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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลด้านหนี้สิน แนวทางการบริหาร และแก้ไขปัญหา
ที่เกิดจากการมีหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด ข้อมูลได้จากการตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด จานวน 391 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติใช้วิธีการหาความถี่ และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) สมาชิกส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 50-59 ปี สมรสแล้ว
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ อายุงาน 20 ปีขึ้นไป รายได้ 40,001 บาทขึ้นไป รายได้เสริมไม่เกิน 10,000 บาท
นาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจาวันมากที่สุด มีสมาชิกครอบครัว 5 คน รายได้รวม มากกว่า 70,000 บาท รับภาระร่วมกันในครอบครัว
เป็นสมาชิกสหกรณ์ 16 ปีขึ้นไป ใช้บริการเงินกู้สามัญ วงเงินกู้ 1,000,001–2,000,000 บาท ส่งชาระหนี้ 10,001–20,000 บาท
ต่อเดือน ให้เพื่อนสมาชิกเป็นผู้ค้าประกัน ส่วนใหญ่ไม่เคยผิดนัดชาระหนี้ 2) การวางแผนใช้เงินกู้ สมาชิกเห็นว่าก่อนที่จะกู้เงิน
ก็มีวัตถุประสงค์อยู่แล้ว การแก้ปัญหาหนี้สินเห็นว่าต้องมีการวางแผนเรื่องการใช้จ่าย และหารายได้เสริม 3) แนวทางการแก้ปญ
ั หา
หนี้สิน พบว่าจะต้องเกิดจากการสร้างเสริมวินัยทางการเงินให้แก่สมาชิก หารายได้เสริม ต้องการให้สหกรณ์ลดดอกเบี้ยเงินกู้
หรือปรับโครงสร้างหนี้ตามความจาเป็น
คาสาคัญ : สถานภาพหนีส้ ินและแนวทางการบริหาร, สหกรณ์ออมทรัพย์, การวางแผนใช้เงินกู้
Abstract
This research aims to study basic information and debt information, management approach and
how to solve problems caused by the debt of the members of Khon Kaen Teachers Saving Cooperative
Limited. Data obtained from The questionnaires were responded to by 391 members of Khon Kaen Teachers
Saving Cooperative Limited by means of multi-step sampling and statistical data analysis is used were
the frequency and percentage. The research found that 1) Most members are female, aged between
50-59 years, married, being educated with bachelor's degree, working ascivil servants with tenure of 20 years
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and over, having monthly incomes over 40,001 Baht, extra incomes not more than 10,000 Baht, having
spent most money on their daily life; having 5 household members with the total monthly incomes
of more than 70,000 Baht to share the burden among the family members, being the cooperatives members
for 16 years and over, subscribing ordinary loan service under the ceiling of 1,000,001–2,000,000 Baht,
servicing debt payment of 10,001–20,000 Baht per month, having other members acted as the loan
guarantors, most having never defaulted on debt payments. 2) For the loan application plan members are
of the opinion that prior to the decision to borrow the money, the objectives are already predetermined,
for solving debt problems members are of the opinion that there must be a plan for spending and earning
extra income. 3) For the solution of debt problems it found that must adopt the solutions of strengthening
financial discipline of the members, earning extra incomes, demanding the cooperatives to reduce the loan
interests or restructuring debt as it deems proper.
Keywords

: debt status and management, saving cooperative, loan application plan

บทนา
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นด้วยหลักการประชาธิปไตย และดาเนินงานโดยกลุ่มของบุคคลที่เป็นสมาชิก
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน ด้วยความสมัครใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามอุดมการณ์
และหลักการของสหกรณ์ โดยมีวตั ถุประสงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ด้วยการถือหุ้น ฝากเงินในสหกรณ์ และให้กู้เงินแก่สมาชิก
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม มีเปูาหมายสูงสุดเพื่อให้สหกรณ์มีความมั่นคง สมาชิกเกิดความมัง่ คั่งได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
สหกรณ์ออมทรัพย์มีสถานะเป็นสถาบันการเงิน ที่จะต้องให้บริการแก่สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลกาไร แต่ในสถานการณ์
ปัจจุบันเกิดภาวะเงินเฟูอ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอย่างรวดเร็ว
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของสหกรณ์
ได้นั้น สหกรณ์ต้องศึกษาภาวะหนีส้ ินและแนวทางการบริหารหนีส้ ิน เพื่อให้สหกรณ์มีกาไรสูงสุดที่เหมาะสม (บุญมี จันทรวงศ์,
2543 : 1)
ปัญหาหนีส้ ินเป็นปัญหาเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติอย่างยาวนาน ทาให้ครู
หมดขวัญกาลังใจการปฏิบัติงาน เพราะต้องใช้เวลาไปกับการหาเงินมาใช้หนี้ไม่มเี วลาเตรียมการสอนเท่าที่ควร ซึ่งส่วนหนึ่ง
ผลพวงมาจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งกาลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก ทาให้ประเทศไทยไม่อาจหลีกหนีกระแสอันเชี่ยวกราก
ไปได้ กระแสวัตถุนิยมเข้าไปสู่บุคคลทุกสาขาอาชีพ ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างปฏิเสธไม่ได้
(พิชชากร แจ่มศรี, 2550 : 1)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น เป็นอีกสถาบันหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือสมาชิกให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในรูปแบบของการให้บริการสินเชือ่ ในขณะเดียวกันก็ต้องแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป สหกรณ์ได้กาหนดเงื่อนไขและสิทธิ์
ในการขอกู้ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เงินกู้สามัญ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้พิเศษ อัตราดอกเบีย้ ตามที่สหกรณ์ได้กาหนด
ในระเบียบว่าด้วยเงินกู้แก่สมาชิก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณากาหนดให้เหมาะสม
กับสมตามภาวะเศรษฐกิจ ประกาศให้สมาชิกทราบเป็นครั้ง ๆ ไป เพื่อให้สมาชิกได้นาเงินกู้ไปใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ตามที่สมาชิก
ต้องการ สิ้นปีมีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนให้กับสมาชิก นอกจากนี้แล้วยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์
จากการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ เช่น ส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิกโดยกาหนดให้ถือหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์
เป็นรายเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอัตราเงินเดือนปัจจุบัน ซึ่งกาหนดไว้สาหรับเงินเดือนของสมาชิกแต่ละคน และรับฝากเงิน
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ประเภทออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษและฝากประจาจากสมาชิก ปัจจุบันสหกรณ์มสี มาชิกทั้งสิ้น 18,533คน แยกเป็นเพศชาย
8,435 คน เพศหญิง 10,098 คน เป็นสมาชิกสามัญ 17,461 คน สมาชิกสมทบ 1,072 คน สมาชิกเข้าระหว่างปี 558 คน
สมาชิกออกระหว่างปี 386 คน ณ วันสิ้นปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 172 คน แสดงว่าสมาชิกให้ความรักความศรัทธาในระบบ
สหกรณ์เป็นอย่างดี (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด, 2557 : 12-13) ดังนั้น จากปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินดังกล่าวข้างต้น
รวมทั้งผลกระทบที่จะส่งผลต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด เมื่อสมาชิกเกิดปัญหาหนี้สินขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
สถานภาพและแนวทางการบริหารหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
ไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด ปี 2558
2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนีส้ ินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด ที่มีสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด ปี 2558 จานวน 17,461 (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด, 2558 : 11-12)
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
1.2.1 กลุ่มสมาชิกที่มีสญ
ั ญาเงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด ปี 2558 จานวน 391 คน
ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling)
1.2.2 กลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่มซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก กลุม่ ตัวอย่างเป็นตัวแทนของสมาชิกที่มี
ปัญหาหนีส้ ิน รวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด ได้มาจากวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จานวน 13 ท่าน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบสอบถาม เรื่อง สถานภาพและแนวทางการบริหารหนีส้ ินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น
จากัด ที่ผู้วิจัยได้จัดทาขึ้น มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ มีทั้งหมด 30 ข้อ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลด้านหนีส้ ินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด เป็นแบบ
สารวจรายการ (check lists) จานวน 25 ข้อ
ตอนที่ 2 แนวทางการบริหารหนี้สนิ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด เป็นคาถามปลายเปิด
จานวน 3 ข้อ
ตอนที่ 3 แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด เป็นคาถาม
ปลายเปิด จานวน 2 ข้อ
2.2 การสนทนากลุ่ม เรื่อง สถานภาพและแนวทางการบริหารหนี้สนิ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น
จากัด โดยสนทนาในกลุ่มผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด จานวน 10 ท่าน ผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ขอนแก่น จากัด และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบไปด้วย 1) นายเอกราช ช่างเหลา ตาแหน่ง ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
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ขอนแก่น จากัด 2) นายทรงยศ ชัยมงคล ตาแหน่ง รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด 3) นายนพรัตน์ สร้างนานอก
ตาแหน่ง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด ได้มาจากวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
sampling) เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปูาหมายคือ เป็นสมาชิกผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้สิน และอีกฝุายหนึ่งเป็นผูม้ ี
ส่วนสาคัญในการกาหนดนโยบายของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด
2.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้สร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เรื่อง สถานภาพและแนวทาง
การบริหารหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด ดังนี้
2.3.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษาภาวะหนี้สินของบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อเป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถาม เรื่อง สถานภาพและแนวทางการบริหารหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ขอนแก่น จากัด
2.3.2 สร้างแบบสอบถามเรื่อง สถานภาพและแนวทางการบริหารหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ขอนแก่น จากัด โดยมีหลักการสร้างดังต่อไปนี้
2.3.2.1 ลักษณะของแบบสอบถาม มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลด้านหนีส้ ินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด
เป็นแบบสารวจรายการ (check lists) จานวน 25 ข้อ
ตอนที่ 2 แนวทางการบริหารหนี้สนิ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด เป็นคาถาม
ปลายเปิด จานวน 3 ข้อ
ตอนที่ 3 แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด เป็นคาถาม
ปลายเปิด จานวน 2 ข้อ
2.3.2.2 นาแบบสอบถาม เรื่อง สถานภาพและแนวทางการบริหารหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูขอนแก่น จากัด ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ตรวจสอบภาษาและความครอบคลุมในด้านต่าง ๆ
ที่กาหนดไว้ แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้นนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านพิจารณา
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และความถูกต้องทางภาษา เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญต่อไป
โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านพิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน ดังนี้
ให้คะแนน +1 เมื่อเห็นว่าข้อคาถามมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา
ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา
ให้คะแนน -1 เมื่อเห็นว่าข้อคาถามไม่ความเหมาะสมและไม่สอดคล้องกับเนื้อหา
นาคะแนนที่ได้มาหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Objective Congruence) ผลปรากฏว่า
การพิจารณาความสอดคล้องของข้อคาถามกับเนื้อหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ และนาไปปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ
2.3.2.3 นาแบบสอบถาม เรื่อง สถานภาพและแนวทางการบริหารหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูขอนแก่น จากัด เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระอีกครัง้ หนึ่ง ก่อนนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
2.3.2.4 กรอบการสนทนากลุ่ม โดยการจัดสนทนากลุ่ม ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกกลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหา
ด้านหนี้สิน รวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด ที่มีโครงสร้างตามแบบสอบถามตอนที่ 2
และตอนที่ 3
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 เตรียมแบบสอบถาม แล้วนาไปเก็บข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามโดยตรงถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ขอนแก่นจากัด ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาครบแล้ว และนามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ได้แบบสอบถาม
ที่สมบูรณ์จานวน 391 ชุด
3.3 จัดสนทนากลุ่ม เรื่อง สถานภาพและแนวทางการบริหารหนีส้ ินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น
จากัด โดยสนทนาในกลุม่ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด จานวน 10 ท่าน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน โดยแนวคาถามมี 3 ข้อดังนี้ 1) สมาชิกสหกรณ์ควรมีแนวทางการบริหาร
หนี้สินอย่างไรบ้าง 2) สมาชิกสหกรณ์มีแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง 3) สมาชิกต้องการให้สหกรณ์ช่วยเหลือ
ในด้านการบริหารและการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างไรบ้าง แล้วบันทึกผลการสนทนาเพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทัง้ หมด ผู้วิจัยนามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก โดยสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ เพื่อหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล แนวทางการบริหารหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด
ด้วยการหาความถี่ (Frequency) ของคาตอบ
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด
ด้วยการหาความถี่ (Frequency) ของคาตอบ
4.2 ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุม่ โดยการสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ดาเนินการสนทนาในเรื่อง แนวทาง
การแก้ไขปัญหาหนี้สินและแนวทางการบริหารหนี้สิน รวมไปถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ขอนแก่น จากัด ผู้ทาวิจัยเป็นผู้จดบันทึกข้อมูลในการสนทนา แล้วนามาวิเคราะห์โดยจัดเป็นกลุม่ ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของสมาชิกที่ประสบปัญหาหนี้สิน และกลุ่มข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของผู้ปฏิบัติงานและผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจากัด
สรุปผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม ในเรื่อง สถานภาพ
และแนวทางการบริหารหนีส้ ินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด ปรากฏผล ดังนี้
1. ข้อมูลพืน้ ฐาน และข้อมูลหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด
สมาชิกส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 50-59 ปี สถานภาพสมรสแล้ว จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกอบอาชีพข้าราชการ อายุการทางาน 20 ปีขึ้นไป รายได้ประจา 40,001 บาทขึ้นไป รายได้จากการทาธุรกิจ หรืออาชีพเสริม
ไม่เกิน 10,000 บาท การใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน สมาชิกในครอบครัวจานวน 5 คนรายได้รวมของ
ครอบครัว มากกว่า 70,000 บาท ภาระค่าใช้จ่าย รับภาระร่วมกับบุคคลในครอบครัว ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 16 ปี
ขึ้นไป
สถานภาพด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด พบว่ามีการใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์
ทั้งที่เป็นเงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน และเงินกู้พิเศษ ตามลาดับโดยมีการใช้บริการเงินกูส้ ามัญมากที่สดุ มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยมื
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เงินเพื่อใช้จ่ายในครอบครัว วงเงินกู้ที่ได้รับอนุมตั ิจากสหกรณ์ล่าสุดน้อยกว่า 1,000,001–2,000,000 บาท จานวนเงินที่ส่งงวด
ชาระหนี้แก่สหกรณ์ต่อเดือน เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยระหว่าง 10,001–20,000 บาท ได้รับอนุมตั ิเงินกู้ตามเกณฑ์หลักทรัพย์ที่ใช้
ในการค้าประกันเงินกู้ของสหกรณ์ คือ เพื่อนสมาชิก
การผิดนัดส่งเงินงวดชาระหนี้ต่อสหกรณ์ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก พบว่ามีสมาชิกส่วนใหญ่ไม่เคยผิดนัด
ส่งเงินงวดชาระหนี้ ส่วนสมาชิกที่ผิดนัดส่งเงินงวดชาระหนี้ชาระส่วนใหญ่เคย 1 งวด กรณีที่ทราบว่าสหกรณ์หักเงิน ณ ที่จ่ายไม่ได้
จะนาเงินส่งสหกรณ์ภายใน 7 วัน วิธีการติดตามทวงถามจากสหกรณ์ด้วยการโทรศัพท์ทวงถาม นอกจากนี้สมาชิกมีภาระหนี้
ในสถาบันการเงินอื่น ๆ ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงินอื่นมากกว่า 1,500,000 บาท จานวนเงินที่ส่งงวดชาระหนี้
แก่สถาบันการเงินอื่นต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001–30,000 บาท
2. แนวทางการบริหารหนีส้ ินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด
ในการวางแผนในการใช้เงินที่กู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น
จากัด ที่เป็นกลุ่มเปูาหมายมีความเห็นว่า ก่อนทีจ่ ะกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนั้น ผู้กู้ทุกคนต่างก็มีความจาเป็นที่จะต้องใช้เงิน
ในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ อยู่แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นการวางแผนก่อนที่จะกู้เงินไม่ได้กู้แบบไม่มีจดุ มุง่ หมาย แล้วนามาใช้จ่าย
สุรุ่ยสุร่าย เช่น เมื่อมีความจาเป็นต้องใช้เงินจานวนมาก เช่น ค่าการศึกษาบุตร หรือการประสบอุบัติเหตุ การเจ็บปุวย ที่จาเป็นต้อง
ใช้จ่ายเงินเป็นจานวนมาก การดูแลรับผิดชอบพ่อแม่ หรือความเดือดร้อนของญาติพี่น้อง เป็นต้น แต่เงินเดือน และรายได้ต้อง
นามาเป็นค่าใช้จ่ายประจาในแต่ละเดือนอยู่แล้ว จึงมีความจาเป็นที่จะต้องกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู มาบรรเทาความเดือดร้อน
ส่วนในด้านการแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด สมาชิกสหกรณ์ฯ กลุ่มเปูาหมาย
มีความเห็นว่าควรหารายได้เสริม เช่น การสอนพิเศษ หรือการทาการเกษตรสาหรับผู้ที่มีที่ทากิน หรือการขายสินค้าต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองจะได้มีเงินไว้สารอง และในบางครั้งอาจจะเป็นรายได้หลักที่มากกว่าเงินเดือนประจา เนื่องจากเงินเดือน
ประจาถูกหักใช้หนี้สหกรณ์แล้วนั่นเอง จากการสนทนากลุ่ม พบว่าระบบการหักชาระหนี้สหกรณ์ในปัจจุบันนั้นสามารถให้สมาชิก
เลือกได้ว่าจะส่งชาระหนี้แบบธนาคารซึ่งจะทาให้เงินเดือนคงเหลือมาก จานวนเงินในการชาระหนี้จะเท่ากันทุกงวดจนกว่าจะ
ชาระหนี้หมด หรือจะชาระแบบสหกรณ์ คือ เงินต้นคงที่ ดอกเบี้ยลดลง ระบบสหกรณ์นสี้ มาชิกจะรับภาระการชาระหนี้ในช่วง
เดือนแรกของการหักมาก ทาให้เงินคงเหลือใช้รายเดือนอาจไม่เพียงพอ แต่ผลดีก็คือ ในเดือนต่อ ๆ ไป สมาชิกจะได้ชาระดอกเบี้ย
น้อยลง เงินสาหรับส่งชาระหนี้ก็จะลดลงทุกๆ เดือน ซึ่งถ้าหากว่าสมาชิกสามารถหารายได้เสริมมาใช้จ่ายในชีวิตประจาวันได้แล้ว
ก็ไม่ต้องกังวลถึงเงินคงเหลือจากการหักชาระหนี้สหกรณ์ สามารถเลือกชาระหนี้แบบที่ต้องการและไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูง ทุก ๆ
เดือนได้
การหมดหนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด จะต้องใช้เวลานานเท่าไร พบว่าสมาชิกไม่สามารถบอกได้ว่า
จะสามารถใช้หนี้กับสหกรณ์ฯ ให้หมดลงในเวลานานเท่าใด แต่มีความคิดเห็นว่าเมื่อไม่มีความเดือดร้อน ก็จะนาเงินส่งใช้หนี้
สหกรณ์ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบจานวนงวดที่ผ่อนชาระ แต่หากมีความจาเป็นที่จะต้องใช้เงินก็คงจะส่งกู้ใหม่ และเริ่มต้น
การเป็นหนี้อีกครั้งหนึ่ง และจากการสนทนากลุ่มได้ข้อค้นพบว่า ในกรณีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด นั้น
สมาชิกส่วนใหญ่มีหนีส้ ินก็จริง แต่เมื่อสมาชิกสามารถผ่อนชาระหนี้ได้เป็นปกติจึงไม่ถือว่าเป็นปัญหาหนี้สิน สาหรับสมาชิกที่ไม่
สามารถผ่อนชาระหนี้ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ จึงจะถือว่าเป็นผูม้ ปี ัญหาหนีส้ ิน ดังนั้น การที่สมาชิกจะระบุได้ว่าจะหมดหนี้
กับสหกรณ์เมื่อไรนั้นเป็นข้อคาถามที่ตอบได้ยาก เนื่องจากสมาชิกหลายคนที่กู้ยืมเงินเพื่อไปลงทุนธุรกิจเสริม ซึ่งธุรกิจนั้นอาจจะ
ทารายได้ให้แก่สมาชิกแต่จะต้องใช้เงินหมุนเวียนในธุรกิจ การกูเ้ งินจากสหกรณ์จึงเป็นสิ่งที่สมาชิกยังต้องมีความจาเป็นอยู่
ตราบใดที่ธุรกิจสามารถหมุนเวียนเงินได้ และสมาชิกยังสามารถส่งชาระหนี้ได้เป็นปกติอยู่ แต่ก็ยังมีสมาชิกอีกบางส่วนที่ต้องนาเงิน
ไปใช้จ่ายในเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ สมาชิกส่วนนี้นี่เอง ที่จะต้องวางแผนว่าตนเองจะใช้เวลานานเท่าไร จึงจะสามารถ
ชาระหนี้สหกรณ์ฯ ได้หมด เนื่องจากหากเกิดความเดือดร้อนทางการเงินขึน้ มาอีก ก็ต้องกู้เงินอีกนั่นเอง แต่หากสมาชิกมีการบริหาร
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หนี้สินและการเงินของตนเอง หารายได้เสริมก็จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินได้ในระดับหนึ่ง และเมื่อสมาชิก
มีรายได้เสริมมากขึ้น มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจาวันมากขึ้น การกู้เงินจากสหกรณ์ฯ จึงจะกลายเป็นทางเลือกสุดท้ายของสมาชิก
และเมื่อไม่มีความเดือดร้อนก็จะนาเงินส่งใช้หนี้สหกรณ์ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบจานวนงวดที่ผ่อนชาระในที่สุด ไม่เกิดการเป็นหนี้
ต่อไป
3. แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด จากการวิเคราะห์คาตอบ
จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง และการสนทนากลุม่ ในกลุ่มผู้ปฏิบตั ิงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด และผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่างก็มีความคิดเห็นว่าสมาชิกต้องมีวินัยในการใช้จ่าย ใช้จ่ายอย่างประหยัดรวมทั้งการหารายได้เสริมเพิ่มการออม ใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ที่กู้ โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต ส่วนความต้องการให้สหกรณ์ช่วยเหลือ
ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน สมาชิกสหกรณ์ฯ กลุม่ เปูาหมายต่างมีความเห็นตรงกันว่า การลดดอกเบี้ยเงินกู้จะทาให้สมาชิกมีเงิน
เหลือใช้มากขึ้น หรือมีการปรับโครงสร้างหนี้แก่ลูกหนี้ที่ค้างชาระตามความจาเป็นของลูกหนี้แต่ละคน ซึ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์
ก็มีความเข้าใจในความต้องการของสมาชิกกลุ่มเปูาหมาย เช่น ความต้องการให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ แต่ในด้านการปฏิบัติอาจจะต้อง
มีการศึกษาหลักการความเป็นไปได้ก่อน เนื่องจากการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้น ต้องเป็นไปตามกลไกของภาวะเศรษฐกิจ หากไม่
ศึกษารายละเอียดอาจก่อให้เกิดผลกระทบไปถึงการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกด้วย และการที่สหกรณ์ออมทรัพย์มเี งิน
เฉลี่ยคืนจากส่วนของดอกเบี้ยทีส่ มาชิกชาระกลับคืนมาสูส่ มาชิกเมือ่ สิ้นปี ก็ถือว่าเป็นเงินดอกเบี้ยทีไ่ ด้ปรับลดไปแล้วนั่นเอง
นอกจากนี้ทางสหกรณ์ก็มีความช่วยเหลืออื่น ๆ ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบความเดือดร้อน เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ การกู้เงินปันผล
ชาระหนี้ การกู้เปลี่ยนสัญญาหรือกู้ขยายงวด หรือการเชิญผู้กู้และผูค้ าประกันเจรจาหาทางออกร่วมกัน ซึ่งจะต้องดาเนินการ
เป็นราย ๆ ไป
อภิปรายผล
ในการศึกษาสถานภาพและแนวทางการบริหารหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด ตามกรอบ
แนวคิดการศึกษา ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 ผู้วิจัยขอนาเสนอการอภิปรายตามประเด็น ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลหนีส้ นิ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด
สมาชิกส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 50-59 ปี สถานภาพสมรสแล้ว จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกอบอาชีพข้าราชการ อายุการทางาน 20 ปีขึ้นไป รายได้ประจา 40,001 บาทขึ้นไป รายได้จากการทาธุรกิจ หรืออาชีพเสริม
ไม่เกิน 10,000 บาท การใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน สมาชิกในครอบครัว จานวน 5 คน รายได้รวมของ
ครอบครัว มากกว่า 70,000 บาท ภาระค่าใช้จ่ายรับภาระร่วมกับบุคคลในครอบครัว ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 16 ปี
ขึ้นไป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากข้าราชการครูส่วนใหญ่มเี พศหญิงมากกว่าเพศชาย เห็นได้จากที่สานักงาน ก.พ. ได้จัดทารายงาน
กาลังคนภาครัฐ 2559 ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงาน ก.พ., 2560) พบว่า
ส่วนราชการที่มีข้าราชการพลเรือนสามัญหญิงมากกว่าชายในกระทรวงศึกษาธิการ มีถึงร้อยละ 72 ซึง่ สอดคล้องกับการวิจยั
ของสารวม จงเจริญ (2546 : 198-199) ที่ศึกษาวิจัยปัญหาหนีส้ ินข้าราชการครู 2544 พบว่ากลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
ข้าราชการครูเพศหญิง ร้อยละ 64 มีอายุระหว่าง 40-50 ปี มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่สมรสแล้วส่วนใหญ่มีบุตรอยู่ระหว่าง 1-3 คน
โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด นอกจากนั้น กลุ่มตัวอย่างยังอาจต้องรับผิดชอบคนอื่นที่ไม่ใช่บุตร อีก 1-2 คน ส่วนใหญ่แล้ว
อาจจะเป็นบิดามารดา หรือ หลาน/เหลน รวมทั้งการศึกษาของพิชชากร แจ่มศรี (2550 : 50-54) ได้ศึกษาเรื่องภาวะหนีส้ ิน
และแนวทางการบริหารหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จากัด อารียา คงเอียง (2550 : 62) ศึกษาความต้องการสินเชื่อ
ของข้าราชการครู กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา และการศึกษาของ วิลาวัณย์ ด้วงไพร (2558 : 21-52) ที่ได้ศึกษา
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ภาวะหนีส้ ินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสินจากัด ผลการวิจัยต่างก็พบว่าสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 40-50 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่สมรสแล้ว จึงอาจจะพิจารณาได้ว่า ผู้มีภาระ
หนี้สินมากที่สุด คือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ที่เป็นเพศหญิงที่สมรสแล้ว ซึ่งอยู่ในสถานการณ์ต้องรับผิดชอบมาก ไม่ว่าจะเป็น
ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุพการี เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
เหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ และเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวของตนแล้ว จึงถือว่ามีค่าใช้จ่ายหลายทางพอสมควร
สถานภาพด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด พบว่ามีการใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์
ทั้งที่เป็นเงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้พิเศษ ตามลาดับ มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายในครอบครัว วงเงินกู้ที่ได้รับ
อนุมัติจากสหกรณ์อยู่ระหว่าง 1,000,001–2,000,000 บาท จานวนเงินที่ส่งงวดชาระหนี้แก่สหกรณ์ต่อเดือน เงินต้นพร้อมดอกเบีย้
ระหว่าง 10,001–20,000 บาท ได้รับอนุมัตเิ งินกู้ตามเกณฑ์หลักทรัพย์ที่ใช้ในการค้าประกันเงินกู้ของสหกรณ์ คือ เพื่อนสมาชิก
การที่สมาชิกมีวงเงินกู้อยู่ระหว่าง 1,000,001–2,000,000 บาท นั้น ถือว่าเป็นวงเงินที่สูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระยะเวลาการเป็น
สมาชิกสหกรณ์ของกลุม่ ตัวอย่างมีระยะเวลานานและมีอัตราเงินเดือนสูง จึงทาให้ได้รับการอนุมัตเิ งินกู้ในวงเงินที่สูงไปด้วย
ซึ่งสอดคล้องกับอารียา คงเอียง (2550 : 66) ที่ได้ศึกษาความต้องการสินเชื่อของข้าราชการครู กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สงขลา พบว่าเมื่อสมาชิกมีอายุเพิ่มขึ้นจะมีความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้น ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะข้าราชการครูที่มีอายุเพิ่มขึ้น
อายุราชการย่อมเพิ่มตาม ทาให้เงินเดือนหรือฐานเงินเดือนย่อมสูงขึ้น แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นด้วย
การผิดนัดส่งเงินงวดชาระหนี้ต่อสหกรณ์ฯ ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก พบว่ามีสมาชิกส่วนใหญ่ไม่เคยผิดนัด
ส่งเงินงวดชาระหนี้ ส่วนสมาชิกที่ผิดนัดส่งเงินงวดชาระหนี้ชาระส่วนใหญ่เคย 1 งวด กรณีที่ทราบว่าสหกรณ์หักเงิน ณ ที่จ่ายไม่ได้
จะนาเงินส่งสหกรณ์ภายใน 7 วัน วิธีการติดตามทวงถามจากสหกรณ์ด้วยการโทรศัพท์ทวงถาม นอกจากนี้สมาชิกมีภาระหนี้
ในสถาบันการเงินอื่น ๆ ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมตั ิจากสถาบันการเงินอื่นมากกว่า 1,500,000 บาท จานวนเงินที่ส่งงวด
ชาระหนี้แก่สถาบันการเงินอื่นต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001–30,000 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ขอนแก่น จากัด จะมีแหล่งเงินกู้ที่อานวยความสะดวกในการกู้เงินและใช้บริการได้ทุกครั้งที่จาเป็น แต่ก็ยังมีการกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินอื่น จึงต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งในการส่งเงินชาระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดการผิดนัด
ส่งเงินงวดชาระหนี้ต่อสหกรณ์ฯ สอดคล้องกับการศึกษาของเมรีนา ปลื้มปัญญา (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการ
สินเชื่อและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูสังกัดสานักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าข้าราชการครูหลายคนกู้ยมื เงิน
จากแหล่งเงินกู้หลายแหล่ง ทั้งจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน และเอกชน และงานวิจยั นี้ยังสอดคล้อง
กับการศึกษาของดาว นามบัณฑิต (2542 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาสภาพหนี้สินและความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ของข้าราชการครู สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลาภู พบว่าครูนอกจากจะมีหนี้สินจากแหล่งหนี้สินในระบบแล้ว ยังมี
หนี้สินอยู่กับนายทุนทั่วไป ซึ่งเป็นแหล่งหนี้สินนอกระบบ
2. แนวทางการบริหารหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด
ในการวางแผนในการใช้เงินที่กู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าก่อนที่จะกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนั้น ผู้กู้ทุกคนต่างก็มีความจาเป็นที่จะต้องใช้เงินในการ
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นการวางแผนก่อนที่จะกู้เงินไม่ได้กู้แบบไม่มีจุดมุ่งหมาย แล้วนามาใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย
เช่น เมื่อมีความจาเป็นต้องใช้เงินจานวนมาก เช่น ค่าการศึกษาบุตร หรือการประสบอุบัติเหตุ การเจ็บปุวย ที่จาเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
เป็นจานวนมาก การดูแลรับผิดชอบพ่อ แม่ หรือความเดือดร้อนของญาติพี่น้อง เป็นต้น แต่เงินเดือนและรายได้ต้องนามาเป็น
ค่าใช้จ่ายประจาในแต่ละเดือนอยูแ่ ล้ว จึงมีความจาเป็นที่จะต้องกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมาบรรเทาความเดือดร้อนก่อน
สอดคล้องกับการศึกษาของเมรีนา ปลื้มปัญญา (2548 : 63-64) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการสินเชื่อและภาวะหนีส้ ินของ
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ข้าราชการครูสังกัดสานักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่าข้าราชการครูในสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ส่วนใหญ่จะกูเ้ งินไปใช้ในเรื่องใช้หนี้ที่อื่นมากที่สุด รองลงมาคือใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน
ในส่วนของระยะเวลาที่คิดว่าจะใช้หนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด ให้หมดนั้น พบว่าสมาชิกไม่สามารถ
บอกได้ว่าจะสามารถใช้หนี้กับสหกรณ์ฯ ให้หมดลงในเวลานานเท่าใด แต่เห็นว่าเมื่อไม่มีความเดือดร้อน ก็จะนาเงินส่งใช้หนี้
สหกรณ์ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบจานวนงวดที่ผ่อนชาระ แต่หากมีความจาเป็นที่จะต้องใช้เงินก็คงจะส่งกู้ใหม่ และเริ่มต้น
การเป็นหนี้อีกครั้งหนึ่ง สอดคล้องกับการศึกษาของเมรีนา ปลื้มปัญญา (2548 : 63-64) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการ
สินเชื่อและภาวะหนีส้ ินของข้าราชการครูสังกัดสานักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่าข้าราชการครูในสังกัด
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่จะกู้เงินไปใช้ในเรื่องใช้หนี้ที่อื่นมากที่สุด รองลงมาคือใช้จ่ายในชีวิต
ประจาวัน และผู้ที่ใช้บริการเงินกู้ไปแล้วส่วนใหญ่จะขอกู้ใหม่เมื่อมีความจาเป็น จึงแสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ล้วนแล้วแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในการดาเนินชีวิตประจาวัน จึงมีการกู้ใหม่ไปเรื่อย ๆ ดังนั้นการที่จะใช้หนี้กับ
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด ให้หมดภายในเวลาที่กาหนดจึงไม่ใช่สิ่งที่สมาชิกได้คดิ หรือวางแผนไว้ล่วงหน้า แต่มี
ความเห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด จะเป็นแหล่งเงินกู้ที่สามารถช่วยเหลือสมาชิกได้เมือ่ มีความจาเป็นต้องใช้เงิน
จานวนมาก และโดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ที่สามารถทาการกู้ได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์มาค้าประกัน ซึ่งเป็นไปตามที่
ถวิล น้อยเขียว (2546: 1 อ้างถึงใน นันทรัตน์ จิโรภาส, 2552 : 28-29) ประธานสมาพันธ์ครูประถมศึกษาแห่งประเทศไทย (สคท.)
ได้กล่าวไว้ว่า เหตุที่ทาให้ครูเป็นหนี้เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เพราะครูเป็นอาชีพหนึ่งที่มีภารกิจจากสังคมไม่พ้น
ทั้งเรื่องงานบุญ งานบวชหรืองานต่าง ๆ ขณะที่รายได้ของครูมีเพียงแต่เงินเดือนอย่างเดียว อีกทั้งครูบางคนโดยเฉพาะในโรงเรียน
ขนาดเล็กต้องนาเงินส่วนตัวของตัวเองไปใช้เพื่อการพัฒนาโรงเรียน หรือบางคนต้องกู้เงินไปลงทุนทางการค้าหรือจ่ายค่าเช่าบ้าน
ซึ่งตามระเบียบข้าราชการนั้นเปิดโอกาสให้ครูจานวนหนึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เท่านั้นเอง และครูกต็ ้องมีภาระรับผิดชอบ
ต่อครอบครัวด้วย ทั้งนี้เพื่อขาดเหลือขึ้นมาครูกต็ ้องพึ่งพาการกู้เงินจากสหกรณ์หรือธนาคารต่าง ๆ
3. แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด จากการวิเคราะห์คาตอบ
จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างและการสนทนากลุ่ม ในกลุม่ ผู้ปฏิบัตงิ านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด และผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่างก็มีความคิดเห็นว่าสมาชิกต้องมีวินัยในการใช้จ่าย ใช้จ่ายอย่างประหยัดรวมทั้งการหารายได้เสริม โดยน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต ซึ่งแนวทางที่ได้กล่าวมานี้หน่วยงานต่าง ๆ มักจะใช้เพื่อเป็นแนวทางเสนอแนะ
ให้บุคลากรในหน่วยงานนาไปปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ผลการปฏิบัตินั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะสามารถปรับพฤติกรรมของตนเอง
ได้มากน้อยเพียงใดซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพิชัย ลิมานนท์ดารง (2547 : 146) ที่ได้ศึกษาภาวะหนี้สินของสมาชิกโครงการ
สินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครูจังหวัดสกลนคร พบว่าข้าราชการครูส่วนใหญ่ไม่ได้ดารงตนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อกู้เงิน
มาแล้ว จะมีการนาเงินไปใช้จ่ายค่อนข้างฟุุมเฟือยเกินจาเป็นแก่การดารงชีพ เช่น การสร้างบ้านขนาดใหญ่ การซื้อรถยนต์
ราคาแพง ผลทาให้เกิดเป็นภาวะหนี้สินเดือดร้อนตามมาทั้งในระยะสัน้ และระยะยาว
ส่วนความต้องการให้สหกรณ์ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน สมาชิกสหกรณ์ฯ กลุ่มเปูาหมายต่างมีความเห็น
ตรงกันว่าการลดดอกเบี้ยเงินกู้จะทาให้สมาชิกมีเงินเหลือใช้มากขึ้น หรือมีการปรับโครงสร้างหนี้แก่ลูกหนี้ที่ค้างชาระ ตามความ
จาเป็นของลูกหนี้แต่ละคน แต่ในด้านกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์เห็นว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้นต้องเป็นไปตามกลไกของ
ภาวะเศรษฐกิจ และการที่สหกรณ์ออมทรัพย์มีเงินเฉลี่ยคืนจากส่วนของดอกเบี้ยที่สมาชิกชาระกลับคืนมาสูส่ มาชิกเมื่อสิ้นปี
ก็ถือว่าเป็นเงินดอกเบี้ยที่ได้ปรับลดไปแล้วนั่นเอง นอกจากนี้ทางสหกรณ์ก็มีความช่วยเหลืออื่น ๆ ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบ
ความเดือดร้อน เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ การกู้เงินปันผลชาระหนี้ การกู้เปลี่ยนสัญญาหรือกู้ขยายงวด หรือการเชิญผู้กู้
และผูค้ ้าประกันเจรจาหาทางออกร่วมกัน สอดคล้องกับวรรณศิริ อยูส่ ุข (2542 : 8-9) ได้กล่าวถึงการดาเนินงานของสหกรณ์
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ออมทรัพย์ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ว่าจะตั้งขึ้นตามรูปแบบใดก็ตาม จะประกอบธุรกิจโดยทั่วไป คือการถือหุ้น การรับฝากเงิน
และการให้กเู้ งิน ในส่วนของการให้กู้เงินเมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์มีการระดมเงินทุนจากการสะสมเงินออมของสมาชิกในรูปของ
เงินค่าหุ้นและเงินรับฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์จะนาเงินทุนดังกล่าวมาช่วยเหลือสมาชิกที่มีความขาดแคลน และจาเป็นต้องใช้เงิน
ให้คลี่คลายความเดือดร้อน โดยทีส่ มาชิกสามารถกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ได้อย่างรวดเร็วในปริมาณที่ต้องการ ภายใต้อัตรา
ดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกไม่ต้องไปพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากที่อื่น ซึ่งมีอัตราดอกเบีย้ ที่แพงและยังยุ่งยากในการกูย้ ืม
อีกด้วย นอกจากนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ยังมีเงินเฉลี่ยคืนจากส่วนของดอกเบี้ยที่สมาชิกชาระกลับคืนมาสู่สมาชิกอีกด้วย ซึ่งเท่ากับว่า
สมาชิกได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายจริง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด โดยผู้มภี าระหนี้สินมากที่สุด คือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ที่เป็นเพศหญิงที่สมรสแล้ว ซึ่งอยู่ในสถานการณ์ต้องรับผิดชอบมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร หรือค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับบุพการี เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเหล่านีเ้ ป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
และเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวของตนแล้วจึงถือว่ามีค่าใช้จ่ายหลายทางพอสมควร ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
ศึกษาธิการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด รวมไปถึงสหกรณ์ควรจัดอบรมเกี่ยวกับปัญหาหนีส้ ินและให้ความสาคัญกับการให้ความรู้
ความเข้าใจแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง สมาชิกต้องใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์
ทีก่ ู้เงินจากสหกรณ์เพื่อจะช่วยลดปัญหาหนี้สินที่จะเกิดขึ้น และหารายได้เสริม ลดรายจ่ายเพิ่มการออม เพื่อความเป็นอยู่ที่มั่งคั่ง
และยั่งยืน
1.2 จากผลการศึกษาเป็นที่น่าสังเกตว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด ทีม่ ีภาระหนีส้ ินน้อยกว่า
คือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่เป็นเพศชาย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเพศชายในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ควรจะเป็น
ผู้รับภาระรับผิดชอบเรื่องต่าง ๆ ภายในบ้านมากที่สุด จึงควรนาข้อสังเกตนี้ไปเป็นปัจจัยร่วมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด เนื่องจากภาระหนี้สินส่วนใหญ่ที่ศึกษาพบจะเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่
1.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด ควรตรวจสอบสินเชื่อการปล่อยกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างจริงจัง
เพราะจะช่วยลดการใช้จ่ายเงินที่ไม่จาเป็นของสมาชิก และควรมีโครงการที่จะช่วยเหลือสมาชิกที่เกิดปัญหาการผิดนัดส่งเงินงวด
ชาระหนี้ต่อสหกรณ์ฯ โดยมีการปรับโครงสร้างหนี้ ลดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเพื่อสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีโครงการพิเศษ
กรณีที่ลูกค้าชาระหนีต้ รงตามกาหนดเวลาเพื่อเป็นสิ่งจูงใจในการชาระหนี้
1.4 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จากัด โดยเฉพาะสมาชิกที่เป็นผู้มีปัญหาหนี้สิน หรือสมาชิกผู้ที่ต้องการ
บริหารหนี้สินให้หมดโดยไม่ก่อหนี้เพิ่ม ควรเริ่มปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ได้มีการเสนอไว้ในผลการวิจัย โดยฝึกวินัย
ในการใช้จ่าย ใช้จ่ายอย่างประหยัดรวมทั้งการหารายได้เสริม โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กู้เงินจากสหกรณ์ เพื่อจะช่วยลดปัญหาหนี้สินที่จะเกิดขึ้นเพื่อความเป็นอยู่ที่มั่งคั่งและยั่งยืน
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