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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การส ารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู กลุ่มตัวอย่าง 
คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่เข้ามาขอรับบริการเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 750 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการส ารวจพบว่า 

1. การศึกษาระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการ
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน  และด้านการ
ประชาสัมพันธ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ในภาพรวมเท่ากับ 4.24 คิดเป็นร้อยละ 86.71 เมื่อเทียบกับค่าเกณฑ์วัด 
อยู่ในระดับ 4 

2. การรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนใหญ่ 
ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า 1) ควรเพ่ิมวงเงินให้กู้ยืม 2) เป็นโครงการที่ดี ควรมีโครงการนี้ตลอดไป  
3) ควรลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 4) ควรรวมหนี้ไว้ที่เดียว 5) ควรจัดสรรเงินกู้ยืมเพ่ิมมากขึ้น ให้เพียงพอ
และทั่วถึง 6) ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ ลดจ านวนผู้ค้ าประกันและเงินเดือนของผู้ค้ าประกัน 7) ควรปรับปรุง
หลักเกณฑ์  ลดเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 8) ควรขยายระยะเวลาในการผ่อนช าระคืน  
9) ควรประชาสัมพันธ์ให้รวดเร็ว  10) ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้กู้ยืมและผู้ค้ าประกัน  
11) ควรอนุมัติจ านวนเงินให้กู้ยืมตามความต้องการ 12) ควรเพ่ิมระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการขอกู้ยืม 13) ควรประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงง่ายและหลากหลายช่องทาง 14) ควรให้กู้ยืมเพ่ือปิดหนี้
ทุกประเภท 15) ไม่ควรก าหนดอายุราชการคงเหลือ 16) ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 



ข 

 

ค าน า 
 

ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ตามที่กรมบัญชีกลางและบริษัท
ที่ปรึกษาได้ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู และเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ซึ่งผลการส ารวจจะน ามาเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการในปีต่อไป 

ส านักงาน ก.ค.ศ. ขอขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการในครั้งนี้จนบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 
ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา 

(ส านักบริหารเงินทุนหมุนเวียน) ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ตุลาคม  2564 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยมอบหมาย 

ให้กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงาน ก.ค.ศ. (ส านักงาน ก.ค. เดิม) ด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการครูกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ าน าไปช าระหนี้สิน 
ที่มีอยู่เดิม เพ่ือเป็นการผ่อนคลายความเดือดร้อน และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ข้าราชการครู โดยรัฐบาล
ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้ในแต่ละปี ท าให้ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลรวมทั้งสิ้น 1,320 ล้านบาท 

ปัจจุบันเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  พ.ศ.2561  
ซึ่งก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จ านวน 8 คน 
โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
ผู้แทนส านักงบประมาณ เลขาธิการ ก.ค.ศ. และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสามคน ซึ่งประธานกรรมการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง โดยมีผู้บริหารทุนหมุนเวียนเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และมีคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการท าหน้าที่พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ของ
ข้าราชการครูในสังกัด โดยกู้ยืมตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู พ.ศ. 2563 ให้กู้ยืมรายละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ผ่อนช าระคืน
ภายในระยะเวลา 12 ปี (144 งวด) 

บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปีบัญชี  2564 ระหว่าง
กระทรวงการคลังกับเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ส านักงาน ก.ค.ศ. ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรมบัญชีกลางก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูใน 6 ด้าน 14 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. ด้านการเงิน ประกอบด้วย 1.1) อัตราส่วนการรับช าระหนี้ต่อยอดหนี้ที่ครบก าหนดช าระ  
1.2) การจ่ายเงินกู้ใหแ้ก่ผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ 

2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 2.1) การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของเงินทุนหมุนเวียน และ 2.2) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. ด้านการปฏิบัติการ ประกอบด้วย 3.1) ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการหนี้
เพ่ือลดการค้างช าระ ประกอบด้วย 3.1.1) อัตราการลดลงของหนี้ที่ค้างช าระไม่เกิน 1 ปี 3.1.2) อัตราการลดลง 
ของหนี้ที่ค้างช าระเกิน 1 ปี และ 3.2) จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ 
ให้กู้ยืมเงินจากเงินทุนฯ 3.3) ความส าเร็จในการตั้งเรื่องยึดอายัดทรัพย์สิน 
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4. ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย 4.1) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
4.2) การตรวจสอบภายใน 4.3) การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 

5. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 
ประกอบด้วย 5.1) บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 5.2) การบริหารทรัพยากรบุคคล 

6. ด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ประกอบด้วย 6.1) การใช้จ่ายเงินตามแผน 
การใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ 6.2) การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุน
หมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ส ารวจความพึงพอใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ 
การให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ซึ่งเป็นตัวชี้วัดด้านการสนองประโยชน์ต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อ 2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน าผลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งท าให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน  

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

2. เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

3. เพ่ือน าข้อมูลจากการส ารวจมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

ขอบเขตของการศึกษา 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่เข้ามาขอรับบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวนทั้งสิ้น 750 คน  

2. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ใน 5 ด้าน คือ  

2.1 ด้านการประชาสัมพันธ์ 
2.2 ด้านหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน 
2.3 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
2.4 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
2.5 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. เงินทุนหมุนเวียน หมายถึง ทุนที่ตั้งขึ้นเพ่ือกิจการที่อนุญาตให้น ารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้  

โดยการจ่ายเงินเป็นทุน หรือทุนหมุนเวียนใดๆ ให้กระท าได้ตามกฎหมาย 
2. เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู หมายถึง ทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบ

กระทรวงการคลัง โดยรัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณให้เป็นทุน ด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครูว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.2561 เพ่ือให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้กู้ยืมเงินไปช าระหนี้ 

3. ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติในทางบวกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ความรู้สึกที่ดีที่มีต่อการ
ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ใน 5 ด้าน ได้แก่ 

4.1 การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสื่อสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
ทีมี่ความรวดเร็ว มีช่องทางหลากหลาย ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ ก.ค.ศ. มีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ Infographic มีข้อมูล
ชัดเจน น่าสนใจ เข้าใจง่าย ข้อมูลข่าวสารของกองทุนฯ ที่ได้รับตรงตามความต้องการ มีประโยชน์ ครบถ้วน 
ถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.2 หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน หมายถึง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอ
กู้ยืมเงินทีน่ าไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ของเงินทุนหมุนเวียนฯ ความเหมาะสมของวงเงินให้กู้ยืม คุณสมบัติของ 
ผู้มีสิทธิกู้ยืม/ผู้ค้ าประกัน จ านวนงวด เงื่อนไขในการจ่ายเงินกู้ยืม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม อัตราดอกเบี้ยปรับ 
ในกรณีผิดนัดช าระหนี้ และการจัดสรรเงินกู้ยืมมีความโปร่งใสเป็นธรรม 

4.3 การให้บริการของเจ้าหน้าที่  หมายถึง การที่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการ 
ให้ค าปรึกษา การแนะน าข้อมูล และการตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ สามารถแก้ปัญหา 
ที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการได้ มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส  ให้บริการ 
ด้วยความเต็มใจ ยึดถือความถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส เท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ  มีความรวดเร็ว
และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

4.4 กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง ขั้นตอนในการกู้ยืมเงิน กรอบระยะเวลา
พิจารณาเงินกู้ (ตั้งแต่ยื่นกู้ไปถึงขั้นตอนอนุมัติเงินกู้ ท าสัญญาเงินกู้ และเบิกจ่ายเงินกู้) เอกสาร/หลักฐาน 
และข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการขอกู้ มีความเหมาะสม ขั้นตอนการขอรับบริการมีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน การให้บริการมีความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับความต้องการ และมีความรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา 
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4.5 สิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง การมีเอกสารให้ความรู้/สื่อประชาสัมพันธ์/ข้อมูล/
website/แบบฟอร์มที่ชัดเจน เข้าถึงได้สะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ สถานที่ให้บริการสะอาด มีความเป็นระเบียบ 
ความชัดเจนของป้าย/ข้อความบอกจุดบริการ การใช้ระบบสารสนเทศในการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
สะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล การติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail หรือ Social 
Media มีความสะดวก ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนมีความเหมาะสม 

5. ข้าราชการครู หมายถึง ผู้ที่ประกอบวิชาชีพ ซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

6. บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุน
การศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  
การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

7. กลุ่มผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ใช้บริการโดยตรงหรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ  ของเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้สอน  
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก ์

8. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ และทั้งทางตรง
และทางอ้อม จากการด าเนินการของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้แก่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้ส่งมอบและเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน
เงินทุนหมุนเวียนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเป็นผู้น าหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมไปใช้  
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บทท่ี 2 
วิธีด าเนินการ 

การส ำรวจควำมพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการ
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีข้ันตอนดังนี ้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการส ารวจ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

กลุ่มตัวอย่างจะคัดเลือกจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
ค านวณจากตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane ซึ่งได้ก าหนดขนาดของประชากรที่มีขนาดใหญ่และไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% คือ กลุ่มตัวอย่าง
ต้องไม่น้อยกว่า 400 คน ดังนั้น จึงใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 750 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ส านักงาน ก.ค.ศ. สร้างขึ้น  

โดยความเห็นชอบของกรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการ

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบ่งเป็น 3 ตอนคือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายงาน (Check - list)  ประกอบด้วย 

หมายเลขโทรศัพท์ e-Mail เพศ อายุ การศึกษา ประเภทต าแหน่ง อายุราชการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการ

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ใน 5 ด้าน คือ 
1. ด้านการประชาสัมพันธ์ จ านวน 7 ข้อ 
2. ด้านหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน จ านวน 8 ข้อ 
3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ จ านวน 6 ข้อ 
4. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ จ านวน 7 ข้อ 
5. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน 7 ข้อ 
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ก าหนดความพึงพอใจตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) ออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งแตล่ะระดับ 
มีเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การแปลผล 
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 

การสร้างเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ส านักงาน ก.ค.ศ. สร้างขึ้น

โดยมีขั้นตอนและวิธีการสร้างดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา

หนี้สินข้าราชการครู และบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนประจ าปีบัญชี 2564 
เพ่ือน ามาก าหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามและน าเสนอผู้บริหารส านักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและ
พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  
ในด้านต่างๆ รวมทั้งตรวจแก้ไขภาษาและส านวนที่ใช้ในแบบสอบถามให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

3. ส่งแบบสอบถามให้กรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
4. น าแบบสอบถามที่กรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบไปเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. จัดท าหนังสือถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือขอความร่วมมือ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. สร้างแบบสอบถามที่เป็นฟอร์มออนไลน์ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในเก็บรวบรวมข้อมูล
กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. ได้รับแบบสอบถามคืนจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 420 ฉบับ  
4. ได้รับการตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ จ านวน 330 ฉบับ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

2. น าข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดระเบียบและบันทึกข้อมูลในแบบรหัส (Coding form)  
3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล

ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม 

วิเคราะห์โดยใช้วิธีการ แจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) จากนั้นน าเสนอ 
ในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู วิเคราะห์โดยใช้สูตรค านวณ 

 จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด x 100 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยรวมรายด้าน
และรายข้อจากนั้นน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู วิเคราะห์โดยวิธีการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
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บทท่ี 3 
การวิเคราะห์ข้อมลู 

เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการส ารวจความพึงพอใจของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การส ารวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา ประเภทต าแหน่ง  

อายุราชการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (เงินเดือน +เงินวิทยฐานะ+ เงินค่าตอบแทน) ดังตาราง 1 
ตาราง 1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา ประเภท 

ต าแหน่ง อายุราชการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (เงินเดือน +เงินวิทยฐานะ+ เงินค่าตอบแทน) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   

1) ชาย 215 28.67 
2) หญิง 535 71.33 

รวม 750 100.00 
2. อายุ   
 1) 21 - 30  ปี 33 4.40 
 2) 31 - 40  ปี 194 25.87 
 3) 41 - 50  ปี 367 48.93 
 4) 51 - 60  ปี 156 20.80 

รวม 750 100.00 
3. การศึกษา   
 1) ปริญญาตรี 297 39.60 
 2) ปริญญาโท 433 57.73 
 3) ปริญญาเอก 17 2.27 

4) อื่นๆ 3 0.40 
รวม 750 100.00 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
4. ประเภทต าแหน่ง   
 1) ครูผู้สอน 582 77.60 
 2) ผู้บริหารสถานศึกษา 115 15.33 
 3) ผู้บริหารการศึกษา 14 1.87 
 4) บุคลากรทางการศึกษาอื่น 39 5.20 

รวม 750 100.00 
5. อายุราชการ   
 1) ไม่เกิน 10 ปี 164 21.87 
 2) 10 – 19 ปี 278 37.07 
 3) 20 – 29 ปี 244 32.53 
 4) 30 ปีขึ้นไป 64 8.53 

รวม 750 100.00 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

(เงินเดือน + เงินวิทยฐานะ + เงินค่าตอบแทน) 
 1) 15,000 – 24,999  บาท 99 13.20 
 2) 25,000 – 34,999  บาท 158 21.07 
 3) 35,000 – 44,999  บาท 176 23.47 
 4) มากกว่า  45,000  บาทข้ึนไป 317 42.27 

รวม 750 100.00 

จากตาราง 1 พบข้อมูล ดังนี้  
1. เพศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 

750 คน เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.33 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 28.67 ตามล าดับ 
2. อายุ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 

750 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.93 รองลงมาอายุระหว่าง 31 - 40 ป ี 
คิดเป็นร้อยละ 25.87 อายุระหว่าง 51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.08 และอายุระหว่าง 21 - 30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 4.40 ตามล าดับ 

3. การศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ านวน 750 คน ส่วนใหญ่การศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 57.73 รองลงมาการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 39.60 การศึกษาระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 2.27 และการศึกษาระดับอ่ืนๆ 
คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตามล าดับ 
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4. ประเภทต าแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ านวน 750 คน ส่วนใหญ่ต าแหน่งครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 77.60 รองลงมาต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 15.33 ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 5.20 และต าแหน่งผู้บริหาร
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 1.87 ตามล าดับ 

5. อายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ านวน 750 คน ส่วนใหญ่มีอายุราชการ 10 – 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.07 รองลงมาอายุราชการ 20 – 29 ป ี
คิดเป็นร้อยละ 32.53 อายุราชการไม่เกิน 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.87 และมีอายุราชการ 30 ปีขึ้นไป  
คิดเป็นร้อยละ 8.53 ตามล าดับ 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย จ านวน 750 คน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 45,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 42.27 
รองลงมารายได้ต่อเดือน 35,000 - 44,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.47 รายได้ต่อเดือน 25,000 - 34,999 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 21.07 และรายได้ต่อเดือน 15,000 - 24,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.20 ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการ
ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จ าแนกเป็น 5 ด้าน ดังตาราง 2 - 7  

ตาราง 2  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูโดยภาพรวม และรายด้าน 

 

ที ่

ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการเงินทุน

หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

ความพึงพอใจ (n=750) 

X̅ S.D. การแปลผล ร้อยละ 

1 ด้านการประชาสัมพันธ์ 4.21 0.65 มากที่สุด 85.01 

2 ด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน 4.23 0.65 มากที่สุด 84.98 

3 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.32 0.64 มากที่สุด 89.58 

4 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.19 0.66  มาก  85.89 

5 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.25 0.63  มากที่สุด  88.76 

 รวม 4.24 0.57  มากที่สุด  86.71 

 

 



11 

 

จากตาราง 2 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (X ̅= 4.24, S.D. = 0.57) คิดเป็นร้อยละ 86.71 เมื่อเทียบกับค่าเกณฑ์วัด อยู่ในระดับ 4 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ (X̅ = 4.32, S.D. = 0.64) รองลงมา ได้แก่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (X̅ = 4.25, S.D. = 0.63) 

ด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน (X̅= 4.23, S.D. = 0.65) ด้านการประชาสัมพันธ์ (X̅ = 4.21, 

S.D. = 0.65) และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ (X̅ = 4.19, S.D. = 0.66) ตามล าดับ โดยหากน าผลการส ารวจ
ความพึงพอใจเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2561 - 2564 จะพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูเพิ่มขึ้น ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน ดังตารางภาพที่ 1  
 

 
ตารางภาพที่ 1 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน ปี 2561-2564 

 

 

 

 

 

 

81
.52

74
.76 82

.81

85
.01

77
.24

67
.77 83

.40

84
.98

82
.11 88

.80

88
.82

89
.58

80
.48 84
.44

84
.53

85
.89

81
.77 85
.55

86
.80

88
.76

81.00 81.52
85.12 86.71

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

0

20

40

60

80

100

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ความพึงพอใจ
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ตาราง 3  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวมและรายข้อ 

 

ที ่ ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ความพึงพอใจ (n=750) 

X̅ S.D. การแปลผล ร้อยละ 
1 ความรวดเร็วของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
4.17 0.75  มาก  84.53 

2 ความหลากหลายของช่องทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

4.09 0.78  มาก  79.60 

3 ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ ก.ค.ศ. 

4.20 0.74  มาก  84.93 

4 ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

4.25 0.73  มากที่สุด  86.53 

5 สื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ในรูปแบบ Infographic มีข้อมูลชัดเจน น่าสนใจ 
เข้าใจง่าย 

4.17 0.73  มาก  84.00 

6 ข้อมูลข่าวสารของกองทุนฯที่ได้รับตรงตาม 
ความต้องการ มีประโยชน์ ครบถ้วน ถูกต้อง 
สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.30 0.71  มากที่สุด  88.93 

7 ภาพรวมด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสาร 

4.26 0.74  มากที่สุด  86.53 

 รวม 4.21 0.65  มากที่สุด  85.01 

จากตาราง 3 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด้านการประชาสัมพันธ์ 

อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.21, S.D. = 0.65) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารของกองทุนฯที่ได้รับตรงตามความต้องการ  

มีประโยชน์ ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (X̅ = 4.30, S.D. = 0.71) รองลงมา 

ได้แก่ ภาพรวมด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (X̅ = 4.26, S.D. = 0.74) และความสะดวก

ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (X̅ = 4.25, S.D. = 0.73) ตามล าดับ 
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ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน โดยรวม
และรายข้อ 

 

ที ่ ด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน 
ความพึงพอใจ (n=750) 

X̅ S.D. การแปลผล ร้อยละ 
1 เงินที่กู้ยืมสามารถน าไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

ของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
4.50 0.69  มากที่สุด  93.33 

2 ความเหมาะสมของวงเงินให้กู้ 4.15 0.87  มาก  81.33 
3 ความเหมาะสมของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน/ 

ผู้ค้ าประกัน 
4.14 0.85  มาก  82.00 

4 ความเหมาะสมของจ านวนงวดและเง่ือนไข 
ในการจ่ายเงินกู้ 

4.23 0.78  มากที่สุด  85.47 

5 ความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 4.22 0.79  มากที่สุด  83.47 
6 ความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยปรับ 

ในกรณีผิดนัดช าระหนี้ของข้าราชการครู 
4.07 0.82  มาก  79.47 

7 การจัดสรรเงินกู้ยืมมีความโปร่งใสและเป็นธรรม 4.28 0.72  มากที่สุด  88.13 
8 ภาพรวมด้านหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน 4.21 0.78  มากที่สุด  86.67 

 รวม 4.23 0.65  มากที่สุด  84.98 

จากตาราง 4 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด้านหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.23, S.D. = 0.65) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ เงินที่กู้ยืมสามารถน าไปใช้

ตรงตามวัตถุประสงค์ของเงินทุนหมุนเวียน (X̅ = 4.50, S.D. = 0.69) รองลงมา ได้แก่ การจัดสรรเงินกู้ยืม 

มีความโปร่งใสและเป็นธรรม (X̅ = 4.28, S.D. = 0.72) และความเหมาะสมของจ านวนงวดและเงื่อนไข 

ในการจ่ายเงินกู ้(X̅ = 4.23, S.D. = 0.78) ตามล าดับ 
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ตาราง 5  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน 
  เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยรวมและรายข้อ 

 

ที ่ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
ความพึงพอใจ (n=750) 

X̅ S.D. การแปลผล ร้อยละ 
1 ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การให้ค าปรึกษา 

การแนะน าข้อมูล และการตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน น่าเชื่อถือ 

4.24 0.70  มากที่สุด  87.47 

2 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น พูดจาสุภาพ  
ยิ้มแย้มแจ่มใส และให้บริการด้วยความเต็มใจ 

4.34 0.68  มากที่สุด  90.53 

3 ความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง 
การให้บริการ 

4.30 0.70  มากที่สุด  88.93 

4 การให้บริการโดยยึดถือความถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส 
เท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ 

4.35 0.68  มากที่สุด  90.80 

5 ความรวดเร็วและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.31 0.69  มากที่สุด  88.93 

6 ภาพรวมด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.37 0.69  มากที่สุด  90.80 
 รวม 4.32 0.64  มากที่สุด  89.58 

จากตาราง 5 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด้านการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.32, S.D. = 0.64) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย 

สูงที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ ภาพรวมด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (X̅ = 4.37, 
S.D. = 0.69) รองลงมา ได้แก่ การให้บริการโดยยึดถือความถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส เท่าเทียมกัน  

และไม่เลือกปฏิบัติ (X̅ = 4.35, S.D. = 0.68) และความเอาใจใส่ กระตือรือร้น พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้ม

แจ่มใส และให้บริการด้วยความเต็มใจ (X̅ = 4.34, S.D. = 0.68) ตามล าดับ 
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ตาราง 6  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมและรายข้อ 

 

ที ่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
ความพึงพอใจ (n=750) 

X̅ S.D. การแปลผล ร้อยละ 
1 ความเหมาะสมของกระบวนการและข้ันตอน 

ในการกู้ยืมเงิน 
4.16 0.73  มาก  84.93 

2 ความเหมาะสมของกรอบระยะเวลาพิจารณาเงินกู้ 
(ตั้งแต่ยื่นกู้ไปถึงขั้นตอนอนุมัติเงินกู้ ท าสัญญาเงินกู้ 
และเบิกจ่ายเงินกู้) 

4.11 0.78  มาก  81.60 

3 ความเหมาะสมของเอกสาร/หลักฐาน  
และข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการขอกู้ 

4.19 0.72  มาก  86.80 

4 ขั้นตอนการขอรับบริการมีความคล่องตัว  
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

4.17 0.75  มาก  84.40 

5 การให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับ
ความต้องการ 

4.25 0.69  มากที่สุด  88.67 

6 การให้บริการมีความรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา 4.21 0.70  มากที่สุด  87.33 
7 ภาพรวมด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.22 0.70  มากที่สุด  87.47 

 รวม 4.19 0.66  มาก  85.89 

จากตาราง 6 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด้านกระบวนการ

ขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.19, S.D. = 0.66) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ การให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง  

ตรงกับความต้องการ (X̅ = 4.25, S.D. = 0.69) รองลงมา ได้แก่  ภาพรวมด้านกระบวนการขั้นตอน 

การให้บริการ (X̅ = 4.22, S.D. = 0.70) และการให้บริการมีความรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา (X̅ = 4.21,  
S.D. = 0.70) ตามล าดับ 
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ตาราง 7  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน 
  เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมและรายข้อ 

 

ที ่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ความพึงพอใจ (n=750) 

X̅ S.D. การแปลผล ร้อยละ 
1 มีเอกสารให้ความรู้/สื่อประชาสัมพันธ์/ข้อมูล/

website/แบบฟอร์มที่ชัดเจน เข้าถึงได้สะดวก 

และง่ายต่อการใช้บริการ 

4.19 0.73  มาก  85.20 

2 สถานที่ให้บริการสะอาด มีความเป็นระเบียบ 4.32 0.65  มากที่สุด  91.47 

3 ความชัดเจนของป้าย/ข้อความบอกจุดบริการ 4.23 0.70  มากที่สุด  87.47 

4 การใช้ระบบสารสนเทศในการด าเนินงาน 

มีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 

4.26 0.66  มากที่สุด  89.33 

5 ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์/

โทรสาร/E-mail หรือ Social Media เป็นต้น 

4.28 0.69  มากที่สุด  90.00 

6 ความเหมาะสมของช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 4.22 0.71  มากที่สุด  87.47 

7 ภาพรวมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.28 0.70  มากที่สุด  90.40 

 รวม 4.25 0.63  มากที่สุด  88.76 

จากตาราง 7 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด้านสิ่งอ านวย 

ความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.25, S.D. = 0.63) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย 
สูงที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ สถานที่ให้บริการสะอาด มีความเป็นระเบียบ  

(X̅ = 4.32, S.D. = 0.65) รองลงมา ได้แก่ ภาพรวมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (X̅ = 4.28, S.D. = 0.70)  
และความสะดวกในการติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail หรือ Social Media เป็นต้น  

(X̅ = 4.28, S.D. = 0.69) ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

1. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู สามารถช่วยเหลือ บรรเทาภาระหนี้สิน 
และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้หรือไม่ เพียงใด ดังตาราง 8 - 11 

 

ตาราง 8  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู สามารถช่วยเหลือ  
บรรเทาภาระหนี้สินและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ได้หรือไม่ เพียงใด 

ที ่ ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
1 ได้มาก 479 63.95 
2 ได้บางส่วน 250 33.38 
3 ไม่ได้เลย 20 2.67 
 รวม 749 100.00 

จากตาราง 8 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เห็นว่า เงินทุนหมุนเวียนฯ สามารถช่วยเหลือ บรรเทาภาระหนี้สิน และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ได้มาก 
คิดเป็นร้อยละ 63.95 ได้บางส่วน คิดเป็นร้อยละ 33.38 และไม่ได้เลย คิดเป็นร้อยละ 2.67 ตามล าดับ 
 

ตาราง 9  แสดงเหตุผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทีเ่ห็นว่า เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู สามารถช่วยเหลือ บรรเทาภาระหนี้สิน 
และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ได้มาก 

ที ่ เหตุผล ความถี่ 
1 อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมต่ ำกว่ำสถำบันกำรเงินอ่ืนๆ 56 
2 ลดภำระกำรจ่ำยดอกเบี้ยที่สูง 54 
3 บรรเทำและแบ่งเบำภำระหนี้สิน 43 
4 ลดภำระหนี้สินและค่ำใช้จ่ำย 41 
5 มีเงินคงเหลือมำกข้ึน 35 
6 ท ำให้คุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ดีข้ึน 18 
7 ช่วยแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู 8 
8 มีภำระหนี้สินจ ำนวนมำก  7 
9 บรรเทำควำมเดือดร้อน 5 
10 ระยะเวลำกำรผ่อนช ำระคืนมีควำมเหมำะสม 5 
11 สำมำรถน ำไปใช้หนี้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดได้ 4 
12 สำมำรถปิดหนี้ที่มีอัตรำดอกเบี้ยสูง 3 
13 อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมีควำมเหมำะสม 3 
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ที ่ เหตุผล ความถี่ 
14 แก้ไขปัญหำหนี้ได้ตำมวัตถุประสงค์ 3 
15 สำมำรถน ำไปช ำระหนี้ในระบบได้หมด เป็นหนี้สถำบันเดียว 2 
 รวม 287 

จากตาราง 9 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ให้เหตุผลโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมต่ ากว่าสถาบันการเงินอ่ืนๆ  
มีความถ่ีสูงสุด 56 รองลงมา ลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยที่สูง มีความถี่ 54 บรรเทาและแบ่งเบาภาระหนี้สิน  
มีความถ่ี 43  
 

ตาราง 10  แสดงเหตุผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ที่เห็นว่า เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู สามารถช่วยเหลือ บรรเทาภาระหนี้สิน 
และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ได้บางส่วน  

 

ที ่ เหตุผล ความถี่ 

1 มีภาระหนี้สินมากกว่าวงเงินให้กู้ยืม 25 

2 วงเงินให้กู้ยืมน้อย 19 

3 วงเงินให้กู้ยืมไม่เพียงพอกับหนี้สินที่มีอยู่ 18 

4 มีภาระหนี้สินจ านวนมาก  18 

5 วงเงินให้กู้ยืมไม่สามารถช าระหนี้ได้ทั้งหมด 14 

6 แก้ไขปัญหาหนี้สินได้บางส่วน 8 

7 ลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยที่สูง 6 

8 ควรรวมหนี้ไว้ที่เดียว 6 

9 ควรเพิ่มวงเงินให้กู้ยืม 5 

10 การจัดสรรให้กู้ยืมน้อย ไม่เพียงพอต่อผู้ที่ต้องการกู้ยืม 4 

11 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมต่ ากว่าสถาบันการเงินอ่ืนๆ 4 

12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้ยืมค่อนข้างเยอะ 2 

13 เงื่อนไขหลังหักภาระหนี้ต้องคงเหลือเงินร้อยละ 30  

ท าให้กู้ยืมได้ไม่เต็มจ านวนตามความต้องการ 

2 

 รวม 131 
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จากตาราง 10 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ให้เหตุผลโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ มีภาระหนี้สินมากกว่าวงเงินให้กู้ยืม มีความถี่
สูงสุด 25 รองลงมา วงเงินให้กู้ยืมน้อย มีความถี่ 19 วงเงินให้กู้ยืมไม่เพียงพอกับหนี้สินที่มีอยู่ และมีภาระหนี้สิน
จ านวนมาก มีความถ่ี 18  
 

ตาราง 11  แสดงเหตุผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เห็นว่า เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู สามารถช่วยเหลือ บรรเทาภาระหนี้สิน 
และยกระดับชีวิต ความเป็นอยูไ่ม่ได้เลย 

ที ่ เหตุผล ความถี่ 

1 มีภาระหนี้สินมากกว่าวงเงินให้กู้ยืม 3 

2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้ยืมค่อนข้างเยอะ 1 

3 วงเงินให้กู้ยืมไม่เพียงพอกับหนี้สินที่มีอยู่ 1 

4 หนี้นอกระบบไม่ได้อยู่ในเงื่อนไข 1 

 รวม 6 

จากตาราง 11 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ให้เหตุผลโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีภาระหนี้สินมากกว่าวงเงินให้กู้ยืม มีความถี่สูงสุด 3 
รองลงมา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้ยืมค่อนข้างเยอะ วงเงินให้กู้ยืมไม่เพียงพอกับหนี้สินที่มีอยู่  
และหนี้นอกระบบไม่ได้อยู่ในเงื่อนไข มีความถี่ 1 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
มีความเหมาะสมหรือไม่ ดังตาราง 12 - 14 
 

ตาราง 12  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา 
หนี้สินข้าราชการครูมีความเหมาะสมหรือไม่  

ที ่ ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 

1 เหมาะสม 673 90.34 

2 ไมเ่หมาะสม 72 9.66 

 รวม 745 100.00 

จากตาราง 12 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เห็นว่า หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมีความเหมาะสม 
คิดเป็นร้อยละ 90.34 และไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 9.66 ตามล าดับ 
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ตาราง 13  แสดงเหตุผลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
ข้าราชการครูมีความเหมาะสม  

ที ่ เหตุผล ความถี่ 

1 หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมมีความเหมาะสม 35 

2 สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนได้ 24 

3 มีความชัดเจน 18 

4 ระยะเวลาการผ่อนช าระคืนมีความเหมาะสม สามารถผ่อนช าระหนี้ได้ 12 

5 มีความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม 12 

6 ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน 10 

7 หลักฐานเอกสารที่ยื่นกู้มีความเหมาะสม ไม่มาก และไม่ยุ่งยาก 10 

8 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมต่ าและมีความเหมาะสม 7 

9 ตรงตามวัตถุประสงค์ 4 

10 ขั้นตอนไม่มาก สะดวก และรวดเร็ว 4 

11 ควรให้มีการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 

12 จ านวนเงินให้กู้ยืมมีเหมาะสม 2 

13 การคัดครองคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ 2 

 รวม 142 

จากตาราง 13 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ให้เหตุผลโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมมีความเหมาะสม  
มีความถี่สูงสุด 35 รองลงมา สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนได้ มีความถี่ 24 และมีความชัดเจน 
มีความถ่ี 18 
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ตาราง 14  แสดงเหตุผลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครูมีความไม่เหมาะสม 

ที ่ เหตุผล ความถี่ 

1 ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้ค้ าประกัน เนื่องจากหาผู้ค้ าประกันยาก 9 

2 ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ ลดอัตราเงินเดือน 30,000 บาท ของผู้ค้ าประกัน 9 

3 ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ ลดเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 9 

4 คนค้ าประกันเยอะเกินไป 5 

5 หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมมากเกินไป 3 

6 จ านวนเงินให้กู้ยืมน้อยไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้ 2 

7 ควรให้ปิดหนี้สินเชื่อเช่าซื้อและเงินนอกระบบได้ 2 

8 ควรขยายระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้ให้มากขึ้น 1 

9 ควรจัดสรรเงินกู้ยืมให้ทั่วถึง 1 

 รวม 41 

จากตาราง 14 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ให้เหตุผลโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ค้ าประกัน 
เนื่องจากหาผู้ค้ าประกันยาก ลดอัตราเงินเดือน 30,000 บาท ของผู้ค้ าประกัน และลดเงินเดือนคงเหลือ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มีความถี่สูงสุด 9 รองลงมา คนค้ าประกันเยอะเกินไป มีความถี่ 5 หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้กู้ยืมมากเกินไป มีความถ่ี 3 

3. วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท เหมาะสมหรือไม่  ดังตาราง 15 - 17 
ตาราง 15 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท เหมาะสมหรือไม่   
 

ที ่ ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
1 เหมาะสม 581 77.57 

2 ไม่เหมาะสม 168 22.43 

 รวม 749 100.00 

จากตาราง 15 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เห็นว่า วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 77.57 และไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 22.43 
ตามล าดับ 
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ตาราง 16  แสดงเหตุผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เห็นว่า วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท เหมาะสม 

ที ่ เหตุผล ความถี่ 
1 จ านวนเงินให้กู้ยืมมีความเหมาะสม ไม่มาก และไม่น้อยเกินไป 78 
2 สามารถผ่อนช าระคืนได้ 36 
3 ช่วยเหลือบรรเทาและแบ่งเบาภาระหนี้สิน 26 
4 สามารถช าระหนี้ที่มีอยู่ได้ 10 
5 ไม่เพ่ิมภาระหนี้สิน 9 
6 บรรเทาความเดือดร้อน 7 
7 ลดภาระหนี้สินได้บางส่วน 6 
8 สามารถแก้ปัญหาหนี้สินได้ 5 
9 ช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 4 

 รวม 181 

จากตาราง 16 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ให้เหตุผลโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่  จ านวนเงินให้กู้ยืมมีความเหมาะสม ไม่มาก
และไม่น้อยเกินไป มีความถี่สูงสุด 78 รองลงมา สามารถผ่อนช าระคืนได้ มีความถี่ 36 ช่วยเหลือบรรเทาและ
แบ่งเบาภาระหนี้สิน มีความถ่ี 26 

ตาราง 17  แสดงเหตุผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เห็นว่า วงเงินกู้ไม่เกิน  500,000  บาท  ไม่เหมาะสม 

ที ่ เหตุผล ความถี่ 
1 ควรเพิ่มวงเงินให้กู้ยืม 46 
2 ไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้ทั้งหมด 29 
3 วงเงินให้กู้ยืมน้อย 25 
4 มีภาระหนี้สินมากกว่า 500,000 บาท 17 
5 ควรรวมหนี้ทั้งหมดไว้ที่เดียว 4 
6 ลดภาระหนี้สินได้บางส่วน 3 
 รวม 124 

จากตาราง 17 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ให้เหตุผลโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่  ควรเพ่ิมวงเงินให้กู้ยืม มีความถี่สูงสุด 46 
รองลงมา ไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้ทั้งหมด มีความถ่ี 29 และวงเงินให้กู้ยืมน้อย มีความถ่ี 25  
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4. วงเงินให้กู้ยืมที่ต้องการให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
จัดสรรให้จ านวนเท่าใด ดังตาราง 18 
ตาราง 18  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวงเงินให้กู้ยืมที่ต้องการให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน 

ข้าราชการครูจัดสรรให้  

ที ่ จ านวน ความถี่ 
1 1 - 499,999 บาท 141 

2 500,000 - 999,999 บาท 232 

3 1,000,000 - 1,499,999 บาท 140 

4 1,500,000 - 1,999,999 บาท 16 

5 2,000,000 - 2,499,999 บาท 24 

6 2,500,000 - 2,999,999 บาท 5 

7 3,000,000 - 3,499,999 บาท 21 

8 3,500,000 - 3,999,999 บาท 2 

9 4,000,000 บาท ขึ้นไป 23 

 รวม 604 

จากตาราง 18 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ต้องการให้ เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จัดสรรเงินกู้ยืม โดยเรียงล าดับจาก 
มากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ วงเงินจ านวน 500,000 - 999,999 บาท มีความถี่สูงสุด 232 รองลงมา 
วงเงินจ านวน 1 - 499,999 บาท มีความถี่ 141 และ วงเงินจ านวน 1,000,000 - 1,499,999 บาท มีความถี่ 140 

5. กระทรวงศึกษาธิการควรจะด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
ต่อไปหรือไม ่ดังตาราง 19 – 21 
ตาราง 19  แสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการควรจะด าเนินงานเงินทุนหมุนเวยีนเพ่ือแก้ไขปัญหา 

หนี้สินข้าราชการครูต่อไป หรือไม่ 

ที ่ ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
1 ควร 742 99.07 
2 ไม่ควร 7 0.93 
 รวม 749 100.00 

จากตาราง 19 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
มีความเห็นว่า กระทรวงศึกษาธิการควรจะด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูต่อไป 
คิดเป็นร้อยละ 99.07 และไม่ควร คิดเป็นร้อยละ 0.93 ตามล าดับ 
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ตาราง 20  แสดงเหตุผลที่กระทรวงศึกษาธิการควรด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครูต่อไป  

 

ที ่ เหตุผล ความถี่ 

1 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมต่ ากว่าสถาบันการเงินอ่ืนๆ 104 

2 บรรเทาและแบ่งเบาภาระหนี้สิน 67 

3 ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 58 

4 ลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยสูง 24 

5 สามารถบรรเทาความเดือดร้อน 18 

6 เป็นทางเลือกท่ีดีในการช่วยเหลือข้าราชการครู 13 

7 ท าให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 12 

8 เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ 10 

9 ข้าราชการครูมีหนี้สินจ านวนมาก 8 

10 เป็นโครงการที่ดีควรมีอย่างต่อเนื่อง 4 

 รวม 318 

จากตาราง 20 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ให้เหตุผลโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมต่ ากว่าสถาบันการเงินอ่ืนๆ  
มีความถี่สูงสุด 104 รองลงมา บรรเทาและแบ่งเบาภาระหนี้สิน มีความถี่ 67 และช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู มีความถ่ี 58  
 

ตาราง 21  แสดงเหตุผลที่กระทรวงศึกษาธิการไม่ควรด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครูต่อไป 

ที ่ เหตุผล ความถี่ 

1 ท าให้สร้างหนี้มากกว่าเดิม 1 

 รวม 1 

จากตาราง 21 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ให้เหตุผลว่าท าให้สร้างหนี้มากกว่าเดิม มีความถ่ี 1  
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6. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ดังตาราง 22 
ตาราง 22  แสดงข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ที ่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

1 ควรเพิ่มวงเงินให้กู้ยืม 61 

2 เป็นโครงการที่ดี ควรมีโครงการนี้ตลอดไป 47 

3 ควรลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 17 

4 ควรรวมหนี้ไว้ที่เดียว  13 

5 ควรจัดสรรเงินกู้ยืมเพ่ิมมากข้ึน ให้เพียงพอและทั่วถึง 12 

6 ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ ลดจ านวนผู้ค้ าประกันและเงินเดือนของผู้ค้ าประกัน 10 

7 ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ ลดเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 9 

8 ควรขยายระยะเวลาในการผ่อนช าระคืน 4 

9 ควรประชาสัมพันธ์ให้รวดเร็ว 4 

10 ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้กู้ยืมและผู้ค้ าประกัน 4 

11 ควรอนุมัติจ านวนเงินให้กู้ยืมตามความต้องการ 3 

12 ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ยืม 3 

13 ควรประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงง่ายและหลากหลายช่องทาง 3 

14 ควรให้กู้ยืมเพ่ือปิดหนี้ทุกประเภท 3 

15 ไม่ควรก าหนดอายุราชการคงเหลือ 2 

16 ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 1 

 รวม 196 

จากตาราง 22 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ให้ข้อเสนอแนะโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ควรเพ่ิมวงเงินให้กู้ยืม มีความถี่สูงสุด 61 
รองลงมา เป็นโครงการที่ดี ควรมีโครงการนี้ตลอดไป มีความถี่ 47 และควรลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม  
มีความถี่ 17   
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บทท่ี 4 
การสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 

การส ำรวจควำมพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในครั้งนี ้ผู้ส ารวจได้สรุปไว้ในแต่ละประเด็นดังนี้ 

1. การศึกษาระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พบว่า  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.24, S.D. = 0.57) คิดเป็นร้อยละ 86.71 เมื่อเทียบกับค่าเกณฑ์วัด 
อยู่ในระดับ 4 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (X̅ = 4.32, S.D. = 0.64) รองลงมา ได้แก่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

(X̅ = 4.25, S.D. = 0.63) ด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน (X̅= 4.23, S.D. = 0.65)  

ด้านการประชาสัมพันธ์ (X̅ = 4.21, S.D. = 0.65) และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ (X̅ = 4.19, 
S.D. = 0.66) ตามล าดับ 

2. การรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนใหญ่
เห็นว่า เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  สามารถช่วยเหลือ บรรเทาภาระหนี้สิน  
และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ได้มาก คิดเป็นร้อยละ 63.95 โดยให้เหตุผลว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมต่ ากว่า
สถาบันการเงินอื่นๆ 

2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนใหญ่
เห็นว่า หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมีความเหมาะสม 
คิดเป็นร้อยละ 90.34 โดยให้เหตุผลว่า หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมมีความเหมาะสมแล้ว 

2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนใหญ่
เห็นว่า วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 500,000 บาท เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 77.57 โดยให้เหตุผลว่า จ านวนเงินกู้ยืม 
มีความเหมาะสม ไม่มาก และไม่น้อยเกินไป 

2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนใหญ่
ต้องการให้จัดสรรเงินกู้ยืม จ านวน 500,000 – 999,999 บาท 

2.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนใหญ่
เห็นว่า ควรด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูต่อไป คิดเป็นร้อยละ 99.07 
โดยให้เหตุผลว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมต่ ากว่าสถาบันการเงินอื่นๆ 

2.6 ส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเพิ่มวงเงินให้กู้ยืม มีความถ่ีสูงสุด 61 
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อภิปรายผล 

1. การศึกษาระดับควำมพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการ
ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก 

ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ส านักงาน ก.ค.ศ. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ปฏิบัติงานโดยยึดถือความถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส เท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ 
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงินมีความเหมาะสม เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น 
การให้ค าปรึกษา การแนะน าข้อมูล และการตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ ท าให้ได้รับข้อมูล
ทีค่รบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับความต้องการ และเป็นประโยชน์จนเสร็จสิ้นภารกิจ การใหบ้ริการมีความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้บริการด้วยความเต็มใจ และมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ตรงตามความต้องการ มีประโยชน์ ครบถ้วน ถูกต้อง จึงท าให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

ส าหรับด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านนี้ได้รับคะแนน
ความพึงพอใจที่ต่ ากว่าด้านอื่นๆ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า เอกสารให้ความรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล 
และแบบฟอร์มต่างๆ ยังไม่ชัดเจน ท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าถึงความรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้ยากและไม่สะดวกต่อการใช้บริการ จึงท าให้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ต่ ากว่าด้านอื่นๆ 

2. การรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนใหญ่
ยังต้องการความช่วยเหลือจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เพราะเป็นโครงการที่ดี 
คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมต่ ากว่าสถาบันการเงินอ่ืนๆ สามารถช่วยบรรเทาและแบ่งเบาภาระหนี้สินได้มาก 
แตค่วรรวมหนี้ไว้ที่เดียว  

ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูเป็นทางเลือก 
ที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กู้ยืมเงินไปช าระหนี้สถาบันการเงินอื่นที่คิดอัตราดอกเบี้ยสูง 
ถึงแม้ว่าจะมีวงเงินให้กู้ยืมน้อยแต่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมต่ ากว่าสถาบันการเงินอ่ืนๆ สามารถช่วยเหลือและ
บรรเทาภาระหนี้สินได้ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูง ท าให้มีเงินคงเหลือ
เพ่ิมขึ้น และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินงานเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 

การน าผลการศึกษาไปใช้เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ให้กับข้าราชการครู 
ควรด าเนินการดังนี้  

1. จากผลการศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ ความหลากหลาย
ของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์
ให้หลากหลายและมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้มากขึ้น เพ่ือให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบข้อมูลและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น 

2. จากผลการศึกษาด้านหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน พบว่า ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับ
ต่ าที่สุด คือ ความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยปรับในกรณีผิดนัดช าระหนี้ ดังนั้น จึงควรลดอัตราดอกเบี้ย
ปรับในกรณีผิดนัดช าระหนี้ 

3. จากผลการศึกษาด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ 
ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การให้ค าปรึกษา การแนะน าข้อมูล และการตอบข้อซักถาม  
ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ ดังนั้น ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครูในแต่ละปี ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพ่ือที่สามารถให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 
และตอบข้อซักถามจากผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

4. จากผลการศึกษาด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับต่ าที่สุด 
คือ ความเหมาะสมของกรอบระยะเวลาพิจารณาเงินกู้ (ตั้งแต่ยื่นกู้ไปถึงข้ันตอนอนุมัติเงินกู้ ท าสัญญาเงินกู้ 
และเบิกจ่ายเงินกู้) ดังนั้น ควรเพ่ิมระยะเวลาในการด าเนินการและลดขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้
ให้เร็วขึ้น 

5. จากผลการศึกษาด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ มีเอกสาร
ให้ความรู้/สื่อประชาสัมพันธ์/ข้อมูล/website/แบบฟอร์มที่ชัดเจน เข้าถึงได้สะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ 
ดังนั้น ควรรวบรวมข้อมูลความรู้ไว้ใน website ให้มากขึ้น จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์น าเสนอเนื้อหาให้น่าสนใจ
และทันสมัย ปรับปรุงแบบฟอร์มให้ชัดเจน เพ่ือให้การใช้บริการเข้าถึงง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

ประจ าปีบัญชี 2564 
 

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 าผลมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

จึงขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง โดยไม่ต้องกังวลใด ๆ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 

จะเก็บข้อมูลทั้งหมด ไว้เป็นควำมลับและน ำมำวิเครำะห์และสรุปผลในภำพรวมเท่ำนั้น 

 แบบสอบถามชุดนี้  มีทั้งหมด  3  ตอนดังนี้ 
ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตอนที่  2  ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ีต่อการให้บริการ 

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
ตอนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน 

  เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
 

ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา 
ส านักงาน ก.ค.ศ.  ส านักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โทร.  0  2280  7972 – 4 
โทรสาร  0  2280  2844 

 

สามารถตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ได้  
โดยการแสกน QR CODE ด้านล่าง 

 

 

 
 

 

 
http://gg.gg/nf260 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 
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ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล             
 ค าชี้แจง    ขอให้ท่านเติมข้อความและท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริง  

1. เพศ   1)  ชาย             2)  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  ป ี
   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 – 44,999  บาท 4)  ตั้งแต ่ 45,000  บาทข้ึนไป 

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

 

ตอนที ่ 2  ความพึงพอใจของข้าราชการครูฯ ที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด 

ที ่ ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

1 ความรวดเร็วของการสื่อสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร  

     

2 ความหลากหลายของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  

     

3 ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ ก.ค.ศ.  

     

4 ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ 
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ที ่ ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
5 สื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ

Infographic มีข้อมูลชัดเจน น่าสนใจ เข้าใจง่าย 
     

6 ข้อมูลข่าวสารของกองทุนฯที่ได้รับตรงตามความต้องการ 
มีประโยชน์ ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถน าไปใช้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

     

7 ภาพรวมด้านการประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร      
ด้านหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน 

8 เงินที่กู้ยืมสามารถน าไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

     

9 ความเหมาะสมของวงเงินให้กู้      

10 ความเหมาะสมของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน/ 
ผู้ค้ าประกัน 

     

11 ความเหมาะสมของจ านวนงวดและเงื่อนไขในการจ่ายเงินกู้      

12 ความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้      

13 ความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยปรับในกรณีผิดนัดช าระหนี้      

14 การจัดสรรเงินกู้ยืมมีความโปร่งใสและเป็นธรรม      

15 ภาพรวมด้านหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน      

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
16 ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การให้ค าปรึกษา 

การแนะน าข้อมูล และการตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน น่าเชื่อถือ 

     

17 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
และให้บริการด้วยความเต็มใจ 

     

18 ความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ      
19 การให้บริการโดยยึดถือความถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส 

เท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ 
     

20 ความรวดเร็วและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

     

21 ภาพรวมด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่      
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ที ่ ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

22 ความเหมาะสมของกระบวนการและขั้นตอนในการกู้ยืมเงิน      
23 ความเหมาะสมของกรอบระยะเวลาพิจารณาเงินกู้ 

(ตั้งแต่ยื่นกู้ไปถึงข้ันตอนอนุมัติเงินกู้ ท าสัญญาเงินกู้ 
และเบิกจ่ายเงินกู)้ 

     

24 ความเหมาะสมของเอกสาร/หลกัฐาน และข้อมูลที่ต้องใช้
ประกอบการขอกู ้

     

25 ขั้นตอนการขอรับบริการมีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
26 การให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับความต้องการ      
27 การให้บริการมีความรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา      
28 ภาพรวมด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
29 มีเอกสารให้ความรู้/สื่อประชาสัมพันธ์/ข้อมูล/website/

แบบฟอร์มที่ชัดเจน เข้าถึงได้สะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ 
     

30 สถานที่ให้บริการสะอาด มีความเป็นระเบียบ      
31 ความชัดเจนของป้าย/ข้อความบอกจุดบริการ      
32 การใช้ระบบสารสนเทศในการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

สะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 
     

33 ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์/
โทรสาร/E-mail หรือ Social Media เป็นต้น 

     

34 ความเหมาะสมของช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน      
35 ภาพรวมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

 
 

ตอนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง  และเติมข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

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

เพราะเหตุใด ......................................................................................................................... .......................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
........................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ............................................................... 
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2. หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมีความเหมาะสมหรือไม่ 
 1)    เหมาะสม 2)    ไม่เหมาะสม 

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

3. วงเงินกู้ไม่เกิน  500,000  บาท  เหมาะสมหรือไม่     
 1)    เหมาะสม 2)    ไม่เหมาะสม 

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

4. วงเงินให้กู้ยืมที่ท่านต้องการให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จัดสรรให้จ านวนเท่าใด  
(ขอให้ท่านตอบตามความต้องการใช้จริง) 

         โปรดระบุจ านวนเงิน  (บาท).......................................................................................... ................................... 
......................................................................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... ...................................................................... ........... 
............................................................................................................................. ......................................................... 

5. เนื่องจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแหล่งเงินกู้จ านวนมากและสามารถกู้ได้มากกว่าเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการควรจะด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูต่อไปหรือไม่ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                     ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ  โอกาสนี้                             
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