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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาการแกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลของประชากรวัยทํางาน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร 2. เพื่ อศึ ก ษาการแก ไ ขภาวะหนี้ สิ น ส ว นบุ คคลของประชากรวั ย ทํ างานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามปจจัยประชากร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ รายไดสวนบุคคล รายจายสวน
บุคคล จํานวนหนี้สินสวนบุคคล
กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางคอมพิ ว เตอร SPSS (Statistical Package for the Social Scient) หาค าความถี่ (Frequency) ร อยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใชสถิติ t-test กับ
ตั วแปร เพศ ซึ่ งเป นความแตกตางของค าเฉลี่ย 2 กลุ มและใช สถิ ติ ความแปรปรวนทางเดี ยว (One –Way
ANOVA) กับตัวแปร อายุ สถานภาพ การศึกษา รายไดสวนบุคคล รายจายสวนบุคคล และจํานวนหนี้สินส วน
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บุคคล ซึ่งเปนความแตกตางของคาเฉลี่ยมากกวา 2 กลุม หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู
โดยใชวิธีของ LSD จึงสรุปผลการวิจัยดังนี้
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีปจจัยสวนบุคคล
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายไดสวนบุคคลตอเดือน รายจายสวนบุคคลตอเดือน และจํานวน
หนี้สินสวนบุคคลตอเดือนตางกัน ทําใหการแกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ 0.05
ทั้งในด านแนวโน มที่ จะกู ยืม จากแหล งกูยืมในอนาคตและด านความสามารถในการชํ า ระภาระหนี้ สิ น ใน
ปจจุบัน
คําสําคัญ : การแกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคล, ความสามารถในการชําระหนี้, รายได-รายจายสวนบุคคล
ABSTRACT
The purposes of this research were to: 1. study into the solving of personal debt problem of
working-age population in Bangkok, 2.study into the solving of personal debt problem of working-age
population in Bangkok by classifying from the population factors including gender, status, personal
income, personal expenses, and the amount of personal debt. The working-age population in this study
included 400 working-age people as samples working in Bangkok. Tools used to collect data were
questionnaires (Google Form). Data were analyzed by using SPSS (Statistical Package for the Social
Science), by finding frequency, percentage,means(x), standard deviation (SD), using t-test statistics,
with gender variable which was the difference of 2 groups by average, and by using One-Way ANOVA
with variables including age, status, educational level, personal income, personal expenses, and the
amount of personal debt, which were differences by average of 2 groups; if the difference was found,
it would be compared in pairs by using LSD method. The results of the research were concluded as
follows:
It was found from the hypothesis test that the working-age population in Bangkok
with different personal factors including gender, age, status, educational level, personal income
per month, personal expenses per month, and the amount of personal debt could lead to the
different ways of solving personal debt problem with statistical significance of 0.05 level on the trend
to borrow money from lending sources in the future and on the ability to repay the current debt.
Keyword: Solving personal debt problem, Ability to repay the debt, Personal income-expenses
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บทนํา
ภายใตความไมแนนอนของสภาวะเศรษฐกิจไทยที่ไดผลมาจากเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาอันเปนผลมา
จากสงครามทางการคาระหวางประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกาและรวมถึงจากวิกฤตการ การแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด 19 ทําใหฟนเฟองที่สําคัญของเศรษฐกิจไทยคือกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ซึ่งเปนกลุมที่มีความอ อนไหวต อภาวะเศรษฐกิ จ บางกลุม ธุรกิจขาดสภาพคลองและความสามารถในการ
ชําระหนี้กับธนาคารและสถาบันการเงิน ทําใหตองมีการปดกิจการและเลิกจางพนักงานในที่สุด ทําใหภาวะ
สถานการณหนี้ครัวเรือนไทยสูงขึ้นอยูในระดับที่นากังวลใจสงผลใหภาระหนี้สินสวนบุคคลมีจํานวนเพิ่มมาก
ขึ้นไปดวย แมปจจุบันสถานะการการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จะเริ่มควบคุมและมีแนวทางในการ
รับมือไดบางแลว โดยหลายกิจการเริ่มกลับมาใหบริการ แตหลายคนยังคง “วางงาน” หรือรายไดที่ไดรับก็ยัง
ไมกลับมาเทากับชวงกอนเกิดวิกฤติการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ขณะที่ขอมูลของหลายๆ สํานักวิจัย
ทางเศรษฐกิจ พบวา ความเปนหนี้ ของคนไทยเพิ่มขึ้นในทุกวัย โดยเฉพาะกลุมคนรุนใหมและวัยทํางานที่มี
หนี้ไมกอให เกิ ดรายได (NPL) เพิ่มขึ้นจํา นวนมาก จากขอมู ลภาระหนี้ต อเดื อ นของครัว เรื อนไทย พบว า
ประมาณรอยละ 40 เปนหนี้สวนบุคคลเพื่ออุปโภคบริโภคที่ระยะเวลาผอนสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยแพง สวน
ใหญเปนลูกหนี้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด คนไทยวัยทํางานเสี่ยงเปนหนี้เสียมากขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2560 ที่
ผานมา สํานักงานสถิติแหงชาติไดเปดเผยผลสํารวจวาคนไทยมีหนี้สินตอรายไดเพิ่มขึ้นถึง 6.6 เทาจากปกอน
และมีหนี้เฉลี่ยครัวเรือนละ177,128 บาท จากขอมูลดังกลาวพบวากลุมคนที่มีหนี้สินมากที่สุด คือ กลุมคนวัย
ทํางานที่มีอายุ 36-37 ป โดยคิดเปน 20% ของคนที่มีหนี้สินทั้งหมด พบวาคนวัยทํางานมีสินเชื่อสวนบุคคล
และบัตรเครดิตเฉลี่ยอยูที่คนละ 4 ใบ ซึ่งสาเหตุนาจะเปนเพราะวาคนในวัยนี้มีคาใชจายที่เปนเงินกอน เชน
คารถยนต คาซื้อบาน และคาใชจายอื่นๆในชีวิตประจําวัน เปนตน
จากขอมูลของ บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด หรือ “เครดิตบูโร” พบวา กลุมที่มีการสรางหนี้
มากที่สุด คือกลุมเจนวาย โดย ณ สิ้นไตรมาสแรก ป 2563 มีหนี้รวมกันถึง 4 ลานลานบาท เปนหนี้เสีย หรือ
“เอ็นพีแอล” คงคางถึง 2.7 แสนลานบาท รองลงมาคือกลุมเจนเอ็กซ มีการกอหนี้ที่ 3.7 ลานลานบาท โดยมี
หนี้เสียในระบบอยูที่ 2.8 แสนลานบาท ขณะที่ เบบี้บูมเมอร มีหนี้สินคงคางรวม 1.2 ลานลานบาท มีเอ็นพี
แอลที่ 8.4 หมื่นลานบาท สวน “เจนแซด” มีหนี้สินรวม 2.5 หมื่นลานบาท และเปนเอ็นพีแอล แลว 1.2
พันลานบาท โดยเอ็นพีแอลของเจนแซด กระจุกตัวในสินเชื่อรถยนต และสินเชื่อเชาซื้อที่ไมใชรถยนต
ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการศึกษาการแกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลเพื่อเปนแนวทางในการ
แกไขภาวะหนี้สิ นสวนบุคคลของประชากรวั ยทํ างานในเขตกรุ งเทพมหานครและเพื่ อ ใช เป นขอมูล ให กั บ
หนวยงานที่เกี่ ยวของ เพื่อนําไปเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการแกไขภาวะหนี้สินส วนบุคคลในวั ย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานครตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการแกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลของประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการแกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลของประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
จําแนกตามปจจัยประชากร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ รายไดสวนบุคคล รายจายสวนบุคคล จํานวนหนี้สิน
สวนบุคคล
ขอบเขตการทําวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ผูวิจัยมีความตองการที่ จะศึ กษาการแกไขภาวะหนี้ สินสวนบุคคลของประชากรวั ย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้
ขอบเขตประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไมสามารถที่จะทราบจานวนประชากรที่
แนนอน ผูวิจัยจึงเลือกใชวิธีการหาขนาดของกลุมตั วอยา งโดยการทาการเป ดตารางของ Taro Yamane
(1973) โดยทาการเลือกตารางแบบไมทราบจานวน หรือ ∞ (Infinity) โดยขนาดความคลาดเคลื่อน 5% ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจากการเปดตารางการสุมตัวอยางไดขนาดของกลุมประชากร 400 คน และใช
วิธีการสุมแบบสะดวก (Convenience Sampling)
ขอบเขตของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ใชแบบสอบถามเกี่ยวกับการแกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคล
ของประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตดานเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา ผูวิจัยทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ รวมถึง
การทบทวนวรรณกรรม วารสารและบทความตางๆที่เกี่ยวของกับแกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลของประชากร
วัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบดวยตัวแปรดังตอไปนี้
1.ตัว แปรอิ ส ระ (Independent Variables) ไดแก ป จ จัยส วนบุ คคล เพศ อายุ สถานะภาพ
รายไดสว นบุคคล รายจายสวนบุคคล และจํานวนหนี้สินสวนบุคคล
2.ตัวแปรตาม (Dependent Variables) แกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลของประชากรวัยทํางานใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนม ที่จะกูยืมจากแหลงกูยืม ในอนาคต และดานความสามารถในการชํ า ระ
ภาระหนี้สนิ ในปจจุบัน
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ขอบเขตเวลา ระยะเวลาในการวิจัย ผูวิจัยไดทําการศึกษาหาขอมูลความเปนมาและความสําคัญ
ของปญหา ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เพื่อมาวิเคราะหและทําการออกแบบงานวิจัยที่ไดจากการสํารวจและเก็ บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อใหทราบถึงภาวะหนี้สินของประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร และนําผลการศึกษาที่
ไดไปใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาภาวะหนี้สินสวนบุคคล
สมมติฐานในการวิจัย
ปจจั ยประชากร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ รายไดสวนบุคคล รายจ ายสวนบุ คคล และจํานวน
หนี้ สิ น ส ว นบุ ค คล แตกต า งกั น ทํ า ใหก ารแก ไ ขภาวะหนี้ สิน ส วนบุ ค คลของประชากรวั ย ทํ า งานในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกตางกัน ทําใหมีการแก ไข
ภาวะหนี้สินสวนบุคคลของประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 ประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี อายุแตกตางกันทําใหมีการแก ไข
ภาวะหนี้สินสวนบุคคลแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 3 ประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกตางกัน ทําใหมีการ
แกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลของประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 4 ประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาแตกตางกันทําให มีการ
แกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลของประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 5 ประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี รายไดสวนบุคคลตอเดือนแตกตา ง
กัน ทําใหมีการแกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลของประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 6 ประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายจายสวนบุคคลตอเดือนแตกตาง
กัน ทําใหมีการแกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลของประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 7 ประชากรวั ยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีจํานวนหนี้สินสวนบุคคลตอเดือน
แตกตางกัน ทําใหมีการแกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลของประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตาง
กัน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
กรณิกา วาระวิชะนี (2560) ไดกลาวถึง หนี้สิน (Liabilities) คือ ภาระผูกพัน (Obligation) ทาง
การเงิ นต างๆ ที่บุคคลตองชํ าระเงินคืน ในอนาคต อัน เนื่องมาจากการกู ยืมหรื อสั ญญา ทั้งนี้ ภาระผูกพั น
ดังกลาวจะสงผลใหเกิดกระแสเงิน สดจายหรือไหลออก (Cash Outflow) หรือการลดลงของทรัพยากรที่มี
มูลคาทางเศรษฐศาสตรของบุคคลในอนาคต
ฐิติชญามณ สุรินทร (2560) ไดกลาวถึงความหมายของ หนี้สิน หมายถึง จํานวนเงินที่บุคคลหรือ
กิจการเปนหนี้กับบุคคลภายนอก หรือภาระผูกพันที่เกิดจากรายการคา การกูยืม หรือจากเหตุการณอื่นของ
กิจการที่ มีตอบุคคลภายนอก ซึ่งกิจการจะตองชํ าระภาระผูกพันในภายหนาดวยสินทรัพย หรื อบริก ารที่มี
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งไดใหความหมายที่สอดคลองกับ อัจฉราพรโชติพฤกษ
ธีนะยุทธ ตันพัฒนอนัน (2557) ไดใหความหมายของ หนี้สิน หมายถึง ความผูกพันระหวางเจาหนี้
และลูกหนี้โดยเจาหนี้มีสิทธิเรียกรองใหลูกหนี้ชําระหนี้ไดตามกฏหมาย

7
สุภัชชา นาทอง (2554, อางใน ลักษณนารา พิสิฐพิพัฒน, 2561) ไดกลาวถึงความหมายของ หนี้สิน
(Liabilities) หมายถึง จํานวนเงินที่บุคคลหรือกิจการคาเปนหนี้ตอบุคคลภายนอกหรือสิทธิเรียกรองที่บุคคล
อื่นผูเปนเจาหนี้มีผลตอกิจการเปนภาระผูกพันตามกฏหมายในปจจุบันของกิจการอันเกิดจากรายการคาหรือ
การกระทําในอดีต มีผลทําใหกิจการตองชําระหนี้ตามภาระที่ไดผูกพันนั้น
พัชรี กวีกิจบรม (2558) ไดใหความหมายของ สินเชื่อ หมายถึง ความเชื่อถื อและไววางใจระหว าง
บุคคล 2 ฝายในการที่จะใหสินคาหรือบริการหรือเงินในจํานวนหนึ่งไปใชกอน โดยมีสัญญากําหนดเงื่อนไข
และเงื่อนเวลาในการชําระคืนในอนาคต บุคคล 2 ฝาย ที่กลาวถึง อาจมีการติดตอกันเปนรายบุคคล กลุม
บุคคลหรือนิติบุคคลหรื อ ระหวางกัน ก็ไดและสิ่งที่ฝายผูใหสินเชื่อจะตองรับภาระตอมาคือความเสี่ยงดา น
สินเชื่อนอกจาก จะตองอยูบนรากฐานของความเชื่อถือแลวตองอาศัยหลักประกันซึ่งอาจเปนไดทั้งบุคคลหรือ
หลักทรัพยที่จะนํามาใชเพื่อลดความเสี่ยงดวย
วิรัลฐิตา แจงเปลา (2559) ไดใหความหมายของ สินเชื่อ ดังนี้ สินเชื่อ หมายถึง การที่บุคคล ธุรกิจ
หรือสถาบันการเงินมอบความเชื่อถือ หรือความไววางใจใหแกอีกบุคคล หรืออีกธุรกิจหนึ่งไดรับสินคา บริการ
หรือเงิน เพื่อนําไปใชจายในการบริโภคตางๆ หรือดําเนินธุรกิจตอไปกอน โดยมีคํามั่นสัญญาตอกันวาจะชําระ
คาสินคา บริการ หรือจํานวนเงินคืนใหแกผูใหสินเชื่อ (เจาหนี้) เมื่อครบกําหนดในอนาคต ทั้งนี้เจาหนี้หรือ
สถาบันการเงินจะไดรับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยเงินกู
ชนินทร พิ ทยาวิ วิธ ( 2533, อ างใน พรรณราย บุญเฉลิม, 2562) ไดกลาวถึงสาเหตุ ที่ลูกหนี้ไ ม
สามารถชําระคืนเงินกูใหแกธนาคารไดในแนวความคิดเกี่ยวกับสาเหตุของการคางชําระหนี้ ซึ่งมีสาเหตุอยู 3
ประการ คือ ผลจากปจจัยภายนอก เกิดจากตัวลูกหนี้ และเกิดจากธนาคารบกพรอง มีรายละเอียดสรุปได
ดังนี้
1. เกิดจากปจจัยภายนอก ที่ไมสามารถควบคุมได หากปจจัยดังกลาว
เปลี่ยนแปลงยอมสงผลกระทบตอลูกหนี้ เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล
การเกิดอุบัติภัยหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิด การเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผูบริโภค การเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยี
2. เกิดจากป จจัยภายในของลูกหนี้ เชน การทําการคาขายเกิ นตัว มีการเปลี่ยนแปลงผู บริ หาร
ระดับสูงหรือผูถือหุนทําใหนโยบายในการบริหารงานเปลี่ยนแปลงไป เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของ
ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารทุจริต และ อื่น ๆ ไดแก ปญหาดานการตลาด เชน ไมมีแผนดานการตลาด ไมทัน
คูแขงหรือ
3. เกิดจากธนาคารบกพรองเอง เชน ไมมีความรูทางดานการวิเคราะหสินเชื่อ ขาดประสบการณ
ธนาคารขาดระบบการควบคุมและติดตามเอกสารตาง ๆ เชน สัญญากู สัญญา จํานอง เพื่อใหมีผลบังคับได
โดยสมบูรณตามกฎหมาย ผูบริหารสินเชื่ออาศัยการรูจักหรือความสัมพันธสวนตัว โดยไมไดมีการประเมิน
คุณคาทางเครดิต หรือศึกษาความเปนไปไดของโครงการ เชน ใหสินเชื่อแกญาติ ใหสินเชื่อแกเพื่อนสนิท หรือ
ใหสินเชื่อแกบุคคลที่นับถือและมีอิทธิพล เปนตน
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แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการกูยืมสินเชื่อ
สินเชื่อสวนบุคคล ภายใตการกํากับของธนาคารแหงประเทศไทย หมายถึง สินเชื่อ สวนบุคคล
เฉพาะที่ไมมีทรัพยหรือทรัพยสินเปน หลักประกันโดยใหรวมถึงสินเชื่อที่เกิดจากการใหเชาซื้อ และการใหเชา
แบบลีสซิ่ง และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปนประกันทั้งนี้ ไมรวม
(1) สินเชื่อที่เกิดจากการใหเชาซื้อ และการใหเชาแบบลีสซิ่งในรถและเครื่องจักร
(2) สินเชื่อเพื่อการศึกษา
(3) สินเชื่อเพื่อการเดินทางไปทํางานในตางประเทศ
(4) สินเชื่อเพื่อรักษาพยาบาล
(5) สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานและ
(6) สินเชื่อตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการชําระหนี้สิน
ตลาดหลักทรัพยแหลงประเทศไทย ไดกลาวถึง ความสามารถในการชําระหนี้ ในหลักเกณฑการให
สินเชื่อ (The 5Cs of Credit) โดยเปนเงื่อนไขที่สถาบันการเงินสวนใหญใชพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพื่อ
ประเมินศักยภาพของผูกูและความสามารถในการชําระหนี้ โดยวิเคราะหจากขอมูล 5Cs ดังตอไปนี้
1. Character คือ การวิเคราะหคุณสมบัติเฉพาะตัวของผูกู เชน สถานะ การศึกษา อายุ หนาที่การ
งาน ประวัติการชําระสินเชื่อ เพื่อพิจารณาความนาเชื่อถือของผูกูและความตั้งใจในการชําระเงินกู
2. Capacity คือ การวิเคราะหความสามรถในการชําระหนี้ สวนใหญพิจารณาจากฐานะทาง
การเงิน เชน เงินเดือน รายไดอื่นๆ ภาระหนี้สิน ขอมูลเครดิต คาใชจายเฉลี่ย จํานวนผูอยูในอุปการะ เปนตน
3. Collateral คือ การวิเคราะหหลักประกันหรือสินทรัพยที่นํามาค้ําประกันการกูยืมหรือผูคํา้
ประกัน เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่ผูกูทําผิดเงื่อนไข เชน การขอสินเชื่อเพื่อซื้อบานจะใชบานที่ซ้อื เปน
หลักประกัน
4. Capital คือ การวิเคราะหเงินทุน สถาบันการเงินจะประเมินเงินทุนของผูกูจากสินทรัพย
(Asset) หรือความมั่งคั่งสุทธิ (Net Worth) ซึ่งอาจจะวิเคราะหจากขอมูลในใบสมัครขอสินเชื่อ (Credit
Application) และขอมูลทางการเงินที่เกี่ยวของ เชน บัญชีเงินฝาก แหลงที่มาของรายได เปนตน
5. Condition คือ การวิเคราะหปจจัยแวดลอม ที่จะมีผลตอการชําระคืนเงินกู เชนภาวะเศรษฐกิจ
เปนตน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ชลธิชา สุวรรณพิทักษ และ พัฒน พัฒนรังสรรค (2560,อางใน วารสารบัณฑิตศึกษา ปที่ 14 ฉบับ
ที่ 64 มกราคม – มีนาคม 2560) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการชําระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ของ
ลูกหนี้สินเชื่อบุ คคล ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด มหาชน จากการศึกษาผลวิเคราะห ปจจั ยที่มีผลต อการ
ชําระหนี้ พบวาตัวแปรดานสถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวนเงินผอนชําระ ประเภทหลักประกัน
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ปจจัยดานความสามารถในการชําระหนี้เรื่องคาใชจายฉุกเฉิน ปจจัยความสามารถในการชําระหนี้ดานปจจัย
เสี่ยงอื่นๆ เรื่องสถานภาพทางการเมือง คาครองชีพ/เงินเฟอ โดยไดขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ไววาแต
ละพื้นที่มีลักษณะของสวนบุคคลของลูกหนี้ที่ตางกัน ทั้งดานการประกอบอาชีพ สภาพเศรษฐกิจ ซึ่งขอมูลที่
ไดจะเปนประโยชนในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการชาระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ ทั้งนี้ ควรมี
การขยายขนาดพื้นที่การศึกษาในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค หรือในระดับประเทศ ควรมีงบประมาณ ซึ่ง
อาจไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่ใชเปนบรรทัดฐานในงานศึกษาตอไปในอนาคต
กวิน มุสิกา, สุชนนี เมธิโยธิน และ บรรพต วิรุณราช (2562) ไดทําการศึกษาวิจัย แนวทางการ
บริหารหนี้สินเกษตรกรไทยในปจจุบัน โดยผลการวิจัย ที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึ ก
เกษตรกรและตัวแทนของหนวยงานภาครัฐที่ดูแลดานแหลงเงินทุน ใหกับเกษตรกรไทย ทําใหผูวิจัย พบว า
การบริหารหนี้สินเกษตรกรไทยที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมนั้น สามารถทําไดหลายวิธีและหลายขั้น ตอน
ซึ่งหลักๆ นั้น ทั้งตัวเกษตรกรเองและการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ก็มีแนวทางปฏิบัติที่จะชวยใหการบริหาร
หนี้ ของเกษตรกรสามารถทํา ได อ ย า งมี ป ระสิ ทธิภ าพ โดยเกษตรกรจะต อ งเรี ย นรู และลงมื อจั ดทํ า บั ญ ชี
ครัวเรือนอยางจริงจัง เพื่อบริหารจัดการการเงินรายรับ รายจาย รวมไปถึงการแบงสันปนสวนและนําไปใชให
ถูกตองตามวัตถุประสงค ครอบครัวสามารถที่จะดํารงอยูไดภายใตบริบททางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว บนพื้นฐานของระบบวัตถุนิยม และเทคโนโลยีทั้งดานการสื่อสารและ
กระบวนการผลิตที่ทันสมัย
วิธีดําเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามแบบออนไลนเพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหคํานวณผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพื่อ
หาคาสถิติ ซึ่งไดแก ใชคารอยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) สําหรับการทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยใชสถิติ t-test กับตัวแปร เพศ ซึ่งเปน
ความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุมและใชสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One –Way ANOVA) กับตัวแปร อายุ
สถานภาพ การศึกษา รายไดสวนบุคคล รายจายสวนบุคคล และจํานวนหนี้สินสวนบุคคล ซึ่งเปนความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยมากกวา 2 กลุม หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD

สรุปผลทดสอบสมมติฐาน
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การศึ ก ษาวิ จั ย การศึก ษาการแก ไ ขภาวะหนี้ สิ น ส ว นบุ ค คลของประชากรวั ย ทํ า งานในเขต
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามป จจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได สวน
บุคคลตอเดือน รายจายสวนบุคคลตอเดือน และจํานวนหนี้สินสวนบุคคลตอเดือน สรุปผลได ดังนี้
ประชากรวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มี ป จจั ยสวนบุคคล ได แก เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา รายไดสวนบุ คคลตอเดือน รายจายส วนบุคคลตอเดือน และจํานวนหนี้ สินสว นบุคคลตอ เดื อน
ตางกัน ทําใหการแกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ 0.05 ทั้งในดานการดานแนวโนม
ที่จะกูยืมจากแหลงกูยืมในอนาคตและดานความสามารถในการชําระภาระหนี้สินในปจจุบัน
ผลการวิจัย
สรุปผลการศึกษา ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน
253 คนคิดเปนรอยละ 63.2 และเปนเพศชายจํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 36.8 สวนใหญ มีอายุ
31-40 ป จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.0 มีสถานภาพโสด จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 56.5
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 298 คนคิดเป นรอ ยละ 74.5 มีรายได สวนบุ ค คลต อเดื อน มากกว า
30,000 บาท จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 40.3 มี รายจายสวนบุ คคลต อเดื อน 5,001-10,000 บาท
จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 38.5 มีจํานวนหนี้สินสวนบุคคลตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท จํานวน
160 คน คิดเปนรอยละ 40.0
การศึกษาแนวโน มที่ จ ะกู ยืม จากแหล งกู ยืม ในอนาคต พบว า ผูตอบแบบสอบถามอยู ในระดั บ
ความเห็นปานกลาง ที่สนใจจะกูยืมเงินจากสวัสดิการของหนวยงาน โดยอาจจะตองนําสินทรัพยท่ีสามารถ
นําไปเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือเพื่อกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงิน, แหลงกูยืม
เงินมีระยะเวลาในการชํ าระหนี้ที่เหมาะสม หรือการวางแผนการกูยืม จากแหลงเงิน กู ยืม ที่ เหมาะสม จาก
ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่นๆ เชน สินเชื่อบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อสวนบุคคล เพื่อ
นํามาซื้อสินคาและบริการ หรือจําเปนตองกูเงินเพื่อนํามาใชจายในครัวเรือนและใชจายในชีวิตประจําวัน โดย
ขอสินเชื่อที่ใชทะเบียนรถเปนประกันจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงิน
การศึกษาดานความสามารถในการชําระภาระหนี้สินในปจจุบัน พบวาอยูในระดับความเห็นมาก คือ
มีการจัดสรรออมเงินอยางนอย 10 % ของรายไดทั้งหมดเสมอ และมีการวางแผนสํารองเงินสดเพื่อใชในกรณี
ฉุกเฉิน การทําบั นทึกบั ญชีรายรับ-รายจายสวนบุคคลเพื่อประเมินรายรับ และรายจ า ยประจําเดื อนเสมอ
พรอมดวยมีการวางแผนและตัดคาใชจายที่ไมจําเปนออก มีการวางแผนการชําระหนี้สินในแตละเดือนอยาง
สม่ําเสมอ รวมไปจนถึงสนใจเขารวมพักชําระหนี้ระยะสั้นกับสถาบันการเงินหรือธนาคาร
อภิปรายผลการวิจัย
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การศึ กษาการแก ไขภาวะหนี้ สินสวนบุคคลของประชากรวั ยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความสามารถในการชําระภาระ
หนี้สินในปจจุบัน และดานแนวโนมที่จะกูยืมจากแหลงกูยืมในอนาคต โดยมีประเด็นในการอภิปรายดังนี้
1. ดานความสามารถในการชําระภาระหนี้สินในปจจุบัน การศึกษาการแกไขภาวะหนี้สินสว น
บุคคลของประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวาขอที่มีระดับความคิดเห็นปานกลาง คือ ทานมีการจัดสรรออมเงินอยางนอย 10 % ของรายได
ทั้งหมดเสมอ ทานมีการวางแผนสํารองเงินสดเพื่อใชในกรณีฉุกเฉิน ทานทําบันทึกบัญชีรายรับ-รายจายสวน
บุคคลเพื่อประเมินรายรับและรายจายประจําเดือนเสมอ ทานมีการวางแผนและตัดคาใชจายที่ไมจําเปนออก
ทานมีการวางแผนการชําระหนี้สินในแตละเดือนอยางสม่ําเสมอ ทานสนใจเขารวมพักชําระหนี้ระยะสั้ นกับ
สถาบันการเงินหรือธนาคาร ทานมีแหลงรายไดอื่นๆนอกจากงานประจํา ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ กฤติมา สระทองคํา (2557) ซึ่งศึกษาสาเหตุหนี้สินและแนวทางการแกไขปญหาหนี้สินของพนักงานนิคม
อุตสาหกรรมแหงหนึ่งในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สรุปผลการวิจัยดานความสัมพันธระหวางสาเหตุของ
หนี้สินกับความเห็นของพนักงานที่มีตอแนวทางการแกไขปญหาหนี้สิน ซึ่งสอดคลองกับการวิจัย ในดานการ
ใชจายและการลงทุน โดยผลการวิจัยมีแนวทางในการแกไขปญหาหนี้สินดังนี้ คือดานการจัดการสวัสดิการ
ดานการกูของบริษัท การจัดหาแหลงเงินกู การใหความรูเกี่ยวกับปญหาหนี้สิน การสรางอาชีพเสริมและการ
วางแผนการเงินใหกับพนักงาน ทั้งนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลธิชา สุวรรณพิทักษ (2560) ซึ่ง ศึกษา
เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการชําระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้สินเชื่ อบุคคล กรณีศึกษา:
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด มหาชน หนวยบริหาร คุณภาพสินทรัพย พัทยากลาง ในดานความสามารถในการ
ชําระหนี้ เรื่องคาใช จา ยฉุ กเฉิ นโดยอธิบ ายการชําระหนี้ตามสัญญาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ของลู กหนี้
สินเชื่อบุคคล ลูกหนี้ที่มีคาใชจายฉุกเฉินที่ไมไดคาดการณไวลวงนา เชนคารักษาพยายบาลจะจําใหลูกหนี้มี
โอกาสที่จะชําระหนี้ไมไดตามเงื่อนไขของการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยในขอของการ
วางแผนสํารองเงินสดเพื่อใชในกรณีฉุกเฉิน ทําใหความสามารถในการชําระหนี้สินลดลง เปนตน
2. ดานแนวโนมที่จะกู ยืมจากแหลงกูยืมในอนาคต การศึกษาการแกไขภาวะหนี้สินสวนบุ คคล
ของประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาขอที่มีระดับ ความคิ ดเห็นในระดับปานกลาง คือ ทานสนใจจะกูยืมเงินจากสวั สดิ การของหน วยงาน
ทานจําเปนตองนําสินทรัพยที่สามารถนําไปเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือเพื่อกู ยืมเงินจากธนาคาร
พาณิชยหรือสถาบั นการเงิน แหลงกูยืมเงินมีระยะเวลาในการชําระหนี้ที่เหมาะสม ทานมีการวางแผนการ
กูยืมจากแหลงเงิน กูยืมที่เหมาะสม ทานสนใจกู ยืมเงินจากธนาคารพาณิ ชยหรือสถาบัน การเงิน อื่ นๆ ทาน
สนใจจะกูสิน เชื่ อบั ตรเครดิต บั ตรกดเงิน สด หรือสินเชื่อส วนบุคคล เพื่อนํ ามาซื้ อสิ นค า และบริ การ ทา น
จําเปนตองกูเงินเพื่อนํามาใชจายในครัวเรือนและใชจายในชีวิตประจําวัน ทานสนใจจะกูยืมเงินโดยขอสินเชื่อ
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ที่ใชทะเบียนรถเปนประกันจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงิน ซึ่งงานวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ
พิทักษ ศิริวงศ, สุชน ทิพยทิพากร(2559) ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะหนี้สินของพนักงานในสถานประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) กรณีศึกษา: สถานประกอบการดานสิ่งพิมพ ในจังหวัดนครปฐม
ผลการศึกษาวิจัย พบสาเหตุและที่มาของปญหาหนี้สินเกิดจาก คาครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมเปนอยาง
มาก รวมถึงมีความไววางใจและการรับค้ําประกันระหวางพนักงานดวยกันเอง และมีการคาดหมายถึงรายได
จากการทํางานในอนาคต โดยมีการแก ไขปญหาหนี้สินเฉพาะหนาโดยไมคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว มี
การซื้อทรัพยสินถาวร ซื้อสินคาเงินผอน รวมถึงมีการนํารายไดไปชวยเหลือครอบครัวในสาเหตุจําเปนฉุกเฉิน
อื่นๆ และมีการนําไปใชจายในการทองเที่ยงพักผอนเพื่อความบันเทิง ทั้ งนี้ มีรูปแบบของการกอหนี้ และ
วิธีการชําระหนี้มี 3 รูปแบบ ไดแก หนี้ในระบบ, หนี้นอกระบบ และหนี้จากการกูยืมดวยความสัมพันธสวนตัว
ซึ่งมีแนวทางในการแกปญหาหนี้สิน คือ การหารายไดเพิ่มจากการทํางานลวงเวลา การหารายไดเพิ่มจากการ
งานเสริมนอกเวลา การลดคาใชจายในชีวิตประจําวัน การจัดสรรเงินกอนเพื่อชําระหนี้นอกระบบและการกู
หนี้ระยะยาวในระบบจากธนาคารเพื่อปดบัญชีเงินกูนอกระบบ และการขายทรัพยสินที่ไมสามารถผอนตอไป
ได สรุปสาเหตุและที่มาของปญหาหนี้สินของพนักงาน คือ คาครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมเปนอยางมาก
รวมถึงมีการคาดหมายถึงรายไดจากการทํางานในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจากการทํางานลวงเวลา เปนอีก
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหพนักงานซื้อสินคาเงินผอนจากบริษัทบัตรเครดิตและบัตรสะดวกซื้อตางๆ แตเมื่อกําลังการ
ผลิตของบริษัทลดลงบริษัทจึงจําเปนตองปรับลดชั่วโมงการทํางานลวงเวลาลง จึงสงผลกระทบตอรายได ที่
พนักงานคาดการณวาจะไดรับจากการทํางานลวงเวลา จึงเปนทําใหพนักงานมีรายไดไมเพียงพอตอการชําระ
คาสินคาที่ผอนไวจึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหพนักงานมีหนี้สินเพิ่มขึ้น ทั้งนี้พนักงานยังมีการซื้อทรัพยสินถาวร
ในลักษณะการผอนซื้อทรัพยสินที่มีมูลคาสูง เชน บาน ที่ดนิ รถยนตและรถจักรยานยนต
ทั้งนี้ รูปแบบของการกอหนี้และวิธีการชําระหนี้ของพนักงาน เปนการกอหนี้โดยการยื่นสินเชื่อเพื่อ
ขออนุมัติวงเงินกูจากสถาบันการเงินที่ปลอยสินเชื่อในรูปแบบของการใหวงเงินสินเชื่อสวนบุคคลเฉพาะกิจใน
อัตราดอกเบี้ยต่ํ า โดยรูปแบบสินเชื่ อจะเปนวงเงินในบัตรกดเงินสด บัตรเครดิต เพื่อใช ซื้อเครื่องใช ไฟฟา
โทรศัพท มือถือ หรือสิน ค าอุ ป โภคบริโภคอื่น ๆ เพื่ อนํา มาใช จายในชี วิตประจํ า วั น ทั้ งนี้ ยังสอดคล อ งกั บ
งานวิจัยของ ธีระยุทธ ตันพัฒนอนั นต (2557) ซึ่งศึกษาเกี่ ยวกั บ การศึ กษาภาวะหนี้สิน ของพนั กงานใน
บริษัท ชิ้นสวนรถยนตแหงหนึ่งในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
ผลการอภิปรายวัตถุประสงคของการวิจัย พบวากลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ55 มีหนี้สินจากการ
ผอนสงสินทรัพย เชน บานและ รถยนต ทั้งนี้ยังพบอีกวากลุมตัวอยางมีการแกปญหาหนี้บัตรเครดิตดวยการ
ใช บริการกู ยื ม จากธนาคารพาณิ ชย ธุรกิจเงิน ดวน และกู ยืม กั นเองหรื อเล น แชร และมีบ างส วนที่ เ ข า ถึ ง
สวัสดิการการกูยืมของโรงงานและสหกรณของสถานประกอบการ
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