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บทคัดย่อ 
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำระดับกำรก่อหน้ีของข้ำรำชกำรต ำรวจ ในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธร

เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  2) เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจ ในสังกัด
สถำนีต ำรวจภูธร เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 3) เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยด้ำนรูปแบบกำร
ด ำเนินชีวิต กำรหำที่อยู่อำศัย และ กำรใช้จ่ำยเกี่ยวกับยำนพำหนะ ที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำร
ต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 4) เพื่อศึกษำอิทธิพลของปัจจัยแต่ละตัวที่มีต่อ
กำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจ ศึกษำระดับควำมคิดเห็นถึงกำรก่อหนี้ของ
ข้ำรำชกำรต ำรวจและศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยด้ำนรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต สวัสดิกำรไม่เพียงพอ กำรหำที่
อยู่อำศัย และกำรใช้จ่ำยเกี่ยวกับยำนพำหนะ ที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนี
ต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นกำรศึกษำวิจัยเชิงปริมำณ (quantitative research) ใช้กลุ่ม
ตัวอย่ำง จ ำนวน 188 คน เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เป็นแบบสอบถำม ผลกำรศึกษำพบว่ำ 
 ผลกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมือง
นครสวรรค์ พบว่ำ ในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ กำรหำที่อยู่อำศัย ใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
ยำนพำหนะ สวัสดิกำรไม่เพียงพอ และรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต 
 ผลกำรศึกษำระดับควำมคิดเห็นถึงกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมือง
นครสวรรค์ พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมำก ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน คือ ปัญหำค่ำครองชีพรำคำสินค้ำ
อุปโภคบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น มีควำมต้องกำรซื้อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสบำยในชีวิตประจ ำวัน และปัญหำรำยได้ไม่
เพียงพอต่อรำยจ่ำย 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ เพศชำยและเพศหญิง ที่ต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำร
ต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในภำพรวมที่แตกต่ำงกัน ส่วนอำยุ สถำนภำพ 
ระดับช้ันยศ อำยุรำชกำร และระดับเงินเดือน ที่แตกต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจใน
สังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ที่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติระดับ .05 

ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ด้ำนรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ด้ำนสวัสดิกำร
ไม่เพียงพอ และด้ำนยำนพำหนะ  มีควำมสัมพันธ์กับควำมคิดเห็นที่มีผลต่อกำรก่อหนี้ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 ด้ำน
กำรหำที่อยู่อำศัย ไม่มีควำมสัมพันธ์กับควำมคิดเห็นที่มีผลต่อกำรก่อหน้ีที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05  
 แสดงให้เห็นว่ำมีข้อมูลเพียงพอท่ีจะยอมรับสมมติฐำนหลัก (H0) ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 จึงสรุปได้ว่ำปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้อย่ำงน้อย 3 ด้ำน มีอิทธิพลต่อควำมคิดเห็นที่มีผลต่อกำรก่อหนี้ ด้ำนที่ส่งผลมำกที่สุดคือ 
ด้ำนยำนพำหนะ  เพรำะค่ำสัมประสิทธิ์ควำมถดถอยมำตรฐำนตัวแปรมีค่ำสูงสุด รองลงมำคือ ด้ำนรูปแบบกำร
ด ำเนินชีวิต และด้ำนสวัสดิกำรไม่เพียงพอ มีค่ำสัมประสิทธิ์ควำมถดถอยมำตรฐำนมีค่ำต่ ำสุด ส่วนด้ำนกำรหำที่อยู่
อำศัยไม่มีควำมสัมพันธ์กับควำมคิดเห็นที่มีผลต่อกำรก่อหน้ี 
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหน้ี / ข้ำรำชกำรต ำรวจ 
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Abstract 
 This research aims to study the factors that influence the indebtedness of police 
officers. The level of indebtedness of Police and the relationship between the lifestyle. Welfare is 
not enough Finding housing and spending on vehicles. That is associated with the indebtedness of 
police officers under the Police Station in Nakhon Sawan. Nakhon Sawan This study is quantitative 
research (Quantitative research) using a sample of 1 8 8  police officers under the Police Station in 
Nakhon Sawan. The instrument used in this study was a questionnaire. The research found that 
  A study of factors influencing the indebtedness of police officers under the Police 
Station Nakhon Sawan found that the overall average level and standard deviation the average 
maximum. Finding housing Spending on vehicles Welfare is not enough and lifestyle 

 The study reviews the level of indebtedness of police officers under the Police Station 
in Nakhon Sawan found that the overall average. At a high level and standard deviation is the cost 
of living, prices for consumer goods rise. Demand for the facilities and comfort in everyday life and 
insufficient income to expenditure. 
 The hypothesis testing found Male and female, there are different opinions on the 
indebtedness of police officers under the Police Station in Nakhon Sawan. Nakhon Sawan in an 
overview of the different age levels, age, rank, service and salary level. There are different opinions 
on the indebtedness of police officers under the Police Station in Nakhon Sawan. Province different 
levels of statistical significance. 05. 
 The hypothesis testing found Factors influencing the debt lifestyle. Welfare is not enough 
and vehicle is associated with the effect of debt on the 0.05 significance level for housing. No 
relation to the impact of debt at 0.05. 
 The biggest impact is that the vehicle because the standard variable regression coefficient 
was highest, followed by the lifestyle. And inadequate welfare a regression coefficient is a minimum 
standard. Part of a dwelling not associated with the effect of leverage. 
Keywords: factors influencing debt / police officer 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

“ข้ำรำชกำร เป็น ข้ำของแผ่นดิน” ค ำกล่ำวนี้ สำมำรถอธิบำยถึงอำชีพข้ำรำชกำรได้อย่ำงชัดเจน เนื่องจำก
ข้ำรำชกำรมีหน้ำที่ให้บริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง รวมทั้งรักษำและ
ส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศชำติเพื่อพัฒนำประเทศให้ไปสู่ควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคง ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน อำชีพข้ำรำชกำรได้รับกำรยกย่องจำกสังคมว่ำเป็นอำชีพท่ีมีเกียรติ ศักดิ์ศรี เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็น
สื่อกลำง ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐกับประชำชน มีควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมือง ให้เป็นไปอย่ำงมีระบบ
แบบแผน ดังนั้นไม่ว่ำจะกี่ยุคกี่สมัยรัฐบำลจะมีนโยบำยเพื่อส่งเสริมประสิทธิภำพกำรท ำงำน และนโยบำยในกำร
ช่วยเหลือและ สนับสนุนข้ำรำชกำรหลำยด้ำน ทั้งด้ำนควำมเป็นอยู่ ค่ำครองชีพ และสวัสดิกำรต่ำงๆ เพื่อเอ้ืออ ำนวย
ต่อกำรด ำเนินชีวิต และครอบครัวของข้ำรำชกำร เพื่อก่อให้เกิดขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลั ง
ควำมสำมำรถเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนประเทศชำติให้มีควำมก้ำวหน้ำมั่นคงต่อไป ข้ำรำชกำรจะปฏิบัติหน้ำที่เพื่อ
ประโยชน์แก่ประชำชนและประเทศชำติได้มำกน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับศักยภำพภำยในตัวบุคคลและขวัญก ำลังใจ 
ในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร ว่ำพร้อมรับมือต่อสภำพแวดล้อมรอบด้ำนและปัญหำตำ่งๆที่เข้ำมำกระทบชีวิต และ
ส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหรือไม่ ซึ่งในตัวบุคคลย่อมมีปัญหำต่ำงๆ มำกมำย และปัญหำที่
ส ำคัญและส่งผลกระทบที่สุดในตัวบุคคลคือ ปัญหำค่ำครองชีพในกำรด ำรงชีวิตเนื่องจำกทุกคนต้องใช้เงินในกำรซื้อ
จับจ่ำยสิ่งของ อำหำร และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ให้กับชีวิต ผนวกกับปัจจุบันประเทศไทยก ำลังเผชิญกับ
ภำวะวิฤตทำงเศรษฐกิจที่มีควำมผันผวนตลอดเวลำ ไม่ว่ำจะเป็นรำคำน้ ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงรำคำ
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สินค้ำที่ใช้ในกำรอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ค่ำครองชีพและค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงๆ เพิ่มสูงขึ้น แต่ในทำง
กลับกันเงินตอบแทนท่ีได้รับจำกกำรท ำงำนมิได้มีกำรปรับตัวตำมไปด้วย กล่ำวคือ มีรำยจ่ำยที่มำกข้ึน แต่มีรำยรับคง
เดิม อีกทั้งบุคคลต้องกำรควำมสะดวกสบำยในชีวิต กอปรกับสถำบันกำรเงินต่ำงๆ ได้ให้ควำมเช่ือมั่นและอ ำนวย
ควำมสะดวกพิเศษให้แก่ข้ำรำชกำรในกำรกู้ยืมในปริมำณที่ค่อนข้ำงสูง ท ำให้สะดวกต่อกำรเป็นหนี้สินต่ำงๆ เพิ่มมำก
ขึ้น ท้ังกำรกู้ยืมเพื่อซื้อหรือสร้ำงที่พักอำศัย กู้ยืมเพื่อซื้อหรือผ่อนช ำระรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ก่อให้เกิดปัญหำ
กำรเป็นหนี้สินของข้ำรำชกำรเพิ่มขึ้นๆ โดยจำกกำรส ำรวจพบว่ำ ข้ำรำชกำรมีหนี้สูงขึ้นในทุกภำค และมีอัตรำกำร
ขยำยตัวขึ้นอย่ำงต่อเนื่องแม้ว่ำทำงรัฐบำลจะออกนโยบำยต่ำงๆ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำหนี้สินให้ข้ำรำชกำรมี
ควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ประสบผลเท่ำที่ควร (จำรุณี จรรยำลักษณ์, 2549) ประเทศไทยในปัจจุบันมิได้บริโภค
แต่เพียงปัจจัยพื้นฐำนเพียงเท่ำนั้น ยังมีควำมต้องกำรที่จะบริโภคสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสบำยต่ำง ๆ เพื่อให้ตนเอง
ได้รับควำมพอใจสูงสุด จนท ำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปตำมกระแสควำมทันสมัยเป็นอย่ำงมำก (จันทิรำ  เหล่ำชู, 
2547, หน้ำ 1-2) จนท ำใหห้นี้ครัวเรือนของสังคมไทยในปัจจุบันเกิดกำรขยำยตัวมำกข้ึนในช่วงปี 2554-2555 แต่หนี้
ครัวเรือนในที่นี้จะไม่ได้รวมไปไปถึงหนี้นอกระบบ โดยประเภทสินเช่ือที่เร่งตัวขึ้นมำกที่สุด คือ สินเช่ือเพื่อเช่ำซื้อ
รถยนต์ สำเหตุหลักที่ท ำให้หนี้ครัวเรือนไทยสูงขึ้น ได้แก่  1) นโยบำยคืนภำษีรถยนต์คันแรกของภำครัฐ และ 2) 
ภำวะอัตรำดอกเบี้ยต่ ำซึ่งเอื้อต่อกำรก่อหนี้ นอกจำกน้ียังมีปัจจัยเสริมอื่นๆ เช่น ควำมต้องกำรกู้ยืมเพื่อซ่อมแซมหลัง
น้ ำท่วมปี 2554 และกำรแข่งขันปล่อยสินเช่ือรำยย่อยของสถำบันกำรเงิน (สุกฤตำ สงวนพันธุ์, 2558) และอำชีพ
ข้ำรำชกำรก็เป็นหนึ่งในอำชีพที่มีหนี้ครัวเรือน โดยสำเหตุและควำมจ ำเป็นของข้ำรำชกำรที่ต้องกู้เงินมำใช้นั้น
มำกกว่ำครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 56.4 ของข้ำรำชกำรมีหนี้สินจำกกำรกู้เงินมำเพื่อใช้จ่ำยเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย ร้อยละ 
15.2 น ำมำซื้อหรือซ่อมแซมยำนพำหนะ ร้อยละ 13.3 เพื่อใช้จ่ำยในกำรอุปโภคบริโภค ร้อยละ 5.8 น ำมำลงทุนใน
ธุรกิจของครอบครัว แต่เป็นที่น่ำสังเกตว่ำมีเพียงร้อยละ 3.9 เท่ำนั้นกู้มำเพื่อกำรศึกษำ (ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ , 
2553) 

กำรเป็นหนี้จะไม่ประสบปัญหำใดๆ หำกข้ำรำชกำรมีควำมสำมำรถช ำระหนี้ได้ตำมก ำหนดระยะเวลำ
สำมำรถหมุนเวียนเงินได้อย่ำงคล่องตัว แต่ปัญหำส่วนใหญ่เกิดจำกกำรไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้ หรือไม่มีเงินช ำระหนี้
ตำมก ำหนด อำจเนื่องมำจำกยอดเงินที่ต้องช ำระและดอกเบี้ยที่ต้องช ำระคืนมีจ ำนวนมำกเกินรำยรับที่ได้ กำรไม่มี
สภำพคล่องในกำรหมุนเวียนเงิน ท ำให้เกิดปัญหำตำมมำต่ำงๆ อำทิ กำรผัดผ่อนหนี้ กำรค้ำงช ำระหนี้ หรือกำรหนีหนี้ 
ซึ่งหำกมองผลกระทบที่จะเกิดต่อตัวข้ำรำชกำรในกำรเกิดปัญหำเรื่องกำรช ำระหนี้ อำจเกิดผลกระทบได้ ทั้งทำง
ร่ำงกำย โดยจำกกำรศึกษำ พบว่ำภำวะหนี้สินได้ส่งผลกระทบต่อข้ำรำชกำร 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนร่ำงกำย ข้ำรำชกำร
จะมีอำกำรนอนไม่หลับด้ำนจิตใจ ข้ำรำชกำรมีอำกำรเครียดและเหนื่อยใจ ด้ำนสังคม ประสิทธิภำพและ
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรลดลงและทำงด้ำนจิตใจ ส่งผลกระทบต่อขวัญและก ำลังใจในกำร
ท ำงำนของข้ำรำชกำร เนื่องจำกกำรขำดสมำธิในกำรท ำงำน ควำมวิตกกังวล ควำมเครียดในกำรต้องหำเงินมำช ำระ
หนี้สินของตน ซึ่งอำจส่งผลให้ข้ำรำชกำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ (นันทรัตน์  จิโรภำส, 
2552) 

จะเห็นได้ว่ำ สภำวะทำงเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วมำก ค่ำครองชีพสูงขึ้น 
เครื่องอุปโภค และบริโภคมีรำคำแพงขึ้น เมือเทียบกับเงินเดือนที่ได้รับ ถึงแม้ว่ำทำงรัฐบำลจะมีกำรปรับเงินเดือน
ข้ำรำชกำรให้ใหม่แล้วก็ตำม แต่ก็ยังคงไม่เพียงพอกับสภำวะในปัจจุบัน ดังนั้นหนทำงที่จะท ำให้สำมำรถด ำรงชีวิตให้
อยู่ได้ภำยใต้สภำวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ก็คือกำรกู้เงินมำใช้ ซึ่งกำรกู้เงินมำแล้วผ่อนช ำระใช้ในอนำคตนี้มีผลท ำให้
ข้ำรำชกำรต ำรวจมีผลกระทบต่อภำระหนี้สิน และเมื่อมีผลกระทบต่อภำระหนี้สินมำกขึ้น ก็ต้องพยำยำมทุกวิธีทำงที่
จะหำเงินมำใช้หนี้สินที่กู้มำให้หมดโดยเร็ว ส่งผลให้ข้ำรำชกำรต ำรวจเกิด สภำพปัญหำทำงด้ำนจิตใจ ด้ำนสังคม และ
ด้ำนเศรษฐกิจ ซึ่งต้องมำกังวลกับภำระหนี้สินที่ก่อข้ึนมำ ท ำให้ข้ำรำชกำรต ำรวจมีผลกระทบคือ เกิดควำมทุกข์ และ
ควำมเครียด ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และจะเกิดผลกระทบต่อหน่วยงำนได้อีกด้วย (นฤมล อินทร์โฉม, 
2554) 

อำชีพรับรำชกำรต ำรวจนั้นก็เป็นอีกอำชีพหนึ่งที่มีปัญหำเรื่องกำรสร้ำงภำระหนี้สินมำโดยตลอดตั้งแต่ใน
อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ว่ำอำชีพรับรำชกำรเป็นอำชีพที่มีเกียรติและได้รับควำมเคำรพนับถือในสังคมไทย แต่ด้วย
เหตุผลดังกล่ำวท ำให้ข้ำรำชกำรต ำรวจจ ำเป็นต้องน ำเงินรำยได้มำใช้จ่ำยในส่วนท่ีเป็นกำรใช้จ่ำยที่ฟุ่มเฟือย อันได้แก่ 
กำรเข้ำสังคม กำรแต่งกำย ฯลฯ อีกทั้งข้ำรำชกำรต ำรวจบำงนำยยังขำดวินัยทำงกำรเงิน หรือไม่มีกำรวำงแผนในกำร
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ใช้จ่ำยในครอบครัวที่ดี ท ำให้รำยได้ไม่เพียงพอต่อรำยจ่ำยในแต่ละเดือน และเมื่อเกิดปัญหำขึ้นข้ำรำชกำรจึงหำ
ทำงออกโดยกำรกู้เงินทั้งจำกในระบบและภำยนอกระบบ ซึ่งแหล่ งที่มำของเงินกู้เอื้ออ ำนวยควำมสะดวกต่อ
ข้ำรำชกำรต ำรวจเป็นอย่ำงดี เนื่องจำกเป็นอำชีพที่มีรำยได้แน่นอนทุกเดือนและมีอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนใน
ทุกๆ ปี อีกทั้งยังเป็นหน่วยงำนที่ชัดเจนและสำมำรถติดตำมกำรค้ำงช ำระหนี้ได้ง่ำย เนื่องจำกมีกำรควบคุมตำมสำย
กำรบังคับบัญชำอย่ำงเคร่งครัด ด้วยเหตุผลดังกล่ำวท ำให้ข้ำรำชกำรต ำรวจแต่ละคนสำมำรถน ำเงินในอนำคตมำใช้
จ่ำยได้อย่ำงง่ำยดำย เมื่อก่อเกิดเป็นภำระหนี้สินจ ำนวนมำกขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือนถูก
หักจนไม่เหลือเลยก็มี จำกปัญหำดังกล่ำวจึงท ำให้ก่อเกิดควำมเครียดและควำมกดดัน ส่งผลกระทบให้เกิดควำมเบื่อ
หน่ำยในกำรท ำงำน ท ำให้กำรท ำงำนผิดพลำดและไม่มีประสิทธิภำพ ซึ่งส่งผลเสียหำยต่อทำงรำชกำร หรือไม่ปัญหำ
ดังกล่ำวอำจส่งผลร้ำยแรงไปกว่ำนั้น อำจท ำให้ข้ำรำชกำรต ำรวจบำงนำยหำทำงออก โดยกำรประกอบอำชีพผิด
กฎหมำย เช่น กำรค้ำยำเสพติด หรืออำจถึงกำรฆ่ำตัวตำย เป็นต้น (สรรพสิทธิ์  กูลประสิทธิ์, 2554, หน้ำ 3-4) 
ข้ำรำชกำรต ำรวจส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะมีสภำพควำมเป็นอยู่แบบไม่ค่อยมีคุณภำพชีวิตที่ดีนัก  เนื่องจำกมีเฉพำะ
เงินเดือนประจ ำเท่ำนั้น และจ ำนวนเงินเดือนที่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ำเมื่อเทียบกับค่ำครองชีพ รำยจ่ำยในแต่ละเดือน 
โดยมีสัดส่วนระหว่ำงเงินเดือนกับค่ำครองชีพไม่สมดุลกัน (ขจรวิทย์ สังข์ศรี, 2544, หน้ำ 1-2) รำยรับเฉลี่ยต่อเดือน
ของต ำรวจไทยชั้นประทวนเดือนละ 25,000 บำท ช้ันสัญญำบัตร 46,000 บำท นอกจำกน้ันยังมีเงินประจ ำต ำแหน่ง 
เบี้ยเลี้ยง ส่วนแบ่งจำกค่ำปรับ ส่วนแบ่งจำกกำรน ำจับ รำยได้จำกกำรปรับขั้นช้ันยศ รำยได้อื่นๆ เช่น กำรรักษำควำม
ปลอดภัยตำมงำนต่ำงๆ หรือตำมร้ำนทอง ก็จะท ำให้มีรำยได้เสริม เฉลี่ยแล้วต่อคนต่อเดือนจะมีรำยรับรวมๆแล้ว 
29,000 บำทแต่หำกดูรำยจ่ำยเฉลี่ยต่อเดือนของต ำรวจแต่ละคน หักกองทุน กบข. และหักค่ำฌำปนกิจ 500 บำท 
ซึ่งฌำปนกิจคล้ำยกับประกันชีวิต เมื่อต ำรวจเสียชีวิตครอบครัวจะได้รับเงินก้อนนี้นอกจำกนี้ยังมีรำยจ่ำยส่วนตัว เช่น 
ผ่อนบ้ำน ผ่อนรถ ค่ำอุปกรณ์ท ำงำน บำงคนซื้อปืน ซื้อวิทยุสื่อสำร ซื้อโทรศัพท์มำใช้งำนเอง รวมถึงค่ำใช้จ่ำยใน
ครอบครัว ค่ำน้ ำค่ำไฟและอื่นๆ รวม 54,000 บำท ซึ่งเป็นจ ำนวนเกือบ 2 เท่ำของรำยได้ ต ำรวจเป็นอำชีพที่เข้ำถึง
สินเช่ือได้ง่ำย แต่อีกด้ำนก็มีข้อเสียเรื่องกำรตรวจสอบ ซึ่งมีหลำยช่องทำงให้สำมำรถกู้เงินได้ ทั้งส่วนกลำงและเฉพำะ
หน่วยงำน ปัญหำคือ เวลำที่ต ำรวจเปลี่ยนหน่วยงำนก็ไปกู้เงินจำกหน่วยงำนใหม่ โดยหน่วยงำนใหม่หรือสังกัดใหม่ก็
ไม่ได้ตรวจสอบหนี้สินที่ค้ำงอยู่ นอกจำกกู้ธนำคำรออมสินและธนำคำรพำณิชย์ต่ำงๆแล้ว ยังกู้นอกระบบด้วย (สมยศ 
พุ่มพันธุ์ม่วง, 2558) และอีกสำเหตุหนึ่ง ท่ีท ำให้ข้ำรำชกำรต ำรวจมีรำยได้ไม่เพียงพอต่อค่ำใช้จ่ำย อำจเกิดจำกบำง
คนใช้จ่ำยเกินกับรำยได้ที่ได้รับ หรือที่เรียกว่ำใช้จ่ำยเกินตัว เช่น บำงคนอำจต้องกำรมีบ้ำนพักอำศัยเป็นของตัวเอง 
หรือบำงคนอำจต้องกำรมียำนพำหนะ เช่น รถจักรยำนยนต์ รถยนต์ เป็นต้น จึงท ำให้ต้องใช้จ่ำยเงินจ ำนวนมำก และ
ไม่มีเงินเพียงพอทีจะน ำมำใช้จ่ำยให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ เมื่อรำยได้ไม่พอใช้จ่ำยในกำรด ำรงชีพ จึงต้องท ำกำรกู้หนี้
ยืมสินจำกแหล่งเงินกู้ โดยมีแหล่งของเงินกู้จำก บริษัทเงินทุน รองลงมำก็เป็นเงินกู้จำกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจ แต่
กำรกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินมีควำมยุ่งยำกของขั้นตอนกำรกู้ยืมเงิน นอกจำกนี้ยังขำดหลักทรัพย์ในกำรค้ ำประกัน
ตลอดจนควำมไม่สะดวกในกำรเดินทำงมำรับบริกำร ดังนั้นจึงต้องพึ่ งพำเงินกู้เงินจำกแหล่งเงินกู้นอกระบบ ซึ่งมี
อัตรำดอกเบี้ยสูงกว่ำเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินในระบบ (อรรณพ ลำภชุ่มศรี , 2544, หน้ำ 1) จำกกำรแก้ไขปัญหำ
หนี้สินของทหำรช้ันประทวน ในปัจจุบันได้มีกำรแก้ไขปัญหำภำระหนี้สินเป็นบำงส่วนแล้ว แต่ยังมีข้ำรำชกำรต ำรวจ 
อีกเป็นจ ำนวนมำกทีมีปัญหำภำระหนี้สินอยู่ ซึ่งจะส่งผลกระทบทำงตรงและทำงอ้อมต่อกำรปฏิบัติงำน  

ในปี พ.ศ. 2559 ข้อมูลกำรก่อหนี้สินของข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดต ำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ จ ำนวน 
23 สถำนีต ำรวจภูธร มีข้ำรำชกำรต ำรวจท้ังหมดจ ำนวน 2,270 คน มีหนี้สินท้ังหมด 395,345,024 บำท โดยมีหนี้สนิ
กับธนำคำร จ ำนวน 105,291,157 บำท และมีหนี้สินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจ จ ำนวน 290,053,867 บำท แต่
อย่ำงไรก็ดีปัญหำหนี้สินของข้ำรำชกำรไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ ำนวนหนี้ท่ีเพิ่มขึ้นเท่ำน้ัน แต่ยังข้ึนอยู่กับควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหนี้ด้วย ตัวบ่งช้ีให้เห็นถึงแนวโน้มของควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ คือ สัดส่วนหนี้สินต่อรำยได้ ดังนั้นเพื่อให้
กำรด ำรงชีพอยู่ได้นั้นข้ำรำชกำรที่มีรำยได้ไม่เพียงพอต่อค่ำใช้จ่ำยจึงต้องจ ำเป็นไปน ำเอำเงินอนำคตมำใช้จ่ำย หรือมี
กำรก่อหนี้เกิดขึ้น  

จำกเหตุผลและควำมเป็นมำของปัญหำข้ำงต้นน้ี ท ำให้ผู้วิจัยเลือกศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของ
ข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในครั้งนี้ เพรำะอ ำเภอเมือง
นครสวรรค์ เป็นศูนย์รวมทำงด้ำนเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์ ส่งผลท ำให้ค่ำครองชีพมีอัตรำสูง ผู้วิจัยจึงมีควำม
สนใจที่จะศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจ ในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ 
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จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อน ำไปเป็นแนวทำงกำรวำงแผน และแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำร
ต ำรวจในสังกัดให้หมดไปจำกหน่วยงำนอย่ำงรวดเร็ว และเพื่อให้ข้ำรำชกำรต ำรวจทุกนำยปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษำระดับกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจ ในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ 

2. เพื่อศึกษำอิทธิพลของปัจจัยแต่ละตัวท่ีมีต่อกำรก่อหน้ีของข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธร
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

3. เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจ ในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

4. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยด้ำนรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต กำรหำที่อยู่อำศัย และ กำรใช้จ่ำย
เกี่ยวกับยำนพำหนะ ที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ ข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ 
ได้แก่ ข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันสัญญำบัตร และข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวน จ ำนวน 354 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถำม ประกอบด้วย
เนื้อหำ 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำมและข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะกำรก่อหนี้ ลักษณะเป็นแบบสอบถำมแบบเลือกตอบ ประกอบด้วย เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ระดับช้ันยศ 
อำยุกำรท ำงำน รำยได้ต่อเดือน ปริมำณหนี้สิน 
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัด
สถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ โดยได้มำจำกกำรทบทวนวรรณกรรม และศึกษำงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตในครอบครัว จัดหำที่อยู่อำศัย และใช้จ่ำยเกี่ยวกับยำนพำหนะ มีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วน
ประมำณค่ำ 5 ระดับ คือ มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  
 ในกำรสร้ำงเครื่องมือเพื่อใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือ
ตำมล ำดับขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษำหลักกำรแนวคิดทฤษฎี จำกเอกสำรและงำนวิจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะศึกษำ 
เพื่อนิยำมเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงแบบสอบถำม 

2. สร้ำงแบบสอบถำมตำมกรอบแนวคิด 
3. น ำแบบสอบถำมเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ เพื่อขอควำมเห็นชอบ และตรวจสอบควำมถูกต้องของ

เนื้อหำ ภำษำ สำระส ำคัญให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และนิยำมศัพท์ 
4. น ำแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้น ไปขอควำมคิดเห็นจำกผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 3 ท่ำน พิจำรณำควำม

เที่ยงตรง (validity) ของเนื้อหำ 
5. น ำแบบสอบถำมที่ผู้เช่ียวชำญพิจำรณำและตรวจสอบแก้ไขแล้วเสนอต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อ

แก้ไขและปรับปรุงอีกครั้ง 
6. น ำแบบสอบถำมไปทดลองใช้ (try out) กับข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมือง

นครสวรรค์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 30 คน  
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7. โดยน ำแบบสอบถำมที่คัดเลือกไว้ไปหำค่ำควำมเช่ือมั่น (reliability) โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป 
ตำมวิธีของครอนบำคค์ เพื่อค ำนวณออกมำโดยมีค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟ่ำครอน บรำคค์  ไม่น้อยกว่ำ 0.70 (สรำยุทธ  
กันหลง, 2555) ผลกำรวิเครำะห์ค่ำควำมเชื่อมั่นของเครื่องมือของผู้วิจัยพบว่ำ มีค่ำควำมเช่ือมั่นเท่ำกับ 0.91 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด ำเนินกำรเก็บรวบรวมจำกข้ำรำชกำรต ำรวจใน

สังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ 
2. ท ำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์จำกบัณฑิตวิทยำลัยมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ถึงผู้ก ำกับ

กำรสถำนีต ำรวจภูธรเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขออนุญำตเก็บรวบรวมข้อมูล  
3. ผู้วิจัยจะด ำเนินกำรแจกแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมเช่ือมั่นและควำมเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหำให้กลุ่มเป้ำหมำยด้วยตนเอง โดยอธิบำยถึงจุดประสงค์ของกำรวิจัยและช้ีแจงถึงกำรตอบข้อมูลให้บุคลกร
กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำใจ   

4. เมื่อได้แบบสอบถำมครบจ ำนวน 200 ชุด ผู้วิจัยได้ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของ
แบบสอบถำมพบว่ำมีแบบสอบถำมจ ำนวน 8 ชุดที่ไม่สมบูรณ์จึงได้ตัดแบบสอบถำมดังกล่ำวออกไป คงเหลือ
แบบสอบถำมที่ใช้ในกำรวิเครำะห์จ ำนวน 192 ชุด หลังจำกนั้นจึงน ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไป 

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น ำหลักของสถิติมำใช้เพื่อวิเครำะห์แบบสอบถำม 
ดังนี ้

1) สถิติพรรณนำ (descriptive statistics) ใช้อธิบำยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อเสนอแนะของ
ผู้ตอบแบบสอบถำม ผู้วิจัยใช้ค่ำควำมถี่ (frequency)และค่ำร้อยละ (percentage) ในกำรวิเครำะห์ระดับกำรก่อหน้ี  

2) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจ ในสังกัดสถำนี
ต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สถิติที่ใช้ คือค่ำเฉลี่ย (mean) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard 
deviation : S.D.) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จำกผลกำรวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจ ในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สำมำรถอภิปรำยผล ได้ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่ำงที่ท ำกำรวิจัยในครั้งนี้ คือข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำยุระหว่ำง 31-45 ปี สถำนภำพครอบครัวสมรสแล้ว มีชั้นยศสิบต ำรวจตรี 
มีอำยุรำชกำรระหว่ำง 6-10 ปี มีเงินเดือนอยู่ในระหว่ำง 8,000 – 15,000 บำท และมีแหล่งรำยได้เสริม โดยมีหนี้สิน
เฉลี่ยคนละ 520,390.63 บำท และมีหนี้สินกับธนำคำรมำกที่สุด รองลงมำมีหนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ สอดคล้องกับ
พัชรินทร์ สุภำวงศ์ (2549) ได้ศึกษำเรื่อง ภำวะหนี้สินและควำมต้องกำรประกอบอำชีพเสริมรำยได้ของครอบครัว
ข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดต ำรวจภธูรภำค 5 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ด้ำนภำวะหนี้สินเกิดจำกกำรใช้จ่ำยภำยในครอบครวั 
และมีรำยได้ไม่พอกับรำยจ่ำย มีแหล่งกู้ยืม คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจ 

2. จำกผลกำรวิจัย พบว่ำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหน้ีของข้ำรำชกำรต ำรวจ ในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธร
เมืองนครสวรรค์ มี 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้ำนรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ปัจจัยด้ำนกำรหำที่อยู่อำศัย และปัจจัยด้ำนกำร
ใช้จ่ำยเกี่ยวกับยำนพำหนะ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เนื่องจำกข้ำรำชกำรต ำรวจก็มีควำมต้องกำรสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกให้ทันตำมยุคตำมสมัยเช่นกันกับบุคคลอื่นทั่วไป ซึ่งก็สอดคล้องกับทฤษฎีควำมต้องกำรตำมล ำดับช้ันของ  
มำสโลว์ (Maslow’s hierarchy of need) ได้กล่ำวไว้เกี่ยวกับควำมต้องกำรของมนุษย์ไว้ว่ำ คนเรำมีควำมต้องกำร
ไม่สิ้นสุดเมื่อได้รับกำรตอบสนองจำกควำมต้องกำรอย่ำงหนึ่งแล้ว ก็จะเกิดควำมต้องกำรในสิ่งอื่นต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด 
เรียงเป็นล ำดับขั้นควำมต้องกำรดังนี้ ขั้นที่ 1 ควำมต้องกำรของร่ำงกำย เป็นควำมต้องกำรขั้นพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นส ำหรบั
กำรด ำรงชีวิต ขั้นที่ 2 ควำมต้องกำรควำมมั่นคงปลอดภัย เป็นควำมต้องกำรในข้ันที่สองซึ่งคนมีควำมต้องกำรควำม
ปลอดภัยในชีวิตร่ำงกำยทรัพย์สินหน้ำที่กำรงำน ขั้นที่ 3 ควำมต้องกำรควำมผูกพันหรือกำรยอมรับ เป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมเมื่อบุคคลได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรทำงร่ำงกำย และมีควำมรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแล้ว ก็จะพัฒนำ
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ควำมต้องกำรควำมรักจำกบุคคลรอบข้ำงให้ได้รับควำมสนใจและเป็นที่รักของเพื่อน ขั้นที่ 4 ควำมต้องกำรกำรยกย่อง เป็น
ควำมต้องกำรได้รับควำมนับถือควำมมีช่ือเสียงเกียรติยศเพื่อท ำให้เกิดควำมรู้สึกภำคภูมิใจในตนเอง ขั้นที่ 5 ควำม
ต้องกำรควำมส ำเร็จในชีวิต เป็นควำมต้องกำรที่จะใช้ควำมสำมำรถสูงสุดที่ตนมีอยู่ท ำในสิ่งที่สำมำรถจะท ำได้  

3. จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยด้ำนรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต เป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของ
ข้ำรำชกำรต ำรวจ ในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำข้ำรำชกำร
ต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ มีกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรของ พลต ำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดำ ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 บริหำรจัดกำรให้ต ำรวจด ำรงชีพได้อย่ำงมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่รักของ
ประชำชน โดยยกระดับสวัสดิกำรด้ำนควำมเป็นอยู่ของข้ำรำชกำรต ำรวจ และครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขแบบพอเพียง
ตำมแนวทำง “อยู่พอดี มีพอใช้ ใจเป็นสุข” 

4. จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยด้ำนกำรหำที่อยู่อำศัย เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำร
ต ำรวจ ในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ เนื่องจำกข้ำรำชกำรต ำรวจส่วนใหญ่ต้องกำรมีบ้ำนเป็นของตัวเอง 
เพรำะบ้ำนเป็นสิ่งส ำคัญที่สุดส ำหรับกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับดำว นำมบัณฑิต (2542) ได้
ท ำกำรศึกษำเรื่อง สภำพหนี้สินและควำมคิดเห็นต่อแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินของข้ำรำชกำรครู สังกัดกรม
สำมัญศึกษำ จังหวัดหนองบัวล ำภู ผลกำรศึกษำพบว่ำ สำเหตุกำรเกิดหนี้ของข้ำรำชกำรครูเนื่องจำกกำรซื้อหรือสร้ำง
ที่อยู่อำศัย และสอดคล้องกับศิริวรรณ คงศิลำ (2552) ได้ศึกษำเรื่อง ภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร: 
กรณีศึกษำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร สังกัดส ำนักงำนเขตตลิ่งชัน ทวีวัฒนำ และบำงกอกน้อย ผลกำรศึกษำพบว่ำ 
ข้ำรำชกำรทั้ง 3 ส ำนักงำนเขตส่วนใหญ่เป็นหนี้เพ่ือซื้อ หรือซ่อมแซมที่อยู่อำศัย 

5. จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยด้ำนกำรใช้จ่ำยเกี่ยวกับยำนพำหนะ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหน้ี
ของข้ำรำชกำรต ำรวจ เนื่องจำกข้ำรำชกำรต ำรวจมีควำมต้องกำรที่จะต้องกำรซื้อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสบำยให้กับ
ครอบครัว และตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับนันทรัตน์  จิโรภำส (2552) ได้ศึกษำเรื่อง ภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
โรงเรียนประถมศึกษำ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ผลกำรศึกษำพบว่ำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับภำวะหนี้สินใน
ปัจจุบันของข้ำรำชกำรครูมีจ ำนวนหนี้สินในกำรผ่อนช ำระยำนพำหนะ และสอดคล้องกับเยำวพำ ค ำฟู (2555) ได้
ศึกษำเรื่อง ภำวะหนี้สิน ของข้ำรำชกำรสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ผลกำรศึกษำพบว่ำข้ำรำชกำร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เงินไม่พอใช้จ่ำยต่อเดือนซึ่งมำจำกสำเหตุกำรกู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ซื้อหรือซ่อมแซมยำนพำหนะ  
  
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

มีหนี้สินกับธนำคำรมำกที่สุด และรองลงมำ คือมีหนี้สินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชำควรมีกำร
ตรวจสอบสถำนภำพทำงกำรเงินของผู้ใต้บังคับบัญชำ ทุก 6 เดือน และประสำนขอควำมร่วมมือจำกธนำคำร และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ของต ำรวจ ให้มีกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ใหม่ โดยเพิ่มทำงเลือกในกำรช ำระหนี้ เช่น ระบบกำรส่ง
เงิน “แบบลดต้นลดดอก” ส่งเงินเท่ำกันทุกงวดตลอดระยะสัญญำ และ ระบบส่งแบบขั้นบันได “ระบบบอลลูน” 

2. จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธร
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ ปัจจัยด้ำนกำรหำที่อยู่อำศัย และปัจจัยด้ำนกำรใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
ยำนพำหนะ ดังนั้น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถน ำผลกำรวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทำงให้ข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดมี
กำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินในแต่ละเดือน ให้เป็นไปตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3. จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ มีพฤติกรรมในกำร
ใช้จ่ำยเงินจ ำนวนมำกเพื่อซื้อสินค้ำตำมแฟช่ันตำมที่ต้องกำร ดังนั้น ผู้บังคับบัญชำควรให้ค ำแนะน ำผู้ใต้บังคับบัญชำ
ในกำรใช้จ่ำยสิ่งที่จ ำเป็น ไม่ก่อหนี้เกินตัว และมีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงอำชีพเสริมที่สุจริตและ
ถูกต้องตำมกฎหมำยเพื่อเพิ่มรำยได้ 
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ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. กำรศึกษำครั้งน้ีเป็นกำรศึกษำเฉพำะกลุ่มข้ำรำชกำรต ำรวจ ในสังกัดสถำนีต ำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์ ดังนั้น กำรศึกษำครั้งต่อไปควรจะมีกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำร
ต ำรวจครอบคลุมทุกสังกัด หรือในระดับอื่น ๆ  

2. กำรศึกษำครั้งน้ีเป็นกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรต ำรวจในภำพรวม ดังนั้น
ในกำรศึกษำครั้งต่อไป ควรศึกษำเชิงคุณภำพ เพื่อท ำให้เกิดควำมเข้ำใจปัจจัยหรือสำเหตุที่ก่อให้เกิดหนี้สินในเชิงลึก 
และหำวิธีแก้ไขปัญหำหนี้สิน 
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