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บทสรุปผูบริหาร 
 

 การสํารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีตอการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู และเพ่ือรวบรวม

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู 

กลุมตัวอยาง คือ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงาน กศน. และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ท่ีเขามาขอรับบริการ

เงินทุนหมุนเวียนฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 241 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี 

(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการสํารวจพบวา 

 1. การศึกษาระดับความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการใหบริการ

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู พบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ท่ีเขามาขอรับบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู มีความพึงพอใจตอ 

การใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  

ดานคุณภาพของการใหบริการ ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

ดานการประชาสัมพันธ และดานหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการกูยืมเงิน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

  คาเฉลี่ยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการเงินทุนหมุนเวียนฯ 

มีระดับความพึงพอใจมาก ในภาพรวมเทากับ 4.05 คิดเปนรอยละ 81.52 เม่ือเทียบกับคาเกณฑวัด อยูในระดับ 3 

 2. การรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไข

ปญหาหนี้สินขาราชการครู 

  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไข

ปญหาหนี้สินขาราชการครูสวนใหญใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะวา 1) ตองการใหมีเงินทุนหมุนเวียน

เพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูตอไป โดยใหเหตุผลวาสามารถชวยเหลือและบรรเทาภาระหนี้สิน

ใหแกผูกูไดมาก เพราะลดภาระหนี้สิน คาใชจาย 2) หลักเกณฑและวิธีการในการใหกูยืมเงินทุนหมุนเวียน

เพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูมีความเหมาะสม โดยใหเหตุผลวาชัดเจน ไมยุงยาก ไมซํ้าซอน  

3) วงเงินกูยืม 300,000 บาท เหมาะสมแลว เพราะสามารถชําระไดไมเดือดรอนและใชหนี้หมดเร็ว  

4) ตองการใหเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูจัดสรรเงินใหกูยืม จํานวน 500,000 บาท 

5) กระทรวงศึกษาธิการควรจะดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูตอไป โดยให

เหตุผลวาบรรเทาความเดือดรอน ลดภาระหนี้สินและดอกเบี้ยเงินกูท่ีมีอัตราสูง และ 6) ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

ควรเพ่ิมจํานวนเงินกู ปรับหลักเกณฑการคํ้าประกันดวยตัวบุคคล และควรปรับหลักเกณฑเงินไมนอยกวา

รอยละ 30 ใหลดลง   



ข 
 

คํานํา 
 

 สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีตอการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู ตามท่ีกรมบัญชีกลาง

และบริษัทท่ีปรึกษาไดกําหนดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของขาราชการครูท่ีมีตอ

การใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู  และเพ่ือรวบรวมความคิดเห็น

และขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู ผลการสํารวจ

จะนํามาเปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการในปตอไป 

 สํานักงาน ก.ค.ศ.  ขอขอบคุณขาราชการครูท่ีเขามาใชบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ

แกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชวีศึกษา  สํานักงาน กศน. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท่ีใหความรวมมือ

ในการดําเนินการในครั้งนี้จนบรรลุวัตถุประสงค 

 

ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา 

สํานักงาน ก.ค.ศ.   
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สารบัญตาราง (ตอ)            

 หนา 

ตาราง 12 แสดงเหตุผลของขาราชการครท่ีูเขามาขอรับบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไข 

               ปญหาหนี้สินขาราชการครู สามารถชวยเหลือ บรรเทาภาระหนี้สิน และยกระดับ         

               ชีวิตความเปนอยูไมไดเลย……………………………………………………………………….…..  

 

 

16 

ตาราง  13  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการในการใหกูยืมเงินทุนหมุนเวียน

เพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูมีความเหมาะสมหรือไม.............................. 

 

16 

ตาราง  14  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการในการใหกูยืมเงินทุน 

               หมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูมีความเหมาะสม.......................  

 

17 

ตาราง  15  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการในการใหกูยืมเงินทุน  

               หมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูมีความไมเหมาะสม.................... 

 

17 

ตาราง  16  แสดงความเห็นเก่ียวกับวงเงินกูไมเกิน 300,000 บาท เหมาะสมหรือไม........... 18 

ตาราง  17  เหตุผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีเห็นวาวงเงินกูไมเกิน 300,000 บาท เหมาะสม.... 18 

ตาราง  18  แสดงเหตุผลของขาราชการครูท่ีเขามาขอรับบริการท่ีเห็นวาวงเงินกูไมเกิน  

300,000  บาท ไมเหมาะสม................................................................................ 

 

18 

ตาราง  19  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวงเงินใหกูยืมท่ีตองการใหเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไข 

               ปญหาหนี้สินขาราชการครูจัดสรรให.................................................................. 

 

19 

ตาราง 20  แสดงความคิดเหน็เก่ียวกับกระทรวงศึกษาธิการควรจะดําเนินงานเงินทุนหมุนเวยีน 

                 เพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูตอไป หรือไม.............................................. 

 

19 

ตาราง 21  แสดงเหตุผลของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการท่ี 

               ตอบควรดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูตอไป                       

20 

ตาราง 22 แสดงเหตุผลของขาราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการ

ท่ีตอบไมควรดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู

ตอไป ...........................................................................................                    
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ตาราง 23  แสดงขอเสนอแนะอ่ืนๆ....................................................................................... 20 

 

 

 

 



บทท่ี 1 

บทนํา 
 

หลักการและเหตุผล 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2540 รัฐบาลได มีนโยบายใหความชวยเหลือแกไขปญหาหนี้สิน 

ของขาราชการครู โดยไดจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 500 ลานบาท ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. (สํานักงาน ก.ค. เดิม)  

ดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู โดยใหขาราชการครูกูยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ํา

นําไปชําระหนี้เพ่ือเปนการผอนคลายความเดือดรอน และเปนการสรางขวัญกําลังใจใหแกขาราชการครู  

โดยรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมใหในแตละป ทําใหปจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหา

หนี้สินขาราชการครูท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลรวมท้ังสิ้น 1,320 ลานบาท และจากการดําเนินงาน

มีเงินหมุนเวียนกลับคืนมาใหขาราชการครูไดกูยืมรวมท้ังสิ้น 1,723 ลานบาทเศษ   

 เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูในปจจุบัน ดําเนินงานภายใตระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู พ.ศ. 2558   

ซ่ึงปจจุบันกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู  

จํานวน 8 คน  มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน  กรรมการประกอบดวย ผูแทนกระทรวงการคลัง  

ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนหนวยงานของรัฐท่ีมีทุนหมุนเวียนท่ีไมมีสถานะเปนนิติบุคคล  ผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 3 คน  (ดานการเงิน เศรษฐศาสตร การลงทุน กฎหมายหรือดานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ)ซ่ึงประธานกรรมการ

แตงตั้งโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  และมีผูบริหารทุนหมุนเวียนเปนกรรมการและเลขานุการ  

ใหเลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมายเจาหนาท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. จํานวนสองคนเปนผูชวยเลขานุการ  

และมีคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสวนราชการทําหนาท่ีพิจารณาอนุมัติคําขอกูของ 

ขาราชการครูในสังกัด  โดยใหกูยืมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด รายละไมเกิน 

300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป ผอนชําระคืนภายในระยะเวลา 8 ป 

 นับแตปบัญชี 2548 เปนตนมา กรมบัญชีกลางกําหนดใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน 

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู โดยในปบัญชี 2562 กําหนดใหมีการประเมินใน 6 ดาน  

14 ตัวชี้วัดดังนี้ 

 1. ดานการเงิน ประกอบดวย 1.1) อัตราการรับชําระหนี้ท่ีถึงกําหนดชําระในปบัญชี 2562   

1.2) รอยละของการจายเงินกูใหขาราชการครูกูยืม 

 2. ดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย 2.1) การจัดทํารายงานวิเคราะห

ผูใชบริการหลักและผูมีสวนไดสวนเสียท้ังทางตรงและทางออมของทุนหมุนเวียน  และ 2.2) ความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ 
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 3. ดานการปฏิบัติการ ประกอบดวย 3.1) ความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการหนี้

เพ่ือลดการคางชําระ ประกอบดวย 3.1.1) อัตราการลดหนี้ท่ีคางชําระไมเกิน 1 ป 3.1.2) อัตราการลดหนี้ 

ท่ีคางชําระเกิน 1 ป และ 3.2) รอยละของจํานวนขาราชการครูท่ีไดรับอนุมัติใหกูยืมเงินจากเงินทุน

หมุนเวียน 

 4. ดานการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ประกอบดวย 4.1) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

4.2) การตรวจสอบภายใน 4.3) การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 

 5. ดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจาง  

ประกอบดวย 5.1) บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 5.2) การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 6. ดานการดําเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ประกอบดวย 6.1) การเบิกจายตาม

แผนการเบิกจายท่ีไดรับอนุมัติ 6.2) รายงานทางการเงิน 6.3) การดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจายเงิน  

และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

 โดยมีการลงนามในบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนประจําปบัญชีทุกป 

ระหวางกระทรวงการคลังกับเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู สํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงศึกษาธกิาร  

 สํานักงาน ก.ค.ศ. จึงไดสํารวจความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอ

การใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู ซ่ึงเปนตัวชี้วัดดานการสนองประโยชน

ตอผูมีสวนไดสวนเสีย ขอ 2.2 ความพึงพอใจของผูใชบริการ เพ่ือนําผลท่ีไดมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ

การใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการใหบริการ

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู 

 2. เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไข

ปญหาหนี้สินขาราชการครู 
 

ขอบเขตของการศึกษา 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา)  

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงาน กศน. และสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด ท่ีเขามาขอรับบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 241 คน  
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 2. ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก ความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอ 

การใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู ใน 6 ดาน คือ  

  2.1 ดานการประชาสัมพันธ 

  2.2 ดานหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการกูยืมเงิน 

  2.3 ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 

  2.4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

  2.5 ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบรกิาร 

  2.6 ดานคุณภาพของการใหบริการ  

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. เงินทุนหมุนเวียน หมายถึง ทุนท่ีตั้งข้ึนเพ่ือกิจการท่ีอนุญาตใหนํารายรับสมทบทุนไวใชจายได 

โดยการจายเงินเปนทุน หรือทุนหมุนเวียนใดๆ ใหกระทําไดตามกฎหมาย 

 2. เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู หมายถึง ทุนท่ีจัดตั้งข้ึนโดยความเห็นชอบ

กระทรวงการคลัง โดยรัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณใหเปนทุน ดําเนินงานภายใตระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

วาดวยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู พ.ศ. 2558 เพ่ือใหขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไดกูยืมเงินไปชําระหนี้ 

 3. ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติในทางบวกของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ท่ีมีตอการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู  

 4. ความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ความรูสึกท่ีดีท่ีมีตอ

การใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู ใน 6 ดาน ไดแก 

  4.1 การประชาสัมพันธ หมายถึง มีการสื่อสารประสัมพันธ ท่ีรวดเร็ว  มีชองทาง 

การประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย ขอความสื่อเขาใจงาย ขอมูลท่ีไดรับตรงตามความตองการ/มีประโยชน/ 

นาสนใจ สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ การใหขอมูลเพ่ิมเติม/ และการตอบขอซักถาม 

  4.2 หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการกูยืมเงิน หมายถึง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการ 

ขอกูยืม คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์กูยืมเงิน จํานวนงวดในการแบงจายเงินกู เง่ือนไขในการจายเงินกู ระยะเวลา 

ในการผอนชําระเงินกู และอัตราคาปรับในกรณีผิดชําระหนี้ และการบริหารจัดการและตอบสนอง 

ความตองการของขาราชการครู  

  4.3 การใหบริการของเจาหนาท่ี หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีมีความรูในเรื่องเงินทุนหมุนเวียนฯ  

เปนอยางดี ใหคําปรึกษา แนะนําและตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน มีความกระตือรือรน เอาใจใส และใหบริการ

ดวยความเต็มใจ พูดจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใสเปนกันเอง แกปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการใหบริการได ใหบริการ

ดวยความยุติธรรม เทาเทียม รวดเร็วทันตามกําหนดเวลา 
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  4.4 สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง การมีท่ีนั่งพักสําหรับผูมาติดตอ สถานท่ีใหบริการ

สะอาด เปนระเบียบ เครื่องมือ/ อุปกรณในการใหบริการมีความเหมาะสม และมีขอมูล/ เอกสาร/

website/แบบฟอรมสะดวกและงายตอการใชบริการ 

  4.5 กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ หมายถึง ข้ันตอนการขอรับบริการมีความคลองตัว 

ไมซับซอน ชองทางการใหบริการเหมาะสม มีลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน  

มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 

  4.6 คุณภาพของการใหบริการ หมายถึง เอกสารหรือคําแนะนําชัดเจนเขาใจงาย ไดรับ

บริการท่ีตรงกับความตองการครบถวน ถูกตอง จนเสร็จสิ้นภารกิจ มีความคุมคา และเปนประโยชน 

 5. ขาราชการครู หมายถึง ผูท่ีประกอบวิชาชีพ ซ่ึงทําหนาท่ีหลักทางดานการเรียนการสอนและ

สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 6. บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา รวมท้ังผูสนับสนุน

การศึกษาซ่ึงเปนผูทําหนาท่ีใหบริการ หรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนในหนวยงานการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 



บทท่ี 2 

วิธีดําเนินการ 
 

 การสํารวจความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการใหบริการเงินทุน

หมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการดําเนินการดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) สํานักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงาน กศน. และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  

ท่ีเขามาขอรับบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 241 คน  

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. สรางข้ึน 

โดยความเห็นชอบของกรมบัญชีกลางและบริษัทท่ีปรึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

 แบบสอบถามความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการใหบริการ

เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบงเปน 3 ตอนคือ 

   ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายงาน (Check - list)  

ประกอบดวย หมายเลขโทรศัพท E-Mail เพศ อายุ การศึกษา ประเภทตําแหนง อายุราชการ และรายไดเฉลี่ย

ตอเดือน  

   ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการใหบริการ

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู ใน 6 ดานคือ 

    1. ดานการประชาสัมพันธ จํานวน 6 ขอ 

    2. ดานหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการกูยืมเงิน จํานวน 6 ขอ 

    3. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี จํานวน 6 ขอ 

    4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก จํานวน 6 ขอ 

    5. ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ จํานวน 6 ขอ 

    6. ดานคุณภาพของการใหบริการ จํานวน 5 ขอ 
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   กําหนดความพึงพอใจตามแบบของลิเคิรท (Likert Scale) ออกเปน 5 ระดับ ซ่ึงแตละระดับ 

มีเกณฑการใหคะแนนและเกณฑการแปลผล ดังนี้ 

 

เกณฑการใหคะแนน เกณฑการแปลผล 

ระดับท่ี 1 พึงพอใจนอยท่ีสุด 1.00 - 1.80 พึงพอใจนอยท่ีสุด 

ระดับท่ี 2 พึงพอใจนอย 1.81 - 2.60 พึงพอใจนอย 

ระดับท่ี 3 พึงพอใจปานกลาง 2.61 - 3.40 พึงพอใจปานกลาง 

ระดับท่ี 4 พึงพอใจมาก 3.41 - 4.20 พึงพอใจมาก 

ระดับท่ี 5 พึงพอใจมากท่ีสุด 4.21 - 5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 

   ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไข

ปญหาหนี้สินขาราชการครู เปนคําถามแบบ (Check List) พรอมท้ังใหเหตุผล จํานวน 4 ขอ และเปนคําถาม

ปลายเปด จํานวน 2 ขอ 

 การสรางเครื่องมือ 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาความพึงพอใจครั้งนี้ เปนแบบสอบถามท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. สรางข้ึน 

โดยมีข้ันตอนและวิธีการสราง ดังตอไปนี้ 

  1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหา

หนี้สินขาราชการครู และบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนประจําปบัญชี 2562 

เพ่ือนํามากําหนดขอบเขตและโครงสรางของแบบสอบถาม 

  2. สรางแบบสอบถามและนําเสนอผูบริหารสํานักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือใหขอเสนอแนะและพิจารณา

ความถูกตองครบถวนของการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู ในดานตางๆ 

รวมท้ังตรวจแกไขภาษาและสํานวนท่ีใชในแบบสอบถามใหชัดเจนและเขาใจงาย 

  3. สงแบบสอบถามใหกรมบัญชีกลางและบริษัทท่ีปรึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ 

  4. นําแบบสอบถามท่ีกรมบัญชีกลางและบริษัทท่ีปรึกษาใหความเห็นชอบไปเก็บรวบรวมขอมูล

จากกลุมตัวอยาง 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

 1. จัดทําหนังสือถึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือขอความรวมมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูลกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติและทําสัญญากูยืมเงินทุน

หมุนเวียนฯ 
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 2. ไดรับแบบสอบถามคืนจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติและทําสัญญากูยืม

เงินทุนหมุนเวียนฯ จํานวน 241 ฉบับ  

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ท่ีมีตอการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 2. นําขอมูลจากแบบสอบถามท้ังหมดมาจัดระเบยีบและบันทึกขอมูลในแบบรหสั (Coding form)   

 3. วิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยแบงการวิเคราะหขอมูล

ออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูตอบแบบสอบถาม 

วิเคราะหโดยใชวิธีการ แจกแจงความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) จากนั้นนําเสนอในรูปตาราง

ประกอบคําบรรยาย 

  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการใหบริการ

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู วิเคราะหโดยใชสูตรคํานวณ 

 จํานวนของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากและมากท่ีสุด x 100 

จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

  วิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยรวมรายดาน

และรายขอจากนั้นนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไข

ปญหาหนี้สินขาราชการครู วิเคราะหโดยวิธีการแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 3 

การวิเคราะหขอมลู 
 

 เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลนี้ เปนไปตามวัตถุประสงคของการสํารวจความพึงพอใจของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สิน

ขาราชการครู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. การสํารวจความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการใหบริการ

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล 

  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา ประเภท

ตําแหนง  อายุราชการ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน (เงินเดือน +เงินวิทยฐานะ + เงินคาตอบแทน) ดังตาราง 1 

ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา ประเภท 

ตําแหนง อายุราชการ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน (เงินเดือน +เงินวิทยฐานะ+ เงินคาตอบแทน) 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

1.  เพศ   

          1)  ชาย 87 36.10 

          2)  หญิง 154 63.90 

รวม 241 100.00 

2. อาย ุ   

 1) 21 - 30  ป 5 2.07 

 2) 31 - 40  ป 86 35.68 

 3) 41 - 50  ป 110 45.64 

 4) 51 - 60  ป 40 16.60 

รวม 241 100.00 

3. การศึกษา   

 1) ปริญญาตรี 66 27.39 

 2) ปริญญาโท 168 69.71 

 3) ปริญญาเอก 7 2.90 

4) อ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 241 100.00 
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ตาราง 1 (ตอ) 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

4. ประเภทตําแหนง   

 1) ครูผูสอน 155 64.32 

 2) ผูบริหารสถานศึกษา 31 12.86 

 3) ผูบริหารการศึกษา 16 6.64 

 4) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 39 16.18 

รวม 241 100.00 

5. อายุราชการ   

 1) ไมเกิน 10 ป 72 29.88 

 2) 10 – 19 ป 74 30.71 

 3) 20 – 29 ป 73 30.29 

 4) 30 ปข้ึนไป 22 9.13 

รวม 241 100.00 

6. ทานมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน (เงินเดือน + เงินวิทยฐานะ + เงินคาตอบแทน) 

 1) 15,000 – 24,999  บาท 22 9.13 

 2) 25,000 – 34,999  บาท 63 26.14 

 3) 35,000 – 39,999  บาท 31 12.86 

 4) มากกวา  40,000  บาทข้ึนไป 125 51.87 

รวม 241 100.00 

 จากตาราง 1 พบขอมูล ดังนี้  

 1. เพศ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการ จํานวน 241 คน เปน

เพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.90 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 36.10 ตามลําดับ 

 2. อาย ุขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการ จํานวน 241 คน สวนใหญ

มีอายุระหวาง 41 - 50 ป คิดเปนรอยละ 45.64 รองลงมาอายุระหวาง 31 - 40 ป คิดเปนรอยละ 35.68 

อายุระหวาง 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 16.60 และอายุระหวาง 21 - 30 ป คิดเปนรอยละ 2.07 ตามลําดับ 

 3. การศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการ จํานวน 241 คน 

สวนใหญการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 69.71 รองลงมาการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน 

รอยละ 27.39 และการศึกษาระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 2.90 ตามลําดับ 

 4. ประเภทตําแหนง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการ จํานวน 241 คน 

สวนใหญตําแหนงครูผูสอน คิดเปนรอยละ 64.32 รองลงมาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน คิดเปน

รอยละ 16.18  ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 12.86 และตําแหนงผูบริหารการศึกษา 

คิดเปนรอยละ 6.64 ตามลําดับ 
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 5. อายรุาชการ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการ จํานวน 241 คน 

สวนใหญมีอายุราชการ 10 – 19 ป คิดเปนรอยละ 30.71 รองลงมาอายุราชการ 20 – 29 ป คิดเปนรอยละ 

30.29 อายุราชการไมเกิน 10 ป คิดเปนรอยละ 29.88 และมีอายุราชการ 30 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 

9.13 ตามลําดับ 

 6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการ 

จํานวน 241 คน สวนใหญมีรายไดตอเดือน มากกวา 40,000 บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 51.87 รองลงมา

รายไดตอเดือน 25,000 - 34,999 บาท คิดเปนรอยละ 26.14 รายไดตอเดือน 35,000 - 39,999 บาท  

คิดเปนรอยละ 12.86 และรายไดตอเดือน 15,000 - 24,999 บาท คิดเปนรอยละ 9.13 ตามลําดับ 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอ 

การใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู 

 ความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการใหบริการเงินทุนหมุนเวียน

เพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู จําแนกเปน 6 ดาน ดังตาราง 2-8  

ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สิน 

 ขาราชการครูโดยภาพรวม และรายดาน 

ท่ี 

ความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีตอการใหบริการเงินทุน

หมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สนิขาราชการคร ู

ความพึงพอใจ (n=241) 

X  S.D. การแปลผล รอยละ 

1 ดานการประชาสัมพันธ 3.95 0.78 มาก 74.76 

2 ดานหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการกูยืมเงิน 3.78 0.85 มาก 67.77 

3 ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 4.22 0.65 มากท่ีสุด 88.80 

4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.10 0.66 มาก 84.44 

5 ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.11 0.67 มาก 85.55 

6 ดานคุณภาพของการใหบริการ 4.17 0.64 มาก 89.05 

 รวม 4.05 0.73 มาก 81.52 

 จากตาราง 2 พบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการมีความพึงพอใจ

ตอการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.05, 

S.D. = 0.73) คิดเปนรอยละ 81.52 เม่ือเทียบกับคาเกณฑวัด อยูในระดับ 4 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสู งท่ีสุดและอยู ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก  

ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี ( x  = 4.22, S.D. = 0.65) รองลงมา ไดแก ดานคุณภาพของการใหบริการ  

( x  = 4.17, S.D. = 0.64) ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ( x  = 4.11, S.D. = 0.67) ดานสิ่งอํานวย

ความสะดวก ( x  = 4.10, S.D. = 0.66) ดานการประชาสัมพันธ ( x  = 3.95, S.D. = 0.78) และดานหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขการกูยืมเงิน ( x  = 3.78, S.D. = 0.85) ตามลําดับ 
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ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สิน 

 ขาราชการครู ดานการประชาสัมพันธ โดยรวมและรายขอ 
 

ท่ี ดานการประชาสัมพันธ 
ความพึงพอใจ (n=241) 

X  S.D. การแปลผล รอยละ 

1 มีการสื่อสารประชาสัมพันธท่ีรวดเร็ว 3.94 0.76 มาก 76.76 

2 มีชองทางการประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย 3.83 0.81 มาก 65.15 

3 สื่อประชาสัมพันธมีความชัดเจน เขาใจงาย 3.97 0.74 มาก 75.10 

4 การประชาสัมพันธทางเว็บไซต ก.ค.ศ.  

มีความเหมาะสม 

3.97 0.73 มาก 78.42 

5 การเขาถึงขอมูลโดยผานสื่อสังคมออนไลน 3.88 0.82 มาก 72.20 

6 ขอมูลท่ีไดรับตรงตามความตองการ/มีประโยชน/

ครบถวน/ถูกตอง/สามารถนําไปใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.08 0.80 มาก 80.91 

 รวม 3.95 0.78 มาก 74.76 

 จากตาราง 3 พบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการมีความพึงพอใจ 

ตอการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู ดานการประชาสัมพันธ ในภาพรวม 

อยูในระดับมาก ( x  = 3.95, S.D. = 0.78) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก ขอมูลท่ีไดรับตรงตามความตองการ/มีประโยชน/ 

ครบถวน/ถูกตอง/สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  ( x  = 4.08, S.D. = 0.80) รองลงมา ไดแก  

มีสื่อประชาสัมพันธมีความชัดเจน เขาใจงาย ( x  = 3.97, S.D. = 0.74) และการประชาสัมพันธทาง

เว็บไซต ก.ค.ศ. มีความเหมาะสม ( x  = 3. 97, S.D. = 0.73) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 



12 

ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สิน 

ขาราชการครู ดานหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการกูยืมเงิน โดยรวมและรายขอ 

ท่ี ดานหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการกูยืมเงิน 
ความพึงพอใจ (n=241) 

X  S.D. การแปลผล รอยละ 

1 หลักเกณฑและเง่ือนไขในการขอกูเงิน 3.67 0.92 มาก 63.49 

2 คุณสมบัติของผูมีสิทธิกูยืมเงิน 3.71 0.97 มาก 64.32 

3 จํานวนงวดและเง่ือนไขในการจายเงินกู 3.87 0.76 มาก 73.03 

4 ระยะเวลาในการผอนชําระเงินกู 3.90 0.77 มาก 74.69 

5 อัตราคาปรับในกรณีผิดชําระหนี ้ 3.71 0.77 มาก 61.83 

6 การบริหารจัดการและตอบสนองความตองการ

ของขาราชการครู 

3.85 0.88 มาก 69.29 

 รวม 3.78 0.85 มาก 67.77 

 จากตาราง 4  พบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการมีความพึงพอใจ 

ตอการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู ดานหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข

การกูยืมเงิน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.78, S.D. = 0.85) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก ระยะเวลาในการผอนชําระเงินกู ( x =3.90, 

S.D. = 0.77) รองลงมา ไดแก จํานวนงวดและเง่ือนไขในการจายเงินกู  (x =3.87, S.D. = 0.76) และการบริหารจัดการ

และตอบสนองความตองการของขาราชการครู ( x =3.85, S.D. = 0.88) ตามลําดับ 

ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สิน 

ขาราชการครู ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี  โดยรวมและรายขอ 

ท่ี ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
ความพึงพอใจ (n=241) 

X  S.D. การแปลผล รอยละ 

1 มีความรู ความสามารถ ใหคําปรึกษา แนะนํา

ขอมูลและตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน 

4.08 0.70 มาก 83.40 

2 พูดจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส มีความ

กระตือรือรน และใหบริการ ดวยความเต็มใจ 

4.25 0.66 มากท่ีสุด 89.21 

3 สามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการใหบริการได 4.20 0.66 มาก 88.38 

4 ใหบริการโดยยึดถือความถูกตองยุติธรรม 4.25 0.63 มากท่ีสุด 91.29 

5 ใหบริการอยางเทาเทียมกัน 4.25 0.62 มากท่ีสุด 90.46 

6 ใหบริการดวยความรวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา 4.27 0.64 มากท่ีสุด 90.04 

 รวม 4.22 0.65 มากท่ีสุด 88.80 
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 จากตาราง 5 พบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการมีความพึงพอใจ

ตอการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 

ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.22, S.D. = 0.65) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก ใหบริการดวยความรวดเร็ว ทันตาม

กําหนดเวลา ( x  = 4.27, S.D. = 0.64) รองลงมา ไดแก ใหบริการโดยยึดถือความถูกตองยุติธรรม ( x  = 4.25, 

S.D. = 0.63) และใหบริการอยางเทาเทียมกัน ( x  = 4.25, S.D. = 0.62)  ตามลําดับ 

ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สิน 

ขาราชการครู ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมและรายขอ 
 

ท่ี ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ความพึงพอใจ (n=241) 

X  S.D. การแปลผล รอยละ 

1 มีท่ีนั่งพักสําหรับผูมาติดตอ 4.02 0.75 มาก 79.25 

2 สถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบ 4.14 0.66 มาก 86.31 

3 เครื่องมือ/ อุปกรณในการใหบริการมีความ

เหมาะสม 

4.13 0.62 มาก 87.55 

4 มีขอมูล/ เอกสาร/website/แบบฟอรมสะดวก

และงายตอการใชบริการ 

4.16 0.61 มาก 87.97 

5 มีการใชระบบสารสนเทศมาใชในการดําเนินงาน

อยางมีประสิทธิภาพ 

4.12 0.65 มาก 85.48 

6 ปาย/ขอความบอกจุดบริการ  มีความชัดเจน  

เขาใจงาย 

4.03 0.68 มาก 80.08 

 รวม 4.10 0.66 มาก 84.44 

จากตาราง 6  พบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการมีความพึงพอใจ 

ตอการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.10, S.D. = 0.66) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงท่ีสุดโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก ขอมูล/ เอกสาร/website/แบบฟอรมสะดวก

และงายตอการใชบริการ ( x  = 4.16, S.D. = 0.61) รองลงมา ไดแก สถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบ  

( x  = 4.14, S.D. = 0.66) และมีเครื่องมือ/ อุปกรณในการใหบริการมีความเหมาะสม ( x  = 4.13, S.D. = 0.62) 

ตามลําดับ 
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ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สิน 

ขาราชการครู ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  โดยรวมและรายขอ 
 

ท่ี ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 
ความพึงพอใจ (n=241) 

X  S.D. การแปลผล รอยละ 

1 ข้ันตอนการขอรับบริการมีความคลองตัวไมซับซอน 3.99 0.79 มาก 79.25 

2 ใหบริการดวยความครบถวน  ถูกตอง 4.13 0.67 มาก 85.48 

3 มีชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสม 4.08 0.68 มาก 83.40 

4 มีลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ 

อยางชัดเจน 

4.13 0.66 มาก 85.89 

5 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 4.12 0.58 มาก 89.21 

6 การใหบริการในภาพรวม 4.18 0.60 มาก 90.04 

 รวม 4.11 0.67 มาก 85.55 

จากตาราง 7 พบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการมีความพึงพอใจ 

ตอการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู ดานกระบวนการข้ันตอน 

การใหบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.11, S.D. = 0.67) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก การใหบริการในภาพรวม ( x  = 4.18,  

S.D. = 0.60) รองลงมา ไดแก ใหบริการดวยความครบถวน ถูกตอง ( x  = 4.13, S.D. = 0.67) และมีลําดับ

ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน ( x  = 4.13, S.D. = 0.66) ตามลําดับ 

ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สิน 

ขาราชการครู ดานคุณภาพของการใหบริการ โดยรวมและรายขอ 
 

ท่ี ดานคุณภาพของการใหบริการ 
ความพึงพอใจ (n=241) 

X  S.D. การแปลผล รอยละ 

1 เอกสารหรือคําแนะนําชัดเจนเขาใจงาย 4.12 0.69 มาก 86.72 

2 ไดรับบริการท่ีตรงกับความตองการ 4.16 0.64 มาก 88.80 

3 ไดรับบริการครบถวนและถูกตอง 4.17 0.61 มาก 89.63 

4 ไดรับบริการอยางตอเนื่องจนเสร็จสิ้นภารกิจ 4.20 0.62 มาก 90.87 

5 ไดรับบริการท่ีสะดวก  รวดเรว็  ทันตามกําหนด 4.19 0.63 มาก 89.21 

 รวม 4.17 0.64 มาก 89.05 

 



15 

จากตาราง 8 พบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการ มีความพึงพอใจ 

ตอการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู ดานคุณภาพของการใหบริการ  

ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.17, S.D. = 0.64) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงท่ีสุด โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก ไดรับบริการอยางตอเนื่องจนเสร็จสิ้นภารกิจ  

( x  = 4.20, S.D. = 0.62) รองลงมา ไดแก ไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ทันตามกําหนด ( x  = 4.19, 

S.D. = 0.63) และไดรับบริการครบถวนและถูกตอง ( x  = 4.17, S.D. = 0.61) ตามลําดับ 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไข

ปญหาหนี้สินขาราชการครู 

1. เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู สามารถชวยเหลือ บรรเทาภาระ

หนี้สิน และยกระดับชีวิตความเปนอยูของทาน ไดหรือไม เพียงใด ดังตาราง 9 - 12 

ตาราง 9 เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู สามารถชวยเหลือ บรรเทาภาระหนี้สิน 

และยกระดับชีวิตความเปนอยูของทาน ไดหรือไม เพียงใด 
 

ท่ี ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 

1 ไดมาก 132 54.77 

2 ไดบางสวน 103 42.74 

3 ไมไดเลย 6 2.49 

รวม 241 100.00 

 จากตาราง 9  พบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการเห็นวา

เงินทุนหมุนเวียนฯ สามารถชวยเหลือ บรรเทาภาระหนี้สิน และยกระดับชีวิตความเปนอยูไดมาก คิดเปน 

รอยละ 54.77 ไดบางสวน คิดเปนรอยละ 42.74 และไมไดเลย คิดเปนรอยละ 2.49 ตามลําดับ 

ตาราง 10 แสดงเหตุผลของขาราชการครูท่ีเขามาขอรับบริการท่ีเห็นวาเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหา

หนี้สินขาราชการครู สามารถชวยเหลือ บรรเทาภาระหนี้สิน และยกระดับชีวิตความเปนอยูไดมาก 
 

ท่ี เหตุผล ความถ่ี 

1 ลดภาระหนี้สิน คาใชจาย 23 

2 ลดภาระดอกเบี้ยท่ีแพงจากแหลงเงินกูอ่ืนๆ 20 

3 ดอกเบี้ยต่ํา 15 

4 เงินคงเหลือเพ่ิมข้ึน 4 

รวม 62 
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 จากตาราง 10 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการใหเหตุผลวา  

ลดภาระหนี้สิน คาใชจาย มีความถ่ีสูงสุด 23 รองลงมา ลดภาระดอกเบี้ยท่ีแพงจากแหลงเงินกูอ่ืนๆ มีความถ่ี 20 

ดอกเบี้ยต่ํา มีความถ่ี 15 และเงินคงเหลือเพ่ิมข้ึน มีความถ่ี 4   
 

ตาราง 11 แสดงเหตุผลของขาราชการครูท่ีเขามาขอรับบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สิน

ขาราชการครู สามารถชวยเหลือ บรรเทาภาระหนี้สิน  และยกระดับชีวิตความเปนอยูไดบางสวน  

ท่ี เหตุผล ความถ่ี 

1 จํานวนเงินกูนอยไมสามารถชําระหนี้ไดหมด 30 

2 ยอดหนี้มีจํานวนมากกวาจํานวนเงินกู 16 

3 มีภาระหนี้สินมากควรจะเพ่ิมจํานวนเงินกู 8 

4 ไมสามารถใชหนี้บัตรเครดิตและหนี้นอกระบบได 4 

 รวม 58 

 จากตาราง 11 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการใหเหตุผลวา จํานวน

เงินกูนอยไมสามารถชําระหนี้ไดหมด มีความถ่ีสูงสุด 30 รองลงมา ยอดหนี้มีจํานวนมากกวาจํานวนเงินกู  

มีความถ่ี 16 มีภาระหนี้สินมากควรจะเพ่ิมจํานวนเงินกู มีความถ่ี 8 และไมสามารถใชหนี้บัตรเครดิตและ 

หนี้นอกระบบได มีความถ่ี 4   

ตาราง 12 แสดงเหตุผลของขาราชการครูท่ีเขามาขอรับบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สิน 

ขาราชการครู สามารถชวยเหลือ บรรเทาภาระหนี้สิน และยกระดับชีวิตความเปนอยูไมไดเลย 

ท่ี เหตุผล ความถ่ี 

1 ไมมีสิทธิ์กู 2 

2 เงินคงเหลือไมถึง 30% 1 

 รวม 3 

 จากตาราง 12 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการใหเหตุผลวา ไมมีสิทธิ์กู  

มีความถ่ีสูงสุด 2 รองลงมา เงินคงเหลือไมถึง 30% มีความถ่ี 1   

 2. หลักเกณฑและวิธีการในการใหกูยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู

มีความเหมาะสมหรือไม ดังตาราง 13 - 15 

ตาราง 13 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการในการใหกูยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหา

หนี้สินขาราชการครูมีความเหมาะสมหรือไม  

ท่ี ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 

1 เหมาะสม 187 77.59 

2 ไมเหมาะสม 54 22.41 

 รวม 241 100.00 
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 จากตาราง 13 พบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการเห็นวา

หลักเกณฑและวิธีการในการใหกูยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูมีความเหมาะสม 

คิดเปนรอยละ 77.59 และไมเหมาะสม คิดเปนรอยละ 22.41 ตามลําดับ 

ตาราง 14 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการในการใหกูยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไข

ปญหาหนี้สินขาราชการครูมีความเหมาะสม  
 

ท่ี เหตุผล ความถ่ี 

1 หลักเกณฑชัดเจน ไมยุงยาก ไมซํ้าซอน 11 

2 หลักเกณฑมีความเหมาะสม ชวยคัดกรอง ปองกันความเสี่ยงได 7 

3 ดอกเบี้ยต่ํา 5 

4 หลักเกณฑตรงตามวัตถุประสงค ตอบสนองความตองการไดเปนอยางมาก 3 

รวม 26 

 จากตาราง 14 พบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการใหเหตุผลวา 

หลักเกณฑชัดเจน ไมยุงยาก ไมซํ้าซอน มีความถ่ีสูงสุด 11 รองลงมา หลักเกณฑมีความเหมาะสม ชวยคัดกรอง 

ปองกันความเสี่ยงได มีความถ่ี 7 ดอกเบี้ยต่ํา มีความถ่ี 5 และหลักเกณฑตรงตามวัตถุประสงค ตอบสนอง

ความตองการไดเปนอยางมาก มีความถ่ี 3 

ตาราง 15 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการในการใหกูยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไข

ปญหาหนี้สินขาราชการครูมีความไมเหมาะสม 
 

ท่ี เหตุผล ความถ่ี 

1 การคํ้าประกันดวยบุคคลมีเง่ือนไขยุงยาก จึงทําใหหาคนคํ้าประกันยาก 11 

2 
เง่ือนไขการชําระเงินตองมีเงินคงเหลือหลังจากการหักชําระหนี้ 

ไมนอยกวารอยละ 30 สูงเกิน 
7 

3 หลักเกณฑข้ันตอนสูงเกินไปและใชเอกสารจํานวนมาก 6 

4 ควรเพ่ิมวงเงินกู 4 

5 ใชหนี้บัตรเครดิตไมได 3 

6 ควรปรับปรุงเง่ือนไขหลักเกณฑ 3 

 รวม 34 

 จากตาราง 15 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการใหเหตุผลวา  

การคํ้าประกันดวยบุคคลมีเง่ือนไขยุงยาก จึงทําใหหาคนคํ้าประกันยาก มีความถ่ีสูงสุด 11 รองลงมา 

เง่ือนไขการชําระเงินตองมีเงินคงเหลือหลังจากการหักชําระหนี้ไมนอยกวารอยละ 30 สูงเกิน มีความถ่ี 7 

หลักเกณฑข้ันตอนสูงเกินไปและใชเอกสารจํานวนมาก มีความถ่ี 6 ควรเพ่ิมวงเงินกู มีความถ่ี 4 และใชหนี้

บัตรเครดิตไมได ควรปรับปรุงเง่ือนไขหลักเกณฑ มีความถ่ี 3 
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 3. วงเงินกูไมเกิน 300,000 บาท เหมาะสมหรือไม  ดังตาราง 16 - 18 

ตาราง 16 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวงเงินกูไมเกิน 300,000 บาท เหมาะสมหรือไม   
 

ท่ี ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 

1 เหมาะสม 125 51.87 

2 ไมเหมาะสม 116 48.13 

 รวม 241 100.00 

 จากตาราง 16 พบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการ เห็นวาวงเงินกู

ไมเกิน 300,000 บาท เหมาะสม คิดเปนรอยละ 51.87 และไมเหมาะสม คิดเปนรอยละ 48.13 
 

ตาราง 17 เหตุผลของผูตอบแบบสอบถามท่ีเห็นวาวงเงินกูไมเกิน 300,000 บาท เหมาะสม 
 

ท่ี เหตุผล ความถ่ี 

1 สามารถชําระหนี้ไดไมเดือดรอนและใชหนี้หมดเร็ว 12 

2 จํานวนเงินไมมาก ไมนอยจนเกินไป 4 

3 ภาระหนี้สินลดลง 4 

 รวม 20 

 จากตาราง 17 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการใหเหตุผลวา 

สามารถชําระไดไมเดือดรอนและใชหนี้หมดเร็ว มีความถ่ีสูงสุด 12 รองลงมา จํานวนเงินไมมาก ไมนอย

จนเกินไป มีความถ่ี 4 และภาระหนี้สินลดลง มีความถ่ี 4 

ตาราง 18 แสดงเหตุผลของขาราชการครูท่ีเขามาขอรับบริการท่ีเห็นวาวงเงินกูไมเกิน  300,000  บาท 

ไมเหมาะสม 
 

ท่ี  เหตุผล ความถ่ี 

1  ควรเพ่ิมจํานวนเงินกู 52 

2  จํานวนเงินนอยเกิน ไมพอชําระหนี ้ 49 

 รวม 101 

 จากตาราง 18 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการใหเหตุผลวา ควรเพ่ิม

จํานวนเงินกู มีความถ่ีสูงสุด 52 รองลงมา จํานวนเงินนอยเกิน ไมพอชําระหนี้ มีความถ่ี 49 
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4. วงเงินใหกูยืมท่ีทานตองการใหเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการคร ู

จัดสรรใหจํานวนเทาใด ดังตาราง 19 

ตาราง 19 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวงเงินใหกูยืมท่ีตองการใหเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สิน 

ขาราชการครูจัดสรรให  
 

ท่ี จํานวน ความถ่ี 

1 3,000,000 บาท 3 

2 2,000,000 บาท 5 

3 1,500,000 บาท 5 

4 1,200,000 บาท 3 

5 1,000,000 บาท 45 

6 800,000 บาท 4 

7 700,000 บาท 4 

8 600,000 บาท 7 

9 500,000 บาท 58 

10 400,000 บาท 9 

11 300,000 บาท 37 

12 200,000 บาท 5 

รวม 185 

 จากตาราง 19 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการตองการใหเงินทุน

หมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก จัดสรรเงิน

ใหกูยืม 500,000 บาท มีความถ่ีสูงสุด 58 รองลงมา 1,000,000 บาท มีความถ่ี 45 และ 300,000 บาท  

มีความถ่ี 37   

  5. กระทรวงศึกษาธกิารควรจะดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการคร ู

ตอไปหรือไม ดังตาราง 20 – 22 

ตาราง 20 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกระทรวงศึกษาธิการควรจะดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหา 

หนี้สินขาราชการครูตอไป หรือไม 
 

ท่ี ความคิดเห็น จํานวน รอยละ 

1 ควร 240 99.59 

2 ไมควร 1 0.41 

 รวม 241 100.00 
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  จากตาราง 20 พบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการมีความเห็นวา

กระทรวงศึกษาธิการควรจะดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูตอไป  

คิดเปนรอยละ 99.59 และไมควร คิดเปนรอยละ 0.41 

ตาราง 21 แสดงเหตุผลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการท่ีตอบ 

ควรดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูตอไป                       

ท่ี เหตุผล ความถ่ี 

1 บรรเทาความเดือดรอน ลดภาระหนี้สินและดอกเบี้ยเงินกูท่ีมีอัตราสูง 59 

2 ดอกเบี้ยต่ํา 37 

3 เปนโครงการท่ีดี ชวยเหลือครูได สรางขวัญและกําลังใจ 15 

รวม 111 

  จากตาราง 21 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการใหเหตุผลวา บรรเทา

ความเดือดรอน ลดภาระหนี้สินและดอกเบี้ยเงินกูท่ีมีอัตราสูง มีความถ่ีสูงสุด 59  รองลงมา ดอกเบี้ยต่ํา  

มีความถ่ี 37 และเปนโครงการท่ีดี ชวยเหลือครูได สรางขวัญและกําลังใจ มีความถ่ี 15  

ตาราง 22 แสดงเหตุผลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการท่ีตอบไมควร

ดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูตอไป                       

ท่ี เหตุผล ความถ่ี 

1 แกปญหาไดไมครบทุกคน 1 

รวม 1 

  จากตาราง 22 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการใหเหตุผลวาแกปญหา

ไดไมครบทุกคน มีความถ่ี 1   

 6. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ดังตาราง 23 

ตาราง 23  แสดงขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ท่ี ขอเสนอแนะ ความถ่ี 

1 เปนโครงการท่ีดี มีประโยชน และควรมีอยางตอเนื่อง 19 

2 ควรเพ่ิมจํานวนเงินกู 18 

3 ควรปรับหลักเกณฑการคํ้าประกันดวยตัวบุคคล 7 

4 ควรปรับหลักเกณฑเงินคงเหลือไมนอยกวารอยละ 30 ใหลดลง 4 

5 ควรใหระยะเวลาในการดําเนินการขอกูมากกวานี้ 2 

6 ควรใหบุคลากรในเขตพ้ืนท่ีมีสิทธิ์กู 2 

7 ควรรวมหนี้ครูอยูในแหลงเงินกูเดียว 2 

รวม 54 
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 จากตาราง 23 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการใหขอเสนอแนะวา 

เปนโครงการท่ีดี มีประโยชน และควรมีอยางตอเนื่อง มีความถ่ีสูงสุด 19 รองลงมา ควรเพ่ิมจํานวนเงินกู  

มีความถ่ี 18 ควรปรับหลักเกณฑการคํ้าประกันดวยตัวบุคคล มีความถ่ี 7 ควรปรับหลักเกณฑเงินไมนอยกวา

รอยละ 30 ใหลดลง มีความถ่ี 4  และควรใหระยะเวลาในการดําเนินการขอกูมากกวานี้ ควรใหบุคลากรในเขตพ้ืนท่ี 

มีสิทธิ์กู ควรรวมหนี้ครูอยูในแหลงเงินกูเดียว มีความถ่ี 2   



 
 

บทท่ี 4 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 

สรุปผล 
 

 การสํารวจความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการใหบริการเงินทุน

หมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้ผูสํารวจไดสํารวจ

ความพึงพอใจจากผูใชบริการเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงประกอบดวยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/

มัธยมศึกษา) สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงาน กศน. 

และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ท่ีเขามาขอรับบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สิน 

ขาราชการครู ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 241 คน ไดสํารวจความพึงพอใจใน 6 ดาน ไดแก  

1) ดานการประชาสัมพันธ 2) ดานหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการกูยืมเงิน 3) ดานการใหบริการของ

เจาหนาท่ี 4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 5) ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 6) ดานคุณภาพของ

การใหบริการ และมีการเก็บขอมูลสวนบุคคลในลักษณะแบบตรวจสอบรายงาน (Check List)  

ความพึงพอใจเปนลักษณะคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Ration Scale) 5 ระดับตามแบบของ 

ลิ เ คิรท (Likers Scale) และวิ เคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี  (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   ผลการสํ า ร วจ 

สรุปไดดังนี ้

 1. การศึกษาระดับความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการใหบริการ

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x  = 4.05, S.D. = 0.73) 

คิดเปนรอยละ 81.52 เม่ือเทียบกับคาเกณฑวัด อยูในระดับ 3 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดและอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานการใหบริการ 

ของเจาหนาท่ี ( x = 4.22, S.D. = 0.65) รองลงมา ไดแก ดานคุณภาพของการใหบริการ ( x = 4.17,  

S.D. = 0.64) ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ( x = 4.11, S.D. = 0.67) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

( x = 4.10, S.D. = 0.66) ดานการประชาสัมพันธ ( x = 3.95, S.D. = 0.78) และดานหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขการกูยืมเงิน ( x = 3.78, S.D. = 0.85) ตามลําดับ 
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 2. การรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไข

ปญหาหนี้สินขาราชการครู 

  2.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการ สวนใหญเห็นวาเงินทุน

หมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู สามารถชวยเหลือ บรรเทาภาระหนี้สิน และยกระดับชีวิต

ความเปนอยูไดมาก คิดเปนรอยละ 54.77 โดยใหเหตุผลวาลดภาระหนี้สินและคาใชจาย 

  2.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการเห็นวาหลักเกณฑและ

วิธีการในการใหกูยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูมีความเหมาะสม คิดเปนรอยละ 

77.59 โดยใหเหตุผลวา หลักเกณฑชัดเจน ไมยุงยาก ไมซํ้าซอน 

  2.3 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการ สวนใหญเห็นวาวงเงิน

กูยืมไมเกิน 300,000 บาท เหมาะสม คิดเปนรอยละ 51.87 โดยใหเหตุผลวาสามารถชําระหนี้ได 

ไมเดือดรอนและใชหนี้หมดเร็ว 

  2.4 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการ สวนใหญตองการให

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูจัดสรรเงินใหกูยืม จํานวน 500,000 บาท 

  2.5 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการ สวนใหญเห็นวาควร

ดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูตอไป คิดเปนรอยละ 99.59 โดยใหเหตุผลวา

บรรเทาความเดือดรอน ลดภาระหนี้สินและดอกเบี้ยเงินกูท่ีมีอัตราสูง 

  2.6 สวนใหญใหขอเสนอแนะวาเปนโครงการท่ีดี มีประโยชน และควรมีอยางตอเนื่อง  

มีความถ่ีสูงสุด 19 

 

อภิปรายผล 

 1. การศึกษาระดับความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอ 

การใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู พบวา ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู มีความพึงพอใจ

ตอการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

และเ ม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานการใหบริการของเจาหนา ท่ีอยู ในระดับมากท่ีสุด  

และดานคุณภาพของการใหบริการ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ดานการประชาสัมพันธ ดานหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการกูยืมเงินอยูในระดับมาก 

  ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/

มัธยมศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ปฏิบัติงาน 

ดวยความกระตือรือรน เอาใจใส และใหบริการดวยความเต็มใจ พูดจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส  



24 

 

และมีความเปนกันเอง ใหบริการโดยยึดถือความถูกตองยุติธรรม ใหบริการอยางเทาเทียม ทําใหขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู กู ยื มได รับขอ มูล และการบริการ ท่ี ถูกตอง ครบถวน คุมค า  

และเปนประโยชนจนเสร็จสิ้นภารกิจ เจาหนาท่ีมีความรูในเรื่องเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สิน

ขาราชการครู เปนอยางดี  สามารถให คําปรึกษา แนะนํา และตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน  

สามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการใหบริการได มีสิ่งอํานวยความสะดวก และชองทางการใหบริการ 

ท่ีเหมาะสม มีการประชาสัมพันธท่ีเขาใจงาย จึงทําใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับ

บริการมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก 

  อยางไรก็ดี ในดานหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการกูยืมเงิน แมจะมีความพึงพอใจ 

อยูในระดับมาก แตดานนี้ไดรับคะแนนความพึงพอใจท่ีตํ่ากวาดานอ่ืนๆ ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา 

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูไดปรับคุณสมบัติของผูกูยืม

เก่ียวกับเงินเดือนและเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิ หลังจากหักชําระหนี้เงินทุนหมุนเวียนแลวไมนอยกวา

รอยละ 30 ซ่ึงขาราชการครูท่ีเขามาขอรับบริการเห็นวาเกณฑดังกลาวคอนขางสูงมาก อีกท้ังยังปรับคุณสมบัติ

ของผูคํ้าประกันวาจะตองมีเงินเดือนเทากันกับผูกูยืม หรือไดรับเงินเดือนท่ีสูงกวา ซ่ึงทําใหยากตอการหา 

ผูคํ้าประกัน รวมท้ังการพิจารณาใหขาราชการครูกูยืมในเบื้องตนจะตองผานสวนราชการ/เขตพ้ืนท่ี

การศึกษากอน แลวจึงสงเรื่องมายังคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

ซ่ึงตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ จึงทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีต่ํากวาดานอ่ืนๆ 

 2. การรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไข

ปญหาหนี้สินขาราชการครู ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขามาขอรับบริการสวนใหญ 

ยังตองการความชวยเหลือจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู เพราะลดภาระหนี้สิน 

และคาใชจาย แตเพราะจํานวนเงินกูนอยทําใหไมสามารถชําระหนี้ไดหมด เปนโครงการท่ีดี ชวยเหลือครูได 

ทํา ใหสามารถลดคา ใชจ ายรายเดือน มี เ งินคงเหลือเ พ่ิม ข้ึน  แตยั งคงมีหนี้สิน ท่ี เปนภาระอยู

กระทรวงศึกษาธิการจึงควรดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูตอไป   

 ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูเปนทางเลือก

ท่ีใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดกูยืมเงินไปชําระหนี้ ถึงแมวาจะมีวงเงินใหกูยืมนอยแตมีอัตรา

ดอกเบี้ยต่ํา สามารถชวยเหลือและบรรเทาภาระหนี้สินใหกับครูได และมีเงินคงเหลือรายเดือนมากข้ึนทําให

มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน จึงตองการใหดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูตอไป   

ขอเสนอแนะ 

 การนําผลการศึกษาไปใชเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไข

ปญหาหนี้สินขาราชการครูและตอบสนองความตองการในการแกไขปญหาหนี้สินใหกับขาราชการคร ู

ควรดําเนินการดังนี้   

 1. จากผลการศึกษาดานการประชาสัมพันธ พบวา คาเฉลี่ยท่ีอยูในระดับต่ําท่ีสุด คือ มีชองทาง

การประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย ดังนั้น ควรมีชองทางการประชาสัมพันธท่ีหลากหลายและมีชองทาง 
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การเขาถึงขอมูลโดยผานสื่อสังคมออนไลนใหมากข้ึน เพ่ือใหขาราชการครูไดรับทราบขอมูลไดหลายชองทาง 

และสามารถเขาถึงขอมูลโดยผานสื่อสังคมออนไลนไดมากข้ึน 

 2. จากผลการศึกษาดานหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการกูยืมเงิน พบวา ในดานนี้มีคาเฉลี่ย 

อยูในระดับต่ําทุกขอ คือ หลักเกณฑและเง่ือนไขในการขอกูเงิน ดังนั้นจึงควร  

  1) เพ่ิมวงเงินใหกูยืมเปนรายละ 500,000 บาท  

  2) ควรปรับหลักเกณฑการคํ้าประกันดวยตัวบุคคล ผูคํ้าประกันท่ีกําหนดวาตองมีเงินเดือน

เทากับหรือสูงกวา ควรกําหนดเปนเงินเดือนในชวงเดียวกันเชน 15,000 - 25,000  25,000 - 35,000  สามารถ

คํ้าประกันในชวงเดียวกัน  

  3) ควรลดเงินเดือนและเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิ หลังจากหักชําระหนี้เงินทุนหมุนเวียน

แลวไมนอยกวารอยละ 30 ใหเหลือไมนอยกวารอยละ 20  

  4) ควรรวมหนี้ครูอยูในแหลงเงินกูเดียว  

  5) ควรใหระยะเวลาในการดําเนินการขอกูมากกวานี้  

  6) ควรใหบุคลากรในเขตพ้ืนท่ีมีสิทธิ์กู 

 3. จากผลการศึกษาดานการใหบริการของเจาหนาท่ี พบวา คาเฉลี่ยท่ีอยูในระดับตํ่าท่ีสุด คือ 

ใหคําปรึกษา แนะนําและตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ดังนั้น ควรสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ 

การดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู รวมท้ังหลักเกณฑและวิธีการใหกูยืม

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูในแตละป ใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง  

เพ่ือท่ีสามารถใหคําปรึกษา แนะนําและตอบขอซักถามจากผูรับบริการไดอยางถูกตองชัดเจน 

 4. จากผลการศึกษาดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา คาเฉลี่ยท่ีอยูในระดับต่ําท่ีสุด คือ 

มีท่ีนั่งพักสําหรับผูมาติดตอ ดังนั้น ควรมีท่ีนั่งพักสําหรับผูมาติดตอเพ่ิมข้ึน   

 5. จากผลการศึกษาดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ พบวา คาเฉลี่ยท่ีอยูในระดับ 

ต่ําท่ีสุด คือ ข้ันตอนการขอรับบริการมีความคลองตัวไมซับซอน ดังนั้น ควรปรับปรุงข้ันตอนการขอรับ

บริการใหมีความคลองตัวมากข้ึน 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

ประจ าปีบัญชี 2562 
 

ค าชี้แจง 

 เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  เป็นเงินทุนหมุนเวียนในก ากับดูแลของ

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการภายใต้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข

ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  พ.ศ.2561 

และนับตั้งแต่ปีบัญชี 2548  เป็นต้นมา กรมบัญชีกลางก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน 

เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูเป็นประจ าทุกปี 

 ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส ารวจ 

ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา

หนี้สินข้าราชการครู และน าผลมาจัดท าแผนในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผลมากยิ่ งขึ้น จึ งขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง  

โดยไม่ต้องกังวลใด ๆ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. จะเก็บข้อมูลทั้งหมด ไว้เป็นควำมลับและน ำมำวิเครำะห์และสรุปผล 

ในภำพรวมเท่ำนั้น 

 แบบสอบถามชุดนี้  มีทั้งหมด  3  ตอนดังนี้ 
ตอนที่  1   ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตอนที่  2  ความพึงพอใจของข้าราชการครูฯ ทีม่ีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน 
  เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
ตอนที่  3    ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน 

  เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
 

ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา 
ส านักงาน ก.ค.ศ.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โทร.  0  2280  7972 – 4 
โทรสาร  0  2280  2844 
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ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ค าชี้แจง    ขอให้ท่านเติมข้อความและท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง  

1. เพศ       ชาย              หญิง 
 2.  อายุ   

   1)   21 – 30  ปี 2)   31 – 40  ปี 
   3)   41 – 50  ปี 4)   51 – 60  ปี 
 3.  ระดับการศึกษา 
   1)  ปริญญาตรี 2)  ปริญญาโท   
   3)  ปริญญาเอก 4)  อ่ืนๆ 
 4.  ประเภทต าแหน่ง 
   1)  ครูผู้สอน 2)  ผู้บริหารสถานศึกษา 
   3)  ผู้บริหารการศึกษา 4)  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
 5.  อายุราชการ 
   1)  ไม่เกิน  10  ปี 2)  10 – 19  ปี 
   3)  20 – 29  ปี 4)  30  ปีขึ้นไป 
 6.  ท่านมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (เงินเดือน + เงินวิทยฐานะ + เงินค่าตอบแทน) 
   1)   15,000 – 24,999  บาท 2)   25,000 – 34,999  บาท 
   3)   35,000 – 39,999  บาท 4)   มากกว่า  40,000  บาทข้ึนไป 

7.  หมายเลขโทรศัพท์…………………………………….. e – Mail.............................................................. 

      ตอนที ่ 2  ความพึงพอใจของข้าราชการครูฯ ที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพือ่แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด 

ที ่ ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
      ด้านการประชาสัมพันธ์ 
1 มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว      
2 มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย      
3 สื่อประชาสัมพันธ์มีความชัดเจน  เข้าใจง่าย      
4 การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ก.ค.ศ. มีความเหมาะสม      
5 การเข้าถึงข้อมูลโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์      
6 ข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ มีประโยชน์

ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ที ่ ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
      ด้านหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน 
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอกู้เงิน      

8 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน      

9 จ านวนงวดและเงื่อนไขในการจ่ายเงินกู้      

10 ระยะเวลาในการผ่อนช าระเงินกู้      

11 อัตราค่าปรับในกรณีผิดช าระหนี้      

12 การบริหารจัดการและตอบสนองความต้องการ 
ของข้าราชการครู 

     

      ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
13 มีความรู้  ความสามารถ  ให้ค าปรึกษา  แนะน าข้อมูล

และตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 
     

14 พูดจาสุภาพ  ยิ้มแย้มแจ่มใส  มีความกระตือรือร้น  
และให้บริการ  ด้วยความเต็มใจ 

     

15 สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการได้      
16 ให้บริการโดยยึดถือความถูกต้องยุติธรรม      
17 ใหบ้ริการอย่างเท่าเทียมกัน      
18 ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา      
      ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
19 เอกสารให้ความรู้ /สื่อประชาสัมพันธ์      
20 สถานที่ให้บริการสะอาด มีความเป็นระเบียบ      
21 เครื่องมือ/ อุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม      
22 มีข้อมูล/ เอกสาร/website/แบบฟอร์ม สะดวกและ 

ง่ายต่อการใช้บริการ 
     

23 มีการใช้ระบบสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

24 ป้าย/ข้อความบอกจุดบริการ มีความชัดเจน       
      ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
25 ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
26 ให้บริการด้วยความครบถ้วน  ถูกต้อง      
27 มีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม      
28 มีกรอบระยะเวลาการให้บริการทีช่ัดเจน       
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ที ่ ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
29 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง      
30 การให้บริการในภาพรวม      
      ด้านคุณภาพของการให้บริการ 
31 เอกสารหรือค าแนะน าชัดเจนเข้าใจง่าย      
32 ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ      
33 ได้รับบริการครบถ้วนและถูกต้อง      
34 ได้รับบริการอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภารกิจ      
35 ได้รับบริการทีส่ะดวก  รวดเร็ว  ทันตามก าหนด      
 
 

ตอนที่  3  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไ้ขปัญหาหนี้สินข้าราชการคร ู
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

1. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู สามารถช่วยเหลือ บรรเทาภาระหนี้สิน และยกระดับ  
   ชีวิตความเป็นอยู่ของท่าน ได้หรือไม่  เพียงใด 
 1)   ได้มาก 2)    ได้บางส่วน 3)    ไมไ่ด้เลย 

เพราะเหตุใด ................................................................................................................................ ................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................ ...................................... 
............................................................................................ ............................................................................... ...........      
 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมีความเหมาะสมหรือไม่ 
        1)    เหมาะสม 2)    ไม่เหมาะสม  

เพราะเหตุใด .................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.................................................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................. .......................................................................... ........... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
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3. วงเงินกู้ไม่เกิน  300,000  บาท  เหมาะสมหรือไม่     
 1)    เหมาะสม 2)    ไม่เหมาะสม 

เพราะเหตุใด ................................................................................................................................ ................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
........................................................................................................................................................................... ........... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. .........................................................  

4. วงเงินให้กู้ยืมที่ท่านต้องการให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จัดสรรให้จ านวนเท่าใด  
    (ขอให้ท่านตอบตามความต้องการใช้จริง) 
         โปรดระบุจ านวนเงิน  (บาท)............................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.......................................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 

5.  เนื่องจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแหล่งเงินกู้จ านวนมากและสามารถกู้ได้มากกว่าเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ดังนั้น  กระทรวงศึกษาธิการควรจะด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูต่อไปหรือไม่ 

 1)    ควร  2)    ไม่ควร 
เพราะเหตุใด ................................................................................................................................ ................... 

.......................................................................................... ................................................................................. ........... 

............................................................................................................................. ......................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................ 

.......................................................................................................................................................................... ........... 

6. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 ............................................................................................................ ........................................................... 

............................................................................................................................. ......................................................... 

.......................................................................................................................................... ............................................ 

...................................................................................... ..................................................................................... ........... 

............................................................................................................................. ......................................................... 

                                                                                     ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ  โอกาสนี้                             
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