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บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพิจารณาการปรับโครงสร้างหน้ีของลูกคา้ธนาคารกรุงไทย 

จ ากดั(มหาชน)มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของพนกังาน

ธนาคาร ผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีปรับโครงสร้างหน้ีวา่ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัใดบา้งในการก าหนดวิธีการปรับ

โครงสร้างใหก้บัลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพโดยในการวิจยัก าหนดปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลกัคือ ปัจจยัดา้น

การเงิน ปัจจยัดา้นการตลาด ปัจจยัดา้นการจดัการ และ ปัจจยัดา้นแนวทางในการปรับโครงสร้างหน้ี ซ่ึง

ไดข้อ้สรุปผลวิจยัในการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัต่างๆเพื่อน าไปประมวลผลจดัท าบนัทึกต่อ

คณะกรรมการก าหนดวิธีการปรับโครงสร้างหน้ี โดยในการท าวิจยัคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือทางสถิติวิเคราะห์

ประมวลแต่ละปัจจยั  ซ่ึงผลของการวิจยัจะไดน้ าไปพฒันาการวิเคราะห์ ก าหนดวิธีการพิจารณาการปรับ

โครงสร้างหน้ีใหก้บัลูกคา้ของธนาคารใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้นต่อไป 

ค าส าคญั : การปรับโครงสร้างหน้ี 
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ABSTRACT 
This study aims to investigate possible factors influencing debt restructuring processes in Krungthai 
Bank public co.,Ltd.  In order to identify the key factors that could improve the restructuring 
procedures of the company. In this study ,four factors will be examined including financial factor, 
marketing factor ,management factor and methodological factor. The effects of these factors will be 
assessed and statistically analyzed. The results of this factor assessment would make significant 
contributions to the improvement of the company restructuring processes in future 

Keywords :  Debt Restructuring 

บทน า 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ มกัจดัท าแผนธุรกิจใหเ้ติบโตไปอยา่งต่อเน่ือง โดยค านึงถึงอุปสรรคท่ี

เขา้มาไม่มากนกั ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดดงัเช่น สถานการณ์ โรคระบาด COVID-19 จึงท าให้
หลายธุรกิจประสบปัญหาไม่มีแนวทางแกไ้ข เกิดความเสียหาย หรือถึงขั้นตอ้งเลิกกิจการไป ซ่ึงความ
เสียหายจากกิจการๆ หน่ึงจะส่งผลกระทบกบักิจการท่ีต่อเน่ืองไปในวงกวา้ง ดงันั้น กิจการจึงควรพึง
ระวงัมีแผนรองรับความเส่ียงในการด าเนินงานกรณี ท่ีมิไดเ้ป็นไปตามคาดคิด  สถาบนัการเงินท่ีเป็น
แหล่งเงินทุนหลกัของธุรกิจคือธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงแต่ละสถาบนัลว้น มีมาตราการช่วยเหลือดา้นการเงิน
กบัลูกคา้ในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหาของธุรกิจอยูบ่า้งแลว้ แต่ลูกคา้
ส่วนใหญ่ไม่มีแนวทางรับมือปัญหาธุรกิจ จึงท าใหเ้กิดปัญหา NPL ขึ้นเป็นจ านวนมาก  

ในการวิจยัคร้ังน้ีประสงคท่ี์จะทราบถึงแนวคิดในการวิเคราะห์ของ พนกังานธนาคารท่ีท าการแกไ้ข
ปัญหาใหก้บัลูกคา้ วา่ใชข้อ้มูลส าคญักบัปัจจยัดา้นใดบา้ง เพื่อก าหนดการช่วยเหลือธุรกิจใหร้อดพน้
ปัญหา ซ่ึงพนกังานแต่ละคนมีประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัโดยคร้ังน้ีจากสถาการณ์ล่าสุดของไขห้วดั
โคโลน่า Covid-19  สร้างความเสียหายทางธุรกิจเป็นวงกวา้ง ซ่ึงหลายภาคส่วนระดมสรรพก าลงั ให้
ความช่วยเหลือทุกธุรกิจใหส้ามารถผา่นพน้ไป ซ่ึงในการด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือนั้น ธนาคารของ
รัฐท่ีรับด าเนินการมีทั้ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.) ,ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคาร
ออมสิน และธนาคารกรุงไทย ซ่ึง กรุงไทย เป็นธนาคารพาณิชยห์ลกัของรัฐท่ีรับทุกนโยบายไป
ด าเนินการ จึงท าใหผู้ท้  าการวิจยัสนใจในหวัขอ้ ปัจจยัในการพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของ
ลูกคา้ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ในคร้ังน้ี 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  เพื่อศึกษาแนวทางการพิจารณาการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นต่างๆ ของพนักงานธนาคาร
ผูจ้ดัท าการปรับโครงสร้างหน้ีของธนาคารว่าให้ความส าคญักบัปัจจยัใดบา้ง เพื่อน าไปก าหนดวิธีการ
ปรับโครงสร้างหน้ีให้เหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละราย และเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผูป้ระกอบการ เขา้ใจถึง
ขอ้จ ากดัในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสถาบนัการเงิน ในการใหค้วามช่วยเหลือธุรกิจ 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

งานวิจัย น้ี เ ป็นการศึกษาปัจจัย ท่ี มีผลต่อการพิจารณาการปรับโครงสร้างหน้ีลูกค้า 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) โดยการส ารวจระดบัความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทย  ใน
การให้ความส าคญัต่อขอ้มูลด้านต่างๆในการพิจารณาก าหนดแนวทางปรับโครงสร้างหน้ี โดยศึกษา
ขอ้มูลพื้นฐานของพนกังานผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี และศึกษาขอ้มูลภาระหนา้ท่ีของงานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็น
ตวัแปรอิสระ โดยก าหนดหัวขอ้การให้ความส าคญัต่อการน าปัจจยัดา้นต่างๆ เป็นตวัแปรตาม น ามาใช้
ในการพิจารณาใน4 ด้านคือ  ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านการจดัการ และด้านการก าหนดแนว
ทางการปรับโครงสร้างหน้ี   

ขอบเขตด้านประชากร 

พนกังานธนาคารกรุงไทยท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในการปรับโครงสร้างหน้ี โดยมีหน่วยงานหลกั ของ
ส านักงานใหญ่ หน่วยงานท่ีอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพ และต่างจังหวดัในภาคต่างๆ ซ่ึงพนักงานท่ีเป็น
ประชากรส ารวจนั้น มีจ านวนประชากรทั้งหมดรวม 200 คน (สถิติในการค านวนกลุ่มตวัอยา่งของ Taro 
Yamane ท่ีความคาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ีร้อยละ 5 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีส ารวจจ านวน 134 คน) 
จากแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจ านวน 140 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลาท่ีท าการวิจัย  

 ตั้งแต่ พฤษภาคม   - มิถุนายน 2563 
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กรอบแนวคิด ในการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของลูกคา้
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อเป็นแนวทางให้กบัพนกังานเดิม/ใหม่ หรือผูท่ี้สนใจ ไดรั้บทราบว่าปัจจยัส าคญัใดบา้งท่ีใชใ้น

การพิจารณาการปรับโครงสร้างหน้ี 
2. เพื่อก าหนดเป็นขอ้มูลท่ีตอ้งการแจง้ให้กบัลูกคา้จดัเตรียม เพื่อการวิเคราะห์จดัท ารายงานใหถู้กตอ้ง

มีประสิทธภาพมากขึ้น 
3. น าขอ้คิดเห็นมาจดัท าการอบรมใหก้บัเจา้หนา้ท่ีใหม่ หน่วยงานท่ีสนใจ 
4. สามารถแก้ปัญหาหน้ีด้อยคุณภาพของธนาคาร ช่วยเหลือกิจการลูกคา้ให้พลิกฟ้ืนด าเนินธุรกิจ

ต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพจิารณาปรับโครงสร้างหนี ้
1. ด้านการเงิน 
2.ด้านการตลาด  
3.ด้านการจัดการ 
4. ด้านแนวทางปรับโครงสร้างหนี ้
 

 

 

 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 
6. อายงุานในต าแหน่ง 
7. หน่วยงานท่ีสังกดั 
8.  ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติังาน 
 

ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
1. จ านวนลูกคา้ท่ีดูแล 
2. จ านวนลูกคา้ท่ีปรับโครงสร้างฯ 
3. ความเห็นการปรับโครสร้างหน้ี 
4. สาเหตุการเกิดปัญหาช าระหน้ี 
5. จ านวนคร้ังท่ีลูกคา้ผา่นการปรับโครงสร้างหน้ีมาแลว้ 
6. ระยะเวลาด าเนินการพจิารณา 
7. ความพร้อมของขอ้มูลวิเคราะห ์
8. ผูท่ี้ให้ขอ้มูลวิเคราะห์ 
9.ความส าคญัของการปรับโครงสร้างหน้ีกบัธนาคาร 
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แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้หรือ (Non-Performing Loan: NPL) หมายถึงเงินกูย้ืม ท่ีช าระลา้ชา้เกินกวา่

ก าหนดระยะเวลาตามสัญญากู ้ ซ่ึงถูกจดัล าดบัความเส่ียงตามระยะเวลาโดยธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)
เป็นผูก้ าหนดเง่ือนไขหลกัเกณฑก์ารจดัชั้นตาม หนงัสือท่ี สนส.43/2561 เร่ืองหลกัเกณฑ์การจดัชั้นและการกนั
เงินส ารองของสถาบนัการเงิน ซ่ึงในการจดัชั้นและการกนัส ารองตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
เพื่อใหม้าตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยมี ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อวิธีการจดัชั้น การกนัเงินส ารอง และการตดัสินทรัพยอ์อกจากบญัชีของ
สถาบนัการเงิน ดงันั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑ์การจดัชั้นและการกนัเงิน
ส ารองของสถาบนัการเงิน เพื่อรองรับการบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าว โดย
ก าหนดใหส้ถาบนัการเงินมีการจดัขั้นสินทรัพย ์และภาระผกูพนัทางการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

(1) สินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัทางการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า ดา้นเครดิต (non-performing)  
(2) สินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัทางการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั ของความเส่ียงดา้นเครดิต 

(under-performing) และ  
(3) สินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัทางการเงิน ท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 

(performing) ตลอดจนมีการกนัเงินส ารอง เพื่อรองรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น และตดั
สินทรัพยอ์อกจากบญัชี ตามท่ีมาตรฐาน การรายงานทางการเงินก าหนด 

ส าหรับการจดัชั้นสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัทางการเงินของลูกหน้ีธุรกิจ สถาบนัการเงินตอ้งค านึงถึง
ความเก่ียวเน่ืองของกระแสเงินสดรับของแต่ละบญัชีดว้ย ซ่ึงหากกระแสเงินสดรับ ของบญัชีของลูกหน้ีหรือ
บญัชีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั สถาบนัการเงินตอ้งจดัชั้น สินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัทาง
การเงินดงักล่าวไวใ้นชั้นเดียวกนั 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายและมูลค่ายติุธรรม ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืน (ยกเวน้ตราสารทุน) 

สถาบนัการเงินตอ้งจดัขั้นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน ตดัจ าหน่ายและมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (ยกเวน้ตราสารทุน) ทั้งน้ี ไม่รวมถึง สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่ายและมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือเกิด
รายการ (purchased or originated credit-impaired) โดยแยกออกเป็นดงัน้ี 

(1) สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายและมูลค่า ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (non-performing)  
(2) สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายและมูลค่า ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน ท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (under-performing)  
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ชลธิชา สุวรรณพิทกัษ ์ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการช าระหน้ีตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของ
ลูกหน้ีสินเช่ือบุคคล กรณีศึกษา : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) หน่วยบริหารคุณภาพสินทรัพยพ์ทัยา
กลาง วารสารบณัฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (2560) พบวา่
ปัจจยั 5Cs ดา้นความสามารถในการช าระหน้ี เร่ืองค่าใชจ่้ายฉุกเฉิน สามารถอธิบายการช าระหน้ีตามสัญญา 
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ีสินเช่ือบุคคล บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) หน่วยบริหาร
คุณภาพสินทรัพย ์พทัยากลางได ้ท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 ลูกหน้ีใหค้วามส าคญักบัค่าใชจ่้ายฉุกเฉิน จะมีโอกาส
ในการช าระหน้ีไม่ไดต้ามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี นัน่หมายความวา่หากลูกหน้ีมีภาระค่าใชจ่้ายท่ีไม่ได้
คาดการณ์ล่วงหนา้ เช่นค่าใชจ่้ายในเร่ืองของค่า รักษาพยาบาล จะท าใหลู้กหน้ีมีโอกาสท่ีจะช าระหน้ีไม่ไดต้าม
เง่ือนไขการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ปัจจยั 5Cs ดา้นปัจจยัเส่ียง อ่ืน เร่ืองสถานการณ์ทางการเมือง สามารถ
อธิบายการช าระหน้ีตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ีสินเช่ือบุคคล บริษทั ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) หน่วยบริหารคุณภาพสินทรัพยพ์ทัยากลางได ้ท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 โดยลูกหน้ีท่ีใหค้วามส า 
คญักบัปัจจยัเส่ียงเร่ืองสถานการณ์ทางการเมือง มีโอกาสท่ีจะช าระหน้ีไม่ไดต้ามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
เร่ืองค่าครองชีพ/ภาวะเงินเฟ้อ สามารถอธิบายการช าระหน้ีตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ี
สินเช่ือบุคคล บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) หน่วยบริหารคุณภาพสินทรัพยพ์ทัยากลาง ไดท่ี้
ระดบันยัส าคญั 0.10 โดยลูกหน้ีท่ีให ้ความส าคญักบัค่าครองชีพ/เงินเฟ้อ มีโอกาสท่ีจะช าระหน้ีไม่ไดต้าม
สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี กล่าวคือ หากค่าครองชีพสูงจะ ส่งผลท าใหค้่าใชจ่้ายของลูกหน้ีเพิ่มมากขึ้น ขาด
สภาพคล่อง จนท าใหไ้ม่สามารถช าระหน้ีตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได ้

นางสาววรินนารา วิโย ศึกษาเร่ืองทศันคติพนกังานในการเลือกใชม้าตรการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดรายได(้NPL) ดา้นอสังหาริมทรัพย ์บริษทับริหารสินทรัพยก์รุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ส านกังาน
ใหญ่ วิทยานิพนธ์หลกัสูตรปริญญาเคหพฒันศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัและ
อสังหาริมทรัพย ์ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลยั(2560)พบวา่พนกังานมี
การเลือกใชม้าตรการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) และการมีส่วนร่วมในการเลือกใช้
มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหป้ระสบความส าเร็จ ซ่ึงสามารถ สรุปได ้ดงัน้ี1.) มาตรการท่ีพนกังาน
เลือกใชมี้ทั้งหมด 6 มาตรการ คือ 1.การขยายการช าระหน้ีระยะยาวออกไป , 2การผอ่นผนัลดเงินงวดในการ
ผอ่นช าระเท่ากบัดอกเบ้ียรายเดือน , 3 การลดอตัราดอกเบ้ีย , 4.การลดตน้เงินและ/หรือดอกเบ้ียคา้งรับ , 5.การ
พกัช าระดอกเบ้ียคา้ง  และ 6.การรับโอนทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัช าระหน้ี ซ่ึงจากการศึกษา พบวา่ 
มาตรการท่ีมีการเลือกใชม้าก 3 ล าดบัแรก คือ 1.) การขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไป มีค่าร้อยละ (3.81) ,2.) 
การลดเงินตน้และหรือดอกเบ้ียคา้งรับ มีค่าร้อยละ (3.78) และ 3.) การลดอตัราดอกเบ้ีย มีค่าร้อยละ (3.63) ซ่ึง
ทั้ง 3 มาตรการ เป็นการช่วยเหลือลูกหน้ีในดา้นการลดค่าใชจ่้ายในการผอ่นช าระต่องวด เน่ืองจาก วงเงินกูจ้ะ
ประกอบไปดว้ยเงินตน้และดอกเบ้ีย ถา้ระยะเวลากูน้านขึ้นการผอ่นช าระก็จะถูกลง ส่วนการลด เงินตน้และ
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หรือดอกเบ้ียคา้งรับ และการลดอตัราดอกเบ้ีย วิธีการน้ีจะเป็นการดึงดูดหรือจูงใจใหลู้กหน้ีเขา้มา ช าระหน้ีมาก
ขึ้นและช่วยลดภาระการผอ่นช าระหน้ีเช่นกนั 

นางสาวศุภภร อ่ิมสุข ท าการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการผิดนดัช าระหน้ีของลูกหน้ีสินเช่ือ สถาบนั
บริหารจดัการธนาคารท่ีดิน(องคก์ารมหาชน) การคน้ความอิสระ หลกัสูตรเศรษฐศาตรมหาบณัฑิต มหาวิทย
ลยัธรรมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์(2561) พบวา่รายไดข้องลูกหน้ีต่อเดือน และ
รายจา่ยของลูกหน้ีต่อเดือนท่ีมีอิทธิพลต่อการผิดนดัช าระหน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดการวิเคราะห์ ขอ้มูลสินเช่ือ 
ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อใหสิ้นเช่ือนั้นจะตอ้งพิจารณารายไดข้องลูกหน้ีดว้ย หากลูกหน้ี มีรายไดห้รือมี
ความสามารถในการหารายไดสู้งและสม ่าเสมอ ก็จะท าใหส้ามารถช าระหน้ี ไดต้รงก าหนดและเง่ือนไข 
รวมถึงรายจ่ายของลูกหน้ี หากลูกหน้ีมีภาระท่ีตอ้งใชจ่้ายมากนอ้ยเพียงใด ถา้มีรายไดม้ากและรายจ่ายมากอยา่ง
ดีก็คงแค่ช าระหน้ีท่ีมีอยูไ่ดเ้ท่านั้น ถา้เป็นหน้ีเพิ่มอีกอาจมีปัญหา ในการจ่ายคืนในกรณีการใหสิ้นเช่ือเพิ่มอีก 
สินเช่ือส่วนท่ีเพิ่มนั้นจะมีอตัราเส่ียงสูงขึ้น และจะดึงให ้หน้ีเดิมท่ีมีอยู่มีอตัราเส่ียงสูงขึ้นดว้ย 

นางสาวศุวดี วิเศษยา ท าการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือธุรกิจธนาคาร
พาณิชยข์องผูป้ระกบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 พบวา่
ปัจจยั 5 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือฯจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความหลากหลายและ
ความทนัสมยัของผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นความซ่ือสัตยข์องพนกังาน ปัจจยัดา้นบุคคลากร ปัจจยัดา้นควาถูกตอ้ง
และความสะดวกในการใชบ้ริการและปัจจยัดา้นความมีมาตรฐานและการใชง้านของผลิตภณัฑ ์

 สุนนัทา พรมมาศ (2559) ท าการวิจยัเร่ือปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณการปล่อยสินเช่ือของธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) การคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการเงิน 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ (2559) หนา้ 28 ผลการวิจยัพบวา่ ปริมาณสินเช่ือธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศ
มีแนวโนม้ขยายตวัต่อเน่ืองตามสภาพเศรษฐกิจเฉล่ียร้อยละ 10.06 ต่อปี ในขณะท่ีปริมาณสินเช่ือธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั(มหาชน)ขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 12.68 ต่อปี ซ่ึงสูงกวา่อตัราเฉล่ียการปล่อยสินเช่ือรวมของธนาคาร
พาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศ และปริมาณสินเช่ือดอ้ยคุณภาพของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) เฉล่ีย
ร้อยละ 1.90 ต่อปี ในปี 2554-2558 มีอตัราการขยายตวัของปริมาณสินเช่ือดอ้ยคุณภาพท่ี 4.49,17,20.17,12.27 
ตามล าดบั ทั้งน้ีเกิดจากความผนัผวนของตลาดการเงิน สภาพเศรษฐกิจปัญหาเร้ือรังทางการเมือง ท าใหเ้กิดผล
กระทบกบัภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและครัวเรือน ท าใหลู้กหน้ีมีความความสามารถในการช าระหน้ีนอ้ยลงเกิด
ปัญหาหน้ีเสียแต่ทั้งน้ีเม่ือเทียบจากขอ้มูลปริมาณการปล่อยสินเช่ือกบัปริมาณสินเช่ือดอ้ยคุณภาพแลว้นั้น 4 ปี
หลงัคือปี 2554-2558 มีปริมาณสินเช่ือดอ้ยคุณภาพลดลงเหลือเพียงประมาณ ร้อยละ 1 

วิธีด าเนินการวิจัย 

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ(Survey Research) และใชว้ิธีการเก็บ
ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม(Questionnaire) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีคือ พนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) สังกดัสายงานการปรับปรุง

โครงสร้างหน้ี และ หน่วยงานอ่ืนๆ ภายในธนาคารท่ีด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขหน้ีเช่นเดียวกบัสายงานปรับ
โครงสร้างหน้ีอนัไดแ้ก่ ส านกังานธุรกิจ สายงานกลัน่กรองสินเช่ือ ส านกังานสาขาเขต และ สาขา ท่ีมีอยูท่ ัว่ไป
โดยเนน้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีผูป้ฏิบติังานดา้นการปรับโครงสร้างหน้ีทั้งธนาคารจ านวน 200 คน 
โดยใชสู้ตรค านวณหาขนาดตวัอยา่ง Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความผิดพลาดสูงสุดท่ียอม
ใหเ้กิดขึ้น 5% หรือ 0.05 ขนาดกลุ่มตวัอยา่งตอ้งไม่ต ่ากวา่ 133คน ผูวิ้จยัเก็บตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีได้
จ านวน 140 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แจกแบบสอบถามใหแ้ก่กลุ่มประชากรเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ทั้งในรูปแบบเอกสารและ

แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ตอบขอ้ซกัถามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการค าอธิบายเพิ่มเติม 
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ เพื่อน าไปจดัท าและเตรียมขอ้มูลส าหรับการ

วิเคราะห์ใหท้นัระยะเวลตามท่ีก าหนดไวใ้นขอบเขตดา้นระยะเวลา 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป IBM SPSS 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ(Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล และภาระงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

2.ค่าเฉล่ีย (x)ส าหรับวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพิจารณาการปรับโครงสร้างหน้ี ลูกคา้ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) 

3.ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD) ส าหรับวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพิจารณาการปรับโครงสร้างหน้ี 
ลูกคา้ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นสถานภาพส่วนบุคคล พบวา่ มีเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 140 คนพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 80 คน คิดเป็น 57.1% 
และเพศชายจ านวน 60 คน คิดเป็น 42.9% โดยพบวา่ส่วนใหญ่มีอาย ุ41-50 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็น 33.6% 
รองลงมาคือ ผูท่ี้มีอาย ุ51 ปีขึ้นไปจ านวน 34 คน คิดเป็น 24.3 % ถดัมาคือผูที้มีอาย ุ36-40 ปี จ านวน 30 คนคิด
เป็น 21.4% , 31-35 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็น 15%  ส่วนท่ีเหลือต ่ากวา่  30 ปี จ านวนรวม 8 คน คิดเป็น 5.7%  
ตามล าดบั สถานภาพท่ีพบส่วนใหญ่สมรสแลว้ 76 คนคิดเป็น54.3% ส่วนผูท่ี้เป็นโสด จ านวน 63 คน คิดเป็น 
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45.% แยกกนัใชชี้วิต 1 คน คิดเป็น 0.7%  ระดบัการศึกษาของผูท้  าการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี พบวา่ส่วนใหญ่
จบปริญญาโท 115 คนคิดเป็น82.1% และปริญญาตรี จ านวน 25 คน คิดเป็น 17.9% สาขาวิชาของผูท้  าการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี พบวา่ส่วนใหญ่ เป็นผูจ้บสาขาเศรษฐศาสตร์ และ การเงินการธนาคาร จ านวนเท่ากนั 
คือสาขาวิชาละ 35 คน คิดเป็น 25%  รวมแลว้คิดเป็น 70 คน หรือ 50% สาขารองลงมาคือบริหาร จ านวน 31 
คนคิดเป็น 22.1% สาขาบญัชี 18 คน คิดเป็น 12.9% สาขาอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ศิลปศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ กฎหมาย 
คอมพิวเตอร์ รวมกนั 21 คน คิดเป็น  14.9 % อายงุานของผูท้  าการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี พบวา่ส่วนใหญ่ มี
ประสบการณ์มากกวา่ 20 ปี จ านวน 20 ท่าน คิดเป็น 35.7% และอายงุาน 11-20 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็น25.7%  
อายงุาน 4-6 ปีจ านวน27 คน คิดเป็น 19.3%  อายงุาน 1-3 ปี   จ านวน 13 คน คิดเป็น 9.3% อายงุาน 7-10 ปี 12 
คน คิดเป็น 8.6% และสุดทา้ยนอ้ยกวา่ 1 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็น 1.4% ตามล าดบั หน่วยงานของผูท้  าการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี พบวา่ส่วนใหญ่ เป็นฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหน้ีและบริหารทรัพยสิ์น จ านวน 48 คน 
คิดเป็น 34.3% รองลงมามี 2 หน่วยงานเท่ากนัคือส านกังานธุรกิจและฝ่ายกลัน่กรองสินเช่ือ จ านวนหน่วยงาน
ละ 37 คน คิดเป็น 26.4% รวมกนั 74 คน คิดเป็น52.8%  หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งรวมกนั 18 คน คิดเป็น 12.9% 
พบวา่ผูท้  าการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีส่วนใหญ่อยูใ่นต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีอาวุโส จ านวน 41 คน คิดเป็น 29.3% 
หวัหนา้ส่วน 36 คน คิดเป็น 25.7% รองผูอ้  านวยการฝ่าย 31 คน คิดเป็น22.1% ผูอ้  านวยการฝ่าย จ านวน 28 คน 
คิดเป็น 20% และ เจา้หนา้ท่ี 4 คน คิดเป็น 2.9% ตามล าดบั  

ผลการวิเคราะห์ภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย พบวา่เจา้หนา้ท่ีธนาคารผูแ้ลการปรับโครงสร้างหน้ีมี
ภาระงาน มีจ านวนลูกคา้ท่ีตอ้งดูแลจ านวนมากกวา่ 50 รายต่อคน โดยมีเจา้หนา้ท่ีถึง 69 คน คิดเป็น 49.3% 
รองลงมาคือ 21-30 รายต่อคน จ านวน 30 คน คิดเป็น 21.4% จ านวนท่ีดูแล 31-40 รายต่อคน จ านวน 15 คน คิด
เป็น 10.7%จ านวนลูกคา้ท่ีดูแล 31-40 รายต่อคน มีจ านวน 14 คน คิดเป็น 10% จ านวน 11-20 รายต่อคน 
จ านวน 8 คน คิดเป็น 5.7%  และนอ้ยกวา่ 10 ราย จ านวน 4 คน คิดเป็น 2.9% ตามล าดบั สัดส่วนลูกคา้ท่ีดูแล
เป็นลูกคา้ปรับโครงสร้างหน้ี  ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ปรับโครงสร้างหน้ีนอ้ยกวา่ 10%  ของ Port ท่ีดูแล โดยมี
จ านวน 54 ราย คิดเป็น 38.6% สัดส่วนลูกคา้ปรับหน้ีใน Port ท่ี 11-20% จ านวน 43 ราย คิดเป็น 30.7% สัดส่วน
ลูกคา้ปรับหน้ีใน Port  21-50% จ านวน 35 ราย คิดเป็น 25%  ,สัดส่วนลูกคา้ใน Port ตั้งแต่ 50-80% และ 81 – 
100% มีจ านวน 8 ราย คิดเป็น 5.8% ตามล าดบั การปรับโครงสร้างหน้ีมีลกัษณะท่ีเจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่เห็นวา่
เป็นงานของผูท่ี้มีประสบการณ์ความช านาญด าเนินการ จ านวน 67 ราย คิดเป็น 47.9% รองลงมาเห็นวา่งาน
ปรับโครงสร้างหน้ีเป็นเหตุปกติของธุกิจท่ีตอ้งปรับโครงสร้างหน้ี จ านวน 35 ราย คิดเป็น 25%  เห็นวา่เป็นงาน
ท่ียุง่ยากซบัซอ้น 22 คน คิดเป็น 15.7% และเห็นวา่การปรับโครงสร้างหน้ีเป็นการแกไ้ขการใหสิ้นเช่ือท่ีไม่
ถูกตอ้ง 16 คน คิดเป็น 11.4% 2.4 สาเหตุการเกิดปัญา NPL เจา้หนา้ท่ีท่ีท าการปรับโครงสร้างหน้ีส่วนใหญเห็น
วา่ปัญหา NPL เกิดจากภาวะเศรษฐกิจจ านวน 60 คน คิดเป็น 42.9%  รองลงมาคาดวา่เกิดจากการใชเ้งินผิด
วตัถุประสงคจ์ากท่ีกูย้มื 48 คน คิดเป็น 34.3% และคาดวา่เกิดจากผูบ้ริหารขาดวินยัทางการเงิน 32 คน คิดเป็น 
22.9% ตามล าดบั จ านวนคร้ังท่ีลูกคา้ ท าการปรับโครงสร้างหน้ีมาแลว้ ใหก้บัลูกคา้มาแลว้ 2-3 คร้ังมากท่ีสุด 
จ านวน 83 คน คิดเป็น 59.3%  รองลงมาคือปรับปรุงหน้ีมาแลว้ 4-10 คร้ังจ านวน 42 คน คิดเป็น 30% เป็นการ
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ปรับคร้ังแรก 10 คน คิดเป็น 7.1% และปรับมาแลว้มากกวา่ 10 คร้ังจ านวน 5 คน คิดเป็น 3.6% ตามล าดบั 
ระยะเวลาท่ีใชด้ าเนินการปรับโครงสร้างหน้ี เจา้หนา้ท่ีท่ีท าการปรับโครงสร้างหน้ีส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการ
รวบรวมขอ้มูลจดัท าบนัทึกใชเ้วลา 21-30 วนั จ านวน 43 คน คิดเป็น 30.7% รองลงมาคือมากวา่ 30 วนั จ านวน 
36 คน คิดเป็น 25.7% ใชเ้วลา 4-10 วนั จ านวน 27 คน คิดเป็น 19.3% ระยะเวลา 10-20 วนั จ านวน 19 คนคิด
เป็น 13.6% และไม่เกิน 3 วนั จ านวน 15 คน คิดเป็น 10.7% ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีใชพ้ิจารณาปรับ
โครงสร้างหน้ี ขอ้มูลท่ีไดรั้บในการพิจารณาจดัท ารายงานบนัทึกขออนุมติัปรับปรุงโครงสร้างหน้ีส่วนใหญ่
เป็นขอ้มูลพอเช่ือถือได ้จากความเห็นเจา้หนา้ท่ีปรับโครงสร้างหน้ีจ านวน 79 คน คิดเป็น 56.4% รองลงมาคือ
เป็นขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดน้อ้ย จ านวน 25 คน คิดเป็น 17.9%  ขอ้มูลเช่ือถือได ้จ านวน 16 คน สัดส่วน 11.4% ไม่
แน่นอนไม่น่าเช่ือถือ 11 คน คิดเป็น 7.9 % และไม่มีขอ้มูลให้พิจารณา 9 คน คิดเป็น 6.4% ท่ีมาของขอ้มูลปรับ
โครงสร้างหน้ี  ขอ้มูลท่ีน ามาพิจารณาปรับโครงสร้างหน้ีส่วนใหญ่ไดรั้บจาก ลูกคา้โดยตรง 103 คน คิดเป็น 
73.6% รองลงมาไดรั้บจากตวัแทนของลูกคา้จ านวน 23 คน สัดส่วน 16.4% ไดรั้บขอ้มูลจากท่ีปรึกษาทางการ
เงิน 7 คน คิดเป็น 5% จากท่ีต่างๆ 5 คน คิดเป็น 3.6% ทนายความเป็นผูใ้หข้อ้มูล 2 คน สัดส่วน 1.4% ในการท า
การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีส่วนใหญ่เห็นวา่เพื่อเป็นการลดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้NPL และลดเงินกนัส ารอง
กบั ธปท.มีผูใ้หค้วามเห็นจ านวน 59 คน คิดเป็น 42.1% รองลงมาเห็นวา่เพื่อช่วยเหลือธุรกิจใหก้ลบัมาด าเนิน
ปกติ 39 คน สัดส่วน 27.9% ลดความเสียหายของธนาคาร 38 คน คิดเป็น 27.1% และลดการด าเนินคดี 4 คน 
คิดเป็น 2.9% ตามล าดบั 
 ผลการการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัในการพิจารณาไดแ้ก่ ปัจจยัทางการเงิน ปัจจยัทางการตลาด 
ปัจจยัดา้นการจดัการ และปัจจยัดา้นแนวทางการปรับโครงสร้างหน้ีพบวา่ระดบัความเห็นของพนกังานปรับ
โครงสร้างหน้ีธนาคารกรุงไทย ท่ีมีต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการพิจารณาการปรับโครงสร้างหน้ีของลูกคา้ธนาคาร
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด( x̅ = 4.25) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้น
การตลาด ดา้นการเงิน และ ดา้นการจดัการ   (x̅ = 4.32,4.31,4.24) ตามล าดบั และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากคือ 
ดา้นแนวทางการปรับโครงสร้างหน้ี(( x̅ = 3.92) 

สรุปผลการวิจัย 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี
ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) 

x̅ SD 
ระดบั

ความเห็น 
อนัดบั 

1. ดา้นการเงิน 4.31 .235 มากท่ีสุด 2 
2. ดา้นการตลาด 4.32 .114 มากท่ีสุด 1 

3. ดา้นการจดัการ 4.24 .100 มากท่ีสุด 3 
4. ดา้นแนวทางการปรับโครงสร้างหน้ี 3.92 .758 มาก 4 

 4.25 .261 มากท่ีสุด  
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อภิปรายผลการวิจัย 

1.ด้านการตลาด  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีใหค้วามส าคญั
มากท่ีสุดคือสินคา้และบริการของลูกคา้ยงัขายไดแ้ละเป็นท่ีตอ้งการของตลาด ,ภาวะอุตสาหกรรมของสินคา้
ยงัคงอยูใ่นภาวะเติบโต ,มีผูซ้ื้อรายใหญ่ท่ีเป็นคู่คา้หลกัให้การสนบัสนุน และมีคู่คา้ใหก้ารสนบัสนุนทาง
การตลาด โดยมีค่าความส าคญัมากกบัปัจจยั แบรนด ์หรือตราสินคา้ของลูกคา้ ซ่ึงในการปรับโครงสร้างหน้ี
ธุรกิจท่ีประสบปัญหาดา้นการตลาด ผลิตภณัฑล์า้สมยั ช่องทางการจ าหน่ายไม่สามารถเขา้ถึงผูซ้ื้อในนวตกรรม
ท่ีเขา้กบัยคุปัจจุบนัแลว้ แมเ้ป็นสินคา้ท่ีครองส่วนแบ่งตลาดมาก่อนก็อาจเสียเปรียบกบัคู่แข่งขนัรายใหม่ 
เป็นไปตามทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps โดย Philip Kotler  The Father of Modern Marketing ไดแ้ก่ 
Product ,  Price , Place , Promotion , People , Physical Evidence and Presentation , Process  

2. ด้านการเงิน  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญั
มากท่ีสุดคือ การติดตามผลประกอบการโดยใกลชิ้ด ต่อมาคือธุรกิจมีก าไรก่อนภาษีและดอกเบ้ีย(EBITDA) 
เพียงพอช าระหน้ี ต่อมาคือธุรกิจมีรายไดเ้พิ่มขึ้นหรือลดลงอยา่งมีนยัส าคญั  ต่อมาคือธุรกิจมีการถูกด าเนินคดี
กบัเจา้หน้ีต่างๆ  ถดัมาคือการก าหนดสมมุติฐานทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นไปไดใ้นการปรับ
โครงสร้างหน้ี และ หน้ีระยะยาวของบริษทัมีจ านวนเท่าไรสามารถผอ่นช าระไดเ้ป็นปกติหรือไม่ ส่วนปัจจยัท่ี
มีความส าคญัมากคือ งบการท่ีใชใ้นการพิจารณา ควรเป็นงบท่ีผูต้รวจบญัชีรับรอง, ความส าคญัของก าไรสะสม
ท่ีลดลงหรือเพิ่มขึ้น , การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ วา่มากนอ้ยเพียงใด โดยความส าคญัมาก 3 รายการสุดทา้ย
คือ กรณีไม่มีงบการเงิน การจดัท างบจ าลองจาก Statement เพือ่เป็นขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์ , ขอ้มูล
การเงินจากผูบ้ริหารกิจการ หรืองบภายในมีความน่าเช่ือถือน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาปรับโครงสร้างหน้ี
ได ้และกลุ่มลูกคา้ปรับโครงสร้างหน้ี เป็นกลุ่มลูกคา้อ่อนแอ  ควรไดรั้บการผอ่นปรน ความสมบูรณ์ของงบ
การเงิน และการพิจารณาความสามารถในการช าระหน้ี  
     สอดคลอ้งกบัผลงานการวิจยัของนางสาวศุภภร อ่ิมสุข เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการผิดนดัช าระหน้ีของ
ลูกหน้ีสินเช่ือ สถาบนับริหารจดัการธนาคารท่ีดิน(องคก์ารมหาชน) การคน้ความอิสระ หลกัสูตรเศรษฐศาตร์ 
มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์(2561) รายไดข้องลูกหน้ี
ต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั ท่ีท าให้เกิดการผิดนดัช าระหน้ี  
และนางสาววรินนารา วิโย วิจยัเร่ือง ทศันคติพนกังานในการเลือกใชม้าตรการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดรายได(้NPL) ดา้นอสังหาริมทรัพย ์บริษทับริหารสินทรัพยก์รุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ส านกังาน
ใหญ่ วิทยานิพนธ์หลกัสูตรปริญญาเคหพฒันศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัและ
อสังหาริมทรัพย ์ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลยั(2560)  
ปัจจยัดา้นรายไดปั้จจุบนั เป็นปัจจยัท่ีพนกังานฝ่ายพฒันาสินทรัพยใ์หค้วามส าคญัมากท่ีสุดใน ซ่ึงจะพิจารณา
จากรายได ้เป็นส าคญันั้น เพราะรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีบ่งบอกถึงความสามารถ ศกัยภาพ ในการท่ีจะช าระหน้ีได ้
ซ่ึงจะ พิจารณาความต่อเน่ืองของรายได ้และพิจารณาควบคู่กบัปัจจยัดา้นภาระหน้ีคงคา้ง ซ่ึงใชพ้ิจารณาใน
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ระดบั มากเช่นเดียวกนั ซ่ึงจะพิจารณาประกอบกบัรายไดก้บัภาระหน้ีทั้งหมด หรือ เรียกวา่ สัดส่วนภาระหน้ี
ต่อรายไดร้วม หรือ DT (Debt to Income) ซ่ึงภาระหน้ีคงคา้งก็เป็นส่วนท่ีส าคญั 
เช่นกนัในการท่ีจะประเมินความสามารถในการท่ีจะช าระหน้ีได ้และบ่งบอกความสามารถของลูกหน้ีราย 
นั้นๆ วา่มีความสามารถจะช าระหน้ีไดห้รือไม่ ซ่ึงเม่ือเพิจารณาแลว้จะเลือกมาตรการท่ีเหมาะสมกบัลูกหน้ี ราย
นั้นๆ ซ่ึงเป็นการใหโ้อกาสและช่วยเหลือลูกหน้ี 

3. ด้านการจัดการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุดคือการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารท่ีเกิดขึ้น , ผูสื้บทอดกิจการบริหารใหรุ่้นถดัไป , การประยกุตใ์ห้
เทคโนโลยบีริหารลดตน้ทุน และ มีปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัรองลงมาในระดบัส าคญัมากไดแ้ก่ การมีการจดัการ
ท่ีทนัสมยั การจดัการตามผูบ้ริหารรุ่นก่อนหนา้ และการให้มืออาชีพเขา้มาท าการบริหารแทน เป็นไปตาม
หลกัการด ารงคอ์ยูข่ององคท่ี์ไม่ผกูไวก้บัผูบ้ริหารเพียงคนเดียว โดยการบริหารกิจการค านึงถึงการลดตน้ทุน
การด าเนินงานและการใชท้รัพยากรขององคก์รใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ตามหลกัการสร้าง Value Chain โดย 
Michael Porter กลุ่มกิจกรรมภายในโซ่อุปทาน กิจกรรมการบริหารงานขององคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและ
กนัและมีความเก่ียวเน่ืองกบัการสร้างคุณคา่เพิ่มใหก้บัวตัถุดิบ 
Support Activities ไดแ้ก่ Firm Infrastructure , Human Resource Management ,Technology ,Procurement 
Primary Activities ไดแ้ก่ Inbound Logistics , Operations, Outbound Logistics , Marketing & Sales , Service 

4. ด้านแนวทางการปรับโครงสร้างหนี ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อแนวทางการปรับโครงสร้างหน้ีมากท่ีสุดคือการร่วมมือของลูกหนท้ าให้การปรับโครงสร้างหน้ีส าเร็จ 
ซ่ึงปัจจยัท่ีผลรองลงมาและความส าคญัมากไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีมีหลกัประกนัคุม้ยอดหน้ี ธนาคารกนัส ารองนอ้ย 
และสามารถปรับโครงสร้างหน้ีไดดี้กวา่ , การฟ้องร้องด าเนินคดีลูกหน้ีท่ีไม่ใหค้วามร่วมมือเป็นแนวทางลด
ความเสียหายท่ีดีท่ีสุดในปัจจุบนั, ธนาคารกรุงไทย เป็นสถาบนัการเงินของรัฐ  จึงมีขอ้จ ากดัในการปรับ
โครงสร้างหน้ี ลดหน้ีใหก้บัลูกคา้ , การปรับโครงสร้างหน้ีโดยการลดตน้เงิน Book Value Write off เป็น
แนวทางท่ีควรหลีกเล่ียง ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของช้ีนางสาววรินนารา วิโย ทศันคติพนกังาน
ในการเลือกใชม้าตรการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได(้NPL) ดา้นอสังหาริมทรัพย ์บริษทั
บริหารสินทรัพยก์รุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ วิทยานิพนธ์หลกัสูตรปริญญา
เคหพฒันศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัและอสังหาริมทรัพย ์ภาควิชาเคหการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลยั(2560) ใหเ้ห็นว่าในการเลือกมาตรการจะพิจารณาจาก
คุณลกัษณะของลูกหน้ี หลกัประกนั และพิจารณาจาก ความสามารถในการช าระหน้ี เป็นส าคญั 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ด้านการตลาด  
ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัตามความส าคญัสูงท่ีสุดท่ีตอ้งพิจารณาเพิ่มเติมคือการพิจารณาผลิตภณัฑ์

สินคา้หลกัของบริษทัฯ เป็นส่ิงส าคญัทั้งน้ีควรดูแนวโนม้ความอยูร่อดของสินคา้ คู่แข่ง สินคา้ทดแทน สาเหตุ
หลกัท่ีท าใหส่้วนแบ่งตลาดลดลง และสินคา้ควรอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มการเติบโต จะท าใหธุ้รกิจ
เติบโตตามอุตสาหกรรมไป หากอุตสาหกรรมโดยรวมมีแนวโนม้ไม่สดใสแลว้ ไม่วา่สินคา้ผลิตภณัฑดี์สัก
เพียงใดก็ประสบปัญหาทางธุรกิจได ้และ คู่คา้หลกัเป็นท่ีมารายไดท่ี้แน่นอน ธนาคารสามารถต่อยอดบริการไป
ยงัคู่คา้ของลูกคา้ อีกทั้งหากลูกคา้ประสบปัญหาการด าเนินงาน คู่คา้หลกัจะเป็นผูท่ี้ใหค้วามช่วยเหลือไดใ้น
อนัดบัตน้ๆ โดยอาจไม่ตอ้งท าการปรับโครงสร้างหน้ีก็เป็นได ้

ด้านการเงิน  
ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัตามความส าคญัสูงท่ีสุดท่ีตอ้งพิจารณาเพิ่มเติมคือพนกังานปรับโครงสร้าง

หน้ีจ าเป็นตอ้งท าการติดตามผลการช าระใหม่ตามท่ีไดป้รับโครงสร้างไวแ้ละป้องกนัมิให้กลบัมาเป็นหน้ี NPL 
ซ ้ า ซ่ึงตอ้งติดตามผลการด าเนินงานท าการประมาณการหากมีแนวโนม้ท่ีท าใหไ้ม่สามารถช าระหน้ีไดต้าม
สัญญา แต่อยา่งไรก็ดีการผอ่นปรนเง่ือนไขจะตอ้งเป็นขอ้ตกลงท่ีลูกคา้ปฏิบติัได ้และธนาคารตอ้งยอมรับความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้น เพื่อใหส้ามารถแกไ้ขหน้ีไดจ้นเสร็จส้ิน ทั้งน้ีการท่ีธุรกิจมีก าไร EBITDA มากเพียงพอช าระ
หน้ีจะตอ้งค านึงถึงสภาพคล่องดว้ยธุรกิจท่ีมีก าไรสูงแต่ขาดเงินทุนหมุนเวียนจะท าใหเ้กิดปัญหาในระยะยาวได้
จึงควรพิจารณาสภาพคล่องดว้ย และการมีรายไดเ้พิ่มขึ้นอาจมิใช่เมด็เงินสุทธิ รายไดท่ี้สร้างขึ้นจากการซ้ือขาย
ระหวา่งกนัในกลุ่ม รายการรายไดอ่ื้นท่ีเพิ่มจากธุรกิจท่ีมิใช่ธุรกิจหลกั เป็นรายไดท่ี้ตอ้งใหค้วามระมดัระวงั  
ส าหรับในส่วนรายไดท่ี้ลดลง ตอ้งตรวจสอบวา่กิจการตอ้งการท่ีจะหลบภาษีหรือไม่ อยา่งไรก็ดีการถูก
ด าเนินคดีจากเจา้หน้ีต่างๆ ของลูกคา้ เป็นส่วนส าคญัท่ีลูกคา้มกัจะปกปิดไวท้ าให ้ไม่สามารถแกไ้ขปรับ
โครงสร้างหน้ีได ้ในกรณีท่ีมีค าพิพากษาคดีแลว้ จะมีความเส่ียงสูงในการปรับโครงสร้างหน้ี หากผิดสัญญาจะ
ถูกด าเนินคดีลม้ละลาย เจา้หน้ีท่ีมิไดฟ้้องคดี จะถูกอายดัทรัพยสิ์นหลกัประกนั จึงควรให้ลูกคา้ช าระหน้ีกบั
เจา้หน้ีในคดีใหเ้สร็จส้ินโดยเร็ว ก่อนจะท าการปรับโครงสร้างหน้ีกบัธนาคาร และการประมาณการเป็นการ
คาดการณ์ในภาวะปกติซ่ึงธุรกิจอาจมีผลประกอบการสูงหรือต ่ากวา่ประมาณการไดต้ามปัจจยัภายนอกซ่ึงไม่
อาจคาดการณ์ถึงผลกระทบท่ีแน่นอนได ้การประมาณการท่ีดีใกลเ้คียงความจริงจะเป็นช่วงระยะเวลาไม่เกิน 3 
ปี การประมาณการท่ียาวนานเกินไปจะมีความถูกตอ้งนอ้ยจึงควรทบทวนผลประกอบการและประมาณการท่ี
จดัท าทุกปี ทั้งน้ีภาระหน้ีสินระยะยาวเป็นส่วนท่ีสามารถบอกถึงประสิทธิภาพในการจดัการเงินของบริษทัฯ วา่
เป็นหน้ีเงินกูจ้ากแหล่งทุนใด ตน้ทุนทางการเงินต ่าหรือสูง ซ่ึงสามารถบอกไดถึ้งศกัยภาพในการก่อหน้ี ทั้งน้ี
ควรทราบถึงตารางการผอ่นช าระหน้ีระยะยาวของบริษทัวา่มีการผอ่นแบบขั้นบนัได(เพิ่มขึ้นทุกปี) หรือ 
Balloon Payment ประกอบการพิจารณาดว้ย 
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ด้านการจัดการ  
จากผลการวิจยัมีขอ้เสนอแนะดา้นการจดัการ ท่ีตอ้งพิจารณาเพิ่มเติมคือ ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารท่ี

เกิดขึ้น เป็นปัญหาการด าเนินธุรกิจท่ีแกไ้ขไดย้าก หากขาดผูรั้บผิดชอบธุรกิจ โดยส่วนใหญ่แลว้ผูบ้ริหารมกั
อา้งความผิดเกิดจากหุน้ส่วนหรือกรรมการอ่ืนท าใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้ภายในน าไปสู่การยติุการด าเนินธุรกิจ 
ธนาคารในฐานะคนกลางหากมีหนทางเจรจาแกไ้ข จดัหาผูบ้ริหารท่ีเป็นคนกลาง มืออาชีพ เขา้ดูแลจดัการก็
เป็นแนวทางในการปรับโครงสร้างท่ีเป็นไปได ้และผูสื้บทอดท่ีจะเขา้บริหารในรุ่นถดัไป ผูบ้ริหารเดิมท่ี
บริหารผิดพลาดหากแกไ้ขการด าเนินงานปรับปรุงใหดี้ขึ้นไดก็้จะเสริมศกัยภาพของธุรกิจให้ฟันฝ่าอุปสรรค 
แต่การพึ่งพาผูบ้ริหารหลกัเพียงท่านเดียวท าใหธุ้รกิจมีความเส่ียง จึงตอ้งมีการวางแผนการสืบทอดอ านาจใน
รุ่นถดัไปใหท้ราบถึงจุดอ่อนจุดแขง็ของกิจการใหส้ามารถด าเนินธุรกิจสืบเน่ืองต่อไปได้ อยา่งไรก็ดีการพฒันา
ศกัยภาพในการด าเนินงานของธุรกิจทุกธุรกิจลว้นมุ่งเนน้การลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายซ่ึงหากสามารถปรับปรุง
การบริหารงานโดยใชเ้ทคโนโลย ีเขา้ช่วยแลว้ก็จะเป็นหนทางท่ีดี แต่การใชเ้ทคโนโลยี ่เป็นการลงทุนท่ีมีความ
เส่ียง จึงตอ้งใหค้วามระมดัระวงัดว้ย 

ด้านแนวทางในการปรับโครงสร้างหนี้  
จากผลการวิจยัมีขอ้เสนอแนะท่ีตอ้งพิจารณาเพิ่มเติม คือ การร่วมมือควรมาจากผูมี้อ านาจตดัสินใจ 

มิใช่ส่งตวัแทนเขา้เจรจา หลายกรณีกลบัพบวา่แมลู้กคา้ร่วมมือแต่ไม่สามารถแกปั้ญหาไดเ้น่ืองจากขอ้จ ากดั
หลายอยา่ง ไดแ้ก่ หลกัประกนัดอ้ยคุณภาพ ผูบ้ริหารหลกัเสียชีวิต ธุรกิจหลกัไม่เป็นท่ีตอ้งการตลาด แต่อยา่งไร
ก็ดีก็เป็นหนทางท่ีสามารถหาทางออกร่วมกนัลดความเสียหายลงและไม่มีกรณีขอ้พิพาทระหวา่งธนาคารกบั
ลูกคา้ และ การพิจารณาหลกัประกนัการใหสิ้นเช่ือธนาคารมีขอ้ก าหนดดา้นหลกัประกนัไวห้ากธุรกิจประสบ
ปัญหา หลกัประกนัสามารถลดความเสียหายของธนาคารลงได ้อยา่งไรก็ตามหลกัประกนัประเภท เคร่ืองจกัร 
อาคาร สังหาริมทรัพย ์ท่ีมีการเส่ือมค่าเร็ว และอาจถูกเคล่ือนยา้ย ก็จ าเป็นตอ้งใหก้ารดูแลท าประกนัภยัให้
ครอบคลุมความเสียหายไวด้ว้ย และการใชก้ฎหมายบงัคบัเป็นการท าใหลู้กคา้เส่ือมเสียช่ือเสียง จึงมีการต่อสู้
คดีกบัธนาคารเกิดขึ้นมากมายกินเวลาเกินกวา่ 10 ปี ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้แมธ้นาคารจะชนะคดีแตก็่มีความเสียหาย
เกิดขึ้น แมใ้นภาวะวิกฤติธุรกิจปัจจุบนัการหาทางออกร่วมกนัโดยการเจรจายอ่มดีกวา่การด าเนินคดี  พนกังาน
ปรับโครงสร้างหน้ีจึงควรมีทกัษะดา้นการเจรจากบัลูกคา้ท่ีประสบปัญหาใหเ้ขา้เจรจาปรับโครงสร้างหน้ีลด
ความเสียหาย ก่อนการบงัคบัใชก้ฎหมาย อนัเป็นการลดเกิดปัญหาหน้ี NPL ท่ีรวดเร็วกวา่ และรักษา
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ไวไ้ด ้
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