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บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้ต้ องการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ ของบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ด้ วยวิธีการ
ถดถอยแบบเซ็นเซอร์ ควอนไทล์ ซึ่งแบ่งเป็ น 3 ระดับควอนไทล์ คือ ควอนไทล์ที่ 0.25,
0.5 และ 0.75 และแบบจาลองโทบิต เนื่องจากข้ อมูลสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ มีค่า
ตังแต่
้ ศนู ย์เป็ นต้ นไป โดยขนาดกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาจานวน 370 ตัวอย่างมาจาก
บุคลากรการศึ กษาในโรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมื อง
เชี ยงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษา พบว่าบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรี ยน
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ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประมาณหนึ่งในสามของกลุม่ ตัวอย่างที่มีสดั ส่วนภาระ
หนี ้ต่อรายได้ (Dept Service Ratio: DSR) เกินร้ อยละ 30 ซึ่งเป็ นระดับเดิมที่ทาง
ธนาคารพิ จ ารณาไว้ ว่ า บุ ค คลนั น้ จะมี ค วามเสี่ ย งในการผิ ด นัด ช าระหนี ห้ รื อ ไม่
แต่ปัจจุบนั รัฐบาลปรับระดับ DSR ใหม่เป็ นร้ อยละ 50 ซึง่ ผลการศึกษาพบว่ามีบคุ ลากร
ทางการศึกษาที่มีสดั ส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ เกินระดับ DSR ใหม่ประมาณร้ อยละ 13
ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งบุคลากรกลุ่มนีจ้ ะเป็ นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการผิดชาระหนี ้ได้
และผลจากปั จจัยที่มีผลต่อสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ ที่ระดับควอนไทล์ 0.25 หรื อที่
ระดับสัดส่วนภาระหนี ต้ ่ อรายได้ ต่ าๆ พบว่ าเพศชายมี สัดส่วนภาระหนี ต้ ่ อรายได้
มากกว่าเพศหญิง และถ้ าหากมีจานวนผู้ที่อยู่ในอุปการะเพิ่มขึ ้นจะทาให้ สดั ส่วนภาระ
หนีต้ ่อรายได้ เพิ่มขึ ้น ที่ระดับควอนไทล์ 0.5 หรื อที่ระดับสัดส่วนภาระหนีต้ ่อรายได้
กลางๆ และจากแบบจาลองโทบิต พบว่าหากบุคลากรทางการศึกษามีอายุการทางาน
เพิ่มขึ ้น มีจานวนผู้ที่อยูใ่ นอุปการะเพิ่มขึ ้น มีจานวนเงินออมของครอบครัวลดลง จะทา
ให้ สดั ส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ เพิ่มขึ ้น ระดับควอนไทล์ 0.75 หรื อที่ระดับสัดส่วนภาระหนี ้
ต่อรายได้ สงู ๆ พบว่าหากบุคลากรทางการศึกษามีอายุการทางานเพิ่มขึ ้น และมีจานวน
เงินออมของครอบครัวลดลง จะทาให้ สดั ส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ เพิ่มขึ ้น
คาสาคัญ: สัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ / บุคลากรทางการศึกษา / จังหวัดเชียงใหม่ /
การถดถอยเซ็นเซอร์ ควอนไทล์
Abstract
This study would like to study factor affecting debt service ratio of
education officer in Primary School and Secondary School, Chiang Mai
province by using censored quantile regression with 3 quantiles include 0.25,
0.5 and 0.75 and Tobit model. This model was used because the value of debt
service ratio is greater than zero. The sample size of the study is 370
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observations from education officer in primary school and secondary school in
Mueang district, Chiang Mai province. The results shown approximately one
third of the education officers have a debt service ratio greater than 30 percent,
which is the previous DSR level that the bank used as the criteria for default
risk. Recently, the government revises the DSR level to 50 percent. The results
shown 13 percent of education officers have a debt service ratio exceed the
new level of DSR. This means they have high probability to default. The results
from factors effect to debt service ratio at 0.25 quantile or at low level of debt
service ratio shown male has a higher of debt service ratio than female, and the
increasing in member of dependents leads to rising in debt service ratio. At
0.50 quantile or at median level of debt service ratio and from the Tobit model
shown that more working age of education officer, more member of
dependents, and less in household saving have the effect to increase the debt
service ratio. At 0.75 quantile or at high level of debt service ratio, the results
shown that if working age of education officer increase and household saving
decrease, then debt service ratio will increase.
Keywords: Debt Service Ratio / Education officer / Chiang Mai / Censored
Quantile Regression
บทนา
ในประเทศไทยปี พ.ศ.2560 พบว่าครัวเรื อนที่มีหนี ้สินมีสดั ส่วนร้ อยละ 51.0 และ
ครัวเรื อนที่ไม่มีหนี ้สินคิดเป็ นร้ อยละ 49.0 โดยสัดส่วนของครัวเรื อนที่มีหนี ้สินเพิ่มขึ ้น
จากปี พ.ศ.2558 ซึ่งในปี พ.ศ.2558 พบว่าครัวเรื อนที่มีหนี ้สินมีสดั ส่วนร้ อยละ 49.1
อีกร้ อยละ 50.9 ไม่มีหนี ้สิน (National Statistical Office, 2015, 2017) ซึ่งพิจารณาถึง
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หนี ้สินเฉลี่ยต่อครัวเรื อนตังแต่
้ ปี พ.ศ.2541 จนถึงปี พ.ศ.2560 พบว่าหนี ้สินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรื อนมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น ถึงแม้ วา่ บางปี อาจจะลดลงบ้ าง ดังรูปที่ 1 โดยปั ญหาหนี ้สิน
จะมี ผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ของประชาชน จนถึงภาวะเศรษฐกิ จและสังคมของ
ประเทศด้ วย โดยเมื่อครัวเรื อนมีหนี ้สินมาก จะมีผลทาให้ การใช้ จ่ายครั วเรื อนลดลง
และจะท าให้ เกิ ดปั ญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิ นตามมา นอกจากนี ย้ ังมี
ผลกระทบทางสังคมด้ วย เช่ น ปั ญหาความเครี ยด ปั ญหาการฆ่ าตัวตาย ปั ญหา
อาชญากรรมต่างๆ เป็ นต้ น
บาทต่อครัวเรือน
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177,128
163,087

156,770

134,699 134,900
116,585 116,681
104,571
82,485
69,674

68,405

ปี พ.ศ. 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2552 2554 2556 2558 2560

ที่มา National Statistical Office (2015, 2017)

รูปที่ 1 จานวนหนี ้สินเฉลีย่ ต่อครัวเรื อนตังแต่
้ ปี 2541–2560
หากทาการเปรี ยบเทียบจานวนหนี ้สินเฉลี่ยต่อครัวเรื อนตามอาชีพแล้ ว จะพบว่า
ในปี พ.ศ.2558 ครัวเรื อนที่ประกอบอาชีพลูกจ้ าง ผู้จัดการ นักวิชาการ ผู้ปฏิบตั ิงาน
วิ ชาชี พ มี จ านวนหนี ส้ ิ นเฉลี่ ยต่ อครั วเรื อนมากที่ สุด โดยมี จ านวนหนี ส้ ินเฉลี่ยต่ อ
ครัวเรื อนเท่ากับ 422,243 บาท รองลงมาคือครัวเรื อนที่มีอาชีพเป็ นผู้ดาเนินธุรกิจของ
ตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร โดยมีจานวนหนี ้สินเฉลี่ยต่อครัวเรื อนเท่ากับ 218,340 บาท
ดังตารางที่ 1 ซึ่งบุคลากรทางการศึกษาก็เป็ นอาชีพในกลุม่ อาชีพลูกจ้ างผู้ปฏิบตั ิงาน
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วิชาชีพ นักวิชาวิชาการ ซึ่งเป็ นกลุ่มอาชีพที่มีจานวนหนี ้สินเฉลี่ยต่อครัวเรื อนสูงที่สดุ
มากกว่ากลุม่ อาชีพอื่นอย่างมาก
ปั ญหาหนี ้สินของบุคลากรทางการศึกษาจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ด้ วย เนื่องจากหากบุคลากรทางการศึกษามีปัญหาหนี ้สินแล้ วจะทาให้ ขาดกาลังใจใน
การทางาน อีกทังเมื
้ ่อมีปัญหาหนี ้แสดงว่ามีรายได้ ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ดังนันจึ
้ งทา
ให้ ต้องหาอาชีพเสริ มเพิ่มขึ ้น ก็จะทาให้ การทุ่มเทการทางาน เช่น การสอนได้ ไม่เต็มที่
ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผู้เรี ยน และคุณภาพทางการศึกษา และยังส่งผลกระทบต่อไปยัง
คุณภาพของแรงงาน และระบบเศรษฐกิ จและสังคมต่อไปในอนาคตได้ (Tongying,
2016) ดังนันปั
้ ญหาหนี ้สินของบุคลากรทางการศึกษาจึ งมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจ
และสังคม ซึง่ ในทุกรัฐบาลได้ ให้ ความสนใจมาโดยตลอด โดยได้ พยายามทาการเปลี่ยน
เจ้ าหนี ้ให้ ใหม่ หาช่องทางการลดอัตราดอกเบี ้ยลง การขยายเงินกู้ให้ เพิ่มขึ ้น แต่ปัญหา
หนี ้สินของครู ก็ยงั มีปัญหาอยู่ โดยแหล่งเงินกู้ที่สาคัญของครู ทวั่ ประเทศมีหลายแหล่ ง
ด้ วยกัน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สินเชื่อโครงการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อน
ครู แ ละบุ ค ลากร สิ น เชื่ อ โครงการพัฒ นาชี วิ ตครู ฯ ผ่ า นธนาคารออมสิ น เป็ นต้ น
(Jitudomwattana, 2012) โดยในปี พ.ศ.2560 ธนาคารออมสิน ได้ ร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
ในโครงการจัดการสวัสดิการด้ านสินเชื่อดอกเบี ้ยต่า โดยครู และบุคลากรทางการศึกษา
สามารถนาเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
และเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษาในกรณีค่สู มรสถึง
แก่กรรม (ช.พ.ส.) มาค ้าประกันไม่น้อยกว่า 7 โครงการ (Matichon online, 2016)
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ตารางที่ 1 จานวนหนี ้สินเฉลีย่ ต่อครัวเรื อนแยกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรื อน (บาท)
ผู้ถือครองทาการเกษตร/เพาะเลีย้ ง
ลูกจ้ าง
ปลูกพืช/เลีย้ งสัตว์ / ประมง, ป่ าไม้ , ผู้ประกอบธุรกิจ
ผู้จัดการ
ผู้ปฏิบัติงาน
เพาะเลีย้ ง
ของตนเอง
ผู้ไม่ ได้ ปฏิบัติงาน
ล่ าสัตว์ ,
คนงานเกษตร คนงานด้ าน
เสมียน
นักวิชาการ
ในกระบวนการ
ที่ไม่ ใช่
เชิงเศรษฐกิจ
หาของป่ า,
ป่ าไม้ และ การขนส่ งและ พนักงานขาย
ส่ วนใหญ่ ส่ วนใหญ่
และผู้ปฏิบัติงาน
ผลิตก่ อสร้ าง
ประมง
งานพืน้ ฐาน และให้ บริการ
เป็ นเจ้ าของ เช่ าที่ดิน/ บริการทางการ การเกษตร
วิชาชีพ
และเหมืองแร่
เกษตร
ที่ดิน
ทาฟรี
136,534 189,660
64,165
218,340
422,243
59,778
40,406
137,812
95,755
67,868

ที่มา National Statistical Office (2015)
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จากการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อน ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
พ.ศ.2558 ถึงจานวนครัวเรื อนที่เป็ นหนี ้ทังสิ
้ ้นแล้ ว พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
จานวนครัวที่เป็ นหนี ้มากที่สดุ รองลงมาคือภาคเหนือ ภาคกลาง กรุ งเทพมหานคร และ
3 จังหวัด (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ) และภาคใต้ ตามลาดับ ซึ่งจัง หวัด
เชียงใหม่เป็ นจังหวัดที่มีจานวนนักเรี ยนมากที่สดุ ในภาคเหนือ (Ministry of Education,
2015) และจากปั ญหาหนี ้สินของบุคลากรทางการศึกษาจะทาให้ กระทบต่อคุณภาพ
การศึกษาและผู้เรี ยนด้ วย ดังนันด้
้ านการศึกษานี ้จึงต้ องการพิจารณาสัดส่วนภาระหนี ้
ต่อรายได้ ของบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
อีกทัง้ จากการศึกษาที่เกี่ ยวข้ องกับภาระหนีส้ ินของข้ าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่ผ่านมา ส่วนมากทาการศึกษาสาเหตุ ปั จจัย และผลกระทบจากการ
เกิดภาระหนี ้สิน และแนวทางในการแก้ ไข โดย Pluempanya (2001) ได้ ทาการศึกษา
ถึ ง ความต้ องการสิ น เชื่ อ และภาระหนี ส้ ิ น ของข้ าราชการครู สัง กั ด ส านั ก งาน
การประถมศึกษา จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยประชากรคื อ ข้ าราชการครู สังกัดสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล Jiropas (2009) ได้ ศึกษาภาวะหนี ้สิน ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อ
การมีภาวะหนี ้สิน และผลกระทบจากการมีภาวะหนี ้สินของข้ าราชการครู กลุม่ ตัวอย่าง
คื อ ข้ าราชการครู ใ นโรงเรี ยนประถมศึ ก ษา อ าเภอหาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา
ส่วน Jitudomwattana (2012) ทาการประเมินภาระหนี ้สินของสมาชิกครูในระบบสหกรณ์
จากข้ อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2550
ถึงปี พ.ศ.2554 และ Wiyaporn (2016) ได้ ศกึ ษาถึงกระบวนการแก้ ไขปั ญหาหนี ้สินของ
ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยทาการหาสาเหตุและการแก้ ไขปั ญหาของ
ปั ญหาหนี ส้ ินของข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามความคิ ดเห็ นของ
ผู้เชี่ยวชาญและของข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและเปรี ยบเทียบความ
คิดเห็นของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสาเหตุของปั ญหาและการแก้ ไข
ปั ญหาหนี ส้ ิน โดยเก็ บแบบสอบถามทางไปรษณี ย์ จากข้ าราชการครู และบุคลากร
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ทางการศึ กษา จากส านักงานส่งเสริ มสวัสดิ การและสวัสดิ ภาพครู บุคลากรทาง
การศึกษา (สกสค.) 77 จังหวัด
โดยการศึกษาที่ผา่ นมายังไม่เคยมีการศึกษาใดที่วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วน
ภาระหนี ้ต่อรายได้ (Debt Service Ratio: DSR) ซึง่ ในต่างประเทศได้ มีการควบคุมภาระ
หนี ้สินของครัวเรื อน โดยมีการกาหนดสัดส่วนสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ ซึ่งถ้ าผู้ก้ ูมี
DSR สูงเกินกว่าระดับที่กาหนดจะมีผลทาให้ ผ้ กู ้ อู าจมีปัญหาในการชาระหนี ้ได้ ซึ่งจะมี
ความเสี่ยงต่อสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ด้วย โดยประเทศในภูมิภาคเอเชียได้ มีการนา
มาตรการ DSR มาใช้ บางแล้ ว เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็ นต้ น โดยประเทศมาเลเซียมี
การกาหนดระดับ DSR ไม่เกินร้ อยละ 60 (Sanguanphan, 2015) ซึ่งหมายถึง ผู้ก้ ูมี
รายได้ เฉลี่ย 100 บาทต่อเดือน ไม่ควรมีหนี ้สินที่ต้องชาระเกินกว่า 60 บาทต่อเดือน
หากเกินกว่านี ้จะทาให้ ผ้ กู ้ มู ีความเสีย่ งในการชาระหนี ้ ดังนันสถาบั
้
นการเงินจึงควบคุม
การปล่อยสินเชื่ อ โดยพิจารณาจากสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิ ด
ความเสีย่ งกับสถาบันการเงิน ดังนันถ้
้ าครัวเรื อนหรื อบุคลากรทางการศึกษาที่มีสดั ส่วน
ภาระหนี ้ต่อรายได้ สงู กว่าระดับ DSR ที่กาหนดไว้ ก็จะไม่สามารถกู้ยืมได้ นนั่ เอง ซึ่งการ
กาหนดมาตรการ DSR ในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ นนั ้ จะทาให้ สถาบันการเงิน
ควบคุมการปล่อยกู้มากขึ ้น เพื่อทาให้ สดั ส่วนหนี ้ภาคครัวเรื อนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศลดลง
ดังนันการศึ
้
กษานี ้จึงต้ องการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ ของ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยทา
การประมาณค่าด้ วยแบบจาลองโทบิต (Tobit) เนื่องจากสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ มีค่า
มากกว่าศูนย์เป็ นต้ นไป ซึ่งแสดงว่าข้ อมูลมีลกั ษณะถูกตัด (Censored) เพื่อพิจารณา
ในภาพรวมของปั จจัยที่มีผลต่อสัดส่วนภาระหนีต้ ่อรายได้ และใช้ การถดถอยแบบ
เซ็นเซอร์ ควอนไทล์ (Censored Quantile Regression) ซึ่งจะทาให้ ทราบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอธิ บายตามระดับของสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ ซึ่งจะ
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ช่ ว ยให้ ผ้ ู ที่ เกี่ ยวข้ องน าไปก าหนดนโยบายเพื่ อลดภาระหนี ส้ ิ น ของบุค ลากรทาง
การศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ภาระหนี ส้ ิ น แยกตามประเภทของหนี ส้ ิ น ของบุ ค ลากรทาง
การศึกษาโรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่ อวิ เคราะห์ ปั จจัยที่ มี ผลต่อสัดส่วนภาระหนี ต้ ่ อรายได้ ของบุคลากรทาง
การศึกษาโรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจังหวัดเชี ยงใหม่ ตามระดับของ
สัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ เพื่อนาไปกาหนดนโยบายลดภาระหนี ้สินของบุคลากรทาง
การศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัย
ในระเบียบวิธีวิจัยนี ้จะอธิ บายถึงการคานวณหาสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ หรื อ
สัดส่วนรายจ่ายในการชาระหนี ้ต่อรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนก่อน แล้ วตามด้ วยการอธิบายถึง
แบบจาลองโทบิต (Tobit) และการถดถอยแบบเซ็นเซอร์ ควอนไทล์ (Censored Quantile
Regression) จากนันจึ
้ งจะอธิ บายแบบจาลองและข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา และวิธีการ
ศึกษา ตามลาดับดังนี ้
1. สัดส่ วนภาระหนีต้ ่ อรายได้ (Debt Service Ratio: DSR)
สัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ สามารถคานวณได้ ดังต่อไปนี ้
สัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ = 100 x ค่าใช้ จ่ายในการชาระเงินต้ นและดอกเบี ้ยของบุคลากรทางการศึกษาต่อเดือน
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของบุคลากรทางการศึกษา

อัตราส่วนนี ้ดัดแปลงมาจากงานของ Chotewattanakul and Thangpetch (2013)
แสดงถึงภาระในการชาระหนี ้ของบุคลากรทางการศึกษาต่อเดือน โดยหากคานวณได้
เท่ากับ ร้ อยละ 40 หมายถึง บุคลากรทางการศึกษามีภาระรายจ่ายในการชาระหนี ้คิด
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เป็ นร้ อยละ 40 ของรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งเกณฑ์ของประเทศมาเลเซียมีการกาหนด
ระดับ DSR ไม่เกินร้ อยละ 60 (Sanguanphan, 2015) แต่ของประเทศแคนาดากาหนด
ระดับ DSR ไม่เกินร้ อยละ 40 ซึ่งถ้ า DSR เกินร้ อยละ 40 แสดงว่ามีโอกาสในการผิดนัด
ชาระหนี เ้ พิ่มขึน้ (Chotewattanakul & Thangpetch, 2013) ซึ่งปั จจุบันรั ฐบาลได้
กาหนดให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสินปรับเกณฑ์ DSR จากร้ อยละ 30
เป็ นร้ อยละ 50 (Matichon online, 2016)
2. แบบจาลองโทบิต (Tobit Model)
เนื่องจากข้ อมูลสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ ซึ่งเป็ นตัวแปรตามนัน้ มีค่าเป็ นบวกขึ ้น
ไป ไม่มีค่าติดลบ ดังนันจึ
้ งมีการแจกแจงไม่ปกติ โดยข้ อมูลจะมีลกั ษณะถูกเซ็นเซอร์
(Censored) จึงไม่สามารถประมาณค่าได้ ด้วยวิธีการถดถอยโดยทั่วไป (Ordinary
Least Square) แต่สามารถใช้ แบบจาลองโทบิต (Tobit Model) ในการประมาณค่าได้
ซึ่งแบบจาลองการถดถอยที่ถูกเซ็นเซอร์ (Censored Regression Model) หรื อคือ
แบบจาลองโทบิต (Tobit Model) เป็ นแบบจาลองที่เสนอครัง้ แรกโดย Tobin (1958)
(Sriboonchitta, 2004) โดยแบบจาลองโทบิต (Tobit) สามารถเขียนได้ ดังนี ้
x i   u i

y =
y =

y

y =

0



(1)
ถ้ า y  0

(2)

ถ้ า y   0

(3)



โดยที่ y  คือตัวแปรแฝง (Latent Variable) ส่วนตัวแปร y คือตัวแปรที่ทาการ
สารวจได้ โดยที่ตวั แปรแฝง (Latent Variable) จะมีคา่ เฉลีย่ (Mean) ดังนี ้
=
(4)
x i 
E  y 
ถ้ าเราต้ องการหาค่ า เฉลี่ ย ส าหรั บค่ า สั ง เกตที่ ไ ม่ เ ป็ นศู น ย์ (Nonzero
Observations)
  x / 
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การประมาณค่าของแบบจาลองนี ้โดยทา Maximum Likelihood Estimator (MLE)
โดยความควรจะเป็ นในรูปของลอการิ ธึม (Log-likelihood) สาหรับแบบจาลองถดถอยที่
ถูกเซ็นเซอร์ คือ
Log L= 1   
(6)
 y  x    log 1    x  
2

  2 log 2


yi 0

 log  2 

i



i

2





yi 0






   
i

3. การถดถอยแบบเซ็นเซอร์ ควอนไทล์ (Censored Quantile Regression)
การถดถอยแบบเซ็นเซอร์ ควอนไทล์ (Censored Quantile Regression) ใน
การศึกษานี ้ทาการประมาณค่าด้ วยวิธี CQIV ซึ่ง Chernozhukov et al. (2015) ได้ เขียน
ไว้ ในงานเรื่ อง Quantile Regression with Censoring and Endogeneity โดยวิธีการ
CQIV ถ้ าทาการกาหนดให้ ตวั แปรอธิบายเป็ นตัวแปรภายนอก (Exogenous) แล้ วจะไม่มี
ปั ญหา Endogeneity ดังนัน้ วิ ธี การดังกล่าวจะกลายเป็ นการถดถอยแบบเซ็ นเซอร์
ควอนไทล์ (Censored Quantile Regression) ซึ่งวิ ธี การดังกล่าวได้ มี การน ามา
ประยุกต์ใช้ ในงานของ Brown and Taylor (2015) และ Chen and Kashiwagi (2016)
เป็ นต้ น
สมมุติวา่ สมการที่ใช้ ในพิจารณา คือ
k

y t     i X it   t

(7)

i 1

โดยที่ yt คือ ตัวแปรตาม และ Xit คือตัวแปรอธิ บาย หากกาหนดให้  มีค่าอยู่
ระหว่าง 0 ถึง 1 ซึง่ คือระดับของควอนไทล์ ดังนันสามารถท
้
าการประมาณค่าสัมประสิทธิ์
ของสมการที่ (7) ในระดับควอนไทล์ที่  ได้ จากสมการที่ (8)
T

k

t 1

i 1

min   (y t     i X it )

 , i

(8)

โดยที่  (u)  (  I (u  0))u ซึง่ I (u  0) เป็ นฟั งก์ชนั่ ตัวชี ้ (Indicator Function)
ดังนี ้
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1 if u  0
I (u  0)  
0 if u  0

ซึ่งสมการที่ (8) เป็ นการถดถอยแบบควอนไทล์ (Quantile Regression) แต่ถ้า
ต้ องการท าการประมาณด้ วยวิ ธี การถดถอยแบบเซ็ นเซอร์ ควอนไทล์ (Censored
Quantile Regression) ตามรู ปแบบของ Powell (1986) อ้ างอิงใน Chen and Kashiwagi
(2016) แล้ วจะได้ ดงั สมการ ต่อไปนี ้
T

k

t 1

i 1

min   (y t  max{   i X it , y })

 , i

(9)

โดยที่ y คือ จุดที่ถกู เซ็นเซอร์ ทางด้ านซ้ ายมือ เช่นในการศึกษานี ้ค่า y = 0
ซึ่งถ้ ากรณีที่ข้อมูลมีการตัด (Censored) และมีปัญหา endogeneity แล้ ว จะเป็ น
ดังสมการของ Chernozhukov et al. (2015) ต่อไปนี ้
min

 , i ,

T

k

t 1

i 1

 t  (yt  max{   i X it  vˆt , y })

(10)

โดยที่ T คือ exogenous trimming indicator และ v̂ คือเวกเตอร์ ตวั แปรควบคุม
หรื อคือตัวแปร instrument (ดัดแปลงจากงานของ Chen and Kashiwagi (2016))
4. แบบจาลองและข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
4.1 แบบจาลองที่ใช้ ในการศึกษา
แบบจาลองที่ใช้ ในการหาปั จจัยที่มีผลต่อสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ สามารถเขียน
เป็ นฟั งก์ชนั ได้ ดังนี ้
Paydebtperincome100 = f(Agework, Sex, Status, Depend, Edu, Manage, Private, School, Saving) (11)

โดยที่
Paydebtperincome100 คือ สัดส่วนของภาระหนี ้ต่อรายได้ (ร้ อยละ) โดยคานวณ
จาก 100 x จานวนเงินผ่อนชาระต่อเดือน/จานวนรายได้ รวมต่อเดือน
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โดยในที่นี ้จะศึกษาเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาที่มีจานวนเงินผ่อนชาระจึงทาให้
ข้ อมูลตัวแปร Paydebtperincome100 ที่ใช้ มีคา่ มากกว่า 0 ขึ ้นไป
ดังนันจึ
้ งเป็ นข้ อมูลที่ถกู ตัด (Censored)
Age work คือ อายุในการทางาน (ปี )
Sex
คือ เพศ โดยที่ Sex = 1 คือ ชาย Sex = 0 คือ หญิง
Status
คือ สถานภาพสมรส โดยที่
Status = 1 คือสมรส
Status = 0 คือ โสด หรื อ หม้ าย/หย่าร้ าง
Depend
คือ จานวนผู้ที่อยูใ่ นการอุปการะ (ราย)
Edu
คือ ระดับการศึกษา โดยที่
Edu = 1 คือ ปริ ญญาโทขึ ้นไป
Edu = 0 คือ ต่ากว่าปริ ญญาโท
Manage
คือ ลักษณะการบริ หารจัดการเงินเดือน โดยที่
Manage = 1 เก็บเงินออมสาหรับค่าใช้ จ่ายในอนาคตก่อน
จะใช้ จ่าย
Manage = 0 ใช้ จ่ายก่อนเหลือจึงจะเก็บออม หรื อไม่ได้
วางแผนบริ หารเงินเดือน
Primary
คือ โรงเรี ยนประถมศึกษาหรื อมัธยมศึกษา โดยที่
Primary = 1 เป็ นโรงเรี ยนประถมศึกษา
Primary = 0 เป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
School
คือ ประเภทโรงเรี ยน โดยที่
School = 1 เป็ นโรงเรี ยนของรัฐบาล
School = 0 เป็ นโรงเรี ยนเอกชน
Saving
คือ จานวนเงินออมของครอบครัว (บาท/เดือน)
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โดยมีสมมุติฐานของแต่ละตัวแปร ดังนี ้
Agework ซึง่ คือ อายุในการทางาน ซึ่งคาดว่าอาจจะมีผลต่อสัดส่วนของภาระหนี ้
ต่อรายได้ ทัง้ ในทิ ศทางตรงกันข้ ามและทิ ศทางเดี ยวกัน โดยในทิ ศทางตรงกันข้ าม
เนื่องจากหากบุคลากรทางการศึกษามีอายุการทางานมากขึ ้น ย่อมมีเงินเดือนมากขึ ้น
ตามไปด้ วยท าให้ สัดส่วนของภาระหนี ต้ ่อรายได้ ลดลงได้ ส่วนในทิ ศทางเดี ยวกัน
อาจเนื่องจากบุคลากรทางการศึกษามีอายุการทางานมากขึ ้น ย่อมมีภาระในการใช้ จ่าย
มากขึ ้น ซึง่ อาจมากกว่าระดับรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นก็เป็ นไปได้ จึงอาจทาให้ สดั ส่วนของภาระ
หนี ้ต่อรายได้ เพิ่มขึ ้นได้
Sex คือ เพศ ซึง่ คาดว่าอาจจะมีผลต่อสัดส่วนของภาระหนี ้ต่อรายได้ ทงในทิ
ั ้ ศทาง
ตรงกันข้ ามและทิศทางเดี ยวกัน เนื่องจากขึน้ อยู่กับลักษณะพฤติ กรรมการใช้ จ่ าย
การประหยัดของแต่ละบุคคล
Status คือ สถานภาพสมรส โดยคาดว่าถ้ าบุคลากรทางการศึกษามีสถานภาพ
สมรสแล้ วน่าจะมีผลทาให้ สดั ส่วนของภาระหนี ้ต่อรายได้ เพิ่มขึ ้นด้ วย
Depend คือ จานวนผู้ที่อยูใ่ นการอุปการะ โดยคาดว่าถ้ าบุคลากรทางการศึกษามี
ผู้ที่อยูใ่ นการอุปการะมากขึ ้นแล้ วน่าจะมีผลทาให้ สดั ส่วนของภาระหนี ้ต่อรายได้ เพิ่มขึ ้น
ด้ วย
Edu คือ ระดับการศึกษา โดยคาดว่าถ้ าบุคลากรทางการศึกษามีผ้ รู ะดับการศึกษา
มากขึ ้นแล้ วน่าจะมีผลทาให้ สดั ส่วนของภาระหนี ้ต่อรายได้ ลดลงหรื อเพิ่มขึ ้นก็ได้ ด้วย
แบบเดียวกันอายุในการทางาน
Manage คือลักษณะการบริ หารจัดการเงินเดือน โดยคาดว่าถ้ าบุคลากรทางการ
ศึกษามีการบริ หารจัดการเงินเดือนแบบเก็บเงินออมสาหรับค่าใช้ จ่ายในอนาคตก่อนจะ
ใช้ จ่ายแล้ วน่าจะมีผลทาให้ สดั ส่วนของภาระหนี ้ต่อรายได้ ลดลงด้ วย เพราะการจัดการ
เงินเดือนแบบนี ้จะทาให้ บคุ ลากรทางการศึกษาทราบว่าเมื่อหักเงินต้ องจ่ายในอนาคต
แล้ วเขาจะมี เหลือใช้ เท่าใด เขาจะควบคุมการใช้ จ่ ายมากกว่า การบริ หารจัดการ
เงินเดือนแบบใช้ จ่ายก่อนเหลือจึงจะเก็บออม หรื อไม่ได้ วางแผนบริ หารเงินเดือน
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Primary คือ โรงเรี ยนประถมศึกษาหรื อมัธยมศึกษา ซึ่งคาดว่าอาจจะมีผลต่อ
สัดส่วนของภาระหนี ้ต่อรายได้ ทงในทิ
ั ้ ศทางตรงกันข้ ามและทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก
ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะพฤติกรรมการใช้ จ่าย การประหยัดของแต่ละบุคคล แต่เหตุผลที่ใส่ตวั
แปรนี ้เข้ ามาในแบบจาลองเพื่อต้ องการพิจารณา ประเภทของโรงเรี ยนมีผลแตกต่างกัน
หรื อไม่ตอ่ สัดส่วนของภาระหนี ้ต่อรายได้
Saving คือ จานวนเงินออมของครอบครัว โดยคาดว่าถ้ าบุคลากรทางการศึกษามี
จานวนเงินออมมากขึ ้นแล้ วน่าจะมีผลทาให้ สดั ส่วนของภาระหนี ้ต่อรายได้ ลดลงได้
4.2 ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
การศึกษานี ้ได้ นาข้ อมูลจากงานวิจยั เรื่ อง “ภาระหนี ้สินของบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรี ยนประถมและมัธยมศึกษา อ าเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ ” โดยประชากรคื อ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ข้ อมูลจากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
และรวบรวม พบว่าจานวนบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรี ยนประถมและมัธยมศึกษา
ในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จานวนทังสิ
้ ้น 3,224 คน (Office of Chiang Mai Provincial
Primary Education Area 1, 2013) เมื่อคานวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างตามสูตร Yamane
ที่ความเชื่อมัน่ 95% พบว่า จานวนกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 356 คน แต่เพื่อป้องกันการ
ตอบคาถามไม่ครบจึงเก็ บข้ อมูลเพิ่มเป็ นจานวน 393 ราย โดยสุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้
ความน่ า จะเป็ น (Nonprobability Sampling) แบบการเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
โควต้ า (Quota Sampling) โดยการเก็บแบบสอบถามแบบกระดาษ (Paper) ในช่วง
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเลือกกลุม่ ตัวอย่างให้ กระจายทังโรงเรี
้
ยนรัฐบาล
และโรงเรี ยนเอกชน แต่เนื่ องจากในอ าเภอเมืองเชี ยงใหม่ มี โรงเรี ยนประถมศึกษา
มากกว่าโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จึงทาการเก็บข้ อมูลจากโรงเรี ย นประถมศึกษาจานวน
208 ราย และโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจานวน 185 ราย แต่เนื่องจากปั ญหาการตอบไม่ครบ
ของแบบสอบถาม จึงทาให้ ข้อมูลที่ใช้ ในการประมาณมี 370 ราย ยกเว้ นข้ อมูลอายุการ
ทางานที่มีข้อมูล 365 ราย
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5. วิธีการศึกษา
5.1 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ทาการหาภาระหนี ้สินแยกตามประเภทของหนี ้สิน
ของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจังหวัดเชี ยงใหม่
โดยค านวณหาร้ อยละของหนีแ้ ต่ละประเภทต่อหนี ร้ วมของบุคลากรทางการศึกษา
โดยแยกพิจารณาเป็ น 2 กลุม่ โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
5.2 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ทาการหาปั จจัยที่ผลต่อสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้
ของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดย
ทาการประมาณด้ วยแบบจาลองโทบิต (Tobit) และการถดถอยแบบเซ็นเซอร์ ควอนไทล์
โดยทาการประมาณค่าแบ่งออกเป็ น 3 ระดับควอนไทล์ คือ ควอนไทล์ที่ 0.25, 0.5 และ
0.75 โดยที่ระดับควอนไทล์ 0.25 คือระดับที่สดั ส่วนภาระหนีต้ ่อรายได้ ต่าๆ ระดับ
ควอนไทล์ 0.5 คือ ระดับสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ กลางๆ และระดับควอนไทล์ 0.75
คือ ระดับสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ สงู ๆ
ผลการศึกษา
1. ภาระหนี ส้ ินแยกตามประเภทของหนี ส้ ิ นของบุ คลากรทางการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
จากข้ อมูลที่ ใช้ ในการศึกษา โดยรายละเอี ยดข้ อมูลที่ ไม่ ต่ อเนื่ องที่ ใช้ ในการ
ประมาณค่าดังตารางที่ 2 พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 295 ราย
เพศชาย จานวน 75 ราย ส่วนมากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรทางการศึกษามีสถานภาพ
สมรสแล้ ว จานวน 209 ราย สถานภาพโสด หย่า/หม้ าย จานวน 161 ราย ส่วนมากกลุม่
ตัวอย่างมีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาโท จานวน 276 ราย และระดับการศึกษา
ตังแต่
้ ปริ ญญาโทขึ ้นไป จานวน 94 ราย กลุม่ ตัวอย่างบุคลากรทางการศึกษาส่วนมาก
ใช้ จ่ายก่อนเหลือจึงจะเก็บออม หรื อไม่ได้ วางแผนบริ หารเงินเดื อน จานวน 187 ราย
และกลุ่มตัวอย่างที่ทาการเก็ บเงิ นออมสาหรั บค่าใช้ จ่ายในอนาคตก่อนจะใช้ จ่ายมี
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จานวน 183 ราย กลุ่มตัวอย่างบุคลากรการศึกษาส่วนมากทางานโรงเรี ยนเอกชน
จานวน 199 ราย และทางานโรงเรี ยนรัฐบาล จานวน 171 ราย
ตารางที่ 2 รายละเอียดข้ อมูลที่ไม่ตอ่ เนื่องที่ใช้ ในการประมาณค่า

Sex
Status
Edu
Manage

School

ชาย
หญิง
สมรส
โสด, หย่า/หม้ าย
ตังแต่
้ ปริ ญญาโทขึ ้นไป
ต่ากว่าปริ ญญาโท
เก็บเงินออมสาหรับค่าใช้ จ่ายในอนาคต
ก่อนจะใช้ จ่าย
ใช้ จ่ายก่อนเหลือจึงจะเก็บออม หรื อไม่ได้
วางแผนบริ หารเงินเดือน
โรงเรี ยนรัฐบาล
โรงเรี ยนเอกชน
รวม

ประเภทโรงเรี ยน
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
(ราย)
(ราย)
32
43
165
130
106
103
91
70
44
50
153
123
98
85

รวม
(ราย)
75
295
209
161
94
276
183

98

88

187

80
117
197

91
82
173

171
199
370

ส่วนรายละเอียดข้ อมูลที่ต่อเนื่องที่ใช้ ในการประมาณค่าดังตารางที่ 3 พบว่า
อายุการทางานของกลุม่ ตัวอย่างบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉลี่ย 14.85 ปี มีจานวน
ผู้ที่อยู่ในการอุปการะโดยเฉลี่ย 1.20 คน มีจานวนเงินออมเฉลี่ย 4,360.84 บาทต่อ
เดื อน โดยมี รายได้ ประจ าเฉลี่ย 24,511.21 บาทต่อเดื อน และรายได้ เสริ มเฉลี่ ย
14,996.57 บาทต่อเดือน ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างบุคลากรทางการศึกษาจานวน 258 ราย หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 70 ที่มีรายได้ เสริ ม โดยกลุม่ ตัวอย่างที่มีรายได้ เสริ มจานวน 104 ราย
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 40 ของบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายได้ เสริ มที่มีรายได้ เสริ ม
มากกว่ารายได้ ประจา และสัดส่วนของภาระหนี ้ต่อรายได้ โดยเฉลีย่ ร้ อยละ 21.15
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ตารางที่ 3 รายละเอียดข้ อมูลที่ตอ่ เนื่องที่ใช้ ในการประมาณค่า
Age work (ปี )
Depend (ราย)
Saving (บาท/เดือน)
รายได้ ประจา (บาท/เดือน)
รายได้ เสริ ม (บาท/เดือน)
Paydebtperincometotal100
(ร้ อยละ)

จานวนข้ อมูล
ค่ าต่ าสุด
(ราย)
365
0.25
370
0
370
0
370
7,500.00
370
0
370
0

ค่ าสูงสุด

ค่ าเฉลี่ย

41.00
7
50,000
73,620.00
104,000.00
89.89

14.85
1.20
4,360.84
24,511.21
14,996.57
21.15

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
10.98
1.30
6,518.50
13,502.66
19,094.28
22.35

โดยเมื่อนาข้ อมูลสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ มาทาจัดแบ่งเป็ นช่วงๆ และแยกตาม
ประเภทโรงเรี ยนแล้ วได้ ผลดังตารางที่ 4 ซึ่งพบว่าส่วนมากไม่มีภาระหนีส้ ินต่อรายได้
จานวน 115 ราย รองลงมาคือมีสดั ส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ อยู่ในช่วงมากกว่าร้ อยละ 10
แต่น้อยกว่าร้ อยละ 20 จานวน 56 ราย และสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ อยู่ในช่วงมากกว่า
ร้ อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้ อยละ 10 จานวน 47 ราย ตามลาดับ
ตารางที่ 4 รายละเอียดข้ อมูลสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ แยกตามประเภทโรงเรี ยน
เท่ากับ 0
มากกว่า 0 แต่น้อยกว่า ร้ อยละ 10
มากกว่า 10 แต่น้อยกว่า ร้ อยละ 20
มากกว่า 20 แต่น้อยกว่า ร้ อยละ 30
มากกว่า 30 แต่น้อยกว่า ร้ อยละ 40
มากกว่า 40 แต่น้อยกว่า ร้ อยละ 50
มากกว่า 50 แต่น้อยกว่า ร้ อยละ 60
มากกว่า 60 แต่น้อยกว่า ร้ อยละ 70
มากกว่า 70 แต่น้อยกว่า ร้ อยละ 80
มากกว่า 80 แต่น้อยกว่า ร้ อยละ 90
มากกว่า 90 แต่น้อยกว่า ร้ อยละ 100
รวม

ประถมศึกษา (ราย)
63
23
31
20
18
15
13
7
4
3
173

มัธยมศึกษา (ราย)
52
24
25
18
16
16
13
5
4
0
197

รวม (ราย)
115
47
56
38
34
31
26
12
8
3
370
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ซึง่ จากตารางที่ 4 ถ้ าใช้ เกณฑ์ DSR เดิม ร้ อยละ 30 แล้ วจะพบว่า บุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรี ยนประถมศึกษาที่เกินเกณฑ์ DSR เท่ากับ 60 ราย ส่วนบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เกินเกณฑ์ DSR เท่ากับ 54 ราย ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า
บุคลากรทางการศึกษาทัง้ ในโรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจังหวัดเชี ยงใหม่
ประมาณหนึ่งในสามของกลุม่ ตัวอย่างที่มีความเสี่ยงที่อาจจะผิดชาระหนี ้ได้ แต่ถ้าหาก
เกณฑ์ ใหม่ที่รัฐบาลได้ กาหนดให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสินปรั บ
เกณฑ์ DSR จากร้ อยละ 30 เป็ นร้ อยละ 50 (Matichon online, 2016) แล้ วนัน้ จะพบว่า
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรี ยนประถมศึกษาที่เกินเกณฑ์ DSR เท่ากับ 27 ราย
ส่วนบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เกิ นเกณฑ์ DSR เท่ากับ 22 ราย
หรื อคิดประมาณร้ อยละ 13 ของกลุม่ ตัวอย่างที่มีความเสีย่ งที่อาจผิดชาระหนี ้ได้
ผลการศึ กษาจ านวนเงิ นผ่อนช าระต่อเดื อนแยกตามประเภทของหนี ส้ ิ นของ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจังหวัดเชี ยงใหม่
ดังตารางที่ 5 จะพบว่า กลุม่ ตัวอย่างบุคลากรทางการศึกษาทังในโรงเรี
้
ยนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษามีจานวนเงินผ่อนชาระต่อเดือนทางด้ านที่พกั อาศัยเป็ นสัดส่วนที่มาก
ที่สดุ รองลงมาคือ หนี ้สินทางด้ านยานพาหนะส่วนตัว ส่วนหนี ้สินในการศึกษาเพิ่มเติม
น้ อยที่สดุ โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างโรงเรี ยนมัธยมศึกษาไม่ มีจานวนเงินผ่อนชาระต่อ
เดือนทางด้ านการศึกษาเพิ่มเติมเลย โดยผลการศึกษานี ้เป็ นผลรวมของจานวนเงินผ่อน
ชาระต่อเดือนในแต่ละประเภทของหนี ้สินของบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากบุคลากร
ทางการศึกษาส่วนมากไม่ได้ มีหนี ้สินทุกประเภท
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ตารางที่ 5 จานวนเงินผ่อนชาระต่อเดือนแยกตามประเภทของหนี ้สินของบุคลากรทาง
การศึกษาในโรงเรี ยนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ที่พกั อาศัย
ยานพาหนะส่วนตัว
ศึกษาเพิ่มเติม
หนี ้บัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด
หนี ้เพื่อการบริ โภคทัว่ ไป
หนี ้อื่น ๆ (กยศ หนี ้สหกรณ์ออมทรัพย์)
รวม

ประถมศึกษา
จานวน
ร้ อยละ
(บาท)
349,000
36.82
301,380
31.80
4,000
0.42
108,164
11.41
26,430
2.79
158,900
16.76
947,874
100.00

มัธยมศึกษา
จานวน
ร้ อยละ
(บาท)
304,900
49.51
205,824
33.42
0
0.00
33,954
5.51
46,188
7.50
25,000
4.06
615,867
100.00

ซึ่ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของโรงเรี ยนประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา
จังหวัดเชี ยงใหม่ ส่วนมากให้ เหตุผลที่ เป็ นหนี ส้ ินเนื่ องจากมี รายได้ ไม่เพี ยงพอต่อ
รายจ่ าย มี ความจ าเป็ น และมี ความต้ องการที่ มาก ขณะที่ บางส่วนให้ เหตุผลว่ า
เนื่ องจากน าไปประกอบอาชี พเสริ มหรื อท าการลงทุนจึงท าให้ เป็ นหนี ส้ ิน ซึ่งท าให้
การศึกษานี ้ต้ องการทาการพิจารณาถึงปั จจัยที่มีผลต่อสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ ของ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจังหวัดเชี ยงใหม่
ต่อไป
2. ปั จจั ยที่ ผลต่ อสัดส่ วนภาระหนี ต้ ่ อรายได้ ของบุ คลากรทางการศึ กษา
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ผลการประมาณค่าด้ วยแบบจาลองโทบิต (Tobit) และการถดถอยแบบเซ็นเซอร์
ควอนไทล์ (Censored Quantile Regression) ที่ระดับควอนไทล์ 0.25, 0.5 และ 0.75
ของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจังหวัดเชี ยงใหม่
ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ปั จจัยที่ ผลต่อสัดส่วนภาระหนีต้ ่อรายได้ ของบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรี ยนประถมศึกษาและโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จากการประมาณค่า
ด้ วยการถดถอยแบบเซ็นเซอร์ ควอนไทล์ และแบบจาลองโทบิต
Agework
Sex
Status
Depend
Edu
Manage
Primary
School
Saving
Constant

Quantile 0.25
Coef.
z
0.0000
-0.00
6.6225
7.24***
-1.0380
-1.05
2.0761
5.41***
1.0380
1.20
0.0000
-0.00
0.5845
0.74
1.0380
1.19
0.0000
-0.00
-1.6225
-1.33

Quantile 0.50
Coef.
z
0.5080
2.51**
2.8332
0.65
-0.0030
-0.00
3.9178
2.32**
0.1427
0.03
-3.1064
-0.88
1.4167
0.41
-0.3374
-0.09
-0.0007
-2.18**
6.5464
1.52

Quantile 0.75
Coef.
z
0.9972
3.77***
2.2140
0.37
3.7891
0.65
0.3010
0.15
1.7877
0.32
0.8590
0.18
-0.4252
-0.09
-0.6649
-0.13
-0.0016
-2.68***
22.0524
3.56***

Tobit
Coef.
0.5297
6.3287
1.2789
2.6437
0.2253
-1.2807
0.0963
0.9717
-0.0008
5.9840

z
2.89***
1.61
0.33
1.69*
0.06
-0.40
0.03
0.28
-3.02***
1.52

จากผลการศึกษาดังตารางที่ 6 จากผลการถดถอยแบบเซ็นเซอร์ ควอนไทล์ พบว่า
ในกรณีที่ระดับควอนไทล์ 0.25 พบว่ามีเพียงเพศ (Sex) และจานวนผู้ที่อยู่ในการอุปการะ
(Depend) ที่มีผลต่อสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยบุคลากร
ทางการศึกษาเพศชายจะมีสดั ส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ มากกว่าเพศหญิ ง หากบุคลากร
ทางการศึกษามีจานวนผู้ที่อยู่ในการอุปการะเพิ่มขึ ้นทาให้ สดั ส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้
เพิ่มขึ ้น ส่วนอายุในการทางาน (Agework) สถานภาพสมรส (Status) ระดับการศึกษา
(Edu) ลักษณะการบริ หารจัดการเงิ นเดือน (Manage) โรงเรี ยนประถมศึกษาหรื อ
มัธยมศึกษา (Private) ประเภทโรงเรี ยน (School) และจานวนเงินออมของครอบครั ว
(Saving) ไม่มีผลต่อสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับควอนไทล์
0.50 พบว่า อายุในการทางาน (Agework) จานวนผู้ที่อยู่ในการอุปการะ (Depend) และ
จานวนเงิ นออมของครอบครั ว (Saving) มีผลต่อสัดส่วนภาระหนี ต้ ่อรายได้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติ โดยหากบุคลากรทางการศึกษามี อายุการท างานเพิ่ มขึน้ ท าให้
สัดส่วนภาระหนีต้ ่อรายได้ เพิ่มขึน้ หากบุคลากรทางการศึกษามีจานวนผู้ที่อ ยู่ในการ
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อุปการะเพิ่มขึ ้นทาให้ สดั ส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ เพิ่มขึ ้น และหากบุคลากรทางการศึกษา
มีเงินออมของครอบครัวมากขึ ้นจะทาให้ สดั ส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ ลดลง ส่วนเพศ (Sex)
สถานภาพสมรส (Status) ระดับการศึกษา (Edu) ลักษณะการบริ หารจัดการเงินเดือน
(Manage) โรงเรี ยนประถมศึกษาหรื อมัธยมศึกษา (Private) และประเภทโรงเรี ยน
(School) ไม่มีผลต่อสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ในกรณีที่ระดับควอนไทล์ 0.75 พบว่า อายุในการทางาน (Agework) และจานวน
เงินออมของครอบครัว (Saving) มีผลต่อสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ โดยหากบุคลากรทางการศึกษามีอายุการทางานเพิ่มขึ ้นทาให้ สดั ส่วนภาระหนี ้ต่อ
รายได้ เพิ่มขึ ้น และหากบุคลากรทางการศึกษามีเงินออมของครอบครัวมากขึ ้นจะทาให้
สัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ ลดลง ส่วนเพศ (Sex) สถานภาพสมรส (Status) จานวนผู้ที่อยู่
ในการอุปการะ (Depend) ระดับการศึกษา (Edu) ลักษณะการบริ หารจัดการเงินเดือน
(Manage) โรงเรี ยนประถมศึกษาหรื อมัธยมศึกษา (Private) และประเภทโรงเรี ยน
(School) ไม่มีผลต่อสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
หากท าการเปรี ยบเที ยบผลการศึกษาระหว่างควอนไทล์ จะพบว่า อายุในการ
ทางาน (Agework) จะมีผลในทิศทางบวกและมีผลกระทบต่อสัดส่วนภาระหนี ้สินต่อ
รายได้ มากขึ ้นตามระดับควอนไทล์หรื อระดับสัดส่วนภาระหนีส้ ินต่อรายได้ ที่เพิ่มขึน้
แสดงว่าเมื่ออายุในการทางานมากขึ ้นจะมีทาให้ สดั ส่วนภาระหนี ้สินต่อรายได้ เพิ่มขึ ้น
และจะมีผลมากขึน้ ถ้ ามีระดับสัดส่วนภาระหนี ้สินต่อรายได้ ที่มากขึน้ ด้ วย แต่อายุใน
การทางานไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนภาระหนี ้สินต่อรายได้ ที่ระดับควอนไทล์ 0.25 หรื อ
ระดับสัดส่วนภาระหนี ้สินต่อรายได้ ต่าๆ ส่วนจานวนผู้ที่อยู่ในการอุปการะ (Depend)
จะมีผลกระทบต่อสัดส่วนภาระหนี ้สินต่อรายได้ มากขึ ้นเมื่อระดับควอนไทล์หรื อระดับ
สัดส่วนภาระหนี ส้ ิ นต่ อรายได้ เ พิ่ มขึ น้ แต่ กลับไม่ มี ผลอย่ างมี นัย ส าคัญ ณ ระดับ
ควอนไทล์ 0.75 หรื อระดับสัดส่วนภาระหนี ้สินต่อรายได้ สงู ๆ และจานวนเงินออมของ
ครอบครั ว (Saving) จะมีผลในทิศทางตรงกันข้ ามกับสัดส่วนภาระหนีส้ ินต่อรายได้
โดยจะมีผลกระทบมากขึ ้นเมื่อระดับควอนไทล์เพิ่มขึ ้นหรื อระดับสัดส่วนภาระหนี ้สินต่อ
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รายได้ เพิ่มขึน้ แต่จานวนเงิ นออมของครอบครัวไม่มีผล ระดับควอนไทล์ 0.25 หรื อ
ระดับสัดส่วนภาระหนี ้สินต่อรายได้ ต่าๆ
และจากผลการประมาณค่าจากแบบจ าลองโทบิ ต พบว่ า อายุในการท างาน
(Agework) จานวนผู้ที่อยูใ่ นการอุปการะ (Depend) และจานวนเงินออมของครอบครัว
(Saving) มี ผลต่อสัดส่วนภาระหนี ต้ ่อรายได้ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ โดยหาก
บุคลากรทางการศึกษามีอายุการทางานเพิ่มขึ ้นทาให้ สดั ส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ เพิ่มขึ ้น
หากบุคลากรทางการศึกษามีจานวนผู้ที่อยู่ในการอุปการะเพิ่มขึ น้ ทาให้ สดั ส่วนภาระ
หนี ้ต่อรายได้ เพิ่มขึ ้น และหากบุคลากรทางการศึกษามีเงินออมของครอบครัวมากขึ ้นจะ
ทาให้ สดั ส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ ลดลง ส่วนเพศ (Sex) สถานภาพสมรส (Status) ระดับ
การศึกษา (Edu) ลักษณะการบริ หารจัดการเงินเดือน (Manage) โรงเรี ยนประถมศึกษา
หรื อมัธยมศึกษา (Private) และประเภทโรงเรี ยน (School) ไม่มีผลต่อสัดส่วนภาระหนี ้
ต่อรายได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาปั จจัยที่ มี ผลต่อสัดส่วนภาระหนี ต้ ่อรายได้ ของบุคลากรทาง
การศึกษาโรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยหากท าการ
เปรี ยบเทียบผลการศึกษาที่ได้ กบั การศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับปั จจัยกาหนดภาระหนี ้สิน
แล้ ว พบว่าผลการศึกษาสอดคล้ องกับงานที่ผ่านมาบางส่วน เช่น อายุในการทางานใน
การศึกษานี ้พบว่าอายุในการทางานมีผลต่อสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ ที่ระดับควอนไทล์
0.5, 0.75 และแบบจาลองโทบิต ซึ่งไม่สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Jiropas (2009)
และ Visitwarakorn (2015) ที่พบว่าอายุในการทางานไม่ผลต่อภาระหนี ้ ส่วนเพศใน
การศึกษานี พ้ บว่ามี ผลต่อสัดส่วนภาระหนี ต้ ่ อรายได้ ที่ ระดับ ควอนไทล์ 0.25 ซึ่ ง
สอดคล้ องกับการศึกษาของ Visitwarakorn (2015) ที่พบว่าเพศชายมี ภาระหนีส้ ิน
มากกว่าเพศหญิง แต่ที่ระดับควอนไทล์ที่ 0.5 และ 0.75 และจากแบบจาลองโทบิตไม่มี
ผลต่อสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Jiropas (2009) แสดง
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ว่าเพศชายหรื อเพศหญิ งอาจจะมีผลหรื อไม่มีผลต่อต่อสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ ก็ได้
ส่วนสถานภาพสมรสไม่ มี ผลต่ อสัดส่ วนภาระหนี ต้ ่ อรายได้ เลย ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
การศึกษาที่ผ่านมาในงานของ Jiropas (2009) แต่จะขัดแย้ งกับงานของ Visitwarakorn
(2015) ที่ พบว่าสถานภาพสมรสจะมี ผลท าให้ มีภาระหนี ม้ ากกว่า โสด หย่า /หม้ าย
ส่วนจานวนผู้ที่อยูใ่ นอุปการะ สอดคล้ องกับการศึกษาที่ผา่ นมาที่ว่าหากจานวนผู้ที่อยู่ใน
อุปการะเพิ่มขึ ้นทาให้ ภาระหนี ้เพิ่มขึ ้น เช่น งานของ National Statistical Office (2011)
ส่วนงาน Wilawan and Poungchompu (2015) ใช้ จานวนสมาชิ กในครั วเรื อนใน
การศึกษา ซึง่ ผลสอดคล้ องไปในทิศทางเดียวกัน
ส่วนระดับการศึกษาไม่สอดคล้ องกับการศึกษาที่ผ่านมา เนื่องจากการศึกษาที่
ผ่านมา พบว่าการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาโท มีภาระหนี ้มากกว่าปริ ญญาโทขึ ้นไป ดังใน
งานของ Visitwarakorn (2015) แต่ในการศึกษานี ้ พบว่าระดับการศึกษาไม่มีผลต่อ
สัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ ลักษณะการบริ หารจัดการทางการเงินในการศึกษานี ้ พบว่า
ไม่ มี ผ ลต่ อ สั ด ส่ ว นภาระหนี ต้ ่ อ รายได้ ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ องกั บ การศึ ก ษาของ
Intaravorraphat et al. (2014) ที่พบว่าการบริ หารจัดการทางการเงินจะมีผลต่อภาระ
หนี ้ทางอ้ อมโดยจะทาให้ การออมเพิ่มขึ ้น แล้ วทาให้ ภาระหนี ้สินลดลง ส่วนจานวนเงิน
ออมของครอบครัวในการศึกษานี ้ พบว่ามีผลทาให้ สดั ส่วนภาระหนี ้สินต่อรายได้ ลดลง
โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับควอนไทล์ 0.5 และ 0.75 และจากแบบจาลองโทบิต
ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ Intaravorraphat et al. (2014)
สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษานี ้ต้ องการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ ของบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจังหวัดเชี ยงใหม่ ด้ วยวิธีการ
ถดถอยแบบเซ็นเซอร์ ควอนไทล์ ซึง่ สัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ โดยทาการเก็บข้ อมูลจาก
บุคลากรทางการศึกษาให้ กระจายทัง้ โรงเรี ยนของรั ฐบาลและเอกชน จานวน 393
ตัวอย่าง แต่เนื่องจากปั ญหาการตอบไม่ครบถ้ วน จึงทาให้ ข้อมูลที่ใช้ ในการศึกษานี ้มี
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จานวน 370 ตัวอย่าง โดยทาการวิเคราะห์ด้วยแบบจาลองโทบิต (Tobit) และการ
ถดถอยแบบเซ็นเซอร์ ควอนไทล์ (Censored Quantile Regression) ที่ระดับควอนไทล์
0.25, 0.5 และ 0.75 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็ นเพศหญิ ง
มีสถานภาพสมรสแล้ ว ระดับการศึกษาส่วนมากต่ากว่าปริ ญญาโท มี ลกั ษณะการ
บริ หารเงิ นแบบใช้ จ่ ายก่ อนเหลือจึงจะเก็ บออม หรื อไม่ได้ วางแผนบริ หารเงิ นเดือน
โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนมากอยูใ่ นโรงเรี ยนเอกชน อายุการทางานเฉลีย่ 15 ปี มีจานวนผู้ที่
อยู่ในการอุปการะโดยเฉลี่ย 1 คน เงินออมต่อเดือนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4,361 บาท และ
โดยเฉลี่ ย แล้ วบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา
จังหวัดเชี ยงใหม่ มี ระดับสัดส่วนภาระหนี ต้ ่อรายได้ เท่ากับ ร้ อยละ 21.15 ซึ่งถ้ า
พิจารณาค่าเฉลี่ยแล้ วเป็ นอัตราที่น้อยกว่าระดับ DSR เดิมที่ธนาคารใช้ ในการประเมิน
ความเสีย่ งการผิดชาระหนี ้ แต่เมื่อพิจารณาการแบ่งจานวนบุคลากรทางการศึกษาตาม
ระดับสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ พบว่าบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรี ยนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษามีจานวน 114 ราย หรื อประมาณหนึ่งในสามของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับ DSR เกินร้ อยละ 30 แต่ปัจจุบนั รัฐบาลได้ ปรับระดับ DSR เป็ นร้ อยละ 50 ซึ่งมี
กลุม่ ตัวอย่างจานวน 49 ราย หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 13 ของกลุม่ ตัวอย่างที่มีระดับ DSR
เกินร้ อยละ 50 โดยบุคลากรทางการศึกษากลุม่ นี ้เป็ นกลุม่ ที่มีความเสี่ยงในการผิดนัด
ชาระหนี ้ ซึ่งทางรั ฐบาลและผู้ที่ เกี่ ยวข้ องต้ องให้ ความสาคัญ และจากผลการแบ่ง
ประเภทหนี ้สินของบุคลากรทางการศึกษาแล้ ว จะพบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีสดั ส่วนหนี ้สิน
ทางด้ านที่ พักอาศัยและยานพาหนะส่วนตัวเป็ นสัดส่วนที่ มากที่ สุด โดยเหตุผลที่
บุคลากรทางการศึกษาเป็ นหนี ้สินส่วนมากให้ เหตุผลว่าเนื่องจากมีรายได้ ไม่เพียงพอ
มีความจาเป็ นและมีความต้ องการมาก ขณะที่มี เพียงบางส่วนที่ มีหนีส้ ิน เนื่องจาก
นาเงินไปลงทุนหารายได้ เสริ ม ซึ่งบุคลากรกลุ่มที่เป็ นหนี ้เนื่องจากนาเงินไปลงทุนนัน้
แสดงว่าเป็ นหนี ้ที่ดีเนื่องจากช่วยทาให้ บคุ ลากรทางการศึกษามีรายได้ เพิ่มขึ ้นได้
ผลการศึกษาปั จจัยที่ผลต่อสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ ของบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พบว่าที่ระดับควอนไทล์ 0.25 หรื อที่ระดับ
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สัดส่วนภาระหนี ต้ ่อรายได้ ต่ าๆ นัน้ ปั จจัยที่ มี ผล ได้ แก่ เพศ จ านวนผู้ที่ อยู่ในการ
อุปการะ ที่ระดับควอนไทล์ 0.50 หรื อที่ระดับสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ กลางๆ นัน้
ปั จจัยที่มีผล ได้ แก่ อายุในการทางาน จานวนผู้ที่อยู่ ในการอุปการะ และจานวนเงิ น
ออมของครอบครัว และที่ระดับควอนไทล์ 0.75 หรื อที่ระดับสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้
มากๆ นัน้ ปั จจัยที่มีผล ได้ แก่ อายุในการทางาน และจานวนเงิ นออมของครอบครั ว
ส่วนผลจากแบบจาลองโทบิต พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ ได้ แก่
อายุในการทางาน จานวนผู้ที่อยู่ในการอุปการะ และจานวนเงินออมของครอบครั ว
โดยภาพรวมแล้ ว ถ้ าหากบุคลากรทางการศึกษามีอายุในการทางานเพิ่มขึ ้น มีจานวน
ผู้ที่อยูใ่ นการอุปการะเพิ่มขึ ้น จะทาให้ สดั ส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ เพิ่มขึ ้นไปด้ วย ขณะที่
ถ้ าหากบุคลากรทางการศึกษามีเงินออมของครอบครัวเพิ่มขึ ้นจะทาให้ สดั ส่วนภาระหนี ้
ต่อรายได้ ลดลง
ข้ อเสนอแนะงานวิจัย
จากผลการศึ กษา พบว่ า บุคลากรทางการศึ กษาโรงเรี ยนประถมศึ กษาและ
มัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มีสว่ นหนึง่ ที่มีปัญหาสัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ เกินระดับ
DSR ที่ทางธนาคารกาหนดไว้ ซึง่ บุคลากรกลุม่ นี ้ทางรัฐบาลควรเข้ ามาช่วยเหลือจัดการ
ปั ญหาหนีส้ ินอย่างมาก และจากผลการศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อสัดส่วนภาระหนีต้ ่อ
รายได้ แล้ วนัน้ จะพบว่าหากบุคลากรทางการศึกษามีอายุการทางานเพิ่มขึ ้นยิ่งทาให้ มี
สัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ เพิ่มขึ ้น แสดงให้ เห็นว่าปั ญหาหนี ้ของบุคลากรทางการศึกษา
จะเป็ นปั ญหาที่เพิ่มมากยิ่งขึ ้นไป และจากจานวนผู้ที่อยู่ในอุปการะเพิ่มขึ ้นก็ทาให้ มี
สัดส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ เพิ่มขึ ้น ซึง่ ในส่วนนี ้ถึงแม้ วา่ ปั จจุบนั บุคลากรทางการศึกษาที่
มีผ้ ทู ี่อยูใ่ นอุปการะจะมีสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรี ยนบุตร แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่
ทาให้ บุคลากรทางการศึกษามี ภาระรายจ่ ายในการดูแลผู้ที่ อยู่ในอุปการะเพิ่ มขึน้
ซึง่ อาจจะแก้ ไขได้ โดยการปลูกฝังให้ ผ้ ทู ี่อยูใ่ นอุปการะรู้จกั การใช้ จ่ายอย่างพอเพียงและ
ให้ เห็นคุณค่าของเงิ นเพื่อจะได้ ลดภาระรายจ่ายในการดูแลผู้ที่อยู่ในอุปการะลงได้
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ส่วนปั จจัยสุดท้ ายคือเงินออมของครอบครัว ซึง่ ถ้ าครอบครัวมีการออมเงินมากขึ ้นจะทา
ให้ สดั ส่วนภาระหนี ต้ ่อรายได้ ลดลงได้ โดยอาจท าการบริ หารจัดการเงิ นเดื อน เช่ น
การเก็บเงินไว้ ใช้ ในอนาคตก่อนเหลือจึงนามาใช้ จ่าย เพื่อเป็ นการควบคุมการใช้ จ่ายที่
อาจจะมากเกิ นไปได้ ซึ่งถึ งแม้ ว่าจากผลการศึกษาปั จจัยนี ไ้ ม่มี นัยสาคัญแต่จาก
ค่าสัมประสิทธิ์ มีค่าติดลบ แสดงว่าถ้ ามีการบริ หารจัดการเก็บเงินไว้ สาหรับที่ต้องใช้
จ่ายในอนาคตเหลือจึงค่อยใช้ จ่ายจะทาให้ สดั ส่วนภาระหนี ้ต่อรายได้ น้อยกว่าบุคลากร
ทางการศึกษาที่ไม่ได้ บริ หารจัดการเงิน อีกทังจากเหตุ
้
ผลของการเป็ นหนี ้แล้ วพบว่า
ส่วนมากเนื่องจากมีรายได้ ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย มีความจาเป็ นต้ องใช้ จ่ายและความ
ต้ องการที่มาก ถ้ าหากบุคลากรทางการศึกษาไม่ทาการปรับพฤติกรรมการใช้ จ่ายก็จะ
ไม่ ท าให้ ปั ญ หาหนี ส้ ิ นหมดไปได้ ดังนัน้ รั ฐบาลหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องควรให้
ค าแนะน าในการบริ หารจัดการเงิ นเดื อน และการบริ หารจัดการปั ญหาหนี ส้ ิ นแก่
บุคลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อที่ บุค ลากรทางการศึ กษาจะได้ น าไปปรั บ ปรุ งแก้ ไข
พฤติกรรมได้ ส่วนบุคลากรทางการศึกษาอีกส่วนหนึ่งที่ มีหนีส้ ินเนื่องจากนาเงิ นไป
ลงทุน ทางรัฐบาลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรให้ คาแนะนาในการเรื่ องการลงทุนเพื่อที่
บุคลากรทางการศึกษาจะได้ แบ่งเวลาที่ว่างนาไปใช้ ให้ เกิดผลตอบแทนที่จะช่วยแก้ ไข
ปั ญหารายได้ ไม่เพียงพอต่อรายได้ หรื อปั ญหาหนี ้สินต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ไม่กระทบต่อคุณภาพการทางานของบุคลากรทางการศึกษา
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