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บทคัดย่อ 
 รายงานการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาปัจจัยที่ท าให้เกิดหนี้ NPLs และหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาและลดการเกิดหนี้ค้างที่เป็น NPLs ของธนาคารออมสิน สาขาเกทเวย์ เอกมัย คือ 
ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการเกิดการค้างช าระสินเชื่อที่ส่งผลต่อการเกิด NPLs ปัจจัยอ่ืนที่เป็นเหตุให้เกิด
การค้างช าระหนี้ที่ท าให้เกิด NPLs และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการค้างช าระหนี้เงินกู้ของลูกหนี้
ท าให้เกิด NPLs อย่างไรบ้าง โดยข้อมูลที่ใช้ศึกษาเป็นข้อทุติยภูมิที่เก็บจากแฟ้มลูกหนี้รายตัวของธนาคาร
ออมสิน และจากการสอบถามพนักงานสินเชื่อ จ านวน 98 ราย ที่เกิดขึ้น NPLs ระหว่างปี 2560 – 2561 
โดยการน าข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้สถิติ
ความถี่ และค่าร้อยละ และวิเคราะห์ปัจจัยลูกหนี้ของที่ค้างช าระโดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุ 
 จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ท าให้เกิดหนี้ค้างช าระที่ท าให้เกิดหนี้ NPLs ของธนาคารออมสิน 
สาขาเกทเวย์ เอกมัย คือ วงเงินการขอกู้ของลูกค้าที่เข้ามาขอสินเชื่อซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 สามารถอธิบายผลการวิเคราะห์ได้ว่า หากวงเงินขอกู้
สินเชื่อของลูกหนี้นั้นสูงขึ้นจะส่งผลกระทบไปในทิศทางเดียวกันกับจ านวนเงินในการผ่อนช าระสินเชื่อต่อ
งวด ส่วนตัวแปรอื่น ๆ พบว่าไม่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างที่ก่อให้เกิด NPLs โดยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
คือ ธนาคารควรมีการจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์สินเชื่อและหลักเกณฑ์ในการให้
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สินเชื่อแก่พนักงานสินเชื่อให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นไปในทางเดียวกัน ทางธนาคารควรมีการจัดให้แต่ละ
สาขานั้นมีการประชุมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และทางธนาคารควรมีการออกกฎเกณฑ์หรือ
ระเบียบข้อบังคับในการวิเคราะห์สินเชื่อและมีการจัดท าไฟล์ในการวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นให้กับสาขาที่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ค าส าคัญ : ธนาคารออมสิน ลูกหนี้ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

 
Abstract 
 The purpose of this report is to study the causes that affect to debt of NPL.  and 
study the solotion and reduce debt of NPL for Government Savings Bank Gateway Ekamai 
Branch.  namely personal factors affecting the occurrence of overdue loans that result in 
NPLs.  Other factors that cause arrears in causing NPLs, which result in NPLs and external 
circumstance factors affecting the debtors' outstanding debts. The data used in this study 
were secondary data.  Is to collect the data of individual debtors' accounts of 98 samples 
of NPLs occurring during 2017 – 2018 by using both primary and secondary data for 
descriptive and quantitative analysis.  Which using the statistics used in the analysis 
included frequency and percentage.  The analysis overdue factors of debtor by Multiple 
regression analysis methods 
 The study found that factors that caused the debt NPLs.  For the solution and 
reduce debt of NPL for Government Savings Bank Gateway Ekamai Branch are the credit 
limit of debtor for loan.  In the same direction Statistical significance at 95 percent 
confidence. The analysis results If the credit limit of the debtor is higher Will affect in the 
same direction as installment payments.  The amount of credit outstanding was found to 
not have an effect on NPLs.  The guidelines for solving the problem are that the bank 
should provide training to improve the potential in credit analysis and criteria for granting 
loans to loan employees to have expertise and in the same direction.  Each branch is 
organized to have a meeting at least once a week.  And There are rules or regulations for 
credit analysis and a preliminary credit analysis file is provided for branches that are the 
same standard. 
Keywords : Government Savings Bank , debtor, Non-Performing Loan, NPL  
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บทน า 
 ธนาคารออมสินนั้น มีต้นแบบมาจาก ได้ถือก าเนิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงตระหนักถึงการเก็บรักษาทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากโจร โดย
การจัดตั้งขึ้นมานั้นเพ่ือที่พระองค์จะส ารวจนิสัยของราษฎรคนไทยว่ามีนิสัยในด้านการออมเป็นอย่างไร 
คลังออมสินนั้นก็ได้เป็นที่รู้จักในกลุ่มราษฎรอย่างทั่วถึงซึ่งเป็นเหตุที่ท าให้ราษฎรนั้นได้ตระหนักถึงการเก็บ
ออมเงินอย่างถูกวิธี 
 ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของธนาคารนั้น คือ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือที่ค้าง
ช าระเกิน 3 เดือนขึ้นไป ที่เรียกกันว่า หนี้ NPLs (Non-Performing Loans) โดยหนี้ NPLs นั้นเป็นตัวชี้วัดที่
ส าคัญที่แสดงถึงคุณภาพในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารและยังเป็นตัวที่สะท้อนถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เหมือนในอดีตท่ีประเทศไทยได้ประสบปัญหาเศรษฐกิจจนเกินวิกฤติทางการเงินครั้ง
ใหญ่เมื่อปี 2540 หรือที่เรียกกันว่า “วิกฤติฟองสบู่แตก” ก่อนที่จะเกิดปัญหาวิกฤติฟองสบู่แตกนั้น การ
ปล่อยสินเชื่อของธนาคารยังไม่มีกฎระเบียบออกมาควบคุมมากนัก เป็นเหตุให้ช่วงนั้นเศรษฐกิจของไทย
เติบโตขึ้นเป็นอย่างมากและธนาคารก็ได้เร่งปล่อยสินเชื่อโดยที่ไม่ได้ค านึงถึงความสามารถในการช าระหนี้
ของลูกค้าที่เข้ามากู้เงินมากเท่าที่ควร และเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นท าให้บริษัทต่าง ๆ ก็ขาดสภาพคล่อง ท า
ให้เกิดการว่างงานของพนักงานเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงท าให้ลูกค้าที่เข้ามากู้เงินไม่มีความสามารถในการ
ช าระหนี้ได้ตรงตามที่ก าหนดจนท าให้เกิดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในที่สุด (NPLs) และจากการ
วิเคราะห์เพ่ือประเมินความเสี่ยงหนี้ภาคครัวเรือนของธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2561 จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่
ท าให้เกิดหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) คือปัจจัยด้านฐานะทางการเงินของครัวเรือน มาตรฐานการให้
สินเชื่อของผู้ให้กู้ ความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งใน 
ปัจจุบันธนาคารออมสิน สาขาเกทเวย์ เอกมัย ก็พบกับปัญหาการค้างช าระของลูกค้าเป็นจ านวนมาก ไม่ว่า
จะค้างช าระ 1 เดือน (SM1) ค้างช าระ 2 เดือน (SM2) และค้างช าระ 3 เดือน (SM3) และ ค้างช าระเกิน 3 
เดือน (NPLs) ซึ่งปัญหาหนี้ค้างช าระเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 
ท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาและลดการเกิดหนี้ค้างที่เป็น NPLs ของ
ธนาคารออมสิน สาขาเกทเวย์ เอกมัย   
 ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นแนวทางแก่ผู้บริหารของธนาคารออมสิน สาขาเกทเว ย์ 
เอกมัย เพ่ือน าไปใช้บริหารจัดการในเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงานในการวิเคราะห์สินเชื่อ และพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการในการติดตามหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPLs  
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและลดการเกิดหนี้ค้างที่เป็น NPLs ของธนาคารออมสิน สาขา
เกทเวย์ เอกมัย 
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แนวคิด ข้อมูล และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป (PEST Environment) P-Politic: สภาพแวดล้อมด้านการเมือง 
E-Economic: สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ S-Sociological: สภาพแวดล้อมด้านสังคม T-Technology: 
สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยใช้หลัก 5C’s ดังนี้ คุณสมบัติ
ของลูกหนี้ (Character) ความสามารถในการช าระหนี้ (Capacity) ทุน (Capital)  หลักประกัน (Collateral) 
สภาพทั่ว ๆ ไป (Conditions) 
 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป (PEST Environment)  
 เป็นทฤษฎีวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของ Francis J. Aguilar ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการ
บริหารและไม่สามารถควบคุมได้ PEST ประกอบด้วย 
 P-Politic: สภาพแวดล้อมด้านการเมืองซึ่ง เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเมือง รัฐบาล 
และกฎหมาย โดยเป็นสิ่งที่องค์กรและกลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นคู่แข่งต้องปฏิบัติตาม รวมถึงวิธีการและข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่ควรจะปฏิบัติต่อกันระหว่างประเทศ องค์การธุรกิจต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบในกรณีที่ปัจจัยทางการเมือง รัฐบาล และ กฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลง
จะมีอิทธิพลต่อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ในการแข่งขันให้มีการ เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย (สุดใจ  วัน
อุดมเดชาชัย, 2556 : 70-71) 
 E-Economic: สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในประเทศของแต่ละประเทศนั้นมีอิทธิพล
ต่อการด าเนินงานของธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่องค์กรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจัยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ควรค านึงถึง ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น, อัตราดอกเบี้ย, อัตราเงินเฟ้อ และ อัตรา
แลกเปลี่ยน (สุดใจ  วันอุดมเดชาชัย, 2556 : 56-61)  
 S-Sociological: สภาพแวดล้อมด้านสังคม การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคม 
วัฒนธรรม ประชากรศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม มีผลกระทบส าคัญต่อทั้งผลิตภัณฑ์ บริการ ตลาด และลูกค้า
ของธุรกิจ แนวโน้มปัจจัยตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงนี้ก่อให้เกิด ประเภทของลูกค้าที่มีความต้องการในสินค้า
หรือบริการที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไปองค์กร แต่ละแห่งจึงจ าเป็นต้องเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพ่ือ
ฉกฉวยโอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนไป และพยายามหลีกเลี่ยงอุปสรรคจากปัจจัย
สภาพแวดล้อมดังกล่าวเพ่ือก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน (สุดใจ  วันอุดมเดชาชัย, 2556 : 62-63) 
 T-Technology: สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อ
หลายภาคส่วนของสังคมและธุรกิจ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจะส่งผลกระทบโดยตรงกับ เรื่อง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการ ผลิตและวัตถุดิบ และรวมถึงสถาบันและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์
ความรู้ใหม่ๆ และถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้ออกมาเป็นรูปธรรม ธุรกิจมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษา
เกี่ยวกับเทคโนโลยี เพราะการพัฒนาเทคโนโลยีได้ส าเร็จนั้นจะท าให้ส่วนแบ่งทางการตลาดและอัตรา
ผลตอบแทนที่เพ่ิมข้ึน (สุดใจ  วันอุดมเดชาชัย, 2556 : 68-69)  
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 แนวคิดเกี่ยวกับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non – Performing Loan : NPLs) 
 คือ ลูกหนี้เงินกู้ของสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งลูกหนี้ที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถจะช าระดอกเบี้ย
และเงินต้นคืนให้สถาบันการเงินเป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป การพิจารณาว่าลูกหนี้รายใดจะเป็น 
NPLs หรือไม่ จะพิจารณาดูเป็นรายบัญชี และนับเฉพาะบัญชีที่ผิดนัดเกิน 3 เดือนขึ้นไป ซึ่งการเกิดวิกฤต
ในหนี้ NPLs ที่ผ่านมา ท าให้สถาบันการเงินทั้งหลายต้องตั้งส ารองเผื่อหนี้จัดชั้นหนี้ที่สงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น
เป็นจ านวนมาก รวมทั้งท าการเพิ่มทุน 
 โดยธนาคารนั้นมีรายได้หลักมาจากการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งท าให้ธนาคารต้องท าการปล่อยสินเชื่อใน
ปริมาณที่มาก แต่ในอีกทางหนึ่งธนาคารก็ต้องมีมาตรการ กฎเกณฑ์ ในการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวด 
เพ่ือที่จะให้หนี้ NPLs อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ าเพ่ือที่จะได้ไม่สูญเสียโอกาสทางการเงินที่จะต้องน าเงินไปเป็นกัน
ส ารอง 
 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์การให้สินเชื่อ 
 เป็นวิธีการที่ธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืนได้ใช้เป็นเกณฑ์หลักในการวิเคราะห์ว่าจะสามารถ
ปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาขอสินเชื่อกับทางธนาคารหรือสถายันการเงินได้หรือไม่ โดยมีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมดูแล ก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเข้มงวด ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวคือ หลักการ
วิเคราะห์ 5 C’s 
 1. คุณสมบัติของลูกหนี้ (Character) หรือ Credit Reputation คือการดูคุณลักษณะหรือวินัยใน
การใช้และการช าระสินเชื่อในอดีตที่เป็นตัวบอกถึงการรักษาสัญญาในการใช้สินเชื่อ ซึ่งคุณลักษณะในปัจจัยนี้
ก็จะได้มาจากรายงานของเครดิตบูโร   
 2. ความสามารถในการช าระหนี้ (Capacity) คือ ความสามารถในการจ่ายช าระหนี้คืนพิจารณา
จากรายได้ท่ีเพียงพอในการช าระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ หน้าที่การงานที่ม่ันอายุการท างานความ สามารถของ
ผู้ขอสินเชื่อที่จะสามารถช าระหนี้ได้ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 3. ทุน (Capital) คือ เงินทุนหรือสินทรัพย์ หรือเงินฝากของผู้ขอสินเชื่อ ไม่ว่าเงินทุนหรือ
สินทรัพย์ หรือเงินฝากจะไม่ใช่แหล่งของเงินที่สถาบันการเงินคาดหวังว่าจะได้รับการช าระจากแหล่งเงิน
เหล่านี้ก็ดีแต่แหล่งเงินทุนนี้จะเป็นแหล่งเงินส ารองส าหรับการช าระหนี้ของผู้กู้ในกรณีที่เกิดปัญหากับ
รายได้ของผู้กู้ขึ้น 
 4. หลักประกัน (Collateral) คือ หลักประกันที่เป็นทรัพย์สินซึ่งผู้กู้จะน ามาจ าน าหรือ จ านอง ค้ า
ประกันให้แก่ตัวเอง เพื่อให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจและลดความเสี่ยงหากผู้ขอสินเชื่อไม่ช าระหนี้ตาม
ก าหนดก็สามารถน ามาขายทอดตลาดได้ตามที่กฎหมายก าหนด 
 5. สภาพทั่ว ๆ ไป (Conditions) คือ ปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขอ่ืนที่มีผลกระทบต่อรายได้อาชีพ หรือ
เงื่อนไขในการกู้ สภาวะของเงินเฟ้อ 
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 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กิตติศักดิ์  เคลือบหิรัญ (2559) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ Fixed Effects และ Random Effects Regression เนื่องจากข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูล
แบบ Panel Data ของธนาคารพาณิชย์ โดยจากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา จะพบว่าส่วนของ           
ผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์และขนาดของธนาคารมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
และ ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  
 ชัชวลัย  ใจธีรภาพกุล (2554) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (NPLs) ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยใช้วิธีทางเศรษฐมิติวิเคราะห์สมการถดถอยพหุเชิงซ้อน 
(Multiple Regression Analysis) ข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
แบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) รายครึ่งปีในช่วง พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2553 จากผลการศึกษา
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ได้แก่ 
สัดส่วนปริมาณเงินให้สินเชื่อแยกตามสาขาเศรษฐกิจต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อรวมอัตรา การเจริญเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จ าแนกตามสาขาการผลิต อัตราเงิน กองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง และ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้
 ปนัดดา  ปิยะศิลป์ และไพบูลย์  ดาวสดใส (2555) ได้ศึกษาปัจจัยท านายการเป็นหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร : กรณีศึกษาธนาคารออมสินสาขาขอนแก่น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ลูกหนี้สินเชื่อที่มาขอใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสินสาขาขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2553 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนตามประเภทของสินเชื่อ 
หลังจากนั้นเลือกก็ท าการเลือกตัวอย่างศึกษาในแต่ละชั้นภูมิโดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน ได้
จ านวน 2,100 ราย โดยใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบไบนารี และจากการศึกษาพบว่ามีตัวแปร
อิสระจ านวน 3 ปัจจัยได้แก่ เพศ อาชีพ และประวัติการมีหนี้ค้างช าระที่มีลักษณะ เป็นปัจจัยท านายการ
เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยมีความสัมพันธ์ทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.050 
 
ตารางท่ี 1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป (PEST 
Environment) 

สามารถน าไปประยุกต์ใช้เข้ากับในการสร้าง
แบบสอบถามในส่วนสาเหตุของปัญหา 

แนวคิดเก่ียวกับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้    
(Non – Performing Loan : NPLs) 

สามารถน าไปประยุกต์ใช้เข้ากับในส่วนของสาเหตุของ
ปัญหา 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้ 
แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์การให้สินเชื่อ สามารถน าไปประยุกต์ใช้เข้ากับในการสร้าง

แบบสอบถามและใช้ประกอบกับเครื่องมือในการศึกษา
จะเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาในการเสนอแนวทางเลือก 

แนวความคิดทฤษฎีการด ารงเงินกองทุน
และการบริหารความเสี่ยง (Basel Capital 
Accord) 

สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับในส่วนของดัชนีและปัจจัย
วัดความส าเร็จ 

 
ตารางท่ี 2 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ผู้ศึกษา ชื่อเรื่องที่ศึกษา 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการค้าง

ช าระ 
ผลจากการท าการทดสอบ 

ชัชวลัย  ใจธีรภาพ
กุล (2554) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปริมาณหนี้ ที่ ไ ม่
ก่อให้เกิดรายได้  
(NPLs) ของธนาคาร 
พาณิชย์ในประเทศ
ไทย 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณ
หนี้ที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(NPL) ของธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย ได้แก่ สัดส่วน 
ปริมาณเงินให้สินเชื่อแยก
ตามสาขาเศรษฐกิจต่อ
ปริมาณเงินรวมให้สินเชื่อ 
อัตราการเจริญ เติบโตของ
ผลิ ตภัณฑ์ ม ว ล ร วม ใน
ประเทศ (GDP) จ าแนก 
ตามสาขาการผลิตอัตรา
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสี่ยงและอัตราดอก เบี้ย
เงินกู ้
  

ผลจากการท าการทดสอบ
พบว่า สัดส่วนปริมาณเงิน
ให้สินเชื่อแยกตามสาขา
เศรษฐกิจต่อปริมาณเงินให้
สินเชื่อรวมมีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกันกับ
ปริมาณหนี้ที่ ไม่ก่อให้ เกิด
รายได้ (NPLs) และ อัตรา
การเจริญเติบโตของผลิต 
ภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP) จ าแนกตามสาขาการ
ผลิตอัตราเงินกองทุนต่อสิน 
ทรัพย์เสี่ยงมีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับ
ปริมาณหนี้ที่ ไม่ก่อให้ เกิด
รายได้ (NPLs) 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา ชื่อเรื่องที่ศึกษา 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการค้าง

ช าระ 
ผลจากการท าการทดสอบ 

กิตติศักดิ์ เคลือบหิรัญ 
(2559) 

ปัจจัยที่มีผลกระ 
ทบต่ อปริ ม าณ
หนี้ ที่ ไ ม่ ก่ อ ใ ห้  
เ กิ ด รายได้ ของ
ธนาคารพาณิชย์
ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ปัจจัยที่ผู้ศึกษาน ามาวิเคราะห์ 
คือ ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสิน 
ทรัพย์, การเติบโตของสิน 
เชื่อ, ผลตอบแทนต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น, ผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์, สภาพคล่อง
หมุนเวียน, ประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน, รายได้ค่า 
ธรรมเนียมและบริการต่อ
รายได้รวม, ขนาดของ
ธนาคาร 

จากผลการวิจัยพบว่าปริมาณ
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ผู้
ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคือปี 2549 – 2558 มี
ปริ มาณหนี้ ที่ ไม่ ก่ อให้ เกิ ด
รายได้ไม่สูงมากนักเม่ือเทียบ
กั บช่ วง  ปี  2540 เ พ ร า ะ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
เข้ามามีบทบาทและก ากับ
กฎเกณฑ์และกฎ ระเบียบ
การปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ซึ่ง
ปั จจั ยที่ มี ผลกระทบที่ มี
นัยส าคัญ คือ ส่วนของผู้ถือ
หุ้นต่อสินทรัพย์และขนาด
ของธนาคารมีความสัมพันธ์
ในเชิงบวกกับปริมาณหนี้ที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และผล 
ตอบแทนต่อสินทรัพย์มีความ 
สัมพันธ์ในเชิงลบกับปริมาณ
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

ปนัดดา  ปิยะศิลป์ 
และไพบูลย์ ดาวสดใส 
(2555) 

ปัจจัยท านายการ
เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้ 
เกิดรายได้ของ
ธนาคาร: กรณี 
ศึกษาธนาคาร
ออมสินสาขา
ขอนแก่น 

ปัจจัยที่มีผลต่อการค้างช าระ
ที่ผู้ศึกษาได้น ามาศึกษานั้น 
คือ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน และข้อมูล
ลักษณะเงื่อนไขการกู้เงิน 
ได้แก่ วงเงินกู้ ระยะเวลา
การกู้เงิน ภาระหนี้สินกับ  

ซึ่งจากการท าการศึกษานั้น
พบว่า มี 3 ปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการเกิดหนี้ค้างช าระที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ คือ เพศ 
อาช พ และประวัติการมีหนี้
ค้างช าระ โดยมีความสัมพันธ์
ทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 โดยพบว่าเพศชาย
จะมีโอกาสที่จะเป็นหนี้ที่ไม่  
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ผู้ศึกษา ชื่อเรื่องที่ศึกษา 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการค้าง

ช าระ 
ผลจากการท าการทดสอบ 

  สถาบันการเงินอ่ืน ประวัติ
การมีหนี้ค้างช าระ และ
หลักประกันในการกู้เงิน 
เป็นต้น 

ก่อให้ เกิดรายได้มากกว่า
เพศหญิง 2.028 เท่า อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัวและค้าขายมี
โอกาสเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้มากว่ากลุ่มอาชีพรับ
ราชการและรัฐวิสาหกิจ 
2.487 เท่า และลูกหนี้ที่มี
ประวัติการมีหนี้ค้างช าระมี
โอกาสเป็นหนืที่ไม่ก่อให้เกิด
ราบได้มากกว่าลูกหนี้ที่ไม่มี
ประวัติการมีหนี้ค้างช าระ 
6.799 เท่า 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายหมายในการศึกษา คือ พนักงานสินเชื่อ และ ข้อมูลตัวอย่างจากแฟ้มลูกหนี้รายตัว
ที่เป็น NPLs ของธนาคารออมสินสาขาเกทเวย์ เอกมัย ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2561 จ านวน 98 คน  
 เก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บข้อมูลตัวอย่างจากแฟ้มลูกหนี้รายตัว (ลูกหนี้ 
NPLs) ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2561 และข้อมูลครึ่งปี พ.ศ. 2562 และจากการสัมภาษณ์พนักงานสินเชื่อ
ธุรกิจสาขา ค านวณหากลุ่มตัวอย่างนั้นทางผู้ศึกษาได้ท าการหาจาก สูตรของ Taro Yamane ซึ่งจากการ
ค านวณ ท าให้ผู้ศึกษาทราบถึงจ านวนการเก็บข้อมูลตัวอย่างจากแฟ้มลูกหนี้รายตัว (ลูกหนี้ NPLs) ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2560 – 2561 และข้อมูลครึ่งปี พ.ศ. 2562 และจากการสัมภาษณ์พนักงานธุรกิจสาขา(พนักงาน
ฝ่ายสินเชื่อของสาขาเกทเวย์ เอกมัย) เป็นจ านวน 98 ราย   
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้ข้อมูลจากบัญชีลูกหนี้ของธนาคาร และสอบถาม
พนักงานสินเชื่อธนาคารออมสินสาขาเกทเวย์ เอกมัย เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้ศึกษา 
มีการก าหนดกรอบแนบคิดจากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ ซึ่งสามารถ
แบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
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 ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกหนี้ 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดการค้างช าระหนี้ 
 ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการค้างช าระหนี้เงินกู้ของลูกหนี้ 
 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือในการศึกษา 
 เมื่อผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ก็น ามาด าเนินการตามข้ันตอน 
ดังนี้ 
 1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการกรอกแบบสอบถาม อันไหนที่
ไม่สมบูรณ์ก็ท าการคัดแยกออกไป 
 2. การลงรหัส (Coding) น าข้อมูลที่สอบถามท่ีมีการกรอกท่ีสมบูรณ์มาลงรหัสตามที่ก าหนดไว้ 
 3. การประมวลผลข้อมูล (Processing) ข้อมูลที่ได้ท าการลงรหัสแล้วน ามาบันทึกในคอมพิวเตอร์
เพ่ือประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ซึ่งท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพ่ือหาค่าทาง

สถิติ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติ โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นในระดับร้อยละ 95 (α = 0.05) เป็น
เกณฑ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานในการวิจัย  
 
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ผู้ศึกษาจะใช้ในการอธิบายถึงข้อมูล
ด้านประชากรศาสตร์ของข้อมูลที่สอบถาม เป็นข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ธนาคารที่มีการค้างช าระจนเกินเป็น
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อลูกหนี้ธนาคารที่มีการค้างช าระจนเกินเป็นหนี้
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) โดยใช้สถิติความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. การวิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวกับลูกหนี้ธนาคารที่มีการค้างช าระจนเกินเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(NPLs) โดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงซ้อน (multiple regression analysis) โดยสถิติที่ใช้ทดสอบ
สมมติฐาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ( Independent Variable) ที่มีมากกว่า 1 ตัว กับตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) 1 ตัว ซึ่งเป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linearity) ว่าตัวแปรอิสระตัว
ไหนบ้างที่อธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได้ โดยเขียนความสัมพันธ์ในรูปแบบของสมการได้ดังนี้ 
 

Y = 0 + 1X1 + 2X2 +…+ kXk +  
 

สัญลักษณ์ท่ีใช้มีความหมายดังนี้ 
  Xi คือ ค่าของตัวแปรอิสระแต่ละตัว  
  Y คือ ค่าของตัวแปรตาม 
  K คือ จ านวนตัวแปรอิสระในสมการถดถอย 
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  0 คือ ค่าคงที่ (Constant) ของสมการถดถอย โดยที่ 0 จะเป็นจุดตัด   
(Intercept) แกน y ของสมการ 

  i คือ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปรอิสระ  
Xi แต่ละตัว โดยที่ค่า bi จะแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่า Xi ต่อ 
ค่า Y ดังนี้ คือ ถ้าค่า Xi เปลี่ยนไป 1 หน่วย จะท าให้ค่า Y เปลี่ยนไป bi 
หน่วย    

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์การถดถอย  
1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม เช่น ศึกษาความสัมพันธ์ของอายุ

กับการค้างช าระหนี้ของลูกหนี้ธนาคาร   
 2) เพ่ือศึกษาปัจจัย (ตัวแปรอิสระ) ที่ร่วมกันท านายหรือพยากรณ์ตัวแปรตาม เช่น การศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดการค้างช าระจนเกินเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคารออมสิน 
สาขาเกทเวย์ เอกมัย   
 ข้อก าหนดในการวิเคราะห์การถดถอย 
 1) ตัวแปรอิสระ (X) และตัวแปรตาม (Y) ต้องเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variable) 
หรือ ตัวแปรต่อเนื่อง (Continuous Variable) หรือมีระดับการวัดเป็น Interval หรือ Ratio Scale ใน
กรณีที่ตัวแปรอิสระ (X) บางตัวมีระดับการวัดเป็น Nominal หรือ Ordinal Scale จะต้องแปลงข้อมูลให้ 
เป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) คือ มีค่า 0 กับ 1 ก่อน จึงจะน าไปวิเคราะห์ และตัวแปรหุ่นไม่ควรจะ
มีหลายตัว เพราะจะท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนมากข้ึน 
 2) ตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรตาม     
 3) ตัวแปรอิสระไม่ควรมีความสัมพันธ์กันหรือเป็นอิสระต่อกัน (ค่าสหสัมพันธ์ไม่ควรเกิน 0.7 ) ใน
กรณีการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณเพราะจะท าให้เกิด Multicollinearity คือ การที่ตัวแปรอิสระมี

ความสัมพันธ์กันมากซึ่งจะมีผลกระทบท าให้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R2 สูงเกินความเป็นจริง 
 4) การแจกแจงของตัวแปรตามเป็นแบบโค้งปกติ (Normal Distribution) ที่ทุกค่าของ X 
 5) ค่าของ Y มีความแปรปรวนเท่ากันทุกค่าของ X 
 6) ความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ (Residual) ที่ทุกจุดบนเส้นถดถอย
มีค่าเท่ากัน 
 
ผลการวิจัย  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยในการวิเคราะห์จะใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) ซึ่งจากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านปัจจัยเกี่ยวกับลูกหนี้ พบว่า มีลูกหนี้เป็นเพศชาย จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 
32.7 เพศหญิง จ านวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.3 โดยส่วนมากจะเป็นช่วงอายุระหว่าง 26 – 35 ปี 
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จ านวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมาเป็นช่วงอายุระหว่าง 36 – 45 ปี จ านวน 26 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 26.5 และ ช่วงอายุระหว่าง 46 – 55 ปี จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.5 ในส่วนของระดับ
การศึกษานั้นโดยส่วนมากจะอยู่ในระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 
34.7 รองลงมาจะอยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน  26 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.5 ในด้านของ
อาชีพขอลูกหนี้โดยส่วนมากนั้นจะเป็นอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 48 
รองลงมาจะเป็นธุรกิจส่วนตัว จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.7 ในส่วนของรายได้เฉลี่ยนั้น พบว่า
ส่วนมากลูกหนี้จะมีรายได้อยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.9ในด้าน
ของสถานภาพของลูกหนี้ พบว่า โดยส่วนใหญ่ลูกหนี้จะมีสถานภาพโสด จ านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 
57.1  รองลงมาจะเป็นลูกหนี้ที่มีสถานภาพสมรสจดทะเบียน จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.6 ข้อมูล
เกี่ยวกับการกู้สินเชื่อของลูกหนี้ที่เข้ามาขอกู้กับธนาคารออมสิน สาขาเกทเวย์ เอกมัย ปรากฏผลการศึกษา 
ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ในการขอกู้ของลูกหนี้โดยส่วนใหญ่ พบว่า มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปอุปโภคบริโภค 
จ านวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.1 รองลงมานั้นเป็นการกู้วัตถุประสงค์เพ่ือน าไปปิดบัตรเครดิต จ านวน 
27 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.6 วงเงินที่ลูกหนี้ขอกู้โดยส่วนใหญ่ พบว่า วงเงินขอกู้ช่วง 10,000 – 50,000 
บาท จ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.1 รองลงมาเป็นวงเงินกู้ช่วง 100,000 – 500,000 บาท จ านวน 
29 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.6 ในส่วนของระยะเวลาผ่อนช าระในส่วนมากนั้นจะอยู่ในช่วง 1 – 5  ปี จ านวน 
79 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.6  รองลงมาเป็นช่วง 6 – 10 ปี จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.3  ในส่วน
ของเงินงวดผ่อนช าระส่วนมากจะอยู่ในช่วง 1,000 – 5,000 บาท จ านวน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.9 
 การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ของลูกหนี้ที่ค้างช าระเงินกู้ท่ีท าให้เกิดหนี้ค้างที่เป็น NPLs ของธนาคาร
ออมสิน สาขาเกทเวย์ เอกมัย   
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ของลูกหนี้ที่ค้างช าระเงินกู้ที่ท าให้เกิดหนี้ค้างที่เป็น NPLs ของ
ธนาคารออมสิน สาขาเกทเวย์ เอกมัย ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regressions 
Analysis) ในการศึกษาได้ใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regressions Analysis) ใน
การประมาณค่าสมการในรูปแบบของสมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง เพ่ือแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นตัวแปรอิสระที่มีผลกระทบต่อการค้างช าระสินเชื่อที่ก่อให้เกิดหนี้ค้างช าระที่เป็น NPLs 
ของธนาคารออมสิน สาขาเกทเวย์ เอกมัย  

ผลการวิเคราะห์จากสมการถดถอยเชิงซ้อน พบว่า ตัวแปรอิสระดังกล่าวนั้นสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ โดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.540  แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมี
ความสัมพันธ์กับจ านวนเงินที่ผ่อนช าระในแต่ละงวดของลูกหนี้ ร้อยละ 54.0 และเม่ือได้ท าการทดสอบค่า
นัยส าคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระทุกตัวพร้อมกันในสมการ โดยจะ

พิจารณาจากค่า P-value (Sig.F) เทียบกับค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดขึ้น คือ α = 0.05 พบว่ามีค่า
เท่ากับ 0.000 ซึ่งเป็นค่าที่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงว่ามีตัวแปรอิสระตัวใดตัวหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรตาม ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงตามตัวแปรตาม ณ ระดับความ



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่11 
The 11th Hatyai National and International Conference 

1696 

 

เชื่อมั่นร้อยละ 95 ก็คือ วงเงินที่ขอกู้สินเชื่อ (บาท) โดยถ้าลูกหนี้นั้นมีวงเงินขอกู้สินเชื่อเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย 
จะมีผลท าให้จ านวนเงินในการผ่อนช าระสินเชื่อต่องวดรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 0.143 บาท 
หรือถ้า วงเงินขอกู้สินเชื่อของลูกหนี้ลดลง 1 หน่วย ก็จะท าให้จ านวนเงินในการผ่อนช าระสินเชื่อต่องวด
รวมมีการเปลี่ยนแปลงลดลงเท่ากับ 0.143 บาท ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีผลต่อการค้างช าระหนี้สินเชื่อของลูกค้า
ที่อาจก่อให้เกิด NPLs ได้ในทิศทางเดียวกัน 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาและลดการเกิดหนี้ค้างที่เป็น NPLs ของธนาคารออมสิน สาขาเกทเวย์ 
เอกมัย มีดังนี้ 1.ทางธนาคารควรมีการจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์สินเชื่อและ
หลักเกณฑ์ในการให้สินเชื่อแก่พนักงานสินเชื่อให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นไปในทางเดียวกัน  2.ทาง
ธนาคารควรมีการจัดให้แต่ละสาขานั้นมีการประชุมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพ่ืออัพเดทข่าวสารทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น และต้องมีการรายงานผล
ให้กับทางส านักงานใหญ่ทราบ 3.ทางธนาคารควรมีการออกกฎเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับในการ
วิเคราะห์สินเชื่อและมีการจัดท าไฟล์ในการวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นให้กับสาขาที่เป็นมารตฐานเดียวกัน
เพ่ือวิเคราะห์ความสามารถเบื่องต้นและสามารถส่งต่อไปยังศูนย์อนุมัติได้อย่างถูกต้อง  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั้นท าให้ทราบถึง
ปัจจัยที่ท าให้เกิดหนี้ค้างช าระที่ท าให้เกิดหนี้ NPLs เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและลดการเกิดหนี้ค้าง
ที่เป็น NPLs ของธนาคารออมสิน สาขาเกทเวย์ เอกมัย ซึ่งสามารถอธิบายผลการวิเคราะห์ได้ว่า หาก
วงเงินขอกู้สินเชื่อของลูกหนี้นั้นสูงขึ้นจะส่งผลกระทบไปในทิศทางเดียวกันกับจ านวนเงินในการผ่อนช าระ
สินเชื่อต่องวดรวม คือเมื่อลูกหนี้มีการขอกู้สินเชื่อที่มีวงเงินเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นก็จะท าให้จ านวนเงินในการ
ผ่อนช าระสินเชื่อต่องวดรวมมีค่าสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่อาจจะท าให้ลูกหนี้นั้นไม่สามารถช าระหนี้ได้จนเกิด
การค้างช าระหนี้และเกิดเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ได้ เมื่อทราบถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดหนี้ค้างที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้แล้วก็ท าให้ทางธนาคารนั้นสามารถหาวิธีแก้ไขและป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาหนี้ค้าง
ช าระท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด  
 ส่วนด้านปัจจัยอื่น ๆที่น ามาใช้ในการศึกษา ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ  
ปัจจัยความสามารถในการช าระหนี้คืนที่เกี่ยวกับลูกหนี้ โดยตรง ได้แก่ รายได้ วัตถุประสงค์ที่ขอกู้ 
ระยะเวลาในการผ่อนช าระพบว่าไม่ผลต่อการค้างช าระหนี้เงินกู้สินเชื่อจนเกิดเป็น NPLs ซึ่งสามารถแสดง
ให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวข้างต้นไม่ส่งผลให้การค้างช าระหนี้เงินกู้ของลูกหนี้เพ่ิมขึ้นหรือลดลง เนื่องด้วยตัว
แปรดังกล่าวที่ได้จากการส ารวจข้อมูลในครั้งนี้ไม่มีความเหมาะสมที่จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอย
แบบพหุคูณ หรือข้อมูลกลุ่มลูกค้าที่น ามาวิเคราะห์อาจจะมีข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหรือครบถ้วนมากนัก จึงท า
ให้ไม่มีผลต่อจ านวนเงินงวดที่ผ่อนช าระในแต่ละงวด 
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 และจากแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เสนอไป 3 แนวทางทางผู้ศึกษาได้เลือกแนวทางการแก้ไข
ทางเลือกที่ 1 คือ ทางธนาคารควรมีการจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์สินเชื่อและ
หลักเกณฑ์ในการให้สินเชื่อแก่พนักงานสินเชื่อให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นไปในทางเดียวกัน เพราะ การที่
ทางธนาคารนั้นมีการจัดอบรมให้พนักงานนั้นจะท าให้พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์
มากยิ่งขึ้น พนักงานสามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างานให้ดี
ยิ่งขึ้นและสร้างผลส าเร็จได้ดียิ่งขึ้น ท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานให้กับองค์กร 
องค์กรมีทิศทางการท างานที่ชัดเจน ไม่สะเปะสะปะไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้น และท าให้พนักงานมีความ
กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของทางเลือกอ่ืน ๆ สามารถน ามาเป็นแนวทางการ
แก้ไขปัญหาส ารองได้ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ปัจจัยด้านวงเงินขอสินเชื่อเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการค้างช าระสินเชื่อที่ท าให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (NPLs) ดังนั้น เพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดหนี้ค้างช าระทางธนาคารควรมีการพิจารณาวงเงิน
กู้ให้เหมาะสมกับตัวลูกค้าที่เข้ามาขอยื่นกู้สินเชื่อให้ละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์
ภาระหนี้สินเดิมของลูกค้าที่มีอยู่ก่อนจะมาขอกู้สินเชื่อใหม่ ดูเครดิตบูโร (NCB) อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็น
พฤติกรรมการช าระหนี้สินของลูกค้าที่เข้ามาขอยื่นกู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับจ านวนเงินผ่อนช าระในแต่ละงวด 
และลูกค้ามีความสามารถในการช าระหนี้คืนให้แก่ธนาคารได้จริง ๆ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับท าวิจัยครั้งต่อไป 
 จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่สนใจจะท าการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ท า
ให้เกิดหนี้ค้างช าระเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและลดการเกิดหนี้ค้างที่เป็น NPLs ในครั้งต่อไป เนื่องจาก
ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาจากข้อมูลและความคิดเห็นในช่วงเวลาหนึ่งของการท าการศึกษาเรื่องนี้
เท่านั้น ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการ์ ตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาข้อมูล
ของลูกหนี้ ข้อมูลสถานการ์ต่าง ๆ และข้อมูลหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นระยะ เพ่ือที่จะได้ทราบถึงปัญหาและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการเกิดหนี้ค้างช าระที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ได้ดียิ่งขึ้น 
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