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

การศึก ษาครั้ งนี้ มีว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ศึก ษาปั จ จัยที่ส่ งผลกระทบต่ อ ปริ มาณหนี้ ที่ไม่ก่ อ ให้เ กิ ดรายได้ข อง
สิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร โดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ (secondary data) แบบ
อนุกรมเวลา (time series) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560 รายเดือนจํานวน 5 ปี รวม 60 เดือน ด้วยวิธีการสร้าง
สมการถดถอยเชิงซ้อนหลายตัวแปร (Multiple Regression) วิธีกาํ ลังสองน้อยที่สุด (Least Square) และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปรตาม คือ ปริ มาณหนี้ ที่ไม่ก่ อ ให้เ กิดรายได้ข องสิ นเชื่ อ โครงสวัส ดิ ก ารเงิ นกู้ ช.พ.ค.
ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชรกับตัวแปรอิสระ จํานวน 4 ปัจจัย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ดัชนี ราคา
ผูบ้ ริ โภค อัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้าชั้นดี และปริ มาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รวมของธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร
จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อปริ มาณหนี้ ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร ได้แก่ ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคและอัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้าชั้นดีซ่ึ งมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับตัวแปรตามอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้, ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ, ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค, อัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้าชั้นดี

ABSTRACT

The objective of this study was to investigate the factors affecting the non-performing loan volume under
the Chor Phor Khor credit welfare project of Government Savings Bank(GSB), Kamphaengphet. Time series data
(secondary data) were collected from 2013 to 2017. The researcher collected monthly data, totaling 60 months in 5
years. Multiple Regression and Least Square were used in this study. The researcher analyzed the relationship
between dependent variable, non-performing loan volume under the Chor Phor Khor credit welfare project of
Government Savings Bank, Kamphaengphet and four independent variables, including gross domestic product,
consumer price index, prime loan rate, and total non-performing loan of GSB, Kamphaengphet. The results of this
study indicated that factors affecting e non-performing loan volume under the Chor Phor Khor credit welfare
project of Government Savings Bank(GSB), Kamphaengphet included consumer price index and prime loan rate,
which were positively related to dependent variable with a statistical significance level of 0.05.
Keywords: Non-performing loans, Gross domestic product, Consumer price index

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 1312

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

1. บทนํา

การวิจ ัยครั้งนี้ มีว ตั ถุ ประสงค์ เพื่อ ศึก ษาถึงปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่ อปริ มาณหนี้ ที่ไม่ก่อให้เ กิดรายได้ของ
สิ นเชื่ อโครงการสวัสดิ การเงินกู้ ช.พ.ค. ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร เนื่ องจากปั จจุ บนั ธนาคารออมสิ นเขต
กําแพงเพชรมีอตั ราการเพิ่มขึ้นของปริ มาณหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. สู ง
อย่างต่อเนื่อง ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีอตั ราหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.
พ.ค. ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร เท่ากับ 86.45 ล้านบาท (รายงานประจําปี ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร,
2560) ทําให้การบริ หารจัดการหนี้ คา้ งชําระของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ของธนาคารออมสิ นเขต
กําแพงเพชรจึงมีความสําคัญ เนื่องจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็ นปัจจัยสําคัญที่ใช้วดั ผลการดําเนิ นงานของธนาคาร
ออมเขตกําแพงเพชร หนี้กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ากลุ่มข้าราชการครู ซึ่งมีปริ มาณหนี้คา้ งชําระที่มอี ตั ราการเพิ่มสู งขึ้น
ทุกปี และมีความกังวลว่าจะเป็ นปัญหาใหญ่ของธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร เนื่ องจากจะส่ งผลถึงผลการดําเนิ น
งานของธนาคารออมสิ นในภาพรวมได้ เพราะธนาคารต้องกันเงินสํารองไว้สาํ หรับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 100% ซึ่ ง
จะมีผลกระทบต่ อกําไรสุ ทธิ ของธนาคาร ดังนั้นธนาคารจึงต้องมีมาตรการในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว มีแนวทาง
ปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันการเพิ่มขึ้นของหนี้คา้ งชําระที่จะเกิดขึ้น การศึกษาครั้งนี้ ตอ้ งการศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ปริ มาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร เพื่อเป็ น
แนวทางในการบริ หารจัดการหนี้คา้ งชําระต่อไป
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกีย่ วกับมูลเหตุของการค้างชําระหนี้
แนวคิดเกี่ยวกับมูลเหตุของการค้างชําระหนี้ (ชนินทร์ พิทยาวิวิธ, 2534) กล่าวว่าการค้างชําระหนี้ของลูกหนี้
เป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงได้ยากในการดําเนินงานของธนาคาร เนื่องจากการอํานวยสิ นเชื่อแก่ลูกค้าที่มาขอสิ นเชื่อ แม้ว่าได้มี
การตรวจสอบคุณสมบัติของผูก้ แู้ ล้วก็ตามแต่ยงั มีปัจจัยที่ส่งผลให้ลูกหนี้ไม่สามารถชําระหนี้ คืนได้ตามกําหนดที่ระบุ
ไว้ในสัญญา ธนาคารเองก็มีระบบตรวจสอบติดตามหนี้ภายหลังจากที่ได้ให้กแู้ ล้ว ซึ่ งต้องหาวิธีการหรื อมาตรการใน
การควบคุมหนี้คา้ งชําระให้อยูใ่ นระดับที่ไม่เกินเป้ าหมายที่กาํ หนด ซึ่งมูลเหตุของการค้างชําระหนี้พอจะสรุ ปได้ดงั นี้
1. มูลเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ หากปัจจัย
ดังกล่ าวเปลี่ยนแปลงย่อมส่ งผลกระทบต่ อตัวลูกหนี้ ได้ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ, นโยบายของรัฐบาล, ค่ านิ ยมและ
เทคโนโลยี, ภัยธรรมชาติหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
2. มูลเหตุที่เกิ ดจากปั จจัยภายใน ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นปั จ จัยที่เกิ ดขึ้นภายในธนาคารที่เป็ นผูป้ ล่อ ย
สิ นเชื่อ เองและสามารถควบคุมการเปลี่ ยนแปลงได้ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย, การประเมินราคา
หลักทรัพย์ทไี่ ม่เหมาะสม, ระบบการติดตามและควบคุมหนี้ ของธนาคารไม่มีประสิ ทธิ ภาพ, การอํานวยสิ นเชื่อของ
ธนาคารที่ไม่มีการกลัน่ กรองที่ดี
3. มูลเหตุที่เกิดจากตัวลูกหนี้ ได้แก่ การที่ลูกหนี้นาํ เงินไปใช้ผดิ วัตถุประสงค์ของการกูย้ ืม,การย้าย
ถิ่นที่อยู่ การเปลี่ยนงาน การถูกเลิกจ้างงาน ลูกหนี้ถึงแก่กรรมหรื อเจ็บป่ วยเรื้ อรัง ทุพพลภาพ สภาพครอบครัว หย้าร้าง
ทําให้ภาระการใช้จ่ายในการดํารงชีวิตเปลี่ยนแปลงได้ ลูกหนี้ใช้จ่ายฟุ่มเฟื อย มีหนี้สินภายนอกมาก ฯลฯ
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เจนจิต พรหมดี (2550) การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารออมสิ น เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารออมสิ น จากการศึกษาพบว่า ปริ มาณ
สิ นเชื่อรวม อัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดี และดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริ มาณหนี้ ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารออมสิ น แต่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ
ปริ มาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารออมสิ น
เกศินี นาคจรู ญ (2550) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่ องชีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจกับหนี้ ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ของประเภทธุ รกิ จการอุตสาหกรรมในระบบสถาบันการเงินในประเทศไทย โดยการศึกษาพบว่า
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นหมวดอุตสาหกรรม, อัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดี, ดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม
,อัตราการใช้กาํ ลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม, ดัชนีราคาผูผ้ ลิต หมวดผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม,จํานวนประชากรผูม้ ีงาน
ทํานอกภาคการเกษตร, ดัชนีความเชื่อมัน่ ทางธุ รกิจและดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์ เป็ นตัวแทนของตัวแปรอิสระใน
สมการมีนัยสําคัญทางสถิติกบั ปริ มาณหนี้ ที่ไม่ก่อให้เ กิดรายได้ข องประเภทธุ รกิจการอุตสาหกรรม ณ ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 90
ศศิ วิ ม ล คํ้าจุ น (2550) ศึ ก ษาเรื่ อง ผลกระทบผลกระทบของปริ มาณหนี้ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ต่ อ
ความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพาณิชย์ไทย สรุ ปผลการศึกษาได้ว่า เมื่อปริ มาณหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
และมูลค่าสิ นทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นมีผลกระทบทําให้ความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพาณิ ชย์ลดลง และเมื่อ
อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินทุนตามระเบียบของธนาคารเพื่อการชําระเงินระหว่างประเทศ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศเบื้องต้นและอัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ ี่แท้จริ งเพิ่มขึ้นมีผลกระทบทําให้ความสามารถในการทํากําไรของ
ธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น
พึ่งบารมี พุทธเจริ ญ (2554) ศึก ษาเรื่ อ ง ปริ มาณหนี้ ที่ไม่ก่ อ ให้เ กิ ดรายได้ข องธนาคารพาณิ ชย์ สรุ ปผล
การศึกษาได้ว่า ปริ มาณดอกเบี้ยค้างชําระทั้งหมดของธนาคารไทยพาณิ ชย์จาํ กัด (มหาชน) ในไตรมาสปั จจุบนั และ
ปริ มาณสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในไตรมาสที่ผ่านมา มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับปริ มาณสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)ในไตรมาสปั จจุบนั
และสอดคล้อ งกับสมมติฐานที่วางไว้ ส่ ว นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สําหรั บลูก ค้าชั้นดี ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด
(มหาชน) ในไตรมาสที่ผา่ นมา และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน ประเทศต่อหัว ในไตรมาสปั จจุบนั มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงข้ามกับปริ มาณสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ในไตรมาสปั จจุบนั
และสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้
เบญจวรรณ เมืองมูล (2555) ศึกษาเรื่ อง ผลกระทบจากการปล่อยสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ต่อผลประกอบการของธนาคารกรุ งไทยในรู ปรายได้ ต้นทุน และจํานวนสิ นชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)
สรุ ปผลการศึก ษาได้ว่า การปล่ อ ยสิ นเชื่ อ เพื่อทีอ ยู่อ าศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีค วามสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับผลประกอบการของธนาคารกรุ งไทย ด้านรายได้ดอกเบี้ยสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่ งไม่ตรงกับสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ และมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับด้านต้นทุนในการดําเนิ นงาน ซึ่ งตรงกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้แต่ท้ งั
สองด้านไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ส่ วนการปล่อยสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับด้านต้นทุนในการดําเนินงานซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้และมีนยั สําคัญทางสถิติ
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริ มาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้
ช.พ.ค. ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร
3. การดําเนินการวิจัย
เพื่อศึกษา ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP), ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค(CPI), อัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้าชั้นดี
(MLR),ปริ มาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รวมของธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร ว่ามีผลกระทบต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. เขตกําแพงเพชร(NPL_TEC) อย่างไร
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

ตัวแปรตาม
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สินเชื่อโครงการ
สวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. เขตกําแพงเพชร
NPL_TEC

2. ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค (CPI)
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้าชั้นดี (MLR)
4.ปริ ม าณหนี้ ที่ ไม่ ก่ อ ให้เ กิ ด รายได้รวมของธนาคาร
ออมสิ นเขตกําแพงเพชร (NPL)

วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเภททุติยภูมิ (secondary data) โดยการใช้สถิติขอ้ มูล
ปริ มาณหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร โดยเก็บ
รวบรวมจากเอกสารรายงานของธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร ส่ วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ดัชนี
ราคาผูบ้ ริ โภค (CPI) อัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ กู ค้าชั้นดี (MLR) รวบรวมข้อมูลจากธนาคารแห่ งประเทศไทย ย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึงปี พ.ศ.2560 รายเดือน 5 ปี รวม 60 เดือน
ตารางที่ 1 สรุ ปแหล่งที่มาของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปร

แหล่งที่มา

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

ธนาคารแห่ งประเทศไทย (www.bot.or.th)

ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค (CPI)

ธนาคารแห่ งประเทศไทย (www.bot.or.th)

อัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้าชั้นดี (MLR)

ธนาคารออมสิ น (www.gsb.or.th)

หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อรวมเขตกําแพงเพชร NPL
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
เขตกําแพงเพชร NPL_TEC

รายงานของธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร
รายงานของธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร
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การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ดว้ ยวิธีการสร้างสมการถดถอย
เชิงซ้อนหลายตัวแปร (Multiple Regression) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์และประมวลผลจากโปรแกรมสําเร็ จรู ป โดย
มีข้ นั ตอนการวิเคราะห์ดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 สถิตเิ ชิงพรรณนา
การคํานวณและนําเสนอค่าทางสถิติของตัวแปรแต่ละตัวตามข้อมูลเบื้องต้นและพิจารณาค่าสถิติที่สาํ คัญ
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าสูงสุ ด(Maximun) ค่าตํ่าสุ ด (Minimum) และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบความนิ่งของข้ อมูล
ทดสอบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเป็ นข้อมูลที่มีความนิ่ง (Stationary)หรื อไม่ โดยใช้วิธี Augmented Dickey-Fuller
test (ADF) เพื่อทดสอบสมมติฐานความนิ่งของข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ สหสั มพันธ์
โดยการสร้างตารางเมตริ กซ์สหสัมพันธ์ (Correlation matrix) เพื่อตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้น
ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) เพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวแปรอิสระในสมการถดถอยซึ่งความสัมพันธ์วดั ได้
จากค่าเมตริ กซ์สหสัมพันธ์ (Correlation matrix) ที่มีค่าตั้งแต่–1 ถึง 1 ดังนี้
-1.00
-0.80
+0.80
+1.00
เกิดปัญหา
Multicollinearity

ไม่เกิดปัญหา
Multicollinearity

เกิดปัญหา
Multicollinearity

ขั้นตอนที่ 4 สร้ างสมการถดถอยเชิงซ้ อน
เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร ในรู ปแบบสมการดังนี้
Y = a +b 1 X 1 +b 2 X 2 +b 3 X 3 +b 4 X 4 +…….+b n X n +𝜀𝜀
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่ คงทีข่ องความคลาดเคลือ่ น(Heteroskedasticity)
เพื่อทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ของความคลาดเคลื่อน ดังนี้
5.1) การตั้งสมมติฐานหลักและสมมติฐานรอง
สมมติฐานหลัก (H0) :ความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนคงที่ (ไม่มีปัญหา Heteroskedasticity)
สมมติฐานรอง (H1) : ความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่ (มีปัญหาHeteroskedasticity)
5.2) การกําหนดระดับนัยสําคัญ (Significance level) เท่ากับ 5%หรื อ 0.05
5.3) การสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน โดยพิจารณาค่า Prob. ที่ได้จากการทดสอบ
กรณีพบปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ของความคลาดเคลื่อน (Heteroskedasticity) ผลของสมการ
ถดถอยจะไม่สามารถมาใช้สรุ ปและอธิบายได้จะต้องมีการแก้ไขปัญหา Heteroskedasticity โดยใช้แนวคิดของ HAC
Newey-West
ขั้นตอนที่ 6 การตรวจสอบปัญหาความสั มพันธ์ กนั เองของความคลาดเคลือ่ น(Autocorrelation)
เพื่อทดสอบปัญหาความสัมพันธ์กนั เองของความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ดังนี้
วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 1316

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

6.1) การตั้งสมมติฐานหลักและสมมติฐานรอง
สมมติฐานหลัก (H0) : ความคลาดเคลื่อนไม่มีความสัมพันธ์กนั เอง (ไม่พบปัญหา Autocorrelation)
สมมติฐานรอง (H1) : ความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กนั เอง (พบปัญหา Autocorrelation)
6.2) กําหนดระดับนัยสําคัญ (Significance level) เท่ากับ 5% หรื อ 0.05
6.3) การสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน โดยพิจารณาค่า Prob. ที่ได้จากการทดสอบ
กรณีพบปัญหาความสัมพันธ์กนั เองของความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ผลของสมการ
ถดถอยจะไม่สามารถมาใช้สรุ ปและอธิบายได้ จะต้องมีการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์กนั เองของความคลาดเคลื่อน
(Autocorrelation) โดยใช้แนวคิดของ HAC Newey-West
ขั้นตอนที่ 7 การทดสอบสมมติฐานของค่าสั มประสิทธิ์ในสมการถดถอย
การทดสอบสมมติฐานของสัมประสิ ทธิ์ค่าคงที่ 𝛼𝛼
7.1) การตั้งสมมติฐานหลักและสมมติฐานรอง
สมมติฐานหลัก (H0) : 𝛼𝛼= 0 (𝛼𝛼มีค่าไม่แตกต่างจากศูนย์)
สมมติฐานรอง (H1) : 𝛼𝛼≠0 (𝛼𝛼มีค่าแตกต่างจากศูนย์)
7.2) กําหนดระดับนัยสําคัญ (Significance level)เท่ากับ 5% หรื อ 0.05
7.3) การสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน โดยพิจารณาจากค่า Prob. ที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานของ
สัมประสิ ทธิ์ค่าความชัน β 1,2,3,4
7.1) การตั้งสมมติฐานหลักและสมมติฐานรอง
สมมติฐานหลัก(H0): β 1,2,3,4 = 0 (ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม)
สมมติฐานรอง(H1): β 1,2,3,4 ≠0 (ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม)
7.2) กําหนดระดับนัยสําคัญ (Significance level)เท่ากับ 5%หรื อ 0.05
7.3) การสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน โดยพิจารณาจากค่า Prob. ที่ได้จากการทดสอบ
ขั้นตอนที่ 8 เขียนรายงานผลของสมการถดถอยในรูปแบบสมการ
เพื่อเปรี ยบเทียบผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อนํามาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อปริ มาณหนี้ ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงิน ช.พ.ค. ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร และสรุ ปผลการวิจยั
4. ผลการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การทําสถิตเิ ชิงพรรณนา
เมื่อพิจารณาค่าสถิติของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) พบว่า ค่าเฉลี่ยมีเท่ากับร้อยละ 2.775000
ค่ าสู ง สุ ดมี ค่ าเท่ากับ ร้ อ ยละ 5.400000 ค่ า ตํ่าสุ ดมีค่ าเท่า กับร้ อ ยละ -0.400000 และค่ า เบี่ย งเบนมาตรฐานมีค่ า
เท่ากับ 1.382656 ราย
เมื่อพิจารณาค่าสถิติของดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค (CPI) พบว่า ค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 100.1957 ค่าสู งสุ ดมีค่าเท่ากับ
101.5100 ค่าตํ่าสุ ดมีค่าเท่ากับ 98.25000 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.802847
เมื่อ พิจารณาค่าสถิติข องอัตราดอกเบี้ยเงิ นกูล้ ูกค้าชั้นดี (MLR) พบว่า ค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับร้อยละ 6.718
ค่าสูงสุ ดมีค่าเท่ากับ 7.000 ค่าตํ่าสุ ดมีค่าเท่ากับร้อยละ 6.500 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับร้อยละ 0.200
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ค่าสถิติของปริ มาณหนี้ที่ไม่ให้เกิดรายได้รวมของธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร (NPL) พบว่า ค่าเฉลี่ยมี
ค่าเท่ากับ 276.2407 ล้านบาท ค่าสูงสุ ดมีค่าเท่ากับ 543.7300 ล้านบาท ค่าตํ่าสุ ดมีค่าเท่ากับ 169.0800 ล้านบาท และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 104.2604 ล้านบาท
ค่าสถิติของปริ มาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ธนาคารออมสิ น
เขตกําแพงเพชร พบว่า ค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 55.7001 ล้านบาท ค่าสู งสุ ดมีค่าเท่ากับ 87.000 ล้านบาท ค่าตํ่าสุ ดมีค่า
เท่ากับ 26.340 ล้านบาท และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 13.603 ล้านบาท
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบความนิ่งของข้ อมูล
การทดสอบยูนิทรู ทที่ระดับ Order of Integration เท่ากับ 0 หรื อ I(0) พบว่า ตัวแปร MRR มีค่าสถิติ ADF ที่
ได้มีค่าน้อยกว่าค่าวิกฤติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.10 จึงอยู่ในช่วงปฏิเสธสมมติฐานหลัก และสรุ ปได้ว่า ตัวแปรดังกล่าว
ข้อมูลอนุกรมเวลามีลกั ษณะนิ่ง (Stationary) ที่I(0) ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ส่ วนตัวแปร GDP, CPI, NPL, NPL_TEC
มีค่าสถิติ ADF ที่ได้มีค่ามากกว่าค่าวิกฤติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.10 จึงอยู่ในช่วงยอมรับสมมติฐานหลัก ที่ว่าข้อมูล
อนุกรมเวลามีลกั ษณะไม่นิ่ง (Non-Stationary) ที่I(0) ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05
เมื่อพบว่าข้อมูลมีลกั ษณะไม่น่ิงที่ระดับ I(0) จึงนําข้อมูลทดสอบที่ระดับ Order of Integration ที่สูงขึ้น คือที่
Order of Integration เท่ากับ 1 หรื อ I(1) พบว่า ตัวแปร GDP, CPI, NPL และ NPL_TEC มีค่าสถิติ ADF ที่ได้มีค่าน้อย
กว่าค่าวิกฤติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.10 จึงอยูใ่ นช่วงปฏิเสธสมมติฐานหลัก และสรุ ปได้ว่า ตัวแปรดังกล่าวข้อมูลอนุ กรม
เวลามีลกั ษณะนิ่ง (Stationary) ที่I(1) ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นจึงสามารถนําตัวแปรอิสระเข้าทําการวิเคราะห์ใน
สมการถดถอยเชิงซ้อนได้ทุกตัวแปร
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ สหสั มพันธ์
สรุ ปได้ว่าตัวแปรอิสระที่ใช้ในการประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ในครั้งนี้ พบว่าหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รวม
ของธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร NPL เกิด Multicollinearity แต่เนื่องจากแนวคิดเรื่ องของมูลเหตุแห่ งการค้าง
ชําระหนี้ได้บอกถึงปัจจัยภายในที่มีผลต่อการค้างชําระหนี้ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงต้องการศึกษาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้รวมของธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร NPL ด้วย ดังนั้นจึงสามารถนําตัวแปรอิสระเข้าทําการวิเคราะห์ใน
สมการถดถอยเชิงซ้อนได้ทุกตัวแปร
ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์สหสัมพันธ์
GDP
CPI
MLR
NPL

GDP
1.000000
-0.215922
-0.459345
0.439436

CPI

MLR

NPL

1.000000
-0.440262
0.445274

1.000000
-0.826868

1.000000

ขั้นตอนที่ 4 สร้ างสมการถดถอยเชิงซ้ อนแสดงความสั มพันธ์ ของตัวแปรในรูปแบบสมการดังนี้
NPL_TEC = 𝛼𝛼 + b 1 GDP - b 2 CPI -b 3 MLR+ b 4 NPL+ 𝜀𝜀
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ได้ค่าดังนี้ C หรื อค่า 𝛼𝛼 มีค่าเท่ากับ -373.1144, ค่า b 1 คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ หน้าตัวแปรอิสระตัวที่ 1 (GDP) มี
ค่าเท่ากับ 1.281210, ค่า b 2 คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์หน้าตัวแปรอิสระตัวที่ 2 (CPI) มีค่าเท่ากับ 0., ค่า b 3 คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์
หน้าตัวแปรอิสระตัวที่ 3 (MLR) มีค่าเท่ากับ 6.705423 และค่า b 4 คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ หน้าตัวแปรอิสระตัวที่ 4 (NPL)
มีค่าเท่ากับ -0.015064
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงทีข่ องความคลาดเคลือ่ น(Heteroskedasticity)
ค่า Prob. มีค่าเท่ากับ 0.0980 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หรื อ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) จึงสรุ ปได้ว่า ไม่พบปัญหาเรื่ อง Heteroskedasticity
ขั้นตอนที่ 6 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์ กนั เองของความคลาดเคลือ่ น(Autocorrelation)
ค่า Prob. มีค่าเท่ากับ 0.0013 ซึ่งมีค่าน้อย 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งคือ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุ ปได้ว่า พบปั ญหาเรื่ อง Autocorrelation จะต้อ งมีการแก้ไขปั ญ หาความสัมพันธ์
กันเองของความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) โดยใช้แนวคิดของ HAC Newey-West
ขั้นตอนที่ 7 การทดสอบสมมติฐานของค่าสัมประสิทธิ์ในสมการถดถอย
จากข้อมูลจากการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิ ทธิ์ค่าคงที่ 𝛼𝛼 (หน้าตัวแปรตาม NPL_TEC) ค่า Prob. มีค่า
เท่ากับ 0.2872 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 จึงสรุ ปได้ว่า ถึงแม้ว่า 𝛼𝛼 มีค่าเท่ากับ -373.1144 และค่าของ 𝛼𝛼 มีค่าไม่แตกต่าง
จากศูนย์อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 5%
จากการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิ ทธิ์ค่าความชัน b 1 (หน้าตัวแปร GDP) กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ไม่มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.
พ.ค. NPL_TEC
จากการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิ ทธิ์ค่าความชัน b 2 (หน้าตัวแปร CPI) กล่าวคือ ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค
(CPI) มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. NPL_TEC ใน
ทิศทางเดียวกัน
จากการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิ ทธิ์ค่าความชัน b 3 (หน้าตัวแปร MLR ) กล่าวคือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ลูกค้าชั้นดี (MLR) มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
NPL_TEC ในทิศทางตรงกันข้าม
จากการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิ ทธิ์ ค่าความชัน b 4 (หน้าตัวแปร NPL) กล่าวคือ ปริ มาณหนี้ ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้รวมของธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ปริ มาณหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ
สิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. NPL_TEC
ขั้นตอนที่ 8 การวิเคราะห์ สมการถดถอยเชิงซ้ อนในรูปแบบสมการ
LOAN_TEC= -373.1144+ 1.281210GDP+6.705423**CPI-36.08313**MLR-0.015064NPL
(0.2872) (0.4915) (0.0481)** (0.0078)** (0.5780)
หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บ หมายถึงค่า Prob. ของตัวแปรอิสระ
** เป็ นเครื่ องหมายที่แสดงว่า prob. มีค่าน้อยกว่า 0.05 มีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
โดยมีค่า R-squared = 0.542754
Asjusted R– Squared = 0.509500
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สามารถอธิ บายได้ว่าตัว แปรอิ ส ระทั้งหมดที่อ ยู่ในแบบจําลองสมการ สามารถอธิ บายความเคลื่อ นไหว
ปริ มาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อสวัสดิการเงินกูโ้ ครงการ ช.พ.ค. ได้มากถึงร้อยละ 50.9500 ส่ วนที่เหลือ
ร้อยละ 49.05 ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้นาํ มาพิจารณาในแบบจําลองนี้
5. การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อปริ มาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้
ช.พ.ค.ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร ได้แก่ ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค (CPI) และอัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้าชั้นดี (MLR)
ส่ วนดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค GDP, ปริ มาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อรวมเขตกําแพงเพชรไม่มีผลต่อปริ มาณหนี้
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร
ตารางที่ 3 สรุ ปผลการผลการศึกษา
สัญลักษณ์

ทิศทาง
ความสั มพันธ์

ผลการศึกษา
( ค่า Prob)

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

GDP

+

0.4915

x

2. ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค

CPI

+

0.0481

**

3. อัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ กู ค้าชั้นดี

MLR

-

0.0078

**

4.ปริ มาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รวมของ
ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร

NPL

-

0.5780

x

ตัวแปร

หมายเหตุ
เครื่ องหมาย
เครื่ องหมาย
เครื่ องหมาย
เครื่ องหมาย

**
x
+
-

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สรุปผล

ปั จจัยที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัยที่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงข้าม

จากสมมติฐานการวิจยั ที่ว่า ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค (CPI) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริ มาณหนี้ ท่ี
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร จากการศึกษาพบว่า
ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค (CPI) มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.
พ.ค.ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชรไปในทิศทางเดียวกันซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้ เมื่อดัชนี ราคา
ผูบ้ ริ โภค (CPI) เพิ่มสู งขึ้น เงินเฟ้ อเพิ่มขึ้นส่ งผลให้ค่าใช้จ่ายผูก้ มู้ ากขึ้น อาจทําให้ความสามารถในการชําระหนี้ ลด
น้อยลงจึงทําให้ปริ มาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อสวัสดิการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. เพิ่มสู งขึ้นจึง
สรุ ปได้ว่าดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคมีผลกระทบต่อปริ มาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.
พ.ค.ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชรในทิศทางเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ (เจนจิต พรหมดี,2550) ศึกษา
วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
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ปั จ จัยที่มีผลกระทบต่ อหนี้ ที่ไม่ก่ อ ให้เกิ ดรายได้ข องธนาคารออมสิ น ปี พ.ศ. 2543-2548 ที่ดชั นี ราคาผูบ้ ริ โภคมี
ความสัมพันธ์ต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ในทิศทางเดียวกัน
จากสมมติฐานการวิจยั ที่ว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริ มาณหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิ ดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิ การเงิ นกู้ ช.พ.ค. ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร ผลการศึก ษาพบว่า
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.
พ.ค.ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชรในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งอาจเกิดจากอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูเ้ พิ่มขึ้น ทําให้วงเงินผ่อนสูงขึ้น ดังนั้นผูข้ อสิ นเชื่อลดลงและได้รับสิ นเชื่อน้อยลง จึงส่ งผลให้ปริ มาณหนี้
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชรลดลง ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจยั ของ (เกศินี นาคจรู ญ,2550) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่ องชี้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจกับ
หนี้ ที่ไม่ก่ อ ให้เกิ ดรายได้ข องประเภทธุ รกิจ การอุ ตสาหกรรมในระบบสถาบันการเงินในประเทศไทย ที่พบว่ามี
นัยสําคัญทางสถิติกบั ปริ มาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของประเภทธุ รกิจการอุตสาหกรรม ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อย
ละ 90 %
จากสมมติฐานการวิจยั ที่ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
กับปริ มาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร ผล
การศึก ษาพบว่า ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีค วามสัมพันธ์ไปในทางเดี ยวกันกับปริ มาณหนี้ ที่ไม่
ก่อ ให้เกิ ดรายได้ข องสิ นเชื่อ โครงการสวัสดิ การเงิ นกู้ ช.พ.ค. ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร ซึ่ งไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐาน อาจเป็ นเพราะเมื่อเศรษฐกิจ เติบโต การไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มที่ดีข้ ึน ซึ่ งเกิดจาก
การค้าและการลงทุน ภาคเอกชนมีความต้องการลงทุนมากขึ้นและผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้ายมีความสามารถในการจับจ่าย
มากขึ้น มีการไหลเวียนของเงินในระบบมากขึ้น ส่ งผลให้มีการขอสิ นเชื่อเพิ่มมากขึ้น จึงทําให้เกิดหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้เพิ่มมากขึ้น
จากสมมติฐานการวิจยั ที่ว่า ปริ มาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รวมเขตกําแพงเพชร มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกับปริ มาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร
ผลการศึกษาพบว่า ปริ มาณหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รวมเขตกําแพงเพชร มีความสัมพันธ์ไปในทางตรงกันข้ามกับ
ปริ มาณหนี้ ที่ไม่ก่ อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร ซึ่ ง
ขัดแย้งกับสมมติฐาน เนื่ องจากช่ว งเวลาที่ทาํ การศึกษา ธนาคารได้มีมาตรการในการช่วยเหลือลูก ค้ากลุ่มโครงการ
สวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. มาตรการพักชําระหนี้ โดยการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ จึงส่ งผลให้ ปริ มาณหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชรลดลง ในขณะที่ปริ มาณหนี้ ท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายได้รวมของธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชรเพิม่ สูงขึ้น
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
1.ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชรจะต้องบริ หารจัดการหนี้ คา้ งชําระของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้
ช.พ.ค. เช่น การพักชําระหนี้ การปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ให้กบั ลูกค้าสิ นเชื่อประเภทสวัสดิการเงินกูโ้ ครงการ ช.พ.ค.
เพือ่ ให้การบริ หารจัดการหนี้คา้ งชําระของธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.การวิ จ ัยครั้ งนี้ จะเห็ นว่ า อัต ราดอกเบี้ ยลู ก ค้า ชั้นดี และปริ ม าณหนี้ ที่ ไ ม่ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ร วมของเขต
กําแพงเพชรที่เพิ่มสู งขึ้นจะมีผลทําให้ปริ มาณหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
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ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชรลดลง นั่นแสดงให้เห็ นว่าไม่ว่าอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีจะเพิ่มสู งขึ้นหรื อหนี้ ท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายได้รวมของเขตกําแพงเพชรจะเพิ่มขึ้นก็ไม่ส่งผลให้ปริ มาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการ
สวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชรนั้นสูงขึ้นด้วยตามผลการวิจยั ในทางกลับกันเมื่อมีการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยหรื อมีปริ มาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รวมของเขตกําแพงเพชรเพิ่มสูงขึ้นกลับส่ งผลให้ปริ มาณหนี้ ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชรนั้นลดลง นั่นจึงทําให้
ธนาคารออมสิ นในเขตกําแพงเพชรสามารถใช้ขอ้ มูลนี้บริ หารจัดการหนี้คา้ งชําระได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. นอกจากปัจจัยตามที่ได้นาํ มาศึกษาแล้ว ปริ มาณหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการ
เงิ นกู้ ช.พ.ค. ธนาคารออมสิ นเขตกําแพงเพชร ยังต้องมีก ารพิจ ารณาในปั จ จัยสภาพแวดล้อ มอื่น ๆ ร่ ว มด้ว ย เช่ น
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพการเมือง สภาพเศรษฐกิจโลก และแนวโน้มการเปลี่ยนเปลี่ยนของภาคธุ รกิจนํามา
พิจารณาร่ วมด้วย จะมีผลให้ปริ มาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ธนาคารออม
สิ นเขตกําแพงเพชร มีความใกล้เคียงกับภาพที่เป็ นจริ งมากที่สุด
2. ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการนําข้อมูลทุติยภูมิมาทําการวิเ คราะห์และประมวลผล ในการศึกษาในครั้ ง
ต่อไปควรทําการศึกษาวิจยั ในเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เช่น อายุ รายได้ จํานวนราย เชื้อชาติ ความคิดเห็ น เจตคติ ความ
คิดเห็ น การมีส่วนร่ วม ความเป็ นผูน้ าํ ทัศนคติ ตัวอย่าง เพศ เพื่อนํามาใช้สนับสนุ นและประกอบการพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงของปริ มาณหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ธนาคารออมสิ นเขต
กําแพงเพชร ได้ดีมากขึ้น
3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ดังนั้นผูท้ ี่สนใจสามารถนําตัวแปร
เหล่านี้ไปศึกษาในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้
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