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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะหนี้สิน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีภาวะหนี้สิน และ
ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
สมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
สมุทรปราการ จ านวน 152 คน รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์โดยใช้
สถิติไคสแควร์ 

 ผลการศึกษาพบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
สมุทรปราการ มีหนี้สินตั้งแต่ 500,000-1,000,000 บาท ขึ้นไป มากที่สุด ร้อยละ 63.2 โดยกู้ยืมจากสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด ร้อยละ 46.8 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ มีรายรับไม่เพียงพอ
กับรายจ่าย ร้อยละ 58.6 ด้านปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สิน พบว่า ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน สถานที่ในการ
รักษาพยาบาล รายจ่ายในการรักษาพยาบาลต่อเดือนของครอบครัว รายจ่ายส าหรับการผ่อนยานพาหนะ 
การศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น และความถี่ในการรับประทานอาหารนอกบ้าน มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สิน 
ด้านจ านวนหนี้สิน   ในปัจจุบัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน รายจ่าย
ส าหรับผ่อนช าระหรือค่าเช่าเพื่อที่อยู่อาศัยต่อเดือน สถานที่ในการรักษาพยาบาล รายจ่ายในการรักษาพยาบาลต่อ
เดือนของครอบครัว รายจ่ายส าหรับการผ่อนยานพาหนะ และค่านิยมทางเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สิน
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ด้านวงเงินในการผ่อนช าระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้พบว่าภาวะหนี้สิน
ได้ส่งผลกระทบต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 
ภาพรวมในระดับน้อย แต่อย่างไรก็ตาม ภาวะหนี้สินด้านจ านวนหนี้สินในปัจจุบัน และด้านวงเงินในการผ่อนช าระ
หนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินด้านเศรษฐกิจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ : ภาวะหนี้สิน, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ABSTRACT 
 

 The purposes of this study were to find out the liability condition, factors related to 
liability and the effect of liability condition of government teachers and education personnel of 
Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. The sample was selected from 152 people in 
this school. The data were collected by using the questionnaires.     The statistics used for 
analyzing descriptive data were frequency, percentage, mean, standard deviation and 
hypothesis testing to find the correlation using chi-square test. 
 The results of the study showed that 63.2 % of government teachers and education 
personnel of Triamudomsuksanomklao Samutprakan School had debts ranging from 500,000 up 
to 1,000,000 baht. 46.8% of them loaned from the Samutprakan Teacher Saving and Credit 
Cooperative Ltd. Most of them had an inadequate income for their expenses at 58.6 %. 
Regarding the factors related to the liability condition, it was found that current housing, 
medical centers, monthly medical expenses for family, vehicle installment, higher education 
expenses, and frequency of eating out were related to the liability condition. in terms of the 
current amount of debt with statistical significance at 0.5 level.  Moreover, it indicated that the 
current housing, monthly mortgage payment or house rent, medical centers, monthly medical 
expenses, vehicle installment, and economic value related to liability condition. In terms of the 
credit limit of monthly loan payment with statistical significance at  .05 level.   
 In addition, it showed that the liability condition affected the government teachers and 
education personnel of Triamudomsuksanomklao Samutprakan School in a lower level. 
Nevertheless, the liability condition, in terms of the current amount of debt and the credit limit 
of monthly loan payment, had a correlation with the effect of liability condition regarding the 
economic value at statistical significance of .05 level. 
 
Keywords: Liability Condition, Government Teachers and Education Personnel 
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บทน า  
  ในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization Trends) ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างอย่างรวดเร็ว ทั้ง
ทางด้านของสภาพการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ สังคม สิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี พัฒนา
ไปสู่ความทันสมัยภายใต้กรอบแนวคิดของทุนนิยม มีผลท าให้สังคมไทยเป็นสังคมการเรียนรู้ มีการเปิดรับ
วัฒนธรรมอย่างเสรี และที่ส าคัญสังคมได้ให้การยอมรับวัฒนธรรมบริโภคนิยม เกิดการบริโภคที่ฟุ้งเฟ้อ ผลของการ
ที่ผู้คนในสังคมตกอยู่ภายใต้ลัทธิบริโภคนิยมเช่นนี้ ท าให้สังคมไทยและคนในสังคมพบปัญหาต่างๆ ตามมาหลาย
ประการ คือ ท าให้ประเทศต้องน าเข้าสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยมากขึ้น ผู้คนในสังคมถูกกระแสวัตถุนิยมครอบง า ตก
เป็นทาสของวัตถุ และมีหนี้สินเมื่อความต้องการเพิ่มมากข้ึน แต่ไม่มีเงินทองมากพอที่จะหาซื้อในสิ่งที่ต้องการได้ ก็
จะต้องตกเป็นหนี้โดยการกู้ยืมเงินที่ตนเองจะต้องใช้คืนในอนาคตมาใช้ในปัจจุบัน และหากเมื่อระยะเวลาที่ใช้คืน
มาถึง แต่ไม่มีเงินมาใช้หนี้ก็ต้องเดือดร้อนก่อหนี้เพิ่มขึ้นเพื่อใช้หนี้ที่มีอยู่ก่อนแล้ว อันเป็นการแก้ปัญหาด้วยการ
สร้างปัญหา (สามารถ มังสัง, 2524) ปัญหาหนี้สิน ก าลังเป็นปัญหาใหญ่ที่คนไทยก าลังเผชิญหน้าอยู่ ข้าราชการครู
ในฐานะประชาชนกลุ่มหนึง่ของประเทศ และเป็นทรัพยากรบุคคลผู้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ 
การสร้างการเรียนรู้ให้เยาวชนเพื่อให้เป็นบุคคลที่ต้องการของสังคม ก็ประสบปัญหาหนี้สินอันเนื่องมาจากสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม เช่นเดียวกับคนทั่วไป เพราะข้าราชการครูเกือบร้อยละร้อย มีรายรับทางเดียว คือ เงินเดือน และได้รับ
เพียงเดือนละคร้ัง แต่รายจ่ายมีหลายรายการ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายบุตร ค่าเครื่องแต่งกาย 
นันทนาการ ภาษีสังคม และอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน ส่วนใหญ่มาจากการก่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ อย่างหนี้ที่น ามาใช้
ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ซึ่งการก่อหนี้เหล่านี้ก็มาจากการขาดการวางแผนทางการเงิน หรือความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารเงินที่คลาดเคลื่อน น าไปสู่ภาระหนี้สินมากเกินกว่าจะบริหารจัดการได้ ซึ่งภาพรวมของหนี้สิน
ครูและปัญหาช าระหนี้มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี ซึ่งมีส่วนท าให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีภาวะหนี้สิน ภาวะหนี้สิน ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับภาวะหนี้สิน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีภาวะหนี้สิน
กับภาวะหนี้สิน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหนี้สินและผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สิน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง ภาวะหนี้สินของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    
น้อมเกล้า สมุทรปราการ ใช้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจยั
ส่วนบุคคล และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีภาวะหนี้สนิ ตวัแปรตาม ได้แก่ ภาวะหนี้สนิของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ และผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สนิ 
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ด้านร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสังคม และด้านเศรษฐกิจ ขอบเขตระยะเวลาการด าเนินการศึกษาวิจัยเร่ิมตั้งแต่เดือน 
มีนาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
 
สมมติฐานการวิจัย   
 ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีภาวะหนี้สินมีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สิน ภาวะหนี้สิน
มีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
สมุทรปราการ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เพื่อให้ทราบถึงภาวะหนี้สิน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีภาวะหนี้สิน และผลกระทบจากการมีภาวะ
หนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 
 
การทบทวนวรรณกรรม  
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวข้อที่ท าการวิจัย  จาก
หลากหลายแหล่งที่มา สามารถแบ่งออกได้เป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

 แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ผู้วิจัยได้สรุปว่า ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ปัจจัย
ส่วนบุคคล คือ ปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีลักษณะและคุณสมบัตเิฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีผลท าให้พฤติกรรมที่
แสดงออกแตกต่างกันไปด้วย ซึ่งประกอบด้วย เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพของคู่สมรส 
รายได้ของคู่สมรส ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว และปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ซึ่งประกอบด้วย อาชีพ  ต าแหน่งงาน  อายุงานหรือประสบการณ์ในการท างาน ที่บ่งบอกถึงประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน รายได้ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของแต่ละบุคคล ความแตกต่างระหว่างบุคคล ย่อมส่งผล
ต่องานที่ท าแตกต่างกัน  

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 

 หนี้สินคือ ภาระผูกพันทางกฎหมายที่ลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ ซึ่งเจ้าหนี้อาจจะเป็นสถาบันการเงินทั้งในและ
นอกระบบ หรือบุคคลทั่วไป โดยลูกหนี้จะต้องชดใช้หนี้คืนให้กับเจ้าหนี้ตามจ านวนเงิน พร้อมอัตราดอกเบี้ย ตามที่
ตกลงกัน ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 ภาวะหนี้สินของข้าราชการครู หากพิจารณาแล้ว จะพบปัญหาที่ส าคัญคือ รายได้และรายจ่ายของ
ข้าราชการครูไม่สมดุลกัน โดยข้าราชการครูจะมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ สาเหตุส าคัญมาจากครูมีรายได้ต่ า แต่ภาระ
ความรับผิดชอบสูง ทั้งด้านครอบครัว ด้านการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งต้องรับภาระเกี่ยวกับงานสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุให้เกิดหนี้ได้ การแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายที่ไม่
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เพียงพอต่อการด ารงชีวิต เมื่อมีความจ าเป็นก็ต้องกู้ยืมจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ ทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อ
น ามาใช้จ่ายให้เพียงพอต่อความจ าเป็น ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินของข้าราชการครูรวมไปถึงบุคลากรทาง
การศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนมีหลายประการ แบ่งเป็นหนี้สินที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคในสิ่งที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีพ เช่น กู้ยืมเงินไปเพื่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย น าไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน  ซื้อยานพาหนะ  เป็น
ค่าศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลานหรือตนเอง ซื้อเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน  เป็นทุนในการประกอบอาชีพเสริม เป็น
ค่ารักษาพยาบาล อีกทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุพการีหรือญาติพี่น้องที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ส่วนหนี้สินที่เกิด
จากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ก่อให้เกิดหนี้สิน เช่น พฤติกรรมการ
เล่นการพนัน ซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายราคาแพง  
 ผลกระทบจากการเกิดภาวะหนี้สิน ได้ส่งผลกระทบต่อข้าราชการครใูนด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1. ด้านร่างกายและจิตใจ ภาวะหนี้สินได้ส่งผลกระทบท าให้ข้าราชการครูเกิดความเครียด ความ
วิตกกังวล หงุดหงิด ขาดสมาธิ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของครู เมื่อจิตใจและร่างกายของ
ข้าราชการครูไม่พร้อมที่จะปฏิบัติการสอน ก็จะส่งผลกระทบทางด้านสังคมต่อไป 
  2. ด้านสังคม ภาวะที่ท าให้ความสัมพันธ์ด้านสังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลง ครูที่มีหนี้สิน
จะส่งผลกระทบทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมรอบข้าง  
  3. ด้านเศรษฐกิจ ภาวะที่หนี้สินส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ  ยิ่งมี
หนี้สินมากเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลกระทบต่อการผ่อนช าระหนี้ ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละเดือน จนต้องน ารายได้ไปหัก
ช าระหนี้เกือบทั้งหมด ท าให้ในแต่ละเดือน รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน จนเป็นเหตุให้ไปกู้หนี้
ยืมสินเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้จ่าย จนกลายเป็นวงจรหนี้ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการบริโภคในครัวเรือนลดลง 

 แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีภาวะหนี้สิน  

 ภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยประกอบกัน ทั้งนี้
เกิดจากความต้องการ ค่านิยม และพฤติกรรมต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีภาวะหนี้สิน ดังนี้ 

 แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับความต้องการ 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ ผู้วิจัยได้สรุปว่าทฤษฎีความต้องการกับภาวะหนี้สิน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเกี่ยวข้องกัน เพราะมนุษย์ทุกคน ย่อมมีความต้องการตาม
ธรรมชาติ ความต้องการของมนุษย์เกิดขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุด ตามใดที่ยังมีสิ่งกระตุ้น สิ่งเร้า และแรงจูงใจให้เกิดความ
ต้องการ ครูก็เป็นมนุษย์ทั่วไปที่มีต้องการ เมื่อความต้องการมีมาก แต่ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการที่มี
มากนั้นได้ เนื่องจากเงินเดือนที่ได้รับแต่ละเดือนไม่เพียงพอกับความต้องการในการจ่าย จึงมีความจ าเป็นที่ต้องไป
กู้ยืมเงินมาเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น   
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 แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับค่านิยม 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับค่านิยม ผู้วิจัยได้สรุปว่าทฤษฎีเกี่ยวกับค่านิยมมีความเกี่ยวข้องกับ
ภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเก่ียวข้องกัน เพราะค่านิยมเป็นความเชื่ออย่างหนึ่ง 
เกิดขึ้นเพราะความต้องการโดยธรรมชาติของมนุษย์จากการเรียนรู้ แล้วกลายเป็นค่านิยมที่ก่อตัวและฝังรากลึก 
นานเข้าก็จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออก ค่านิยมจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมทาง
สังคม และวิถีชีวิตต่างๆ ของบุคคลในสังคม อาชีพครูมีความเกี่ยวข้องกับชุมชนและสังคมโดยตรง ส่งผลให้ครูต้อง
ท าตนให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม เมื่อครูมีค่านิยมเช่นไร ก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาเช่นนั้น 

 แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรม 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม ผู้วิจัยได้สรุปว่า ภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเพราะพฤติกรรม เป็นการกระท าหรือกิริยาอาการที่แสดงออก
ทางร่างกาย ความคิด หรือความรู้สึก เพื่อตอบสนองสิ่งกระตุ้นภายในหรือภายนอก การกระท าที่ครูแสดงออกอาจ
เป็นการกระท าที่สังคมยอมรับหรือไม่ยอมรับ พฤติกรรมของครู เมื่อปฏิบัติไปแล้ว ย่อมมีผลสืบเนื่องมาจาก
พฤติกรรมนั้น ถ้าผลสืบเนื่องเป็นไปด้วยความพึงพอใจ ครูก็มักจะท าพฤติกรรนั้นซ้ าอีก แต่ถ้าผลสืบเนื่องนั้นเป็นไป
ในทิศทางตรงกันข้าม ครูนั้นก็จะพยายามท าพฤติกรรมใหม่ 

 แนวคิดเกี่ยวกับการบริโภคนิยม 

 การบริโภคนิยม มีสาเหตุมาจากหลายอย่าง เช่น จากสิ่งเร้าภายนอก เช่น การโฆษณา การเลียนแบบ 
ต้องการมีหน้ามีตาทัดเทียมกับคนอื่นในสังคม อุปนิสัยส่วนตัวที่ชอบความสบาย รวมทั้งแรงผลักดันทางสังคมที่นิยม
ชมชอบคนมีฐานะร่ ารวย คนมีอ านาจ คนมียศถาบรรดาศักดิ์ ปัจจัยเหล่านี้จะกระตุ้นให้ครูเกิดความอยาก ความ
ต้องการที่คล้อยตามกระแสสังคม แต่รายได้ของครูซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด ครูจึงต้องไปกู้ยืมเงินมาเพื่อใช้จ่าย ตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง แนวคิดเกี่ยวกับการบริโภคบริโภคนิยมจะอธิบายถึงพฤติกรรมการบริโภคของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่น าไปสู่การเกิดภาวะหนี้สินได้อย่างชัดเจน  
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กันต์  อินทุวงศ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่าง
ยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูส่วนใหญ่ มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ ข้าราชการครูมีสินทรัพย์ประเภท
ยานพาหนะได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 85.5 สินทรัพย์ประเภทเครื่องใช้ภายในบ้านและเครื่อง
อ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 75.5 ส่วนสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ บ้าน ที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 
63 รวมแล้วข้าราชการครูมีทรัพย์สินส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 75.5 ซึ่งหลายรายการจ าแนกสินทรัพย์ที่ต้องผ่อนส่ง
ในแต่ละเดือนระบุว่าที่มีเพราะกู้ยืมเงินและเช่าซื้อ ภาวะหนี้สินพบว่าข้าราชการครูเริ่มมีหนี้สินหลังจากเข้ารับ
ราชการ คิดเป็นร้อยละ 68.5 และมีสาเหตุการเกิดหนี้สิน เนื่องมาจาก 3 สาเหตุ ดังนี้ 1) ซื้อหรือผ่อนยานพาหนะ 
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2) การน าเงินไปใช้จ่ายเพื่อในชีวิตประจ าวัน 3) ซื้อหรือสร้างที่พักอาศัย นอกจากนี้ นันทรัตน์  จิโรภาส (2552) ได้
ศึกษาภาวะหนี้สินของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ข้าราชการครูมี
หนี้สินมากกว่า 1,000,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 34.8 โดยกู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยละ 39.1 และผ่อน
ช าระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท ร้อยละ 42.5 แต่ข้าราชการครูส่วนใหญ่ยังมีรายรับเพียงพอกับ
รายจ่าย ร้อยละ 66 ด้านปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาระหนี้สิน พบว่าการเล่นการพนันในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มี
ความสัมพันธ์กับภาระหนี้สิน ด้านจ านวนหนี้สินอย่างมีนัยส าคัญ การผ่อนช าระบ้านพัก จ านวนเงิ นในการผ่อน
ช าระยานพาหนะ การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีความสัมพันธ์กับภาระหนี้สิน ด้านจ านวนหนี้สินอย่างมีนัยส าคัญ  
 จากผลการศึกษาวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนี้ สรุปได้ว่าสาเหตุของการเกิดหนี้สินประกอบด้วย 2 ปัจจัย 
คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ รายได้ สถานภาพสมรสจ านวนของบุคคลในครัวเรือน ระดับการศึกษา ประเภท
ข้าราชการ สถานที่ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สินของข้าราชการ 2) ปัจจัยด้านความต้องการ ค่านิยม 
และพฤติกรรม ภาวะหนี้สินของข้าราชการครูหนี้สินที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษา
ตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือ ควบคุมตัวแปรใด ๆ  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียง
คร้ังเดียวโดย ใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ     
ไคสแควร ์
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า สมุทรปราการ จ านวน 180 คน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่รู้จ านวนที่แน่นอน  ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา ได้มาจากการค านวณสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ โดยมีการทดสอบที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และให้มี
ความผิดพลาดได้ร้อยละ 5 กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 152 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง ภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ แล้วน าข้อมูลที่จากแบบสอบถามมา
วิเคราะหค์่าทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อตอบหาค าตอบตามสมมิติฐานที่ตั้งไว้ โดยแบบสอบถามเป็น
แบบปลายปิด โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 ภาวะหนี้สิน ตอนที่ 3 เป็นค าถาม
เก่ียวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีภาวะหนี้สิน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ความต้องการ ค่านิยม และพฤติกรรม 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้เก็บข้อมูลมาแล้วนั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการน าข้อมูลที่ได้มา
ประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลและภาวะหนีส้ินของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ค่าร้อยละ และค่าแจกแจงความถี่ 
 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีภาวะหนี้สิน วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้ 
     2.1) ความต้องการที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีภาวะหนี้สินและพฤติกรรมที่มีความสมัพันธ์ต่อการมีภาวะ
หนี้สิน วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ และค่าแจกแจงความถี่ 
     2.2) ค่านิยมที่มีความสัมพันธ์ตอ่การมีภาวะหนี้สิน วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3. ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สิน วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4. หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีภาวะหนี้สินกับภาวะ
หนี้สิน และความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหนี้สินแบผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินโดยใช้ค่าไคสแควร์ (Chi-square) 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสามารถจ าแนกผลการศึกษาออกเป็นประเด็นต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้
ดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 พบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการครู มีอายุงานมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป ส่วนใหญ่มีระดับเงินเดือน 
ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป ส่วนใหญ่ไม่มีรายได้เสริม ส่วนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายได้เสริม 
จะมาจากการรับสอนพิเศษ ซึ่งรายได้จากการประกอบอาชีพเสริม จะอยู่ระหว่าง 2,001-5,000 บาท เหตุผลที่
ต้องการมีรายได้เสริมเนื่องจากเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ
สถานภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่คือ โสด ส่วนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่สมรส คู่สมรสส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ มีรายได้ 15,000 บาท ขึ้นไปมากที่สุด ส่วนใหญ่มีบุตร 1 คน    
มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรเฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท นอกจากนี้มีบุคคลอื่นในอุปการะนอกเหนือจากบุตร 
พบว่ามีบุคคลในอุปการะ 1 คน มากที่สุด และมีรายจ่ายเกี่ยวกับบุคคลในอุปการะเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่  5,000-
10,000 บาท  
 ภาวะหนี้สิน 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจ านวนหนี้สินในปัจจุบันตั้งแต่ 500,001-1,000,000 บาท โดย
ส่วนใหญ่กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด มีวงเงินในการผ่อนช าระหนี้ต่อเดือนตั้งแต่ 5,001-
15,000 บาท ส่วนใหญ่มีรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย  
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 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับภาวะหนี้สิน 

 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน ระดับเงินเดือน สถานภาพการสมรส 
อาชีพคู่สมรส รายได้คู่สมรส จ านวนบุตร มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สินในปัจจุบัน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สินในปัจจุบันได้แก่ เพศ อาชีพเสริม รายได้จากอาชีพเสริม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร 
จ านวนบุคคลในอุปการะ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลในอุปการะ อีกทั้งพบว่าข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้จากอาชีพเสริม ต าแหน่งงาน อายุงาน ระดับเงินเดือน รายได้คู่สมรส มีความสัมพันธ์กับภาวะ
หนี้สิน ด้านวงเงินในการผ่อนช าระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน ในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อาชีพเสริม สถานภาพ
สมรส อาชีพคู่สมรส จ านวนบุตร ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุตร บุคคลในอุปการะ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคคลในอุปการะ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สิน ด้านวงเงินในการผ่อนช าระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน 

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีภาวะหนี้สิน 

 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีภาวะหนี้สิน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 ด้านความต้องการ พบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ อาศัยอยู่บ้านพักของตนเอง
หรือของคู่สมรส ส่วนข้าราชการครูที่มีภาระต้องผ่อนช าระค่าที่อยู่อาศัยหรือต้องจ่ายค่าเช่าที่พัก จะมีค่าใช้จ่ายต่อ
เดือนต่ ากว่า 5,000 บาท เมื่อเจ็บป่วย มักเลือกไปที่โรงพยาบาลของรัฐ ส่วนใหญ่ที่เป็นข้าราชการครูและ
ลูกจ้างประจ าจะไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เนื่องจากสามารถเบิกกับทางราชการได้ ส่วนบุคลากร
ทางการศึกษาที่ไม่ใช่ข้าราชการและลูกจ้างประจ า จะมีค่ารักษาพยาบาลในครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 1,000 
บาท ส่วนใหญ่มียานพาหนะส่วนตัว คือ รถยนต์ ส่วนใหญ่ไม่มีภาระที่จะต้องผ่อนช าระค่ายานพาหนะ เหตุผลใน
การซื้อยานพาหนะส่วนใหญ่ คือ เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปท างาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาส่วนใหญ่ เมื่อเข้าท างานแล้ว จะมีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เงินที่ใช้ในการศึกษาต่อมาจากการกู้ยืมเงิน 
เหตุผลในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อต้องการเพิ่มคุณวุฒิให้สูงขึ้น  
 ด้านค่านิยม พบว่าภาพรวมของค่านิยมอยู่ในระดับสูง ค่านิยมทางวิชาการมองว่าการศึกษาท าให้มีหน้าที่
การงานที่ดี และมีรายได้เพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ค่านิยมทางเศรษฐกิจ พบว่า การที่มีทรัพย์สินเงินทองจ านวน
มาก เป็นการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ให้กับชีวิตของตนเองและครอบครัว ค่านิยมทางสังคม พบว่า มีการเข้าร่วม
กิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ  
 ด้านพฤติกรรม พบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ คือ จะเลือกซื้ออาหารราคาปานกลาง โดยจะซื้ออาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว 
เช่น ข้าวกล่อง กับข้าวถุง จ านวนเงินที่จ่ายส าหรับการซื้ออาหารรับประทานที่บ้านต่อวัน คือ ไม่เกิน 200 บาท ใน
ระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ไม่เคยรับประทานอาหารนอกบ้าน จากพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านไม่มี
ผลกระทบต่อการเกิดปัญหาหนี้สิน ไม่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ดื่มแอลกอฮอล์ มักจะ
ดื่มเบียร์ ความถี่ในการดื่ม จะดื่มนานๆ ครั้ง โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการดื่มเฉลี่ยต่อครั้งไม่เกิน 500 บาท จาก
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่มีผลกระทบต่อการเกิดปัญหาหนี้สิน  พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ



10 
 

อบายมุข ส่วนใหญ่ไม่เล่นการพนัน แต่ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เล่นการพนัน ส่วนใหญ่เป็นการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 
และมีวงเงินในการเล่นการพนันในแต่ละครั้ง ไม่เกิน 500 บาท จากพฤติกรรมการเล่นการพนัน ส่วนใหญ่ไม่มี
ผลกระทบต่อการเกิดปัญหาหนี้สิน พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่มีราคาแพง ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อเสื้อผ้า
แฟชั่นที่ราคาปานกลาง คุณภาพค่อนข้างดี พฤติกรรมในการซื้อจะเป็นนานๆ ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกาย เฉลี่ยต่อครั้งจะอยู่ที่ 1,001-2,500 บาท ส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายใหม่ ว่าเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกายเดิม เสื่อมสภาพแล้ว ในส่วนของพฤติกรรมการซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน พบว่า มีการซื้อสินค้า
ด้วยระบบเงินผ่อน ประเภทของสินค้าที่ซื้อด้วยระบบเงินผ่อนมากที่สุดคือ โทรศัพท์มือถือ มีจ านวนเงินผ่อนช าระ
เฉลี่ยต่อเดือน 2,000-4,000 บาท สาเหตุที่เลือกซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อนส่วนใหญ่ ให้เหตุผลว่ามีความจ าเป็นที่
จะต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีภาวะหนี้สินกับภาวะหนี้สิน ด้านจ านวนหนี้สิน

ในปัจจุบัน  

 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พักอาศัยอยู่บ้านพันของตนเอง/คู่สมรส ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐและไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่า
รักษาพยาบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีภาระต้องผ่อนช าระค่ายานพาหนะ มีหนี้สินมากที่สุด 
ในจ านวนหนี้ตั้งแต่ 500,001-1,000,000 บาท ข้ึนไป ส าหรับการศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น พบว่า ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้นมีจ านวนหนี้สินมากกว่าข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น ส่วนพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านในช่วง 6 เดือน
ที่ผ่านมา พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่เคยรับประทานอาหารนอกบ้านมีจ านวนหนี้สินมาก
ที่สุด  
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีภาวะหนี้สินกับภาวะหนี้สิน  

 ด้านวงเงินในการผ่อนช าระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เช่า
บ้านพัก/หอพัก ที่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านพัก/หอพัก ต่ ากว่า 5,000 บาท จะมีวงเงินในการผ่อนช าระหนี้สินเฉลี่ยต่อ
เดือน 5,001-15,000 บาท นอกจากนี้ยังพบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลของรัฐ และไม่มีภาระจ่ายค่ารักษาพยาบาล จะมีวงเงินในการผ่อนช าระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน 5,001-
15,000 บาท ส าหรับจ านวนเงินในการผ่อนช าระค่ายานพาหนะพบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่
มีค่าใช้จ่ายในการผ่อนช าระค่ายานพาหนะจะมีวงเงินในการผ่อนช าระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน 5,001 -15,000 บาท 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีค่านิยมทางเศรษฐกิจสูง จะมีวงเงินในการผ่อนช าระหนี้สินเฉลี่ยต่อ
เดือน 5,001-15,000 บาท  
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 ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ  

 ภาพรวมของผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินอยู่ในระดับน้อย เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่าผลกระทบด้าน
สังคมมีผลกระทบน้อยที่สุด ส่วนผลกระทบด้านเศรษฐกิจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด   

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหนี้สินกับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สิน 

 ภาวะหนี้สินด้านจ านวนหนี้สินในปัจจุบันและด้านวงเงินในการผ่อนช าระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนไม่มี
ความสัมพันธ์กับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม แต่มีความสัมพันธ์กับ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหนี้สิน ตั้งแต่ 500,001-1,000,000 บาท 
ขึ้นไป ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ มากกว่ากลุ่มอื่น นอกจากนี้ ยังพบว่าภาวะหนี้สินด้านวงเงินในการผ่อนช าระ
หนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินด้านเศรษฐกิจ โดยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีวงเงินในการผ่อนช าระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 15,001-30,000 บาท มีระดับ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจในระดับมาก  
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาจากแบบสอบถาม สามารถอภิปรายผลตามค าถามการวิจัยและสมมติฐาน ดังนี้ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
สมุทรปราการ มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สิน 
    จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน 
ระดับเงินเดือน สถานภาพการสมรส อาชีพคู่สมรส รายได้คู่สมรส จ านวนบุตร มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สินใน
ปัจจุบัน ด้านจ านวนหนี้สิน ผลดังกล่าวน าไปสู่การยอมรับสมมติฐานที่ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับภาวะ
หนี้สินด้านจ านวนหนี้สิน ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้จากอาชีพเสริม ต าแหน่งงาน อายุ
งาน ระดับเงินเดือน รายได้คู่สมรส มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สิน ด้านวงเงินในการผ่อนช าระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน 
ผลดังกล่าวน าไปสู่การยอมรับสมมติฐานที่ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สนิ ด้านวงเงินในการผ่อน
ช าระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน สอดคล้องกับการศึกษาของบุญชู ไตรรัตน์รังษี  (2539) เรื่องทัศนคติต่อการเป็นหนี้ 
ค่านิยมทางวัตถุ และการเป็นหนี้ของครูโรงเรียนเอกชน ในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูที่มีอายุ 31 ปี ขึ้น
ไป เป็นหนี้มากกว่าครูที่มีอายุน้อย  เช่นเดียวกับ ร.ต.ท.สุลักษณ์  เสงี่ยมลักษณ์ (2554) เรื่องภาวการณ์มีหนี้สิน
และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สินของข้าราชการต ารวจน้ า  พบว่า  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีหนี้สิน
ของข้าราชการต ารวจน้ าได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน สถานภาพการสมรส เงินเดือน รายได้เสริม 
ความเพียงพอของค่าใช้จ่ายจากรายได้ของข้าราชการต ารวจน้ ารวมกับรายได้ของคู่สมรส  
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 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ มี
ภาวะหนี้สินเป็นอย่างไร 
    ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหนี้สินระหว่าง 500,000 -1,000,000 
บาท ขึ้นไป มากที่สุด โดยกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ผ่อนช าระหนี้ต่อเดือนระหว่าง 5,001-
15,000 บาท และมีสภาพสภาพรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย  สอดคล้องกับการศึกษาของลัดดาวัลย์ พีรพัฒนกุล 
(2543) เร่ือง การจัดสวัสดิการเพื่อผ่อนคลายภาวะหนี้สินของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่มีหนี้สิน สถานะภาพทาง
การเงินมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 

 3. ปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 
    ผลการวิจัย พบว่า ความต้องการพื้นฐาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับที่พักอาศัยในปัจจุบัน จ านวนเงินจ่ายไป
ส าหรับการเช่าบ้านพัก/หอพัก สถานที่ในเข้ารับการรักษาพยาบาล รายจ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ความ
ต้องการด้านสวัสดิภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผ่อนช าระค่ายานพาหนะต่อเดือน ความต้องการพัฒนาศักยภาพตนเอง 
ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สินของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ผลดังกล่าวน าไปสูการยอมรับ
สมมติฐานที่ว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีภาวะหนี้สินมีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สิน 
 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ มาจากการสร้างฐานะประกอบด้วยการซื้อสินทรัพย์ต่างๆ เช่น ที่อยู่
อาศัย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อสร้างความมั่นคงของครอบครัว จะเห็นได้ว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษานั้นมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่า
รักษาพยาบาล การศึกษาต่อของตนเอง ซึ่งพบว่าข้าราชการครูมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวมากกว่าค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการซื้อ
สินค้าฟุ่มเฟือย และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ (ทิพพาศรี อินทะกูล, 2547: 15) จึงกล่าวได้ว่า
ภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาที่ก าลังประสบอยู่นั้น เป็นภาวะที่ข้าราชการครูเต็มใจให้
เกิดขึ้น เพราะแม้ว่าจะมีภาระทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการมีภาวะหนี้สินก็ตาม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก็จะมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมให้กับตนเองที่จะเผชิญกับภาวะหนี้สินที่จะเกิดขึ้นตามมา แม้ว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีภาวะหนี้สิน แต่ก็มีที่อยู่อาศัยและรถยนต์ รวมถึงการมีทรัพย์สิน
เป็นของตนเอง ท าให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสุขสบาย จึงนับได้ว่าภาวะหนี้สินที่มีนั้น เป็นการลงทุนที่
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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 4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้รับ
ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินอย่างไร 
    ผลการวิจัยพบว่า ภาวะหนี้สินส่งผลกระทบต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในระดับ
น้อย อาจกล่าวได้ว่าข้าราชการครูถึงแม้ว่าจะมีหนี้สิน รวมถึงการผ่อนช าระหนี้สินเป็นจ านวนมาก แต่ภาวะดังกล่าว
ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับมากถึงมากที่สุด นอกจากนี้ ยังพบว่าภาวะ
หนี้สินด้านวงเงินในการผ่อนช าระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินด้าน
เศรษฐกิจ โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวงเงินในการผ่อนช าระหนี้ สินเฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 
15,001-30,000 บาท มีระดับผลกระทบด้านเศรษฐกิจในระดับมาก ตามที่ ส.สินธร (2538: 41 อ้างถึงในสามารถ 
เตจ๊ะวงค์, 2545: 22) กล่าวว่า ความเป็นทุกข์จากการเป็นหนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้กู้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ หรือช าระหนี้
ได้อย่างฝืดเคืองเต็มที และยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวเพราะเมื่อน ารายได้ที่มีอยู่มาหักช าระหนี้รายเดือนแล้ว ไม่
มีเงินเหลือพอส าหรับการด ารงชีวิต ท าให้ต้องกู้ยืมเงินเพื่อมามาใช้จ่ายในการบริโภค และสอดคล้องกับการศึกษา
ของดาว นามบัณฑิต (2542) ศึกษาสภาพหนี้สินและความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการ
ครู สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า ข้าราชการครูส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนไม่พอใช้ โดยมีเงิน
คงเหลือหลังหักภาษี ณ จ่าย น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินเดือน โดยมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เงินเดือนไม่พอใช้โดยการ
กู้ยืมเงินระยะสั้น หรือระยะยาว เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู และสถาบันการเงินต่างๆ 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
 จากผลการวิจัยเรื่องภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ในครั้งนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อน าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง เช่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านของ
สวัสดิการต่างๆ ต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
     2.1) การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ดังนั้นการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะมีการศึกษาภาวะหนี้สินของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือในระดับอื่นๆ 
     2.2) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย และชัดเจนมากยิ่งขึ้น ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้งยังท าให้เกิดความเข้าใจปัจจัยหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินในเชิงลึกอีกด้วย 
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