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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี 2) ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สิน
ของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี และ 3) แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการครู
ในจังหวัดเพชรบุรี จานวน 381 คน ได้มาโดยการสุ่ มแบบแบ่งชั้น และการสุ่ มอย่างง่าย ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก คือ ผูท้ รงคุณวุฒิที่เกี่ ยวข้อ งกับ
สถาบันการเงินที่ขา้ ราชการครู เป็ นหนี้ จานวน 5 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.955 และเป็ นแบบ Check List และ 2) แบบสัมภาษณ์แนวทางการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) ภาวะหนี้สินของครู ในจังหวัดเพชรบุรี ที่เกิดจากความต้องการทางกายภาพ ด้านแรก คือ บ้านพัก คิดเป็ นร้อย
ละ 56.69 และวงเงินที่ครู กูใ้ นการสร้างบ้านส่ วนใหญ่อยูใ่ นวงเงินกูม้ ากกว่า 2,000,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 74.85 แหล่งเงินที่ใช้สาหรับการ
สร้างบ้านพัก อันดับแรก คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู คิดเป็ นร้อยละ 41.32 รองลงมา คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คิดเป็ นร้อยละ 30.54 และ
2) ค่านิยมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีภาวะหนี้สิน คือ ค่านิยมทางสังคม มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นอันดับแรก และอยูใ่ นระดับมาก 3) ผลกระทบจากการ
มีภาวะหนี้ สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง และด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในอันดับแรก คื อ ด้านหน้าที่การงาน รองลงมา คื อ ด้านจิ ตใจ และด้านเศรษฐกิ จ ตามลาดับ 4) แนว
ทางแก้ไขปั ญหาหนี้ สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี คือ (1) สถานศึกษาควรส่ งเสริ มให้ครู ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดาเนิ นชีวิต เพื่อจะได้มีศกั ยภาพในการผ่อนชาระหนี้ ได้ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ (2) สถาบันการเงินที่รับครู เข้าเป็ นลูกหนี้ ในระบบ ควรมี
การพิจารณาความสามารถในการชาระหนี้ ของครู และ (3) ครู ควรมีการวางแผนทางด้านการเงินของครอบครัวโดยการทาความเข้าใจกับ
สมาชิกในครอบครัวโดยการใช้เงินอย่างสมดุลระหว่างรายรับกับรายจ่าย
คาสาคัญ : ภาวะหนี้สิน ข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี
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Abstract
The purposes of this research are 1) to study the debt status of government teachers in Phetchaburi Province, 2) the effect of the
debt status of government teachers in Phetchaburi Province, and 3) the solution of the debt problem of government teachers in Phetchaburi
Province. The sample group consisted of 381 government teachers in Phetchaburi Province, selected by stratification sampling and simple
random sampling. The main informants were 5 professionals related to financial institutions owned by government teachers. The research
instruments consisted of 1) the questionnaire of debt status of government teachers, the rating scale is 5 levels with a degr ee of confidence
equal to 0.955 and Check List form and 2) interview form of solutions of government teachers in Phetchaburi Province. The statistics used
in data analysis were percentage, mean, standard deviation. The qualitative analysis used content analysis.
The research found that; 1) Debt status of government teachers in Phetchaburi Province, it was found that 1) the debt condition
of the teachers arose from the physiological needs in the first aspect, that was, the house was 56.69% and the loan amount of the government
teachers to build the house was in the budget more than 2,000,000 Baht or 74.85 %. The source of funds for the construction of the house,
first was the teacher savings cooperatives, accounted for 41.32 %, secondly by the Government Housing Bank of 30.54 %. 2) Val ues
associated with debt status were social values with the average in the first rank was in a high level., and 3) The impact of the debt status of
government teachers in Phetchaburi Province, overall, it was at a moderate level. When considering each aspect, it was found that all aspects
were at a moderate level and the aspect that had an average value in the first level was a career path, followed by psychological, and
economic respectively. 3) The solutions for the debt of government teachers in Phetchaburi Province were (1) Educational inst itutions
should encourage government teachers to apply the sufficiency economy philosophy in their lives in order to have the potential to pay off
debt according to a target set. (2) Financial institutions that accepted government teachers as debtors in the system, should have the ability
to pay off the debt of the government teachers should be considered, and (3) the teacher should have a family financial plan by making an
understanding with the family members by using a balance between incomes and expenses.
Keywords : Debt Status, Government Teacher in Phetchaburi Province

บทนา
อาชี พครู ถือได้ว่าเป็ นอาชี พที่ มีเกี ยรติ และได้รับการยกย่องนับถื อจากบุ คคลทั่วไปจนถื อได้ว่าครู เป็ นผูน้ าทางสังคม
ครู จึงต้องทาตัวเป็ นแบบอย่างของชาวบ้านทั้งด้านความประพฤติส่วนตัวและความเป็ นอยู่ ประกอบกับสังคมในอดีต เป็ นสังคมที่
เรี ยบง่ าย ทาให้การดารงชี วิตของครู น้ ันมี ความสมถะ การใช้จ่ายจะมี ความประหยัด อดออมไม่ฟุ้งเฟ้ อ ไม่กู้หนี้ โดยไม่จาเป็ น
ครู มีภาระหน้าที่ในการเตรี ยมความพร้อมสร้างเสริ มสติปัญญาเป็ นผูใ้ ห้เครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้และเป็ นผูจ้ ุดประกายแห่ งการ
เรี ยนรู ้กระตุน้ การใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ได้มีความเพียรพยายามการเสาะแสวงหาความรู ้อยูต่ ลอดเวลา รวมทั้ง
ปลูกฝังกล่อมเกลาคุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิ ยมที่พึงประสงค์ สอนทักษะชีวิตให้สามารถทางานและดารงชีวิตร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ [1]
สาหรับประเทศไทย กระแสโลกาภิวตั น์แห่ งยุคโลกไร้พรมแดนส่ งผลกระทบโดยตรงกับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษา
นัน่ คือ “วิกฤติตม้ ยากุง้ ” (Tom Yum Kung Crisis) เริ่ มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 ก่อให้เกิดความกลัวว่าจะเกิดการล่มสลายทาง
เศรษฐกิ จทัว่ โลก เนื่ องจากการแพร่ ระบาดทางการเงิ น ภายหลังจากที่ ประเทศไทยฟื้ นตัวจาก “วิกฤตเศรษฐกิ จในเอเชี ย” (Asian
Financial Crisis) ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2541 เศรษฐกิจไทยก็เริ่ มทะยานขึ้นอีกครั้งในช่วงปี พ.ศ. 2545-2550 โดยมีอตั ราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิ จเฉลี่ ยอยู่ที่ร้อยละ 5.6 โดยในทศวรรษที่ ผ่านมา ความยากจนในไทยลดลงอย่างต่อเนื่ องจากจุ ดสู งสุ ดที่ ร้อยละ 21
เหลือเพียงร้อยละ 8 ในปี พ.ศ. 2552 โดยปั ญหาความยากจนส่ วนใหญ่ในไทยเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชนบท โดยจากจานวนคน
ยากจนในประเทศทั้งสิ้น 5.4 ล้าน กว่าร้อยละ 88 อาศัยอยูใ่ นชนบท ในปี พ.ศ. 2553 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยได้ชะลอ
ตัวลง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา และการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพ สาหรับปี พ.ศ. 2554 ในภาพรวมธนาคารโลกคาดการณ์วา่
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563
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เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 3.5 และผลจากนโยบายเศรษฐกิจที่เหมาะสมนี้ ทาให้ประเทศไทยสามารถก้าวไป
ข้างหน้าสู่ เป้ าหมายการพัฒนาแห่ งสหัสวรรษได้อย่างต่อเนื่ อง และประเทศไทยน่าจะบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาแห่ งสหัสวรรษใน
ภาพรวมได้เกือบทั้งหมด แต่ในทางตรงกันข้าม ภาวะหนี้สินของข้าราชการครู กลับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง [2]
สภาพชีวิตของข้าราชการครู มีปัญหาทางด้านการเงินอย่างรุ นแรง นัน่ คือ กาลังเผชิญกับวิกฤตทางการเงินชนิ ด “รายได้ไม่
เพียงพอกับรายจ่าย” เป็ นผูต้ ามกระแสสังคมอย่างผิด แทนที่จะทาหน้าที่ช้ ีนาสังคมได้ เช่น ค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ นที่ตอ้ งรับผิดชอบจ่าย
เกินตัว ได้แก่ งานสัมพันธ์กบั ชุมชนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทาให้เป็ นหนี้สินเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทาให้ตอ้ งกูย้ มื เงินจากแหล่งเงินกูต้ ่างๆ ทั้ง
ภาคเอกชนและสถาบันการเงิ นต่าง ๆ เพื่อนามาใช้จ่ายให้เพียงพอต่อความจาเป็ น ทาให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็ นหนี้ กบั
แหล่งหนี้ หลายแห่ งรวมกัน โดยมีการกูเ้ งินจากแหล่งใหม่เพื่อนามาใช้หนี้ แหล่งเก่าในลักษณะของ “วงจรหนี้ ” เป็ นเหตุให้วงจรหนี้
ยาวขึ้นไม่สิ้นสุ ด และเพชรดาธนู ศรี [3] ได้สรุ ปสาเหตุที่ขา้ ราชการครู ตอ้ งเข้าสู่ ภาวะหนี้ สินในลักษณะวงจรหนี้ ที่ไม่สิ้นสุ ด ดังนี้
1) กูย้ ืมเป็ นหนี้ ต้ งั แต่เรี ยนหนังสื อ เพราะผูป้ กครองกูเ้ งินเพื่อให้เป็ นทุนการศึกษา เมื่อได้เป็ นครู จึงต้องยืมเงินจากแหล่งเงินต่าง ๆ
เพื่อนาไปชาระหนี้ นอกระบบที่ผปู ้ กครองกูย้ ืมมา 2) กูย้ ืมเพื่อซื้ อยานพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทางไปปฏิบตั ิหน้าที่ ราชการหรื อ
ติดต่องานที่อาเภอ เนื่องจากครู ส่วนใหญ่มีบา้ นพักอยูห่ ่างจากที่ทางานมาก เพราะโรงเรี ยนมีบา้ นพักครู ไม่เพียงพอหรื อมีความทรุ ด
โทรมมากแล้ว จนไม่สามารถอยูอ่ าศัยได้ 3) กูย้ มื เพื่อสร้าง ซ่อมแซม และต่อเติมที่อยูอ่ าศัย เนื่องจากบ้านพัก มีไม่เพียงพอ ถึงมีก็คบั
แคบ ยิง่ เมื่อครู แต่งงานมีครอบครัว ก็ยงิ่ ลาบาก สวัสดิการค่าเช่าบ้านก็ไม่สามารถช่วยเหลือครู ได้เท่าที่ควร เนื่องจากกาหนดว่า การ
บรรจุครั้งแรก และการย้ายตามคาร้องของตัวเอง ไม่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้ กอปรกับสถาบันการเงินเปิ ดโอกาสให้กเู้ พื่อสร้างที่อยู่
อาศัยได้ในอัตราดอกเบี้ยต่า ก็ยิ่งเป็ นเหตุจูงใจให้ครู อยากมีบา้ นของตัวเองมากยิ่งขึ้น 4) กูย้ ืมเป็ นทุนส่ งบุตรหลานเล่าเรี ยน และ
ใช้ใ นการศึ ก ษาของตนเพื่ อ ปรั บ วิ ท ยฐานะ 5) กู้ยื ม เพื่ อ ซื้ อ เทคโนโลยี ห รื อ เครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร เช่ น คอมพิ ว เตอร์ วิ ท ยุแ ละ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นต้น 6) กูย้ ืมเพื่อนาไปเป็ นทุนสร้างอาชี พเสริ ม แต่มกั ล้มเหลว เนื่ องจากไม่มีเวลาดูแล ไม่สอดคล้องกับวิถี
ชีวติ หรื อขาดประสบการณ์ในการบริ หารธุรกิจ 7) กูย้ มื เพราะค่าครองชีพสูง และภาษีสงั คมสูง แต่รายได้ต่า 8) กูย้ มื เพราะมีค่านิยม
ผิด หวังรวยทางลัด เช่ น ติ ดการพนัน เล่นหวย ติ ดเหล้ายาดอง ชอบพบปะสังสรรค์ ไม่มีการวางแผนในการใช้เ งิ น เป็ นต้น
9) กูย้ มื เพราะไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล เช่น ประสบอุบตั ิเหตุร้ายแรง ประสบอุบตั ิภยั เจ็บป่ วย เป็ นต้น
จากสาเหตุการเป็ นหนี้ของครู ขา้ งต้นส่ งผลกระทบคุณลักษณะของข้าราชการครู ดังที่ศูนย์พฒั นาคุณภาพชีวิตครู ได้ระบุ
ว่า คุณลักษณะของข้าราชการครู ที่มีปัญหาหนี้สินนั้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ พบว่า ข้าราชการครู ที่มีปัญหาหนี้สิน
ส่ วนใหญ่มีคุณลักษณะของความเป็ นครู อยู่ในระดับปานกลาง ปั ญหาหนี้ สินของข้าราชการครู ที่ผ่านมาได้ส่งผลให้ขวัญและ
กาลังใจของข้าราชการครู ที่จะมาพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพถดถอยด้อยลงไป ซึ่ งเป็ นผลให้ท้ งั ศักยภาพ
ของข้าราชการครู ในฐานะผูส้ อน และนักเรี ยนไม่มีคุณภาพตามแนวนโยบายทางการศึกษาที่ได้กาหนดไว้ ซึ่ งหากปล่อยไว้ไม่รีบ
ดาเนินการแก้ไข ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางการศึกษาในระยะยาว [4] ดังนั้นปั ญหาหนี้สินของข้าราชการครู จึงถือเป็ นปั ญหา
เร่ งด่วนของรัฐบาลที่ได้ต้ งั เป้ าหมายว่าจะแก้ไขปั ญหาหนี้สินครู เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผวู ้ ิจยั เห็นความสาคัญในการศึกษาภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรีเพื่อ
จะได้นาไปสู่ การแก้ปัญหาในระยะยาวเพื่อเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของครู และทาให้คุณภาพการศึกษาของจังหวัดเพชรบุรีดีข้ ึน
อย่างต่อเนื่องในอนาคต

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี
3. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปั ญหาหนี้สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี
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ขอบเขตการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เกี่ยวกับภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี จานวน 381 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น และการสุ่มอย่างง่าย
2. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก คือ ผูท้ รงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินที่ขา้ ราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรีเป็ นหนี้ จานวน 5 คน

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี มีข้ นั ตอนการวิจยั 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึ กษาแนวคิ ดทฤษฎี เกี่ ยวกับภาวะหนี้ สินของข้าราชการครู จากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง และ
นามาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและหาประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีข้ นั ตอนย่อย ดังนี้
2.1 ผูว้ ิจยั นากรอบแนวคิดเกี่ ยวกับภาวะหนี้ สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรีมาสร้างเป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ภาวะหนี้ สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี เป็ นแบบ Check List และแบบประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
แนวทางการแก้ไขปั ญหาหนี้สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี
2.2 ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามภาวะหนี้ สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุ รี และแบบสัมภาษณ์ แนวทางการแก้ไขปั ญหา
หนี้สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรีไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) ของข้อ
คาถามในแต่ละข้อ และประเมินความสอดคล้องจากนั้นหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence : IOC) ประกอบด้วย
1) ดร.ไพรัช มณี โชติ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาเกี่ ยวกับภาวะหนี้ สินของข้าราชการครู 2) ดร.วรลักษณ์ จันทร์ ผา เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
ภาษาและการวิจยั และ 3) ดร.ผกาวัลย์ นันทวิชิต เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริ หารการศึกษา ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00
2.3 ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไข และนาไป try out กับข้าราชการครู ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน 30
คน และนามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาร์ค
(Cronbach) มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .955
2.4 ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ คือ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 3 การศึ กษาแนวทางการแก้ไขปั ญหาหนี้ สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี ผูว้ ิจยั นาแบบสัมภาษณ์ไป
สัมภาษณ์ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นสถาบันการเงิน จานวน 5 คน และผูว้ ิจยั นาข้อมูลมาวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหาโดยกาหนดเป็ นแนวทางการ
แก้ไขปั ญหาหนี้สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี

สรปุผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี พบว่า
1.1 ภาวะหนี้ สินของข้าราชการครู ที่เกิดจากความต้องการทางสรี ระ ด้านแรก คือ บ้านพัก คิดเป็ นร้อยละ 56.69 และ
วงเงินที่ครู กใู้ นการสร้างบ้านส่วนใหญ่อยูใ่ นวงเงินกูม้ ากกว่า 2,000,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 74.85 แหล่งเงินที่ใช้สาหรับการสร้าง
บ้านพัก อันดับแรก คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู คิดเป็ นร้อยละ 41.32 รองลงมา คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คิดเป็ นร้อยละ 30.54
1.2 ภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ที่เกิดจากความต้องการสวัสดิภาพ คือ การมียานพาหนะส่วนตัว พบว่า ข้าราชการครู
ในจังหวัดเพชรบุรีมียานพาหนะส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 100.00 จาแนกเป็ นรถยนต์ ร้อยละ 78.22 และรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 21.78
ข้าราชการครู ที่ตอ้ งกูย้ มื เงินซื้อรถทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละ 30.18 โดยแหล่งเงินกูอ้ นั ดับแรก คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู คิดเป็ นร้อยละ
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47.82 รองลงมา คือ ธนาคารออมสิ น คิดเป็ นร้อยละ 46.96 วงเงินที่กมู้ ากกว่า 100,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 56.43 เหตุผลในการซื้อ
ยานพาหนะมากเป็ นอันดับแรก คือ เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปทางาน คิดเป็ นร้อยละ 30.18
1.3 ภาวะหนี้ สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรีที่เกิดจากความต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง คือ การศึกษา
ต่อในระดับปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 75.33 ซึ่งครู ตอ้ งมีการกูย้ มื บางส่วนอยูใ่ นอันดับแรก คิดเป็ นร้อยละ 41.99
1.4 ค่านิ ยมที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะการมีหนี้ สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี คือ ค่านิ ยมทางสังคม มีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นอันดับแรก และอยูใ่ นระดับมาก
1.5 ข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรีที่มีหนี้สินมีพฤติกรรมซื้อสิ นค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็ นร้อยละ 95.28 ซึ่งสิ นค้าที่
ซื้อด้วยระบบเงินผ่อนอันดับแรก คือ รถยนต์ คิดเป็ นร้อยละ 30.85
2. ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้ สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ทุ กด้านอยู่ในระดับปานกลาง และด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในอันดับแรก คื อ ด้านหน้าที่ การงาน รองลงมา คื อ
ด้านจิตใจ และด้านเศรษฐกิจ ตามลาดับ
3. แนวทางการแก้ไขปั ญหาหนี้สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้
3.1 สถานศึกษาที่ครู สงั กัดอยูค่ วรส่งเสริ มให้ครู ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวติ เพื่อจะได้มีศกั ยภาพ
ในการผ่อนชาระหนี้ได้ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
3.2 สถาบันการเงินที่รับครู เข้าเป็ นลูกหนี้ในระบบ ควรมีการพิจารณาความสามารถในการชาระหนี้ของครู
3.3 ครู ที่เป็ นหนี้ ควรมี การวางแผนทางด้านการเงิ นของครอบครั วโดยการทาความเข้าใจกับสมาชิ กในครอบครัว
โดยการใช้เงินอย่างสมดุลระหว่างรายรับกับรายจ่าย
3.4 ควรเปลี่ยนพฤติกรรมลดการซื้อโดยใช้ระบบเงินผ่อน

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื่ อง ภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1.สาเหตุของการเกิ ดหนี้ สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี พบว่าเกิ ดจากสาเหตุ 3 ด้าน คือ 1) ด้านความต้องการ
ครู ตอ้ งการบ้านที่อยูอ่ าศัยเป็ นอันดับแรก และรถยนต์เป็ นยานพาหนะในการเดินทาง 2) ด้านค่านิยม ครู มีค่านิยมทางสังคม ต้องการ
การยอมรับจากสังคม และ 3) ด้านพฤติกรรม ครู มีพฤติกรรมต้องการซื้ อสิ นค้าระบบเงิ นผ่อน อาจเนื่ องมาจาก ครู เป็ นอาชี พที่
ต้องการให้สงั คมยอมรับ มีคุณภาพชีวติ ที่ดี แต่ดว้ ยเงินเดือนไม่สูง จึงทาให้ตอ้ งเป็ นหนี้สินเพื่อซื้อบ้านและรถยนต์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของยุพา กิ ตติดุษฎี ธรรม [5] ได้วิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่สัมพันธ์กบั การเป็ นหนี้ สินของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 พบว่า สภาพการเป็ นหนี้ สินของครู โดยรายการจ่ายที่มากที่สุด คือ ผ่อนชาระหนี้ ค่าบ้าน และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของพิชยั ลิมานนท์ดารง [6] ได้วจิ ยั เรื่ อง ภาวะหนี้สินของสมาชิกโครงการสิ นเชื่อเพื่อพัฒนาชีวติ ครู จงั หวัดสกลนคร พบว่า
ข้าราชการครู ส่วนใหญ่ไม่ได้ดารงตนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อกูเ้ งินมาแล้วจะมีการนาเงินไปใช้จ่ายค่อนข้างฟุ่ มเฟื อยเกิน
ความจาเป็ นในการดารงชีพที่มีราคาแพง ส่งผลทาให้เกิดภาวะหนี้ สินทั้งในระยะสั้นและระยะยาวมากที่สุดเป็ นอันดับแรก คือ การ
ซื้อหรื อสร้างที่อยูอ่ าศัย รองลงมา ได้แก่ การนาเงินไปใช้จ่ายค่าเครื่ องอานวยความสะดวกตามสมัยนิ ยม และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของอเนก ศรี สาราญรุ่ งเรื อง [7] ได้วจิ ยั เรื่ องภาวะหนี้สินและแนวทางการบริ หารหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษา
จังหวัดเลย พบว่า ภาวะหนี้ สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษา จังหวัดเลย เป็ นหนี้ สินประเภทเงินกูส้ ามัญมาก
ที่ สุด และส่ วนทรั พย์สินจากการกู้ยืมเงิ นจากสหกรณ์ ของสมาชิ กนั้น ส่ วนใหญ่อยู่ในรู ปของรถยนต์มากที่ สุด รองลงมา คื อ
ทาวเฮ้าส์ การศึกษาต่อ และบ้าน
2. แหล่งทุนที่ ขา้ ราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรีกูย้ ืมมากที่สุด คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จงั หวัดเพชรบุรี อาจเนื่ องมาจาก
ข้าราชการครู ส่วนใหญ่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จงั หวัดเพชรบุรี และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฯ จะให้ครู ที่เป็ นสมาชิกกูไ้ ด้
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ในวงเงินที่ค่อนข้างสู ง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนันทรัตน์ จิโรภาส [8] ได้วิจยั เรื่ องภาวะหนี้ สินของข้าราชการครู โรงเรี ยน
ประถมศึกษา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ข้าราชการครู มีหนี้สินมากกว่า 1,000,000 บาท มากที่สุดร้อยละ 34.8 โดยกูย้ ืม
เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยละ 39.1
3. ผลกระทบจากการเกิดหนี้สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นอันดับแรก คือ ด้านหน้าที่การงาน รองลงมา คือ ด้าน
จิตใจ อาจเนื่ องมาจากการที่ครู มีภาวะหนี้ สินทาให้เกิดความกังวลทาให้มีผลกระทบต่อคุณภาพของการทางาน และมีความเครี ยด
ส่งผลให้มีความไม่สบายใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของจุฑารัตน์ โทษาธรรม [9] ได้วจิ ยั เรื่ อง ศึกษาสภาพหนี้สินกับความเครี ยด
ในที่ทางานของข้าราชการครู พบว่า การรับรู ้อตั ราดอกเบี้ยที่ตอ้ งจ่ายแตกต่างกันข้าราชการครู มีความเครี ยดในการทางานแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. แนวทางการแก้ปัญหาหนี้ สินของข้าราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี คือ การส่ งเสริ มให้ครู ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงในการดาเนินชีวิต อาจเนื่ องมาจากการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางที่ครู จะสามารถใช้หลักเหตุผล หลัก
ความพอประมาณ และภูมิคุม้ กัน ควบคู่กบั เงื่อนไขความรู ้และคุณธรรม ซึ่ งจะช่วยให้ครู สามารถแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของ
ตนเองได้ดีที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพิชชากร แจ่มศรี [10] ได้วิจยั เรื่ องภาวะหนี้ สินและแนวทางการบริ หารหนี้ สินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นนทบุรี จากัด พบว่า แนวทางการบริ หารหนี้สิน คือ การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การดาเนิ นชีวิต ใช้หลักการพึ่งตนเอง จัดสรรรายได้ รายจ่ายให้เกิดความพอดี ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น และเพิ่มการออมโดยอาศัย
องค์ประกอบ 3 ห่ วง 2 เงื่อนไข ได้แก่ ความพอประมาณ โดยปรับจากการมีหนี้ สินล้นพ้นตัว เป็ นการใช้จ่ายตามความจาเป็ นและ
เหมาะสม ความมีเหตุผล คือ การทาอะไร ทาอย่างไรจึงไม่เป็ นหนี้ อีก และยินดีตามควร การสร้างภูมิคุม้ กัน โดยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่
จาเป็ น หารายได้เสริ ม ออมเงิน ลดการซื้ อโดยระบบเงินผ่อน และไม่กโู้ ดยไม่จาเป็ น ทั้งนี้ ตอ้ งประกอบด้วย 2 เงื่อนไข ใช้ความรู ้คู่
คุณธรรม กล่าวคือ รอบรู ้ในวิชาการต่าง ๆ ที่จะนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. กระทรวงศึกษาธิ การควรส่งเสริ มให้ขา้ ราชการครู ให้ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวติ เพื่อจะทาให้
ครู สามารถลดหนี้สินได้ในอนาคต
2. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรมีการเสริ มศักยภาพของครู ให้มีความสามารถในการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้สมดุลกับรายได้
3. ครู ควรวางแผนในการใช้ชีวติ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบการบริ หารจัดการหนี้สินของข้าราชการครู
2. ควรมีการวิจยั เกี่ยวกับตัวแบบการดารงชีวติ เศรษฐกิจพอเพียงในอาชีพของข้าราชการครู
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