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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาวิธีการลดความสู ญเสี ยรายได้จากการผิดนัดชาระหนี้และหนี้ NPLs มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูล
และหาสาเหตุของความสู ญเสี ยรายได้จากการผิดนัดชาระหนี้ และหนี้ NPLs ตลอดจนค้นคว้าหาวิธีแก้ไขปั ญหาการ
ผิดนัดชาระหนี้ และหนี้ NPLs ให้กลับมาเป็ นรายได้ของธนาคาร วิธีเก็บข้อมูลรวบรวมทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ
โดยใช้แบบสอบถามลูกหนี้ ที่เป็ นหนี้คา้ ง 0 -3 เดือน และลูกค้าที่เป็ นหนี้ NPLs โดยการใช้สุ่มตัวอย่างจานวน 140 ราย
ตามหลักของ Taro Yamane ซึ่ งนาข้อมูลไปหาค่าทางสถิติ ได้แก่ ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ตามหลักการของ Likert Scale จากการศึกษาพบว่า สาเหตุของการผิดนัดชาระหนี้ ของลูกหนี้ เกิดจาก
สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโควิด 19 และภัยธรรมชาติ ส่ งผลให้เกิดรายได้ที่ลดลง ค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่สูงขึ้น มี
ภาวะสภาพเศรษฐกิจไม่ดี ราคาสิ นค้าอุปโภคบริ โภคสู งขึ้น และผูศ้ ึกษาจึงได้เสนอแนวทางการแก้ไขโดยการจัดเสนอ
โปรโมชัน่ ใหม่ ๆ การคืนดอกเบี้ย และการให้ส่วนลดในการชาระหนี้ เพื่อต่อยอดจากโปรโมชัน่ ชาระดีมีคืน เป็ นการ
กระตุน้ ให้เกิดการชาระหนี้มากขึ้น
คาสาคัญ: การผิดนัดชาระหนี้ , หนี้ NPLs, วิกฤตเศรษฐกิจโควิด 19, ภัยธรรมชาติ

ABSTRACT
A study of methods to reduce the loss from the default debt and Non-performing loans (NPLs) which aims to study the
information and find the cause of the loss from the default debt and NPLs, as well as solving the problem of default and
returning the revenue to the bank. Both primary and secondary data are collected from the questionnaires of debtors who
are in arrear for 0 - 3 months and NPLs. The study uses a random sampling of 140 NPLs debtors in accordance with Taro
Yamane's principle, the statistical values are frequency, percentage, average, standard deviation from Likert Scale. The
study found that the causes of default are the situation of the economic crisis - Covid 19 and Natural disasters, resulting in
reduction income, higher family expenses, poor economic conditions, and the increase in prices of consumer goods .
Therefore, the student has proposed solutions by offering new promotions, refunding interest and giving discounts on debt
repayments on top of the old repayment promotion. Which encourage more debt repayment .
Keywords: Default debt, Non-performing loans (NPLs), Economic crisis, Covid 19, Natural disasters.
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1. บทนา
ในภาวะเศรษฐกิจซบเซาจากวิกฤตโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุ รกิจธนาคาร เนื่ องจากรายได้หลัก
ของธุ รกิจธนาคาร คือ รายได้ดอกเบี้ยรับ ที่เกิดจากการปล่อยสิ นเชื่อเงินกูแ้ ก่ลูกค้า ในภาวะเศรษฐกิจผันผวนและไม่
แน่นอน ลูกค้าไม่มีรายได้ เกิดการว่างงาน ไม่มีความสามารถในการชาระหนี้ ทาให้เกิดหนี้ คา้ งชาระ หรื อ NPLs เพิ่ม
มากขึ้นจนเกิดปั ญหาเรื้ อรัง ธนาคารได้ตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว เนื่ องจากลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกร ครอบครัว
เกษตรกร และภาคธุรกิจSMEs การเกษตร ที่ได้รับผลกระทบทั้งจากปั ญหาเศรษฐกิจซบเซา และวิกฤตจากสถานการณ์
ภัยแล้ง น้ าท่วม และราคาผลผลิตตกต่า จึงมีปัจจัยเสี่ ยงหลายด้านในการชาระหนี้ คืน ฉะนั้น ธนาคารจึงได้มีการกันหนี้
ด้อยคุณภาพเป็ นเงินสารองที่พึงกันตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กาหนด
ธนาคารมีหนี้ คา้ งชาระ หรื อหนี้ NPLs ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 จานวน 89,657 (พันบาท)จากสิ นเชื่อถัว
เฉลี่ยทั้งหมด725,869 (พันบาท) คิดเป็ น 12.35% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ จากเป้ าหมายที่ได้รับจากสานักงาน
จังหวัดให้อยูใ่ นระดับ 11.13% ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นทาให้ผลกาไรของธนาคารต่าไป หรื อเกิดการขาดทุนจาก
การดาเนิ นงานได้ อีกทั้งไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายตามที่สานักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้กาหนดไว้ ตามตารางข้อมูล
เปรี ยบเทียบหนี้ NPLs ข้างล่าง (ที่มาของข้อมูล : จากโปรแกรม BMIS ของธนาคาร)
ตารางที่ 1 ข้อมูลเปรี ยบเทียบหนี้ NPL จากโปรแกรม BMIS ของธนาคาร
วันที่

เงินให้สินเชื่อถัวเฉลี่ย
(พันบาท)

NPL ถัวเฉลี่ย (พันบาท)

คิดเป็ นร้อยละ

31 มีนาคม 2560
31 มีนาคม 2561
31 มีนาคม 2562
31 มีนาคม 2563
30 เมษายน 2563
31 พฤษภาคม 2563
30 มิถุนายน 2563
31 กรกฎาคม 2563
31 สิ งหาคม 2563

635,594.00
681,697.00
748,639.00
696,639.00
693,476.00
697,452.00
714,727.00
723,937.00
724,551.00

49,765.00
69,793.00
63,281.00
84,803.00
84,803.00
83,268.00
82,364.00
82,125.00
82,120.00

7.83
10.24
8.45
12.17
12.23
11.94
11.52
11.34
11.33

30 กันยายน 2563
31 ตุลาคม 2563

726,857.00
725,869.00

81,074.00
89,657.00

11.15
12.35

เป้ าหมายที่ได้รับจาก สานักงานจังหวัด
ต้องปรับลดให้ได้ตามเป้ าหมาย ร้อยละ

11.13
1.22

คิดเป็ นจานวนเงิน (หน่วย : พันบาท)

8,855.60

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาการแก้ปัญหาการผิดนัดชาระหนี้ คา้ งชาระและหนี้ NPLs ผูศ้ ึกษาได้รวบรวมแนวความคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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แนวคิดการวิเคราะห์ สินเชื่อ (โสภณ พรโชคชัย, 2563) คือ การวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปล่อย
สิ นเชื่อ หากมีการพิจารณาและวิเคราะห์ลูกค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นการช่วยป้ องกันการเกิดปั ญหาหนี้ เสี ย และหนี้
NPLs โดยใช้หลัก 5C ได้แก่ Character (ผูก้ )ู้ : ความซื่ อสัตย์ น่าเชื่อถือ ฐานะทางการเงินของผูก้ ,ู้ Capital (เงินลงทุน) :
สัดส่ วนเงินทุนของผูก้ สู้ ู งพอที่จะไม่ทาให้ความเสี่ ยงทางการเงินสู ง โดยการวิเคราะห์สัดส่ วนหนี้ สินต่อทุน, Capacity
(ความสามารถในการชาระหนี้ ) : ต้องมีกาไรและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสู งกว่าต้นทุนของทุน และกระเงิน
สดมากพอที่จะชาระหนี้ คืนธนาคารได้ตามเงื่อนไข, Collateral (หลักประกันการให้กยู้ มื ) : มูลค่าของหลักประกันที่
เพียงพอต่อความเสี่ ยงของธนาคาร และ Condition (ปั จจัยภายนอกต่าง ๆ) : สภาพทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สงคราม และสิ่ งแวดล้อม ที่มีความสาคัญต่อการลงทุน และ Common Sense เพื่อใช้ในการพิจารณาปล่อยสิ นเชื่ อ
ให้แก่ลกู ค้า ซึ่ งลูกค้าจะใช้เงินกูอ้ ย่างสมเหตุสมผลและไม่ก่อหนี้เกินตัว
แนวคิดแผนพัฒนาระบบข้ อมูลลูกค้ าและเทคโนโลยีทางการเงินของสถาบันการเงิน (ธนาคารแห่ งประเทศ
ไทย, ธปท. 2563) เนื่ องจากระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทั้งในเชิงบวกและ
เชิงลบ ที่เรี ยกว่า สภาพแวดล้อม VUCA+ (Volatility, Uncertainty, Complexities, Ambiguity Plus) ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย (ธปท.) จึงได้จดั ทาแผนยุทธศาสตร์ ธปท. พ.ศ.2563 - 2565 ภายใต้ชื่อ " ธนาคารกลางท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลง (Central bank in a transformative world) " โดยมีเนื้ อหาการเตรี ยมพร้อมเพื่อเข้าสู่ ระบบการเงินในโลก
การเงิ นดิ จิทลั อย่างรวดเร็ ว มี กรอบและกลไกการกากับดูแลเสถียรภาพระบบการเงิ นต้องเท่ากันกับความเสี่ ยงและ
สภาพแวดล้อมใหม่จากโลกการเงินดิจิทลั สร้างนโยบายการเงินและนโยบายการคลังต้องคานึ งถึงขีดจากัดโดยเฉพาะ
จากปั จจัยเชิงโครงสร้างมากขึ้น ทั้งอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้ อ อัตราแลกเปลี่ยนจะผันผวนสู ง และการบริ หารความ
เสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นของภาคเอกชนจะมี ค วามส าคัญ มากขึ้ น ภัย คุ กคามทาง ไซเบอร์ และความเสี่ ยงด้า น
เทคโนโลยีจะเป็ นความเสี่ ยงหลักของระบบการเงิน การดาเนิ นงานโดยคานึ งถึงความยัง่ ยืน (sustainability) ทั้งด้าน
สิ่ งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
แนวคิดกลยุทธ์ ทางการตลาด 5.0 (จอห์น เอลเลียต, 2563) แนวคิดทางการตลาดที่ประยุกต์ใช้กบั กลุ่มลูกค้า
เพื่อที่จะเข้าใจพฤติกรรมและเข้าถึงลูกค้าได้ตรงจุด โดยมี Omni-Channel เป็ นหัวใจสาคัญของการตลาดยุค 5.0 คือการ
ติดต่อสื่ อสารโดยใช้แพลตฟอร์ มที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่ม สร้างประสบการณ์ที่ดี และใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพที่สุด จนเกิดเป็ นกลยุทธ์การตลาดที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน โดยมีช่องทางที่สาคัญ เช่น
Email Direct Marketing (EDM), CRM on Website, Social Media, Mobile Media, Programmatic Display,
Conversion is King และการสร้างประสบการณ์ที่ดี มีอิทธิ พลยิง่ กว่าคุณภาพและราคา และที่ขาดไม่ได้ “ข้ อมูล” คือ
กุญแจสาคัญของธุรกิจยุค 5.0 การทาความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า คือบันไดขั้นแรกที่จะพาธุ รกิจ
ไปสู่ ความสาเร็ จโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อการจัดการข้อมูลจานวนมหาศาลอย่าง Big data
แนวคิดมูลเหตุของการค้ างชาระหนี้ (กุลขนิษฐ์ วิรุฬห์ธนกฤษณ์, 2562) สาเหตุของการค้างชาระหนี้ มีปัจจัย
ที่ใช้พิจารณา 3 ด้านด้วยกัน คือ ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน และมูลเหตุที่เกิดจากตัวลูกหนี้
ปั จจัยภายนอก เกิ ดจาก ภาวะเศรษฐกิ จตกต่ าซบเซาหรื อเกิ ดการหดตัว ภัยธรรมชาติ หรื อเหตุการณ์ ที่
เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
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ปัจจัยภายใน เกิ ดจาก การเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย การประเมิ นราคาหลักทรั พย์ที่ไม่เหมาะสม
ระบบการติดตามทวงหนี้ และควบคุมหนี้ ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ การอานวยสิ นเชื่อที่ไม่การวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ ซึ่ งปั จจัย
เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงและควบคุมได้
มูลเหตุที่เกิดจากตัวลูกหนี้ ได้แก่ ลูกหนี้ นาเงินกูไ้ ปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของการกูย้ ืม การย้ายถิ่นที่อยู่ ถูก
เลิกจ้าง เปลี่ยนงานทาให้รับภาระที่มีอยูไ่ ม่ไหว ลูกหนี้ ถึงแก่กรรม เจ็บป่ วยเรื้ อรัง ทุพพลภาพ ลูกหนี้ ใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อยมี
หนี้สินภายนอกมาก ลูกหนี้ทาการค้ามากเกินตัว ลูกหนี้บิดพลิ้วไม่ยอมชาระหนี้
แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารหนี้ NPLs (ทนายและที่ปรึ กษากฎหมาย, 2563)
การปรับปรุ งโครงสร้ างหนี้ คือ การปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ น้ นั มีวตั ถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการแก้ไขหนี้ ท้ งั ที่
เป็ นหนี้ทวั่ ไป หรื อหนี้ที่มีปัญหาเพื่อให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีโอกาสได้รับเงินคืน
การประนีประนอมหนี้ คือ การที่ลูกหนี้ ขอทาความตกลงกับเจ้าหนี้ ในเรื่ องหนี้ สินโดยการขอชาระหนี้ แต่
เพียงบางส่ วน หรื อชาระโดยวิธีอื่น 2 กรณี คือ การประนอมหนี้ ก่อนล้มละลายสาเร็ จถ้าประนอบหนี้ ไม่สาเร็ จ ศาลจะ
พิพากษาให้ลูกหนี้ ลม้ ละลายตามมาตรา 61 ซึ่ งเมื่อลูกหนี้ ลม้ ละลายแล้วยังสามารถขอประนอมหนี้ ภายหลังล้มละลาย
ได้อีก และหากประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายสาเร็ จ ศาลมีอานาจสั่งยกเลิกการล้มละลายนั้นได้ตามมาตรา 63
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อม SWOT Analysis และ
การวิเคราะห์ TOWS Matrix (เอกชัย อภิศกั ดิ์กลุ ,ดร. 2562)
SWOT คือ กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร ณ เวลาปั จจุบนั ซึ่ งเป็ น
เครื่ องมื อที่ ทาให้ผูบ้ ริ หารสามารถกาหนดจุ ดแข็งและจุ ดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อ มภายนอกที่ มี ผลต่ อ การดาเนิ นธุ ร กิ จ ขององค์กร เพื่ อ น ามาก าหนดกลยุท ธ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เหมาะสมต่อองค์กรนั้น ๆ
S: Strength จุดแข็ง คือ จุ ดแข็งหรื อข้อได้เปรี ยบที่ เกิ ดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กรหรื อธุ รกิ จ
ลักษณะพิเศษหรื อลักษณะเด่นขององค์กรที่เอื้อต่อการประสบความสาเร็ จ
W: Weakness จุดอ่ อน คือ จุดอ่อน ข้อเสี ยเปรี ยบ หรื อปั ญหาข้อบกพร่ องที่เกิดมาจากสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร
O: Opportunity โอกาส คือ โอกาสความเป็ นไปได้ทางธุ รกิจขององค์กร ซึ่ งก็คือสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กรที่เอื้อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจขององค์กร
T: Threats อุปสรรค คือ ความเสี่ ยง ภัยคุกคาม ข้อจากัด หรื ออุปสรรคต่างๆ ขององค์กร ซึ่ งก็คือ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่ส่งผลผลเสี ยต่อการดาเนินธุรกิจขององค์กร
การกาหนดกลยุทธ์จากการใช้ TOWS Matrix ซึ่ งถูกคิดค้นโดยศาสตราจารย์ชาวอเมริ กนั Heinz Weirich
ในปี 1982 แบ่งออกได้ 4 ประเภท
1. กลยุทธ์เชิงรุ ก (SO Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็ นจุดแข็งและ
โอกาสมาพิจารณาร่ วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็ นยุทธ์ศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ในเชิงรุ ก
2. กลยุทธ์เชิงป้ องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็ นจุดแข็งและ
ข้อจากัด หรื อ อุปสรรค มาพิจารณาร่ วมกัน
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3. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็ นจุดอ่อนและ
โอกาสมาพิจารณาร่ วมกันเพื่อที่จะนามากาหนดเป็ นยุทธ์ศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข
4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็ นจุดอ่อนและ
ข้อจากัด หรื อ อุปสรรค มาพิจารณาร่ วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็ นยุทธ์ศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ในเชิงรับ
ทฤษฎีแผนผังก้ างปลา (Fish Bone Diagram) (ศิริชยั เปรมกาญจนา, 2555) คือ แผนผังสาเหตุและผล
(Cause and Effect Diagram) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหากับสาเหตุท้ งั หมดที่เป็ นไปได้ที่อาจก่อให้เกิด
ปั ญหานั้น (Possible Cause) ซึ่ งลักษณะแผนภูมิคล้ายปลาที่เหลือแต่กา้ ง หรื อเป็ นที่รู้จกั ของแผนผัง อิชิกาว่า (Ishikawa
Diagram) ซึ่ งได้รับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1943 โดยศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกาว่าแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว
ผังก้างปลาประกอบด้วย ส่ วนปั ญหาหรื อผลลัพธ์ (Problem or Effect) ซึ่ งจะแสดงอยูท่ ี่หวั ปลา ส่ วนสาเหตุ
(Causes) จะสามารถแยกย่อยออกได้อีกเป็ นปั จจัย (Factors) ที่ส่งผลกระทบต่อปั ญหา (หัวปลา) สาเหตุหลัก สาเหตุ
ย่อย
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สุ รินทร์ บุตรวาระ (2562) ศึกษาการแก้ปัญหาหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) สิ นเชื่อบัตรสุ ขใจ ธ.ก.ส.
สาขานายูง พบว่าสาเหตุของปั ญหาหนี้ คา้ งชาระ เกิดจากปั จจัยภายนอก จากภาวะผลผลิตตกต่ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ส่ วนปั จจัยภายในเกิ ดจากอัตราดอกเบี้ ยปรั บตัวสู งขึ้ น การกาหนดงวดชาระหรื อระยะผ่อนชาระไม่เหมาะสม และ
ปั ญหาจากตัวลูกค้าเอง มีรายได้จากการขายผลผลิตเกษตรลดลง รายจ่ายเพิ่มขึ้น หรื อรายจ่ายมากกว่ารายได้และนาเงิน
ชาระหนี้ไปใช้จ่ายและชาระหนี้อื่น ๆ ก่อน การแก้ปัญหา คือ ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ พักต้นเงินโดยส่ งเฉพาะดอกเบี้ย
ทั้งหมด หรื อบางส่ วน การให้คะแนนและรางวัลพิเศษแก่พนักงานในการปฏิบตั ิงาน จัดอบรมให้ความรู ้ พรบ.ติดตาม
ทวงถามหนี้ และเกณฑ์การจัดชั้นสิ นทรัพย์และการกันสารองหนี้ จัดอบรมฟื้ นฟูอาชีพแก่เกษตรกร ให้ความรู ้การลด
ค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และการสร้างอาชีพเสริ มให้แก่ลกู ค้า หรื อบุคคลในครัวเรื อน
กุลขนิษฐ์ วิรุฬห์ ธนกฤษณ์ (2562) ศึกษาการลดหนี้ ดอ้ ยคุณภาพ (NPLs) ของสิ นเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี
(OD) ประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสานักงานใหญ่ พบว่าสาเหตุของการ
เกิดหนี้ ดอ้ ยคุณภาพ คือ 1.ธนาคารได้กาหนดเป้ าหมายการจ่ายสิ นเชื่อให้กบั พนักงานระดับจังหวัด โดยมอบอานาจให้
ผูจ้ ดั การสาขาอนุ มตั ิสินเชื่อประเภทเบิกเงินกินบัญชี (OD) ได้ และสิ นเชื่อประเภทนี้ เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ของธนาคาร
ที่ยากต่อการตรวจสอบการใช้เงินกู้ แต่ง่ายต่อการอนุมตั ิ ประกอบกับผูอ้ นุมตั ิและพนักงานไม่เข้าใจวัตถุประสงค์การ
ให้สินเชื่อประเภทเบิกเกินบัญชี (OD) ทาให้พนักงานให้สินเชื่อไม่ตรงกับความต้องการใช้ที่ธนาคารกาหนด 2. ลูกค้า
นาเงินกูไ้ ปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 3. พนักงานไม่มีความชานาญในการวิเคราะห์สินเชื่อ 4. พนักงานไม่มีการตรวจสอบ
หรื อควบคุมการใช้เงินกูห้ ลังการให้สินเชื่อและให้ลูกค้าต่อวงเงินกูโ้ ดยไม่ได้ตรวจสอบสถานะธุ รกิจ การสต๊อกสิ นค้า
ความเคลื่อนไหวของสถานะทางบัญชีวา่ มีความผิดปกติหรื อไม่ 5. ธนาคารไม่มีเครื่ องมือหรื อ ระบบในการแจ้งเตือน
การค้างชาระ 6. สภาพเศรษฐกิจไม่เป็ นไปตามที่ลูกค้าคาดคิดแนวทางการแก้ไขปั ญหา 1. การจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจ่ายสิ นเชื่อประเภทเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้กบั พนักงาน 2. สร้างเครื่ องมือหรื อระบบที่เป็ นมาตรฐานใน
การติดตามทวงหนี้ 3. ปรับกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กรโดยที่ธนาคารลดเป้ าหมายการจ่ายสิ นเชื่อ แยกอานาจ
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อนุ มตั ิให้เหมาะสมกับการจ่ายสิ นเชื่อ มีการกาหนดภารกิจให้ชดั เจนในเรื่ องการติดตามการชาระหนี้ ปรับพฤติกรรม
ของพนักงานให้มุ่งเน้นคุณภาพของลูกค้ามากกว่าการจ่ายสิ นเชื่อให้ได้ตามเป้ าหมาย
ริ นนารา วิโย (2561) การใช้มาตรการปรั บปรุ งโครงสร้ างหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้ (NPLs) ด้าน
อสังหาริ มทรัพย์ของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรั พย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ พบว่า 1.
มาตรการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ที่พนักงานฝ่ ายพัฒนาบริ หารสิ นทรัพย์ เลือกใช้มาก
ที่สุด เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ โดย การขยายระยะเวลาชาระหนี้ ออกไป การลดเงินต้นและ/หรื อดอกเบี้ยค้างรับ การลด
อัตราดอกเบี้ย ซึ่ งล้วนแต่ช่วยเหลือลูกหนี้ในการลดภาระการผ่อนชาระค่างวดต่อเดือน เนื่ องจากเงินค่างวดในการผ่อน
ชาระจะประกอบไปด้วย เงิ นต้นและดอกเบี้ ย ดังนั้นจึ งสอดคล้องกับปั จจัยในการพิจารณาลูกหนี้ ทางด้านรายได้
ปั จจุบนั ด้านภาระหนี้คงค้าง และด้านสัดส่ วนภาระหนี้ต่อรายได้ 2. จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าพนักงานฝ่ ายพัฒนา
สิ นทรั พย์มีความรู ้ ความเข้าใจในการปฏิ บตั ิ งานเป็ นอย่างดี และยังสามารถอธิ บายถึงประโยชน์แก่ลูกหนี้ ให้ได้รับ
ความเข้าใจมากขึ้น 3. พบว่าปั จจัยทางด้านรายได้ปัจจุบนั และปั จจัยด้านภาระหนี้ คงค้างจะมีความสัมพันธ์กบั การ
พิจารณาสิ นเชื่อในแต่ละมาตรการ ว่ามีความสามารถในการผ่อนชาระหรื อไม่ จากผลการศึกษาทั้งหมดสะท้อนให้เห็น
ถึงวิธีการในการแก้ไขปั ญหาหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้ (NPLs) ซึ่ งเป็ นการแก้ไขปั ญหาของลูกหนี้ โดยคานึ งถึ ง
ข้อจากัดของลูกหนี้ แต่ละราย เพื่อช่วยเอื้ออานวยต่อการผ่อนชาระหนี้ ตามความสามารถของลูกหนี้ และช่วยให้ลูกหนี้
พ้นจากการเป็ นหนี้ NPLs รวมถึงจ่ายให้ลกู หนี้กลับไปทาธุรกรรมทางการเงินได้อีกครั้ง
ฉรรตตฤณษ์ บุญล้ น (2562) การศึกษาปั ญหาหนี้ คา้ งชาระ (NPLs) ของธนาคารออมสิ นเขตบุรีรัมย์ พบว่า
สาเหตุ ของปั ญหาจาก 1) ปั จจัยภายในของธนาคาร ได้แก่ ลักษณะการทวงถามหนี้ ของพนักงาน วิธีการติดตาม การ
ทวงถามการชาระหนี้จากธนาคาร การอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อไม่เหมาะสมกับความต้องการ การอธิ บายรายละเอียดสัญญา
สิ นเชื่อ การประเมินอนุมตั ิวงเงินกู้ รวมถึงการอธิ บายข้อมูลรายละเอียดการชาระหนี้ ไม่ชดั เจน และ 2) ปั จจัยภายนอก
ธนาคาร ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของนโยบายของรัฐบาล มีคู่แข่งทางการค้าเพิ่มมากขึ้น ค่านิ ยมและ เทคโนโลยีที่
เปลี่ยนไป แนวทางการป้ องกันการเกิดปั ญหาหนี้ คา้ งชาระ (NPLs) ของธนาคารออมสิ นเขตบุรีรัมย์โดย ใช้ TOWS
Matrix
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาข้อมูล และสาเหตุสาคัญ ที่ทาให้เกิดการสู ญเสี ยรายได้จากการผิดนัดชาระหนี้ และหนี้ NPLs
2.2 เพื่อศึกษาหาวิธีแก้ไขการให้บริ การ หรื ออานวยความสะดวก และเพิ่มสิ่ งกระตุน้ โน้มน้าวใจในการ
ชาระหนี้ของลูกค้า ไม่ให้เกิดการผิดนัดชาระหนี้และสามารถทาให้หนี้ NPLs กลับมาเป็ นรายได้ของธนาคาร
3. การดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ใช้การสุ่ มตัวอย่างจากลูกหนี้ที่มียอดค้างชาระ 0 - 3 เดือนที่มาใช้บริ การที่สาขา เพื่อศึกษาถึง
ปั ญหาของการค้างชาระและนาไปสู่ การเป็ นหนี้ NPLs โดยออกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ประกอบกับการใช้
โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลสาหรับสรุ ปผลการวิจยั เพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 140 ชุด
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ประชากร ลูกหนี้ คา้ งชาระเกินกาหนด และลูกหนี้ คา้ งชาระที่เป็ น NPLs จานวน 211 คน (มียอดค้างชาระ
ตั้งแต่ 0 - 3 เดือนขึ้นไป) ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ในระบบโปรแกรมเงินกูข้ องธนาคาร
กลุ่มตัวอย่ างและการสุ่ มตัวอย่ าง ลูกหนี้ คา้ งชาระเกินกาหนด 0 -3 เดือน และลูกหนี้ คา้ งชาระที่เป็ น NPLs
จานวน 211 คน นามาคานวณโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ได้จานวน 138
คน ดังนั้น จึงควรเก็บข้อมูลเพื่อเลือกทาการสุ่ มตัวอย่างที่จานวน 140 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ประเภทลูกค้า อายุ อาชีพ
สถานภาพ รายได้เฉลี่ย ข้อมูลการกูเงิน จานวนเงินต้นคงเหลือ ระยะเวลาที่ขอกู้
ส่ วนที่ 2 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปั ญหาหนี้ เกินกาหนดเวลาชาระ และหนี้ NPLs
ของธนาคาร โดยลักษณะคาถามเป็ นการให้ผตู ้ อบแบบสอบถามประเมินระดับความคิดเห็นโดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ
ตามหลักการของลิเคอร์ท (Likert Scale)
ส่ วนที่ 3 เป็ นข้อมูลแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ใช้วธิ ี การเก็บข้อมูลด้วยการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม ที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ดว้ ยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
องค์กร (SWOT Analysis) แนวทางการกาหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix และแผนผังก้างปลา เพื่อศึกษาถึง
สาเหตุ ปั ญหาและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดความสู ญเสี ยรายได้ที่เกิดจากการผิดนัดชาระหนี้ และหนี้ NPLs และ
ข้อมูลทุติยภูมิจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง บทความและบทวิเคราะห์จากการศึกษาของผูท้ รงคุณวุฒิต่าง ๆ ตามเว็บไซต์
การวิเคราะห์ ข้อมูล จากแบบสอบถามทั้ง 3 ส่ วนที่ได้รับมาประมวลผลหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) จากข้อมูลที่ได้รับมาทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา แนวคิด Likert Rating Scales และแผนผังก้างปลา ทางสถิติต่อไป เพื่อให้ทราบสาเหตุ
และแนวทางแก้ไข จึงจะบรรลุเป้ าหมายตามที่ธนาคารกาหนด
4. ผลการวิจัย
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาจากลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่ าง
ผลการศึกษา

ปัจจัย

จานวน
ราย

เพศ

ชาย

78

55.71

ระยะเวลาให้กู้

2 - 10 ปี

79

56.43

อายุ

51 - 60 ปี

58

41.43

เงินต้นของเงินกู้

100,001 - 500,000 บาท

72

51.43

ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา หรื อต่ากว่า

83

59.29

หนี้คา้ งชาระ

70,001 - 100,000 บาท

45

32.14

สถานภาพ

สมรส
สมรสไม่จดทะเบียน

47
55

33.57
39.29

วัตถุประสงค์การกู้

ลงทุนเกษตร
ปลูกบ้าน

54
21

38.57
15

อาชีพ
รายได้
ค่าใช้จ่าย

เกษตรกร
10,001 - 20,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท

72
45
54

51.43
32.14
38.57

ต่อเติมบ้าน
ลงทุนเลี้ยงสัตว์

13
12

9.29
8.57
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ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 51 - 60 ปี การศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา หรื อต่ากว่า มี สถานะสมรส และสมรสไม่จดทะเบี ยน ส่ วนใหญ่ทาอาชี พเกษตรกร มี รายได้ระหว่าง
10,001 - 20,000 บาท และมีค่าใช้จ่าย 10,001 - 20,000 บาท ซึ่ งเท่ากับหรื อมากกว่ารายได้เพียงเล็กน้อย มีวงเงินกู้
100,001 - 500,000 บาท ระยะเวลาให้กู้ 2 - 10 ปี เงินต้นของเงินกูไ้ ม่มากอยูร่ ะหว่าง 100,001 - 500,000 บาท ซึ่ งมี
หนี้ คา้ งชาระ 70,001 - 100,000 บาท ส่ วนใหญ่จะนาเงินไปลงทุนในการทาเกษตร ปลูกบ้าน ต่อเติมบ้าน และเลี้ยง
สัตว์ ซึ่ งรายได้ดงั กล่าวมีเพียงพอต่อการดารงชีพและเลี้ยงครอบครัวเท่านั้น จึงไม่มีความสามารถที่จะนาเงินมาชาระ
หนี้ได้ตามกาหนด
ระดับตัวแปรต้ นและตัวแปรตาม
ผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อปั ญหาการผิดนัดชาระหนี้ และหนี้ คา้ งชาระ NPLs ของธนาคารพบว่า ปั จจัย
ภายนอก และปั จจัยภายในของลูกหนี้ มีผลต่อปั ญหาการผิดนัดชาระหนี้ และหนี้ (NPLs) โดยอันดับแรกตัวแปรต้น
คือ ปั จจัยภายนอกที่เกิดจากสภาพเศรษฐกิจไม่ดีเนื่ องจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิ จโควิด-19 มีค่าเฉลี่ยถึง 4.65 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.52 และสิ นค้าอุปโภคบริ โภคราคาสู งขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.63 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
= 0.51 ส่ วนตัวแปรตามที่เกี่ยวกับสภาพคล่อง กระแสเงินสดของลูกหนี้ อย่างปั จจัยภายในของลูกหนี้ คือ รายได้ที่
ลดลง และจาหน่ายผลผลิตตกต่า มีค่าเฉลี่ยถึง 4.47 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.67 และภาระค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวที่สูงขึ้นมีค่าเฉลี่ย 4.16 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.68
ความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแปรต้ นและตัวแปรตาม
ปั ญหาสภาพเศรษฐกิจไม่ดีเนื่ องจากภาวะเศรษฐกิจโควิด-19 และสิ นค้าอุปโภคบริ โภคราคาสู งขึ้น ส่ งผล
ให้รายได้ของลูกหนี้ ลดลง เนื่ องจากการตกงาน ว่างงาน จาหน่ ายผลผลิตไม่ได้กาไรแต่สินค้าอุปโภคบริ โภค และ
ค่าใช้จ่ายกลับปรับตัวสู งขึ้น ทาให้สภาพคล่องและกระแสเงินสดของลูกหนี้ ขาดดุล รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
หรื อนาเงินกูไ้ ปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ไม่นาไปลงทุนเพื่อก่อรายได้ แต่นาไปใช้จ่ายในครัวเรื อน จึงไม่สามารถนาเงินมา
ชาระหนี้ ที่คงค้างได้ แต่เนื่ องจากลูกค้าของธนาคารส่ วนใหญ่ยึดอาชีพเกษตรกร การตกงานและการว่างงานจะได้รับ
ผลกระทบน้อยกว่าอาชี พอื่ น ลูกค้าจึ งพอมี เงิ นเก็บบางส่ วนอยู่ แต่ตอ้ งนาออกมาใช้เพื่อการลงทุ นด้านเกษตรในปี
ต่อไป รัฐบาลจึงออกนโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยการพักหนี้ และธนาคารเองได้ออกมาตรการช่วยเหลือโดย
การให้ส่วนลดดอกเบี้ยเพื่อให้ลกู ค้าได้พอยืดเวลาในการชาระคืนเงินต้นเมื่อภาวะที่เศรษฐกิจฟื้ นตัว
แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาและข้ อดี ข้ อเสี ย
ทางเลือกที่ 1 แนวทางการแก้ ไขเชิงรุ ก โดยการจัดเสนอโปรโมชั่นใหม่ ๆ ให้ กบั ลูกหนีค้ ้ างชาระ รวมถึงการ
ให้ ความช่ วยเหลือตามนโยบายรัฐบาล เช่ น การพักหนี้ การจัดโปรโมชั่นชาระดีมีคืน การลุ้นรางวัลสาหรับลูกค้ าชาระ
เงินต้ นอย่างน้ อย 10% และให้ ส่วนลด 50% ของดอกเบีย้ ในกรณีลูกหนีเ้ สี ยชีวิต หรือทุพพลภาพ งบประมาณ 545,000
บาท ต่ อปี ( ค่ าแผ่ นป้ ายโปร์ ชัวร์ 5,000 บาท + ของรางวัล 40,000 บาท + ส่ วนลด 500,000 บาท ) เพือ่ แก้ ปัญหาการผิด
นัดชาระหนีแ้ ละแบ่ งเบาภาระจากการเกิดขึน้ ของดอกเบีย้ ค้ างชาระและดอกเบีย้ ปรับรายวัน
ข้ อดี เป็ นการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ เกษตรกรของธนาคาร ตามนโยบายของรัฐบาล และ ธนาคารได้รับ
รายได้ดอกเบี้ยรับบางส่ วนและเงินต้นที่คา้ งชาระกลับคืนมา ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากหนี้ สูญจะค่อย ๆ ลดลง และเป็ นการ
ช่วยเหลือลูกค้าเกษตรกรให้มีความสามารถในการชาระหนี้ ต่อไปได้
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ข้ อเสี ย เกิดค่าใช้จ่ายจากมูลค่าของรางวัล ดอกเบี้ยที่คิดเป็ นส่ วนลด จะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย ธนาคารจะ
ได้รับรายได้ดอกเบี้ยรับต่ากว่าที่กาหนดไว้
ทางเลือกที่ 2 แนวทางการแก้ ไขเชิงป้ องกัน เพิ่มช่ องทางการจัดจาหน่ ายสิ นค้ าทางการเกษตรให้ แก่ ลูกหนี้
โดยผ่ านช่ องทางออนไลน์ หรือแอปพลิเคชั่นของธนาคาร งบประมาณ 665,000 บาท ต่ อปี (ค่ าแผ่ นป้ ายโปร์ ชัวร์ 5,000
+ ค่ าออกแบบแอปพลิเคชั่น 120,000 +ค่ าบริการรายปี 360,000 + ค่ าขนส่ ง 180,000) เพือ่ แก้ ปัญหาด้ านการจาหน่ าย
ผลผลิตตกต่า เกิดรายได้ เพิม่ ขึน้
ข้ อดี สามารถจาหน่ายสิ นค้าเกษตรผ่านทางแอปพลิเคชัน่ ร้านค้าของธนาคาร ให้กระจายถึงมือผูบ้ ริ โภค
โดยตรงและตัดพ่อค้าคนกลางออกไป ทาให้ลกู ค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุ ด
ข้ อเสี ย ต้องมีการลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์ ม หรื อ แอปพลิเคชัน่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้ อสิ นค้าทางการ
เกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ วขึ้น เหมือนผูค้ า้ รายใหญ่ เช่น ช้อปปี้ และ ลาซาด้า ซึ่ งอาจจะต้องใช้
งบประมาณจานวนมาก รวมถึงค่าขนส่ งและต้องใช้เวลานานในการโฆษณาให้เป็ นที่นิยมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ทางเลือกที่ 3 แนวทางแก้ ไข ด้ านการปรั บปรุ งและพัฒนาเทคโนโลยี ให้ สามารถชาระหนีผ้ ่ านแอปพลิเคชั่ น
และตู้ ATM งบประมาณ 605,000 บาท ต่ อปี (ค่ าแผ่ นป้ ายโปร์ ชัวร์ 5,000 + ค่ าปรับปรุ งแอปพลิเคชั่นชาระหนี้ และตู้
ATM 600,000) เพือ่ แก้ ปัญหาให้ ลูกหนีด้ ้ านความไม่ สะดวกในการเดินทางไปชาระหนีท้ ี่สาขาเอง และไม่ ขาดส่ งชาระ
หนีร้ ายงวด
ข้ อดี ลูกหนี้ ได้รับความสะดวกสบายในการชาระหนี้ ผ่านทางแอปพลิ เคชัน่ หรื อตู ้ ATM ง่าย สะดวก
รวดเร็ ว ไม่ตอ้ งรอคิว ไม่ตอ้ งไปในวันและเวลาทาการ ลูกค้าที่มีกาลังชาระหนี้ไม่ตอ้ งรอจ่าย สิ้ นปี ทาให้ไม่เสี ยดอกเบี้ย
รายวัน
ข้ อเสี ย ธนาคารจะต้องพัฒนาแอปพลิเคชัน่ และโปรแกรมการรับชาระหนี้ ผา่ นตู ้ ATM เพิ่มเติม ซึ่ งอาจจะ
ต้องใช้งบประมาณจานวนมาก และลูกค้าผูส้ ู งวัยอาจจะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชัน่ ดังกล่าวได้
ทางเลือกที่ 4 แนวทางแก้ไขเชิ งรับ โดยการสร้ างความเข้ าใจและความใกล้ ชิดต่ อลูกค้ า และรุ่ นลูกของลูกค้ า
กับพนักงานที่ย้ายมาใหม่ เพื่อการประสานงานที่ดี โดยการจัดอบรมให้ ความรู้ กับลูกค้ า สร้ างงาน สร้ างอาชี พ
งบประมาณ 600,000 บาท ต่ อปี (ค่ าอบรมพนักงาน 300,000 บาท + ค่ าอบรมลูกค้ า 200,000 + รางวัลพนักงานดีเด่ น
และ ลูกค้ าดีเด่ น100, 000 บาท) แก้ปัญหาด้ านการติดตาม ทวงหนี้ สร้ างความเข้ าใจให้ แก่ ลูกค้ า
ข้ อดี การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ครอบครัวลูกค้า ทาให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรอย่างมีเสถียรภาพ
และยืนยาวมากที่สุด ลูกค้าจะประทับใจในประสบการณ์ที่ดี มีพนักงานช่วยจัดการหนี้ มีการวางแผนทั้งรายได้และ
ค่าใช้จ่ายอย่างสมดุล
ข้ อเสี ย มีค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงานและลูกค้าสู ง เพราะต้องสร้างพนักงานที่สามารถไปช่วยลูกค้าได้
จริ ง ๆ ต้องผ่านการอบรมเริ่ มจากการพิจารณาปล่อยสิ นเชื่อ 5C ตลอดจนงบการเงิน การใช้จ่ายในครัวเรื อน เนื่องจาก
ต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้าเพื่อก่อให้เกิดรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายอุปโภคบริ โภค และชาระหนี้ เงินกูอ้ ีก
ด้วย
ประเมินแนวทางแก้ไขทีเ่ ลือกใช้ คือ แนวทางแก้ ไขเชิงรุ ก การจัดเสนอโปรโมชั่นใหม่ ๆ ให้ กบั ลูกหนีค้ ้ างชาระ
รวมถึงการให้ ความช่ วยเหลือตามนโยบายรัฐบาล เป็ นแนวทางแก้ไขที่มีความเป็ นไปได้ เหมาะสม และเป็ นที่ยอมรับ
ขององค์กร อีกทั้งยังแก้ไขปั ญหาการค้างชาระหนี้ และดอกเบี้ย เนื่ องจากมีโปรโมชัน่ ชาระดีมีคืนได้ทดลองนามาใช้
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กระตุน้ ในการชาระหนี้ ได้ผลดีและไว ซึ่ งเป็ นการพิสูจน์ได้วา่ ลูกหนี้ ตอ้ งการโปรโมชัน่ ส่ วนลดของการชาระหนี้ ดว้ ย
ดังนั้น หากใช้เครื่ องมือในการจัดโปรโมชัน่ ใหม่ ๆ เพื่อจูงใจ เช่น ชาระดีมีคืน การจัดลุน้ รางวัลเมื่อชาระหนี้ เงินต้น
ตั้งแต่ 10% พร้อมดอกเบี้ย การให้ส่วนลดดอกเบี้ย 50% กรณี ลูกค้าถึงแก่ความตาย และพิการถาวรสิ้ นเชิง การเลือกใช้
กลยุทธ์เหล่านี้จะทาให้ยอดลูกหนี้คา้ งชาระ และ NPLs ลดลงอย่างรวดเร็ ว
สรุ ปผลการวิจัย
4.1 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ (SWOT Analysis)
4.2 ผลการวิเคราะห์แผนผังก้างปลา จากแบบสอบถามและผลงานวิจยั ของผูท้ รงคุณวุฒิพบว่าสาเหตุที่ทาให้
ธนาคารมีลกู หนี้คา้ งชาระ และ NPLs มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี
สาเหตุหลัก
1. ผลกระทบจากเศรษฐกิจโควิด - 19 เกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซา รวมถึงภัยธรรมชาติก่อให้เกิด
ความเสี ยหายต่อผลผลิตของเกษตรกร
2. ขาดโปรโมชัน่ ส่ วนลดพิเศษต่าง ๆ และเครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์และโน้มน้าวใจลูกหนี้
เพื่อกระตุน้ การชาระหนี้คงค้าง
3. พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย ขาดการติดตามทวงหนี้อย่างต่อเนื่อง
4. การพัฒนาเทคโนโลยียงั ล่าช้า ไม่สามารถตอบสนองความสะดวกรวดเร็ วในการรับชาระหนี้
ผ่านแอปพลิเคชัน่ ได้
สาเหตุย่อย
1. ลูกหนี้ขาดรายได้ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ไม่มีความสามารถในการชาระหนี้
2. ลูกหนี้ไม่ให้ความสาคัญในการชาระหนี้คงค้าง เนื่องจากไม่มีสิ่งจูงใจหรื อโปรโมชัน่ พิเศษที่จะ
กระตุน้ ให้ลกู ค้าหาเงินมาชาระหนี้
เศรษฐกิจโควิด -19
ภัยธรรมชาติ

ขาดโปรโมชัน่ ขาดการติดตามทวงหนี้
เทคโนโลยีพฒั นาล่าช้า
ลูกหนี้คา้ งชาระและ NPLs
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี

รายได้ลด + ค่าใช้จ่ายเพิม่

ไม่ให้ความสาคัญในการชาระหนี้ ไม่มีสิ่งจูงใจ

รู ปที่ 1 แผนผังก้ างปลาแสดงสาเหตุทมี่ ีผลให้ เกิดหนีค้ ้ างชาระ
5. การอภิปรายผล
ผลการศึกษาโดยใช้หลักแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ต่าง ๆ ของงานวิจยั ท่านอื่น ๆ พบว่าส่ วนใหญ่มีความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ในครั้งนี้ ทั้งที่เป็ นสาเหตุของการเกิดปั ญหาหนี้ คา้ งชาระ ซึ่ งเกิดจากปั จจัยภายนอกภาวะผลผลิต
ตกต่ า เศรษฐกิ จไม่ เป็ นไปตามที่ ลูกค้าคาดการณ์ ลูกค้านาเงิ นกูไ้ ปใช้ผิดวัตถุ ประสงค์ การเกิ ดภาวะวิกฤตจากภัย
ธรรมชาติ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล แต่อาจจะมีความขัดแย้งในเรื่ องการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
สิ นเชื่อ และการติดตามทวงถามลูกค้า ที่ในปั จจุบนั ทาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากเครื่ องมือและเทคโนโลยีการ
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ติดตามได้พฒั นามากขึ้น แต่สิ่งที่สาคัญเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดหนี้ คา้ งชาระ และหนี้ NPLs ควรเริ่ มต้นตั้งแต่การปล่อย
สิ นเชื่อโดยใช้ แนวความคิดการวิเคราะห์สินเชื่อ 5C เพื่อให้ได้ลูกหนี้ ช้ นั ดี และควรจะมีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าด้วย
ระบบ AI โดยการใช้แนวคิดแผนพัฒนาระบบข้อมูลลูกค้าและเทคโนโลยีทางการเงินของสถาบันการเงิ น เพื่อ
ผลประโยชน์ในการติดตามหนี้ อย่างเป็ นระบบ เมื่อเกิดปั ญหาหนี้ คา้ งชาระ ควรกลับมาพิจารณาสาเหตุและปั จจัยที่ทา
ให้เกิดหนี้ คา้ งชาระ โดยใช้แนวคิดมูลเหตุของการค้างชาระหนี้ และแนวคิดการบริ หารหนี้ NPLs ว่าควรปรับปรุ ง
โครงสร้างหนี้ หรื อประนี ประนอมหนี้ และใช้เครื่ องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์จากการใช้ SWOT และ TOWS
ในการพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อกาหนดกลยุทธ์และเป้ าหมายในการลดปั ญหาหนี้ คา้ งชาระ
โดยการใช้แนวคิดทฤษฎีแผนผังก้างปลา และกลยุทธ์ทางการตลาด 5.0 ซึ่ งต้องใช้ Omni-Channel และ Social Media
ในการชักจูงและโน้มน้าวใจลูกค้าให้กลับมาชาระหนี้ ตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่ งแนวทางแก้ไขปั ญหาบางอย่าง เช่น การ
พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มช่องทางในการรับชาระหนี้ ผา่ นแอปพลิเคชัน่ และตู ้ ATM ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของการแก้ไข
ปั ญหาในยุคดิ จิทลั และอาจจะพัฒนาต่อไปในเรื่ องของการเพิ่มรายได้และช่ องทางการจัดจาหน่ ายสิ นค้าทางการ
เกษตร ดังนั้น ในภาวะเศรษฐกิจซบเซา รายได้ลดลง ผูศ้ ึกษาจึงเห็นสมควร เลือกแนวทางแก้ไขเชิงรุ ก (SO Strategy)
การจัดเสนอโปรโมชั่นใหม่ ๆ ให้ส่วนลดดอกเบี้ ยกับลูกหนี้ คา้ งชาระ รวมถึ งการให้ความช่ วยเหลื อตามนโยบาย
รัฐบาล แต่ในเรื่ องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อการชาระหนี้ ของลูกหนี้ ไม่มากนัก เนื่ องจากลูกค้า
ส่ วนใหญ่เป็ นผูส้ ู งวัยและไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย อีกทั้งมี ความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างพนักงานและครอบครั ว
ลูกค้าอยูใ่ นเกณฑ์ดี แนวทางเลือกที่ 1 จึงเป็ นทางเลือกที่ง่ายต่อการเข้าถึงลูกหนี้ และลูกหนี้ ให้ความสนใจอย่างมาก
โดยมีตวั อย่างจากโปรโมชัน่ ชาระดีมีคืน คือ คืนเงินจานวน 20% ของดอกเบี้ยที่ชาระจริ ง ซึ่ งมีผสู ้ นใจและเข้าร่ วม
โครงการจานวนมาก ดังนั้น การใช้กลยุทธ์การจัดเสนอโปรโมชัน่ ส่ วนลดให้กบั ลูกหนี้ คา้ งชาระ รวมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาล จึงสามารถตอบโจทย์ให้แก่ลกู ค้าได้มากที่สุด
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ประเด็นปัญหาในการทาการศึกษาวิจัยนี้ มีปัญหา 2 ประการ คือ
1. ลูกหนี้ ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างแบบสารวจ ได้เดินทางมาชาระหนี้ มีเวลาในการตอบแบบสอบถามน้อย และ
รี บเร่ งจึงได้คาตอบที่ไม่ค่อยละเอียด แนวทางแก้ไข ควรจะออกไปสารวจลูกหนี้ ที่คา้ งชาระที่บา้ นพัก เพื่อลูกหนี้ จะได้
มีเวลาคิดและอธิ บายถึงสิ่ งที่ตอ้ งการได้อย่างชัดเจน
2. ลูกหนี้ บางส่ วนมาชาระหนี้ แทนบิดามารดา หรื อญาติผใู ้ หญ่ คาตอบที่ ได้จากตัวอย่างอาจจะมีความ
ต้องการในด้านเทคโนโลยีมากขึ้น อาจจะมีความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ค่อนข้างสู ง เนื่ องจากคาตอบที่ได้รับแตกต่างกัน
ด้วยอายุ และความต้องการ แนวทางแก้ไขควรให้ลกู หนี้ที่เป็ นเจ้าของเงินกูเ้ ป็ นผูต้ อบคาถามเอง
หากมีผสู ้ นใจจะทาวิจยั ในหัวข้อประเภทเดียวกันกับงานวิจยั นี้ ควรจะศึกษาข้อมูล ทัว่ ประเทศ เพราะหากนา
โปรโมชัน่ ต่าง ๆ มาใช้ ควรจะออกมาจากสานักงานใหญ่ ซึ่ งจะต้องยึดถือปฏิบตั ิเหมือนกันทุกสาขาทัว่ ประเทศ ส่ วน
ในด้านทฤษฎีแนวคิดควรเพิ่มในเรื่ องของนวัตกรรม และเทคโนโลยีระบบ AI ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการชาระหนี้ ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพและตรงกลุ่มเป้ าหมายมากยิง่ ขึ้น และจะทาให้การศึกษาในครั้งต่อไป มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
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