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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการชําระหนี้คืนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 

ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน โดยศึกษาแรงจูงใจในการชําระหนี้คืนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 

ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน ดานอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคารออมสิน ดานการติดตามทวงถามหนี้ของ

ธนาคารออมสิน ดานความยากงายในการขอสินเชื่อธนาคารออมสิน ศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางจํานวน 351 

คน โดยเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแกแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ขอมูลความถี่ รอย

ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่เชิงอนุมานประกอบดวย Independent samples t-test การ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลของการวิจัย พบวาผลการวิเคราะหขอมูล 

สามารถสรุปเปนขอๆ ไดดังนี ้

 1.ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยาง 351 คน พบวาสวนใหญเปนเพศ

หญิง กลุมอายุระหวาง   29 – 37 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา อาชีพ

พนักงานบริษัท รายไดอยูในชวงระหวาง 10,001 – 30,000 บาท  
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 2.ดานความสามารถในการผอนชําระของลูกหนี้ ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน สวนใหญไดรับ

วงเงินกู ไมเกิน 200,000 บาท ระยะเวลาในการผอนชําระ 25 – 30 ป สัดสวนเงินผอนชําระตอรายได ตั้งแต 

20% - ไมเกิน 40% รายจายในครอบครัวตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท สัดสวนภาระหนี้ที่เหลือตอวงเงิน

กู ตั้งแต 20% - ไมเกิน 40%  

 3.แรงจูงใจในการชําระหนี้คืนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน 

ดานอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคารออมสินดานการติดตามทวงถามหนี้ของธนาคารออมสิน ดานความยากงาย

ในการขอสินเชื่อธนาคารออมสิน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญดานอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

ธนาคารออมสินรองลงมาคือดานความยากงายในการขอสินเชื่อธนาคารออมสิน นอยที่สุดในดานการติดตาม

ทวงถามหนี้ของธนาคารออม 

 4.เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานความสามารถในการผอนชําระหนี้ของ

ลุกหนี้ที่มีความแตกตางมีผลตอแรงจูงใจในการชําระหนี้คืนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ธนาคารออมสิน

สํานักพหลโยธิน ปจจัยดานเพศและดานระยะเวลาของสินเชื่อที่ผอนชําระนานที่สุด ไมมีผลตอแรงจูงใจในการ

ชําระหนี้คืนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน ในสวนปจจัยสวนบุคคล และ

ปจจัยดานความสามารถในการผอนชําระหนี้ของลูกหนี้ ที่สงผลตอแรงจูงใจในการชําระหนี้คืนของลูกหนี้ที่ไม

กอใหเกิดรายได ธนาคารออมสินดานอัตราดอกเบี้ย ไดแก ปจจัยสถานภาพ อาชีพ วงเงินกูที่ไดรับ(รวมทุก

สินเชื่อ) สัดสวนเงินผอนชําระตอรายได ในสวนดานการติดตามทวงถามหนี้ของธนาคารออมสิน ไดแก ปจจัย

รายจายในครัวเรือนของลูกหนี้ตอเดือน แตจะไมมีผลในปจจัยสถานภาพ และวงเงินกูที่ไดรับ(รวมทุกสินเชื่อ) 

ในสวนดานความยากงายในการขอสินเชื่อ ไดแกปจจัยอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน

ของลูกหนี้ สัดสวนเงินผอนชําระตอรายได สัดสวนภาระหนี้ที่เหลือตอวงเงินกู อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 

คําสําคัญ:การชําระหนีลู้กหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 

Abstract 
 The objective of this research is to study the incentives for debt repayment of non-

performing debtors, Government Savings Bank, Phahonyothin Office.  By studying the 

incentives for debt repayment of non-performing debtors, Government Savings Bank, 

Phaholyothin Office the interest rate of the Government Savings Bank The debt collection 

tracking of the Government Savings Bank The difficulty of requesting a GSB loan Only 351 

samples were studied by the research tools.  Including questionnaires, the statistics used in 

data analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation.  The inferential statistics 

consist of Independent samples t-test, One-Way ANOVA analysis. The analysis of data can 

be summarized as follows: 
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1. Personal factors of respondents from the sample of 351 people, it was found 

that most were female.  Age group between 29 - 37 years old Single status bachelor’s 

degree or equivalent company employee Income is between 10,001 - 30,000 baht. 

 2. The payment ability of the Government Savings Bank, Phaholyothin Office Most 

receive a loan of no more than 200,000 baht. The repayment period is 25 - 30 years. The 

proportion of installment payments per income from 20% - up to 40%. Family expenses 

per month 10,001 - 30,000 baht. The remaining debt ratio per loan.  From 20% - up to 40% 

 3. Incentives for debt repayment of non-generating debtors, Government Savings 

Bank, Phaholyothin Office  The interest rate of the Government Savings Bank  The debt 

collection tracking of the Government Savings Bank  The difficulty of requesting a GSB 

loan  Found that most of the sample groups gave priority to the interest rate of the 

Government Savings Bank  Followed by the difficulty of requesting a GSB loan  The least in 

the field of debt collection of savings banks 

4. Compare different personal factors Factors in the ability to pay off the debt of 

different debtors influence the incentives for repayment of debtors that do not generate 

income.  Government Savings Bank, Phahonyothin Office Sex factors and the duration of 

the loan that is the longest installment There was no effect on  

Incentives for repayment of debtors that did not generate income.Government 

Savings Bank, Phaholyothin Office  In personal factors and Factors in debt repayment ability 

of debtors  That affects the incentives for repayment of debtors that do not generate 

income  Government Savings Bank on interest rates, including status, occupation, loan 

received (including credit), installment ratio per income  In terms of debt collection tracking 

of the Government Savings Bank, namely household expenditure factors of debtors per 

month  But will not result in status factors  And the loan amount (including all credits) in 

terms of difficulty in applying for a loan  Namely, age, status, education level, occupation, 

monthly income of the debtor  Proportion of installment payments per income  Proportion 

of remaining debt per loan  With a statistical significance level at .05 level 

 

Keywords:REPAYMENT, NON-PERFORMINGLOANS 
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บทนํา 
ธนาคารออมสิน เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ.2489 มีฐานะ

เปนรัฐวิสาหกิจที่อยูในรูปของสถาบันการเงินที่มีรัฐบาลเปนประกัน และอยูภายใตการกํากับดูแลของ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ปจจุบันมีสาขาทั้งหมด 1,141 สาขาทั่ว

ประเทศ โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อสงเสริมการออม และสรางวินัยทางการเงิน สนับสนุนการลงทุน สงเสริม

เศรษฐกิจฐานราก นอกจากนี้ธนาคารออมสินยังเปนแหลงเงินทุนสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งการใหบริการดานสินเชื่อ ซึ่งเปนการพัฒนา และ

ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 ในป 2558 ธนาคารออมสินยังคงมุงมั่นที่จะดําเนินงาน เพื่อบรรลุวิสัยทัศนในการเปน

สถาบันการเงินที่มั่นคง เพื่อการออมและเปนผูนําเศรษฐกิจฐานราก และลูกคารายยอยดวยการบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล รวมทั้งยังเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ใหแกภาครัฐบาล

ผานโครงการตางๆ อาทิเชน โครงการใหสินเชื่อแกธุรกิจ SMEs  เพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจ (สินเชื่อ SMEs สุข

ใจ) โครงการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  มาตรการชวยเหลือลูกคาสินเชื่อรายยอยจนถึงระดับ SMEs จากการ

ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพในทุกดานของธนาคาร สงผลใหผลประกอบการของธนาคาร มีการเติบโตไดดีกวา

ที่คาดไว ทั้งสินทรัพย เงินฝาก สินเชื่อ  และกําไรสุทธิ ซึ่งสะทอนถึงความแข็งแกรงของธนาคารที่ดําเนินงาน

ดวยกลยุทธที่เหมาะสม 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของการเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ของธนาคารออมสินสํานัก

พหลโยธิน 

2.เพื่อศึกษาปจจัยดานความสามารถในการผอนชําระของลูกหนี้ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน 

3.เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการชําระหนี้คืนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ธนาคารออมสิน สํานัก

พหลโยธิน 

4.เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีความแตกตางที่มีผลตอแรงจูงใจในการชําระหนี้คืนของลูกหนี้ที่ไม

กอใหเกิดรายได ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน 

 5.เพื่อศึกษาปจจัยดานความสารถในการผอนชําระของลูกหนี้ที่มีความแตกตางที่มีผลตอแรงจูงใจใน

การชําระหนี้คืนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปจจัยสวนบุคคลของลูกหนี้ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธินไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ที่แตกตางกันสงผลตอแรงจูงใจในการชําระหนี้คืนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิด

รายได ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน 

2. ปจจัยดานความสามารถในการผอนชําระของลูกหนี้ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน ไดแก 

วงเงินกูที่ไดรับ(รวมทุกสินเชื่อ) ระยะเวลาในการผอนชําระ สัดสวนเงินผอนชําระตอรายได รายจายใน

ครัวเรือนของลูกหนี้ตอเดือน สัดสวนภาระหนี้ที่เหลือตอวงเงินกู ที่แตกตางกันสงผลตอแรงจูงใจในการชําระ

หนี้คืนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน 

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
การวิจัยเรื่องนี้จะศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารออม

สิน สํานักพหลโยธิน ในดานอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคารออมสิน  การติดตามทวงถามหนี้ของธนาคารออม

สิน ความยากงายในการขอสินเชื่อ โดยประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ลูกหนี้สินเชื่อทุกประเภทของ

ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน ทั้งเพศชายและเพศหญิง  จํานวน 351 คน   

 ดานเนื้อหาในการศึกษา  ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคลของการเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได  ปจจัย

ดานความสารถในการผอนชําระของลูกหนี้ และการเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได กําหนดประชากรที่ใชใน

การศึกษา เปนแบบเจาะจงในการวิจัยใชแบบสอบถาม 

ตัวแปรที่ศึกษา 

1.ตัวแปรอิสระ ไดแก 

1.1 เพศ แบงเปน 

 1.1.1 เพศชาย 

 1.1.2 เพศหญิง 

1.2 อายุ 

 1.2.1  20 – 28 ป 

 1.2.2  29 – 37ป 

1.2.3  38 – 46 ป 

1.2.4 47 – 55 ป 

1.2.5 56ปขึ้นไป 

1.3 สถานภาพ 

 1.3.1 โสด 

 1.3.2 สมรส 

 1.3.3 หมาย/หยาราง 

1.4 ระดับการศึกษา 
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 1.4.1 ต่ํากวาปริญญาตร ี

 1.4.2  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

 1.4.3 สูงกวาปริญญาตร ี

1.5 อาชีพ 

 1.5.1 อาชีพอิสระ/รับจางทั่วไป 

 1.5.2 ผูประกอบกิจการ 

 1.5.3 พนักงานบริษัท 

 1.5.4 พนักงานรัฐวสิาหกิจ 

 1.5.5 ขาราชการ 

 1.5.6 อื่นๆ……………… 

1.6 รายไดตอเดือน 

 1.6.1 ไมเกิน 10,000      บาท 

 1.6.2 10,001 – 30,000   บาท 

 1.6.3 30,001 – 50,000   บาท 

 1.6.4 50,001– 100,000  บาท 

 1.6.5 มากกวา 100,000 บาทขึ้นไป 

2.ตัวแปรอิสระ ไดแก ความสามารถในการผอนชาํระของลูกหนี ้

2.1. วงเงินกูที่ไดรบั (รวมทุกสนิเชื่อ) 

2.1.1 ไมเกิน 200,000 บาท 

2.1.2 200,001 – 500,000 บาท 

2.1.3 500,001 – 1,000,000 บาท 

2.1.4 1,000,001 – 3,000,000 บาท 

2.1.5 มากวา 3,000,000 บาท ขึ้นไป 

2.2. ระยะเวลาของสนิเชื่อที่ผอนชําระนานที่สดุ 

2.2.1 1–6     ป 

2.2.2 7 – 12   ป 

2.2.3 13 – 18  ป 

2.2.4 19 – 24  ป 

2.2.5 25 – 30  ป 

2.3. สัดสวนเงนิผอนชําระตอรายได 

2.3.1 นอยกวา 20% 

2.3.2 ตั้งแต 20% - ไมเกิน 40% 

2.3.3 ตั้งแต 40% - ไมเกิน 60% 
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2.3.4 ตั้งแต 60% - ไมเกิน 80% 

2.3.5 มากกวา 80% ขึ้นไป 

2.4. รายจายในครัวเรือนของลูกหนี้ตอเดือน 

2.4.1 ไมเกิน 10,000 บาท 

2.4.2 10,001 – 30,000 บาท 

2.4.3 30,001 – 50,000 บาท 

2.4.4 50,001 – 10,000 บาท 

2.4.5 มากกวา 100,000 บาทขึ้นไป 

2.5. สัดสวนของภาระหนี้ที่เหลือตอวงเงินกู 

2.5.1 นอยกวา 20% 

2.5.2 ตั้งแต 20% - ไมเกิน 40% 

2.5.3 ตั้งแต 40% - ไมเกิน60% 

2.5.4 ตั้งแต 60% - ไมเกิน80% 

2.5.5 มากกวา 80% ขึ้นไป 

3. ตัวแปรตาม แรงจูงใจ สิง่กระตุนใหชําระหนี้กับธนาคารออมสิน 

3.1. อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคารออมสิน 

 3.1.1 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล 

 3.1.2 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจแบบมีระยะเวลา (L/T) 

 3.1.3 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจเงินทนุหมุนเวียน (OD) 

 3.1.4 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสําหรับหนวยงานขอตกลง (MOU) 

 3.1.5 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 

3.2. การติดตามทวงถามหนี้ของธนาคารออมสิน 

  3.2.1 โทรศัพทติดตามทวงถาม 

  3.2.2 ออกจดหมายเตือนใหชําระหนี้ 

  3.2.3 สงบริษัทภายนอกติดตามทวงถาม 

  3.2.4 สงดําเนนิการตามกระบวนการตามกฎหมาย 

3.3. ความยากงายในการขอสินเชื่อกบัธนาคารออมสิน 

  3.3.1 ความยากงายในการขอสินเชื่อบคุคล 

  3.3.2 ความยากงายในการขอสินเชื่อธรุกิจแบบมีระยะเวลา (L/T) 

  3.3.3 ความยากงายในการขอธุรกิจเงินทุนหมุนเวียน (OD) 

  3.3.4 ความยากงายในการขอสินเชื่อสาํหรับหนวยงานขอตกลง (MOU) 

  3.3.5 ความยากงายในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ผลของการวิจัยจะเปนประโยชนในการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของการเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิด

รายได ของลูกหนี้ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน 

 2. ผลของการวิจัยจะเปนประโยชนดานความสามารถในการผอนชําระของลูกหนี้ธนาคารออมสิน 

สํานักพหลโยธิน เพื่อปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดปญหาหนี้คางชําระ 

 3.ผลของการวิจัยจะเปนประโยชนแกลูกหนี้ธนาคารออมสินสํานักพหลโยธิน ที่เปนหนี้ที่ไมกอใหเกิด

รายได หรือหนี้ที่คางชําระ 

 4.ผลของการวิจัยจะเปนประโยชนในการนําไปกําหนดแนวทางใหกับธนาคารในการพิจารณาอนุมัติ

สินเชื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5.ผลของการวิจัยสามารถนําไปปรับปรุงการวางแผนใหกับการเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของ

ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธินได 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 แนวความคิดทางทฤษฎี 
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอผลกระทบตอการเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได

ของธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน โดยนําแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใชในการศึกษาดังตอไปนี้ 

 2.1ประวัติธนาคารออมสิน 

2.2 ทฤษฎีปริมาณเงนิใหกูยืม 

 2.3 ทฤษฎีการปนสวนสินเชื่อ 

 2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลสินเชื่อ 

 2.5 ทฤษฎีการจัดการสินเชื่อ 

  

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 กฤษชา  แพรคุณธรรม(2547)  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคาร

อาคารสงเคราะหในชวงระหวางป พ.ศ. 2531 – 2546 โดยการวิเคราะหสมการในรูปแบบถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาสรุปไดวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 

ของธนาคารอาคารสงเคราะห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 ประกอบดวย 

1. ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคาร

อาคารสงเคราะห กลาวคือ เมื่อกําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่ ดัชนีราคาผูบริโภคเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะ

สงผลใหหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารอาคารสงเคราะหเพิ่มขึ้น 1325.26 ลานบาท 

2. รายไดประชาชาติเฉลี่ยตอหัว( INC)มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได

ของธนาคารอาคารสงเคราะห กลาวคือ เมื่อกําหนดใหปจจัยอื่นๆคงที่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
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ตางประเทศเพิ่มข้ึน 1 บาท จะสงผลใหหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารอาคารสงเคราะหลดลง 

76 ลานบาท 

3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ(EX)มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับหนี้ที่ไมกอใหเกิด

รายไดของธนาคารอาคารสงเคราะห กลาวคิอ  เมื่อกําหนดใหปจจัยอื่นๆคงที่ อัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศเพิ่มขึ้น 1 บาทตอดอลลารสหรัฐ จะสงผลใหหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของ

ธนาคารอาคารสงเคราะหลดลง  843.51 ลานบาท 

 ฉัตรอุมา เอี่ยมอํานวย(2533)  ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได(NPLs)สินเชื่อ

เพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะหสํานักงานใหญ โดยทําการศึกษาแบงออกเปน 3 ปจจัย ไดแก 1)

ปจจัยสวนบุคคลซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได รายจายในครอบครัวตอเดือน 

จํานวนบุตร และจํานวนบุคคลที่ตองอุปการะ 2) ขอมูลเกี่ยวกับการกูเงินของลูกคาที่คางชําระหนี้ ไดแก 

ประเภทกลุมผูกู วัตถุประสงคการกู วงเงินกู ระยะเวลาในการผอนชําระเงินกู  จํานวนเงินงวดผอนชําระราย

เดือน ระยะเวลาที่ผอนชําระหนี้มาแลว จํานวนงวดที่คางชําระทั้งสิ้น 3) ขอมูลการเกิดหนี้คาง แบงเปน การ

เกิดหนี้คางจากธนาคาร เกิดจากหนวยงานของผูกู และเกิดจากตัวผูกู จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล 

ไดแก อาชีพ รายไดรวมตอเดือน รายจายในครอบครัวตอเดือน มีความสัมพันธกับหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 

(NPLs)สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะหสํานักงานใหญ สวนปจจัยที่เกี่ยวกับขอมูลการกู

เงินของลูกคาที่คางชําระหนี้ พบวา มีเพียง วงเงินกูและจํานวนเงินงวดผอนชําระตอเดือนเทานั้น ที่มี

ความสัมพันธกับหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห

สํานักงานใหญ 

 ธนิณี บัณฑิตวัฒนาวงศ (2555)ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิตพฤติกรรมการบริโภคและการ

เปดรับสื่อของผูหญิงโสดในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบวัดครั้งเดียว โดยใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูหญิงโสดอายุตั้งแต 21 – 50 ป ที่อาศัยหรือทํางานอยูใน

กรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน จํานวนทั้งสิ้น  640 คน  ซึ่งขอมูลที่ไดจะ

นําไปประมวลผลดวยการใชโปรแกรม SPSS for window  และทําการวิเคราะหผลทางสถิติดวยการ

วิเคราะหเชิงพรรณนา และการวิเคราะหปจจัยหรือตัวประกอบผลการวิจัย พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตของ

ผูหญิงโสดในกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 15 กลุม  1.ผูหญิงโสดกาวทันโลก 2.ผูหญิงโสดเต็มที่กับชีวิต 3.

ผูหญิงโสดรักบาน 4.ผูหญิงโสดมีแนวคิด 5.ผูหญิงโสดอารมณสุนทรีย 6.ผูหญิงโสดทะเยอทะยาน 7.ผูหญิงโสด

รักสุขภาพ 8.ผูหญิงโสดรักกีฬา 9.ผูหญิงโสดจิตอาสา 10.ผูหญิงโสดรักการงาน 11.ผูหญิงโสดรักสวยรักงาม 

12.ผูหญิงโสดพักผอนแบบคนเมือง 13.ผูหญิงโสดจับจายยุคใหม 14.ผูหญิงโสดไมคิดมาก 15.ผูหญิงโสดมีแกน

สารนอกจากนี้ผูหญิงโสดอายุ 21-28 ป มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อประเภทสื่อใหมในระดับมากที่สุด  ขณะที่
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ผูหญิงโสดอายุ 29 – 34 ป  และ 35 – 50 ป มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อประเภทสื่อใหมอยูในระดับมาก แต

ผูหญิงโสดทุกชวงอายุมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อประเภทสื่อใหมมากกวาสื่อดั้งเดิม 

 นงนุช กะดีแดง(2541)ไดทําการศึกษาเรื่อง หนี้คางชําระของสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคาร

อาคารสงเคราะหในจังหวัดเชียงใหม การศึกษามีวัตถุประสงคที่สําคัญอยู 2 ประการ  

1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยที่คางชําระหนี้ 

2. เพื่อศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอหนี้คางชําระของสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารอาคาร

สงเคราะหในจังหวัดเชียงใหม 

วิธีการศึกษา ใชสถิติเชิงพรรณนา และวิธีการทดสอบ Chi-square โดยจะใชขอมูลซึ่งประกอบดวย 

- ขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งไดมาจากบัญชีลูกหนี้ที่คางชําระ ตั้งแตป พ.ศ. 2535 – 2539 จํานวน 

300 ตัวอยาง จากจํานวนทั้งหมด 1,900 ราย 

- ขอมูลเกี่ยวกับมาตรการแกไขปญหาหนี้คางชําระ เปนขอมูลที่ไดจากเอกสารงานวิจัยของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห 

  ผลการศึกษา พบวา ลูกหนี้สวนใหญที่มีหนี้คางชําระมูลคาต่ํากวา 600,000 บาท สวนใหญมีอายุ

ระหวาง 36-45 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา มีอาชีพที่มีรายไดประจําโดยเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 

30,001 บาท และมีสมาชิกในครัวเรือนอยูระหวาง    3 – 4 คนวัตถุประสงคในการกูยืม เพื่อซื้อที่ดินและ

อาคารรวมทั้งหองชุดที่พักอาศัย โดยมีวงเงินกูยืม ระหวาง 300,000 – 600,000 บาท และมีมูลคาหลักทรัพย

ค้ําประกันต่ํากวา 600,001 บาท ระยะเวลาในการกูยืม 10 – 15 ป อัตราดอกเบี้ยตกลงในวันกูยืม สวนใหญ

อยูระหวางรอยละ 11.60 – 13.00 ตอป และมีงวดการชําระระหวาง 3,001 – 6,000 บาทตอเดือน 

  

 วรณัฏฐกานต นุชพุม(2558) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการชําระหนี้บัตรเครดิต 

ธนาคารพาณิชยไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นตางๆ ไดแก  ปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการใชบัตร

เครดิต และระดับความเขาใจทางการเงิน  โดยการเก็บขอมูลดวยการใชแบบสอบถามจํานวน 400 ตัวอยาง  

โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา เครื่องมือสถิติทั้งความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย  เลขคณิต  คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน รวมทั้งการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรที่มีตอพฤติกรรมการชําระหนี้ของกลุมตัวอยาง ผล

การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ชําระหนี้บัตรเครดิตเต็มจํานวน มีจํานวน 207 คน สวนมากเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย มีอายุโดยเฉลี่ย 34 ป สถานภาพโสด  ระดับการศึ กษาปริญญาตรี ร าย ได โ ดย เฉลี่ ย 

31,863.67 บาทตอเดือน มีการวางแผนการใชจายบัตรเครดิตแทนเงินสด ในการซื้อสินคาและบริการ สวน

ใหญมีสภาพคลองทางการเงินคงเดิมหลังจากมีบัตรเครดิต ในสวนของความรูทางการเงินสวนใหญ มีความรู

ในการคํานวณดอกเบี้ย และเครดิตบูโร ในสวนของทางเลือกในการลงทุน และนโยบายคุมครองเงินฝากสวน

ใหญไมทราบ ในการศีกษาครั้งนี้พบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการชําระหนี้บัตรเครดิตเต็มจํานวน คือ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา  จํานวนเงินออม การวางแผนการใชจายบัตรเครดิต ความรูทางการเงิน สวน จํานวน
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บัตรเครดิตในครอบครอง มีผลทิศทางตรงกันขามกับพฤติกรรมการชําระหนี้บัตรเครดิตเต็มจํานวน ซึ่ง

หมายถึงยิ่งมีจํานวนบัตรเครดิตในครอบครองจํานวนมากยิ่งสงผลใหพฤติกรรมการชําระหนี้บัตรเครดิตเต็ม

จํานวนนอยลง 

วิธีดําเนินงานวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ กลุมลูกคาที่เปนหนี้คางชําระที่เขามาติดตอ ธนาคารออมสิน สาํนกัพหลโยธิน

จํานวน 351 คน 

 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 ขนาดของตัวอยางจากประชากรที่ใชในการวิจัยคือลูกคาธนาคารออมสินที่เปนหนี้คางชําระ 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ใชแบบสอบถาม 1 ชุด มีผูใหการสัมภาษณแกผูตอบ

แบบสอบถาม โดยแบงเนื้อหาคาํถามเปน 3 สวนดังนี ้

 สวนที่ 1เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยคาํถามดาน 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน รวม 6 ขอ  

 สวนที่ 2เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความสามารถในการผอนชําระของลูกหนี้ธนาคารออมสิน สาํนัก

พหลโยธิน ประกอบดวยคําถาม ดานวงเงนิกูที่ไดรบั ระยะเวลาในการผอนชาํระ สัดสวนเงนิผอนชําระตอ

รายได รายจายในครัวเรือนของลูกหนี้ตอเดือน  สัดสวนภาระหนี้ที่เหลือตอวงเงินกู รวม  5 ขอ 

 สวนที่ 3เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได  ของลูกหนี้ธนาคารออมสิน 

สํานักพหลโยธิน ประกอบดวย อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคารออมสิน การติดตามทวงถามหนี้ของธนาคาร 

ความยากงายในการขอสินเชื่อ โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สดุ 
 

 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
 1 เมษายน– 30 มิถุนายนพ.ศ. 2562 

 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา 
 สวนที่ 1เปนการวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ใชสถิติแบบพรรณนา 

(Descriptive Statistics) โดยมกีารวิเคราะหผลแบบแจกแจงความถี(่Frequency) และรอยละ 

(Percentage) 
 สวนที่ 2 วิเคราะหปจจัยดานความสามารถในการผอนชําระของลูกหนี้ธนาคารออมสิน สาํนัก

พหลโยธิน ประกอบดวยคําถาม ดานวงเงนิกูที่ไดรบั ระยะเวลาในการผอนชาํระ สัดสวนเงนิผอนชําระตอ

รายได รายจายในครัวเรือนของลูกหนี้ตอเดือน สัดสวนภาระหนีท้ี่เหลือตอวงเงินกู สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ใชสถิติแบบพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยมีการวิเคราะหผลแบบแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และรอยละ (Percentage) 
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 สวนที่ 3วิเคราะหการเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ของลูกหนี้ธนาคารออมสินสาํนักพหลโยธิน 

ประกอบดวย อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคารออมสิน การติดตามทวงถามหนี้ของธนาคาร ความยากงายในการ

ขอสินเชื่อ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ใชสถิติแบบพรรณนา (DescriptiveStatistics) โดยมีการวิเคราะห

ผลแบบคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)โดยนําผลการวิเคราะหที่ไดไป

เปรียบเทียบกับการแปลความหมายคาเฉลี่ยดังนี ้

 

  คาเฉลี่ย   ระดับผล 

  4.21 – 5.00   มีผลมากทีสุ่ด 

  3.41 – 4.20   มีผลมาก 

  2.61 – 3.40   มีผลปานกลาง 

  1.81 – 2.60   มีผลนอย 

  1.00 – 1.80   มีผลนอยทีสุ่ด 

 

 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน 
 1.วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยแรงจูงใจในการชาํระหนีค้ืนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 

สําหรับขอมูลที่จําแนกเปน 2 กลุม โดยใชการทดสอบดวยคา (t-test) 

 2.วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยแรงจูงใจในการชาํระหนีค้ืนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 

สําหรับขอมลูที่จําแนกมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA)

โดยหากพบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple comparisons)โดยใชวิธี Fisher’s 

Least – Significant Different (LSD) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบสวนใหญ เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ชวงอายุอยูระหวาง

29 - 37ป สถานภาพโสด  เปนผูมีการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพ 

พนักงานบริษัท และสวนใหญรายไดตอเดือน 10,001 - 30,000 บาทสวนใหญ ไดรับวงเงินกู (รวมทุกสินเชื่อ) 

ไมเกิน 200,000สวนใหญใชระยะเวลาในการผอนชําระนานที่สุด  25 - 30 สวนใหญมีสัดสวนเงินผอนชําระ

ตอรายได ตั้งแต 20% - ไมเกิน 40% สวนใหญมีรายจายในครัวเรือนของลูกหนี้ตอเดือน 10,001 – 30,000 

บาท และสวนใหญมีสัดสวนภาระหนี้ที่เหลือตอวงเงินกู  ตั้งแต 20% - ไมเกิน 40% 

 แรงจูงใจในการชําระหนี้คืนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธินมีความ

แตกตางกัน เมื่อลูกหนี้มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพรายไดตอเดือนของลูกหนี้ วงเงินกูที่ไดรับ 

(รวมทุกสินเชื่อ) สัดสวนเงินผอนชําระตอรายได รายจายในครัวเรือนของลูกหนี้ตอเดือน สัดสวนภาระหนี้ที่
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เหลือตอวงเงินกู ทําใหแรงจูงใจในการชําระหนี้คืนแตกตางกันสําหรับลูกหนี้ที่มีเพศ ระยะเวลาของสินเชื่อที่

ผอนชําระนานที่สุด แตกตางกันมีแรงจูงใจในการชําระหนี้ทีไ่มแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การอภิปรายผล 

 ในการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการชําระหนี้คืนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ธนาคารออมสิน 

สํานักพหลโยธิน มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี ้

 จากการศึกษาแรงจูงใจในการชําระหนี้คืนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ธนาคารออมสิน สํานัก

พหลโยธิน โดยศึกษาปจจัยสวนบุคคลของการเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ปจจัยความสามารถในการผอน

ชําระของลูกหนี้ และแรงจูงใจในการชําระหนี้คืนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ธนาคารออมสิน สํานัก

พหลโยธิน พบวา 

 1.ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง กลุมอายุระหวาง         29 – 

37 ป สถานภาพโสด  ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา อาชีพพนักงานบริษัท รายไดอยูในชวง

ระหวาง 10,001 – 30,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของธนิณี บัณฑิตวัฒนาวงศ (2555) เรื่อง 

รูปแบบการดําเนินชีวิตพฤติกรรมการบริโภคและการเปดรับสื่อของผูหญิงโสดในกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงโสด ชวงอายุ 21–34ป มีอัตราการบริโภคสินคาและ

บริการโดยรวม อยูในระดับมาก ซึ่งสงผลใหมีการนําเงินที่คาดการณวาจะไดในอนาคต มาใชจายในปจจุบันทํา

ใหเกิดเปนลูกหนี้กอใหเกิดรายไดของธนาคารตามแนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูลสินเชื่อ สอดคลองกับผล

การศึกษาของฉัตรอุมา เอี่ยมอํานวย (2533) เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได สินเชื่อเพื่อที่อยู

อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะหสํารักงานใหญ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อาชีพ รายได

รวมตอเดือน รายจายในครอบครัวตอเดือน มีความสัมพันธกับหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 

 2.ปจจัยดานความสามารถในการผอนชําระของลูกหนี้ ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน สวนใหญ

ไดรับวงเงินกู ไมเกิน 200,000 บาท ระยะเวลาในการผอนชําระ 25 – 30 ป สัดสวนเงินผอนชําระตอรายได 

ตั้งแต 20% - ไมเกิน 40% รายจายในครอบครัวตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท สัดสวนภาระหนี้ที่เหลือตอ

วงเงินกู ตั้งแต 20% - ไมเกิน 40% ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ วรณัฏฐกานต นุชพุม เรื่อง ปจจัยที่มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการชําระหนี้บัตรเครดิต ธนาคารพาณิชยไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีอัตราการชําระหนี้คืนในทิศทางตรงกันขามกับอัตราภาระหนี้คงเหลือ กลาวคือ 

อัตราการชําระหนี้จะมากขึ้น เมื่ออัตราภาระหนี้คงเหลือนอยลง อัตราการชําระหนี้จะนอยลง เมื่ออัตราภาระ

หนี้คงเหลือมากขึ้น 

 3.แรงจูงใจในการชําระหนี้คืนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน

โดยรวมอยูในระดับมาก ดานอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคารออมสิน มีผลตอแรงจูงใจในการชําระหนี้คืนของ



14 
 

ลูกหนี้มากที่สุดอยูในกลุมอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล ดานการติดตามทวงถามหนี้ของธนาคารออมสิน มีผล

ตอแรงจูงใจในการชําระหนี้คืนของลูกหนี้มากที่สุดเปนวิธีการติดตามโดยสงบริษัทภายนอกติดตามทวงถาม 

ดานความยากงายในการขอสินเชื่อธนาคารออมสิน มีผลตอแรงจูงใจในการชําระหนี้คืนของลูกหนี้มากที่สุดอยู

ในกลุมความยากงายในการขอสินเชื่อบุคคล ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ดารณี พุทธวิบูลย(2553)การ

จัดการสินเชื่อ ทฤษฎีกลาววา หลักเกณฑในการพิจารณาสินเชื่อ มีเพื่อลดความเสี่ยงในการเปนหนี้เสีย โดย

พิจารณาจากขอมูลพื้นฐาน และพฤติกรรมทางการเงิน หลักประกันความเสี่ยง ซึ่งหลักเกณฑในการอนุมัติมี

ความรัดกุมมากจะสงผลใหความเสี่ยงที่จะไมไดรับชําระหนี้คืนนอยลง 

 4.เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานความสามารถในการผอนชําระหนี้

ของลุกหนีท้ี่มีความแตกตางมีผลตอแรงจูงใจในการชําระหนี้คืนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ธนาคารออม

สินสํานักพหลโยธิน ปจจัยดานเพศและดานระยะเวลาของสินเชื่อที่ผอนชําระนานที่สุด ไมมีผลตอแรงจูงใจใน

การชําระหนี้คืนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน ในสวนปจจัยสวนบุคคล 

และปจจัยดานความสามารถในการผอนชําระหนี้ของลูกหนี้ ที่สงผลตอแรงจูงใจในการชําระหนี้คืนของลูกหนี้

ที่ไมกอใหเกิดรายได ธนาคารออมสินดานอัตราดอกเบี้ย ไดแก ปจจัยสถานภาพ อาชีพ วงเงินกูที่ไดรับ(รวม

ทุกสินเชื่อ) สัดสวนเงินผอนชําระตอรายได ในสวนดานการติดตามทวงถามหนี้ของธนาคารออมสิน ไดแก 

ปจจัยรายจายในครัวเรือนของลูกหนี้ตอเดือน แตจะไมมีผลในปจจัยสถานภาพ และวงเงินกูที่ไดรับ(รวมทุก

สินเชื่อ) ในสวนดานความยากงายในการขอสินเชื่อ ไดแกปจจัยอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได

ตอเดือนของลูกหนี้ สัดสวนเงินผอนชําระตอรายได สัดสวนภาระหนี้ที่เหลือตอวงเงินกู ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี

ปริมาณเงินใหกูยืมของ จรินทร เทศวานิช (2552)ทฤษฎีกลาววาเมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ําลง ความตองการขอ

สินเชื่อจะเพิ่มขึ้น สอดคลองกับผลการศึกษาของ กฤษชา แพรคุณธรรม(2547) เรื่อง ปจจัยที่มีผลกระทบตอ

หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารอาคารสงเคราะห ผลการศึกษาพบวา รายจายของลูกหนี้มีความสัมพันธ

ในทิศทางเดียวกันกับหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ซึงลูกหนี้กลุมนี้ตองมีการกระตุนใหชําระหนี้โดยการติดตามทวง

ถาม เพื่อลดการเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได และสอดคลองกับผลการศึกษาของนงนุช กะดีแดง (2541)เรื่อง 

หนี้คางชําระของสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห ในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา 

ปจจัยที่มีนัยสําคัญทางสถิติ สงผลตอการชําระหนี้ของลูกหนี้ ไดแก อัตราสวนระหวางมูลคางวดการชําระหนี้

เทียบกับรายไดเฉลี่ยครัวเรือนตอเดือน 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังนี้ 
 จากผลการศึกษาในการชําระหนี้คืนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ธนาคารออมสิน สํานัก

พหลโยธิน มีขอเสนอแนะดังนี ้

ในดานปจจัยสวนบุคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เปนเพศหญิง ที่อายุระหวาง    29 – 37 ป 

สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา อาชีพพนักงานบริษัท รายไดตอเดือน   10,001 – 

30,000 บาท ที่ใหความสําคัญตอการชําระหนี้ที่เปนหนี้คาง ดังนั้นธนาคารควรเพิ่มประสิทธิภาพในการ



15 
 

ติดตามทวงถามหนี้ใหมากขึ้น แจงผลเสียของการเปนหนี้คางชําระ ซึ่งจะทําใหเกิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเพิ่มสูง 

ลูกหนี้ตองชําระหนี้เพิ่มสูงขึ้น 

 ในดานปจจัยความสามารถในการผอนชําระของลูกหนี้ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธินของผูตอบ

แบบสอบถาม พบวาวงเงินกูที่ไดรับ(รวมทุกสินเชื่อ) ไมเกิน  200,000 ระยะเวลาของสินเชื่อที่ผอนชําระนาน

ที่สุด 25 – 30  ป สัดสวนเงินผอนชําระตอรายได ตั้งแต 20% - ไมเกิน 40% รายจายในครัวเรือนตอเดือน 

10,001 – 30,000  บาท  สัดสวนภาระหนี้ที่เหลือตอวงเงินกู ตั้งแต 20% - ไมเกิน 40% ซึ่งการวิจัยครั้งนี้

เปนประโยชนดานความสามารถในการผอนชําระของลูกหนี้ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน เพื่อปองกัน

และลดความเสี่ยงในการเกิดปญหาหนี้คางชําระ 

ในสวนของแรงจูงใจในการชําระหนี้คืนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ธนาคารออมสิน สํานัก

พหลโยธิน  ธนาคารจะนาํผลของการวิจัยจะเปนประโยชนในการนําไปกําหนดแนวทางใหกับธนาคารในการ

พิจารณาอนุมัตสิินเชื่อไดอยางมปีระสิทธิภาพ และสามารถนําไปปรับปรุงการวางแผนใหกับการเกิดหนี้ที่ไม

กอใหเกิดรายไดของธนาคารออมสิน สาํนักพหลโยธินได 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรทําการศึกษาแรงจูงใจในการชําระหนี้คืนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได เพื่อจะไดนําขอมูล 

จากการศึกษาไปใชในการวางแผนสําหรับการติดตามทวงถามหนี้ของธนาคารเพื่อใหไดรับการชําระหนี้คืน

อยางมีประสิทธิภาพ 

2. ควรจะจัดทําแบบประเมินความคิดเห็นของลูกหนี้ที่มีตอคุณภาพของอัตราดอกเบี้ยการติดตาม

ทวงถามหนี้ ความยากงายในการขอสินเชื่อ ธนาคารออมสินสํานักพหลโยธิน อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอเพื่อ

จะไดเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริการใหเกิด ประสิทธิภาพมากที่สุด 

3. ควรทําการศึกษางานวิจัยเปรียบเทียบแรงจูงใจในการชําระหนี้คืนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 

ธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน กับธนาคารพาณิชยอื่น ๆ 

4. ควรทําการศึกษางานวิจัยโดยกระจายพื้นที่กลุมตัวอยางใหครอบคลุมกลุมประชากร มากเพิ่มขึ้น 

เพื่อจะไดขอมูลที่ครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้น ในการปรับปรุงรูปแบบการติดตามทวงถามการชําระหนี้คืน 

หนี้ ความยากงายในการขอสินเชื่อ ธนาคารออมสินสํานักพหลโยธิน 
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