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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีก่อให้เกิดหน้ีคา้งช าระในสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกูฌ้าปนกิจสงเคราะห์
ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ของธนาคารออมสินเขตเชียงรายมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1) ศึกษาพฤติกรรมของบุคลากรทางการศึกษาในการใชสิ้นเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. 
2) ศึกษาปัจจยัท่ีก่อให้เกิดหน้ีคา้งช าระของบุคลากรทางการศึกษาในสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้
ช.พ.ค. 3)ศึกษาการติดตามหน้ีคา้งช าระของธนาคารออมสินเขตเชียงราย เพื่อประโยชน์ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารและติดตามหน้ีคา้งช าระของธนาคารออมสินเขตเชียงราย โดยท าการ
สอบถามขอ้มูลจากลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ทั้งหมด 205 ราย และจาก
พนกังานดา้นสินเช่ือของธนาคารออมสินเขตเชียงรายทั้งหมดจ านวน 16 ราย ซ่ึงวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistic) ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละและค่าเฉล่ีย โดยสามารถสรุปผล
การศึกษาไดด้งัน้ี 
 

 5.1.1 ด้านลูกหนีค้้างช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู้ ช.พ.ค. 

 ลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
เฉล่ีย 48 ปี จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 4 คน 
จ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีไม่ไดท้  างานเฉล่ีย 1 คน พกัอาศยัอยูใ่นบา้นของตนเอง ด ารงต าแหน่งครู
ช านาญการ (คศ.2) มากท่ีสุด และมีรายไดเ้ฉล่ีย 30,200 บาทต่อเดือน ลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการ
สวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. มีระยะเวลาการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. เฉล่ีย 19 ปี ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ธนาคาร
ออมสินเฉล่ีย 16 ปี ลูกหน้ีกู้ประเภทสินเช่ือ ช.พ.ค.โครงการ 6 มากท่ีสุด จ านวนคร้ังท่ีกู้เงินใน
โครงการน้ี 2 คร้ังมากท่ีสุด วตัถุประสงคใ์นการกูเ้งินส่วนใหญ่เพื่อช าระหน้ี วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัเฉล่ีย 
992,500 บาท จ านวนเงินท่ีผ่อนช าระเฉล่ีย 6,800 บาทต่อเดือน จ านวนเงินสมทบ “กองทุนส่งเสริม
ความมัน่คงตามโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.” ส่วนใหญ่จ านวน 2,000 บาท หลกัประกนัท่ีใช้ค  ้า
ประกนัสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกูส่้วนใหญ่ใชบุ้คคลค ้าประกนั และแหล่งขอ้มูลท่ีท าให้ทราบถึง
การใหสิ้นเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.ส่วนใหญ่ไดรั้บการแนะน าจากเพื่อนสมาชิก ช.พ.ค. 
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ปัจจยัหลกัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ตามความคิดเห็น
ของลูกหน้ีคา้งช าระ เม่ือพิจารณาในภาพรวม จ าแนกตามต าแหน่งงาน และจ าแนกตามรายได้เฉล่ีย 
พบวา่ อนัดบัท่ี 1 คือปัจจยัดา้นลูกหน้ี อนัดบัท่ี 2 คือปัจจยัดา้นธนาคาร และอนัดบัท่ี 3 คือปัจจยัดา้น
อ่ืน ๆ  

ปัจจยัยอ่ยท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระในแต่ละปัจจยัหลกั ตามความคิดเห็นของลูกหน้ีคา้งช าระ
ในภาพรวม พบว่า ปัจจยัดา้นลูกหน้ี อนัดบัท่ี 1 คือการยา้ยหน่วยงาน เน่ืองจากขา้ราชการครูสมารถ
ยา้ยไปยงัสถานศึกษาอ่ืน ๆ ได้ คะแนนเฉล่ีย 2.49 อนัดับท่ี 2 คือการเกษียณอายุราชการ/ลาออก  
คะแนนเฉล่ีย 2.44 อนัดบัท่ี 3 คือการมีหน้ีสินอ่ืนทั้งในและนอกระบบ คะแนนเฉล่ีย 2.13 ส่วนปัจจยั
ดา้นธนาคาร อนัดบัท่ี 1 คือระบบการติดตามหน้ีของธนาคารไม่รัดกุม คะแนนเฉล่ีย 2.36 อนัดบัท่ี 2 
คือการเพิ่มข้ึนของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้คะแนนเฉล่ีย 1.98 และอนัดบัท่ี 3 คือการใหสิ้นเช่ือโดยไม่มีการ
กลัน่กรองท่ีดี คะแนนเฉล่ีย 1.85 ส าหรับปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ อนัดบัท่ี 1 คือภาวะเศรษฐกิจซบเซา คะแนน
เฉล่ีย 2.34 อนัดับท่ี 2 คือภยัธรรมชาติ คะแนนเฉล่ีย 2.13 และอนัดับท่ี 3 คือนโยบายของรัฐบาล 
คะแนนเฉล่ีย 1.66 

ปัจจยัยอ่ยท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระในแต่ละปัจจยัหลกั ตามความคิดเห็นของลูกหน้ีคา้งช าระ 
จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบวา่ ปัจจยัดา้นลูกหน้ี อนัดบัท่ี 1 ในทุกต าแหน่งให้ความเห็นวา่เกิดจากการ
ยา้ยหน่วยงาน ส่วนปัจจยัดา้นธนาคาร อนัดบัท่ี 1 ในทุกต าแหน่งงานใหค้วามเห็นวา่เกิดจากระบบการ
ติดตามหน้ีของธนาคารไม่รัดกุม ส าหรับปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ อนัดบัท่ี 1 เจา้หนา้ท่ีทางการศึกษา ครูคศ.1-4 
อาจารยใ์นมหาวิทยาลยั ให้ความเห็นวา่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา แต่ขา้ราชการบ านาญ ครูเอกชน
ใหค้วามเห็นวา่เกิดจากนโยบายของรัฐบาล 

ปัจจยัยอ่ยท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระในแต่ละปัจจยัหลกั ตามความคิดเห็นของลูกหน้ีคา้งช าระ 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า ปัจจยัด้านลูกหน้ี อนัดบัท่ี 1 ลูกหน้ีท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 
บาท ให้ความเห็นว่าเกิดจากการเกษียณอายุราชการ/ลาออก ลูกหน้ีท่ีมีรายไดเ้กิน 30,001 บาทข้ึนไป
ให้ความเห็นว่าเกิดจากการยา้ยหน่วยงาน ส่วนปัจจยัดา้นธนาคาร อนัดบัท่ี 1 ในทุกระดบัรายได้ให้
ความเห็นวา่เกิดจากระบบการติดตามหน้ีของธนาคารไม่รัดกุม ส าหรับปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ อนัดบัท่ี 1 ใน
ทุกระดบัรายไดใ้หค้วามเห็นวา่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา 
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 5.1.2 ด้านพนักงานสินเช่ือธนาคารออมสิน 

 พนักงานด้านสินเช่ือธนาคารออมสิน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 32 ปี จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด ด ารงต าแหน่งพนักงานปฏิบัติการ 5 มากท่ีสุด มี
ประสบการณ์การท างานในธนาคารออมสินเฉล่ีย 4 ปี และมีประสบการณ์งานดา้นสินเช่ือเฉล่ีย 3 ปี  

ปัจจยัหลกัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ตามความคิดเห็น
ของพนกังานสินเช่ือธนาคารออมสิน เม่ือพิจารณาในภาพรวม จ าแนกตามต าแหน่งงาน และจ าแนก
ตามประสบการณ์ท างานดา้นสินเช่ือ พบว่า อนัดบัท่ี 1 คือปัจจยัดา้นลูกหน้ี อนัดบัท่ี 2 คือปัจจยัดา้น
ธนาคาร และอนัดบัท่ี 3 คือปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ  

ปัจจยัยอ่ยท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระในแต่ละปัจจยัหลกั ตามความคิดเห็นของพนกังานสินเช่ือ
ธนาคารออมสิน ในภาพรวม พบว่า ปัจจยัด้านลูกหน้ี อนัดบัท่ี 1 คือการมีหน้ีสินอ่ืนทั้งในและนอก
ระบบ เน่ืองจากพนกังานสินเช่ือธนาคารออมสินมีความคิดเห็นวา่ การท่ีลูกหน้ีมีหน้ีสินอ่ืนอาจท าให้
เงินเดือนไม่พอหักช าระหน้ีธนาคารออมสิน คะแนนเฉล่ีย 2.47 อนัดับท่ี 2 คือการยา้ยหน่วยงาน 
คะแนนเฉล่ีย 2.31 อนัดบัท่ี 3 คือเจตนาไม่ช าระหน้ี คะแนนเฉล่ีย 1.50 ส่วนปัจจยัดา้นธนาคาร อนัดบั
ท่ี 1 การให้สินเช่ือโดยไม่มีการกลัน่กรองท่ีดี คะแนนเฉล่ีย 2.81 อนัดบัท่ี 2 คือระบบการติดตามหน้ี
ของธนาคารไม่รัดกุม คะแนนเฉล่ีย 2.06 และอนัดบัท่ี 3 คือหลกัประกนัในการกู้ง่าย คะแนนเฉล่ีย 
1.20 ส าหรับปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ อนัดบัท่ี 1 คือการเลียนแบบในการไม่ช าระหน้ี คะแนนเฉล่ีย 2.77 อนัดบั
ท่ี  2 คือภาวะเศรษฐกิจซบเซา คะแนนเฉล่ีย 1.93 และอนัดบัท่ี 3 คือนโยบายของรัฐบาล คะแนนเฉล่ีย 
1.62 

ปัจจยัยอ่ยท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระในแต่ละปัจจยัหลกั ตามความคิดเห็นของพนกังานสินเช่ือ
ธนาคารออมสิน จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบวา่ ปัจจยัดา้นลูกหน้ี อนัดบัท่ี 1 พนักงานปฏิบติัการ 4 
และ 6 ให้ความเห็นว่าเกิดจากการยา้ยหน่วยงาน ส่วนพนักงานปฏิบติัการ 5 ให้ความเห็นว่าเกิดจาก
การมีหน้ีสินอ่ืนทั้ งในและนอกระบบ ส่วนปัจจยัด้านธนาคาร อันดับท่ี 1 ในทุกต าแหน่งงานให้
ความเห็นวา่เกิดจากการให้สินเช่ือโดยไม่มีการกลัน่กรองท่ีดี และส าหรับปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ อนัดบัท่ี 1 
ในทุกต าแหน่งใหค้วามเห็นวา่เกิดจากการเลียนแบบในการไม่ช าระหน้ี 

ปัจจยัยอ่ยท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระในแต่ละปัจจยัหลกั ตามความคิดเห็นของพนกังานสินเช่ือ
ธนาคารออมสิน จ าแนกตามประสบการณ์ท างานด้านสินเช่ือ พบว่า ปัจจยัด้านลูกหน้ี อนัดับ 1 
พนักงานท่ีมีประการณ์ท างานด้านสินเช่ือไม่เกิน 3 ปี ให้ความเห็นว่าเกิดจากการมีหน้ีสินอ่ืนทั้งใน
และนอกระบบ ส่วนพนกังานท่ีมีประสบการณ์ท างานดา้นสินเช่ือเกิน 3 ปีข้ึนไป ให้ความเห็นวา่เกิด
จากการยา้ยหน่วยงาน ส่วนปัจจยัดา้นธนาคาร อนัดบัท่ี 1 พนกังานสินเช่ือทุกคนให้ความเห็นว่าเกิด
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จากการให้สินเช่ือโดยไม่มีการกลัน่กรองท่ีดี และส าหรับปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ อนัดบัท่ี 1 พนกังานสินเช่ือ
ทุกคนใหค้วามเห็นวา่เกิดจากการเลียนแบบในการไม่ช าระหน้ี 

ธนาคารออมสินเขตเชียงรายมีลูกหน้ีค้างช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู้ ช.พ.ค. 
ทั้งหมด 11 สาขา พบวา่ ลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ส่วนใหญ่มีการคา้ง
ช าระ 1 เดือน และมีจ านวนเงินคา้งช าระต ่าสุด 200 บาท สูงสุด 79,500 บาท เฉล่ียคนละ 11,200 บาท 
และไดรั้บการติดตามหน้ีจากธนาคารออมสิน โดยการโทรศพัทติ์ดตามและติดตามยงัสถานท่ีท างาน 
มากท่ีสุด ร้อยละ 81.82 และธนาคารออมสินไดท้  าการหกัเงินพิเศษจากส านกังาน สกสค. เพื่อช าระหน้ี
แทนลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ 3 เดือน โดยท่ีสาขาเชียงราย หักเงินช าระหน้ีแทนลูกหน้ีคา้งช าระมากท่ีสุด 
เฉล่ียเดือนละจ านวน 474,900 บาท สาขามหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง หักเงินช าระหน้ีแทนลูกหน้ีคา้ง
ช าระต ่าท่ีสุด เฉล่ียเดือนละจ านวน16,000 บาท และเฉล่ียสาขาละ 140,900 บาทต่อเดือน พนักงาน
สินเช่ือธนาคารออมสินไดท้  าการติดตามหน้ีคา้งช าระ คิดเป็นร้อยละ 68.8 โดยการโทรศพัท์ติดตาม
หน้ี และติดตามยงัสถานท่ีท างานมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.2 โทรศพัท์ติดตามหน้ีเฉล่ีย 2 คร้ังต่อ
เดือน และติดตามยงัสถานท่ีท างาน เฉล่ีย 1 คร้ังต่อเดือน พนักงานสินเช่ือธนาคารออมสิน มีความ
คิดเห็นว่า การติดตามหน้ีมีผลท าให้หน้ีคา้งช าระลดลงร้อยละ 50 ของหน้ีคา้งทั้งหมด มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 36.4 

 

5.2 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 1. จากการศึกษาพบว่า ลูกหน้ีคา้งช าระมีความคิดเห็นว่า ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดหน้ีคา้งช าระ คือ การ
ยา้ยหน่วยงาน เน่ืองจากขา้ราชการครู สามารยา้ยไปยงัสถานศึกษาอ่ืน ๆ ได ้รวมถึงการยา้ยเพื่อไปรับ
ต าแหน่งใหม่ท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษาอ่ืน ท าให้หน่วยงานตน้สังกดัเดิมไม่สามารถท าการหกัเงินเดือน
น าส่งช าระหน้ีได ้ดงันั้น พนกังานสินเช่ือของธนาคารออมสิน ควรท าการตรวจสอบการช าระหน้ีของ
หน่วยงานทุกคร้ัง เม่ือไดรั้บช าระหน้ีไม่ครบถว้น ควรด าเนินการสอบถามหน่วยงานตน้สังกดัท่ีการ
หกัเงินเดือน และแจง้ให้หน่วยงานหกัเงินเดือนใหม่ท าการหกัเงินเดือนช าระหน้ี รวมทั้งโทรศพัทแ์จง้
ใหลู้กหน้ีทราบถึงการคา้งช าระโดยเร็ว  

 2. จากการศึกษาพบวา่ แหล่งขอ้มูลท่ีท าให้ลูกหน้ีทราบถึงการใหสิ้นเช่ือ คือ เพื่อนสมาชิก ช.พ.ค. 
และส านกังาน สกสค. ดงันั้น ธนาคารออมสินควรร่วมมือกบัส านกังาน สกสค. ในการประชาสัมพนัธ์ 
ผลิตภณัฑต่์าง ๆ ของธนาคารออมสิน ท่ีใหสิ้ทธิประโยชน์พิเศษกบัผูท่ี้เป็นสมาชิก ช.พ.ค. 

 3. จากการศึกษาพบวา่ พนกังานสินเช่ือธนาคารออมสินมีความคิดเห็นวา่ ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดหน้ีคา้ง
ช าระ คือ การท่ีลูกหน้ีมีหน้ีสินอ่ืนทั้งในและนอกระบบ อาจท าให้เงินเดือนไม่พอหักช าระหน้ี ดงันั้น 
ส านกังาน สกสค.อาจจะให้สมาชิก ช.พ.ค. เปิดเผยภาระหน้ีสินท่ีตนมีอยู ่เพื่อประกอบการพิจารณา
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ความสามารถในการช าระหน้ี และถา้สมาชิก ช.พ.ค. ไดรั้บอนุมติัสินเช่ือจากหน่วยงานอ่ืน ส านกังาน 
สกสค.ตอ้งท าการประสานงานให้หน่วยงานนั้นด าเนินการปิดบญัชีลูกหน้ีของธนาคารออมสิน เพื่อ
ป้องกนัการมีภาระหน้ีซ ้ าซอ้น  

  4.จากการศึกษาพบวา่ พนกังานสินเช่ือธนาคารออมสินมีความคิดเห็นวา่ ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดหน้ีคา้ง
ช าระ คือ การให้สินเช่ือโดยไม่มีการกลัน่กรองท่ีดี เน่ืองจากส านกังาน สกสค.เป็นผูพ้ิจารณาการให้
สินเช่ือเบ้ืองตน้ แลว้น าเสนอให้ธนาคารออมสินเป็นผูอ้นุมติัสินเช่ือ ดงันั้น ธนาคารออมสินควรท า
การพิจารณาสินเช่ืออีกคร้ัง ตามหลกัการวเิคราะห์สินเช่ือ เพื่อให้การอนุมติัสินเช่ือนั้นใหว้งเงินกู ้และ
จ านวนเงินท่ีผอ่นช าระหน้ีต่อเดือนมีความเหมาะสมกบัรายไดข้องลูกหน้ี 

  5. จากการศึกษาพบวา่ มีลูกหน้ีท่ีคา้งช าระเงินกบัธนาคารออมสินเป็นระยะเวลา 3 เดือน คิดเป็น
ร้อยละ 28.3 ของลูกหน้ีท่ีคา้งช าระทั้งหมด ซ่ึงท าให้ทางธนาคารออมสินเขตเชียงรายตอ้งหกัเงินพิเศษ
ท่ีให้กบัส านกังาน สกสค. เพื่อน ามาช าระหน้ีแทนลูกหน้ีท่ีคา้งช าระเฉล่ียเดือนละ 1,550,000 บาท ท า
ให้เงินสบทบ “กองทุนส่งเสริมความมัน่คงตามโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.” ลดลงตามล าดบั ซ่ึง
จะท าให้ส านักงาน สกสค.อาจขาดสภาพคล่องทางการเงินในอนาคต ดงันั้น ทางส านักงาน สกสค.
อาจจะท าการบอกกล่าวทวงถามหรือด าเนินการฟ้องร้องเรียกเงินท่ีถูกธนาคารออมสินหกัเพื่อช าระหน้ี
แทนจากลูกหน้ีคา้งช าระ เพื่อให้ลูกหน้ีคา้งช าระกลบัมาช าระหน้ี และยงัเป็นการลดการขาดสภาพ
คล่องใหก้บัส านกังาน สกสค. 
 


