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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารออมสิน  ในเขตธนาคารออมสินภาค 
3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 
3 ได้แก่ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้านคุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อ ด้านความสามารถในการช าระหนี้ ด้านเงินทุน ด้าน
หลักประกัน ด้านสภาพทางเศรษฐกิจ ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้านข้อมูลในงบการเงิน ด้านข้อมูลที่ได้การใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ พนักงานธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออม
สินภาค 3 จ านวน 172 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  หาค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 
 ผลวิจัยพบว่า 1. พนักงานธนาคาร ผู้ตอบแบบสอบภามทั้งหมดจ านวน 172 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 77.33 และเพศชาย จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 22.67 ส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 42.44 รองลงมาคือ อายุ 20 -30 ปี จ านวน 65 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.80 , อายุ 41-50 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ9.88 และ อายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.88 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีสถานภาพทางการสมรสสูงสุด คือ สถานภาพสมรส จ านวน 90 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.32 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 40.12 , สถานภาพหย่า
ร้าง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.56 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มี ระยะเวลาในการท างานสูงสุด 1 – 3 ปี 
จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 40.12 รองลงมาคือ 4 – 5 ปีจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 30.23 , มากกว่า 
10 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ15.11 , 7 – 9 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.21 และ น้อยกว่า 1  
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ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จ านวน 138 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80.23 รองลงมาคือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 17.44 และ ต่ ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีเงินเดือนสูงสุด 15 ,001 – 20,000 บาท 
จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 45.35 รองลงมาคือ มากกว่า 20 ,000 บาท จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.88 , 10,000 – 15,000 บาทจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ19.77 ตามล าดับ 

2. ความส าคัญที่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด จ าแนกตามข้อมูลเชิงคุณภาพ อันได้แก่ ด้านความสามารถในการช าระหนี้ ด้าน
หลักประกัน ด้านคุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อ ด้านสภาพทางเศรษฐกิจ ด้านเงินทุน จ าแนกตามข้อมูลเชิง
ปริมาณ ด้านข้อมูลที่ได้จากการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน ด้านข้อมูลในงบการเงิน 
 
ความส าคัญ: การวิเคราะห์ข้อมูลสินเชื่อ,การจัดการสินเชื่อของธนาคาร 
 
ABSTRACT 

 The research of Factors Affecting The Credit Considertions Of Govemment 
Saving Bank Regional Office 3. The objective is to study the Factors Affecting The Credit 
Considertions Of Govemment Saving Bank Regional Office 3 Including qualitative data 
Qualifications of loan applicants In terms of debt repayment ability, capital, collateral 
Economic Quantitative data Information in the financial statements The data obtained using 
the tools for analyzing financial statements. The population in this research is the 
Government Savings Bank employees. In the Government Savings Bank Region 3 , amount 
172 people. The questionnaire was instrument of this research. Data was analyzed by using 
SPSS for Social Science Research. The statistics were frequency, percentage, minimum, 
maximum, mean and standard deviation. 

The results found that 1.) Bank staff The total number of respondents were 172 , 133 
were female, accounting for 77.33% and 39 male, 22.67%. Most of them are in the age range 
of 31-40 years, 73 people, representing 42.44%, followed by 20 -30 years of age, 65 people 
accounting for 37.80%, 17 people aged 41-50 years, accounting for 9.88 percent and aged 51 
years and over, 17 people accounting for 9.88 percent respectively Most of them had 
marital status with the highest being 90 marital status, representing 52.32%, followed by 
single status 69 persons, representing 40.12%, 13 divorce status, accounting for 7.56 percent, 
respectively. Most of them have a maximum duration of work from 1to 3years, a total of 
69people, representing 40.12%, followed by 4 - 5 years, a total of 52 people, representing 
30.23%, Over 10 years, 26 people, representing 15.11%, 7 -9 years, 21 people accounting for 
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12.21% and less than 1year, 4people accounting for 2.33% respectively Most of them had 
the highest education at the bachelor degree level, 138 people, representing 80.23%, 
followed by 30 higher level bachelor's degrees, accounting for 17.44% and lower than 
bachelor's degree, 4 people, representing 2.33% respectively. Most have a salary of 15 ,001 - 
20 ,000 baht, 78 people, representing 45.35percent, followed by more than 20 ,000baht, 60 
people, representing 34.88 percent, 10 ,000 - 15 ,000 baht, 34 people, representing 19.77 
percent, respectively. 

2. Importance that affects the bank's credit consideration in the Government Savings 
Bank Region 3 , in overall, the highest level Classified by qualitative data, including the ability 
to pay debts Collateral Qualifications of loan applicants Economic condition Capital level 
Classified by quantitative data The data obtained from the use of financial analysis tools 
Information in the financial statements  
 
Keywords: Loan data analysis, Bank credit management 
 
บทน า 
 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 หดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่ออุปสงค์ทั้งต่างประเทศและในประเทศโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่หดตัว
สูง ด้านการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมทองค าหดตัวต่อเนื่อง เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนแผ่วลงตามรายได้และ
ความเชื่อม่ันที่ปรับลดลงมาก โดยมีเพียงการใช้จ่ายในหมวดสินค้าจ าเป็นที่ยังขยายตัวได้ ขณะที่การใช้จ่าย  
ภาครัฐหดตัวต่อเนื่องจากความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ทั้งนี้  กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หดตัว
ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัวสอดคล้องกัน ด้านเสถียรภาพ
เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนตามอัตราเงินเฟ้อ พ้ืนฐาน และอัตราเงินเฟ้อใน
หมวดพลังงานที่เป็นผลจากฐานต่ าในปีก่อน ขณะที่ตลาดแรงงานเปราะบางเพ่ิมขึ้น ด้านดุลบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลลดลง จากรายรับภาคการท่องเที่ยวท่ีลดลงมาก ส่วนดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากทั้งด้าน
สินทรัพย์และด้านหนี้สิน 
 ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 ทุกภาคส่วนได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่
ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล เอกชน หรือธนาคารต่าง ๆ ต่างด าเนินการวางแผนเยียวยามาอย่าง
ต่อเนื่อง ธนาคาร "ออมสิน" เป็นหนึ่งในธนาคารที่ขานรับนโยบายรัฐในการออกมาตรการต่างๆ เพ่ือช่วย
ประชาชนในช่วง "Covid-19" ทั้งการปล่อย "สินเชื่อฉุกเฉิน" และ "สินเชื่อพิเศษ" รวมไปถึงมาตรการพักช าระ
หนี้รูปแบบต่างๆ 
 การให้สินเชื่อหรือการกู้ยืมเงิน ถือเป็นธุรกรรมที่ส าคัญที่สุดของธนาคาร ในฐานะที่เป็นแหล่งที่มาของ
รายได้หลัก ซ่ึงธนาคารจะได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าธรรมเนียมการให้บริการ ทางการเงินและดอกเบี้ยจาก
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การให้สินเชื่อ ดังนั้นธนาคารส่วนใหญ่จึงเร่งการปล่อยสินเชื่อ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้และก าไรให้แก่ธนาคาร 
ซ่ึงการเร่งปล่อยสินเชื่อของธนาคารอาจจะมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธนาคารได้เช่นเดียวกัน  
  
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งวิจัยเก่ียวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารออมสิน ในเขตธนาคาร
ออมสินภาค 3 โดยก าหนดตัวแปร ดังนี้ 
 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา  
 ตัวแปรอิสระ คือ  
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาในการท างาน ระดับการศึกษา รายได้ 
 ตัวแปรตาม คือ  
 1. ด้านข้อมูลเชิงคุณภาพ คุณสมบัติของผู้ขอสิ นเชื่อ ความสามารถในการช าระหนี้  เงินทุ น 
หลักประกัน สภาพทางเศรษฐกิจ 
  2. ด้านข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลในงบการเงิน ข้อมูลที่ได้จากการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์งบ
การเงิน   
 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค  
 ขอบเขตด้านเวลา  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาต้ังแต่ พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ือเป็นแนวทางให้กับธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค3 ในการเตรียมความพร้อม 
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ได้รับรู้ว่าปัจจัยใดที่มีผลต่อพิจารณาสินเชื่อของธนาคารออมสิน  
 2. เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านสินเชื่อของธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค3 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งหมดที่มีอยู่และขยายฐานลูกค้าสินเชื่อให้เพ่ิมขึ้น เป็นที่ มีมา
ของรายได้เพ่ิมขึ้น ก าไรเพ่ิมขึ้น   
 3. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสิน
ภาค3 ให้พร้อมกับการพิจารณาสินเชื่อ และสร้างการบริการที่ดี เพ่ือให้เกิดความจงรักภักดีในธนาคาร  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
 แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลสินเชื่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์สินเชื่อ เพ่ือก าหนดความสามารถ (Ability to Repay) และ ความ
พร้อม (Willingness to Repay) ที่ผู้กู้ยืมจะจ่ายคืนเงินที่กู้ยืมตามเง่ือนไขสัญญา ธนาคารจ าเป็นต้องวิเคราะห์ 
เพ่ือประเมินความเสี่ยงโดยวิเคราะห์และพิจารณาการให้สินเชื่อตามหลักการวิเคราะห์สินเชื่อตามหลัก 5C’s 
และ 5P’s ดังนี้   
 1. นโยบาย 5C (C’s Policy)  
 1.1 คุณสมบัติ (Character) ของผู้ขอสินเชื่อเป็นการพิจารณาเก่ียวกับประวัติพฤติกรรม อุปนิสัย 
ความรับผิดชอบ และความเต็มใจที่จะช าระหนี้ (Willingness to Repay) เพราะสิ่งเหล่านี้  แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อนี้และภาระผูกพันของผู้กู้ โดยแยกพิจารณา 2ประการ คือ 1) บุคคลธรรมดา พิจารณาถึงประวัติ
ส่วนตัว เช่น อายุ ความรู้ สภาวะครอบครัว สถานะทางสังคม ความซ่ือสัตย์ และอุปนิสัยทั่วๆไป นอกจากนี้ยัง
พิจารณาคุณสมบัติเฉพาะด้าน เช่น หน้าที่การงาน แนวความคิด ประสบการณ์ความช านาญ ความต้ังใจในการ
ช าระหนี้ 2) นิติบุคคล พิจารณาถึงผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงินทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจน
คุณสมบัติของผู้บริหาร   
 1.2 ความสามารถในการช าระหนี้ (Capacity) เป็นการพิจารณาถึงความสามารถ ในการช าระหนี้ คืน 
(Ability to Repay) ซ่ึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการช าระหนี้ได้ โดยพิจารณา เก่ียวกับความสามารถในการ
หาก าไร รายได้ รายจ่าย ผลก าไร และฐานะทางการเงินของกิจการ  
 1.3 เงินทุน (Capital) เป็นการพิจารณาถึงฐานะการเงินของธุรกิจ ได้แก่ ทรัพย์สิน หนี้สิน และเงินทุน
ของธุรกิจว่าเป็นอย่างไร ส าหรับทุนหมายถึงเงินทุนส่วนที่เป็นเจ้าของว่ามีมากน้อยเพียงใด มีสัดส่วนที่
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เหมาะสมหรือไม่ เงินทุนส่วนที่เป็นเจ้าของเป็นความเข้มแข็งทางการเงิน (Financial Strength) ซ่ึงใช้ในการ
สนับสนุนการช าระหนี้ ที่อาจเปลี่ยนสภาพเป็นความสามารถใน การช าระหนี้ได้เม่ือมีการช าระบัญชี 
 1.4 หลักประกัน (Collateral) หลักประกันเป็นปัจจัยในการลดความเสี่ยงของการให้สินเชื่อ ในกรณีที่
ผู้กู้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) บุคคล อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ถ้าเป็ น
บุคคลธรรมดาต้องพิจารณาถึงฐานะส่วนตัว ฐานะทางสังคม ชื่อเสียง  เป็นต้น ส่วนนิติบุคคล พิจารณาถึงผล
ประกอบการในอดีต ผลก าไร ความสามารถในการช าระหนี้ และการมีเงินทุนสูง 2) หลักทรัพย์  พิจารณาถึง
หลักทรัพย์นั้นต้องความมีสภาพคล่องและอยู่ในท าเลที่ดี อาจจะเป็นทั้งสังหาริมทรัพย์ เช่น เงินฝาก พันธบัตร  
หุ้น และอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ เป็นต้น  
1.5 สภาวการณ์ทั่วๆไป (Condition) เป็นการพิจารณาถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ (Economic condition) ที่
อาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถการช าระหนี้ของผู้กู้ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การแข่งขันทางธุรกิจ 
นโยบายของรัฐ ความเคลื่อนไหวของราคาสินค้า แนวโน้มของธุรกิจ และ ภาวะตลาดโดยทั่วไป การ
เปลี่ยนแปลงอุปสงค์ของสินค้า ปัจจัยอ่ืนๆ  
 2 นโยบาย 5 P (P’s Policy)  
การวิเคราะห์สินเชื่อโดยใช้นโยบาย 5P เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้เป็นนโยบายหลัก และเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ในการตัดสินใจรวมถึงพิจารณาการให้สินเชื่อให้เป็นไปอย่างรอบครอบ(ชนินทร์ พิทยาวิวิธ , 2547หน้า 6-8) 
 1.1 ตัวบุคคล (People) เป็นการพิจารณาบุคคลที่จะกู้เงินมีความรับผิดชอบเพียงใด มีประวัติความ
เป็นมาอย่างไร มีความส าเร็จทางธุรกิจมากน้อยเพียงใดเป็นบุคคลที่เชื่อได้หรือไม่เป็น คนเหนียวหนี้หรือไม่   
 1.2 วัตถุประสงค์ (Purpose) ของการกู้เงิน พิจารณาถึงความต้องการในการกู้เงินว่าจะ น่าไปลงทุนใน
ด้านไหน เหมาะสมกับธุรกิจหือไม่  วงเงินที่ กู้ เหมาะสมกับกิจกรรมหรือไม่และจะใช้ เงิน กู้นั้นอย่าง มี
ประสิทธิภาพหรือไม่ วัตถุประสงค์การใช้เงินกู้แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ คือ ลงทุนในทรัพย์สินถาวร เป็นเงินทุน
หมุนเวียน ช าระเจ้าหนี้อ่ืน และเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  
 1.3 การช าระหนี้ (Payment) เป็นการพิจารณาถึงความสามารถในการช าระหนี้ของธุรกิจว่าจะ
สามารถช าระหนี้ได้และตรงตามก าหนดเวลาหรือไม่ โดยพิจารณาเก่ียวข้องกับความสามารถในการท าก าไรของ
กิจการเพราะเงินที่จะช าระหนี้ต้องมาจากก าไรของกิจการหลังหักภาษีแล้ว มิใช่ จากการขายทรัพย์สินหรือกู้ยืม
พิจารณาจากงบดุล งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ทั้งในอดีต จนถึงปัจจุบัน และอนาคตอีกด้วย  
 1.4 การป้องกัน (Protection) เป็นการพิจารณาและหาแนวทางลดความเสี่ยงของการให้ สินเชื่อ หาก
แผนการด าเนินธุรกิจของผู้กู้ไม่เป็นไปตามที่วางไว้ โดยพิจารณาจาก 1) ปัจจัยภายใน ( Internal) โดยพิจารณา
เฉพาะตัวผู้กู้ว่ามีความรับผิดชอบได้มากน้อยเพียงใด 2) ปัจจัยภายนอก (External) โดยพิจารณาว่าหากธุรกิจ
ไม่เป็นไปตามที่วามแผนไว้หรือผู้กู้ไม่ สามารถด าเนินธุรกิจได้ จะมีบุคคลภายนอกเข้ามารับผิดชอบหนี้หรือไม่ 
เช่น หลักประกัน หรือ ทายาท เป็นต้น  
  1.5 ความเสี่ยงภัย (Prospective) เป็นการพิจารณาผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับการให้ 
สินเชื่อว่าคุ้มหรือเหมาะสมหรือไม่ เช่น เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยกับการเสี่ยงภัยในธุรกิจนั้นต้อง พิจารณาถึง
ความเสี่ยงที่เงินกู้จะสูญ ความยุ่งยากในการเรียกเก็บ การเสียเวลาในการด าเนินคดีว่าราย ใดที่จะได้จาก



7 
 

ดอกเบี้ยเงินกู้นั้นเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงรายได้จากค่าธรรมเนียมตลอดถึงโอกาสที่ จะได้ลูกค้าในเครือ
เดียวกันมาเป็นลูกค้าธนาคาร เป็นต้น  
 
 หลักเกณฑ์การจัดการสินเชื่อของธนาคาร  
 การจัดการสินเชื่อ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อโดยมีหลักใหญ่อยู่ 6 ประการด้วยกัน โดยแต่ละ
หลักมีแหล่งข้อมูลและเครื่องบ่งชี้ทั้งทางด้านปริมาณ(Quantitative) และด้านคุณภาพ (Qualitative) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ (ดารณี พุทธิบูลย์, 2537)  
 1. หลักประกันความเสี่ยง จะพิจารณาด้านความเสี่ยงของธนาคารจากการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  โดย
พิจารณาจากการวิเคราะห์ส่วน หรือตัวแปรทางการเงินที่ส าคัญ เช่น การประเมินราคา หลักทรัพย์ที่ ค้ าประกัน 
และการวิเคราะห์การป้องกันความเสี่ยงจากหลักทรัพย์ใช้ค้ าประกันในกรณี ที่เกิดมีการฟ้องร้องด าเนินคดี  
 2. ความสามารถในการสร้างก าไร (Profitability) เป็นการพิจารณาความสามารถของ ลูกหนี้ในการ
สร้างก าไรจากการด าเนินของกิจการ การพยากรณ์ยอดขายในอนาคต การหาจุดคุ้มทุน การสร้างงบประมาณ
การก าไรขาดทุน งบดุล  
 3.  สภาพคล่องตัวของสินทรัพย์ (Liquidity) เป็นการวิเคราะห์ฐานะของกิจการจากงบดุล ตรวจสอบ
ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือว่ามีสภาพคล่องสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วหรือไม่  
 4. ภาวะหมุนเวียนของทุน (Mobility) การวิเคราะห์กระแสเงินสดของกิจการ การเคลื่อนไหวบัญชี
กระแสรายวันเหมาะสมกับขนาดของกิจการหรือไม่ เช่น การค้าปลีกปริมาณ เคลื่อนไหวบัญชีกระแสรายวันจะ
มีจ านวนครั้งสูงและจ านวนเงินไม่มาก แต่ถ้าเป็นกิจการค้าส่ง ปริมาณเงินเคลื่อนไหวสูงจ านวนเงินก็จะสูงด้วย 
5. ความสามารถและความช านาญในด้านเทคนิคและการบริหาร (Technical & Managerial Skill) เป็นการ
วิเคราะห์ประสบการณ์ของลูกหนี้ต่อธุรกิจที่ด าเนินการอยู่ ตลอดจนเทคนิคที่ใช้ในการผลิต นโยบายของ กิจการ 
เป้าหมายหรือแผนการต่างๆ  
 6. อนาคตของธุรกิจการประกอบการ วิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจในอนาคต การแข่งขัน จากคู่แข่งท า
ได้ง่ายหรือไม่ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากน้อยแค่ไหน 
 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 จีรวรรณ รัตถา (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปทานสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางและการควบคุมการ ปล่อยสินเชื่อเพ่ือก าหนด
นโยบายที่เหมาะสม วิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยพหุเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) ใช้ข้อมูล
ทุติยภูมิรายไตรมาส ต้ังแต่ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2546 ถึงไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2555 เป็นระยะเวลา 40 ไตรมาส ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน ตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้ คืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ แต่ปริมาณเงินฝากรวมของของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ตามสมมติฐานที่ ต้ังไว้ 
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โดยมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 99 และปริมาณ สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามตามสมมติฐานที่ ต้ังไว้ โดยมีนัยส าคัญที่ระดับ ความ
เชื่อม่ันร้อยละ 99 
 ปฐมพร ฉ่ าวิเศษ (2557) ศึกษาเรื่องสาเหตุหนี้ ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่ อโครงการธนาคาร 
ประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาวังชิ้น จังหวัดแพร่ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลเงินกู้
ประเภทสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนและสาเหตุส่วนบุคคลที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชนที่ค้างช าระของธนาคารออมสิน สาขาวังชิ้น จังหวัดแพร่ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับลูกค้าธนาคารที่เป็นหนี้ค้างช าระกับธนาคารออมสิน สาขาวังชิ้น จังหวัดแพร่ จ านวน 255 คน สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลเงินกู้ประเภทสินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชนที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่ค้างช าระของธนาคารออมสิน ได้แก่ 
วงเงินกู้ที่ท่านได้รับการอนุมัติ วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม ระยะเวลาในการช าระคืน เง่ือนไขการผ่อน ช าระต่อ
เดือน หลักที่ใช้ในการค้ าประกันและระยะเวลาที่มีปัญหาหนี้ค้างช าระ ส่วนสาเหตุส่วนบุคคลที่มีผลต่อการใช้
บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่ค้างช าระของธนาคารออมสิน ได้แก่ สถานภาพ วุฒิการศึกษา 
อาชีพ รายได้ 
 ปัทมา คูทอง (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ มีผลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดของธนาคารออมสิน : 
กรณีศึกษาธนาคารออมสิน เขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไปของ
ลูกหนี้สินเชื่อธนาคารออมสินและปัจจัยที่ มีผลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดได้ของธนาคารออมสิน เขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากระบบงานสินเชื่อธนาคารออมสิน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากลูกหนี้
สินเชื่อ จ านวนทั้งสิ้น 400 ราย จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความส าพันธ์ต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวนบุคคลที่อยู่ใน
ความอุปการะ รายได้ต่อเดือนของลูกหนี้ ระยะเวลาการผ่อนช าระที่เหลือ สัดส่านเงินผ่อนช าระต่อรายได้ 
รายจ่ายของลูกหนี้ต่อเดือน สัดส่วนภาระหนี้ที่เหลือต่อวงเงินกู้ ส่วนวงเงินกู้ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดหนี้ที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
 ธีรวัฒน์ พสุสิริโรจน์ (2558) ศึกษาเรื่อง การประเมินความส าเร็จ โครงการสินเชื่อธนาคารประชาชน
ของธนาคารออมสิน การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1.เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไป จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรคของโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสิน 2.เพ่ือประเมินความส าเร็จของโครงการธนาคาร
ประชาชนธนาคารออมสิน 3. เพ่ือสังเคราะห์กลยุทธ์ไปสู่ความส าเร็จและแนวทางการปรับปรุงโครงการให้มี
ความเหมาะสมในอนาคต ผลการศึกษา พบว่า ทีมงานมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโครงการที่รับผิดชอบ 
ทีมงานมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน ธนาคารมีการจัดตารางการฝึกอบรมเป็น ประจ าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 
ครั้ง ทีมงานสินเชื่อของธนาคารทุกคนจะมีความรู้  ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในรายะเอียดเก่ียวกับ
โครงการ ทีมงานสินเชื่อของธนาคารจะมีการสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มีแผน
โครงการเป็นลายลักษณ์อักษรและสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ มีแผนก ากับติดตาม



9 
 

โครงการตรงตามแผนการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร ครอบคลุมกิจกรรมโครงการ ธนาคารร่วมเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการด าเนินโครงการ ผู้บริหารให้ความส าคัญใน
การด าเนินโครงการ ควรมีโครงการอย่างต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ สามารถด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ตามนโยบายของธนาคารที่ได้ก าหนดไว้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 จ านวน 300 คน 
โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคลื่อน
ของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% (Taro Yamane,1973) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 172 คน 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรที่ก าหนดไว้ โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามที่เป็นกระดาษ และ
ผ่านทางออนไลน์โดยใช้ Google Form 
 2. ตอบข้อซักถามบางประการที่ผู้ตอบแบบสอบถามอาจต้องการค าอธิบายเพ่ิมเติม 
 3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพ่ือน าไปจัดท าและเตรียมส าหรับการวิเคราะห์ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการประมวลวิเคร าะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย ใช้โปรแกรมส าเร็จรู ปทา ง
คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 23.0) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่1  ด้านเพศ พบว่ า พนักงานและลูกจ้างธนาคา รออมสิน ผู้ ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 172 คน เป็น เพศชาย จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 22.67 และผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 77.33 ด้านอายุ พบว่า พนักงานและลูกจ้าง
ธนาคารออมสิน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่างอายุ 31-40 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.44 รองลงมาคือ อายุ 20-30 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 37.80 , อายุ 41-50 ปี จ านวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ9.88 และ อายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.88 ตามล าดับ ด้านสถานภาพ พบว่า 
พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีสถานภาพมีสถานภาพทางการสมรส
สูงสุด คือ สถานภาพสมรส จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 52.32 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จ านวน 69 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 40.12 , สถานภาพหย่าร้าง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.56 ตามล าดับ ด้านระยะเวลาใน
การท างาน พบว่า พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาในการ
ท างาน 1 – 3 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 40.12 รองลงมาคือ 4 – 5 ปีจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.23 , มากกว่า 10 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ15.11 , 7 – 9 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.21 
และ น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามล าดับ ด้านการศึกษา พบว่า พนักงานและลูกจ้าง
ธนาคารออมสิน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อย
ละ 80.23 รองลงมาคือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 17.44 และ ต่ ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามล าดับ ด้านเงินเดือน พบว่า พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีเงินเดือน ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.35 รองลงมาคือ มากกว่า 20,000 บาท จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 34.88 , 10,000 – 15,000 บาท
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ19.77 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่1 ปัจจัยที่ มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารออมสิน ในเขต
ธนาคารออมสินภาค3 มีองค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูลเชิงคุณภาพ และด้านข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วย

ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า  
1.ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือด้าน ด้านความสามารถในการช าระหนี้ (  ̅=4.53) 

,ด้านหลักประกัน ( ̅=4.49) ,ด้านคุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อ( ̅=4.34) ,ด้านสภาพทางเศรษฐกิจ (  ̅=4.22) 

ตามล าดับ ด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านเงินทุน ( ̅=4.08)  
2.ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือด้าน ด้านข้อมูลที่ได้จากการใช้เครื่องมือในการ

วิเคราะห์งบการเงิน ( ̅=4.36) ,ด้านข้อมูลในงบการเงิน ( ̅=4.33) ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 มีผู้ตอบ
แบบสอบถามมีจ านวนทั้งสิ้น 172 คน โดยผู้ตอบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 22.67 
และผู้ตอบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 77.33 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมี
อายุระหว่างอายุ 31-40 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 42.44 รองลงมาคือ อายุ 20-30 ปี จ านวน 65 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.80 , อายุ 41-50 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ9.88 และ อายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 17 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.88 ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีสถานภาพมีสถานภาพทางการสมรส
สูงสุด คือ สถานภาพสมรส จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 52.32 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จ านวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.12  , สถานภาพหย่าร้าง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.56 ตามล าดับ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาในการท างาน 1 – 3 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 40.12 รองลงมา
คือ 4 – 5 ปีจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 30.23 , มากกว่า 10 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ15.11 , 7 – 
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9 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.21 และ น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามล าดับ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 80.23 
รองลงมาคือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 17.44 และ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีเงินเดือน ระหว่าง 15,001 – 20,000 
บาท จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 45.35 รองลงมาคือ มากกว่า 20,000 บาท จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.88, 10,000 – 15,000 บาทจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ19.77 ตามล าดับ 
 
 ข้อมูลทางการเงินของผู้กู้ ท่ีมีผลต่อปัจจัยการพิจารณาสินเชื่อธนาคารออมสิน 
 โดยข้อมูลทางการเงินของผู้กู้ ที่ศึกษาในครั้งนี้ สามารถแยกได้ 2 ลักษณะ คือ ข้อมูลทางการเงินเชิง
คุณภาพ และข้อมูลทางการเงินเชิงปริมาณ ซ่ึงสรุปผลการศึกษาแยกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
 ข้อมูลทางการเงินเชิงคุณภาพ 
 จากการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารออมสิน เห็นว่า ข้อมูลทางการเงินเชิงคุณภาพ ที่ มีผลต่อปัจจัย
การพิจารณาสินเชื่อธนาคารออมสิน อันดับแรกคือ ด้านความสามารถในการช าระหนี้ ,ด้านหลักประกัน ,ด้าน
คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อ,ด้านสภาพทางเศรษฐกิจ ตามล าดับ ส่วนที่มีผลอันดับสุดท้ายคือ ด้านเงินทุน 
ทั้งนี้ ข้อมูลทางการเงินเชิงคุณภาพที่ท าการศึกษา สามารถแยกพิจารณาในแต่ละส่วนประกอบ ซ่ึงสรุปผล
การศึกษาได้ ดังนี้ 
    ด้านคุณสมบัติของผู้ของสินเชื่อ : พนักงานธนาคารออมสิน เห็นว่า คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อที่ มีผลต่อ
ปัจจัยการพิจารณาสินเชื่อธนาคารออมสิน มากที่สุด คือ ด้านความรับผิดชอบ ,ด้านความซ้ือสัตย์ ,ด้านความ
เสมอต้นเสมอปลาย,ด้านความตรงต่อเวลา,ด้านความม่ันคงด้านที่อยู่อาศัย ,ด้านอาชีพ ตามล า ดับ ส่วนที่มีผล
อันดับสุดท้ายคือ การศึกษา 
    ด้านความสามารถในการช าระหนี้ : พนักงานธนาคารออมสิน เห็นว่า ความสามารถในการช าระหนี้ที่มีผล
ต่อปัจจัยการพิจารณาสินเชื่อธนาคารออมสิน มากที่สุด คือ ด้านรายได้เพียงพอต่อการต่อช าระหนี้ ,ด้านความ 
สามารถในการหารายได้ ,ด้านภาระหนี้สินที่มีอยู่ ตามล าดับ ที่มีผลอันดับสุดท้ายคือ ด้านแบบแผนการใช้จ่าย 
   ด้านเงินทุน : พนักงานธนาคารออมสิน เห็นว่า ข้อมูลด้านเงินทุนที่มีผลต่อปัจจัยการพิจารณาสินเชื่อธนาคาร
ออมสิน มากที่สุด คือ พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือด้านจ านวนส่วนของเจ้าของของผู้ขอกู้ที่ มีผลอันดับ
สุดท้ายคือ จ านวนสินทรัพย์ของผู้ขอกู้ 
   ด้านหลักประกัน : พนักงานธนาคารออมสิน เห็นว่า หลักประกันที่มีผลต่อปัจจัยการพิจารณาสินเชื่อธนาคาร
ออมสิน มากที่สุด คือ ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือด้าน เป็นหลักประกันที่ปลอดพันธะ ที่ มีผลอัน ดับสุดท้าย
คือ ด้านมูลค่าหลักประกันคุ้มมูลหนี้ 
    ด้านสภาพทางเศรษฐกิจ : พนักงานธนาคารออมสิน เห็นว่า สภาพทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อปัจจัยการ
พิจารณาสินเชื่อธนาคารออมสิน มากที่สุด คือ ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย ,ด้านการเปลี่ยนแปลงด้าน
สังคม ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง,การเปลี่ยนแปลงด้านการตลาด ตามล าดับ ส่วนที่มีผลอันดับสุดท้าย
คือ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
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 ข้อมูลทางการเงินเชิงปริมาณ  
 จากการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารออมสิน เห็นว่า ข้อมูลทางการเงินเชิงปริมาณ ที่มีผลต่อปัจจัย
การพิจารณาสินเชื่อธนาคารออมสิน อันดับแรกคือ ด้านข้อมูลที่ได้จากการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์งบ
การเงิน และ ข้อมูลทางการเงินเชิงคุณภาพ ที่มีผลต่อปัจจัยการพิจารณาสินเชื่อธนาคารออมสิน ที่ มีผลอันดับ
สุดท้าย คือ ด้านข้อมูลในงบการเงินทั้งนี้ ข้อมูลทางการเงินเชิงคุณภาพที่ท าการศึกษา สามารถแยกพิจารณาใน
แต่ละส่วนประกอบ ซ่ึงสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
 ด้านข้อมูลในงบการเงิน : พนักงานธนาคารออมสิน เห็นว่า ข้อมูลงบการเงินที่ มีผลต่อปัจจัยการ
พิจารณาสินเชื่อธนาคารออมสิน มากที่สุด คือ ด้านงบกระแสเงินสด ,ด้านงบดุลตามล าดับ ส่วนที่มีผลอันดับ
สุดทา้ยคือ ด้านงบก าไรขาดทุน 
 ด้านข้อมูลที่ได้จากการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน : พนักงานธนาคารออมสิน เห็นว่า 
ข้อมูลที่ได้จากการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินที่มีผลต่อปัจจัยการพิจารณาสินเชื่อธนาคารออมสิน 
มากที่สุด คือด้านการวิเคราะห์กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ,ด้านการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนด้วยวิธี
สมการ,ด้านการวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบตามแนวนอน,ด้านการใช้อัตราส่วนทางเงิน : อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ,ด้านการใช้อัตราส่วนทางเงิน : อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ,ด้านการใช้อัตราส่วนทางเงิน : 
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย ,ด้านการวิเคราะห์กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ,ด้านการ
วิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบตามแนวด่ิง ,ด้านการใช้อัตราส่วนทางเงิน : อัตราส่วนก าไรขั้นต้นต่อยอดขาย ,
ด้านการใช้อัตราส่วนทางเงิน : อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ ,ด้านการใช้อัตราส่วนทางเงิน : อัตรา
การหมุนเวียนของลูกหนี้ ,ด้านการใช้อัตราส่วนทางเงิน : อัตราส่วนหนี้สิน ,ด้านการใช้อัตราส่วนทางเงิน : 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ,ด้นการใช้อัตราส่วนทางเงิน : อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร ,ด้าน
การใช้อัตราส่วนทางเงิน : อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น ,ด้านการวิเคราะห์กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน ,ด้านการใช้อัตราส่วนทางเงิน : อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว ,ด้านการใช้อัตราส่วนทางเงิน : 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม ,ตามล าดับ ส่วนที่มีผลอันดับสุดท้ายคือ ด้านการใช้อัตราส่วนทางเงิน : 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขาย                                                                
  
 ปัญหาท่ีพบจากการใช้ข้อมูลทางการเงินในการพิจารณาสินเชื่อธนาคารออมสิน 
 จากการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารออมสิน เห็นว่า ปัญหาที่พบจากการใช้ข้อมูลทางการเงินใน
การพิจารณาสินเชื่อ ที่มีผลต่อปัจจัยการพิจารณาสินเชื่อธนาคารออมสิน มากที่สุด คือ ด้านข้อมูลที่ได้รับจาก
กิจการไม่รบถ้วน ถูกต้อง สมบรูณ์ ด้านผู้กู้ไม่มีระบบการจัดการทางการที่ดี  ไม่มีการบันทึกรายการทางบัญชี 
ดังนั้นข้อมูลที่รับจะได้จากการประมาณ คาดคะเน ด้านเอกสารประกอบทางการเงินที่ผู้ กู้ส่งมอบ ไม่เก่ียวข้อง
หรือสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ  ส่วนที่มีผลอันดับสุดท้ายคือ ด้านสร้างเอกสาร หลักฐานทาง
การเงินปลอม เพ่ือน ามายื่นประกอบการขอสินเชื่อด้านไม่มีการเขียนแผนธุรกิจ ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
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วิสัยทัศน์ ภารกิจ ฯลฯ เพ่ือแสดงให้เห็นถึง ความอยู่รอดของกิจการ โอกาสในการแข่งขัน การเติบโต การสร้าง
ก าไร ซ่ึง สะท้อนให้เห็นแนวโน้มของข้อมูลทางการเงินในอนาคต 
 
อภิปรายผล 
 
 1.ด้านคุณคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ  
 โดยความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสิน
ภาค 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ มีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 
คือ ความผิดชอบ ความซ่ือสัตย์สุจริต ความเสมอต้นเสมอปลาย ความตรงต่อเวลา ตามล าดับ ส่วนข้อที่ มี
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือ การศึกษา  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด ปฐมพร ฉ่ าวิเศษ (2557)  ศึกษาเรื่อง
สาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคาร ประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาวังชิ้น จังหวัด
แพร่ 
 2.ด้านความสามารถในการช าระหน้ี  
 โดยความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสิน
ภาค 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ มีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 
คือ รายได้เพียงพอต่อการช าระหนี้ ความสามารถในการหารายได้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด ปัทมา คูทอง 
(2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดของธนาคารออมสิน : กรณีศึกษาธนาคารออมสิน 
เขตกรุงเทพมหานคร  
 3.ด้านเงินทุน  
 โดยความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารออมสิน ในเขตธนาคาร ออมสิน
ภาค 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ มีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 
คือ จ านวนส่วนของเจ้าของของผู้ขอกู้ ส่วนข้อที่มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือ จ านวนทรัพย์ของผู้ขอกู้ ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิด ปัทมา คูทอง (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดของธนาคาร
ออมสิน : กรณีศึกษาธนาคารออมสิน เขตกรุงเทพมหานคร  
 4.ด้านหลักประกัน  
 โดยความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสิน
ภาค 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ มีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 
คือ เป็นหลักประกันที่ปลอดพันธะ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด ปฐมพร ฉ่ าวิเศษ (2557)  ศึกษาเรื่องสาเหตุหนี้ ค้าง
ช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคาร ประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
 5.ด้านสภาพทางเศรษฐกิจ  
 โดยความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสิน
ภาค 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ มีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 
คือ การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ส่วนข้อที่มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือ การ
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เปลี่ยนแปลงด้านการเมือง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับแนวคิด ธีรวัฒน์ พสุสิริโรจน์ (2558) ศึกษาเรื่อง การประเมิน
ความส าเร็จ โครงการสินเชื่อธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน 
 6.ด้านข้อมูลในงบการเงิน  
 โดยความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสิน
ภาค 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ มีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 
คือ งบกระแสเงินสด งบก าไรขาดทุน งบดุล ซ่ึงไม่สอดคล้องกับแนวคิด จีรวรรณ รัตถา (2556) ได้ท าการวิจัย
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
 7.ด้านข้อมูลท่ีได้จากการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน 
 โดยความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสิน
ภาค 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ มีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 
คือ การวิเคราะห์กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนด้วยวิธีสมการ การวิเคราะห์งบ
การเงินเปรียบเทียบตามแนวนอน การใช้อัตราส่วนทางเงิน : อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น การใช้
อัตราส่วนทางเงิน : อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน การใช้อัตราส่วนทางเงิน : อัตราส่วนความสามารถในการจ่าย
ดอกเบี้ย การวิเคราะห์กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบตามแนวด่ิง การ
ใช้อัตราส่วนทางเงิน : อัตราส่วนก าไรขั้นต้นต่อยอดขาย การใช้อัตราส่วนทางเงิน : อัตราการหมุนเวียนของ
ลูกหนี้  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับแนวคิด จีรวรรณ รัตถา (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ มีผลต่อปริมาณสินเชื่อ
ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 
 ด้านคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ 
 ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์สุจริต ความเสมอต้นเสมอปลาย ความตรงต่อเวลา แตกต่างกันในด้าน
คุณสมบัติส่วนตัวของผู้ขอสินเชื่อ ดังนั้นสิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ควรมีการตรวจสอบด้านอายุ การศึกษา อาชีพ 
และรายได้ ให้ชัดเจนและแสดงให้แน่ชัดมากกว่าเดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน การวิเคราะห์สินเชื่อ และเป็น
การลดความเสี่ยงในการให้บริการสินเชื่อครั้งต่อๆ ไป 
  

ด้านความสามารถในการช าระหน้ี 
 สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ในการพิจารณาสินเชื่อ พนักงานธนาคาร ต้องศึกษาถึงธุรกิจ แหล่งที่มาของ
รายได้ ของผู้ขอสินเชื่อว่ามีความสามารถในการช าระหนี้คืนให้กับทางธนาคารและเป็นลักษณะที่ใช้ส าหรับ
พิจารณาด้านความสามารถในการท านิติสัญญากับทางธนาคาร รายได้เพียงพอต่อการช าระหนี้ และ
ความสามารถในการหารายได้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเงินเดือน ค่าจ้าง รายได้อ่ืนๆของผู้กู้ ความสา มารถในการ
ท านิติกรรมหรือสัญญากู้เงินกับบุคคลใดก็ตาม พิจารณาว่าผู้ลงนามในสัญญาเป็นบุคคลที่มี ความสามารถตาม
กฎหมายที่จะท านิติกรรมได้ เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ ความสามารถในการแสวงหา รายได้ของผู้ กู้ โดยอาศัย
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ปัจจัยในหลายด้าน เช่น การศึกษา การฝีมือ อายุ สุขภาพ ซ่ือสัตย์สุจริตต่อ หน้าที่การงาน ความม่ังคงของงาน
ที่ท า เสมอต้นเสมอปลายและความสามารถในการบริหารจัดการ 
 ด้านเงินทุน 
 สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ควรพิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ขอสินเชื่อ ให้ลึกกว่าเดิม หรือขอดูจ านวนส่วน
ของเจ้าของผู้ขอสินเชื่อ ย้อนหลังมากกว่าเดิม เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาสินเชื่อให้ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ขอสินเชื่อ 
 ด้านหลักประกัน 
 สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ในการที่ผู้ขอสินเชื่อใช้หลักประกันต่างๆในการยืนกู้ พนักงานธนาคารควรมีการ
เช็คว่าหลักประกันนั้น เป็นหลักประกันที่ปลอดพันธะ และมีมูลค่าหลักประกันคุ้มมูลหนี้ หรือไม่  
 ด้านสภาพทางเศรษฐกิจ 
 สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ สภาพสิ่งแวดล้อมที่ส า คัญที่ ส่งผลต่อความสามารถของผู้ กู้ เพราะสภาพ
เศรษฐกิจสามารถสร้างผลกระทบกระเทือนต่อ กระบวนการทางเศรษฐกิจ ต้ังแต่การผลิต การจัดจ าหน่าย การ
แลกเปลี่ยน การบริโภคและในที่สุดก็ ส่งผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ ธนาคารจึง
จ าเป็นต้องศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑ์และ กระบวนการผลิตของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในการ
จัดจ าหน่าย การเปลี่ยนแปลงด้าน เทคโนโลยี ถ้าผู้ขอสินเชื่อไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ ก็
อาจจะท าให้ล้มเหลวหรือประสบภัย วิบัติ ซ่ึงธนาคารเห็นว่าผู้กู้อยู่ในสถานะที่ไม่เหมาะสมจะกู้ 
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