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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อศึกษาภาวะหน้ีสินของข้าราชการและบุคลากร สังกัด
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 2 ) เพื่อศึกษาภาวะหน้ีสินของข้าราชการและบุคลากร สังกัด
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล, ประเภทและปริมาณหน้ี 3) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหน้ีสินของข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี คือ ข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 จ านวน 122 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
ค่าร้อยละ  ความถี่  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายตัวแปร การทดสอบสมมติฐานใช้สถติิ 
t-test  สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบเป็นราย
คู่ด้วยสถิติ LSD และการใช้สถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการและบุคลากร  สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 15 ที่มี เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่งงาน อายุราชการ รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ต่างกัน 
มีภาวะหน้ีสิน ไม่ต่างกัน และข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 ที่มี
สถานภาพการสมรส ต่างกัน มีภาวะหน้ีสิน ต่างกัน รวมทั้งข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 ที่มีประเภทและปริมาณหน้ี เงินกู้ในระบบและเงินกู้นอกระบบ ต่างกัน มีภาวะหน้ีสิน 
ต่างกัน นอกจากน้ีปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภค และค่านิยม มีผลต่อภาวะหน้ีสินของข้าราชการและ
บุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 และปัจจัยด้านความต้องการไม่มีผลต่อ ภาวะ
หน้ีของข้าราชการ และบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) To study the debt condition of government 
officials and personnel. under the Bangkok Area Revenue Office 15 2) To study the debt 
condition of government officials and personnel under the Bangkok Area Revenue Office 15 
classified by personal factors, type and amount of debt 3) To study the factors affecting 
the debt condition of government officials and personnel Under the Bangkok Area 
Revenue Office 15 
 The samples used in this research study were civil servants and personnel. Under the 
Bangkok Area Revenue Office 15, 122 persons were used by random sampling. The questionnaire 
was used as a tool to collect data such as percentage, frequency, mean and standard deviation 
to describe variables. Hypothesis testing was performed using t-test, One way ANOVA. If 
differences were found, the pairs were tested with LSD and Multiple Regression Analysis to 
analyze the data. 
 The hypothesis testing results revealed that government officials and personnel under 
the Bangkok Area Revenue Office 15 with gender, age, education, job position, government 
service age, monthly income Monthly expenses are different, debt conditions are not different, 
and civil servants and personnel under the Bangkok Area Revenue Office 15 with different marital 
status, different debt conditions, including civil servants and personnel under the Bangkok Area 
Revenue Office 15 with type and amount of debt Informal loans and informal loans are different 
and have different debt conditions. In addition, factors in consumption behavior and values 
affect the debt status of government officials and personnel. Under the Bangkok Area Revenue 
Office 15 and the demand factor had no effect on Debt condition of government officials and 
personnel under the Bangkok Area Revenue Office 15 
 
Keywords : Debt; Government officials and personnel 
 
บทน า 
 สภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีการพัฒนาไปสู่การแข่งขันที่ไม่มี
ข้อจ ากัด เป็นการค้าแบบเสรี ภายใต้แนวคิดทุนนิยม ซ่ึงมีการแข่งขันในเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้ง
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเน่ือง มีการพัฒนารูปแบบวิธีการในการซ้ือสินค้าและบริการ มีการน า
เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น การติดต่อระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายง่ายยิ่งขึ้น  ท าให้ผู้บริโภคมี
พฤติกรรมการบริโภค  ความต้องการ ค่านิยม เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมและสภาวะเศรษฐกิจ        
ค่าครองชีพสูงขึ้น ซ่ึงผู้บริโภคบางส่วนมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย จึงต้องหาแหล่งเงินกู้หรือสินเชื่อเพื่อน าเงิน
มาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท าให้เกิดสภาวะหน้ีสินเพิ่มมากขึ้น ข้าราชการเป็นอีกเกลุ่มหน่ึงที่ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ดังเช่นปัญหาหน้ีสินของข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 ซ่ึงมีปัญหาที่เกิดมาจากรายรับไม่พอกับรายจ่าย เน่ืองจากข้าราชการ
ส่วนใหญ่ มีรายได้จากเงินเดือนเพียงด้านเดียว แต่มีรายจ่ายทั้งที่จ าเป็นและไม่จ าเป็นซ่ึงมากกว่ารายได้ จึง
ต้องหาแหล่งเงินกู้หรือสินเชื่อ เพื่อน ามาแก้ไขปัญหา โดยหน้ีสินส่วนใหญ่เป็นหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ดังน้ัน 
ภาวะหน้ีสินจึงเป็นปัญหาที่ควรน ามาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาภาวะหน้ีสินของข้าราชการและบุคลากร สัง กัดส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 15   
 2. เพื่อศึกษาภาวะหน้ีสินของข้าราชการและบุคลากร สัง กัดส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 15 โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล, ประเภทและปริมาณหน้ี 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหน้ีสินของข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 
 
ขอบเขตของงานวจิัย 
  1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพการพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 15 จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 90  ของจ านวนประชากรทั้งหมด จ านวน 135 คน (ข้อมูล
อ้างอิงจาก ส่วนบริหารงานทั่วไป ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) 
 2. ด้านเน้ือหา  เพื่อการศึกษาวิจัยภาวะหน้ีสินของขา้ราชการและบุคลกร สังกัดส านักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประเภทและปริมาณหน้ี และปัจจัยที่มีผลต่อภาวะ
หน้ีสิน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการบริโภค ด้านความต้องการ และด้านค่านิยม 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สภาพภาพสมรส 
ต าแหน่งงาน อายุราชการ รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ปัจจัยด้านประเภทและปริมาณหน้ี ประกอบด้วย 
เงินกู้ในระบบ เงินกู้นอกระบบและปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหน้ี ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรมการบริโภค  ด้านความ
ต้องการ และด้านค่านิยม   
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ภาวะหน้ีสินของข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 15 ประกอบด้วย ภาวะหน้ีสินที่เกิดจากการลงทุน ภาวะหน้ีสินที่ เกิดจากการบริโภคเกิน
ความจ าเป็นและภาวะหน้ีสินที่เกิดจากความจ าเป็น 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อให้ทราบถึงภาวะหน้ีสินของข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 15   
 2. เพื่อให้ทราบถึงภาวะหน้ีสินของข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 15 โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล, ประเภทและปริมาณหน้ี 
 3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหน้ีสินของข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15      
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและหาข้อมูลในด้านต่างๆ ซ่ึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหน้ีสินของข้าราชการ 
และบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 โดยมีหัวข้อดังต่อไปน้ี 
ด้านพฤตกิรรมการบริโภค 
 มรกต วงศ์อรินทร์ (2563) ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะหน้ีสินมีความเก่ียวข้องกับพฤติกรรม เป็นลักษณะ
ของการแสดงออกทั้งทางร่างกาย ความคิด หรือความรู้สึก เพื่อตอบสนองสิ่งเร้า ที่มีการกระตุ้นจากภายใน
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หรือภายนอก ซ่ึงการกระท าที่มีการแสดงออกอาจเป็นการกระท าที่สังคมยอมรับหรือไม่ยอมรับพฤติกรรม
ของมนุษย์ เม่ือปฏิบัติไปแล้ว ย่อมได้รับผลจากพฤติกรรมน้ัน ถ้าผลที่ได้รับเป็นไปด้วยความพึงพอใจก็มักจะ
ท าพฤติกรรน้ันซ้ าอีก แต่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามก็มักจะพยายามท าพฤติกรรมใหม่  

วรางคณา บัวล้อม (2558) อ้างใน วนัชพร จามิตและบุฏกา ปัณฑุรอัมพร (2563) ได้กล่าวไว้ว่า 
จากการวิจัยพบว่า พฤติกรรม เป็นปัจจัยมีผลต่อการก่อหน้ี  ด้านปัจจัยขั้นพื้นฐานโดยมีพฤติกรรมการใช้จ่าย  
ส าหรับการอุปโภค/บริโภค เลือกซ้ือเสื้อผ้าและเคร่ืองแต่งกาย พฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อที่อยู่อาศัยอยู่ใน 
ระดับกลางและพฤติกรรมใช้จ่ายเพื่อสุขภาพอยู่ในระดับน้อย พฤติกรรมที่มีผลต่อการก่อหน้ีด้านปัจจัยอ่ืนๆ 
พบว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อการเดินทาง พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองประดับ/สินค้าฟุ่มเฟือย/เคร่ือง
อ านวยความสะดวก พฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว/พักผ่อนหย่อนใจ อยู่ในระดับปานกลาง      
ส่วนพฤติกรรมใช้จ่าย เพื่อการกีฬา/นันทนาการ/งานอดิเรก พฤติกรรมการใช้เพื่อการศึกษาตนเองหรือ  
บุตรหลาน ส าหรับบุคคลในอุปการะอยู่ในระดับน้อย    

ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของบคุคล ด้วย
การแสดงออกทางกาย ด้วยสภาวะจิตใจและความรู้สึกในการตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการเพื่อน ามา
ตอบสนองความต้องการของตนเอง ครอบครัว หรือองค์กร ซ่ึงแต่ละคนมีพฤติกรรมการแสดงออกและการ
ตัดสินใจซ้ือที่แต่งต่างกัน ทั้งน้ี ความแตกต่างด้านพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละคนยังขึ้นอยู่กับปัจจัยด้าน
ตา่งๆ ด้วย เช่น ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านจิตวิทยา เป็นต้น ซ่ึงพฤติกรรมในการใช้จ่ายเพื่อสินค้าฟุ่มเฟือย 
สิ่งอ านวยความสะดวก ซ้ือสินค้าตามรสนิยม การบริโภคเกินความจ าเป็น หรือการน าเงินไปใช้จ่ายเก่ียวกับ
อบายมุขต่างๆ ยังเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะหน้ีสิน 
ด้านความต้องการ  
 มรกต วงศ์อรินทร์ (2563) ได้กล่าวไว้ว่า ทฤษฏีความต้องการ กับภาวะหน้ีสินมีความเก่ียวข้องกัน 
เน่ืองจากความต้องการของมนุษย์เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและไม่มีวันสิ้นสุด ตราบเท่าที่ยังมีสิ่งเร้ามากระตุ้นให้
เกิดความต้องการและเม่ือไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุดด้วยทรัพย์สินที่ตนมี จึงต้อง
แสวงหาทรัพย์สินเพื่อการตอบสนองความต้องการของตน ด้วยการกู้หน้ียืมสิน 
 วนัชพร จามิตและบุฏกา ปัณฑุรอัมพร (2563) ทฤษฏีความต้องการ อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham  
Maslow)  นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแบรนดสี์เป็นทฤษฎีที่รู้จักกันมากที่สุดทฤษฎีหน่ึง ซ่ึงระบุว่า บุคคลมี
ความต้องการเรียงล าดับจากระดับพื้นฐานที่ต่ าสุด ไปยังระดับสูงสุด 1) ความต้องการทางร่างกาย  
(Physiological Needs)  2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety  Needs) 3) ความต้องการทางสังคม  
(Social Needs)  4) ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs)  5) ความต้องการเติมความสมบูรณ์
ให้ชีวิต (Self-actualization Needs)  
 ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ความต้องการ หมายถึง ความอยากหรือความปรารถนาที่มีอยู่ในสภาวะจิตใจ
ของมนุษย์ตามธรรมชาติซ่ึงความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ตามทฤษฏีของ อับราฮัม มาสโลว์ มีความ
ต้องการเร่ิมตั้งแต่ระดบัต่ าสุดถงึความตอ้งการในระดับสูงสุด ประกอบด้วย ความต้องการทางร่างกาย, ความ
ต้องการความปลอดภัย, ความต้องการทางสังคม, ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง และความต้องการเติม
ความสมบูรณ์ให้ชีวิต ความต้องการของมนุษย์จะไม่มีที่สิ้นสุด ตราบเท่าที่ยังมีสิ่งเร้าเข้ามากระตุ้นให้เกิด
ความต้องการและเม่ือความต้องการมีมาก แต่ปัจจัยหลายๆ ด้าน ไม่สามารถตอบสนองความต้องการน้ันได้ 
จึงมีความพยายามกระทุกวิถีทางเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดน้ัน จึงอาจก่อให้เกิดภาวะหน้ีสิน
ในส่วนของข้าราชการได้ 
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ด้านค่านิยม 
  มรกต วงศ์อรินทร์ (2563) จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับค่านิยม ผู้วิจัยได้สรุปว่าทฤษฎี
เก่ียวกับค่านิยมมีความเก่ียวข้องกับภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
เก่ียวข้องกัน เพราะค่านิยมเป็นความเชื่ออย่างหน่ึง เกิดขึ้นเพราะความต้องการโดยธรรมชาติของมนุษย์จาก
การเรียนรู้ แล้วกลายเป็นค่านิยมที่ก่อตัวและฝังรากลึกนานเข้าก็จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของ
บุคคลที่แสดงออก ค่านิยมจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมทางสังคมและวิถีชีวิตต่างๆของบุคคลในสังคม อาชีพ
ครูมีความเก่ียวข้องกับชุมชนและสังคมโดยตรงส่งผลให้ครูต้องท าตนให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม เม่ือครู
มีค่านิยมเช่นไร ก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาเช่นน้ัน  
 ฐิติชญามณ สุรินทร (2560) ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่บุคคลพอใจหรือเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้ว
ยอมรับไว้เป็นความเชื่อหรือความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ค่านิยมจะสิงอยู่ในตัวบุคคลในรูปของความเชื่อ
ตลอดไปจนกว่าจะพบกับค่านิยมใหม่ ซ่ึงตนพอใจกว่าก็จะยอมรับไว้ เม่ือบุคคลประสบกับการเลือกหรือเผชิญ
กับเหตุการณ์และต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหน่ึงเข้าจะน าค่านิยมมาประกอบการตัดสินใจทุกคร้ังไป ค่านิยม
จึงเป็นเสมือนพื้นฐานแห่งการประพฤติ ปฏิบัติของบุคคลโดยตรง 
 ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ค่านิยม หมายถึง ลักษณะทางด้านสังคมที่มีความเชื่ออย่างหน่ึงที่เกิดจากความ
ต้องการหรือเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับของกลุ่มคนในสังคม ซ่ึงเป็นสิ่งที่ควรแก่การน าไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติและ เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเพื่อประโยชน์ตนเอง ค่านิยมจึงเป็นเสมือนพื้นฐาน
แห่งการประพฤติปฏิบัติของบุคคลโดยตรง เช่นเดี่ยวกับค่านิยมในการบริโภคที่เกิดจากค่านิยมที่มีความ
ต้องการเกินความจ าเป็น ซ่ึงมีวัฒนธรรมการบริโภคในสิ่งที่ไม่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตเป็นการบริโภคตาม
กระแสสังคมโดยไม่ค านึงถงึผลที่จะได้รับในอนาคต โดยเกิดจากสิ่งเร้าทางสังคม ซ่ึงอาจส่งผลกระทบทางด้าน
ร่างกาย และจิตใจ ทั้งของตนเองและบุคคลอ่ืน  
ภาวะหน้ีสิน 
 มรกต วงศ์อรินทร์ (2563) หน้ีสิน คือ ภาระผูกพันทางกฎหมายที่ลูกหน้ีมีต่อเจ้าหน้ี ซ่ึงเจ้าหน้ีอาจจะ
เป็นสถาบันการเงินทั้งในและนอกระบบหรือบุคคลทั่วไป โดยลูกหน้ีจะต้องชดใช้หน้ีคืนให้กับเจ้าหน้ีตาม
จ านวนเงิน พร้อมอัตราดอกเบี้ย ตามที่ตกลงกัน ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ภาวะหน้ีสินของข้าราชการครู  
หากพิจารณาแล้วจะพบปัญหาที่ส าคญัคือ รายได้และรายจ่ายของ ข้าราชการครูไม่สมดุลกัน โดยข้าราชการครู
จะมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ สาเหตุส าคัญมาจากครูมีรายได้ต่ า แต่ภาระความรับผิดชอบสูง ทั้งด้านครอบครัว 
ด้านการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งต้องรับภาระเก่ียวกับงานสนับสนุนการ จัดการเรียนการสอนอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมายสิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นสาเหตุให้เกิดหน้ีได้   
  ปิยะวรรณ ยางคา, ธันวาพร วิมลชัยฤกษ์, กุณฑีรา อาษาศรี (2562) หน้ีสิน หมายถึง ภาระผูกพัน
ที่ต้องใช้คืนหรือต้องจ่ายในอนาคต การใช้คืนอาจจ่ายเป็นเงินหรือของมีค่าที่ต้องใช้คือให้ครบตามมูลค่าของ
หน้ีสิน อาจเป็นเงินหรือสิ่งของที่มีค่า ได้รับมาจากบุคคลหรือแหล่งเงินภายนอก เช่น การกู้ยืมเงินจากเพื่อน
บ้านการกู้ยืมเงินจากกองทุนต่างๆ การซ้ือสินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่อการซ้ือสินทรัพย์เป็นเงินผ่อนช าระ
หรือการเช่าซื้อ สาเหตุการก่อหน้ีหรือภาวะความจ าเป็นที่น าไปสู่การก่อหน้ีของประชาชนโดยทั่วไปเกิดจาก
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย  
 ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ภาวะหน้ีสิน หมายถึง ภาวะที่เกิดจากความผูกพันของบุคคล 2 ฝ่าย โดยฝ่าย
หน่ึงอยู่ในสถานะ “ลูกหน้ี” และอีกฝ่ายหน่ึงอยู่ในสถานะ “เจ้าหน้ี” โดยมีภาระผูกพันต่อกัน ซ่ึงฝ่ายลูกหน้ี
ต้องช าระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ี ตามจ านวนหน้ีที่ลูกหน้ีรับมาจากเจ้าหน้ีตามท่ีมีการตกลงกัน โดยการช าระหน้ีอาจ
ช าระเป็นตัวเงิน ช าระด้วยทรัพย์สิน ให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงตามมูลเหตุแห่ง
หน้ีจนหมดสิ้น ซ่ึงในกรณีการเป็นหน้ีของข้าราชการ มักเกิดจากการแก้ไขปัญหารายจ่ายที่ไม่เพียงพอต่อการ
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ด ารงชีวิต และความจ าเป็นในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงอาจจะเก่ียวข้องกับตัวเองหรือบุคคลในครอบครัวรวมทั้งรายจ่าย
เพื่อการลงทุน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ จึงต้องกู้ยืมจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ ทั้ง 
แหล่งเงินกู้ในระบบและแหล่งเงินกู้นอกระบบจึงท าให้เกิดภาวะหน้ีในระบบหรือหน้ีนอกระบบ  
ภาวะหน้ีสินที่เกดิจากการลงทุน 
 กัญญ์สดุา น่ิมอนุสสรณ์กุลและชัยวฒัน์ น่ิมอนุสสรณ์กุล (2560) จากผลการแบ่งประเภทหน้ีสินของ
บุคลากรทางการศึกษาแล้วจะพบว่ากลุ่มตัวอยา่งมีสดัส่วนหน้ีสนิทางดา้นที่พักอาศัยและยานพาหนะส่วนตัว
เป็นสัดส่วนที่มากทีสุ่ด โดยเหตุผลที่บุคลากรทางการศึกษาเป็นหน้ีสินส่วนมากให้เหตุผลว่าเน่ืองจากมีรายได้
ไม่เพียงพอมีความจ าเป็นและมีความต้องการมาก ขณะที่มีเพยีงบางส่วนที่มีหน้ีสินเน่ืองจากน าเงินไปลงทุน
หารายได้เสริม ซ่ึงบคุลากรกลุ่มทีเ่ป็นหน้ีเน่ืองจากน าเงินไปลงทนุน้ันแสดงว่าเป็นหน้ีทีด่ีเน่ืองจากชว่ยท าให้
บุคลากรทางการศึกษามีรายได้เพิ่มขึ้นได ้
 ชุติพงศ์ ศาตนันท์พิพัฒน์ (2559) หน้ีสินที่เกิดจากการลงทุนเป็นหน้ีที่คาดหวังให้เกิดรายได้ที่เกิด
ขึ้นมาจากการกู้ยืมเรียกว่า หน้ีสินที่ก่อให้เกิดรายได้แต่จะก่อให้เกิดรายได้หรือไม่น้ันต้องพิจารณาในระยะ
ยาว เช่นการกู้ยืมเพื่อการลงทุนและการค้าขายซ่ึงการกู้ยืมประเภทน้ีลูกหน้ีต้องเขียนแผนธุรกิจเพื่อขออนุมัติ
เงินกู้และยื่นหลักทรัพย์ค้าประกันกับสถาบันการเงินซ่ึงสถาบันการเงินจะพิจารณาความเป็นไปได้ว่ามีมาก
น้อยแค่ไหนเพราะการลงทุนไม่จ าเป็นว่าต้องประสบความส าเร็จเสมอไปลูกหน้ีบางรายอาจประสบภาวะ
ขาดทุนและในที่สุดลูกหน้ีเหล่าน้ีจะกลายเป็นหน้ีเสียของสถาบันการเงินน้ี 
 ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า หน้ีสินจากการลงทุน หมายถึง การกู้หน้ียืมสินเพื่อการลงทุนในกิจการใดกิจการ
หน่ึงเพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลก าไร ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การซ้ือหน่วยลงทุนต่างๆ 
หรือการรวมลงทุนเพื่อท าการค้า น าเงินมาหมุนเวียนในกิจการ  
ภาวะหน้ีสินที่เกดิจากการบริโภคเกินความจ าเป็น 
 นายชุติพงศ ์ศาตนันท์พิพัฒน์ (2559) หน้ีสินเพื่อการบริโภค เป็นหน้ีจากภาคครัวเรือนที่กู้ยืมมาเพื่อ
จับจ่ายใช้สอยส าหรับชีวิตประจ าวันซ่ึงบางเร่ืองน้ันเป็นสิ่งที่จ าเป็นและไม่จ าเป็นเรียกว่าหน้ีสินที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้เปน็การกู้เงินมาเพื่อการบริโภคในรูปแบบตา่งๆ เช่นบัตรเครดิต บัตรเงินสด บัตรผ่อนสินค้า สินเชื่อเงิน
สด เงินกู้ต่างๆ ซ่ึงเหล่าน้ีล้วนเป็นการใช้เงินล่วงหน้าและเป็นการสร้างภาระในอนาคต 
 นายปรีชา วิยาภรณ์ (2559) มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินด้านค่านิยมทางเศรษฐกิจมากที่สุดคือ  
ครูตกอยู่ในวังวนของกระแสทุนนิยมสมัยใหม่ท าให้ครูวิ่งหาการแข่งขันรักษาหน้าตาทางด้านวัตถุ ต้องการ
ความ สะดวกในการใช้ชีวิต ฟุ้งเฟ้อ เช่น อยากมีบ้านหรู มีรถยนต์ราคาแพง โดยประเมินว่าสิ่งเหล่าน้ีเป็น
หน้าตาของผู้คนในสังคมในปัจจุบัน  ไม่ด าเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงรองลงมา คือ เป็นหน้ีเพราะถูก
ฉ้อโกงจากการลงทุนท าอาชีพเสริมหรือขาดทุน มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินด้านพฤติกรรม มากที่สุด คือ 
การกินอาหารนอกบ้าน หรูหรา รองลงมา คือ น าเงินไปใช้จ่ายเก่ียวอบายมุข   
 ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า หน้ีสินที่เกิดจากการบริโภคเกินความจ าเป็น หมายถึง  ภาวะหน้ีที่เกิดจากการ
รักษาภาพลักษณ์ หรือการใช้จ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตัวโดยไม่ค านึงถึงผลที่ตามมาในอนาคตซ่ึง
เกิดจากค่านิยมหรือรสนิยมส่วนตัว รวมทั้งการท าตามกระแสสังคม เช่น การใช้สินค้าฟุ่มเฟือย ราคาแพง ลุ่ม
หลงในอบายมุข เป็นต้น   
ภาวะหน้ีสินที่เกดิจากความจ าเป็น 
 มรกต วงศ์อรินทร์  (2563) จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ มาจากการสร้างฐานะประกอบดว้ย
การซ้ือสินทรัพย์ตา่งๆ เช่น ที่อยู่ อาศัย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อสร้างความม่ันคงของครอบครัว จะเห็นได้
ว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาน้ันมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
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ยานพาหนะรวมถงึค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ซ่ึงพบว่าข้าราชการครูมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวมากกว่าค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการซ้ือ 
สินค้าฟุ่มเฟือย และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ หน้ีสินที่เกิดจากการใช้จ่ายครัวเรือน 
 ชุติพงศ์ ศาตนันท์พิพัฒน์ (2559) หน้ีสินเพื่อการบริโภคเป็นหน้ีจากภาคครัวเรือนที่กู้ยืมมาเพื่อ
จับจ่ายใช้สอยส าหรับชีวิตประจ าวันซ่ึงบางเร่ืองน้ันเป็นสิ่งที่จ าเป็นและไม่จ าเป็นเรียกว่าหน้ีสินที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้เป็นการกู้เงินมาเพื่อการบริโภคในรูปแบบต่างๆ เช่นบัตรเครดิต บัตรเงินสด บัตรผ่อนสินค้า สินเชื่อ
เงินสด เงินกู้ต่างๆ ซ่ึงเหล่าน้ีล้วนเป็นการใช้เงินล่วงหน้าและเป็นการสร้างภาระในอนาคต 
 ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า หน้ีสินที่เกิดจากความจ าเป็น หมายถึง ภาวะหน้ีที่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่มีความ
จ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวัน ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับความต้องการขึ้นพื้นฐานซ่ึงเก่ียวกับอาหาร 
เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรคและที่อยู่อาศัย ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความจ าเป็นและไม่สามรถหลีกเลี่ยงได้ รวมทั้ง
รายจ่ายที่เก่ียวกับบุคคลในครอบครัว ค่าเล่าเรียนและอุปกรณ์ในการศึกษาบุตร รายจ่ายเก่ียวกับการเดินทาง 
ยานพาหนะ ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ภายในครัวเรือนที่ต้องมีการจ่ายผ่านบัตร
เครดิต  บัตรกดเงินสด  สินเชื้อส่วนบุคคล  บัตรผ่อนสินค้า เป็นต้น 
งานวจิัยที่เกี่ยวขอ้ง 

ปิยะวรรณ  ยางคา, ธันวาพร  วิมลชัยฤกษ์, กุณฑีรา อาษาศร (2562) ประชาชนในเขตเทศบาล
เมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่มี สถานภาพ แตกต่างกัน มีความ คิดเห็นด้วยเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาระ
หน้ีสิน โดยรวม แตกต่างกัน เน่ืองจาก สถานภาพที่แตกต่าง ท าให้ประชาชนมีสภาพแวดล้อมที่ต่างกันจึงท า
ให้มีความคิดเห็นต่างกัน 
  ฐิติชญามณ สุรินทร (2560) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดหน้ีสินของก าลังพล 
ประกอบด้วย 3 ปัจจัย  ด้วยกัน คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ, ระดับเงินเดือน, สถานภาพ การมีอายุ
ยังน้อย ได้รับระดับเงินเดือนที่ไม่สูงมาก มีสวัสดิการน้อย มีภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ อายุน้อยขาด
ความรู้ในการวางแผนค่าใช้จ่าย ขาดความยั้งคิด ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายเกินความจ าเป็น 2) ปัจจัยพฤติกรรม
และสังคม การบริโภค ค่านิยมการเข้าสังคมเพื่อนฝูง การใช้จ่ายที่เกินจ าเป็น 3) ปัจจัยองค์กร การได้รับ
สวัสดิการที่เพียงพอ ช่วยลดค่าใช้จ่ายของก าลังพล การออกระเบียบข้อบังคับการข้อกู้ยืมเงินที่ชัดเจน ช่วย
ลดการก่อหน้ีของก าลังพลลงได้ ซ่ึงทั้ง 3 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กันที่ส่งผลต่อการเกิดหน้ีสินของก าลังพล 

ปรีชา วยาภรณ์ (2559) ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของลูกหน้ีของ ธพว. สาขา
พัทลุง ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของลูกหน้ีของ ธพว. สาขาพัทลุง พบว่า ปัจจัย ส่วน
บุคคลทุกปัจจัย ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรสระดับการศึกษา อาชีพ อายุการท างาน จ านวน
สมาชิกในครัวเรือน รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนของครัวเรือน รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน และจ านวนหน้ีสิน
รวมต่อเดือนของครัวเรือน ส่งผลต่อการเกิดหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 
กล่าวคือ ปัจจัย ส่วนบุคคลมีผลโดยตรงต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) และการเก็บข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional studies) โดยใช้เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวธีิการทางสถติิ 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี คือ ข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 15 จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 135 คน  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถามโดยแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส  
ต าแหน่งงาน อายุราชการ รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน มีจ านวนข้อค าถาม 8 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ประเภทและปริมาณหน้ีสิน โดยแบ่งเป็น เงินกู้ในระบบและเงินกู้นอกระบบ โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบตามปริมาณหน้ีของหน้ีสินแต่ละประเภทที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีภาวะหน้ี มีจ านวน
ข้อค าถาม 2 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหน้ี เป็นข้อค าถามเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลในการก่อให้เกิดภาวะ
หน้ีสิน โดยแบ่งเป็นปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภค ความต้องการ และค่านิยม โดยมีจ านวนข้อค าถาม 16 
ข้อ โดยแบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ (Rating Scale) ได้แก่ มากที่สุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3 
น้อย = 2, น้อยที่สุด = 1 
 ส่วนที่ 4 ภาวะหน้ีสินเป็นข้อค าถามเก่ียวกับลักษณะของภาวะหน้ีสินที่เกิดขึ้นตามความประสงค์ 
ประกอบด้วย ภาวะหน้ีสินที่เกิดจากการลงทุน  ภาวะหน้ีสินที่เกิดจากการบริโภคเกินความจ าเป็น และภาวะ
หน้ีสินที่เกิดจากความจ าเป็น โดยมีจ านวนข้อค าถาม 13 ข้อ โดยแบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ 
(Rating Scale) ได้แก่ มากที่สุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = 2, น้อยที่สุด = 1 
 ส่วนที่ 5 เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
แนวทางการแก้ไขปัญหา มีจ านวนข้อค าถาม 1 ข้อ 
 ผู้วิจัยได้แบ่งความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ เพื่อใช้ในการตีความหมายของค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ในแบบสอบถาม ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ดังต่อไปน้ี ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 ระดับความคิดเห็นใน
ระดับน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 ระดับความคิดเห็นในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 ระดับความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 ระดับความคิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 
ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
          1.1 ใช้ค่าร้อยละและความถี่ในการอธิบายตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วน
บุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ต าแหน่งงาน อายุราชการ รายได้ต่อ
เดือน รายจ่ายต่อเดือนและตัวแปรประเภทและปริมาณหน้ี ประกอบด้วย เงินกู้ในระบบและเงินกู้นอกระบบ 
  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ 
ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหน้ี ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรมการบริโภค ด้านความต้องการ ด้านค่านิยม 
และภาวะหน้ีสิน ได้แก่ ภาวะหนี้สินที่เกิดจากการลงทุน ภาวะหนี้สินจากการบริโภคเกินความจ าเป็น 
และภาวะหน้ีสินที่เกิดจากความจ าเป็น 
 2. สถติิเชงิอนุมานใช้ในการวิเคราะหข์้อมูลดงัน้ี 
  2.1 ใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์และทดสอบข้อมูล ภาวะหน้ีสินของข้าราชการและบุคลากร 
สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 โดยจ าแนกตามเพศ  
  2.2 ใช้สถิติ One way ANOVA ในการวิเคราะห์และทดสอบข้อมูล ภาวะหน้ีสินโดยจ าแนกตาม 
ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ต าแหน่งงาน อายุราชการ รายได้ต่อเดือน 
รายจ่ายต่อเดือนและจ าแนกตามประเภทและปริมาณหน้ี ได้แก่ เงินกู้ในระบบและเงินกู้นอกระบบ หากพบ
ความแตกต่างจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยสถิติ LSD 
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  2.3 ใช้การวเิคราะหข์้อมูลด้วยสถติิถดถอยพหคุูณ Multiple Regression Analysis ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหน้ีสิน  
 
ผลการวิจัย 
  การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ือง ภาวะหน้ีสินของข้าราชการและบุคลากร สังกัด
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์ ข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 มี
ภาวะหน้ีสินโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ภาวะหน้ีสินที่เกิดจากการลงทุน อยู่
ในระดับน้อยที่สุด ภาวะหน้ีสินที่เกิดจากการบริโภคเกินความจ าเป็น อยู่ในระดับน้อย และภาวะหน้ีสินที่เกิด
จากความจ าเป็น อยู่ในระดับปานกลาง  
 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะหน้ีสินของข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 15 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา ต าแหน่ง
งาน อายุราชการ รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน และจ าแนกตามประเภทและปริมาณหน้ี ได้แก่ เงินกู้ใน
ระบบ เงินกู้นอกระบบ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
    2.1 ข้าราชการและบุคลากร  ที่มี เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่งงาน อายุราชการ รายได้ต่อเดือน 
รายจ่ายต่อเดือน ต่างกัน มีภาวะหน้ีสิน ไม่ต่างกัน และข้าราชการและบุคลากรฯ ที่มีสถานภาพการสมรส 
ต่างกัน มีภาวะหน้ีสิน ต่างกัน 
    2.2 ข้าราชการและบุคลากร ที่มีปริมาณหน้ี เงินกู้ในระบบ และ เงินกู้นอกระบบ ต่างกัน มีภาวะ
หน้ีสิน ต่างกัน 
 3. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหน้ีของ ข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 โดยปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยด้านค่านิยม มีผลต่อ
ภาวะหน้ีสินของข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 และปัจจัยด้าน
ความต้องการไม่มีผลต่อ ภาวะหน้ีของข้าราชการ และบุคลากร สัง กัดส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 15  
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยภาวะหน้ีสินของข้ าราชการและบุคลากร สัง กัด ส า นักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 15 สามารถสรุปวัตถุประสงค์ ได้ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์ ข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15    
มีภาวะหน้ีสินโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปได้ดังน้ี 
    1.1 ภาวะหน้ีสินที่เกิดจากการลงทุน ของข้าราชการและบุคลากรสังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 15 อยู่ในระดับน้อยที่สุด ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้าราชการและบุคลากรฯ ส่วนใหญ่มีภาวะ
หน้ีสินจากพฤติกรรมการบริโภค และค่านิยมส่วนตัวโดยมีการก่อหน้ีเพื่อน ามาใช้จ่ายด้านความต้องการขั้น
พื้นฐานตามความจ าเป็นตามภาระที่ต้องรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กัญญ์สุดา น่ิมอนุสสรณ์กุล
และชัยวัฒน์ น่ิมอนุสสรณ์กุล (2560) จากผลการแบ่งประเภทหน้ีสินของบุคลากรทางการศึกษาแล้วจะพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนหน้ีสินทางด้านที่พักอาศัยและยานพาหนะส่วนตัวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด โดยเหตุผลที่
บุคลากรทางการศึกษาเป็นหน้ีสินส่วนมากให้เหตุผลว่าเน่ืองจากมีรายได้ไม่เพียงพอมีความจ าเป็นและมีความ
ต้องการมาก ขณะที่มีเพียงบางส่วนที่มีหน้ีสินเน่ืองจากน าเงินไปลงทุนหารายได้เสริม ซ่ึงบุคลากรกลุ่มที่เป็นหน้ี
เน่ืองจากน าเงินไปลงทุนน้ันแสดงว่าเป็นหน้ีที่ดีเน่ืองจากช่วยท าให้บุคลากรทางการศึกษามีรายได้เพิ่มขึ้นได้ 
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    1.2 ภาวะหน้ีสินที่เกิดจากการบริโภคเกินความจ าเป็น ของข้าราชการและบุคลากร สังกัด
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 อยู่ในระดับน้อย ซ่ึงผู้ท าวิจัยมีความเห็นว่า ภาวะหน้ีสินที่เกิด
จากการบริโภคเกินความจ าเป็น อยู่ในระดับน้อย เน่ืองมาจากรายได้ที่มีจ ากัด และส่วนใหญ่ไม่มีรายได้เสริม
ที่เกิดจากการลงทุนหรือรายได้เสริมจากทางอ่ืน นอกเหนือจากเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษจากการ
ท างานนอกเวลาราชการ รวมทั้งมีภาระที่ยังต้องรับผิดชอบด้านครอบครัวหรือภาระด้านการศึกษา จึงท าให้
ไม่สามารถก่อหน้ีจากการน าเงินไปใช้จ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองหรือใช้จ่ายในส่วนที่เกิน
ความจ าเป็น ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มรกต วงศ์อรินทร์ (2563) จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า 
ภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุ ดมศึกษาน้อมเกล้า  
สมุทรปราการ มาจากการสร้างฐานะประกอบด้วยการซ้ือสินทรัพย์ต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัย  รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เพื่อสร้างความม่ันคงของครอบครัว มากกว่าค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการซ้ือ สินค้าฟุ่มเฟือยและ
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ หน้ีสินที่เกิดจากการใช้จ่ายครัวเรือน 
    1.3 ภาวะหน้ีสินที่เกิดจากความจ าเป็น ของข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 15 อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า เน่ืองจากข้าราชการและบุคลากร โดยส่วน
ใหญ่ มีเพียงรายได้จากเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษจากการท างานนอกเวลาราชการ จึงเป็นสาเหตุหลักที่ท า
ให้เกิดภาวะหน้ีสิน โดยหน้ีสินส่วนใหญ่ของข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 15 เกิดจากความจ าเป็นและความต้องการขึ้นพื้นฐาน โดยเป็นความต้องการด้านที่อยู่อาศัย 
ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาของคนในครอบครัว ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเดินทางหรือยานพาหนะ การศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งรายจ่ายรายวันเพื่อการด ารงชีพ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ มรกต วงศ์อรินทร์ (2563) จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ มาจากการสร้างฐานะประกอบด้วยการซ้ือ
สินทรัพย์ต่างๆ เช่น ที่อยู่ อาศัย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อสร้างความม่ันคงของครอบครัว จะเห็นได้ว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาน้ันมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
ยานพาหนะรวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล  การศึกษาต่อของตนเอง 
 2. ผลการวิจัยภาวะหน้ีสินของข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 15 โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล   
    2.1 ข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 ที่มี เพศ ต่างกัน   
มีภาวะหน้ีสินโดยรวม ไม่ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า เน่ืองจากเพศชายและเพศหญิง มีพฤติกรรมการ
บริโภค ความต้องการ และค่านิยมที่แตกต่างกันท าให้เกิดความแตกต่างกันในด้านของรายจ่าย แต่มีรายได้ใน
ลักษณะเดียวกันคือเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษนอกเวลาราชการ เพศชายและเพศหญิง จึงสามารถมี
ภาวะหน้ีที่เกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปรีชา วยาภรณ์ (2559) ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเกิดหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายไดลู้กหน้ีของ ธพว. สาขาพัทลุง พบว่า ปัจจัย ส่วนบุคคลทุกปัจจัย ประกอบด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพสมรสระดับการศึกษา อาชีพ อายุการท างาน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของครัวเรือน รายจ่ายเฉลี่ยตอ่เดือนของครัวเรือน และจ านวนหน้ีสินรวมตอ่เดือนของครัวเรือน ส่งผลต่อ
การเกิดหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย กล่าวคือ ปัจจัย ส่วนบุคคลมีผลโดยตรง
ต่อปัจจัยที่มี ผลต่อการเกิดหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้   
 2.2 ข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 ที่มีอายุ ต่างกัน     
มีภาวะหน้ีสินโดยรวม ไม่ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้าราชการและบุคลากรฯ ที่มีช่วงอายุต่างกัน ยังคงมี
พฤติกรรมการบริโภค ความต้องการ และค่านิยม ในสิ่งที่จ าเป็นและไม่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และสามารถมี
ภาวะหน้ีที่เกิดขึน้ไดใ้นหลายลักษณะ แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงอายุ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปิยะวรรณ 
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ยางคา, ธันวาพร วิมลชัยฤกษ์ และกุณฑีรา อาษาศร (2562) ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ที่มี อายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาระหน้ีสิน โดยรวม 
แตกต่างกัน เน่ืองจาก อายุ แตกต่างกัน จะมีความคดิ ไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากประชาชนถึงแม้จะมีอายตุ่างกัน 
แต่บางคนยังติดการบริโภคนิยมเช่น ต้องการสร้างบ้านใหญ่โตเพื่อโอ้อวด ต้องการมีรถไว้ประดับบารมี  
 2.3 ข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 ที่มี ระดับ
การศึกษา ต่างกัน มีภาวะหน้ีสินโดยรวม ไม่ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ภาวะหน้ีสินของข้าราชการและ
บุคลากรฯ ที่มีระดับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ต่างมีความคิดและมุมมองต่างกัน ท าให้การตัดสินใจในการใช้จ่าย
แตกต่างกัน ซ่ึงคนที่มีความรู้มากขึ้นอาจจะมีความต้องการยอมรับของคนในสังคมจึงต้องมีการใช้สินค้าที่
สร้างฐานะทางสังคม จึงสามารถมีภาวะหน้ีที่เกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปรีชา 
วิยาภรณ์ (2559) ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลูกหน้ีของ ธพว. สาขาพัทลุง พบว่า ปัจจัย 
ส่วนบุคคลทุกปัจจัย ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ อายุการท างาน 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนและ
จ านวนหน้ีสินรวมต่อเดือนของครัวเรือน ส่งผลต่อการเกิดหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัย กล่าวคือ ปัจจัย ส่วนบุคคลมีผลโดยตรงต่อปัจจัยที่มี ผลต่อการเกิดหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
 2.4 ข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 ที่มีต าแหน่งงาน 
ต่างกัน มีภาวะหน้ีสินโดยรวม ไม่ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ภาวะหน้ีสินของข้าราชการและบุคลากรฯ ที่
มีต าแหน่งงานในระดับต่างๆ มีความต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคมเม่ือมีระดับหรือต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 
โดยการสร้างภาพลักษณ์ในหลายลักษณะและการสร้างภาพลักษณ์น้ันอาจจะท าให้เกิดภาวะหน้ีที่เกิดขึ้นได้
ในหลายลักษณะและจ านวนหน้ีที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่ กับผลตอบแทนของแต่ละต าแหน่งงาน  
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วนิดา วิศิษฎ์วรากร (2556) ประเภทข้าราชการ กับภาระหน้ีสินของข้าราชการ 
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยข้าราชการประเภทอ านวยการมีสัดส่วนในการเป็น
หน้ีมากกว่าข้าราชการประเภทวิชาการ ดังเห็นได้จากข้าราชการประเภทอ านวยการมีสัดส่วนการเป็นหน้ีถึง
ร้อยละ 93.9 ในขณะที่ข้าราชการประเภทวิชาการมีสัดส่วนการเป็นหน้ีที่ร้อยละ 85.7 
 2.5 ข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 ที่มี อายุราชการ 
ต่างกัน มีภาวะหน้ีสินโดยรวม ไม่ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า อายุราชการ ของข้าราชการและบุคลากรฯ  
แต่ละช่วงอายุ ยังคงมีการบริโภคนิยมที่แตกต่างกันออกไป ซ่ึงเม่ือมีอายุราชการเพิ่มขึ้นย่อมมีฐานเงินเดือนที่
เพิ่มมากขึ้นและเพื่อต้องการสนองความต้องการของตนเองที่ไม่มีที่สิ้นสุด จึงต้องแสวงหาหนทางเพื่อให้ได้สิ่ง
น้ันมา และเม่ือปัจจัยด้านรายได้ไม่อ านวยต่อการแสวงหา จึงมีภาวะหน้ีที่เกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วนิดา วิศิษฎ์วรากร (2556) อายุราชการ กับ ภาระหน้ีสินของข้าราชการ ไม่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิทั้งน้ี จากข้อมูล พบว่า ข้าราชการที่มีอายุราชการระหว่าง 16 – 25 
ปี มีสัดส่วนการเป็นหน้ีสูงสดุที่ร้อยละ 94.4 รองลงมา คือ ข้าราชการที่มีอายุราชการระหว่าง 6 – 15 ปี และ
ข้าราชการที่อายุราชการตั้งแต่ 26 ปี ขึ้นไป มีสัดส่วนการเป็นหน้ีที่ร้อยละ 90.4  และ 89.1 ตามล าดับ โดย
ข้าราชการที่มีอายุราชการไม่เกิน 5 ปี มีสัดส่วนการเป็นหน้ีต่ าสุดที่ร้อยละ 86.6 
 2.6 ข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 ที่มี รายได้ต่อ
เดือน ต่างกัน มีภาวะหน้ีสินโดยรวม ไม่ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า รายได้ต่อเดือนมีส่วนส าคัญในการ
ก่อนให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพกรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 
เน่ืองจากเม่ือมีรายได้ที่ไม่พอกับรายจ่าย และไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งรายได้อ่ืน จะท าให้เกิดการก่อหน้ีมาก
ขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วนิดา วิศิษฎ์วรากร (2556) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับ ภาระหน้ีสินของ
ข้าราชการไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งน้ี จากข้อมูล พบว่า ข้าราชการที่มีรายได้ เฉลี่ย
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ต่อเดือนไม่เกิน 16,000 บาท มีสัดส่วนการเป็นหน้ีสูงสุดที่ ร้อยละ 91.4 รองลงมา คือ ข้าราชการที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 33,000 บาท ขึ้นไปและข้าราชการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 23,001  – 32,999 
บาท มีสัดส่วนการเป็นหน้ีที่ร้อยละ91.1 และ 89.0 ตามล าดับ โดยข้าราชการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 16,001 – 22,999 บาท มีสัดส่วนการเป็นหน้ีต่ าสุดที่ร้อยละ 88.5 
 2.7 ข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 ที่มี รายจ่ายต่อ
เดือน  ต่างกัน มีภาวะหน้ีสินโดยรวม ไม่ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า รายจ่ายต่อเดือนมีส่วนส าคัญในการ
ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินของข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพกรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 
เน่ืองจากเม่ือมีรายจ่ายทั้งที่จ าเป็นโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ และมีรายจ่ายที่เกินความจ าเป็นต่อเดือนสูง ซ่ึงไม่
สัมพันธ์กับรายได้ และไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งรายได้อ่ืน จะท าให้เกิดการก่อหน้ีมากขึ้น  สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วนิดา วิศิษฎ์วรากร (2556) ค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนกับภาระหน้ีสินของข้าราชการ 
ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งน้ี จากข้อมูล พบว่า ข้าราชการที่มีค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉลี่ย
ต่อเดือนตั้งแต่ 35,001 บาท มีสัดส่วนการเป็นหน้ีสูงสุดที่ร้อยละ 94.5 รองลงมา คือ ข้าราชการที่ค่าใช้จ่าย
ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง15,001 – 25,000 บาท และข้าราชการที่มีค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน
ไม่เกิน 15,000 บาท มีสัดส่วนการเป็นหน้ีที่ร้อยละ 94.0 และ 93.3 ตามล าดับ โดยข้าราชการที่มีค่าใช้จ่าย
ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 25,001 –35,000 บาท มีสัดส่วนการเป็นหน้ีต่ าสุดที่ร้อยละ 85.4 
 2.8  ข้าราชการและบคุลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 ที่มีสถานภาพการ
สมรส ต่างกัน มีภาวะหน้ีสินโดยรวม ต่างกัน  ซ่ึงผู้วิจัยมีความเหน็ว่า สถานภาพการสมรส เก่ียวข้องกับสมาชิก
ภายในครอบครัว ซ่ึงมีจ านวนแตกต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการบริโภค ความต้องการ ค่านิยม จึงมีความแตก
แต่งกัน ดังน้ัน เม่ือมีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจงึมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น และเม่ือรายได้ไม่พอกับรายจ่าย ย่อมต้องก่อน
ให้เกิดหน้ี สอดคล้องผลงานวิจัยของ ปิยวรรณ ยางคา, ธันวาพร วิมลชัยฤกษ์ และกุณฑีรา อาษาศร (2562) 
ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่มี สถานภาพ แตกต่างกัน มีความ คิดเห็นด้วยเก่ียวกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาระหน้ีสิน โดยรวม แตกต่างกัน เน่ืองจาก สถานภาพที่แตกต่าง ท าให้ประชาชนมี
สภาพแวดล้อมที่ต่างกันจึงท าให้มีความคิดเห็นต่างกัน  
 3. ผลการวิจัย ภาวะหนี้สินของข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 15 โดยจ าแนกตามประเภทและปริมาณหน้ี   
    3.1 ข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 ที่มีเงินกู้ในระบบ 
ต่างกัน มีภาวะหน้ีสินโดยรวม ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าการเกิดภาวะหน้ีสิน ของข้าราชการและบุคลากร 
สังกัด ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป ทั้งที่จ าเป็นและไม่
จ าเป็น โดยเป็นภาวะหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซ่ึงอาจเกิดจากปัจจัยด้าน พฤติกรรมการบริโภค ความต้องการ 
และค่านิยม ของแต่ละบุคคล ดังน้ัน สถาบันการเงิน หรือสหกรณ์ออมทรัพย์จึงเป็นแหล่งเงินกู้ในระบบให้กับ
ข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคดิของ 
นายชุติพงศ ์ศาตนันท์พิพัฒน์ (2559) หน้ีสินเพื่อการบริโภค เป็นหน้ีจากภาคครัวเรือนที่กู้ยืมมาเพื่อจับจ่ายใช้
สอยส าหรับชีวิตประจ าวันซ่ึงบางเร่ืองน้ันเป็นสิ่งที่จ าเป็นและไม่จ าเป็นเรียกว่าหน้ีสินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็น
การกู้เงินมาเพื่อการบริโภคในรูปแบบต่างๆ เช่นบัตรเครดิต บัตรเงินสดบัตรผ่อนสินค้าสินเชื่อเงินสด         
และเงินกู้ต่างๆ ซ่ึงเหล่าน้ีล้วนเป็นการใช้เงินล่วงหน้าและเป็นการสร้างภาระในอนาคต   
    3.2 ข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 ที่มี เงินกู้นอก
ระบบ ต่างกัน มีภาวะหน้ีสินโดยรวม ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่า มูลเหตุของภาวะหน้ีนอกระบบของข้าราชการ
และบุคลาการของส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 มาจากภาวะหน้ีที่เกิดจากการลงทุน การ
บริโภคเกินความจ าเป็น หรือภาวะหน้ีที่เกิดจากความจ าเป็นโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซ่ึงไม่สามารถหาแหล่งเงินกู้
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ในระบบได้ โดยอาจเป็นการหยิบยืมจาก คนในครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงอาจจะมีจ านวนเงินที่ไม่มาก
และหากเป็นกรณีที่มีความต้องการกู้ยืมเป็นจ านวนมากอาจต้องมีการจ าน าทรัพย์สิน หรือจ านอง
อสังหาริมทรัพย์ กับนายทุนเงินกู้ที่ไม่มีกฎหมายรับรอง ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาฯ, 2557 อ้างใน รุ่งฤดี บุญศรี และอัศวิณ ปสุธรรม (2563) จากการศึกษาพบว่าสาเหตุของการเป็นหน้ี
นอกระบบมากที่สุด คือค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคส่วนตัว หมายความว่ากลุ่มคนที่เป็นหน้ีนอกระบบเกิด
จากค่าใช้จ่ายส่วนตัวท่ีสูงกว่ารายรับ โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอุปนิสัยส่วนตัวของบุคคลรสนิยมหรือความ
นิยมของบุคคล ซ่ึงสาเหตุน้ันมาจากสภาพแวดล้อม สภาพสังคม รวมไปถึงลักษณะการด าเนินชีวิตประจ าวน
วนและกลุ่มอาชีพที่ เป็นหน้ีนอกระบบสูงสุด คือ พนักงานหน่วยงานราชการ หมายถึงกลุ่มอาชีพ
ลูกจ้างประจ า, ลูกจ้างชั่วคราว ทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยสรุป หน้ีนอกระบบ
หมายถึงการกู้หน้ีทั้งในรูปของตวัเงนิและสิ่งของที่อยู่นอกระบบสถาบนัการเงินไม่ได้อยู ่ภายใต้การก ากับดูแล
ของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังโดยการกู้ยืมไม่ได้ให้ความส าคัญกับหลักฐานการกู้ยืมเงิน 
และมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด  
 4. ผลการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหน้ีของข้าราชการและบุคลากร ส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 15 โดยจ าแนกตาม พฤติกรรมการบริโภค  ความต้องการ และค่านิยม สามารถสรุปได้ดังน้ี 
    4.1 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภค ที่มีผลต่อภาวะหน้ีของข้าราชการและบุคลากร สังกัด
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้าราชการและบุคลากรฯ มีพฤติกรรม
การบริโภคที่แตกต่างกัน ซ่ึงโดยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภค สินค้าหรือบริการที่มีความจ าเป็น โดยไม่
เกิดภาวะหน้ีสิน แต่มีข้าราชการและบุคลากรฯ บางส่วน มีภาวะหน้ีที่เกิดจากพฤติกรรมการซ้ือหรือการจ่าย 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของหรือการบริการเพื่อตอบสนองรสนิยมของตนเอง และรายจ่ายที่เกินความจ าเป็นในการ
ด ารงชีพรวมทั้งรายจ่ายทีเ่ก่ียวข้องกับอบายมุขต่างๆ เช่น หวยใต้ดิน การดื่มสุรา การพนัน เป็นต้น โดยการ
ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคล สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พิชญ์สินี วงษ์กาวิน (2560) ด้าน
พฤติกรรม โดยรวมก่อให้เกิดภาระหน้ีสินอยู่ในระดับน้อย ซ่ึงข้าราชการต ารวจมีพฤติกรรมการสังสรรค์กับ
เพื่อนฝูงช่วยให้คลายเครียดจากปัญหาที่ประสบ ซ้ือสินค้าด้วยระบบเงินผ่อนเสมอ การซ้ือสินค้าแบบผ่อน
ช าระมีรายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ มีการเสี่ยงโชคการพนันท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการใช้เงินเกินจากรายรับของตนเอง จึงก่อให้เกิดภาระหน้ีสินของข้าราชการต ารวจขึ้น  
 4.2 ปัจจัยด้านความต้องการ ที่มีผลต่อภาวะหน้ีของข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้าราชการและบุคลากรฯ โดยส่วนใหญ่เกิดภาวะหน้ีสินที่เกิด
จากปัจจัยด้านความต้องการ ขั้นพื้นฐาน  ได้แก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่พักอาศัย โดยเฉพาะที่อยู่
อาศัยและยานพาหนะ ซ่ึงมีภาวะหน้ีที่ต้องผ่อนช าระกับสถาบันการเงินในระยะยาว รวมทั้งความต้องการด้าน
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีการท าประกันชีวิต ย้ายที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อม และการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยที่ดีและความต้องการทางสังคม ขณะที่รายได้ไม่พอกับรายจ่าย  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พิชญ์สินี 
วงษ์กาวิน (2560)  ด้านความต้องการ ซ่ึงข้าราชการต ารวจต้องการมีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง จ าเป็นที่ต้อง
ใช้ยานพาหนะในการประกอบอาชีพ ต้องการมีสิ่งอ านวยความสะดวกในครอบครัว ต้องการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ แสดงให้เห็นว่าสิ่งต่างๆ เหล่าน้ี มีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของข้าราชการต ารวจ จึงส่งผลให้รายได้จากเงินเดือนไม่เพียงพอที่จะน าไปซื้อสิ่งต่างๆ เหล่าน้ันได้ครบถ้วน จึง
ก่อให้เกิดภาระหน้ีสินของข้าราชการต ารวจขึ้น   
    4.3 ปัจจัยด้านค่านิยม ที่มีผลต่อภาวะหน้ีของข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้าราชการและบุคลาการ โดยส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจใน
อาชีพข้าราชการ เน่ืองด้วยอาชีพข้าราชการเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม แต่มีข้าราชการบางส่วนยังคงมีการ
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สร้างการยอมรับด้วยฐานะทางการเงินหรือการใช้สิ่งของที่มีราคา หรูหรา รวมทั้งยังมีค่านิยมทางสังคมหรือ
วัฒนธรรมเพื่อการยอมรับ เช่น การเป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงสังสรรค์และค่านิยมจากพื้นฐานแห่งการประพฤติ 
ปฏิบัติของบุคคล เช่น การท าบุญเลี้ยงพระขึ้นบ้านใหม่  การมอบของขวัญให้แก้ผู้ใหญ่ที่นับถือ ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ  มรกต วงศ์อรินทร์ (2563) จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับค่านิยม  ผู้วิจัยได้สรุปว่าทฤษฎี
เก่ียวกับค่านิยมมีความเก่ียวข้องกับภาวะหน้ีสินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเก่ียวข้อง
กัน เพราะค่านิยมเป็นความเชื่ออย่างหน่ึง เกิดขึ้นเพราะความต้องการโดยธรรมชาติของมนุษย์จากการเรียนรู้ 
แล้วกลายเป็นค่านิยมที่ก่อตัวและฝังรากลึก นานเข้าก็จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลที่
แสดงออก ค่านิยมจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมทางสังคมและวิถีชีวิตต่างๆของบุคคลในสังคม อาชีพครูมีความ
เก่ียวข้องกับชุมชนและสังคมโดยตรงส่งผลให้ครูต้องท าตนให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม เม่ือครูมีค่านิยม    
เช่นไร ก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาเช่นน้ัน 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยภาวะหน้ีสินของข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 15 ผู้ศึกษาวิจัยขอให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน ดังน้ี 
 1. ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ซ่ึงจากการศึกษา พบว่า  ข้าราชการและบุคลากรซ่ึงมี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งงาน อายุราชการ รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ต่างกัน มีภาวะหน้ีสินไม่ต่างกัน และ
มีปริมาณหน้ีจากเงินกู้ในระบบและเงินกู้นอกระบบ ต่างกัน ดังน้ันจึงหมายความว่า ข้าราชการและบุคลากร 
สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 สามารถมีภาวะหน้ีสินได้จากปัจจัยด้านพฤติกรรมการ
บริโภค ด้านความต้องการและด้านค่านิยม ซ่ึงโดยส่วนใหญ่มีภาวะหน้ีสินที่เกิดจากความต้องการขั้นพื้นฐาน
ในการด ารงชีพ เป็นภาวะหน้ีที่เกิดจากความจ าเป็น และเป็นหน้ีสินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
 2. ด้านพฤติกรรมการบริโภค ซ่ึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหน้ีสิน ซ่ึงข้าราชการและบุคลากร สังกัด
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เน่ืองจากมีข้าราชการ
และบุคลากรบางส่วนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่สอดาคล้องกับรายได้ มีรายจ่ายที่เป็นภาระในอนาคต โดยเกิด
จากการใช้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น ท าให้เกิดภาวะหน้ีสินที่เกิดจาการบริโภคเกินความจ าเป็น 
 3. ด้านความต้องการ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหน้ีสินที่เกิดจากความจ าเป็น โดยข้าราชการและ
บุคลากร ส่วนใหญ่มีความต้องการขั้นพื้นฐาน ได้แก่  ภาระหน้ีที่เกิดจากการผ่อนช าระค่าบ้าน พักอาศัย และ
ยานพาหนะชนิดต่างๆ กับสถาบันการเงิน รวมทั้งค่าเล่าเรียนของสมาชิกภายในครอบครัวดังน้ัน  เม่ือมีภาวะ
หน้ีสินที่เกิดจากความจ าเป็นและไม่สามารถลีกเลี่ยงได ้ข้าราชการและบุคลากรควรมีการบริการจัดการภาวะ
หน้ีที่มีอยู่ให้พอดีหรือต่ ากว่ารายได้ เพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่อาจเกิดภาวะหน้ีจากรายได้ไม่พอกับรายจ่าย 
 4. ด้านค่านิยม เป็นปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหน้ีสินที่เกิดจากการบริโภคเกินความจ าเป็น โดย
ข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพกรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 มีค่านิยมที่แตกต่างกัน ซ่ึงมี
บางส่วนมีค่านิยมด้านวัฒนธรรมทีมี่การปฏิบัติต่อกันมา เช่น การให้ของก านัน หรือของขวัญแก่ ผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน เป็นต้น หรือมีค่านิยมในส่วนของการสร้างภาพลักษณ์เพื่อการยอมรับของบุคลากร
ในองค์กร ด้วยการใช้สินค้าที่มีราคาแพง หรูหรา ซ่ึงค่านิยมเหล่าน้ีเป็นสาเหตุหน่ึงที่ก่อให้เกิดภาวะหน้ี ดังน้ันเพื่อ
เป็นการลดภาวะหน้ีสินฯข้าราชการและบุคลากร สังกัดส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร  15 ควร
ปรับเปลี่ยนค่านิยมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้และวัฒนธรรมที่ควรปฏิบัติ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างของข้าราชการและบุคลากรใน
ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 ซ่ึงมีจ านวนจ ากัด จึงอาจท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ดังน้ันในการ
วิจัยคร้ังต่อไปควรมีการขยายกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เก่ียวกับปัจจัยการเกิดภาวะหน้ีที่มากขึ้น 
 2. ควรเพิ่มตัวแปรดา้นผลกระทบจากการเกิดภาวะหน้ีสิน เช่น ผลกระทบทางด้านร่างกาย  จติใจ 
สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบอาจเกิดขึ้นต่อขา้ราชการและบุคลากร หลังเกิดภาวะหน้ีสิน 
 3. การเลือกให้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลนอกเหนือจากการใช้แบบสอบถาม ควรมีการสัมภาษณ์ 
และการตั้งข้อค าถามที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและหลากหลาย  รวมทั้งการตั้งข้อ
ค าถามเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาภาวะหน้ีสินที่สามารถด าเนินการได้จริง 
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