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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 การส ารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการ
ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  และเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา) ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงาน 
กศน. ที่เข้ามาขอรับบริการเงินทุนหมุนเวียนฯ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 จ านวน 147 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  ผลการส ารวจพบว่า 
 1. การศึกษาระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พบว่า ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู มีความพึงพอใจต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ทุกด้านมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก  โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านคุณภาพของการให้บริการ  ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ด้านการประชาสัมพันธ์  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
และด้านหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน   
  ค่าเฉลี่ยของข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการเงินทุนหมุนเวียนฯ มีระดับความพึงพอใจมาก   
ในภาพรวมเท่ากับ  4.05  คิดเป็นร้อยละ  81.00  เมื่อเทียบกับค่าเกณฑ์วัด อยู่ในระดับ 4 
 2. การรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
  ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า 1) ต้องการให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครูต่อไป โดยให้เหตุผลว่าสามารถช่วยเหลือและบรรเทาภาระหนี้สินให้แก่ผู้กู้ได้บางส่วน                   
แต่เพราะจ านวนเงินให้กู้น้อยท าให้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ทั้งหมด 2) เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู ช่วยยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ได้บางส่วน  โดยให้เหตุผลว่ายังคงมีหนี้สินที่เป็นภาระอยู่ 
3) วงเงินกู้ยืม 300,000 บาท เหมาะสมแล้ว เพราะจ านวนพอเหมาะและใช้คืนได้ง่าย 4) ต้องการให้เงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูจัดสรรเงินให้กู้ยืม จ านวน 500,000 บาท และ 5) ข้อเสนอแนะอ่ืน  ๆ 
ควรเพ่ิมวงเงินกู้ที่จัดสรร  ปรับลดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้กู้และผู้ค้ าประกัน  และควรให้ข้าราชการครูที่เคยกู้แล้ว
มีสิทธิกู้ใหม ่



ข 
 

ค ำน ำ 
 
 ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรครูที่มีต่อกำรให้บริกำร

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู ตำมที่กรมบัญชีกลำงและบริษัทที่ปรึกษำ               

ได้ก ำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำระดับควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรครูที่มีต่อกำรให้บริกำร

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู   และเพ่ือรวบรวมควำมคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรให้บริกำรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู ผลกำร

ส ำรวจจะน ำมำเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรในปีต่อไป 

 ส ำนักงำน ก.ค.ศ.  ขอขอบคุณข้ำรำชกำรครูที่เข้ำมำใช้บริกำรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ

แก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  (ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ) ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร                 

กำรอำชีวศึกษำ  ส ำนักงำน กศน. และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องที่ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำร                      

ในครั้งนีจ้นบรรลุวัตถุประสงค์ 

 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ.   

ภำรกิจกองทุนและสวัสดิกำรทำงกำรศึกษำ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 
 

สำรบัญ            

                                         หน้ำ 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร ........................................................................................................ . ก 
ค ำน ำ ............................................................................................................................. ......... ข 
สำรบัญ ............................................................................................................................. ...... ค 
สำรบัญตำรำง ............................................................................................................ ............ จ 
บทที่ 1 บทน ำ ..................................................................................................................... .. 1 

หลักกำรเหตุผล........................................................................................ .................. 1 
วัตถุประสงค์.............................................................................................................. 2 
ขอบเขตกำรศึกษำ ........................................................................................... ......... 2 
นิยำมศัพท์เฉพำะ ............................................................................................. ........ 3 

บทที่ 2 วิธีด ำเนินกำร........................................................................................................... . 4 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง............................................................................... ......... 4 

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ......................................................................................... 4 
          กำรเก็บรวบรวมข้อมูล............................................................................................... 5 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้.............................................................................. . 6 
บทที่ 3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล.................................................................................................. . 7 

กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรครูที่มีต่อกำรให้บริกำรเงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู......................................................................... 

 
7 

 ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลส่วนบุคคล............................................................ 7 
 ตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรครูที่มีต่อกำรให้บริกำรฯ......... 9 
 ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรให้บริกำรฯ....................... 14 
บทที่ 4 สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ ................................................................... 19 
          วัตถุประสงค์.................................................................................................... .......... 19 
          ขอบเขตของกำรศึกษำ........................................................................... .................... 19 
          เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ...................................................................... .................... 20 
          กำรวิเครำะห์ข้อมูล................................................................................... ................. 20 
          สรุปผล..................................................................................................... .................. 20 
          อภิปรำยผล.............................................................................................. .................. 21 
          ข้อเสนอแนะ .................................................................................... ......................... 22 

 



ง 
 

สำรบัญ (ต่อ)            

 หน้ำ 

ภำคผนวก .................................................................................... ......................................... 24 
    ภำคผนวก ก หมำยเลขโทรศัพท์และ  E-mail ของข้ำรำชกำรครูที่เข้ำมำขอรับบริกำร.......... 25 
    ภำคผนวก ข เอกสำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำแบบสอบถำม  หนังสือน ำส่งและแบบสอบถำม 
                    ควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรครูที่มีต่อกำรให้บริกำรเงินทุนหมุนเวียน 
                    เพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู .......................................................... . 

 
 

32 
    ภำคผนวก ค ระเบียบ ประกำศ และบันทึกข้อตกลง  และหนังสือมอบอ ำนำจเกี่ยวกับ 
                    กำรด ำเนินงำนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู ......... 

 
41 

    ภำคผนวก ง บันทึกข้อตกลงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข 
                    ปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
                    ประจ ำปีบัญชี 2561.................................................................................... 

 
 

62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ 
 

สำรบัญตำรำง            

 หน้ำ 

ตำรำง 1  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ  อำยุ  รำยได้  
            เฉลี่ยต่อเดือน  (เงินเดือน+เงินวิทยฐำนะ+ เงินค่ำตอบแทน)  อำยุรำชกำร   
            และสถำนภำพ.........................................................................................................  

 
 
7 

ตำรำง 2  แสดงค่ำเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนกำรให้บริกำรเงินทุนหมุนเวียน 
            เพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครูโดยภำพรวม และรำยด้ำน.............................. 

 
9 

ตำรำง 3  แสดงค่ำเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนกำรให้บริกำรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข 
            ปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ โดยรวมและรำยข้อ................ 

 
10 

ตำรำง 4  แสดงค่ำเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนกำรให้บริกำรเงินทุนหมุนเวียน 
            เพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู ด้ำนหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข 
            กำรกู้ยืมเงิน โดยรวมและรำยข้อ............................................................................. 

 
 

10 
ตำรำง 5  แสดงค่ำเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนกำรให้บริกำรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข 
            ปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่  โดยรวมและรำยข้อ... 

 
11 

ตำรำง 6  แสดงค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนกำรให้บริกำรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข 
            ปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร โดยรวมและรำยข้อ 

 
12 

ตำรำง 7  แสดงค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนกำรให้บริกำรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข 
            ปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  โดยรวมและรำยข้อ......... 

 
12 

ตำรำง 8  แสดงค่ำเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนกำรให้บริกำรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข 
            ปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู ด้ำนคุณภำพของกำรให้บริกำร โดยรวมและรำยข้อ……… 

 
13 

ตำรำง 9  แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู  
             สำมำรถช่วยเหลือและบรรเทำภำระหนี้สิน............................................................ 

 
14 

ตำรำง 10 แสดงเหตุผลของข้ำรำชกำรครูทีเ่ข้ำมำขอรับบริกำรทีเ่ห็นว่ำเงินทุนหมุนเวียน 
             เพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู สำมำรถช่วยเหลือและบรรเทำภำระหนี้สิน   
             สำมำรถช่วยเหลือและบรรเทำภำระหนี้สินไดม้ำก................................................. 

 
 

14 
ตำรำง 11 แสดงเหตุผลของข้ำรำชกำรครูทีเ่ข้ำมำขอรับบริกำรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข 
             ปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู สำมำรถช่วยเหลือและบรรเทำภำระหนี้สินเพ่ือแก้ไข 
             ปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครูได้บำงส่วน...................................................................   

 
 

14 
ตำรำง 12 แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู  
            ช่วยยกระดับชีวิตและควำมเป็นอยู่ของท่ำนได้หรือไม่ เพียงใด…………………………..  

 
15 

 



ฉ 
 

สำรบัญตำรำง (ต่อ)            

 หน้ำ 

ตำรำง  13  แสดงเหตุผลของข้ำรำชกำรครูที่เข้ำมำขอรับบริกำรทีเ่ห็นว่ำเงินทุนหมุนเวียน 
               เพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู ช่วยยกระดับชีวิตและควำมเป็นอยู่ได้มำก  

 
15 

ตำรำง  14  แสดงเหตุผลของข้ำรำชกำรครูที่เข้ำมำขอรับบริกำรทีเ่ห็นว่ำเงินทุนหมุนเวียน 
               เพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู  ช่วยยกระดับชีวิตและควำมเป็นอยู่ได้ 
               บำงส่วน................................................................................ ...............................  

 
 

15 
ตำรำง  15  แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวงเงินกู้ยืม  300,000  บำท เหมำะสมหรือไม.่.......... 16 
ตำรำง  16  เหตุผลของผู้ตอบแบบสอบถำมที่เห็นว่ำวงเงินกู้ยืม  300,000  บำท  เหมำะสม 16 
ตำรำง  17  แสดงเหตุผลของข้ำรำชกำรครูที่เข้ำมำขอรับบริกำรที่เห็นว่ำวงเงินกู้   
               300,000 บำท  ไม่เหมำะสม............................................................................... 

 
16 

ตำรำง  18  แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวงเงินให้กู้ยืมที่ต้องกำรให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข 
               ปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครูจัดสรรให้...................................................................   

 
17 

ตำรำง  19  แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกระทรวงศึกษำธิกำรควรด ำเนินงำนเงินทุน 
               หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครูต่อไป หรือไม.่............................. 

 
17 

ตำรำง  20  แสดงเหตุผลของข้ำรำชกำรครูที่เข้ำมำขอรับบริกำรที่ตอบควรด ำเนินงำน 
               เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครูต่อไป...............................               

 
18 

ตำรำง  21  แสดงข้อเสนอแนะอ่ืนๆ.......................................................................................  18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 1 
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หลักกำรและเหตุผล 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2540  รัฐบาลได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน                    
ของข้าราชการครู  โดยได้จัดสรรเงินงบประมาณ  จ านวน  500 ล้านบาท  ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. (ส านักงาน ก.ค. เดิม)  
ด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  โดยให้ข้าราชการครูกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ า
น าไปช าระหนี้เพ่ือเป็นการผ่อนคลายความเดือดร้อน  และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ข้าราชการครู  
โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้ในแต่ละปีท าให้ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครูที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลรวมทั้งสิ้น 1,320 ล้านบาท  และจากการด าเนินงาน
มีเงินหมุนเวียนกลับคืนมาให้ข้าราชการครูไดกู้้ยืมรวมทั้งสิ้น 1,723  ล้านบาทเศษ   
 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูในปัจจุบัน ด าเนินงานภายใต้ระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2558   
ซึ่งก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จ านวน 8 คน  
มีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการคลัง  
ผู้แทนส านักงบประมาณ  ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิ  
จ านวน  3  คน  ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง โดยมีผู้บริหารทุนหมุนเวียน
เป็นกรรมการและเลขานุการ  และมีคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการท าหน้าที่
พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ของข้าราชการครูในสังกัด โดยให้กู้ยืมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  
รายละไมเ่กิน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  4  ต่อปี ผ่อนช าระคืนภายในระยะเวลา 8 ปี 
 นับแต่ปีบัญชี  2548  เป็นต้นมากรมบัญชีกลางก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงาน
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยในปีบัญชี  2561 ก าหนดให้มีการประเมินใน 4 ด้าน 
14 ตัวชี้วัดดังนี้ 
 1. ด้านการเงิน ประกอบด้วย 1.1)  อัตราการรับช าระหนี้ที่ถึงก าหนดช าระในปีบัญชี 2561   
1.2)  ร้อยละของการจ่ายเงินกู้ให้ข้าราชการครูกู้ยืม และ 1.3)  ร้อยละของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานต่อ
รายได้จากการด าเนินงาน  
 2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย  2.1) ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ  และ 2.2) การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
 3. ด้านการปฏิบัติการ  ประกอบด้วย 3.1) การด าเนินงานตามนโยบายรฐับาล/ กระทรวงการคลัง  
3.2)  ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการหนี้เพื่อลดการค้างช าระ  3.3)  การด าเนินงาน
ตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการปล่อยกู้จากผลส ารวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนของข้าราชการครู        
3.4)  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 
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 4. ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย 4.1) บทบาทคณะกรรมการบริหาร               
ทุนหมุนเวียน  4.2)  การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  4.3)  การตรวจสอบภายใน  4.4)  การบริหาร
จัดการสารสนเทศ และ 4.5)  การบริหารทรัพยากรบุคคล  
 โดยมกีารลงนามในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปีบัญชีทุกปี                           
ระหว่างกระทรวงการคลังกับเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ  
 ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ส ารวจความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการให้บริการเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ซึ่งเป็นตัวชี้วัดด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อ 2.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  เพ่ือน าผลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน                         
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
 2. เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน                
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน  (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงาน กศน. ที่เข้ามาขอรับบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 147  คน  
 2. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ใน 6 ด้าน คือ  
  2.1  ด้านการประชาสัมพันธ์ 
  2.2  ด้านหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน 
  2.3  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  2.4  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
  2.5  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  2.6  ด้านคุณภาพของการให้บริการ  
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. เงินทุนหมุนเวียน  หมายถึง  ทุนที่ตั้งขึ้นเพ่ือกิจการที่อนุญาตให้น ารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ 
โดยการจ่ายเงินเป็นทุน หรือทุนหมุนเวียนใดๆ ให้กระท าได้ตามกฎหมาย 
 2. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู หมายถึง ทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบ
กระทรวงการคลัง โดยรัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณให้เป็นทุน ด าเนินงานภายใต้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2558 เพ่ือให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้สอน  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้กูย้ืมเงินไปช าระหนี้ 
 3. ควำมพึงพอใจ  หมายถึง  ทัศนคตใินทางบวกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้สอนที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  
 4. ควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรครู  หมายถึง  ความรู้สึกที่ดีที่มตี่อการให้บริการเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ใน 6 ด้าน ได้แก่ 
  4.1 กำรประชำสัมพันธ์ หมายถึง  มีการสื่อสารประสัมพันธ์ที่รวดเร็ว  มีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย  ข้อความสื่อเข้าใจง่าย  ข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ/มีประโยชน์/ 
น่าสนใจ  สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การให้ข้อมูลเพ่ิมเติม/ และการตอบข้อซักถาม 
  4.2 หลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขกำรกู้ยืมเงิน  หมายถึง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข                         
ในการขอกู้ยืม  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน จ านวนงวดในการแบ่งจ่ายเงินกู้  เงื่อนไขในการจ่ายเงินกู้  
ระยะเวลาในการผ่อนช าระเงินกู้  และอัตราค่าปรับในกรณีผิดช าระหนี้  และการบริหารจัดการและ
ตอบสนองความต้องการของข้าราชการครู  
  4.3 กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่  หมายถึง  การที่เจ้าหน้าที่มคีวามรู้ในเรื่องเงินทุนหมุนเวยีนฯ  
เป็นอย่างดี ให้ค าปรึกษา  แนะน าและตอบข้อซักถามไดอ้ย่างชัดเจน  มีความกระตือรือร้น  เอาใจใส่  และให้บริการ
ด้วยความเต็มใจ  พูดจาสภุาพ  ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง  แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการได้  ให้บริการ
ด้วยความยุติธรรม เท่าเทียม รวดเร็วทันตามก าหนดเวลา   
  4.4 กระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร  หมายถึง  ขั้นตอนการขอรับบริการมีความคล่องตัว
ไม่ซับซ้อน  ช่องทางการให้บริการเหมาะสม มีล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน มีการ
ให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 
  4.5 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  หมายถึง  การมีท่ีนั่งพักส าหรับผู้มาติดต่อ สถานที่ให้บริการ
สะอาด เป็นระเบียบ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม และมีข้อมูล/ เอกสาร/
website/แบบฟอร์มสะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ 
  4.6 คุณภำพของกำรให้บริกำร  หมายถึง  เอกสารหรือค าแนะน าชัดเจนเข้าใจง่าย ได้รับ
บริการที่ตรงกับความต้องการครบถ้วน ถูกต้อง  จนเสร็จสิ้นภารกิจ มีความคุ้มค่า  และเป็นประโยชน์ 
 5. ข้ำรำชกำรครู  หมายถึง  ผู้ที่ประกอบวิชาชีพ  ซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน
และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ   สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  



บทท่ี 2 
วิธีด ำเนินกำร 

 

 การส ำรวจควำมพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในครั้งนี้มขีั้นตอนดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงาน กศน. ที่ เข้ามาขอรับบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 147 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ส านักงาน  ก.ค.ศ.  สร้างข้ึน                    
โดยความเห็นชอบของกรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา  มีรายละเอียดดังนี้ 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แบ่งเป็น  3 ตอนคือ   
   ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายงาน  (Check - list)  
ประกอบด้วย  หมายเลขโทรศัพท์  e-Mail  เพศ  อายุ  รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  อายุราชการ  และสถานภาพ 
   ตอนที่  2  ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน              
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ใน 6 ด้านคือ 
    1. ด้านการประชาสัมพันธ์ จ านวน 5 ข้อ 
    2. ด้านหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน จ านวน 7 ข้อ 
    3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ จ านวน 8 ข้อ 
    4. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ จ านวน 4 ข้อ 
    5. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน 4 ข้อ 
    6. ด้านคุณภาพของการให้บริการ จ านวน 5 ข้อ 
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   ก าหนดความพึงพอใจตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) ออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับ           
มีเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน เกณฑ์กำรแปลผล 
ระดับท่ี 1 พึงพอใจน้อยที่สุด 1.00 - 1.80 พึงพอใจน้อยที่สุด 
ระดับท่ี 2 พึงพอใจน้อย 1.81 - 2.60 พึงพอใจน้อย 
ระดับท่ี 3 พึงพอใจปานกลาง 2.61 - 3.40 พึงพอใจปานกลาง 
ระดับท่ี 4 พึงพอใจมาก 3.41 - 4.20 พึงพอใจมาก 
ระดับท่ี 5 พึงพอใจมากที่สุด 4.21 - 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 

 
   ตอนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  เป็นค าถามแบบ  (Check  List)  พร้อมทั้งให้เหตุผล จ านวน 4 ข้อ  และเป็นค าถาม
ปลายเปิด  จ านวน  2  ข้อ 
 กำรสร้ำงเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามที่ส านักงาน  ก.ค.ศ.  สร้างข้ึน  
โดยมีขั้นตอนและวิธีการสร้างดังต่อไปนี้ 
  1. ศึกษากฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู และบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนประจ าปีบัญชี  2561 
เพ่ือน ามาก าหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบสอบถาม 
  2. สร้างแบบสอบถามและน าเสนอผู้บริหารส านักงาน ก.ค.ศ. เพื่อให้ข้อเสนอแนะและพิจารณา
ความถูกต้องครบถ้วนของการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ในด้านต่างๆ 
รวมทั้งตรวจแก้ไขภาษาและส านวนที่ใช้ในแบบสอบถามให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย     
  3. ส่งแบบสอบถามให้กรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  4. น าแบบสอบถามที่กรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบไปเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล   
 1. จัดท าหนังสือถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
ข้าราชการครทูี่ได้รับอนุมัติและท าสัญญากู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ 
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 2. ได้รับแบบสอบถามคืนจากข้าราชการครูที่ได้รับอนุมัติและท าสัญญากู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ  
จ านวน  147  ฉบับ  

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช ้
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการให้บริการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
 2. น าข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดระเบียบและบันทึกข้อมูลในแบบรหัส  (Coding  form)   
 3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็น  2  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าราชการครูผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้วิธีการ  
แจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) จากนั้นน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
  ตอนที่  2  ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  วิเคราะห์โดยใช้สูตรค านวณ 

 จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมากที่สุด x 100 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

  วิธีหาค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  โดยรวม                
รายด้านและรายข้อจากนั้นน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย  
  ตอนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู วิเคราะห์โดยวิธีการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 3 
การวิเคราะห์ข้อมลู 

 
 เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการส ารวจความพึงพอใจของข้าราชการครู
ที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
จึงเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การส ารวจความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  อายุ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
(เงินเดือน +เงินวิทยฐานะ+ เงินค่าตอบแทน)  อายุราชการ  และสถานภาพ  ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  อายุ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
            (เงินเดือน+เงินวิทยฐานะ+ เงินค่าตอบแทน)  อายุราชการ  และสถานภาพ 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1.  เพศ   
          1)  ชาย 32 21.77 
          2)  หญิง 115 78.23 

รวม 147 100.00 
2. อายุ   
 1) 20 - 30  ปี 6 4.10 
 2) 31 - 40  ปี 52 35.37 
 3) 41 - 50  ปี 48 32.65 
 4) 51 - 60  ปี 41 27.89 

รวม 147 100.00 
3. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน (เงินเดือน+เงินวิทยฐานะ + เงินค่าตอบแทน)   
 1) 15,000 - 24,999 บาท 20 13.60 
 2) 25,000 - 34,999 บาท 36 24.49 
 3) 35,000 - 39,999 บาท 22 14.97 
          4) มากกว่า 40,000 บาทข้ึนไป 69 46.94 

รวม 147 100.00 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

4. อายุราชการ   
 1) ไม่เกิน 10 ปี 33 22.45 
 2) 10 – 19 ปี 50 34.02 
 3) 20 – 29 ปี 44 29.93 
 4) 30 ปีขึ้นไป 20 13.60 

รวม 147 100.00 
5.  สถานภาพ   
           1) โสด 31 21.09 
           2) สมรส 95 64.63 
           3) แยกกันอยู่ 2 1.36 
           4) ม่าย/หย่าร้าง 19 12.92 

รวม 147 100.00 
  

 จากตาราง 1 พบข้อมูล ดังนี้  
 1. เพศ  ข้าราชการครูทีเ่ข้ามาขอรับบริการ  จ านวน 147 คน  เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 78.23  
และเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 21.77  ตามล าดับ 
 2. อายุ  ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการ  จ านวน 147 คน  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี  
คิดเป็นร้อยละ  35.37  รองลงมาอายุระหว่าง 41 - 50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 32.65  อายุระหว่าง 51 - 60 ปี   
คิดเป็นร้อยละ  27.89  และอายุระหว่าง 20 - 30  ปี  คิดเป็นร้อยละ 4.10  ตามล าดับ 
 3. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  ข้าราชการครูทีเ่ข้ามาขอรับบริการ  จ านวน 147 คน ส่วนใหญ่มีรายได้
ต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 46.94  รองลงมารายได้ต่อเดือน 25,000 - 34,999 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 24.49  รายได้ต่อเดือน 35,000 - 39,999 บาท  คิดเป็นร้อยละ 14.97  และรายได้
ต่อเดือน 15,000 - 24,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.60  ตามล าดับ 
 4. อายุราชการ  ข้าราชการครูทีเ่ข้ามาขอรับบริการ จ านวน 147 คน  มีอายุราชการ 10 - 19 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 34.02  รองลงมาอายุราชการ 20 – 29 ปี  คิดเป็นร้อยละ 29.93  อายุราชการไม่เกิน 10 ปี     
คิดเป็นร้อยละ 22.45 และมีอายุราชการ 30 ปีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 13.60  ตามล าดับ 
 5. สถานภาพ  ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการ  จ านวน 147 คน  ส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส  คิดเป็นร้อยละ 64.63 รองลงมาสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 21.09  สถานภาพม่าย/หย่าร้าง  
คิดเป็นร้อยละ 12.92  และสถานภาพแยกกันอยู่  คิดเป็นร้อยละ 1.36  ตามล าดับ 
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 ตอนที่ 2 การวิเคราะหค์วามพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
 ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู จ าแนกเป็น 6 ด้าน ดังตาราง 2-8  
 
ตาราง 2  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
            ข้าราชการครูโดยภาพรวม และรายด้าน  
 

ที ่
ความพึงพอใจของข้าราชการครู 

ที่มตี่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

ความพึงพอใจ (n=147) 

X  S.D. การแปลผล ร้อยละ 

1 ด้านการประชาสัมพันธ์ 4.08 0.56 มาก 81.52 
2 ด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน 3.86 0.66 มาก 77.24 
3 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.11 0.61 มาก 82.11 
4 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.02 0.63 มาก 80.48  
5 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.09 0.63 มาก 81.77 
6 ด้านคุณภาพของการให้บริการ 4.16 0.68 มาก 83.27 
 รวม 4.05 0.54 มาก 81.00 

 
 จากตาราง 2 พบว่า ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (X  = 4.05, S.D. = 0.54)  คิดเป็น
ร้อยละ 81.00  เมื่อเทียบกับค่าเกณฑ์วัด อยู่ในระดับ 4  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคุณภาพของการ
ให้บริการ ( x = 4.16, S.D. = 0.68) รองลงมา ได้แก่ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ( x = 4.11, S.D. = 
0.61) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( x = 4.09, S.D. = 0.63) ด้านการประชาสัมพันธ์ ( x = 4.08, S.D. = 
0.56)  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ( x = 4.02, S.D. = 0.63) และด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการกู้ยืมเงิน ( x = 3.86, S.D. = 0.66) ตามล าดับ 
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ตาราง 3  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
           ข้าราชการครู ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวมและรายข้อ 
 

ที ่ ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ความพึงพอใจ (n=147) 

X  S.D. การแปลผล ร้อยละ 
1 มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว 4.14 0.53 มาก 82.80 
2 มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ทีห่ลากหลาย 3.81 0.86 มาก 76.20 
3 ข้อความสื่อเข้าใจง่าย 4.17 0.63 มาก 83.40 
4 ข้อมูลที่ได้ตรงตามความต้องการ/มีประโยชน์/ 

น่าสนใจ  สามารถน าไปใช้ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 
4.17 0.71 มาก 83.40 

5 การให้ข้อมูลเพ่ิมเติม/การตอบข้อซักถาม 4.10 0.69 มาก 82.00 
 รวม 4.08 0.56 มาก 81.60 

 

 จากตาราง 3  พบว่า ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด้านการประชาสัมพันธ์  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 
4.08, S.D. = 0.56) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ ข้อความสื่อเข้าใจง่าย  ( x =4.17, S.D. = 0.63) รองลงมา ได้แก่ ข้อมูลที่ได้ตรงตาม
ความต้องการ/มีประโยชน์/น่าสนใจ  สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( x = 4.17, S.D. = 0.71) และมี
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว ( x = 4.14, S.D. = 0.53) ตามล าดับ 

ตาราง 4  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
            ข้าราชการครู ด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน โดยรวมและรายข้อ 
 

ที ่ ด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน 
ความพึงพอใจ (n=147) 

X  S.D. การแปลผล ร้อยละ 
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอกู้เงิน 3.90 0.91 มาก 78.00 
2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน 3.86 0.88 มาก 77.20 
3 จ านวนงวดในการแบ่งจ่ายเงินกู้ 3.86 0.82 มาก 77.20 
4 เงื่อนไขในการจ่ายเงินกู้ 3.86 0.78 มาก 77.20 
5 ระยะเวลาในการผ่อนช าระเงินกู้ 3.89 0.83 มาก 77.80 
6 อัตราค่าปรับในกรณีผิดช าระหนี้ 3.82 0.75 มาก 76.40 
7 การบริหารจัดการและตอบสนองความต้องการ

ของข้าราชการครู 
3.84 0.83 มาก 76.80 

 รวม 3.86 0.66 มาก 77.20 
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 จากตาราง 4  พบว่า ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( x = 3.86, S.D. = 0.66) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด   
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอกู้เงิน    ( x = 3.90, 
S.D. = 0.91) รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลาในการผ่อนช าระเงินกู้ ( x = 3.89, S.D. = 0.83) และเงื่อนไขใน
การจ่ายเงินกู ้( x = 3.86, S.D. = 0.78) ตามล าดับ 
 

ตาราง 5  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน  
            ข้าราชการครู ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  โดยรวมและรายข้อ 
 

ที ่ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
ความพึงพอใจ (n=147) 

X  S.D. การแปลผล ร้อยละ 
1 มีความรู้ในเรื่องเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข

ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูเป็นอย่างดี 
4.17 0.61 มาก 83.40 

2 ให้ค าปรึกษา แนะน าและตอบข้อซักถามได้
อย่างชัดเจน 

3.97 0.77 มาก 79.40 

3 มีความกระตือรือร้น  เอาใจใส่ และให้บริการ
ด้วยความเต็มใจ 

4.07 0.72 มาก 81.40 

4 พูดจาสุภาพ  ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีความ 
เป็นกันเอง 

4.22 0.71 มากที่สุด 84.40 

5 สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใหบ้ริการได ้ 4.10 0.73 มาก 82.00 
6 ให้บริการโดยยึดถือความถูกต้องยุติธรรม 4.12 0.72 มาก 82.40 
7 ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 4.12 0.75 มาก 82.40 
8 ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา 4.07 0.80 มาก 81.40 
 รวม 4.11 0.61 มาก 82.20 

 

 จากตาราง 5  พบว่า ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                  
( x = 4.11, S.D. = 0.61) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ พูดจาสุภาพ  ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีความเป็นกันเอง ( x = 4.22, S.D. = 0.71) 
รองลงมา ได้แก่ ความรู้ในเรื่องเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูเป็นอย่างดี  ( x = 
4.17, S.D. = 0.61) และให้บริการโดยยึดถือความถูกต้องยุติธรรม  ( x = 4.12, S.D. = 0.72)  ตามล าดับ 
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ตาราง 6  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
            ข้าราชการครู ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมและรายข้อ 
 

ที ่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
ความพึงพอใจ (n=147) 

X  S.D. การแปลผล ร้อยละ 
1 ขั้นตอนการขอรับบริการมีความคล่องตัว 3.95 0.72 มาก 79.00 
2 มีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม 4.04 0.73 มาก 80.80 
3 มีล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ

อย่างชัดเจน 
4.06 0.70 มาก 81.20 

4 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 4.04 0.64 มาก 80.80 
 รวม 4.02 0.63 มาก 80.40 

จากตาราง 6  พบว่า ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในภาพรวม                             
อยู่ในระดับมาก ( x = 4.02, S.D. = 0.63) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด               
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ มีล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 
( x = 4.06, S.D. = 0.70) รองลงมา ได้แก่ มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง ( x = 4.04, S.D. = 0.64) 
และมีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม ( x = 4.04, S.D. = 0.73) ตามล าดับ 
 
ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
           ข้าราชการครู ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  โดยรวมและรายข้อ 
 

ที ่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ความพึงพอใจ (n=147) 

X  S.D. การแปลผล ร้อยละ 
1 มีที่นั่งพักส าหรับผู้มาติดต่อ 4.07 0.71 มาก 81.40 
2 สถานที่ให้บริการสะอาด  เป็นระเบียบ 4.14 0.68 มาก 82.80 
3 เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการให้บรกิารมีความเหมาะสม 4.11 0.67 มาก 82.20 
4 มีข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์มสะดวก     

และง่ายต่อการใช้บริการ 
4.03 0.71 มาก 80.60 

 รวม 4.09 0.63 มาก 81.80 

 



13 
 

จากตาราง 7  พบว่า ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                
( x = 4.09, S.D. = 0.63) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยเรียงล าดับ                  
จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ ( x = 4.14, S.D. = 0.68) 
รองลงมา ได้แก่ เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม ( x = 4.11, S.D. = 0.67) และมีที่นั่ง
พักส าหรับผู้มาติดต่อ ( x = 4.07, S.D. = 0.71) ตามล าดับ 
 
ตาราง 8  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
            ข้าราชการครู ด้านคุณภาพของการให้บริการ โดยรวมและรายข้อ 
 

ที ่ ด้านคุณภาพของการให้บริการ 
ความพึงพอใจ (n=147) 

X  S.D. การแปลผล ร้อยละ 
1 เอกสารหรือค าแนะน าชัดเจนเข้าใจง่าย 4.16 0.70 มาก 83.20 
2 ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ 4.16 0.77 มาก 83.20 
3 ได้รับบริการครบถ้วนและถูกต้อง 4.13 0.76 มาก 82.60 
4 ได้รับบริการอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภารกิจ 4.18 0.68 มาก 83.60 
5 ได้รับบริการที่คุ้มค่า  และเป็นประโยชน์ 4.18 0.68 มาก 83.60 

 รวม 4.16 0.68 มาก 83.20 

จากตาราง 8  พบว่า ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด้านคุณภาพของการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                
( x = 4.16, S.D. = 0.68) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ ได้รับบริการอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภารกิจ และได้รับบริการที่คุ้มค่า  และ
เป็นประโยชน์ ( x = 4.18, S.D. = 0.68) รองลงมา ได้แก่ เอกสารหรือค าแนะน าชัดเจนเข้าใจง่าย ( x = 
4.16, S.D. = 0.70) และได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ ( x = 4.16, S.D. = 0.77) ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา 
           หนี้สินข้าราชการครู 
  

1. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู สามารถช่วยเหลือ และบรรเทา 
ภาระหนี้สินให้แก่ท่าน ได้หรือไม่  เพียงใด  ดังตาราง  9 - 11 
 

ตาราง 9 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู สามารถช่วยเหลือ  
           และบรรเทาภาระหนี้สิน 
 

ที ่ ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
1 ได้มาก 63 42.86 
2 ได้บางส่วน 83 56.46 
3 ไม่ได้เลย 1 0.68 

รวม 147 100.00 
  

 จากตาราง 9  พบว่า ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการเห็นว่าเงินทุนหมุนเวียนฯ สามารถ
ช่วยเหลือและบรรเทาภาระหนี้สินได้บางส่วน  คิดเป็นร้อยละ 56.46  ได้มาก คิดเป็นร้อยละ 42.86 และ
ไม่ได้เลย คิดเป็นร้อยละ 0.68 ตามล าดับ 
 

ตาราง 10 แสดงเหตุผลของข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการทีเ่ห็นว่าเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา 
                   หนี้สินข้าราชการครู สามารถช่วยเหลือและบรรเทาภาระหนี้สินไดม้าก 
 

ที ่ เหตุผล ความถี่ 
1 ลดภาระหนี้สิน หนี้นอกระบบ และค่าใช้จ่าย 17 
2 ดอกเบี้ยต่ า 12 

รวม 29 

 จากตาราง 10 ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการให้เหตุผลว่าลดภาระหนี้สิน  หนี้นอกระบบ
และค่าใช้จ่าย  มีความถี่สูงสุด 17  รองลงมาดอกเบี้ยต่ า ความถี่ 12 
 

ตาราง  11  แสดงเหตุผลของข้าราชการครูทีเ่ข้ามาขอรับบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน      
                 ข้าราชการครู สามารถช่วยเหลือและบรรเทาภาระหนี้สินได้บางส่วน  
 

ที ่ เหตุผล ความถี่ 
1 จ านวนเงินกู้น้อยท าให้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ทั้งหมด 24 
2 มีหนี้สินมาก 5 
 รวม 29 

 จากตาราง 11 ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการให้เหตุผลว่า จ านวนเงินกู้น้อยท าให้ไม่สามารถ
ช าระหนี้ได้ทั้งหมด  มีความถ่ีสูงสุด 24 รองลงมามีหนี้สินมาก ความถี่ 5 
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 2. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูช่วยยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่
ของท่านได้หรือไม่ เพียงใด  ดังตาราง 12 - 14 

ตาราง 12 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ช่วยยกระดับ 
           ชีวิตและความเป็นอยู่ของท่านได้หรือไม่ เพียงใด  
 

ที ่ ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
1 ได้มาก 63 42.86 
2 ได้บางส่วน 81 55.10 
3 ไม่ได้เลย 3 2.04 

 รวม 147 100.00 

 จากตาราง 12  พบว่า ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการเห็นว่าเงินทุนหมุนเวียนฯ ช่วยยกระดับ
ชีวิตและความเป็นอยู่ได้บางส่วน คิดเป็นร้อยละ 55.10 ได้มาก คิดเป็นร้อยละ 42.86 และไม่ได้เลย คิดเป็น
ร้อยละ 2.04 ตามล าดับ 
 

ตาราง  13  แสดงเหตุผลของข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการทีเ่ห็นว่าเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา 
                 หนีส้ินข้าราชการครู ช่วยยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ไดม้าก  
 

ที ่ เหตุผล ความถี่ 
1 ลดค่าใช้จ่ายรายเดือน ท าให้มีรายได้เหลือ 15 
2 ลดภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสูง 12 

รวม 27 

 จากตาราง 13 พบว่า  ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการให้เหตุผลว่าลดค่าใช้จ่ายรายเดือน                
ท าให้มีรายได้เหลือ  มีความถี่สูงสุด 15 รองลงมาลดภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสูง  ความถี่ 12 
 

ตาราง  14  แสดงเหตุผลของข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการทีเ่ห็นว่าเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา 
                 หนีส้ินข้าราชการครู ช่วยยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ไดบ้างส่วน  
 

ที ่ เหตุผล ความถี่ 
 ยังมีหนี้สินที่เป็นภาระ 10 
 รวม 10 

 จากตาราง 14 ข้าราชการครูทีเ่ข้ามาขอรับบริการให้เหตุผลว่ายังมีหนี้สินที่เป็นภาระมีความถ่ี
สูงสุด 10 
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 3. วงเงินกู้ยืม 300,000 บาท เหมาะสมหรือไม่  ดังตาราง 15 - 17 

ตาราง 15 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวงเงินกู้ยืม  300,000  บาท เหมาะสมหรือไม่   
 

ที ่ ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
1 เหมาะสม 85 57.82 
2 ไม่เหมาะสม 62 42.18 

 รวม 147 100.00 
 

 จากตาราง 15  พบว่า ข้าราชการครูทีเ่ข้ามาขอรับบริการ เห็นว่าวงเงินกู้ยืม  300,000  บาท  
เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 57.82  และไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 42.18 
 

ตาราง  16  เหตุผลของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นว่าวงเงินกู้ยืม  300,000  บาท  เหมาะสม 
 

ที ่ เหตุผล ความถี่ 
 จ านวนพอเหมาะและใช้คืนได้ง่าย 19 
 รวม 19 

  

 จากตาราง 16 ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการให้เหตุผลว่าจ านวนพอเหมาะและใช้คืนได้ง่าย 
ความถีสู่งสุด 19 

ตาราง  17  แสดงเหตุผลของข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการทีเ่ห็นว่าวงเงินกู้  300,000  บาท    
               ไมเ่หมาะสม 
 

ที ่ เหตุผล ความถี่ 
1 วงเงินกู้น้อย 40 
2 ไม่เพียงพอกับหนี้ที่มีอยู่ 16 
 รวม 56 

  

 จากตาราง 17 ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการให้เหตุผลว่าวงเงินกู้น้อย มีความถี่สูงสุด 40 
รองลงมา  ไม่เพียงพอกับหนี้ที่มีอยู่ ความถี่ 16  
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 4. วงเงินให้กู้ยืมที่ท่านต้องการให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู                         
จัดสรรให้จ านวนเท่าใด  ดังตาราง 18 
 

ตาราง 18 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวงเงินให้กู้ยืมที่ต้องการให้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
             ข้าราชการครูจัดสรรให้  
 

ที ่ จ านวน ความถี่ 
1 500,000 บาท 29 
2 1,000,000 บาท 24 
3 300,000 บาท 13 
4 3,000,000 บาท 8 
5 600,000 บาท 7 
6 400,000 บาท 4 
7 100,000 บาท 3 

รวม 88 
 

 จากตาราง 18  ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการต้องการให้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู จัดสรรเงินให้กู้ยืม 500,000 บาท  มีความถี่สูงสุด 29 รองลงมา  1,000,000 บาท 
ความถี่ 24 และ 300,000 บาท ความถี่ 13 
 

 5. กระทรวงศึกษาธิการควรด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
ต่อไปหรือไม่  ดังตาราง 19 – 20 
 

ตาราง 19 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการควรด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข 
             ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูต่อไป หรือไม่ 
 

ที ่ ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
1 ควร 147 100.00 
2 ไม่ควร 0 00.00 

 รวม 147 100.00 
 

  จากตาราง 19  พบว่า ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการมีความเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการควร
ด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูต่อไป คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ตาราง  20  แสดงเหตุผลของข้าราชการครูทีเ่ข้ามาขอรับบริการที่ตอบควรด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน 
               เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูต่อไป                       
 

ที ่ เหตุผล ความถี่ 
1 ช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือนร้อนเรื่องปัญหาหนี้สินให้กับครู 38 
2 ดอกเบี้ยต่ า 9 
3 เป็นโครงการที่ดี  มีประโยชน์  ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น  การเงินดีขึ้น 8 

รวม 55 
 

  จากตาราง 20  ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการให้เหตุผลว่าช่วยเหลือ และบรรเทาความ
เดือนร้อนเรื่องปัญหาหนี้สินให้กับครู มีความถี่สูงสุด 38  รองลงมาดอกเบี้ยต่ า ความถ่ี 9 และเป็นโครงการ
ที่ดีมีประโยชน์  ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น การเงินดีข้ึน ความถี่ 8  
 
 6. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ดังตาราง 21 
 

ตาราง  21 แสดงข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ที ่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1 ขอบคุณโครงการ เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์  

อยากให้มีโครงการนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆ 
10 

2 ควรเพิ่มวงเงินกู้ท่ีจัดสรร 10 
3 ควรปรับลดหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้กู ้ 8 
4 ควรปรับลดหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้ค้ าประกัน  8 
5 ควรให้ข้าราชการครูที่เคยกู้แล้วมีสิทธิได้กู้ใหม่ 4 
6 ควรลดดอกเบี้ย 2 

รวม 42 

 จากตาราง 21 ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการให้ข้อเสนอแนะว่า ขอบคุณโครงการ เป็น
โครงการที่ดี  อยากให้มีโครงการนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆ มีความถี่สูงสุด 10 เท่ากับ ควรเพ่ิมวงเงินกู้ที่จัดสรร 
รองลงมา ควรปรับลดหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้กู้ ความถี่ 8 เท่ากับ ควรปรับลดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ค้ าประกัน 
ควรให้ข้าราชการครูที่เคยกู้แล้วมีสิทธิได้กู้ใหม่ ความถี่ 4 และควรลดดอกเบี้ย ความถี่ 2 



 
 

   บทท่ี 4 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การส ำรวจควำมพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ในครั้งนีผู้้ส ารวจได้สรุปไว้ในแต่ละประเด็นดังนี้ 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน                         
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
 2. เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน                
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการคร ู
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐาน  (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงาน กศน. ที่ เข้ามาขอรับบริการเงินทุนหมุนเวียน                  
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 147  คน  
 2. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน  
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ใน 6 ด้าน คือ  
  2.1  ด้านการประชาสัมพันธ์ 
  2.2  ด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน 
  2.3  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  2.4  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
  2.5  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  2.6  ด้านคุณภาพของการให้บริการ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครู 
ที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  แบ่งเป็น  3  ตอน  คือ   
  ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายงาน  (Check – list)   
  ตอนที่  2  ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  มีลักษณะเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ               
ตามแบบของลิเคิร์ท (Likertis  Scale) คือ  ตั้งแต่มากที่สุดถึงน้อยที่สุด 
  ตอนที่   3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ ให้บริการเงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  เป็นค าถามแบบ  (Check  List)  และเป็นค าถามปลายเปิด 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage)  ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)   
 
สรุปผลการส ารวจ 
 ผลการส ารวจสรุปได้ดังนี้ 
 1. การศึกษาระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข

ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.05, S.D. = 0.54) คิดเป็นร้อยละ 81.00  

เมื่อเทียบกับค่าเกณฑ์วัด อยู่ในระดับ 4 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและ

อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคุณภาพของการให้บริการ ( x = 4.16, S.D. = 0.68) 

รองลงมา ได้แก่ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ( x = 4.11, S.D. = 0.61) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก                  

( x = 4.09, S.D. = 0.63) ด้านการประชาสัมพันธ์ ( x = 4.08, S.D. = 0.56)  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ              

( x = 4.02, S.D. = 0.63) และด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน ( x = 3.86, S.D. = 0.66) 

ตามล าดับ 

 2. การรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
  2.1 ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการ  ส่วนใหญ่เห็นว่าเงนิทุนหมุนเวยีนเพ่ือแก้ไขปัญหา

หนี้สินข้าราชการคร ูสามารถช่วยเหลือ และบรรเทาภาระหนี้สินได้บางส่วน คิดเป็นร้อยละ 56.46                      

โดยให้เหตุผลว่าจ านวนเงินกู้น้อยท าให้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ทั้งหมด 
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  2.2 ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการ  ส่วนใหญเ่ห็นว่าเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา

หนี้สินข้าราชการครู ช่วยยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ได้บางส่วน คิดเป็นร้อยละ 55.10 โดยให้เหตุผลว่า 

ยังมีหนี้สินที่เป็นภาระ 

  2.3 ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการ  ส่วนใหญ่เห็นว่าวงเงินกู้ยืม 300,000 บาท 

เหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ 57.82  โดยให้เหตุผลว่าจ านวนพอเหมาะและใช้คืนง่าย 

  2.4 ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการ  ส่วนใหญ่ต้องการให้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข

ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูจัดสรรเงินให้กู้ยืม จ านวน 500,000 บาท มีความถ่ีสูงสุด 29   

  2.5 ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการ  ส่วนใหญ่เห็นว่าควรด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน

เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูต่อไป คิดเป็นร้อยละ 100  โดยให้เหตุผลว่าช่วยเหลอื  และบรรเทา

ความเดือดร้อนเรื่องปัญหาหนี้สินให้กับครู 

  2.6 ส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์  ต้องการให้ด าเนินงานเงินทุน

หมุนเวียนฯ ต่อไปเรื่อยๆ  และควรเพ่ิมวงเงินกู้ มีความถี่สูงสุด 10 

 

อภิปรายผล 

 1. การศึกษาระดับควำมพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พบว่า ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู มีความพึงพอใจต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการคร ู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  ทุกด้านอยู่ในระดับมาก                   
  ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าส านักงาน ก.ค.ศ. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ 
และให้บริการด้วยความเต็มใจ พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความเป็นกันเอง ให้บริการโดยยึดถือ                      
ความถูกต้องยุติธรรม  ให้บริการอย่างเท่าเทียม ท าให้ข้าราชการครูผู้กู้ยืม ได้รับข้อมูล และการบริการ                  
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน คุ้มค่า และเป็นประโยชน์จนเสร็จสิ้นภารกิจ  เจ้าหน้าที่มีความรู้ในเรื่องเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูเป็นอย่างดี สามารถให้ค าปรึกษา แนะน า และตอบข้อซักถามได้อย่าง
ชัดเจน สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการได้ มีสิ่งอ านวยความสะดวก และช่องทางการ
ให้บริการที่เหมาะสม มีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจง่าย จึงท าให้ข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการมีความ
พึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
  อย่างไรก็ดี ในด้านหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน  แม้จะมีความพึงพอใจ               
อยู่ในระดับมาก แต่ด้านนี้ได้รับคะแนนความพึงพอใจที่ต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า  
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูได้ปรับคุณสมบัติของผู้กู้ยืม
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เกี่ยวกับเงินเดือนและเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ หลังจากหักช าระหนี้เงินทุนหมุนเวียนแล้วไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ซึ่งข้าราชการครูที่เข้ามาขอรับบริการเห็นว่าเกณฑ์ดังกล่าวค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งยังปรับคุณสมบัติ
ของผู้ค้ าประกันว่าจะต้องมีเงินเดือนเท่ากันกับผู้กู้ยืม หรือได้รับเงินเดือนที่สูงกว่า ซึ่งท าให้ยากต่อการหา                  
ผู้ค้ าประกัน รวมทั้งการพิจารณาให้ข้าราชการครูกู้ยืมในเบื้องต้นจะต้องผ่านส่วนราชการ/เขตพ้ืนที่
การศึกษาก่อน แล้วจึงส่งเรื่องมายังคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ                     
ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ จึงท าให้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ 
 2. การรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ข้าราชการครูที่ เข้ามาขอรับบริการส่วนใหญ่ยังต้องการความช่วยเหลือ                   
จากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู   เพราะสามารถช่วยเหลือและบรรเทาภาระ
หนี้สินให้กับครูได้บางส่วน  แต่เพราะจ านวนเงินให้กู้น้อยท าให้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ทั้งหมด เป็นโครงการที่ดี 
สามารถช่วยยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ได้บางส่วน ท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายรายเดือน มีรายได้เหลือ 
แต่ยังคงมีหนี้สินที่เป็นภาระอยู่  กระทรวงศึกษาธิการจึงควรด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครูต่อไป   
 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูเป็นทางเลือก
ที่ให้ข้าราชการครูได้กู้ยืมเงินไปช าระหนี้  ถึงแม้ว่าจะมีวงเงินให้กู้ยืมน้อยแต่มีอัตราดอกเบี้ยต่ า สามารถ
ช่วยเหลือและบรรเทาภาระหนี้สินให้กับครูได้ และมีเงินคงเหลือรายเดือนมากข้ึนท าให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
จึงต้องการให้ด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูต่อไป   

ข้อเสนอแนะ 
 การน าผลการศึกษาไปใช้เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับข้าราชการครู                            
ควรด าเนินการดังนี้   
 1. จากผลการศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์  พบว่า ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ มีช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ดังนั้น ควรมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย  เพ่ือให้ข้าราชการครู
ได้รับทราบข้อมูลได้หลายช่องทาง 
 2. จากผลการศึกษาด้านหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน พบว่า ในด้านนี้มีค่าเฉลี่ย 
อยู่ในระดับต่ าทุกข้อ  คือ  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอกู้เงิน  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน จ านวน
งวดในการแบ่งจ่ายเงินกู้ เงื่อนไขในการจ่ายเงินกู้  ระยะเวลาในการผ่อนช าระเงินกู้  อัตราค่าปรับในกรณี
ผิดช าระหนี้ และการบริหารจัดการและตอบสนองความต้องการของข้าราชการครู  ดังนั้น จึงควร 1) เพ่ิม
วงเงินให้กู้ยืมเป็นรายละ 500,000 บาท 2) ควรให้กู้ยืมเพ่ือไปช าระหนี้ธนาคารที่ไม่มีสัญญากู้ยืม เช่น บัตร
เครดิต 3) ควรลดเงินเดือนและเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ  หลังจากหักช าระหนี้เงินทุนหมุนเวียนแล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 ให้เหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 หรือ 20  4) ควรให้ผู้ที่เคยกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ แล้วมี
สิทธิกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนได้ 5) ไม่ควรก าหนดให้ผู้ค้ าประกันรับเงินเดือนมากกว่าผู้กู้ยืม ณ วันที่ยื่นค าขอกู้  



23 
 

6) ไม่ควรก าหนดให้ผู้ค้ าประกันมีอายุราชการคงเหลือไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ท าสัญญากู้ 7) ควรเพ่ิมจ านวนงวด
ในการจ่ายเงินกู้  8)  ควรเพ่ิมระยะเวลาในการผ่อนช าระเงินกู้  9)  ควรลดอัตราค่าปรับในกรณีผิดช าระหนี้  
และ 10) ควรมีการบริหารจัดการและตอบสนองความต้องการของข้าราชการครู 
 3. จากผลการศึกษาด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ 
ให้ค าปรึกษา แนะน าและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน  และด้านคุณภาพของการให้บริการ  พบว่า  ค่าเฉลี่ย
ที่อยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ ได้รับบริการครบถ้วนและถูกต้อง ดังนั้น  ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ     
การด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืม
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูในแต่ละปี  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตรงกันและสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ 
 4. จากผลการศึกษาด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่า  ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับต่ าที่สุด 
คือ ขั้นตอนการขอรับบริการมีความคล่องตัว  ดังนั้น  ควรปรับปรุงขั้นตอนการขอรับบริการให้มีความ
คล่องตัวมากข้ึน 
 5. จากผลการศึกษาด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า  ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ                    
มีข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์มสะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ ดังนั้น ควรปรับปรุงรูปแบบ              
การน าเสนอข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์ม  ให้สะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


