
 

ซ 

 

สารบัญ 

   หนา้ 

กิตติกรรมประกาศ                ค 

บทคดัยอ่ภาษาไทย              ง 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ              ฉ 

สารบญัตาราง               ฎ 

สารบญัภาพ              ฑ 

บทท่ี 1 บทน า               1 

 1.1 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา            1 
 1.2 วตัถุประสงคข์องการศึกษา            6 
 1.3 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา            6 
 1.4 ขอบเขตการศึกษา             6 
1.5 นิยามศพัท ์              6 

บทท่ี 2 แนวคิดทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง           8 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง            8 
 2.1.1 แนวคิดการวเิคราะห์สินเช่ือเชิงคุณภาพตามหลกั 5C’s         8 
 2.2.2 แนวคิดเก่ียวกบัมูลเหตุของการคา้งช าระหน้ี         10 

2.2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง           12 

บทท่ี 3 ระเบียบวธีิวจิยั             15 

 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา           15 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา         16 
 3.3 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา            16 



 

ฌ 

 

3.4 วธีิการศึกษา             16 

บทท่ี 4 ผลการศึกษา             19 

 4.1 ขอ้มูลทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการ      19 
 สวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.และพนกังานสินเช่ือธนาคารออมสิน 
 4.1.1 เพศ             19 
 4.1.2 อาย ุ             20 
 4.1.3 ระดบัการศึกษา            21 
 4.1.4 สถานภาพการสมรส           22 
 4.1.5 จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีไม่ได ้      22 

 ท  างาน และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการ    
 สวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. 

4.1.6 ต าแหน่งงานปัจจุบนัและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของลูกหน้ีคา้งช าระ      23 
 สินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. 

 4.1.7 ต าแหน่งงานปัจจุบนัและประสบการณ์การท างานของพนกังาน      25 
 สินเช่ือธนาคารออมสิน 

4.2 พฤติกรรมของบุคลากรทางการศึกษาในการใชสิ้นเช่ือโครงการสวสัดิการ      26 
เงินกู ้ช.พ.ค. 

 4.2.1 ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการ      27 
 สวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. 

 4.2.2 ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ธนาคารออมสิน ของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือ      27 
 โครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. 

 4.2.3 ประเภทสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ท่ีลูกหน้ีท าการกูย้มื      28 
 4.2.4 จ านวนคร้ังท่ีกูเ้งินในโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.        29 
 4.2.5 วตัถุประสงคใ์นการกูเ้งิน ของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการ       30 

 สวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. 
 4.2.6 วงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติั ของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการ      30 

 เงินกู ้ช.พ.ค.  
 4.2.7 จ านวนเงินท่ีผอ่นช าระต่อเดือน ของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการ      31 

 สวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. 
 



 

ญ 

 

 4.2.8 จ  านวนเงินสมทบ “กองทุนส่งเสริมความมัน่คงตามโครงการสวสัดิการ      32 
เงินกู ้ช.พ.ค.” 

 4.2.9 หลกัประกนัท่ีใชค้  ้าประกนัสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.      33 
 4.2.10 แหล่งขอ้มูลท่ีท าใหท้ราบถึงการใหสิ้นเช่ือโครงการสวสัดิการ 

 เงินกู ้ช.พ.ค. 
4.3 ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.      34 

 4.3.1 ปัจจยัหลกัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการ       34 
เงินกู ้ช.พ.ค.  

 4.3.2 ปัจจยัยอ่ยท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้      36 
ช.พ.ค.ตามความคิดเห็นของลูกหน้ีคา้งช าระ 

 4.3.3 ปัจจยัยอ่ยท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้      43 
ช.พ.ค.ตามความคิดเห็น ของพนกังานดา้นสินเช่ือธนาคารออมสิน 

4.4 การติดตามหน้ีคา้งช าระของธนาคารออมสิน         49 
4.4.1 จ านวนเดือนและจ านวนเงินท่ีคา้งช าระของลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ       49 

สินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.  
4.4.2. จ านวนเงินท่ีธนาคารออมสินหกัจากส านกังาน สกสค. เพื่อช าระ      49 

แทนลูกหน้ีคา้งช าระเฉล่ียต่อเดือน  
4.4.3. การติดตามหน้ีของธนาคารออมสิน           50 
4.4.4. การลดลงของหน้ีคา้งช าระ            51 

บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ           53 

 5.1 สรุปผลการศึกษา            53 
5.1.1 ดา้นลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.       53 
5.1.2 ดา้นพนกังานสินเช่ือธนาคารออมสิน             55 

 5.2 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา           56 

เอกสารอา้งอิง              58 

ภาคผนวก              60 

ประวติัผูเ้ขียน              69 

 



 

ฎ 

 

สารบัญตาราง 

           หนา้ 

ตารางท่ี 1.1หลกัเกณฑใ์นการใหสิ้นเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.         2 
ตารางท่ี 1.2 สินเช่ือรวมและสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ของ        3 

ธนาคารออมสินทั้งประเทศ ปี พ.ศ.2553-2555 
ตารางท่ี 1.3สินเช่ือรวมและสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ของ        4 

ธนาคารออมสินเขตเชียงราย ปีพ.ศ.2554-2556 
ตารางท่ี 1.4 จ านวนเงินกนัส ารอง จ านวนบญัชีท่ีคา้งช าระและจ านวนเงิน        5 

 ท่ีหกัช าระหน้ีแทน ของธนาคารออมสินเขตเชียงราย ปีพ.ศ.2554-2556 
ตารางท่ี 1.5 การจดัชั้นหน้ีและการกนัเงินส ารองของธนาคารออมสิน         7 

ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.       19 
และพนกังานธนาคารออมสิน จ าแนกตามเพศ 

ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.       20 
 และพนกังานธนาคารออมสิน จ าแนกตามอายุ 

ตารางท่ี 4.3จ านวนและร้อยละของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.       21 
 และพนกังานธนาคารออมสิน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ตารางท่ี 4.4จ านวนและร้อยละของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.       21 
 และพนกังานธนาคารออมสิน จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

ตารางท่ี 4.5จ านวนและร้อยละของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.       23 
 จ  าแนกตามจ านวน สมาชิกในครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
 ท่ีไม่ไดท้  างาน และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 

ตารางท่ี 4.6ต าแหน่งงานและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือ       25 
 สวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.  

ตารางท่ี 4.7ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างานในธนาคารออมสิน และประสบการณ์      26 
 งานดา้นสินเช่ือ ของพนกังานดา้นสินเช่ือของธนาคารออมสิน  
 



 

ฏ 

 

ตารางท่ี 4.8 ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการ      27 
 สวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. 

ตารางท่ี 4.9 ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ธนาคารออมสิน ของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือ      28 
 โครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. 

ตารางท่ี 4.10 ประเภทสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. ท่ีลูกหน้ีท าการกูย้มื      29 
ตารางท่ี 4.11 จ  านวนคร้ังท่ีกูเ้งินในสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.       30 
ตารางท่ี 4.12 วตัถุประสงคใ์นการกูเ้งินของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการ       30 

สวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค. 
ตารางท่ี 4.13 วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการ      31 

เงินกู ้ช.พ.ค. 
ตารางท่ี 4.14 จ  านวนเงินท่ีผอ่นช าระต่อเดือน          32 
ตารางท่ี 4.15 จ านวนเงินสมทบ”กองทุนส่งเสริมความมัน่คงตามโครงการ       33 

สวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.” 
ตารางท่ี 4.16 หลกัประกนัท่ีใชค้  ้าประกนัสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.      33 
ตารางท่ี 4.17 แหล่งขอ้มูลในการทราบถึงการใหสิ้นเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้      34 

ช.พ.ค.  
ตารางท่ี 4.18 คะแนนเฉล่ีย และอนัดบัของปัจจยัหลกัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระ       35 

ตามความคิดเห็นของลูกหน้ีคา้งช าระในภาพรวม ตามต าแหน่งงาน 
และรายไดเ้ฉล่ีย 

ตารางท่ี 4.19 คะแนนเฉล่ีย และอนัดบัของปัจจยัหลกัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระ       36 
ตามความคิดเห็นของพนกังานสินเช่ือธนาคารออมสินในภาพรวม  
ตามต าแหน่งงานและประสบการณ์ท างานดา้นสินเช่ือ 

ตารางท่ี 4.20 คะแนนเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยท่ีก่อให้เกิดหน้ีคา้งช าระในแต่ละปัจจยัหลกั      38 
ในภาพรวม ตามความคิดเห็นของลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ 

ตารางท่ี 4.21 คะแนนเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยท่ีก่อให้เกิดหน้ีคา้งช าระ ตามความคิดเห็น      40 
ของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้ช.พ.ค.  
จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ตารางท่ี 4.22 คะแนนเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยท่ีก่อให้เกิดหน้ีคา้งช าระในแต่ละปัจจยัหลกั      42 
ตามความคิดเห็นของลูกหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู ้
ช.พ.ค. จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 



 

ฐ 

 

ตารางท่ี 4.23 คะแนนเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยท่ีก่อให้เกิดหน้ีคา้งช าระในภาพรวม        44 
ตามความคิดเห็นของพนกังานสินเช่ือธนาคารออมสิน 

ตารางท่ี 4.24 คะแนนเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยท่ีก่อให้เกิดหน้ีคา้งช าระในแต่ละปัจจยัหลกั      46 
ตามความคิดเห็นของพนกังานธนาคารออมสิน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ตารางท่ี 4.25 คะแนนเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยท่ีก่อให้เกิดหน้ีคา้งช าระในแต่ละปัจจยัหลกั       48 
ตามความคิดเห็นของพนกังานธนาคารออมสิน จ าแนกตามประสบการณ์ 
ท างานดา้นสินเช่ือ 

ตารางท่ี 4.26 จ  านวนเดือนคา้งช าระและจ านวนเงินคา้งช าระเฉล่ีย        49 
ตารางท่ี 4.27 จ  านวนเงินท่ีธนาคารออมสินหกัจากส านกังาน สกสค. เพื่อช าระ      50 

 แทนลูกหน้ีคา้งช าระเฉล่ียต่อเดือน  
ตารางท่ี 4.28 การติดตามหน้ีคา้งช าระของธนาคารออมสิน         51 
ตารางท่ี 4.29 การลดลงของหน้ีคา้งช าระ           52 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ฑ 

 

สารบัญภาพ 

            หนา้ 

ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา           15 

 

 


