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บทที่ 1 
 

บทนํา 

 

ความสําคญัของปัญหา 

 

ธนาคารออมสิน เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489  

มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ในรูปของสถาบันการเงินท่ีมีรัฐบาลเป็นประกัน และอยู่ภายใต้การ

กาํกับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั ปัจจุบันมีสาขา

ทั้งหมด 1,141 สาขาทัว่ประเทศ โดยมีวตัถุประสงค์หลกั เพ่ือส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทาง

การเงิน สนับสนุนการลงทุน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก นอกจากน้ีธนาคารออมสินยงัเป็นแหล่ง

เงินทุนสนับสนุนการดาํเนินงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม               

รวมทั้งการให้บริการทางการเงินท่ีตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ทาํให้ธนาคารออมสิน

เข้ามามีบทบาทมากข้ึนในการให้บริการด้านสินเช่ือ ซ่ึงเป็นการพัฒนาและขับเคล่ือนระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ  

 

 ในปี 2558 ธนาคารออมสินยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินงาน เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็น                        

สถาบันการเงินท่ีมัน่คง เพ่ือการออมและเป็นผูน้ ําเศรษฐกิจฐานรากและลูกค้ารายย่อย ด้วยการ

บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล รวมทั้ งยงัเป็นกลไกสําคัญในการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจ ให้แก่ภาครัฐบาลผ่านโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการให้สินเช่ือแก่ธุรกิจ SMEs                  

เพ่ือช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ (สินเช่ือ SMEs สุขใจ) โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มาตรการ

ช่วยเหลือลกูคา้สินเช่ือรายย่อยจนถึงระดบั SMEs จากการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพในทุกดา้น

ของธนาคาร ส่งผลให้ผลประกอบการของธนาคาร มีการเติบโตไดดี้กว่าท่ีคาดไว ้ทั้ งสินทรัพย ์             

เงินฝาก สินเช่ือ และกาํไรสุทธิ ซ่ึงได้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธนาคารท่ีดาํเนินงานด้วย                  

กลยุทธ์ท่ีเหมาะสม ปัจจุบนัธนาคารออมสิน มุ่งเน้นเสนอผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ                          

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของแต่ละกลุ่มลูกคา้ใหม้ากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นบริการ

ทางด้านกลุ่มธุรกิจเงินฝาก ทางธนาคารออมสินได้มีการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทต่างๆ                  

เพ่ือให้บริการลูกค้า กลุ่มธุรกิจและบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการ                   

ทางการเงินของธนาคารได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน และกลุ่มธุรกิจสินเช่ือ ไม่ว่าจะเป็นสินเช่ือ                      

แก่ลูกค้าบุคคลรายย่อย สินเช่ือสวสัดิการ สินเช่ือแก่ภาครัฐและสถาบันการเงิน สินเช่ือเพ่ือ                     

พฒันาสังคม และสินเช่ือแก่ภาคธุรกิจเอกชนต่างๆ ทั้งน้ีในปี 2558 ธนาคารออมสิน ตั้งเป้าหมาย                          
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การปล่อยสินเช่ือใหม่ เพ่ิมข้ึนสุทธิ 100,000 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.4 ของสินเช่ือรวม ณ ส้ินปี 2557                          

โดยมีสัดส่วนสินเช่ือแก่บุคคลรายยอ่ย ร้อยละ 73.9 สินเช่ือแก่ภาครัฐและสถาบนัการเงิน ร้อยละ 

20.4 และสินเช่ือแก่ภาคธุรกิจเอกชน ร้อยละ 5.7 จึงส่งผลใหป้ริมาณเงินการให้สินเช่ือของธนาคาร        

มีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือของธนาคารออมสินท่ีมียอดเพ่ิม

สูงข้ึน ดงัแสดงในภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 1  ปริมาณเงินการใหสิ้นเช่ือของธนาคารออมสิน ปี พ.ศ.2546 - 2557 

ท่ีมา: รายงานประจาํปีธนาคารออมสิน (2557) 

 

การให้สินเช่ือหรือการกูย้ืมเงิน ถือเป็นธุรกรรมท่ีสาํคญัท่ีสุดของธนาคาร ในฐานะท่ีเป็น

แหล่งท่ีมาของรายไดห้ลกั ซ่ึงธนาคารจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปของค่าธรรมเนียมการให้บริการ

ทางการเงินและดอกเบ้ียจากการให้สินเช่ือ ดังนั้ น ธนาคารส่วนใหญ่จึงเร่งการปล่อยสินเช่ือ                  

เพ่ือเป็นการสร้างรายได้และกําไรให้แก่ธนาคาร ซ่ึงการเร่งปล่อยสินเช่ือของธนาคารอาจ                          

จะมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของธนาคารได้เช่นเดียวกัน หากการพิจารณาสินเช่ือของ

ธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกาํไรก็จะสูง ในทางกลบักนัหากการพิจารณาสินเช่ือดอ้ย

คุณภาพ การเรียกเก็บหน้ีคืนไม่เป็นไปตามเป้า ก็อาจจะส่งผลให้เกิดการคา้งชาํระหน้ีของลูกหน้ี

สินเช่ือและกลายเป็นปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs)  
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ตารางที่ 1  แสดงปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดสิ้นเช่ือรวมของธนาคารออมสินในปี 

    พ.ศ.2553 – 2557 

 

ปี NPLs (ล้านบาท) Growth (%) 

2553 13,344 1.20 

2554 12,710 0.94 

2555 15,394 1.06 

2556 22,506 1.14 

2557 24,637 1.37 

ท่ีมา: รายงานประจาํปีธนาคารออมสิน (2557) 

 

ตารางท่ี 1 จากปริมาณการให้สินเช่ือของธนาคารออมสินท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี 

ส่งผลใหโ้อกาสท่ีจะเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs) เพ่ิมสูงข้ึนเช่นกนั ซ่ึงจะเห็นไดว้่าปริมาณ

หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเช่ือรวมทุกประเภทของธนาคารออมสิน มีแนวโน้มท่ีเพ่ิมสูงข้ึน                    

ในแต่ละปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 - 2557 ทั้งน้ี อาจจะเกิดจากนโยบายการให้สินเช่ือของทางธนาคาร

และกระบวนการพิจารณาสินเช่ือท่ีรวดเร็ว เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้              

ทาํใหข้าดความระมดัระวงัในการพิจารณาสินเช่ือ จึงทาํใหสิ้นเช่ือท่ีอนุมติัไปกลายเป็นหน้ีคา้งชาํระ 

จนส่งผลกระทบต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้เพ่ิมสูงข้ึน 

 

การปล่อยสินเช่ือท่ีดอ้ยคุณภาพในปริมาณมาก นอกจากจะส่งผลกระทบทาํให้เกิดปัญหา

หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs) แลว้ ธนาคารยงัตอ้งกนัสาํรองหน้ีสงสยัจะสูญหรือค่าเผือ่หน้ีสงสยั

จะสูญเพ่ิมข้ึน ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้น หากธนาคารมีการกนัสาํรองหน้ี

สงสัยจะสูญเป็นจาํนวนมาก ก็จะส่งผลกระทบต่อผลกาํไรของธนาคาร จนผลการดาํเนินงานของ

ธนาคารขาดทุน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและความมัน่คงของธนาคารได ้
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ภาพที่ 2  ผลการดาํเนินงานของธนาคารออมสินปี พ.ศ.2553 - 2557 

ท่ีมา: รายงานประจาํปีธนาคารออมสิน (2557) 

 

จากภาพท่ี 2 แสดงผลการดาํเนินงานของธนาคารออมสินในภาพรวมระหว่างปี 2553-2557 

ตวัเลขในตาราง แสดงเห็นว่าผลการดาํเนินงานของธนาคารออมสินในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมา ตั้งแต่ปี 

2553 ถึงปี 2557 ธนาคารมีรายไดสุ้ทธิจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนทุกปี ในขณะท่ีธนาคารไดมี้การ                  

ตั้งค่าใชจ่้ายเผื่อหน้ีสงสัยสูญในแต่ละปีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อกาํไรสุทธิและสภาพ

คล่องของธนาคาร และยงัเป็นปัจจยัช้ีวดัความมัน่คงและความมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของ

สถาบนัการเงิน รวมทั้งยงัเป็นการสะทอ้นเสถียรภาพของเศรษฐกิจภายในประเทศ ในภาวะปัจจุบนั

ท่ีเศรษฐกิจชะลอตวั ซ่ึงเกิดจากปัจจยัหลายๆดา้น อาทิเช่น การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ความไม่

แน่นอนทางการเมือง ภาวะค่าครองชีพท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ทาํให้สถาบนัการเงินตอ้งให้ความระมดัระวงั            

ในการปล่อยสินเช่ือเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดท่ี้เพ่ิม

สูงข้ึนในอนาคต 

 

ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้มีแนวโน้มจะเป็นภาระทางการเงินท่ีสําคญั ธนาคารฯ               

จึงตอ้งมีมาตรการในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว อีกทั้งตอ้งมีแนวทางปฏิบติั ท่ีสามารถป้องกนัการ

เพ่ิมข้ึนของหน้ีคา้งชาํระท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใหสิ้นเช่ือ โดยกาํหนดหน่วยงานในสงักดัมีแผนใน

การลดหน้ีคา้งชาํระและกาํหนดใหก้ารลดลงของหน้ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้NPLs  
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ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

ของธนาคารออมสิน เขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์สินเช่ือและ

เป็นการป้องกนัการเกิดหน้ีคา้งอนัเกิดจากการใหสิ้นเช่ือในอนาคต 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1. เพ่ือศึกษาขอ้มลูทัว่ไปของลกูหน้ีสินเช่ือของธนาคารออมสินและการดาํเนินงานดา้น 

สินเช่ือของธนาคารออมสิน 

 

2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได  ้ของธนาคารออมสิน           

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 3. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อโอกาสการเปล่ียนแปลงในการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้

ของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

 ผลของการศึกษาท่ีไดน้ี้จะเป็นประโยชน์ในการนาํไปกาํหนดแนวทางใหก้บัธนาคารในการ

พิจารณาอนุมติัสินเช่ือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกนัและลดความเส่ียงในการเกิดปัญหาหน้ี

คา้งชาํระ จนอาจทาํใหเ้กิดเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคารในอนาคต 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) จากเอกสารเผยแพร่ ส่ิงพิมพ ์        

จากสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและธนาคารแห่งประเทศไทย และขอ้มูลลูกหน้ี

สินเช่ือของธนาคารออมสิน 
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นิยามศัพท์ 

 

NPLs หมายถึง หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(Non Performing Loans) เป็นเงินใหสิ้นเช่ือท่ีคา้ง

ชาํระเงินต้น และ/หรือดอกเบ้ีย นับจากวนัท่ีครบกาํหนดชาํระเงินตามงวดท่ีกาํหนดในสัญญา 

สาํหรับสินเช่ือท่ีตอ้งชาํระเม่ือทวงถามหรือแจง้ให้ชาํระหน้ี และไดท้วงถามหรือเรียกชาํระหน้ีแลว้

เป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาการคา้งชาํระเป็นรายสญัญาหรือรายบญัชี 

 

หนีค้้างชําระ หมายถึง หน้ีท่ีลกูหน้ีไม่สามารถชาํระตน้เงินหรือดอกเบ้ียคืนธนาคารเม่ือครบ

กาํหนดท่ีตอ้งชาํระ หรือสญัญาครบกาํหนดแลว้ แต่มิไดมี้การรับสภาพหน้ีต่ออายสุญัญา หรือมียอด

คา้งชาํระเกินวงเงินอนุมติั หรือจาํนวนเงินท่ีนาํมาชาํระเขา้บญัชีไม่คุม้ดอกเบ้ียคา้งชาํระ 

 

เกณฑ์การจัดช้ันหนี ้หมายถึง การพิจารณาคุณภาพของลกูหน้ี โดยการวิเคราะห์โครงการ

และความเป็นไปไดท้างธุรกิจของลกูหน้ี การวิเคราะห์งบการเงิน กระแสเงินสด และความสามารถ

ในการจ่ายชาํระหน้ีตามกาํหนด ทั้งน้ีต้องไม่เกินระยะเวลาของการคา้งชาํระท่ีเป็นเกณฑ์ในการ     

จดัชั้น โดยแบ่งออกเป็น 6 ระดบั ตามคุณภาพของลกูหน้ี ประกอบดว้ย ลกูหน้ีจดัชั้นปกติ, ลกูหน้ีจดั

ชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ, ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน, ลกูหน้ีจดัชั้นสงสยั, ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ 

และลกูหน้ีจดัชั้นสูญ โดยกาํหนดการจดัชั้นลกูหน้ี ดงัน้ี  

 

1. ลูกหนีจ้ัดช้ันปกต ิ(Pass) หมายถึง ลูกหน้ีท่ีไม่ผดินัดชาํระหน้ีหรือคา้งชาํระเงินตน้หรือ

ดอกเบ้ียไม่เกิน 1 เดือน  

 

2. ลูกหนี้จัดช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention) หมายถึง ลูกหน้ีท่ีค้างชาํระเงินต้น

หรือดอกเบ้ียเป็นระยะเวลารวมกนัเกินกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน นบัแต่วนัถึงกาํหนดชาํระ  

 

3. ลูกหนีจ้ัดช้ันตํ่ากว่ามาตรฐาน (Substandard) หมายถึง ลูกหน้ีท่ีค้างชาํระเงินตน้หรือ

ดอกเบ้ียเป็นระยะเวลารวมกนัเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน นบัแต่วนัถึงกาํหนดชาํระ  
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4. ลูกหนี้จัดช้ันสงสัย (Doubtful) หมายถึง ลูกหน้ีท่ีค้างชําระเงินต้นหรือดอกเบ้ียเป็น

ระยะเวลารวมกนัเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน นบัแต่วนัถึงกาํหนดชาํระ  

 

5. ลูกหนี้จัดช้ันสงสัยจะสูญ (Doubtful Loss) หมายถึง ลูกหน้ีท่ีค้างชําระเงินต้นหรือ

ดอกเบ้ียเป็นระยะเวลารวมกนัเกินกว่า 12 เดือน นบัแต่วนัถึงกาํหนดชาํระ  

 

6. ลูกหนีจ้ัดช้ันสูญ (Loss) หมายถึง ลูกหน้ีท่ีธนาคารไดใ้ช้สิทธิเรียกร้องโดยสมควรเพ่ือ  

ให้ได้รับชาํระหน้ีแต่ไม่มีทางท่ีจะได้รับชาํระหน้ีแลว้ โดยพิจารณาตามประกาศธนาคารแห่ง

ประเทศไทย  

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

บทที่ 2 

 

  แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 

 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้อง

ธนาคารออมสิน กรณีศึกษาธนาคารออมสิน เขตกรุงเทพมหานครโดยนาํแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง

มาใชใ้นการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 

1. ทฤษฎีปริมาณเงินใหกู้ย้มื  

2. ทฤษฎีการปันส่วนสินเช่ือ 

 3. ทฤษฎีการบริโภคขา้มเวลา 

4. แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มลูสินเช่ือ  

 

แนวคดิทางทฤษฎ ี

 

ทฤษฎีปริมาณเงินให้กู้ยมื (Loanable Funds Theory) 

 

ทฤษฎีปริมาณเงินให้กูย้ืม (Loanable Funds Theory) ไดมี้การพฒันาแนวความคิดมาจาก

ทฤษฎีของสํานักคลาสสิก โดยนําตัวท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นจริงของระบบเศรษฐกิจมาใช ้

ประกอบการวิเคราะห์และได้ความเห็นว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงแลว้ไม่ได้จ่ายเพ่ือการออม                     

แต่เป็นการจ่ายสาํหรับกูเ้งิน ดงันั้น อตัราดอกเบ้ียจึงถูกกาํหนดโดยอุปสงค์ต่อเงินกู ้(Demand for 

Loanable Funds) และอุปทานของเงินกู ้(Supply of Loanable Funds ) (จรินทร์ เทศวานิช, 2552) 

 

ในดา้นอุปสงคต่์อเงินกูท่ี้สาํคญั ไดแ้ก่ การลงทุน และการถือเงินไวเ้ฉยๆ ซ่ึงการถือเงินชนิด

น้ีอาจจะมีค่าเป็นลบ โดยทัว่ไปแลว้ผูข้อกู้มกัจะพอใจในอตัราดอกเบ้ียตํ่า ดังนั้น เส้นอุปสงค์ต่อ

เงินกูจ้ะลาดลงจากซา้ยไปขวา เม่ือกาํหนดใหแ้กนตั้งแสดงอตัราดอกเบ้ียและแกนนอนแสดงจาํนวน

เงินท่ีขอ แสดงว่า ณ ระดบัอตัราดอกเบ้ียสูงความตอ้งการเงินก็มีน้อย ซ่ึงสามารถแสดงเสน้อุปสงค ์    

ไดใ้นรูปภาพท่ี 3 
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ท่ีมา: จรินทร์  เทศวานิช (2552) 

 

ส่วนทางดา้นอุปทานของเงินให้กูน้ั้น หมายถึง เงินให้กูท้ั้งหมดในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง      

แก่ผูบ้ริโภค รัฐบาล และองค์กรธุรกิจ ปกติอตัราดอกเบ้ียตํ่า ความตอ้งการให้กูมี้นอ้ย และถา้อตัรา

ดอกเบ้ียสูง ความตอ้งการให้กูจ้ะมีมาก เส้นอุปทานของเงินใหกู้จ้ะมีลกัษณะลาดลงจากขวาไปซา้ย 

คลา้ยกบัเสน้อุปทานของสินคา้และบริการ ดงัรูปภาพท่ี 4 โดยกาํหนดใหแ้กนตั้งแสดงอตัราดอกเบ้ีย

และแกนนอนแสดงอุปทานของเงินใหกู้ ้

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: จรินทร์  เทศวานิช (2552) 

 

 

 

S 

อตัราดอกเบ้ีย 

 

อตัราดอกเบ้ีย 

 

D 
0 ปริมาณเงินกูย้มื 

ภาพที่ 3  ลกัษณะเสน้อุปสงคข์องเงินกู ้

 

0 

ปริมาณเงินกูย้มื 

ภาพที่ 4  ลกัษณะเสน้อุปทานของเงินกู ้
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เส้นอุปสงค์และอุปทานของเงินกู้ยืมจะเป็นตัวก ําหนดระดับอตัราดอกเบ้ียดุลยภาพ                  

โดยจะเกิดข้ึน ณ จุดตดัของเสน้อุปสงคต่์อเงินกูแ้ละอุปทานของเงินกูแ้ละอตัราดอกเบ้ียจะเป็นอตัรา

ท่ีเหมาะสมท่ีเกิดจากการให้กู้ในช่วงระยะเวลาหน่ึง ซ่ึง ณ จุดน้ีจะแสดงปริมาณอุปสงค์เท่ากับ

อุปทาน ดงัแสดงไดใ้นรูปภาพท่ี 5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: จรินทร์  เทศวานิช (2552) 

 

แต่อย่างไรก็ตาม อตัราดอกเบ้ียดุลยภาพในตลาดแต่ละแห่งอาจมีความแตกต่างกนั เช่น

สภาพการแข่งขนั ลกัษณะอุปทานของเงินให้กู ้ระยะเวลาในการใหกู้ไ้ม่เท่ากนั เป็นตน้ ดงันั้นอตัรา

ดอกเบ้ียดุลยภาพของแต่ละประเภทการกูอ้าจแตกต่างกนัและไดมี้หลายอตัรา ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียใน

ตลาดต่างๆ เหล่าน้ี จะปรับหาดุลยภาพตรงท่ีอุปทานของเงินกูแ้ละอุปสงค์ต่อเงินกู้ในตลาดนั้นๆ

เท่ากนัพอดี ถา้มีอตัราดอกเบ้ียใดท่ีผิดไปจากอตัราดอกเบ้ียคุณภาพดงักล่าว ก็จะมีการเปล่ียนแปลง

ทั้งทางดา้นอุปสงค ์และอุปทานของเงินกูจ้นกระทัง่อตัราดอกเบ้ียเขา้สู่ดุลยภาพ 

 

ทฤษฎีการปันส่วนสินเช่ือ 

 

ทฤษฎีการปันส่วนสินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชยท่ี์ใชอ้ธิบายถึงสาเหตุการมีอยู่จริง    

และระดบัของการปันส่วนสินเช่ือ แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ (อา้งถึงใน กฤษชา แพร่ธรรมคุณ, 

2547, หนา้ 15-17) 

 

D 

อตัราดอกเบ้ีย 

 

  0 ปริมาณเงินกูย้มื 

S 

ภาพที่ 5  การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียดุลภาพของการใหกู้ ้
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1. กรณีไม่นาํความเส่ียงของผูกู้ย้มืมาอธิบาย ในการศึกษาการปันส่วนสินเช่ือของธนาคาร

พาณิชย ์ตามแนวคิดของ Donald P. Tucker (1968) พบว่า การปันส่วนสินเช่ือเกิดข้ึนจากความ                     

ไร้ดุลภาพของตลาดการเงิน กล่าวคือ เม่ือระบบตลาดมีอุปสงค์สินเช่ือมากกว่าอุปทานสินเช่ือ                          

ทาํให้เกิดอุปสงค์สินเช่ือส่วนเกินข้ึน อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืไม่สามารถปรับตวัไดอ้ย่างสมบูรณ์

เพ่ือขจดัอุปสงค์สินเช่ือส่วนเกินให้หมดไปทาํให้เกิดการปันส่วนสินเช่ือข้ึน Tucker มองลกัษณะ

ตลาดของธนาคารพาณิชยว์่าเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัไม่สมบูรณ์ (Imperfect Competition) ทาํให้

เกิดการปันส่วนสินเช่ือ ซ่ึงเป็นผลมาจาก 2 กรณี ดงัน้ี 
 

1.1 เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้ืมของธนาคารพาณิชย ์ไม่สามารถปรับตวัได้

อยา่งอิสระแบบวนัต่อวนั จึงทาํให้เกิดความล่าชา้ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ การให้สินเช่ือท่ี

เปล่ียนแปลงไป ทาํให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกิน ซ่ึงอาจจะมีลกัษณะเป็นการชัว่คราวจาํเป็นจะตอ้งอาศยั

เวลาในการปรับตวัเพ่ือเขา้สู่ดุลภาพใหม่เม่ือมีการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ีย 

 

1.2 สําหรับการปันส่วนสินเช่ือท่ีมีลกัษณะเป็นการถาวรนั้น เกิดข้ึนเม่ือความ

ตอ้งการกูย้มืของลกูคา้มีปริมาณเงินกูท่ี้ธนาคารพาณิชยป์รารถนาใหกู้ย้มืได ้ณ ระดบัอตัราดอกเบ้ีย

ท่ีธนาคารพาณิชยป์ระกาศใชใ้นขณะนั้น ธนาคารพาณิชยจ์ะไม่สามารถให้กู้ยืมตามท่ีผูกู้ ้ขอได้

ทั้งหมดทาํให้เกิดการปันส่วนสินเช่ือ โดยธนาคารพาณิชยจ์ะให้กูย้ืมเพียงบางราย และบางรายจะ

ปฏิเสธหรือ ได้รับเงินกู้น้อยกว่าจาํนวนท่ีขอกู้ ซ่ึงการปันส่วนสินเช่ือมกัเกิดข้ึนพร้อมกับการท่ี

ธนาคารพาณิชย ์จะเรียกร้องเง่ือนไขท่ีไม่เก่ียวกบัราคา (Non-price Term) จากผูกู้ ้และการปรับตวั

ของอตัราดอกเบ้ีย ดงันั้ น จากการดาํรงของเง่ือนไขท่ีไม่เก่ียวกับราคาจึงเป็นปัจจัยท่ีทาํให้การ                

ปันส่วนสินเช่ือยงัปรากฏอยู ่ถึงแมว้่าสถานการณ์นั้น อุปสงคสิ์นเช่ือจะเท่ากบัอุปทานสินเช่ือ 

 

2. กรณีนาํความเส่ียงของผูกู้ม้าใชพิ้จารณา ในการศึกษาการปันส่วนสินเช่ือของธนาคาร

พาณิชย ์ตามแนวทางของ Joseph E. Stiglitz และ Andrew Weiss (1981) พบว่าในสภาวะท่ีตลาด    

มีดุลยภาพ อุปสงค์สินเช่ือเท่ากบัอุปทานสินเช่ือ แต่ถา้ระบบเศรษฐกิจมีอุปสงค์สินเช่ือไม่เท่ากับ

อุปทานสินเช่ือ อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมจะปรับตัวสูงข้ึน เพ่ือขจดัอุปสงค์ส่วนเกินให้หมดไป                   

เกิดดุลยภาพใหม่ในระบบเศรษฐกิจ ดงันั้น ถา้อตัราดอกเบ้ียให้กูย้มืสามารถทาํงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์

การปันส่วนสินเช่ือจะไม่เกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามยงัพบว่ามีการปันส่วนสินเช่ือ                  

เกิดข้ึนอีก 
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Weiss ไดแ้สดงแนวคิดเก่ียวกับสภาวะไร้ดุลยภาพในระบบการเงินว่า ธนาคารพาณิชย ์                

จะพิจารณาการใหสิ้นเช่ือ โดยคาํนึงถึงอตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงท่ีธนาคารพาณิชยจ์ะไดรั้บจาก

การให้กูย้ืม ดงันั้น ธนาคารพาณิชยจึ์งจาํเป็นท่ีจะตอ้งพิจาณาถึงความสามารถของผูกู้แ้ละลกัษณะ

พฤติกรรมของผูกู้ ้กล่าวคือ 

 

2.1 เน่ืองจากผูกู้แ้ต่ละรายมีความแตกต่างกนัในเร่ืองความสามารถการชาํระคืน 

ดงันั้น ธนาคารพาณิชยจึ์งปล่อยสินเช่ือภายใตภ้าวการณ์คาดคะเนตลอดเวลา และการท่ีธนาคาร

พาณิชยจ์ะเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมให้สูงข้ึนเร่ือยๆ จะไม่ทําให้ผลตอบแทนของธนาคาร

พาณิชยท่ี์ไดรั้บจากการ กูย้มืสูงข้ึนตาม เพราะผูกู้แ้ต่ละรายมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความเส่ียง 

และถา้หากอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมสูงข้ึนจะทําให้จาํนวนเงินท่ีผูกู้ ้ต้องชาํระคืนสูงข้ึนด้วย โอกาสท่ี

ธนาคารพาณิชยจ์ะไม่ไดเ้งินคืนก็มีมาก 

 

2.2 ความเส่ียงจากพฤติกรรมของผูกู้ ้ทาํให้ธนาคารพาณิชยต์อ้งลดความเส่ียงจาก

ให้กูย้ืม กล่าวคือ เม่ือธนาคารพาณิชยต์อ้งประสบกับความเส่ียง เน่ืองจากความแตกต่างของผูกู้ ้              

แต่ละรายท่ีมีความสามารถในการชาํระคืนเงินกู้ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงธนาคารพาณิชยไ์ม่สามารถ         

ควบคุมพฤติกรรมต่างๆ ของผูกู้ ้ได้โดยตรง ดังนั้ น ธนาคารพาณิชยจึ์งใช้สัญญาเงินกู้เพ่ือเป็น

เคร่ืองมือในการควบคุมพฤติกรรมของผูกู้แ้ละลดความเส่ียงใหต้ ํ่าลง เช่น การกาํหนดหลกัประกนั

การกูย้ืม การกาํหนดระยะเวลาการชาํระเงินกูแ้ละจาํนวนเงินกูท่ี้ตอ้งชาํระคืนในแต่ละงวด ดงันั้น 

จากปัญหาความไร้ดุลยภาพในระบบเงินและการขาดแคลนขอ้มูลข่าวสาร ทาํให้ธนาคารพาณิชย ์

พิจารณาสินเช่ือภายใตภ้าวการณ์คาดคะเนตลอดเวลา โดยจะอาศยัทั้งส่ิงท่ีเก่ียวกบัราคาและส่ิง                 

ท่ีไม่เก่ียวกบัราคาในการพิจารณาใหกู้ย้มื 

 

ทฤษฎีการบริโภคข้ามช่วงเวลา (Intertemporal Consumption)  

 

 เป็นทฤษฎีท่ีศึกษาถึงความสมัพนัธ์ ระหว่างการบริโภคและการออมในช่วงเวลาต่าง ๆ กนั

ของชีวิต ซ่ึงพฒันาทฤษฎีมาจากทฤษฎี  Hump Saving โดย Irvin Fisher และ Roy Harrod ซ่ึงทฤษฎี

น้ีกล่าวว่า คนเราจะมีการออมในช่วงวยักลางคนหรือช่วงกลางของชีวิต เพ่ือเก็บไวใ้ชเ้ม่ือเกษียณอายุ

(เบญจมาภรณ์ อมรเลิศพานิช. 2551; อา้งอิงจาก Irving Fisher, & Roy Harrod. 1937)  
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 แนวคิดเก่ียวกับการบริโภคข้ามเวลาน้ีเร่ิมจากความจริงท่ีว่า ผูบ้ริโภคทุกคนจะพยายาม

เลือกทาํการบริโภค เพ่ือทาํให้ตนเองไดรั้บอรรถประโยชน์สูงสุดภายใต้เง่ือนไขท่ีว่าผลรวมของ

ปัจจุบันของค่าใชจ่้ายในการบริโภคตลอดช่วงชีวิต จะต้องไม่เกินมูลค่าปัจจุบันของรายไดท่ี้เขา        

ไดรั้บจากการทาํงานตลอดช่วงชีวิต โดยมีสมมติฐานว่าบุคคลไดรั้บรายไดม้าจากการทาํงานเท่านั้น               

หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้่าบุคคลไม่มีทรัพยสิ์น ดงันั้น รายไดจ้ากทรัพยสิ์นจะมีค่าเท่ากบัศนูย ์

 

 ผูบ้ริโภคสามารถนําเอารายได้ทั้ งหมดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการทาํงานตลอดช่วงชีวิต                    

มาจัดสรร เพ่ือใช้เป็นค่าใชจ่้ายในการบริโภคตลอดชีวิต โดยอาจจะใช้วิธีการกู้ยมื (Borrowing)                   

จากช่วงเวลาอ่ืนมาบริโภคล่วงหน้าในช่วงเวลาน้ี หรือลดการบริโภคในช่วงเวลาน้ีเวลาน้ีแลว้ใหย้ืม 

(Lending) ไปบริโภคในช่วงเวลาอ่ืน ทั้งน้ี ผลรวมของมูลค่าปัจจุบนัของค่าใช้จ่ายในการบริโภค

ตลอดช่วงชีวิต จะตอ้งไม่เกินมลูค่าปัจจุบนัของรายไดท่ี้เขาไดรั้บจากการทาํงานตลอดช่วงชีวิต 

 

 จากภาพเป็นการแสดงการบริโภค 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาท่ี 1 และช่วงเวลาท่ี 2 โดยสมมติ

ใหร้ายไดใ้นช่วงเวลาท่ี 1 เท่ากบั Y1 และรายไดใ้นช่วงเวลาท่ี 2 เท่ากบั Y2 และสมมติใหร้าคาสินคา้

เท่ากบั 1 บาท แสดงว่ามีรายไดเ้ท่าใดก็บริโภคเท่านั้น ถา้ไม่มีการบริโภคขา้มเวลา ในช่วงเวลาท่ี 1 

จะบริโภคเท่ากบั Y1 และช่วงเวลาท่ี 2 จะบริโภคเท่ากบั Y2 โดยใชง้บประมาณ ณ จุด A จุดเดียว 

 

 แต่ถา้มีการบริโภคข้ามเวลา คือ ผูบ้ริโภคสามารถออมเงิน ณ เวลาปัจจุบันไวใ้ช้บริโภค               

ในอนาคตหรือกู้ยืมมาเพ่ือบริโภคในปัจจุบัน เส้นงบประมาณจะเป็นดังเส้น MN โดยท่ีจุด N 

หมายถึง ผูบ้ริโภคจะบริโภคทั้งหมดในช่วงเวลาท่ี 1 ณ จุด  N โดยจะมีการบริโภค ณ ช่วงเวลาท่ี 1 

คือ Y2+Y1 / (1+r) เท่ากบัรายไดปั้จจุบนัรวมกบัการกูย้มืเงินในอนาคตมาใช ้คือ Y2 เป็นรายไดข้อง

ช่วงเวลาถดัไป และหารดว้ย 1 + r โดยท่ี r หมายถึง อตัราดอกเบ้ีย 

 

 จุด M หมายถึง การบริโภคช่วงเวลาท่ี 2 เท่านั้ น  โดยบริโภคเท่ากับ Y2 + Y1 (1 + r)     

แสดงว่าออมเงินทั้งหมดท่ีไดใ้นช่วงเวลาท่ี 1 ไปบริโภคในช่วงเวลาท่ี 2 การบริโภคทั้งหมดเท่ากบั 

Y2 + Y1 (1 + r) การออมเงินเพ่ือไปบริโภคในช่วงเวลาท่ี 2 จะได้เส้น Intertemporal Budget 

Constrain เป็นเส้นงบประมาณระหว่างเวลา ณ จุด A โดยท่ีถา้ผูบ้ริโภคเลือกบริโภคอยูใ่นช่วง AN 

แสดงว่าผูบ้ริโภคทาํการกูย้ืมมาบริโภค และหากผูบ้ริโภคเลือกบริโภคช่วง AM แสดงว่า ผูบ้ริโภค

ออมเงินในช่วงเวลาท่ี 1 ไวใ้ชบ้ริโภคในอนาคต 
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ท่ีมา: Irving Fisher Roy Harrod. (1937). Intertemporal Consumption.p.n.d 

 

แนวคดิเกีย่วกบัการวเิคราะห์ข้อมูลสินเช่ือ 

 

วตัถุประสงค์ของการวิเคราะห์สินเช่ือ เพ่ือกาํหนดความสามารถและความพร้อม ท่ีผูกู้ย้ืม

จะจ่ายคืนเงินท่ีกูย้ืมตามเง่ือนไขสัญญา ธนาคารจาํเป็นตอ้งกาํหนดขนาดความเส่ียงภยั ท่ีธนาคาร    

จะยอมรับในแต่ละกรณี ตลอดจนวงเงินสินเช่ือท่ีจะให้กู ้เม่ือคาํนึงถึงความเส่ียงภัยท่ีจะเกิดข้ึน 

นอกจากน้ีก็จาํเป็นตอ้งกาํหนดเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีจะใหกู้ย้ืมดว้ย ปัจจยับางประการท่ีทาํใหผู้กู้ ้

ไม่สามารถชาํระหน้ีนั้น จะตอ้งประเมินให้ใกลเ้คียงมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ดงันั้น ธนาคารจะตอ้ง

พยายามทาํการประเมินตวัผูกู้ย้มื โดยดูจากประวติัของผูกู้ย้ืมในอดีต และสภาพแวดลอ้มตลอดจน

ความเส่ียงภยัต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือท่ีจะไดพิ้จารณาว่าจะไดรั้บหน้ีคืนตามปกติหรือไม่ 

แต่อยา่งไรก็ตามการให้กูย้ืมไม่ควรจะข้ึนอยู่กบัประวติัและช่ือเสียงของผูกู้เ้ท่านั้น ทั้งน้ีเพราะการ

กูย้มืเป็นการทาํสญัญากูย้มืในปัจจุบนัแต่จ่ายชาํระหน้ีคืนในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

(1+r) 

ภาพที่ 6  การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียดุลภาพของการใหเ้งินกู ้

 

Saving 

Y1 N 

A 
Y2 

M 

0 

Borrowing 

Y2+Y1(1+r) 

 

Y2+Y1 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์เพ่ือประเมินความเส่ียง ซ่ึงเป็นส่ิง        

ท่ีจะเขา้มาเก่ียวขอ้ง ตั้งแต่เร่ิมให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ไปจนกระทัง่ลูกคา้ชาํระหน้ีหมด การเพ่ิมลดของ

อตัราความเส่ียงข้ึนอยู่ก ับความตั้งใจในการชาํระหน้ี ความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกค้า                

ทุนดําเนินการ ทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ และลู่ทางของธุรกิจของลูกค้าในอนาคต ดังนั้ น                          

การประเมินความเส่ียงจึงตอ้งนาํส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีมาทาํการวิเคราะห์ เพ่ือให้สินเช่ือหรือไม่ เทคนิค                  

ท่ีนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์คุณภาพ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ 6Cs หรือ 5Ps เป็นตน้ 

 

1. การประเมนิผลอตัราเส่ียงและวธิีการพจิารณาสินเช่ือโดยวธิี 6Cs 

 

“ความเส่ียง” จะเขา้มาเก่ียวขอ้งตั้งแต่เร่ิมใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้เร่ือยไป จนกระทัง่ลูกคา้ชาํระ

หน้ีหมด เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือผูมี้หน้าท่ีต้องพิจารณาตัดสินใจให้สินเช่ือแก่ลูกค้าจะต้องวิเคราะห์  

“ความเส่ียง” โดยคาํนึงถึง 

 

- ขอบเขตของอตัราเส่ียงของสินเช่ือท่ีใหแ้ก่ลกูคา้แต่ละราย 

- วงเงินสินเช่ือท่ีใหแ้ก่ลกูคา้ในขอบข่ายของอตัราเส่ียงนั้น ๆ ควรจะเป็นเท่าใด 

- ระยะเวลาในการใหสิ้นเช่ือควรจะนานเพียงใด (ระยะเวลาท่ีจะไดช้าํระคืน) 

- เง่ือนไขในการใหสิ้นเช่ือนั้น ๆ ควรเป็นเช่นใด 

 

เทคนิคอนัหน่ึงซ่ึงมกันาํมาใชใ้นการประเมินอตัราเส่ียง เพ่ือพิจารณาว่าจะให้สินเช่ือแก่

ลกูหน้ีนั้นๆ หรือไม่ คือ วิธี 6Cs ซ่ึงจะกล่าวโดยลาํดบัดงัน้ี 

 

นโยบาย 6Cs การวิเคราะห์เครดิตโดยวิธีน้ีมีมากว่า 50 ปีแลว้ โดยพฒันามาจาก 3Cs ไดแ้ก่

Character, Capital, และ Capacity ก่อน ต่อมาจึงเพ่ิม 3Cs คือ Collateral, Condition และ Control   

ซ่ึงเรียกว่านโยบาย 6Cs ประกอบดว้ย (ดารณี พุทธวิบูลย,์ 2553) 

 

1.1 Character หมายถึง คุณสมบัติของผูกู้ ้ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึง “ความตอ้งการ” หรือ          

“ความตั้งใจ” ของลูกหน้ีท่ีจะชาํระคืนหน้ีสินเม่ือถึงกาํหนด เป็นการสะสมคุณภาพทางดา้นจิตใจ

และศีลธรรมท่ีมีอยู่ในตวัลกูหน้ี แลว้แสดงออกมาในรูปของความซ่ือสัตย ์ความเท่ียงตรง เป็นตน้ 

เป็นการพิจารณาถึงคุณสมบติัของผูข้อสินเช่ือ วิเคราะห์ถึงอุปนิสัยและพฤติกรรมของผูข้อสินเช่ือ 

ว่ามีความรับผดิชอบในการชาํระหน้ีเพียงใด โดยแบ่งพิจารณาได ้2 ประการดงัน้ี 
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                      1.1.1 คุณสมบติัและประวติัส่วนตวั เช่น อุปนิสัยทัว่ไปของผูกู้ ้ประวติัการชาํระหน้ี                 

ท่ีอยูแ่ละภูมิลาํเนา (ตอ้งไม่เปล่ียนแปลงบ่อย) ขอ้มูลดา้นครอบครัว อาย ุฐานะทางสังคม ช่ือเสียง 

การศึกษา 

                      1.1.2 คุณสมบัติเฉพาะด้าน เช่น หน้าท่ีการงาน ความสามารถ ความชาํนาญพิเศษ                             

และประสบการณ์ในอาชีพ 

 

 1.2 Capacity หมายถึง ความสามารถในการหารายได้ของผู ้กู้  เพ่ือนํามาชําระห น้ี         

(ability to pay) ปัจจยัท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าลกูหน้ีมีความสามารถในการชาํระหน้ีมากนอ้ยเพียงใด ไดแ้ก่ 

 

       1.2.1 รายได้ ถา้หากลูกหน้ีมีรายได้หรือมีความสามารถในการหารายได้สูงและ

สมํ่าเสมอ ก็จะทาํให้เขาสามารถชาํระหน้ีไดต้รงกาํหนดและเง่ือนไข ในกรณีท่ีเป็นสินเช่ือส่วน

บุคคลจะดูถึงรายไดข้องผูกู้ ้ไดแ้ก่ เงินเดือน และรายไดพิ้เศษอ่ืน ๆ 

                     1.2.2 รายจ่าย ลูกหน้ีมีภาระท่ีต้องใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด ถา้มีรายได้มากและราย                

จ่ายมาก อย่างดีก็คงแค่ชาํระหน้ีท่ีมีอยู่ได้เท่านั้น ถา้เป็นหน้ีเพ่ิมอีกอาจมีปัญหาในการจ่ายคืน                     

ในกรณีการใหสิ้นเช่ือเพ่ิมอีก สินเช่ือส่วนท่ีเพ่ิมนั้นจะมีอตัราเส่ียงสูงสูงข้ึน และจะดึงใหห้น้ีเดิมท่ีมี

อยู่มีอตัราเส่ียงสูงข้ึนดว้ย ในทางตรงกนัขา้มถา้ลูกหน้ีมีรายไดสู้งแต่มีภาระรายจ่ายพอประมาณ                 

ก็จะมีฐานะทางการเงินดีกว่าลกูหน้ีท่ีรายไดม้ากแต่รายจ่ายก็มากดว้ย 

                     1.2.3 ระยะเวลา เป็นปัจจยัอีกอย่างหน่ึงท่ีช่วยในการพิจารณา ลูกหน้ีบางรายไม่อาจ

ชาํระหน้ีไดต้ามเง่ือนไข ถา้ให้เวลาสั้นเกินไป ถา้หากให้เวลานานข้ึนอาจชาํระได้เรียบร้อย ไม่มี

ปัญหาติดขัด ความสามารถในการชาํระหน้ี เป็นการพิจารณาถึงความสามารถในการหารายได ้               

เพ่ือมาชาํระหน้ีคืนทั้งเงินตน้และดอกเบ้ีย เช่น กรณีบุคคล ดูจากรายไดห้ลกั รายไดอ่ื้นๆ 

 

1.3 Capital หมายถึง ความเขม้แข็งทางดา้นการเงินของลูกคา้ ซ่ึงจะดูไดจ้ากส่วนของทุน 

หรือเงินทุน (Equity หรือ Net worth) ทุนของกิจการจะเป็นส่ิงประกนัแก่เจ้าหน้ีและสร้างความ

มัน่ใจแก่เจา้หน้ีว่าจะไดรั้บชาํระหน้ีคืน ถา้หากคุณสมบติัของลกูหน้ีดา้น 1.1 และ 1.2 ขา้งตน้ดอ้ยลง 

การลงทุนของเจา้ของจะแสดงให้เห็นถึงความมัน่ใจและความตั้งใจในการประกอบกิจการ เช่น                 

การลงทุนในโครงการ 150 ลา้นบาท ถา้ผูกู้มี้เงินลงทุนเพียง 10 ลา้นบาท แลว้ขอกูจ้ากธนาคารอีก 

140 ลา้นบาท ก็ดูเหมือนว่าผูข้อกูจ้ะเอาเปรียบธนาคาร ทาํธุรกิจโดยออกเงินเพียงเล็กนอ้ย ถา้มีกาํไร

ตนเองไดรั้บ แต่ถา้ขาดทุนหรือลม้เหลวธนาคารจะเป็นผูรั้บภาระการขาดทุน ส่วนใหญ่หรือเกือบ
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ทั้งหมด ถา้เป็นอยา่งน้ีธนาคารคงปล่อยกูใ้หไ้ม่ได ้ดงันั้น ถา้อตัราส่วนการลงทุนระหวา่งผูล้งทุนกบั

การขอกูห่้างกนัมากในลกัษณะท่ีเงินกูสู้งเกินไป ธนาคารจะเกิดความเส่ียงมาก ส่วนผูข้อกูจ้ะเส่ียง

นอ้ยมากจนอาจทาํใหไ้ม่มีความตั้งใจทาํธุรกิจจริงจงัเท่าท่ีควร 

 

1.4 Collateral หมายถึง หลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนัหน้ี หลกัประกนัหน้ีเป็นส่ิงหน่ึงท่ีธนาคาร    

ในประเทศไทยมักจะพิจารณาในการให้สินเช่ือ ทั้ งน้ี  เพราะทรัพยสิ์นท่ีลูกค้าเสนอมาเป็น

หลกัประกันนั้นจะทาํให้ธนาคารอุ่นใจ ในกรณีท่ีการให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีนั้นลม้เหลว ธนาคาร       

ยงัมีโอกาสท่ีจะไดรั้บการชาํระหน้ีคืนจากการขายทรัพยสิ์นของลูกหน้ีท่ีนาํมาจาํนาํหรือจาํนองไว ้

การใหสิ้นเช่ือโดยมีหลกัประกนัทาํให้ธนาคารลดความเส่ียงต่อหน้ีสูญท่ีอาจเกิดข้ึนไดม้ากกว่าให้

สินเช่ือโดยไม่มีหลกัประกนั 

 

หลกัประกนัท่ีลูกหน้ีเสนอมา เจา้หน้าท่ีสินเช่ือควรจะพิจารณาถึงคุณภาพของหลกัประกนั

ดูว่ามีนํ้ าหนกัพอท่ีจะใชค้ ํ้ าประกนัหน้ีนั้นไดห้รือไม่ ลกูหน้ีอาจเสนอหลกัประกนัมาต่างๆ กนั เช่น 

เงินฝาก การจดจาํนองท่ีดินโรงงาน อาคาร เคร่ืองจกัร จาํนําใบหุ้น เป็นต้น หลกัประกันแต่ละ

ประเภทจะมีสภาพคล่องในตวัเอง และนํ้ าหนกัแตกต่างกนัไป เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือจะตอ้งพิจารณาว่ามี

คุณภาพและนํ้ าหนกัพอท่ีจะใชค้ ํ้าประกนัหน้ีท่ีขอแต่ละคร้ังนั้นไดเ้หมาะสมหรือไม่ 

 

การพิจารณาถึงหลกัประกนั อาจจะเป็นส่วนหน่ึงของ Capital ซ่ึงนาํมาคํ้ าประกนัสินเช่ือ 

หลกัประกนัเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยลดความเส่ียงของการใหสิ้นเช่ือ กรณีท่ีผลการดาํเนินงานและ

ฐานะทางการเงินของผูกู้ไ้ม่เป็นไปตามแผนงานท่ีคาดคะเน หลกัประกนัท่ีนิยมใชค้ ํ้ าประกนัในการ

ให้สินเช่ือ เช่น ท่ีดิน อาคาร เงินฝากในธนาคาร หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือในสังคม     

ซ่ึงตอ้งพิจารณาถึงสภาพคล่องของแต่ละหลกัประกนัว่ามีสภาพคล่องเพียงใด 

 

1.5 Condition หมายถึง เง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีจะมีผลทาํให้ฐานะของลูกหน้ีเปล่ียนแปลงไป

ในทางท่ีดีหรือเลวลงได ้เง่ือนไขต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

 

      1.5.1 สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ (Economic Condition) เช่น  ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด                     

เงินตึง ระดบัราคาสินคา้สูงข้ึนหรือลดลง ตลาดการเงินเปล่ียนแปลงทาํให้แหล่งเงินทุนในตลาด

การเงินมีมากข้ึนหรือน้อยลง การเปล่ียนแปลงอตัราส่วนดอกเบ้ีย การปรับนโยบายการเงินการคลงั

ของรัฐ เป็นตน้ สภาพทางเศรษฐกิจข้ึนอยู่กบัความไม่แน่นอนของวฏัจกัรทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจมี
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ผลกระทบถึงการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคนิคการบริโภคของประชาชน สินคา้ และวิธีการจาํหน่าย

สินคา้ของธุรกิจ ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการชาํระหน้ีของลกูคา้ดว้ย ธุรกิจใดท่ีกาํลงั

เป็นท่ีนิยมของนกัลงทุน เน่ืองจากสามารถสร้างรายไดอ้ยา่งงามในระยะสั้น ธนาคารก็มกัจะปล่อย

เงินกูก้บัธุรกิจนั้นๆ เพราะภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นไดเ้อ้ืออาํนวยใหธุ้รกิจเหล่าน้ีเกิดเป็นท่ีนิยมของ

คนทัว่ไป ซ้ือง่ายขายคล่อง กาํไรงาม 

      1.5.2 สถ าน การณ์ ด้าน การเมืองและน โยบ ายขอ งรัฐ  (Political Condition) เช่ น                       

การปฏิวติัรัฐประหาร การจลาจล สถานการณ์วุ่นวายในประเทศเพ่ือนบา้นและชายแดน ซ่ึงอาจทาํ

ให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพ กฎระเบียบและนโยบายบางอย่างของรัฐท่ีอาจจาํกดัหรือส่งเสริมให้เกิด

การลงทุนและอาจเป็นผลดีแก่บุคคลบางกลุ่ม เช่น การสั่งห้ามนําสินคา้บางประเภทเขา้ประเทศ 

หรือการตั้งกาํแพงภาษีขาเขา้ จะมีผลให้ผูผ้ลิตสินคา้ประเภทเดียวกนัในประเทศมีโอกาสท่ีจะขาย

สินคา้ของตนเองไดม้ากข้ึน และไดร้าคา เป็นการช่วยใหอุ้ตสาหกรรมในประเทศขยายตวัออกไปได ้

นโยบายช่วยเหลือชาวนายอ่มทาํใหฐ้านะทางการเงินดีข้ึน เป็นตน้ 

      1.5.3 เง่ือนไขในธุรกิจนั้ นๆ (Business or Industry Condition) เช่น  การแข่งขันใน

อุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้ น  ๆ มีมากน้อยเพียงใด ขนาดและฐานะของลูกค้าในธุรกิจหรือ

อุตสาหกรรมท่ีเขาทําอยู่นั้ นเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันเป็นอย่างไร เป็นผูน้ ํา (Leader) ซ่ึงมี   

อิทธิพลในวงการ หรือเป็นผูป้ระกอบการรายย่อยท่ีไม่มีความหมาย หรือความสําคัญในธุรกิจ

อุตสาหกรรมนั้นเลย 

                     1.5.4 เง่ือนไขเก่ียวกบัตวัลูกหน้ี (Customer Condition) ตวัลกูคา้ ผูบ้ริหาร หรือทีมงาน

บริหาร มีความรู้ความสามารถและความชาํนาญพอท่ีจะคุมงามดา้นต่างๆ ของกิจการไปไดด้ว้ยดี                

มีระบบและนโยบายในการบริหารงานและดาํเนินงานดีพอ และมีโครงการใหม่ๆ ท่ีดีท่ีจาํเป็นทาํให้

กิจการก้าวหน้ามัน่คงและเจริญเติบโตข้ึนหรือไม่ ดังนั้ น จะเห็นว่าการพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ                     

เป็นการพิจารณาถึง สภาวการณ์ทั่วไปท่ีอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของผูกู้ ้ เช่น ภาวะทาง

เศรษฐกิจ สถานการณ์ของตลาดเงิน นโยบายของรัฐบาล ปัญหาแรงงาน การเปล่ียนแปลงของอตัรา

ดอกเบ้ีย และอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการชาํระหน้ีเงินกูคื้น 

 

1.6 Control หมายถึง ความสามารถในการควบคุมฐานะทางการเงินของผูกู้ ้เป็นการ

พิจารณาถึงการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของผูกู้ ้มิใช่ว่าผูกู้ทุ้กคนจะมีระบบการเงินและการ

บริหารงานภายในท่ีดี เช่น บริหารแบบครอบครัว ซ่ึงอาจจะใชไ้ดดี้ในธุรกิจหน่ึงแต่อีกธุรกิจหน่ึง

อาจจะไม่ดีเท่าท่ีควรได ้ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดปัญหาทางการเงินแก่ผูกู้ไ้ด ้
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2. การพจิารณาสินเช่ือโดยวธิี 5 Ps (5 Ps Policy) 

 

นโยบาย 5Ps เป็นแนวทางการวิเคราะห์สินเช่ืออีกหลกัเกณฑ์หน่ึงท่ีนิยมใชอ้าจเป็น 3 Ps 

หรือ 5Ps เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสินเช่ือท่ีไม่ใช้งบการเงิน  ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงนโยบาย 5Ps               

ว่าประกอบดว้ย (ชนินทร์ พิทยาวิวิธ, 2550) 

 

2.1 Purpose หมายถึง วตัถุประสงคข์องการกูย้มื ธนาคารจาํเป็นตอ้งทราบถึงวตัถุประสงค์

ในการกู้ยืมเพ่ือตรวจสอบดูว่า จาํนวนเงินท่ีลูกค้าขอกูน้ั้นจะพอเอาไปดาํเนินการนั้นๆ หรือตาม

วตัถุประสงค์ไดห้รือไม่ ธนาคารควรพิจารณาวงเงินให้เหมาะสม นอกเสียจากจะทราบว่าเขามีเงิน

จากทางอ่ืนดว้ย หรือถา้พิจารณาเห็นว่าให้กูแ้ลว้เพ่ิมภาระหน้ีมากไปก็ไม่ควรใหกู้ ้และเม่ือใหกู้ไ้ป

แลว้ตอ้งดูว่าไดน้าํเงินไปใชต้ามวตัถุประสงค์หรืออย่างไร ถา้ใชผ้ิดวตัถุประสงค์ในการกู้เงินนั้น 

จะตอ้งเป็นการนาํเงินไปใชใ้นทางท่ีก่อให้เกิดผลผลิตเพ่ิมข้ึน จึงจะทาํให้ผูย้มืมีรายไดเ้พียงพอท่ีจะ

มาชาํระหน้ีได ้ดังนั้น การพิจารณาจุดประสงค์ในการกู้ยืม จึงเป็นการพิจารณาถึงวตัถุประสงค ์      

ท่ีแทจ้ริงของการขอกู ้เพ่ือให้ผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การให้สินเช่ือแก่ผูข้อกูไ้ปใช ้                 

ผดิประเภทของวตัถุประสงค ์อาจนาํความยุง่ยากมาสู่ธนาคารไดใ้นภายหลงั วตัถุประสงคข์องการ

ขอสินเช่ือโดยทัว่ไปสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

 

2.1.1 เพ่ือนาํไปใชเ้ป็นทุนหมุนเวียน 

2.1.2 เพ่ือนาํไปใชล้งทุนในการตั้งกิจการใหม่ 

2.1.3 เพ่ือนาํไปจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายอยา่งอ่ืน โดยไม่ใชเ้งินรายไดป้กติ 

2.1.4 เพ่ือนาํไปใชช้าํระหน้ีเจา้หน้ีเดิม 

2.1.5 เพ่ือการเก็งกาํไร 

2.1.6 เพ่ือนาํไปใชใ้นกิจการท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ เช่น สร้างสถานบนัเทิง 

2.1.7 เพ่ือนาํไปบริโภคส่วนบุคคล เช่น ซ้ือรถยนต ์เป็นตน้ 

 

2.2 People หมายถึง การวิเคราะห์ประวติัและเร่ืองราวของผูกู้ ้ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัเพราะเป็น

เคร่ืองช้ีให้เห็นถึงความตั้งใจของผูกู้ใ้นการชาํระหน้ีคืน การเขา้ถึงตวัผูข้อกูเ้ป็นเทคนิคท่ีสาํคญัของ 

ผูว้ิเคราะห์สินเช่ือ โดยถือหลกัว่ายิ่งได้ข้อมูลจากผูกู้ ้มากเท่าใดก็ยิ่งรู้จกัผูกู้ ้มาข้ึนเท่านั้น การหา

ขอ้มูลจากผูข้อกูจ้ะทาํไดโ้ดยการสัมภาษณ์ อาจใชว้ีธีการถามตรงๆ การกรอกแบบสอบถาม การรู้

เร่ืองของผูกู้โ้ดยละเอียดจะทาํให้สามารถวินิจฉัยขอ้มูลไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นการ
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ปลอดภยัต่อธนาคารมากข้ึน เร่ืองราวของผูกู้ท่ี้ควรทราบไดแ้ก่ ประวติัครอบครัว ประวติัการงาน 

เป็นตน้ ปัจจยัดา้นตวับุคคล แยกออกเป็นหลกั ๆ ได ้2 ประการ 

 

- พิจารณาว่าบุคคลท่ีมาขอกูน้ั้นมีความรับผดิชอบในธุรกิจท่ีทาํอยู ่โดยดูจากแนวโนม้ของ

การปฏิบติังานในกิจการ การลงทุน ผลกาํไร เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั 

- ความสามารถ ความตั้งใจในการชาํระหน้ีของลกูหน้ี 

 

2.3 Payment หมายถึง ความสามารถในการหารายไดม้าชาํระหน้ี ในการพิจารณาสินเช่ือ      

ผูว้ิเคราะห์จาํตอ้งทราบว่าโอกาสในการชาํระหน้ีคืนของผูกู้มี้ความเป็นไปไดม้ากน้อยเพียงใด ผูกู้มี้

แผนการชาํระหน้ีอยา่งไร การท่ีลูกหน้ีจะสามารถชาํระหน้ีคืนไดน้ั้น ก็ข้ึนอยูก่บัรายไดข้องลูกหน้ี

เป็นสําคัญ  หากลูกหน้ีมีรายได้ดีและแน่นอนก็ย่อมเป็นท่ีเช่ือถือได้ ควรได้รับพิจารณาให้กู ้

แหล่งท่ีมาของรายได้ท่ีผูกู้อ้าจจะได้เงินมาชาํระหน้ี ได้แก่ กาํไรของกิจการ รายได้จากการขาย

ทรัพยสิ์น หรือหลกัทรัพย ์และลกูหน้ีกูย้มืจากท่ีอ่ืนมาชาํระหน้ี เน่ืองจากการจ่ายชาํระหน้ี เป็นเร่ือง

สําคัญเพราะความสําคัญของการให้สินเช่ืออยู่ท่ีว่าผูข้อกู้จะต้องชําระเงินกู้ตรงตามข้อตกลง             

ท่ีกาํหนดไว ้ธนาคารจะไม่ใหสิ้นเช่ือแก่ผูข้อกูใ้ดก็ตามท่ีไม่สามารถบอกแหล่งท่ีมาและวิธีการชาํระ

หน้ีคืนได ้ซ่ึงจะพิจารณาจากความสามารถในการดาํเนินงานของลูกหน้ี ระยะเวลาท่ีให้กูมี้ความ

เหมาะสมหรือไม่ รายละเอียดการชาํระหน้ีคืนของลกูหน้ีแจง้มาสมเหตุสมผลกบัวตัถุประสงค์ท่ีขอ

กูห้รือไม่ 

 

2.4 Protection หมายถึง หลกัประกันความเส่ียงของธนาคาร ในการกู้ยืมนั้น ธนาคารผู ้               

ให้กู้ย่อมคาดว่าจะได้รับชาํระหน้ีคืน จากรายได้หรือผลกาํไรในการดําเนินกิจการของลูกหน้ี                              

แต่ก็จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงความผิดพลาดลม้เหลวในการดาํเนินกิจการของลกูหน้ีท่ีอาจเกิดข้ึนไดด้ว้ย       

ซ่ึงอาจเป็นเพราะความสามารถในการบริหารงานของลูกหน้ีโดยตรง ทาํให้รายไดไ้ม่เพียงพอและ                         

มีภาระหน้ีสินมาก หรืออาจจะมาจากส่ิงท่ีไม่คาดหมายได ้เช่น เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ หรือการ

เปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สภาพทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ฉะนั้น ผูพิ้จารณาใหกู้ย้มืจึงควร

พิจารณาถึงหลกัประกัน เพราะเป็นการช่วยให้ธนาคารลดอตัราเส่ียง ไม่ตอ้งสูญเงินท่ีให้กูไ้ปใน

กรณีผูกู้ไ้ม่สามารถชาํระหน้ี อย่างไรก็ดี การพิจารณาความสามารถในการชาํระหน้ีเป็นส่ิงสาํคญั

มากกว่า เพราะธนาคารตอ้งการไดเ้งินคืนมากกว่าทรัพยสิ์นท่ีเป็น 
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       2.4.1 หลกัประกนัภายในของผูกู้ ้เช่น ท่ีดิน บา้นท่ีอยูอ่าศยั เงินฝากกบัธนาคาร 

       2.4.2 หลกัประกนัภายนอก เช่น ใหบุ้คคลภายนอกเขา้มารับผดิชอบในหน้ีสินดว้ยโดย

การนาํหลกัทรัพยม์าคํ้าประกนั หรือบุคคลคํ้าประกนั 

 

2.5 Prospect หมายถึง แนวโน้มในอนาคต เป็นการพิจารณาภาพรวมของข้อ 2.1 – 2.4                      

ดูลู่ทางในอนาคต ว่าควรจะให้กูห้รือไม่ ความเส่ียงในธุรกิจของผูกู้ใ้นอนาคต ความยุ่งยากในการ

เรียกเก็บหน้ี ซ่ึงหากผูกู้มี้ลู่ทางดี อาชีพมัน่คง หมายถึงลูกหน้ีจะมีความสามารถในการชาํระหน้ีคืน

ธนาคารได ้

 

แนวความคดิเกีย่วกบัมูลเหตุของการค้างชําระหนี ้

 

การค้างชําระหน้ีของลูกหน้ี เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงได้ยากในการดาํเนินงานของธนาคาร

เน่ืองจากการอาํนวยสินเช่ือแก่ลูกคา้ท่ีมาขอสินเช่ือ แมว้่าไดมี้การตรวจสอบคุณสมบติัของผูข้อกู้

แลว้ก็ตาม แต่ยงัมีปัจจยัหลายปัจจยัท่ีส่งผลใหลู้กหน้ีไม่สามารถชาํระหน้ีคืนไดต้ามกาํหนด ท่ีระบุ

ไวใ้นสัญญา ธนาคารเองก็มีระบบตรวจสอบ ติดตามหน้ี ภายหลงัจากท่ีได้ให้กู้แลว้ ซ่ึงต้องหา

วิธีการหรือมาตรการในการควบคุมหน้ีค้างชาํระให้อยู่ในระดับท่ีไม่เกินเป้าหมายท่ีกาํหนด           

ซ่ึงมลูเหตุของการคา้งชาํระหน้ี พอจะสรุปไดด้งัน้ี (อา้งถึงใน วนิดา จนัทวงศ,์ 2550, หนา้ 14-15) 

 

1. เกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่  ปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ หากปัจจัยดังกล่าว

เปล่ียนแปลง ยอ่มส่งผลกระทบต่อตวัลกูหน้ีได ้ไดแ้ก่ 

 

     1.1 ภาวะเศรษฐกิจ เป็นปัญหาสําคัญของการประกอบธุรกิจ หากภาวะเศรษฐกิจดี                   

ย่อมส่งผลให้การประกอบธุรกิจมีการขยายตวัและเจริญรุ่งเรือง หากสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าหรือ                   

ซบเซายอ่มส่งผลให้เกิดการชะลอตวัทางธุรกิจและการจา้งงานน้อยลง รายไดข้องบุคคลลดลงตาม 

ซ่ึงในบางธุรกิจอาจจะประสบปัญหารุนแรงถึงขั้นลม้ละลายได ้

 

     1.2 นโยบายของรัฐบาล การดาํเนินธุรกิจยอ่มตอ้งเป็นไปในขอบเขตแห่งกฎหมายธุรกิจ

บางชนิด รัฐบาลอาจเห็นว่ามีความจาํเป็นต่อการครองชีพของประชาชนก็อาจจะกาํหนดใหมี้การ

ควบคุมราคา เช่น ปูนซีเมนต ์นํ้ าตาล เป็นตน้ การกระทาํเช่นน้ีย่อมเป็นผลดีต่อผูบ้ริโภค แต่ถา้มี

ปัจจยัอ่ืนเปล่ียนแปลง รัฐบาลจะตอ้งพิจารณาปรับนโยบายใหเ้หมาะสม  
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    1.3 ค่านิยมและเทคโนโลย ีการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทั้งสองแมว้่าดูเป็นเร่ืองเล็กน้อย 

แต่ก็อาจจะทําให้ธุรกิจบางประเภทเกิดปัญหาข้ึนได้ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับแฟชั่น                         

เม่ือผูบ้ริโภคมีค่านิยมเปล่ียนแปลงไป หรือทางด้านเทคโนโลยี เช่น อุตสาหกรรมประเภท

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาในราคาท่ีถกูลงและคุณภาพท่ีดีข้ึน 

 

    1.4 ภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เช่น ไฟไหม  ้ภยัจากนํ้ าท่วม 

ผลผลิตไดรั้บความเสียหายจากภยัธรรมชาติ อุบติัเหตุ 

 

2. ปัจจัยภายใน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนภายในธนาคาร ท่ีเป็นผูป้ล่อยสินเช่ือเอง 

และสามารถควบคุมการเปล่ียนแปลงได ้ไดแ้ก่ 

 

    2.1 การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย 

    2.2 การประเมินราคาหลกัทรัพยท่ี์ไม่เหมาะสม เช่น การประเมินราคาหลกัประกัน                        

ท่ีสูงเกินไป 

    2.3 ระบบการติดตามและควบคุมหน้ีของธนาคาร 

    2.4 การอาํนวยสินเช่ือของธนาคารท่ีไม่มีการกลัน่กรองท่ีดี 

 

3. ปัจจยัที่เกดิจากตวัลูกหนี ้ไดแ้ก่ 

 

    3.1 การท่ีลูกหน้ีนําเงินกู้ไปใช้ผิดวตัถุประสงค์ของการกู้ยืม เช่น การนําไปเก็งกาํไร                     

ในธุรกิจ 

    3.2 การยา้ยถ่ินท่ีอยู ่การเปล่ียนงาน การถกูเลิกจา้งงาน 

    3.3 ลกูหน้ีถึงแก่กรรมหรือเจ็บป่วยเร้ือรัง ทุพพลภาพ สภาพครอบครัวหยา่ร้าง 

    3.4 ลกูหน้ีใชจ่้ายเงินฟุ่มเฟือย มีหน้ีสินภายนอกมาก 

    3.5 ลกูหน้ีทาํการคา้เกินตวัหรือหวงัผลเลิศในธุรกิจมากเกินไป 

    3.6 การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร เป็นผลใหก้ารดาํเนินงานของธุรกิจชะงกังนั 

    3.7 การทุจริตของผูบ้ริหารในกิจการ 

         3.8 ลกูหน้ีเจตนาบิดพล้ิวไม่ยอมชาํระหน้ี หรือนาํเงินไปชาํระหน้ีภายนอก ก่อนนาํเงินไป

ชาํระคืนแก่ธนาคาร 

    3.9 ลกูหน้ีถกูเจา้หน้ีอ่ืน ๆ ดาํเนินคดีและยดึทรัพยข์ายทอดตลาด 
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หลกัเกณฑ์การจดัการสินเช่ือของธนาคาร 

 

การจดัการสินเช่ือ (ดารณี พุทธวิบูลย,์ 2553) หลกัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการพิจารณาสินเช่ือมีหลกั

ใหญ่อยู่ 6 ประการด้วยกัน  โดยแต่ละหลักมีแหล่งข้อมูลและเคร่ืองบ่งช้ีทั้ งทางด้านปริมาณ

(Quantitative) และดา้นคุณภาพ (Qualitative) ตามรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

1. หลกัประกนัความเส่ียง จะพิจารณาทางด้านความเส่ียงของธนาคารจากการให้สินเช่ือ               

แก่ลกูหน้ี โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์อตัราส่วน หรือตวัแปรทางการเงินท่ีสาํคญั เช่น การตีราคา

ประเมินหลกัทรัพยท่ี์ค ํ้ าประกัน และการวิเคราะห์การป้องกันความเส่ียงจากหลกัทรัพยท่ี์ใช้ค ํ้ า

ประกนัในกรณีท่ีมีการฟ้องร้องดาํเนินคดี 

 

2. ความสามารถในการสร้างกาํไร (Profitability) เป็นการพิจารณาความสามารถของลกูหน้ี

ในการสร้างกาํไรจากการดาํเนินงานของกิจการ การพยากรณ์ยอดขายในอนาคต การหาจุดคุม้ทุน 

การสร้างงบประมาณการกาํไรขาดทุน งบดุล 

 

3. สภาพคล่องตวัของทรัพยสิ์น (Liquidity) เป็นการวิเคราะห์ฐานะของกิจการจากงบดุล 

ตรวจสอบลกูหน้ี สินคา้คงเหลือว่ามีสภาพคล่องสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดเ้ร็วหรือไม่ 

 

4. ภาวะการหมุนเวียนของเงินทุน (Mobility) การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดของกิจการ 

การเคล่ือนไหวบัญชีกระแสรายวนัเหมาะสมกับขนาดของกิจการหรือไม่ เช่น กิจการค้าปลีก

ปริมาณเงินท่ีเคล่ือนไหวบญัชีกระแสรายวนัจะมีจาํนวนคร้ังสูงและจาํนวนเงินไม่มาก แต่ถา้เป็น

กิจการคา้ส่ง ปริมาณการเคล่ือนไหวสูงและจาํนวนเงินสูงดว้ย 

 

5. ความสามารถและความชาํนาญในดา้นเทคนิคและการบริหาร (Technical & Managerial 

skill) เป็นการวิเคราะห์ประสบการณ์ของลูกหน้ีต่อธุรกิจท่ีดาํเนินการอยู ่ตลอดจนเทคโนโลยท่ีีใช้

ในการผลิต นโยบายของกิจการ เป้าหมายหรือแผนการต่าง ๆ 

 

6. อนาคตของธุรกิจการประกอบการ วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจในอนาคต การแข่งขนัจาก

คู่แข่งทาํไดง่้ายหรือไม่ ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐมากนอ้ยแค่ไหน 
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หลกัเกณฑ์ในการจดัช้ันหนี ้และการกนัสํารอง 

 

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2551 เร่ืองหลกัเกณฑก์ารจดั

ชั้นและการกนัเงินสาํรองของสถาบนัการเงิน โดยมีผลบงัคบัใชก้บัสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่า

ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงินทุกแห่ง ไดก้าํหนดให้มีการจดัชั้นลกูหน้ีออกเป็น 6 ประเภท โดยยึดตาม

จาํนวนงวดท่ีลกูหน้ีคา้งชาํระหน้ี ตามตารางดงัน้ี 

 

ตารางที่ 2  แสดงการแบ่งชั้นลกูหน้ี 

 

ช้ันที ่ ลูกหน้ีค้างชําระ (งวด) การจัดช้ัน หมายเหตุ 

1 ไม่เกิน 1 งวด ชั้นปกติ ปกติ 

2 มากกว่า 1 งวด ไม่เกิน 3 งวด ชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ปกติ 

3 มากกว่า 3 งวด ไม่เกิน 6 งวด ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน เร่ิมคิดเป็น NPL 

4 มากกว่า 6 งวด ไม่เกิน 12 งวด ชั้นสงสัย เป็น NPL 

5 มากกว่า 12 งวด ข้ึนไป ชั้นสงสัยจะสูญ เป็น NPL 

6 ลูกหน้ีท่ีไม่สามารถติดตามได ้ ชั้นสูญ ตดัออกจากบญัชี 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2551) 

 

สินทรัพย์จัดช้ันปกต ิหมายถึง ลูกหน้ีท่ีไม่ผิดนัดชาํระหน้ีและไม่มีสัญญาณใด ๆ แสดงว่า

จะมีการผดินัดชาํระหน้ีอนัอาจจะเป็นเหตุให้สถาบนัการเงินไดรั้บความเสียหาย ไดแ้ก่ลกูหน้ีท่ีคา้ง

ชาํระดอกเบ้ียหรือตน้เงินไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วนัท่ีครบกาํหนดชาํระหรือลูกหน้ีท่ีไม่เขา้ข่ายเป็น

ลกูหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ตํ่ากว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสูญ หรือสูญ 

 

สินทรัพย์ช้ันกล่าวถึงเป็นพิเศษ หมายถึง ลูกหน้ีท่ีไม่มีสัญญาณว่าจะเกิดความเสียหาย                     

แต่มีฐานะหรือผลการดําเนินงานอ่อนลง ซ่ึงหากไม่ได้รับการแก้ไขในเวลาอันควรจะทําให้

ความสามารถในการชาํระหน้ีลดลงไปอีก จนไม่สามารถชาํระดอกเบ้ียหรือตน้เงินตามกาํหนด

ลกูหน้ีท่ีเขา้ข่ายสินทรัพยช์ั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ใหพิ้จารณาตามเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี 
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- ลกูหน้ีท่ีคา้งชาํระตน้เงิน หรือดอกเบ้ีย เกินกว่า 1 เดือน นบัแต่วนัถึงกาํหนดชาํระ ไม่ว่าจะ

เป็นไปตามเง่ือนไข เง่ือนเวลาตามสัญญา หรือวนัท่ีธนาคารทวงถามหรือเรียกให้ชาํระคืน แลว้แต่

วนัใดจะถึงก่อน 

- ลูกหน้ีท่ีไม่คา้งชาํระตน้เงินหรือดอกเบ้ีย แต่มีหลกัฐานท่ีแสดงว่ามีปัจจยับางอยา่งท่ีอาจ                   

มีผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ีคืน หรือมีความไม่สมบูรณ์ของหลกัประกนั 

- มีเหตุประการอ่ืนท่ีแสดงว่าสินทรัพยห์รือสิทธิเรียกร้องนั้น มีค่าเส่ือมถอยลงหรือลูกหน้ี          

มีฐานะหรือผลการดาํเนินงานอ่อนลงตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยสัง่ 

 

สินทรัพย์จัดช้ันตํ่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง ลูกหน้ีท่ีมีโอกาสท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหาย

หากปัจจยัท่ีเป็นจุดอ่อนไม่ไดรั้บการแกไ้ข โดยใหพิ้จารณาตามเกณฑต่์าง ๆ ดงัน้ี 

 

- ลกูหน้ีท่ีคา้งชาํระตน้เงิน หรือ ดอกเบ้ียเกินกว่า 3 เดือน นบัแต่วนัถึงกาํหนดชาํระ ไม่ว่าจะ

เป็นไปตามเง่ือนไข เง่ือนเวลาตามสัญญา หรือวนัท่ีธนาคารทวงถามหรือเรียกให้ชาํระคืน แลว้แต่

วนัใดจะถึงก่อน 

- ลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระต้นเงินหรือดอกเบ้ียไม่เกิน 3 เดือน แต่มีหลกัฐานชัดเจนว่า มีปัจจัย

บางอย่างท่ีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ี  เช่น ภาวะของภาค 

อุตสาหกรรมของลกูหน้ีเส่ือมถอย หลกัประกนัเส่ือมค่าลง 

- ลกูหน้ีดาํเนินธุรกิจขาดทุนเป็นเวลาตั้งแต่ 2 ปีติดต่อกนัข้ึนไป หรือลูกหน้ีท่ียอดขาดทุน

สะสม จนทาํให้สินทรัพยห์ลงัหักหน้ีสินตํ่ากว่าก่ึงหน่ึงของทุนซ่ึงชาํระแลว้ เวน้แต่ มีหลกัฐาน                    

ท่ีแสดงใหเ้ห็นว่ากิจการของลกูหน้ีมีโอกาสทาํกาํไรพอชดเชยผลขาดทุน 

- มีเหตุประการอ่ืนท่ีแสดงว่าสินทรัพยห์รือสิทธิเรียกร้องนั้ น มีปัญหาในการเรียกให ้                     

ชาํระคืน หรือไม่ก่อใหเ้กิดรายไดต้ามปกติตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยสัง่ 

 

สินทรัพย์จัดช้ันสงสัย หมายถึง ลูกหน้ีท่ีคาดว่าไม่สามารถเรียกให้ลูกหน้ีชาํระคืนได้

ครบถว้น ไดแ้ก่ ลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระดอกเบ้ียหรือตน้เงินตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วนั

ครบกาํหนดชาํระ โดยพิจารณาตามเกณฑต่์าง ๆ ขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี 

 

- ลกูหน้ีท่ีคา้งชาํระตน้เงิน หรือดอกเบ้ียเกินกว่า 6 เดือน นับแต่วนัถึงกาํหนดชาํระไม่ว่าจะ

เป็นไปตามเง่ือนไข เง่ือนเวลาตามสัญญา วนัท่ีธนาคารทวงถาม เรียกให้ชาํระคืน แลว้แต่วนัใด                     

จะถึงก่อน 
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- มีคาํสัง่ศาลใหพิ้ทกัษท์รัพยล์กูหน้ี 

- ลกูหน้ีหยดุกิจการหรือเลิกกิจการ หรือกิจการของลกูหน้ีอยูร่ะหว่างชาํระบญัชี 

- ลูกหน้ีประวิงการชําระหน้ี หรือกระทาํการใด ๆ เพ่ือมิให้เจ้าหน้ีได้รับชําระหน้ี เช่น 

ออกไปจากประเทศไทย หรือยกัยา้ยถ่ายเททรัพยสิ์น 

- ลูกหน้ี มีฐานะการเงินไม่มั่นคงหรือความสามารถในการทํารายได้ต ํ่ า แสดงถึง

ความสามารถในการชาํระหน้ีตํ่า 

- ติดต่อลูกหน้ีไม่ได ้หรือตามตวัลูกหน้ีไม่พบ หรือลูกหน้ีไปจากภูมิลาํเนาท่ีปรากฏตาม

สญัญาโดยไม่แจง้ใหธ้นาคารทราบ 

- ลูกหน้ียา้ยไปจากภูมิลาํเนาตามท่ีปรากฏในสัญญาโดยไม่แจง้ให้ธนาคารทราบและไม่

สามารถติดต่อกบัลกูหน้ีได ้

- ธุรกิจของลกูหน้ีไม่ปรากฏแน่ชดั หรือไม่ไดป้ระกอบธุรกิจจริงจงั 

- ธนาคารไดฟ้้องลกูหน้ี หรือไดย้ืน่คาํขอเฉล่ียทรัพยใ์นคดีท่ีลกูหน้ีถกูเจา้หน้ีรายอ่ืนฟ้อง 

- ธนาคารไดฟ้้องลูกหน้ีในคดีลม้ละลายหรือยืน่คาํขอรับชาํระหน้ีในคดีท่ีลูกหน้ีถกูเจา้หน้ี

รายอ่ืนฟ้องในคดีลม้ละลาย 

- มีเหตุประการอ่ืนท่ีแสดงว่าสินทรัพยห์รือสิทธิเรียกร้องนั้น คาดว่าจะเรียกคืนไม่ไดต้ามท่ี

ธนาคารแห่งประเทศไทยสัง่ 

 

สินทรัพย์จัดช้ันสงสัยจะสูญ หมายถึง ลกูหน้ีท่ีไม่มีความสามารถชาํระหน้ีไดโ้ดยส้ินเชิง

หรือลูกหน้ีท่ีค้างชําระดอกเบ้ียหรือเงินต้นเกินกว่า 12 เดือน  นับแต่ว ันท่ีครบกําหนดชําระ                       

โดยพิจารณาตามเกณฑต่์าง ๆ ขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี 

 

- ลูกหน้ีท่ีค้างชาํระต้นเงินหรือดอกเบ้ียเป็นระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือนนับแต่ถึงกาํหนด

ชาํระ ไม่ว่าจะเป็นไปตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาตามสญัญา หรือวนัท่ีธนาคารพาณิชยท์วงถามเรียก

หน้ีคืน ยกเวน้ลกูหน้ีจดัชั้นสูญแลว้ 

- อสังหาริมทรัพยท่ี์มาจากการชาํระหน้ีหรือซ้ือจากการขายทอดตลาด เฉพาะส่วนท่ีเป็น

ผลต่างของราคาตามบญัชีท่ีสูงกว่ามลูค่าท่ีไดจ้ากการประเมินราคาหรือตีราคาไวไ้ม่เกิน 12 เดือน 

โดยมูลค่าดงักล่าวใหห้ักดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายในการขายก่อนนาํไปเปรียบเทียบกบัราคาตาม

บัญชี การประเมินราคาหรือตีราคาอสังหาริมทรัพยด์ังกล่าวให้ถือตามหลกัเกณฑ์การประเมิน                          

มลูค่าหลกัประกนัของสถาบนัการเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศกาํหนด 
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- สินทรัพยอ่ื์นท่ีเป็นผลต่างของราคาตามบญัชีท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าท่ีคาดว่า                   

จะไดรั้บคืน ทั้งน้ีธนาคารพาณิชยต์อ้งกาํหนดมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนตาม

ขอ้กาํหนดท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานบญัชี 

- สินทรัพยห์รือสิทธิเรียกร้องท่ีคาดว่าจะเรียกคืนไม่ไดท้ั้งจาํนวน 

- ส่วนสูญเสียท่ีเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีธนาคาร

แห่งประเทศไทยกาํหนด 

- มีเหตุประการอ่ืนท่ีแสดงว่าสินทรัพยห์รือสิทธิเรียกร้องนั้นจะเรียกคืนไม่ไดท้ั้ งจาํนวน

ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 

 

สินทรัพย์จัดช้ันสูญ หมายถึง ลูกหน้ีท่ีไม่สามารถชาํระหน้ีไดโ้ดยส้ินเชิงให้ตดัออกจาก

บญัชี โดยพิจารณาตามเกณฑต่์าง ๆ ขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี 

 

- สิทธิเรียกร้องท่ีไดป้ฏิบติัโดยสมควรเพ่ือให้ไดรั้บชาํระหน้ีแต่ไม่มีทางท่ีจะไดรั้บชาํระ 

หน้ีแลว้ 

- สิทธิเรียกร้องท่ีตามพฤติกรรมไม่อาจเรียกคืนให้ชาํระหน้ีได  ้เช่น ขาดอายุความในการ

ดาํเนินคดี ขาดพยานหลกัฐาน หรือสญัญาไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย 

- สินทรัพยอ่ื์นซ่ึงชาํรุด เสียหาย หรือหมดราคา 

- ส่วนสูญเสียท่ีเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีธนาคาร

แห่งประเทศไทยกาํหนด 

 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

กฤษชา แพร่คุณธรรม (2547) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้           

ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2531-2546 โดยการวิเคราะห์สมการในรูปแบบ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อหน้ีท่ี

ไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารอาคารสงเคราะห์ อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 95 ประกอบดว้ย 
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1. ดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดราย                  

ไดข้องธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวคือ เม่ือกาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆคงท่ี ดชันีราคาผูบ้ริโภคเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 1 จะส่งผลให้หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เพ่ิมข้ึน 1325.26                  

ลา้นบาท 

 

2. รายไดป้ระชาชาติเฉล่ียต่อหวั (INC) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวคือ เม่ือกาํหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆ คงท่ี อัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 1 บาท จะส่งผลให้หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ลดลง 76 ลา้นบาท 

 

3. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (EX) มีความสัมพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้มกบัหน้ี

ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวคือ เม่ือกาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี อตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 1 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จะส่งผลให้หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายไดข้องธนาคารอาคารสงเคราะห์ลดลง 843.51 ลา้นบาท 

 

จารุณี บุญบานเย็น (2547) ได้ศึกษา แบบจําลองวดัความเป็นได้ในการเกิดหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได้ในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิทําการศึกษาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้                   

และหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้เทียมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 - 2545 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า หน้ีท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นประเทศไทย มีสาเหตุทั้งจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน  

 

โดยปัจจัยนอกเป็นปัจจัยผลกัดันจากวิกฤตเศรษฐกิจ ท่ีทางการดาํเนินนโยบายเสรีทาง

การเงินในขณะท่ียงัคงอตัราแลกเปล่ียนคงท่ี เม่ืออตัราดอกเบ้ียในประเทศสูงกว่าต่างประเทศมาก 

ทําให้เงินตราต่างประเทศไหลเข้ามาในระบบเศรษฐกิจสูง ทั้ งเพ่ือการลงทุนอย่างมากมาย                            

จนก่อให้เกิดอุปทานลน้ตลาดในภาคอสังหาริมทรัพยเ์ม่ือเศรษฐกิจฟองสบู่แตกจึงทาํให้ลกูหน้ีไม่

สามารถชาํระหน้ีไดคื้นได ้และหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดเ้พ่ิมสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว  

 

สาํหรับสาเหตุจากปัจจยัภายใน มีสาเหตุมาจากการขาดการบริหารจดัการท่ีดีลกูหน้ีหลาย

รายมิไดกู้ย้มืเงินมาเพ่ือดาํเนินธุรกิจหลกั ท่ีสร้างมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง แต่กลบันาํเงินกูไ้ป

ใช้ผิดวตัถุประสงค์ เช่น ทาํธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีตนไม่ถนัด หรือกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ                

แต่นาํเงินกูน้ั้นทาํธุรกิจท่ีให้ผลตอบแทนเป็นเงินบาท เป็นตน้ นอกจากน้ีเจา้หน้ีสถาบนัการเงินบาง
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กรณีใหกู้ย้มืเงินโดยมิไดว้ิเคราะห์สินเช่ือจริงจงั มีการแข่งขนัการใหสิ้นเช่ือโดยขาดการศึกษาความ

เป็นไปได้ของโครงการ รวมทั้งมกัขาดการติดตามธุรกิจของลูกหน้ีอย่างใกลชิ้ด เม่ือเกิดวิกฤติ

สถาบันการเงินก็ไม่ยอมปล่อยสินเช่ือเพ่ิม ส่งให้ธุรกิจมีผลประกอบการขาดทุนและปิดกิจการ 

ปัญหาหน้ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดจึ้งไดรุ้นแรงข้ึนตามลาํดบั 

 

ฉัตรอุมา เอีย่มอาํนวย (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs) 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์สาํนกังานใหญ่ โดยทาํการศึกษาแบ่งออกเป็น                    

3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได ้

รายจ่ายในครอบครัวต่อเดือน จาํนวนบุตร และจาํนวนบุคคลท่ีตอ้งอุปการะ 2) ขอ้มลูเก่ียวกบัการกู้

เงินของลกูคา้ท่ีคา้งชาํระหน้ี ไดแ้ก่ ประเภทกลุ่มผูกู้ ้ วตัถุประสงคก์ารกู ้ วงเงินกู ้ ระยะเวลาในการ

ผอ่นชาํระเงินกู ้ จาํนวนเงินงวดผอ่นชาํระรายเดือน ระยะเวลาท่ีผอ่นชาํระหน้ีมาแลว้ จาํนวนงวด                          

ท่ีคา้งชาํระ และจาํนวนเงินงวดท่ีคา้งชาํระทั้งส้ิน 3) ขอ้มลูการเกิดหน้ีคา้ง แบ่งเป็น การเกิดหน้ีคา้ง

จากธนาคาร เกิดจากหน่วยงานของผูกู้ ้ และเกิดจากตวัผูกู้ ้ จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่ อาชีพ รายไดร้วมต่อเดือน รายจ่ายในครอบครัวต่อเดือน มีความสมัพนัธก์บัหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิด 

รายได ้ (NPLs) สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารอาคารสงเคราะห์สาํนกังานใหญ่ ส่วนปัจจยัท่ี

เก่ียวกบัขอ้มลูการกูเ้งินของลกูคา้ท่ีคา้งชาํระหน้ี พบว่า มีเพียง วงเงินกูแ้ละจาํนวนเงินงวดผอ่นชาํระ     

ต่อเดือนเท่านั้น ท่ีมีความสมัพนัธก์บัหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ (NPLs) สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาํนกังานใหญ่ 

 

นงนุช กะดีแดง (2541) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง หน้ีค้างชาํระของสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจงัหวดัเชียงใหม่ การศึกษามีวตัถุประสงคท่ี์สาํคญัอยู ่2 ประการ 

 

1. เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัลกูหน้ีสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีคา้งชาํระหน้ี 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อหน้ีค้างชาํระของสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

วิธีการศึกษา ใชส้ถิติเชิงพรรณนา และวิธีการทดสอบ Chi-square โดยจะใชข้อ้มลูซ่ึง 

ประกอบดว้ย 

- ขอ้มลูปฐมภูมิ ซ่ึงไดม้าจากบญัชีลกูหน้ีท่ีคา้งชาํระ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 – 2539 จาํนวน 300 

ตวัอยา่ง จากจาํนวนทั้งหมด 1,900 ราย 
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- ขอ้มลูเก่ียวกบัมาตรการแกไ้ขปัญหาหน้ีคา้งชาํระ เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารงานวิจยัของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 

ผลการศึกษาพบว่า ลูกหน้ีส่วนใหญ่ท่ีมีหน้ีคา้งชาํระมูลค่าตํ่ากว่า 600,000 บาท ส่วนใหญ่  

มีอายรุะหว่าง 36 – 45 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีอาชีพท่ีมีรายไดป้ระจาํโดยเฉล่ีย

ต่อเดือนตํ่ากว่า 30,001 บาท และมีสมาชิกในครัวเรือนอยูร่ะหว่าง 3 – 4 คน 

 

วตัถุประสงคใ์นการกูย้มื เพ่ือซ้ือท่ีดินและอาคารรวมทั้งหอ้งชุดท่ีพกัอาศยั โดยมีวงเงินกูย้ืม

ระหว่าง 300,000 – 600,000 บาท และมีมูลค่าหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัตํ่ากว่า 600,001 บาท ระยะเวลา

ในการกู้ยืม 10 – 15 ปี อตัราดอกเบ้ียตกลงในวนักูย้ืม ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างร้อยละ 11.60 – 13.00   

ต่อปี และมีงวดการชาํระระหว่าง 3,001 – 6,000 บาท ต่อเดือน 

 

ปัจจยัท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติส่งผลต่อการชาํระหน้ีของลูกหน้ี ได้แก่ อตัราส่วนระหว่าง

มลูค่างวดการชาํระหน้ีเทียบกบัรายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือนต่อเดือน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและมลูค่าส่ิง

ปลูกสร้างท่ีเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกัน สอดคลอ้งตามหลกัความสามารถในการชาํระหน้ีตาม

หลกัเกณฑ์ 6Cs (Cs Policy) หรือ หลักการชาํระหน้ีตามเกณฑ์ 5Ps (Ps Policy) ส่วนปัจจัยอ่ืนท่ี

กาํหนดในแบบจาํลอง เช่น อาชีพ จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน  และอัตราส่วนระหว่างมูลค่า

สินทรัพยห์ลกัประกนั ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

สินธนา พลภักดี (2551) ศึกษาเร่ือง การประเมินผลการติดตามหน้ีค้างชําระสินเช่ือ

โครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน เขตเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูล

ทัว่ไปดา้นต่างๆ ของลกูหน้ีรวมถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการชาํระหน้ี และศึกษาผลของการติดตาม

หน้ีค้างชาํระสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 1 จาํนวน       

500 ราย โดยใชก้ารสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยแบบจาํลองโลจิท 

(Logit Model) ดว้ยเทคนิควิธีการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimate: 

MLE) และเทคนิควิเคราะห์โดยวิธี Marginal effect  

 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มผูม้าชาํระหน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.22 มีช่วงอายุ

ระหว่าง 31 – 50 ปี ร้อยละ 62.14 มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา /ปวช./ปวส. ร้อยละ 40.13 มีอาชีพ

คา้ขาย/ทาํธุรกิจ ร้อยละ 66.34 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 64.73 คู่สมรสมีอาชีพค้าขาย/ทาํธุรกิจ              
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ร้อยละ 36.89 เป็นผูท่ี้มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท  ร้อยละ35.27 มีรายจ่ายน้อยกว่า   
10,001 บาท ร้อยละ 34.30 มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คน ร้อยละ 62.14 มีภาระการส่งบุตร

เรียนหนงัสือ ร้อยละ 59.87 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน ร้อยละ 82.85  

 

ผลการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการกลบัมาชาํระหน้ีคืนเงินกูสิ้นเช่ือโครงการธนาคาร

ประชาชนจากกลุ่มผูม้าชาํระหน้ี พบว่าผูก้ลบัมาชาํระหน้ีมีปัจจยัในการเกิดหน้ีคา้งชาํระจากราคา

วตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด ร้อยละ 82.20 รองลงมาคือภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ร้อยละ 65.37 มีคู่แข่งขนั

เพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 61.81 การเปล่ียนแปลงนโยบายรัฐบาล ร้อยละ 54.05 และไม่มีการออมเงิน                   

เพ่ืออนาคต ร้อยละ 53.72 ตามลาํดบัผลการติดตามหน้ีคา้งชาํระท่ีผูกู้ไ้ดรั้บการติดตามจากธนาคาร 

พบว่า กลุ่มผูก้ลบัมาชาํระหน้ีคืนใหก้บัธนาคารไดรั้บการติดตามทางโทรศพัท ์มากท่ีสุด ร้อยละ 

89.00 รองลงมา คือ การติดตามทางจดหมาย ร้อยละ 70.55 และการติดตาม ณ สถานประกอบการ /

ท่ีพกั ร้อยละ 57.28 ตามลาํดบั ส่วนการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกลบัมาชาํระหน้ีคืนเงินกูสิ้นเช่ือ

โครงการธนาคารประชาชนใหก้ับธนาคาร พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการกลบัมา ชาํระหน้ีคืน ไดแ้ก่                      

การออมเงินเพ่ืออนาคตเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่การเป็นหน้ีนอกระบบ 

และการติดตามหน้ีทางโทรศพัท ์โดยปัจจยัทั้งสามน้ีมีผลต่อการกลบัมาชาํระหน้ีคืนเพ่ิมมากข้ึนกว่า

ร้อยละ 25.20 ในขณะท่ีภยัธรรมชาติ การติดตามหน้ีทางกฎหมาย และการติดตามหน้ี ณ สถาน

ประกอบการ/ท่ีพักอาศยั ปัจจัยเหล่าน้ีมีผลต่อการกลบัมาชําระหน้ีคืนเพ่ิมข้ึนระหว่างร้อยละ    
18.71 –21.84 นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาล ราคาวตัถุดิบสูงข้ึน อาชีพของผูกู้ ้คู่

แข่งขนัทางธุรกิจเพ่ิมข้ึน และภาระค่าใชจ่้ายส่งบุตรเรียนหนังสือ โดยท่ีปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อการ

กลบัมาชาํระหน้ีคืนสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนเพ่ิมข้ึนนอ้ยกว่าร้อยละ 15.77 

  

 สุภาพร ธรรมรัชสุนทร (2552) ได้ทําการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได้ของลูกหน้ีสินเช่ือบัวหลวง ศูนย์สินเช่ืออุปโภคบริโภค ธนาคารกรุงเทพ                       

มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาขอ้มลูทัว่ไปของลูกหน้ีสินเช่ือบวัหลวง และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ี

ไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องลกูหน้ีสินเช่ือบวัหลวง โดยใชข้อ้มลูทุติยภูมิจากระบบงานสินเช่ือของศนูย์

สินเช่ืออุปโภคบริโภค ธนาคารกรุงเทพฯ จาํนวน 400 ราย แบ่งเป็นลกูหน้ีปกติ 200 ราย และลกูหน้ี

ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 200 ราย ทําการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบ             

Chi – square และใช้สมการถดถอยแบบ Binary Logistic Regression ณ ระดับนัยสําคัญ ทาง                              

สถิติ 0.05 
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 ผลการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องลกูหน้ีสินเช่ือบวัหลวง 

ศูนยสิ์นเช่ืออุปโภคบริโภค ธนาคารกรุงเทพ พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได ้ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ 

วงเงินกู ้สดัส่วนภาระหน้ีต่อวงเงินกู ้จาํนวนผูกู้ ้ราคาประเมินหลกัประกนัและสดัส่วนภาระหน้ีต่อ

ราคาประเมินหลกัประกนั ส่วนผลการศึกษาระดบัความสาํคญัของปัจจยัต่างๆ ท่ีทาํให้เกิดหน้ีท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้โดยใชส้มการถดถอยแบบ Binary Logistic Regression ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 

0.05 พบว่าปัจจยัท่ีมีระดับความสาํคัญในการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ไดแ้ก่ อายุ การศึกษา 

อาชีพ จาํนวนผูกู้ ้และสดัส่วนภาระหน้ีต่อราคาประเมินหลกัประกนั 
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กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 

จากแนวคิด ทฤษฎี ท่ีใชใ้นการศึกษาและผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ สามารถ

สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคาร

ออมสิน: กรณีศึกษาธนาคารออมสิน เขตกรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดใหห้น้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

เป็นตวัแปรตาม ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นความสามารถในการผ่อนชาํระเป็นตวัแปรอิสระ               

ดงัภาพท่ี 7 

 

ภาพที่ 7  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล   ไดแ้ก่ 

- อาย ุ

- สถานภาพสมรส 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- จาํนวนบุคคลท่ีอยูใ่นความ   

   อุปการะ 

 

ปัจจยัดา้นความสามารถในการ

ผ่อนชาํระ ไดแ้ก ่

- รายไดต่้อเดือนของลูกหน้ี 

- วงเงินกูท่ี้ไดรั้บ 

- ระยะเวลาการผ่อนชาํระท่ีเหลือ 

- สัดส่วนเงินผ่อนชาํระต่อรายได ้

- รายจ่ายของลูกหน้ีต่อเดือน 

- สัดส่วนภาระหน้ีท่ีเหลือต่อ 

   วงเงินกู ้

 

 

หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

   ตวัแปรตาม 

ตวัแปรอสิระ 



 

 

 

บทที่ 3 

 

วธีิการศึกษา 

 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร         

ออมสิน : กรณีศึกษาธนาคารออมสิน เขตกรุงเทพมหานคร ในบทน้ีจะกล่าวถึงระเบียบวิธีการ

ดาํเนินการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย  

 

ข้อมูลทีใ่ช้และการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

ขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้มูล

ของลกูหน้ีสินเช่ือของธนาคารออมสินทั้งลูกหน้ีปกติและลกูหน้ีท่ีมีปัญหาคา้งชาํระ จากระบบงาน

สินเช่ือของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ลูกหน้ีสินเช่ือทุกประเภทของธนาคารออมสิน                   

ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีไดรั้บอนุมติัสินเช่ือ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ วิธีเก็บรวมรวมขอ้มูลจะใช้

ขอ้มลูของลกูหน้ีในฐานขอ้มลูในระบบงานสินเช่ือบน Website ของธนาคารออมสิน 

 

ตารางที ่3  จาํนวนลกูหน้ีสินเช่ือในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ชั้นท่ี ลูกหน้ีคา้งชาํระ(งวด) การจดัชั้น ประเภทของหน้ี จาํนวนราย 

1 ไม่คา้งชาํระ - PL 373,435 

2 ไม่เกิน 1 งวด ปกติ PL 12,949 

3 มากกว่า 1 งวด ไม่เกิน 3 งวด กล่าวถึงเป็นพิเศษ PL 6,490 

4 มากกว่า 3 งวด ไม่เกิน 6 งวด ตํ่ากว่ามาตรฐาน NPL 8,325 

5 มากกว่า 6 งวด ไม่เกิน 12 งวด สงสัย NPL 16,688 

6 มากกว่า 12 งวด ข้ึนไป สงสัยจะสูญ NPL 2,136 

ท่ีมา : ระบบงานสินเช่ือธนาคารออมสิน 
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กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีได้ก ําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยคํานวณจากลูกหน้ีสินเช่ือ                       

ของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจาํนวน 420,023 ราย โดยกาํหนดขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่างตามสูตรของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยมีค่าความคลาดเคล่ือน                  

ไม่เกิน 0.05 ดงัน้ี 

 

 
 

 

โดยท่ี  n =  จาํนวนตวัอยา่ง 

  N = จาํนวนประชากรทั้งหมด 

  e =  ค่าความคลาดเคล่ือน 

 

แทนค่าในสูตร 

 

 
 

  n = 399.62  

 

ดงันั้น ในการศึกษาในคร้ังน้ีจะใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง 
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การเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 

 

 จากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาจาํนวน 400 ตัวอย่างดังกล่าว ผูศึ้กษาจะทําการสุ่ม

ตวัอย่างจากประชากรในชั้นหน้ีปกติหรือหน้ีดี (ชั้นท่ี 1 - 3) จาํนวน 200 ตวัอย่าง และเลือกตวัอยา่ง

จากประชากรในชั้นหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(ชั้นท่ี 4 - 6) จาํนวน 200 ตวัอยา่ง โดยการสุ่มตวัอยา่ง

แบบแบ่งชั้นภูมิ และกาํหนดจาํนวนตวัอย่าง (Quota Sampling) ตามสัดส่วนกลุ่มตวัอย่างจาํนวน                    

6 กลุ่ม โดยการใชอ้ตัราส่วนร้อยละ ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 4  การเลือกกลุ่มตวัอยา่งประชากร 

 

ช้ันที่ ลูกหน้ีค้างชําระ(งวด) จํานวนราย ร้อยละ กลุ่มตัวอย่าง (ราย) 

1 ไม่คา้งชาํระ 373,435 95 190 

2 ไม่เกิน 1 งวด 12,949 3 6 

3 มากกว่า 1 งวด ไม่เกิน 3 งวด 6,490 2 4 

4 มากกว่า 3 งวด ไม่เกิน 6 งวด 8,325 30.6 62 

5 มากกว่า 6 งวด ไม่เกิน 12 งวด 16,688 61.4 122 

6 มากกว่า 12 งวด ข้ึนไป 2,136 8 16 

 

 การเลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิตามสัดส่วนท่ีปรากฏในตาราง จะใช้วิธีสุ่มแบบ

บงัเอิญ และนาํขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 400 ตวัอยา่งมาทาํการวิเคราะห์ 

 

วธิีการศึกษา 

 

 1. ศึกษาขอ้มลูทัว่ไปของลกูหน้ีสินเช่ือท่ีไดรั้บการอนุมติัให้กูย้ืม โดยใชก้ารวิเคราะห์สถิติ

แบบง่าย เพ่ือใหไ้ดล้กัษณะทัว่ไปของลกูหน้ีสินเช่ือ 

 

 2. ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs) ของลกูหน้ีสินเช่ือธนาคาร

ออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ 2 วิธี คือ 
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  2.1 การทดสอบ Chi – square เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ณ 

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

2.2 การทดสอบโดยสมการถดถอยแบบ Binary Logistic Regression 

 

สถิตทิี่ใช้ในการวจิยัและแบบทดลอง 

 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 

 1. สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ 

 2. การทดสอบความสมัพนัธโ์ดยใชค่้า Chi – square 

 

  เพ่ือท่ีจะดูว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปร 2 ตัวหรือไม่ แต่เน่ืองจากค่า                         

Chi – Square ท่ีได้เป็น เพียงค่าท่ีบอกว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่าง                       

มีนัยสําคัญหรือไม่เท่านั้ น แต่จะไม่ได้บอกถึงขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับ                            

ตวัแปรตาม และเน่ืองจากขอ้มลูเป็นลกัษณะเชิงคุณภาพ จึงไม่สามารถประมาณค่าตวัแปรตวัหน่ึง

เม่ือทราบค่าตวัแปรอีกตวัหน่ึง นอกจากน้ีผลการทดสอบความสมัพนัธด์ว้ยค่า Chi – Square อาจจะ

มีความคลาดเคล่ือนอยูบ่า้งทั้งน้ี เพราะมีการกาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนยกเวน้ปัจจยัท่ีกาํลงัพิจารณาอยูน่ั้น            

มีค่าคงท่ี 

 

 3. Binary Logistic Regression 

Binary Logistic Regression เป็นวิธีการประมาณความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์

ท่ีน่าสนใจซ่ึงตวัแปรตามเป็นเหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนเพียง 2 อย่างคือเกิดเหตุการณ์ และไม่เกิด

เหตุการณ์การประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจาํลองจะใชว้ิธีการคาดประมาณภาวะความน่าจะ

เป็นสูงสุด (Maximum likelihood) โดยการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าแบบจาํลองนั้ น โดยอาศัย

วิธีการถดถอยซํ้าๆ กนั ซ่ึงสมการท่ีสร้างข้ึนจะมีการบวกตวัแปรอิสระเขา้และนาํตวัแปรอิสระออก

ในแต่ละขั้นตอนสาํหรับขอ้มลูท่ีจะใชใ้นการวิเคราะห์ Binary Logistic Regression นั้นจะมีลกัษณะ

ดงัน้ีคือ ตวัแปรอิสระเป็นขอ้มลูเชิงปริมาณหรือตวัแปรหุ่นก็ไดแ้ต่ตวัแปรตามจะตอ้งเป็นตวัแปรทวิ 

(Dichotomous) คือมีสองเหตุการณ์ท่ีมีค่าเป็น 0 และ 1 
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 จากแนวคิดในการวิจัย นํามากาํหนดแบบจาํลอง จะไดค้วามเส่ียงของการเกิดหน้ีท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นรูปของสมการ 

 

P = (X1,X2,X3,…….X11) 

 

 P คือ ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์ 

 

 

 แบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดก้าํหนดแบบจาํลองออกเป็นสมการได ้ดงัน้ี 

 

Zi = INCOMEOCCEDUSTATUSAGE 543210 ββββββ +++++  

EXPENInIRTIMELOANPEOPLE 109876 βββββ +++++  

DLR11β+  

 

โดยท่ี  

 

Zi คือ ความน่าจะเป็นของการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ของลกูหน้ีสินเช่ือ 

          ของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

Zi <0.5 จะได ้ P = 0 คือ ลกูหน้ีปกติ 

Zi> 0.5  จะได ้ P =1 คือ ลกูหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

 

  β0 คือ ค่าคงท่ี 

β1 คือ  ค่าสมัประสิทธ์ิหนา้ตวัแปรอธิบาย 
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ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการวจิยัมี 11 ตวั ดงัน้ี 

 

อายุ (Age) อายุของลูกหน้ี แสดงถึงประสบการณ์และหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมทั้ ง

ความสามารถในการหารายได ้หากลกูหน้ีมีอายมุากข้ึน ความรับผิดชอบต่อภาระหน้ียอ่มมีมากข้ึน 

โอกาสท่ีจะเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดจึ้งลดลง ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงกาํหนดให ้

    

Age = 0 เม่ือลกูหน้ีมีอาย ุ40 ปี ข้ึนไป 

  Age = 1 เม่ือลกูหน้ีมีอายตุ ํ่ากว่า 40 ปี 

 

สถานภาพสมรส (Status) สถานภาพทางสมรสของลูกหน้ี ย่อมมีผลต่อความสามารถใน

การชาํระคืนเงินกู ้โดยทัว่ไปสามารถแบ่งออกเป็น โสด สมรส หมา้ย หยา่ร้าง เป็นตน้ เป็นตวัแปรท่ี

แสดงความสามารถในการชาํระคืนเงินกูไ้ด ้เน่ืองจากสถานภาพท่ีแตกต่างกนั ย่อมทาํให้มีรายได้

และรายจ่ายท่ีต่างกนั โดยผูมี้สถานภาพสมรสย่อมมีความเส่ียงในการเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได้

มากกว่าผูมี้สถานโสด ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงกาํหนดให ้

 

  Status = 0  เม่ือลกูหน้ีมีสถานภาพโสด  

Status = 1  เม่ือลกูหน้ีมีสถานภาพสมรส หยา่ร้าง หมา้ย 

 

ระดบัการศึกษา (Edu) ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการชาํระคืนเงินกู ้เน่ืองจากผูท่ี้มีวุฒิ

การศึกษาสูง ย่อมมีหน้าท่ีการงานมัน่คง และมีรายไดดี้กว่าผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่า ในการศึกษา

คร้ังน้ีจึงกาํหนดให ้

 

  Edu  = 0  เม่ือลกูหน้ีมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรี 

  Edu  = 1  เม่ือลกูหน้ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าระดบัปริญญาตรี 
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อาชีพ (Occ) อาชีพของลกูหน้ี แสดงถึงความมัน่คงในหน้าท่ีการงานและความมัน่คงของ

รายได ้ซ่ึงจะส่งผลต่อความสามารถในการชาํระหน้ี ลูกหน้ีแต่ละรายมีอาชีพท่ีแตกต่างกนัจึงส่งผล

ใหค้วามสามารถในการชาํระหน้ีแตกต่างกนัไปดว้ย ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงกาํหนดให ้

 

  Occ  = 0  เม่ือลกูหน้ีมีอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ และผูมี้รายไดป้ระจาํ 

Occ  = 1  เม่ือลกูหน้ีมีอาชีพคา้ขาย ประกอบกิจการส่วนตวั 

 

รายได้ต่อเดือนของลูกหน้ี (Income) หมายถึง รายได้ของลูกหน้ีท่ีได้รับในแต่ละเดือน                 

โดยมีหน่วยเป็นบาท ซ่ึงแสดงถึงความสามารถของลูกหน้ีในการชาํระหน้ีคืนธนาคาร กล่าวคือ

รายไดจ้ะเป็นคุณสมบัติหลกัในการพิจารณาสินเช่ือให้แก่ลูกหน้ี เน่ืองจากรายไดเ้ป็นตวักาํหนด

ความสามารถในการผ่อนชําระหน้ี คืนธนาคาร ดังนั้ น  ถ้ารายได้ของลูกหน้ี สูงมากเท่าใด

ความสามารถในการผอ่นชาํระหน้ียอ่มมีมากข้ึนตามไปดว้ย โอกาสท่ีลกูหน้ีรายนั้นจะกลายเป็นหน้ี

เสียยอ่มนอ้ยลง ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงกาํหนดให ้

 

  Income = 0 เม่ือลกูหน้ีมีรายไดต่้อเดือนมากว่า 20,000 บาท ข้ึนไป 

  Income = 1 เม่ือลกูหน้ีมีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท 

 

จําน วน บุคคลท่ีอยู่ในความอุปการะ (People) ห มายถึง จ ําน วนบุ คคลท่ี อยู่อาศัย                              

ในครอบครัวเดียวกนั ซ่ึงแสดงถึงภาระความรับผิดชอบของลูกหน้ี อนัไดแ้ก่ ค่าอาหาร ค่าเส้ือผา้                         

ค่าเล่าเรียน ฯลฯ ดงันั้น หากลูกหน้ีมีจาํนวนบุคคลท่ีอยู่ในความอุปการะมากเท่าใด ค่าใชจ่้ายท่ี

ลกูหน้ีจะตอ้งรับผดิชอบย่อมมีมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อรายได ้และมีความเส่ียงท่ีจะเป็นหน้ี                     

ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงกาํหนดให ้

 

People = 0 เม่ือลกูหน้ีไม่มีบุคคลท่ีอยูใ่นความอุปการะ 

People = 1 เม่ือลกูหน้ีมีบุคคลท่ีอยูใ่นความอุปการะ 
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วงเงินกูท่ี้ได้รับ (Loan) แสดงถึงภาระของลูกหน้ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ เม่ือเร่ิมไดรั้บอนุมติั

วงเงินกู ้ถา้หากวงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติั มีปริมาณสูงความรับผดิชอบของลกูหน้ียอ่มมีสูงตามไปดว้ย 

ทาํให้การชาํระคืนหน้ีเป็นไปได้ยากและมีโอกาสท่ีเป็นหน้ีท่ีก่อให้เกิดรายไดสู้งกว่าผูท่ี้มีวงเงิน                   

กูน้อ้ย ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงกาํหนดให ้

 

Loan = 0 เม่ือลกูหน้ีไดรั้บวงเงินกูต้ ํ่ากว่า 500,000 บาท 

Loan = 1 เม่ือลกูหน้ีไดรั้บวงเงินกูม้ากกว่า 500,000 บาท 

 

ระยะเวลาการผ่อนชาํระท่ีเหลือ (Time) หมายถึง ระยะเวลาผ่อนชาํระตั้งแต่ได้รับอนุมติั

วงเงินจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงระยะเวลาการผ่อนชาํระท่ีเหลืออยู่ แสดงถึงความสามารถในการชาํระ      

คืนเงินกูข้องลูกหน้ี หากลกูหน้ีมีระยะเวลาในการผ่อนชาํระท่ีเหลืออยู่มาก ก็จะมีโอกาสท่ีเป็นหน้ี   

ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้สูงกว่าผูท่ี้มีระยะเวลาในการผ่อนชาํระท่ีเหลือน้อย ในการศึกษาคร้ังน้ีจึง

กาํหนดให ้

 

  Time = 0 เม่ือระยะเวลาผอ่นชาํระท่ีเหลือตํ่ากว่า 5 ปี 

  Time = 1 เม่ือระยะเวลาผอ่นชาํระท่ีเหลือมากกว่า 5 ปี ข้ึนไป 

 

สัดส่วนเงินผ่อนชําระต่อรายได้ (InIR) ค ํานวณจากจํานวนเงินผ่อนชําระต่องวด

เปรียบเทียบกบัรายไดข้องลกูหน้ี ลูกหน้ีท่ีมีสดัส่วนจาํนวนเงินผ่อนชาํระต่อรายไดสู้ง มีแนวโนม้ท่ี

จะเกิดเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้สูงกว่าผูท่ี้ มีสัดส่วนจํานวนเงินผ่อนชําระต่อรายได้ต ํ่ า                          

ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงกาํหนดให ้

 

  InIR = 0 เม่ือลกูหน้ีมีสดัส่วนเงินผอ่นชาํระต่อรายไดต้ ํ่ากว่าร้อยละ 40 

  InIR = 1 เม่ือลกูหน้ีมีสดัส่วนเงินผอ่นชาํระต่อรายไดต้ั้งแต่ร้อยละ 40 

                ข้ึนไป 
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 รายจ่ายของลูกหน้ีต่อเดือน (Expen) ภาระความรับผดิชอบในการใช้จ่ายทั้งหมดในการ

ดาํรงชีวิตและภาระหน้ีภายนอกกบัสถาบนัการเงินอ่ืน เพราะแสดงถึงภาระและความสามารถในการ

ชาํระเงินกู ้หากลูกหน้ีมีรายจ่ายต่อเดือนสูง ก็จะมีแนวโน้มท่ีจะทาํให้เกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

สูงกว่าผูท่ี้มีรายจ่ายต่อเดือนตํ่ากว่า ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงกาํหนดให ้

 

   Expen = 0 เม่ือลกูหน้ีมีรายจ่ายต่อเดือนตํ่ากว่า 5,000 บาท 

   Expen = 1 เม่ือลกูหน้ีมีรายจ่ายต่อเดือนมากว่า 5,000 บาท ข้ึนไป 

 

สดัส่วนภาระหน้ีท่ีเหลือต่อวงเงินกู ้(DLR) หมายถึง ยอดหน้ีคงเหลือตั้งแต่ไดรั้บการอนุมติั

วงเงินสินเช่ือจนถึงปัจจุบนั ถา้ยอดหน้ีคงเหลือยิง่สูง มีความเส่ียงท่ีจะเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้

สูงกว่า ถา้หากยอดหน้ีคงเหลือนอ้ย ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงกาํหนดให ้

 

DLR = 0 เม่ือลกูหน้ีมีสดัส่วนภาระหน้ีคงเหลือต่อเงินกูต้ ํ่ากว่าร้อยละ 80 

DLR = 1 เม่ือลกูหน้ีมีสดัส่วนภาระหน้ีคงเหลือต่อเงินกูต้ ั้งแต่ร้อยละ 80  

  ข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 

 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคารออมสิน: กรณีศึกษา

ธนาคารออมสิน เขตกรุงเทพมหานคร จากระบบงานสินเช่ือของธนาคารออมสิน โดยสุ่มตวัอย่าง

จาก ลู ก ห น้ี ป ก ติ  (ค้างชําระ ไ ม่ เกิ น  3 เดื อ น ) จ ําน ว น  200 ราย  แ ล ะ ลู ก ห น้ี ท่ี เป็ น ห น้ี ท่ี                                  

ไม่ก่อให้เกิดรายได ้(คา้งชาํระเกิน 3 เดือน) จาํนวน 200 ราย จาํนวนตวัอย่างรวมทั้งหมด 400 ราย                            

ซ่ึงประกอบดว้ย การศึกษาลกัษณะทัว่ไปของลูกหน้ีธนาคารออมสิน และการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ 

ท่ีมีผลทาํให้เกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้โดยในส่วนของการศึกษาลกัษณะทัว่ไปจะใชส้ถิติแบบ

พรรณนา (Descriptive Statistic) ในการอธิบาย ส่วนการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลทาํให้เกิดหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได ้จะใชส้มการถดถอย (Logistic Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ ซ่ึงสามารถ

สรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 

 

ลกัษณะทั่วไปของลูกหนีสิ้นเช่ือธนาคารออมสิน 

 

ลกัษณะทั่วไปของลูกหน้ีสินเช่ือธนาคารออมสินท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบด้วย

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ จาํนวนบุคคลท่ีอยู่ใน

ความอุปการะ ปัจจยัดา้นความสามารถในการผอ่นชาํระ ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดือนของลกูหน้ี วงเงินกู ้  

ท่ีได้รับ ระยะเวลาการผ่อนชําระท่ีเหลือ จาํนวนเงินผ่อนต่อเดือน รายจ่ายของลูกหน้ีต่อเดือน                     

ผลการศึกษามีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

ตวัอย่างของลกูหน้ีสินเช่ือธนาคารออมสินท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาทั้งหมด จาํนวน 400 ราย

ปัจจัยส่วนบุคคลของลูกหน้ี สินเช่ือธน าคารออมสิน  สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดัง น้ี                              

(ตารางท่ี 5 – ตารางท่ี 10) 
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ตารางที่ 5  แสดงร้อยละของขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของลกูหน้ีสินเช่ือธนาคารออมสิน ไดแ้ก่ เพศ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล หน้ีปกติ 

หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ จํานวนรวม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

เพศ 

                ชาย 91 45.5 96 48 187 46.8 

          หญิง 109 54.5 104 52 213 53.2 

              

จากกลุ่มตัวอย่างของลูกหน้ีสินเช่ือท่ีนํามาศึกษา พบว่า ลูกหน้ีเพศชายและเพศหญิง                     

มีจาํนวนใกลเ้คียงกัน คือ เป็นเพศชาย 187 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.8 และเป็นเพศหญิง 213 ราย                        

คิดเป็นร้อยละ 53.3 

 

ตารางที่ 6  แสดงร้อยละของขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของลกูหน้ีสินเช่ือธนาคารออมสิน ไดแ้ก่ อาย ุ

 

ปัจจัยส่วนบุคคล หน้ีปกติ 

หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ จํานวนรวม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

อายุ 

                นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 20 10 50 25 70 17.5 

          31 – 40 ปี 85 42.5 97 48.5 182 45.5 

          41 – 50 ปี 60 30 44 22 104 26 

         มากกวา่ 51 ปี ข้ึนไป 35 17.5 9 4.5 44 11 

              

 อาย ุลกูหน้ีสินเช่ือส่วนใหญ่ มีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี จาํนวน 182 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.5 

รองลงมา คือ อายุ  41 – 50 ปี จ ํานวน 104 ราย อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี จ ํานวน 70 ราย                   

และอายมุากกว่า 51 ปี ข้ึนไป จาํนวน 44 ราย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 26.0, 17.5 และ 11.0 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 7  แสดงร้อยละของขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของลกูหน้ีสินเช่ือธนาคารออมสิน ไดแ้ก่  

                  สถานภาพสมรส 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล หน้ีปกติ 

หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ จํานวนรวม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

สถานภาพสมรส 

                โสด 96 48 62 31 158 39.5 

          สมรส 92 46 120 60 212 53 

          หมา้ย, หยา่ร้าง 12 6 18 9 30 7.5 

              

 สถานภาพสมรส ลูกหน้ีสินเช่ือส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส จาํนวน 212 ราย คิดเป็น            

ร้อยละ 53.0 รองลงมา คือ โสด จาํนวน 158 ราย และหมา้ย, หยา่ร้าง 30 ราย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 39.5 

และ 7.5 ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 8  แสดงร้อยละของขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของลกูหน้ีสินเช่ือธนาคารออมสิน ไดแ้ก่ ระดบั 

                  การศึกษา 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล หน้ีปกติ 

หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ จํานวนรวม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 

                ตํ่ากว่า ม.6 40 20 51 25.5 91 22.8 

          ม.6 – อนุปริญญา 48 24 68 34 116 29 

          ปริญญาตรี 96 48 73 36.5 169 42.3 

          สูงกว่าปริญญาตรี 16 8 8 4 24 6 

              

 ระดบัการศึกษา ลูกหน้ีสินเช่ือส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 169 ราย                

คิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมา คือ ม.6 – อนุปริญญา จาํนวน 116 ราย ตํ่ากว่า ม.6 จาํนวน 91 ราย 

และสูงกว่าปริญญาตรี 24 ราย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 29.0, 22.8 และ 6.0 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 9  แสดงร้อยละของขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของลกูหน้ีสินเช่ือธนาคารออมสิน ไดแ้ก่ อาชีพ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล หน้ีปกติ 

หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ จํานวนรวม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

อาชีพ       

          ขา้ราชการ, พนกังาน   

รัฐวิสาหกิจ, ผูมี้รายไดป้ระจาํ 

62 31 40 20 102 25.5 

          คา้ขาย, ประกอบกิจการ

ส่วนตวั 

138 69 160 80 298 74.5 

              

 อาชีพ ลูกหน้ีสินเช่ือส่วนใหญ่ มีอาชีพคา้ขาย ประกอบกิจการส่วนตวั จาํนวน 298 ราย               

คิดเป็นร้อยละ 74.5 รองลงมา คือ ขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ ผูมี้รายไดป้ระจาํ จาํนวน 102 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 25.5 

 

ตารางที่ 10  แสดงร้อยละของขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของลกูหน้ีสินเช่ือธนาคารออมสิน ไดแ้ก่  

                    จาํนวนบุคคลท่ีอยูใ่นความอุปการะ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล หน้ีปกติ 

หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ จํานวนรวม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

จํานวนบุคคลที่อยู่ในความอุปการะ       

          ไม่มี 56 28 58 29 114 28.5 

          1 – 2 คน 107 53.5 52 26 159 39.8 

          มากกว่า 2 คน ข้ึนไป 37 18.5 90 45 125 31.8 

              

 จาํนวนบุคคลท่ีอยู่ในความอุปการะ ลูกหน้ีสินเช่ือส่วนใหญ่ มีจาํนวนบุคคลในความ

อุปการะ มากกว่า 2 คน ข้ึนไป มีจาํนวน 127 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.8 รองลงมา คือ มีจาํนวนบุคคล

ในความอุปการะ 1-2 คน จาํนวน 159 ราย และไม่มีจาํนวนบุคคลในความอุปการะ 114 ราย ซ่ึงคิด

เป็นร้อยละ 39.8 และ 28.5 ตามลาํดบั 
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ปัจจัยด้านความสามารถในการผ่อนชาํระของลูกหน้ีสินเช่ือธนาคารออมสินจากกลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 400 ราย สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี (ตารางท่ี 11 – ตารางท่ี 15) 

 

ตารางที่ 11  แสดงร้อยละของปัจจยัดา้นความสามารถในการผอ่นชาํระของลกูหน้ีสินเช่ือธนาคาร    

 ออมสิน ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดือนของลกูหน้ี 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล หน้ีปกติ 

หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ จํานวนรวม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือนของลูกหน้ี       

          ตํ่ากว่า 20,000 บาท 11 5.5 33 16.5 44 11.0 

          20,000  - 40,000 บาท 128 64.5 74 37.0 202 50.5 

          40,001 – 60,000 บาท 45 22.5 62 31.0 107 26.8 

          มากกว่า 60,000 บาท ข้ึนไป 16 8.0 31 15.5 47 11.8 
              

รายไดต่้อเดือน ลูกหน้ีสินเช่ือส่วนใหญ่ มีรายไดต่้อเดือน 20,000 - 40,000 บาท จาํนวน  

202 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมา คือ มีรายไดต่้อเดือน 40,001 – 60,000 บาท จาํนวน 107 ราย 

มีรายไดต่้อเดือน มากกว่า 60,000 บาท จาํนวน 11.8 ราย และมีรายไดต่้อเดือน ตํ่ากว่า 20,000 บาท 

จาํนวน 44 ราย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 26.8, 11.8, 11.0 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 12  แสดงร้อยละของปัจจยัดา้นความสามารถในการผอ่นชาํระของลกูหน้ีสินเช่ือธนาคาร     

      ออมสิน ไดแ้ก่ วงเงินกูท่ี้ไดรั้บ  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล หน้ีปกติ 

หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ จํานวนรวม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

วงเงินกู้ที่ได้รับ       

          ตํ่ากว่า 500,000 บาท 43 21.5 31 15.5 74 18.5 

          500,000 – 1,000,000 บาท 85 42.5 88 44.0 173 43.3 

          1,000,001 – 2,000,000 บาท 57 28.5 59 29.5 116 29.0 

          มากกว่า 2,000,000 บาท   

ข้ึนไป    

15 7.5 22 11.0 37 9.3 

              

วงเงินกู้ท่ีได้รับ ลูกหน้ีสินเช่ือส่วนใหญ่ มีวงเงินกู้ ระหว่าง 500,000 – 1,000,000 บาท 

จาํนวน 173 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมา คือ 1,000,000 – 2,000,000 บาท จาํนวน 116 ราย              

ตํ่ากวา่ 500,000 บาท จาํนวน 74 ราย และมากกว่า 2,000,000 บาท จาํนวน 37 ราย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 

29.0, 18.5, 9.3 ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 13  แสดงร้อยละของปัจจยัดา้นความสามารถในการผอ่นชาํระของลกูหน้ีสินเช่ือธนาคาร   

      ออมสิน ไดแ้ก่ ระยะเวลาการผอ่นชาํระท่ีเหลือ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล หน้ีปกติ 

หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ จํานวนรวม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

ระยะเวลาการผ่อนชําระที่เหลือ       

          ตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 

5 ปี 

18 9 13 6.5 31 7.8 

         ตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 

10 ปี 

63 31.5 89 44.5 152 38 

          ตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไป 119 59.5 98 49 217 54.3 
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ระยะเวลาการผ่อนชาํระท่ีเหลือ ลูกหน้ีสินเช่ือส่วนใหญ่ มีระยะเวลาการผ่อนชาํระท่ีเหลือ 

ตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไป จาํนวน 217 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมา คือ มีระยะเวลาการผ่อนชาํระ                 

ท่ีเหลือ ตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 10 ปี จาํนวน 152 ราย และมีระยะเวลาการผ่อนชาํระท่ีเหลือ 

ตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 5 ปี จาํนวน 31 ราย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 38.0 และ 7.8 ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 14  แสดงร้อยละของปัจจยัดา้นความสามารถในการผอ่นชาํระของลกูหน้ีสินเช่ือธนาคาร 

      ออมสิน ไดแ้ก่ จาํนวนเงินผอ่นต่อเดือน 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล หน้ีปกติ 

หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ จํานวนรวม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

จํานวนเงินผ่อนต่อเดือน       

          ตํ่ากว่า 5,000 บาท 21 10.5 44 22 65 16.3 

          5,000 – 10,000 บาท 96 48 86 43 182 45.5 

          10,001 – 20,000 บาท 64 32 57 28.5 121 30.3 

          มากกว่า 20,000 บาท ข้ึนไป 19 9.5 13 6.5 32 8.0 

              

จาํนวนเงินผอ่นชาํระต่อเดือน ลกูหน้ีสินเช่ือส่วนใหญ่ จะมีจาํนวนเงินผอ่นชาํระต่อเดือน

ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท จาํนวน 182 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมามีจาํนวนเงินผอ่นชาํระ

ต่อเดือนระหว่าง 10,001  - 20,000 บาท จํานวน 121 ราย ตํ่ ากว่า 5,000 บาท จํานวน 65 ราย                       

และจาํนวนเงินผ่อนชาํระต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท ข้ึนไป จาํนวน 32 ราย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 

30.3, 16.3 และ 8.0 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 15  แสดงร้อยละของปัจจยัดา้นความสามารถในการผอ่นชาํระของลกูหน้ีสินเช่ือธนาคาร 

      ออมสิน ไดแ้ก่ รายจ่ายของลกูหน้ีต่อเดือน 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล หน้ีปกติ 

หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ จํานวนรวม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

รายจ่ายของลูกหน้ีต่อเดือน       

          ตํ่ากว่า 5,000 บาท 20 10 4 2 24 6 

          5,000 – 10,000 บาท 98 49 92 46 190 47.5 

          10,001 – 20,000 บาท 67 33.5 80 40 147 36.8 

          มากกว่า 20,000 บาท ข้ึนไป 15 7.5 24 12 39 9.8 

              

รายจ่ายของลูกหน้ีต่อเดือน  ลูกหน้ีสินเช่ือส่วนใหญ่ จะมีรายจ่ายต่อเดือนระหว่าง                   

5,000 – 10,000 บาท จาํนวน 190 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมา จะมีรายจ่ายต่อเดือนระหว่าง 

10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 147 ราย มากกว่า 20,000 บาท ข้ึนไป จาํนวน 39 ราย  และมีรายจ่าย

ต่อเดือนตํ่ากว่า 5,000 บาท จาํนวน 24 ราย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 36.8,9.8 และ 6.0 ตามลาํดบั 

 

การวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของลูกหนี้สินเช่ือธนาคาร                     

ออมสิน   

จากการนําข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างลูกหน้ีสินเช่ือธนาคารออมสิน จ ํานวน 400 ราย             

มาทดสอบด้วยวิธีการทดสอบ Chi – square เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว คือ                        

หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดก้ับปัจจยัท่ีคาดว่าจะมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซ่ึงได้แก่                  

อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือนของลูกหน้ี จาํนวนบุคคลท่ีอยูใ่นความ

อุปการะ วงเงินกูท่ี้ไดรั้บ ระยะเวลาการผอ่นชาํระท่ีเหลือ สดัส่วนการผอ่นชาํระต่อรายได ้รายจ่าย

ของลูกหน้ีต่อเดือน สัดส่วนภาระหน้ีท่ีเหลือต่อวงเงินกู ้ท่ีระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไดผ้ล

การวิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 16  ความสมัพนัธร์ะหว่างหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดก้บัอายขุองลกูหน้ีสินเช่ือ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
หน้ีปกติ 

หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ 
จํานวนรวม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

อายุ 

          นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 

          31 – 40 ปี 

          41 – 50 ปี 

         มากกวา่ 51 ปี ข้ึนไป 

 

20 

85 

60 

35 

 

10.0 

42.5 

30.0 

17.5 

 

50 

97 

44 

9 

 

25 

48.5 

22.0 

4.5 

 

70 

182 

104 

44 

 

17.5 

45.5 

26.0 

11.0 

รวม 200 100 200 100 400 100 

คาํนวณ χ2 – test = 31.474 ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significance Level) = 0.000 

 

 จากตารางท่ี 16 สรุปไดว้่า อายุของลูกหน้ีมีความสัมพนัธ์กบัการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายได ้ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

ตารางที่ 17  ความสมัพนัธร์ะหว่างหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดก้บัสถานภาพสมรสของลกูหน้ีสินเช่ือ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
หน้ีปกติ 

หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ 
จํานวนรวม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

สถานภาพสมรส 

          โสด 

          สมรส 

          หมา้ย, หยา่ร้าง 

96 

92 

12 

48.0 

46.0 

6.0 

62 

120 

18 

31.0 

60.0 

9.0 

158 

212 

30 

39.5 

53.0 

7.5 

รวม 200 100 200 100 400 100 

คาํนวณ χ2 – test = 12.215 ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significance Level) = 0.002 

 

 จากตารางท่ี 17 สรุปไดว้่า สถานภาพสมรสของลกูหน้ี มีความสมัพนัธ์กบัการเกิดหน้ีท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 18  ความสมัพนัธร์ะหว่างหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดก้บัระดบัการศึกษาของลกูหน้ีสินเช่ือ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
หน้ีปกติ 

หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ 
จํานวนรวม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 

          ตํ่ากว่า ม.6 

          ม.6 – อนุปริญญา 

          ปริญญาตรี 

          สูงกว่าปริญญาตรี 

 

40 

48 

96 

16 

 

20.0 

24.0 

48.0 

8.0 

 

51 

68 

73 

8 

 

25.5 

34.0 

36.5 

4.0 

 

91 

116 

169 

24 

 

22.8 

29.0 

42.3 

6.0 

รวม 200 100 200 100 400 100 

คาํนวณ χ2 – test = 10.575 ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significance Level) = 0.014 

 

จากตารางท่ี 18 สรุปไดว้่า ระดบัการศึกษาของลูกหน้ี มีความสัมพนัธ์กบัการเกิดหน้ีท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

ตารางที่ 19  ความสมัพนัธร์ะหว่างหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดก้บัอาชีพของลกูหน้ีสินเช่ือ  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
หน้ีปกติ 

หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ 
จํานวนรวม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

อาชีพ 

          ขา้ราชการ, พนกังาน   

รัฐวิสาหกิจ, ผูมี้รายไดป้ระจาํ 

          คา้ขาย, ประกอบกิจการส่วนตวั 

 

62 

 

138 

 

31.0 

 

69.0 

 

40 

 

160 

 

20.0 

 

80.0 

 

102 

 

298 

 

25.5 

 

74.5 

รวม 200 100 200 100 400 100 

คาํนวณ χ2 – test = 6.369 ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significance Level) = 0.012 

 

จากตารางท่ี 19 สรุปไดว้่า อาชีพของลกูหน้ี มีความสัมพนัธ์กบัการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายได ้ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 20  ความสมัพนัธร์ะหว่างหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดก้บัรายไดต่้อเดือนของลกูหน้ีสินเช่ือ  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
หน้ีปกติ 

หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ 
จํานวนรวม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือนของลูกหน้ี 

          ตํ่ากว่า 20,000 บาท 

          20,000  - 40,000 บาท 

          40,001 – 60,000 บาท 

          มากกว่า 60,000 บาท 

 

11 

128 

45 

16 

 

5.5 

64.5 

22.5 

8.0 

 

33 

74 

62 

31 

 

16.5 

37.0 

31.0 

15.5 

 

44 

202 

107 

47 

 

11.0 

50.5 

26.8 

11.8 

รวม 200 100 200 100 400 100 

คาํนวณ χ2 – test =  32.924 ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significance Level) = 0.000 

 

จากตารางท่ี 20 สรุปไดว้่า รายไดต่้อเดือนของลูกหน้ี มีความสัมพนัธ์กบัการเกิดหน้ีท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

ตารางที่ 21  ความสมัพนัธร์ะหว่างหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดก้บัจาํนวนบุคคลในความอุปการะของ   

      ลกูหน้ีสินเช่ือ 

  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
หน้ีปกติ 

หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ 
จํานวนรวม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

จํานวนบุคคลที่อยู่ในความอุปการะ 

          ไม่มี 

          1 – 2 คน 

          มากกว่า 2 คน ข้ึนไป 

 

56 

107 

37 

 

28.0 

53.5 

18.5 

 

58 

52 

90 

 

29.0 

26.0 

45.0 

 

114 

159 

125 

 

28.5 

39.8 

31.8 

รวม 200 100 200 100 400 100 

คาํนวณ χ2 – test = 41.178 ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significance Level) = 0.000 

 

จากตารางท่ี 21 สรุปไดว้่า จาํนวนบุคคลในความอุปการะของลูกหน้ี มีความสัมพนัธก์ับ

การเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 22  ความสมัพนัธร์ะหว่างหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดก้บัวงเงินกูท่ี้ไดรั้บของลกูหน้ีสินเช่ือ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
หน้ีปกติ 

หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ 
จํานวนรวม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

วงเงินกู้ที่ได้รับ 

          ตํ่ากว่า 500,000 บาท 

          500,000 – 1,000,000 บาท 

          1,000,001 – 2,000,000 บาท 

          มากกว่า 2,000,000 บาท   ข้ึนไป           

 

43 

85 

57 

15 

 

21.5 

42.5 

28.5 

7.5 

 

31 

88 

59 

22 

 

15.5 

44.0 

29.5 

11.0 

 

74 

173 

116 

37 

 

18.5 

43.3 

29.0 

9.3 

รวม 200 100 200 100 400 100 

คาํนวณ χ2 – test = 3.357 ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significance Level) = 0.340 

 

จากตารางท่ี 22 สรุปไดว้่า วงเงินกูท่ี้ไดรั้บของลกูหน้ี ไม่มีความสมัพนัธก์บัการเกิดหน้ีท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

ตารางที่ 23  ความสมัพนัธร์ะหว่างหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดก้บัระยะเวลาการผอ่นชาํระท่ีเหลือของ  

 ลกูหน้ีสินเช่ือ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
หน้ีปกติ 

หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ 
จํานวนรวม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

ระยะเวลาการผ่อนชําระที่เหลือ 

          ตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 5 ปี 

         ตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 10 ปี 

          ตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไป 

 

18 

63 

119 

 

9.0 

31.5 

59.5 

 

13 

89 

98 

 

6.5 

44.5 

49.0 

 

31 

152 

217 

 

7.8 

38.0 

54.3 

รวม 200 100 200 100 400 100 

คาํนวณ χ2 – test = 7.286 ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significance Level) = 0.026 

 

จากตารางท่ี 23 สรุปไดว้่า ระยะเวลาการผ่อนชาํระท่ีเหลือของลูกหน้ี มีความสัมพนัธ์กบั

การเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 24  ความสมัพนัธร์ะหว่างหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดก้บัสดัส่วนเงินผอ่นชาํระต่อรายไดข้อง   

   ลกูหน้ีสินเช่ือ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
หน้ีปกติ 

หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ 
จํานวนรวม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

สัดส่วนเงินผ่อนชําระต่อรายได้ 

          ตํ่ากว่าร้อยละ 40 

          ตั้งแต่ร้อยละ 40 ข้ึนไป 

 

149 

51 

 

74.5 

25.5 

 

171 

29 

 

85.5 

14.5 

 

320 

80 

 

80.0 

20.0 

รวม 200 100 200 100 400 100 

คาํนวณ χ2 – test = 7.563 ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significance Level) = 0.006 

 

จากตารางท่ี 24 สรุปไดว้่า สัดส่วนเงินผอ่นชาํระต่อรายไดข้องลูกหน้ี มีความสัมพนัธ์กบั

การเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

ตารางที่ 25  ความสมัพนัธร์ะหว่างหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดก้บัรายจ่ายของลกูหน้ีต่อเดือน 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
หน้ีปกติ 

หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ 
จํานวนรวม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

รายจ่ายของลูกหน้ีต่อเดือน 

          ตํ่ากว่า 5,000 บาท 

          5,000 – 10,000 บาท 

          10,001 – 20,000 บาท 

          มากกว่า 20,000 บาท ข้ึนไป 

 

20 

98 

67 

15 

 

10.0 

49.0 

33.5 

7.5 

 

4 

92 

80 

24 

 

2.0 

46.0 

40.0 

12.0 

 

24 

190 

147 

39 

 

6.0 

47.5 

36.8 

9.8 

รวม 200 100 200 100 400 100 

  คาํนวณ χ2 – test = 14.083 ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significance Level) = 0.003 

 

จากตารางท่ี 25 สรุปไดว้่า รายจ่ายของลกูหน้ีต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัการเกิดหน้ีท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 26  ความสมัพนัธร์ะหว่างหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดก้บัสดัส่วนภาระหน้ีท่ีเหลือต่อวงเงินกู ้  

      ของลกูหน้ีสินเช่ือ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
หน้ีปกติ 

หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ 
จํานวนรวม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

สัดส่วนภาระหน้ีทีเ่หลือต่อวงเงินกู้  

          ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

          ตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

 

44 

156 

 

22.0 

78.0 

 

14 

186 

 

7.0 

93.0 

 

58 

342 

 

14.5 

85.5 

รวม 200 100 200 100 400 100 

คาํนวณ χ2 – test = 18.149 ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significance Level) = 0.000 

 

จากตารางท่ี 26 สรุปไดว้่า สัดส่วนภาระหน้ีท่ีเหลือต่อวงเงินกูข้องลูกหน้ี มีความสัมพนัธ์

กบัการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

การศึกษาระดับความสําคญัของปัจจยัต่างๆ ที่มผีลต่อการเกดิหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ 

 

 วิธีการศึกษาจะใช้การทดสอบโดยสมการถดถอยแบบ Binary Logistic Regressions 

ทดสอบหาความสมัพนัธข์องปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้โดยการเลือกตวัแปร

อิสระเข้าสมการถดถอยจากตัวแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กับการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซ่ึงมี

จาํนวน 11 ตวัแปร ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือนของลูกหน้ี 

จาํนวนบุคคลท่ีอยู่ในความอุปการะ วงเงินกู ้ระยะเวลาการผ่อนท่ีเหลือ สัดส่วนเงินผ่อนชาํระต่อ

รายได ้รายจ่ายของลกูหน้ีต่อเดือน สดัส่วนภาระหน้ีท่ีเหลือต่อวงเงินกู ้โดยก่อนการทาํการประมาณ

ค่าแบบจาํลองของการศึกษา ผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบความเป็นเอกพนัธ์ของความแปรปรวนดว้ยวิธี 

Homogeneity of Variances มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 27 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 27  ผลการทดสอบความเป็นเอกพนัธข์องความแปรปรวนของตวัแปรอิสระ                                  

                   โดยวิธี Homogeneity of Variances 

 

ตัวแปร  Chi-square Sig. 

อาย ุ(Age) 1.27 0.2606 

สถานภาพสมรส  (Status) 12.06 0.0005 

ระดบัการศึกษา (Edu) 2.83 0.0925 

อาชีพ (Occ) 1.78 0.1820 

รายไดต่้อเดือนของลูกหน้ี (Income) 3.30 0.693 

จาํนวนบุคคลท่ีอยูใ่นความอุปการะ (People) 0.19 0.6598 

วงเงินกูท่ี้ไดรั้บ (Loan) 2.38 0.1228 

ระยะเวลาการผอ่นชาํระท่ีเหลือ (Time)  0.87 0.3504 

สัดส่วนเงินผ่อนชาํระต่อรายได ้(InIR) 1.04 0.3070 

รายจ่ายของลูกหน้ีต่อเดือน (Expen) 1.60 0.2061 

สัดส่วนภาระหน้ีท่ีเหลือต่อวงเงินกู ้(DLR) 18.10 0.0000 

  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significance Level) = 0.05 

 

จากตารางท่ี 27 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ เร่ืองการเท่ากนัของ

ความแปรปรวน โดยกาํหนดสมมติฐานของการทดสอบ คือ 

 

  H0 : ตวัแปรอิสระมีความแปรปรวนเท่ากนัหรือไม่แตกต่างกนั 

  H1  : ตวัแปรอิสระมีความแปรปรวนแตกต่างกนั 

 

พบว่า การทดสอบค่าความแปรปรวนของตวัแปร อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อ

เดือนของลูกหน้ี จาํนวนบุคคลท่ีอยู่ในความอุปการะ วงเงินกู้ท่ีได้รับ ระยะเวลาการผ่อนชาํระ                   

ท่ีเหลือ สดัส่วนเงินผอ่นชาํระต่อรายได ้รายจ่ายของลกูหน้ีต่อเดือน ไม่แตกต่างกนั ส่วนการทดสอบ

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร สถานภาพสมรส และสัดส่วนภาระหน้ี ท่ีเหลือต่อวงเงินกู ้                   

แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 28  ผลการวิเคราะห์โดยสมการถดถอย Binary Logistic Regressions 

 

Variable Coefficient Std. Err. Z P> z  

อาย ุ(Age)  -2.104 0.481 -4.38 0.000 

สถานภาพสมรส (Status) -1.078 0.330 -3.26 0.055 

ระดบัการศึกษา (Edu) -2.229 0.544 -4.10 0.002 

อาชีพ (Occ) 1.658 0.417 3.97 0.001 

รายไดต่้อเดือนของลูกหน้ี 

(Income) -2.724 0.570 -4.78 0.031 

จาํนวนบุคคลท่ีอยูใ่นความ

อุปการะ (People) 1.269 0.366 3.46 0.001 

วงเงินกูท่ี้ไดรั้บ (Loan) 2.265 0.398 5.70 0.068 

ระยะเวลาการผอ่นชาํระ 

ท่ีเหลือ (Time) 4.209 0.667 6.31 0.005 

สัดส่วนเงินผ่อนชาํระต่อรายได ้

(InIR) 1.429 0.531 2.69 0.295 

รายจ่ายของลูกหน้ีต่อเดือน 

(Expen) 2.758 0.774 3.57 0.001 

สัดส่วนภาระหน้ีท่ีเหลือต่อ 

วงเงินกู ้(DLR) -5.098 0.756 -6.74 0.673 

Cons -0.355 1.029 -0.34 0.730 

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

N  = 400 

Pseudo R2 = 0.5427 

Log likelihood = -126.7771 

Chi-square = 300.96 

 

จากตารางท่ี 28 พบว่า ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อโอกาสการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้                   

ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือนของลูกหน้ี จาํนวนบุคคลท่ี

อยูใ่นความอุปการะ ระยะเวลาการผอ่นท่ีเหลือ รายจ่ายของลกูหน้ีต่อเดือน 
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1. อายุ (AGE) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้             

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และค่าสมัประสิทธ์ิมีเคร่ืองหมายเป็นลบ มีค่าเท่ากบั -2.104 

แสดงว่า โอกาสในการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้มีความสัมพนัธ์กบัอายุของลูกหน้ีในทิศทาง                 

ตรงกนัขา้ม 

 

2.ระดับการศึกษา (EDU) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเกิดหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได ้อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และค่าสัมประสิทธ์ิมีเคร่ืองหมายเป็นลบ              

มีค่าเท่ากบั -2.229 แสดงว่า โอกาสในการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้มีความสัมพนัธก์บัระดับ

การศึกษาของลกูหน้ีในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 

3. อาชีพ (OCC) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักับการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้

อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และค่าสัมประสิทธ์ิมีเคร่ืองหมายเป็นบวก มีค่าเท่ากบั 1.658 

แสดงว่า โอกาสในการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้มีความสมัพนัธก์บัอาชีพของลูกหน้ีในทิศทาง                 

เดียวกนั 

 

4. รายไดต่้อเดือนของลกูหน้ี (INCOME) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการเกิด

หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และค่าสมัประสิทธ์ิมีเคร่ืองหมาย

เป็นลบ มีค่าเท่ากบั -2.724 แสดงว่า โอกาสในการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้มีความสัมพนัธ์กบั

รายไดต่้อเดือนของลกูหน้ีในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 

5. จาํนวนคนในอุปการะ (PEOPLE) มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัการเกิดหน้ีท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และค่าสมัประสิทธ์ิมีเคร่ืองหมายเป็นบวก      

มีค่าเท่ากบั 1.269 แสดงว่า โอกาสในการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้มีความสมัพนัธก์บัจาํนวนคน

ในอุปการะในทิศทางเดียวกนั 

 

6. ระยะเวลาการผ่อนชาํระท่ีเหลือ (TIME) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการเกิด

หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และค่าสัมประสิทธ์ิมีเคร่ืองหมาย

เป็นบวก มีค่าเท่ากบั 4.209 แสดงว่า โอกาสในการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้มีความสมัพนัธก์บั

ระยะเวลาการผอ่นชาํระท่ีเหลือในทิศทางเดียวกนั 
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7. รายจ่ายของลูกหน้ีต่อเดือน (EXPEN)  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักับการเกิด                 

หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และค่าสมัประสิทธ์ิมีเคร่ืองหมาย

เป็นบวก มีค่าเท่ากบั 2.758 แสดงว่า โอกาสในการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้มีความสมัพนัธก์บั

รายจ่ายของลกูหน้ีต่อเดือนในทิศทางเดียวกนั 

 

ตารางที่ 29  ผลการประมาณค่าตวัแปรดว้ยแบบจาํลองโลจิท เพ่ือดูผลดา้น Marginal effects 

 

Variable Marginal Effects Std. Err. Z P> z  

อาย ุ(Age) -0.423 0.068 -6.22 0.000 

ระดบัการศึกษา (Edu) -0.436 0.071 -6.15 0.001 

อาชีพ (Occ)  0.388 0.084  4.60 0.001 

รายไดต่้อเดือนของลูกหน้ี 

(Income) 

 

-0.498 0.059 -8.38 0.003 

จาํนวนบุคคลท่ีอยูใ่นความ

อุปการะ (People) 

 

0.297 0.077 3.82 0.001 

ระยะเวลาการผอ่นชาํระ 

ท่ีเหลือ (Time) 

 

0.603 0.052 11.45 0.005 

รายจ่ายของลูกหน้ีต่อเดือน 

(Expen) 

 

0.505 0.075 6.74 0.001 

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

N  = 400 

Pseudo R2 = 0.5427 

Log likelihood = -126.7771 

Chi-square = 300.96 

 

จากตารางท่ี 29 เม่ือพิจาณาผลกระทบส่วนเพ่ิม (Marginal effect) จากปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อ

โอกาสการเกิดห น้ี ท่ีไม่ ก่อให้ เกิดรายได้ ของลูกหน้ี สินเช่ือของธน าคารออมสินในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยหลกัการพิจาณาผลกระทบส่วนเพ่ิมคือ จะพิจารณาค่าอนุพนัธ์บางส่วนของ

ความน่าจะเป็นว่าปัจจยัท่ีพิจาณาอยู่นั้นส่งผลต่อโอกาสท่ีการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้มากข้ึน

หรือลดลง ซ่ึงคาํนวณและอธิบายผลไดด้งัน้ี 
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1. อายุ (Age) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้

อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ ค่า Marginal Effects เท่ากบั -0.423 หมายความว่า 

หากลกูหน้ีมีอายเุพ่ิมข้ึน 1 ปี จะทาํใหโ้อกาสท่ีจะเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดล้ดลงร้อยละ 42.3  

 

2. ระดับการศึกษา (EDU) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเกิดหน้ีท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ ค่า Marginal Effects เท่ากบั -0.436 

หมายความว่า หากลูกหน้ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรี เพ่ิมข้ึน 1 คน จะทาํให้

โอกาสท่ีจะเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดล้ดลง ร้อยละ 43.6  

 

3. อาชีพ (OCC) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักับการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้                

อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ ค่า Marginal Effects เท่ากบั 0.388 หมายความว่า 

หากลูกหน้ีมีอาชีพคา้ขาย ประกอบกิจการส่วนตวั เพ่ิมข้ึน 1 คน จะทาํให้โอกาสท่ีจะเกิดหน้ีท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 38.8  

 

4. รายไดต่้อเดือนของลกูหน้ี (INCOME) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการเกิด

หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กล่าวคือ ค่า Marginal Effects 

เท่ากบั -0.498 หมายความว่า หากลกูหน้ีมีรายไดต่้อเดือนเพ่ิมข้ึน 1 บาท จะทาํใหโ้อกาสท่ีจะเกิดหน้ี

ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดล้ดลง ร้อยละ 49.8 

 

5. จาํนวนบุคคลท่ีอยูใ่นความอุปการะ (People) มีความสัมพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัการ

เกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ ค่า Marginal Effects 

เท่ากบั 0.297 หมายความว่า หากลกูหน้ีมีบุคคลท่ีอยูใ่นความอุปการะเพ่ิมข้ึน 1 คน จะทาํใหโ้อกาส

ท่ีจะเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดเ้พ่ิมข้ึน ร้อยละ 29.7 

 

6. ระยะเวลาการผ่อนชาํระท่ีเหลือ (TIME) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการเกิด

หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กล่าวคือ ค่า Marginal Effects 

เท่ากับ 0.603 หมายความว่า หากลูกหน้ีมีระยะเวลาการผ่อนชาํระท่ีเหลือเพ่ิมข้ึน 1 ปี จะทาํให้

โอกาสท่ีจะเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดเ้พ่ิมข้ึน ร้อยละ 60.3 
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7. รายจ่ายของลกูหน้ีต่อเดือน (EXPEN) มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัการเกิดหน้ีท่ี

ไม่ก่อให้เกิดรายได ้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ ค่า Marginal Effects เท่ากับ 

0.505 หมายความว่า หากลูกหน้ีมีรายจ่ายต่อเดือนเพ่ิมข้ึน 1 บาท จะทาํใหโ้อกาสท่ีจะเกิดหน้ีท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดรายไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 50.5 

 

4.4 การทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบจาํลอง 

จากแบบลาํลองของการศึกษา ได้ทําการทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบจาํลองใน

การศึกษา มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 30 ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 30  การทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบจาํลอง 

 

การทดสอบ ค่าสถิติที่ใช้ ค่าที่ยอมรับได้ Model  

ความน่าเช่ือถือของแบบจาํลอง Psuedo R2 0.12 0.5427 

ความเหมาะสมของแบบจาํลอง Hosmer-

Lemeshow 

Sig. > 0.05 0.3193 

 

จากตารางท่ี 30 พบว่า แบบจาํลอง มีค่า Psuedo R2 มีค่าเท่ากบั 0.5427 นัน่คือ ตวัแปรอิสระ

สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามได ้ร้อยละ 54.27 อย่างไรก็ตาม ค่า Psuedo R2 ท่ีได้

จากการวิเคราะห์แบบจาํลองโลจิต (Logit Model) อาจมิใช่ส่ิงท่ีสะทอ้นถึงความสามารถในการ

อธิบายตัวแปรตามอย่างแท้จริง นอกจากน้ี จากการทดสอบความเหมาะสมของแบบจาํลองดว้ย 

Hosmer-Lemeshow พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั 0.3193 ซ่ึงมากกว่า 0.05 ดงันั้น จึงถือไดว้่าแบบจาํลองท่ี

ใชใ้นการศึกษามีความเหมาะสมกบัขอ้มลู 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่5 

 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารออมสิน: 

กรณีศึกษาธนาคารออมสิน เขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของลกูหน้ี

สินเช่ือธนาคารออมสินและเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้ เกิดรายได ้                         

ของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งลูกหน้ีสินเช่ือของธนาคาร                   

ออมสิน จาํนวน 400 ตวัอยา่ง แบ่งเป็นลูกหน้ีปกติ จาํนวน 200 ตวัอย่าง และลกูหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายได ้จาํนวน 200 ตวัอยา่ง 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไป 

 

ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของลูกหน้ีสินเช่ือของธนาคารออมสิน พบว่า ลูกหน้ีส่วนใหญ่

ของธนาคารเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี อาชีพลกูหน้ีสินเช่ือส่วนใหญ่ จะมีอาชีพคา้ขาย ประกอบกิจการส่วนตวั มีจาํนวนบุคคล

ในความอุปการะมากกว่า 2 คน ข้ึนไป ปัจจยัดา้นความสามารถในการผอ่นชาํระของลูกหน้ีสินเช่ือ

ของธนาคารออมสิน รายได้ต่อเดือนของลูกหน้ีสินเช่ือ มีรายได้ต่อเดือน 20,000 - 40,000 บาท                         

มีวงเงินกู ้ระหว่าง 500,000 – 1,000,000 บาท มีระยะเวลาการผอ่นชาํระท่ีเหลือ ตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไป 

ลกูหน้ีสินเช่ือส่วนใหญ่ จะมีจาํนวนเงินผอ่นชาํระต่อเดือนระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท และจะมี

รายจ่ายต่อเดือนระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท 

 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้จากปัจจยัท่ีนาํมาทดสอบ 

จํานวน 11 ปัจจัย โดยการทดสอบหาความสัมพันธ์ด้วยวิ ธี  Chi – square พบว่า ปัจจัยท่ี มี

ความสัมพนัธต่์อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสิน ท่ีระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 

0.05 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ปัจจยัส่วนบุคคลของลกูหน้ีสินเช่ือธนาคารออมสินท่ีมีความสัมพนัธท่ี์มีผลต่อการเกิดหน้ี       

ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ท่ีระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.05 ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 

อาชีพ จาํนวนบุคคลในความอุปการะ  

 

ปัจจยัดา้นความสามารถในการผอ่นชาํระ ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดือนของลกูหน้ี ระยะเวลาการ

ผ่อนชาํระท่ีเหลือ สัดส่วนเงินผ่อนชาํระต่อรายได ้รายจ่ายของลูกหน้ีต่อเดือน สัดส่วนภาระหน้ี              

ท่ีเหลือต่อวงเงินกู ้

 

ส่วนท่ี 3 ระดบัความสาํคญัของปัจจยัต่างๆ ท่ีทาํใหเ้กิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

 

เม่ือนําปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ มาศึกษาระดับ

ความสําคัญด้วยวิธีการทดสอบสมการถดถอยแบบ Logistic Regressions โดยใช้ Logit Model 

พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธต่์อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ท่ีระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.05     

มี 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ จาํนวนบุคคลในความอุปการะ รายไดต่้อเดือนของ

ลกูหน้ี ระยะเวลาการผอ่นชาํระท่ีเหลือ รายจ่ายต่อเดือนของลกูหน้ี ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1. อายุของลูกหน้ี มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด      

รายได้ ค่า Marginal Effects เท่ากับ -0.423 หมายความว่า หากลูกหน้ีมีอายุเพ่ิมข้ึน 1 ปี จะทาํให้

โอกาสท่ีจะเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงร้อยละ 42.3 เน่ืองจากหากลูกหน้ีมีอายุมากข้ึน                     

ประสบการณ์ในการทํางานและความสามารถในการหารายได้สูงกว่าลูกหน้ี ท่ี มีอายุน้อย                          

ความรับผดิชอบต่อภาระหน้ียอ่มมีมากข้ึน 

 

2. ระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายได ้ค่า Marginal Effects เท่ากบั -0.436 หมายความว่า หากลูกหน้ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี/

สูงกว่าปริญญาตรี เพ่ิมข้ึน 1 คน จะทาํใหโ้อกาสท่ีจะเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดล้ดลง ร้อยละ 43.6 

เน่ืองจากหากลกูหน้ีมีการศึกษาสูง จะมีโอกาสในการหารายไดห้รือมีอตัราเงินเดือนสูงกว่าลกูหน้ี                      

ท่ีมีการศึกษาตํ่ากว่า  
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3. อาชีพ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้ เกิดรายได ้                

ค่า Marginal Effects เท่ากบั 0.388 หมายความว่า หากลกูหน้ีมีอาชีพคา้ขาย ประกอบกิจการส่วนตวั 

เพ่ิมข้ึน 1 คน จะทาํใหโ้อกาสท่ีจะเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 38.8 เน่ืองจากลกูหน้ี

ท่ีมีอาชีพคา้ขาย ประกอบกิจการส่วนตัว มักจะมีรายได้ท่ีไม่แน่นอน รายได้จะข้ึนอยู่ก ับผล

ประกอบการและภาวะเศรษฐกิจ 

 

4. รายไดต่้อเดือนของลูกหน้ี มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกับการเกิดหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได้ ค่า Marginal Effects เท่ากบั -0.498 หมายความว่า หากลูกหน้ีมีรายไดต่้อเดือน

เพ่ิมข้ึน 1 บาท จะทาํให้โอกาสท่ีจะเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดล้ดลง ร้อยละ 49.8 เน่ืองจากหาก

ลูกหน้ีมีรายได้สูง ความสามารถในการผ่อนชาํระหน้ีย่อมมีมากข้ึนตามไปด้วย รายได้จึงเป็น

คุณสมบติัหลกัในการพิจารณาสินเช่ือใหแ้ก่ผูข้อกู ้

 

5. จาํนวนบุคคลท่ีอยูใ่นความอุปการะ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการเกิดหน้ีท่ี

ไม่ก่อให้เกิดรายได ้ค่า Marginal Effects เท่ากับ 0.297 หมายความว่า หากลูกหน้ีมีบุคคลท่ีอยู่ใน

ความอุปการะเพ่ิมข้ึน 1 คน จะทาํให้โอกาสท่ีจะเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดเ้พ่ิมข้ึน ร้อยละ 29.7 

เน่ืองจากหากลกูหน้ี มีจาํนวนบุคคลท่ีอยูใ่นความอุปการะมาก ภาระความรับผดิชอบของลกูหน้ียอ่ม

มีมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละการชาํระหน้ีของลกูหน้ี 

 

6. ระยะเวลาการผอ่นชาํระท่ีเหลือ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการเกิดหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได ้ค่า Marginal Effects เท่ากบั 0.603 หมายความว่า หากลูกหน้ีมีระยะเวลาการผ่อน

ชาํระท่ีเหลือเพ่ิมข้ึน 1 ปี จะทาํให้โอกาสท่ีจะเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 60.3 

เน่ืองจากหากลูกหน้ีมีระยะเวลาการผ่อนชาํระท่ีเหลืออยู่มาก จะมีโอกาสท่ีเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิด

รายไดสู้งกว่าผูท่ี้มีระยะเวลาในการผอ่นชาํระเหลือนอ้ย 
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7. รายจ่ายของลูกหน้ี ต่อเดือน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการเกิดหน้ี                                       

ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ค่า Marginal Effects เท่ากับ 0.505 หมายความว่า หากลูกหน้ีมีรายจ่าย                          

ต่อเดือนเพ่ิมข้ึน 1 บาท จะทาํให้โอกาสท่ีจะเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 50.5 

เน่ืองจากรายจ่ายต่อเดือนของลกูหน้ี แสดงถึงภาระและความสามารถในการชาํระเงินกู ้หากลกูหน้ีมี

รายจ่ายต่อเดือนสูง ก็จะมีแนวโน้มท่ีจะทาํให้เกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้สูงกว่าผูท่ี้มีรายจ่าย                     

ต่อเดือนตํ่ากว่า 

 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 

 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคารออมสิน: กรณีศึกษา

ธนาคารออมสิน เขตกรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา ดงัน้ีคือ 

 

 1. การพิจารณาสินเช่ือรายใหม่ ควรพิจารณาการปล่อยสินเช่ือตามหลักการวิเคราะห์                      

6Cs และ 5Ps โดยเฉพาะปัจจยัท่ีมีระดับความสําคญัในการก่อให้เกิดหน้ีคา้งชาํระสูง ไดแ้ก่ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือนของลกูหน้ี จาํนวนบุคคลท่ีอยูใ่นความอุปการะ ระยะเวลาการ

ผอ่นชาํระท่ีเหลือ รายจ่ายของลูกหน้ีต่อเดือน เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีอาจจะทาํใหเ้กิดเป็นหน้ี

คา้งชาํระ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของธนาคาร ทั้งผลกาํไรลดลง และเพ่ิมภาระใน

การกนัเงินสาํรองหน้ีตามเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 

 

2. จากผลการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคารออมสิน: 

กรณีศึกษาธนาคารออมสิน เขตกรุงเทพมหานคร สามารถนาํมาสรุปเป็นมาตรฐานหรือหลกัเกณฑ์

ในการพิจารณาการปล่อยสินเช่ือ และคัดเลือกลูกหน้ีสินเช่ือ ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นการลดความเส่ียง                     

และเป็นการป้องกันการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ตลอดจนเพ่ิมความมัน่ใจในการตัดสินใจ

คดัเลือกลกูหน้ีท่ีมีคุณภาพ 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาคร้ังต่อไป 

 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคารออมสิน: กรณีศึกษา

ธนาคารออมสิน เขตกรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใชข้อ้มลูทุติยภูมิจากระบบงานสินเช่ือของ

ธนาคารออมสิน โดยนาํปัจจยัต่างๆ จากระบบฐานขอ้มลูสินเช่ือ ท่ีคาดว่าน่าจะมีผลต่อการเกิดหน้ี            

ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ จาํนวน 11 ปัจจยั มาสร้างแบบจาํลอง ซ่ึงอาจจะทาํให้การศึกษาในคร้ังน้ี                   

ยงัมีข้อจ ํากัดอีกหลายประการท่ีส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้ น ในการศึกษาคร้ังต่อไป                 

อาจจะพิจารณาเพ่ิมปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีจะมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องลูกหน้ี เพ่ิมเติมเขา้

มาในแบบจาํลอง หรือเพ่ิมกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาให้มากข้ึน เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง

แม่นยาํมากยิ่งข้ึน รวมทั้งปัจจัยภายนอกต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการเกิดหน้ี อาทิเช่น ภาวะ

เศรษฐกิจทั้ งในและต่างประเทศ อัตราดอกเบ้ีย พฤติกรรมของผู ้บริโภค ทั้ งน้ี  เพ่ือให้เกิด           

ความครอบคลุมและเพ่ือให้ได้แบบจําลองท่ี มีความสมบูรณ์  สามารถอธิบายการเกิดหน้ี                  

ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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Yamane, T. 1973. Statistics: An introductory analysis. 3rded. New York: Harper & Row. 
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