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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการศึกษาในคร้ังน้ี 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 

ปัจจัยทีก่่อให้เกดิการค้างช าระหนีสิ้นเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู้ ช.พ.ค. 

ด้านอืน่ๆ 

1) ภาวะเศรษฐกิจท่ี 

ซบเซา 

2) นโยบายของรัฐบาล 

3)การเลียนแบบในการ
ไม่ช าระหน้ี 

4) ภยัธรรมชาติ เช่น  
น ้าท่วม แผน่ดินไหว 

 

ด้านธนาคาร 

1) การเพิ่มข้ึนของอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง 

2) ระบบการติดตามหน้ี
ของธนาคารไม่รัดกุม 

3) การใหสิ้นเช่ือโดยไม่มี
การกลัน่กรองท่ีดี 

4)หลกัประกนัในการ 

กูง่้าย โดยใชบุ้คคล 

ค ้าประกนั 

 

ด้านลูกหนี้ 

1) การน าเงินกูไ้ปใชผ้ดิ
วตัถุประสงค ์

2) การยา้ยหน่วยงาน 

3) การเกษียณอายุราชการ
หรือลาออกก่อน
เกษียณอายรุาชการ 

4) การเกิดอุบติัเหตุหรือ
สมาชิกในครัวเรือน
เจบ็ป่วย 

5) การมีหน้ีสินอ่ืนทั้งใน
และนอกระบบ 

6) เจตนาไม่ช าระหน้ี 
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จากกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการก่อให้เกิดหน้ีคา้ง
ช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.ของธนาคารออมสินเขตเชียงราย ใน 3 ดา้น ประกอบดว้ย 
ดา้นลูกหน้ี ดา้นธนาคาร และดา้นอ่ืน ๆ  

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ ช.พ.ค. ของ
ธนาคารออมสินเขตเชียงราย มีจ านวน 205 คน ณ ส้ินปี พ.ศ. 2556 ดงัตารางท่ี 1.4 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ลูกหน้ีท่ีมีการคา้งช าระทั้งหมด จ านวน 205 คนและพนกังานดา้นสินเช่ือของ
ธนาคารออมสิน จ านวน 16 คน  

3.3 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีรวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่ 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ และพนกังาน

ดา้นสินเช่ือของธนาคารออมสินเก่ียวกบัขอ้มูลทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม พฤติกรรมการใช้สินเช่ือ 
และปัจจยัท่ีก่อให้เกิดหน้ีคา้งช าระของสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. รวมถึงการติดตามหน้ี
คา้งช าระของพนกังานธนาคารออมสิน 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลสินเช่ือรวมและสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ 
ช.พ.ค. ของธนาคารออมสินทั้งประเทศท่ีไดจ้ากรายงานประจ าปีพ.ศ.2553-2555 ขอ้มูลสินเช่ือรวม
และสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ของธนาคารออมสินเขตเชียงราย ในปีพ.ศ.2554-2556 
จ  านวนเดือนท่ีคา้งช าระของลูกหน้ี จ  านวนเงินท่ีคา้งช าระของลูกหน้ี จ านวนเงินพิเศษท่ีธนาคารออม
สินหกัจากส านกังาน สกสค. เพื่อช าระหน้ีแทนลูกหน้ีคา้งช าระ  
 
3.4 วธีิการศึกษา 

การศึกษาน้ีจะใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีวิธีการศึกษาจ าแนกตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัน้ีคือ 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้สินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกูฌ้าปนกิจเคราะห์
ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ซ่ึงประกอบดว้ย ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. 
ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ธนาคารออมสิน จ านวนคร้ังท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ประเภทสินเช่ือของลูกหน้ี วตัถุประสงค์ในการกูเ้งิน จ านวนวงเงินท่ีได้รับอนุมติั จ  านวนเงินงวดท่ี
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ผ่อนช าระรายเดือน ระยะเวลาในการช าระหน้ี จ านวนเงินสมทบ “กองทุนส่งเสริมความมัน่คงตาม
โครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.” หลกัประกนัการกูเ้งิน และแหล่งขอ้มูล/ผูท่ี้แนะน าใหใ้ชสิ้นเช่ือ 

ในหวัขอ้น้ีท าการวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ในรูปของค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
วตัถุประสงค์ที ่2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระในสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้

ช.พ.ค.ของธนาคารออมสินเขตเชียงรายประกอบดว้ย 3 ปัจจยัหลกัดงัน้ี 
1. ดา้นลูกหน้ี ไดแ้ก่ 

 1) ลูกหน้ีน าเงินกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์เช่น น าไปใชจ่้ายฟุ่มเฟือย หรือน าไปเล่นการพนนั 

 2) ลูกหน้ีมีการยา้ยหน่วยงาน และไม่ไดแ้จง้หน่วยงานตน้สังกดั ให้ประสานกบัธนาคารออมสิน
ในการจดัส่งหนงัสือเรียกเก็บไปยงัหน่วยงานสังกดัใหม่ 

 3) ลูกหน้ีเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด รวมถึงกรณีลาออก ท าให้
เงินเดือนท่ีไดรั้บลดลง 

 4) ลูกหน้ีเกิดอุบติัเหตุหรือสมาชิกในครัวเรือนเจ็บป่วย ท าให้กลุ่มตวัอยา่งมีค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มมาก
ข้ึน 

 5) ลูกหน้ีหน้ีสินอ่ืนทั้งในระบบและนอกระบบ เช่น มีหน้ีกบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รู หรือหน้ีสิน
กบัสถาบนัการเงินอ่ืน ท าใหเ้งินเดือนคงเหลือไม่เพียงพอในการหกัช าระหน้ีธนาคารออมสิน 

 6) ลูกหน้ีมีเจตนาไม่ช าระหน้ี โดยขอให้หน่วยงานตน้สังกดัไม่หักเงินเดือนน าส่งช าระหน้ี เช่น 
แจง้วา่จะช าระหน้ีกบัธนาคารออมสินเองโดยตรง 

2. ดา้นธนาคาร ไดแ้ก่ 

 1) การเพิ่มข้ึนของอัตราดอกเบ้ียเงินกู้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงในสัญญาถ้ามีการเพิ่มข้ึนของอัตรา
ดอกเบ้ียแลว้ท าให้เงินงวดท่ีช าระอยู่ปัจจุบนัไม่คุม้กบัจ านวนดอกเบ้ีย ทางธนาคารออมสินสามารถ
ปรับเพิ่มเงินงวดรายเดือนไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหลู้กหน้ีทราบล่วงหนา้ 

 2) ระบบการติดตามหน้ีของธนาคารออมสินไม่รัดกุม ซ่ึงขอ้มูลของลูกหน้ีท่ีให้ไวก้บัธนาคาร
ออมสินอาจไม่เป็นปัจจุบนั ท าใหไ้ม่สามารถติดตามหน้ีได ้

 3) การให้สินเช่ือโดยไม่มีการกลัน่กรองท่ีดี ลูกหน้ีทุกรายจะไดผ้่านการพิจารณาคุณสมบติัจาก 
ส านกังาน สกสค. ก่อนท่ีจะส่งมายงัธนาคารออมสินเพื่อท าการวเิคราะห์และอนุมติัสินเช่ือต่อไป 

 4) หลกัประกนัในการกูง่้าย คือใชเ้พียงบุคคลค ้าประกนัซ่ึงมีความเส่ียงสูงกวา่เม่ือเทียบกบัการใช้
หลกัทรัพยอ่ื์น เช่น ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เป็นตน้  

3. ดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 

 1) ภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา ท าใหร้ายไดเ้สริม เช่น รายไดจ้ากการสอนพิเศษ หรือรายไดจ้ากธุรกิจ
ท่ีไดจ้ากการน าเงินท่ีกูไ้ปลงทุน ลดลงได ้
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 2) นโยบายของรัฐบาล เช่นรัฐบาลมีนโยบายการปรับข้ึนเงินเดือนขา้ราชการครูและเงินวิทย
ฐานะ ท าให้ขา้ราชการครูมีการใชจ่้ายเพิ่มข้ึนแต่ปรากฏวา่ไม่มีการปรับข้ึนของเงินเดือนและเงินวิทย
ฐานะแต่อยา่งใด 

 3) การเลียนแบบในการไม่ช าระหน้ี คือ หากมีคนใดคนหน่ึงในกลุ่มไม่ช าระหน้ี ก็จะท าให้ทุก
คนท่ีอยูใ่นกลุ่มไม่ช าระหน้ีตาม จนเกิดการคา้งช าระหน้ีทั้งกลุ่ม 

 4) ภยัธรรมชาติ เช่น น ้ าท่วม แผน่ดินไหว ท าให้ท่ีอยูอ่าศยัไดรั้บความเสียหายและมีค่าใชจ่้ายใน
การซ่อมแซม ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายกะทนัหนัท่ีเพิ่มข้ึน 

หัวขอ้น้ีท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยให้ท าการสอบถามลูกหน้ีคา้งช าระในสินเช่ือโครงการสวสัดิการ
เงินกู ้ช.พ.ค.และพนกังานดา้นสินเช่ือของธนาคารออมสินโดยให้ท าการเรียงล าดบัความส าคญัของ 3 
ปัจจยัหลกั ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นลูกหน้ี ดา้นธนาคาร และดา้นอ่ืน ๆ โดยมีการใหค้ะแนนดงัน้ี 

อนัดบั คะแนน 

1 3 

2 2 

3 1 
จากนั้นท าการวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  
 
หลังจากนั้นให้ลูกหน้ีคา้งช าระในสินเช่ือน้ีและพนักงานด้านสินเช่ือของธนาคารออมสิน ท าการ
เรียงล าดบัความส าคญัของปัจจยัยอ่ยเพียง 3 อนัดบัแรกในปัจจยัหลกั ทั้ง 3 ปัจจยั โดยมีการให้คะแนน
ดงัน้ี 

อนัดบั คะแนน 

1 3 

2 2 

3 1 
จากนั้นท าการวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  

 

วตัถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาการติดตามหน้ีของธนาคารออมสินเขตเชียงราย ประกอบดว้ย
จ านวนเงินงวดท่ีคา้งช าระเฉล่ียต่อราย จ านวนคร้ังในการติดตามหน้ีต่อเดือนวธีิท่ีใชใ้นการติดตามหน้ี
จ านวนเงินท่ีส านกังาน สกสค. ช าระหน้ีแทนเฉล่ียต่อราย และการลดลงของหน้ีคา้งช าระ 
ในหวัขอ้น้ีท าการวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ในรูปของค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 


