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บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี 2)  ผลกระทบจากการมีภาวะหน้ีสิน
ของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี และ 3) แนวทางแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี กลุ่มตวัอยา่ง คือ ขา้ราชการครู
ในจงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 381 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น และการสุ่มอย่างง่าย ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สถาบนัการเงินท่ีขา้ราชการครูเป็นหน้ี จ านวน 5 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 1) แบบสอบถามภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครู 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.955 และเป็นแบบ Check List และ 2) แบบสัมภาษณ์แนวทางการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์
ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 
 ผลการวจิยั พบวา่ 1) ภาวะหน้ีสินของครูในจงัหวดัเพชรบุรี ท่ีเกิดจากความตอ้งการทางกายภาพ ดา้นแรก คือ บา้นพกั คิดเป็นร้อย
ละ 56.69 และวงเงินท่ีครูกูใ้นการสร้างบา้นส่วนใหญ่อยูใ่นวงเงินกูม้ากกว่า 2,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.85 แหล่งเงินท่ีใชส้ าหรับการ
สร้างบา้นพกั อนัดบัแรก คือ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู คิดเป็นร้อยละ 41.32 รองลงมา คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 30.54 และ 
2) ค่านิยมท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการมีภาวะหน้ีสิน คือ ค่านิยมทางสังคม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นอนัดบัแรก และอยูใ่นระดบัมาก  3) ผลกระทบจากการ
มีภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบั
ปานกลาง และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในอันดับแรก คือ ด้านหน้าท่ีการงาน รองลงมา คือ ด้านจิตใจ และด้านเศรษฐกิจ ตามล าดับ 4) แนว
ทางแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี คือ (1) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต เพ่ือจะไดมี้ศกัยภาพในการผ่อนช าระหน้ีไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(2) สถาบนัการเงินท่ีรับครูเขา้เป็นลูกหน้ีในระบบ ควรมี
การพิจารณาความสามารถในการช าระหน้ีของครู และ (3) ครูควรมีการวางแผนทางดา้นการเงินของครอบครัวโดยการท าความเขา้ใจกับ
สมาชิกในครอบครัวโดยการใชเ้งินอยา่งสมดุลระหวา่งรายรับกบัรายจ่าย 
 

ค าส าคัญ : ภาวะหน้ีสิน   ขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี 
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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 o f the 

debt status of government teachers in Phetchaburi Province, and 3) the solution of the debt problem of government t eachers 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 
 
 

บทน า   
  อาชีพครูถือได้ว่าเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลทั่วไปจนถือได้ว่าครูเป็นผูน้ าทางสังคม  
ครูจึงตอ้งท าตวัเป็นแบบอย่างของชาวบา้นทั้งดา้นความประพฤติส่วนตวัและความเป็นอยู ่ประกอบกบัสังคมในอดีต เป็นสังคมท่ี
เรียบง่าย ท าให้การด ารงชีวิตของครูนั้นมีความสมถะ การใช้จ่ายจะมีความประหยดั อดออมไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่กู้หน้ีโดยไม่จ าเป็น 
ครูมีภาระหนา้ท่ีในการเตรียมความพร้อมสร้างเสริมสติปัญญาเป็นผูใ้หเ้คร่ืองมือในการแสวงหาความรู้และเป็นผูจุ้ดประกายแห่งการ
เรียนรู้กระตุน้การใฝ่รู้ใฝ่เรียนใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ไดมี้ความเพียรพยายามการเสาะแสวงหาความรู้อยูต่ลอดเวลา รวมทั้ง
ปลูกฝังกล่อมเกลาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์สอนทกัษะชีวิตให้สามารถท างานและด ารงชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นได ้[1] 
ส าหรับประเทศไทย กระแสโลกาภิวตัน์แห่งยคุโลกไร้พรมแดนส่งผลกระทบโดยตรงกบัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นัน่คือ “วกิฤติตม้ย  ากุง้” (Tom Yum Kung Crisis) เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 ก่อใหเ้กิดความกลวัวา่จะเกิดการล่มสลายทาง
เศรษฐกิจทัว่โลก เน่ืองจากการแพร่ระบาดทางการเงิน ภายหลงัจากท่ีประเทศไทยฟ้ืนตวัจาก “วิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย” (Asian 
Financial Crisis) ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2541 เศรษฐกิจไทยก็เร่ิมทะยานข้ึนอีกคร้ังในช่วงปี พ.ศ. 2545-2550 โดยมีอตัราการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 5.6 โดยในทศวรรษท่ีผ่านมา ความยากจนในไทยลดลงอย่างต่อเน่ืองจากจุดสูงสุดท่ีร้อยละ 21  
เหลือเพียงร้อยละ 8 ในปี พ.ศ. 2552 โดยปัญหาความยากจนส่วนใหญ่ในไทยเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชนบท โดยจากจ านวนคน
ยากจนในประเทศทั้งส้ิน 5.4 ลา้น กวา่ร้อยละ 88 อาศยัอยูใ่นชนบท ในปี พ.ศ. 2553 อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทยไดช้ะลอ
ตวัลง เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา และการเมืองท่ีไม่มีเสถียรภาพ ส าหรับปี พ.ศ. 2554 ในภาพรวมธนาคารโลกคาดการณ์วา่
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เศรษฐกิจไทยจะขยายตวัในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 3.5 และผลจากนโยบายเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมน้ี ท าให้ประเทศไทยสามารถกา้วไป
ขา้งหนา้สู่เป้าหมายการพฒันาแห่งสหัสวรรษไดอ้ย่างต่อเน่ือง และประเทศไทยน่าจะบรรลุเป้าหมายการพฒันาแห่งสหัสวรรษใน
ภาพรวมไดเ้กือบทั้งหมด แต่ในทางตรงกนัขา้ม ภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูกลบัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง [2]  
 สภาพชีวิตของขา้ราชการครูมีปัญหาทางดา้นการเงินอยา่งรุนแรง นัน่คือ ก าลงัเผชิญกบัวิกฤตทางการเงินชนิด “รายไดไ้ม่
เพียงพอกบัรายจ่าย” เป็นผูต้ามกระแสสังคมอยา่งผิด แทนท่ีจะท าหนา้ท่ีช้ีน าสงัคมได ้เช่น ค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นท่ีตอ้งรับผิดชอบจ่าย
เกินตวั ไดแ้ก่ งานสมัพนัธ์กบัชุมชนท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ท าใหเ้ป็นหน้ีสินเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา ท าใหต้อ้งกูย้มืเงินจากแหล่งเงินกูต้่างๆ ทั้ง
ภาคเอกชนและสถาบนัการเงินต่าง ๆ เพ่ือน ามาใชจ่้ายให้เพียงพอต่อความจ าเป็น ท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหน้ีกบั
แหล่งหน้ีหลายแห่งรวมกนั โดยมีการกูเ้งินจากแหล่งใหม่เพ่ือน ามาใชห้น้ีแหล่งเก่าในลกัษณะของ “วงจรหน้ี” เป็นเหตุใหว้งจรหน้ี
ยาวข้ึนไม่ส้ินสุด และเพชรด าธนูศรี[3] ไดส้รุปสาเหตุท่ีขา้ราชการครูตอ้งเขา้สู่ภาวะหน้ีสินในลกัษณะวงจรหน้ีท่ีไม่ส้ินสุด ดงัน้ี  
1) กูย้ืมเป็นหน้ีตั้งแต่เรียนหนงัสือ เพราะผูป้กครองกูเ้งินเพ่ือให้เป็นทุนการศึกษา เม่ือไดเ้ป็นครูจึงตอ้งยืมเงินจากแหล่งเงินต่าง ๆ 
เพ่ือน าไปช าระหน้ีนอกระบบท่ีผูป้กครองกูย้ืมมา 2) กูย้ืมเพ่ือซ้ือยานพาหนะเพ่ือใชใ้นการเดินทางไปปฏิบติัหน้าท่ีราชการหรือ
ติดต่องานท่ีอ าเภอ เน่ืองจากครูส่วนใหญ่มีบา้นพกัอยูห่่างจากท่ีท างานมาก เพราะโรงเรียนมีบา้นพกัครูไม่เพียงพอหรือมีความทรุด
โทรมมากแลว้ จนไม่สามารถอยูอ่าศยัได ้3) กูย้มืเพ่ือสร้าง ซ่อมแซม และต่อเติมท่ีอยูอ่าศยั เน่ืองจากบา้นพกั มีไม่เพียงพอ ถึงมีก็คบั
แคบ ยิง่เม่ือครูแต่งงานมีครอบครัว ก็ยิง่ล  าบาก สวสัดิการค่าเช่าบา้นก็ไม่สามารถช่วยเหลือครูไดเ้ท่าท่ีควร เน่ืองจากก าหนดวา่ การ
บรรจุคร้ังแรก และการยา้ยตามค าร้องของตวัเอง ไม่มีสิทธ์ิเบิกค่าเช่าบา้นได ้กอปรกบัสถาบนัการเงินเปิดโอกาสใหกู้เ้พ่ือสร้างท่ีอยู่
อาศยัไดใ้นอตัราดอกเบ้ียต ่า ก็ยิ่งเป็นเหตุจูงใจให้ครูอยากมีบา้นของตวัเองมากยิ่งข้ึน 4) กูย้ืมเป็นทุนส่งบุตรหลานเล่าเรียน และ 
ใช้ในการศึกษาของตนเพื่อปรับวิทยฐานะ 5) กู้ยืมเพ่ือซ้ือเทคโนโลยีหรือเคร่ืองมือส่ือสาร เช่น คอมพิวเตอร์ วิทยุและ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี เป็นตน้ 6) กูย้ืมเพ่ือน าไปเป็นทุนสร้างอาชีพเสริม แต่มกัลม้เหลว เน่ืองจากไม่มีเวลาดูแล ไม่สอดคลอ้งกบัวิถี
ชีวติ หรือขาดประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ 7) กูย้มืเพราะค่าครองชีพสูง และภาษีสงัคมสูง แต่รายไดต้  ่า 8) กูย้มืเพราะมีค่านิยม
ผิด หวงัรวยทางลดั เช่น ติดการพนัน เล่นหวย ติดเหลา้ยาดอง ชอบพบปะสังสรรค์ ไม่มีการวางแผนในการใช้เงิน เป็นตน้  
9) กูย้มืเพราะไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล เช่น ประสบอุบติัเหตุร้ายแรง ประสบอุบติัภยั เจ็บป่วย  เป็นตน้ 

จากสาเหตุการเป็นหน้ีของครูขา้งตน้ส่งผลกระทบคุณลกัษณะของขา้ราชการครู ดงัท่ีศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตครูไดร้ะบุ
วา่ คุณลกัษณะของขา้ราชการครูท่ีมีปัญหาหน้ีสินนั้น เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้พบวา่ ขา้ราชการครูท่ีมีปัญหาหน้ีสิน
ส่วนใหญ่มีคุณลกัษณะของความเป็นครูอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาหน้ีสินของขา้ราชการครูท่ีผ่านมาไดส่้งผลให้ขวญัและ
ก าลงัใจของขา้ราชการครูท่ีจะมาพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพถดถอยดอ้ยลงไป ซ่ึงเป็นผลให้ทั้งศกัยภาพ
ของขา้ราชการครูในฐานะผูส้อน และนกัเรียนไม่มีคุณภาพตามแนวนโยบายทางการศึกษาท่ีไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงหากปล่อยไวไ้ม่รีบ
ด าเนินการแกไ้ข ยอ่มส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางการศึกษาในระยะยาว [4] ดงันั้นปัญหาหน้ีสินของขา้ราชการครูจึงถือเป็นปัญหา
เร่งด่วนของรัฐบาลท่ีไดต้ั้งเป้าหมายวา่จะแกไ้ขปัญหาหน้ีสินครู เพ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน 

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัเห็นความส าคญัในการศึกษาภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรีเพ่ือ
จะไดน้ าไปสู่การแกปั้ญหาในระยะยาวเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของครูและท าใหคุ้ณภาพการศึกษาของจงัหวดัเพชรบุรีดีข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 
  

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี 
 2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการมีภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี 
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ขอบเขตการวจิยั 
 การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเก่ียวกบัภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 

1. กลุ่มตวัอยา่ง 
    กลุ่มตวัอยา่ง คือ ขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 381 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น และการสุ่มอยา่งง่าย 
 2. ผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ ผูท้รงคุณวฒิุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัการเงินท่ีขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรีเป็นหน้ี จ านวน 5 คน 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัเร่ือง ภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี มีขั้นตอนการวจิยั 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครู จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง และ 
น ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี 
 ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั มีขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 
       2.1 ผูว้ิจยัน ากรอบแนวคิดเก่ียวกบัภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรีมาสร้างเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั
ภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี เป็นแบบ Check List และแบบประมาณค่า 5 ระดบั และแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบั
แนวทางการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี 
       2.2 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี และแบบสัมภาษณ์แนวทางการแก้ไขปัญหา
หน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรีไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของขอ้
ค าถามในแต่ละขอ้ และประเมินความสอดคลอ้งจากนั้นหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Objective Congruence : IOC) ประกอบดว้ย 
1) ดร.ไพรัช  มณีโชติ เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาเก่ียวกบัภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครู 2) ดร.วรลกัษณ์  จนัทร์ผา เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ภาษาและการวจิยั และ 3) ดร.ผกาวลัย ์ นนัทวชิิต เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา ไดค้่า IOC ระหวา่ง 0.67-1.00 
       2.3 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ข และน าไป try out กบัขา้ราชการครูในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 30 
คน และน ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (  - Coefficient) ของครอนบาร์ค 
(Cronbach) มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .955 
       2.4 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ คือ ความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี ผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์ไป
สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุดา้นสถาบนัการเงิน จ านวน 5 คน และผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เชิงเน้ือหาโดยก าหนดเป็นแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี 

 

สรปุผลการวจัิย 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. ภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี พบวา่  
     1.1 ภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูท่ีเกิดจากความตอ้งการทางสรีระ ดา้นแรก คือ บา้นพกั คิดเป็นร้อยละ 56.69 และ
วงเงินท่ีครูกูใ้นการสร้างบา้นส่วนใหญ่อยูใ่นวงเงินกูม้ากกวา่ 2,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.85 แหล่งเงินท่ีใชส้ าหรับการสร้าง
บา้นพกั อนัดบัแรก คือ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู คิดเป็นร้อยละ 41.32 รองลงมา คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 30.54  
     1.2 ภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูท่ีเกิดจากความตอ้งการสวสัดิภาพ คือ การมียานพาหนะส่วนตวั พบวา่ ขา้ราชการครู
ในจงัหวดัเพชรบุรีมียานพาหนะส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 100.00 จ าแนกเป็นรถยนต ์ร้อยละ 78.22 และรถจกัรยานยนต ์ร้อยละ 21.78 
ขา้ราชการครูท่ีตอ้งกูย้มืเงินซ้ือรถทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 30.18 โดยแหล่งเงินกูอ้นัดบัแรก คือ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู คิดเป็นร้อยละ 
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47.82 รองลงมา คือ ธนาคารออมสิน คิดเป็นร้อยละ 46.96 วงเงินท่ีกูม้ากกวา่ 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.43 เหตุผลในการซ้ือ
ยานพาหนะมากเป็นอนัดบัแรก คือ เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปท างาน คิดเป็นร้อยละ 30.18 
     1.3 ภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรีท่ีเกิดจากความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของตนเอง คือ การศึกษา
ต่อในระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 75.33 ซ่ึงครูตอ้งมีการกูย้มืบางส่วนอยูใ่นอนัดบัแรก คิดเป็นร้อยละ 41.99  
   1.4 ค่านิยมท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อภาวะการมีหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี คือ ค่านิยมทางสังคม มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นอนัดบัแรก และอยูใ่นระดบัมาก 
     1.5 ขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรีท่ีมีหน้ีสินมีพฤติกรรมซ้ือสินคา้ดว้ยระบบเงินผอ่น คิดเป็นร้อยละ 95.28 ซ่ึงสินคา้ท่ี
ซ้ือดว้ยระบบเงินผอ่นอนัดบัแรก คือ รถยนต ์คิดเป็นร้อยละ 30.85  
 2. ผลกระทบจากการมีภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในอนัดบัแรก คือ ด้านหน้าท่ีการงาน รองลงมา คือ  
ดา้นจิตใจ และดา้นเศรษฐกิจ ตามล าดบั 
 3. แนวทางการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี ดงัน้ี 
      3.1 สถานศึกษาท่ีครูสงักดัอยูค่วรส่งเสริมใหค้รูใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวติ เพื่อจะไดมี้ศกัยภาพ
ในการผอ่นช าระหน้ีไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 
      3.2 สถาบนัการเงินท่ีรับครูเขา้เป็นลูกหน้ีในระบบ ควรมีการพิจารณาความสามารถในการช าระหน้ีของครู  
      3.3 ครูท่ีเป็นหน้ี ควรมีการวางแผนทางดา้นการเงินของครอบครัวโดยการท าความเขา้ใจกับสมาชิกในครอบครัว 
โดยการใชเ้งินอยา่งสมดุลระหวา่งรายรับกบัรายจ่าย 
      3.4 ควรเปล่ียนพฤติกรรมลดการซ้ือโดยใชร้ะบบเงินผอ่น 
 

อภิปรายผลการวจัิย  
 ผลการวจิยัเร่ือง ภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1.สาเหตุของการเกิดหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี พบว่าเกิดจากสาเหตุ 3 ดา้น คือ 1) ดา้นความตอ้งการ  
ครูตอ้งการบา้นท่ีอยูอ่าศยัเป็นอนัดบัแรก และรถยนตเ์ป็นยานพาหนะในการเดินทาง 2) ดา้นค่านิยม ครูมีค่านิยมทางสงัคม ตอ้งการ
การยอมรับจากสังคม และ 3) ดา้นพฤติกรรม ครูมีพฤติกรรมตอ้งการซ้ือสินคา้ระบบเงินผ่อน อาจเน่ืองมาจาก ครูเป็นอาชีพท่ี
ตอ้งการใหส้งัคมยอมรับ มีคุณภาพชีวติท่ีดี แต่ดว้ยเงินเดือนไม่สูง จึงท าใหต้อ้งเป็นหน้ีสินเพ่ือซ้ือบา้นและรถยนต ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของยุพา  กิตติดุษฎีธรรม [5] ไดว้ิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการเป็นหน้ีสินของครู สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 พบวา่ สภาพการเป็นหน้ีสินของครู โดยรายการจ่ายท่ีมากท่ีสุด คือ ผ่อนช าระหน้ีค่าบา้น และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของพิชยั ลิมานนทด์ ารง [6] ไดว้จิยัเร่ือง ภาวะหน้ีสินของสมาชิกโครงการสินเช่ือเพ่ือพฒันาชีวติครูจงัหวดัสกลนคร พบวา่ 
ขา้ราชการครูส่วนใหญ่ไม่ไดด้ ารงตนโดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือกูเ้งินมาแลว้จะมีการน าเงินไปใชจ่้ายค่อนขา้งฟุ่ มเฟือยเกิน
ความจ าเป็นในการด ารงชีพท่ีมีราคาแพง ส่งผลท าใหเ้กิดภาวะหน้ีสินทั้งในระยะสั้นและระยะยาวมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก คือ การ
ซ้ือหรือสร้างท่ีอยูอ่าศยั รองลงมา ไดแ้ก่ การน าเงินไปใชจ่้ายค่าเคร่ืองอ านวยความสะดวกตามสมยันิยม และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของอเนก ศรีส าราญรุ่งเรือง [7] ไดว้จิยัเร่ืองภาวะหน้ีสินและแนวทางการบริหารหน้ีสินของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษา 
จงัหวดัเลย พบวา่ ภาวะหน้ีสินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษา จงัหวดัเลย เป็นหน้ีสินประเภทเงินกูส้ามญัมาก
ท่ีสุด และส่วนทรัพยสิ์นจากการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ของสมาชิกนั้น ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของรถยนต์มากท่ีสุด รองลงมา คือ  
ทาวเฮา้ส์ การศึกษาต่อ และบา้น 
 2. แหล่งทุนท่ีขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรีกูย้ืมมากท่ีสุด คือ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูจงัหวดัเพชรบุรี อาจเน่ืองมาจาก 
ขา้ราชการครูส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูจงัหวดัเพชรบุรี และสหกรณ์ออมทรัพยค์รูฯ จะให้ครูท่ีเป็นสมาชิกกูไ้ด้
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ในวงเงินท่ีค่อนขา้งสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนนัทรัตน์  จิโรภาส [8] ไดว้ิจยัเร่ืองภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูโรงเรียน
ประถมศึกษา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบวา่ ขา้ราชการครูมีหน้ีสินมากกวา่ 1,000,000 บาท มากท่ีสุดร้อยละ 34.8 โดยกูย้ืม
เงินจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รู ร้อยละ 39.1 
 3. ผลกระทบจากการเกิดหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นอนัดบัแรก คือ ดา้นหนา้ท่ีการงาน รองลงมา คือ ดา้น
จิตใจ อาจเน่ืองมาจากการท่ีครูมีภาวะหน้ีสินท าใหเ้กิดความกงัวลท าใหมี้ผลกระทบต่อคุณภาพของการท างาน และมีความเครียด
ส่งผลใหมี้ความไม่สบายใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจุฑารัตน์  โทษาธรรม [9] ไดว้จิยัเร่ือง ศึกษาสภาพหน้ีสินกบัความเครียด
ในท่ีท างานของขา้ราชการครู พบวา่ การรับรู้อตัราดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายแตกต่างกนัขา้ราชการครูมีความเครียดในการท างานแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4. แนวทางการแกปั้ญหาหน้ีสินของขา้ราชการครูในจงัหวดัเพชรบุรี คือ การส่งเสริมให้ครูใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต อาจเน่ืองมาจากการใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางท่ีครูจะสามารถใชห้ลกัเหตุผล หลกั
ความพอประมาณ และภูมิคุม้กนั ควบคู่กบัเง่ือนไขความรู้และคุณธรรม ซ่ึงจะช่วยให้ครูสามารถแกปั้ญหาทางดา้นเศรษฐกิจของ
ตนเองไดดี้ท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิชชากร  แจ่มศรี [10] ไดว้ิจยัเร่ืองภาวะหน้ีสินและแนวทางการบริหารหน้ีสินของ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนนทบุรี จ ากดั พบวา่ แนวทางการบริหารหน้ีสิน คือ การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้น
การด าเนินชีวิต ใชห้ลกัการพึ่งตนเอง จดัสรรรายได ้รายจ่ายให้เกิดความพอดี ลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น และเพ่ิมการออมโดยอาศยั
องคป์ระกอบ 3 ห่วง 2 เง่ือนไข ไดแ้ก่ ความพอประมาณ โดยปรับจากการมีหน้ีสินลน้พน้ตวั เป็นการใชจ่้ายตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม ความมีเหตุผล คือ การท าอะไร ท าอยา่งไรจึงไม่เป็นหน้ีอีก และยินดีตามควร การสร้างภูมิคุม้กนั โดยลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่
จ าเป็น หารายไดเ้สริม ออมเงิน ลดการซ้ือโดยระบบเงินผ่อน และไม่กูโ้ดยไม่จ าเป็น ทั้งน้ีตอ้งประกอบดว้ย 2 เง่ือนไข ใชค้วามรู้คู่
คุณธรรม กล่าวคือ รอบรู้ในวชิาการต่าง ๆ ท่ีจะน ามาปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด   

 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้

 1. กระทรวงศึกษาธิการควรส่งเสริมใหข้า้ราชการครูใหใ้ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวติ เพื่อจะท าให้
ครูสามารถลดหน้ีสินไดใ้นอนาคต 
 2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการเสริมศกัยภาพของครูใหมี้ความสามารถในการวางแผนการใชจ่้ายเงินใหส้มดุลกบัรายได ้
 3. ครูควรวางแผนในการใชชี้วติโดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการวจิยัเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารจดัการหน้ีสินของขา้ราชการครู 
 2. ควรมีการวจิยัเก่ียวกบัตวัแบบการด ารงชีวติเศรษฐกิจพอเพียงในอาชีพของขา้ราชการครู 
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