) เกิดจาก
ความสามารถในการแยกแยะความแตกต่าง คือ แยกสิ่งใดดี ไม่ดี ซึ่งเกิดจากค่านิยมหรือความเช่ือของ
สังคม เช่น ผู้ใหญ่กับเด็กจะมีการกระทําที่แตกต่างกัน 3) เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่ง
แตกต่างกันออกไป ที่ได้เผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตในสังคมน้ันๆ เช่น บางคนมีทัศนคติไม่ดีต่อครู 
เพราะเคยตําหนิตน แต่บางคน มี ทัศนคติ ที่ดีต่อครูคนเดียวกันน้ัน เพราะเคยเชยชมตนเสมอ 4) เกิด
จากการเลียนแบบ หรือ รับเอา ทัศนคติ ของผู้อ่ืนมาเป็นของตนด้วยความพึงพอใจ เช่น เด็กอาจรับ 
ทัศนคติ ของบิดามารดา หรือ ครูที่ตนนิยมชมชอบ มาเป็น ทัศนคติ ของตนได้ ครัทช์ฟิลด์และบอลลาคี 
(Crutchfield and Ballachy) ได้ให้ความเห็นว่า ทัศนคติอาจเกิดขึ้นจากองค์ประกอบ 4 ประการ 
                                                 
 19 Allport Gordon W., The Nature of Personality: Selected Papers. 
(Greenwood Publishing Group, Inc., 1975), 16. 
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ดังน้ี20 1) การตอบสนองความต้องของบุคคล น่ันคือ สิ่งใดตอบสนองความต้องการของตนได้ บุคคลน้ัน
ก็มีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งน้ัน หากสิ่งใดตอบสนองความต้องการของตนไม่ได้บุคคลน้ันก็จะมี ทัศนคติ ไม่ดีต่อ
สิ่งน้ัน 2) การได้เรียนรู้ความจริงต่างๆ อาจโดยการอ่าน หรือจากคําบอกเล่าของผู้อ่ืนก็ได้ ฉะน้ัน บาง
คนจึงอาจเกิดทัศนคติไม่ดีต่อผู้อ่ืน จากการฟังคําติฉินที่ใครๆ มาบอกไว้ก่อนก็ได้ 3) การเข้าไปเป็น
สมาชิก หรือสังกัดกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง คนส่วนมากมักยอมรับเอา ทัศนคติ ของกลุ่มมาเป็นของตน หาก
ทัศนคตินั้นไม่ขัดแย้งกับทัศนคติของตนเกินไป 4) ทัศนคติเฉพาะบุคคล คือ ผู้ที่มีบุคลิกภาพสมบูรณ์มัก
มองผู้อ่ืนในแง่ดี หรือในลักษณะศรัทธาหรือเลื่อมใส ส่วนผู้ปรับตัวยากน้ัน จะมีทัศนคติในทางตรงข้าม 
คือ มักมองว่ามีคนคอยอิจฉาริษยาหรือคิดร้ายต่างๆ ต่อตน 
 ธงชัย สันติวงษ์ กล่าวว่า “ทัศนคติ” ก่อตัวเกิดข้ึนมา ไม่คงที่ถาวร และเปลี่ยนแปลงไป 
เน่ืองจากปัจจัย 5 ประการ ดังต่อไปนี้21 1) การจูงใจทางร่างกาย (Biological Motivation) ทัศนคติจะ
เกิดขึ้นเมื่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงกําลังดําเนินการตอบสนองตามความต้องการ หรือแรงผลักดันทาง
ร่างกาย ตัวบุคคลจะสร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคคลหรือสิ่งของ ที่สามารถช่วยให้เขามีโอกาสตอบสนอง
ความต้องการของตนได้ 2) ข่าวสารข้อมูล (Information) ทัศนคติจะมีพ้ืนฐานมาจากชนิดและขนาด
ของข่าวสารที่ได้รับรวมทั้งลักษณะของแหล่งที่มาของข่าวสาร ด้วยกลไกของการเลือกเฟ้นในการ
มองเห็นและเข้าใจปัญหาต่างๆ (Selective Perception) ข่าวสารข้อมูลบางส่วนที่เข้ามาสู่บุคคลน้ัน 
จะทําให้บุคคลน้ันเก็บไปคิด และสร้างเป็นทัศนคติขึ้นมาได้ 3) การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่ม (Group 
Affiliation) ทัศนคติบางอย่างอาจมาจากกลุ่มต่างๆ ที่บุคคลเก่ียวข้องอยู่ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 
เช่น ครอบครัว วัด กลุ่มเพ่ือนร่วมงาน กลุ่มกีฬา กลุ่มสังคมต่าง ๆ โดยกลุ่มเหล่าน้ีไม่เพียงแต่เป็นแหล่ง
รวมของค่านิยมต่างๆ แต่ยังมีการ ถ่ายทอดข้อมูลให้แก่บุคคลในกลุ่ม ซึ่งทําให้สามารถสร้างทัศนคติขึ้น
ได้ โดยเฉพาะครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนร่วมงานเป็นกลุ่มที่สําคัญที่สุด (Primary Group) ที่จะเป็นแหล่ง
สร้างทัศนคติให้แก่บุคคลได้ 4) ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์ของคนท่ีมีต่อวัตถุสิ่งของ
ย่อมเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้บุคคลต่างๆ ตีค่าสิ่งที่เขาได้มีประสบการณ์มาจนกลายเป็นทัศนคติได้ 5) 
ลักษณะท่าทาง (Personality) ลักษณะท่าทางหลายประการต่างก็มีส่วนทางอ้อมที่สําคัญในการสร้าง
ทัศนคติให้กับตัวบุคคล 

กล่าวโดยสรุป ปัจจัยต่าง ๆ ของการก่อตัวของ “ทัศนคติ” เท่าที่กล่าวมาข้างต้นน้ัน ใน
ความเป็นจริง จะมิได้มีการเรียงลําดับตามความสําคัญแต่อย่างใดเลย ทั้งน้ีเพราะปัจจัยแต่ละทาง
                                                 
 20 Krech D., R.S. Crutchfield, and E.L. Ballachy, Individual in Society 
(Bombay: Tata Mcgraw–Hill, 1948), 153. 
 21 ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบรหิารการศึกษาการจัดการแผนใหม่ 
(Organization and Management). พิมพ์คร้ังที ่10. (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2539),   
166–167. 
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เหล่าน้ี ตัวไหนจะมีความสําคัญต่อการก่อตัวของทัศนคติมากหรือน้อย ย่อมสุดแล้วแต่ว่าการพิจารณา
สร้าง “ทัศนคติ” ต่อสิ่งดังกล่าว จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยใดมากที่สุด 
 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
 โดยปกติในชีวิตประจําวันของมนุษย์ บ่อยคร้ังที่เราพยายามจะเปลี่ยนทัศนคติของบุคคล
อ่ืนที่มีต่อเรา ด้วยการนําเสนอตัวเองด้วยวิธีที่เหมาะสม เพ่ือให้คนอ่ืนเกิดทัศนคติที่ดีต่อเรา ซึ่งอาจใช้
วิธีอภิปรายแลกเปลี่ยนหรือถกเถียงกันในประเด็นที่แสดงถึงทัศนคติของเรา และพยายามทําให้ผู้อ่ืน
คล้อยตามยอมรับทัศนคตินั้น เช่นเดียวกับชีวิตของการทํางานในองค์กรที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับ
ทัศนคติของบุคคลต่าง ๆ ในองค์กร ซึ่งจําเป็นต้องหล่อหลอม (Modification) และบริหารทัศนคติ
เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ส่งผลดีต่อองค์กร กระบวนการในการเปล่ียนแปลงทัศนคติ แบ่งออกเป็นหลาย
ชนิด เช่น การเปลี่ยนแปลงภายนอกเพ่ือทําตามผู้อ่ืนหรือความจําเป็นของสภาวะแวดล้อมเรียกว่า การ
ทําตามด้วยความจําเป็น (Compliance) ถ้าจะเปลี่ยนให้ลึกไปกว่าน้ันคือ เปลี่ยนพร้อมกับรับของใหม่
มาไว้ในใจโดยการเลียนแบบ (Identification) และสุดท้ายคือการยอมรับของใหม่ไว้ในใจโดยส้ินเชิง
และลึกซึ้ง (Internalization) ในการเปลี่ยนแปลงทัศนคตินั้นมีตัวแปรสําคัญที่จะต้องได้รับการ
พิจารณาข้อแรกคือ กระบวนการกลั่นกรองสารใหม่ โดยการมีปฏิสัมพันธ์กันทางความรู้สึกนึกคิดกับ
ผู้อ่ืน ข้อที่สองซึ่งเป็นข้อสําคัญของเอกคุณลักษณะทางสังคม คือการคงไว้ซึ่งโครงสร้างของทัศนคติหรือ
กล่าวกันง่าย ๆ คือทุกอย่างมุ่งเน้นไปยังการอนุรักษ์ทัศนคติ โดยเฉพาะถ้าสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและเข้ากับทัศนคติของคนส่วนใหญ่ โดยการบริหารจัดการในการเปลี่ยนทัศนคติที่พบมากใน
องค์การ ได้แก่ 1) ทัศนคติที่มีต่อเพ่ือนร่วมงานที่มีความหลากหลาย 2) ทัศนคติที่มีต่อจริยธรรมของ
องค์การ 3) ทัศนคติที่มีต่อความเปลี่ยนแปลงซึ่งคาดว่าต้องเกิดข้ึน 4) ทัศนคติที่มุ่งเน้นความมั่นคง
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานการใช้ความพยายามเพ่ือเปลี่ยนทัศนคตินั้น เร่ิมต้นด้วยการท่ีผู้สื่อสาร 
(Communicator) พยายามใช้รูปแบบการชักชวนต่าง ๆ เพ่ือสลายความเช่ือหรือค่านิยม ที่มีอยู่เดิม
ของบุคคล โดยอาจจะใช้เทคนิคการจูงใจ (Persuasion) เพ่ือการละลายค่านิยมเดิมหรือยํ้าค่านิยมใหม่ 
มักเก่ียวข้องกับการเน้นความรู้สึกเชิงอารมณ์เข้าช่วย แต่ในบางกรณีจําเป็นต้องใช้หลักของเหตุผล โดย
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลช่วยจูงใจให้การเปลี่ยนเจตคติประสบความสําเร็จ ได้แก่ 1) ผู้สื่อสารที่มี
ประสิทธิผล (The effective communicator) โดยผ่านผู้สื่อสารที่ได้รับความเช่ือถือจะเป็นบุคคลที่
สามารถโน้มน้าวใจให้ผู้อ่ืนเปลี่ยนทัศนคติได้ดีที่สุด โดยความน่าเช่ือถือของผู้นั้นเกิดจากความเป็น
ผู้เช่ียวชาญ ความเป็นผู้ปราศจากอคติ และความเป็นบุคคลน่าคบหา 1.1) ความเป็นผู้เช่ียวชาญ 
(Expert) การท่ีจะโน้มน้าวใจให้บุคคลอ่ืนเปล่ียนทัศนคติได้ ผู้น้ันจําเป็นต้องมีความชํานาญการ 
(Expertise) โดยผู้อ่ืนยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะเป็นพิเศษซึ่งตรงกับงานขณะนั้นมาแนะนํา 
หรือบอกเล่าประสบการณ์ให้เห็นผลดี เพ่ือเปลี่ยนทัศนคติของบุคคล 1.2) ความเป็นผู้ปราศจากอคติ 
(Lack of bias) นอกจากการเป็นผู้เช่ียวชาญแล้วผู้สื่อสารเพ่ือจูงใจให้ผู้ฟังเปล่ียนทัศนคติได้นั้น 
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จําเป็นต้องเป็นที่ยอมรับในฐานะเป็นกลางไม่มีอคติต่อฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด 1.3) ความเป็นบุคคลน่าคบหา 
(Likeability) ถ้าผู้สื่อสารจูงใจมีบุคลิกที่น่าคบหาหรือเป็นคนมีเสน่ห์ ย่อมมีส่วนช่วยให้การจูงใจเปลี่ยน
ทัศนคติประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นกว่าการใช้ผู้ที่ ตนไม่ชอบ เช่น ใช้คนมีช่ือเสียงที่เป็นที่ช่ืนชอบของ
คนทั่วไป 2) เทคนิคการจูงใจที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว (Proven persuasive techniques) มีหลายเทคนิค
ได้แก่ 2.1) ใช้การพบปะแบบสองต่อสอง (Use face - to - face) การเกลี้ยกล่อมชักจูงแบบสองต่อ
สองมีโอกาสช่วยให้เปลี่ยนเจตคติได้ดีกว่าวิธีสื่อสารทางอ้อม เช่น การส่งบันทึกช่วยจํา (Memo) 
จดหมายขา่ว (Newsletter) หรือการปิดประกาศ (Posters) ทั้งน้ีเพราะเป็นการสื่อสารโดยตรงแบบ
สองทางมีความยืดหยุ่น ต้องฟังอย่างต้ังใจ ซึ่งจะช่วยทําให้ผู้ฟังมองเห็นถึงความน่าเช่ือถือของแหล่ง 
ข้อมูลสามารถตอบโต้ความเห็นระหว่างกัน และสามารถสร้างอารมณ์ร่วมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ทัศนคติได้ดี 2.2) ใช้วิธีทางเดินสายกลางเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Seek moderate change) ใน
การเกลี้ยกล่อมจูงใจให้ผู้ฟังเปลี่ยนทัศนคตินั้น ผู้สื่อสารควรกําหนดท่าทีที่เป็นจุดยืนให้ชัดเจน ไม่แข็ง
เกินไปให้ผู้ฟังต้องคิดแบบตน แต่ก็ไม่อ่อนเกินไปตามทัศนคติของผู้ฟัง ดังน้ัน การมีจุดยืนระหว่างกลาง
จะเหมาะที่สุด 2.3) ควรเสนอให้เห็นผลทั้งสองด้าน (Offer both side) กล่าวคือ ถ้าผู้ฟังเป็นคนเช่ือฟัง
ง่าย การชักจูงให้เปลี่ยนทัศนคติด้วยการเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวตามที่ต้องการก็อาจเพียงพอ แต่
กรณีของผู้ฟังที่ชอบถามและมีแง่มุมมองต่าง ๆ เชิงเหตุผล ถ้าจะเปลี่ยนทัศนคติได้ ผู้สื่อสารจําเป็นต้อง
ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งสองด้าน คือ ด้านบวกและด้านลบ พร้อมทั้งสามารถหาเหตุผลมาหักล้างคําแย้ง
ของผู้ฟังได้ การเปลี่ยนทัศนคติก็อาจเกิดขึ้นแม้จะยากก็ตาม และเฮอร์เบริท ซี. เคลแมน (Kelman) ได้
อธิบายถึง การเปล่ียนแปลงทัศนคติ (Attitude Change) โดยมีความเช่ือว่าทัศนคติอย่างเดียวกันน้ัน 
อาจเกิดในตัวบุคคลด้วยวิธีที่ต่างกัน จากความคิดน้ี เฮอร์เบริท ซี. เคลแมน ได้แบ่งกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติออกเป็น 3 ประการ22 ได้แก่ 1) การยินยอม (Compliance) จะเกิดได้เมื่อ บุคคล
ยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อตัวเขา และมุ่งหวังจะได้รับความพอใจจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลน้ัน 
การที่บุคคลยอมกระทําตามสิ่งที่อยากให้เขากระทําน้ัน ไม่ใช่เพราะบุคคลเห็นด้วยกับสิ่งน้ัน แต่เป็น
เพราะเขาคาดหวังว่า จะได้รับ รางวัล หรือการยอมรับจากผู้อ่ืนในการเห็นด้วยและกระทําตาม ดังน้ัน 
ความพอใจที่ได้รับจาก การยอมกระทําตามน้ัน เป็นผลมาจากอิทธิพลทางสังคม หรืออิทธิพลของสิ่งที่
ก่อให้เกิดการยอมรับน้ัน กล่าวได้ว่า การยอมกระทําตามน้ี เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติซึ่งจะ
มีพลังผลักดันให้บุคคลยอมกระทําตามมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับจํานวนหรือความรุนแรงของรางวัลและ
การลงโทษ 2) การเลียนแบบ (Identification) เกิดข้ึนเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งเร้า หรือสิ่งกระตุ้น ซึ่งการ
ยอมรับน้ีเป็นผลมาจากการที่บุคคลต้องการจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรือที่พอใจระหว่างตนเองกับ
                                                 
 22 A. ChanKelman, Source Book of Laboratory Exercises in Plant 
Pathology. (San Francisco: W.H. Freeman Co., 1967), 387-469.  
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ผู้อ่ืน หรือกลุ่มบุคคลอ่ืน จากการเลียนแบบนี้ ทัศนคติของบุคคลจะเปลี่ยนไปมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ
สิ่งเร้าให้เกิดการเลียนแบบ กล่าวได้ว่า การเลียนแบบเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่งพลัง
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน้ี จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความน่าโน้มน้าวใจของสิ่งเร้าที่มีต่อบุคคล
น้ัน การเลียนแบบจึงขึ้นอยู่กับพลัง (Power) ของผู้ส่งสาร บุคคลจะรับเอาบทบาททั้งหมดของคนอ่ืน
มาเป็นของตนเอง หรือแลกเปลี่ยนบทบาทซึ่งกันและกัน บุคคลจะเช่ือในส่ิงที่ตัวเองเลียนแบบ แต่ไม่
รวมถึงเน้ือหาและรายละเอียดในการเลียนแบบทัศนคติของบุคคลจะเปล่ียนไปมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
สิ่งเร้าที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3) ความต้องการท่ีอยากจะเปลี่ยน (Internalization) เป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือกว่า ซึ่งตรงกับความต้องการภายในค่านิยม
ของเขา พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในลักษณะน้ี จะสอดคล้องกับค่านิยมที่บุคคลมีอยู่เดิม ความพึงพอใจที่
ได้จะข้ึนอยู่กับ เน้ือหารายละเอียดของพฤติกรรมน้ันๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถ้าความคิด 
ความรู้สึกและพฤติกรรม ถูกกระทบไม่ว่าจะในระดับใดก็ตาม จะมีผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติทั้งสิ้น 
นอกจากน้ี องค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการสื่อสาร เช่น คุณสมบัติของผู้ส่งสารและผู้รับสาร 
ลักษณะของข่าวสาร ตลอดจนช่องทางในการสื่อสารนั้น ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติได้ทั้งสิ้น นอกจากน้ี ทัศนคติของบุคคลเมื่อเกิดขึ้นแล้ว แม้จะคงทนแต่ก็จะสามารถเปล่ียนได้
โดยตัวบุคคล สถานการณ์ ข่าวสาร การชวนเช่ือ และสิ่งต่างๆ ที่ทําให้เกิดการยอมรับในสิ่งใหม่ แต่
จะต้องมีความสัมพันธ์กับค่านิยมของบุคคลน้ัน นอกจากน้ี อาจเกิดจากการยอมรับโดยการบังคับ เช่น 
กฎหมาย ข้อบังคับ 
  กล่าวโดยสรุปได้ว่า ทัศนคตินั้นมีผลต่อพฤติกรรมไม่มากก็น้อย การท่ีต้องการให้ทํา
พฤติกรรมอย่างที่ต้องการโดยเป็นการกระทําที่เต็มใจซึ่งมีความหมายในระยะยาวมากกว่าเป็นการ
บังคับซึ่งได้ผลระยะสั้นๆ น้ัน จะต้องสร้างหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายให้มีทัศนคติ
ในทางที่ดีต่อการกระทําน้ัน ๆ ดังน้ันจึงเป็นการสมควรที่จะศึกษาถึงระดับทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อไป 
 ความคิดเห็น (Opinion) 
 ความหมายของคําว่า “ความคิดเห็น” (Opinion) ตามคํานิยามในพจนานุกรมของเว็บ
สเตอร์ (Webster)23 ได้สรุปไว้ว่า “ความคิดเห็น” คือ ความเช่ือที่ได้เกิดขึ้นบนพ้ืนฐานแห่งความ
แน่นอน หรือความรู้ที่แท้จริง แต่จะเกิดจากสภาวะทางด้านจิตใจ ดังน้ัน ความเห็นและการลง
ความเห็นของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันเช่นเดียวกัน อาจจะได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธจาก

                                                 
 23 Webster. “Webster’s New World Dictionary of American English,” in Wnw 
Dictionary, 3rd College Gen Leath, ed. Victoria Neufeldt and David B. Guralnik (New 
York: 88 Prentice Hall, 1994), 301. 
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คนอ่ืนๆ ก็ได้เช่นเดียวกัน และนอกจากน้ีมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความคิดเห็นไว้
ต่างๆ กันดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

เบรกเบค และโฮเวล (Brembeck and Howell)24 กล่าวว่า “ความคิดเห็น” หรือ 
“ทัศนคติ” เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกภายในของแต่ละคน ในการตอบเก่ียวกับแนวความคิดของ
แต่ละคนเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการกระทําส่วนความคิดเห็นเป็นทัศนคติที่แสดง
ออกมาเป็นคําพูด ซึ่งอาจจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับทัศนคติก็ได้  

นันแนลลี่ (Nunnally)25 กล่าวว่า “ความคิดเห็น” น้ันจะใช้ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการลง
ความเห็น และความรู้ ขณะที่ทัศนคติมักจะใช้กันมากในเร่ืองที่เกี่ยวกับความรู้สึก และความชอบ และ
เรามักจะใช้คําว่า “ความคิดเห็น” มากกว่า “ทัศนคติ” ทัศนคติและความคิดเห็น มีความคล้ายกันมาก
และยากที่จะแยกออกจากกัน แต่ก็มี นักการศึกษา นักจิตวิทยาหลายท่านพยายามหาความหมายและ
ความแตกต่างของคําว่า “ทัศนคติ” กับ “ความคิดเห็น” ออกจากกัน  

นอร์มัน แอล. มุน (Munn)26 กล่าวว่า “ความคิดเห็น” (ทัศนคติ) หมายถึง ความรู้สึก 
(Feeling) และความคิดเห็น (Opinion) ที่บุคคลมีต่อสิ่งของ บุคคล สถานการณ์ สถาบันและข้อเสนอ
ใดๆ ในทางที่ยอมรับหรือปฏิเสธ ซึ่งมีผลทําให้บุคคลพร้อมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อพฤติกรรม
อย่างเดียวกันตลอดไป  

หลุยส์ แอล. เธอร์สโตน (Thrustone)27 กล่าวว่า “ความคิดเห็น” (ทัศนคติ) เป็นผลรวมทั้ง 
หมดของมนุษย์เก่ียวกับ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความกลัวต่อบางสิ่งบางอย่าง การแสดงออกทาง
คําพูดเป็นความคิดเห็นและความคิดเห็นน้ีเป็นสัญลักษณ์ของทัศนคติดังน้ัน เราอยากวัดทัศนคติเราก็
ทําได้โดยวัดความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งความคิดเห็นและทัศนคติมีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิด 

                                                 
 24 Wilson L. Brembeck and William S. Howell.  Persuasion: A Means of 
Social Control. (New Jersey: Prentice–Hall, 1953), 99–100. 
 

25
 J. C. Nunnally, Jr., Test and Measurement and Prediction. (New York: 

McGraw–Hill, 1959), 285. 

 
26

 Norman L. Munn, Introduction to Psychology. (Boston: Houghton Mifflin 
Company, 1962), 77. 

  27 L.L. Thurstone, The Measurement of Attitudes. (Chicago: The University 
of Chicago Press, 1970), 77. 
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โคลาซา (Kolasa)28 กล่าวว่า “ความคิดเห็น” เป็นการแสดงออกของแต่ละคนในอันที่จะ
พิจารณาถึงข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นการประเมินผลส่ิงใดสิ่งหน่ึงจากสภาพแวดล้อมต่างๆ 
ส่วนทัศนคตินั้น โคลาซา กล่าวว่า เป็นความโน้มเอียงในการแสดงออกของบุคคลอ่ืนๆ สถานที่ 
สภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นในทางบวกหรือลบก็ตาม 

ดังน้ัน จากคําจํากัดความต่างๆ เหล่าน้ีจึงสรุปได้ว่า “ความคิดเห็น” คือ การแสดงออก
ทางด้านความเช่ือ และความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง อาจจะเป็นการพูดหรือการเขียนก็ได้ โดยอาศัยพ้ืน
ความรู้ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมเป็นส่วนช่วยในการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวน้ัน 
เพราะฉะนั้น “ความคิดเห็น” (Opinion) ก็มีส่วนสําคัญในการนํามาประกอบการสร้าง “ความพึง
พอใจ” (Satisfaction) ให้เกิดแก่ผู้รับบริการได้ ทําให้องค์กรสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
ให้บริการได้เช่นกัน ว่ามีความสามารถสนองความต้องการของผู้มารับบริการได้หรือไม่เพียงใด และ
อย่างไร ด้วยเหตุนี้ การวัดผลและประเมินผลความคิดเห็นจึงเป็นทําความเข้าใจลักษณะอาการของ
ทัศนคติในเวลาเดียวกัน ที่แสดงออกในด้านความพึงพอใจเช่นกัน ดังเช่น ความพึงพอใจหรือความ
ต้องการมีส่วนร่วมกับแนวทางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเรื่อง “ความคิดเห็น” มากย่ิงขึ้น ความ
เข้าใจในเรื่อง “ความพึงพอใจ” หรือ “ความต้องการ” จึงเป็นเรื่องมองข้ามความสําคัญไม่ได้ 

 
2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 ทฤษฎีการวัดทัศนคติ (Theories of Attitude Measurement)  
 สุบิน ยุระรัช กล่าวว่า ความแตกต่างระหว่างทัศนคติกับความเช่ือ ค่านิยม และความ

คิดเห็นคําว่าทัศนคติน้ีมีคําอ่ืน ๆ ที่มักใช้ปะปนกันอยู่เสมอ เช่น คําว่า ความเช่ือ (Belief) ค่านิยม 
(Value) และความคิดเห็น (Opinion) เป็นต้น ดังน้ัน ในการศึกษาหรือการวัดทัศนคติ ถ้าผู้วัดมีความ
เข้าใจในนิยามและขอบเขตของทัศนคติอย่างแท้จริงแล้ว ก็จะทําให้การศึกษาหรือการวัดน้ันเป็นไป
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายทัศนคติกับความเช่ือ ในการศึกษาทัศนคติ
บางครั้งเรามักจะพบว่ามีการใช้คําว่าทัศนคติ กับความเช่ือ ปะปนกันอยู่เสมอ แต่โดยแท้จริงแล้ว
ทัศนคติ และความเช่ือมีความหมายที่แตกต่างกัน29  

                                                 
 28 B. J. Kolasa, Introduction of Behavioral Science for Business. (New York: 
John Wiley and Sons, 1969), 386. 
  29 สุบิน ยุระรัช, ทฤษฎีการวัดทัศนคติ (Theory of Attitude Measurement), 
เข้าถึงเมื่อ 24 มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id 
=inthedarkandmonth=27-06-2007 
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 ออพเพนไฮม์ (Oppenheim)30 การศึกษาทัศนคติมีมาต้ังแต่สมัยแรกเร่ิมของจิตวิทยา
สังคม และเป็นมโนทัศน์หน่ึงที่ได้รับความสนใจจากนักจิตวิทยาสังคมเป็นจํานวนมากในทุกยุคทุกสมัย 
เพราะทัศนคติมีความสําคัญต่อชีวิตของคนในแง่มุมต่าง ๆ เช่น การเมืองการปกครอง การแต่งงาน 
ศาสนา นิสัยการรับประทานอาหาร การศึกษา แฟช่ัน การอบรมเลี้ยงดู การแข่งขัน การสื่อสาร เป็น
ต้น ด้วยเหตุที่ทัศนคติมีความสําคัญดังกล่าวน้ี นักจิตวิทยาจึงพยายามคิดค้นและพัฒนาวิธีการต่าง ๆ 
เพ่ือวัดทัศนคติของคน  

 สก๊อตต์ (Scott)31 การวัดทัศนคติ ส่วนใหญ่นักจิตวิทยาจะเป็นผู้ดําเนินการ โดยให้ความ
สนใจในรูปแบบของการวัดชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้ถูกสร้างข้ึนทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา (Psychometric Theory) ได้ถูกพัฒนาและนํามาใช้
อย่างกว้างขวางเก่ียวกับการวัดทัศนคติ  

 การวัดทัศนคติ นั้นถือว่าเป็นเร่ืองที่ยากมาก เพราะเท่ากับวัดสิ่งที่วัดไม่ได้ นักวิชาการก็หา
วิธีโดยการสร้างเคร่ืองมือวัดขึ้นมาเรียกว่าสเกล (scale) ซึ่งหมายความว่าเป็นวิธีที่สร้างเคร่ืองมือโดย
การใช้ประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละเร่ืองที่จะวัดมาช่ังนํ้าหนัก และให้คะแนนว่าข้อไหนควรจะมีคะแนน
มากน้อยกว่ากันอย่างไร พอสร้างวิธีวัดเสร็จแล้วก็ตรวจสอบพิจารณาความเช่ือถือได้ (validity) แล้วก็
ใช้วัดทัศนคตินั้น ๆ กับกลุ่มคนที่ต้องการศึกษา ทัศนคติในเรื่องน้ัน ๆ ของบุคคลแต่ละบุคคลจะเป็น
อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับคะแนนที่ได้รับ  

 การวัดทัศนคตินั้นผู้ศึกษาจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นจุดสําคัญของทัศนคติ หรือว่ามันเป็นเพียง
ทัศนคติรองลงไปซึ่งไม่สําคัญเท่าไร ทัศนคติที่เป็นแกนกลางน้ันจะมีเสถียรภาพสูงและบงการพฤติกรรม
ได้มากกว่า ในการวัดทัศนคติในแง่ของความรู้สึก (Affective) โดยการให้คะแนนแต่ละประเด็นน้ันก็
เป็นการพยายามวัดสิ่งที่วัดยาก เพราะฉะน้ันความมากน้อยหรือความรุนแรงของทัศนคติจึงตัดสินใจ
โดยกรรมการ ถ้าผู้ที่ถูกศึกษาเลือกข้อคะแนนน้อยของแต่ละหัวข้อก็จะเป็นผู้ที่เขาถือว่ามีทัศนคติเบา 
ในทางตรงกันข้าม ถ้าเลือกข้อคะแนนหนัก ๆ ก็จะเป็นคนมีทัศนคติในด้านนั้น ๆ หนัก  

 ลิเคิร์ท (Likert)32 ได้กําหนด scale ในการรวบรวมประเด็นต่าง ๆ ที่แสดงว่ามีท่าทีทาง 
บวกหรือทางลบต่อแต่ละเรื่อง หรือต่อของแต่ละสิ่ง ผู้ที่ถูกศึกษาจะบอกว่าเห็นด้วยกับหัวข้อแต่ละ
                                                 
  30 A. N. Oppenheim, Questionnaire Design and Attitude Measurement 
(New York: Basic Books, 1966), 106. 
  31 William A. Scott “Attitude Measurement.” in The Handbook of Social 
Psychology, ed. Gardner Lindzey and Elliot Aronson. (New Delhi: Amerind Publishing, 
1975), 265. 
  32 Rennis Likert, “A Technique for the Measurement of Attitude,” Archives 
of Psychology 22 ,140 (1932): 1–55.  
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หัวข้อ การให้คะแนนก็ให้โดยการรวมคะแนนทั้งหมดของการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง ข้อความ
ที่บรรจุลงในมาตรวัดประกอบด้วยข้อความท่ีแสดงความรู้สึกต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใดทั้งในทางที่ดี (ทางบวก) 
และในทางที่ไม่ดี (ทางลบ) และมีจํานวนพอ ๆ กัน ข้อความเหล่าน้ีอาจมีประมาณ 18-20 ข้อความ 
การกําหนดนํ้าหนักคะแนน โดยการตอบแต่ละตัวเลือกกระทําภายหลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูลมาแล้ว 
โดยกําหนดตามวิธี Arbitrary weighting method ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด  

 การสร้างมาตรวัดทัศนคติตามวิธีของลิเคิร์ท มีขั้นตอนดังน้ี  
1. ต้ังจุดมุ่งหมายของการศึกษาว่าต้องการศึกษาทัศนคติของใครที่มีต่อสิ่งใด  
2. ให้ความหมายของทัศนคติต่อสิ่งที่จะศึกษานั้นให้แจ่มชัด เพ่ือให้ทราบว่าสิ่งที่เป็น 

Psychological object น้ันประกอบด้วยคุณลักษณะใดบ้าง  
3. สร้างข้อความให้ครอบคลุมลักษณะที่สําคัญ ๆ ของสิ่งที่จะศึกษาให้ครบถ้วนทุกแง่มุม 

และต้องมีข้อความท่ีเป็นไปในทางบวกและทางลบมากพอต่อการวิเคราะห์  
4. ตรวจข้อความท่ีสร้างขึ้นซึ่งทําได้โดยผู้ที่สร้างข้อความเองและนําไปให้ผู้มีความรู้เร่ือง

น้ันๆ ตรวจสอบโดยพิจารณาในเรื่องของความครบถ้วนของคุณลักษณะของสิ่งที่ศึกษา และความ
เหมาะสมของภาษา  

5. ทําการทดลองขั้นต้นก่อนนําไปใช้จริง โดยการนําข้อความท่ีได้ตรวจแล้วไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างจํานวนหน่ึงเพ่ือตรวจสอบความชัดเจนของข้อความ และเพ่ือตรวจสอบคุณภาพด้านอ่ืน ๆ 

6. กําหนดการให้คะแนนการตอบแต่ละตัวเลือก โดยทั่วไปนิยมใช้คือกําหนดคะแนนเป็น  
5 4 3 2 1 สําหรับขอ้ความทางบวกและ 1 2 3 4 5 สําหรับข้อความทางลบ ซึ่งการกําหนดแบบนี้
เรียกว่า Arbitrary weighting method  
 ทฤษฎีความต้องการ 

ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจต่อความรู้สึกหรือทัศนคติของ
บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์กรน้ันๆ จากแนวคิดที่ ว่าความรู้สึกหรือทัศนคติเป็นส่วนหน่ึงที่ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารจําเป็นต้องสร้าง
แรงจูงใจและในการสร้างแรงจูงใจให้ได้ผลดีน้ัน ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ในทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
แรงจูงใจเพ่ือจะได้นําไปใช้เป็นปัจจัยในการจูงใจให้บุคลากรในองค์กรได้ทํางานอย่าง มีประสิทธิภาพ  
โดยอับบราฮัม เฮช. มาสโลว์ (Abraharn H. Maslow)33 นักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้ต้ังทฤษฎีความ
ต้องการขึ้นโดยกล่าวว่า มนุษย์เราทุกคนมีความต้องการอยู่ 5 ระดับโดยมนุษย์มีความต้องการใน
ระดับพ้ืนฐานเบ้ืองต้นหลังจากนั้น ระดับความต้องการจะสูงตามลําดับขั้นข้ึนไป มนุษย์พยายามสนอง
ความต้องการของตนเพ่ือความอยู่รอด และผลสําเร็จของชีวิตจึงกับการจัด “ลําดับความต้องการของ
                                                 
  33 Abraharn H. Maslow, Motivation and Personality. 2nd ed. (New York: 
Harper and Row, 1970), 54. 
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มนุษย์” (Hierarchy of Human Needs) ไว้อย่างเป็นข้ันตอน ดังน้ี 1) ความต้องการของบุคคล 
สามารถเรียงลําดับความสําคัญได้จากความต้องการระดับตํ่าสุดไปหาสูงสุด ลําดับขั้นของความต้องการ
ตามทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow) 2) ความต้องการได้รับการตอบสนองแล้ว ไม่เป็นสิ่งจูงใจพฤติกรรม
ของบุคคล ต่อไปอีกบุคคลจะถูกจูงใจด้วยความต้องการที่อยู่สูงข้ึนไปที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง       
3) ความต้องการของบุคคลจะซ้ําซ้อนกัน ความต้องการอย่างหน่ึงอาจจะยังไม่ทันหมดไป ความ
ต้องการอย่างอ่ืนจะเกิดขึ้นมา จะเป็นไปตามลําดับไว้ใน แผนภูมิที่ 2 
 

ความต้องการความสําเร็จแห่งตน 5 
ความต้องการมีช่ือเสียงเกียรติยศ 4 

 ความต้องการผูกพันทางสังคม 3 
 ความต้องการความม่ันคงและปลอดภัยของชีวิต 2 

ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา 1 
 
แผนภูมิที ่2 ทฤษฏีลําดับความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์ 
ที่มา : สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ลําดับขัน้ความต้องการของมนุษย์ของ
มาสโลว์, เข้าถึงเมื่อ 1 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.stou.ac.th/forum/page 
/Answer.aspx?idindex=144552 
  

จากแผนภูมิที่ 2 แสดงว่า ทฤษฎีของมาสโลว์แบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ขั้น 
เรียงลําดับตามความสําคัญของความต้องการเหล่าน้ี คือ 1) ความต้องการทางร่างกาย (Physiological 
Needs) เป็นความต้องการ เบ้ืองต้นเพ่ือความอยู่รอด 2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety 
Needs) ความต้องการที่อยู่ระดับสูง ขึ้นไปจะมีความสําคัญต่อเมื่อความต้องการทางร่างกายได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการความปลอดภัยเป็นการป้องกันเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยจากอันตราย 
ต่าง ๆ 3) ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เมื่อความต้องการทาง ร่างกาย และความปลอด 
ภัยได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการทางสังคมจะเริ่มเป็นสิ่งจูงใจที่สําคัญต่อพฤติกรรมการอยู่ร่วม 
กัน 4) ความต้องการที่จะได้รับเกียรติยศ ช่ือเสียง หรือศักด์ิศรี (Esteem Needs) ให้เป็นที่ยอมรับ 
ของคนอ่ืน การมีอํานาจหรืออิทธิพลเหนือคนอื่น 5) ความต้องการความสมหวังของชีวิต (Self–
Actualization Needs) เป็นความต้องการระดับสูงสุด ความต้องการความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตาม
ความนึกคิด 
 ทฤษฎีความต้องการตามแนวความคิดของเมอร์เรย์ (Murray) มีความคิดเห็นว่า ความต้อง 
การเป็นสิ่งที่บุคคลได้สร้างขึ้นก่อให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้ง ความต้องการน้ีบางครั้งเกิดข้ึนเน่ืองจากแรง
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กระตุ้นภายในของบุคคล และบางคร้ังอาจเกิดความต้องการเน่ืองจากสภาพสังคมก็ได้ หรืออาจกล่าวได้
ว่า ความต้องการเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเน่ืองมาจากสภาพทางร่างกายและสภาพทางจิตใจน่ันเอง ทฤษฎีความ
ต้องการตามหลักการของเมอร์เรย์สามารถสรุปได้ดังน้ี 1) ความต้องการที่จะเอาชนะด้วยการแสดงออก
ความก้าวร้าว (Need for Aggression) ความต้องการท่ีจะเอาชนะผู้อ่ืน เอาชนะต่อสิ่งขัดขวางทั้งปวง
ด้วยความรุนแรง มีการต่อสู้ การแก้แค้น การทําร้ายร่างกาย หรือฆ่าฟันกัน เช่น การพูดจากระทบ
กระแทกกับบุคคลที่ไม่ชอบกัน หรือมี ปัญหากัน เป็นต้น 2) ความต้องการที่จะเอกชนะฟันฝ่าอุปสรรค
ต่างๆ (Need for Counteraction) ความต้องการท่ีจะเอาชนะน้ีเป็นความต้องการท่ีจะฟันฝ่าอุปสรรค 
ความล้มเหลวต่างๆ ด้วยการสร้างความพยายามขึ้นมา เช่น เม่ือได้รับคําดูถูกดูหมิ่น ผู้ได้รับจะเกิด
ความพากเพียรพยายามเพื่อเอาชนะคําสบประมาทจนประสบความสําเร็จเป็นต้น 3) ความต้องการท่ี
จะยอมแพ้ (Need for Abasement) ความต้องการชนิดน้ีเป็นความต้องการท่ีจะยอมแพ้ ยอมรับผิด 
ยอมรับคําวิจารณ์ หรือยอมรับการถูกลงโทษ เช่น การเผาตัวตายเพ่ือประท้วงระบบการปกครอง พัน
ท้ายนรสิงห์ไม่ยอมรับอภัยโทษ ต้องการจะรับโทษตามกฎเกณฑ์ เป็นต้น 4) ความต้องการท่ีจะป้องกัน
ตนเอง(Need for Defendant)เป็นความต้องการที่จะป้องกันตนเองจากคําวิพากษ์วิจารณ์ การตําหนิติ
เตือนซึ่งเป็นการป้องกันทางด้านจิตใจ พยายามหาเหตุผลมาอธิบายการกระทําของตน มีการป้องกัน
ตนเองเพ่ือให้พ้นผิดจากการกระทําต่างๆ เช่น ให้เหตุผลว่าสอบตกเพราะครูสอนไม่ดี ครู อาจารย์ที่ไม่มี
วิญญาณครู ขี้เกียจอบรมสั่งสอนศิษย์ หรือประเภท “รําไม่ดีโทษปีโทษกลอง”5) ความต้องการเป็น
อิสระ (Need for Autonomy) ความต้องการชนิดน้ีเป็นความต้องการท่ีปรารถนาจะเป็นอิสระจากสิ่ง
กดขี่ทั่งปวง ต้องการที่จะต่อสู้ด้ินรนเพ่ือเป็นตัวของตัวเอง 6) ความต้องการความสําเร็จ (Need for 
Achievement) คือ ความต้องการท่ีจะกระทําสิ่งต่างๆ ที่ยากลําบากให้ประสบความสําเร็จจากการ 
ศึกษาพบว่า เพศชายจะมีระดับความต้องการความสําเร็จมากกว่าเพศหญิง 7) ความต้องการสร้าง
มิตรภาพกับบุคคลอ่ืน (Need for Affiliation) เป็นความต้องการที่จะทําให้ผู้อ่ืนรักใคร่ ต้องการรู้จัก
หรือมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ต้องการเอาอกเอาใจ มีความซื่อสัตย์ต่อเพ่ือนฝูง พยายามสร้าง
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลอ่ืน 8) ความต้องการความสนุกสนาน (Need for Play) เป็นความต้อง 
การที่จะแสดงความสนุกสนาน ต้องการหัวเราะเพ่ือการผ่อนคลายความตึงเครียดมีการสร้างหรือเล่า
เรื่องตลกขบขัน เช่น มีการพักผ่อนหย่อนใจมีส่วนร่วมในเกมกีฬาเป็นต้น 9) ความต้องการแยกตนเอง
ออกจากผู้อ่ืน (Need for Rejection) บุคคลมักจะมีความปรารถนาในการที่จะแยกตนเองออกจาก
ผู้อ่ืน ไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายกับบุคคลอ่ืน ต้องการเมินเฉยจากผู้อ่ืน ไม่สนใจผู้อ่ืน 10) ความต้องการ
ความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน (Need for Succorance) ความต้องการประเภทน้ีจะเป็นความต้องการ
ให้บุคคลอ่ืนมีความสนใจ เห็นอกเห็นใจ มีความสงสารในตนเอง ต้องการได้รับความช่วยเหลือ การดูแล 
ให้คําแนะนําดูแลจากบุคคลอ่ืนน่ันเอง 11) ความต้องการท่ีจะให้ความช่วยเหลือต่อบุคคลอ่ืน (Need 
for Nurture) เป็นความต้องการที่จะเข้าร่วมในการทํากิจกรรมในการทํากิจกรรมกับบุคคลอ่ืน โดยการ
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ให้ความช่วยเหลือให้บุคคลอ่ืนพ้นจากภัยอันตรายต่างๆ 12) ความต้องการที่จะสร้างความประทับใจ
ให้กับผู้อ่ืน (Need for Exhibition) เป็นความต้องการท่ีจะให้บุคคลอ่ืนได้เห็น ได้ยินเก่ียวกับเรื่องราว
ของตนเอง ต้องการให้ผู้อ่ืนมีความสนใจ สนุกสนาน แปลกใจ หรือตกใจในเรื่องราวของตนเอง เช่น เล่า
เรื่องตลกขบขัน ไห้บุคคลอ่ืนฟังเพ่ือบุคคลอ่ืนจะเกิดความประทับใจในตนเอง เป็นต้น 13) ความต้อง 
การมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน (Need for Dominance) เป็นความต้องการท่ีจะให้บุคคลอ่ืนมีการ
กระทําตามคําสั่งหรือความคิด ความต้องการของตน ทําให้เกิดความรู้สึกว่าตนมีอิทธิพลเหนือกว่า
บุคคลอ่ืน 14) ความต้องการที่จะยอมรับนับถือผู้อาวุโสกว่า (Need for Deference) เป็นความต้อง 
การที่ยอมรับนับถือผู้ที่อาวุโสกว่าด้วยความยินดี รวมทั้งนิยมชมช่ืนในบุคคลที่มีอํานาจเหนือกว่า พร้อม
ที่จะให้ความร่วมมือกับบุคคลดังกล่าวด้วยความยินดี 15) ความต้องการหลีกเลี่ยงความรู้สึกล้มเหลว 
(Need for Avoidance of Inferiority) ความต้องการจะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความอับอายทั้งหลาย 
ต้องการหลีกเลี่ยงการดูถูก หรือการกระทําต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความละอายใจ รู้สึกอับอายล้มเหลว พ่าย
แพ้ 16) ความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงจากอันตราย (Need for Avoidance Harm) ความต้องการน้ีเป็น
ความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดทางด้านร่างกาย ต้องการได้รับความปลอดภัยจากอันตราย
ทั้งปวง 17) ความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงจากการถูกตําหนิหรือถูกลงโทษ (Need for Avoidance of 
Blame) เป็นความต้องการท่ีจะหลีกเลี่ยงการลงโทษด้วยการคล้อยตามกลุ่ม หรือยอมนับคําสั่งหรือ
ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของกลุ่มกฎเกณฑ์เพราะกลัวถูกลงโทษ 18) ความต้องการความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย (Need for Orderliness) เป็นความต้องการท่ีจะจัดสิ่งของต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีความประณีต งดงาม 19) ความต้องการท่ีจะรักษาช่ือเสียง เป็นความต้องการที่จะ
รักษาช่ือเสียงของตนท่ีมีอยู่ไว้จนสุดความสามารถ เช่น การไม่ยอมขโมย แม้ว่าตนเองจะหิว หรือไม่
ยอมทําความผิด ไม่คดโกงผู้ใดเพื่อช่ือเสียงวงศ์ตระกูล เป็นต้น 20) ความต้องการให้ตนเองมีความ
แตกต่างจากบุคคลอ่ืน (Need for Contrariness) เป็นความต้องการท่ีอยากจะเด่น นําสมัย ไม่เหมือน
ใคร 
  ทฤษฎีสองปัจจัย (Two-factor theory)  
  เฮิร์ทเบอร์ก (Hertzberg)34 จาการศึกษาพบว่าปัจจัยที่อาจทําให้เกิดความไม่พึงพอใจได้แก่
เง่ือนไขแวดล้อมภายนอกของงาน เช่น คุณภาพการบังคับบัญชา ค่าจ้างค่าตอบแทน นโยบายบริษัท 
เง่ือนไขการทํางาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น แต่มิใช่เป็นตัวงานจริง ปัจจัยเหล่าน้ีถาได้รับ 
การตอบสนองก็จะช่วยป้องกัน ปฏิกิรยิาทางลบจากพนักงานจึงเป็นสิ่งที่มิอาจขาดได้ จึงเรียกปัจจัย
เหล่าน้ีว่า ปัจจัยสุขอนามัยหรือปัจจัยเพ่ือการคงอยู่ (Hygiene or maintenance factors) แต่ในทาง
                                                 
 

34
 F. Herzberg, B. Mausner, R. Peterson, and D. Capwell, Job attitudes: 

Review of research and opinion (Pittsburg: Psychological Service of Pittsburg, 1959), 
27. 
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ตรงกันข้ามปัจจัยที่ทําให้เกิดความพึงพอใจในงาน (Satisfaction) พบว่าอยู่ในงานที่ทํา หรือผลที่เกิด
จากงานน้ันโดยตรง ได้แก่ ลักษณะของงาน ความสําเร็จของงาน โอกาสได้เลื่อนตําแหน่ง โอกาสได้
ก้าวหน้าส่วนบุคคล และได้การยอมรับ เป็นต้น เนื่องจากปัจจัยเหล่าน้ีพบว่าสามารถก่อใหเ้กิดความพึง
พอใจในงานได้สูง Hertzberg จึงเรียกปัจจัยกลุ่มน้ีว่า ปัจจัยจูงใจ (Motivators) ด้วยคุณสมบัติที่
แตกต่างกันของปัจจัยทั้งสองคือปัจจัยสุขอนามัยและปัจจัยจูงใจ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับทฤษฎีนี้ใน
ระยะหลัง พบว่าทั้งปัจจัยสุขอนามัยและปัจจัยจูงใจต่างมีผลต่อความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจใน
งานทั้งสองด้าน อย่างไรก็ดีทฤษฎีนี้ยังคงมีความสําคัญในการนําไปใช้บริหารองค์การ โดยผู้บริหารได้รับ
การแนะนําให้สนใจและเอาใจต่อปัจจัยที่ส่งเสริมความพึงพอใจในงาน เช่น การมีโอกาสก้าวหน้าส่วน
บุคคล  

  ทฤษฎีปัจจัยน้ียังได้เสนอแนะขั้นตอนเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความไม่พึงพอใจขึ้น ซึ่งได้เน้น 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยสุขอนามัย เช่น การสร้างบรรยากาศของการทํางานดีจะมีส่วนช่วยลดความไม่
พึงพอใจในงานของพนักงานได้มาก โดยเฉพาะผลวิจัยระบุว่าปัจจัยบางอย่าง เช่น ที่ทํางานซึ่งคับแคบ
แออัด มีเสียงดังรบกวน ค่อนข้างมืด อุณหภูมิสูงหรือตํ่าเกินไป การถ่ายเทของอากาศไม่ดี ซึ่งล้วนเป็น
ปัจจัยแวดล้อมของงานทั้งสิ้นและก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานได้สูงมาก จึงควรได้รับการป้องกัน
เอาใจใส่ดูแลจากผู้บริหาร  

 ทฤษฎีค่านิยม (Value theory)  
 แฟรงเกล (Frankel)35 ได้กล่าวว่า “ค่านิยม” คือ ความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งที่มีความ 
สําคัญต่อชีวิต เมื่อบุคคลให้ค่านิยมต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใดแล้ว แสดงว่าเขาจะยึดถือสิ่งน้ันเป็นสิ่งที่ควรมี ควร
ทํา และพยายามที่จะรับสิ่งน้ัน ค่านิยมจะอยู่ในสมองและจิตใจของบุคคลเป็นมาตรฐานเฉพาะและน่า
รักษาไว้ มนุษย์มีค่านิยมเป็นของตนเอง แม้ว่าจะไม่รู้ว่าสิ่งน้ันๆ เป็นค่านิยมก็ตาม ค่านิยมช่วยให้ตัด 
สินใจว่า สิ่งน้ันดีหรือเลวอย่างไร ค่านิยมเป็นเครื่องแสดงทิศทางของบุคคลอีกด้วย นอกจากน้ี ยังมีคํา
นิยามเก่ียวกับค่านิยมในลักษณะที่แตกต่างกัน ดังน้ี 1) ค่านิยมเป็นลักษณะยืนยงถาวร ลักษณะดัง 
กล่าวน้ีเป็นเคร่ืองกําหนดบุคลิกภาพของกลุ่มคนในสังคม กระบวนเรียนรู้ในสังคมกลายเป็นตัวกําหนด
ลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างจะถาวรมั่นคงของค่านิยมต่างๆ นั้น อีกทั้งกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนอย่างยาว 
นานในสังคมเป็นส่วนหน่ึงที่ฝังลึกค่านิยมไว้ในบุคคล ดังน้ัน ค่านิยมจึงทําหน้าที่เป็นบรรทัดฐานในการ
ประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต และใช้ในการประเมินตัดสินใจ การช่ืนชมยกย่อง และการตําหนิติเตียน
ตัวเองและผู้อ่ืน 2) ค่านิยมมีลักษณะในเชิงเปรียบเทียบด้านความสําคัญ ความหลากหลายของกระบวน 
การเรียนรู้ หรือ “การขัดเกลาทางสังคม” (Socialization) ที่ฝังรูปอยู่ในสถานการณ์ทางสังคมน้ัน ทํา

                                                 
 35 S. H. Frankel, Two Philosophies of Money: The Conflict between Trust 
and Authority (New York: St. Martin’s Press, 1977), 49. 
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ให้ค่านิยมเกิดขึ้นหลากหลายเช่นกันและมีความสําคัญแตกต่างกันในเวลาเดียวกัน จึงทําให้เกิดข้ันตอน
ในการติดสินใจเลือกค่านิยมในลําดับความสําคัญที่แตกต่างกัน ดังน้ัน ค่านิยมจึงทําหน้าที่เป็นแบบแผน
ในการตัดสินใจระหว่างทางเลือกต่างๆ 3) ค่านิยมมีลักษณะเกี่ยวพันกับความเช่ือ สังคมทําหน้าที่
ปลูกฝังความเช่ือให้แก่สมาชิกในสังคม และยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องปฏิบัติตาม มีลักษณะเป็น
การระลึกรู้ เป็นความรู้สึกผูกพัน ชอบ เกลียด หรือคัดค้าน ซึ่งนําไปสู่การแสดงออกทางพฤติกรรมเม่ือ
มีตัวชักนําจึงเกิดการกระทําขึ้น ดังน้ัน ค่านิยมจึงทําหน้าที่เป็นแรงจูงใจ เพราะคิดว่าเป็นวิถีปฏิบัติที่ดี
ที่สุดและสอดคล้อง (Locke)36 เป็นอีกทฤษฎีหน่ึงที่ให้ความสําคัญต่อเรื่องความพึงพอใจในงาน โดยมี
แนวคิดหลักที่ว่า ความพึงพอใจในงานขึ้นอยู่กับผลที่บุคคลได้รับจากการทํางาน เช่น รางวัล ว่าตรงกับ
ที่ตน ต้องการมากน้อยเพียงไร กล่าวคือ ยิ่งบุคคลน้ันเห็นว่าสิ่งท่ีตนได้รับมีค่ามากเพียงไร ก็ยิ่งมีความ
พึงพอใจสูงตามไปด้วย แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเห็นว่าสิ่งที่ตนได้รับมีค่าน้อย ก็จะมีความพึงพอใจ ลด
น้อยด้วยเช่นกัน โดยแนวคิดของ Locke จึงเน้นถึงเร่ืองการตีค่าราคาที่บุคคลน้ันมีต่อผลลัพธ์ที่ได้ ไม่ว่า
ผลลัพธ์น้ันจะเป็นอะไรก็ตาม ส่วนประเด็นหลัก คือ ความพึงพอใจตามทัศนะทฤษฎีของ Locke ก็คือ 
ส่วนต่างหรือช่องว่างระหว่างผลตอบแทนซึ่งควรได้จากการทํางานกับผลที่ผู้นั้นต้องการจะได้ กล่าวคือ 
ยิ่งมีส่วนต่างกันมากเพียงไรก็ยิ่งมีความพึงพอใจน้อยลงเพียงน้ัน โดยประเด็นที่น่าสนใจประการหน่ึง
ของทฤษฎีค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยน้ี ก็คือ ความเห็นว่าถ้าผู้บริหารต้องการทําให้พนักงานเกิด
ความพึงพอใจก็ต้องเอาใจใส่ในการปรับเปลี่ยนแต่ละประเด็นที่เกี่ยวกับการทํางานให้สอดคล้องกับแต่
ละบุคคลซึ่งแตกต่างกัน เช่น การให้ความสําคัญด้านโอกาสได้เลื่อนตําแหน่ง ผู้บริหารก็จําเป็นต้องใช้
วิธีการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านต่างๆ ที่จําเป็นกับตําแหน่งใหม่ให้กับบุคลากร พร้อมกับให้มีโอกาส
ได้ประสบการณ์การเรียน รู้โดยตรงกับงานน้ัน ก็จะมีส่วนสําคัญที่ทําให้ผู้น้ันเกิดความรู้สึกพึงพอใจใน
งานมากข้ึน กล่าวโดยสรุปค่านิยม ประกอบด้วยค่านิยมที่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งเป็น
ความช่ือสัตย์ การให้อภัย ความสามารถ ความใจกว้าง การสร้างสรรค์ ความทะเยอทะยาน และความ
มีเหตุผล และค่านิยมเป็นเป้าหมายในการดํารงชีวิต เช่น ชีวิตที่สะดวกสบาย ความเสมอภาค ความสุข 
การได้รับความยอมรับจากสังคม 

 ทฤษฎีพฤติกรรม (Behavior Theories)  
ทฤษฎีนี้ อธิบายต้นเหตุของแรงจูงใจว่าเกิดจาก “แรงขับ (Drive)” ซึ่งเกิดข้ึนจากความ

ต้องการทางสรีระไปกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมขึ้น เช่น ความต้องการอาหาร ความต้องการนํ้า ความ
ต้องการทางเพศ เป็นต้น ความต้องการทางสรีระน้ี จะไปจูงใจให้บุคคลกระทําบางสิ่งบางอย่างเพ่ือลด
แรงขับ และตอบสนองความต้องการ ซึ่งเป้าหมายของการลดแรงขับน้ี คือ การเกิด “สมดุลยภาพของ
                                                 
 36 John Locke, Theory of value and property, accessed July 9, 2015, 
available from http://www.wikipedia.org/wiki/John_Locke#Theory_of_value_and_ 
property  
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ร่างกาย (Homeostasis)” น่ันคือ อินทรีย์มีแนวโน้มที่จะรักษาสภาพความสมดุลไว้ หลายคร้ังที่
ร่างกายมีการตอบสนองต่างๆเพ่ือรักษาสภาวะสมดุล โดยสรุปนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม (Dollard, 
Miller and Hull)37 ได้สร้างทฤษฎีแรงขับ (Drives) โดยถือหลักความสมดุล (Homeostasis) ที่กล่าว
ว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เราแสวงหาสภาพความสมดุลเสมอหรือมีแนวโน้มที่จะรักษาความคงตัว
ภายใน เช่น เวลาเราหิวมาก ๆ ระดับนํ้าตาลในเลือดจะลดลงทําให้เราต้องรีบหาอาหารมารับประทาน
เพ่ือรักษาระดับนํ้าตาลในเลือดให้ปกติ ฉะน้ัน ความหิวจึงเป็นแรงขับทําให้เราต้องทําพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารน่ันเอง แนวคิดน้ี ฮัล (Hull)38 ใช้ช่ือว่า “ทฤษฎีลดแรงขับ” (Drive Reduction 
Theory) ซึ่งมีคําอธิบาย ดังต่อไปนี้ 
 

สิ่งเร้าก่อนเกิดพฤติกรรม 
(Antecedent Stimulus) 

 
ความต้องการ 
(Needs) 

 
แรงขับ   การตอบสนองหรือพฤติกรรม  ต้องการลดความต้องการ 
(Drive) (Response or Behavior)  (Need Reduction) 

 
แผนภูมิที ่4 แสดงโครงสร้างทฤษฎีลดแรงขบั  
ที่มา : ดุลยา จิตตะยโศธร, “บทที่ 10 แรงจงูใจ (Motivation)”  วิชา HG 022 การบริหารตนเอง 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, เข้าถึงเมื่อ 1 กรกฎาคม 2555 เข้าถึงได้จาก
http://department.utcc.ac.th/cte/images/stories/Download/ge/data/HG022/ 
loadlesson10.pdf 

 
จากแผนภาพที่ 4 พบว่า สิ่งเร้าก่อนเกิดพฤติกรรมหมายถึงสภาวะที่เกิดการขาด ทําให้เกิด

ความต้องการและเป็นแรงขับกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมสนองตอบ และทําให้มีการลดความต้องการ 
  
                                                 
 37 J. Dollard and N.E. Miller, Personality and Psychotherapy (New York: 
McGraw–Hill, 1950), 49. 
 38 Clark Hull, A Behavior System (New Haven: Yale University Press, 1952), 
36. 
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ดุลยา จิตตะยโศธร39 ยกตัวอย่างว่า วันหน่ึงนักศึกษาบางคนไม่ได้รับประทานข้าวเช้าก่อนมา
มหาวิทยาลัย และเผอิญมีการประชุมตอนเที่ยงถึง 13 นาฬิกา แต่การประชุมยืดเย้ือไปจนหลัง 13 
นาฬิกา จะเห็นว่ามีนักศึกษาบางคนเดินออกจากห้องประชุมก่อนเลิก เพ่ือไปหาอาหารรับประทานท่ี
โรงอาหาร ถ้าจะอธิบายโดยใช้ทฤษฎีลดแรงขับของฮัล ข้างต้นน้ี สิ่งเร้าก่อนเกิดพฤติกรรมคือสภาพการ
ขาดอาหารของนักศึกษาเป็นเวลาหลายช่ัวโมง ดังน้ันเมื่อถึงเวลาอาหารกลางวัน จึงมีความต้องการคือ
ความหิว ความต้องการน้ีเป็นแรงขับหรือแรงกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม คือ การลุกออกจากห้องประชุม
ไปโรงอาหารเพ่ือซื้ออาหารรับประทาน และเมื่อรับประทานแล้วเกิดการลดความต้องการ ฉะน้ันความ
หิวจึงเป็นแรงขับ (Drive) หรือแรงจูงใจ (Motive) ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรม 

 ยอห์น (John R.G. Jenkins)40 กล่าวว่าทัศนคติมีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วน  
1. งค์ประกอบเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Element or Belief) หมายถึง 

ความรู้ ความเช่ือ ความคิดรวบยอด หรือการรับรู้  
2. องค์ประกอบเกี่ยวกับความชอบ ความรู้สึก หรือ อารมณ์ (Affective Element or 

Emotion) ได้แก่ ความรู้สึกส่วนบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เกิดขึ้นต่อเน่ืองจาก
องค์ประกอบแรก  

3. องค์ประกอบเกี่ยวกับพฤติกรรม หรือแนวโน้มที่จะปฏิบัติการ (Behavioral Element 
or Tendency to Take Action) เป็นความพร้อมหรือแนวโน้มเอียงที่จะมีการกระทําต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
ในทิศทางใดทิศทางหน่ึง  
  ออพเพนไฮม์ (Oppenheim)41 ได้เสนอแนะไว้ว่า ในการวัดทัศนคติโดยใช้มาตรวัด หาก
ต้องการที่จะศึกษารูปแบบทัศนคติ (Attitude Pattern) หรือการสํารวจทฤษฎีทัศนคติ (Theories of 
Attitudes) มาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert) จะเป็นเทคนิควิธีที่เหมาะสมที่สุด หรือ หากต้องการที่จะ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude Change) วิธีของกัตท์แมน (Guttman) จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด 
หรือหากต้องการที่จะศึกษาความแตกต่างของกลุ่ม (Group Differences) การใช้วิธีของ หลุยส์ แอล. 
เธอร์สโตน (Thurstone) จะเป็นวิธีที่เหมาะสมท่ีสุด เป็นต้น ดังน้ัน สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ สรุปว่า  

                                                 
  39 ดุลยา จิตตะยโศธร, บทที่ 10 แรงจูงใจ (Motivation), เข้าถึงเมื่อ1 กรกฎาคม 2555, 
เข้าถึงได้จาก http://department.utcc.ac.th/cte/images/stories/Download/ 
ge/data/HG022/ loadlesson10.pdf 
  40 John R. G. Jenkins, “Marketing and Customer Behaviors” Journal of 
Marketing 37, 3 (1973): 41. 
 41 A. N. Oppenheim, Questionnaire Design and Attitude Measurement 
(New York: Basic Books, 1966), 13. 
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การนําเทคนิควิธีวัดแบบต่างๆ มาใช้จะต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวัดเฉพาะ
อย่างด้วย แบบวัดทัศนคติที่นิยมใช้มีอยู่ 4 ประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี้42 

1. วิธีลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) เป็นวิธีการวัดทัศนคติที่รู้จักกันแพร่หลายมากที่สุดวิธี
หน่ึง การวัดทัศนคติของลิเคิร์ท เร่ิมด้วยการรวบรวมหรือเรียบเรียงข้อความที่เก่ียวข้องกับทัศนคติที่
ต้องการจะศึกษาให้ความหมายสิ่งที่ต้องการจะวัดให้แน่นอน ชัดเจน และครอบคลุมขอบเขตเน้ือหาท่ี
ต้องการวัดทั้งหมด และข้อความท่ีสร้างข้ึนต้องประกอบไปด้วยข้อความท่ีสนับสนุนและต่อต้านในเรื่อง
ที่ต้องการจะวัด กล่าวคือ มีข้อความที่เป็นบวกและเป็นลบคละกันไป และนําข้อความที่รวบรวมได้ไป
ลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจะทําการศึกษา โดยกําหนดคําตอบของแต่ละข้อความให้เลือกตอบ 
ได้แก่ เห็นด้วยอย่างย่ิง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงการให้คะแนนน้ัน จะ
ขึ้นอยู่กับชนิดของข้อความว่าเป็นข้อความท่ีสนับสนุนหรือเป็นเชิงบวก ถ้าตอบเห็นด้วยอย่างย่ิงให้
คะแนน 5 คะแนน และลดลงไปจนถึงตอบไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงให้คะแนน 1 คะแนน ส่วนข้อความท่ีต่อ 
ต้านหรือเป็นลบ ถ้าตอบไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงให้คะแนน 5 คะแนน และลดลงเรื่อยๆ ไปจนถึง เห็นด้วย
อย่างย่ิง ให้คะแนน 1 คะแนน คะแนนของผู้ตอบแต่ละคนในแบบวัดทัศนคติ คือ ผลรวมของคะแนน
ทุกข้อในแบบวัดเจตคติ ซึ่งลิเคิร์ทถือว่าผู้ที่มีเจตคติที่ดีต่อสิ่งใดย่อมมีโอกาสที่จะตอบเห็นด้วย กับข้อ 
ความที่สนับสนุนสิ่งน้ันมาก และในทํานองเดียวกันผู้ที่มีทัศนคติไม่ดีต่อสิ่งใดนั้นโอกาสที่จะเห็นด้วยกับ
ข้อความท่ีสนับสนุนสิ่งน้ันก็มีน้อยและโอกาสที่จะตอบเห็นด้วยกับข้อความท่ีต่อต้านสิ่งน้ันจะมีมาก 
คะแนนรวมของทุกข้อจะเป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นถึงทัศนคติของผู้ตอบในแบบวัดทัศนคติของแต่ละคน 

2. วิธีเทอร์สโตน สเกล (Thurstone Scale) วิธีการวัดแบบเทอร์สโตนนี้เน้นปัญหาด้าน
การมีช่วงเท่ากัน มากกว่าการวัดแบบอ่ืน ซึ่งในทางปฏิบัติ หมายถึง วิธีการให้นํ้าหนักหรือคะแนนแต่ละ
ข้อความที่ประกอบขึ้นมาเป็นสากล ข้อความแต่ละข้อความจะมีนํ้าหนักในแต่ละช่วงเท่ากันโดยเทอร์
สโตนยึดหลักที่ว่า “คุณลักษณะใดๆ ในความรู้สึกของคนเราน้ันจะมีต้ังแต่เห็นด้วยน้อยที่สุด ไปจนถึง
เห็นด้วยมากที่สุด” โดยจะแบ่งช่วงความรู้สึกออกเป็น 11 ช่วงเท่าๆ กัน ความคิดเห็นแต่ละข้อความจะ
มีนํ้าหนักค่าทัศนคติต่างกันไปจะอยู่ในช่วงไหนน้ันก็แล้วแต่ข้อความคิดเห็นน้ัน 

3. วิธีกัทแมนสเกล (Guttman Scale) จากข้อบกพร่องเทอร์สโตนสเกลและลิเคร์ทสเกล 
ในเรื่องเก่ียวกับความหมายของคะแนนและความเป็นมิติเดียวกันตลอดจนความสามารถในการนํา
คะแนนมาสร้างเป็นสเกลใช้แก้ข้อบกพร่องที่กัทแมนได้ให้ความสนใจและคิดหาวิธีสร้างสเกลที่มี
คุณสมบัติเด่น 

4. วิธีการหาความแตกต่างของความหมาย (Semantic Deferential) เป็นการศึกษา
เก่ียวกับความคิดรวบยอด (Concepts) ของบุคคลแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ ผู้ที่คิดวิธี
                                                 
 42 สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, ระเบียบวิธีการวิจัยทางสงัคมศาสตร์ (กรุงเทพฯ: สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538), 78. 
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นี้ คือ ชาร์ล ออสกูด (Charles E. Osgood)43 และผู้ร่วมงาน เป็นการศึกษาถึงความหมายของสิ่งต่างๆ 
ตามความคิดเห็นของกลุ่มที่จะศึกษาโดยการให้ประเมินค่าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องการวัดอาจจะเป็น
สถานที่ บุคคล เหตุการณ์ ฯลฯ การประมาณค่าน้ันใช้คําคุณศัพท์ ซึ่งตรงกันข้าม และมีลําดับของความ
มากน้อยจากด้านหน่ึงไปสู่อีกด้านหน่ึงรวมทั้งหมด 7 อันดับ (บางคร้ังใช้ 5 หรือ 3 อันดับ) ในการที่จะ
ให้ผู้ตอบประเมินค่ามาก หรือน้อยน้ีทําให้เช่ือได้ว่าแบบวัดนี้สามารถใช้วัดทัศนคติของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลต่อสิ่งต่างๆ ได้ และสามารถเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงของกลุ่มต่างๆ ได้ สําหรับ
การศึกษาทัศนคติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี ก็คือ การค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นที่มีต่อภาวะหน้ีสิน ปัจจัยก่อหน้ีสิน และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
หน้ีสินที่เกิดขึ้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลย่อมเป็นข้อมูลสารสนเทศที่มีประโยชน์ในการนํามาพิจารณาใน
การตัดสินกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้จริงในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
เพราะฉะนั้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจย่ิงข้ึนใน “การวัดทัศนคติ” ความสําคัญของ “ความคิดเห็น” จึง
เป็นพ้ืนฐานความรู้เบ้ืองต้นที่ต้องทําความเข้าใจเช่นกัน 
  ทฤษฎีบริโภคนิยม 
 สแวกเลอร์ (Swagler)44 การบริโภคนิยมเป็นพฤติกรรมการบริโภคมีความซับซ้อนเนื่อง 
จากเป็นพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่สมเหตุสมผล ตรงไปตรงมา ตามประเภท ลักษณะ และปริมาณที่
ควรจะเป็น ได้แก่ การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย การบริโภคเพ่ือโอ้อวด การซื้อโดยขาดการไตร่ตรอง และความ
เป็นวัตถุนิยม อาจกล่าวโดยรวมได้ว่า พฤติกรรมการบริโภคลักษณะน้ี เป็นลักษณะของความนิยม 
ความลุ่มหลง หรือคลั่งไคล้ในการซื้อ และการบริโภคอย่างที่เรียกว่า “การบริโภคนิยม” ซึ่งอาจตรงกับ
คําว่า “Consumerism” ในบางความหมาย ทั้งน้ีเน่ืองจากคําว่า Consumerism น้ันถูกตีความหลาก 
หลาย ทั้งในเชิงบวกและลบ โดยความหมายในเชิงลบที่กล่าวถึง ลักษณะความเป็นวัตถุนิยมอย่าง
รุนแรง (Excessive materialism) รวมทั้งการที่ผู้ผลิตสินค้าให้ความสําคัญกับการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าโดยไม่คํานึงถึงความเหมาะสมใด ๆ โดยยึดหลักที่ความต้องการของลูกค้าสําคัญที่สุด  
บริษัทอยู่ได้ด้วยเงินจับจ่ายของลูกค้า และลูกค้าถูกต้องเสมอ45 แม้จะยังไม่เคยมีนักวิชาการคนใดที่ให้
คํานิยามเก่ียวกับ “การบริโภคนิยม” อย่างเป็นทางการ แต่สามารถกล่าวได้ว่าพฤติกรรมการบริโภค
ข้างต้น มีความเกี่ยวเน่ืองกับการบริโภคนิยมตามความหมายของ Swagler และ Sorell  และแกเธอร์
                                                 
  43 E. Charles, Suci Osgood, J. George and Percy H. Tannenbaum, The 
Measurement of Meaning (Urbana III, University of Illinois Press, 1957), 125. 
  44 Roger Swagler, “Evolution and Applications of the Term Consumerism: 
Theme and Variations” The Journal of Consumer Affairs 28, 2 (Winter 1994): 354.  
 45 Tom Sorell, “Consumerism and the Internal Market in Health Care” 
Journal of Medical Ethics 23, (1997): 71-76. 
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ฮู๊ด(Gathergood)46 ได้ศึกษาการควบคุมตัวเองโดยให้ความรู้ทางการเงินไม่ก่อให้เกิดปัญหานี้ของ
ผู้บริโภค ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาน้ีเพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมตัวเองโดยให้
ความรู้ทางการเงินไม่ก่อให้เกิดปัญหานี้ของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร เพราะปัญหาที่เกิดข้ึนจากการ
ขาดการควบคุมตนเองและการไม่มีความรู้ทางการเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกส่งผลต่อการไม่ชําระเงิน
ของบัตรเครดิตของผู้บริโภค และจากรายงานภาระทางการเงินของผู้บริโภคมีปัญหาหน้ีที่มากเกินไป
กว่ารายได้ ดังน้ัน ผู้บริโภคท่ีมีปัญหาการควบคุมตนเองมีแนวโน้มในการใช้จ่ายสูง เช่น บัตรเก็บและ
สินเช่ือบุคคล นอกจากน้ี ยังพบว่าผู้บริโภคที่มีปัญหาการควบคุมตัวเองมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหา
ด้านรายได้ไม่พอต่อการใช้หน้ีจะถูกปฏิเสธเครดิตและค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันต่างๆ น้ันส่งผลต่อการขาด
การควบคุมตนเอง และความเสี่ยงต่อปัญหาหน้ี และรายละเอียดที่มากที่สุดที่พบ ปัญหาการขาดการ
ควบคุมตนเองในการทางเงินมีปัญหามากกว่าการไม่รู้เขา้ใจทางการเงินส่งผลต่อปัญหาหน้ีข้างต้น น้ัน 
ยุวดี ช่วยกิจ47 ได้อธิบายถึงความเป็นมาแนวคิดบริโภคนิยม (Consumerism) ดังกล่าวน้ีไว้เพ่ือเป็น
ข้อมูล ในการศึกษาภาวะห น้ีสินของข้ าราชการค รูและบุคลากรทางการ ศึกษาของไทย 
“Consumption” มาจากรากศัพท์ภาษาละตินว่า “Consumere” เป็นคําที่บ่งบอกถึงการใช้สิ่งของที่
เปลี่ยนได้เลื่อนได้และทิ้งได้ วัฒนธรรมบริโภคนิยมเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นภายใต้อุดมการณ์
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) โดยมีเป้าหมายของการผลิตก็เพ่ือขายสินค้าที่ผลิตได้นั้นให้กับ
ผู้คนในสังคม และในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะผลิตและขายให้ได้กําไรมากที่สุดด้วย ดังน้ัน จึงทําให้
ระบบทุนนิยมต้องอาศัยกลไกการผลิตแบบอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตสนิค้าได้อย่างรวดเร็วในปริมาณ
มาก (Mass Production) เพ่ือสนองความต้องการหรืออุปสงค์ (Demand) ทางการตลาดที่ขยายข้ึน
อย่างรวดเร็ว เช่น ตลาดอาณานิคมในอดีต หรือตลาดต่างประเทศในปัจจุบัน ปัญหาที่ตามมาก็คือ เกิด
ภาวะปริมาณของอุปทานล้นเกิน (Oversupply) ตลาด ซึ่งวิธีการที่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี
นิยมและเทคโนโลยีสมยัใหม่ใช้จัดการแก้ปัญหานี้ก็คือ ยุทธศาสตร์การตลาดและการโฆษณาของบริษัท
ข้ามชาติ (Multinational Companies) ในโลกที่สาม ซึ่งส่งผลให้เกิดลัทธิบริโภคนิยมขึ้น บริษัทข้าม
ชาติเป็นผู้กําหนดว่าจะผลิตอะไร แล้วกระตุ้นให้เกิดความต้องการบริโภคสินค้าน้ันทั้ง ในโลกที่หน่ึงและ
โลกท่ีสาม หรือตลาดในโลกยุคไร้พรหมแดน ธเนศ วงศ์ยานนาวา48 สรุปว่า รากฐานของคําว่า
                                                 
  46 J. Gathergood, “Self-control, financial literacy and consumer over-
indebtedness.” Journal of Economic Psychology 33, 3 (June 2012): 590-602.  
  47 ยุวดี ช่วยกิจ, “ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทางการตลาดของฟิลลิปคอตเลอร์ กับลทัธิ
บริโภคนิยม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551),     
19–23. 
  48 ธเนศ วงศ์ยานนาวา, ปฏิวัติบริโภค: จากสิ่งของฟุ่มเฟือยมาสู่สิง่จําเปน็ (กรุงเทพฯ: 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2550), 66–69. 
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“Consumption”จึงมีลักษณะที่ขัดแย้งกันในตัวเองหากมองตามบริบทที่เกิดขึ้นในปรากฏการณ์ทาง
สังคม (Social Context) แล้วจึงหมายถึง “ลัทธิบริโภคนิยม”และงานวิจัยเก่ียวกับภาวะหน้ีสินของ ลิน
นา (Linna) ได้ศึกษาการล้มละลายของผู้บริโภคมีความเช่ือมโยงระหว่างการเริ่มต้นใหม่ของการรวมหน้ี
จากสถาบันการเงินและการเข้าถึงปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ผลการศึกษา พบว่า คําว่า 'เริ่มต้นใหม่' ใช้กัน
อย่างแพร่หลาย การดําเนินการคร้ังน้ีต้องมีเพ่ือให้การฟ้ืนฟูโครงสร้างหน้ีที่แท้จริงให้กับลูกหน้ีของ
ผู้บริโภค และการทําให้ได้เริ่มต้นใหม่ เพ่ือให้ลูกหน้ีมีสภาพที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ของตัวเอง แต่ก็ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จในวัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างหนี้ เพราะ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีของลูกหน้ีหลังการปรับโครงสร้างหน้ีที่ไม่ได้เป็นสัญญาณของการบังคับ
ใช้กฎหมายล้มละลาย อีกทั้ง ไม่ประสบความสําเร็จเป็นผลมาจากปัญหานโยบายทางสังคม ตาม
สมมติฐานที่มีการเริ่มต้นใหม่ต้องดําเนินการอย่างทั่วถึงและดําเนินการควบคู่ร่วมกัน และการ
ดําเนินการคุ้มครองของภาระหน้ี ซึ่งความคุ้มครองภาระหน้ีต้องมีการควบคุมที่เข้มงวดเหมือนใช้
อํานาจศาลและผู้รักษาความปลอดภัยเฝ้าระวัง จากการสํารวจเหตุผลที่อยู่เบ้ืองหลังของภาระหน้ี มี
ข้อเสียเกิดจากของการควบคุมอย่างเข้มงวดมากเกินไป และการเรียงลําดับของปัญหาของลูกหน้ีไม่มี
ระบบการประเมินการปรับปรุงโครงสร้างที่เหมาะสม49 ส่วนลิทวิน (Littwin) ได้ศึกษาการสร้างหน้ี: 
บทบาทของความภัยคุกคามของเครดิตผู้บริโภคเสมือนการใช้ความรุนแรงในประเทศ ผลการวิจัย 
พบว่า หลายทศวรรษของการสนับสนุนโดยการเคลื่อนไหวภัยคุกคามในประเทศจากสถาบันต่าง ๆ 
ประกอบด้วย หน่วยงานตํารวจ โรงพยาบาล และสํานักงานกฎหมาย ศาล ประกอบกับความไม่
สมบูรณ์ทางครอบครัวผู้บริโภคมีผลต่อการตอบสนองอย่างมีส่วนร่วม ขณะน้ีการสนทนาเก่ียวกับการ
ถูกคุมคามด้านเครดิตของครอบครัวจะเป็นปัญหาทางสังคมมากกว่าการที่จะไม่ยอมกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
การดํารงชีวิตอยู่ปัญหาที่เป็นอยู่และการแก้ปัญหาที่ดีอย่างมีนัยสําคัญ ถึงแม้มีการเติบโตของปัญหา
และการรับรู้ภัยคุกคามที่เกิดในครอบครัว ซึ่งได้มีการพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับการยอมรับและความ
ต้องการและรับในการแก้ไข ซึ่งการละเมิดสิทธิทางการเงินผ่านข้อมูลทางเครดิตของผู้บริโภค ในฐานะที่
เป็นผู้บริโภคเสมือนถูกคุกคามกับเจ้าหน้ีที่ใช้ภัยคุมคามได้เริ่มใช้หน้ีเป็นวิธีการบริหารจัดการควบคุมที่
ไม่เหมาะสมทําให้ระบบเครดิตของและความหลากหลายของรูปแบบ เช่น การทําร้ายโดยการออกบัตร
เครดิตยังไม่มีความพร้อม50 และได้ศึกษาผู้บริโภคที่มีปัญหาหน้ีเครดิต: ผลจากการสํารวจ ผลการวิจัย 
พบว่า ปัญหาหน้ีของผู้บริโภคจากการใช้บัตรเครดิตและการซื้อสินค้าผ่อนชําระได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างมี
                                                 
 49 Tuula Linna, “Consumer Insolvency: The Linkage Between the Fresh Start, 
Collective Proceedings, and the Access to Debt Adjustment.” Journal of Consumer 
Policy 38, 3 (March 2015): 357-374. 
 50 A. Littwin, “Coerced Debt: The Role of Consumer Credit in Domestic 
Violence.” California Law Review 100, 4 (August 2012): 951-1026. 
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นัยสําคัญ ส่งผลในการผิดนัดชําระหน้ีและเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตามการศึกษาของ
การวิจัยเก่ียวกับทัศนคติของผู้บริโภคและพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการใช้บัตรเครดิตซึ่งผู้บริโภคส่วน
ใหญ่มีวินัยในการใช้หน้ีบัตรเครดิตที่อ่อนแอ การศึกษาน้ีสํารวจในสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร์ 
โดยเรื่องปัญหาหน้ีบัตรเครดิตเป็นปัญหาเก่ียวข้องกับความหลากหลายของวัฒนธรรมกฎระเบียบต่างๆ 
และปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน อีกทั้ง เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความสําคัญของปัจจัยอ่ืนๆ เช่น บุคลิกภาพ และทัศนคติที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเพ่ือต้องการของฟรีที่
เสนอมาและเพ่ือตอบเสนอความสะดวกสบาย51 

ทฤษฎีเก่ียวกับการปรับตัว 
การปรับตัว (Adaptation) และการปรับตัวทางสังคม (Social Adaptation) เป็นทักษะ

การเอาชีวิตรอดในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก็เป็นสมาชิกสังคมอีกกลุ่มหน่ึงที่ต้องมีทักษะในการเอาตัวรอดจากสภาพเหตุการณ์ที่บีบบังคับใน
การดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ซึ่งต้องดําเนินชีวิตในลักษณะการแข่งขันด้วยร่างกายท่ีแข็งแรง
และมีสติปัญญาดีเลิศกว่าคนอ่ืนเพ่ือความอยู่รอดเช่นกัน โดยชาลส์ โรเบิร์ต ดาร์วิน (Charles Robert 
Darwin)เป็นผู้เร่ิมใช้คําว่า “การปรับตัว” (Adaptation) ใน“ทฤษฎีว่าด้วยการวิวัฒนาการ” (Darwin's 
Theory of Evolution) ได้สรุปความคิดว่าสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมของโลก
ที่เต็มไปด้วยภยันตรายได้เท่าน้ัน ที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้ ต่อมานักจิตวิทยาได้นําคําว่าการปรับตัวมาใช้ใน
ความหมายทางจิตวิทยาโดยเปลี่ยนมาใช้คําว่า “Adjustment” แทนคําว่า “Adaptation” ในการ 
ศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ จําเป็นต้องศึกษาทั้งในแง่ชีววิทยาและจิตวิทยา ในแง่ชีววิทยา 
ได้แก่ การปรับตัวให้เป็นไปตามความต้องการของร่างกาย ส่วนความหมายในแง่ของจิตวิทยานั้น 
หมายถึง การปรับตัวให้เป็นไปตามความต้องการของจิตใจ อีกทั้ง มาล์ม และเจมิสัน (Malm and 
Jamison)52 ได้นิยามความหมายคําว่า “การปรับตัว” (Adjustment) หมายถึง วิธีการท่ีคนเราปรับตัว
ให้เป็นไปตามความต้องการของตัวเอง ในสภาพแวดล้อม ซึ่งบางคร้ังส่งเสริม บางครั้งขัดขวาง และบาง 
คร้ังสร้างความทุกข์ทรมานแก่เรา กระบวนการปรับตัวน้ี เกิดขึ้นจากความจริงที่ว่า มนุษย์ทุกคนมีความ
ต้องการและเราสามารถใช้วิธีการแบบต่าง ๆ ในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุถึงความต้องการนั้นๆ ใน
สภาวะแวดล้อมที่ปกติธรรมดา หรือมีอุปสรรคขัดขวางต่าง ๆ กันไปและสอดคล้องกับลาซารัส 

                                                 
 51 Richard Parker and Anindya Chatterjee, “Consumer Susceptibility to Credit 
Debt: Findings from Exploratory Surveys.”Journal of Global Business Issues 3, 2 
(Summer 2009): 179-184. 
  52 Marguerite Malm and Olis G. Jamison, Adolescence (New York: McGraw–
Hill Book Company, 1952), 14.  
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(Lazarus)53 ได้นิยามความหมายคําว่า “การปรับตัว” (Adjustment) คือ กระบวนการหรือวิธีการท้ัง 
หลายทางจิตซึ่งมนุษย์ใช้ในการเผชิญกับ ข้อเรียกร้อง หรือแรงผลักดันทีเกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายใน 
เพ่ือเลือกแนวทางที่ ดีที่สุดในการแก้ปัญหาของตน และสอดคล้องกับโคลแมน และแฮมแมน 
(Coleman and Hamman)54 ได้นิยามความหมายคําว่า “การปรับตัว” (Adjustment) คือ ผลลัพธ์ที่
เกิดจากความพยายามในการปรับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจในการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ด้าน
บุคลิกภาพ ความต้องการ หรืออารมณ์ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและ
สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ตามอัตภาพที่ตนพอใจ อีกทั้ง เจคอบ (Jacob) 55 ได้อ้างถึงคํานิยามความหมาย
ตามพจนานุกรมจิตวิทยาของคําว่า “การปรับตัว” (Adjustment) หมายถึง ความแปรปรวนและความ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมที่ต้องสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจตามความปรารถนา เพ่ือ
ว่าตนเองจะสามารสร้างความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ส่วนกันยา สุวรรณแสง ได้ให้ความ 
หมายของการปรับตัวไว้ว่า การปรับตัว หมายถึง การปรับกายใจให้อยู่ในสังคมได้ในสภาวะแวดล้อม 
และสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีความสุข และลักขณา สริวัฒน์56ให้ความหมายของการปรับตัวไว้ว่า การ
ปรับตัว คือ การท่ีบุคคลสามารถสร้างหรือขัดเกลาพฤติกรรมให้เข้ากับแบบแผนของสังคม หรือ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ให้สามารถบรรลุจุดหมายที่ต้องการ ทําให้มีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขทั้งทางกาย
และจิตใจ ไม่เกิดผลเสียทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน เช่นเดียวกับพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน57 ได้ให้ความหมายของการปรับตัวทางสังคมว่า หมายถึง การที่บุคคลปรับตัว 
ให้เข้ากับผู้อ่ืนได้ ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งจะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์หรือแข่งขันกัน คนในสังคมจะ
สามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้โดยการปรับปรุงไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนถึงต้องแตกกลุ่มกัน แม้ว่าแต่
ละคนอาจจะมีนิสัยใจคอหรือผลประโยชน์แตกต่างกัน 

กล่าวโดยสรุป การปรับตัว” (Adjustment) หรือการปรับตัวทางสังคมจึงมีความหมาย
โดยรวมถึง ความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจหรืออารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์หรือ
สภาพแวดล้อมทางปริบทสังคม (Social Contextual Environment) เพ่ือสนองความต้องการตามที่
                                                 
  53R.S. Lazarus, Psychological Stress and the Coping Process (New 
York:McGraw–Hill, 1956), 63-65. 
  54 Jame C. Coleman and James N. Butcher, Abnormal Psychology and 
Modern Life (New York: Bantam Books, 1984), 314. 
 55

 กันยา สุวรรณแสง, การพัฒนาบคุลิกภาพและการปรับตัว (กรุงเทพฯ: บํารุงราษฎร์
,2536), 50. 
 56

 ลักขณา สริวัฒน์, จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2544), 105. 
  57 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ – ไทยฉบับ (กรุงเทพฯ: 
ราชบัณฑิตยสถาน, 2532), 334. 
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ตนปรารถนาและให้เกิดสภาพความกลมกลืนหรือไม่ฝืนกับสภาวการณ์ (Situation) หรือสภาพ 
แวดล้อม 

  
3. แนวคิดเก่ียวกับกระแสโลกาภิวัตน์ 
 ในหัวข้อของแนวคิดกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization Trends) ดังกล่าวน้ี จะนําเสนอ
ในรายละเอียดเน้ือหา 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 1) ความหมายของโลกาภิวัตน์ 2) ยุคโลกาภิวัตน์ 
3) ผลกระทบต่อสังคมไทย มีรายละเอียด ดังน้ี 
 วัฒนา พรวราเมธกุล58 ได้ให้คํานิยามคําว่า “โลกาภิวัตน์” (Globalization) น้ัน หมายถึง 
ผลจากการพัฒนาการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันแสดงให้เห็นถึง
การเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เช่ือมโยง
ระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และรัฐบาล ทั่วทั้งโลก เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “โลกานุวัตร” 
และสอดคล้องกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้นิยามความหมายว่า “โลกา       
ภิวัตน์” หมายถึง การแพร่กระจายไปทั่วโลก การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ 
สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเน่ืองมาจากการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เป็นต้น 
 ดังน้ัน อาจกล่าวได้ว่า “โลกาภิวัตน์” (Globalization) เป็นคําศัพท์เฉพาะที่บัญญัติขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองปรากฏการณ์ของสังคมโลกที่เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
ที่เกิดขึ้นในส่วนหน่ึงของโลก ย่อมส่งผลกระทบอันรวดเร็วและสําคัญต่อส่วนอ่ืนๆ ของโลกในเวลา
เดียวกัน กระแสโลกาภิวัตน์น้ัน ภาวะของการเคลื่อนย้ายทุน 4 แบบ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก 
ได้แก่ (1) ทุนมนุษย์ (Human Capital) เช่น การอพยพเข้าเมือง การย้ายถิ่น การอพยพจากถ่ินฐาน 
การเนรเทศ เป็นต้น (2) ทุนการเงิน (Financial Capital)  เช่น เงินช่วยเหลือ หุ้น หน้ี สินเช่ือและการ
กู้ยืม เป็นต้น (3) ทุนทรัพยากร (Resource Capital) เช่น พลังงาน โลหะ สินแร่ ไม้ เป็นต้น และ    
(4) ทุนอํานาจ (Power Capital) เช่น กองกําลังความมั่นคง พันธมติร กองกําลังติดอาวุธ อย่างไรก็ตาม 
ทอฟเฟลอร์ (Toffler) ได้แบ่งคลื่นการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกหรือลําดับพัฒนาการสังคมมนุษย์
ออกเป็น 5 ขั้น โดยมีแนวคิดว่า โลกกําลังสิ้นสุดยุคอุตสาหกรรมและเข้าสู่สังคมข้อมูลข่าวสารและ
สังคมแห่งความรู้ ซึ่งแต่ละข้ันก็จะมีเหตุปัจจัยแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สืบเน่ืองมาจากยุคเดิม 
เหมือนกับวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับคําว่า “คลื่น” (Wave) หรือ 
“ทฤษฎีคลื่น” (Wave Theory)  ซึ่งแบ่งง่ายๆ เป็น ยุคเกษตรกรรม ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม และยุค

                                                 
  58 วัฒนา พรวราเมธกุล, กระแสโลกาภิวัตน์และผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย. เข้าถึงเมื่อ 
30 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://wattanaharaji.exteen.com/ 
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ความรู้ ฟินเลย์(Finley)59 กล่าวว่าน่ันคือ ความเปลี่ยนแปลงระลอกใหญ่เกิดข้ึนและจางหายไปโดยมี
ระลอกใหม่เกิดมาแทนที่อยู่ตลอดเวลา ดังน้ี 

1. คลื่นลูกที่ 1 คือ “ยุคเกษตรกรรม” (Agricultural Ages) ซึ่งเร่ิมจากมนุษย์เร่ร่อนก็เริ่ม
ลงหลักปักฐาน “สร้างสมความรู้ด้านการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์” เพ่ือยังชีพ มีที่ดินเป็น "ฐานการ
ผลิต" ผลิตตามความจําเป็นของชุมชน (เอาไว้ใช้เอง) จึงทําให้เศรษฐกิจมีลักษณะกระจาย ทําของใคร
ของมัน เมื่อเวลาผ่านไป การลงหลักปักฐานน้ีทําให้คนสามารถผลิตของยังชีพตอบสนองความต้องการ
ของตนได้มากกว่าแต่ก่อนตอนร่อนเร่ ทําให้มีเวลาเอาไปพัฒนาวัฒนธรรมและมีเวลาในการสร้างสรรค์
สิ่งต่างๆได้มากขึ้น จึงเกิดเป็นอารยธรรมใหญ่ๆ ขึ้น เช่น ในอินเดีย จีน โรมัน และยุโรป ดังน้ัน สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมเป็นสังคมแบบด้ังเดิม การผลิตด้าน การเกษตร เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ พ่ึงพา
ธรรมชาติ สังคมเรียบง่ายไม่ซับซ้อน เป็นยุคอดีตจนก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่ก็ยังมีข้อจํากัดใน
ด้านการผลิตประดิษฐ์กรรมที่มีความซับซ้อนและยังขาดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

2. คลื่นลูกที่ 2  คือ “ยุคอุตสาหกรรม” (Industrial Ages) เกิดจากจุดเริ่มต้นที่ว่า การ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ 1 เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษใน พ.ศ. 2303 โดยมีการนําเอาเคร่ืองจักรไอนํ้ามา
ประดิษฐ์เป็นเคร่ืองจักรทอผ้าและใช้ถ่านหินเป็นพลังงานทางการผลิต การท่ีประเทศอังกฤษประสบ
ความสําเร็จในการปฏิวัติอุตสาหกรรม ได้สร้างความมั่งคั่งร่ํารวยให้แก่อังกฤษอย่างมหาศาล หลังจาก
น้ัน ก็ได้มีการนําเคร่ืองจักรมาใช้ในการผลิตอย่างกว้างขวาง ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากการผลิตเพ่ือยัง
ชีพมาเป็นการผลิตเพ่ือการค้าและการส่งออกมากขึ้น ลัทธิจักรวรรดินิยมได้แพร่หลายเพราะประเทศท่ี
เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเหล่าน้ี ต้องการวัตถุ ดิบและตลาดรองรับสินค้า เ พ่ือให้อุตสาหกรรม
ภายในประเทศตัวเองขยายตัว แรงงานจากภาคเกษตรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมโดยไปเป็นกรรมกรเพ่ิม
มากขึ้น เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมากข้ึน องค์ความรู้ใหม่ๆได้เกิดข้ึนเป็นอย่างมาก อัน
เน่ืองมาจากการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจัดจําหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด 
การค้า การขนส่ง และยังมีองค์ความรู้ในด้านสังคมศาสตร์เกิดข้ึนมากมาย เช่น รัฐศาสตร์ พาณิชย์
ศาสตร์ รวมไปถึงการพัฒนาแนวคิดของระบบทุนนิยมและสังคมนิยมที่มีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง
อีกด้วย มีการนําเคร่ืองจักรไอนํ้ามาพัฒนาไปสู่เครื่องจักรกล มาใช้เป็นพลังการผลิตแทนแรงงานคน 
และสัตว์ ก่อให้พลังการผลิตจํานวนมาก (Mass Production) สภาพสังคมเปลี่ยนไปสู่ การตลาดและ
การบริโภคนิยม ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย สภาพสังคมซับซ้อน หลากหลายมากข้ึน เป็นยุคสามทศวรรษ
ก่อนปัจจุบัน 

3. คลื่นลูกที่ 3 คือ “ยุคคอมพิวเตอร์” (Computer Ages) เกิดข้ึนเมื่อมีการประดิษฐ์
คิดค้นคอมพิวเตอร์ชนิดอิเล็คทรอนิคส์ดิจิตตอลข้ึนได้เครื่องแรกของโลก โดยนักฟิกสิกส์ จอห์น เมาคลิ 
                                                 
 59 Michael Finley, Alvin Toffler and the Third Wave, accessed July 9, 2012, 
available from http://www.cyberkuhinja.com 
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(John Mauchly) และวิศวกร เจ. เพรสเปอร์ (J. Presper Eckert) มีช่ือว่า “The Electronic 
Numerical Integrator and Computer (ENIAC)” ซึ่งได้พัฒนาตามแนวคิดของ John Atanasoff 
ครูสอนวิชาฟิสิกส์ที่วิทยาลัยรัฐไอโอวา เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องน้ีสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2488 
มีน้ําหนัก 27,000 กิโลกรัม บรรจุด้วยหลอดสุญญากาศจํานวน 18,000 หลอด เพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์
ทางการทหาร ต้ังอยู่ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย รัฐฟิลาเดลเฟีย นอกจากนี้ก็มีคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ 
ได้แก่ (1) “The Electronic Discrete Variable Automatic Computer: EDVAC” สร้างเสร็จ
สมบูรณ์ในปี พ.ศ.  2495 เพ่ือด้านธุรกิจส่วนตัว (2) “The Universal Automatic Computer:  
UNIVAC” เพ่ือวัตถุประสงค์ทางการค้า ในปี พ.ศ. 2491–2494 และ (3) “The Electronic Delay 
Storage Automatic Calculator: EDSAC” ของมหาวิทยาลัยเคมบริด์จ ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 
2492 (Mauchly and Eckert: 1946)60 หลังจากนั้นเป็นต้นมาทําให้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
(Computer Technology) พัฒนาขึ้นมากและรวดเร็ว ประกอบกับความพยายามในการทําให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกันเพ่ือการสื่อสารกัน กลายเป็นระบบเครือข่าย (Network System) โดยอาศัย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (Internet Technology) และการสื่อสารคมนาคม 
(Telecommunications Technology) ทําให้ในยุคน้ีเป็นยุคที่การผลิตและการทํากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมต่างๆ มีความรวดเร็วมาก และเช่ือมต่อถึงกันได้ทั่วโลก 

4. คลื่นลูกที่ 4 คือ “ยุคนวัตกรรม” (Innovation Ages) หรือ ยุคเทคโนโลยีข่าวสารข้อมูล 
(Informative Ages) ภายใต้ระบบทุนนิยมและระบบการค้าเสรี ทําให้มีการแข่งขันกันอย่างสูง และ
ความรู้ที่จะนํามาใช้ในการทํางานและการพัฒนาธุรกิจมีอยู่ทั่วไป ซึ่งผู้ที่รู้จักใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้
เดิมจะสามารถนํามาต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆได้ และทําให้เกิดการปกป้องนวัตกรรมของ
ตนเองโดยการจดสิทธิบัตรหรือการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า หรือลิขสิทธ์ิ เพ่ือให้นวัตกรรมท่ีตน
คิดค้นขึ้นมาน้ันได้รับการคุ้มครอง และสินค้าหรือบริการที่จะอยู่ในตลาดได้อย่างยาวนาน ต้อง
ลอกเลียนแบบได้ยาก ดังน้ัน ในยุคน้ีจึงมีการนําระบบคอมพิวเตอร์มาเช่ือมโยงระบบโทรศัพท์ โทรสาร
ติดต่อทั่วโลก เป็นยุคโลกไร้พรมแดนการติดต่อสื่อสารรวดเร็วเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ต้นๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายจนคนในสังคมปรับตัวไม่ทันกับคลื่นการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก (Future 
Shock) เป็นยุคศตวรรษที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน 

5. คลื่นลูกที่ 5 คือ “ยุคทรัพย์สินทางปัญญา” (Intelligence Property Ages) หรือ “ยุค
โลกาภิวัตน์” (Globalization Ages) ในยุคน้ีซึ่งต่อเนื่องมาจากยุคที่ 4 จะเป็นยุคที่การพัฒนาจะวัดจาก 
"ปริมาณทรัพย์สินทางปัญญา" และนอกจากน้ีจะต้องมีการสนับสนุนการทํางานของ“คนงานที่มีภูมิรู้” 
(Knowledge Worker) หรือ “สังคมอุดมปัญญา” (Knowledge–Based Society) เพ่ือให้องค์กร
                                                 
 

60
 John Mauchly and J. Eckert Presper, ENIAC Computer, accessed July 9, 

2012, available from http://www.ideafinder.com/history/ inventions/comeniac.htm 
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ได้รับประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรมนุษย์แต่ละคน รวมไปถึงต้องมีความพยายามในการจัดการให้องค์
ความรู้ที่จําเป็นอยู่กับองค์กรให้ได้ มีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังน้ี (1) มีการจัดระเบียบความรู้ (ทุน
ทางปัญญา– Intellectual Capital) ต้องมีสมรรถภาพในการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห ์
จัดหมวดหมู่และสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการใช้งาน (2) สร้างองค์กรและ
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning Culture) ให้เกิดข้ึนตลอดเวลา (3) เตรียมปัจจัยให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และ (4) เน้นความรู้เก่ียวกับ ทุนลูกค้า หรือ ทุนความสัมพันธ์ (Relationship Capital) ทุน
มนุษย์ (Human Capital) และทุนโครงสร้าง (Structural Capital) ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ 
ฐานข้อมูลโครงสร้างองค์การ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และทุกๆสิ่งที่เก่ียวกับสมรรถภาพของ
องค์การซึ่งสนับสนุนผลิตภาพของพนักงาน เพ่ือสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันให้กับพนักงาน 
รวมไปถึงความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  ในการพัฒนาสินค้าและบริการ 

เพ่ือให้เห็นภาพแนวโน้มการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ที่เกี่ยวกับทุนทางปัญญา ซึ่งจากทั้งหมด
ที่กล่าวมาสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน61 ได้สรุปความสัมพันธ์ดังรายละเอียดใน 
แผนภูมิที่ 4 ข้างล่างน้ี 

 

 
 
แผนภูมิที่ 4 โครงสร้างของทุนทางปัญญาขององค์กรสมัยใหม่ 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ทุนมนุษย์กับการพฒันาสมรรถนะการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: พี.เอ.ลีฟว่ิง, 2547), 3. 
 

ดังน้ัน จึงเป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดของสภาวะทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง ด้วยพลังแห่งความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต และระบบการสื่อสารคมนาคม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  

กุลลดา  เกษบุญชู–มี้ด62  ได้แบ่งยุคสมัยของโลกาภิวัตน์ที่มีบทบาทท่ีสําคัญต่อรัฐไทยเป็น 
4 ยุคสมัยด้วยกัน คือ ยุคแรกเป็นระบบทุนนิยมที่มีอังกฤษเป็นศูนย์กลางซึ่งอาจเรียกยุคน้ีว่า (1) Pax 
                                                 
  61 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ทุนมนุษย์กับการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (กรงุเทพมหานคร: พี.เอ.ลีฟว่ิง, 2547), 3. 
  62 กุลลดา เกษบุญชู–มี้ด, รัฐไทยกับโลกาภิวัตน์ (ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), 385–393. 

ทุนทางปัญญา                =   ทุนมนุษย์          +     ทุนโครงสร้าง        +     ทนุความสัมพันธ์
(Intellectual Capital)        (Human Capital)        (Structural Capital)         (Relationship 
Capital) 
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Britannica ยุคที่สองเร่ิมต้นต้ังแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงการสิ้นสุดของสงครามเวียดนาม  ซึ่ง
อาจจะเรียกว่า (2) Pax Americana I และยุคที่สามต้ังแต่ต้นทศวรรษที่ 1980/2532 จนถึงปลาย
ทศวรรษ 1980/2532 ซึ่งต้ังช่ือว่าเป็น (3) Pax Americana II และยุคสุดท้าย คือต้ังแต่ต้นทศวรรษที่ 
1990/2533 จนถึงปัจจุบันซึ่งอาจจะเรียกว่า (4) Pax Americana  III ตามลําดับ อีกทั้ง บทบาทของ
พลังสังคมต่างๆ ที่ต้อนรับและต่อต้านลัทธิเสรีนิยมใหม่ พลังต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายการเมือง เทคโนแครต  
พลังทางสังคมท่ีรวมถึงสหภาพแรงงาน และกลุ่มทุนภายใน ทั้ง 4 พลังน้ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายดังกล่าว ส่วนกระแสโลกาภิวัตน์กับผลกระทบต่อสังคมไทย วัฒนา พรวราเมธกุล63 ได้อธิบาย
ถึง กระแสโลกาภิวัตน์มีอิทธิพลต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่างๆ ในโลก โดยเฉพาะ
ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เช่ือมโยงและพ่ึงพิงกับต่างประเทศสูง ดังเช่น ประเทศไทย จาก
การประมวลผลการศึกษาและคาดการณ์ของนักวิชาการหลายท่านได้ข้อสรุปถึงแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เป็นประเด็นสําคัญ และเก่ียวข้องกับ
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะประชากรทั้งหมด
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบสําคัญ คือ 1) การสิ้นสุดของตลาดเดียว (The End of Single Market) 
เดิมตลาดของประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีลักษณะ Homogeneous โดยมีกลุ่มวัยรุ่นเป็นผู้ครอบครอง
ตลาดส่วนใหญ่ แต่ต่อไปในอนาคต ตลาดจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน คือ 1.1) ตลาดของ
ผู้สูงอายุ 1.2) ตลาดของกลุ่มวัยรุ่น 2) ภาระงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะกับประเทศกําลัง
พัฒนาซึ่งโครงสร้างของประชากรวัยสูงอายุที่มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นมาก จะมีผลต่อค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่จะ
เพ่ิมขึ้น 3) การเคล่ือนย้ายแรงงานจากประเทศกําลังพัฒนาไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว (Mobility of 
Labour) โดยเฉพาะแรงงานฝีมือหรือแรงงานที่มีความรู้ (Skilled Labor/Knowledge Labor) 4) การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 2) ความเหลื่อมล้ําของความรู้ (Knowledge Divide) จะ
เกิดทั้งในระดับระหว่างประเทศและในระดับประเทศ ซึ่งเกิดข้ึนจากความไม่เท่าเทียมกันซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ได้แก่ 2.1) การศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองทั้งในระบบและนอกระบบ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นมากจากการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Economy) 2.2) การวิจัย
และพัฒนาจะมีความสําคัญมากขึ้น ทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพที่จะต้องเช่ือมโยงกับการพัฒนาใน
เชิงธุรกิจ 2.3) ภาวะกําลังการผลิตส่วนเกิน (Overcapacity) ในสินค้าและบริการซึ่งเกิดข้ึนจากหลาย
สาเหตุด้วยกันก่อให้เกิดผลกระทบ 2 ประการ คือ 3.1) ภาวะการหดตัวทางเศรษฐกิจโลก 3.2 ภาวะ
ของการเติบโตโดยว่างงาน 4) การพ่ึงพิงและร่วมมือระหว่างกันมีมากข้ึนรองรับเคลื่อนไหวของข้อมูล 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การอพยพ และอิทธิพลของภาคธุรกิจและองค์กรที่ไม่แสวงหากําไร อีกทั้งประเทศ
                                                 
  63 วัฒนา พรวราเมธกุล, กระแสโลกาภิวัตน์และผลกระทบท่ีมีต่อสังคมไทย, เข้าถึงเมื่อ 
30 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://wattanaharaji.exteen.com/  
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ไทย กระแสโลกาภิวัตน์แห่งยุคไร้พรหมแดนที่เกิดข้ึนน้ัน ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นั่นคือ “วิกฤตต้มยํากุ้ง” (Tom Yum Kung Crisis) เริ่มต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2540 ก่อให้เกิดความกลัวว่าจะเกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจทั่วโลกเนื่องจากการแพร่ระบาด
ทางการเงิน ภายหลังจากท่ีประเทศไทยฟ้ืนตัวจาก “วิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย” (Asian Financial 
Crisis) ในช่วงปี พ.ศ. 2540–2541 เศรษฐกิจไทยก็เริ่มทะยานขึ้นอีกครั้ง ในช่วงปี พ.ศ. 2545–2550 
โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5.6 โดยในทศวรรษท่ีผ่านมา ความยากจนใน
ไทยลดลงอย่างต่อเน่ืองจากจุดสูงสุดที่ร้อยละ 21 เหลือเพียงร้อยละ 8 ในปี พ.ศ. 2552 โดยปัญหา
ความยากจนส่วนใหญ่ในไทยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในชนบท โดยจากจํานวนคนยากจนในประเทศ
ทั้งสิ้น 5.4 ล้านคน กว่าร้อยละ 88 อาศัยอยู่ในชนบท ในปี พ.ศ. 2553 อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของไทยได้ชะลอตัวลง เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา และการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพ 
สําหรับปี 2554 ในภาพรวม ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อย
ละ 3.5 และผลจากนโยบายเศรษฐกิจที่เหมาะสมนี้ ทําให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปข้างหน้าสู่
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษได้ อย่างต่อเน่ือง และประเทศไทยน่าจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษในภาพรวมได้เกือบทั้งหมด (Thailand Overview, 2555) แต่ในทางตรงกันข้าม ภาวะ
หน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาน้ัน กลบัสูงขึ้นต่อเน่ืองกันเร่ือยๆ ซึ่งข้อมูลเก่ียวกับ
หน้ีสินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2554 มียอดหน้ีสินทั้งหมดจํานวน 408,340,315,340.45 บาท และในปีเดียวกันน้ี กระทรวงศึกษา    
ธิการได้สํารวจภาวะหนี้สินของครูจํานวน 350,000 คน มีหน้ีสินรวม 700,000 ล้านบาท เฉลี่ยคนละ  
2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉล่ียร้อยละ 7 ต่อปี (หนังสือพิมพ์ข่าวสด, 2555: 1) การท่ีหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจํานวนเพ่ิมขึ้นแบบ “วงจรหน้ี” ไม่สิ้นสุด ส่วนหน่ึงเกิดจาก
ปัจจัยก่อหน้ีสินด้านนิสัยส่วนตัวของบุคคล และด้านผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกตามกระแสโลกา
ภิวัตน์ต้ังแต่ “วิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย” พ.ศ. 2540–2541 ที่ผ่านมา ทําให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการกู้เงินเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือชําระหนี้เก่าและเพ่ือใช้เป็นค่าครองชีพใหม่ เท่ากับเป็นการ
เพ่ิมจํานวนหน้ีสินขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งกลายเป็นหน้ีสะสมก้อนใหญ่ขึ้นในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 



51 

 

4. แนวคิดเก่ียวกับปัญหาหนี้สนิ 
มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สิน 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ64 ได้ทําการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า กระแสโลกา    
ภิวัตน์ (Globalization Trends) ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอย่างรวดเร็วและอย่างรุนแรงทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ทําให้มีการปฏิรูปการศึกษาถึง 3 ระลอกที่ผา่นมา ที่สําคัญ
กระแสความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน้ี ทําให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่ง
เติบโตมาจากครอบครัวระดับสังคมเศรษฐกิจช้ันกลางลงไป ต้องประสบกับภาวะหน้ีสินที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการศึกษาต่อและพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
การดูแลครอบครัวในด้านที่อยู่อาศัย การศึกษาของบุตร และการดูแลบุตร รวมถึงหนี้สินอันเกิดจาก
ภาวะทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ รุ่ง แก้วแดง ที่กล่าวว่า การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง มีผลกระทบคุณภาพวิถีชีวิตของคนในสังคม เช่น 
สภาพจิตใจที่ท้อแท้ถดถอย ค่านิยมตามกระแสสังคมเศรษฐกิจบริโภคนิยมที่เกินตัว การแบกภาวะ
หน้ีสินเกินตัวในฐานะล้มละลาย เป็นต้น65 เช่นเดียวกับทิพพาศรี อินทะกูล ที่กล่าวว่า สภาพชีวิตครู
และบุคลกรทางการศึกษามีสถานภาพทางสังคมค่อนข้างตํ่าและมีปัญหาด้านการเงินอย่างรุนแรง น่ัน
คือ กําลังเผชิญกับวิกฤตทางการเงินชนิด “รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย” เป็นผู้ตามกระแสสังคมอย่าง
ผิด แทนที่จะทําหน้าที่ช้ีนําสังคมได้  เช่น ค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นที่ต้องรับผิดชอบจ่ายเกินตัว ได้แก่ งาน
ประชาสัมพันธ์กับชุมชน ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทําให้เป็นหน้ีสินเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา ทําให้ต้องกู้ยืมเงินจาก
แหล่งเงินกู้ต่างๆ ทั้งภาคเอกชนและสถาบันการเงินต่างๆ เพ่ือนํามาใช้จ่ายให้เพียงพอต่อความจําเป็น 
ทําให้ครูและบุคลาการทางการศึกษาเป็นหน้ีกับแหล่งหน้ีหลายแห่งรวมกันโดยมีการกู้เงินจากแหล่ง
ใหม่เพ่ือนํามาใช้หน้ีแหล่งเก่าในลักษณะของ “วงจรหน้ี” เป็นเหตุให้วงจรหน้ียาวขึ้นไมส่ิ้นสุด66 
                                                 
  64 ศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตครู, สภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิของครูโรงเรียนเอกชน 
สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กรุงเทพ: สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2554), 38–42. 
 65 รุ่ง แก้วแดง, ประวัติการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ: มติชน, 2540), 1–8. 
 66 ทิพพาศรี อินทะกูล, “การศกึษามูลเหตุภาวะหน้ีสินและความต้องการในการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในโครงการเงินทุน
หมุนเวียน เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
อาชีวะและเทคนิคการศึกษา ภาควิชาบริหารเทคนิคการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า    
พระนครเหนือ, 2547), 14–16. 
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อย่างไรก็ตาม เพชรดํา ธนูศรี ได้สรุปสาเหตุที่ข้าราชการครูต้องเข้าสู่ภาวะหน้ีสินใน
ลักษณะวงจรหน้ีที่ไม่สิ้นสุดไว้ ดังน้ี67 

1. กู้ยืมเป็นหน้ีต้ังแต่เรียนหนังสือ เพราะผู้ปกครองต้องกู้เงินเพ่ือใช้เป็นทุนการศึกษา เมื่อ
ได้เป็นครูจึงต้องยืมเงินจากแหล่งเงินต่างๆ เพ่ือนําไปชําระหน้ีนอกระบบที่ผู้ปกครองกู้ยืมมา 

2. กู้ยืมเพ่ือซื้อยานพาหนะเพ่ือใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือติดต่องานที่
อําเภอ เน่ืองจากครูส่วนใหญ่มีบ้านพักอยู่ห่างจากที่ทํางานมาก เพราะโรงเรียนมีบ้านพักครูไม่เพียงพอ 
หรือมีความทรุดโทรมมากแล้ว จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ 

3. กู้ยืมเพ่ือสร้าง ซ่อมแซม และต่อเติมที่อยู่อาศัย เน่ืองจากบ้านพัก มีไม่เพียงพอ ถึงมีก็
คับแคบ ยิ่งเมื่อครูแต่งงานมีครอบครัว ก็ย่ิงลําบาก สวัสดิการค่าเช่าบ้านก็ไม่สามารถช่วยเหลือครูได้
เท่าที่ควร เน่ืองจากกําหนดว่า การบรรจุครั้งแรก และการย้ายตามคําร้องของตัวเอง ไม่มีสิทธ์ิเลิกค่า
เช่าบ้านได้ กอปรกับสถาบันการเงินเปิดโอกาสให้กู้เพ่ือสร้างที่อยู่อาศัยได้ ในอัตราดอกเบ้ียตํ่า ก็ยิ่งเป็น
เหตุจูงใจให้ครูอยากมีบ้านของตัวเองมากย่ิงข้ึน 

4. กู้ยืมเป็นทุนส่งบุตรหลานเล่าเรียน และใช้ในการศึกษาของตนเอง 
5. กู้ยืมเพ่ือซื้อเทคโนโลยีหรือเครื่องมือสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์ วิทยุมือถือ โทรศัพท์ 

เป็นต้น 
6. กู้ยืมนําไปเป็นทุนสร้างอาชีพเสริม แต่มักล้มเหลว เน่ืองจากไม่มีเวลาดูแล ไม่สอดคล้อง

กับวิถีชีวิต หรือขาดประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ 
7. กู้ยืมเพราะค่าครองชีพสูง และภาษีสังคมสูง แต่รายได้ตํ่า  
8. กู้ยืมเพราะมีค่านิยมผิด หวังรวยทางลัด เช่น ติดการพนัน เล่นหวย ติดเหล้ายาดอง 

ชอบพบปะสังสรรค์ ไม่มีการวางแผนในการใช้เงิน เป็นต้น 
9. กู้ยืมเพราะไม่มีเงินจ่ายค่ารักษา เช่น ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง ประสบอุบัติภัย เจ็บป่วย 

เป็นต้น 
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

สรุปสาเหตุที่ข้าราชการครูต้องเข้าสู่ภาวะหน้ีสิน ดังน้ี  1) เน่ืองจากครูมีความต้องการที่อยู่อาศัย
จําเป็นต้องกู้ยืมเงินเพ่ือนํามาใช้จ่ายในการซื้อที่ดิน สร้าง ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้
ข้าราชการครูต้องเป็นหน้ีมากที่สุด 2) การเป็นหน้ีเกิดจากความจําเป็นต้องนําเงินมาใช้จ่ายในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน คือ ใช้จ่ายในครอบครัว เป็นค่าอาหาร ที่อยู่อาศัย ค่าพาหนะในการเดินทางไป
ทํางาน ครูบางคนต้องรับผิดชอบดูแลบุพการีและญาติพ่ีน้อง 3) ครูเป็นหน้ีเพราะต้องนําเงินมาจ่ายค่า
                                                 
  67 เพชรดํา ธนูศรี, “ทําอย่างไรหน้ีสินครูไทย … จะลดลง” วารสารศึกษาศาสตร ์25 ,2 
(ตุลาคม 2544 - มกราคม 2545): 38–42. 
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เล่าเรียนของบุตรหลาน 4) การเป็นหน้ีเพ่ือต้องการสร้างฐานะทางสังคมให้สูงขึ้นโดยการหารายได้เสริม 
ยกระดับการศึกษาของตนให้สูงขึ้น โดยมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานจึงต้องมีการกู้หน้ี
เพ่ือนํามาลงทุนในการทําอาชีพเสริม และเพ่ือพัฒนาการศึกษาของตน 5) การก่อหน้ีของครูเกิดจาก
ค่านิยมไม่พึงประสงค์ เช่น ค่านิยมฟุ่มเฟือย ชอบเที่ยว ด่ืมกินโดยขาดความพอดี ใช้จ่ายเงินเกินตัว   
กินอาหารนอกบ้านหรูหรา การแต่งกายด้วยเสื้อผ้า และเคร่ืองประดับราคาแพง ซื้อเคร่ืองอํานวยความ
สะดวกตามแฟช่ันนิยม68 นอกจากนี้ในปี 2554 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครูได้สรุปมูลเหตุของการเป็น
หน้ี มีมูลเหตุปัจจัยประกอบด้วย 7 ประการ ได้แก่ 1) เพ่ือซื้อบ้านและที่ดิน 2) เพ่ือการดํารงชีพประจํา 
วัน 3) เพ่ือซื้อรถยนต์ 4) เพ่ือการศึกษา 5) เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน 6) เพ่ือการลงทุน และ 7) เพ่ือซื้อของ
มีค่า เช่นเดียวกับ วรวรรณ หฤษฎีเกรียง ได้ศึกษา เรื่อง ภาระหน้ีสินของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
การศึกษากรุงเทพมหานคร ในเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขตการปกครองเขตคลองเตย 
พบว่า สาเหตุที่ทําให้เกิดภาระหน้ีสินส่วนใหญ่เป็นสาเหตุรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายภายใน
ครอบครัว สําหรับวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเป็นวัตถุประสงค์เพ่ือใช้หมุนเวียนในชีวิตประจําวัน เพ่ือใช้ใน
การก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือต่อเติมที่อยู่อาศัย เพ่ือใช้ในการศึกษาต่อของตนเองและของบุตร69  ส่วน
รัชนีกร วงศ์จันทร์ กล่าวถึงการก่อหน้ีเพ่ือการบริโภคว่า จะช่วยให้บุคคลสามารถซื้อสินค้าหรือบริการท่ี
มีราคาสูงเพ่ือนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอนาน ดังน้ัน การก่อหน้ีจะช่วยทําให้สามารถ
ซื้อสิ่งจําเป็นดังกล่าวได้เร็วขึ้น เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคคลให้ดีขึ้น การก่อหน้ีเพ่ือการลงทุน 
ข้าราชการให้ความสําคัญกับการลงทุนในด้านการศึกษาของตนเองและบุคคลในครัว เรือนมากที่สุด 
รองลงมา คือ การซื้อสังหาริมทรัพย์/อสังหาริมทรัพย์เพ่ือเก็งกําไร และการลงทุนประกอบธุรกิจ 
ตามลําดับ โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างความมั่งคั่ง มั่นคงให้กับชีวิตของบุคคลและครอบครัว 
นอกจากนี้ การก่อหน้ีเพ่ือการลงทุนยังเป็นการนําเงินที่ได้จากการกู้ยืมไปสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า 
ข้าราชการยังมีเหตุผลและความจําเป็นในการก่อหน้ี คือ 1) การใช้จ่ายบริโภคหรือการบริโภคในครัว 
เรือน 2) ความต้องการหรือช่องทางในการนําเงินที่ได้รับจากการกู้ยืมไปหาผลตอบแทนที่สูงกว่า 3) 
ความต้องการใช้เงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน และ 4) ได้รับความสะดวกจากบริการสินเช่ือ เช่น บัตร
เครดิต/บัตรกดเงินสด ข้าราชการก็จะพร้อมที่จะก่อหน้ีจนกระทั่งข้าราชการมีรายได้เพียงพอต่อการใช้

                                                 
  68 ศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตครู, สภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิของครูโรงเรียนเอกชน 
สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กรุงเทพ: สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2554), 38–42. 
 69 วรวรรณ หฤษฎีเกรียง, ภาระหนีส้นิของครูโรงเรียนสังกัดสานักงานการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ในเขตพื้นที่การศึกษากรงุเทพมหานครเขตการปกครองเขตคลองเตย, เข้าถึงเมื่อ 
29 มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://econ.swu.ac.th/Portals/49/research 
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จ่ายดังกล่าวหรือไม่มีความต้องการก่อหน้ีดังกล่าวแล้ว70สอดคล้องกับผลการศึกษาของนันทรัตน์ จิโร
ภาส ได้ศึกษาภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา พบว่า 
การเล่นพนันในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีความสัมพันธ์กับภาระหน้ีสิน ด้านจํานวนหน้ีสิน การผ่อนชําระ
บ้านพัก จํานวนเงินในการผ่อนชําระยานพาหนะ การศึกษาในระดับที่สูงข้ึนมีความสัมพันธ์กับภาระ
หน้ีสิน ด้านจํานวนหน้ีสิน71สอดคล้องกับ กันต์ อินทุวงศ์ ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน
ครูที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูส่วนใหญ่มีรายจ่ายมากกว่า
รายได้ ข้าราชการครูมีสินทรัพย์ประเภทยานพาหนะได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ คิดเป็น ร้อยละ 
85.5 สินทรัพย์ประเภทเครื่องใช้ภายในบ้านและเคร่ืองอํานวยความสะดวก ได้แก่ โทรทัศน์ โทรศัพท์ 
มือถือ ตู้เย็น เคร่ืองซักผ้า วิทยุ เทป เครื่องเล่น เครื่องปรับอากาศ คิดเป็นร้อยละ 75.5 ส่วนสนิทรัพย์
ประเภทอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ บ้าน ที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 63 รวมแล้วข้าราชการครูมีทรัพย์ สินส่วน
ใหญ่ คิดเป็น ร้อยละ 75.5 ซึ่งหลายรายจากการจําแนกทรัพย์สินที่ต้องผ่อนส่งในแต่ละเดือนระบุว่าที่มี
เพระกู้ยืมเงินและเช่าซ้ือ มูลเหตุและสภาวะหน้ีสิน พบว่าข้าราชการครูเริ่มมีหน้ีสินหลังจากเข้ารับ
ราชการ คิดเป็น ร้อยละ 68.5 และมีสาเหตุการเกิดหน้ีสิน เนื่องมาจากสาเหตุ 3 ข้อตามลําดับดังน้ี คือ 
(1) ซื้อหรือผ่อนรถยนต์หรือจักรยานยนต์ (2) การนําไปใช้จ่ายเพ่ือดํารงชีพในชีวิตประจาวัน (3) ซื้อ
หรือสร้างที่อยู่อาศัย72 สามารถ เตจ๊ะวงศ์ ได้ศึกษาเรื่อง ค่านิยมและพฤติกรรมในการดํารงชีวิตของ
ข้าราชการครูที่มีหน้ีสิน พบว่า ครูส่วนใหญ่มีค่านิยมคล้ายคลึงกันเกิดจากพฤติกรรมที่เลียนแบบตามกัน 
ค่านิยมของครูนําไปสู่การเกิดภาระหน้ีสินได้แก่ ค่านิยมความมีหน้ามีตาในสังคม เมื่อจําแนกให้ชัดเจน
พบว่า ค่านิยมของครูที่นําไปสู่การเกิดภาระหน้ีสินมี 2 ประเภท คือ 1) ค่านิยมเฉพาะส่วนบุคคล ได้แก่ 
ค่านิยมการกิน เพราะการชอบอาหารหรูหราราคาแพง การด่ืมสุราต่างประเทศ ค่านิยมการฟุ้งเฟ้อ 
ได้แก่ การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาแพง การซื้อเคร่ืองประดับกาย การซื้อและสะสมของมีค่า การเที่ยว
เตร่ เท่ียวสถานเริงรมย์ การสูบบุหรี่ ค่านิยมการเสี่ยงโชค ติดการพนัน เล่นหวย 2) ค่านิยมที่เกี่ยวกับ
สังคม ได้แก่ ค่านิยมการกินเลี้ยง เลี้ยงต้อนรับ เลี้ยงส่ง การพบปะสังสรรค์ ค่านิยมการนับถือบุคคลที่มี
ตําแหน่งสูงระดับผู้บริหาร คนมีฐานะร่ํารวย คนมีการศึกษาสูง การโอ้อวดลูกหลานได้เข้าเรียนใน
                                                 
 70 รัชนีกร วงศ์จันทร์, การบริหารการเงินส่วนบุคคล, พิมพ์คร้ังที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: 
ตลาดหลักทรพัย์ แห่งประเทศไทย, 2555), 14. 
  

71
 นันทรัตน์ จิโรภาส, “ภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอ

หาดใหญ่จังหวัดสงขลา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552), บทคัดย่อ. 
 72 กันต์ อินทุวงศ์, รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนีส้นิครทูี่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน, เข้าถึงเมือ่ 29 มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.otep.go.th/admin/assets/upload/files/XFp5lCaI8V_1416027534.pdf  
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สถานศึกษาที่มีช่ือเสียง และค่านิยมการจัดงานศพ งานข้ึนบ้านใหม่ และงานประเพณีอ่ืน ๆ73 และ
สอดคล้องกับ พรนิภา ลิมปพยอมได้ศึกษาเร่ือง ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครู กรณีศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า สาเหตุการเกิดหน้ีสินของข้าราชการครู เรียงตามลําดับความสําคัญคือ ซื้อ
ที่ดินเพ่ือสร้างที่อยู่อาศัย ภาษีสังคม ซ้ือยานพาหนะ การศึกษาบุตร เลี้ยงดูบิดามารดา ซื้ออุปกรณ์
อํานวยความสะดวกหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า การรักษาตัวเน่ืองจากการเจ็บป่วย การศึกษาต่อ การทําอาชีพ
เสริมแล้วขาดทุน74 เช่นเดียวกับ ดาว นามบัณฑิต ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพหนี้สิน และความคิด 
เห็นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครู พบว่า สาเหตุการเกิดหน้ีสินของข้าราชการครู 
เน่ืองจากสาเหตุ 3 ข้อตามลําดับ ดังน้ี คือ 1) ซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย 2) นําไปใช้จ่ายเพ่ือดํารงชีพใน
ชีวิตประจําวัน 3) นําไปซื้อหรือผ่อนรถกระบะ75 และสอดคล้องกับ สํารวม จงเจริญ พบว่า ข้าราชการ
ครูมีหน้ีสินเน่ืองจากซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย นําไปใช้จ่ายเพื่อดํารงชีพในชีวิตประจําวัน นําไปซื้อหรือ
ผ่อนรถยนต์ ใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร และลงทุนทําอาชีพเสริม เป็นต้น นอกจากน้ี แหล่งเงินกู้ยังมี
ส่วนทําให้ข้าราชการครูเป็นหน้ีอีกด้วย เพราะเก็บเงินคืนได้สะดวก และบางคร้ังต้นสังกัดยังเก็บเงินคืน
ให้เจ้าหน้ีอีกด้วย ภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูจะไม่เกิดปัญหาหากข้าราชการครูสามารถผ่อนชําระ
หน้ีได้ตามปกติ แต่เมื่อภาวะหน้ีสินมีมากจนเกินกว่าจะชําระได้ ภาวะหน้ีสินย่อมส่งผลกระทบต่อ
ข้าราชการครูทั้งทางตรงและทางอ้อม  

ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สิน 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ76 ได้ทําการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า จากสถานการณ์
ปัจจุบันที่ภาวะค่าครองชีพสูงและรายได้ของข้าราชการครูตํ่า และนิสัยส่วนตัวที่ชอบความ
สะดวกสบาย โก้หรูเกินฐานะ โดยไม่รู้จักประมาณตนในการใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่จําเป็นหรือเกินความ
                                                 
 73 สามารถ เตจะ๊วงศ์, “ค่านิยมและพฤติกรรมในการดํารงชีวิตของข้าราชการครูที่มี
หน้ีสิน” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544), บทคัดย่อ. 
  74 พรนิภา ลิมปพะยอม, “ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครู กรณีศึกษา ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ” (เอกสารวิจัยส่วนบุคคล. กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2542), บทคัดย่อ. 
 75 ดาว นามบัณฑิต, “การศึกษาสภาพหน้ีสินและความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา
หน้ีสินของข้าราชการครู สังกัดกรมสามัญศกึษา จังหวัดหนองบัวลําภู” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542), บทคัดย่อ. 
 76 ศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตครู, สภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิของครูโรงเรียนเอกชน 
สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กรุงเทพ: สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2554), 11-12. 
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จําเป็น และไม่คํานึงถึงความสามารถในการชําระหนี้ จึงทําให้ข้าราชการครูเข้าสู่ภาวการณ์มีหน้ีสิน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และภาวะหน้ีสินดังกล่าวน้ีได้ส่งผลกระทบ 2 ด้าน ดังน้ี1) ผลกระทบด้านร่างกาย 
2) จิตใจ สุขภาพกายและสุขภาพจิตของข้าราชการครูน้ันเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดนักเรียนนอกจากผู้ปกครอง 
ซึ่งทําหน้าที่อบรมสั่งสอนนักเรียนทุกๆ ด้าน ดังน้ัน ครูจึงมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมนักเรียนให้เจริญงอก
งามเพ่ือให้บรรลุความมุ่งหมายของการศึกษา นอกจากน้ี ยังเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า ครูที่มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตไม่ดีน้ัน มีส่วนทําให้สุขภาพจิตของนักเรียนเสียไปด้วย อาจกล่าวได้ว่า สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตน้ัน มีส่วนสัมพันธ์กัน หากสิ่งใดส่ิงหน่ึงได้รับความกระทบกระเทือน ย่อมที่จะส่งผล
กระทบกับอีกสิ่งหน่ึงได้ ครูผู้ซึ่งมีอิทธิพลต่อสุขภาพของนักเรียนมากที่สุด การที่ครูจะช่วยส่งเสริม
สุขภาพจิตของนักเรียนได้ดีนั้น ต้องคํานึงถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตของครูประกอบกันไปด้วย อีก
ทั้ง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครูได้ระบุผลปรากฏว่า 1) คุณลักษณะของข้าราชการครูที่มีปัญหาหนี้สิน
นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ พบว่า ข้าราชการครูที่มีปัญหาหน้ีสินส่วนใหญ่มีคุณลักษณะ
ของความเป็นครูอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครทูี่มีปัญหาหน้ีสินน้ัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 3) คุณลักษณะและผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูที่มีปัญหา
หน้ีสินน้ัน ในภาพรวมแตกต่างกับข้าราชการครูที่ไม่มีปัญหาหนี้สิน และสอดคล้องกับ กาญจนา พูล
แก้ว ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการก่อหน้ีและความสามารถในการชําระหน้ีสินที่มีความสัมพันธ์กับ
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตํารวจช้ันประทวนในสังกัดตํารวจภูธร จังหวัดขอนแก่น77 ผล
การศึกษา พบว่า ปัญหาการก่อหน้ีสินและความสามารถในการชําระหน้ีสินมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
ด้านประสิทธิผลของงาน ทําให้ลางาน ขาดงานเพ่ือหลบเจ้าหน้ีหรือเพ่ือไปหาเงิน หรือประกอบอาชีพ
เสริมในการนําเงินมาชําระหน้ี และปัญหาด้านประสิทธิผลของงาน ทําให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตามคําสั่ง 
ทํางานไม่เต็มที่ ปริมาณที่ได้ไม่เต็มกําลัง และทํางานผิดพลาดล่าช้า อีกทั้ง วีรนุช ปิณฑวนิช78 ได้กล่าว
ว่า จากการสํารวจของศูนย์ปฏิรูปการศึกษา โดยความคิดเห็นของครูที่เป็นหน้ีทั่วประเทศ 100 ราย 
พบว่าอัตราร้อยละ 70 เห็นว่าภาวะหน้ีสินส่งผลกระทบต่องานสอน เน่ืองจากเกิดความวิตกกังวล 
เครียด ขาดสมาธิในการสอน และอัตราร้อยละ 30 เห็นว่ามีผลกระทบมาก เพราะต้องออกไปทํางานหา
รายได้เสริม ทําให้ความเอาใจใส่ต่อการสอนน้อยลง นอกจากน้ี ความกังวลและความเครียดจากปัญหา
หน้ีสินน้ัน ทําให้ครูหงุดหงิด และลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ และบางครั้งไร้เหตุผลที่เหมาะสม และ
                                                 
 77 กาญจนา พูลแก้ว, “พฤติกรรมการก่อหน้ีและความสามารถในการชําระหน้ีสินที่มี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตํารวจช้ันประทวนในสงักัดตํารวจภูธร จังหวัด 
ขอนแก่น” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544), 
บทคัดย่อ. 
 78 วีรนุช ปิณฑวณิช, ออกกลางคัน โจทย์ทา้ทายรัฐบาลใหม่. กรุงเทพฯ: ผลิตผลการพิมพ์, 
2544), 24. 
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การศึกษาจาก วิภาณีย อัจจาทร79 ได้กล่าวว่า มีครูรายหน่ึงเปิดเผยว่า เคยประสบภาวะหน้ีสินวิกฤต
แทบเอาตัวไม่รอดจากการกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไปซื้อรถยนต์ โทรศัพท์มือถือ และผ่อนบ้านใน
ระยะเวลาไม่ห่างกันมากนัก รวมกว่า 800,000 บาท ทําให้เงินเดือนติดลบ 16,000 บาท ในขณะน้ันถูก
หักเหลือไม่กี่ร้อยบาท ต้องหยิบยืมจากญาติและคนมีฐานะในท้องถ่ิน ทําให้เกิดสภาพหน้ีทับถมและ
ชักหน้าไม่ถึงหลัง ต้องหารายได้พิเศษด้วยการหาสินค้าไปตระเวนขายตามที่ต่างๆ และเป็นนายหน้า
ขายที่ดิน บางคร้ังขาดสอนติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน วันที่สอนก็ไม่มีสมาธิ ไม่มีการเตรียมตัวสอน มี
ความกังวลใจ และขบคิดหาทางแก้ไขตลอดเวลา พร้อมยอมรับว่า ผลกระทบปรากฏชัดเจน คือ ผลการ
เรียนของนักเรียนในความรับผิดชอบตกตํ่า 

กล่าวโดยสรุป การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูนั้น จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมาก เพราะหากครู
ขาดขวัญและกําลังใจด้วยสาเหตุจากการมีหน้ีสินแล้ว ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ครูย่อมลดลงตามด้วย ดังน้ัน ข้าราชการครูจึงต้องปรับตัวให้สามารถทํางานได้ต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือไม่ให้ภาวะหน้ีสินที่ข้าราชการครูประสบอยู่ต้องส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานได้ ซึ่ง
การปรับตัวในการทํางานน้ัน แต่ละคนจะมีความสามารถในการปรับตัวที่แตกต่างกันออกไป บางคน
สามารถปรับตัวได้ดี และบางคนปรับตัวได้ไม่ดีนัก ซึ่งถ้าบุคคลใดสามารถปรับตัวในการทํางานได้ดี ก็
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า บุคคลที่ไม่สามารถปรับตัวในการทํางานได้ 

แนวทางการแก้ไขปัญหาหนีส้ินของข้าราชการครูและบคุลาการทางการศึกษา 
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในภาพรวมของปัญหาหน้ีสินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้จัดต้ังเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2540 โดยจัดสรรงบประมาณสําหรับเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู จํานวน 
500,000,000 บาท และเงินทุนหมุนเวียนได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมในปีงบประมาณต่อๆ มา ปัจจุบันมี
เงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากการจัดสรรจากรัฐบาล รวมทั้งสิ้น 1,200,000,000 บาท อีกทั้ง ผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้มีการปรับ
หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืม เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการครู กําหนดวงเงินกู้ยืมราย
ละไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี ผ่อนชําระคืนภายใน 8 ปี หรือ 96 งวด เป็น
การดําเนินงานร่วมกับ“ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร”(ธ.ก.ส.) ต่อมาในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2547 สํานักงาน กคส. ได้ดําเนินการปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแนวทาง แนวปฏิบัติ 
ต่างๆ ในการดําเนินงานให้เหมาะสม สอดคล้องตามโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
                                                 
  79 วิภาณีย อัจจาทร, “หน้ีสินครูปัญหาท้าทายรัฐบาลทานตะวัน.” วารสารวิทยาจารย์ 
95, 3 (มีนาคม 2540): 78. 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ไม่มีการจัดสรรเงินให้ข้าราชการครูกู้ยืม แต่ได้ดําเนินการช้ีแจงและซักซ้อม
ความเข้าใจกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู มีนโยบายที่จะช่วยเหลือข้าราชการครูกลุ่มใหญ่ จึงมีมติ
ให้จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนให้ข้าราชการครูกู้ยืมตามหลักเกณฑ์ใหม่ วงเงินกู้ยืมรายละไม่เกิน 200,000 
บาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2.5 ต่อปี ผ่อนชําระคืนภายใน 1 ปี (12 งวด) และปีงบประมาณ พ.ศ. 
2549 ได้ดําเนินการปรับปรุงระเบียบบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครูอีก
ครั้งหน่ึง และไม่มีการจัดสรรเงินหมุนเวียนให้ข้าราชการครูกู้ยืม อีกทั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ได้
ดําเนินการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 
โดยมีวงเงินให้ครูกู้ยืมรายละไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี ผ่อนชําระคืนภายใน 
8 ปี (96 งวด) โดยดําเนินงานกับ ธ.ก.ส. มีข้าราชการครูกู้ยืม จํานวน 2,477 ราย เป็นเงินจํานวน 
407,117,715 บาท ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได้ขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู โดยขออนุมัติวงเงินจัดสรรให้ข้าราชการครูได้กู้ยืม 
จํานวน 500,000,000 บาท 

อีกทั้ง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขข้าราชการครูส่วนใหญ่มีหน้ีสินมาก เน่ืองจากมี
รายจ่ายมาก ทั้งรายจ่ายส่วนตัว ครอบครัว และรายจ่ายเพ่ือสังคม รวมท้ังรายจ่ายที่เพ่ิมขึ้นตามภาวะ
ทางเศรษฐกิจ โดยวงเงินกู้รายละไม่เกิน 200,000 บาท ค่อนข้างน้อยและไม่เพียงพอ งบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลมีน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการและจํานวนหนี้สินของข้าราชการครูทั่ว
ประเทศ  และหน่วยงานต้นสังกัด (ส่วนราชการและสํานักงานเขตพ้ืนที่ทางการศึกษา) ไม่ทําหน้าที่ใน
การหักเงินเดือนข้าราชการครู เพ่ือชําระหนี้โดยเคร่งครัด ทําให้เกิดมีหน้ีค้างชําระส่วนหน่ึงส่วนผู้กู้ยืม
บางรายขาดความรับผิดขอบในการชําระหน้ี และมีการดําเนินคดีกับผู้กู้ยืมบางรายท่ีไม่ปฏิบัติตาม
แนวทางที่กําหนด หรือไม่ติดต่อเพ่ือชําระหน้ี เป็นเหตุให้ต้องดําเนินการฟ้องคดี ทําให้มีค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานเพ่ิมสูงขึ้น และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องบางส่วน ยังขาดความเข้าใจในบทบาทของตนเอง ใน
ฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่จะต้องดูแลเรื่องสวัสดิการของข้าราชการครูในสังกัด โดยการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลลูกหน้ียังไม่มีระบบและรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ และ ธ.ก.ส. สาขาไม่ดําเนินการติดตามหน้ี
อย่างต่อเน่ือง จึงทําให้เกิดหน้ีค้างชําระ อีกทั้งการติดตามการดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างข้าราชการครู 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน 76 จังหวัด โดยการสุ่มจาก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เขต 1 ของทุกจังหวัด จังหวัดละ 5 คน รวม 380 คน ได้รับแบบสบถามกลับคืนจํานวน 253 
ฉบับ ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 97.60 เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู ตามโครงการ
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เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู เพราะสามารถช่วยเหลือบรรเทาและผ่อนคลาย
ภาระหน้ีสินลงได้ นอกจากน้ี ข้าราชการครูร้อยละ 85.40 เห็นว่า โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินข้าราชการครูนี้ ควรให้บุคลากรทางการศึกษาได้กู้ยืมด้วย (ซึ่งการที่ให้บุคลากรทางการ
ศึกษามีสิทธิกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนได้น้ัน จะต้องไปปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู)  และจากการสํารวจพบว่า วงเงินที่
ให้ครูกู้ยืมเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 82.20 เปอร์เซ็นต์ เห็น
ว่า ควรกําหนดเกณฑ์ให้กู้ยืมได้มากกว่า 200,000 บาท และผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ 
เห็นว่า กระทรวงศึกษาธิการควรดําเนินการโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการ
ครูน้ีต่อไป80  

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครูได้มีระบุข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน
แห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร จากสัดส่วนของข้าราชการครูที่เป็นหน้ีต่อข้าราชการครูทั้งหมดน้ัน ครูที่
เป็นหน้ีเสียถือว่ามีจํานวนไม่มาก จึงควรมีวิธีการแก้ไขโดยเจาะกลุ่มดังกล่าวน้ัน เพ่ือแก้ไขปัญหาให้หน้ี
ข้าราชการครูให้ตรงจุดต่อไปควรสํารวจและตรวจสอบข้อมูลเป็นรายบุคคล เพ่ือให้ทราบถึงการเป็นหน้ี
ของข้าราชการครูแต่ละราย และนํามาเป็นฐานข้อมูล เพ่ือศึกษาหาแนวทางให้ชัดเจน และแก้ไขอย่าง
ย่ังยืน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจต่อผู้กู้โดยการจับอบรม เพ่ือก่อให้เกิดวินัยทางการเงิน ส่วนภาคเอกชน
ควรมีระบบเครือข่ายเครดิต เพ่ือช่วยให้มีวินัยของการเป็นหน้ี ส่วนข้าราชการครูควรมีระบบเครือข่าย
เครดิตเช่นเดียวกันกับภาคเอกชน เพ่ือป้องกันการสร้างหน้ีเกินความสามารถในการชําระหน้ีหน้ี
ข้าราชการครูควรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี ส่วนที่ 1 หน้ีที่สามารถแก้ไขได้ และหน้ีที่ไม่สามารถแก้ไข
ได้ ส่วนหนี้ที่สามารถแก้ไขได้นั้น ควรต้ังทีมที่ปรึกษาเพ่ือหาแนวทางวางแผนการบริหารหน้ี พร้อมทั้ง
จัดอบรมเก่ียวกับการแก้ไขหน้ี แล้วจึงไปแก้ไขหน้ีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งเป็นหน้ีที่เกิดจากนิสัยการ
สร้างหน้ีของข้าราชการครูกลุ่มเล็กๆ เท่าน้ัน อีกทั้งนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
คณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) มีอํานาจหน้าที่พัฒนา
คุณภาพชีวิตครูให้มีความรู้เรื่องการบริหารการเงินและการแก้ไขปัญหาหน้ีสินที่มีประสิทธิภาพ มี
กระบวนการตัดสินใจที่ถูกต้อง และรู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และป้องกันมิให้ครูมีหน้ีสินล้นพ้นตัว ซึ่งปัญหาหน้ีสินของ
ครูและบุคลากรทางการศกึษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการน้ัน มีข้าราชการครูสายครูผู้สอนเป็นหน้ี 
65 เปอร์เซ็นต์ และสายผู้บริหารเป็นหน้ี 74 เปอร์เซ็นต์ โดยภาพรวมน้ัน ครูส่วนใหญ่สามารถบริหาร
จัดการหน้ีได้ด้วยตนเอง แต่มีครูส่วนหน่ึงที่มีปัญหาหน้ีสิน คือ เมื่อได้กู้ยืมไปแล้วไม่สามารถบริหาร
                                                 
 80 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู, สภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิของครูโรงเรียนเอกชน 
สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กรุงเทพ: สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2554), 11-12. 
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จัดการหน้ีได้แหล่งเงินกู้ที่สําคัญของข้าราชการครู ประกอบด้วย 6 แหล่ง ดังน้ี 1) สหกรณ์ออมทรัพย์
ครู 2) ธนาคารต่างๆ 3) ญาติพ่ีน้อง 4) เพ่ือน 5) นายทุน 6) ธ.ก.ส.อย่างไรก็ตาม มูลเหตุของการเป็น
หน้ี มีเหตุปัจจัยประกอบด้วย 7 ประการ ได้แก่ 1) เพ่ือซื้อบ้านและที่ดิน 2) เพ่ือการดํารงชีพประจําวัน 
3) เพ่ือซื้อรถยนต์ 4) เพ่ือการศึกษา 5) เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน 6) เพ่ือการลงทุน และ 7) เพ่ือซื้อของมีค่า 
และแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครู โดยหัวใจสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ คือ การ
พัฒนาสําคัญกว่าการกู้เงิน ประกอบด้วย 1) สร้างวินัยทางการเงินและการดํารงชีพ 2) การปรับ
โครงสร้างหน้ี 3) การลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น 4) พัฒนาวิชาชีพและการเพ่ิมรายได้ 5) สร้างกลไกในการ
บริหารจัดการหน้ี และแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน ได้จัดต้ังโครงการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครูแนว
ใหม่ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 1) จัดให้มีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหน้ีสินครูในระดับ
กระทรวง 2) สร้างความร่วมมือกับธนาคารและสถาบันการเงินอีกหลายแห่ง 3) สร้างรายได้เสริมโดยไม่
กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน4) ลดภาระเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ียสินเช่ือ 5) จัดต้ังกองทุนแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ยังจัดต้ังโครงการต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ดังน้ี81 

1. โครงการพัฒนาชีวิตครู เป็นโครงการที่ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและธนาคารออมสิน เพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการ
ครู ซึ่งครูสามารถเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ มีการทําบันทึกความเข้าใจ 3 ฝ่าย ได้แก่ กลุ่ม
ข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ และธนาคารออมสิน เพ่ือกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในการ
ดําเนินงานตามแผนของโครงการนี้ โดยมีธนาคารออมสินเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการเงิน 

2. โครงการคลินิกการเงินครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดบริการให้คําปรึกษาทางด้าน
การเงินโดยผู้เช่ียวชาญ และจัดคลินิกการเงินเคล่ือนที่ เพ่ือให้คําปรึกษาการแก้ไขปัญหาหน้ีสินครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกบัคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหน้ีสินครูในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. โครงการเงินกู้ ชพค. เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับ
ธนาคารกรุงไทย ซึ่งทางธนาคารได้กําหนดวงเงินให้สินเช่ือจํานวน 7,450 ล้านบาท ซึ่งผู้กู้จะส่งชําระคืน
เฉพาะดอกเบ้ีย ส่วนเงินต้นทาง สกสค. จะส่งไปชําระหน้ีให้กับทางธนาคาร เมื่อครูผู้กู้ถึงแก่กรรม 
นอกจากน้ี สกสค. ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ครบเคร่ืองเร่ืองแก้หน้ีครู” และ “ชีวิตที่มีความสุขของครูกับ
เงิน” เพ่ือแจกจ่ายให้กับครูนําไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินได้ด้วยตนเอง 

                                                 
  81 วรากรณ์ สามโกเศศ, การแก้ปัญหาหนีส้ินคร,ู เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้
จาก http://www.moe.go.th/websm/newsapr07 
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อีกทั้ง กระทรวงศึกษาธิการ ได้ระบุข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
แห่งชาติสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ 1) ควรมีการปรับโครงสร้างเกี่ยวกับค่าตอบแทนของครูให้มีความ
เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ 2) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการและเอกชน
ในการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครู 3) ใหม้ีหน่วยงานระดับพ้ืนที่การศึกษาและระดับ
เขตในการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 4) ควรมีกรประสานด้านงบประมาณระหว่างผู้บริหารของ สกสค. ผู้ว่า
ราชการจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในแต่ละจังหวัด เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครู 
และควรปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตให้มีความสอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน            
อีกทั้ง นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสํานักการศึกษากรุงเทพมหานครของปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร มีสถาบันการเงินที่ให้ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือครู 3 
สถาบัน ได้แก่ 1) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการกู้ยืม ดังน้ี 1.1) กู้สามัญ 
สามารถกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 20 – 35 เท่า ของเงินเดือน 1.2) กู้ฉุกเฉิน วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท และ
ผ่อนชําระคืนภายใน 6 เดือน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน 2) ใช้ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กรุงเทพมหานคร ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับหน้ีสิน 3) ส่งเสริมสวัสดิการด้านบ้านพักครูและทําข้อ 
ตกลงร่วมกัน (MOU) กับสถาบันการเงิน เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านการกู้ยืมเพ่ือที่อยู่อาศัย 4) ส่งเสริม
ด้านการพัฒนาครู โดยการสนับสนุนเรื่องการทําวิทยฐานะ และการให้ทุนการศึกษาต่อ เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ
ทางการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหน้ี 
สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ 1) ควรส่งเสริมสนับสนุนในการทําวิทยฐานะของครู 2) จัดอบรม
เรื่องการทําวิทยฐานะให้กับครู และ 3) ปรับแนวทางในการพิจารณาวิทยฐานะของครูให้เป็นเกณฑ์
มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เน่ืองจากปัจจุบันเกณฑ์ในการตัดสินวิทยฐานะมีความแตกต่างกันมากใน
แต่ละพ้ืนที่ 

แบบจําลองแผนยุทธศาสตร์ 
กระทรวงศึกษาธิการ82 ได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์สําหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหา

หน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือลดอิทธิพลปัญหาหน้ีสินที่ทําให้ประสิทธิภาพการทํางาน และ
ความศรัทธาในอาชีพครู อาจกล่าวได้ว่า ภาวะหนี้สินที่มีปริมาณมากเกินความสามารถในการชําระ
ดอกเบ้ียและเงินต้นได้นั้น ส่งผลกระทบต่อ (1) คุณภาพการศึกษา (2) การพัฒนาคุณภาพของคนใน
ชาติ และ (3) การพัฒนาประเทศทุกๆ ด้าน รัฐบาลหลายสมัยกับกระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการ
สํารวจจํานวนหนี้สินของครูหลายคร้ัง และมีโครงการต่างๆ เพ่ือบรรเทาหน้ีสินครู แต่ยังไม่บรรลุ
ความสําเร็จตามเป้าหมายได้ ในขณะเดียวกันหน้ีสินของครูกลับทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้นรัฐบาล    
                                                 
 82

 กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางแก้ไขปัญหาหนีส้ินข้าราชการครูของกระทรวง 
ศึกษาธิการ (กรุงเทพฯ: สํานักงานบริหารหน้ี, 2554), 16. 
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นายกย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ได้แก่ (1) โดยการพักชําระหน้ี และ (2) โดยการปรับโครงสร้างหน้ีตามนโยบาย
เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เบ็ดเสร็จครบ
วงจรอย่างย่ังยืน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

กระทรวงศึกษาธิการกําหนด (1) วิสัยทัศน์ (2) พันธกิจ (3) เป้าหมาย และ (4) แผนการ
แก้ไขปัญหาหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะ 4 ปี ต้ังแต่ ปี 
2555 ถึงปี 2559 ดังน้ี 

วิสัยทัศน์ ระบุว่า ภายในปี 2559 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะได้รับการพัฒนา
วิชาชีพ และการบริหารจัดการเงิน ผู้มีหน้ีสินสามารถปลดภาระหน้ีสินได้อย่างถาวรและมีความสุข ผู้ไม่
มีหน้ีสินสามารถป้องกันการก่อหน้ีสิน จะทําให้มีความมั่นคง และมีคุณภาพที่ดี สามารถปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างย่ังยืน 

พันธกิจ ระบุว่า 1) ดําเนินการแก้ไขปัญหาหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็น
ระบบครบวงจร โดยเน้นเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินได้ผลเป็นรูปธรรม 2) ส่งเสริมสนับ 
สนุนและกําหนดมาตรการ พร้อมทังแนวทางการป้องกันปัญหาหน้ีสินให้กับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา อย่างเป็นระบบ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 3) ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาวิชาชีพครู 
ด้วยการพัฒนาตนเองและกลุ่ม จัดสวัสดิการเพ่ือเพ่ิมรายได้ ตลอดจนยกย่อง และผดุงเกียรติของครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถแก้ปัญหาหนี้สินและเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิต 4) สร้าง
มาตรการและกลไก ในการพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการหน้ีสิน และสนับสนุนการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย ระบุว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้ีสินทั้งในและนอกระบบจํานวน 
350,000 คน หรือประมาณอัตราร้อยละ 60 ของจํานวนทั้งหมด สามารถปลดหน้ีสินได้ภายใน
ระยะเวลา 4 ปี แผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาหน้ีสิน พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 เพ่ือให้การแก้ไขปัญหา
หน้ีสินของครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรลุตามพันธกิจและเป้าหมายที่วางไว้ กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน ดังน้ี 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างวินัยทางการเงินและแบบแผนการดํารงชีวิต เง่ือนไขที่สําคัญ
ในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินและการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ การสร้างวินัยทางการเงินและแบบแผนการ
ดํารงชีวิต ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมั่นคงเพ่ือจะแก้ไขปัญหาหน้ีสิน พร้อมปรับเปล่ียน
พฤติกรรมที่จะนําไปสู่การวางแผนการเงินที่ดี การบริหารจัดการเงิน การลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น การ
สร้างรายได้เพ่ิม เช่น ผลงานวิชาชีพ การผลิตงานตามอาชีพ กําหนดค่าสอนเกิน 18 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
การรับภาระหน้าที่สอนสองช้ัน สวัสดิการอ่ืนที่จําเป็นที่ควรจัดให้กับการออมทรัพย์ 
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แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับโครงสร้างหน้ี ในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินให้ได้ผล จึง
จําเป็นต้องดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีรายได้เหลืออย่างน้อยด้วยอัตราร้อยละ 40 ของ
เงินเดือน โดยยึดแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

1. การรวบหน้ีสินไว้ที่สถาบันการเงินแห่งใดแห่งหน่ึงเพียงแห่งเดียว เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกในการบริหารจัดการหน้ีสิน ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

2. ขยายเวลาชําระหน้ีสิน เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีรายได้เหลือมากข้ึน 
3. ลดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 2 หรือ MLR – 2 โดยกําหนดเป็น 2 แนวทาง ดังน้ี 

3.1 รัฐบาลสนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียตํ่าประเภท Soft Loan ให้กับครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในอัตราอกเบ้ียของ MLR – 1 

3.2 รัฐบาลสนับสนุนการจัดต้ังงบประมาณช่วยเหลือเรื่องอัตราดอกเบ้ียให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี 

3.3 พักชําระดอกเบ้ีย หรือการปลดหน้ีสิน สําหรับกรณีมีเหตุพ้นวิสัย 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดรายจ่าย สําหรับปัญหาหน้ีสินที่เกิดจากสภาพรายจ่ายสูงกว่า

รายได้นั้น การแก้ปัญหาหน้ีสินจะต้องช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดค่าใช้จ่ายลง โดยการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน สนับสนุนให้ได้รับสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานที่จําเป็น เช่น สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน สวัสดิการบ้าน
ครู ครูคืนถิ่น คูปองวิชาการ ทุนการศึกษา จัดทําบัตรเดบิตการ์ด หรือสินค้าราคาถูก 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาวิชาชีพและเพ่ิมรายได้ ภาระที่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต้องรับผิดชอบต่อ ประกอบด้วย 1) ครอบครัว 2) การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และ 3) 
บทบาทในสังคม การลดค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาหน้ีสินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องมีมาตรการท่ีจะเพ่ิมรายได้อย่างย่ังยืนในวิชาชีพ เช่น 

1. การพัฒนาครูให้มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือนําไปสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และการเลื่อนวิทยฐานะของครู คือ การสร้างผลงานวิชาการ 

2. ส่งเสริมให้ครูผลิตงานตามหน้าที่ OTOP วิชาการ เช่น สื่อนวัตกรรม การเขียนหนังสือ 
หรือตําราต่างๆ 

3. จัดงบประมาณเพ่ือจ่ายค่าสอนเกิน 18 ช่ัวโมงต่อ 1 สัปดาห์ อย่างน้อยช่ัวโมงละ 50 
บาท โดยจัดทําหลักเกณฑ์ระเบียบที่สามารถเบิกได้ 

4. ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นทุรกันดาร ท้องที่เสี่ยงภัยความยุ่งยากลําบากในการปฏิบัติงาน 
จัดทําหลักเกณฑ์เงินค่าตอบแทนพิเศษช่วยเหลือ 

5. ครูที่ทําหน้าที่รับผิดชอบสอนเกิน 1 ช้ันเรียน จัดทําหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนพิเศษ
ช่วยเหลือ 

6. จัดงบประมาณเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาให้มากข้ึนอย่างทั่วถึง 
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7. ส่งเสริมในการพัฒนาอาชีพเสริมที่ไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหา

หน้ีสินของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านมายังขาดประสิทธิภาพ เน่ืองจากกระบวนการกําหนด
มาตรการยังไม่เด็ดขาดชันเจน ได้แก่ 

1. การตรวจสอบภาระหน้ีสินของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีการควบคุม 
กํากับดูแล และรับรองจากผู้บังคับบัญชาตามลําดับ และการรับรองจากเจ้าหน้ี หรือสถาบันการเงิน 
รวมถึงเครดิตบูโร 

2. การจัดทําข้อมูลหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการอย่างถูกต้อง 
และจะต้องสร้างมาตรการไม่ให้ก่อหน้ีอ่ืนขึ้นอีก เมื่อเข้าร่วมโครงการ 

3. การบังคับเข้าร่วมโครงการพัฒนาชีวิตตามยุทธศาสตร์ การสร้างวินัยทางการเงิน 
แผนการดํารงชีพ และการลดรายจ่ายอย่างจริงจัง 

4. การต้ังคณะกรรมการ หน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาครู สถาบันการเงิน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการต้องสร้างกลไกดําเนินงานอย่างจริงจัง อย่างเป็นระบบ และมีมาตรการ
ลงโทษ 

อย่างไรก็ตาม วรเทพ ไวทยาวิโรจน์83 แสดงความคิดเห็นว่า ความล้มเหลวที่เกิดจาก
แนวทางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านมาน้ัน 
กระทรวงศึกษาธิการกําลังดําเนินการไปในทิศทางที่ไม่น่าจะเหมาะสม และคงจะแก้ไขปัญหาหน้ีสินครู
ไม่ได้ตามเป้าหมาย เพราะยังขาดปัจจัยที่สําคัญ 7 ประการ ได้แก่ 

1. การคิดจะบรรเทาปัญหาหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการสร้างหน้ีเพ่ิมหรือ
เปลี่ยนเจ้าหน้ี ไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหาหน้ีอย่างแน่นอน เพราะหน้ีต้องล้างด้วยการลดและเลิกการสร้างหน้ี
ใหม่ ไม่ว่าจะกับใครทั้งสิ้น  

2. กระทรวงศึกษาธิการได้เคยแก้ไขปัญหาหน้ีสินครูโดยวิธีผ่านธนาคารออมสินมาแล้ว
อย่างน้อย 2–3 ครั้ง แต่ก็ประสบความล้มเหลว และในขณะเดียวกัน หน้ีสินครูต่อหัวต่อคนกลับเพ่ิม
สูงขึ้นไปอีก แล้วกระทรวงศึกษาธิการ ก็ยังไม่มีแนวคิดใหม่ยังคงใช้แนวทางเดิมที่ไม่ประสบผลสัมฤทธ์ิ
พลิกกลับมาใช้อีก 

3. การให้กู้เงินโดยใช้ทรัพย์สินคํ้าประกันในวงเงินถึง 2 ล้านบาท ทั้งครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา จะไปเอาทรัพย์สินที่ใดมาเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกัน และจะมีครูกี่คนที่มีทรัพย์สินมากกว่า 2 
ล้านบาท มาวางค้ําประกันหน้ี ซึ่งเป็นการแก้ไขที่ไม่ตรงจุดปัญหา แต่กลับสร้างปัญหาเพ่ิมเติม 

                                                 
 83 วรเทพ ไวทยาวิโรจน์, แก้ปัญหาหนี้สนิคร ูเกาไม่ถูกที่คัน, เข้าถึงเมื่อ 30 มิถุนายน 
2556, เข้าถึงได้จาก http://http://www.kroobannok.com/blog/8949. 
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4. อัตราดอกเบ้ียกําหนดเบ้ืองต้นที่อัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี ก็มิใช่อัตราดอกเบ้ียตํ่า โดย 
เฉพาะในกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ําประกัน เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งก็มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ตํ่า
กว่าน้ี รวมท้ังมีเงินเฉล่ียคืนประจําปีให้อีกด้วย (แม้ทางการจะแก้ไขว่าจะลดดอกเบ้ียให้ 1% ก็ต้องใน
กรณีที่ชําระหน้ีครบแล้วซึ่งเป็นเรื่องเกิดทีหลัง) 

5. ทางราชการทราบหรือไม่ว่า จะมีครูกี่คนที่กู้เงิน 2 ล้านบาท แล้วผ่อนชําระได้โดยไม่
เดือดร้อนต่อการครองชีพ เพราะครูมักมีรายได้ทางเดียวจากเงินเดือนเท่าน้ัน ซึ่งจะกลายเป็นหน้ีตลอด
ชีวิตเพ่ือหวังเงินก้อนสุดท้ายตอนเกษียณอายุราชการเพื่อชําระหนี้ และไม่มีหลักประกันแน่นอนที่จะ
เป็นจริงได้สมบูรณ์ในอนาคต 

6. การจะจํากัดมิให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อหน้ีใหม่เป็นเร่ืองพ้นวิสัย เพราะไม่มี
กลไกใดจะควบคุมได้ การรุกคืบของบัตรเครดิต การเจาะแนวของกลุ่ม Non–Bank การขยายกรงเล็บ
ของฉลามเงินกู้นอกระบบ การหลอกล่อของสินค้าผ่อนส่ง ล้วนเป็นอุปสรรคสําคัญที่ทําให้จินตนาการ
ของทางการที่จะควบคุมการก่อหน้ีมีแต่ทางเป็นหมัน สิ่งน้ีคือการดําเนินงานที่ไม่ใช่นักบริหารมืออาชีพ
ทางด้านการเงิน 

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องเตรียมการสอน จะต้องเพ่ิมวุฒิภาวะ จะต้องทํา
ผลงานวิชาการเพ่ือเลื่อนตําแหน่ง แล้วจะเอาเวลาไปฝึกอาชีพแม้ฝึกอาชีพทําสินค้าได้อย่างไร ปัญหา
การตลาดใครจะช่วยหากขายของไม่ได้ ขาดทุนเกิดหน้ีซ้ําซ้อน ใครจะแก้ไขปัญหา สรุปครูและบุคลากร
ทางการศึกษายังต้องตกอยู่ใน “วงจรหน้ีสนิ” ไม่สิ้นสุด 

นอกจากน้ี วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ยังแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ
แก้ปัญหาหน้ีสินของครูและบุคลากรทางการศึกษา ถ้าจะให้ค่อยบรรเทาลงไปจะต้องใช้แนวทางของ
สหกรณ์ และหากภาครัฐจะอุดหนุนเร่ืองเงินในอัตราดอกเบี้ยตํ่า ก็ควรจะผ่านองค์กรของสหกรณ์ไม่ใช่
ธนาคาร แต่ความจริงเรื่องน้ีไม่ควรแก้ไขโดยการเพิ่มเงินให้กู้อย่างที่กล่าวมาแต่ต้นเพราะปัญหาหน้ีสิน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดจากเหตุเพียง 3 ประการ คือ 

1. ค่านิยมของครูและบุคลากรทางการศึกษาเองที่ใช้เงินมากกว่ารายได้ แข่งขันกันมี 
มากกว่าแข่งขันกันหา เพราะครูยังไม่ยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าถึงแหล่งเงินง่ายเกินไป เน่ืองจากสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูมักปล่อยเงินกู้ไร้หลักทรัพย์ค้ําประกัน (Clean Loan) ในอัตราที่สูงมาก (บางแห่ง 1 ล้าน 6 แสน
บาท) และผ่อนชําระถึง 10 ปี 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เคยมีความรู้ในด้านการจัดการบริหารเงินส่วนบุคคล 
(Personal Finance Management) จึงถือหลักแต่เพียงกู้เงินทุกคร้ังที่เงินไม่พอใช้จ่าย แต่ไม่เคย
วิเคราะห์ความจําเป็นของการใช้จ่ายเลยก่อนที่จะก่อหน้ี ซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฏีบริโภคนิยม   
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หนทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการคิดจะแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น เป็น
แนวทางที่แก้ไขไม่ตรงจุด "เกาไม่ถูกที่คัน" จึงชอบที่กระทรวงศึกษาธิการจะคิดหาทางใหม่ให้รัดกุมขึ้น 
โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ในการจัดระเบียบการใช้เงิน นําระบบสหกรณ์มาเป็นตัว 
นําด้วยหลักปรัชญาของสหกรณ์อย่างแท้จริง จัดระเบียบผู้บริหารในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูให้มีคุณภาพ
และความรู้ความสามารถ ยุติการสร้างหน้ีสิน ขณะเดียวกันก็วางแผนลดหนี้ (โดยหลักสหกรณ์) ตาม 
ลําดับให้สหกรณ์ครูทุกสหกรณ์จัดให้มี Clinic การแก้ไขหน้ีให้สมาชิก หากเรารู้จักระบบสหกรณ์ดีกว่าน้ี 
ใช้หลกัปรัชญาสหกรณ์ให้ถูกต้อง อีกทั้งใช้องค์กรทางสหกรณ์เป็นเคร่ืองมือในการคิดอ่านแก้ไขปัญหา
แล้ว เช่ือแน่ได้ว่า ในไม่ช้าปัญหาหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็จะไม่เป็นภูเขาทับอกดุจเดียว 
กับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 
5. งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 
ดาว นามบัณฑิต ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพหน้ีสิน และความคิดเห็นต่อแนวทางการ

แก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครู พบว่า สาเหตุการเกิดหน้ีสินของข้าราชการครู เน่ืองจากสาเหตุ 3 
ข้อตามลําดับ ดังน้ี คือ 1) ซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย 2) นําไปใช้จ่ายเพ่ือดํารงชีพในชีวิตประจําวัน        
3) นําไปซื้อหรือผ่อนรถกระบะ ความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน หลักการที่ 1 หลักการ
ทั่วไปของการจัดต้ังเงินทุนหมุนเวียน ข้าราชการครูมีความคิดเห็นเฉล่ียในระดับ "เห็นด้วยมาก" ยกเว้น 
ข้อ 6 ผู้มีสิทธ์ิกู้เป็นผู้ที่มีหน้ีอันต้องชําระตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล และข้อ 7 ผู้มีสิทธ์ิกู้เป็นผู้ที่
ปรากฏตามหลักฐานการจ่ายเงินเดือนว่า ภายหลังหักเงินเดือนชําระหน้ีแล้ว ไม่มีเงินคงเหลืออยู่เลย 
ข้าราชการครู มีความคิดเห็นเฉล่ีย อยู่ในระดับ "ไม่แน่ใจ" หลักการที่ 2 ว่าด้วยการบริหารเงินทุน
หมุนเวียน ข้าราชการครู มีความคิดเห็นเฉล่ียอยู่ในระดับ "เห็นด้วยมาก" ในทุกหัวข้อ หลักการที่ 3 ว่า
ด้วยการเพ่ิมรายได้ให้กับข้าราชการครู ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับ "เห็นด้วยมาก" ยกเว้นข้อ 1 
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนมีจํานวนคาบสอนเกินเกณฑ์ ที่คณะกรรมการข้าราชการครูกําหนดควรได้รับ
ค่าตอบแทนและข้อ 7 ปรับเงินเดือนข้าราชการครูให้สูงขึ้น โดยให้สอดคล้องกับตําแหน่งและหน้าที่ 
ระดับความเห็นเฉล่ียอยู่ในระดับ "เห็นด้วยอย่างมาก" หลักการที่ 4 ว่าด้วยการลดรายจ่าย ระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับ "เห็นด้วยมาก" ยกเว้นข้อ 8 ส่งเสริมให้ข้าราชการครูพ่ึงตนเอง ความเห็นเฉล่ีย
อยู่ในระดับ "เห็นด้วยอย่างมาก" หลักการที่ 5 ว่าด้วยความคาดหวังในความสําเร็จในการแก้ในปัญหา
หน้ีสิน ระดับความคิดเห็นเฉล่ียอยู่ในระดับ "เห็นด้วยมาก" ยกเว้นข้อ 1 เงินทุนหมุนเวียนที่อนุมัติให้กู้
ไปแล้ว 2 คร้ังสามารถแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูในภาพรวมได้ ความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
"ไม่แน่ใจ" 4) ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครูที่สําคัญมีดังน้ี (1) กระทรวง 
ศึกษาธิการ ควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครูอย่างต่อเน่ือง (2) เงินทุนหมุนเวียนควร
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มีหลักการบริหารที่สามารถช่วยเหลือข้าราชการครูที่มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย (3) การแจ้งข้อมูลข่าว 
สารเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนควรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ผู้ปฏิบัติสามารถ
ดําเนินการได้ (4) กระทรวงศึกษาธิการควรจัดสวัสดิการให้กับข้าราชการครูมากขึ้น (5) ผู้บรหิารโรง 
เรียนควรมีบทบาทสําคัญในการพิจารณาความเหมาะสมในการก่อหน้ีของข้าราชการครู (6) ผู้บริหาร
โรงเรียนควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีรายได้เพ่ิมขึ้น (7) ข้าราชการครูควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการใช้จ่ายโดยมีการวางแผนการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ และเหมาะสมกับรายได้ของตนเอง (8) ใน
การแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครูควรยึดคอืหลักการพ่ึงตนเอง (9) ข้าราชการครูควรปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน84 

บุญชู ไตรรัตน์รังษี ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติต่อการเป็นหน้ี ค่านิยมทางวัตถุ และการเป็นหน้ี
ของครูโรงเรียนเอกชนในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครที่มีระดับ
เพศต่างกันจะมีหน้ีสินไม่แตกต่างกัน และ ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีหน้ีสินไม่แตกต่างกัน85  

สํารวม จงเจริญ ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาวิจัยปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู 2544 พบว่า 
วิธีการท่ีจะช่วยแก้ปัญหาของครูได้ตามข้อเสนอแนะของข้าราชการครู คือ จัดสวัสดิการให้ เพ่ิมอัตรา
เงินเดือนข้ึนให้เทียบเท่ากับเอกชน และจัดหาแหล่งเงินกู้ให้ผ่อนชําระยาวและผ่อนชําระตํ่า86 

วนิดา วิศิษฎ์วรากร87 ได้ศึกษา ภาระหน้ีสินของข้าราชการหลังนโยบายเงินเดือน พ.ศ. 
2556: กรณีศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ภายหลังการ
ดําเนินนโยบายเงินเดือน พ.ศ. 2556 ภาระหน้ีสินของข้าราชการเปลี่ยนแปลงไป โดยข้าราชการส่วน
ใหญ่ที่มีภาระหน้ีสินเท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 58.8 ในขณะที่ข้าราชการท่ีมีภาระหน้ีสินเพ่ิมขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 32.2 และข้าราชการท่ีมีภาระหน้ีสินลดลง มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.0 ซึ่งผลการศึกษาปัจจัยที่มี
                                                 
 84 ดาว นามบัณฑิต, “การศึกษาสภาพหน้ีสินและความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา
หน้ีสินของข้าราชการครูสังกัดกรมสามัญศกึษาจังหวัดหนองบัวลําภู” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542), บทคัดย่อ. 
  85 บุญชู ไตรรัตน์รังสี, “ทัศนคติต่อการเป็นหน้ี ค่านิยมทางวัตถุ และการเปน็หน้ีของครู
โรงเรียนเอกชนในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์, 2539), บทคดัย่อ. 
 86 สํารวม จงเจริญ, “การศึกษาวิจัยปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู 2544” วารสารพัฒนบริ
หารศาสตร์ 43, 1 (2546): 187-212. 
  87 วนิดา วิศิษฎ์วรากร, “ภาระหน้ีสินของข้าราชการหลังนโยบายเงินเดือนพ.ศ. 2556: 
กรณีศึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” Veridian E-Journal, 
Silpakorn University. ฉบับภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ 8, 1 (2558) 
: 515. 
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ผลต่อภาระหน้ีสินของข้าราชการ พบว่า 1) ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ประเภทข้าราชการ 2) ปัจจัยด้านครัวเรือน ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
และ 3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ สถานที่ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับภาระหน้ีสินของ
ข้าราชการ  
 รัชนีกร วงศ์จันทร์ กล่าวถึงการก่อหน้ีเพ่ือการบริโภคว่า จะช่วยให้บุคคลสามารถซื้อสินค้า
หรือบริการท่ีมีราคาสูงเพ่ือนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอนาน ดังน้ัน การก่อหน้ีจะช่วย
ทาให้สามารถซื้อสิ่งจาเป็นดังกล่าวได้เร็วข้ึน เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคคลให้ดีขึ้น การก่อหน้ี
เพ่ือการลงทุน ข้าราชการให้ความสําคัญกับการลงทุนในด้านการศึกษาของตนเองและบุคคลในครัว 
เรือนมากที่สุด รองลงมา คือ การซื้อสังหาริมทรัพย์/อสังหาริมทรัพย์เพ่ือเก็งกาไร และการลงทุน
ประกอบธุรกิจ ตามลาดับ โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างความมั่งคั่ง มั่นคงให้กับชีวิตของบุคคลและ
ครอบครัว นอกจากน้ี การก่อหน้ีเพ่ือการลงทุนยังเป็นการนาเงินที่ได้จากการกู้ยืมไปสร้างผลตอบแทน
ที่สูงกว่า ข้าราชการยังมีเหตุผลและความจําเป็นในการก่อหน้ี คือ 1) การใช้จ่ายบริโภคหรือการบริโภค
ในครัวเรือน 2) ความต้องการหรือช่องทางในการนําเงินที่ได้รับจากการกู้ยืมไปหาผลตอบแทนที่สูงกว่า 
3) ความต้องการใช้เงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน และ 4) ได้รับความสะดวกจากบริการสินเช่ือ เช่น 
บัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด ข้าราชการก็จะพร้อมที่จะก่อหน้ีจนกระทั่งข้าราชการมีรายได้เพียงพอต่อ
การใช้จ่ายดังกล่าวหรือไม่มีความต้องการก่อหน้ีดังกล่าวแล้ว88  
 ศิริวรรณ คงศิลา ได้ศึกษาเก่ียวกับ ภาวะหน้ีสินของข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัด
สํานักงานเขตตลิ่งชัน ทวีวัฒนา และบางกอกน้อย ทั้งน้ี ข้าราชการท่ีมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายครัว 
เรือนทั้งในกรณีที่รับผิดชอบบางส่วนหรือรับผิดชอบทั้งหมด มีหน้ีสินในสัดส่วนที่มากกว่าข้าราชการมี
บุคคลอ่ืนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายครัวเรือนทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าข้าราชการท่ีมีภาระต้องรับผิดชอบค่าใช้ 
จ่ายครัวเรือน มีโอกาสในการก่อหน้ีมากกว่าข้าราชการที่ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายครัวเรือนสถานที่
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับภาระหน้ีสินของข้าราชการ89 
  สมมาตุ มหารักษ์ ได้ศึกษาภาระหนี้สินของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาปี 2545 พบว่า 
บุคลากรมหาวิทยาลัยที่เพศต่างกันมีภาวะหน้ีสินไม่แตกต่างกัน บุคลากรมหาวิทยาลัยที่อายุต่างกันมี
จํานวนหน้ีสินปัจจุบันแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 การทดสอบภาวะหน้ีสินของบุคลากรที่มี
อายุ 30-39 ปี และอายุ 40-49 ปี อายุ 30-39 ปีแตกต่างจากอายุตํ่ากว่า 30 ปี อายุ 40-49 ปี แตกต่าง
                                                 
 88 รัชนีกร วงศ์จันทร์, การบริหารการเงินส่วนบุคคล, พิมพ์คร้ังที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: 
ตลาดหลักทรพัย์ แห่งประเทศไทย, 2555), 17. 
 89 ศิริวรรณ คงศิลา, “ภาวะหน้ีสินของข้าราชการกรุงเทพมหานคร: กรณศีึกษาข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสังกัดสานักงานเขตตลิ่งชัน ทวีวัฒนา และบางกอกน้อย” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), บทคัดย่อ. 
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จากอายุตํ่ากว่า 30 ปี บุคลากรมหาวิทยาลัยที่มีรายได้ต่างกันมีภาวะหน้ีสินแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .05 โดยผู้ที่มีรายได้ 10,000-20,000 บาทมีภาวะหน้ีสูงที่สุด ผู้ที่มีรายได้ตํ่ากว่า 10,000 บาท
มีภาวะหน้ีสินตํ่าที่สุด บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ประเภทต่างกันมีภาวะหน้ีสินแตกต่างกัน90   
 นุกูล ตรีเจริญ ได้ศึกษาเร่ือง ภาวะหน้ีสินของนายทหารช้ันประทวนสังกัดกองบัญชาการ
กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ทั้งน้ี สัดส่วนของจํานวน ข้าราชการที่มีสถานภาพสมรสและมี
หน้ีสินมากกว่าสัดส่วนของจํานวนข้าราชการซึ่งมีสถานะโสดและอื่นๆ ที่มีหน้ีสิน แสดงให้เห็นว่า
ข้าราชการท่ีมีสถานภาพสมรสมีโอกาสในการก่อหน้ีมากกว่าข้าราชการซึ่งมีสถานะอ่ืนๆ91 
 สุลักษณ์ เสง่ียมลักษณ์ ได้ศึกษาภาวะการมีหน้ีสินและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาระ
หน้ีสินของ ข้าราชการตํารวจน้ํา ทั้งน้ี สัดส่วนของจํานวนข้าราชการท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือตํ่ากว่าและมีหน้ีสิน มากกว่าสัดส่วนของจํานวนข้าราชการซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูง
กว่า และมีหน้ีสิน แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่ามีโอกาสในการก่อหน้ีมากกว่า
ข้าราชการซึ่งมีระดับการศึกษาสูงกว่า92 
 จินดากานต์ คงเดชาชาญ93 ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานครูเทศบาล
ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครปฐม ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ครูเทศบาลในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ยกเว้นด้านการให้
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมอยู่ในระดับปานกลาง 2) คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานครู
เทศบาลในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครปฐม ตามทัศนะของพนักงาน ครูเทศบาลโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 วรวรรณ หฤษฎีเกรียง ได้ศึกษา เรื่อง ภาระหน้ีสินของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานการ 
ศึกษากรุงเทพมหานคร ในเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขตการปกครองเขตคลองเตย พบว่า 
                                                 
 90 สมมาตุ มหารกัษ์, “ภาวะหน้ีสินของบุคลากรมหาวิทยาลยับูรพา พ.ศ. 2545” วารสาร
ศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา 16, 1 (มิถุนายน-ตุลาคม 2547): 107-116.  
 91 นุกูล ตรีเจริญ, “ภาวะหน้ีสินของนายทหารช้ันประทวนสังกัดกองบัญชาการกองพล
ทหารปืนใหญต่่อสู้อากาศยาน” (งานวิจัยวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548), 
บทคัดย่อ. 
  92 สุลักษณ์ เสง่ียมลักษณ,์ “ภาวะการมีหน้ีสินและปัจจัยทีม่คีวามสัมพันธ์กับภาวะหน้ีสิน
ของข้าราชการ ตํารวจน้ํา” (สารนิพนธ์หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
โครงการสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2554), บทคัดย่อ. 
 93 จินดากานต์ คงเดชาชาญ, “คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานครูเทศบาลใน
สถานศึกษา สงักัดเทศบาลนครนครปฐม” วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศลิปากร 3, 2 
(มกราคม-มิถุนายน 2556): 24-32. 
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สาเหตุที่ทําให้เกิดภาระหนี้สินส่วนใหญ่เป็นสาเหตุรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวคิด
เป็นร้อยละ42 สําหรับวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเป็นวัตถุประสงค์เพ่ือใช้หมุนเวียนในชีวิตประจําวันร้อย
ละ 32 เพ่ือใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ต่อเติมที่อยู่อาศัย ร้อยละ 27 เพ่ือใช้ในการศึกษาต่อของ
ตนเองและของบุตร ร้อยละ 14 การศึกษาถึงปัจจัยอายุ ระดับรายได้ และระดับตําแหน่ง พบว่ามีความ 
สัมพันธ์กับภาระหน้ีสินอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ94  
 ทิพพาศรี อินทะกูล ได้ศึกษา มูลเหตุภาวะหน้ีสินและความต้องการในการแก้ไขปัญหาหน้ี 
สินของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู ทั้งน้ี สัดส่วนของจํานวนข้าราชการเพศชายที่มีหน้ีสิน มากกว่าสัดส่วนของ
จํานวนข้าราชการเพศหญิงที่มีหน้ี แสดงให้เห็นว่าข้าราชการเพศชายมีโอกาสในการก่อหน้ีมากกว่า
ข้าราชการเพศหญิง95 
 นันทรัตน์ จิโรภาส ได้ศึกษาภาวะหนี้สินของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอ
หาดใหญ่จังหวัดสงขลา พบว่า ข้าราชการครูมีหน้ีสินมากกว่า 1,000,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 34.8 
โดยกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยละ 39.1 และผ่อนชําระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 
15,000 บาท ร้อยละ 42.5 แต่ข้าราชการครูส่วนใหญ่ยังมีรายรับเพียงพอกับรายจ่าย ร้อยละ 66 ด้าน
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาระหน้ีสิน พบว่า การเล่นพนันในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีความสัมพันธ์กับ
ภาระหน้ีสิน ด้านจํานวนหนี้สิน อย่างมีนัยสําคัญ การผ่อนชําระบ้านพัก จํานวนเงินในการผ่อนชําระ
ยานพาหนะ การศึกษาในระดับที่สูงข้ึนมีความสัมพันธ์กับภาระหน้ีสิน ด้านจํานวนหน้ีสินอย่างมี
นัยสําคัญ96 

กันต์ อินทุวงศ์ ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
อย่างย่ังยืน ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูส่วนใหญ่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ ข้าราชการครูมีสินทรัพย์
                                                 
 94 วรวรรณ หฤษฎีเกรียง, ภาระหนีส้นิของครูโรงเรียนสังกัดสานักงานการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ในเขตพื้นที่การศึกษากรงุเทพมหานครเขตการปกครองเขตคลองเตย, เข้าถึงเมื่อ 
29 มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จากhttp://econ.swu.ac.th/Portals/49/research/research/ 
55/55_1.pdf 
 95 ทิพพาศรี อินทะกูล, “การศึกษามูลเหตุภาวะหน้ีสินและความต้องการในการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในโครงการเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร  
อาชีวและเทคนิคการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547), บทคัดย่อ. 
  

96
 นันทรัตน์ จิโรภาส, “ภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอ

หาดใหญ่จังหวัดสงขลา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัญฑิต สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552), บทคดัย่อ. 
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ประเภทยานพาหนะได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ คิดเป็น ร้อยละ 85.5 สินทรัพย์ประเภทเครื่องใช้
ภายในบ้านและเคร่ืองอํานวยความสะดวก ได้แก่ โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า วิทยุ 
เทป เครื่องเล่น เคร่ืองปรับอากาศ คิดเป็นร้อยละ 75.5 ส่วนสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ 
บ้าน ที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 63 รวมแล้วข้าราชการครูมีทรัพย์สินส่วนใหญ่ คิดเป็น ร้อยละ 75.5 ซึ่ง
หลายรายจากการจําแนกทรัพย์สินที่ต้องผ่อนส่งในแต่ละเดือนระบุว่าที่มีเพระกู้ยืมเงินและเช่าซื้อ 
มูลเหตุและสภาวะหน้ีสิน พบว่าข้าราชการครูเริ่มมีหน้ีสินหลังจากเข้ารับราชการ คิดเป็น ร้อยละ 68.5 
และมีสาเหตุการเกิดหน้ีสิน เนื่องมาจากสาเหตุ 3 ข้อตามลําดับดังน้ี คือ (1) ซื้อหรือผ่อนรถยนต์หรือ
จักรยานยนต์ (2) การนําไปใช้จ่ายเพ่ือดํารงชีพในชีวิตประจําวัน (3) ซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย และได้
สรุปข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครูที่สําคัญมีดังน้ี  (1) กิจกรรมเพ่ือสร้าง
ค่านิยมให้กับข้าราชการครูให้มีความพอเพียงโดยการส่งเสริมการนําหลักแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาปรับใช้เพ่ือปลูกฝังแนวคิดในการใช้ชีวิตประจําวัน (2)ควรมีการส่งเสริมให้ครูมีผลตอบแทน
ในวิชาชีพครูสูงขึ้นจากการทําตําแหน่งทางวิชาการ (3) มีการเลื่อนตําแหน่งและเงินเดือนให้สูงขึ้นตาม
ตําแหน่งวิชาการและมีการพัฒนาวิชาชีพที่เป็นรายได้พิเศษ ให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจปัจจุบัน (4) ควร
จัดให้มีการเจรจาประนอมหน้ีและลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ตํ่าลง (5) จัดหาเงินในการกู้ยืมในอัตรา
ดอกเบ้ียตํ่าและเพ่ิมระยะเวลาในการผ่อนชาระหน้ีให้แก่ข้าราชการครู (6) ควรมีสวัสดิการเบิกค่าเล่า
เรียนบุตรให้มากข้ึน (7) เพ่ิมสวัสดิการที่อยู่อาศัยในการเช่าซื้อและ การกู้ซื้อเพ่ือปลูกสร้างในอัตรา
ดอกเบ้ียตํ่า (8) จัดกิจกรรม รณรงค์ทางด้านการเปลี่ยนความคิด รู้จักประหยัด อยู่อย่างพอเพียงและ
พยายามลดค่าใช้จ่ายของครู โดย การเปลี่ยนความคิด (9) จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการ
ส่งเสริมรายได้ให้ครอบครัวของครูเพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น(10) พยายามลดแหล่งเงินกู้ในสถาบันอ่ืน ๆ ที่
สามารถเข้ามามีบทบาทในการที่ให้ข้าราชการครูกู้เพ่ิม97  

เยาวพา คําฟู ได้ศึกษา เรื่อง ภาวะหน้ีสินของข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่า มี 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะหน้ีสินมากที่สุด คือ ความต้องการทางด้านสรีระ 
ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และ ความต้องการทางด้านทางศักยภาพ ในการกู้ยืมเงินเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการทางด้านสรีระ อาทิเช่น การซื้อ/เช่าที่อยู่อาศัย มากที่สุด รองลงมาคือ กู้มาเพ่ือการนําไปลงทุน
ทําธุรกิจต่างๆ ที่จะทําให้มีรายรับเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากต้องการมีฐานะที่มั่นคง ซึ่งเป็นการตอบสนอง
ค่านิยมทางเศรษฐกิจ อีกปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อการกู้ยืมเงิน คือ กู้เพ่ือนํามาศึกษาต่อเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการทางด้านทางศักยภาพ และเพ่ือตอบสนองค่านิยมทางสังคม จากปัญหาที่พบสามารถ
จําแนกสาเหตุได้ 2 ด้าน คือ 1. ปัจจัยด้านการศึกษาต่อ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าขา้ราชการในองค์การ
                                                 
 97 กันต์ อินทุวงศ์, รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนีส้นิครทูี่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน, เข้าถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.otep.go.th/admin/assets/upload/files/XFp5lCaI8V_1416027534.pdf 
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บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความคิดเห็นในการศึกษาต่อ ดังน้ี การศึกษาทําให้มีงานและมีรายได้
เพ่ิมขึ้น ทางเลือกในชีวิตมากขึ้นและการศึกษาทําให้ได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งจากความคิดเห็น
ดังกล่าว สามารถวัดค่านิยมของบุคลากรในองค์การ ว่าเห็นความสําคัญของการศึกษาและทางองค์การ
ควรให้การสนับสนุนทางเรื่องน้ี เน่ืองจากในแง่ของบุคคลถือว่าเป็นการช่วยเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ
ในการทํางานให้แก่ข้าราชการ ช่วยแบ่งเบาภาระหน้ีสิน และในแง่ขององค์การคือองค์การจะได้รับ
ผลประโยชน์ด้านการบริหารงาน เพราะมีบุคลากรในหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาพัฒนา
ระบบงานต่อไป  2. ปัจจัยด้านความต้องการพ้ืนฐาน คือการมีที่พักอาศัยและการมียานพาหนะ ซึ่งหาก
ปัจจัยด้านนี้ไม่ได้รับการตอบสนองอาจมีผลกระทบต่อการทํางานและแรงจูงใจของตัวบุคคล98 

งานวิจัยต่างประเทศ 
คริส (Chris) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหน้ีส่วนบุคคลดับและระบบสุขภาพจิต ผลการ 

ศึกษา พบว่า จากเอกสารการสํารวจ จํานวน 39,333 ชุด ได้กลับมา จํานวน 39,283 ชุด ซึ่งมี 50 ชุดที่
ไม่สมบูรณ์น้ัน โดยการสัมภาษณ์ในกาใช้วิธีการเล่าเร่ืองผ่านการรักษาในระยะยาวเพ่ือควบคมุการป่วย
ทางจิตเวชหรือคุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจ มีปัจจัยของรายได้ ความมั่งคั่งซึ่งเป็นตัวแปรทางเศรษฐกิจ
และสังคมอ่ืน ๆ เก่ียวข้องกับสุขภาพจิตที่ส่งผลต่อความยากจน ขณะที่การศึกษา ยังพบอีกว่า 
ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่มีข้อจํากัด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหน้ีที่ทําให้เกิดสุขภาพจิต ตลอดจนข้อมูลที่น่า 
เช่ือถือในการแสดงภาระหนี้อาจนําไปสู่การพัฒนาของปัญหาสุขภาพจิต และการยอมรับความสัมพันธ์
ระหว่างความยากจนน้ัน การมีรายได้น้อยและความผิดปกติส่งผลต่อสุขภาพทางจิต99 

แกเธอร์กู๊ด (Gathergood) ได้ศึกษาการควบคุมตัวเองโดยให้ความรู้ทางการเงินไม่ก่อให้ 
เกิดปัญหานี้ของผู้บริโภค ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาน้ีเพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการควบ 
คุมตัวเองโดยให้ความรู้ทางการเงินไม่ก่อให้เกิดปัญหานี้ของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร เพราะปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากการขาดการควบคุมตนเองและการไม่มีความรู้ทางการเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกส่งผล
ต่อการไม่ชําระเงินของบัตรเครดิตของผู้บริโภค และจากรายงานภาระทางการเงินของผู้บริโภคมีปัญหา
หน้ีที่มากเกินไปกว่ารายได้ ดังน้ัน ผู้บริโภคท่ีมีปัญหาการควบคุมตนเองมีแนวโน้มในการใช้จ่ายสูง เช่น 
บัตรเก็บและสินเช่ือบุคคล นอกจากน้ี ยังพบว่าผู้บริโภคท่ีมีปัญหาการควบคุมตัวเองมีแนวโน้มที่จะ
ประสบปัญหาด้านรายได้ไม่พอต่อการใช้หน้ีจะถูกปฏิเสธเครดิตและค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันต่างๆ น้ัน
                                                 
 98 เยาวพา คําฟู, “ภาวะหน้ีสินของข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559), บทคัดย่อ.  
 99 Chris Fitch, Sarah Hamilton, Paul Bassett, Ryan Davey, “The relationship 
between personal debt and mental health: a systematic review,” Mental Health 
Review Journal 16, 4 (2011): 153-166. 
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ส่งผลต่อการขาดการควบคุมตนเอง และความเสี่ยงต่อปัญหาหน้ี และรายละเอียดที่มากที่สุดที่พบ 
ปัญหาการขาดการควบคุมตนเองในการทางเงินมีปัญหามากกว่าการไม่รู้เข้าใจทางการเงินส่งผลต่อ
ปัญหาหน้ี100 

ลินนา (Linna) ได้ศึกษาการล้มละลายของผู้บริโภคมีความเช่ือมโยงระหว่างการเริ่มต้นใหม่
ของการรวมหน้ีจากสถาบันการเงินและการเข้าถึงปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ผลการศึกษา พบว่าคําว่า 
'เริ่มต้นใหม่' ใช้กันอย่างแพร่หลาย การดําเนินการคร้ังน้ีต้องมีเพ่ือให้การฟื้นฟูโครงสร้างหน้ีที่แท้จริง
ให้กับลูกหน้ีของผู้บริโภค และการทําให้ได้เริ่มต้นใหม่ เพ่ือให้ลูกหน้ีมีสภาพที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจของตัวเอง แต่ก็ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จในวัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างหน้ี 
เพราะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีของลูกหน้ีหลังการปรับโครงสร้างหน้ีที่ไม่ได้เป็นสัญญาณของการ
บังคับใช้กฎหมายล้มละลาย อีกทั้ง ไม่ประสบความสําเร็จเป็นผลมาจากปัญหานโยบายทางสังคม ตาม
สมมติฐานที่มีการเริ่มต้นใหม่ต้องดําเนินการอย่างทั่วถึงและดําเนินการควบคู่ร่วมกัน และการ
ดําเนินการคุ้มครองของภาระหน้ี ซึ่งความคุ้มครองภาระหน้ีต้องมีการควบคุมที่เข้มงวดเหมือนใช้
อํานาจศาลและผู้รักษาความปลอดภัยเฝ้าระวัง จากการสํารวจเหตุผลที่อยู่เบ้ืองหลังของภาระหน้ี มี
ข้อเสียเกิดจากของการควบคุมอย่างเข้มงวดมากเกินไป และการเรียงลําดับของปัญหาของลูกหน้ีไม่มี
ระบบการประเมินการปรับปรุงโครงสร้างที่เหมาะสม101 

ลิตวิน (Littwin) ได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของความภัยคุกคามของเครดิตผู้บริโภคเสมือน
การใช้ความรุนแรงในประเทศ ผลการวิจัย พบว่า หลายทศวรรษของการสนับสนุนโดยการเคล่ือนไหว
ภัยคุกคามในประเทศจากสถาบันต่าง ๆ ประกอบด้วย หน่วยงานตํารวจ โรงพยาบาล และสํานักงาน
กฎหมาย ศาล ประกอบกับความไม่สมบูรณ์ทางครอบครัวผู้บริโภคมีผลต่อการตอบสนองอย่างมีส่วน
ร่วม ขณะนี้การสนทนาเก่ียวกับการถูกคุมคามด้านเครดิตของครอบครัวจะเป็นปัญหาทางสังคม
มากกว่าการท่ีจะไม่ยอมกับปัญหาที่เกิดข้ึน การดํารงชีวิตอยู่ปัญหาที่เป็นอยู่และการแก้ปัญหาที่ดีอย่าง
มีนัยสําคัญ ถึงแม้มีการเติบโตของปัญหาและการรับรู้ภัยคุกคามที่เกิดในครอบครัว ซึ่งได้มีการพัฒนา
แต่ยังไม่ได้รับการยอมรับและความต้องการและรับในการแก้ไข ซึ่งการละเมิดสิทธิทางการเงินผ่าน
ข้อมูลทางเครดิตของผู้บริโภค ในฐานะท่ีเป็นผู้บริโภคเสมือนถูกคุกคามกับเจ้าหน้ีที่ใช้ภัยคุมคามได้เริ่ม

                                                 
 100John Gathergood, “Self-control, financial literacy and consumer over-
indebtedness,”Journal of Economic Psychology 33, 3 (June 2012): 590-602. 
 101 Tuula Linna, “Consumer Insolvency: The Linkage Between the Fresh 
Start, Collective Proceedings, and the Access to Debt Adjustment,” Journal of 
Consumer Policy 38, 3 (March 2015): 357-374. 
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ใช้หน้ีเป็นวิธีการบริหารจัดการควบคุมที่ไม่เหมาะสมทําให้ระบบเครดิตของและความหลากหลายของ
รูปแบบ เช่น การทําร้ายโดยการออกบัตรเครดิตยังไม่มีความพร้อม102 

ปาร์เกอร์ (Parker) ได้ศึกษาผู้บริโภคที่มีปัญหาหน้ีบัตรเครดิต ผลการวิจัย พบว่า ปัญหา
หน้ีของผู้บริโภคจากการใช้บัตรเครดิตและการซื้อสินค้าผ่อนชําระได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ส่งผล
ในการผิดนัดชําระหน้ีและเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตามการศึกษาของการวิจัยเกี่ยวกับ
ทัศนคติของผู้บริโภคและพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการใช้บัตรเครดิตซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่มีวินัยในการใช้
หน้ีบัตรเครดิตที่อ่อนแอ การศึกษานี้สํารวจในสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร์ โดยเร่ืองปัญหาหน้ี
บัตรเครดิตเป็นปัญหาเก่ียวข้องกับความหลากหลายของวัฒนธรรมกฎระเบียบต่างๆ และปัจจัย
ทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน อีกทั้ง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของ
ปัจจัยอ่ืนๆ เช่น บุคลิกภาพ และทัศนคติที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเพ่ือต้องการของฟรีที่เสนอมาและ
เพ่ือตอบเสนอความสะดวกสบาย103 

โอคซานเนน (Oksannen) ได้ศึกษาปัจจัยทางสังคมของปัญหาหน้ีในรัฐสวัสดิการนอร์ดิก: 
การศึกษาที่ใช้สมัครสมาชิกในประเทศฟินแลนด์ ผลการศึกษา พบว่า การศึกษาจากหลายประเทศท่ี
พัฒนาน้ันมีปัญหาหน้ีที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นหน้ีส่วนบุคคลและสินเช่ือของผู้บริโภคในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา ปัญหาหน้ีได้กลายเป็นความกังวลอย่างกว้างขวางและเป็นยอมร่วมกันว่าเกิดปัญหา
ขึ้นจริง การศึกษาคร้ังน้ีวิเคราะห์ปัญหาหน้ีในประชากรวัยผู้ใหญ่ของประเทศฟินแลนด์ ระหว่างจาก ปี 
ค.ศ.2005-2013 และการวิจัยก่อนหน้าน้ีเกี่ยวกับปัญหาหน้ีและการสภาพคล่องทางการเงินที่ได้อาศยั
จากการสํารวจจากการลงทะเบียนปัญหาหน้ีสินซึ่งที่มีความจําเป็นในการแก้ปัญหาของคนในสังคม โดย
ข้อมูลหลักของการศึกษากลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มจากที่เป็นตัวแทนของคนในชาติที่ลงทะเบียนระดับที่ 
91-931 ที่อาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์ มีอายุระหว่าง19-65 ปี มีข้อมูลจากการลงทะเบียนซึ่งได้จาก
ผู้ดูแลระบบหลายแห่งรวมถึงข้อมูลเก่ียวกับการบังคับการใช้หน้ี และสถานะทางเศรษฐกิจของคนใน
สังคมที่ตกตํ่าลง ยังพบว่า ปัญหาหน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพสมรส มีบุตรและ และมีข้อมูลคดี
ทางอาญาก่อนที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาหน้ี104 
                                                 
 102 Angela Littwin, “Coerced Debt: The Role of Consumer Credit in Domestic 
Violence,” California Law Review 100, 4 (August 2012): 951-1026. 
 103 R. Parker and A. Chatterjee, “Consumer Susceptibility to Credit Debt: 
Findings from Exploratory Surveys.”Journal of Global Business Issues 3, 2 (2009): 
179-184. 
 104 Atte Oksanen and  Mikko Aaltonen, “Social Determinants of Debt 
Problems in a Nordic Welfare State: a Finnish Register-Based Study,”Journal of 
Consumer Policy 38, 3 (September 2015): 229-246. 
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วาจีต (Wajeet) ได้ศึกษาการแลกเปลี่ยนหน้ีให้เป็นทุนเพ่ือบรรเทาปัญหาหน้ีของประเทศ 
ผลการวิจัย พบว่า การแลกเปลี่ยนหน้ีเป็นทุนตามระบบและกลไกใหม่ของประเทศ โดยลูกหน้ีและ
ธนาคารที่เป็นเจ้าหน้ีสามารถแก้ปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤต และการวิจัยน้ีสามารถวิเคราะห์
และประเมินแลกเปลี่ยนหน้ีเป็นทนุ ยึดมุมมองของการเป็นลูกหน้ี นอกจากน้ี เป็นข้อดีที่มีความเป็นไป
ได้และมีข้อเสียสําหรับที่กําลังประเทศพัฒนา โดยพิจารณาการได้จากการสัญญาแลกเปลี่ยนดังกล่าว 
อีกทั้ง การวิจัยนี้แสดงเป็นวิธีการท่ีประสบความสําเร็จในการแก้ปัญหาหน้ีให้เป็นทุน โดยโครงการ
แลกเปลี่ยนน้ีมีบทบาทท่ีสําคัญในการบรรเทาปัญหาหน้ีของประชาชน และเอ้ือต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศในอนาคต105 

จากผลการศึกษาวิจัยทั้งหมดดังที่กล่าวมาแล้วน้ี สรุปได้ว่า สาเหตุของการเกิดหน้ีสิน
ประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก ดังน้ี 

1. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เน่ืองจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทําให้เกิดระบบสังคมแบบ
บริโภคนิยม ข้าราชการหลงใหลในส่ิงประดิษฐ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการ รวดเร็ว และสะดวกมากขึ้น 
จับจ่ายใช้สอยเกินตัว ประกอบกับรายได้น้อยจึงทําให้เกิดหน้ีสินตามมาในที่สุด 

2. ปัจจัยด้านสังคม เน่ืองจากสังคมไทยเป็นสังคมที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีพ้ืนฐานของการให้และ
การ มีส่วนร่วมเป็นที่ต้ัง บางครอบครัวต้องอุปการะและสงเคราะห์คนในครอบครัวจํานวนมากทําให้มี
รายจ่ายสูง ถ้ารายได้น้อยไม่พอเพียงกับรายจ่ายก็จะเกิดหน้ีสินตามมาในที่สุด ประเพณีไทยและ
วัฒนธรรมไทยก็เช่นเดียวกัน ที่ทําให้เกิดหนี้สินเช่น ภาษีสังคม โดยเฉพาะเงินใส่ซองช่วยงานศพ งาน
แต่งงาน งานกฐิน งานผ้าป่า เป็นต้น 

3. ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ผู้ที่มีหนี้สินไม่รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงิน สุรุ่ยสุร่าย และ
ความไม่พอเพียงในการดําเนินชีวิต ตลอดจนไม่สามารถควบคุมจิตใจตนเองได้ สําหรับแนวทางการ
แก้ไขปัญหาหน้ีสิน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ต้องเปลี่ยนค่านิยมในการเลียนแบบ สร้างจิตสํานึกของการ
ประหยัดและอดออม จัดให้มีแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียตํ่าและขั้นสุดท้ายใช้มาตรการลงโทษผู้ที่มี หน้ีสินล้น
พ้นตัว 

4. ปัจจัยกระแสโลกาภิวัตน์แห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างทั่วโลกเกี่ยวกับ
สังคม การเงิน และเศรษฐกิจ ต้ังแต่ระดับกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจ ภูมิภาค บริษัทการค้า จนถึงระดับ
ล่างสุด คือ บุคคลธรรมดา ที่ต้องประสบกับภาวะหน้ีสินในขั้นล้มละลาย (Bankruptcy)  

                                                 
 105 Wajeeh Elali, “Debt-Equity swaps and the alleviation of the ldcs debt 
problem.  International,” Journal of Commerce and Management 5, 4 (1995): 49-70. 
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บทที่ 3 

การดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยการวิจัย เรื่อง “กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา” ครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methodology) ขั้นตอนแรกเป็นการ
วิจัย เชิงคุณภาพ (qualitative research)และขั้นตอนหลังเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative 
research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) มูลเหตุของปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 2) ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อสาเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อสาเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ศึกษาความคิด 
เห็นของผู้เช่ียวชาญ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญที่มีความเช่ียวชาญในเรื่องการแก้ปัญหาหน้ีสิน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 17 คนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) 
และศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 400 คน เป็นหน่วยวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้
กําหนดขั้นตอนดําเนินการและระเบียบวิธีวิจัย ดังน้ี 
 
ขั้นตอนการดําเนนิการวิจัย 

เพ่ือให้การวิจัยดําเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่
กําหนดไว้ข้างต้น ผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
ผู้วิจัยได้จัดเตรียมโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการดําเนินการ

วิจัย โดยเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ 
งานวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ี 
สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรึกษาและขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ
นําผลท่ีได้จากการศึกษามาจัดทําโครงการวิจัย ตลอดจนเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณา
หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง รับข้อเสนอจากคณะกรรมการมาปรับปรุงแก้ไข
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โครงการวิจัย จัดทําโครงการวิจัยที่สมบูรณ์ เสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ์ต่อภาควิชา เพ่ือนําเสนอและ
ขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการทําวิจัยต่อไป 

ขั้นตอนที ่ 2 การดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ กําหนดกรอบแนวคิดเพ่ือ

สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ นําไปทดลองใช้ ปรับปรุงคุณภาพ นําเครื่องมือที่พัฒนาแล้วไปเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง นําข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลข้อมูล การ
ดําเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 1) การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย 2) การเก็บ
รวบรวมข้อ มูลตามกระบวนการของ Delphi Technique 3) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ     
4) การวิเคราะห์ข้อมูล 5) การรายงานผลการวิจัย ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 การศึกษาตัวแปรที่เก่ียวข้องในการวิจัย โดยผู้วิจัยกําหนดวิธีการ
ดําเนินการวิจัย โดยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ ข้อมูล
สารสนเทศ งานวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรม นําข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ 
(document synthesis) เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับสาเหตุของปัญหา
และการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กระบวนการของ Delphi Technique 
โดยผู้วิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. คัดเลือกผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และมี
ความเช่ียวชาญในเรื่องการแก้ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยใช้
วิธีการคัดเลือกผู้เช่ียวชาญแบบเจาะจง (purposive method) ได้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 17 คน 

2. ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคําแนะนําและแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ผู้เช่ียวชาญแสดงความ
คิดเห็นแบบ Delphi Technique รอบที่ 1 

3. รวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญทั้งหมดมา
วิเคราะห์สังเคราะห์แล้ว และนําไปสร้างเป็นข้อกระทงคําถามให้ครอบคลุมตัวแปรที่เก่ียวข้องกับมูล 
เหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาหน้ีสินของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยผู้วิจัยสร้างข้อคําถาม
ดัดแปลงมาจากเอกสารของบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหน้ีสินแห่งชาติ สภาผู้แทน 
ราษฎรให้สอดคล้องกับตัวแปรที่ได้จากการสรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้องและข้อมูลที่ได้จากการสอบถามผู้เช่ียวชาญในรอบที่ 1 โดยแบ่งระดับความ
คิดเห็นเป็น 5 ระดับ เพ่ือเก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญรอบที่ 2  



78 

 

4. นําแบบสอบถามความคิดเห็น ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่
ปรึกษาพิจารณาปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา  

5. ส่งแบบสอบถามเก่ียวกับมูลเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหาหน้ี 
สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญชุดเดิมในรอบที่ 2 
และได้ข้อมูลเป็นฉันทามติ 

ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยกําหนดวิธีการดําเนิน 
การวิจัย ดังน้ี 

ผู้วิจัยนําส่งแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับมูลเหตุของ
ปัญหาและการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา จากสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูบุคลากรทาง
การศึกษา (สกสค.) 77 จังหวัด จํานวน 400 ชุด ด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ พร้อมกับนัดหมายวันที่
เก็บแบบสอบถามคืน  

ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
1. วิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 

(interquartile range) ผลการยืนยันความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหา
หน้ีสินของครูและบุคลากรทางการศึกษา จากแบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 2 

2. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อมูลเหตุของปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยคํานวณค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean, 
X ) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation, S.D.) 

3. วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อมูลเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
เปรียบเทียบความแตกต่างโดยทดสอบค่าที (t-test)  

ขั้นที่ 5 การรายงานผลการวิจัย โดยนําเสนอร่างรายงานผลการวิจัยต่อคณะ 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามคําแนะนําของคณะ 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จัดทํารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอรายงานผลการวิจัยต่อบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จากรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย สามารถสรุปได้ 5 ขั้นตอน ดังแสดงในแผน 
ภูมิที่ 5 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
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แผนภูมิที่ 5  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 

ขั้นตอนที่ 1 
กําหนดตัวแปรที่เก่ียวข้อง
กับกระบวนการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ ข้อมูล
สารสนเทศ งานวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

 
ได้ตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับสาเหตุ
สาเหตุของปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

ขั้นตอนที่ 2 
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้กระบวนการของ Delphi 
Technique 
 

1. คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และมี
ความเช่ียวชาญในเร่ืองการแก้ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 17 คน 
2. ส่งแบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นแบบ Delphi 
Technique รอบที่ 1 
3. รวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท้ังหมดมา
สังเคราะห์แล้วสร้างข้อคําถามเป็นแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญรอบที่2 โดยแบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ 
4. ส่งแบบสอบถามเก่ียวกับสาเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเก็บข้อมูลความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมในรอบที่ 2 ได้ข้อมูลเป็นฉันทามติ 

1. ได้เคร่ืองมือเพ่ือใช้
ในการศึกษากระบวนการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. ได้ข้อมูลความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อสาเหตุของ
ปัญหาและการแก้ปัญหาหนี้สิน
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 3 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

เชิงปริมาณ 

ส่งแบบสอบถามเก่ียวกับสาเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปยังกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 400 คน 

ได้ข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามโดยกลุ่มตัวอย่าง  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 4 
วิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(interquartile range) การแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจากแบบสอบถามเดลฟายรอบที่2                
2. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อสาเหตุและการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครู
และบุคลากรทางการศึกษาโดยคํานวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3. วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต่อมูลเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดย เปรียบเทียบความแตกต่างโดยทดสอบค่าที (t-test) 

ได้ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 5 
รายงานผลการวิจัย 

ขั้นตอนดําเนินการ กระบวนการ ผลที่ได้

กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 
เป็นขั้นตอนการจัดทําร่างรายงานผลการวิจัย นําเสนอร่างรายงานผลการวิจัยต่อ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จัดทํารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอรายงานผลการวิจัยต่อบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือขออนุมัติให้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 
 
ระเบยีบวิธีการวิจัย 

เพ่ือให้การวิจัยน้ีดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้ วิจัยจึงกําหนด
รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ตัวแปรที่ศึกษา การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล และ
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ (quantitative research) และเทคนิคการวิจัย
แบบเดลฟาย โดยมีการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเดียวที่ศึกษาสภาวการณ์โดยไม่มีการ
ทดลอง (the one-shot, non – experimental case study, research design) คือโดยสอบถาม
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง สามารถเขียนแสดงเป็นแผนผังได้ (diagram) ดังน้ี 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที ่6 แผนแบบการวิจัย 

เมื่อ R หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม 
 X หมายถึง ตัวแปรต่าง ๆ ที่นํามาศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาประชากร 

 
 
 

     O 
 
        

R     X 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เพ่ือให้การวิจัยครั้งน้ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้ังไว้ ผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มผู้ให้

ข้อมูลการวิจัย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เช่ียวชาญ และ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการแก้ไขปัญหา
หน้ีสินของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังน้ี 

ประชากรผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มผู้เช่ียวชาญ ผู้วิจัยคัดเลือกผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้
ความสามารถมีประสบการณ์และเช่ียวชาญในเรื่องการแก้ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือแสดงความคิดเห็นในการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) จํานวน 
17 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร จํานวน 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มผู้บริหารระดับสูง จํานวน 6 คน กลุ่ม
ผู้บริหารระดับกลาง (คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูระดับภาค) จํานวน 6 คน และกลุ่ม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นหน้ี จํานวน 5 คน เพ่ือหาแนวทางกระบวนการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสนิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวิธีการเลือกผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นตัวอย่าง
ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยดําเนินการเลือกแบบเจาะจง (purposive samplings) โดยมีกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ช่วยพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของผู้เช่ียวชาญ  

กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้จากประชากร ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาทั่ว
ประเทศที่มีภาระหนี้สินจํานวน 400,000 คน1 โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) 
และทําการกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณการกลุ่มตัวอย่างจากของเครจซีและมอร์แกน 
(krejcie and morgan)2 ได้ขนาดตัวอย่างจํานวน 400 คน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ศึกษาวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา     
เพ่ือยืนยันปัญหาและนําไปเก็บข้อมูลด้วยเทคนิควิจัยแบบเดลฟาย ดังน้ี 

                                                 
 1 กระทรวงศึกษาธิการ, ครูไทยมีหนี้เฉลี่ยคนละล้านบาท ศธ.ไฟเขียวเงินกู้ช่วยรายละ 2 
แสน, เข้าถึงเมื่อ 16 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.moe.go.th/moe/th/news/ 
detail.php?NewsID=33186&Key=hotnews 
 2 Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan, “Determining Sample Size for 
Research Activities.” Educational and Psychological Measurement. 30, 3, (August 
1973), 608. 
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1. ตัวแปรพ้ืนฐาน คือ ตัวแปรที่เก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
ระดับการศึกษา 

2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่ เ ก่ียวข้องกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้จากสรุปผลการวิเคราะห์เอกสารและความคิดเห็นจาก
การสอบถามโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งใช้เป็นเคร่ืองมือวิจัยเพ่ือศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ
แก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 

ในการศึกษาผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในแต่ละขั้นตอน รวม 3 ประเภทคือ 
1. แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและ

บุคลากรการศึกษา ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามโดยพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้ในการค้นคว้าเก่ียวกับตัวแปรกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาโดยการสอบถามผู้เช่ียวชาญ มีประเด็นในการสอบถาม คือ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา เพ่ือสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญตามกระบวนการของเดลฟาย รอบที่ 1 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับการวิจัยแบบเดลฟาย รอบที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเรื่อง กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาตามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับเพ่ีอยืนยันคําตอบตามผลการสอบถามความคิดเห็น รอบที่ 1 โดยแบบสอบ 
ถามความคิดเห็นปัญหาของหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดังน้ี ตอนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(check list) ตอนท่ี 2 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีรายละเอียด ดังน้ี 

ระดับ 5 หมายถึง กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ระดับ 4 หมายถึง กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ระดับ 3 หมายถึง กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
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ระดับ 1 หมายถึง กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา เร่ือง กระบวนการ
แก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาโดยแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กระบวนการแก้ปัญหาของหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นฉบับเดียวกันกับ 
แบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับการวิจัยแบบเดลฟาย รอบที่ 2  
 
การสรา้งเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเทคนิคการวิจัย
แบบเดลฟาย ดังน้ี 

ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในแต่ละขัน้การดําเนินการดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรการศึกษา เพ่ือทําเดลฟายรอบที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่ใช้คําถามปลายเปิด (open ended) 
โดยมีลักษณะเป็นการถามผู้เช่ียวชาญว่า มีปัจจัยใดบ้างที่เป็นมูลเหตุของปัญหาหนี้สินของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และในสถานการณ์ปัจจุบันควรมีแนวทางอย่างไรบ้างสําหรับการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากน้ันผู้วิจัยนําคําตอบของผู้เช่ียวชาญแต่
ละคนมาวิเคราะห์โดยละเอียดแล้วนํามาสังเคราะห์เป็นประเด็นคําถาม มีขั้นตอนดังน้ี 

1.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร หลักฐาน รายงานจากหน่วยงาน วรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้การสังเคราะห์เนื้อหา (content synthesis) เพ่ือให้ได้กรอบ
แนวคิดกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนํามาสร้าง
แบบสอบถามปลายเปิด 

1.2 นําแบบสอบถามปลายเปิดที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา  
1.3 ได้แบบสอบถามปลายเปิดที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเพ่ือนําไป

สอบถามผู้เช่ียวชาญด้านการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ประชากรผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยแบบเดลฟายรอบที่ 1 

2. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ แบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 2 ซึ่งแบบสอบถามเดล
ฟายรอบที่ 2 เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยนําผลการสังเคราะห์คําตอบของผู้เช่ียว 
ชาญท่ีได้จากแบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 1 มาสร้างข้อกระทงคําถามให้สอดคล้องกับการสรุปผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม
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ความคิดเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญโดยดัดแปลงคําถามมาจากเอกสารของบันทึกการประชุมคณะ 
กรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร และพัฒนาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวความคิดเห็นของไลเคิร์ท (likert’s rating scale) ผู้วิจัยได้ดําเนินการ
ดังน้ี 

2.1 นําข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากแบบสอบถามความคิดเห็น
รอบที่ 1 จากผู้เช่ียวชาญและตามหลักการแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยตลอดจนวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวข้อง และข้อมูลเอกสารของบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหน้ีสินแห่งชาติ สภา
ผู้แทนราษฎร นําไปสร้างเป็นข้อกระทงคําถามเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามแบบสอบถามความคิดเห็นรอบที่ 2 ตามมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ ใช้ถามผู้เช่ียวชาญกลุ่มเดิมเพ่ีอยืนยันคําตอบตามแบบสอบถามความคิดเห็นรอบที่ 1 แล้วนํา 
เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา 

2.2 นําแบบสอบถามความคิดเห็นรอบที่ 2 ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาแล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นเพ่ีอยืนยันคําตอบเดิม  

3. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaires) สําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวน 
การแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา เรื่อง กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน
ของข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา เป็นฉบับเดียวกันกับ แบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับการ
วิจัยแบบเดลฟาย รอบที่ 2 ซึ่งนํามาใช้เพ่ือการยืนยันความคิดเห็นระหว่างกลุ่มตัวอย่างครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาหน้ีสินกับความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ จึงไม่มี
ขั้นตอนการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
และให้ได้ข้อมูลตามความเป็นจริง ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ผู้วิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ีอออกหนังสือ
ขอความร่วมมือจากผู้เช่ียวชาญในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา แบบอิสระ รอบที่ 1 โดยผู้วิจัยส่งหนังสือที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรออกให้เพ่ือขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นประชากร 
นัดหมายและสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ผู้เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นในการเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคการ
วิจัยแบบเดลฟาย รอบที่ 1 

2. ผู้วิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ีอออกหนังสือ
ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพ่ือการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากร
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การศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร
การศึกษา และดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือยืนยันสาเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหา
หน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา โดยส่งแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความคิดเห็นต่อ
กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา จากสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูบุคลากรทาง
การศึกษา (สกสค.) 77 จังหวัด จํานวน 400 ชุด ด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ พร้อมกับนัดหมายวันที่
เก็บแบบสอบถามคืน ระหว่าง วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 

3. ผู้วิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ีอออกหนังสือ
ขอความร่วมมือจากผู้เช่ียวชาญในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา รอบที่ 2 เพี่อยืนยันคําตอบเดิม โดยส่งแบบ 
สอบถามความคิดเห็นในการดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 2 ให้กับผู้เช่ียวชาญ
เพ่ือให้ผู้เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองและ
รอแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัครั้งน้ี ผู้วิจัยแบ่งวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอนดังน้ี คือ 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับมูลเหตุของปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เป็นการวิเคราะห์ตัวแปรจากเอกสาร ตํารา และบทความทางวิชาการ และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องโดยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis)  

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นของผู้เชียวชาญเก่ียวกับมูลเหตุของปัญหาและ
การแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังน้ี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเทคนิคเดลฟายรอบที่ 1 ใช้การ
วิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 2 ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า ใช้วิธีหาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอ
ไทล์ (Interquartile range)  

ระดับ 5 หมายถึง กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ระดับ 4 หมายถึง กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
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ระดับ 3 หมายถึง กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 

ระดับ 1 หมายถึง กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ซึ่งกําหนดค่านํ้าหนักของแต่ละข้อดังน้ี กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดให้ค่านํ้าหนัก 5 คะแนน 
ระดับมากให้ค่านํ้าหนัก 4 คะแนน ระดับปานกลางให้ค่านํ้าหนัก 3 ระดับน้อยให้ค่านํ้าหนัก 2 คะแนน 
และระดับน้อยที่สุดให้ค่านํ้าหนัก 1 คะแนน 

2.1 แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เมื่อคํานวณหาค่าเฉล่ียรายข้อแล้ว
แปลผลเทียบกับเกณฑ์เพ่ือแปลความหมาย ดังน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉล่ีย 2. 50-3.49 หมายถึง กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

2.2 แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เมื่อคํานวณค่ามัธยฐาน (Median) 
แต่ละข้อแล้วนํามาเทียบกับเกณฑ์เพ่ือแปลความหมาย ดังน้ี 

ค่ามัธยฐาน 4.50-5.00 แสดง ข้อความน้ันมีความเหมาะสมมากที่สุด 
ค่ามัธยฐาน 3.50-4.49 แสดง ข้อความน้ันมีความเหมาะสมมาก 
ค่ามัธยฐาน 2.50-3.49 แสดง ข้อความน้ันมีความเหมาะปานกลาง 
ค่ามัธยฐาน 1.50-2.49 แสดง ข้อความน้ันมีความเหมาะน้อย 
ค่ามัธยฐาน 1.00-1.49 แสดง ข้อความน้ันมีความเหมาะน้อยที่สุด 
ค่ามัธยฐานที่กําหนดเป็นเกณฑ์การยอมรับในการวิจัยครั้งน้ีกลุ่ม

ผู้เช่ียวชาญต้องมีความคิดเห็นเหมาะสมมากที่สุดคือ ค่ามัธยฐานต้ังแต่ 4.50 ขึ้นไป 
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2.3 แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เมื่อคํานวณหาค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ (Interquartile Range / IR) แต่ละข้อจากคําตอบของผู้เช่ียวชาญแล้ว พิจารณาความสอด 
คล้องตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ สูงกว่า 3.00 แสดงว่า คําตอบผู้เช่ียวชาญไม่
มีความหมายสอดคล้องกัน 

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ สูงกว่า 2.00-2.99 แสดงว่าคําตอบผู้ เ ช่ียว 
ชาญไม่มีความหมายสอดคล้องกันตํ่า 

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ สูงกว่า 1.01-1.99 แสดงว่าคําตอบผู้ เ ช่ียว 
ชาญไม่มีความหมายสอดคล้องกันปานกลาง 

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ สูงกว่า 0.51-1.00 แสดงว่าคําตอบผู้ เ ช่ียว 
ชาญไม่มีความหมายสอดคล้องกันสูง 

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ สูงกว่า 0.50 แสดงว่า คําตอบผู้เช่ียวชาญไม่
มีความหมายสอดคล้องกันสูงมาก 

ดังน้ัน ค่าความสอดคล้องที่กําหนดเป็นเกณฑ์ยอมรับในการวิจัย มีความ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากับหรือน้อยกว่า 1.00 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการยืนยันมูลเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหา
หน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ดังน้ี 

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใช้
ค่าความถ่ี (frequencies) ค่าร้อยละ (percentage) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) 

3.2 การแปลความหมายของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เมื่อ
คํานวณหาค่าเฉลี่ยรายข้อแล้วแปลผลเทียบกับเกณฑ์เพ่ือแปลความหมายตามแนวคิดของเบสท์ 
(best) ดังน้ี 

ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง สาเหตุของปัญหาของหน้ีสินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง มูลเหตุของปัญหาหน้ีสินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉล่ีย 2. 50-3.49 หมายถึง มูลเหตุของปัญหาหน้ีสินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง มูลเหตุของปัญหาหน้ีสินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
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ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง มูลเหตุของปัญหาหน้ีสินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

3.3 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต่อมูลเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
เปรียบเทียบความแตกต่างโดยทดสอบค่าที (t-test)  
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้อคําถามในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการนําเสนอดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยโดยเทคนิคเดลฟายรอบท่ี 1 ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา 
(content analysis) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยโดยเทคนิคเดลฟายรอบที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquatrile range) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ และ
ระดับการศึกษา โดยใช้ค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

4. การวิเคราะห์คะแนนคําตอบของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเชิงปริมาณ ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าค่าเฉลี่ย หรือ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean,X ) และ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation, S.D.)  

5. การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อมูล 
เหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย เปรียบเทียบความ
แตกต่างโดยทดสอบค่าที (t-test)  
 
สรุป 

การวิจัยการวิจัย เรื่อง  “กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา” ครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methodology) ขั้นตอนแรกเป็นการ
วิจัย เชิงคุณภาพ (qualitative research)และขั้นตอนหลังเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative 
research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) มูลเหตุของปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 2) ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อสาเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อสาเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและ
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บุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ศึกษาความ
คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญที่มีความเช่ียวชาญในเร่ืองการแก้ปัญหา
หน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 17 คนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of 
analysis) และศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครู
และบุคลากรทางการศึกษา  โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 400 คน เป็นหน่วย
วิเคราะห์ การดําเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 1) การศึกษาตัวแปรที่เก่ียวข้องในการวิจัย 
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลตามกระบวนการของ Delphi Technique 3) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ปริมาณ 4) การวิเคราะห์ข้อมูล 5) การรายงานผลการวิจัย สําหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นแบบปลายเปิด และแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่า
มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean, X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation, S.D.) 
และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยทดสอบค่าที (t-test) ส่วน เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi 
Technique) ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ 
ค่ามัธยฐาน (median)  และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range)  
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บทที่ 4 

การวิเคราะหข์้อมูล 
   

การวิจัยการวิจัย เรื่อง  “กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา” ครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methodology) ขั้นตอนแรกเป็นการ
วิจัย เชิงคุณภาพ (qualitative research)และขั้นตอนหลังเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative 
research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) มูลเหตุของปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 2) ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อมูลเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อมูลเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ศึกษาความ
คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ และศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการแก้ไขปัญหา
หน้ีสินของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้
ตารางประกอบ คําบรรยาย จําแนกการนําเสนอข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ตัวแปรมูลเหตุของปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นการวิเคราะห์ตัวแปรจากเอกสาร ตํารา และบทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่
เก่ียวข้องโดยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis)  

ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อมูลเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหา
หน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยโดยเทคนิคเดลฟายรอบที่ 1 ใช้การวิเคราะห์
เน้ือหา (content analysis) 

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยโดยเทคนิคเดลฟายรอบที่ 2 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquatile range) 

ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินที่มีต่อมูลเหตุของปัญหาและการแก้ 
ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
เพศ และระดับการศึกษา โดยใช้ค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
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3.2. การวิเคราะห์คะแนนคําตอบของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเชิงปริมาณ 
ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าค่าเฉล่ีย หรือ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean, X ) และ ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation, S.D.)  

3.3 การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาต่อมูลเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย 
เปรียบเทียบความแตกต่างโดยทดสอบค่าที (t-test)  
 
ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ตัวแปรมูลเหตุของปัญหาหนีส้ินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป็นการวิเคราะห์ตัวแปรจากเอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ดังตารางที่ 3 
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    ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุของการเกิดหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    
ข้อที่ 

 
                       นักวิจัย 

มูลเหตุของปัญหา 
หนี้สินของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการการศึกษา  เพ

ชร
ดํา

 ธนู
ศรี

 

 ท
ิพพ

าศ
รี อิ

นท
ะกู

ล 

 วร
วร
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 ห
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ฎีเ

กร
ียง

 

 กัน
ต์ อิ

นท
ุวงศ

์ 

 สํา
นัก

งาน
 สก

สค
. 

 รัช
นีก

ร ว
งศ์

จัน
ทร์

 

 น
ันท

รัต
น์ 

จิโร
ภา

ส 

 สา
มา

รถ
 เต

จะ๊
วง

ศ์ 

 สํา
รว

ม จ
งเจ

รญิ
 

 พ
รนิ

ภา
 ลิม

ปพ
ะย

อม
 

1 
เป็นหนี้ตั้งแต่เรียนหนังสือ โดยผู้ปกครอง
ต้องกู้เงินเพื่อให้เป็นทุนการศึกษา 

√          

2 เพื่อซื้อยานพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทาง    √ √ √ √    

3 เป็นหนี้เพื่อเป็นทุนส่งบุตรหลานเล่าเรียน √ √ √ √ √ √  √ √ √ 

4 
เป็นหนี้เพื่อใช้ในการศึกษาของตนเองเพื่อ
ปรับวิทยาฐานะ 

√ √ √  √   √  √ 

5 
เป็นหนี้เพื่อซื้อเทคโนโลยีหรือเครื่องมือ
สื่อสาร คอมพิวเตอร์ วิทยุและโทรศัพท์ 

√   √ √ √  √  √ 

6 
เป็นหนี้เพื่อนําไปเป็นทุนสร้างอาชีพเสริม 
แต่มักล้มเหลว 

√    √ √    √ 
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    ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุของการเกิดหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 
 
 

ข้อที่ 

 
                       นักวิจัย 

มูลเหตุของปัญหา 
หนี้สินของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการการศึกษา  เพ

ชร
ดํา

 ธนู
ศรี

 

 ท
ิพพ

าศ
รี อิ

นท
ะกู
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ุวงศ

์ 

 สํา
นัก
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 สก

สค
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 รัช
นีก

ร ว
งศ์

จัน
ทร์
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ันท

รัต
น์ 

จิโร
ภา
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 สา
มา

รถ
 เต

จะ๊
วง

ศ์ 

 สํา
รว

ม จ
งเจ

รญิ
 

 พ
รนิ

ภา
 ลิม

ปพ
ะย

อม
 

7 เป็นหนี้เพราะ ติดการพนัน  √      √ √   

8 เป็นหนี้เพราะเล่นหวย √       √   

9 
เป็นหนี้เพราะค่าครองชีพสูง และภาษี
สังคมสูง แต่รายได้ต่ํา 

  √   √  √   

10 เป็นหนี้เพราะไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล      √    √ 

11 เป็นหนี้เพราะติดเหล้า สุรา ยาดอง √       √   

12 เป็นหนี้เพราะชอบพบปะสังสรรค ์ √    √ √  √   

13 เป็นหนี้เพราะไม่มีการวางแผนการใช้เงิน  √          

14 
เป็นหนี้เพราะรับผิดชอบครอบครัวคน
เดียว 

√     √     
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    ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุของการเกิดหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 
 
 
ข้อที่ 

 
                       นักวิจัย 
มูลเหตุของปัญหา 
หนี้สินของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการการศึกษา  เพ

ชร
ดํา

 ธนู
ศรี

 

 ท
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 ลิม

ปพ
ะย

อม
 

15 เป็นหนี้เพราะต้องเลี้ยงดูบิดา มารดา √    √    √    √ 

  16 เป็นหนี้เพราะลงทุนทํากิจกรรม เพื่อ
ช่วยเหลือสังคม 

√    √      

17 
เป็นหนี้เพราะการใช้เงินส่วนตัวในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน 

  √  √      

18 
เป็นหนี้เพราะการใช้เงินในการกินอาหาร
นอกบ้านหรูหรา 

    √ √  √  √ 

19 
เป็นหนี้เพราะการใช้เงินในการแต่งกาย
ด้วยเสื้อผ้า และเครื่องประดับราคาแพง 

√    √   √   

20 
เป็นหนี้เพราะการใช้เงินในการไปใช้จ่าย
เพื่อเที่ยวเตร่ เที่ยวสถานเริงรมย์ 

√    √   √   
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    ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุของการเกิดหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 

ข้อที่ 

 
                       นักวิจัย 
มูลเหตุของปัญหา 
หนี้สินของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการการศึกษา  เพ
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21 
เป็นหนี้เพราะการใช้เงินในการไปใช้จ่าย
เพื่อการสูบบุหรี่ 

√       √   

22 เป็นหนี้เพราะต้องนําเงินไปใช้เพื่อการ
ดํารงชีวิตประจําวัน 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

23 เป็นหนี้เพราะทํางานอยู่ไกลที่พักอาศัย      √      

24 
เป็นหนี้เพราะความเหลื่อมล้าํของ
สวัสดิการของรัฐ 

 √   √      

25 เป็นหนี้เพราะรักษาหน้าตาทางด้านวัตถุ      √    √ 

26 
เป็นหนี้เพราะต้องการความสะดวกในการ
ใช้ชีวิต 

√   √ √   √   

27 เป็นหนี้เพราะใช้บัตรเครดิตแทนเงินสด √     √     
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    ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุของการเกิดหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 

ข้อที่ 

 
                       นักวิจัย 
มูลเหตุของปัญหา 
หนี้สินของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการการศึกษา  เพ
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28 
เป็นหนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของภาครัฐ 

√     √     

29 เป็นหนี้เพราะต้องนําเงินไปซ่อมแซมที่อยู่
อาศัย 

√  √ √ √ √    √ 

30 เป็นหนี้เพราะต้องการสร้างฐานะทาง
สังคม  

    √ √    √ 

31 
เป็นหนี้เพราะนําเงินไปใช้จ่ายเพื่อการ
พัฒนาการศึกษาของตนเอง 

 √ √  √ √    √ 

32 เป็นหนี้เพราะนําเงินไปใช้ในการแต่งงาน      √  √   

33 เป็นหนี้เพราะสร้างบ้านราคาสูงเกินฐานะ √   √ √ √ √  √ √ 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุของการเกิดหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 

ข้อที่ 

 
                              นักวิจัย 
มูลเหตุของปัญหา 
หนี้สินของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการการศึกษา  เพ

ชร
ดํา

 ธนู
ศรี
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34 
เป็นหนี้เพราะกู้เงินมาใช้หนี้แทนญาติพี่
น้อง 

√   √  √     

35 เป็นหนี้เพราะการซื้อและสะสมของมีค่า √   √   √ √  √ 
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จากตารางที่ 3 พบว่า มูลเหตุของการเกิดหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถจัดกลุ่มตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร เป็น 3 ด้าน ดังน้ี 

1. ด้านความต้องการ มูลเหตุของการเกิดหน้ีสิน ได้แก่ 1) การผ่อนชําระบ้านที่ดินอยู่
อาศัย 2) ความเหลื่อมล้ําของสวัสดิการ เช่น สวัสดิการบ้านพักครู 3) ผ่อนเครื่องใช้อุปกรณ์สิ่งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ 4) การใช้จ่ายเพ่ือการดํารงชีวิตในปัจจุบัน 5) เพ่ือการศึกษาของบุตรหลาน 6) เป็น
หน้ีเพราะรับผิดชอบครอบครัวคนเดียว 7) ต้องส่งเสียเลี้ยงดูบิดา มารดา 8) ทํางานอยู่ไกลบ้าน จึงทํา
ให้ต้องซื้อรถด้วยการผ่อน 9) นําเงินไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 10) ค่าครองชีพสูง และภาษีสังคมสูง แต่
รายได้ตํ่า 11) เป็นหน้ีต้ังแต่เรียนหนังสือ โดยผู้ปกครองต้องกู้เงินเพ่ือให้เป็นทุนการศึกษา 

2. ด้านค่านิยม มูลเหตุของการเกิดหน้ีสิน ได้แก่ 1) เพ่ือการพัฒนาการศึกษาของตนเอง 
2) เป็นหน้ีเพ่ือใช้ในการศึกษาของตนเองเพ่ือปรับวิทยาฐานะ 3) ครูใช้ชีวิตตามกระแสทุนนิยม
สมัยใหม่  4) ต้องการความสะดวกในการใช้ชีวิต 5) อยากมีบ้านหรู มีรถยนต์ราคาแพง 6) ถูกฉ้อโกง
จากการลงทุนทําอาชีพเสริมหรือขาดทุน 7) การลงทุนทํากิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม 8) ต้องการ
ว่ิงเต้นโยกย้ายตําแหน่ง 9) การใช้เงินส่วนตัวในการสนับสนุนการเรียนการสอน 10) ต้องจัดสรรเงิน
ของตนไปเพ่ืองานสังคมสังสรรค์ 11) นําเงินไปใช้ในการจัดงานแต่งงาน 12) ต้องการสร้างฐานะทาง
สังคม รักษาหน้าตาทางด้านวัตถุ 13) ซื้อเทคโนโลยีหรือเครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ วิทยุและ
โทรศัพท์  

3. ด้านพฤติกรรม มูลเหตุของการเกิดหน้ีสิน ได้แก่ 1) การกินอาหารนอกบ้านหรูหรา 2) 
การแต่งกายด้วยเสื้อผ้า และเคร่ืองประดับราคาแพง 3) การติดเหล้า สุรา ยาดอง 4) ใช้จ่ายในการสูบ
บุหรี่  5) ใช้จ่ายเพ่ือเที่ยวเตร่ 6) การซื้อและสะสมของมีค่า 7) กู้เงินมาใช้หน้ีแทนญาติพ่ีน้อง 8) สร้าง
บ้านราคาสูงเกินฐานะ 9) ต้องใช้เงินตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ 10) ใช้บัตรเครดิตแทน
เงินสดทําให้ฟุ้งเฟ้อ 11) การเล่นหวย และเสี่ยงโชคด้วยการพนัน 
 
ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อมูลเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาหนี้สิน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยโดยเทคนิคเดลฟายรอบที่ 1 ใช้การวิเคราะห์

เนื้อหา (content analysis) 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามแบบเดลฟายรอบที่ 1 น้ี ผู้วิจัยนําคําตอบจาก

แบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) จากผู้เช่ียวชาญ 17 คน มารวบรวมความคิดเห็นและ
วิเคราะห์โดยละเอียดแล้วนํามาสังเคราะห์เป็นประเด็น ผลปรากฏดังน้ี 
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1. มูลเหตุอะไรที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

จากการสังเคราะห์คําตอบของผู้เช่ียวชาญ สามารถสรุปเป็นประเด็นมูลเหตุที่
ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดังน้ี 

1.1 ปัญหาหน้ีสินของครูถือเป็นปัญหาใหญ่อยู่ในขณะน้ี ครูนับแสนคนที่ต่างรอ
คอยความหวังจากหน่วยงานสากล หรือจากรัฐบาลให้มาดําเนินการช่วยเหลือหน้ีสินของครูอย่าง
แท้จริง เพ่ือขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลูกหลานเยาวชนของเราจะ
ได้รับความรู้จากการสั่งสอน และอบรมขัดเกลาให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นคนดีสามารถทําเลี้ยงชีพได้ ดังน้ัน
ครูจึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และสังคมถึงแม้ว่าในบางครั้งครูอาจจะต้องประสบปัญหาทาง
เศรษฐกิจเช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือมากกว่าน้ันเพราะครูต้องอยู่ในสังคมช่วยเหลือเก้ือกูลเด็กที่มี
ปัญหาไม่มีพ่อแม่หรือยากจนครูต้องจุนเจือเด็กๆที่น่าสงสารขาดอุปกรณ์ในการเรียนบ้าง ไม่มีเงินกิน
ขนมบ้างความเป็นครูก็ต้องช่วยเหลือเร่ืองงานส่วนร่วม การกุศล และประโยชน์ต่างๆ ล้วนต้องใช้เงิน
ทั้งน้ัน 

1.2 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ส่งผล
กระทบทางตรงและทางอ้อมต่อสภาพเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในปัจจุบันและย่อมส่งผลต่อครู
โดยตรง ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สังคมขาดการปองดองการช่วยเหลือเกื้อกูล 
ความเอื้ออาทรน้อยลง มีการแข่งขันกันในทาง กายภาพเป็นหลัก ผู้คนละเลยทางด้านจิตใจ ขาดจิตวิ
ญาณของความมีคุณธรรมและจริยธรรมครูซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักอาชีพหน่ึงของสังคมไทยที่ตกอยู่
ในวังวนดังกล่าวของกระแสทุนนิยมสมัยใหม่ทําให้ครูว่ิงหาการแข่งขัน รักษาหน้าตาทางด้านวัตถุ
ต้องการความสะดวกในการใช้ชีวิตให้เหมือนในสังคมอยากมีบ้านหรู มีรถยนต์ราคาแพง โดยประเมิน
ว่าเหล่าน้ันเป็นหน้าตาของผู้คนในสังคมในปัจจุบัน 

1.3 ตัวครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาดวินัย ไม่ประพฤติปฏิบัติตนตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง 

1.4 การรวมกลุ่มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
เล็กหรือกลุ่มใหญ่ เป็นลักษณะเครือข่าย มีต้ังแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ยังไม่เข้มแข็ง
พอ กิจกรรมที่ปฏิบัติยังไม่สามารถสร้างให้เป็นรูปธรรมได้จริง 

1.5 ครูนอกจากภาระครอบครัว แล้วครูยังต้องพัฒนาตนเอง เช่น กู้เงินไปศึกษา
ต่อ กู้เงินเพ่ือลงทุนทําผลงานทางวิชาการ การทํากิจกรรม เพ่ือช่วยเหลือสังคม เช่นเข้าสู่สโมสรต่างๆ 
ก็ทําให้ครูต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น หรือแม้กระทั่งการดูแลเด็กในการทํากิจกรรมต่างๆ ซึ่งทาํให้ครูเป็น
หน้ีเพ่ิมขึ้น 



100 

  

1.6 ที่ทํางานอยู่ไกลและบ้านพักครูไม่เพียงพอ จึงทําให้ต้องซื้อรถซื้อบ้านด้วย
การผ่อน และการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนตําแหน่งจะต้องใช้เงินในการทําก็ต้องกู้ 

1.7 ในการพัฒนาโรงเรียนถ้าต้องรองบประมาณ อาจทําให้การดําเนินการล่าช้า
ครูจําเป็นที่จะต้องต้องช่วยกันออกเงินเพ่ือทาํให้การพัฒนาโรงเรียนสําเร็จลุล่วงโดยเร็ว เช่น สร้างโรง
อาหารหรือสนามเด็กเล่น เพ่ือให้ทัดเทียมกับโรงเรียนเอกชนหรือต่อเติมห้องเรียนเพ่ือให้นักเรียนมี
ห้องเรียนในการเรียนการสอนได้อย่างพอเพียง 

1.8 ตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดวินัย ไม่ประพฤติปฏิบัติตน
ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง 

1.9 ขาดกระบวนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานการแก้ไขปัญหาหน้ีครู
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ 

1.10 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีผลกระทบต่อนโยบายในการแก้ไขปัญหา
หน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทําให้ขาดความต่อเนื่องในเชิงนโยบาย 

1.11 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นลูกชาวนา ชาวไร่ จึงทําให้มี
ภาระหนี้สินมากเพราะครอบครัวคนไทย เป็นครอบครัวที่มีความกตัญญู และโอบอ้อมอารี เมื่อเรียน
จบก็ต้องมาจุนเจือครอบครัว 

1.12 สวัสดิการท่ีไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุใหญ่ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ต้องแสวงหา เพ่ือตนเองและครอบครัว เช่น สวัสดิการบ้านพักครูจะมีบ้างแต่ไม่
เพียงพอสําหรับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส่วนโรงเรียนในเขตชนบทและโรงเรียนขนาดเล็ก
น้ันไม่มีสวัสดิการให้ถึงแม้ว่าจะมีก็มีส่วนน้อย ทําให้ต้องกู้เพ่ือมาใช้จ่ายในส่วนสวัสดิการที่ขาดไป 

2. ในสถานการณ์ปัจจุบันควรมีแนวทางอย่างไรบ้างสําหรับการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จากการสังเคราะห์คําตอบของผู้เช่ียวชาญ สามารถสรุปเป็นประเด็นแนวทาง
สําหรับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดังน้ี 

2.1 จัดต้ังกองทุนส่งเสริมและพัฒนาครู เป็นองค์กรอิสระ หรือองค์การมหาชน 
ไม่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือให้มีหน่วยงาน องค์กร หรือแหล่งทุนอ่ืนใดเข้ามาบริหารจัดการ
หน้ีสินข้าราชการครูและพัฒนาครูทั้งระบบ 

2.2 ปรับปรุงระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา แยกออกจากข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยให้ระดับล่าง หรือครูที่แรกเข้าสู่ตําแหน่งมี
ฐานเงินเดือนและค่าตอบแทนกว้างกว่าระดับบน เน่ืองจากมีความจําเป็นต้องใช้ปัจจัยในการสร้าง
ฐานะ 
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2.3 ปรับระบบเงินเดือนเหมือนทหารอัยการและศาล หรือนานาอารยประเทศ 
ซึ่งยกย่องวิชาชีพครู ทั้งน้ี เพ่ือจูงใจให้คนดี คนเก่งที่รักและศรัทธาในวิชาชีพครูเข้าสู่วิชาชีพครู 

2.4 ผลการสํารวจความต้องการของครูและมีผลวิจัยตรงกันคือ ควรจัดต้ัง
กองทุน เพ่ือบริหารจัดการหน้ีครู 

2.5 ระยะสั้นรัฐบาลควรจัดต้ังกองทุนที่มีขนาดใหญ่เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ให้กับครู เหมือนกับการจัดต้ังกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรโดยกําหนดอัตราดอกเบ้ียที่เหมาะสมสําหรับ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

2.6 จัดสํารวจ ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเก็บข้อมูลภาระการเป็น
หน้ีทั้งระบบเพ่ือให้ทราบฐานข้อมูลการเป็นหน้ีที่แท้จริง 

2.7 ควรแบ่งประเภทปัญหาหน้ีสินของครูเป็นระดับต่างๆ ในแต่ละระดับควรให้
ควรช่วยเหลือโดยแนวทางต่างกัน 

2.8 ควรรวมหน้ีหลายๆ แหล่งของครูให้อยู่ในแหล่งเดียว และปรับโครงสร้างหน้ี 
ขยายระยะเวลาการชําระ ลดอัตราดอกเบ้ีย วงเงินผ่อนชําระให้อยู่ในวงเงินที่สามารถผ่อนชําระได้ 
และอาจให้รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ีย บางส่วนเช่นเดียวกับที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกร เพ่ือให้
ข้าราชการท่ีเป็นหน้ีหมดหน้ีโดยเร็ว 

2.9 การเพ่ิมฐานเงินเดือนรายได้ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับกับสภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบัน และโรงเรียนควรมีทุนสํารองการใช้จ่าย เมื่อครูต้องพานักเรียนทํากิจกรรมต่างๆ 
นอกสถานที่ 

2.10 ควรจัดต้ังมูลนิธิ เพ่ือให้การศึกษากับครู ในการดําเนินการการประกอบ
อาชีพครูและการดํารงชีวิตในขณะที่ตนเอง เป็นหน้ีสิน หาทางออกโดยให้ครูได้รับการศึกษาและปรับ 
ตัวให้ได้ในสถานการณ์ดังกล่าวอาจใช้ชีวิตโดยยึดหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” ในการดํารงชีวิตทั้งที่อยู่
ในระบบราชการและหวังระบบราชการ 

2.11 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีอาชีพเสริมเพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น (สามารถดําเนินการโดยมีกองทุนช่วยเหลือ) 

2.12 จัดสวัสดิการบ้านพักครูให้เพียงพอ รถยนต์พาหนะให้ทุกโรงเรียนสําหรับไว้
บริการนักเรียนและขนส่งวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงจัดสรรค่าเดินทาง เบ้ียเลี้ยง และที่พัก สําหรับการเดิน 
ทางไปราชการให้เพียงพอ 

2.13 ครูต้องปรับตัวเองด้วยกระบวนการควบคุมตนเองทั้งควบคุมจากภายใน
ตนเอง และภายนอกตนเอง การควบคุมปัจจัยภายในก็คือความจําเป็นพ้ืนฐาน พ้ืนฐานเดิมก่อนมาเป็น
ครู และพ้ืนฐานใหม่เมื่อมีครอบครัวและอ่ืนๆ ส่วนการควบคุมปัจจัยภายนอกตนเอง ก็คือ การไม่
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ประมาณตนเอง การออกมีอยากได้ ความโลภ การใช้ชีวิตเกินฐานะ ความฟุ้งเฟ้อ และการหลงสังคม
และอื่นๆ 
 

2.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อมูลเหตุของปัญหาและการ
แก้ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากแบบสอบถามเดลฟายรอบท่ี 2 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้ของทรงคุณวุฒิที่มีต่อมูลเหตุของปัญหาและการ
แก้ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
เดลฟายรอบที่ 2 มีการแสดงตําแหน่งของค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ 
(interquartile range) และคําตอบของผู้เช่ียวชาญแต่ละคนในแบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 1 เพ่ือ
ยืนยันคําตอบหรืออาจเปล่ียนคําตอบในแบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 2 เพ่ือความสะดวก และความ
เข้าใจที่ตรงกันในการสื่อความหมาย ผู้วิจัยได้กําหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการนําเสนอผล
วิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
  Mdn แทน ค่ามัธยฐาน 
  Q แทน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
  จากการส่งแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญรอบที่ 2 พบว่าผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 กลุ่มรวม 17 
คน ผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 

 
ตารางที่ 4 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ มูลเหตุท่ีก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาจากแบบสอบถามเดลฟาย รอบที่ 2 
 

มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนีส้นิ 
ค่า

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพสิัย
ระหว่าง 

ควอไทล์ (Q) 

ความสอดคลอ้ง
ของผูเ้ชี่ยวชาญ

1. ด้านความต้องการ 
1.1 เป็นหน้ีเพราะผ่อนชําระบ้านที่ดินอยู่อาศัย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหน้ีเพราะ
ทํางานอยู่ไกลจึงทําให้ต้องซื้อรถด้วยการผ่อน 

5 .50 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 4 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาจากแบบสอบถามเดลฟาย รอบที่ 2 (ต่อ) 

มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนีส้นิ 
ค่า

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพสิัย
ระหว่าง 

ควอไทล์ (Q) 

ความสอดคลอ้ง
ของผูเ้ชี่ยวชาญ

1.2 ความเหลือ่มล้ําของสวัสดิการ เช่น สวัสดิการ
บ้านพักครู เป็นสาเหตุที่ทําให้ครูต้องแสวงหาเพ่ือ
ตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างย่ิงครูใน
โรงเรียนเขตชนบท 

5 1.00 สอดคล้อง 

1.3 เป็นหน้ีเพราะต้องนําเงินไปลงทุนเพ่ือประกอบ
อาชีพเสริม  5 1.00 สอดคล้อง 

1.4 เป็นหน้ีเพราะต้องผ่อนเครื่องใช้อุปกรณ์สิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ 5 1.00 สอดคล้อง 

1.5 เป็นหน้ีเพราะต้องนําเงินไปใช้เพ่ือการ
ดํารงชีวิตในปัจจุบัน เช่น ค่านํ้า ค่าโทรศัพท์ ค่า
เครื่องแต่งกายต่างๆ เครื่องบริโภคต่างๆ 

4 1.00 สอดคล้อง 

1.6 เป็นหน้ีเพราะการศึกษาของบุตร 5 .50 สอดคล้อง
1.7 เป็นหน้ีเพราะรับผิดชอบครอบครัวคนเดียว 5 1.00 สอดคล้อง
1.8 เป็นหน้ีเพราะต้องส่งเสียเลี้ยงดูบิดา มารดา 5 .50 สอดคล้อง
2. ด้านค่านิยม
2.1 ค่านิยมทางวิชาการ 
2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหนี้
เพราะต้องการศึกษาต่อเพ่ือมาพัฒนาการเรียนการ
สอนก็ต้องกู้เงินมาจ่ายค่าเทอมและ 
ค่าเล่าเรียน 

5 1.00 สอดคล้อง 

2.1.2 ครูและและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหนี้
เพราะการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนตําแหน่ง 
จะต้องใช้เงินในการทําก็ต้องกู้ 

5 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 4 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาจากแบบสอบถามเดลฟาย รอบที่ 2 (ต่อ) 

มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนีส้นิ 
ค่า

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพสิัย
ระหว่าง 

ควอไทล์ (Q) 

ความสอดคลอ้ง
ของผูเ้ชี่ยวชาญ

2.2 ค่านิยมทางเศรษฐกิจ     
2.2.1 ครูตกอยู่ในวังวนของกระแสทุนนิยม
สมัยใหม่ทําให้ครูว่ิงหาการแข่งขัน รักษาหน้าตา
ทางด้านวัตถุ ต้องการความสะดวกในการใช้
ชีวิต ฟุ้งเฟ้อ โดยประเมินว่าเหล่าน้ีเป็นหน้าตา
ของผู้คนในสังคมในปัจจุบัน ไม่ดําเนินตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

5 1.00 สอดคล้อง 

2.2 ค่านิยมทางเศรษฐกิจ     
2.2.2 เป็นหน้ีเพราะถูกฉ้อโกงจากการลงทุน
ทําอาชีพเสริมหรือขาดทุน 5 1.00 สอดคล้อง 

2.3 ค่านิยมทางสังคม   
2.3.1 กู้เงินเพ่ือลงทุนทํากิจกรรม เพ่ือช่วยเหลือ
สังคม เช่นเข้าสู่สโมสรต่างๆ 

5 1.00 สอดคล้อง 

2.3.2 เป็นหน้ีเพราะต้องการว่ิงเต้นโยกย้าย
ตําแหน่ง 

5 .50 สอดคล้อง 

2.3.3 เป็นหน้ีจากการใช้เงินส่วนตัวในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ค่าพาหนะ ค่า
น้ํามัน สําหรับขนอุปกรณ์สนับสนุนการเรียน
การสอน ขนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

5 1.00 สอดคล้อง 

2.3.4  เป็นหน้ีเพราะต้องจัดสรรเงินของตนไป
เพ่ืองานพบปะสังสรรค์ งานสงัคม 

4 1.00 สอดคล้อง 

3. ด้านพฤติกรรม 
3.1 การกินอาหารนอกบ้านหรูหรา 4 1.00 สอดคล้อง
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ตารางที่ 4 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาจากแบบสอบถามเดลฟาย รอบที่ 2 (ต่อ) 

มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนีส้นิ 
ค่า

มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพสิัย
ระหว่าง 

ควอไทล์ (Q) 

ความสอดคลอ้ง
ของผูเ้ชี่ยวชาญ

3.2 การแต่งกายด้วยเสื้อผ้า และเคร่ืองประดับ
ราคาแพง 

4 .50 สอดคล้อง 

3.3 นําเงินไปใช้จ่ายเก่ียวอบายมุข ได้แก่ การ
ด่ืมเหล้า และการสูบบุหร่ี 

4 1.00 สอดคล้อง

3.4 นําเงินไปใช้จ่ายเพ่ือเที่ยวเตร่ 4 1.00 สอดคล้อง
  

จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ของมูลเหตุที่
ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากแบบสอบถามเดลฟาย รอบท่ี 
2พบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยได้มูลเหตุที่กอ่ให้เกิดภาวะหน้ีสินที่มีค่าความเหมาะสมมากที่สุด มีค่าความ
สอดคล้องสูงมาก (Mdn.=4.50-5.00, Q=0.00-1.00) ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังน้ี 

เป็นหน้ีจากการใช้เงินส่วนตัวในการสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ค่าพาหนะค่านํ้ามัน 
สําหรับขนอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน ขนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ (Mdn.=5, 
Q=0.5) เป็นหน้ีเพราะผ่อนชําระบ้านที่ดินอยู่อาศัย ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน้ีเพราะ
ทํางานอยู่ไกล จึงทําให้ต้องซื้อรถด้วยการผ่อน (Mdn.=5, Q=1) เป็นหน้ีเพราะต้องนําเงินไปลงทุนเพ่ือ
ประกอบอาชีพเสริม (Mdn.=5, Q=1) เป็นหน้ีเพราะต้องนําเงินไปใช้เพ่ือการดํารงชีวิตในปัจจุบัน เช่น 
ค่านํ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าเคร่ืองแต่งกายต่างๆ เครื่องบริโภคต่างๆ (Mdn.=5, Q=1) เป็นหน้ีเพราะ
รับผิดชอบครอบครัวคนเดียว (Mdn.=5, Q=1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน้ีเพราะต้องการ
ศึกษาต่อเพ่ือมาพัฒนาการเรียนการสอนก็ต้องกู้เงินมาจ่ายค่าเทอมและค่าเล่าเรียน (Mdn.=5, Q=1) 
ครูตกอยู่ในวังวนของกระแสทุนนิยมสมัยใหม่ทําให้ครูว่ิงหาการแข่งขัน รักษาหน้าตาทางด้านวัตถุ 
ต้องการความสะดวกในการใช้ชีวิต เช่น อยากมีบ้านหรู มีรถยนต์ราคาแพง โดยประเมินว่าเหล่าน้ีเป็น
หน้าตาของผู้คนในสังคมในปัจจุบัน (Mdn.=5, Q=1) เป็นหน้ีเพราะการไม่ประมาณตนเอง ใช้ชีวิตเกิน
ฐานะ (Mdn.=5, Q=1) เป็นหน้ีเพราะความโลภ ความฟุ้งเฟ้อ ไม่ดําเนินตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง (Mdn.=5, Q=1) เป็นหน้ีเพราะต้องการว่ิงเต้นโยกย้ายตําแหน่ง (Mdn.=5, Q=1) นอกจากน้ี
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ทุกมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และค่าความสอดคล้องสูงทุก
แนวทาง (Mdn.=4, Q=0.5-1) 

ดังน้ัน จากการหาค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคล้องของมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะ
หน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทําให้พบว่า มูลเหตุที่สําคัญ คือ เป็นหน้ีจากการ
ใช้เงินส่วนตัวในการสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ค่าพาหนะ ค่านํ้ามัน สําหรับขนอุปกรณ์สนับ 
สนุนการเรียนการสอน ขนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นหน้ีเพราะผ่อนชําระบ้านที่ดินอยู่
อาศัย ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน้ีเพราะทํางานอยู่ไกล จึงทําให้ต้องซื้อรถด้วยการผ่อน 
เป็นหน้ีเพราะต้องนําเงินไปลงทุนเพ่ือประกอบอาชีพเสริม เป็นหน้ีเพราะต้องนําเงินไปใช้เพ่ือการดํารง 
ชีวิตในปัจจุบัน เช่น ค่านํ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าเคร่ืองแต่งกายต่างๆ เครื่องบริโภคต่างๆ เป็นหน้ีเพราะ
รับผิดชอบครอบครัวคนเดียว ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน้ีเพราะต้องการศึกษาต่อเพ่ือมา
พัฒนาการเรียนการสอนก็ต้องกู้เงินมาจ่ายค่าเทอมและค่าเล่าเรียน ครูตกอยู่ในวังวนของกระแสทุน
นิยมสมัยใหม่ทําให้ครูว่ิงหาการแข่งขัน รักษาหน้าตาทางด้านวัตถุ ต้องการความสะดวกในการใช้ชีวิต 
เช่น อยากมีบ้านหรู มีรถยนต์ราคาแพง โดยประเมินว่าเหล่าน้ีเป็นหน้าตาของผู้คนในสังคมในปัจจุบัน  
เป็นหน้ีเพราะการไม่ประมาณตนเอง ใช้ชีวิตเกินฐานะ เป็นหน้ีเพราะความโลภ ความฟุ้งเฟ้อ ไม่ดําเนิน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  และเป็นหน้ีเพราะต้องการว่ิงเต้นโยกย้ายตําแหน่ง  ผลการวิเคราะห์
ค่าความเหมาะสมมากที่สุดและค่าความสอดคล้องสูง ทําให้เห็นถึงมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินมาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 5 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจากแบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 2 

การแก้ไขปัญหาหนีส้นิ 
ค่ามัธยฐาน

Mdn. 
ค่าพสิัย 

ควอไทล์ (Q) 
ความสอดคลอ้ง
ของผูเ้ชี่ยวชาญ

1.ด้านรายได้ 
1.1 ปรับปรุงระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แยก
ออกจากข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยให้ครู
แรกเข้าสู่ตําแหน่งมีฐานเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนกว้างกว่าระดับบนเน่ืองจากมีความ
จําเป็นต้องใช้ปัจจัยในการสร้างฐานะเช่น ศึกษา
ต่อ มีรถ มีบ้าน มีครอบครอบครัว ซึ่งต้องใช้
จ่ายมาก 

5 1.00 สอดคล้อง 

1.2 ปรับระบบเงินเดือนเหมือนทหารอัยการ
และศาล หรือนานาอารยประเทศ เพ่ือยกย่อง
วิชาชีพครู เพ่ือจูงใจให้คนดี คนเก่งที่รักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครูเข้าสู่วิชาชีพครู 

5 1.00 สอดคล้อง 

1.3 ควรพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนรายได้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจปัจจบัุน 

5 .50 สอดคล้อง 

2.ด้านหนีส้ิน 
2.1 ควรดําเนินการจัดต้ังกองทุนที่มีขนาดใหญ่
เป็นองค์กรอิสระ หรือองค์การมหาชน ไม่สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการเข้ามาบริหารจัดการ
หน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ รวมถึงมีหน้าที่ให้การสนับสนุน
และส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เช่น สนับสนุนการมีอาชีพเสรี 

5 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 5 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจากแบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 2 (ต่อ) 

การแก้ไขปัญหาหนีส้นิ 
ค่ามัธยฐาน

Mdn. 
ค่าพสิัย 

ควอไทล์ (Q) 
ความสอดคลอ้ง
ของผูเ้ชี่ยวชาญ

2.2 หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรพิจารณาจัดสรร
งบประมาณไปเพ่ือสวัสดิการแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
เร่ืองการจัดสวัสดิการบ้านพักครูให้เพียงพอ 
และรถยนต์พาหนะให้กับทุกโรงเรียน รวมถึง
การจัดสรรเงินค่าเดินทาง เบ้ียเลี้ยง และที่พัก 
สําหรับการเดินทางไปราชการให้เพียงพอ 

5 .50 สอดคล้อง 

2.3 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน
ข้าราชการครู และพัฒนาครทูั้งระบบ เป็น
ระยะ ๆ 

5 1.00 สอดคล้อง 

2.4 ควรแบ่งประเภทปัญหาหน้ีสินของครูเป็น
ระดับต่างๆ ในและในแต่ละระดับควรให้การ
ช่วยเหลือด้วยแนวทางที่ต่างกันอย่าง
เหมาะสม 

5 1.00 สอดคล้อง 

2.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการรวมหนี้
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้อยู่ในแหล่งเดียว และปรับโครงสร้างหน้ีให้
ครูโดยขยายระยะเวลาการชําระ ลดอัตรา
ดอกเบ้ีย โดยอยู่ในวงเงินที่ครูมีกําลังพอชําระ
ได้ และใหร้ัฐบาลชดเชยดอกเบ้ีย 
เช่นเดียวกับที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกร  

5 .50 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 5 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจากแบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 2 (ต่อ) 

การแก้ไขปัญหาหนีส้นิ 
ค่ามัธยฐาน

Mdn. 
ค่าพสิัย 

ควอไทล์ (Q) 
ความสอดคลอ้ง
ของผูเ้ชี่ยวชาญ

2. ด้านหนี้สนิ 
2.6 การออกระเบียบ สร้างกฎการข้ึน
ทะเบียนการเป็นหน้ีของครูอย่างชัดเจน เพ่ือ
จะได้ทราบมูลหนี้ที่แท้จริง 

5 .50 สอดคล้อง 

2.7 เสริมสร้างกระบวนการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานแก้ไปไขปัญหา
หน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

5 1.00 สอดคล้อง 

3. ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต 
3.1. การแก้ปัญหาและพัฒนาครู ควร
ประกาศเป็นนโยบายปฏิรูปการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทั้งระบบ 

5 1.00 สอดคล้อง 

3.2 การเลื่อนระดับ/ตําแหน่ง การมีและเลือ่น
วิทยฐานะ ฯลฯ ต้องปรับทุกระบบเพ่ือให้
ทัดเทียมประชาคมอาเซียน และนานา
อารยประเทศ 

4 1.00 สอดคล้อง 

3.3 กรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดูแล
สหกรณ์ควรประชุมร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือวางแนวทางร่วมกัน
ในการให้กูแ้ก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

5 .50 สอดคล้อง 

3.4 ควรจัดต้ังมูลนิธิ เพ่ือให้การศึกษากับครู
ในการดําเนินการการประกอบอาชีพครูและ
การดํารงชีวิตในขณะที่ตนเอง เป็นหน้ีสิน เป็น
การหาทางออกโดยให้ครูได้รับการศึกษาและ
ปรับตัวให้ได้ในสถานการณ์ดังกล่าว 

5 1.00 สอดคล้อง
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ตารางที่ 5 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจากแบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 2 (ต่อ) 

การแก้ไขปัญหาหนีส้นิ 
ค่ามัธยฐาน

Mdn. 
ค่าพสิัย 

ควอไทล์ (Q) 
ความสอดคลอ้ง
ของผูเ้ชี่ยวชาญ

3. ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต 
3.5 รณรงค์ และส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้ชีวิตโดยยึดหลัก "เศรษฐกิจ
พอเพียง" ในการดํารงชีวิตทั้งที่อยู่ในระบบ
ราชการและนอกระบบราชการ 

5 .50 สอดคล้อง

3.6 สนับสนุนให้โรงเรียนมีทุนสํารองการใช้
จ่าย เพ่ือให้ครูออกพานักเรียนทํากิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือการศึกษา 

5 1.00 สอดคล้อง

3.7 ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อง
พยายามกํากับการใช้จ่ายของตนเองให้สมดุล
กับรายได้ ลดความฟุ่มเฟือยลง ก่อนตัดสินใจ
ซื้อสิ่งใดต้องคํานึงถึงความจําเป็นหรือ
ประโยชน์ที่คุ้มค่า 

5 1.00 สอดคล้อง 

3.8 ในระยะยาวควรเร่งควบคุมคุณภาพของ
ครู และส่งเสริมให้บุคคลท่ีมคีุณภาพสูงเข้ามา
ประกอบอาชีพน้ี พร้อมเพ่ิมอัตราค่าตอบแทน
ให้จูงใจ เพ่ือการแข่งขันในเชิงคุณภาพต่อไป 

5 1.00 สอดคล้อง 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยทําการแก้ไขปัญหาหน้ีสินที่มีค่าความเหมาะสมมากที่สุด 
มีค่าความสอดคล้องสูงมาก (Mdn.=4.50-5.00, Q=0.00-1.00) ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังน้ี 

ควรพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนรายได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบัน (Mdn.=5, Q=0.5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปเพื่อ
สวัสดิการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองการจัดสวัสดิการบ้านพักครูให้
เพียงพอ และรถยนต์พาหนะให้กับทุกโรงเรียน รวมถึงการจัดสรรเงินค่าเดินทาง เบ้ียเลี้ยง และที่พัก 
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สําหรับการเดินทางไปราชการให้เพียงพอ (Mdn.=5, Q=0.5) สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการรวมหน้ี
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้อยู่ในแหล่งเดียว และปรับโครงสร้างหน้ีให้ครูโดย
ขยายระยะเวลาการชําระ ลดอัตราดอกเบ้ีย โดยอยู่ในวงเงินที่ครูมีกําลังพอชําระได้ และให้รัฐบาล
ชดเชยดอกเบี้ย เช่นเดียวกับที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกร (Mdn.=5, Q=0.5) การออกระเบียบ 
สร้างกฎการข้ึนทะเบียนการเป็นหน้ีของครูอย่างชัดเจน เพ่ือจะได้ทราบมูลหน้ีที่แท้จริง (Mdn.=5, 
Q=0.5) กรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดูแลสหกรณ์ควรประชุมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ
วางแนวทางร่วมกันในการให้กู้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา (Mdn.=5, Q=0.5) รณรงค์ และ
ส่งเสริมให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษาใช้ชีวิตโดยยึดหลัก "เศรษฐกิจพอเพียง" ในการดํารงชีวิตทั้งที่
อยู่ในระบบราชการและนอกระบบราชการ (Mdn.=5, Q=0.5) นอกจากน้ีทุกข้อของการแก้ไขปัญหา
หน้ีสินมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และค่าความสอดคล้องสูงทุกข้อของการแก้ปัญหา 
(Mdn.=5, Q=1) 

ดังน้ัน จากการหาค่าความเหมาะสมและค่าความสอดคล้องของการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทําให้พบว่า ควรพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนรายได้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรพิจารณา
จัดสรรงบประมาณไปเพ่ือสวัสดิการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการ
จัดสวัสดิการบ้านพักครูใหเ้พียงพอ และรถยนต์พาหนะให้กับทุกโรงเรียน รวมถึงการจัดสรรเงินค่า
เดินทาง เบ้ียเลี้ยง และที่พัก สําหรับการเดินทางไปราชการให้เพียงพอ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด
การรวมหน้ีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้อยู่ในแหล่งเดียว และปรับโครงสร้างหน้ี
ให้ครูโดยขยายระยะเวลาการชําระ ลดอัตราดอกเบ้ีย โดยอยู่ในวงเงินที่ครูมีกําลังพอชําระได้ และให้
รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ีย เช่นเดียวกับที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกร การออกระเบียบ สร้างกฎการข้ึน
ทะเบียนการเป็นหน้ีของครูอย่างชัดเจน เพ่ือจะได้ทราบมูลหน้ีที่แท้จริง กรมส่งเสริมเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่งดูแลสหกรณ์ควรประชุมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือวางแนวทางร่วมกันในการให้กู้
แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา และรณรงค์ และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ชีวิต
โดยยึดหลัก "เศรษฐกิจพอเพียง" ในการดํารงชีวิตทั้งที่อยู่ในระบบราชการและนอกระบบราชการ ผล
การวิเคราะห์ค่าความเหมาะสมมากที่สุดและค่าความสอดคล้องสูงมาก ทําให้เห็นถึงความต้องการให้
การแก้ไขปัญหาหน้ีสินมากที่สุด 

จากการวิเคราะห์เอกสารและการวิเคราะห์แบบสอบถามเดลฟายถามความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญซึ่งมีความสอดคล้องกัน ดังน้ี 
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1. มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้การกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งจําเป็นคือจะต้องทราบมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสิน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดที่สําคัญดังน้ี 

1.1 ด้านความต้องการ 
1.1.1 เป็นหน้ีเพราะผ่อนชําระบ้านที่ดินอยู่อาศัย ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป็นหน้ีเพราะทํางานอยู่ไกล จึงทําให้ต้องซื้อรถด้วยการผ่อน 
1.1.2 ความเหลื่อมล้ําของสวัสดิการ เช่น สวัสดิการบ้านพักครู เป็นสาเหตุที่ทํา

ให้ครูต้องแสวงหาเพ่ือตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างย่ิงครูในโรงเรียนเขตชนบท 
1.1.3 เป็นหน้ีเพราะต้องผ่อนเครื่องใช้อุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น 

โทรศัพท์มือถือ 
1.1.4 เป็นหน้ีเพราะต้องนําเงินไปใช้เพ่ือการดํารงชีวิตในปัจจุบัน เช่น ค่านํ้า ค่า

โทรศัพท์ ค่าเคร่ืองแต่งกายต่างๆ เครื่องบริโภคต่างๆ 
1.1.5 เป็นหน้ีเพราะการศึกษาของบุตร 
1.1.6 เป็นหน้ีเพราะรับผิดชอบครอบครัวคนเดียว 
1.1.7 เป็นหน้ีเพราะต้องส่งเสียเลี้ยงดูบิดา มารดา 

1.2 ด้านค่านิยม 
1.2.1 ค่านิยมทางวิชาการ 

1.2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน้ีเพราะต้องการศึกษาต่อ
เพ่ือมาพัฒนาการเรียนการสอนก็ต้องกู้เงินมาจ่ายค่าเทอมและค่าเล่าเรียน 

1.2.1.2 ครูและและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหน้ีเพราะการทําผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือเลื่อนตําแหน่ง จะต้องใช้เงินในการทําก็ต้องกู้ 

1.2.2 ค่านิยมทางเศรษฐกิจ 
1.2.2.1 ครูตกอยู่ในวังวนของกระแสทุนนิยมสมัยใหม่ทําให้ครูว่ิงหาการ

แข่งขัน รักษาหน้าตาทางด้านวัตถุ ต้องการความสะดวกในการใช้ชีวิต ฟุ้งเฟ้อ เช่น อยากมีบ้านหรู มี
รถยนต์ราคาแพง โดยประเมินว่าเหล่าน้ีเป็นหน้าตาของผู้คนในสังคมในปัจจุบัน ไม่ดําเนินตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2.2.2 เป็นหน้ีเพราะถูกฉ้อโกงจากการลงทุนทําอาชีพเสริมหรือขาดทุน 
1.2.3 ค่านิยมทางสังคม 
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1.2.3.1 กู้เงินเพ่ือลงทุนทํากิจกรรม เพ่ือช่วยเหลือสังคม เช่นเข้าสู่สโมสร
ต่างๆ 

1.2.3.2 เป็นหน้ีเพราะต้องการว่ิงเต้นโยกย้ายตําแหน่ง 
1.2.3.3 เป็นหน้ีจากการใช้เงินส่วนตัวในการสนับสนุนการเรียนการสอน 

เช่น ค่าพาหนะ ค่านํ้ามัน สําหรับขนอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน ขนส่งนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ 

1.2.3.4 เป็นหน้ีเพราะต้องจัดสรรเงินของตนไปเพ่ืองานสังคมสังสรรค์ 
1.2.3 ด้านพฤติกรรม 

1.2.3.1 การกินอาหารนอกบ้านหรูหรา 
1.2.3.2 การแต่งกายด้วยเสื้อผ้า และเครื่องประดับราคาแพง 
1.2.3.3 นําเงินไปใช้จ่ายเก่ียวอบายมุขได้แก่ การด่ืมเหล้า และสูบบุหรี่ 
1.2.3.4 นําเงินไปใช้จ่ายเพ่ือเที่ยวเตร่ 

จากการวิเคราะห์แบบสอบถามปลายเปิดของการเดลฟายท้ัง 2 รอบข้างต้นแนวทางของ
แก้ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการแสดงความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 17 คน สรุปได้ดังน้ี  

มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1) ด้านความ
ต้องการ 2) ด้านค่านิยม ได้แก่ 2.1) ค่านิยมทางวิชาการ 2.2) ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และ 2.3) ค่านิยม
ทางสังคม 3) ด้านพฤติกรรม และมีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหน้ีสิน ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ข้อเสนอแนะของแนวทางแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นการ
แก้ปัญหา 

ข้อเสนอแนะของแนวทางแก้ปัญหาหนีส้ิน 

1.ด้านรายได้ 1.1 ปรับปรุงระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา แยกออกจากข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยให้ครูแรกเข้าสู่ตําแหน่งมีฐาน
เงินเดือนและค่าตอบแทนกว้างกว่าระดับบนเนื่องจากมีความจําเป็นต้องใช้ปัจจัยใน
การสร้างฐานะเช่น ศึกษาต่อมีรถ มีบ้าน มคีรอบครอบครัว ซึ่งต้องใช้จ่ายมา 
1.2 รับระบบเงินเดือนเหมือนทหารอัยการและศาล หรือนานาอารยประเทศ เพ่ือยก
ย่องวิชาชีพครู เพ่ือจูงใจให้คนดี คนเก่งที่รักและศรัทธาในวิชาชีพครูเข้าสู่วิชาชีพครู 
1.3 ควรพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนรายได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน 
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ตารางที่ 6 ข้อเสนอแนะของแนวทางแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ต่อ) 

ประเด็นการ
แก้ปัญหา 

ข้อเสนอแนะของแนวทางแก้ปัญหาหนีส้ิน 

2.ด้านหน้ีสิน 2.1 ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลจากกลุ่มครูที่มี
ปัญหาจริง มิใช่จากกองทุนพัฒนาชีวิตครู สํานักงานคณะกรรมการสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ หรือ
หน่วยงานอ่ืนใด โดยเฉพาะแล้วดําเนินการ ดังน้ี 
2.1.1 วิเคราะห์สาเหตุ แนวทางแก้ไขตามความจําเป็นเร่งด่วนทุกวิธี ในการแก้
หน้ีสินขั้นวิกฤติที่ทั้งเจ้าหน้ีและลูกหน้ียอมรับได้ 
2.1.2 ตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการกองทุนพัฒนาชีวิตครู ระยะที่ 2 ทั้ง
ระบบ ต้ังแต่เงินที่แต่ละคนส่งยังคงอยู่ครบตามหลักเกณฑ์หรือไม่ แหล่งเงินทุนที่
จะปล่อยให้กู้มีอยู่จริงหรือไม่ขณะน้ีติดอยู่ที่ขั้นตอนใด อยู่กับธนาคารใด ทําไม
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่อนุมัติ หรือติดขัดอยู่ในข้ันตอนใด 
2.1.3 เร่งรัด สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาอนุมัติเงินเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครู
โดยเร็ว 
2.1.4 หากตรวจ แหล่งเงินทุนที่จะปล่อยให้กู้ไม่มอียู่จริง ให้เร่งรัดผู้เกี่ยวข้องเร่ง
ดําเนินการคืนให้กับครู โดยด่วนที่สุด และลงโทษบุคคล กลุ่มบุคคลดังกล่าว ข้อหา
หลอกลวง ฉ้อฉล ให้ครูเป็นหน้ีขั้นวิกฤต ตามควรแก่กรณี ไม่ให้เป็นเย่ียงอย่าง 
ไม่ให้เกิดกรณีผิดวินัย คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือจําเป็นต้องยุบ
หน่วยงานดังกล่าวในที่สุดด้วย ก็แล้วแต่กรณี 
2.1.5 หากตรวจสอบผลเป็น ขอความกรุณาจัดต้ังกองทุนส่งเสริมและพัฒนาครู 
เป็นองค์กรอิสระ หรือองค์การมหาชน ไม่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือให้มี
หน่วยงาน องค์กร หรือแหล่งทุนอ่ืนใดเข้ามาบริหารจัดการหน้ีสินข้าราชการครู
และพัฒนาครูทั้งระบบโดยด่วนต่อไป 
2.1.6 ประกาศการแก้ไขปัญหาหน้ีสินทั้งระบบ เป็นระยะ ๆ 
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ตารางที่ 6 ข้อเสนอแนะของแนวทางแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ต่อ) 

ประเด็นการ
แก้ปัญหา 

ข้อเสนอแนะของแนวทางแก้ปัญหาหนีส้ิน 

3. ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การแก้ปัญหาและพัฒนาครทูั้งระบบประกาศเป็นนโยบายปฏิรูปการพัฒนาครูทั้ง
ระบบการพัฒนาครูทั้งระบบ ดังน้ี  
3.1 วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพช้ันสูง ต้องคัดกรองโดยรอบคอบคัดคนดี คนเก่ง ที่รัก
และศรัทธาในวิชาชีพครูเข้าสู่วิชาชีพครู ต้ังแต่การเข้าเรียน การเข้าสู่ตําแหน่ง การ
พัฒนาตนเอง (การอยู่ในตําแหน่ง) การเลื่อนระดับ/ตําแหน่ง การมีและเลื่อนวิทย
ฐานะ ฯลฯ ต้องปรับทุกระบบเพ่ือให้ทัดเทียมประชาคมอาเซียน และนานา
อารยประเทศ 
3.2 การได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ หรือเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติอ่ืนใด ต้องเป็น
ธรรมทั้งระบบ 
3.3 ปรับปรุงระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา แยกออกจากข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
โดยให้ระดับล่าง หรือครูที่แรกเข้าสู่ตําแหน่งมีฐานเงินเดือนและค่าตอบแทนกว้าง
กว่าระดับบน เนื่องจากมีความจําเป็นต้องใช้ปัจจัยในการสร้างฐานะเช่น ศึกษาต่อ 
มีรถ มีบ้าน มคีรอบครัว ซึ่งต้องใช้จ่ายมาก (ครูจะได้ไม่เป็นหน้ีต่อเน่ืองต้ังแต่ 
ช่วงแรกของการเข้าราชการ เหมือนรุ่นก่อน ๆ) หรือปรับระบบเงินเดือนเหมือน
ทหารอัยการและศาล หรือนานาอารยประเทศ ซึ่งยกย่องวิชาชีพครู ทั้งน้ี เพ่ือจูง
ใจให้คนดี คนเก่งที่รักและศรัทธาในวิชาชีพครูเข้าสู่วิชาชีพครู ในอนาคตต่อไป 
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ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีต่อมูลเหตุของปัญหา
และการแก้ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ และ 

วุฒิการศึกษา โดยใช้ค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยให้แบบสอบถามท่ีมีข้อคําถามจํานวน 38 ข้อกับข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินซึ่งเป็นผู้ที่มีภาวะ
หน้ีสินและร้องขอให้รัฐช่วยแก้ไขปัญหาหน้ีสิน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ๆ ละ 1 ฉบับ รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 400 ฉบับ ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 388 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.00 เป็นแบบสอบ 
ถามที่มีความสมบูรณ์จํานวน 385 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.25 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซ่ึงเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินซึ่งเป็นผู้ที่มีภาวะหน้ีสินและร้องขอให้
รัฐช่วยแก้ไขปัญหาหน้ีสิน รวมทั้งสิ้น 385 คน เมื่อแยกพิจารณาตามเพศ และวุฒิการศึกษา โดยการ
แจกแจงค่าความถ่ี (frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage) รายละเอียดดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7  แสดงสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ 
       1.1  ชาย 
       1.2  หญงิ 

170 
215 

 
44.16 
55.84 

                 รวม 385 100 
2. ระดับการศึกษาสูงสุด 
       2.1  ปริญญาตร ี
       2.2  ปริญญาโท 

291 
94 

 
75.54 
24.46 

                 รวม 385 100 
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จากตารางที่ 7 แสดงสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบ 
สอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.84 และเป็นเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 44.16 ด้านวุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญ 
ญาตรีคิดเป็นร้อยละ 75.54 รองลงมามีการศึกษาระดับสูงกว่าปรญิญาตรี คิดเป็นร้อยละ 24.46 

3.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปรมูลเหตุของปัญหาหนี้สินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์จาก ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
โดยนําค่ามัชฌิมเลขคณิต ที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) รายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี้  

 
ตารางที่ 8 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของแต่ละตัวแปรเกี่ยวกับ

มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวม 
(n = 385) 

มลูเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสิน 
ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

(X ) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ 

ด้านความต้องการ 4.56 .13 มากที่สุด
ด้านค่านิยม 4.45 .18 มาก

1. ค่านิยมทางวิชาการ 4.68 .27 มากที่สุด
2. ค่านิยมทางเศรษฐกิจ 4.33 .22 มาก
3. ค่านิยมทางสังคม 4.33 .44 มาก

ด้านพฤติกรรม 3.46 .50 ปานกลาง
รวม 4.15 .18 มาก

 
จากตาราง 8 พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีค่ามัชฌิมเลขคณิต (X ) เท่ากับ 4.15 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.18 อยู่ในระดับมาก โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิต อยู่ระหว่าง 3.46 –4.68 
แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลให้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับตัวแปรโดยเฉล่ียต้ังแต่ระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินมากที่สุด คือ ด้านความต้องการ โดยมีค่ามัชฌิม
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เลขคณิต ( X ) เท่ากับ 4.56 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ .13 รองลงมา คือ ด้านค่านิยม 
มีค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) เท่ากับ 4.45 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ .18 และด้าน
พฤติกรรม มีค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) เท่ากับ 3.46 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ .50 
ตามลําดับ ในส่วนด้านค่านิยม พบว่า ค่านิยมทางวิชาการเป็นมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินมากที่สุด 
โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) เท่ากับ 4.68 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) เท่ากับ .27 รองลงมา 
คือ ค่านิยมทางเศรษฐกิจ มีค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( X ) เท่ากับ 4.33 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
เท่ากับ .22 และค่านิยมทางสังคม มีค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( X ) เท่ากับ 4.33 และส่วนเบ่ียงเบนมาตร 
ฐาน (S.D) เท่ากับ .44 และด้านพฤติกรรม มีค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( X ) เท่ากับ 3.15 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) เท่ากับ .15 
 
ตารางที่ 9 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของแต่ละตัวแปรเกี่ยวกับ

มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจําแนกเป็น
รายด้าน (n = 385) 

มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสิน 
ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

(X ). 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 
ระดับ 

ด้านความต้องการ 4.56 .13 มากที่สุด
1. เป็นหน้ีเพราะผ่อนชําระบ้านที่ดินอยู่อาศัย ครู
และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน้ีเพราะทํางาน
อยู่ไกล จึงทําให้ต้องซื้อรถด้วยการผ่อน 

4.87 .34 มากที่สุด 

2. ความเหลื่อมล้ําของสวัสดิการ เช่น สวัสดิการ
บ้านพักครู เป็นสาเหตุที่ทําให้ครูต้องแสวงหาเพ่ือ
ตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างย่ิงครูใน
โรงเรียนเขตชนบท 

4.40 .49 มาก 

3. เป็นหน้ีเพราะต้องนําเงินไปลงทุนเพ่ือประกอบ
อาชีพเสริม  

4.57 .56 มากที่สุด 

4. เป็นหน้ีเพราะต้องผ่อนเครื่องใช้อุปกรณ์สิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ 

4.38 .53 มาก 
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ตารางที่ 9 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของแต่ละตัวแปรเกี่ยวกับ
มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจําแนกเป็น
รายด้าน (n = 385) (ต่อ) 

มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสิน 
ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 
{X ). 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ 

5. เป็นหน้ีเพราะต้องนําเงินไปใช้เพ่ือการดํารงชีวิต
ในปัจจุบัน เช่น ค่านํ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าเคร่ืองแต่ง
กายต่างๆ เครื่องบริโภคต่างๆ 

4.83 .38 มากที่สุด 

6. เป็นหน้ีเพราะการศึกษาของบุตร 4.19 .42 มาก
7. เป็นหน้ีเพราะรับผิดชอบครอบครัวคนเดียว 4.78 .44 มากที่สุด
8. เป็นหน้ีเพราะต้องส่งเสียเลี้ยงดูบิดา มารดา 4.43 .50 มาก
ด้านค่านิยม 4.45 .18 มาก
1. ค่านิยมทางวิชาการ 4.68 .27 มากที่สุด
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน้ีเพราะ
ต้องการศึกษาต่อเพ่ือมาพัฒนาการเรียนการสอนก็
ต้องกู้เงินมาจ่ายค่าเทอมและค่าเล่าเรียน 

4.91 .32 มากที่สุด 

1.2 ครูและและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหน้ี
เพราะการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนตําแหน่ง 
จะต้องใช้เงินในการทําก็ต้องกู้ 

4.45 .50 มาก 

2. ค่านิยมทางเศรษฐกิจ 4.33 .22 มาก
2.1 ครูตกอยูใ่นวังวนของกระแสทุนนิยมสมัยใหม่
ทําให้ครูว่ิงหาการแข่งขัน รักษาหน้าตาทางด้าน
วัตถุ ต้องการความสะดวกในการใช้ชีวิต ฟุ้งเฟ้อ 
เช่น อยากมีบ้านหรู มีรถยนต์ราคาแพง โดย
ประเมินว่าเหล่าน้ีเป็นหน้าตาของผู้คนในสังคมใน
ปัจจุบัน ไม่ดําเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

4.60 .22 มากที่สุด 

2.2 เป็นหน้ีเพราะถูกฉ้อโกงจากการลงทุนทําอาชีพ
เสริมหรือขาดทุน 

4.06 .41 มาก 
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ตารางที่ 9 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของแต่ละตัวแปรเกี่ยวกับ
มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจําแนกเป็น
รายด้าน (n = 385) (ต่อ) 

มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสิน 
ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 
{X ). 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 
ระดับ 

2.3 เป็นหน้ีเพราะการไม่ประมาณตนเอง ใช้เงิน
เกินฐานะ 

4.21 .47 มาก 

2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดวินัย ไม่
ประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง ก่อให้เกิดปัญหา
หน้ีสิน 

4.39 .50 มาก 

3. ค่านิยมทางสังคม 4.33 .44 มาก
3.1 กู้เงินเพ่ือลงทุนทํากิจกรรม เพ่ือช่วยเหลือ
สังคม เช่นเข้าสู่สโมสรต่างๆ 

4.26 .49 มาก 

3.2 เป็นหน้ีเพราะต้องการว่ิงเต้นโยกย้ายตําแหน่ง 4.41 .80 มาก
3.3 เป็นหน้ีจากการใช้เงินส่วนตัวในการสนับสนุน
การเรียนการสอน เช่น ค่าพาหนะ ค่านํ้ามัน 
สําหรับขนอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน 
ขนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  

4.65 .52 มาก 

3.4 เป็นหน้ีเพราะต้องจัดสรรเงินของตนไปเพ่ือ
งานพบปะสังสรรค์ งานสังคม 

3.08 .59 มากที่สุด 

ด้านพฤติกรรม 3.46 .50 มาก
1. การกินอาหารนอกบ้านหรูหรา 3.93 .82 มาก
2. การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาแพง
และเคร่ืองประดับราคาแพง 

3.26 .53 ปานกลาง 

3. นําเงินไปใช้จ่ายเพ่ือการด่ืมเหล้า 3.38 .54 ปานกลาง
4. นําเงินไปใช้จ่ายเพ่ือการสูบบุหร่ี 3.31 .51 ปานกลาง
5. นําเงินไปใช้จ่ายเพ่ือเที่ยวเตร่ 3.26 .53 ปานกลาง

รวม 4.15 .18 มาก
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จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจําแนกได้ ดังน้ี 

ด้านความต้องการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสิน
มากที่สุด คือ เป็นหน้ีเพราะผ่อนชําระบ้านที่ดินอยู่อาศัย ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน้ีเพราะ
ทํางานอยู่ไกล จงึทําให้ต้องซื้อรถด้วยการผ่อน (X = 4.87) รองลงมา คือ เป็นหน้ีเพราะต้องนําเงินไป
ใช้เพ่ือการดํารงชีวิตในปัจจุบัน เช่น ค่านํ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าเคร่ืองแต่งกายต่างๆ เครื่องบริโภคต่างๆ 
(X = 4.83) เป็นหน้ีเพราะรับผิดชอบครอบครัวคนเดียว (X = 4.78) และมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะ
หน้ีสินน้อยที่สุด คือ เป็นหน้ีเพราะการศึกษาของบุตร (X = 4.19) 

ด้านค่านิยมทางวิชาการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะ
หน้ีสินมากที่สุด คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน้ีเพราะต้องการศึกษาต่อเพ่ือมาพัฒนาการ
เรียนการสอนก็ต้องกู้เงินมาจ่ายค่าเทอมและค่าเล่าเรียน (X = 4.91) รองลงมา คือ ครูและและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นหน้ีเพราะการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนตําแหน่ง จะต้องใช้เงินในการ
ทําก็ต้องกู้ (X = 4.45) 

ด้านค่านิยมทางเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะ
หน้ีสินมากที่สุด คือ ครูตกอยู่ในวังวนของกระแสทุนนิยมสมัยใหม่ทําให้ครูว่ิงหาการแข่งขัน รักษา
หน้าตาทางด้านวัตถุ ต้องการความสะดวกในการใช้ชีวิต ฟุ้งเฟ้อ เช่น อยากมีบ้านหรู มีรถยนต์ราคา
แพง โดยประเมินว่าเหล่าน้ีเป็นหน้าตาของผู้คนในสังคมในปัจจุบัน ไม่ดําเนินตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง (X = 4.60) รองลงมา คือ เป็นหน้ีเพราะถูกฉ้อโกงจากการลงทุนทําอาชีพเสริมหรือขาดทุน 
(X = 4.06) 

ด้านค่านิยมทางสังคม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะ
หน้ีสินมากที่สุด คือ เป็นหน้ีจากการใช้เงินส่วนตัวในการสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ค่าพาหนะ
ค่านํ้ามัน สําหรับขนอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน ขนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ (X = 
4.65) รองลงมา คือ เป็นหน้ีเพราะต้องการว่ิงเต้นโยกย้ายตําแหน่ง ( X = 4.41) และมูลเหตุที่
ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินน้อยที่สุด คือ เป็นหน้ีเพราะต้องจัดสรรเงินของตนไปเพ่ืองานสังคมสังสรรค์ 
(X = 3.98) 

ด้านพฤติกรรม  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินมาก
ที่สุด คือ การกินอาหารนอกบ้านหรูหรา (X = 3.93) รองลงมา คือ นําเงินไปใช้จ่ายเกี่ยวอบายมุข 
ได้แก่ การด่ืมเหล้า และการสูบบุหร่ี (X = 3.38) และมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินน้อยที่สุด คือ 
การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาแพงและเคร่ืองประดับราคาแพง และนําเงินไปใช้จ่ายเพ่ือเที่ยวเตร่ (X = 
3.26) 
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3.3 การวิเคราะห์ระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังตารางที่ 10 - 11  

 
ตารางที่ 10 แสดงค่ามัชฌมิเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของแต่ละตัวแปรเกี่ยวกับ

การแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรวม และ
จําแนกเป็นรายด้าน (n = 385) 

การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 

(X )). 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 
ระดับ 

ด้านรายได้ 4.73 .22 มากที่สุด
ด้านหน้ีสิน 4.63 .19 มากที่สุด
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4.69 .20 มากที่สุด

รวม 4.68 .17 มากที่สุด
 

จากตาราง 10 พบว่า ความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี
ความคิดเห็นต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินมากที่สุดในด้านรายได้ (X = 4.73) รองลงมา คือ 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (X = 4.69) และด้านหน้ีสิน (X = 4.63) ตามลําดับ   
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ตารางที่ 11 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของแต่ละตัวแปรการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจําแนกเป็นรายข้อ (n = 385) 

การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 
ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

(X ). 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ 

ด้านรายได้ 4.73 .22 มากที่สุด
1. ปรับปรุงระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกออก
จากข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยให้ครูแรกเข้าสู่
ตําแหน่งมีฐานเงินเดือนและค่าตอบแทนกว้างกว่า
ระดับบนเน่ืองจากมีความจําเป็นต้องใช้ปัจจัยใน
การสร้างฐานะเช่น ศึกษาต่อ มีรถ มีบ้าน มี
ครอบครัว ซึ่งต้องใช้จ่ายมาก 

4.99 .10 มากที่สุด 

2. ปรับระบบเงินเดือนเหมือนทหารอัยการและ
ศาล หรือนานาอารยประเทศ เพ่ือยกย่องวิชาชีพ
ครู เพ่ือจูงใจให้คนดี คนเก่งที่รักและศรัทธาใน
วิชาชีพครูเข้าสู่วิชาชีพครู 

4.44 .50 มาก 

3. ควรพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนรายได้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจปัจจบัุน 

4.76 .43 มากที่สุด 

ด้านหน้ีสิน 4.63 .19 มากที่สุด
1. ควรดําเนินการจัดต้ังกองทุนที่มีขนาดใหญ่เป็น
องค์กรอิสระ หรือองค์การมหาชน ไม่สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการเข้ามาบริหารจัดการหน้ีสิน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบ รวมถึงมีหน้าที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น 
สนับสนุนการมีอาชีพเสรี 

4.55 .31 มากที่สุด 
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ตารางที่ 11 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของแต่ละตัวแปรการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจําแนกเป็นรายข้อ (n = 385) 
(ต่อ) 

การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 
ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

(X ). 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 
ระดับ 

ด้านหน้ีสิน   
2. หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรพิจารณาจัดสรร
งบประมาณไปเพ่ือสวัสดิการแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองการจัด
สวัสดิการบ้านพักครูให้เพียงพอ และรถยนต์
พาหนะให้กับทุกโรงเรียน รวมถึงการจัดสรรเงินค่า
เดินทาง เบ้ียเลี้ยง และที่พัก สําหรับการเดินทางไป
ราชการให้เพียงพอ 

4.76 .26 มากที่สุด 

3. หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์
การแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู และพัฒนาครู
ทั้งระบบ เป็นระยะ ๆ 

4.74 .44 มากที่สุด 

4. ควรแบ่งประเภทปัญหาหน้ีสินของครูเป็นระดับ
ต่างๆ ในและในแต่ละระดับควรให้การช่วยเหลือ
ด้วยแนวทางที่ต่างกันอย่างเหมาะสม 

4.48 .50 มาก 

5. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการรวมหนี้ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้อยู่ใน
แหล่งเดียว และปรับโครงสร้างหน้ีให้ครูโดยขยาย
ระยะเวลาการชําระ ลดอัตราดอกเบ้ีย โดยอยู่ใน
วงเงินที่ครูมีกําลังพอชําระได้ และให้รฐับาลชดเชย
ดอกเบ้ีย เช่นเดียวกับที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือ
เกษตรกร 

4.62 .26 มากที่สุด 
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ตารางที่ 11 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของแต่ละตัวแปรการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจําแนกเป็นรายข้อ (n = 385) 
(ต่อ) 

การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 
ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

(X ). 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ 

6. การออกระเบียบ สร้างกฎการข้ึนทะเบียนการ
เป็นหน้ีของครูอย่างชัดเจน เพ่ือจะได้ทราบมูลหนี้ที่
แท้จริง 

4.82 .41 มากที่สุด 

7. เสริมสร้างกระบวนการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานแก้ไปไขปัญหาหน้ีสินครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

4.44 .50 มาก 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4.69 .20 มากที่สุด
1. การแก้ปัญหาและพัฒนาครู ควรประกาศเป็น
นโยบายปฏิรูปการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทั้งระบบ 

4.78 .42 มากที่สุด 

2. การเลื่อนระดับ/ตําแหน่ง การมีและเลื่อนวิทย
ฐานะ ฯลฯ ต้องปรับทุกระบบเพ่ือให้ทัดเทียม
ประชาคมอาเซียน และนานาอารยประเทศ 

4.38 .49 มาก 

3. กรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดูแลสหกรณ์
ควรประชุมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือวาง
แนวทางร่วมกันในการให้กูแ้ก่ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

4.71 .53 มากที่สุด 

4. ควรจัดต้ังมูลนิธิ เพ่ือให้การศึกษากับครู ในการ
ดําเนินการการประกอบอาชีพครูและการดํารงชีวิต
ในขณะที่ตนเอง เป็นหน้ีสิน เป็นการหาทางออก
โดยให้ครูได้รับการศึกษาและปรับตัวให้ได้ใน
สถานการณ์ดังกล่าว 

4.38 .55 มาก 
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ตารางที่ 11 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของแต่ละตัวแปรการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจําแนกเป็นรายข้อ (n = 385) 
(ต่อ) 

การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 
ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

(X ). 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ 

5. รณรงค ์และส่งเสริมให้ครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาใช้ชีวิตโดยยึดหลัก "เศรษฐกิจพอเพียง" ใน
การดํารงชีวิตทั้งที่อยู่ในระบบราชการและนอก
ระบบราชการ 

4.81 .39 มากที่สุด 

6. สนับสนุนให้โรงเรียนมีทุนสํารองการใช้จ่าย
เพ่ือให้ครูออกพานักเรียนทํากิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
การศึกษา 

4.83 .38 มากที่สุด

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องพยายาม
กํากับการใช้จ่ายของตนเองให้สมดุลกับรายได้ ลด
ความฟุ่มเฟือยลง ก่อนตัดสินใจซื้อสิ่งใดต้อง
คํานึงถึงความจําเป็นหรือประโยชน์ที่คุ้มค่า 

4.94 .25 มากที่สุด

8. ในระยะยาวควรเร่งควบคุมคุณภาพของครู และ
ส่งเสริมให้บุคคลท่ีมีคณุภาพสูงเข้ามาประกอบ
อาชีพน้ี พร้อมเพ่ิมอัตราค่าตอบแทนให้จูงใจ เพ่ือ
การแข่งขันในเชิงคุณภาพต่อไป 

4.70 .46 มากที่สุด

รวม 4.68 .17 มากที่สุด
 

จากตาราง 11 ด้านรายได้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นต่อการ
แก้ไขปัญหาหน้ีสินมากที่สุด คือ ปรับปรุงระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา แยกออกจากข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยให้ครูแรกเข้าสู่ตําแหน่งมีฐานเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนกว้างกว่าระดับบนเน่ืองจากมีความจําเป็นต้องใช้ปัจจัยในการสร้างฐานะเช่น ศึกษาต่อ มี
รถ มีบ้าน มีครอบครัว ซึ่งต้องใช้จ่ายมาก (X = 4.99) รองลงมา คือ ควรพิจารณาเพ่ิมเงินเดือน
รายได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน (X = 4.76) และมีความ
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คิดเห็นต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินน้อยที่สุด คือ ปรับระบบเงินเดือนเหมือนทหารอัยการ
และศาล หรือนานาอารยประเทศ เพ่ือยกย่องวิชาชีพครูเพ่ือจูงใจให้คนดี คนเก่งที่รักและศรัทธาใน
วิชาชีพครูเข้าสู่วิชาชีพครู (X = 4.44)  

ด้านหน้ีสิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหา
หน้ีสินมากที่สุด คือ การออกระเบียบ สร้างกฎการข้ึนทะเบียนการเป็นหน้ีของครูอย่างชัดเจน เพ่ือจะ
ได้ทราบมูลหน้ีที่แท้จริง ( X = 4.82) รองลงมา คือ หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรพิจารณาจัดสรรงบ 
ประมาณไปเพ่ือสวัสดิการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองการจัด
สวัสดิการบ้านพักครูให้เพียงพอ และรถยนต์พาหนะให้กับทุกโรงเรียน รวมถึงการจัดสรรเงินค่า
เดินทาง เบ้ียเลี้ยง และที่พัก สําหรับการเดินทางไปราชการให้เพียงพอ (X = 4.76) และมีความ
คิดเห็นต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินน้อยที่สุด คือ เสริมสร้างกระบวนการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานแก้ไปไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ   
(X = 4.44)  

ส่วนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นต่อ
การแก้ไขปัญหาหน้ีสินมากที่สุด คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องพยายามกํากับการใช้จ่ายของ
ตนเองให้สมดุลกับรายได้ ลดความฟุ่มเฟือยลง ก่อนตัดสินใจซื้อสิ่งใดต้องคํานึงถึงความจําเป็นหรือ
ประโยชน์ที่คุ้มค่า (X = 4.94) รองลงมา คือ สนับสนุนให้โรงเรียนมีทุนสํารองการใช้จ่าย เพ่ือให้ครู
ออกพานักเรียนทํากิจกรรมต่างๆ เพ่ือการศึกษา (X = 4.83) และมีความคิดเห็นต่อแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาหน้ีสินน้อยที่สุด คือ การเลื่อนระดับ/ตําแหน่ง การมีและเลื่อนวิทยฐานะ  ต้องปรับทุก
ระบบเพ่ือให้ทัดเทียมประชาคมอาเซียน และนานาอารยประเทศ และควรจัดต้ังมูลนิธิ เพ่ือให้
การศึกษากับครู ในการดําเนินการการประกอบอาชีพครูและการดํารงชีวิตในขณะที่ตนเอง เป็นหน้ีสิน 
เป็นการหาทางออกโดยให้ครูได้รับการศึกษาและปรับตัวให้ได้ในสถานการณ์ดังกล่าว (X = 4.38 
เท่ากัน) 
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เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะปัญหาหน้ีสิน ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศต่างกัน ดังตารางที่ 12 – 15  
 
ตารางที่ 12 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เป็นรายด้าน จําแนกตามเพศ 

มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสิน 
เพศ

t df Sig. ชาย(n=170) หญิง (n=215)

X S.D X S.D
1. ด้านความต้องการ 4.53 .11 4.57 .14 -3.120* 369.893 .002
2. ด้านค่านิยม 4.45 .14 4.44 .21 .823 362.618 .411
3. ด้านพฤติกรรม 3.49 .51 3.43 .49 1.156 370 .249

* Sig. < 0.05 
  

จากตารางที่ 12 ผลการทดสอบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามเพศ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ Independent t-test 
โดยภาพรวมรายด้าน พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อ
มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินในด้านความต้องการอยู่ในระดับที่น้อยกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินในด้านความค่านิยม และด้าน
พฤติกรรมไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 13 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้านความต้องการเป็นรายข้อ จําแนกตามเพศ  

มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสิน 
ด้านความต้องการ 

เพศ
t df Sig. ชาย(n=170) หญิง (n=215)

X S.D X S.D
1. เป็นหน้ีเพราะผ่อนชําระบ้านที่ดิน
อยู่อาศัยครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นหน้ีเพราะทํางานอยู่ไกล 
จึงทําให้ต้องซื้อรถด้วยการผ่อน 

4.98 .15 4.78 .41 6.179* 276.223 .000

2. ความเหลื่อมล้ําของสวัสดิการ 
เช่น สวัสดิการบ้านพักครู เป็นสาเหตุ
ที่ทําให้ครูต้องแสวงหาเพ่ือตนเอง
และครอบครัว โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ครูในโรงเรียนเขตชนบท 

4.22 .42 4.55 .50 -6.930* 368.901 .000

3. เป็นหน้ีเพราะต้องนําเงินไปลงทุน
เพ่ือประกอบอาชีพเสริม  

4.73 .50 4.44 .57 5.315* 366.257 .000

4. เป็นหน้ีเพราะต้องผ่อนเครื่องใช้
อุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ 
เช่น โทรศัพทม์ือถือ 

4.27 .44 4.48 .57 -3.938* 369.917 .000

5. เป็นหน้ีเพราะต้องนําเงินไปใช้เพ่ือ
การดํารงชีวิตในปัจจุบัน เช่น ค่านํ้า 
ค่าโทรศัพท์ เครื่องอุปโภคบริโภค 

4.95 .22 4.73 .45 6.382* 312.923 .000

6. เป็นหน้ีเพราะการศึกษาของบุตร 4.05 .22 4.30 .50 -6.477* 295.938 .000
7. เป็นหน้ีเพราะรับผิดชอบ
ครอบครัวคนเดียว 

4.80 .46 4.76 .43 .883 370 .378

8. เป็นหน้ีเพราะต้องส่งเสียเลี้ยงดู
บิดามารดา 

4.27 .44 4.55 .50 -5.811* 364.394 .000

* Sig. < 0.05 
 



130 

  

จากตารางที่ 13 ผลการทดสอบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านความต้องการจําแนกตามเพศ พบว่าข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินในด้านความต้องการ
อยู่ในระดับที่น้อยกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาจําแนกราย
ข้อ พบว่า 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่
ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินเพราะผ่อนชําระบ้านที่ดินอยู่อาศัย ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน้ี
เพราะทํางานอยู่ไกล จึงทําให้ต้องซื้อรถด้วยการผ่อนอยู่ในระดับที่มากกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่
ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะความเหลื่อมล้ําของสวัสดิการ เช่น สวัสดิการบ้านพักครู เป็นสาเหตุที่ทํา
ให้ครูต้องแสวงหาเพ่ือตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างย่ิงครูในโรงเรียนเขตชนบทอยู่ในระดับที่
น้อยกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่
ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะต้องนําเงินไปลงทุนเพ่ือประกอบอาชีพเสริม  อยู่ในระดับที่มากกว่าเพศ
หญิง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่
ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะต้องผ่อนเครื่องใช้อุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือ 
ถืออยู่ในระดับที่น้อยกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่
ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินเพราะต้องนําเงินไปใช้เพ่ือการดํารงชีวิตในปัจจุบัน เช่น ค่านํ้า ค่าโทรศัพท์ ค่า
เครื่องแต่งกายต่างๆ เครื่องบริโภคต่างๆ อยู่ในระดับที่มากกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

6. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่
ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะการศึกษาของบุตร อยู่ในระดับที่น้อยกว่าเพศหญิง อย่างมนีัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

7. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น
ต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะรับผิดชอบครอบครัวคนเดียวไม่แตกต่างกัน 
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8. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่
ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะต้องส่งเสียเลี้ยงดูบิดา มารดา อยู่ในระดับที่น้อยกว่าเพศหญิง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 14 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้านค่านิยม จําแนกตามเพศ  

มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสิน 
ด้านค่านิยม 

เพศ
t df Sig. ชาย(n=170) หญิง (n=215)

X S.D X S.D
1. ค่านิยมทางวิชาการ 4.64 .27 4.71 .27 -2.529* 370 .012
1.1 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นหน้ีเพราะต้องการ
ศึกษาต่อเพ่ือมาพัฒนาการเรียน
การสอนก็ต้องกู้เงินมาจ่ายค่า
เทอมและค่าเลา่เรียน 

4.49 .35 4.93 .26 .694 370 .488 

1.2 ครูและและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นหน้ีเพราะการ
ทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อน
ตําแหน่ง จะต้องใช้เงินในการ
ทําก็ต้องกู้ 

4.35 .48 4.58 .25 -3.242* 356.364 .001 

2. ค่านิยมทางเศรษฐกิจ 4.33 .19 4.33 .24 -.020 370 .984
2.1 ครูตกอยูใ่นวังวนของ
กระแสทุนนิยมสมัยใหม่ทําให้
ครูว่ิงหาการแข่งขัน รักษา
หน้าตาทางด้านวัตถุ ต้องการ
ความสะดวกในการใช้ชีวิต 
ฟุ้งเฟ้อ เช่น อยากมีบ้านหรู มี
รถยนต์ราคาแพง ไม่ดําเนินตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

4.64 .18 4.58 .25 2.718* 367.237 .007 

 



132 

  

ตารางที่ 14 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้านค่านิยม จําแนกตามเพศ (ต่อ) 

มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสิน 
ด้านค่านิยม 

เพศ

t df Sig. 
ชาย

(n=170) 
หญิง (n=215)

X S.D X S.D
2.2 เป็นหน้ีเพราะถูกฉ้อโกงจาก
การลงทุนทําอาชีพเสริมหรือ
ขาดทุน 

4.03 .42 4.09 .40 -1.422 370 .156 

3. ค่านิยมทางสังคม 4.39 .38 4.27 .48 2.617* 369.997 .009
3.1 เงินเพ่ือลงทุนทํากิจกรรม เพ่ือ
ช่วยเหลือสังคม เช่นเข้าสู่สโมสร
ต่างๆ 

4.26 .44 4.27 .52 -.263 368.768 .793 

3.2 เป็นหน้ีเพราะต้องการว่ิงเต้น
โยกย้ายตําแหน่ง 

4.55 .70 4.29 .85 3.163* 369.301 .002 

3.3 เป็นหน้ีจากการใช้เงินส่วนตัว
ในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
เช่น ค่าพาหนะ ค่านํ้ามัน สําหรับ
ขนอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการ
สอน ขนส่งนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ 

4.77 .47 4.56 .54 4.133* 364.966 .000 

3.4 เป็นหน้ีเพราะต้องจัดสรรเงิน
ของตนไปเพ่ืองานสังคมสังสรรค์ 

3.98 .48 3.98 .67 .097 366.278 .923 

* Sig. < 0.05 
 

จากตารางที่ 14 ผลการทดสอบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านค่านิยมจําแนกตามเพศ พบว่า ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินไม่
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาจาํแนกรายด้าน พบว่า 
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1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่
ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะค่านิยมทางวิชาการ อยู่ในระดับที่น้อยกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาจําแนกรายข้อ พบว่า 

1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย และเพศหญิงมีความ
คิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะต้องการศึกษาต่อเพ่ือมาพัฒนาการเรียนการสอนก็ต้อง
กู้เงินมาจ่ายค่าเทอมและค่าเล่าเรียนไม่แตกต่างกัน 

1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุ
ที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินเพราะการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนตําแหน่ง จะต้องใช้เงินในการทําก็
ต้องกู้อยู่ในระดับที่น้อยกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น
ต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะค่านิยมทางเศรษฐกิจไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาจําแนก
รายข้อ พบว่า 

2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุ
ที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะครูตกอยู่ในวังวนของกระแสทุนนิยมสมัยใหม่ทําให้ครูว่ิงหาการแข่งขัน 
รักษาหน้าตาทางด้านวัตถุ ต้องการความสะดวกในการใช้ชีวิต ฟุ้งเฟ้อ เช่น อยากมีบ้านหรู มีรถยนต์
ราคาแพง โดยประเมินว่าเหล่าน้ีเป็นหน้าตาของผู้คนในสังคมในปัจจุบัน ไม่ดําเนินตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับที่มากกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย และเพศหญิง มีความ
คิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะถูกฉ้อโกงจากการลงทุนทําอาชีพเสริมหรือขาดทุนไม่
แตกต่างกัน 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่
ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินเพราะค่านิยมทางสังคม อยู่ในระดับที่มากกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาจําแนกรายข้อ พบว่า 

3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย และเพศหญิง มีความ
คิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะกู้เงินเพ่ือลงทุนทํากิจกรรม เพ่ือช่วยเหลือสังคม เช่น
เข้าสู่สโมสรต่างๆไม่แตกต่างกัน 

3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุ
ที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะต้องการว่ิงเต้นโยกย้ายตําแหน่งอยู่ในระดับที่มากกว่าเพศหญิง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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3.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุ
ที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะการใช้เงินส่วนตัวในการสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ค่าพาหนะ ค่า
นํ้ามัน สําหรับขนอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน ขนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อยู่ใน
ระดับที่มากกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย และเพศหญิง มีความ
คิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินเพราะต้องจัดสรรเงินของตนไปเพื่องานสังคมสังสรรค์ไม่
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 15 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาด้านพฤติกรรม จําแนกตามเพศ  

มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสิน 
ด้านพฤติกรรม 

เพศ
t df Sig. ชาย(n=170) หญิง (n=215)

X S.D X S.D
1. การกินอาหารนอกบ้านหรูหรา 3.91 .85 3.94 .80 -.322 370 .747
2. การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคา
แพงและเครื่องประดับราคาแพง 

3.32 .56 3.21 .50 1.880 330.739 .061 

3. นําเงินไปใช้จ่ายเก่ียวอบายมุข
ได้แก่ การด่ืมเหล้า และการสูบ
บุหรี่ 

3.44 .59 3.34 .50 1.780 320.266 .076 

4. นําเงินไปใช้จ่ายเพ่ือเที่ยวเตร่ 3.29 .51 3.23 .55 1.114 370 .266
* Sig. < 0.05 
 

จากตารางที่ 15 ผลการทดสอบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามเพศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินในด้านพฤติกรรมไม่แตกต่าง
กันและเมื่อพิจารณาจําแนกรายข้อ พบว่า 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น
ต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะการกินอาหารนอกบ้านหรูหราไม่แตกต่างกัน 
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2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น
ต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาแพงและเคร่ืองประดับราคาแพง
ไม่แตกต่างกัน 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น
ต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะนําเงินไปใช้จ่ายเก่ียวอบายมุข ได้แก่ การด่ืมเหล้า และการสูบ
บุหรี่ไม่แตกต่างกัน 

4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น
ต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะนําเงินไปใช้จ่ายเพ่ือเที่ยวเตร่ไม่แตกต่างกัน 

เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศต่างกัน ดังตารางที่ 16 – 19  

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นรายด้านโดยภาพรวม จําแนกตามเพศ 

การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 
เพศ

t df Sig. ชาย(n=170) หญิง (n=215)

X S.D X S.D
1. ด้านรายได้ 4.72 .21 4.74 .22 -.780 370 .436
2. ด้านหน้ีสิน 4.61 .16 4.64 .22 -1.513 365.940 .131
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4.68 .18 4.70 .21 -0.777 368.964 .438

โดยภาพรวม 4.67 .15 4.69 .18 -1.214 369.749 .226
* Sig. < 0.05 
  

จากตารางที่ 16 ผลการทดสอบความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามเพศ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ Independent t-test 
พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาจําแนกรายด้าน พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินในด้านรายได้ไม่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินในด้านหน้ีสินไม่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การแก้ไขปัญหาหน้ีสินในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 17 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านรายได้ เป็นรายข้อ จําแนกตามเพศ 

การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 
ด้านรายได้ 

เพศ
t df Sig. ชาย(n=170) หญิง (n=215)

X S.D X S.D
1. ปรับปรุงระบบเงินเดือน 
ค่าตอบแทนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาแยก
ออกจากข้าราชการพลเรือนโดย
ให้ครูแรกเข้าสูตํ่าแหน่งมีฐาน
เงินเดือนกว้างกว่าระดับบน
เน่ืองจากมีความจําเป็นต้องใช้
ปัจจัยในการสร้างฐานะเช่น 
ศึกษาต่อ มีรถ มีบ้าน มี
ครอบครัว ซึ่งต้องใช้จ่ายมาก 

4.98 .15 5.00 .00 -2.019* 163 .045 

2. ปรับระบบเงินเดือนเหมือน
ทหารอัยการและศาล หรือ
นานาอารยประเทศ เพ่ือยกย่อง
วิชาชีพครู เพ่ือจูงใจให้คนดี คน
เก่งที่รักและศรัทธาในวิชาชีพครู
เข้าสู่วิชาชีพครู 

4.49 .50 4.41 .49 1.523 347.233 0.129 

3. ควรพิจารณาเพ่ิมเงินเดือน
รายได้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจปัจจบัุน 

4.70 .46 4.80 .40 -2.372* 323.090 0.018 

* Sig. < 0.05 

จากตารางที่ 17 ผลการทดสอบความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านรายได้ จําแนกตามเพศ พบว่า ข้ า ร าชการครู และ
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บุคลากรทางการศึกษาเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินในด้านรายได้
ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาจําแนกรายข้อ พบว่า 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาหน้ีสินในเรื่องการปรับปรุงระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา แยกออกจากข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยให้ครูแรกเข้าสู่ตําแหน่งมีฐานเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนกว้างกว่าระดับบนเน่ืองจากมีความจําเป็นต้องใช้ปัจจัยในการสร้างฐานะเช่น ศึกษาต่อ มี
รถ มีบ้าน มีครอบครัว ซึ่งต้องใช้จ่ายมากอยู่ในระดับที่น้อยกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น
ต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินในเรื่องการปรับระบบเงินเดือนเหมือนทหารอัยการและศาล หรือ
นานาอารยประเทศ เพ่ือยกย่องวิชาชีพครู เพ่ือจูงใจให้คนดี คนเก่งที่รักและศรัทธาในวิชาชีพครูเข้าสู่
วิชาชีพครูไม่แตกต่างกัน 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินในเรื่องควรพิจารณาเพิ่มเงินเดือนรายได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันอยู่ในระดับที่น้อยกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตารางที่ 18 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาด้านหน้ีสิน จําแนกตามเพศ 

การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 
ด้านหน้ีสิน 

เพศ
t df Sig. ชาย(n=170) หญิง (n=215)

X S.D X S.D
1. ควรดําเนินการจัดต้ังกองทุนที่มี
ขนาดใหญ่เป็นองค์กรอิสระ หรือ
องค์การมหาชน ไม่สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการเข้ามาบริหาร
จัดการหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
รวมถึงมีหน้าทีใ่ห้การสนับสนุนและ 

4.49 .26 4.60 .33 -3.571* 369.936 .000 
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ตารางที่ 18 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านหน้ีสิน จําแนกตามเพศ (ต่อ) 

การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 
ด้านหน้ีสิน 

เพศ

t df Sig. 
ชาย

(n=170) 
หญิง 

(n=215) 

X S.D X S.D
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา เช่น สนับสนุนการมีอาชีพ
เสริมเพ่ือเป็นการช่วยเหลือครูให้มี
รายได้เพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

 

 

     

2. หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรพิจารณา
จัดสรรงบประมาณไปเพ่ือสวัสดิการ
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดย เฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองการจัด
สวัสดิการบ้านพักครูให้เพียงพอ และ
รถยนต์พา หนะให้กับทุกโรงเรียน 
รวมถึงการจัด สรรเงินค่าเดินทาง 
เบ้ียเลี้ยง และที่พัก สําหรับการ
เดินทางไปราชการให้เพียงพอ 

4.82 .24 4.72 .27 3.747* 363.604 .000 

3. หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหาหน้ี 
สินข้าราชการครู และพัฒนาครูทั้ง
ระบบเป็นระยะ ๆ 

4.78 .42 4.70 .46 1.730 362.941 .084 

4. ปรับระบบเงินเดือนเหมือนทหาร
อัยการและศาล หรือนานาอารย 
ประเทศ เพ่ือยกย่องวิชาชีพครู เพ่ือ
จูงใจให้คนดี คนเก่งที่รักและศรัทธา
ในวิชาชีพครูเข้าสู่วิชาชีพครู 

4.49 .50 4.41 .49 1.523 347.233 .129 

 



139 

  

ตารางที่ 18 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านหน้ีสิน จําแนกตามเพศ (ต่อ) 

การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 
ด้านหน้ีสิน 

เพศ

t df Sig. 
ชาย

(n=170) 
หญิง 

(n=215) 

X S.D X S.D
5. ควรพิจารณาเพ่ิมเงินเดือน
รายได้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจปัจจบัุน 

4.70 .46 4.80 .40 -2.372* 323.090 .018 

6. ควรแบ่งประเภทปัญหาหน้ีสิน
ของครูเป็นระดับต่างๆ ในและใน
แต่ละระดับควรให้การช่วยเหลือ
ด้วยแนวทางที่ต่างกันอย่าง
เหมาะสม 

4.37 .48 4.56 .50 -3.721* 353.855 .000 

7. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด
การรวมหน้ี ให้อยู่ในแหล่งเดียว 
และปรับโครงสร้างหน้ีให้ครูโดย
ขยายระยะเวลาการชําระ และลด
อัตราดอกเบ้ีย 

4.63 .22 4.61 .29 1.064 369.546 .288 

8. การออกระเบียบ สร้างกฎการ
ขึ้นทะเบียนการเป็นหน้ีของครู
อย่างชัดเจน เพ่ือทราบมูลหน้ีที่
แท้จริง 

4.87 .34 4.78 .46 2.256* 367.812 .025 

9. เสริมสร้างกระบวนการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

4.33 .47 4.53 .50 -4.042* 358.402 .000 

* Sig. < 0.05 
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จากตารางที่ 18 ผลการทดสอบความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านหน้ีสิน จําแนกตามเพศ พบว่า ข้ า ร าชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินในด้านหน้ีสิน
ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาจําแนกรายข้อ พบว่า 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินในเรื่องควรดําเนินการจัดต้ังกองทุนที่มีขนาดใหญ่เป็นองค์กรอิสระ หรือองค์การมหาชน 
ไม่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาบริหารจัดการหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ รวมถึงมีหน้าที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น 
สนับสนุนการมีอาชีพเสริมเพ่ือเป็นการช่วยเหลือครูให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น เป็นต้น อยู่ในระดับที่น้อยกว่า
เพศหญิง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินในเร่ืองหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปเพื่อสวัสดิการแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองการจัดสวัสดิการบ้านพักครูให้เพียงพอ และรถยนต์
พาหนะให้กับทุกโรงเรียน รวมถึงการจัดสรรเงินค่าเดินทาง เบ้ียเลี้ยง และที่พัก สําหรับการเดินทางไป
ราชการให้เพียงพอ อยู่ในระดับที่มากกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น
ต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินในเรื่องหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหา
หน้ีสินข้าราชการครู และพัฒนาครูทั้งระบบ เป็นระยะ ๆ ไม่แตกต่างกัน 

4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินในเรื่องควรแบ่งประเภทปัญหาหน้ีสินของครูเป็นระดับต่างๆ ในและในแต่ละระดับควรให้
การช่วยเหลือด้วยในการแก้ปัญหาที่ต่างกันอย่างเหมาะสม อยู่ในระดับที่น้อยกว่าเพศหญิง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น
ต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินในเรื่องสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการรวมหน้ีของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้อยู่ในแหล่งเดียว และปรับโครงสร้างหน้ีให้ครูโดยขยายระยะเวลาการชําระ 
ลดอัตราดอกเบ้ีย โดยอยู่ในวงเงินที่ครูมีกําลังพอชําระได้ และให้รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ีย เช่นเดียวกับที่
ทางรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรไม่แตกต่างกัน 

6. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินในเรื่องการออกระเบียบ สร้างกฎการข้ึนทะเบียนการเป็นหน้ีของครูอย่างชัดเจนเพ่ือจะ
ได้ทราบมูลหน้ีที่แท้จริง อยู่ในระดับที่มากกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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7. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินในเรื่องเสริมสร้างกระบวนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานแก้ไปไขปัญหาหน้ีสินครู
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ อยู่ในระดับที่น้อยกว่าเพศหญิง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตารางที่ 19 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จําแนกตามเพศ  

การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เพศ
t df Sig. ชาย(n=170) หญิง (n=215)

X S.D X S.D
1. การแก้ปัญหาและพัฒนาครู 
ควรประกาศเป็นนโยบายปฏิรูป
การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งระบบ 

4.84 .37 4.73 .44 2.632* 369.266 .009 

2. การเลื่อนระดับ/ตําแหน่ง การ
มีและเลื่อนวิทยฐานะ ฯลฯ ต้อง
ปรับทุกระบบเพ่ือให้ทัดเทียม
ประชาคมอาเซียน และนานา
อารยประเทศ 

4.28 .45 4.46 .50 -3.666* 363.351 .000 

3. กรมส่งเสริมเกษตรและ
สหกรณ ์ซึ่งดูแลสหกรณ์ควร
ประชุมร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือวาง
แนวทางร่วมกันในการให้กูแ้ก่ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

4.77 .53 4.66 .52 1.999* 349.149 .046 
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ตารางที่ 19 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จําแนกตามเพศ (ต่อ) 

การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เพศ
t df Sig. ชาย(n=170) หญิง (n=215)

X S.D X S.D
4. ควรจัดต้ังมูลนิธิ เพ่ือให้
การศึกษากับครู ในการ
ดําเนินการการประกอบอาชีพครู
และการดํารงชีวิตในขณะที่
ตนเอง เป็นหน้ีสิน เป็นการ
หาทางออกโดยให้ครูได้รับ
การศึกษาและปรับตัวให้ได้ใน
สถานการณ์ดังกล่าว 

4.23 .53 4.50 .55 -4.709* 355.707 .000 

5. รณรงค ์และส่งเสริมให้ครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาใช้ชีวิตโดย
ยึดหลัก "เศรษฐกิจพอเพียง" ใน
การดํารงชีวิตทั้งที่อยู่ในระบบ
ราชการและนอกระบบราชการ 

4.87 .34 4.77 .42 2.615* 369.981 .009 

6. สนับสนุนให้โรงเรียนมีทุน
สํารองการใช้จ่าย เพ่ือให้ครูออก
พานักเรียนทํากิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
การศึกษา 

4.79 .41 4.85 .36 -1.448 326.392 .149 

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้องพยายามกํากับการใช้จ่ายของ
ตนเองให้สมดุลกับรายได้ ลด
ความฟุ่มเฟือยลง ก่อนตัดสินใจ
ซื้อสิ่งใดต้องคํานึงถึงความจําเป็น
หรือประโยชน์ที่คุ้มค่า 

4.98 .15 4.90 .30 3.017* 325.935 .003 
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ตารางที่ 19 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จําแนกตามเพศ (ต่อ) 

การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เพศ
t df Sig. ชาย(n=170) หญิง (n=215)

X S.D X S.D
8. ในระยะยาวควรเร่งควบคุม
คุณภาพของครู และส่งเสริมให้
บุคคลที่มคีุณภาพสูงเข้ามา
ประกอบอาชีพน้ี พร้อมเพ่ิมอัตรา
ค่าตอบแทนใหจู้งใจ เพ่ือการ
แข่งขันในเชิงคุณภาพต่อไป 

4.69 .46 4.71 .46 -0.369 370  

โดยภาพรวม 4.67 .15 4.69 .18 -1.214 369.749 .226
 * Sig. < 0.05 

จากตารางที่ 19 ผลการทดสอบความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จําแนกตามเพศ พบว่า 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินในด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตไม่แตก ต่างกัน และเมื่อพิจารณาจําแนกเป็นรายข้อ พบว่า 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินในเรื่องการแก้ปัญหาและพัฒนาครู ควรประกาศเป็นนโยบายปฏิรูปการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทั้งระบบ อยู่ในระดับที่มากกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินในเรื่องการเลื่อนระดับ/ตําแหน่ง การมีและเลื่อนวิทยฐานะ ฯลฯ ต้องปรับทุกระบบ
เพ่ือให้ทัดเทียมประชาคมอาเซียน และนานาอารยประเทศ อยู่ในระดับที่น้อยกว่าเพศหญิง อย่างมี
นัยสําคัญ  

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อในการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินในเรื่องกรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดูแลสหกรณ์ควรประชุมร่วมกับกระทรวง 
ศึกษาธิการ เพ่ือการแก้ปัญหาร่วมกันในการให้กู้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในระดับที่มาก 
กว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินในเรื่องควรจัดต้ังมูลนิธิ เพ่ือให้การศึกษากับครู ในการดําเนินการการประกอบอาชีพครู
และการดํารงชีวิตในขณะที่ตนเอง เป็นหน้ีสิน เป็นการหาทางออกโดยให้ครูได้รับการศึกษาและปรับ 
ตัวให้ได้ในสถานการณ์ดังกล่าว อยู่ในระดับที่น้อยกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินในเรื่องรณรงค์และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ชีวิตโดยยึดหลัก 
"เศรษฐกิจพอเพียง" ในการดํารงชีวิตทั้งที่อยู่ในระบบราชการและนอกระบบราชการ อยู่ในระดับที่
มากกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

6. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น
ต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินในเร่ืองสนับสนุนให้โรงเรียนมีทุนสํารองการใช้จ่าย เพ่ือให้ครู
ออกพานักเรียนทํากิจกรรมต่างๆ เพ่ือการศึกษาไม่แตกต่างกัน 

7. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย มีความคิดเห็นต่อการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินในเรื่องครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องพยายามกํากับการใช้จ่ายของตนเองให้สมดุล
กับรายได้ ลดความฟุ่มเฟือยลง ก่อนตัดสินใจซื้อสิ่งใดต้องคํานึงถึงความจําเป็นหรือประโยชน์ที่คุ้มค่า 
อยู่ในระดับที่มากกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

8. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น
ต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินในเรื่องในระยะยาวควรเร่งควบคุมคุณภาพของครู และส่งเสริมให้บุคคลที่มี
คุณภาพสูงเข้ามาประกอบอาชีพน้ี พร้อมเพ่ิมอัตราค่าตอบแทนให้จูงใจ เพ่ือการแข่งขันในเชิงคุณภาพ
ต่อไปไม่แตกต่างกัน 
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เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสิน ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน ดังตารางที่ 20 – 23  

 
ตารางที่ 20 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเป็นรายด้าน จําแนกตามวุฒิการศึกษา  

มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสิน 

วุฒิการศึกษา

t df Sig. 
ปริญญาตรี
(n=291) 

สูงกว่าปริญญา
ตรี (n=94) 

X S.D X S.D
1. ด้านความต้องการ 4.56 .13 4.55 .12 .427 370 .669
2. ด้านค่านิยม 4.44 .18 4.45 .18 .458 370 .647
3. ด้านพฤติกรรม 3.46 .51 3.45 .48 0.81 370 .936

โดยภาพรวม 4.15 .19 4.15 .17 .023 370 .982
* Sig. < 0.05 
 

จากตารางที่ 20 ผลการทดสอบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่
ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาจําแนกรายด้าน พบว่า ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อ
มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินในด้านความต้องการ ด้านค่านิยม และด้านพฤติกรรม ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 21 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้านความต้องการเป็นรายข้อ จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสิน 
ด้านความต้องการ 

วุฒิการศึกษา

t df Sig. 
ปริญญาตรี
(n=291) 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

(n=94) 

X S.D X S.D
1. เป็นหน้ีเพราะผ่อนชําระบ้าน
ที่ดินอยู่อาศัยครูและและ
บุคลากรทาง การศึกษา เป็นหน้ี
เพราะทํางานอยู่ไกล จึงทําให้
ต้องซื้อรถด้วยการผ่อน 

4.86 .34 4.88 .33 -.351 370 .726 

2. ความเหลื่อมล้ําของ
สวัสดิการ เช่น สวัสดิการ
บ้านพักครู เป็นสาเหตุที่ทําให้
ครูต้องแสวงหาเพ่ือตนเองและ
ครอบครัว โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ครูในโรงเรียนเขตชนบท 

4.42 .49 4.35 .48 1.170 156.497 .244 

3. เป็นหน้ีเพราะต้องนําเงินไป
ลงทุนเพ่ือประกอบอาชีพเสริม  

4.54 .56 4.64 .55 -1.383 370 .168 

4. เป็นหน้ีเพราะต้องผ่อน
เครื่องใช้อุปกรณ์สิ่งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ เช่น 
โทรศัพท์มือถือ 

4.38 .54 4.40 .51 -.232 370 .817 

5. เป็นหน้ีเพราะต้องนําเงินไป
ใช้เพ่ือการดํารงชีวิตในปัจจุบัน 
เช่น ค่านํ้า ค่าโทรศัพท์ เครื่อง
บริโภคต่างๆ 

4.82 .39 4.85 .36 -.602 370 .547 
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ตารางที่ 21 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้านความต้องการเป็นรายข้อ จําแนกตามวุฒิการศึกษา (ต่อ) 

มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสิน 
ด้านความต้องการ 

วุฒิการศึกษา

t df Sig. 
ปริญญาตรี
(n=291) 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

(n=94) 

X S.D X S.D
6. เป็นหน้ีเพราะการศึกษาของ
บุตร 

4.20 .43 4.15 .39 .901 370 .368 

7. เป็นหน้ีเพราะรับผิดชอบ
ครอบครัวคนเดียว 

4.79 .42 4.75 .49 .876 370 .382 

8. เป็นหน้ีเพราะเลี้ยงดูบิดา
มารดา 

4.44 .50 4.40 .49 .704 370 .482 

* Sig. < 0.05 
 

จากตารางที่ 21 ผลการทดสอบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านความต้องการ พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่
ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสนิในด้านความต้องการไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาจําแนกรายข้อ พบว่า 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะผ่อนชําระบ้านที่ดินอยู่
อาศัย ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน้ีเพราะทํางานอยู่ไกล จงึทําให้ต้องซื้อรถด้วยการผ่อนไม่
แตกต่างกัน 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินเพราะความเหลื่อมล้ําของ
สวัสดิการ เช่น สวัสดิการบ้านพักครู เป็นสาเหตุที่ทําให้ครูต้องแสวงหาเพื่อตนเองและครอบครัว 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงครูในโรงเรียนเขตชนบทไม่แตกต่างกัน 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะต้องนําเงินไปลงทุน
เพ่ือประกอบอาชีพเสริม ไม่แตกต่างกัน 
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4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะต้องผ่อนเครื่องใช้
อุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือไม่แตกต่างกัน 

5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะต้องนําเงินไปใช้เพ่ือ
การดํารงชีวิตในปัจจุบัน ไม่แตกต่างกัน 

6. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุหน้ีสินเพราะการศึกษาของบุตรไม่แตกต่างกัน 

7. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะรับผิดชอบครอบครัว
คนเดียวไม่แตกต่างกัน 

8. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุหน้ีสินเพราะเลี้ยงดูบิดา มารดาไม่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 22 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้านค่านิยม จําแนกตามวุฒิการศึกษา  

มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสิน 
ด้านค่านิยม 

วุฒิการศึกษา

t df Sig. 
ปริญญาตรี
(n=291) 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

(n=94) 

X S.D X S.D
1. ค่านิยมทางวิชาการ 4.69 .27 4.65 .28 1.060 370 .290
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นหน้ีเพราะต้องการศึกษาต่อเพ่ือ
มาพัฒนาการเรียนการสอนก็ต้องกู้
เงินมาจ่ายค่าเทอมและค่าเลา่เรียน 

4.91 .32 4.91 .32 .065 370 .948

1.2 ครูและและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นหน้ีเพราะการทําผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือเลื่อนตําแหน่ง 
จะต้องใช้เงินในการทําก็ต้องกู้ 

4.46 .50 4.40 .49 1.126 154.656 .262
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ตารางที่ 22 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้านค่านิยม จําแนกตามวุฒิการศึกษา (ต่อ) 

มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสิน 
ด้านค่านิยม 

วุฒิการศึกษา

t df Sig. 
ปริญญาตรี
(n=291) 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

(n=94) 

X S.D X S.D
2. ค่านิยมทางเศรษฐกิจ 4.33 .22 4.34 .21 -.162 370 .872
2.1 ครูตกอยูใ่นวังวนของกระแสทุน
นิยมสมัยใหมท่ําให้ครูว่ิงหาการ
แข่งขัน รักษาหน้าตาทางด้านวัตถุ 
ต้องการความสะดวกในการใช้ชีวิต 
ฟุ้งเฟ้อ เช่น อยากมีบ้านหรู มี
รถยนต์ราคาแพง ไม่ดําเนินตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

4.59 .23 4.63 .21 -1.341 370 .181

2.2 เป็นหน้ีเพราะถูกฉ้อโกงจากการ
ลงทุนทําอาชีพเสริมหรือขาดทุน 

4.07 .41 4.04 .42 .550 370 .583

3. ค่านิยมทางสังคม 4.31 .45 4.37 .42 -1.137 370 .256
3.1 เงินเพื่อลงทุนทํากิจกรรมเพื่อ
ช่วยเหลือสังคม เช่นเข้าสู่สโมสรต่างๆ 

4.28 .50 4.22 .44 1.048 170.939 .296

3.2 เป็นหน้ีเพราะต้องการว่ิงเต้น
โยกย้ายตําแหน่ง 

4.37 .81 4.53 .75 -1.741 163.887 .084

3.3 เป็นหน้ีจากการใช้เงินส่วนตัวใน
การสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น 
ค่าพาหนะ ค่านํ้ามัน สําหรับขน
อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน 
ขนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

4.64 .52 4.70 .51 -1.057 370 .291

3.4 เป็นหน้ีเพราะต้องจัดสรรเงิน
ของตนไปเพ่ืองานสังคมสังสรรค์ 

3.96 .59 4.03 .59 -1.011 370 .313

* Sig. < 0.05 
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จากตารางที่ 22 ผลการทดสอบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านค่านิยม พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิด
ภาวะหนี้สินในด้านความต้องการไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาจําแนกรายข้อ พบว่า ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็น
ต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินในด้านค่านิยมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาจําแนกรายด้าน 
พบว่า 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินในด้านค่านิยมทางวิชาการไม่
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาจําแนกรายข้อ พบว่า 

1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะต้องการศึกษาต่อ
เพ่ือมาพัฒนาการเรียนการสอนก็ต้องกู้เงินมาจ่ายค่าเทอมและค่าเล่าเรียนไม่แตกต่างกัน 

1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะการทําผลงานทาง
วิชาการเพ่ือเลื่อนตําแหน่ง จะต้องใช้เงินในการทําก็ต้องกู้ไม่แตกต่างกัน 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินในด้านค่านิยมทางเศรษฐกิจ
ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาจําแนกรายข้อ พบว่า 

2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะตกอยู่ในวังวนของ
กระแสทุนนิยมสมัยใหม่ทําให้ครูว่ิงหาการแข่งขัน รักษาหน้าตาทางด้านวัตถุ ต้องการความสะดวกใน
การใช้ชีวิต ฟุ้งเฟ้อ เช่น อยากมีบ้านหรู มีรถยนต์ราคาแพง โดยประเมินว่าเหล่าน้ีเป็นหน้าตาของผู้คน
ในสังคมในปัจจุบัน ไม่ดําเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน 

2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะถูกฉ้อโกงจากการ
ลงทุนทําอาชีพเสริมหรือขาดทุนไม่แตกต่างกัน 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินในด้านค่านิยมทางสังคมไม่
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาจําแนกรายข้อ พบว่า 
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3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะกู้เงินเพ่ือลงทุนทํา
กิจกรรม เพ่ือช่วยเหลือสังคม เช่นเข้าสู่สโมสรต่างๆไม่แตกต่างกัน 

3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะต้องการว่ิงเต้น
โยกย้ายตําแหน่งไม่แตกต่างกัน 

3.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินเพราะใช้เงินส่วนตัวใน
การสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ค่าพาหนะ ค่านํ้ามัน สําหรับขนอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการ
สอน ขนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่แตกต่างกัน 

3.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะต้องจัดสรรเงิน
ของตนไปเพ่ืองานสังคมสังสรรค์ไม่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 23 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้านพฤติกรรม จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสิน 
ด้านพฤติกรรม 

วุฒกิารศึกษา

t df Sig. 
ปริญญาตรี
(n=291) 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

(n=94) 

X S.D X S.D
1. การกินอาหารนอกบ้านหรูหรา 3.92 .82 3.96 .83 -.346 370 .729
2. การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคา
แพงและเครื่องประดับราคาแพง 

3.26 .54 3.24 .52 .336 370 .737 

3. นําเงินไปใช้จ่ายเก่ียวอบายมุข
ได้แก่ การด่ืมเหล้า และการสูบ
บุหรี่ 

3.38 .54 3.37 .55 .163 370 .870 

4. นําเงินไปใช้จ่ายเพ่ือเที่ยวเตร่ 3.26 .54 3.24 .52 .336 370 .737
โดยภาพรวม 4.15 .19 4.15 .17 .023 370 .982

* Sig. < 0.05 
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จากตารางที่ 23 ผลการทดสอบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านพฤติกรรม พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิด
ภาวะหนี้สินในด้านความต้องการไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาจําแนกรายข้อ พบว่า ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็น
ต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินในด้านพฤติกรรม ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาจําแนกรายด้าน 
พบว่า 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะการกินอาหารนอก
บ้านหรูหราไม่แตกต่างกัน 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะการแต่งกายด้วย
เสื้อผ้าราคาแพงและเคร่ืองประดับราคาแพงไม่แตกต่างกัน 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะนําเงินไปใช้จ่ายเกี่ยว
อบายมุข ได้แก่ การด่ืมเหล้า และการสูบบุหรี่ไม่แตกต่างกัน 

4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเพราะนําเงินไปใช้จ่ายเพ่ือ
เที่ยวเตร่ไม่แตกต่างกัน 
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เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีวุฒิทางการศึกษาต่างกัน ดังตารางที่ 24 – 27  
 
ตารางที่ 24 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา 

การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 

วุฒิการศึกษา

t df Sig. 
ปริญญาตรี
(n=291) 

สูงกว่าปริญญา
ตรี (n=94) 

X S.D X S.D
1. ด้านรายได้ 4.56 .13 4.55 .12 .427 370 .669
2. ด้านหน้ีสิน 3.46 .51 3.45 .48 .081 370 .936
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

4.44 .18 4.45 .18 .458 370 .647 

โดยภาพรวม 4.69 .17 4.68 .16 .506 370 .613
* Sig. < 0.05 
   

จากตารางที่ 24 ผลการทดสอบความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามการศึกษา พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินไม่
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาจําแนกรายด้าน พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินใน
ด้านรายได้ ด้านหน้ีสินและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 25 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านรายได้ จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 
ด้านรายได้ 

วุฒิการศึกษา

t df Sig. 
ปริญญาตรี
(n=291) 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

(n=94) 

X S.D X S.D
1. ปรับปรุงระบบเงินเดือน 
ค่าตอบแทนของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาแยกออกจาก
ข้าราชการพลเรือนโดยให้ครู
แรกเข้าสู่ตําแหน่งมีฐาน
เงินเดือนกว้างกว่าระดับบน
เน่ืองจากมีความจําเป็นต้อง
ใช้ปัจจัยในการสร้างฐานะ
เช่น ศึกษาต่อ มีรถ มีบ้าน มี
ครอบครัว ซึ่งต้องใช้จ่าย
มาก 

4.99 .12 5.00 .00 -2.011* 280 .045 

2. ปรับระบบเงินเดือน
เหมือนทหารอัยการและ
ศาล หรือนานา
อารยประเทศ เพ่ือยกย่อง
วิชาชีพครู เพ่ือจูงใจให้คนดี 
คนเก่งที่รักและศรัทธาใน
วิชาชีพครูเข้าสู่วิชาชีพครู 

4.44 .50 4.45 .50 -.154 370 .877 
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ตารางที่ 25 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านรายได้ จําแนกตามวุฒิการศึกษา (ต่อ) 

การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 
ด้านรายได้ 

วุฒิการศึกษา

t df Sig. 
ปริญญาตรี
(n=291) 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

(n=94) 

X S.D X S.D
3. ควรพิจารณาเพ่ิม
เงินเดือนรายได้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้
เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจปัจจบัุน 

4.77 .42 4.73 .45 .767 370 .443 

* Sig. < 0.05 
   

จากตารางที่ 25 ผลการทดสอบความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านรายได้ จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็น
ต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินด้านรายได้ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาจําแนก พบว่า 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินในเรื่องปรับปรุงระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนของข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา แยกออกจากข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยให้ครูแรกเข้าสู่
ตําแหน่งมีฐานเงินเดือนและค่าตอบแทนกว้างกว่าระดับบนเน่ืองจากมีความจําเป็นต้องใช้ปัจจัยในการ
สร้างฐานะเช่น ศึกษาต่อ มีรถ มีบ้าน มีครอบครัว ซึ่งต้องใช้จ่ายมากอยู่ในระดับน้อยกว่าระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินในเรื่องปรับระบบเงินเดือนเหมือน
ทหารอัยการและศาล หรือนานาอารยประเทศ เพ่ือยกย่องวิชาชีพครู เพ่ือจูงใจให้คนดี คนเก่งที่รัก
และศรัทธาในวิชาชีพครูเข้าสู่วิชาชีพครูไม่แตกต่างกัน 
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3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินในเรื่องควรพิจารณาเพ่ิมเงินเดือน
รายได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 26 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาด้านหน้ีสิน จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 
ด้านหน้ีสิน 

วุฒิการศึกษา

t df Sig. 
ปริญญาตรี
(n=291) 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

(n=94) 

X S.D X S.D
1. ควรดําเนินการจัดต้ังกองทุนที่มี
ขนาดใหญ่เป็นองค์กรอิสระ หรือ
องค์การมหาชน ไม่สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการเข้ามาบริหารจัดการหน้ี 
สินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ รวมถึงมีหน้า 
ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น 
สนับสนุนการมีอาชีพเสริมเพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือครูให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

4.56 .31 4.53 .29 .694 370 .488 

2. หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรพิจารณา
จัดสรรงบประมาณไปเพ่ือสวัสดิการแก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องการจัด
สวัสดิการบ้านพักครูให้เพียงพอ และ
รถยนต์พาหนะให้กับทุกโรงเรียน 
รวมถึงการจัดสรรเงินค่าเดินทาง เบ้ีย
เลี้ยง และที่พัก สําหรับการเดินทางไป
ราชการให้เพียงพอ 

4.77 .26 4.76 .25 .275 370 .783 
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ตารางที่ 26 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านหน้ีสิน จําแนกตามวุฒิการศึกษา (ต่อ) 

การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 
ด้านหน้ีสิน 

วุฒิการศึกษา

t df Sig. 
ปริญญาตรี
(n=291) 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

(n=94) 

X S.D X S.D
3. หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหา
หน้ีสินข้าราชการครู และพัฒนาครู
ทั้งระบบเป็นระยะ ๆ 

4.74 .44 4.74 .44 .007 370 .994 

4. ปรับระบบเงินเดือนเหมือน
ทหารอัยการและศาล หรือนานา
อารย ประเทศ เพ่ือยกย่องวิชาชีพ
ครู เพ่ือจูงใจให้ คนดีและเก่งเข้าสู่
วิชาชีพครู 

4.44 .50 4.49 .50 .854 370 .394 

5. ควรพิจารณาเพ่ิมเงินเดือน
รายได้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจปัจจบัุน 

4.62 .27 4.60 .23 .631 179.570 .529 

6. ควรแบ่งประเภทปัญหาหน้ีสิน
ของครูเป็นระดับต่างๆ ในแต่ละ
ระดับควรให้การช่วยเหลือด้วย
แนวทางที่ต่างกันอย่างเหมาะสม 

4.81 .42 4.85 .39 -.699 370 .485 

7. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการ
รวมหน้ี ให้อยู่ในแหล่งเดียว และ
ปรับโครงสร้างหน้ีให้ครูโดยขยาย
ระยะเวลาการชําระลดอัตรา
ดอกเบ้ีย  

4.46 .50 4.38 .49 1.315 155.338 .190 
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ตารางที่ 26 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านหน้ีสิน จําแนกตามวุฒิการศึกษา (ต่อ) 

การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 
ด้านหน้ีสิน 

วุฒิการศึกษา

t df Sig. 
ปริญญาตรี
(n=291) 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

(n=94) 

X S.D X S.D
8. การออกระเบียบ สร้างกฎการ
ขึ้นทะเบียนการเป็นหน้ีของครู
อย่างชัดเจน เพ่ือทราบมูลหน้ีที่
แท้จริง 

4.81 .42 4.85 .39 -.699 370 .485 

9. เสริมสร้างกระบวนการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

4.46 .50 4.38 .49 
1.31

5 
155.338 .190 

* Sig. < 0.05 
  

จากตารางที่ 26 ผลการทดสอบความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านหน้ีสิน จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็น
ต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินด้านหน้ีสินไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาจําแนกรายด้าน พบว่า 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินในเรื่องควรดําเนินการจัดต้ังกองทุนที่
มีขนาดใหญ่เป็นองค์กรอิสระ หรือองค์การมหาชน ไม่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาบริหารจัดการ
หน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ รวมถึงมีหน้าที่ให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น สนับสนุนการมีอาชีพเสริมเพ่ือเป็นการช่วยเหลือครู
ให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น เป็นต้นไม่แตกต่างกัน 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินในเรื่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
พิจารณาจัดสรรงบประมาณไปเพ่ือสวัสดิการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
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เรื่องการจัดสวัสดิการบ้านพักครูให้เพียงพอ และรถยนต์พาหนะให้กับทุกโรงเรียน รวมถึงการจัดสรร
เงินค่าเดินทาง เบ้ียเลี้ยง และที่พัก สําหรับการเดินทางไปราชการให้เพียงพอไม่แตกต่างกัน 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินในเร่ืองหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมี
การประชาสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู และพัฒนาครูทั้งระบบ เป็นระยะ ๆไม่
แตกต่างกัน 

4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินในเรื่องควรแบ่งประเภทปัญหา
หน้ีสินของครูเป็นระดับต่างๆ ในและในแต่ละระดับควรให้การช่วยเหลือด้วยแนวทางที่ต่างกันอย่าง
เหมาะสมไม่แตกต่างกัน 

5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินในเรื่องสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด
การรวมหน้ีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้อยู่ในแหล่งเดียว และปรับโครงสร้างหน้ี
ให้ครูโดยขยายระยะเวลาการชําระ ลดอัตราดอกเบ้ีย โดยอยู่ในวงเงินที่ครูมีกําลังพอชําระได้ และให้
รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ีย เช่นเดียวกับที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรไม่แตกต่างกัน 

6. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินในเร่ืองการออกระเบียบ สร้างกฎ
การขึ้นทะเบียนการเป็นหน้ีของครูอย่างชัดเจน เพ่ือจะได้ทราบมูลหนี้ที่แท้จริงไม่แตกต่างกัน 

7. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินในเรื่องเสริมสร้างกระบวนการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานแก้ไปไขปัญหาหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง
และเป็นระบบไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 27 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

วุฒิการศึกษา

t df Sig. 
ปริญญาตรี
(n=291) 

สูงกว่าปริญญาตรี 
(n=94) 

X S.D X S.D
1. การแก้ปัญหาและ
พัฒนาครู ควรประกาศ
เป็นนโยบายปฏิรูปการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งระบบ 

4.79 .41 4.76 .43 .563 370 .573 

2. การเลื่อนระดับ/
ตําแหน่ง การมีและเลื่อน
วิทยฐานะ ฯลฯ ต้องปรับ
ทุกระบบเพ่ือให้ทัดเทียม
ประชาคมอาเซียน และ
นานาอารยประเทศ 

4.40 0.49 4.34 0.48 .939 156.212 .349 

3. กรมส่งเสริมเกษตรและ
สหกรณ ์ซึ่งดูแลสหกรณ์
ควรประชุมร่วมกับ
กระทรวง ศึกษาธิการ เพ่ือ
วางแนวทางร่วมกันในการ
ให้กู้แก่ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

4.69 0.53 4.76 0.50 -1.068 370 .286 
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ตารางที่ 27 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จําแนกตามวุฒิการศึกษา (ต่อ) 

การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

วุฒิการศึกษา

t df Sig. 
ปริญญาตรี
(n=291) 

สูงกว่าปริญญา
ตรี (n=94) 

X S.D X S.D
4. ควรจัดต้ังมูลนิธิ เพ่ือให้
การศึกษากับครู ในการ
ดําเนิน การการประกอบ
อาชีพครูและการดํารงชีวิต
ในขณะที่ตนเอง เป็นหน้ีสิน 
เป็นการหาทางออกโดยให้
ครูได้รับการศึกษาและ
ปรับตัวให้ได้ตาม
สถานการณ ์

4.40 .56 4.32 .53 1.198 370 .232 

5. รณรงค ์และส่งเสริมให้
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใช้ชีวิตโดยยึดหลัก 
"เศรษฐกิจพอเพียง" ในการ
ดํารงชีวิตทั้งที่อยู่ในระบบ
ราชการและนอกระบบ
ราชการ 

4.81 .39 4.84 .37 -.582 370 .561 

6. สนับสนุนให้โรงเรียนมี
ทุนสํารองการใช้จ่าย เพ่ือให้
ครูออกพานักเรียนทํา
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
การศึกษา 

4.82 .39 4.85 .36 -.602 370 .547 
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ตารางที่ 27 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จําแนกตามวุฒิการศึกษา (ต่อ) 

การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

วุฒิการศึกษา

t df Sig. 
ปริญญาตรี
(n=291) 

สูงกว่าปริญญา
ตรี (n=94) 

X S.D X S.D
7. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต้องพยายามกํากับ
การใช้จ่ายของตนเองให้
สมดุลกับราย ได้ ลดความ
ฟุ่มเฟือยลง ก่อนตัดสินใจ
ซื้อสิ่งใดต้องคํานึงถึงความ
จําเป็นหรือประโยชน์ที่
คุ้มค่า 

4.93 .26 4.97 .18 -1.703 224.208 .090 

8. ในระยะยาวควรเร่ง
ควบคุมคุณภาพของครู และ
ส่งเสริมให้บุคคลท่ีมี
คุณภาพสูงเข้ามาประกอบ
อาชีพน้ี พร้อมเพ่ิมอัตรา
ค่าตอบแทนใหจู้งใจ เพ่ือ
การแข่งขันในเชิงคุณภาพ
ต่อไป 

4.71 .46 4.67 .47 .683 370 .495 

โดยภาพรวม 4.68 .16 4.69 .17 .506 370 .613
* Sig. < 0.05 

 
จากตารางที่ 27 ผลการทดสอบความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ด้านด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
มีความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อพิจารณาจําแนกรายด้าน 
พบว่า 
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1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูง
กว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินในเรื่องการแก้ปัญหาและพัฒนาครู ควร
ประกาศเป็นนโยบายปฏิรูปการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระบบไม่แตกต่างกัน 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูง
กว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินในเรื่องการเลื่อนระดับ/ตําแหน่ง การมีและ
เลื่อนวิทยฐานะ ฯลฯ ต้องปรับทุกระบบเพ่ือให้ทัดเทียมประชาคมอาเซียน และนานาอารยประเทศไม่
แตกต่างกัน 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูง
กว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินในเรื่องกรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง
ดูแลสหกรณ์ควรประชุมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือวางแนวทางร่วมกันในการให้กู้แก่ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาไม่แตกต่างกัน 

4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูง
กว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินในเรื่องควรจัดต้ังมูลนิธิ เพ่ือให้การศึกษากับ
ครู ในการดําเนินการการประกอบอาชีพครูและการดํารงชีวิตในขณะที่ตนเอง เป็นหน้ีสิน เป็นการ
หาทางออกโดยให้ครูได้รับการศึกษาและปรับตัวให้ได้ในสถานการณ์ดังกล่าวไม่แตกต่างกัน 

5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูง
กว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินในเรื่องรณรงค์ และส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใช้ชีวิตโดยยึดหลัก "เศรษฐกิจพอเพียง" ในการดํารงชีวิตทั้งที่อยู่ในระบบ
ราชการและนอกระบบราชการไม่แตกต่างกัน 

6. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูง
กว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินในเร่ืองสนับสนุนให้โรงเรียนมีทุนสํารองการ
ใช้จ่าย เพ่ือให้ครูออกพานักเรียนทํากิจกรรมต่างๆ เพ่ือการศึกษาไม่แตกต่างกัน 

7. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูง
กว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินในเร่ืองครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อง
พยายามกํากับการใช้จ่ายของตนเองให้สมดุลกับรายได้ ลดความฟุ่มเฟือยลง ก่อนตัดสินใจซื้อสิ่งใด
ต้องคํานึงถึงความจําเป็นหรือประโยชน์ที่คุ้มค่าไม่แตกต่างกัน 

8. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับสูง
กว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินในเรื่องในระยะยาวควรเร่งควบคุมคุณภาพ
ของครู และส่งเสริมให้บุคคลที่มีคุณภาพสูงเข้ามาประกอบอาชีพน้ี พร้อมเพ่ิมอัตราค่าตอบแทนให้จูง
ใจ เพ่ือการแข่งขันในเชิงคุณภาพต่อไปไมแ่ตกต่างกัน 



164 

  

ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 17 ท่าน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นด้วยกับ
มูลเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งน้ีศึกษา กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methodology) ขั้นตอนแรกเป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ 
(qualitative research)และขั้นตอนหลังเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) มูลเหตุของปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
2) ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อมูลเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีต่อมูลเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การดําเนินการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 การศึกษาตัวแปรที่เก่ียวข้องในการวิจัย โดยผู้วิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย
โดยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่างๆ 
ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรม นําข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ (document synthesis) 
เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับมูลเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กระบวนการของ Delphi Technique โดยผู้วิจัย
กําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. คัดเลือกผู้ เ ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และมีความ
เช่ียวชาญในเร่ืองการแก้ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการ
คัดเลือกผู้เช่ียวชาญแบบเจาะจง (purposive method) ได้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 17 คน 

2. ส่งแบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับคําแนะนําและแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ผู้เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นแบบ 
Delphi Technique รอบที่ 1 

3. รวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมาสังเคราะห์แล้ว 
สร้างข้อคําถามเป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญรอบที่2 โดยแบ่งระดับ
ความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ 
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4. ส่งแบบสอบถามเก่ียวกับมูลเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญชุดเดิมในรอบที่ 2 และได้
ข้อมูลเป็นฉันทามติ 

ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
ผู้วิจัยนําส่งแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับมูลเหตุของปัญหาและ

การแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จากสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูบุคลากรทางการศึกษา 
(สกสค.) 77 จังหวัด จํานวน 400 ชุด ด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ พร้อมกับนัดหมายวันที่เก็บ
แบบสอบถามคืน  

ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
1. วิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile 

range) ผลการยืนยันความคิดเห็นเก่ียวกับมูลเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จากแบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 2 

2. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อมูลเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยคํานวณค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean,X ) และ ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation, S.D.) 

3. วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ
มูลเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย เปรียบเทียบ
ความแตกต่างโดยทดสอบค่าที (t-test)  

ขั้นที่ 5 การรายงานผลการวิจัย  
 

สรุปผลการวิจยั 
การวิจัยเร่ือง “กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา”ได้ขอ้ค้นพบที่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยดังน้ี 
1. มูลเหตุของการเกิดหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีมูลเหตุหลาย

ประการ ประกอบด้วย มูลเหตุหลัก 3 ด้าน ดังน้ี  
1.1 ด้านความต้องการ ได้แก่ 1) เป็นหน้ีเพราะผ่อนชําระบ้านที่ดินอยู่อาศัย ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเป็นหน้ีเพราะทํางานอยู่ไกลจึงทําให้ต้องซื้อรถด้วยการผ่อน 2) ความเหลื่อมล้ํา
ของสวัสดิการ เช่น สวัสดิการบ้านพักครู เป็นสาเหตุที่ทําให้ครูต้องแสวงหาเพ่ือตนเองและครอบครัว 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงครูในโรงเรียนเขตชนบท 3) เป็นหน้ีเพราะนําเงินไปลงทุนเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 
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4) เป็นหน้ีเพราะต้องผ่อนเครื่องใช้อุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ 5) เป็น
หน้ีเพราะต้องนําเงินไปใช้เพ่ือการดํารงชีวิตในปัจจุบัน เช่น ค่านํ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าเคร่ืองแต่งกายต่างๆ 
เครื่องบริโภคต่างๆ 6) เป็นหน้ีเพราะการศึกษาของบุตร 7) เป็นหน้ีเพราะรับผิดชอบครอบครัวคน
เดียว 8) เป็นหน้ีเพราะต้องส่งเสียเลี้ยงดูบิดามารดา 

1.2 ด้านค่านิยม ได้แก่ 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหน้ีเพราะต้องการศึกษา
ต่อเพ่ือมาพัฒนาการเรียนการสอนก็ต้องกู้เงินมาจ่ายค่าเทอมและค่าเล่าเรียน 2) ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาเป็นหน้ีเพราะการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนตําแหน่ง และต้องใช้เงินในการทํา ก็ต้องกู้ 
3) ครูตกอยู่ในวังวนของกระแสทุนนิยมสมัยใหม่ทําให้ครูว่ิงหาการแข่งขัน รักษาหน้าตาทางด้านวัตถุ 
ต้องการความสะดวกในการใช้ชีวิต ฟุ้งเฟ้อ เช่น อยากมีบ้านหรู มีรถยนต์ราคาแพง โดยประเมินว่า
เหล่าน้ีเป็นหน้าตาของผู้คนในสังคมในปัจจุบัน ไม่ดําเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 4) เป็นหน้ี
เพราะถูกฉ้อโกงจากการลงทุนทําอาชีพเสริมหรือขาดทุน 5) กู้เงินเพ่ือลงทุนทํากิจกรรม เพ่ือช่วยเหลือ
สังคม เช่นเข้าสู่สโมสรต่างๆ 6) เป็นหน้ีเพราะต้องการว่ิงเต้นโยกย้ายตําแหน่ง 7) เป็นหน้ีจากการใช้
เงินส่วนตัวในการสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ค่าพาหนะ ค่านํ้ามัน สําหรับขนอุปกรณ์สนับสนุน
การเรียนการสอน ขนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 8) เป็นหน้ีเพราะต้องจัดสรรเงินของตนไปเพ่ือ
งานสังคมสังสรรค์  

1.3 ด้านพฤติกรรม ได้แก่ 1) การกินอาหารนอกบ้านหรูหรา 2) การแต่งกายด้วย
เสื้อผา้ และเคร่ืองประดับราคาแพง 3) นําเงินไปใช้จ่ายเก่ียวอบายมุขได้แก่ การด่ืมเหล้า และสูบบุหรี่ 
4) นําเงินไปใช้จ่ายเพ่ือเที่ยวเตร่ 

2. ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อมูลเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นพหุวิธีการสอดคล้องกับมูลเหตุของปัญหา โดยเมื่อ
พิจารณาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญจากแบบสอบถามรอบที่สอง พบว่า ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ
ที่สอดคล้องกัน ได้แก่ มูลเหตุของปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบด้วย 1) มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับ
ด้านความต้องการ 2) ด้านค่านิยม ได้แก่ 2.1) ค่านิยมทางวิชาการ 2.2) ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และ 
2.3) ค่านิยมทางสังคม และ 3) ด้านพฤติกรรม และมีข้อเสนอแนะของการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้พิจารณาประเด็นข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย 1) การ
ปรับปรุงระบบเงินเดือน ควรพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนรายได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปเพ่ือสวัสดิการแก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) ด้านหน้ีสิน คือ การออกระเบียบ สร้างกฎการข้ึนทะเบียนการเป็น
หน้ีของครูอย่างชัดเจน เพ่ือจะได้ทราบมูลหน้ีที่แท้จริง และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งควรพิจารณาจัดสรร
งบประมาณไปเพ่ือสวัสดิการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ ครู
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และบุคลากรทางการศึกษาต้องพยายามกํากับการใช้จ่ายของตนเองให้สมดุลกับรายได้ และลดความ
ฟุ่มเฟือยลง ก่อนตัดสินใจซื้อสิ่งใดต้องคํานึงถึงความจําเป็นหรือประโยชน์ที่คุ้มค่า และการสนับสนุน
ให้โรงเรียนมีทุนสํารองการใช้จ่าย เพ่ือให้ครูออกพานักเรียนทํากิจกรรมต่างๆ เพ่ือวางแนวทางร่วมกัน
และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ชีวิตโดยยึดหลัก "เศรษฐกิจพอเพียง" ในการดํารงชีวิต
ทั้งที่อยู่ในระบบราชการและนอกระบบราชการ  

3. ความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อมลูเหตุของปัญหา
และการแก้ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินเชิงปริมาณที่ได้ทําการยืนยันปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมของผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนั้นมีความคดิเห็นที่
สอดคล้องกับคําตอบแบบสอบถามเดลฟายจากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ดังน้ี 

มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินด้านความต้องการ มากที่สุด คือ เป็นหน้ีเพราะผ่อน
ชําระบ้านที่ดินอยู่อาศัย ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน้ีเพราะทํางานอยู่ไกล จึงทําให้ต้องซื้อ
รถด้วยการผ่อน รองลงมา คือ เป็นหน้ีเพราะต้องนําเงินไปใช้เพ่ือการดํารงชีวิตในปัจจุบัน เช่น ค่านํ้า 
ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องแต่งกายต่างๆ เครื่องบริโภคต่างๆ และเป็นหน้ีเพราะรับผิดชอบครอบครัวคน
เดียว 

มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินด้านค่านิยมทางวิชาการ มากที่สุดคือ ครูและและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นหน้ีเพราะต้องการศึกษาต่อเพ่ือมาพัฒนาการเรียนการสอนก็ต้องกู้เงินมา
จ่ายค่าเทอมและค่าเล่าเรียน รองลงมาคือ ครูและและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหน้ีเพราะการทํา
ผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนตําแหน่ง จะต้องใช้เงินในการทําก็ต้องกู้ 

มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินด้านค่านิยมทางเศรษฐกิจ มากที่สุดคือ ครูตกอยู่ในวัง
วนของกระแสทุนนิยมสมัยใหม่ทําให้ครูว่ิงหาการแข่งขัน รักษาหน้าตาทางด้านวัตถุ ต้องการความ
สะดวกในการใช้ชีวิต ฟุ้งเฟ้อ เช่น อยากมีบ้านหรู มีรถยนต์ราคาแพง โดยประเมินว่าเหล่าน้ีเป็นหน้า 
ตาของผู้คนในสังคมในปัจจุบัน ไม่ดําเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ เป็นหน้ีเพราะ
ถูกฉ้อโกงจากการลงทุนทําอาชีพเสริมหรือขาดทุน 

มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินด้านค่านิยมทางสังคม มากที่สุด คือ เป็นหน้ีจากการใช้
เงินส่วนตัวในการสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ค่าพาหนะค่านํ้ามัน สําหรับขนอุปกรณ์สนับสนุน
การเรียนการสอน ขนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รองลงมา คือ เป็นหน้ีเพราะต้องการว่ิงเต้น
โยกย้ายตําแหน่ง 

มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินด้านพฤติกรรม มากที่สุด คือ การกินอาหารนอกบ้าน
หรูหรา รองลงมา คือ นําเงินไปใช้จ่ายเก่ียวอบายมุข ได้แก่ การด่ืมเหล้า และการสูบบุหรี่ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการแก้ไขปัญหาภาวะหน้ีสินเชิงปริมาณที่ได้ยืนยันการแก้ปัญหา
หน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกับคําตอบ
แบบสอบถามเดลฟายจากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ดังน้ี 

ด้านรายได้ คือ การปรับปรุงระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา แยกออกจากข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยให้ครูแรกเข้าสู่ตําแหน่งมีฐาน
เงินเดือนและค่าตอบแทนกว้างกว่าระดับบนเน่ืองจากมีความจําเป็นต้องใช้ปัจจัยในการสร้างฐานะเช่น 
ศึกษาต่อ มีรถ มีบ้าน มีครอบครัว ซึ่งต้องใช้จ่ายมาก และควรพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนรายได้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและสอดคล้องกับข้อเสนอแนะผล
เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย คือ ควรพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนรายได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปเพื่อ
สวัสดิการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองการจัดสวัสดิการบ้านพักครูให้
เพียงพอ และรถยนต์พาหนะให้กับทุกโรงเรียน รวมถึงการจัดสรรเงินค่าเดินทาง เบ้ียเลี้ยง และที่พัก 
สําหรับการเดินทางไปราชการให้เพียงพอ 

ด้านหน้ีสิน คือ การออกระเบียบ และสร้างกฎการข้ึนทะเบียนการเป็นหน้ีของครูอย่าง
ชัดเจน เพ่ือจะได้ทราบมูลหน้ีที่แท้จริง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณไป
เพ่ือสวัสดิการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองการจัดสวัสดิการบ้านพักครู
ให้เพียงพอ และรถยนต์พาหนะให้กับทุกโรงเรียน รวมถึงการจัดสรรเงินค่าเดินทาง เบ้ียเลี้ยง และที่
พัก สําหรับการเดินทางไปราชการให้เพียงพอและสอดคล้องกับข้อเสนอแนะผลเทคนิคการวิจัยแบบ
เดลฟาย คือ การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการรวมหนี้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้อยู่ในแหล่งเดียว และปรับโครงสร้างหน้ีให้ครูโดยขยายระยะเวลาการชําระ ลดอัตราดอกเบี้ย โดย
อยู่ในวงเงินที่ครูมีกําลังพอชําระได้ และให้รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ีย เช่นเดียวกับที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือ
เกษตรกร  การออกระเบียบ สร้างกฎการข้ึนทะเบียนการเป็นหน้ีของครูอย่างชัดเจน เพ่ือจะได้ทราบ
มูลหนี้ที่แท้จริง 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องพยายามกํากับการ
ใช้จ่ายของตนเองให้สมดุลกับรายได้ ลดความฟุ่มเฟือยลง ก่อนตัดสินใจซื้อสิ่งใดต้องคํานึงถึงความ
จําเป็นหรือประโยชน์ที่คุ้มค่า และการสนับสนุนให้โรงเรียนมีทุนสํารองในการใช้จ่าย เพ่ือให้ครูพา
นักเรียนออกไปทํากิจกรรมต่างๆ เพ่ือการศึกษาและสอดคล้องกับข้อเสนอแนะผลเทคนิคการวิจัยแบบ
เดลฟาย คือ กรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดูแลสหกรณ์ควรประชุมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือวางแนวทางร่วมกันในการให้กู้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการรณรงค์ และส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาใช้ชีวิตโดยยึดหลัก "เศรษฐกิจพอเพียง" ในการดํารงชีวิตทั้งที่อยู่ในระบบ
ราชการและนอกระบบราชการ 
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การอภิปรายผล 
ผลจากการวิจัยครั้งน้ีเพ่ือทราบ1) มูลเหตุของปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 2) ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อมูลเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อมูลเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. มูลเหตุของการเกิดหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการวิจัย 
พบว่า มูลเหตุของการเกิดหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วยมูลเหตุ 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการ ด้านค่านิยม และด้านพฤติกรรม ซึ่งมูลเหตุดังกล่าวสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ว่า มูลเหตุของการเกิดหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
มูลเหตุหลายประการ เมื่อพิจารณามูลเหตุเป็นรายด้าน พบว่า 

1.1 ด้านความต้องการ ได้แก่ 1) เป็นหน้ีเพราะผ่อนชําระบ้านที่ดินอยู่อาศัย ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เป็นหน้ีเพราะทํางานอยู่ไกลจึงทําให้ต้องซื้อรถด้วยการผ่อน 2) ความเหลื่อม
ล้ําของสวัสดิการ เช่น สวัสดิการบ้านพักครู เป็นสาเหตุที่ทําให้ครตู้องแสวงหาเพ่ือตนเองและครอบ 
ครัวโดยเฉพาะอย่างย่ิงครูในโรงเรียนเขตชนบท 3) เป็นหน้ีเพราะนําเงินไปลงทุนเพ่ือประกอบอาชีพ
เสริม 4) เป็นหน้ีเพราะต้องผ่อนเครื่องใช้อุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ 5) 
เป็นหน้ีเพราะต้องนําเงินไปใช้เพ่ือการดํารงชีวิตในปัจจุบัน เช่น ค่านํ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าเคร่ืองแต่งกาย
ต่างๆ เคร่ืองบริโภคต่างๆ 6) เป็นหน้ีเพราะการศึกษาของบุตร 7) เป็นหน้ีเพราะรับผิดชอบครอบครัว
คนเดียว 8) เป็นหน้ีเพราะต้องส่งเสียเลี้ยงดูบิดามารดา  

จากมูลเหตุด้านความต้องการ ทั้ง 8 ตัวแปรน้ี สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการ
ของอับบราฮัม เฮช. มาสโลว์ ที่กล่าวว่า มนุษย์เราทุกคนมีความต้องการอยู่ 5 ระดับโดยมนุษย์มีความ
ต้องการในระดับพ้ืนฐานหลังจากน้ันระดับความต้องการจะสูงตามลําดับขั้นขึ้นไป มนุษย์พยายาม
สนองความต้องการของตนเพ่ือความอยู่รอดและเพ่ือความสําเร็จของชีวิต โดยความต้องการของ
บุคคลที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจพฤติกรรมของบุคคลต่อไปอีก บุคคลจะถูกจูงใจด้วย
ความต้องการท่ีอยู่สูงขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ความต้องการของบุคคลจะซ้ําซ้อนกัน ความ
ต้องการอย่างหน่ึงอาจจะยังไม่ทันหมดไป ความต้องการอย่างอ่ืนจะเกิดข้ึนมา สอดคล้องกับข้อสรุป
มูลเหตุของการเกิดหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า ข้าราชการครูเข้าสู่ภาวะ
หน้ีสินด้วยมูลเหตุ ดังน้ี 1) เน่ืองจากครูมีความต้องการท่ีอยู่อาศัยจําเป็นต้องกู้ยืมเงินเพ่ือนํามาใช้จ่าย
ในการซื้อที่ดิน สร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําใหข้้าราชการครูต้องเป็นหน้ีมากที่สุด 2) 
การเป็นหน้ีเกิดจากความจําเป็นต้องนําเงินมาใช้จ่ายในการดํารงชีวิตประจําวัน คือ ใช้จ่ายใน
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ครอบครัว เป็นค่าอาหาร ที่อยู่อาศัย ค่าพาหนะในการเดินทางไปทํางาน ครูบางคนต้องรับผิดชอบ
ดูแลบุพการีและญาติพ่ีน้อง 3) ครูเป็นหน้ีเพราะต้องนําเงินมาจ่ายค่าเล่าเรียนของบุตรหลาน 4) การ
เป็นหน้ีเพ่ือต้องการสร้างฐานะทางสังคมให้สูงขึ้นโดยการหารายได้เสริม ยกระดับการศึกษาของตนให้
สูงขึ้น โดยมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานจึงต้องมีการกู้หน้ีเพ่ือนํามาลงทุนในการทํา
อาชีพเสริม และเพ่ือพัฒนาการศึกษาของตน สอดคล้องกับสอดคล้องกับ พรนิภา ลิมปพะยอม ได้
ศึกษาเรื่อง ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครู กรณีศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า สาเหตุการ
เกิดหน้ีสินของข้าราชการครู เรียงตามลําดับความสําคัญคือ ซื้อที่ดินเพ่ือสร้างที่อยู่อาศัย ภาษีสังคม 
ซื้อยานพาหนะ การศึกษาบุตร เลี้ยงดูบิดามารดา ซื้ออุปกรณ์อํานวยความสะดวกหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
การรักษาตัวเน่ืองจากการเจ็บป่วย การศึกษาต่อ การทําอาชีพเสริมแล้วขาดทุน สอดคล้องกับ กันต์ 
อินทุวงศ์ ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสินครูที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน 
ผลการวิจัยพบว่า มูลเหตุการณ์เกิดหน้ีสิน 3 ข้อตามลําดับ คือ (1) การซื้อหรือผ่อนรถยนต์ หรือ
จักรยานยนต์ (2) การนําไปใช้จ่ายเพ่ือดํารงชีพในชีวิตประจําวัน (3) การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย 
สอดคล้องกับดาว นามบัณฑิต ได้ศึกษา และพบว่า สาเหตุการเกิดหน้ีสินของข้าราชการครู เน่ืองจาก
สาเหตุ 3 ข้อตามลําดับ ดังน้ี คือ 1) ซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย 2) นําไปใช้จ่ายเพ่ือดํารงชีพใน
ชีวิตประจําวัน และ 3) นําไปซื้อหรือผ่อนรถกระบะ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของสํารวม จง
เจริญ ทิพพาศรี อินทะกูล และสมมาตุ มหารักษ์ ที่พบว่า ข้าราชการครูมีหน้ีสินเน่ืองจากซื้อหรือสร้าง
ที่อยู่อาศัย นําไปใช้จ่ายเพ่ือดํารงชีพในชีวิตประจําวัน นําไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ ใช้จ่ายในการศึกษา
ของบุตร และลงทุนทําอาชีพเสริม 

1.2 ด้านค่านิยม ได้แก่ 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน้ีเพราะต้องการ
ศึกษาต่อเพ่ือมาพัฒนาการเรียนการสอนก็ต้องกู้เงินมาจ่ายค่าเทอมและค่าเล่าเรียน 2) ครูและและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นหน้ีเพราะการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนตําแหน่ง จะต้องใช้เงินในการ
ทําก็ต้องกู้ 3) ครูตกอยู่ในวังวนของกระแสทุนนิยมสมัยใหม่ทําให้ครูว่ิงหาการแข่งขัน รักษาหน้าตา
ทางด้านวัตถุ ต้องการความสะดวกในการใช้ชีวิต ฟุ้งเฟ้อ เช่น อยากมีบ้านหรู มีรถยนต์ราคาแพง โดย
ประเมินว่าเหล่าน้ีเป็นหน้าตาของผู้คนในสังคมในปัจจุบัน ไม่ดําเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 4) 
เป็นหน้ีเพราะถูกฉ้อโกงจากการลงทุนทําอาชีพเสริมหรือขาดทุน 5) กู้เงินเพ่ือลงทุนทํากิจกรรม เพ่ือ
ช่วยเหลือสังคม เช่นเข้าสู่สโมสรต่างๆ 6) เป็นหน้ีเพราะต้องการว่ิงเต้นโยกย้ายตําแหน่ง 7) เป็นหน้ี
จากการใช้เงินส่วนตัวในการสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ค่าพาหนะ ค่านํ้ามัน สําหรับขนอุปกรณ์
สนับสนุนการเรียนการสอน ขนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 8) เป็นหน้ีเพราะต้องจัดสรรเงินของ
ตนไปเพ่ืองานสังคมสังสรรค์ 

จากมูลเหตุด้านค่านิยม ทั้ง 8 ตัวแปรน้ี สอดคล้องกับทฤษฎีค่านิยมของแฟรงเกล 
ซึ่ง กล่าวว่า เมื่อบุคคลให้ค่านิยมต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว แสดงว่าเขาจะยึดถือสิ่งน้ันเป็นสิ่งที่ควรมี ควรทํา 
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และพยายามท่ีจะรับสิ่งน้ัน ค่านิยมจะอยู่ในสมองและจิตใจของบุคคลเป็นมาตรฐานเฉพาะ มนุษย์มี
ค่านิยมเป็นของตนเอง ช่วยให้ตัดสินใจว่า สิ่งน้ันดีหรือเลวอย่างไร ค่านิยมเป็นเคร่ืองแสดงทิศทางของ
บุคคลอีกด้วย สอดคล้องกับ รุ่ง แก้วแดง ที่กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง มีผลกระทบคุณภาพวิถีชีวิตของคนในสังคม เช่น สภาพ
จิตใจที่ท้อแท้ถดถอย ค่านิยมตามกระแสสังคมเศรษฐกิจบริโภคนิยมที่เกินตัว การแบกภาวะหน้ีสิน
เกินตัวเป็นต้นและสอดคล้องกับเพชรดํา ธนูศรี ได้สรุปสาเหตุที่ข้าราชการครูต้องเข้าสู่ภาวะหน้ีสินใน
ลักษณะวงจรหนี้ที่ไม่สิ้นสุดไว้ ว่าครูและและบุคลากรทางการศึกษากู้ยืมเพราะมีค่านิยมผิด หวังรวย
ทางลัด เช่น ติดการพนัน เล่นหวย ติดเหล้ายาดอง ชอบพบปะสังสรรค์ ไม่มีการวางแผนในการใช้เงิน 
และสอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้สรุปสาเหตุที่ข้าราชการครูต้องเข้าสู่ภาวะหน้ีสินว่าการก่อหน้ีของครูเกิดจากค่านิยมไม่พึง
ประสงค์ เช่น ค่านิยมฟุ่มเฟือย ชอบเที่ยว ด่ืมกินโดยขาดความพอดี ใช้จ่ายเงินเกินตัว และสอดคล้อง
ผลการศึกษาของ สามารถ เตจ๊ะวงศ์ ที่ได้ศึกษาเรื่อง ค่านิยมและพฤติกรรมในการดํารงชีวิตของ
ข้าราชการครูที่มีหน้ีสิน พบว่า ครูส่วนใหญ่มีค่านิยมคล้ายคลึงกันเกิดจากพฤติกรรมที่เลียนแบบตาม
กัน ค่านิยมของครูนําไปสู่การเกิดภาระหนี้สินได้แก่ ค่านิยมความมีหน้ามีตาในสังคม เมื่อจําแนกให้
ชัดเจนพบว่า ค่านิยมของครูที่นําไปสู่การเกิดภาระหนี้สินมี 2 ประเภท คือ 1) ค่านิยมเฉพาะส่วน
บุคคล ได้แก่ ค่านิยมการกิน เพราะการชอบอาหารหรูหราราคาแพง การด่ืมสุราต่างประเทศ ค่านิยม
การฟุ้งเฟ้อ ได้แก่ การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาแพง การซื้อเคร่ืองประดับกาย การซื้อและสะสมของมี
ค่า การเที่ยวเตร่ เที่ยวสถานเริงรมย์ การสูบบุหร่ี ค่านิยมการเสี่ยงโชค ติดการพนัน เล่นหวย 2) 
ค่านิยมที่เก่ียวกับสังคม ได้แก่ ค่านิยมการกินเลี้ยง เลี้ยงต้อนรับ เลี้ยงส่ง การพบปะสังสรรค์ ค่านิยม
การนับถือบุคคลที่มีตําแหน่งสูงระดับผู้บริหาร คนมีฐานะรํ่ารวย คนมีการศึกษาสูง การโอ้อวด
ลูกหลานได้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีช่ือเสียง และค่านิยมการจัดงานศพ งานข้ึนบ้านใหม่ และงาน
ประเพณีอ่ืน ๆ 

1.3 ด้านพฤติกรรม ได้แก่ 1) การกินอาหารนอกบ้านหรูหรา 2) การแต่งกายด้วย
เสื้อผ้า และเคร่ืองประดับราคาแพง 3) นําเงินไปใช้จ่ายเก่ียวอบายมุขได้แก่ การด่ืมเหล้า และสูบบุหรี่ 
4) นําเงินไปใช้จ่ายเพ่ือเที่ยวเตร่ 

จากมูลเหตุด้านพฤติกรรม ทั้ง 4 ตัวแปรนี้ สอดคล้องกับทฤษฎีแรงขับของ
ดอลลาร์ด มิลเลอร์ และ ฮัลล์ (Dollard, Miller,Hull) ที่ถือหลักความสมดุล กล่าวว่า โดยธรรมชาติ
แล้วมนุษย์เราแสวงหาสภาพความสมดุลเสมอหรือมีแนวโน้มที่จะรักษาความคงตัวภายในและ
สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้สรุปสาเหตุที่ข้าราชการครูต้องเข้าสู่ภาวะหน้ีสินว่า การก่อหน้ีของครูเกิดจากพฤติกรรมการใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือย ชอบเที่ยว ด่ืมกินโดยขาดความพอดี ใช้จ่ายเงินเกินตัว กินอาหารนอกบ้านหรูหรา การแต่ง
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กายด้วยเสื้อผ้า และเครื่องประดับราคาแพง ซื้อเคร่ืองอํานวยความสะดวกตามแฟช่ันนิยม และ
สอดคล้องกับสามารถ เตจ๊ะวงศ์ ได้ศึกษา พบว่าพฤติกรรมในการดํารงชีวิตของข้าราชการครูที่มี
หน้ีสิน ส่วนใหญ่มีค่านิยมคล้ายคลึงกันเกิดจากพฤติกรรมที่เลียนแบบตามกัน นําไปสู่การเกิดภาระ
หน้ีสินได้แก่ การชอบอาหารหรูหราราคาแพง การด่ืมสุราต่างประเทศ ค่านิยมการฟุ้งเฟ้อ ได้แก่ การ
แต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาแพง การซื้อเคร่ืองประดับกาย การซื้อและสะสมของมีค่า การเที่ยวเตร่ เที่ยว
สถานเริงรมย์ การสูบบุหร่ี ค่านิยมการเสี่ยงโชค ติดการพนัน เล่นหวย การกินเลี้ยง เลี้ยงต้อนรับ เลี้ยง
ส่ง การพบปะสังสรรค์ และสอดคล้องกับ แกเธอร์กู๊ด (Gathergood) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การควบคุม
ตัวเองโดยให้ความรู้ทางการเงินไม่ก่อให้เกิดปัญหาหนี้ของผู้บริโภค ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคท่ีมี
ปัญหาการควบคุมตัวเองมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาด้านรายได้ไม่พอต่อการใช้หน้ีจะถูกปฏิเสธ
เครดิตและค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันต่างๆ น้ันส่งผลต่อการขาดการควบคุมตนเอง และความเสี่ยงต่อ
ปัญหาหน้ี และรายละเอียดที่มากท่ีสุดที่พบ ปัญหาการขาดการควบคุมตนเองในการทางเงินมีปัญหา
มากกว่าการไม่รู้ เข้าใจทางการเงินส่งผลต่อปัญหาหน้ี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางในการจัดสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตครู
ทั้งระบบ ผลการวิจัยพบว่า สภาพมีหน้ีสินพ้นตัวนับเป็นเหตุให้ครูขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน มี
คุณภาพชีวิตลดลง และต้องทํางานเพ่ือหารายได้เสริม ครูจึงอุทิศตนต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ได้ไม่เต็มที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนการสอนของผู้เรียนลดลง  

2. ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อมูลเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาหน้ีสินของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกัน ได้แก่ มูลเหตุของปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทุกรายด้านมีความสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาข้างต้น และมีข้อเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังน้ี 1) ด้านรายได้ เกี่ยวกับเรื่องเงิน 
เดือน ค่าตอบแทน ปรับปรุงระบบเงินเดือนใหม่มีความเหมาะกับทักษะความสามารถ 2) ด้านหน้ีสิน 
ควรดําเนินการจัดต้ังกองทุนขนาดใหญ่และเป็นองค์การอิสระ จัดสรรงบประมาณรองรับสวัสดิการท่ี
เหมาะสม มีการประชาสัมพันธ์การจัดสรรหน้ีสินอย่างเหมาะสมและถูกต้อง และ 3) ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ทําการปฏิรูปพัฒนาทั้งระบบส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ 
ปัญหา พร้อมทั้งจัดต้ังมูลนิธิส่งเสริมความเข้มแข็งทั้งความรู้และการแก้ปัญหา มีเงินทุนสํารองรองรับ
การทํากิจกรรมให้กับนักเรียนและการควบคุมคุณภาพในระยะยาว สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
สํารวม จงเจริญ ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาวิจัยปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู 2544 พบว่า วิธีการท่ีจะช่วย
แก้ปัญหาของครูได้ตามข้อเสนอแนะของข้าราชการครู คือ จัดสวัสดิการให้ เพ่ิมอัตราเงินเดือนข้ึนให้
เทียบเท่ากับเอกชน และจัดหาแหล่งเงินกู้ให้ผ่อนชําระยาวและผ่อนชําระตํ่า ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู ที่ได้จากการศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพ
หน้ีสินและความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูของ ดาว นามบัณฑิต 
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ดังน้ี (1) กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครูอย่างต่อเน่ือง    
(2) เงินทุนหมุนเวียนควรมีหลักการบริหารที่สามารถช่วยเหลือข้าราชการครูที่มีรายได้น้อยกว่าราย 
จ่าย (3) การแจ้งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ควรเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทัน
ต่อเหตุการณ์ และผู้ปฏิบัติสามารถดําเนินการได้ (4) กระทรวงศึกษาธิการควรจัดสวัสดิการให้กับ
ข้าราชการครูมากขึ้น (5) ผู้บริหารโรงเรียนควรมีบทบาทสําคัญในการพิจารณาความเหมาะสมในการ
ก่อหน้ีของข้าราชการครู (6) ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น       
(7) ข้าราชการครูควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้จ่ายโดยมีการวางแผนการใช้จ่ายให้เกิด
ประโยชน์ และเหมาะสมกับรายได้ของตนเอง (8) ในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครูควรยึดคือ
หลักการพ่ึงตอนเอง (9) ข้าราชการครูควรปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ปัจจุบัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กันต์ อินทุวงศ ์ที่ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา
หน้ีสินครูที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูส่วนใหญ่มีรายจ่ายมาก 
กว่ารายได้ มีสาเหตุการเกิดหน้ีสิน 3 ข้อตามลําดับดังน้ี คือ (1) ซื้อหรือผ่อนรถยนต์หรือจักรยานยนต์ 
(2) การนําไปใช้จ่ายเพ่ือดํารงชีพในชีวิตประจําวัน (3) ซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย และได้สรุปข้อเสนอ 
แนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครูที่สําคัญมีดังน้ี (1) กิจกรรมเพ่ือสร้างค่านิยม
ให้กับข้าราชการครูให้มีความพอเพียงโดยการส่งเสริมการนําหลักแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาปรับใช้เพ่ือปลูกฝังแนวคิดในการใช้ชีวิตประจําวัน (2) ควรมีการส่งเสริมให้ครูมีผลตอบแทนใน
วิชาชีพครูสูงขึ้นจากการทําตําแหน่งทางวิชาการ (3) มีการเลื่อนตําแหน่งและเงินเดือนให้สูงขึ้นตาม
ตําแหน่งวิชาการและมีการพัฒนาวิชาชีพที่เป็นรายได้พิเศษ ให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจปัจจุบัน (4) ควร
จัดให้มีการเจรจาประนอมหน้ีและลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ตํ่าลง (5) จัดหาเงินในการกู้ยืมในอัตรา
ดอกเบ้ียตํ่าและเพ่ิมระยะเวลาในการผ่อนชาระหน้ีให้แก่ข้าราชการครู (6) ควรมีสวัสดิการเบิกค่าเล่า
เรียนบุตรให้มากขึ้น (7) เพ่ิมสวัสดิการท่ีอยู่อาศัยในการเช่าซื้อและ การกู้ซื้อเพ่ือปลูกสร้างในอัตรา
ดอกเบ้ียตํ่า (8) จัดกิจกรรม รณรงค์ทางด้านการเปลี่ยนความคิด รู้จักประหยัด อยู่อย่างพอเพียงและ
พยายามลดค่าใช้จ่ายของครู โดย การเปลี่ยนความคิด (9) จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการ
ส่งเสริมรายได้ให้ครอบครัวของครูเพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น(10)พยายามลดแหล่งเงินกู้ในสถาบันอ่ืน ๆ ที่
สามารถเข้ามามีบทบาทในการที่ให้ข้าราชการครูกู้เพ่ิม 

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ
มูลเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาหน้ีสิน พบว่า ความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินมากที่สุด คือ ด้านความต้องการ รองลงมา คือ ด้านค่านิยม และ
ด้านพฤติกรรม ตามลําดับสอดคล้องกับผลการศึกษาของเยาวพา คําฟู ได้ศึกษา เร่ือง ภาวะหน้ีสินของ
ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า มี 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะหน้ีสิน
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มากที่สุด คือ ความต้องการทางด้านสรีระ ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และ ความต้องการทางด้านทาง
ศักยภาพ ในการกู้ยืมเงินเพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านสรีระ อาทิเช่น การซื้อ/เช่าที่อยู่อาศัย 
มากที่สุด รองลงมาคือ กู้มาเพ่ือการนําไปลงทุนทําธุรกิจต่างๆ ที่จะทําให้มีรายรับเพ่ิมมากขึ้น 
เน่ืองจากต้องการมีฐานะที่มั่นคง ซึ่งเป็นการตอบสนองค่านิยมทางเศรษฐกิจ อีกปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อ
การกู้ยืมเงิน คือ กู้เพ่ือนํามาศึกษาต่อเพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านทางศักยภาพ และเพ่ือ
ตอบสนองค่านิยมทางสังคม และจาํแนกสาเหตุได้ 2 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านการศึกษาต่อ ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่าข้าราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความคิดเห็นในการศึกษาต่อ ดังน้ี 
การศึกษาทําให้มีงานและมีรายได้เพ่ิมขึ้น ทางเลือกในชีวิตมากขึ้นและการศึกษาทําให้ได้รับการยอม 
รับจากสังคม ซึ่งจากความคิดเห็นดังกล่าว สามารถวัดค่านิยมของบุคลากรในองค์การ ว่าเห็นความ 
สําคัญของการศึกษาและทางองค์การควรให้การสนับสนุนทางเรื่องน้ี เน่ืองจากในแง่ของบุคคลถือว่า
เป็นการช่วยเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานให้แก่ข้าราชการ ช่วยแบ่งเบาภาระหน้ีสิน และ
ในแง่ขององค์การคือองค์การจะได้รับผลประโยชน์ด้านการบริหารงาน เพราะมีบุคลากรในหน่วย งาน
ที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาพัฒนาระบบงานต่อไป 2) ปัจจัยด้านความต้องการพ้ืนฐาน คือการมีที่
พักอาศัยและการมียานพาหนะ ซึ่งหากปัจจัยด้านน้ีไม่ได้รับการตอบสนองอาจมีผลกระทบต่อการทํา 
งานและแรงจูงใจของตัวบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับมาสโลว์ กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการไม่สิ้นสุด ซึ่ง
ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรม และความต้องการของ
มนุษย์เป็นไปตามลําดับขั้น ความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นต่อแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินมากที่สุดในด้านรายได้ รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้าน
หน้ีสิน ตามลําดับ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สํารวม จงเจริญ ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาวิจัยปัญหา
หน้ีสินข้าราชการครู 2544 พบว่า วิธีการท่ีจะช่วยแก้ปัญหาของครูได้ตามข้อเสนอแนะของข้าราชการ
ครู คือ จัดสวัสดิการให้ เพ่ิมอัตราเงินเดือนขึ้นให้เทียบเท่ากับเอกชน และจัดหาแหล่งเงินกู้ให้ผ่อน
ชําระยาวและผ่อนชําระตํ่า และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กันต์ อินทุวงศ์ ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
แนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสินครูที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน แนวทางหน่ึงคือ จัดกิจกรรมการ
อบรมให้ความรู้ในเรื่องการส่งเสริมรายได้ให้ครอบครัวของครูเพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น พยายามลดแหล่ง
เงินกู้ในสถาบันอ่ืนๆ ที่สามารถเข้ามามีบทบาทในการที่ให้ข้าราชการครูกู้เพ่ิม และในกระแสเศรษฐกิจ
ปัจจุบันจึงมีการขอเพ่ิมเงินเดือนให้เท่าเทียมกับหน่วยงานท้ังภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ผลการ
ทดสอบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาและการแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาจําแนกตามเพศ พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย 
และเพศหญิง มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และผลการทดสอบความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิด
ปัญหาและการแก้ไขปัญหาภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจําแนกตามวุฒิ
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การศึกษา พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของบุญชู ไตรรัตน์รังษี ได้
ศึกษาเร่ือง ทัศนคติต่อการเป็นหน้ี ค่านิยมทางวัตถุ และการเป็นหน้ีของครูโรงเรียนเอกชนในเขตบึง
กุ่ม กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครที่มีระดับเพศต่างกันจะมีหน้ีสินไม่
แตกต่างกัน และ ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีหน้ีสินไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของสมมาตุ มหารักษ์ ได้ศึกษาภาระหนี้สินของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาปี 2545 พบว่า บุคลากร
มหาวิทยาลัยที่เพศต่างกันมีภาวะหน้ีสินไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุลักษณ์ 
เสง่ียมลักษณ์ ได้ศึกษาภาวะการมีหน้ีสินและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาระหน้ีสินของ ข้าราชการ
ตํารวจนํ้า พบว่า ข้าราชการที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือตํ่ามีโอกาสในการก่อหน้ีมากกว่า
ข้าราชการซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าซึ่งอาจเป็นเพราะสภาพพ้ืนฐานของผู้เข้าสู่
อาชีพมีสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม ค่านิยม และพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่แตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ข้อค้นพบท่ีเป็นประโยชน์ ซึ่งผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษา สามารถนําข้อค้นพบที่ได้นี้ไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบายและการนําไปปฏิบัติกับหน่วยงาน
ของตนในบริบทดังต่อไปนี้ 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

ในการวิจัยกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยทําการศึกษาทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินเป็น
เรื่องแรกในการดําเนินการควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในระยะยาว 
มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ควรทําการส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีระบบขั้นเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนการเลื่อนตําแหน่งและเงินเดือนให้สูงข้ึนและส่งเสริมข้าราชการครูให้มีรายได้พิเศษ 

2. ควรให้มีการเจรจาประนอมหนีและลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และการให้ส่งงวดเดือนใน
อัตราดอกเบ้ียที่ตํ่าลง จัดสรรเงินในการกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยตํ่า ระยะเวลาในการผ่อนหน้ีให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและต้ังศูนย์ช่วยเหลือประนีประนอมหน้ีสินให้แก่ครู 

3. ควรมีการเพ่ิมค่าครองชีพและสวัสดิการให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในด้านที่อยู่อาศัย การศึกษาต่อ การจัดให้มีรายได้เพ่ิมและควรส่งเสริมให้ครูมีการประกอบอาชีพเสริม
และเพ่ิมค่าตอบแทนให้มากข้ึน 
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4. ควรจัดสวัสดิการด้านการกู้เพ่ิมขึ้นและเบิกค่าเล่าเรียนของบุตรถึงปริญญาตรีและมี
โครงการบ้านพักอาศัยหรือการต่อเติมที่อยู่อาศัยให้ในอัตราดอกเบ้ียที่ตํ่าและรัฐบาลควรมีนโยบายเพ่ิม
ค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าตอบแทนการสอนและลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป  

1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของกระบวนการแก้ปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับตัวแบบการดํารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในอาชีพของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการต้ังกองทุนที่มีต่อการแก้ปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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12. นางแสงรัชชา เทพรักษ์ กรรมการ และนายทะเบียนผู้แทน จังหวัดราชบุรี 
13. นายสัมภาษณ์ นพบูรณ์ กรรมการและประธาน จังหวัดนครพนม 
14. นายดุสิต เหมือนบุตรดี กรรมการและประธานจังหวัดหนองคาย 
15. นายอุดม สงวนชม กรรมการและประธาน จังหวัดขอนแก่น 
16. นางสาวนงลักษณ์ นิมิตภูวดล กรรมการและประธาน จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
กลุ่มผู้บรหิารระดับผู้มีหนี้ (ระดับลา่ง) 
17. นายกรกาญจน์ กนกพร จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

................................................................. 
sddd 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
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แบบสอบถามผู้เชีย่วชาญเก่ียวกับการวิจัย รอบที่ 1 
เรื่อง กระบวนการแก้ไขปัญหาหนีส้นิของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

 
ผู้วิจัย นายปรีชา วิยาภรณ์ 
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้ให้สมัภาษณ์     นาย  นาง  นางสาว…………………………………………………………………………… 
ตําแหน่งปัจจุบัน..................................................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน........................................................................................................................................ 
สถานที่สัมภาษณ์.................................................................................................................................... 
วันที่ ............. เดือน................................ พ.ศ. .......................  เวลา.................................................... 
 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ ์ 
 
วุฒิทางการศึกษา (สูงสุด)........................................................................................................................ 
สาขาวิชา.................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
ตําแหน่ง.................................................................................................................................................  
สถานที่ทํางานหรือที่อยู่
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ .................................................................... โทรสาร ............................................................  
E-mail.................................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 2 แนวความคิดของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับทัศนคติและความต้องการมีส่วนร่วมตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
การศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) โดยระดมความคิดเห็นจาก

กลุ่มผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (2) เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ (3) เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาทาง
การเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ดัง น้ันผู้ วิจัยจึงต้องการทราบความคิดเห็นและแนวความคิดของผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษา กล่าวคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ต้องกังวลกับปัญหาหน้ีสิน โดยพิจารณาจากข้อมูล
พ้ืนฐาน และแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินที่เกิดขึ้น ดังน้ี 
 
แนวทางการสอบถาม 
 
1. มูลเหตุอะไรที่ก่อให้เกิดภาระหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างไร  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2. ในถานการณ์ปัจจุบันควรมีแนวทางอย่างไรบ้างสําหรับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา   
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย รอบที่ 2 
เรื่อง กระบวนการแก้ไขปัญหาหนีส้นิของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

 
จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 

1. เพ่ือให้ได้กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. เพ่ือให้ได้แนวทางปฏิบัติตามกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามเรื่อง “กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา”ที่นําเสนอให้ท่านพิจารณาในคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการระดมความคิดเห็นของ
กลุ่มผู้เช่ียวชาญในด้านปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน (Consensus) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนําเสนอแนวทางยุทธศาสตร์ใน
การแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การวิจัยคร้ังน้ีใช้เทคนิคเดลฟาย 
(Delphi Technique)  

 การนําเสนอผลการวิจัยจะนําเสนอโดยภาพรวม จึงไม่ส่งผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 
รายบุคคลแต่อย่างใดผู้วิจัยขอขอบพระคุณสําหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการวิจัยของ
ท่านไว้ ณ โอกาสน้ี 
 
 
 นายปรีชา วิยาภรณ์ 
 นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน   หน้าข้อความท่ีเป็นจริงเก่ียวกับสถานภาพของท่าน 
1. เพศ 
  1.1 ชาย   1.2 หญิง 
2. ระดับการศึกษา 
  2.1 ปริญญาตรี  2.2 สูงกว่าปริญญาตรี 
ตอนท่ี 2 ทัศนคติต่อการรบัรูมู้ลเหตุของการเกิดภาวะหนีส้ินครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ท่านคิดว่ากระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                     
ในส่วนของทัศนคติและความต้องการมีส่วนร่วมตามแนวทางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่ามีอะไรบ้างที่ควรดําเนินการ (โปรดเขียนเครื่องหมาย   ใน
ช่องระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นด้วยกับข้อความน้ัน) ตามลําดับ  
เกณฑ์ในการพิจารณา 

ระดับที่ 5  หมายถึง  ข้อความน้ันท่านเห็นด้วยมากที่สุด 
ระดับที่ 4  หมายถงึ  ข้อความน้ันท่านเห็นด้วยมาก 
ระดับที่ 3  หมายถึง  ข้อความน้ันท่านเห็นด้วยปานกลาง 
ระดับที่ 2  หมายถึง  ข้อความน้ันท่านเห็นด้วยน้อย 
ระดับที่ 1  หมายถึง  ข้อความน้ันท่านเห็นด้วยน้อยที่สุด/ไม่เห็นด้วย 
 

 

ข้อ
ที่ 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะกระบวนการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

5 4 3 2 1 

1 ด้านความต้องการ 
 1.1 เป็นหน้ีเพราะผ่อนชําระบ้าน

ที่ดินอยู่อาศัยครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นหน้ีเพราะทํางาน
อยู่ไกล จึงทําให้ต้องซ้ือรถด้วยการ
ผ่อน 

      

 1.2 ความเหล่ือมลํ้าของสวัสดิการ 
เช่น สวัสดิการบ้านพักครู เป็น
สาเหตุที่ทําให้ครูต้องแสวงหาเพ่ือ
ตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะครู
ในโรงเรียนเขตชนบท 
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ตอนท่ี 2 (ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะกระบวนการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของ

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

5 4 3 2 1 

1 ด้านความต้องการ 
 1.3 เป็นหน้ีเพราะต้องนําเงินไป

ลงทุนเพ่ือประกอบอาชีพเสริม  
      

1.4 เป็นหน้ีเพราะต้องผ่อนเครื่องใช้
อุปกรณ์ส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์มือถือ 

      

1.5 เป็นหน้ีเพราะต้องนําเงินไปใช้
เพ่ือการดํารงชีวิตในปัจจุบัน เช่น ค่า
นํ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องแต่งกาย
ต่างๆ เครื่องบริโภคต่างๆ 

      

1.6 เป็นหน้ีเพราะการศึกษาของ
บุตร 

      

1.7 เป็นหน้ีเพราะรับผิดชอบ
ครอบครัว 
คนเดียว 

      

1.8 เป็นหน้ีเพราะส่งเสียเล้ียงดูบิดา 
มารดา 

      

2 ด้านค่านิยม 
 2.1 ค่านิยมทางวิชาการ 

2.1.1 ครูและและบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นหน้ีเพราะ
ต้องการศึกษาต่อเพ่ือมาพัฒนาการ
เรียนการสอนก็ต้องกู้เงินมาจ่ายค่า
เทอมและค่าเล่าเรียน 

      

2.1.2 ครูและและบุคลากรทาง 
การศึกษาเป็นหน้ีเพราะการทําผล 
งานทางวิชาการเพ่ือเล่ือนตําแหน่ง 
จะต้องใช้เงินในการทําก็ต้องกู้ 
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ตอนท่ี 2 (ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะกระบวนการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

5 4 3 2 1 

2 ด้านค่านิยม 
 2.2 ค่านิยมทางเศรษฐกิจ     

2.2.1 ครูตกอยู่ในวังวนของกระแส
ทุนนิยมสมัยใหม่ทําให้ครูว่ิงหาการ
แข่งขัน รักษาหน้าตาทางด้านวัตถุ 
ต้องการความสะดวกในการใช้ชีวิต 
เช่น อยากมีบ้านหรู มีรถยนต์ราคา
แพง โดยประเมินว่าเหล่าน้ีเป็น
หน้าตาของผู้คนในสังคมในปัจจุบัน 

      

2.2.2 เป็นหน้ีเพราะถูกฉ้อโกงจาก
การลงทุนทําอาชีพเสริมหรือขาดทุน   

      

2.3 ค่านิยมทางสังคม    
2.3.1 กู้เงินเพ่ือลงทุนทํากิจกรรม 
เพ่ือช่วยเหลือสังคม เช่นเข้าสู่สโมสร
ต่างๆ 

      

2.3.2 เป็นหน้ีเพราะต้องการว่ิงเต้น
โยกย้ายตําแหน่ง 

      

2.3.3 เป็นหน้ีจากการใช้เงินส่วนตัว
ในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
เช่น ค่าพาหนะ ค่านํ้ามัน สําหรับขน
อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน 
ขนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  

      

2.3.4 เป็นหน้ีเพราะต้องจัดสรรเงิน
ของตนไปเพ่ืองานพบปะสังสรรค์ 
งานสังคม 
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ตอนท่ี 2 (ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะกระบวนการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

5 4 3 2 1 

3 ด้านพฤติกรรม 

 3.1 การกินอาหารนอกบ้านหรูหรา       

3.2 การแต่งกายด้วยเส้ือผ้าราคา
แพง 
และเครื่องประดับราคาแพง 

      
  

 3.3 นําเงินไปใช้จ่ายเกี่ยวกับ
อบายมุขได้แก่ การดื่มเหล้า การสูบ
บุหร่ี 

      

 3.4 นําเงินไปใช้จ่ายเพื่อเท่ียวเตร่       
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ตอนท่ี 3 ความต้องการมีส่วนร่วมในแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน 

ข้อ
ที่ 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะกระบวนการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของ

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5 4 3 2 1 

1 ด้านรายได้ 
 1.1 ปรับปรุงระบบเงินเดือน ค่าตอบ แทน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา แยกออกจากขา้ราช การพลเรือน 
(ก.พ.) โดยให้ครูแรกเข้าสู่ตําแหน่งมีฐาน
เงินเดือนและค่า ตอบแทนกว้างกว่า
ระดับบนเน่ือง จากมีความจําเป็นต้องใช้
ปัจจัยในการสร้างฐานะเช่น ศึกษาต่อ มี
รถ มีบ้าน มีครอบครัว ซึ่งต้องใช้จ่ายมาก 

      

1.2 ปรับระบบเงินเดือนเหมือนทหาร
อัยการและศาล หรือนานาอารยประเทศ 
เพ่ือยกย่องวิชาชีพครู เพ่ือจูงใจให้คนดี 
คนเก่งที่รักและศรัทธาในวิชาชีพครูเข้าสู่
วิชาชีพครู 

      

1.3 ควรพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนราย ได้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน 

      

2 ด้านหนี้สิน 
 2.1. ควรดําเนินการจัดตั้งกองทุนที่มี

ขนาดใหญ่เป็นองค์กรอิสระ หรือองค์การ
มหาชน ไม่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้า
มาบริหารจัดการหนี้สินของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
รวมถึงมีหน้าที่ให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เช่น สนับสนุนการมีอาชีพเสรี 
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ตอนท่ี 3 (ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะกระบวนการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของ

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5 4 3 2 1 

2 ด้านหนี้สิน 

 2.2 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรพิจารณา
จัดสรรงบประมาณไปเพ่ือสวัสดิการแก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจัด
สวัสดิการบ้านพักครูให้เพียงพอ และ
รถยนต์พาหนะให้กับทุกโรงเรียน รวมถึง
การจัดสรรเงินค่าเดินทาง เบ้ียเล้ียง และ
ที่พัก สําหรับการเดินทางไปราชการให้
เพียงพอ 

      

2.3 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน
ข้าราชการครู และพัฒนาครูทั้งระบบ 
เป็นระยะ ๆ 

      

2.4 ควรแบ่งประเภทปัญหาหน้ีสินของครู
เป็นระดับต่างๆ ในและในแต่ละระดับ
ควรให้การช่วยเหลือด้วยแนวทางที่
ต่างกันอย่างเหมาะสม 

      

2.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการรวม
หน้ีของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้อยู่ในแหล่งเดียว และ
ปรับโครงสร้างหน้ีให้ครูโดยขยาย
ระยะเวลาการชําระ ลดอัตราดอกเบี้ย 
โดยอยู่ในวงเงินที่ครูมีกําลังพอชําระได้ 
และให้รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ีย 
เช่นเดียวกับที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือ
เกษตรกร 
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ตอนท่ี 3 (ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะกระบวนการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของ

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5 4 3 2 1 

2 ด้านหนี้สิน 
 2.6 การออกระเบียบ สร้างกฎการขึ้น

ทะเบียนการเป็นหน้ีของครูอย่างชัดเจน 
เพ่ือทราบมูลหน้ีที่แท้จริง 

      

2.7 เสริมสร้างกระบวนการติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหา
หน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 

      

3 3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3.1 การแก้ปัญหาและพัฒนาครู ควร

ประกาศเป็นนโยบายปฏิรูปการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ทัง้ระบบ 

      

3.2 การเล่ือนระดับ/ตําแหน่ง การมีและ
เล่ือนวิทยฐานะ ฯลฯ ต้องปรับทุกระบบ
เพ่ือให้ทัดเทียมประชาคมอาเซียน และ
นานาอารยประเทศ 

      

3.3 กรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง
ดูแลสหกรณ์ควรประชุมร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือวางแนวทาง
ร่วมกันในการให้กู้แก่ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

      

3.4 ควรจัดตั้งมูลนิธิ เพ่ือให้การศึกษากับ
ครู ในการดําเนินการการประกอบอาชีพ
ครูและการดํารงชีวิตในขณะที่ตนเอง 
เป็นหน้ีสิน เป็นการหาทางออกโดยให้ครู
ได้รับการศึกษาและปรับตัวให้ได้ใน
สถานการณ์ดังกล่าว 
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ตอนท่ี 3 (ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะกระบวนการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของ

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5 4 3 2 1 

3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3.5 รณรงค์ และส่งเสริมให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใช้ชีวิตโดยยึดหลัก 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ในการดํารงชีวิตทั้ง
ที่อยู่ในระบบและนอกระบบราชการ 

      

3.6 สนับสนุนให้โรงเรียนมีทุนสํารองการ
ใช้จ่าย เพ่ือให้ครูออกพานักเรียนทํา
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือการศึกษา 

      

3.7 ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อง
พยายามกํากับการใช้จ่ายของตนเองให้
สมดุลกับรายได้ ลดความฟุ่มเฟือยลง 
ก่อนตัดสินใจซ้ือส่ิงใดต้องคํานึงถึงความ
จําเป็นหรือประโยชน์ที่คุ้มค่า 

      

3.8 ในระยะยาวควรเร่งควบคุมคุณภาพ
ของครู และส่งเสริมให้บุคคลท่ีมี
คุณภาพสูงเข้ามาประกอบอาชีพน้ี พร้อม
เพ่ิมอัตราค่าตอบแทนให้จูงใจ เพ่ือการ
แข่งขันในเชิงคุณภาพต่อไป 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  
สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการแกไ้ขปัญหาหนี้สิน 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง : กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 

1. เพ่ือให้ได้กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. เพ่ือให้ได้แนวทางปฏิบัติตามกระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 
คําช้ีแจง 

แบบสอบถาม ฉบับน้ีเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัย เรื่อง 
กระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการนําเสนอแนวทางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติต่อการรับรู้มูลเหตุของการเกิดภาวะหน้ีสินครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
3. แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการมีส่วนร่วมในแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา

หน้ีสินขอขอบพระคุณในความร่วมมือ 

 เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนทุกข้อแล้ว โปรดส่งแบบสอบถามคืนผู้วิจัย โดยใส่ซองที่ผู้วิจัยได้
จัดเตรียมไว้แล้วจัดส่งทางไปรษณีย์ (ทั้งน้ีได้แนบซองส่งคืนมาด้วยแล้ว)  
  การนําเสนอผลการวิจัยจะนําเสนอโดยภาพรวม จึงไม่ส่งผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
รายบุคคลแต่อย่างใดผู้วิจัยขอขอบพระคุณสําหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการวิจัยของ
ท่านไว้ ณ โอกาสน้ี 

 
 

นายปรีชา วิยาภรณ์ 
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน   หน้าข้อความท่ีเป็นจริงเก่ียวกับสถานภาพของท่าน 
1. เพศ 
  1.1 ชาย   1.2 หญิง 
2. ระดับการศึกษา 
  2.1 ปริญญาตรี  2.2 สูงกว่าปริญญาตรี 
ตอนท่ี 2 ทัศนคติต่อการรบัรูมู้ลเหตุของการเกิดภาวะหนีส้ินครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ท่านคิดว่ากระบวนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                     
ในส่วนของทัศนคติและความต้องการมีส่วนร่วมตามแนวทางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่ามีอะไรบ้างที่ควรดําเนินการ (โปรดเขียนเครื่องหมาย   ใน
ช่องระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นด้วยกับข้อความน้ัน) ตามลําดับ  
เกณฑ์ในการพิจารณา 

ระดับที่ 5  หมายถึง  ข้อความน้ันท่านเห็นด้วยมากที่สุด 
ระดับที่ 4  หมายถงึ  ข้อความน้ันท่านเห็นด้วยมาก 
ระดับที่ 3  หมายถึง  ข้อความน้ันท่านเห็นด้วยปานกลาง 
ระดับที่ 2  หมายถึง  ข้อความน้ันท่านเห็นด้วยน้อย 
ระดับที่ 1  หมายถึง  ข้อความน้ันท่านเห็นด้วยน้อยที่สุด/ไม่เห็นด้วย 
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ข้อท่ี รายการ 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
กระบวนการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

5 4 3 2 1 

1 ด้านความต้องการ 
 1.1 เป็นหน้ีเพราะผ่อนชําระบ้านที่ดิน

อยู่อาศัยครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นหน้ีเพราะทํางานอยู่ไกล จึง
ทําให้ต้องซ้ือรถด้วยการผ่อน 

      

 1.2 ความเหล่ือมลํ้าของสวัสดิการ 
เช่น สวัสดิการบ้านพักครู เป็นสาเหตุ
ที่ทําให้ครูต้องแสวงหาเพ่ือตนเองและ
ครอบครัว โดยเฉพาะครูในโรงเรียน
เขตชนบท 

      

 1.3 เป็นหน้ีเพราะต้องนําเงินไปลงทุน
เพ่ือประกอบอาชีพเสริม  

      

1.4 เป็นหน้ีเพราะต้องผ่อนเครื่องใช้
อุปกรณ์ส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์มือถือ 

      

1.5 เป็นหน้ีเพราะต้องนําเงินไปใช้เพ่ือ
การดํารงชีวิตในปัจจุบัน เช่น ค่านํ้า 
ค่าโทรศัพท์ ค่าเคร่ืองแต่งกายต่างๆ 
เครื่องบริโภคต่างๆ 

      

1.6 เป็นหน้ีเพราะการศึกษาของบุตร       
1.7 เป็นหน้ีเพราะรับผิดชอบ
ครอบครัว 
คนเดียว 
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ตอนท่ี 2 (ต่อ) 

ข้อท่ี รายการ 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะกระบวนการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของ

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5 4 3 2 1 

1 ด้านความต้องการ 

 1.8 เป็นหน้ีเพราะส่งเสียเล้ียงดูบิดา 
มารดา 

      

2 ด้านค่านิยม 
 2.1 ค่านิยมทางวิชาการ 

2.1.1 ครูและและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นหน้ีเพราะต้องการศึกษาต่อ
เพ่ือมาพัฒนาการเรียนการสอนก็ต้องกู้
เงินมาจ่ายค่าเทอมและค่าเล่าเรียน 

      

2.1.2 ครูและและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นหน้ีเพราะการทําผลงานทาง
วิชาการเพ่ือเล่ือนตําแหน่ง จะต้องใช้เงิน
ในการทําก็ต้องกู้ 

      

2.2 ค่านิยมทางเศรษฐกิจ     
2.2.1 ครูตกอยู่ในวังวนของกระแสทุน
นิยมสมัยใหม่ทําให้ครูว่ิงหาการแข่งขัน 
รักษาหน้าตาทางด้านวัตถุ ต้องการ
ความสะดวกในการใช้ชีวิต เช่น อยากมี
บ้านหรู มีรถยนต์ราคาแพง โดยประเมิน
ว่าเหล่าน้ีเป็นหน้าตาของผู้คนในสังคม
ในปัจจุบัน 

      

2.2.2 เป็นหน้ีเพราะถูกฉ้อโกงจากการ
ลงทุนทําอาชีพเสริมหรือขาดทุน   

      

2.3 ค่านิยมทางสังคม    
2.3.1 กู้เงินเพ่ือลงทุนทํากิจกรรม เพ่ือ
ช่วยเหลือสังคม เช่นเข้าสู่สโมสรต่างๆ 
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ตอนท่ี 2 (ต่อ) 

ข้อท่ี รายการ 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะกระบวนการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของ

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5 4 3 2 1 

2 ด้านค่านิยม 
 2.3.2 เป็นหน้ีเพราะต้องการว่ิงเต้น

โยกย้ายตําแหน่ง 

      

2.3.3 เป็นหน้ีจากการใช้เงินส่วนตัวใน
การสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ค่า
พาหนะ ค่านํ้ามัน สําหรับขนอุปกรณ์
สนับสนุนการเรียนการสอน ขนส่ง
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  

      

2.3.4 เป็นหน้ีเพราะต้องจัดสรรเงินของ
ตนไปเพื่องานพบปะสังสรรค์ งานสังคม 

      

3 ด้านพฤติกรรม 

 3.1 การกินอาหารนอกบ้านหรูหรา       

3.2 การแต่งกายด้วยเส้ือผ้าราคาแพง 
และเครื่องประดับราคาแพง 

      

3.3 นําเงินไปใช้จ่ายเกี่ยวกับอบายมุข
ได้แก่ การดื่มเหล้า การสูบบุหร่ี 

      

3.4 นําเงินไปใช้จ่ายเพื่อเท่ียวเตร่       
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ตอนท่ี 3 ความต้องการมีส่วนร่วมในแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน 

ข้อ
ที่ 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะกระบวนการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของ

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5 4 3 2 1 

1 ด้านรายได้ 
 1.1 ปรับปรุงระบบเงินเดือน 

ค่าตอบแทนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา แยกออกจาก
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยให้ครูแรก
เข้าสู่ตําแหน่งมีฐานเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนกว้างกว่าระดับบนเน่ืองจาก
มีความจําเป็นต้องใช้ปัจจัยในการสร้าง
ฐานะเช่น ศึกษาต่อ มีรถ มีบ้าน มี
ครอบครัว ซึ่งต้องใช้จ่ายมาก 

      

1.2 ปรับระบบเงินเดือนเหมือนทหาร
อัยการและศาล หรือนานาอารยประเทศ 
เพ่ือยกย่องวิชาชีพครู เพ่ือจูงใจให้คนดี 
คนเก่งที่รักและศรัทธาในวิชาชีพครูเข้าสู่
วิชาชีพครู 

      

1.3 ควรพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนรายได้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน 

      

2 ด้านหนี้สิน 
 2.1. ควรดําเนินการจัดตั้งกองทุนที่มี

ขนาดใหญ่เป็นองค์กรอิสระ หรือองค์การ
มหาชน ไม่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้า
มาบริหารจัดการหนี้สินของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
รวมถึงมีหน้าที่ให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เช่น สนับสนุนการมีอาชีพเสรี 
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ตอนท่ี 3 (ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะกระบวนการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของ

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5 4 3 2 1 

2 ด้านหนี้สิน 

 2.2 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรพิจารณา
จัดสรรงบประมาณไปเพ่ือสวัสดิการแก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจัด
สวัสดิการบ้านพักครูให้เพียงพอ และ
รถยนต์พาหนะให้กับทุกโรงเรียน รวมถึง
การจัดสรรเงินค่าเดินทาง เบ้ียเล้ียง และ
ที่พัก สําหรับการเดินทางไปราชการให้
เพียงพอ 

      

2.3 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน
ข้าราชการครู และพัฒนาครูทั้งระบบ 
เป็นระยะ ๆ 

      

2.4 ควรแบ่งประเภทปัญหาหน้ีสินของครู
เป็นระดับต่างๆ ในและในแต่ละระดับ
ควรให้การช่วยเหลือด้วยแนวทางที่
ต่างกันอย่างเหมาะสม 

      

2.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการรวม
หน้ีของข้ าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้อยู่ในแหล่งเดียว และ
ป รับ โครงส ร้ า งห น้ี ใ ห้ค รู โดยขยาย
ระยะเวลาการชําระ ลดอัตราดอกเบ้ีย 
โดยอยู่ในวงเงินที่ครูมีกําลังพอชําระได้ 
แ ล ะ ใ ห้ รั ฐ บ า ล ช ด เ ช ย ด อ ก เ บ้ี ย 
เ ช่นเดียวกับ ท่ีทางรัฐบาลช่วยเหลือ
เกษตรกร 
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ตอนท่ี 3 (ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะกระบวนการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5 4 3 2 1 

2 ด้านหนี้สิน 
 2.6 การออกระเบียบ สร้างกฎการขึ้น

ทะเบียนการเป็นหน้ีของครูอย่างชัดเจน 
เพ่ือทราบมูลหน้ีที่แท้จริง 

      

2.7 เสริมสร้างกระบวนการติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหา
หน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 

      

3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3.1 การแก้ปัญหาและพัฒนาครู ควร

ประกาศเป็นนโยบายปฏิรูปการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ทัง้ระบบ 

      

3.2 การเล่ือนระดับ/ตําแหน่ง การมีและ
เล่ือนวิทยฐานะ ฯลฯ ต้องปรับทุกระบบ
เพ่ือให้ทัดเทียมประชาคมอาเซียน และ
นานาอารยประเทศ 

      

3.3 กรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง
ดูแลสหกรณ์ควรประชุมร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือวางแนวทาง
ร่วมกันในการให้กู้แก่ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

      

3.4 ควรจัดตั้งมูลนิธิ เพ่ือให้การศึกษากับ
ครู ในการดําเนินการการประกอบอาชีพ
ครูและการดํารงชีวิตในขณะที่ตนเอง 
เป็นหน้ีสิน เป็นการหาทางออกโดยให้ครู
ได้รับการศึกษาและปรับตัวให้ได้ใน
สถานการณ์ดังกล่าว 
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ตอนท่ี 3 (ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะกระบวนการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของ

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5 4 3 2 1 

3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3.5 รณรงค์ และส่งเสริมให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใช้ชีวิตโดยยึดหลัก 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ในการดํารงชีวิตทั้ง
ที่อยู่ในระบบและนอกระบบราชการ 

      

3.6 สนับสนุนให้โรงเรียนมีทุนสํารองการ
ใช้จ่าย เพ่ือให้ครูออกพานักเรียนทํา
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือการศึกษา 

      

3.7 ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อง
พยายามกํากับการใช้จ่ายของตนเองให้
สมดุลกับรายได้ ลดความฟุ่มเฟือยลง 
ก่อนตัดสินใจซ้ือส่ิงใดต้องคํานึงถึงความ
จําเป็นหรือประโยชน์ที่คุ้มค่า 

      

3.8 ในระยะยาวควรเร่งควบคุมคุณภาพ
ของครู และส่งเสริมให้บุคคลท่ีมี
คุณภาพสูงเข้ามาประกอบอาชีพน้ี พร้อม
เพ่ิมอัตราค่าตอบแทนให้จูงใจ เพ่ือการ
แข่งขันในเชิงคุณภาพต่อไป 
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