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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 

การส ารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู และน าผลที่ได้ 
มาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 
ในการส ารวจ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่เข้ามาขอรับบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 400 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการส ารวจพบว่า 

1. การศึกษาระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการ
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 คิดเป็นร้อยละ 88.79 เมื่อเทียบกับค่าเกณฑ์วัดอยู่ในระดับ 4  
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.36 
รองลงมา ไดแ้ก่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 
ด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และด้านกระบวนการขั้นตอน 
การให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ตามล าดับ 

เมื่อน าผลการส ารวจความพึงพอใจเปรียบเทียบตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 – 2565 พบว่า 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน  
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กรำฟเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยและร้อยละควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรเงินทุนหมุนเวียน 
เพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู โดยภำพรวม ประจ ำปีบัญชี 2561 - 2565 

กรำฟเปรียบเทียบร้อยละควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรเงินทุนหมุนเวียน 
เพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครูรำยด้ำน ประจ ำปีบัญชี 2561 - 2565 
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2. การรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พบว่า 

2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ ให้ความคิดเห็นว่า หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 89  
และในส่วนที่เห็นว่าไม่เหมาะสมต้องการให้ปรับปรุงเรื่องหลักเกณฑ์การค้ าประกันมากท่ีสุด 

2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่  ให้ความคิดเห็นว่า วงเงินกู้ไม่เกิน 
500,000 บาท มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 71.75 และในส่วนที่เห็นว่าไม่เหมาะสมต้องการให้จัดสรร
วงเงินกู้ยืมจ านวน 1,000,000 บาท มากที่สุด 

2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ ให้ความคิดเห็นว่า เงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู สามารถช่วยเหลือ บรรเทาภาระหนี้สิน และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ 
ได้มาก คิดเป็นร้อยละ 66.25 โดยให้เหตุผลว่า ลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยสถาบันการเงินอ่ืนที่มีอัตราสูง 

2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ ให้ข้อเสนอแนะว่า 1) ควรเพ่ิมวงเงิน
ให้กู้ยืม 2) เป็นโครงการที่ดี ควรมีอย่างต่อเนื่อง 3) ควรลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 4) ควรปรับลดหลักเกณฑ์
และวิธีการให้กู้ยืม 5) ควรปรับลดเงินเดือนและจ านวนผู้ค้ าประกัน 6) ควรปรับลดเงินคงเหลือของผู้กู้  
7) ควรรวมหนี้ไว้ที่เดียว 8) ควรให้บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีสิทธิ์กู้ยืม 9) ควรเพ่ิมระยะเวลาการยื่นค าขอกู ้
ได้ตลอด 10) ควรประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
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ค ำน ำ 
 

ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ตามที่กรมบัญชีกลางและบริษัท
ที่ปรึกษาได้ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู และเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ซ่ึงผลการส ารวจจะน ามาเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการในปีต่อไป 

ส านักงาน ก.ค.ศ. ขอขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  
ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการในครั้งนี้จนบรรลุวัตถุประสงค์ 

 
ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา 

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

สิงหาคม  2565 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยมอบหมาย 
ให้กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงาน ก.ค.ศ. (ส านักงาน ก.ค. เดิม) ด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการครูกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ าน าไปช าระหนี้สิน 
ที่มีอยู่เดิม เพ่ือเป็นการผ่อนคลายความเดือดร้อน และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ข้าราชการครู 
ปัจจุบันเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครูว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.2561 โดยให้กู้ยืม
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2565 
สามารถกู้ยืมได้รายละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ผ่อนช าระคืนภายในระยะเวลา 
12 ปี (144 งวด) 

บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปีบัญชี  2565 ระหว่าง
กระทรวงการคลังกับเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ส านักงาน ก.ค.ศ. ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรมบัญชีกลางก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูใน 6 ด้าน 14 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

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

2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 2.1) การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน และ 2.2) ความพึงพอใจของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. ด้านการปฏิบัติการ ประกอบด้วย 3.1) ร้อยละของจ านวนเงินที่อนุมัติให้แก่ผู้กู้ยืมฯ 3.2) ความส าเร็จ
ของการแก้ไขปัญหาและบรรเทาภาระหนี้สินตามวัตถุประสงค์ของเงินทุนฯ และ 3.3) ร้อยละความส าเร็จ
โครงการเสริมสร้างจิตส านึกการมีวินัยทางการเงินและรณรงค์การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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) การจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
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ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ส ารวจความพึงพอใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ 
การให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ซึ่งเป็นตัวชี้วัดด้านการสนองประโยชน์ต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อ 2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน าผลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น  

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

2. เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

3. เพ่ือน าข้อมูลจากการส ารวจมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ที่เข้ามาขอรับบริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวนทั้งสิ้น 400 คน  

2. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการ
ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ใน 5 ด้าน คือ  

2.1 ด้านการประชาสัมพันธ์ 
2.2 ด้านหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน 
2.3 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
2.4 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
2.5 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
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 ความรู้สึกที่มีต่อการให้บริการ
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ใน 5 ด้าน ได้แก ่ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  
และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

5. ข้าราชการครู หมายถึง ผู้ที่ประกอบวิชาชีพ ซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน  
และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

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

7. กลุ่มผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ใช้บริการโดยตรงหรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของ 
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 

8. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ และทั้งทางตรง
และทางอ้อม จากการด าเนินการของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้แก่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเป็นผู้น าหลักเกณฑ์ 
และวิธีการให้กู้ยืมไปใช้  
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บทที่ 2 

วิธีด าเนินการ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 การสร้างเครื่องมือ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการทางสถิติต่างๆ ที่ใช้ 
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บทท่ี 2 
วิธีด ำเนินกำร 

 

การส ำรวจควำมพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการ
เงินทุนหมนุเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีข้ันตอนดังนี ้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3. การสร้างเครื่องมือ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการทางสถิติต่างๆ ที่ใช้ 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1.1 ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการส ารวจ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ค านวณจากตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane ซึ่งได้ก าหนด

ขนาดของประชากรที่มีจ านวนมากตั้งแต่ 100,000 คนขึ้นไป ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยใช้ความ
คลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
(Purposive sampling) จะคัดเลือกจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ส านักงาน ก.ค.ศ. สร้างขึ้น 

โดยความเห็นชอบของกรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการ

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบ่งเป็น 3 ตอนคือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายงาน (Check - list)  ประกอบด้วย 

หมายเลขโทรศัพท์ E-Mail เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด ประเภทต าแหน่ง อายุราชการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ใน 5 ด้าน คือ 

1. ด้านการประชาสัมพันธ์ จ านวน 7 ข้อ 
2. ด้านหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน จ านวน 8 ข้อ 
3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ จ านวน 7 ข้อ 
4. ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ จ านวน 7 ข้อ 
5. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน 6 ข้อ 

ก าหนดความพึงพอใจตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) ออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับ 
มีเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน เกณฑ์กำรแปลผล 
ระดับที่ 1 พึงพอใจน้อยท่ีสุด 1.00 - 1.80 พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
ระดับที่ 2 พึงพอใจน้อย 1.81 - 2.60 พึงพอใจน้อย 
ระดับที่ 3 พึงพอใจปานกลาง 2.61 - 3.40 พึงพอใจปานกลาง 
ระดับที่ 4 พึงพอใจมาก 3.41 - 4.20 พึงพอใจมาก 
ระดับที่ 5 พึงพอใจมากท่ีสุด 4.21 - 5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เป็นค าถามแบบ (Check List) พร้อมทั้งให้เหตุผล จ านวน 4 ข้อ และเป็นค าถาม
ปลายเปิด จ านวน 1 ข้อ 

3. กำรสร้ำงเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ส านักงาน ก.ค.ศ. สร้างขึ้น

โดยมีขั้นตอนและวิธีการสร้างดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา

หนี้สินข้าราชการครู และบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนประจ าปีบัญชี 2565 
เพ่ือน ามาก าหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบสอบถาม 

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

3. ส่งแบบสอบถามให้กรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
4. น าแบบสอบถามที่กรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบไปเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
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4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
4.1 จัดท าหนังสือถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

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

4.2 สร้างแบบสอบถามที่เป็นฟอร์มออนไลน์ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.3 ได้รับแบบสอบถามคืนจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 252 ฉบับ  
4.4 ได้รับการตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ จ านวน 148 ฉบับ 
4.5 น าข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้มาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.6 สรุปประเด็นความเห็น ข้อเสนอแนะจากข้อค าถามปลายเปิด 

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล วิธีกำรทำงสถิติต่ำงๆ ที่ใช้ 
5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

5.2 น าข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดระเบียบและบันทึกข้อมูลในแบบรหัส (Coding form) 
5.3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล

ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม 

วิเคราะห์โดยใช้วิธีการ แจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอ 
ในรูปแผนภูม ิ

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู วิเคราะห์โดยใช้สูตรค านวณ 

 จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด x 100 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยรวมรายด้าน
และรายข้อ จากนั้นน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู วิเคราะห์โดยวิธีการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
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บทที่ 3 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
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ภาพที่ 1 เพศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพศชาย
(112 คน, 28%)

เพศหญิง
( 288 คน, 72%)

อายุ 21-30 ปี
( 39 คน, 9.75%)

อายุ 31-40 ปี
( 135 คน, 33.75%)

อายุ 41-50 ปี
( 147 คน, 36.75%)

อายุ 51-60 ปี
( 79 คน, 19.75%)

บทท่ี 3 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

จากการส ารวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการ
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
1.1 เพศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 400 คน พบว่า เป็นเพศหญิง 

จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 72 และเพศชาย จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28 แสดงตามภาพที ่1  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1.2 อายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75 รองลงมาอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 135 คน  
คิดเป็นร้อยละ 33.75 อายุระหว่าง 51 - 60 ปี จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 และอายุระหว่าง 21 - 30 ปี 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 ตามล าดับ แสดงตามภาพที่ 2 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพที ่2 อายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ภาพที่ 4 ต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปริญญาตรี
(168 คน, 42.00%)

ปริญญาโท
(222 คน, 55.50%)

ปริญญาเอก
( 6 คน, 1.50%)

อื่นๆ
( 4 คน, 1.00%)

1.3 การศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่
การศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 รองลงมาการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ระดับปริญญาเอก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 และการศึกษาระดับอ่ืนๆ 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดับ แสดงตามภาพที่ 3 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
1.4 ต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่

ต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 82.25 รองลงมาต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 56 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14 ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 และต าแหน่ง
ผู้บริหารการศึกษา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1  ตามล าดับ แสดงตามภาพที่ 4 

 

 
   
  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ครูผู้สอน
(329 คน, 82.25%)

ผู้บริหารสถานศึกษา
(56 คน, 14.00%)

ผู้บริหารการศึกษา
( 4 คน, 1.00%)

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
( 11 คน, 2.75%)
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1.5 อายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่ 
มีอายุราชการ 10 – 19 ปี จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 รองลงมาอายุราชการ 20 – 29 ปี 
จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 อายุราชการไม่เกิน 10 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75  
และมีอายุราชการ 30 ปีขึ้นไป จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7 ตามล าดับ แสดงตามภาพที่ 5 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 400 คน พบว่า 

ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาทขึ้นไป จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงมา
รายได้ต่อเดือน 25,000 - 34,999 บาท จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 รายได้ต่อเดือน 35,000 - 44,999 บาท 
จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 และรายได้ต่อเดือน 15,000 - 24,999 บาท จ านวน 65 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.25 ตามล าดับ แสดงตามภาพที่ 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 5 อายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ภาพที่ 6 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ไม่เกิน 10 ปี
( 99 คน, 24.75%)

10 – 19 ปี
( 158 คน, 39.50%)

20 – 29 ปี
( 115 คน, 28.75%)

30 ปีข้ึนไป
(28 คน, 7.00%)

15,000 – 24,999 บาท
( 65 คน, 16.25%)

25,000 – 34,999 บาท
( 91 คน, 22.75%)

35,000 – 44,999 บาท
( 74 คน, 18.50%)

มากกว่า 45,000 บาทข้ึนไป
( 170 คน, 42.50%)
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2. ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีต่อกำรให้บริกำร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู 

ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จ าแนกเป็น 5 ด้าน ดังตาราง 1 - 6  

ตาราง 1  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูโดยภาพรวมและรายด้าน (N=400) 

 

 ควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่มีต่อกำรให้บริกำรเงินทุน

หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู 

X̅ S.D. กำรแปลผล ร้อยละ 

1 ด้านการประชาสัมพันธ์ 4.27 0.63  มากที่สุด  89.68 
2 ด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน 4.25 0.64  มากที่สุด  87.03 
3 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.36 0.64  มากที่สุด  89.93 
4 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.24 0.70  มากที่สุด  87.39 
5 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.32 0.64  มากที่สุด  90.38 
 รวม 4.29 0.59  มำกที่สุด  88.79 

จากตาราง 1 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅= 4.29, S.D. = 0.59) 
คิดเป็นร้อยละ 88.79 เมื่อเทียบกับค่าเกณฑ์วัด อยู่ในระดับ 4 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (X̅ = 4.36, 

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

(X̅ = 4.27, S.D. = 0.63) ด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน (X̅= 4.25, S.D. = 0.64)  

และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ (X̅ = 4.24, S.D. = 0.70) ตามล าดับ  
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ตาราง 2  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด้านการประชาสัมพันธ์ (N=400) 

 

 ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ X̅ S.D. กำรแปลผล ร้อยละ 
1 ความรวดเร็วของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
4.27 0.71  มากที่สุด  89.00 

2 ความหลากหลายของช่องทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

4.18 0.71  มาก  86.25 

3 ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ ก.ค.ศ. 

4.27 0.70  มากที่สุด  89.75 

4 ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

4.31 0.68  มากที่สุด  91.25 

5 สื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ 
Infographic มีข้อมูลชัดเจน น่าสนใจ เข้าใจง่าย 

4.25 0.69  มากที่สุด  90.00 

6 ข้อมูลข่าวสารของกองทุนฯที่ได้รับตรงตาม 
ความต้องการ มีประโยชน์ ครบถ้วน ถูกต้อง 
สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.35 0.70  มากที่สุด  91.50 

7 ภาพรวมด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสาร 

4.29 0.69  มากที่สุด  90.00 

 รวม 4.27 0.63  มำกที่สุด  89.68 

จากตาราง 2 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด้านการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.27, 
S.D. = 0.63) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารของกองทุนฯที่ได้รับตรงตามความต้องการ มีประโยชน์ ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถน าไปใช้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (X̅ = 4.35, S.D. = 0.70) รองลงมา ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (X̅ = 4.31, S.D. = 0.68) ภาพรวมด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร (X̅ = 4.29, S.D. = 0.69) ความรวดเร็วของการสื่อสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  

(X̅ = 4.27, S.D. = 0.71) ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ ก.ค.ศ. 

(X̅ = 4.27, S.D. = 0.70) สื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ Infographic มีข้อมูลชัดเจน 

น่าสนใจ เข้าใจง่าย (X̅ = 4.25, S.D. = 0.69) และความหลากหลายของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (X̅ = 4.18, S.D. = 0.71) ตามล าดับ 
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ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน (N=400) 

 

 ด้ำนหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรกู้ยืมเงิน X̅ S.D. กำรแปลผล ร้อยละ 
1 เงินที่กู้ยืมสามารถน าไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

ของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
4.47 0.68  มากที่สุด  93.50 

2 ความเหมาะสมของวงเงินให้กู้ 4.19 0.78  มาก  84.25 
3 ความเหมาะสมของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน/ 

ผู้ค้ าประกัน 
4.20 0.77  มาก  84.75 

4 ความเหมาะสมของจ านวนงวดและเง่ือนไข 
ในการจ่ายเงินกู้ 

4.26 0.74  มากที่สุด  87.00 

5 ความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 4.24 0.75  มากที่สุด  86.50 
6 ความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยปรับ 

ในกรณีผิดนัดช าระหนี้ 
4.17 0.76  มาก  84.25 

7 การพิจารณาจัดสรรเงินกู้ยืมมีความโปร่งใสและเป็นธรรม 4.26 0.73  มากที่สุด  88.25 
8 ภาพรวมด้านหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน 4.24 0.75  มากที่สุด  87.75 

 รวม 4.25 0.64  มำกที่สุด  87.03 

จากตาราง 3 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน  

อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.25, S.D. = 0.64) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เงินที่กู้ยืมสามารถน าไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

(X̅ = 4.47, S.D. = 0.68) รองลงมา ได้แก่ ความเหมาะสมของจ านวนงวดและเงื่อนไขในการจ่ายเงินกู้ (X̅ = 4.26, 

S.D. = 0.74) การพิจารณาจัดสรรเงินกู้ยืมมีความโปร่งใสและเป็นธรรม (X̅ = 4.26, S.D. = 0.73) ความเหมาะสม

ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และภาพรวมด้านหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน (X̅ = 4.24, S.D. = 0.75) 

ความเหมาะสมของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน/ผู้ค้ าประกัน (X̅ = 4.20, S.D. = 0.77) ความเหมาะสม

ของวงเงินให้กู้ (X̅ = 4.19, S.D. = 0.78) และความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยปรับในกรณีผิดนัดช าระหนี้ 

(X̅ = 4.17, S.D. = 0.76) ตามล าดับ 
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ตาราง 4  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (N=400) 

 

 ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ X̅ S.D. กำรแปลผล ร้อยละ 
1 ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การให้ค าปรึกษา 

การแนะน าข้อมูล และการตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน น่าเชื่อถือ 

4.30 0.72  มากที่สุด  88.00 

2 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น พูดจาสุภาพ  
ยิ้มแย้มแจ่มใส และให้บริการด้วยความเต็มใจ 

4.37 0.68  มากที่สุด  90.75 

3 ความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง 
การให้บริการ 

4.35 0.69  มากที่สุด  89.25 

4 ความรวดเร็วและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.35 0.69  มากที่สุด  89.00 

5 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ เป็นต้น 

4.41 0.66  มากที่สุด  91.25 

6 การให้บริการโดยยึดถือความถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส 
เท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ 

4.38 0.70  มากที่สุด  90.25 

7 ภาพรวมด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.39 0.69  มากที่สุด  91.00 
 รวม 4.36 0.64  มำกที่สุด  89.93 

จากตาราง 4 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมากที่สุด  

(X̅ = 4.36, S.D. = 0.64) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน  

ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น (X̅ = 4.41, S.D. = 0.66) รองลงมา ได้แก่ ภาพรวมด้านการให้บริการ 

ของเจ้าหน้าที่ (X̅ = 4.39, S.D. = 0.69) การให้บริการโดยยึดถือความถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส เท่าเทียมกัน 

และไม่เลือกปฏิบัติ (X̅ = 4.38, S.D. = 0.70) ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส  

และให้บริการด้วยความเต็มใจ (X̅ = 4.37, S.D. = 0.68) ความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ 

ความรวดเร็ว และความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (X̅ = 4.35, S.D. = 0.69)  
และความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การให้ค าปรึกษา การแนะน าข้อมูล และการตอบข้อซักถามได้

อย่างถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ (X̅ = 4.30, S.D. = 0.72) ตามล าดับ 
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ตาราง 5  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ (N=400) 

 

 ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร X̅ S.D. กำรแปลผล รอ้ยละ 
1 ความเหมาะสมของกระบวนการและข้ันตอน 

ในการกู้ยืมเงิน 
4.22 0.72  มากที่สุด  88.00 

2 ความเหมาะสมของกรอบระยะเวลาพิจารณาเงินกู้ 
(ตั้งแต่ยื่นกู้ไปถึงขั้นตอนอนุมัติเงินกู้ ท าสัญญาเงินกู้ 
และเบิกจ่ายเงินกู้) 

4.19 0.75  มาก  86.25 

3 ความเหมาะสมของเอกสาร/หลักฐาน  
และข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการขอกู้ 

4.25 0.73  มากที่สุด  87.00 

4 ขั้นตอนการขอรับบริการมีความคล่องตัว  
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

4.21 0.77  มาก  85.75 

5 การให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับ
ความต้องการ 

4.28 0.74  มากที่สุด  89.00 

6 การให้บริการมีความรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา 4.26 0.76  มากที่สุด  87.50 
7 ภาพรวมด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.27 0.73  มากที่สุด  88.25 

 รวม 4.24 0.70  มำกที่สุด  87.39 

จากตาราง 5 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด 

(X̅ = 4.24, S.D. = 0.70) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยเรียงล าดับจาก

มากไปหาน้อย ได้แก่ การให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับความต้องการ (X̅ = 4.28, S.D. = 0.74) 

รองลงมา ได้แก่ ภาพรวมด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ (X̅ = 4.27, S.D. = 0.73) การให้บริการ 

มีความรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา (X̅ = 4.26, S.D. = 0.76) ความเหมาะสมของเอกสาร/หลักฐาน  

และข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการขอกู้  (X̅ = 4.25, S.D. = 0.73) ความเหมาะสมของกระบวนการและ

ขั้นตอนในการกู้ยืมเงิน (X̅ = 4.22, S.D. = 0.72) ขั้นตอนการขอรับบริการมีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

(X̅ = 4.21, S.D. = 0.77) และความเหมาะสมของกรอบระยะเวลาพิจารณาเงินกู้ (ตั้งแต่ยื่นกู้ไปถึงขั้นตอน

อนุมัติเงินกู้ ท าสัญญาเงินกู้ และเบิกจ่ายเงินกู้) (X̅ = 4.19, S.D. = 0.75) ตามล าดับ 
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ตาราง 6  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน 
  เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (N=400) 

 

 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก X̅ S.D. กำรแปลผล ร้อยละ 
1 มีเอกสารให้ความรู้/สื่อประชาสัมพันธ์/ข้อมูล/

website/แบบฟอร์มที่ชัดเจน เข้าถึงได้สะดวก 
และง่ายต่อการใช้บริการ 

4.30 0.69  มากที่สุด  88.50 

2 สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ มีป้าย/
ข้อความบอกจุดบริการชัดเจน 

4.32 0.66  มากที่สุด  91.50 

3 การใช้ระบบสารสนเทศในการด าเนินงาน 
มีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 

4.32 0.67  มากที่สุด  90.00 

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

4.34 0.66  มากที่สุด  90.75 

5 ความเหมาะสมของช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 4.31 0.66  มากที่สุด  90.75 
6 ภาพรวมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.33 0.68  มากที่สุด  90.75 
 รวม 4.32 0.64  มำกที่สุด  90.38 

จากตาราง 6 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.32, 
S.D. = 0.64) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail หรือ Social Media เป็นต้น 

(X̅ = 4.34, S.D. = 0.66) รองลงมา ได้แก่ ภาพรวมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (X̅ = 4.33, S.D. = 0.68)  

การใช้ระบบสารสนเทศในการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล (X̅ = 4.32, 

S.D. = 0.67) สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ มีป้าย/ข้อความบอกจุดบริการชัดเจน (X̅ = 4.32, S.D. = 0.66) 

ความเหมาะสมของช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  (X̅ = 4.31, S.D. = 0.66) และมีเอกสารให้ความรู้ / 

สื่อประชาสัมพันธ์/ข้อมูล/website/แบบฟอร์มที่ชัดเจน เข้าถึงได้สะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ (X̅ = 4.30, 
S.D. = 0.69) ตามล าดับ 
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3. ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรให้บริกำรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำ
หนี้สินข้ำรำชกำรครู 

3.1 หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู 
มีควำมเหมำะสมหรือไม่ ดังตำรำง 7 - 8 
ตาราง 7  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา 

 หนี้สินข้าราชการครูมีความเหมาะสมหรือไม่ 
ที ่ ควำมคิดเห็น จ ำนวน ร้อยละ 
1 เหมาะสม 356 89.00 
2 ไม่เหมาะสม 44 11.00 
 รวม 400 100.00 

จากตาราง 7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเห็นว่า หลักเกณฑ์และวิธีการในการ 
ให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 89.00  
และไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 11.00 ตามล าดับ 

ตาราง 8  แสดงเหตุผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เห็นว่า หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูไมเ่หมาะสมและควรปรับปรุง 

ที ่ ควรปรับปรุง ควำมถี่ 
1 หลักเกณฑ์การค้ าประกัน 25 
2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 23 
3 เอกสาร/หลักฐานการขอกู้ 15 
4 ระยะเวลาการผ่อนช าระ 13 
5 ระยะเวลาการพิจารณาเงินกู้ยืม 12 
6 ขั้นตอนในการขอกู้ 11 
7 จ านวนเงินให้กู้ยืมน้อย 3 
8 คุณสมบัติของผู้กู้ 3 
 รวม 105 

จากตาราง 8 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เห็นว่า หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้กู้ยืม
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูไม่เหมาะสม และควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การค้ าประกัน 
มากที่สุด มีความถี่ 25 รองลงมาได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ มีความถี่ 23 เอกสาร/หลักฐานการขอกู้ มีความถี่ 15 
ระยะเวลาการผ่อนช าระ มีความถี่ 13 ระยะเวลาการพิจารณาเงินกู้ยืม มีความถ่ี 12 ขั้นตอนในการขอกู้  
มีความถ่ี 11 และจ านวนเงินให้กู้ยืมน้อยและคุณสมบัติของผู้กู้ มีความถ่ี 3 ตามล าดับ 
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3.2 วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บำท เหมำะสมหรือไม่ ดังตำรำง 9 - 10 
ตาราง 9  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท เหมาะสมหรือไม ่
 

ที ่ ควำมคิดเห็น จ ำนวน ร้อยละ 
1 เหมาะสม 287 71.75 
2 ไมเ่หมาะสม 113 28.25 

 รวม 400 100.00 

จากตาราง 9 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเห็นว่า วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท  
มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 71.75 และไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 28.25 ตามล าดับ 

ตาราง 10  แสดงเหตุผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เห็นว่า วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท  
ไมเ่หมาะสมและจ านวนเงินที่ต้องการให้เงินทุนหมุนเวียนฯ จัดสรร 

 

ที ่ จ ำนวนเงิน ควำมถี่ 
1 1,000,000 บาท 53 
2 2,000,000 บาท 25 
3 3,000,000 บาท 12 
4 3,000,000 บาท ขึ้นไป 21 
 รวม 111 

จากตาราง 10 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เห็นว่า วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท  
ไม่เหมาะสมและต้องการให้เงินทุนหมุนเวียนฯ จัดสรรเงินกู้ยืม จ านวน 1,000,000 บาท มีความถ่ีสูงสุด 53 
รองลงมาได้แก่ จ านวน 2,000,000 บาท มีความถี่ 25 จ านวน 3,000,000 บาท ขึ้นไป มีความถี่ 21  
และจ านวน 3,000,000 บาท มีความถ่ี 12 ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการ           21  
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินขา้ราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565                                                            

 3.3 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไ้ขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู สำมำรถช่วยเหลือ บรรเทำภำระหนี้สิน 
และยกระดับชีวิตควำมเป็นอยู่ได้หรือไม่ เพียงใด ดังตำรำง 11 - 14 
ตาราง 11 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู สามารถช่วยเหลือ 
บรรเทาภาระหนี้สิน และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ได้หรือไม่ เพียงใด 
 

ที ่ ควำมคิดเห็น จ ำนวน ร้อยละ 
1 ไดม้าก 265 66.25 
2 ไดบ้างส่วน 129 32.25 
3 ไมไ่ด้เลย 6 1.50 

 รวม 400 100.00 

จากตาราง 11 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเห็นว่า เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู สามารถช่วยเหลือ บรรเทาภาระหนี้สิน และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ได้มาก 
คิดเป็นร้อยละ 66.25 ได้บางส่วน คิดเป็นร้อยละ 32.25 และไมไ่ด้เลย คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดับ 

ตาราง 12  แสดงเหตุผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เห็นว่า สามารถช่วยเหลือ  
บรรเทาภาระหนี้สิน และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ได้มาก 

 

ที ่ เหตุผล ควำมถี่ 
1 ลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยสถาบันการเงินอ่ืนที่อัตราสูง 36 
2 ลดภาระหนี้สินค่าใช้จ่าย 31 
3 อัตราดอกเบี้ยต่ า 23 
4 มีเงินเหลือเพ่ิมมากข้ึนเพียงพอในการด ารงชีพ 18 
5 สามารถแบ่งเบาและบรรเทาภาระหนี้สิน 9 
6 ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้ครู 6 
7 สามารถหมดหนี้ได้เร็ว 2 
8 ช่วยแก้ปัญหาหนี้สิน 2 

 รวม 127 

จากตาราง 12 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เห็นว่า เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู สามารถช่วยเหลือ บรรเทาภาระหนี้สิน และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ได้มาก ให้เหตุผลว่า 
ลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยสถาบันการเงินอ่ืนที่อัตราสูง มีความถี่สูงสุด 36 รองลงมาได้แก่ ลดภาระหนี้สิน
ค่าใช้จ่าย มีความถี่ 31 อัตราดอกเบี้ยต่ า มีความถี่ 23 มีเงินเหลือเพ่ิมมากขึ้นเพียงพอในการด ารงชีพ  
มีความถี่ 18 สามารถแบ่งเบาและบรรเทาภาระหนี้สิน มีความถี่ 9 ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและเป็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจให้คร ูมีความถ่ี 6 และสามารถหมดหนี้ได้เร็ว ช่วยแก้ปัญหาหนี้สิน มีความถ่ี 2 ตามล าดับ 



 

 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการ           22  
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินขา้ราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565                                                            

ตาราง 13  แสดงเหตุผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เห็นว่า สามารถช่วยเหลือ  
บรรเทาภาระหนี้สิน และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ได้บางส่วน 

 

ที ่ เหตุผล ควำมถี่ 
1 มีภาระหนี้สินจ านวนมาก 22 
2 สามารถแก้ปัญหาและบรรเทาภาระหนี้สินได้บางส่วน 13 
3 จ านวนเงินให้กู้ยืมน้อยไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้ 12 
4 ลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยสถาบันการเงินอ่ืนที่อัตราสูงได้บางส่วน 4 
5 ควรรวมหนี้ไว้ที่เดียว 4 
6 มีเงินคงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 30 3 
7 รายจ่ายยังมากกว่ารายรับ 3 
8 ควรลดดอกเบี้ยลง 2 
 รวม 63 

จากตาราง 13 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เห็นว่า เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครูสามารถช่วยเหลือ บรรเทาภาระหนี้สิน และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ได้บางส่วน  
ให้เหตุผลว่า มีภาระหนี้สินจ านวนมาก มีความถี่สูงสุด 22 รองลงมาได้แก่ สามารถแก้ปัญหาและบรรเทา
ภาระหนี้สินได้บางส่วน มีความถี่ 13 จ านวนเงินให้กู้ยืมน้อยไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้ มีความถี่ 12  
ลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยสถาบันการเงินอ่ืนที่อัตราสูงได้บางส่วนและควรรวมหนี้ไว้ที่เดียว มีความถี่ 4  
มีเงินคงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 30 และรายจ่ายยังมากกว่ารายรับ มีความถี่ 3  และควรลดดอกเบี้ยลง  
มีความถ่ี 2 ตามล าดับ 

ตาราง 14  แสดงเหตุผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เห็นว่า สามารถช่วยเหลือ  
บรรเทาภาระหนี้สิน และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ไม่ได้เลย 

 

ที ่ เหตุผล ควำมถี่ 
1 เป็นการเพ่ิมหนี้ก้อนใหม่ 1 
2 มีภาระหนี้สินจ านวนมาก 1 
 รวม 2 

จากตาราง 14 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เห็นว่า เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครูสามารถช่วยเหลือ บรรเทาภาระหนี้สิน และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ ไม่ได้เลย  
ให้เหตุผลว่า เป็นการเพ่ิมหนี้ก้อนใหม่ และมีภาระหนี้สินจ านวนมาก มีความถ่ี 1 

 



 

 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการ           23  
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินขา้ราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565                                                            

3.4 กระทรวงศึกษำธิกำรควรจะด ำเนินงำนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สิน
ข้ำรำชกำรครูต่อไปหรือไม ่ดังตำรำง 15 – 17 
ตาราง 15  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการควรจะด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข

ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูต่อไป หรือไม่ 
ที ่ ควำมคิดเห็น จ ำนวน ร้อยละ 
1 ควร 396 99.00 
2 ไม่ควร 4 1.00 
 รวม 400 100.00 

จากตาราง 15 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเห็นว่า กระทรวงศึกษาธิการ
ควรจะด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูต่อไป คิดเป็นร้อยละ 99.00  
และไม่ควร คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดับ 

ตาราง 16  แสดงเหตุผลทีก่ระทรวงศึกษาธิการควรด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน  
 ข้าราชการครูต่อไป  

ที ่ เหตุผล ควำมถี่ 
1 ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน 44 
2 อัตราดอกเบี้ยต่ า 38 
3 ลดภาระหนี้สินค่าใช้จ่าย 22 
4 แบ่งเบาบรรเทาภาระหนี้สิน 17 
5 ช่วยแก้ปัญหาหนี้สินได้จริง 16 
6 ลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราสูง 12 
7 มีภาระหนี้สินจ านวนมาก 8 
8 ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 5 
9 เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 4 
10 ท าให้มีเงินเดือนคงเหลือเพ่ิมขึ้น 2 
 รวม 168 

จากตาราง 16 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เห็นว่า กระทรวงศึกษาธิการควรด าเนินงาน
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูต่อไป ให้เหตุผลว่า ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน 
มีความถี่สูงสุด 44 รองลงมาได้แก่ อัตราดอกเบี้ยต่ า มีความถี่ 38 ลดภาระหนี้สินค่าใช้จ่าย มีความถี่ 22  
แบ่งเบาบรรเทาภาระหนี้สิน มีความถี่ 17 ช่วยแก้ปัญหาหนี้สินได้จริง มีความถี่ 16 ลดภาระการจ่ายดอกเบี้ย 
ที่อัตราสูง มีความถี่ 12 มีภาระหนี้สินจ านวนมาก มีความถี่ 8 ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความถี่ 5  
เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีความถี่ 4 และท าให้มีเงินเดือนคงเหลือเพ่ิมขึ้น มีความถี่ 2  
 



 

 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการ           24  
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินขา้ราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565                                                            

ตาราง 17  แสดงเหตุผลที่กระทรวงศึกษาธิการไม่ควรด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
 ข้าราชการครูต่อไป 

 

ที ่ เหตุผล ควำมถี่ 
1 ท าให้ข้าราชการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 1 
 รวม 1 

จากตาราง 17 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เห็นว่า กระทรวงศึกษาธิการไม่ควรด าเนินงาน
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูต่อไป ให้เหตุผลว่า ท าให้ข้าราชการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย  
มีความถ่ี 1  

3.5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ดังตำรำง 18 
ตาราง 18  แสดงข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ที ่ ข้อเสนอแนะ ควำมถี่ 
1 ควรเพิ่มวงเงินให้กู้ยืม 31 
2 เป็นโครงการที่ดี ควรมีอย่างต่อเนื่อง 24 
3 ควรลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 8 
4 ควรปรับลดหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืม  5 
5 ควรปรับลดเงินเดือนและจ านวนผู้ค้ าประกัน 4 
6 ควรปรับลดเงินคงเหลือของผู้กู้ 3 
7 ควรรวมหนี้ไว้ที่เดียว 3 
8 ควรให้บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีสิทธิ์กู้ยืม 2 
9 ควรเพิ่มระยะเวลาการยื่นค าขอกู้ได้ตลอด 2 
10 ควรประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 2 
 รวม 84 

จากตาราง 18 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเพ่ิมวงเงินให้กู้ยืม  
มีความถี่สูงสุด 31 รองลงมาได้แก่ เป็นโครงการที่ดี ควรมีอย่างต่อเนื่อง มีความถี่ 24 ควรลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม  
มีความถี่ 8 ควรปรับลดหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืม มีความถี่ 5 ควรปรับลดเงินเดือนและจ านวนผู้ค้ าประกัน 
มีความถี่ 4 ควรปรับลดเงินคงเหลือของผู้กู้และควรรวมหนี้ไว้ที่เดียว มีความถี่ 3 และควรให้บุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนมีสิทธิ์กู้ยืม ควรเพ่ิมระยะเวลาการยื่นค าขอกู้ได้ตลอด และควรประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง  
มีความถ่ี 2 ตามล าดับ 



 

 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการ           25  
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินขา้ราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565                                                            
 

 

บทที่ 4 

การสรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ  

 การสรุปผล 

 การอภิปรายผล  

 ข้อเสนอแนะ 



 

 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการ           26  
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บทท่ี 4 
กำรสรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

กำรสรุปผล 

การส ำรวจควำมพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้สรุปแต่ละประเด็นดังนี้ 

1. การศึกษาระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการ
ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

(X̅ = 4.29, S.D. = 0.59) คิดเป็นร้อยละ 88.79 เมื่อเทียบกับค่าเกณฑ์วัด อยู่ในระดับ 4 และเมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ (X̅ = 4.36, S.D. = 0.64) รองลงมา ได้แก่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (X̅ = 4.32, S.D. = 0.64)  

ด้านการประชาสัมพันธ์ (X̅ = 4.27, S.D. = 0.63) ด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน (X̅= 4.25, 

S.D. = 0.64) และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ (X̅ = 4.24, S.D. = 0.70) ตามล าดับ 
2. การรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข

ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ เห็นว่า หลักเกณฑ์และวิธีการในการ 

ให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 89.00  
และในส่วนที่เห็นว่าไม่เหมาะสมต้องการให้ปรับปรุงเรื่องหลักเกณฑ์การค้ าประกันมากท่ีสุด 

2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ เห็นว่า วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท 
มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 71.75 และในส่วนที่เห็นว่าไม่เหมาะสมต้องการให้จัดสรรวงเงินกู้ยืม 
จ านวน 1,000,000 บาท มากที่สุด 

2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ เห็นว่า เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู สามารถช่วยเหลือ บรรเทาภาระหนี้สิน และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ ได้มาก 
คิดเป็นร้อยละ 66.25 โดยให้เหตุผลว่า ลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยสถาบันการเงินอ่ืนที่มีอัตราสูง 

2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ เห็นว่า ควรด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูต่อไป คิดเป็นร้อยละ 99.00 โดยให้เหตุผลว่า สามารถช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนได้ 

2.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเพ่ิมวงเงินให้กู้ยืม  
มีความถ่ีสูงสุด 31 
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กำรอภิปรำยผล 

1. การศึกษาระดับควำมพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการ
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะว่า ไดม้ีการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติ
ของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

1.1 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือ
ความถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส เท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น พูดจาสุภาพ 
ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้บริการด้วยความเต็มใจ จึงท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความประทับใจ 

1.2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
อยู่ในระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะว่า มีระบบสารสนเทศในการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีช่องทาง 
ในการติดต่อสื่อสารและการรับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ โทรสาร E-mail และ Social Media 
เป็นต้น จึงท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร 

1.3 ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมด้านการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับ
มากที่สุด อาจเป็นเพราะว่า มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว และหลากหลาย
ช่องทาง คลอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับตรงตามความต้องการ มีประโยชน์ ครบถ้วน ถูกต้อง 
จึงท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและสามารถน าข้อมูล
ข่าวสารไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 ด้านหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน พบว่า ความพึงพอใจภาพรวม 
ด้านหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะว่า หลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินมีความเหมาะสม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์มากข้ึน การพิจารณาจัดสรรเงินกู้ยืมเป็นธรรมมีความโปร่งใส เงินกู้ยืมสามารถน าไปใช้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของเงินทุนหมุนเวียนฯ  

1.5 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะว่า การให้บริการมีความรวดเร็วทันตามก าหนดเวลา 
ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงกับความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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2. การรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า เงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูเป็นโครงการที่ดี ควรมีอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นเพราะว่า เงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมต่ า  จึงเป็นทางเลือกที่ให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้กู้ยืมเงินไปช าระหนี้สถาบันการเงินอ่ืนที่คิดอัตราดอกเบี้ยสูง สามารถช่วยเหลือ 
และบรรเทาภาระหนี้สินได้ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ท าให้มีเงินคงเหลือ ส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือ 
เนื่องจากจ านวนเงินให้กู้ยืมน้อย สามารถช่วยเหลือและบรรเทาภาระหนี้สินได้บางส่วน ไม่สามารถช าระหนี้ 
ได้ทั้งหมด จึงต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครูต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

ผลจากการส ารวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการ
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถน าข้อมูล
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
ไดด้ังนี้  

1. จากผลการศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ ความหลากหลาย
ของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์
ให้หลากหลายและมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์  (Social Media) ให้มากขึ้น  
เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบข้อมูลและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกท่ี  
ทุกเวลา และทุกสถานที่เมื่อตอ้งการ 

2. จากผลการศึกษาด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน พบว่า ค่าเฉลี่ยที่อยู่ใน
ระดับต่ าที่สุด คือ ความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยปรับในกรณีผิดนัดช าระหนี้ ดังนั้น ควรลดอัตราดอกเบี้ยปรับ
ในกรณีผิดนัดช าระหนี้ โดยค านึงจากปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม 

3. จากผลการศึกษาด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ 
ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การให้ค าปรึกษา การแนะน าข้อมูล และการตอบข้อซักถาม  
ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ ดังนั้น ควรมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการท างาน โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู  รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครูในแต่ละปี เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถให้ค าปรึกษา ค าแนะน า
และตอบขอ้ซักถามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

 



 

 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการ           29  
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินขา้ราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565                                                            

4. จากผลการศึกษาด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ 
ความเหมาะสมของกรอบระยะเวลาพิจารณาเงินกู้ (ตั้งแต่ยื่นกู้ไปถึงขั้นตอนอนุมัติเงินกู้ ท าสัญญาเงินกู้ 
และเบิกจ่ายเงินกู้) ดังนั้น ควรลดความยุ่งยากซับซ้อนในขั้นตอนการด าเนินงานการพิจารณาเงินกู้เพ่ือให้
การพิจารณารวดเร็วยิ่งขึ้น 

5. จากผลการศึกษาด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ  
มีเอกสารให้ความรู้/สื่อประชาสัมพันธ์/ข้อมูล/website/แบบฟอร์มที่ชัดเจน เข้าถึงได้สะดวกและง่ายต่อการ 
ใช้บริการ ดังนั้น ควรพัฒนาปรับปรุง website ให้น าเสนอเนื้อหาสาระและสื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน มีการจัดรูปแบบใน website ให้ง่ายต่อการอ่าน การใช้งาน และการสืบค้นข้อมูล  
และมีเมนูต่างๆ ใน website ที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวก เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและใช้บริการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 



 

 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการ           30  
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินขา้ราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

ประจำปีบัญชี 2565 
 

คำชี้แจง 

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำกับดูแลของ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการภายใต้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข

ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.2561 

และนับตั้งแต่ปีบัญชี 2548 เป็นต้นมา กรมบัญชีกลางกำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน 

เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูเป็นประจำทุกปี 

สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสำรวจ 

ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา

หนี้สินข้าราชการครู และนำผลมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

จึงขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง โดยไม่ต้องกังวลใด ๆ สำนักงาน ก.ค.ศ. 

จะเก็บข้อมูลทั้งหมด ไว้เป็นความลับและนำมาวิเคราะห์และสรุปผลในภาพรวมเท่านั้น 

 แบบสอบถามชุดนี้ มีทั้งหมด 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการ 

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน 

  เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

 

ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา 

สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โทร. 0 2280 7972 – 4 

โทรสาร 0 2280 2844 

 

สามารถตอบแบบสอบถามทางออนไลนไ์ด้  

โดยการแสกน QR CODE ด้านล่าง 

 

 

 

 

  
https://www.link.in.th/bERdT 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล             

คำชี้แจง ขอให้ท่านเติมข้อความและทำเครื่องหมาย ✓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. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 1)  ปริญญาตรี 2)  ปริญญาโท 
   3)  ปริญญาเอก 4)  อ่ืนๆ 
 4. ประเภทตำแหน่ง 
   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 – 44,999 บาท 4)  ตั้งแต ่45,000 บาทข้ึนไป 

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

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของข้าราชการครูฯ ที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากท่ีสุด 

ที ่ ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

1 ความรวดเร็วของการสื่อสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร  

     

2 ความหลากหลายของช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  

     

3 ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ ก.ค.ศ.  
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ที ่ ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
4 ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ 
     

5 สื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ
Infographic มีข้อมูลชัดเจน น่าสนใจ เข้าใจง่าย 

     

6 ข้อมูลข่าวสารของกองทุนฯที่ได้รับตรงตามความต้องการ 
มีประโยชน์ ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

     

7 ภาพรวมด้านการประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร      
ด้านหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน 

8 เงินที่กู้ยืมสามารถนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

     

9 ความเหมาะสมของวงเงินให้กู้      
10 ความเหมาะสมของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน/ 

ผู้ค้ำประกัน 
     

11 ความเหมาะสมของจำนวนงวดและเงื่อนไขในการจ่ายเงินกู้      
12 ความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้      
13 ความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้      
14 การพิจารณาจัดสรรเงินกู้ยืมมีความโปร่งใสและเป็นธรรม      
15 ภาพรวมด้านหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน      

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

16 ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การให้คำปรึกษา 
การแนะนำข้อมูล และการตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน น่าเชื่อถือ 

     

17 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
และให้บริการด้วยความเต็มใจ 

     

18 ความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ      
19 ความรวดเร็วและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
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ที ่ ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
20 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 

เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ เป็นต้น 

     

21 การให้บริการโดยยึดถือความถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส 
เท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ 

     

22 ภาพรวมด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่      
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

23 ความเหมาะสมของกระบวนการและขั้นตอนในการกู้ยืมเงิน      

24 ความเหมาะสมของกรอบระยะเวลาพิจารณาเงินกู้ 
(ตั้งแต่ยื่นกู้ไปถึงข้ันตอนอนุมัติเงินกู้ ทำสัญญาเงินกู้ 
และเบิกจ่ายเงินกู้) 

     

25 ความเหมาะสมของเอกสาร/หลกัฐาน และข้อมูลที่ต้องใช้
ประกอบการขอกู ้

     

26 ขั้นตอนการขอรับบริการมีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
27 การให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับความต้องการ      
28 การให้บริการมีความรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา      
29 ภาพรวมด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ      

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

30 มีเอกสารให้ความรู้/สื่อประชาสัมพันธ์/ข้อมูล/website/
แบบฟอร์มที่ชัดเจน เข้าถึงได้สะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ 

     

31 สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ มีป้าย/ข้อความ
บอกจุดบริการชัดเจน 

     

32 การใช้ระบบสารสนเทศในการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ 
สะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 

     

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

     

34 ความเหมาะสมของช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน      
35 ภาพรวมด้านสิ่งอำนวยความสะดวก      
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  และเติมข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมีความเหมาะสมหรือไม่ 
 1)  เหมาะสม 
 2)  ไม่เหมาะสม 

หากไม่เหมาะสม ท่านคิดว่าสมควรปรับปรุงเรื่องใด (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 
 หลักเกณฑ์การค้ำประกัน (ระบุ) .............................................................................. .................... 
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ระบุ) ........................................................................................................... 
 ระยะเวลาการผ่อนชำระ (ระบุ) ................................................................................ ................... 
 ขั้นตอนในการขอกู้ (ระบุ) ............................................................................................................ 
 เอกสาร/หลักฐานการขอกู้ (ระบุ) ......................................................................... ....................... 
 ระยะเวลาการพิจารณาเงินกู้ยืม (ระบุ) ........................................................................................ 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................................................................................... .......................................... 

2. วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท เหมาะสมหรือไม่ 
 1)  เหมาะสม 

2)  ไม่เหมาะสม 
หากไม่เหมาะสม ท่านต้องการให้เงินทุนหมุนเวียนฯ จัดสรรให้จำนวนเท่าใด 
 น้อยกว่า 500,000 บาท 
 1,000,000 บาท 
 2,000,000 บาท 
 3,000,000 บาท 
 3,000,000 บาท ขึ้นไป 

3. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู สามารถช่วยเหลือ บรรเทาภาระหนี้สิน และยกระดับ 
 ชีวิตความเป็นอยู่ของท่าน ได้หรือไม่ เพียงใด 

 1)  ไดม้าก 2)  ไดบ้างส่วน 3)  ไมไ่ดเ้ลย 
เพราะเหตุใด ......................................................................................................................... ................... 

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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4. เนื่องจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแหล่งเงินกู้จำนวนมากและสามารถกู้ได้มากกว่าเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการควรจะดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูต่อไปหรือไม่ 

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

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

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

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

5. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
......................................................................................................... ........................................................ 

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

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

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

.......................................................................................... ................................................................................. ........... 
                                                                                     ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ  โอกาสนี้                             
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