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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมในการใชสิ้นเช่ือ รวมถึงปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระ
ในสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และการติดตามหน้ีค้างช าระของธนาคารออมสินเขต
เชียงราย โดยท าการสอบถามลูกหน้ีท่ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. จ  านวน 205 
ราย และพนกังานสินเช่ือธนาคารออมสิน จ านวน 16 ราย การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา และ
การจดัอนัดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระ 
ผลการศึกษาพบวา่ ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระส่วนใหญ่เป็นหญิงสมรสแลว้ อายเุฉล่ีย 48 ปี จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ต าแหน่งครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ และขา้ราชการบ านาญ รายได้เฉล่ียคนละ 
30,200 บาท/เดือน มีระยะเวลาการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. เฉล่ียคนละ 19 ปี ท าการกูเ้งินช.พ.ค.โครงการ 6 
และโครงการเก้ือกูลเพื่อผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษามากท่ีสุด โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าไปช าระ 
หน้ีและเพื่อการศึกษา วงเงินกูท่ี้ไดรั้บเฉล่ียคนละ 992,500 บาท เงินผอ่นต่องวดเฉล่ียคนละ 6,800 บาท 
ปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งช าระตามความคิดเห็นของลูกหน้ี ลูกหน้ีเห็นวา่มาจากดา้นลูกหน้ี
เองเป็นอนัดบั 1 ซ่ึงไดแ้ก่ การท่ีลูกหน้ีมีการยา้ยหน่วยงานท าให้ตน้สังกดัเดิมไม่สามารถท าการหัก
เงินเดือนส่งธนาคารออมสินได ้และการเกษียณอายุราชการของลูกหน้ี อนัดบั 2 มาจากดา้นธนาคาร
ออมสิน ซ่ึงไดแ้ก่ ระบบการติดตามหน้ีของธนาคารไม่รัดกุม 
ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นพนักงานสินเช่ือของธนาคารออมสิน ส่วนใหญ่เป็นชาย อายุเฉล่ีย 32 ปี จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านสินเช่ือมานาน 3 ปี กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่า 
ปัจจยัท่ีท าใหลู้กหน้ีมีหน้ีคา้งช าระ อนัดบั 1 มาจากดา้นลูกหน้ี ซ่ึงไดแ้ก่ การท่ีลูกหน้ีมีหน้ีสินอ่ืนทั้งใน 



 

จ 

 

และนอกระบบ รวมถึงลูกหน้ีมีการยา้ยหน่วยงานไปท่ีอ่ืน อนัดบั 2 จากดา้นธนาคาร ซ่ึงไดแ้ก่ การไม่มี
การกลัน่กรองท่ีดีในการให้สินเช่ือ และระบบการติดตามหน้ีของธนาคารไม่รัดกุม จ านวนเงินคา้ง
ช าระของลูกหน้ีเฉล่ียคนละ 11,200 บาท ธนาคารออมสินส่วนใหญ่ท าการติดตามหน้ีคา้งช าระดว้ยการ
โทรศพัท์หาลูกหน้ีและการติดตามไปยงัสถานท่ีท างาน รวมถึงการท าหนงัสือแจง้ไปยงัลูกหน้ีท่ีคา้ง
ช าระ 
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ABSTRACT 

This study has the objectives to understand loan utilization behavior and causes of outstanding debts 

among borrowers from the Welfare for Teachers and Education Personnel Loan Scheme offered by 

the Chiang Rai Area Office of the Government Savings Bank, and to examine the outstanding debt 

monitoring/collection/recovery procedures of this Bank.  The needed information was collected 

from 205 borrowers who had outstanding debts in the said loan scheme and from 16 credit officers 

of the Government Savings Bank.  Analysis was based on the results of descriptive statistics and 

priority ranking of various causes of outstanding debt. 

The findings revealed that most outstanding debtors under study could be described as female, 

married, 48 years old on the average, bachelor’s degree graduate, holding the position of 

professional level teacher or senior professional level teacher or being a retired government officer, 

having averagely 30,200 baht monthly income, having been a member of Teachers and Education 

Personnel Funeral Association for 19 years on the average, borrowing loan generally from the 6th 

GSB’s loan scheme for welfare of teachers and education personnel and the GSB’s loan scheme for 

assisting individuals engaged in educational profession, with the borrowing objectives to get money 
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for repaying existing debts and for education expenses, obtaining on the average 992,500 baht per person 

loan limit from GSB, and repaying loan at 6,800 baht per monthly installment per person.  In the opinion 

of the outstanding debtors, the primary cause of their failure to make loan repayment according to the 

agreed terms was from their own part particularly by making the GSB unable to take off money for loan 

repayment from their salary source at the original affiliation after they were relocated to other work unit or 

after they were retired from government services.  The second most important cause was considered to 

arise from the GSB’s part specifically the far-from-perfect system of loan collection and recovery 

procedures. 

The majority of samples who  worked as credit officers were characterized as male, 32 years old on the 

average, bachelor’s degree graduate, and having about three years’ experience in the area of credit 

services provision.  In their view, the primary cause of loan repayment default was on the part of the 

outstanding debtors from their borrowing also from other sources both formal and non formal credit 

providers and from their relocation from original affiliation to work elsewhere.  The next primary cause of 

outstanding debts was considered to be the GSB’s work system itself which lacks a good system for 

screening loan applicants as well as has no well-planned debt collection and recovery procedures.  On the 

average, a borrower had 11,200 baht outstanding debt.  Most branch offices of GSB have dealt with loan 

default problems by making phone call to the debtors, seeing the debtors in person at their workplace, and 

sending them a letter for debt collection. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


