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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมของบุคลากรทางการศึกษาในการใช้สินเช่ือโครงการสวสัดิการ
เงินกู ้ช.พ.ค. และปัจจยัท่ีก่อให้เกิดหน้ีคา้งช าระ รวมถึงการติดตามหน้ีคา้งช าระของธนาคารออมสิน
เขตเชียงราย คร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้ด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยท าการสอบถามจากลูกหน้ีท่ีมีการคา้งช าระ 
จ านวน 205 ตวัอยา่ง และพนกังานดา้นสินเช่ือธนาคารออมสิน จ านวน 16 ตวัอยา่ง โดยผลการศึกษามี 
ดงัต่อไปน้ี 

4.1  ข้อมูลทางด้านเศรษฐกจิและสังคมของลูกหนีค้้างช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู้ ช.พ.ค. 
และพนักงานสินเช่ือธนาคารออมสิน 

หัวขอ้น้ีประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
จ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีไม่ได้ท  างาน ลกัษณะท่ีอยู่อาศยั ต าแหน่งงานปัจจุบนัรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน ประสบการณ์ท างานในธนาคารออมสิน ประสบการณ์ในงานดา้นสินเช่ือ ซ่ึงผลการศึกษามีดงัน้ี 

4.1.1 เพศ 
ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 56.6 ส่วนพนกังานดา้นสินเช่ือของธนาคารออมสิน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 68.8  
(ตารางท่ี 4.1) 
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ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. และพนกังาน 
 ธนาคารออมสิน จ าแนกตามเพศ 

เพศ 
ลูกหน้ีคา้งช าระ พนกังานธนาคารออมสิน 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 89 43.4 11 68.8 

หญิง 116 56.6 5 31.2 

รวม 205 100.0 16 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

4.1.2 อายุ 

 ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ส่วนใหญ่ มีอาย ุ51-60 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 42.9 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.8 และอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ13.66 
ตามล าดบั มีอายตุ  ่าสุด 27 ปี สูงสุด 65 ปี และมีอายเุฉล่ีย 48 ปี  

 พนักงานดา้นสินเช่ือของธนาคารออมสิน ส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 
รองลงมาคือ อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.8 และอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.2 มีอายุต ่าสุด 26 ปี 
อายสูุงสุด 48 ปี และมีอายเุฉล่ีย 32 ปี (ตารางท่ี 4.2) 
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ตารางที ่4.2 จ านวนและร้อยละของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. และพนกังาน 
 ธนาคารออมสิน จ าแนกตามอายุ 

อาย ุ
ลูกหน้ีคา้งช าระ พนกังานธนาคารออมสิน 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 30 ปี 12 5.9 8 50.0 

31-40 ปี 59 28.8 7 43.8 

41-50 ปี 28 13.7 1 6.2 

51-60 ปี 88 42.9 - - 

61 ปีข้ึนไป 18 8.7 - - 

รวม 205 100.0 16 100 

ต ่าสุด 27 ปี 26 ปี 

สูงสุด 65 ปี 48 ปี 

อายเุฉล่ีย 48 ปี 32 ปี 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

4.1.3 ระดับการศึกษา 
 ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และพนักงานดา้นสินเช่ือของ

ธนาคารอออมสิน ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.9และ 93.8 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.3) 
 
ตารางที ่4.3 จ านวนและร้อยละของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. และพนกังาน 

 ธนาคารออมสิน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา 
ลูกหน้ีคา้งช าระ พนกังานธนาคารออมสิน 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 1 0.5 - - 

ปริญญาตรี 133 64.9 15 93.8 

ปริญญาโท 71 34.6 1 6.2 

รวม 205 100.0 16 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.1.4 สถานภาพการสมรส 
 ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ70.2 รองลงมาคือ โสด คิดเป็นร้อยละ 22.4 และหยา่ร้าง/หมา้ย คิดเป็นร้อยละ 7.3 
ตามล าดบั  

พนกังานดา้นสินเช่ือของธนาคารออมสินส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 62.5 รองลงมาคือสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 37.5 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.4) 

 
ตารางที ่4.4 จ านวนและร้อยละของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. และพนกังาน 

 ธนาคารออมสิน จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส 
ลูกหน้ีคา้งช าระ พนกังานธนาคารออมสิน 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 46 22.4 10 62.5 

สมรส 144 70.2 6 37.5 

หยา่ร้าง/หมา้ย 15 7.3 - - 

รวม 205 100.0 16 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

4.1.5 จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้ท างาน และลักษณะที่อยู่
อาศัยของลูกหนีค้้างช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู้ ช.พ.ค. 

ลูกหน้ีท่ีค้างช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 3-4 คน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ 5 คนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 24.9 และไม่
เกิน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1 ตามล าดบั เฉล่ียมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ
สินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ส่วนใหญ่ สมาชิกในครอบครัวท างานแลว้ มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 38.0 รองลงมาคือ มีสมาชิกในครอบครัวท่ีไม่ได้ท  างาน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 และมี
สมาชิกในครอบครัวท่ีไม่ได้ท  างาน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 ตามล าดับ เฉล่ียมีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีไม่ไดท้  างาน 1 คน ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ส่วนใหญ่ มี
บา้นของตนเอง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68.3 รองลงมาคือ บา้นของบิดามารดา คิดเป็นร้อยละ 20.5 
และบา้นพกัสวสัดิการ/บา้นเช่า คิดเป็นร้อยละ 11.2 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.5) 
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ตารางที ่4.5 จ านวนและร้อยละของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. จ  าแนกตามจ านวน 
 สมาชิกในครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีไม่ไดท้  างาน และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
  ไม่เกิน 2 คน 31 15.1 

3-4 คน 123 60.0 

5 คนข้ึนไป 51 24.9 

เฉล่ีย 4 คน 

2. จ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีไม่ไดท้  างาน 
  ไม่มี 78 38.0 

1 คน 55 26.8 

2 คน 62 30.2 

3 คนข้ึนไป 10 4.9 

เฉล่ีย 1 คน 

3. ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 
  บา้นของตนเอง 140 68.3 

บา้นของบิดามารดา 42 20.5 

บา้นพกัสวสัดิการ/บา้นเช่า 23 11.2 

รวม 205 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
4.1.6 ต าแหน่งงานปัจจุบันและรายได้เฉลีย่ต่อเดือนของลูกหนีค้้างช าระสินเช่ือโครงการ 

สวสัดิการเงินกู้ ช.พ.ค. 
1) ลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. 

การก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครูเป็นไปตามพระราชบญัญติั เงินเดือน เงินวิทย
ฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบบัท่ี 2 )ซ่ึงไดก้ าหนดจ านวนเงินเดือน
ขั้นต ่าขั้นสูง และเงินวทิยฐานะ ไวด้งัน้ี 
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 - ครูผูส้อน (คศ.1) ปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งครูผูช่้วยเป็นเวลา 2 ปี โดยผา่นการประเมิน
จากคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
ครูใหไ้ดรั้บเงินเดือนขั้นต ่าจ  านวน 11,930 บาท ขั้นสูง 29,700 บาท 

 - ครูช านาญการ (คศ.2) คือ ผูด้  ารงต าแหน่งครูผูส้อน (คศ.1) ซ่ึงผ่านการประเมินการมี
วิทยฐานะครูช านาญจากคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้ไดรั้บ
เงินเดือนขั้นต ่าจ  านวน 15,410 บาท ขั้นสูง 36,020 บาท และเงินวทิยฐานะจ านวน 3,500 บาท 

 - ครูช านาญการพิเศษ (คศ.3) คือ ผูด้  ารงต าแหน่งครูช านาญการ (คศ.2) ซ่ึงผ่านการ
ประเมินการมีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษจากคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้ไดรั้บเงินเดือนขั้นต ่าจ  านวน 18,910 บาท ขั้นสูง 50,550 บาท และเงินวิทยฐานะ
จ านวน 5,600 บาท 

 - ครูเช่ียวชาญ (คศ.4) คือ ผูด้  ารงต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ (คศ.3) ซ่ึงผ่านการ
ประเมินการมีวทิยฐานะครูเช่ียวชาญจากคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ก.ค.ศ.) จ  านวนเงินเดือนขั้นต ่าจ  านวน 23,230 บาท ขั้นสูง 59,770 บาท และเงินวิทยฐานะจ านวน 
9,900 บาท 

 การให้สินเช่ือสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ของธนาคารออมสินไดใ้ห้สิทธิกบัผูท่ี้เป็นสมาชิก 
ช.พ.ค. ในต าแหน่งขา้ราชการครู อาจารยใ์นมหาวิทยาลยั เจา้หน้าท่ีทางการศึกษา เช่น ลูกจา้งประจ า
ในหน่วยงานทางการศึกษา ครูโรงเรียนเอกชน รวมถึงขา้ราชการบ านาญ  

 
จากการศึกษาพบวา่ ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ส่วนใหญ่เป็นครูช านาญ
การ (คศ.2) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.1 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 33,500 บาท ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
ไม่ไดท้  าผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินการมีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ และอาจเป็นเพราะมีอายุ
มากแลว้ใกลท่ี้จะเกษียณอายุราชการ รองลงมาคือ ครูช านาญการพิเศษ(คศ.3)/ครูเช่ียวชาญ(คศ.4) คิด
เป็นร้อยละ 14.5รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 44,500 บาท และขา้ราชการบ านาญ คิดเป็นร้อยละ 13.2 รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 23,000 บาท ตามล าดบั ทั้งน้ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,200 บาท  (ตารางท่ี 4.6) 
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ตารางที ่4.6 ต าแหน่งงานและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.  

ต าแหน่งงาน จ านวน (คน) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท) 
เจา้หนา้ท่ีทางการศึกษา 
 

22 
(10.7) 

21,400 
 

ครูผูส้อน (คศ.1) 
 

26 
(12.7) 

22,000 
 

ครูช านาญการ(คศ.2) 
 

72 
(35.1) 

33,500 
 

ครูช านาญการพิเศษ(คศ.3)/ครูเช่ียวชาญ(คศ.4) 
 

30 
(14.6) 

44,500 
 

อาจารย์ในมหาวิท ยาลัยราชภัฎ เชี ยงราย /
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

5 
(2.5) 

33,600 
 

ขา้ราชการบ านาญ 
 

27 
(13.2) 

23,000 
 

ครูโรงเรียนเอกชน 
 

23 
(11.2) 

26,600 
 

รวม 
 

205 
(100) 

 รายไดเ้ฉล่ีย (บาท/เดือน) 
 

30,200 
หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็คือค่าร้อยละ 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

4.1.7 ต าแหน่งงานปัจจุบันและประสบการณ์การท างานของพนักงานสินเช่ือธนาคารออมสิน 
พนกังานดา้นสินเช่ือของธนาคารออมสินส่วนใหญ่ เป็นพนกังานปฏิบติัการ 5 มากท่ีสุด คิด

เป็นร้อยละ 56.2 รองลงมาคือ พนกังานปฏิบติัการ 4 คิดเป็นร้อยละ 31.3 และพนกังานปฏิบติัการ 6 คิด
เป็นร้อยละ 12.5 ตามล าดบั มีประสบการณ์การท างานในธนาคารออมสิน 3 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 37.5 รองลงมาคือ 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.0 และ 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.0 ตามล าดบั เฉล่ีย 4 ปี และมี
ประสบการณ์ในการท างานดา้นสินเช่ือ 3 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมาคือ ไม่เกิน 2 ปี คิด
เป็นร้อยละ 37.4 และ เกิน 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.8 ตามล าดบัเฉล่ีย 3 ปี (ตารางท่ี 4.7) 
 



 
 

26 

ตารางที ่4.7 ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างานในธนาคารออมสิน และประสบการณ์งานดา้นสินเช่ือ 
 ของพนกังานดา้นสินเช่ือของธนาคารออมสิน  

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ต าแหน่งงาน 
  พนกังานปฏิบติัการ 4 5 31.3 

พนกังานปฏิบติัการ 5 9 56.2 

พนกังานปฏิบติัการ 6 2 12.5 
2. ประสบการณ์การท างานในธนาคารออมสิน 

  2 ปี 4 25.0 

3 ปี 6 37.5 

4 ปี 4 25.0 

มากกวา่ 4 ปีข้ึนไป 2 12.5 

เฉล่ีย 4 ปี 

3. ประสบการณ์การท างานทางดา้นสินเช่ือ 
 

 

ไม่เกิน 2 ปี 6 37.5 

3 ปี 7 43.8 
มากกวา่ 3 ปีข้ึนไป 3 18.8 

รวม 16 100.0 

เฉล่ีย 3 ปี 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

4.2 พฤติกรรมของบุคลากรทางการศึกษาในการใช้สินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู้ ช.พ.ค. 

หวัขอ้น้ี ประกอบดว้ย ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของธนาคารออมสิน 
จ านวนคร้ังในการได้รับอนุมัติสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ประเภทสินเช่ือโครงการ
สวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.ท่ีใช้บริการในปัจจุบนั วตัถุประสงค์ในการกูเ้งิน วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัสินเช่ือ 
จ านวนเงินงวดท่ีผอ่นช าระรายเดือน ระยะเวลาในการช าระหน้ี จ  านวนเงินสมทบเขา้”กองทุนส่งเสริม
ความมัน่คงตามโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.” หลกัประกนัท่ีใช้ค  ้ าประกนั แหล่งขอ้มูลท่ีท าให้
ทราบถึงการขอสินเช่ือ  
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  4.2.1 ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ 
ช.พ.ค. 

ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาการเป็น
สมาชิก ช.พ.ค. เกิน 26 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.3 รองลงมาคือ 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.4 และ 
21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.1 ตามล าดบั มีระยะเวลาการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ต ่าสุด 4 ปี สูงสุด 35 ปี 
และระยะเวลาการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. เฉล่ียอยูท่ี่ 19 ปี (ตารางท่ี 4.8) 
 
ตารางที ่4.8 ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ 

 ช.พ.ค. 

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 5 ปี 11 5.4 

6-10 ปี 52 25.4 

11-15 ปี 21 10.1 

16-20 ปี 28 13.7 

21-25 ปี 35 17.1 

เกิน 26 ปี 58 28.3 

รวม 205 100.0 

ต ่าสุด 4 ปี 

สูงสุด  35 ปี 

ค่าเฉล่ีย 19 ปี 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

  4.2.2 ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ธนาคารออมสิน ของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการ
เงินกู ้ช.พ.ค. 

ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาการเป็น
ลูกคา้ธนาคารออมสิน 6-10 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาคือ 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.7 
และ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.7 ตามล าดับ มีระยะเวลาการเป็นลูกค้าธนาคารออมสินต ่าสุด 3 ปี 
สูงสุด 40 ปี ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ธนาคารออมสินเฉล่ียอยูท่ี่ 16 ปี (ตารางท่ี 4.9) 
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ตารางที ่4.9 ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ธนาคารออมสิน ของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการ 
 เงินกู ้ช.พ.ค. 

ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ธนาคารออมสิน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 5 ปี 12 5.9 

6-10 ปี 73 35.5 

11-15 ปี 26 12.7 

16-20 ปี 67 32.7 

21-25 ปี 10 4.9 

เกิน 26 ปี 17 8.3 

รวม 205 100.0 

ต ่าสุด 3 ปี 

สูงสุด  40  ปี 

ค่าเฉล่ีย 16 ปี 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

4.2.3 ประเภทสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.ท่ีลูกหน้ีท าการกูย้มื 
 ธนาคารออมสินไดด้ าเนินการให้สินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2548 จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงสามารถแบ่งช่วงของการใหสิ้นเช่ือในโครงการต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
 - สินเช่ือ ช.พ.ค.ครู (โครงการ 2,3) เร่ิมเดือน ตุลาคม พ.ศ.2548 ปัจจุบนัไม่ไดใ้หสิ้นเช่ือแลว้ 
 - สินเช่ือ ช.พ.ค. โครงการ 4 เร่ิมเดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2551 ปัจจุบนัไม่ไดใ้หสิ้นเช่ือแลว้ 
 - สินเช่ือ ช.พ.ค. โครงการ 5 เร่ิมเดือน มิถุนายน พ.ศ.2552 ปัจจุบนัไม่ไดใ้หสิ้นเช่ือแลว้ 
 - สินเช่ือ ช.พ.ค. โครงการ 6 เร่ิมเดือน สิงหาคม พ.ศ.2553 ปัจจุบนัไม่ไดใ้หสิ้นเช่ือแลว้ 
 - สินเช่ือ ช.พ.ส. เร่ิมเดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2551 ปัจจุบนัไม่ไดใ้หสิ้นเช่ือแลว้ 
 - สินเช่ือโครงการเก้ือกูลผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซ่ึงก็คือสินเช่ือโครงการ

สวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ท่ีไดเ้พิ่มสิทธิในการขอสินเช่ือให้กบัผูท่ี้เป็นเจา้หน้าท่ีและบุคลากรทางการ
ศึกษาดว้ย เร่ิมเดือน กนัยายน 2555 ปัจจุบนั ด าเนินการอยู ่

 ลูกหน้ีท่ีค้างช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ส่วนใหญ่มีสินเช่ือ ช.พ.ค. 
โครงการ 6คือเร่ิมกูต้ ั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.3 รองลงมาคือ สินเช่ือ
โครงการเก้ือกูลเพื่อผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา คืออาจจะเป็นการขอสินเช่ือคร้ังแรกหรือขอ
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สินเช่ือคร้ังใหม่โดยปิดบญัชีหักกลบลบหน้ีกบัสินเช่ือ ช.พ.ค.โครงการ 6 คิดเป็นร้อยละ 30.7 และ
สินเช่ือ ช.พ.ค.ครู (โครงการ 2-3) คิดเป็นร้อยละ 8.8 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.10) 

ตารางที ่4.10 ประเภทสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ท่ีลูกหน้ีท าการกูย้มื 

ประเภทสินเช่ือ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ช.พ.ค.ครู (โครงการ 2-3) 18 8.8 

ช.พ.ค.โครงการ 4 3 1.5 

ช.พ.ค.โครงการ 5 16 7.8 

ช.พ.ค.โครงการ 6 97 47.3 

ช.พ.ส. 8 3.9 
โครงการเก้ือกูลเพื่อผู ้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

63 30.7 

รวม 205 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

4.2.4 จ  านวนคร้ังท่ีกูเ้งินในโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. 
 ธนาคารออมสิน จะอนุมติัสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ในโครงการท่ีลูกหน้ีขอ

ยืน่กูใ้หม่ โดยท าการปิดบญัชีหักกลบลบหน้ีกบัสินเช่ือในโครงการก่อนให้กบัลูกหน้ี เพื่อให้ลูกหน้ีมี
บญัชีสินเช่ือประเภทน้ีเพียง 1 บญัชีเท่านั้น  

 ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ส่วนใหญ่ เคยไดรั้บการอนุมติั
สินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. 1 คร้ัง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.4 รองลงมาคือ 2 คร้ัง คิด
เป็นร้อยละ 39.5 และ 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 14.6 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.11) 

 
ตารางที ่4.11 จ  านวนคร้ังท่ีกูเ้งินในสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. 

จ านวนคร้ังท่ีไดรั้บการอนุมติั จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 คร้ัง 89 43.4 

2 คร้ัง 81 39.5 

3 คร้ัง 30 14.6 

4 คร้ัง 5 2.5 

รวม 205 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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 4.2.5 วตัถุประสงคใ์นการกูเ้งินของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. 
ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการ

กูเ้งินเพื่อช าระหน้ี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.8 รองลงมาคือ เพื่อการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 32.7 และ
เพื่อรักษาพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 10.2 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.12) 

 
ตารางที ่4.12 วตัถุประสงคใ์นการกูเ้งินของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. 

วตัถุประสงคใ์นการกูเ้งิน จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพื่อการศึกษา 67 32.7 

เพื่อรักษาพยาบาล 21 10.2 

เพื่อช าระหน้ี 98 47.8 

เพื่ออุปโภค-บริโภค 19 9.3 

รวม 205 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 4.2.6 วงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติั ของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. 
เม่ือสมาชิก ช.พ.ค. ยืน่ค  าขอกูเ้งิน ส านกังาน สกสค. จะเป็นผูพ้ิจารณาค าขอกูเ้บ้ืองตน้ของ

สมาชิก ช.พ.ค. รวมทั้งท าการตรวจสอบคุณสมบติัของผูกู้ ้ให้ตรงตามขอ้ตกลงของธนาคารออมสิน 
และรวบรวมเอกสารประกอบการขอกูท้ ั้งหมด ส่งต่อให้กบัธนาคารออมสิน ด าเนินการอนุมติัสินเช่ือ
ต่อไป 

ลูกหน้ีท่ีค้างช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ส่วนใหญ่ ได้รับการอนุมัติ
วงเงินกูอ้ยูท่ี่ 1,000,001-1,500,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาคือ 500,001-1,000,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 29.8 และต ่ากวา่ 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.0 ตามล าดบั วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั
ต ่าสุดคือ 150,000 บาท สูงสุดคือ 3,000,000 บาท เฉล่ียวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ 992,500 บาทต่อคน  
(ตารางท่ี 4.13) 
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ตารางที ่4.13 วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. 

วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 500,000 บาท 37 18.0 

500,001-1,000,000 61 29.8 

1,000,001-1,500,000 85 41.5 

1,500,001-2,000,000 8 3.9 

มากกวา่ 2,000,001 บาทข้ึนไป 14 6.8 

รวม 205 100.0 

ต ่าสุด 150,000 บาท 

สูงสุด 3,000,000 บาท 

ค่าเฉล่ีย 992,500 บาท 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

4.2.7 จ  านวนเงินท่ีผอ่นช าระต่อเดือน ของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ 
ช.พ.ค. 

 ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ส่วนใหญ่ มีจ านวนเงินท่ีผ่อน
ช าระต่อเดือน 6,001-10,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.9 รองลงมาคือ 3,001-6,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 28.3 และต ่ากวา่ 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.6 ตามล าดบั โดยมีจ านวนเงินผอ่นช าระต่อเดือน
ต ่าสุด 1,100 บาท สูงสุด 23,200 บาท เฉล่ีย 6,800 บาท (ตารางท่ี 4.14) 
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ตารางที ่4.14 จ  านวนเงินท่ีผอ่นช าระต่อเดือน 

เงินผอ่นช าระต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 3,000 บาท 32 15.6 

3,001-6,000 บาท 58 28.3 

6,001-10,000 บาท 90 43.9 

10,001-15,000 บาท 11 5.4 

มากกวา่ 15,001 บาทข้ึนไป 14 6.8 

รวม 205 100.0 

ต ่าสุด 1,100 บาท 

สูงสุด 23,200 บาท 

ค่าเฉล่ีย 6,800 บาท 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

4.2.8 จ  านวนเงินสมทบ “กองทุนส่งเสริมความมัน่คงตามโครงการสวสัดิการเงินกู ้ 
ช.พ.ค.” 

 ผูท่ี้ขอกูสิ้นเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. จะตอ้งส่งเงินสมทบเขา้ “กองทุนส่งเสริม
ความมัน่ตงตามโครงการสวสัดิการเงินกู้ ช.พ.ค.”โดยให้ช าระจากผูท่ี้ได้รับอนุมติัสินเช่ือโครงการ
สวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ในวนัท่ีท าสัญญาเงินกูเ้พียงคร้ังเดียว และแบ่งจ านวนเงินสมทบกองทุนฯ ตาม
จ านวนวงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติัและประเภทสินเช่ือไวด้งัน้ี 

 1) สินเช่ือ ช.พ.ค.ครู (โครงการ 2-3) สมทบกองทุนฯ จ านวน 1,000 บาท 
 2) สินเช่ือ ช.พ.ค.โครงการ 4 สมทบกองทุนฯ จ านวน 2,000 บาท 
 3) สินเช่ือ ช.พ.ค.โครงการ 5 สมทบกองทุนฯ จ านวน 2,000 บาท 
 4) สินเช่ือ ช.พ.ค.โครงการ 6 สมทบกองทุน ฯ จ านวน 2,000 บาท 
 5) สินเช่ือ ช.พ.ส. สมทบกองทุนฯ จ านวน 1,000 บาท 
 6) สินเช่ือโครงการเก้ือกลูเพื่อผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา แบ่งไดด้งัน้ี 

 - สินเช่ืออนุมติัไม่เกิน 600,000 บาท สมทบกองทุนฯจ านวน 1,000 บาท 
 - สินเช่ืออนุมติั 600,001-1,200,000 บาท สมทบกองทุนฯจ านวน 2,000 บาท 
 - สินเช่ืออนุมติั1,200,001-2,000,000 บาท สมทบกองทุนฯจ านวน 3,000 บาท 
 - สินเช่ืออนุมติัเกิน 2,000,001 บาทข้ึนไป สมทบกองทุนฯจ านวน 4,000 บาท 
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 ลูกหน้ีท่ีค้างช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ส่วนใหญ่ ช าระเงินสมทบ 
“กองทุนส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวสัดิการเงินกู้ ช.พ.ค.” จ านวน 2,000 บาท มากท่ีสุด 
เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ขอสินเช่ือ ช.พ.ค. โครงการ 4 ช.พ.ค.โครงการ 5 ช.พ.ค.โครงการ 6 และโครงการ
เก้ือกูลเพื่อผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัระหวา่ง 600,001-1,200,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 72.7 รองลงมาคือ จ านวน 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.6 และ 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.3 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.15) 

 
ตารางที ่4.15 จ านวนเงินสมทบ”กองทุนส่งเสริมความมัน่คงตามโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.” 

จ านวนเงินสมทบกองทุนฯ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1,000 บาท 32 15.6 

2,000 บาท 149 72.7 

3,000 บาท 11 5.4 

4,000 บาท 13 6.3 

รวม 205 100.0 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 4.2.9 หลกัประกนัท่ีใชค้  ้าประกนัสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. 
  ลูกหน้ีท่ีค้างช าระสินเช่ือโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ส่วนใหญ่ใช้บุคคลเป็น

หลกัประกนัสินเช่ือคิดเป็นร้อยละ 99.5 โดยเฉล่ียใชบุ้คคลค ้าประกนับญัชีละ2 คน (ตารางท่ี 4.16) 

ตารางที ่4.16 หลกัประกนัท่ีใชค้  ้าประกนัสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. 

หลกัประกนั จ านวน (คน) ร้อยละ 

ท่ีดิน 1 0.5 

บุคคล 204 99.5 

บุคคลค ้าประกนั (คน/บญัชี) 2 
 รวม 205 100.0 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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 4.2.10 แหล่งขอ้มูลท่ีท าใหท้ราบถึงการใหสิ้นเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. 
 ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ส่วนใหญ่ ทราบถึงขอ้มูลการให้

สินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู้ ช.พ.ค. จากเพื่อนสมาชิก ช.พ.ค. มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.9
รองลงมาคือ จากส านกังาน สกสค. คิดเป็นร้อยละ 50.7และเวบ็ไซด์ของธนาคารออมสิน คิดเป็นร้อย
ละ 19.0 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.17) 

ตารางที ่4.17 แหล่งขอ้มูลในการทราบถึงการใหสิ้นเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.  

แหล่งขอ้มูลท่ีทราบ จ านวน (คน) ร้อยละ 

พนกังานธนาคารออมสิน 23 11.2 

ส านกังานสกสค. 104 50.7 

เพื่อนสมาชิกช.พ.ค. 133 64.9 

เวบ็ไซตข์องธนาคารออมสิน 39 19.0 
หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
4.3 ปัจจัยทีก่่อให้เกดิหนีค้้างช าระสินเช่ือสวสัดิการเงินกู้ ช.พ.ค. 

 หวัขอ้น้ี ท าการศึกษาปัจจยัการก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระ ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ปัจจยัหลกัคือ ปัจจยัดา้น
ลูกหน้ี ด้านธนาคาร และด้านอ่ืน ๆ และท าการศึกษาปัจจยัย่อยต่าง ๆ ในแต่ละปัจจยัหลัก ซ่ึงผล
การศึกษามีดงัน้ี 

 4.3.1 ปัจจยัหลกัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.  
ก. ดา้นลูกหน้ีคา้งช าระ เม่ือพิจารณาปัจจยัหลกัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระทั้งในภาพรวม  

จ าแนกตามต าแหน่งงาน และจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย แลว้พบว่าลูกหน้ีคา้งช าระมีความเห็นว่าปัจจยั
ดา้นลูกหน้ี มีผลเป็นอนัดบัท่ี 1 อนัดบัท่ี 2 คือ ดา้นธนาคาร และอนัดบัท่ี 3 คือ ดา้นอ่ืน ๆ ตามล าดบั
(ตารางท่ี 4.18) 
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ตารางที ่4.18 คะแนนเฉล่ีย และอนัดบัของปัจจยัหลกัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระ ตามความคิดเห็นของ 
ลูกหน้ีคา้งช าระในภาพรวม ตามต าแหน่งงานและรายไดเ้ฉล่ีย 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

ข. ดา้นพนกังานสินเช่ือธนาคารออมสิน จากการศึกษาพบวา่พนกังานสินเช่ือธนาคารออม
สิน มีความคิดเห็นวา่ ปัจจยัหลกัท่ีก่อให้เกิดหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ใน
ภาพรวม จ าแนกตามต าแหน่งงาน และจ าแนกตามประสบการณ์ท างานดา้นสินเช่ือพบว่า อนัดบัท่ี 1 
คือดา้นลูกหน้ี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ พนกังานสินเช่ือธนาคารออมสินเห็นวา่การคา้งช าระหน้ีเกิดจาก
ตวัลูกหน้ีเอง เพราะสินเช่ือประเภทน้ีหักช าระหน้ีจากเงินเดือน โดยหน่วยงานของลูกหน้ีเป็นผูห้ัก
เงินเดือนน าส่งช าระหน้ี และในการอนุมติัสินเช่ือ ทางธนาคารพิจารณาจากเงินเดือนคงเหลือรับสุทธิ
วา่สอดคลอ้งกบัเงินงวดรายเดือนแลว้จึงอนุมติัสินเช่ือดงักล่าว และ อนัดบัท่ี 2 คือดา้นธนาคาร และ
อนัดบัท่ี 3 คือดา้นอ่ืน ๆ ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.19) 

 
 
 

ปัจจยัหลกั 
ดา้นลูกหน้ี ดา้นธนาคาร ดา้นอ่ืน ๆ 

เฉล่ีย อนัดบั เฉล่ีย อนัดบั เฉล่ีย อนัดบั 

1. ภาพรวม 2.40 1 2.26 2 1.35 3 

2. จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
      2.1 เจา้หนา้ท่ีทางการศึกษา 

ครูผูส้อน (คศ1) 

2.33 1 2.30 2 1.37 3 

2.2 ครูช านาญการ (คศ.2)  
ครูช านาญการพิเศษ (คศ.3) 
ครูเช่ียวชาญ (คศ.4)  
อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 

2.35 1 2.32 2 1.35 3 

2.3 ขา้ราชการบ านาญ ครูเอกชน 2.52 1 2.16 2 1.33 3 

3. จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย       

3.1 ไม่เกิน 20,000 บาท 2.44 1 2.12 2 1.42 3 

3.2 20,001-30,000 บาท 2.38 1 2.33 2 1.31 3 

3.3 เกิน 30,001 บาทข้ึนไป 2.38 1 2.33 2 1.32 3 



 
 

36 

ตารางที ่4.19 คะแนนเฉล่ีย และอนัดบัของปัจจยัหลกัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระ ตามความคิดเห็นของ 
พนกังานสินเช่ือธนาคารออมสินในภาพรวม ตามต าแหน่งงานและประสบการณ์ท างาน
ดา้นสินเช่ือ 

ปัจจยัหลกั 
ดา้นลูกหน้ี ดา้นธนาคาร ดา้นอ่ืน ๆ 

เฉล่ีย อนัดบั เฉล่ีย อนัดบั เฉล่ีย อนัดบั 

1. ภาพรวม 2.93 1 2.06 2 1.00 3 

2. จ  าแนกตามต าแหน่งงาน       

2.1 พนกังานปฏิบติัการ 4  2.80 1 2.20 2 1.00 3 

2.2 พนกังานปฏิบติัการ 5  3.00 1 2.00 2 1.00 3 

2.3 พนกังานปฏิบติัการ 6  3.00 1 2.00 2 1.00 3 

3. จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน
ดา้นสินเช่ือ 

      

3.1 ไม่เกิน 2 ปี 2.83 1 2.17 2 1.00 3 

3.2 3 ปี 3.00 1 2.00 2 1.00 3 

3.3 มากกวา่ 3 ปีข้ึนไป  3.00 1 2.00 2 1.00 3 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 
  4.3.2 ปัจจยัยอ่ยท่ีก่อให้เกิดหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.ตามความคิดเห็น

ของลูกหน้ีคา้งช าระ 
ก. ความคิดเห็นของลูกหน้ีคา้งช าระฯในภาพรวม ลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการ 

สวสัดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ให้ความเห็นว่า ด้านลูกหน้ี อนัดบัท่ี 1 คือการยา้ยหน่วยงาน เพราะเม่ือยา้ย
หน่วยงาน ตน้สังกดัใหม่ไม่หักเงินเดือนน าส่งช าระหน้ี อาจเพราะดว้ยไม่ไดรั้บแจง้จากทางธนาคาร 
และทางธนาคารเองก็ไม่ทราบถึงการยา้ยหน่วยงานของลูกหน้ี คะแนนเฉล่ีย 2.49  ซ่ึงแตกต่างกบังาน
การศึกษาของพิเชษ ศรีสืบ (2547) ท่ีพบวา่ ปัจจยัท่ีเกิดจากลูกหน้ี ลูกหน้ีใหค้วามส าคญักบัการน าเงินกู้
ไปใช้ผิดวตัถุประสงค์ เป็นอนัดบัแรก อนัดบัท่ี 2 คือ การเกษียณอายุราชการ/ลาออก เม่ือเกษียณอายุ
ราชการหรือลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ จะท าให้รายไดล้ดลง จนไม่พอหักช าระหน้ีได ้คะแนน
เฉล่ีย 2.44 และอนัดบัท่ี 3 คือ การมีหน้ีสินอ่ืนทั้งในและนอกระบบ คะแนนเฉล่ีย 2.13 ดา้นธนาคาร 
อนัดบัท่ี 1 คือระบบการติดตามหน้ีของธนาคารไม่รัดกุม อาจเป็นเพราะลูกหน้ีไม่ไดรั้บการติดตามหน้ี
จากทางธนาคาร คะแนนเฉล่ีย 2.36 ซ่ึงแตกต่างกับงานการศึกษาของพิเชษ ศรีสืบ (2547) ท่ีพบว่า 
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ปัจจยัภายในธนาคาร ลูกหน้ีให้ความส าคญักบัการเพิ่มข้ึนของอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงเกินไป เป็นอนัดบั
แรก อนัดบัท่ี 2 คือ การเพิ่มข้ึนของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้มีผลท าใหจ้  านวนเงินผอ่นช าระต่อเดือนเพิ่มข้ึน 
และลูกหน้ีไม่ทราบถึงการเพิ่มข้ึนของเงินงวด คะแนนเฉล่ีย 1.98 และอนัดบัท่ี 3 คือ การให้สินเช่ือ
โดยไม่มีการกลัน่กรองท่ีดี คะแนนเฉล่ีย 1.85 ดา้นอ่ืน ๆ อนัดบัท่ี 1 คือ ภาวะเศรษฐกิจซบเซา คะแนน
เฉล่ีย 2.34 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานการศึกษาของพิเชษ ศรีสืบ (2547) ท่ีพบว่า ปัจจยัภายนอก ลูกหน้ีให้
ความส าคญักบัภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาหรือตกต ่า เป็นอนัดบัแรก อนัดบัท่ี 2 คือภยัธรรมชาติ คะแนน
เฉล่ีย 2.13 และอนัดบัท่ี 3 คือนโยบายของรัฐบาล คะแนนเฉล่ีย 1.66 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.20) 
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ตารางที ่4.20 คะแนนเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระในแต่ละปัจจยัหลกัในภาพรวม  
ตามความคิดเห็นของลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ 

ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระ เฉล่ีย อนัดบั 

1. ดา้นลูกหน้ี 
  1.1 การยา้ยหน่วยงาน 2.49 1 

1.2 การเกษียณอายรุาชการ/ลาออก 2.44 2 

1.3 การมีหน้ีสินอ่ืนทั้งในและนอกระบบ 2.13 3 

1.4 การน าเงินกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์ 1.76 4 

1.5 การประสบอุบติัเหตุ/เจบ็ป่วย 1.61 5 

1.6 เจตนาไม่ช าระหน้ี 1.46 6 

2. ดา้นธนาคาร 
  2.1 ระบบการติดตามหน้ีของธนาคารไม่รัดกุม 2.36 1 

2.2 การเพิ่มข้ึนของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ 1.98 2 

2.3 การใหสิ้นเช่ือโดยไม่มีการกลัน่กรองท่ีดี 1.85 3 

2.4 หลกัประกนัในการกูง่้าย 1.66 4 

3.ดา้นอ่ืน ๆ 
  3.1 ภาวะเศรษฐกิจซบเซา 2.34 1 

3.2 ภยัธรรมชาติเช่น น ้าท่วม แผน่ดินไหว 2.13 2 

3.3 นโยบายของรัฐบาล 1.66 3 

3.4 การเลียนแบบในการไม่ช าระหน้ี 1.64 4 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

ข. ความคิดเห็นของลูกหน้ีคา้งช าระ จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบวา่ ในทุกต าแหน่งงานให้
ความเห็นวา่ ดา้นลูกหน้ี อนัดบัท่ี 1 คือ การยา้ยหน่วยงาน ส่วนอนัดบัท่ี 2 เจา้หนา้ท่ีทางการศึกษา ครู 
คศ.1-4 และอาจารยใ์นมหาวิทยาลยั มีความเห็นวา่คือการมีหน้ีสินทั้งในและนอกระบบ แต่ขา้ราชการ
บ านาญและครูเอกชน มีความเห็นวา่คือการเกษียณอายุราชการ/ลาออก อนัดบัท่ี 3 แต่ละกลุ่มต าแหน่ง
งานใหค้วามเห็นต่างกนั เจา้หนา้ท่ีทางการศึกษา และครู คศ.1 ใหค้วามเห็นวา่คือ การน าเงินกูไ้ปใชผ้ิด
วตัถุประสงค ์ครู คศ.2-คศ.4 และอาจารยใ์นมหาวิทยาลยั ให้ความเห็นวา่คือ การเกษียณอายุราชการ/
ลาออก และขา้ราชการบ านาญ ครูเอกชน ใหค้วามเห็นวา่คือการมีหน้ีสินอ่ืนทั้งในและนอกระบบ ดา้น
ธนาคาร ในทุกต าแหน่งงาน ให้ความเห็นวา่เกิดจากระบบการติดตามหน้ีของธนาคารไม่รัดกุม อนัดบั
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ท่ี 2 เจา้หนา้ท่ีทางการศึกษา ครูคศ.1 ขา้ราชการบ านาญ และครูเอกชน ให้ความเห็นวา่เกิดจากการให้
สินเช่ือโดยไม่มีการกลัน่กรองท่ีดี ส่วนครูคศ.2-4 และอาจารยใ์นมหาวิทยาลยั ให้ความเห็นวา่เกิดจาก
การเพิ่มข้ึนของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้อนัดบัท่ี 3 เจา้หนา้ท่ีทางการศึกษา ครูคศ.1 ขา้ราชการบ านาญ และ
ครูเอกชน ให้ความเห็นว่าเกิดจากการเพิ่มข้ึนของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ส่วนครูคศ.2-4 และอาจารยใ์น
มหาวิทยาลยั ให้ความเห็นว่าเกิดจากการให้สินเช่ือโดยไม่มีการกลัน่กรองท่ีดี ด้านอ่ืน ๆ อนัดบัท่ี 1 
เจ้าหน้าท่ีทางการศึกษา ครูคศ.1-4 อาจารย์ในมหาวิทยาลัย เห็นว่าคือ ภาวะเศรษฐกิจซบเซา แต่
ขา้ราชการบ านาญ ครูเอกชนเห็นวา่คือนโยบายของรัฐบาล อนัดบัท่ี 2 ในทุกต าแหน่งงามมีความเห็น
ว่าเกิดจากภยัธรรมชาติ และอนัดบัท่ี 3 เจา้หน้าท่ีทางการศึกษา ครูคศ.1 ขา้ราชการบ านาญ และครู
เอกชน ให้ความเห็นว่าเกิดจากการเลียนแบบในการไม่ช าระหน้ี ส่วนครูคศ.2-4 และอาจารย์ใน
มหาวทิยาลยั ใหค้วามเห็นวา่เกิดจากนโยบายของรัฐบาล (ตารางท่ี 4.21) 
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ตารางที ่4.21 คะแนนเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระ ตามความคิดเห็นของลูกหน้ีคา้ง 
ช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. จ  าแนกตามต าแหน่งงาน 

ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระ 

เจา้หนา้ท่ีทางการศึกษา
ครูผูส้อน (คศ1) 

(n=48) 

ครูช านาญการ (คศ.2) 
ครูช านาญการพิเศษ (คศ.

3) ครูเช่ียวชาญ (คศ.4) 
อาจารยใ์นมหาวิทยาลยั

(n=107) 

ขา้ราชการบ านาญ 
ครูเอกชน 

(n=50) 

เฉล่ีย อนัดบั เฉล่ีย อนัดบั เฉล่ีย อนัดบั 

1. ดา้นลูกหน้ี 
      1.1 การยา้ยหน่วยงาน 2.46 1 2.49 1 2.75 1 

1.2 การเกษียณอายรุาชการ/ลาออก 1.67 5 1.89 3 2.65 2 

1.3 การมีหน้ีสินอ่ืนทั้งในและนอกระบบ 2.20 2 2.18 2 1.96 3 

1.4 การน าเงินกูไ้ปใชผ้ิดวตัถุประสงค ์ 1.83 3 1.71 4 1.81 4 

1.5 เจตนาไม่ช าระหน้ี 1.58 6 1.30 6 1.64 5 

1.6 การประสบอุบติัเหตุ/เจ็บป่วย 1.74 4 1.57 5 1.52 6 

2. ดา้นธนาคาร       

2.1 ระบบการติดตามหน้ีของธนาคารไม่
รัดกมุ 

2.34 1 2.32 1 2.49 1 

2.2 การให้สินเช่ือโดยไม่มีการกลัน่กรอง
ท่ีดี 

1.95 2 1.75 3 1.91 2 

2.3 การเพ่ิมข้ึนของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ 1.93 3 2.08 2 1.85 3 

2.4 หลกัประกนัในการกูง่้าย 1.61 4 1.73 4 1.54 4 

3.ดา้นอ่ืน ๆ       

3.1 นโยบายของรัฐบาล 1.65 3 1.71 3 2.49 1 

3.2 ภั ย ธ ร ร ม ช า ติ เ ช่ น  น ้ า ท่ ว ม 
แผน่ดินไหว 

2.08 2 2.18 2 2.02 2 

3.3 การเลียนแบบไม่ช าระหน้ี 1.65 3 1.69 4 1.59 3 

3.4 ภาวะเศรษฐกิจซบเซา 2.43 1 2.24 1 1.52 4 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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ค. ความคิดเห็นของลูกหน้ีค้างช าระ จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ด้านลูกหน้ี 
อนัดบัท่ี 1 ลูกหน้ีท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 30,000 บาท ใหค้วามเห็นวา่ คือ การเกษียณอายรุาชการ/ลาออก แต่
ลูกหน้ีท่ีมีรายได้เกิน 30,001 บาท ให้ความเห็นว่าคือ การยา้ยหน่วยงาน อนัดบัท่ี 2 ลูกหน้ีท่ีรายได้
เฉล่ียไม่เกิน 20,00 บาท และลูกหน้ีทีมีรายไดเ้กิน 30,001 บาทข้ึน ให้ความเห็นวา่เกิดจากการมีหน้ีสิน
อ่ืนทั้งในและนอกระบบ ส่วนลูกหน้ีท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท ให้ความเห็นว่าเกิดจาก การยา้ย
หน่วยงาน อนัดบัท่ี 3 ลูกหน้ีท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท ให้ความเห็นว่าเกิดจากการยา้ยหน่วยงาน 
ลูกหน้ีท่ีมีรายได้ 20,001-30,000 บาท ให้ความเห็นว่าเกิดจากการมีหน้ีสินอ่ืนทั้งในและนอกระบบ 
และลูกหน้ีท่ีมีรายได้มากกว่า 30,001 บาทข้ึนไป ให้ความเห็นว่าเกิดจากการเกษียณอายุราชการ/
ลาออก ดา้นธนาคาร อนัดบัท่ี 1 ลูกหน้ีในทุกระดบัรายไดใ้ห้ความเห็นวา่คือระบบการติดตามหน้ีของ
ธนาคารไม่รัดกุม อนัดบัท่ี 2 และอนัดบัท่ี 3 ลูกหน้ีท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท และลูกหน้ีท่ีมีรายได้
เกิน 30,001 บาทข้ึนไป ให้ความเห็นวา่เกิดจากการให้สินเช่ือโดยไม่มีการกลัน่กรองท่ีดี ส่วนลูกหน้ีท่ี
มีรายได้ 20,001-30,000 บาท ให้ความเห็นว่าเกิดจากการเพิ่มข้ึนของอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ ด้านอ่ืน ๆ 
ลูกหน้ีในทุกระดับรายได้ให้ความเห็นว่า อันดับท่ี 1 คือภาวะเศรษฐกิจซบเซา อนัดับท่ี 2 คือภัย
ธรรมชาติ และอนัดบัท่ี 3 ลูกหน้ีท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท ให้ความเห็นว่าเกิดจากนโยบายของ
รัฐบาล ส่วนลูกหน้ีท่ีมีรายไดเ้กิน 20,001 บาทข้ึนไป ให้ความเห็นวา่เกิดจากการเลียนแบบในการไม่
ช าระหน้ี (ตารางท่ี 4.22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

42 

ตารางที ่4.22 คะแนนเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระในแต่ละปัจจยัหลกั ตามความ 
คิดเห็นของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. จ  าแนกตาม 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระ 
ไม่เกิน 20,000 บาท 

(n=40) 
20,001-30,000 บาท 

(n=81) 
เกิน 30,001 บาทข้ึนไป 

(n=84) 

เฉล่ีย อนัดบั เฉล่ีย อนัดบั เฉล่ีย อนัดบั 

1. ดา้นลูกหน้ี 
      1.1 การยา้ยหน่วยงาน 2.18 3 2.58 2 2.50 1 

1.2 การหน้ีสินอ่ืนทั้ งในและนอก
ระบบ 

2.27 2 2.03 3 2.17 2 

1.3 การเกษียณอายรุาชการ/ลาออก 2.56 1 2.61 1 2.00 3 

1.4 ก า ร น า เ งิ น กู้ ไ ป ใ ช้ ผิ ด
วตัถุประสงค ์

1.94 4 1.71 4 1.69 4 

1.5 การประสบอุบติัเหตุ/เจ็บป่วย 1.50 6 1.63 5 1.64 5 

1.6 เจตนาไม่ช าระหน้ี 1.56 5 1.53 6 1.35 6 

2. ดา้นธนาคาร       

2.1 ระบบการติดตามหน้ีไม่รัดกมุ 2.46 1 2.29 1 2.40 1 

2.2 การเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ีย
เงินกู ้

1.91 2 1.98 3 2.02 2 

2.3 การให้ สิน เช่ือโดยไม่ มีการ
กลัน่กรองท่ีดี 

1.79 3 1.99 2 1.72 3 

2.4 หลกัประกนัในการกูง่้าย 1.75 4 1.54 4 1.72 3 

3.ดา้นอ่ืน ๆ       

3.1 ภาวะเศรษฐกิจซบเซา 2.50 1 2.40 1 2.22 1 

3.2 ภั ย ธ รรม ช า ติ เช่ น  น ้ า ท่ ว ม 
แผน่ดินไหว 

2.09 2 2.11 2 2.13 2 

3.3 การเลียนแบบในการไม่ช าระ
หน้ี 

1.42 4 1.63 3 1.78 3 

3.4 นโยบายของรัฐบาล 1.71 3 1.61 4 1.70 4 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.3.3 ปัจจยัยอ่ยท่ีก่อให้เกิดหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.ตามความคิดเห็น 

ของพนกังานดา้นสินเช่ือธนาคารออมสิน 
 ก. ความคิดเห็นของพนกังานสินเช่ือธนาคารออมสิน ในภาพรวม พบวา่พนกังานสินเช่ือ

ธนาคารออมสิน ให้ความเห็นว่า ด้านลูกหน้ี อนัดับท่ี 1 คือการมีหน้ีสินอ่ืนทั้ งในและนอกระบบ 
คะแนนเฉล่ีย 2.47 เน่ืองจากพนกังานสินเช่ือพบวา่ ลูกหน้ีคา้งช าระมีหน้ีของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู จึง
ท าให้เงินเดือนคงเหลือไม่เพียงพอช าระหน้ีธนาคารออมสิน  อนัดบัท่ี 2 คือ การยา้ยหน่วยงาน คะแนน
เฉล่ีย 2.31 และอนัดบัท่ี 3 คือเจตนาไม่ช าระหน้ี คะแนนเฉล่ีย 1.50 ดา้นธนาคาร อนัดบัท่ี 1 คือการให้
สินเช่ือโดยไม่มีการกลัน่กรองท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานการศึกษาของ พิเชษ ศรีสืบ (2547) ท่ีพบว่า
ปัจจยัภายในธนาคาร กลุ่มเจา้หน้าท่ีสินเช่ือให้ความส าคญักบั การอ านวยสินเช่ือของธนาคารท่ีไม่มี
การกลัง่กรองท่ีดี คะแนนเฉล่ีย 2.81 อนัดบัท่ี 2 คือระบบการติดตามหน้ีของธนาคารไม่รัดกุม คะแนน
เฉล่ีย 2.06 และอนัดบัท่ี 3 คือหลกัประกนัในการกูง่้าย คะแนนเฉล่ีย 1.20 ดา้นอ่ืน ๆ อนัดบัท่ี 1 คือการ
เลียนแบบในการไม่ช าระหน้ี คะแนนเฉล่ีย 2.77 เน่ืองจากธนาคารออมสินหกัเงินพิเศษจากส านกังาน 
สกสค. น ามาช าระหน้ีแทนลูกหน้ีคา้งช าระ ท าให้ไม่ไดด้ าเนินการทางกฎหมายกบัลูกหน้ีคา้งช าระ 
อนัดับท่ี 2 คือ ภาวะเศรษฐกิจซบเซา คะแนนเฉล่ีย 1.93 และอนัดับท่ี 3 คือ นโยบายของรัฐบาล 
คะแนนเฉล่ีย 1.62 ตามล าดบั(ตารางท่ี 4.23) 
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ตารางที ่4.23 คะแนนเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระในภาพรวม ตามความคิดเห็นของ 
พนกังานสินเช่ือธนาคารออมสิน 

ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระ เฉล่ีย อนัดบั 

1. ดา้นลูกหน้ี 
  1.1 การมีหน้ีสินอ่ืนทั้งในและนอกระบบ 2.47 1 

1.2 การยา้ยหน่วยงาน 2.31 2 

1.3 เจตนาไม่ช าระหน้ี 1.50 3 

1.4 การเกษียณอายรุาชการ/ลาออก 1.17 4 

1.5 การน าเงินกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์ 1.00 5 

1.6 การประสบอุบติัเหตุ/เจบ็ป่วย 1.00 5 

2. ดา้นธนาคาร 
  2.1 การใหสิ้นเช่ือโดยไม่มีการกลัน่กรองท่ีดี 2.81 1 

2.2 ระบบการติดตามหน้ีของธนาคารไม่รัดกุม 2.06 2 

2.3 หลกัประกนัในการกูง่้าย 1.20 3 

2.4 การเพิ่มข้ึนของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ 1.00 4 

3.ดา้นอ่ืนๆ 
  3.1 การเลียนแบบในการไม่ช าระหน้ี 2.77 1 

3.2 ภาวะเศรษฐกิจซบเซา 1.93 2 

3.3 นโยบายของรัฐบาล 1.62 3 

3.4 ภยัธรรมชาติเช่น น ้าท่วม แผน่ดินไหว 1.43 4 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 ข. ความคิดเห็นของพนกังานสินเช่ือธนาคารออมสิน จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า ดา้น
ลูกหน้ี อันดับท่ี 1 พนักงานปฏิบัติการ 4 และ 6 ให้ความเห็นว่าเกิดจากการยา้ยหน่วยงาน ส่วน
พนักงานปฏิบัติการ 5 ให้ความเห็นว่าเกิดจากการมีหน้ีสินอ่ืนทั้ งในและนอกระบบ อันดับท่ี 2 
พนักงานปฏิบัติการ 4 และ 6 ให้ความเห็นว่าเกิดจากการมีหน้ีสินอ่ืนทั้ งในและนอกระบบ ส่วน
พนักงานปฏิบัติการ 5 ให้ความเห็นว่าเกิดจากการยา้ยหน่วยงาน อันดับท่ี 3 ในทุกต าแหน่งให้
ความเห็นว่าเกิดจากเจตนาไม่ช าระหน้ี และพนักงานปฏิบัติ 6 มีความเห็นอีกว่าเกิดจากการประ
อุบติัเหตุ/เจ็บป่วยของลูกหน้ี ดา้นธนาคาร ในทุกต าแหน่งงานให้ความเห็นว่า อนัดบัท่ี 1 เกิดจากการ
ให้สินเช่ือโดยไม่มีการกลัน่กรองท่ีดี อนัดบัท่ี 2 เกิดจากระบบการติดตามหน้ีของธนาคารไม่รัดกุม 
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และอนัดบัท่ี 3 เกิดจากหลกัประกนัในการกูง่้าย นอกจากน้ี พนกังานปฏิบติัการ 6 ยงัให้ความเห็นว่า
เกิดจากการเพิ่มข้ึนของอตัราดอกเบ้ียเงินกูอี้กดว้ย ดา้นอ่ืน ๆ ในทุกต าแหน่งงาน ให้ความเห็นว่าเกิด
จากการเลียนแบบในการไม่ช าระหน้ี อนัดบัท่ี 2 พนักงานปฏิบติัการ 4 ให้ความเห็นว่าเกิดจากภยั
ธรรมชาติ พนกังานปฏิบติัการ 5 ให้ความเห็นวา่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา พนกังานปฏิบติัการ 6 
ให้ความเห็นวา่เกิดจากนโยบายของรัฐบาล และอนัดบัท่ี 3 พนกังานปฏิบติัการ 4 และ 6 ให้ความเห็น
ว่าเกิดจาก ภาวะเศรษฐกิจซบเซา และพนักงานปฏิบติัการ 5 ให้ความเห็นว่าเกิดจากนโยบายของ
รัฐบาล (ตารางท่ี 4.24) 
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ตารางที ่4.24 คะแนนเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระในแต่ละปัจจยัหลกั ตามความ 
คิดเห็นของพนกังานธนาคารออมสิน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระ 

พนกังานปฏิบติัการ 4 
(n=5) 

พนกังานปฏิบติัการ 5 
(n=9) 

พนกังานปฏิบติัการ 6 
(n=2) 

เฉล่ีย อนัดบั เฉล่ีย อนัดบั เฉล่ีย อนัดบั 

1. ดา้นลูกหน้ี 
      1.1 การยา้ยหน่วยงาน 2.40 1 2.11 2 3.00 1 

1.2 การมีหน้ีสินอ่ืนทั้งในและนอก 
ระบบ 

2.25 2 2.67 1 2.00 2 

1.3 การประสบอุบติัเหตุ/เจ็บป่วย - - - - 1.00 3 

1.4 เจตนาไม่ช าระหน้ี 2.00 3 1.40 3 1.00 3 

1.5 การน าเงินกูไ้ปใชผ้ิดวตัถุประสงค ์ 1.00 5 - - - - 

1.6 การเกษียณอายรุาชการ/ลาออก 1.50 4 1.00 4 - - 

2. ดา้นธนาคาร       

2.1 การใหสิ้นเช่ือโดยไม่มีการ 
กลัน่กรองท่ีดี 

2.80 1 2.78 1 3.00 1 

2.2 ระบบการติดตามหน้ีของธนาคาร
ไม่รัดกมุ 

2.20 2 2.00 2 2.00 2 

2.3 หลกัประกนัในการกูง่้าย 1.00 3 1.33 3 1.00 3 

2.4 การเพ่ิมข้ึนของอตัราดอกเบ้ีย 
เงินกู ้

1.00 3 1.00 4 - - 

3.ดา้นอ่ืน ๆ       

3.1 การเลียนแบบในการไม่ช าระหน้ี 3.00 1 2.63 1 3.00 1 

3.2 นโยบายของรัฐบาล 1.40 4 1.67 3 2.00 2 

3.3 ภาวะเศรษฐกิจซบเซา 1.80 3 2.25 2 1.00 3 

3.4 ภยัธรรมชาติเช่น น ้ าท่วม 
 แผน่ดินไหว 

2.50 2 1.00 4 - - 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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 ค. ความคิดเห็นของพนกังานสินเช่ือธนาคารออมสิน จ าแนกตามประสบการณ์ท างานดา้น
สินเช่ือพบว่า ด้านลูกหน้ี อนัดบัท่ี 1 พนักงานท่ีมีประสบการณ์ท างานด้านสินเช่ือไม่เกิน 3 ปี ให้
ความเห็นว่าเกิดจากการมีหน้ีสินอ่ืนทั้งในและนอกระบบ แต่พนักงานท่ีมีประสบการณ์ท างานดา้น
สินเช่ือมากกว่า 3 ปี ข้ึนไป ให้ความเห็นว่าเกิดจากการย้ายหน่วยงาน อันดับท่ี  2 พนักงานท่ีมี
ประสบการณ์ท างานดา้นสินเช่ือไม่เกิน 3 ปี ให้ความเห็นวา่เกิดจากการยา้ยหน่วยงาน ส่วนพนกังานท่ี
มีประสบการณ์ท างานดา้นสินเช่ือมากกว่า 3 ปีข้ึนไป ให้ความเห็นว่าเกิดจากการมีหน้ีสินอ่ืนทั้งใน
และนอกระบบ อนัดบัท่ี 3 พนกังานสินเช่ือทุกคนใหค้วามเห็นวา่เกิดจากการมีเจตนาไม่ช าระหน้ี และ
พนกังานท่ีมีประสบการณ์ท างานดา้นสินเช่ือมากกวา่ 3 ปีข้ึนไป ให้ความเห็นว่าเกิดจากการประสบ
อุบติัเหตุ/เจ็บป่วยของลูกหน้ี ดา้นธนาคาร พนกังานสินเช่ือทุกคนให้ความเห็นวา่ อนัดบัท่ี 1 เกิดจาก
การให้สินเช่ือโดยไม่มีการกลัน่กรองท่ีดี อนัดบัท่ี 2 เกิดจากระบบการติดตามหน้ีของธนาคารไม่รัดกุม 
และอนัดบัท่ี 3 เกิดจากหลกัประกนัในการกูง่้าย และพนกังานท่ีมีประสบการณ์ท างานดา้นสินเช่ือไม่
เกิน 2 ปี และมากกวา่ 3 ปีข้ึนไป ให้ความเห็นเพิ่มเติมอีกวา่เกิดจากการเพิ่มข้ึนของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้
ดา้นอ่ืน ๆ พนักงานดา้นสินเช่ือทุกสาขาเห็นว่า อนัดบัท่ี 1 เกิดจากการเลียนแบบในการไม่ช าระหน้ี 
อนัดับท่ี 2 พนักงานท่ีมีประสบการณ์ท างานด้านสินเช่ือไม่เกิน 3 ปีให้ความเห็นว่าเกิดจากภาวะ
เศรษฐกิจซบเซา ส่วนพนกังานท่ีมีประสบการณ์ท างานดา้นสินเช่ือมากกวา่ 3 ปีข้ึนไป มีวามเห็นวา่เกิด
จากนโยบายของรัฐบาล อนัดับท่ี 3 พนักงานท่ี มีประสบการณ์ท างานด้านสินเช่ือไม่เกิน 3 ปีให้
ความเห็นวา่เกิดจากนโยบายของรัฐบาล ส่วนพนกังานท่ีมีประสบการณ์ท างานดา้นสินเช่ือมากกวา่ 3 
ปีข้ึนไป มีวามเห็นวา่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา (ตารางท่ี 4.25) 
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ตารางที ่4.25 คะแนนเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระในแต่ละปัจจยัหลกั ตามความ 
คิดเห็นของพนกังานธนาคารออมสิน จ าแนกตามประสบการณ์ท างานดา้นสินเช่ือ 

ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระ 

ไม่เกิน 2 ปี 
(n=6) 

3 ปี 
(n=7) 

มากกวา่ 3 ปีข้ึนไป 
(n=3) 

เฉล่ีย อนัดบั เฉล่ีย อนัดบั เฉล่ีย อนัดบั 

1. ดา้นลูกหน้ี 
      1.1 การยา้ยหน่วยงาน 2.33 2 2.14 2 2.67 1 

1.2 การมีหน้ีสินอ่ืนทั้งในและนอก 
ระบบ 

2.40 1 2.57 1 2.33 2 

1.3 การประสบอุบติัเหตุ/เจ็บป่วย - - - - 1.00 3 

1.4 เจตนาไม่ช าระหน้ี 2.00 3 1.50 3 1.00 3 

1.5 การน าเงินกูไ้ปใชผ้ิดวตัถุประสงค ์ 1.00 5 - - - - 

1.6 การเกษียณอายรุาชการ/ลาออก 1.33 4 1.00 4 - - 

2. ดา้นธนาคาร       

2.1 การใหสิ้นเช่ือโดยไม่มีการ 
กลัน่กรองท่ีดี 

2.67 1 2.86 1 3.00 1 

2.2 ระบบการติดตามหน้ีของธนาคาร 
ไม่รัดกมุ 

2.33 2 1.86 2 2.00 2 

2.3 การเพ่ิมข้ึนของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ 1.00 3 1.00 4 1.00 3 

2.4 หลกัประกนัในการกูง่้าย 1.00 3 1.40 3 1.00 3 

3.ดา้นอ่ืน ๆ       

3.1 การเลียนแบบในการไม่ช าระหน้ี 2.50 1 2.86 1 3.00 1 

3.2 นโยบายของรัฐบาล 1.50 3 1.50 3 2.00 2 

3.3 ภาวะเศรษฐกิจซบเซา 2.00 2 2.00 2 1.67 3 

3.4 ภยัธรรมชาติเช่น น ้ าท่วม 
 แผน่ดินไหว 

2.50 1 1.00 4 1.00 4 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.4. การติดตามหนีค้้างช าระของธนาคารออมสิน 
 หัวขอ้น้ีเป็นการศึกษา จ านวนเดือนท่ีคา้งช าระ จ านวนเงินท่ีคา้งช าระของลูกหน้ี จ  านวนเงินท่ี

ส านักงาน สกสค.ช าระแทนลูกหน้ีคา้งช าระเฉล่ียของธนาคารออมสิน การติดตามหน้ีของธนาคาร
ออมสิน และการลดลงของหน้ีคา้งช าระ ผลการศึกษามีดงัน้ี 

4.4.1 จ านวนเดือนและจ านวนเงินท่ีคา้งช าระของลูกหน้ีท่ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการ 
เงินกู ้ช.พ.ค.  

 ลูกหน้ีคา้งช าระฯ ส่วนใหญ่ มีการคา้งช าระ 1 เดือน คิดเป็นร้อยละ 49.8 รองลงมาคือ คา้ง
ช าระ 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 28.3 ซ่ึงลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ 3 เดือนน้ีมีเงินงวดคา้งช าระเฉล่ีย 18,500 บาท 
คิดเป็นจ านวนเงินท่ีธนาคารออมสินหักจากส านกังาน สกสค. เพื่อช าระหน้ีแทนลูกหน้ีคา้งช าระเป็น
เงิน 1,073,000 บาท และ คา้งช าระ 2 เดือน คิดเป็นร้อยละ 21.9 ตามล าดบั โดยมีการคา้งช าระต ่าสุด 
200 บาท สูงสุด 79,500 บาท และจ านวนเงินคา้งช าระเฉล่ีย คนละ 11,200 บาท (ตารางท่ี 4.26) 

ตารางที ่4.26 จ านวนเดือนคา้งช าระและจ านวนเงินคา้งช าระเฉล่ีย 

จ านวนเดือนคา้ง จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวนเงินคา้งเฉล่ีย 

- คา้ง 1 เดือน 102 49.8 6,900 

- คา้ง 2 เดือน 45 21.9 11,600 

- คา้ง 3 เดือน 58 28.3 18,500 

รวม 205 100.00 11,200 

ต ่าสุด 200 บาท 

สูงสุด  79,500บาท 

ค่าเฉล่ีย 11,200บาท 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

4.4.2. จ านวนเงินท่ีธนาคารออมสินหกัจากส านกังาน สกสค. เพื่อช าระแทนลูกหน้ีคา้งช าระเฉล่ีย
ต่อเดือน  

ธนาคารออมสินเขตเชียงรายมีลูกหน้ีท่ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.
ทั้งหมด 11 สาขา ประกอบดว้ย สาขาเชียงราย พาน แม่จนั แม่สาย เชียงของ เวยีงป่าเป้า เทิง เชียงแสน 
กลางเวียง มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง และเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย ส่วนอีก 5 สาขาไม่มีลูกหน้ีคา้งช าระ
สินเช่ือประเภทน้ีไดแ้ก่ สาขาเวยีงเชียงรุ้ง แม่สรวย บา้นดู่ ขนุตาล และแม่ขะจาน 

ธนาคารออมสินท าการหักเงินค่าตอบแทนพิเศษจากส านกังาน สกสค.เพื่อช าระหน้ีแทน
ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ 3 เดือน ตามบนัทึกขอ้ตกลง พบวา่ สาขาเชียงราย มีจ านวนเงินท่ีหักจากส านกังาน 
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สกสค.เพื่อช าระหน้ีแทนลูกหน้ีคา้งช าระมากท่ีสุด เฉล่ียเดือนละ 474,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.7 
รองลงมาคือ สาขาแม่จนั เฉล่ียเดือนละ 210,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.6 และสาขาพาน เฉล่ียเดือนละ
195,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.6 ตามล าดบั สาขาท่ีท าการหักเงินจากส านกังาน สกสค.เพื่อช าระหน้ี
แทนต ่าท่ีสุดคือสาขามหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เฉล่ียเดือนละ 16,000 บาท และเฉล่ียสาขาละ 140,900 
บาท (ตารางท่ี 4.27) 

 
ตารางที ่4.27 จ  านวนเงินท่ีธนาคารออมสินหกัจากส านกังาน สกสค. เพื่อช าระแทนลูกหน้ีคา้งช าระ 

 เฉล่ียต่อเดือน  

สาขา จ านวนเงินเฉล่ีย(บาท/เดือน) ร้อยละ 

เชียงราย 474,900.00 30.7 

พาน 195,700.00 12.6 

แม่จนั 210,400.00 13.6 

แม่สาย 116,300.00 7.5 

เชียงของ 32,000.00 2.1 

เวยีงป่าเป้า 87,500.00 5.6 

เทิง 124,600.00 8.0 

เชียงแสน 139,700.00 9.0 

กลางเวยีง 133,900.00 8.7 

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 16,000.00 1.0 

เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย 19,000.00 1.2 

รวม 1,550,000.00 100 

เฉล่ียต่อสาขา 140,900 บาท 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

4.4.3. การติดตามหน้ีของธนาคารออมสิน  
 พนักงานด้านสินเช่ือธนาคารออมสินเขตเชียงรายท่ีมีลูกหน้ีค้างช าระทั้ ง 11 สาขาได้

ด าเนินการติดตามหน้ี โดยการโทรศพัทติ์ดตาม และติดตามยงัสถานท่ีท างานมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
81.8 โทรศพัทติ์ดตาม เฉล่ีย 2 คร้ังต่อเดือน ติดตามยงัสถานท่ีท างานเฉล่ีย 1 คร้ังต่อเดือน รองลงมาคือ 
ส่งหนงัสือเตือนให้ช าระหน้ี คิดเป็นร้อยละ 54.5 เฉล่ียจ านวน 1 คร้ังต่อเดือน และติดตามยงัหน่วยงาน
ท่ีหกัเงินเดือน คิดเป็นร้อยละ45.4 จ  านวน 1 คร้ังต่อเดือน (ตารางท่ี 4.28)  
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ตารางที ่4.28 การติดตามหน้ีคา้งช าระของธนาคารออมสิน 

การติดตามหน้ีคา้งช าระ จ านวน ร้อยละ 

1. โทรศพัทติ์ดตามหน้ี 9 81.8 

เฉล่ีย(คร้ัง) 2 
 2. ติดตามยงัสถานท่ีท างาน 9 81.8 

เฉล่ีย(คร้ัง) 1 
 3. หนงัสือเตือนใหช้ าระหน้ี 6 54.5 

เฉล่ีย(คร้ัง) 1 
 4. ติดตามยงัหน่วยงานหกัเงินเดือน 5 45.4 

เฉล่ีย(คร้ัง) 1 
 5. ติดตามผูค้  ้าประกนั 1 0.1 

เฉล่ีย(คร้ัง) 1 
 หมายเหตุ : * ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ  

ท่ีมา : จากการศึกษา 

4.4.4. การลดลงของหน้ีคา้งช าระ  
พนักงานสินเช่ือธนาคารออมสินให้ความเห็นว่าการด าเนินการติดตามหน้ีของธนาคาร

ดว้ยวธีิการต่าง ๆ นั้น มีผลท าให้หน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ลดลง ร้อยละ 50 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมาคือ ร้อยละ 30 คิดเป็นร้อยละ 27.3 และร้อยละ 20 คิดเป็นร้อย
ละ 18.2 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.29) 
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ตารางที ่4.29 การลดลงของหน้ีคา้งช าระ  

การลดลงของหน้ีคา้งช าระ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ร้อยละ 10ของหน้ีคา้งทั้งหมด 1 9.1 

ร้อยละ 20ของหน้ีคา้งทั้งหมด 2 18.2 

ร้อยละ 30ของหน้ีคา้งทั้งหมด 3 27.3 

ร้อยละ 50ของหน้ีคา้งทั้งหมด 4 36.4 

ร้อยละ 60ของหน้ีคา้งทั้งหมด 1 9.1 

รวม 11 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


