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--------------------------------บทคัดย่ อ

การวิจ ัยครั้ งนี้ มีว ัตถุ ประสงค์เ พื่อ ศึก ษาปั จ จัยที่ส่ ง ให้เ กิ ดหนี้ ค ้างชํา ระของลูก ค้าธนาคารออมสิ นเขต
สุ ราษฎร์ธานี 2 และเพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาการก่อให้เกิดหนี้ คา้ งชําระของลูกค้าธนาคารออมสิ นเขต
สุ ราษฎร์ ธ านี 2 ซึ่ งทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกหนี้ สิ นเชื่อทุกประเภทของธนาคารออมสิ นเขตสุ ราษฎร์ ธานี 2
จํานวน 400 คน และทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมโปรแกรมสถิติ
สําเร็ จรู ปเพื่อศึกษาความน่าจะเป็ นของปัจจัยที่ส่งให้เกิดหนี้คา้ งชําระของลูกค้าธนาคารออมสิ นเขตสุ ราษฎร์ธานี 2
จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าธนาคารออมสิ นเขตสุ ราษฎร์ ธานี 2 ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลส่ วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 30 – 40 ปี มีส ถานภาพสมรส ระดับการศึก ษาปริ ญ ญาตรี อาชี พเป็ นพนักงานบริ ษ ัทเอกชน รองลงมา
เกษตรกร โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรื อน 20,001 - 30,000 บาท มีสมาชิกในครอบครัวที่อยูใ่ นความดูแล จํานวน 3 – 4
คน มีค่าใช้จ่ายในการครองชีพเฉลี่ยต่อเดือนจํานวน 15,001-20,000 บาท ภาระหนี้ สินเฉลี่ยต่อเดือน 5,000 -10,000
บาท ปั จ จัย ที่ส่ งให้เ กิ ด หนี้ ค้า งชําระด้านผลิ ตภัณฑ์อ ยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก โดยสู งสุ ด การใช้ว งเงิ น เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ ด้านการบริ การอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก โดยสูงสุ ด ช่องทางการรับชําระหนี้หลากหลายผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อ
ธนาคารออมสิ นเขตสุ ราษฎร์ธานี 2 มีการเกิดหนี้คา้ งชําระอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก โดยสูงสุ ด ประสบปัญหาทางการเงิน
ทําให้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตรงเวลา
คําสําคัญ: สิ นเชื่อ, วงเงินกู,้ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้, เกณฑ์การจัดชั้นหนี้

ABSTRACT

The purpose of this research was to investigate the factors that contributed to the outstanding debt of
customers of the Government Savings Bank in SuratThani 2 area, and to be a guideline to solve the problem of debt
owed by the customer of the savings bank in SuratThani 2 area. The data were collected from all 400 creditors of
the Government Savings Bank in SuratThani 2 area using a questionnaire. The data were analyzed using SPSS
program to investigate the probability of the unpaid debtors of the Government Savings Bank customers in
SuratThani 2 area.
According to studies, it has been found that for the Government Savings Bank customers in SuratThani
2 areamost are between 30 and 40 years old, have a marital status, studiedfor a bachelor degree andhave an
occupation as a private company employee.The second most frequent occupation were farmers. The average
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income per household is between 20,001 - 30,000 Baht.There are 3 to 4 family members. The average monthly
living expenses amounted to 15,001-20,000 Baht. Monthly average debt was 5,000 -10,000 baht. The factors that
lead to outstanding product liability are at a high level. The highest score was ‘the maximum usage limit is based on
objective’. The service is at a high level. The highest score in various debt payment channels was theLoan service
users of the Government Savings Bank in SuratThani 2 area had outstanding debts ata high level. The highest score
in having financial problems was ‘makes it impossible to repay on time’.
Keywords: Credit Loan, Non-performing Loans, Debt Classification
1. บทนํา

ประเทศไทยต้อ งประสบปั ญ หาทางสภาวะเศรษฐกิ จ ตกตํ่าอย่างต่ อ เนื่ อ งจาก ปั ญ หาทางการเมือ งที่ มี
ผลกระทบต่อ ประชาชน ทั้งในด้านราคาสิ นค้าอุปโภคบริ โภคสู งขึ้ น ทําให้ค่ าครองชีพขยับสู งตามไปด้ว ย ทําให้
ประชาชนที่มีความต้องการที่อยูอ่ าศัย สิ่ งอํานวยความสะดวกหรื อต้องการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการต่างต้องกูย้ ืมเงิน
จากสถานบันการเงินต่างๆ ส่ งผลต่อความสามารถในการชําระหนี้คืนแก่สถาบันการเงิน ลูกหนี้เริ่ มผิดนัดการชําระหนี้
ก่อให้เกิ ดปั ญ หาหนี้ คา้ งชําระสะสมจนกลายเป็ นหนี้ ที่ไม่ก่อ ให้เ กิดรายได้ (NPLs) เพิ่มมากขึ้ น (ธนาคารออมสิ น,
2560) ส่ งผลกระทบต่อสถาบันการเงินเป็ นอย่างมาก เพราะถึงแม้รายได้ของประชากรจะเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ค่าใช้จ่ายใน
การครองชีพในชีวิตประจําวันสูงตามไปด้วย
แม้การให้สินเชื่อหรื อการกูย้ ืมเงินยังถือเป็ นธุ รกรรมที่สําคัญที่สุดของธนาคารในฐานะที่เป็ นแหล่งที่มา
ของรายได้หลัก ซึ่งธนาคารจะได้รับผลตอบแทนในรู ปของค่าธรรมเนี ยมการให้บริ การทางการเงินและดอกเบี้ยจาก
การให้สินเชื่อ ดังนั้น ธนาคารส่ วนใหญ่จึงยังคงเร่ งการปล่อยสิ นเชื่อเพื่อเป็ นการสร้างรายได้และกําไรให้แก่ธนาคาร
(ธนาคารออมสิ น, 2560) ซึ่งการเร่ งปล่อยสิ นเชื่อของธนาคารอาจจะมีผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานของธนาคารได้
เช่นเดียวกัน หากการพิจารณาสิ นเชื่อของธนาคารเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ผลกําไรก็จะสูง ในทางกลับกันหากการ
พิจารณาสิ นเชื่อด้อยคุณภาพ การเรี ยกเก็บหนี้คืนไม่เป็ นไปตามเป้ า ก็อาจจะส่ งผลให้เกิดการค้างชําระหนี้ ของลูกหนี้
สิ นเชื่อและกลายเป็ นปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)
การปล่อยสิ นเชื่อที่ดอ้ ยคุณภาพในปริ มาณมาก นอกจากจะส่ งผลกระทบทําให้เกิดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (NPLs) แล้ว ธนาคารยังต้องกันเงินสํารองหนี้ สงสัยจะสู ญหรื อค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธนาคารแห่ งประเทศไทย, 2551) ดังนั้น หากธนาคารมีการกันสํารองหนี้ สงสัยจะสู ญเป็ น
จํานวนมาก ก็จะส่ งผลกระทบต่อผลกําไรของธนาคาร จนผลการดําเนิ นงานของธนาคารขาดทุน ซึ่ งจะส่ งผลกระทบ
ต่อสภาพคล่องและความมัน่ คงของธนาคารได้
ปริ มาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มีแนวโน้มจะเป็ นภาระทางการเงินที่สําคัญ ธนาคารจึงต้องมีมาตรการใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกทั้งต้องมีแนวทางปฏิบตั ิที่สามารถป้ องกันการเพิ่มขึ้นของหนี้คา้ งชําระที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การให้สินเชื่อ โดยกําหนดหน่ วยงานในสังกัดมีแผนในการติดตามและลดหนี้ คา้ งชําระเพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดหนี้ ท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายได้ NPLs ดังนั้น จากเหตุผลที่กล่าวมานี้ผวู้ ิจยั จึงสนใจทําวิจยั ในครั้งนี้เพื่อต้องการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลให้
เกิดหนี้คา้ งชําระ ได้แก่ ปัจจัยส่ วนบุคคล, ปัจจัยที่มีผลต่อการกูย้ มื เงิน, ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปั จจัยด้านการบริ การ
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ของลูกค้าธนาคารออมสิ นเขตสุ ราษฎร์ธานี 2 เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและนํามากําหนดเป็ นแนวทางในการป้ องกันและ
แก้ไขไม่ให้เกิดเป็ นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาปัจจัยที่ส่งให้เกิดหนี้คา้ งชําระของลูกค้าธนาคารออมสิ นเขตสุ ราษฎร์ธานี 2
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการแก้ ปั ญ หาการก่ อ ให้ เ กิ ด หนี้ ค้า งชํา ระของลู ก ค้ า ธนาคารออมสิ น
เขตสุ ราษฎร์ธานี 2
3. การดําเนินการวิจัย
3.1 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ลูกหนี้ สินเชื่อทุกประเภทของธนาคารออมสิ นเขตสุ ราษฎร์ ธานี 2 ที่ได้รับ
อนุ มตั ิสินเชื่อ มีประชากรจํานวน 36,860 ราย (ธนาคารออมสิ น, 2559) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ทราบ
จํานวนประชากรที่แน่ นอน จึงคํานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้วิธีคาํ นวณกรณี ทราบจํานวนประชากรที่แน่ นอน จึงใช้
สู ตรคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสู ตรของ Taro Yamane (Taro Yamane, 1970 อ้างถึงใน สุ วรรณา ธุ วโชติ,
2541: 92)
จากการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ 395.71 ทําการปั ดจุดทศนิ ยมขึ้นจึงกลายเป็ น 396 ดังนั้น จึง
ต้องการสร้างแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไม่นอ้ ยกว่า 396 ชุด และเพื่อความสมบูรณ์ของงานวิจยั จึงมีการสุ่ มตัวอย่างโดย
ใช้แบบสอบถาม 400 ชุด จากสาขาในสังกัดเขตสุ ราษฎร์ธานี 2 จํานวน 12 สาขา ประกอบด้วย สาขาไชยา จํานวน 50
ราย, สาขาชัยบุรี จํานวน 20 ราย, สาขาเคียนซา จํานวน 20 ราย, สาขาคีรีรัฐนิคม จํานวน 50 ราย, สาขาท่าฉาง จํานวน
30 ราย, สาขาท่าชนะ จํานวน 20 ราย, สาขาบางสวรรค์ จํานวน 20 ราย, สาขาบ้านตาขุน จํานวน 20 ราย, สาขาพนม
จํานวน 50 ราย, สาขาพุนพิน จํานวน 50 ราย, สาขาพระแสง จํานวน 50 ราย และสาขาวิภาวดี จํานวน 20 ราย กําหนด
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล คือ มกราคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2561
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามที่ผศู้ ึกษาสร้างขึ้น โดยการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี
ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ครอบคลุมเนื้อหา และวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ โดยผูต้ อบแบบสอบถามนั้นถาม
ตอบด้วยตนเอง รู ปแบบของคําถาม แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ปั จจัยส่ ว นบุค คลเป็ นคําถามที่เ กี่ยวข้อ งกับข้อ มูลส่ ว นบุค คลของกลุ่มตัว อย่าง โดยมีล ักษณะ
คําถามเป็ นคําถามปลายปิ ด (Close-Ended Question) โดยให้กลุ่มตัวอย่างเลือกคําตอบในแต่ละข้อได้เพียงคําตอบเดียว
ที่ตรงกับคุณลักษณะของตนเอง
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการกูย้ มื เงินเป็ นคําถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการค้างชําระสิ นเชื่อของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยมีลกั ษณะคําถามเป็ นคําถามปลายปิ ด (Close-Ended Question) โดยให้กลุ่มตัวอย่างเลือกคําตอบใน
แต่ละข้อได้เพียงคําตอบเดียวที่ตรงกับปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดค้างชําระสิ นเชื่อ
โดยใช้มาตรการวัดสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) อธิบายผลการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจงความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ (Quantitative Analysis) ทดสอบความ
แตกต่างโดยใช้ค่าสถิ ติในการทดสอบความแตกต่ างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัว อย่างตั้งแต่ 3 กลุ่ มขึ้ นไปโดยใช้สถิ ติ
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วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis ofvariance : One way ANOVA) จากสถิติทดสอบแบบ
F – Test และทดสอบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ (Multiple Comparison) โดยวิธีก ารทดสอบ Least
Significant Difference (LSD) testและทดสอบความสัมพันธ์ข องสองตัว แปรโดยใช้สถิ ติทดสอบแบบ Pearson's
Correlation Coefficient ประมวลผลข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ปทางสถิติ
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูศ้ ึกษาได้ทาํ ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ โดยมีวิธีการดังนี้
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้ขอ้ มูลจากการรวบรวมเอกสารต่างๆ ที่มีเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจยั ทั้งจากหนังสื อ บทความ เว็บไซต์ และผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างโดยการศึกษาครั้ง
นี้ ผูศ้ ึ ก ษาใช้ก ารสุ่ มตัว อย่างโดยไม่ใ ช้ห ลัก ความน่ า จะเป็ น (Non Probability Sampling) การสุ่ มตามสะดวก
(convenience sampling) จากกลุ่มลูกค้าสิ นเชื่อที่คา้ งชําระทุกประเภทที่ได้รับอนุ มตั ิสินเชื่อของธนาคารออมสิ นเขต
สุ ราษฎร์ธานี 2 ซึ่งข้อมูลลูกหนี้ ถือว่าเป็ นความลับ โดยผูศ้ ึกษาจะต้องขออนุ ญาตและอธิ บายปั ญหาของงานวิจยั จาก
ผูท้ ี่กรอกแบบสอบถามก่อน เพื่อต้องการข้อมูลของปัญหาที่แท้จริ ง แล้วจึงขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงบรรยายลักษณะของตัวแปร ซึ่ ง
ในที่น้ ี ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2555)
2. สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน หมายถึ ง การนําเสนอผลสรุ ป
งานวิจยั จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างไปใช้อา้ งอิงประชากรทั้งหมด ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน ซึ่ งใน
ที่น้ ี ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ t-test ที่ระดับความเชื่อมัน่
ทางสถิติร้อยละ 95, การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้วิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ทางสถิติร้อยละ 95 และการ
ทดสอบความสัมพันธ์ร ะหว่ างตัว แปร ใช้ก ารวิเ คราะห์ สั มประสิ ท ธิ์ สหสัมพันธ์ สเปี ยร์ แ มน (Spearman Rank
Correlation Coefficient)
4. ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งให้เกิดหนี้คา้ งชําระของลูกค้าธนาคารออมสิ นเขตสุ ราษฎร์ ธานี 2 ด้านปั จจัย
ส่ วนบุคคลส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 – 40 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพเป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชน รองลงมา เกษตรกร โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรื อน 20,001 - 30,000 บาท มีสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ใน
ความดูแล จํานวน 3 – 4 คน มีค่าใช้จ่ายในการครองชีพเฉลี่ยต่อเดือนจํานวน 15,001-20,000 บาท ภาระหนี้สินเฉลี่ยต่อ
เดือน 5,000 -10,000 บาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคล
อายุ
ไม่เกิน 30 ปี
อายุ 30 - 40 ปี
อายุ 41 - 50 ปี
อายุ 51 - 60 ปี
รวม
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
รวม
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโทหรื อสูงกว่า
รวม
อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
เกษตรกร
รับจ้างทัว่ ไป
อาชีพอิสระ
รวม
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรื อน
ตํ่ากว่า 10,000 บาท
10,000 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,000 - 50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป
รวม
สมาชิกในครอบครัวที่อยูใ่ น จํานวน 1 - 2 คน
ความดูแล
จํานวน 3 - 4 คน
จํานวน 5 - 6 คน
มากกว่า 6 คน
รวม
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จํานวน
83
172
96
49
400
76
236
53
35
400
137
233
30
400
41
39
119
82
47
72
400
38
95
109
98
60
400
70
135
120
75
400

ร้อยละ
20.75
43.00
24.00
12.25
100.00
19.00
59.00
13.25
8.75
100.00
34.25
58.25
7.50
100.00
10.25
9.75
29.75
20.50
11.75
18.00
100.00
9.50
23.75
27.25
24.50
15.00
100.00
17.50
33.75
30.00
18.75
100.00
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สิน
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ
5,000-10,000 บาท
เฉลี่ยต่อเดือน
10,001 - 15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป
รวม
ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สิน
5,000 -10,000 บาท
ภาระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน
106
109
114
71
400
จํานวน
119
106
72
103
400

ร้อยละ
26.50
27.25
28.50
17.75
100.00
ร้อยละ
29.75
26.50
18.00
25.75
100.00

2. ผลวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งให้เกิดหนี้คา้ งชําระของลูกค้าธนาคารออมสิ นเขตสุ ราษฎร์ ธานี 2 ด้านผลิตภัณฑ์
แบ่งเป็ นปัจจัยรายด้าน ได้แก่ การใช้วงเงินเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่พึงพอใจ ระยะเวลาในการ
ผ่อ นชําระเหมาะสม จํานวนเงิ นงวดในการผ่อ นชําระรายเดื อ นเป็ นไปตามความสามารถที่แ ท้จ ริ ง หลัก ประกัน
เหมาะสมคุม้ มูลหนี้ ทุกปั จ จัยอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก และด้านบริ การแบ่งเป็ นปั จจัยรายด้าน ได้แก่ ช่อ งทางการรั บ
ชําระหนี้หลากหลาย รวมทั้งการให้ขอ้ มูลข่าวสารครบถ้วนรวดเร็ วและแม่นยํา อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก รายละเอียดใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละปัจจัยที่ส่งให้เกิดหนี้คา้ งชําระของกลุ่มตัวอย่าง
ด้านผลิตภัณฑ์
การใช้วงเงินเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่พึงพอใจ
ระยะเวลาในการผ่อนชําระเหมาะสม
จํานวนเงินงวดในการผ่อนชําระรายเดือนเป็ นไปตามความสามารถที่แท้จริ ง
หลักประกันเหมาะสม คุม้ มูลหนี้
ค่าเฉลีย่ รวม
ด้านการบริ การ
ช่องทางการรับชําระหนี้หลากหลาย
การให้ขอ้ มูลข่าวสารครบถ้วนรวดเร็ ว แม่นยํา
ค่าเฉลีย่ รวม
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3.83
3.56

SD.
0.89
0.95
0.91
0.89
0.96
0.76
SD.
0.91
0.80

แปลค่า
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
แปลค่า
มาก
มาก

3.70

0.73

มาก

x
3.90
3.67
3.81
3.88
3.65
3.78

x
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3. ผลการวิเคราะห์ผูใ้ ช้บริ ก ารสิ นเชื่อ ธนาคารออมสิ นเขตสุ ราษฎร์ ธานี 2 มีก ารเกิดหนี้ คา้ งชําระอยู่ใน
เกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 โดยสู งสุ ด ประสบปั ญหาทางการเงินทําให้ไม่สามารถ
ชําระหนี้ได้ตรงเวลา มีค่าเฉลี่ย 3.79 รองลงมา ไม่มีการวางแผนทางการเงินที่ดีพอทําให้มีความสามารถในการชําระ
หนี้ไม่ดีเงินเดือนไม่เพียงพอต่อภาระหนี้สินที่ตอ้ งผ่อนชําระและมีประวัติชาํ ระหนี้ล่าช้า ตามลําดับ
5. การอภิปรายผล
จากผลงานวิจยั ที่คน้ พบนํามาอภิปรายผลงานวิจยั ได้ดงั นี้
1. จากผลวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคลส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 – 40 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรื อน 20,001 - 30,000 บาท มีสมาชิกใน
ครอบครั วที่อยูใ่ นความดูแล จํานวน 3 – 4 คน โดยผลทดสอบสมมติฐานปั จ จัยลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการเกิดหนี้คา้ งชําระของลูกค้าธนาคารออมสิ นเขตสุ ราษฎร์ ธานี 2 แตกต่างกัน
โดยผลวิจ ัยพบว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อ ระดับการศึก ษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีก ารเกิ ดหนี้ คา้ งชําระสิ นเชื่ อธนาคาร
ออมสิ นเขตสุ ราษฎร์ธานี 2 สูงกว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี และกลุ่ม
ผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีการเกิดหนี้คา้ งชําระสิ นเชื่อธนาคารออมสิ นเขตสุ ราษฎร์ ธานี 2 สู งกว่า
กลุ่มผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อ ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี สอดคล้องกับงานวิจยั สุ ภาพร ธรรมรัชสุ นทร (2552) ที่ศึก ษาพบว่าปั จจัยด้านระดับการศึกษามีผลต่ อการเกิดหนี้ ที่ไม่ก่อ ให้เ กิดรายได้ของลูกหนี้ สิ นเชื่ อ
บัวหลวง ศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริ โภคธนาคารกรุ งเทพ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อรายได้
เฉลี่ยต่อ เดื อนตํ่ากว่า 10,000 บาท มีก ารเกิ ดหนี้ ค ้างชําระสิ นเชื่อ ธนาคารออมสิ นเขตสุ ราษฎร์ ธ านี 2 สู งกว่า กลุ่ ม
ผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท รายได้ 20,001 - 30,000 บาท รายได้ 30,000 - 50,000
บาท และมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป และกลุ่มผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีการเกิด
หนี้คา้ งชําระสิ นเชื่อธนาคารออมสิ นเขตสุ ราษฎร์ ธานี 2 สู งกว่ากลุ่มผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 20,000 บาท รายได้ 20,001 - 30,000 บาท รายได้ 30,000 - 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป สอดคล้องกับ
งานวิจยั เกรี ยงไกร จิรกุลพรชัย (2552) ที่ศึกษา ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดหนี้ คา้ งชําระของสิ นเชื่อที่อยู่อาศัยในแต่ละระดับ
LTV : กรณี ศึกษา ธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง พบว่า รายได้มีผลต่อการเกิดหนี้ คา้ งชําระของสิ นเชื่อที่อยู่อาศัย ทั้งยัง
สอดคล้องกับสอดคล้องกับ วรสิ ทธิ โนตานนท์ (2543) ได้ทาํ การศึกษา ปั จจัยที่ก่อให้เกิดหนี้ คา้ งชําระเงินกูเ้ พื่อที่อยู่
อาศัย ของธนาคารพาณิ ช ย์แ ห่ ง หนึ่ งในอํา เภอเมื อ งจัง หวัด เชี ย งใหม่ พบว่ า ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การค้า งชํา ระหนี้
ประกอบด้วย อาชีพ อายุ ระดับ รายได้ ระยะเวลาในการผ่อนชําระ และวัตถุประสงค์ในการขอกู้ ดังนั้น ในการออก
นโยบายสิ นเชื่อควรให้ความสําคัญใน การตรวจสอบคุณสมบัติของผูก้ โู้ ดยการพิจารณาถึงคุณสมบัติของ ผูข้ อสิ นเชื่อ
วิเ คราะห์ ถึ งอุ ป นิ สั ยและพฤติ ก รรมของผูข้ อสิ น เชื่ อ ว่า มีค วามรั บ ผิดชอบในการชําระหนี้ เป็ นอย่างไร โดยควร
ตรวจสอบประวัติก ารชําระหนี้ ความเสี่ ยงในกลุ่มอาชีพและคุณสมบัติเ ฉพาะด้าน เช่ น หน้าที่ก ารงานรายได้และ
ประสบการณ์ในอาชีพ ตลอดจนการพิจารณาวัตถุประสงค์ในการขอกูป้ ระเมินความสามารถในการชําระคืนเงินกู้
และพิจารณาความเป็ นไปได้ทางธุรกิจความสามารถของผูก้ ตู้ ลอดจนหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน เป็ นต้น
2. จากผลวิเคราะห์ลูกค้าธนาคารออมสิ นเขตสุ ราษฎร์ ธานี 2 มีค่าใช้จ่ายในการครองชีพเฉลี่ยต่อ เดือ น
จํานวน 15,001 - 20,000 บาท ภาระหนี้ สินเฉลี่ยต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท โดยผลการทดสอบสมมติฐานได้ว่า
ปั จ จัยด้านค่ าใช้จ่ ายและภาระหนี้ สิ น มีผลต่ อ การเกิ ดหนี้ ค ้างชําระของลูก ค้าธนาคารออมสิ นเขตสุ ราษฎร์ ธ านี 2
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แตกต่ างกัน โดยกลุ่มผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่ อค่ าใช้จ่ายเฉลี่ ยต่อ เดื อน 5,000 - 10,000 บาท และค่ าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ เดื อ น
10,001 - 15,000 บาท มีการเกิดหนี้คา้ งชําระสิ นเชื่อธนาคารออมสิ นเขตสุ ราษฎร์ธานี 2 ตํ่ากว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อ
ค่าใช้จ่ ายเฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป ปั จจัยด้านภาระหนี้ สิน พบว่า กลุ่ ม
ผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อภาระหนี้ สินเฉลี่ยต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท และภาระหนี้ สินเฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 15,000
บาท มีการเกิดหนี้คา้ งชําระสิ นเชื่อธนาคารออมสิ นเขตสุ ราษฎร์ธานี 2 ตํ่ากว่า กลุ่มผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อภาระหนี้สินเฉลี่ย
ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป สอดคล้องกับงานวิจยั ฉัตรอุมา เอี่ยมอํานวย (2553)
ศึก ษาที่ปัจ จัย ที่ส่ งผลต่ อ หนี้ ที่ไม่ก่ อ ให้ เ กิ ดรายได้ (NPLs) สิ นเชื่ อ เพื่อ ที่อ ยู่อ าศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์
สํานักงานใหญ่ พบว่า รายจ่ายในครอบครัวต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) สิ นเชื่อเพื่อที่
อยูอ่ าศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์สาํ นักงานใหญ่ ดังนั้น ปัจจัยที่ส่งให้เกิดหนี้คา้ งชําระมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การเกิดหนี้คา้ งชําระของลูกค้าธนาคารออมสิ นเขตสุ ราษฎร์ ธานี 2 โดยด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ สู งสุ ด ดังนั้น
การนําเสนอรู ปแบบสิ นเชื่อธนาคารออมสิ นควรมีค วามเหมาะสม ควรให้ความสําคัญในการกําหนดกระบวนการ
อํานวยสิ นเชื่อไว้อย่างชัดเจนโดยครอบคลุมถึงนโยบายสิ นเชื่อการจัดระดับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของลูกค้า แต่ละ
กลุ่มที่ชดั เจน ตลอดจนการกําหนดเงื่อนไขและอํานาจในการอนุ มตั ิสินเชื่อเป็ นอํานาจระดับขึ้นอยู่กบั ประเภทธุ รกิจ
และหรื อขนาดของวงเงิน เป็ นต้น
3. จากผลวิเ คราะห์ ปัจ จัยที่ส่ งให้เ กิ ดหนี้ ค ้างชําระของลูก ค้าธนาคารออมสิ นเขตสุ ราษฎร์ ธ านี 2 ด้าน
ผลิตภัณฑ์อยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก โดยสู งสุ ด การใช้วงเงินเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และด้านการบริ การ อยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก โดยสูงสุ ด ช่องทางการรับชําระหนี้ หลากหลาย ผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารออมสิ นเขตสุ ราษฎร์ ธานี 2 มี
การเกิดหนี้คา้ งชําระอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก โดยสูงสุ ด ประสบปัญหาทางการเงินทําให้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตรงเวลา
รองลงมา ไม่มีการวางแผนทางการเงินที่ดีพอทําให้มีความสามารถในการชําระหนี้ ไม่ดีเงินเดือนไม่เพียงพอต่อภาระ
หนี้สินที่ตอ้ งผ่อนชําระและมีประวัติชาํ ระหนี้ล่าช้า ตามลําดับโดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยที่ส่งให้เกิด
หนี้คา้ งชําระมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเกิดหนี้ คา้ งชําระของลูกค้าธนาคารออมสิ นเขตสุ ราษฎร์ ธานี 2 โดยด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ สูงสุ ด รองลงมา ด้านการบริ การ ดังนั้น ปั จจัยด้านค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ สิน มีผลต่อการ
เกิดหนี้คา้ งชําระของลูกค้าธนาคารออมสิ น เขตสุ ราษฎร์ธานี 2 แตกต่างกัน สอดคล้องกับพัฒนา กันยานนท์ (2543) ได้
ทําการศึกษา ปัจจัยที่ทาํ ให้เกิดหนี้ ไม่ก่อรายได้ของธนาคารพาณิ ชย์หนึ่ งในจังหวัดเชียงราย พบว่าปั จจัยที่มีผลทําให้
เกิ ดหนี้ ไม่ก่ อ ให้เ กิดรายได้ มีจาํ นวน 8 ปั จ จัย อาชี พ ประสบการณ์ในการทํา งาน ระดับรายได้ วงเงิ นกู้ ภาระหนี้
คงเหลือ ภาระหนี้ในสถาบันการเงินอื่น จํานวนกิจการของลูกหนี้ และวัตถุประสงค์ในการกู้ ดังนั้นในการพิจารณา
อนุมตั ิสินเชื่อและวงเงินควรมีความเพียงพอและสอดคล้องกับรายได้และรายจ่ายของผูใ้ ช้บริ การ ตลอดจนควรมีตาราง
ผ่อนชําระสิ นเชื่อต่องวดที่สามารถยืดหยุน่ ได้ การนําเสนอรู ปแบบสิ นเชื่อที่เหมาะสมกับคุณสมบัติผกู้ หู้ รื อกลุ่มลูกค้า
เป็ นต้น
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
1. จากผลวิ จ ัย ปั จ จัย ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลมี ผ ลต่ อ การเกิ ด หนี้ ค้า งชํา ระของลู ก ค้า ธนาคารออมสิ น
เขตสุ ราษฎร์ธานี 2 แตกต่างกัน ดังนั้น ในการออกนโยบายสิ นเชื่อควรให้ความสําคัญในการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูก้ ู้โดยการพิจ ารณาถึ งคุ ณสมบัติข องผูข้ อสิ นเชื่ อ วิเ คราะห์ ถึ งอุ ปนิ สัยและพฤติ ก รรมของผูข้ อสิ นเชื่ อ ว่ามีค วาม
รั บ ผิด ชอบในการชํา ระหนี้ เป็ นอย่า งไร โดยควรตรวจสอบประวัติก ารชําระหนี้ ความเสี่ ยงในกลุ่ ม อาชี พและ
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คุณสมบัติเฉพาะด้าน เช่น หน้าที่การงานรายได้และประสบการณ์ในอาชีพ ตลอดจนการพิจารณาวัตถุประสงค์ในการ
ขอกูป้ ระเมินความสามารถในการชําระคืนเงินกูแ้ ละพิจารณาความเป็ นไปได้ทางธุ รกิจความสามารถของผูก้ ตู้ ลอดจน
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน เป็ นต้น
2. จากผลวิจ ัยปั จจัยที่ส่ งให้เ กิดหนี้ ค า้ งชําระมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการเกิ ดหนี้ คา้ งชําระของลูกค้า
ธนาคารออมสิ นเขตสุ ราษฎร์ ธ านี 2 โดยด้านผลิ ตภัณฑ์มีความสัมพันธ์สูงสุ ด ดังนั้นการนําเสนอรู ปแบบสิ นเชื่ อ
ธนาคารออมสิ นควรมีความเหมาะสม ควรให้ความสําคัญในการกําหนดกระบวนการอํานวยสิ นเชื่อไว้อย่างชัดเจน
โดยครอบคลุ มถึ งนโยบายสิ นเชื่อ การจัดระดับความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ ของลูกค้าแต่ ละกลุ่มที่ชัดเจน ตลอดจนการ
กําหนดเงื่อนไขและอํานาจในการอนุ มตั ิสินเชื่อเป็ นอํานาจระดับขึ้นอยู่กบั ประเภทธุ รกิจและหรื อขนาดของวงเงิ น
เป็ นต้น
3. จากผลวิจยั ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สิน มีผลต่อการเกิดหนี้คา้ งชําระของลูกค้าธนาคารออมสิ น
เขตสุ ราษฎร์ธานี 2 แตกต่างกัน ดังนั้นในการพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื่อและวงเงินควรมีความเพียงพอและสอดคล้องกับ
รายได้และรายจ่ายของผูใ้ ช้บริ การ ตลอดจนควรมีตารางผ่อนชําระสิ นเชื่อต่องวดที่สามารถยืดหยุ่นได้ การนําเสนอ
รู ปแบบสิ นเชื่อที่เหมาะสมกับคุณสมบัติผกู้ หู้ รื อกลุ่มลูกค้า เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยที่ส่งให้เกิดหนี้คา้ งชําระของลูกค้าธนาคารออมสิ นเขตสุ ราษฎร์ ธานี
2 จําแนกตามประเภทกลุ่มผูใ้ ช้บริ การที่มีสภาพแวดล้อมที่ต่างกันเพื่อเป็ นประโยชน์นาํ ไปสู่ แผนการบริ หารจัดการ
ปัญหาการแก้ไขหนี้คา้ งชําระของลูกค้าและเป็ นแนวทางในการวางแผนจัดทํานโยบายอนุมตั ิสินเชื่อได้ดียงิ่ ขึ้น
2. การศึก ษาครั้ งต่ อ ไปควรศึ ก ษาพฤติ ก รรมที่ก่ อ ให้ เ กิ ด หนี้ ค ้างชําระของลูก ค้าธนาคารออมสิ น เขต
สุ ราษฎร์ ธานี 2 เพื่อผลการศึกษาจะใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และป้ องกันปั ญหาหนี้ คา้ งชําระของ
ลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่ องนี้สาํ เร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาอย่างยิง่ ในการให้คาํ ปรึ กษา แนะนําและสนับสนุ น
จากผูท้ ี่เกี่ยวข้องหลายฝ่ าย ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งต่อ ดร.แสงดาว ประสิ ทธิ สุข ซึ่ งให้ค วามกรุ ณาเป็ นที่
ปรึ กษาพร้อมชี้แนวทาง ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่ องของการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ให้เสร็ จสมบูรณ์ดว้ ยความเอา
ใจใส่ และเป็ นกาลังใจด้ว ยดี เ สมอมา ขอขอบพระคุ ณประธานกรรมการหลัก สู ตร รวมทั้งคณะอาจารย์ห ลัก สู ตร
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาด ทุกท่านที่กรุ ณาช่วยให้คาแนะนํา รวมถึงผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านที่
เสี ยเวลาในการตอบแบบสอบถามจึงทาให้การศึกษาด้วยตนเองในครั้งนี้สาํ เร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี
เอกสารอ้างอิง
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