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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาการแกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลของประชากรวัยทํางาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาการแกไขภาวะหน้ีสินสวนบุคคลของประชากรวัยทํางานในเขต 

กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามปจจัยประชากร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ รายไดสวนบุคคล รายจายสวน

บุคคล จํานวนหนี้สินสวนบุคคล  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน 

โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางคอมพิวเตอร SPSS (Statistical Package for the Social Scient) หาคาความถ่ี (Frequency) รอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบใชสถิติ t-test กับ

ตัวแปร เพศ ซ่ึงเปนความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุมและใชสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One –Way 

ANOVA)  กับตัวแปร อายุ สถานภาพ การศึกษา รายไดสวนบุคคล รายจายสวนบุคคล และจํานวนหนี้สินสวน
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บุคคล ซ่ึงเปนความแตกตางของคาเฉล่ียมากกวา 2 กลุม หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู

โดยใชวิธีของ LSD จึงสรุปผลการวิจัยดังน้ี 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีปจจัยสวนบุคคล

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายไดสวนบุคคลตอเดือน รายจายสวนบุคคลตอเดือน และจํานวน

หนี้สินสวนบุคคลตอเดือนตางกัน ทําใหการแกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ 0.05 

ทั้งในดานแนวโนมที่จะกูยืมจากแหลงกูยืมในอนาคตและดานความสามารถในการชําระภาระหน้ีสินใน

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  

 ภายใตความไมแนนอนของสภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีไดผลมาจากเศรษฐกิจโลกท่ีซบเซาอันเปนผลมา

จากสงครามทางการคาระหวางประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกาและรวมถึงจากวิกฤตการ การแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด 19 ทําใหฟนเฟองที่สําคัญของเศรษฐกิจไทยคือกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ซึ่งเปนกลุมที่มีความออนไหวตอภาวะเศรษฐกิจ บางกลุมธุรกิจขาดสภาพคลองและความสามารถในการ

ชําระหนี้กับธนาคารและสถาบันการเงิน ทําใหตองมีการปดกิจการและเลิกจางพนักงานในที่สุด ทําใหภาวะ

สถานการณหนี้ครัวเรือนไทยสูงข้ึนอยูในระดับท่ีนากังวลใจสงผลใหภาระหนี้สินสวนบุคคลมีจํานวนเพิ่มมาก

ข้ึนไปดวย แมปจจุบันสถานะการการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 จะเริ่มควบคุมและมีแนวทางในการ

รับมือไดบางแลว โดยหลายกิจการเริ่มกลับมาใหบริการ แตหลายคนยังคง “วางงาน” หรอืรายไดที่ไดรับก็ยัง

ไมกลับมาเทากับชวงกอนเกิดวิกฤติการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด19 ขณะท่ีขอมูลของหลายๆ สํานักวิจัย

ทางเศรษฐกิจ พบวา ความเปนหนี้ ของคนไทยเพิ่มข้ึนในทุกวัย โดยเฉพาะกลุมคนรุนใหมและวัยทํางานท่ีมี

หนี้ไมกอใหเกิดรายได (NPL) เพ่ิมขึ้นจํานวนมาก จากขอมูลภาระหนี้ตอเดือนของครัวเรือนไทย พบวา

ประมาณรอยละ 40 เปนหนี้สวนบุคคลเพื่ออุปโภคบริโภคท่ีระยะเวลาผอนส้ันและมีอัตราดอกเบ้ียแพง สวน

ใหญเปนลูกหนี้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด  คนไทยวัยทํางานเสี่ยงเปนหนี้เสียมากข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2560 ท่ี

ผานมา สํานักงานสถิติแหงชาติไดเปดเผยผลสาํรวจวาคนไทยมีหนี้สินตอรายไดเพ่ิมข้ึนถึง 6.6 เทาจากปกอน 

และมีหนี้เฉลี่ยครัวเรือนละ177,128 บาท จากขอมูลดังกลาวพบวากลุมคนที่มีหน้ีสินมากที่สุด คอื กลุมคนวัย

ทํางานท่ีมีอายุ 36-37 ป โดยคิดเปน 20% ของคนที่มีหนี้สินท้ังหมด พบวาคนวัยทํางานมีสินเช่ือสวนบุคคล

และบัตรเครดิตเฉลี่ยอยูท่ีคนละ 4 ใบ ซ่ึงสาเหตุนาจะเปนเพราะวาคนในวัยนี้มีคาใชจายที่เปนเงินกอน เชน 

คารถยนต คาซ้ือบาน และคาใชจายอื่นๆในชีวิตประจําวัน เปนตน  

จากขอมูลของ บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด หรือ “เครดิตบูโร” พบวา กลุมที่มีการสรางหน้ี

มากที่สุด คือกลุมเจนวาย โดย ณ สิ้นไตรมาสแรก ป 2563 มีหนี้รวมกันถึง 4 ลานลานบาท เปนหนี้เสีย หรือ 

“เอ็นพีแอล” คงคางถึง 2.7 แสนลานบาท รองลงมาคือกลุมเจนเอ็กซ มีการกอหนี้ที่ 3.7 ลานลานบาท โดยมี 

หนี้เสียในระบบอยูท่ี 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 กระจุกตวัในสินเช่ือรถยนต และสินเช่ือเชาซื้อที่ไมใชรถยนต 

ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการศึกษาการแกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลเพ่ือเปนแนวทางในการ

แกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลของประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครและเพ่ือใชเปนขอมูลใหกับ

หนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการแกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลในวัย

ทํางานในเขตกรุงเทพมหานครตอไป 
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาการแกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลของประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาการแกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลของประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

จําแนกตามปจจัยประชากร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ รายไดสวนบุคคล รายจายสวนบุคคล จํานวนหนี้สิน

สวนบุคคล 

 

ขอบเขตการทําวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมีความตองการท่ีจะศึกษาการแกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลของประชากรวัย

ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังน้ี 

 

ขอบเขตประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คอื ประชากรวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยไมสามารถท่ีจะทราบจานวนประชากรท่ี

แนนอน ผูวิจัยจึงเลือกใชวิธีการหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยการทาการเปดตารางของ Taro Yamane 

(1973) โดยทาการเลือกตารางแบบไมทราบจานวน หรือ ∞ (Infinity) โดยขนาดความคลาดเคล่ือน 5% ท่ี

ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยจากการเปดตารางการสุมตัวอยางไดขนาดของกลุมประชากร 400 คน และใช

วิธีการสุมแบบสะดวก (Convenience Sampling)  

 

ขอบเขตของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ใชแบบสอบถามเก่ียวกับการแกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคล

ของประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตดานเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา ผูวิจัยทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ รวมถึง

การทบทวนวรรณกรรม วารสารและบทความตางๆที่เก่ียวของกับแกไขภาวะหน้ีสินสวนบุคคลของประชากร

วัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดวยตัวแปรดังตอไปน้ี 

1.ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก  ปจจัยสวนบุคคล  เพศ อายุ สถานะภาพ 

รายไดสวนบุคคล รายจายสวนบุคคล และจํานวนหนี้สินสวนบุคคล 

2.ตัวแปรตาม (Dependent Variables) แกไขภาวะหน้ีสินสวนบุคคลของประชากรวัยทํางานใน

เขตกรุงเทพมหานคร ดานแนวโนมท่ีจะกูยืมจากแหลงกูยืมในอนาคต และดานความสามารถในการชําระ

ภาระหนี้สนิในปจจุบัน  

 



5 
 

ขอบเขตเวลา  ระยะเวลาในการวิจัย ผูวิจัยไดทําการศึกษาหาขอมูลความเปนมาและความสําคัญ

ของปญหา ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เพ่ือมาวิเคราะหและทําการออกแบบงานวิจัยท่ีไดจากการสํารวจและเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ต้ังแตเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

เพ่ือใหทราบถึงภาวะหนี้สินของประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร และนําผลการศึกษาท่ี

ไดไปใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาภาวะหนี้สินสวนบุคคล 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

ปจจัยประชากร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ รายไดสวนบุคคล รายจายสวนบุคคล และจํานวน

หน้ีสินสวนบุคคล แตกตางกัน ทําใหการแกไขภาวะหน้ีสินสวนบุคคลของประชากรวัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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สมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกตางกัน ทําใหมีการแกไข

ภาวะหนี้สินสวนบุคคลของประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 2 ประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี อายุแตกตางกันทําใหมีการแกไข

ภาวะหนี้สินสวนบุคคลแตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 3 ประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกตางกัน ทําใหมีการ

แกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลของประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 4 ประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีการศึกษาแตกตางกันทําใหมีการ

แกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลของประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 5 ประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี รายไดสวนบุคคลตอเดือนแตกตาง

กัน  ทําใหมีการแกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลของประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 6 ประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายจายสวนบุคคลตอเดือนแตกตาง

กัน  ทําใหมีการแกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลของประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 7 ประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีจํานวนหนี้สินสวนบุคคลตอเดือน

แตกตางกัน ทําใหมีการแกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลของประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตาง

กัน 

 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

กรณิกา วาระวิชะนี (2560) ไดกลาวถึง  หนี้สิน (Liabilities) คือ ภาระผูกพัน (Obligation) ทาง

การเงินตางๆ ท่ีบุคคลตองชําระเงินคืนในอนาคต อันเนื่องมาจากการกูยืมหรือสัญญา ทั้งน้ี ภาระผูกพัน

ดังกลาวจะสงผลใหเกิดกระแสเงินสดจายหรือไหลออก (Cash Outflow) หรือการลดลงของทรัพยากรท่ีมี

มูลคาทางเศรษฐศาสตรของบุคคลในอนาคต 

ฐิติชญามณ สุรินทร (2560) ไดกลาวถึงความหมายของ หน้ีสิน หมายถึง จํานวนเงินที่บุคคลหรือ

กิจการเปนหนี้กับบุคคลภายนอก หรือภาระผูกพันท่ีเกิดจากรายการคา การกูยืม หรือจากเหตุการณอ่ืนของ

กิจการท่ีมีตอบุคคลภายนอก ซ่ึงกิจการจะตองชําระภาระผูกพันในภายหนาดวยสินทรัพยหรือบริการท่ีมี

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งไดใหความหมายที่สอดคลองกับ อัจฉราพรโชติพฤกษ  

ธีนะยุทธ ตันพัฒนอนัน (2557) ไดใหความหมายของ หนี้สิน หมายถึง ความผูกพันระหวางเจาหน้ี

และลูกหนี้โดยเจาหนี้มีสิทธิเรียกรองใหลูกหนี้ชําระหนี้ไดตามกฏหมาย       
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สภุัชชา นาทอง (2554, อางใน ลักษณนารา พิสิฐพิพัฒน, 2561) ไดกลาวถึงความหมายของ หน้ีสิน 

(Liabilities) หมายถึง จํานวนเงินท่ีบุคคลหรือกิจการคาเปนหน้ีตอบุคคลภายนอกหรือสิทธิเรียกรองที่บุคคล

อ่ืนผูเปนเจาหนี้มีผลตอกิจการเปนภาระผูกพันตามกฏหมายในปจจุบันของกิจการอันเกิดจากรายการคาหรือ

การกระทําในอดีต มีผลทําใหกิจการตองชําระหน้ีตามภาระที่ไดผูกพันน้ัน 

พัชรี กวีกิจบรม (2558) ไดใหความหมายของ สินเช่ือ หมายถึง ความเช่ือถือและไววางใจระหวาง

บุคคล 2 ฝายในการที่จะใหสินคาหรือบริการหรือเงินในจํานวนหนึ่งไปใชกอน โดยมีสัญญากําหนดเงื่อนไข

และเงื่อนเวลาในการชําระคืนในอนาคต บุคคล 2 ฝาย ท่ีกลาวถึง อาจมีการติดตอกันเปนรายบุคคล กลุม

บุคคลหรือนิติบุคคลหรือ ระหวางกันก็ไดและส่ิงท่ีฝายผูใหสินเชื่อจะตองรับภาระตอมาคือความเสี่ยงดาน

สนิเช่ือนอกจาก จะตองอยูบนรากฐานของความเช่ือถือแลวตองอาศัยหลักประกันซึ่งอาจเปนไดท้ังบุคคลหรือ

หลักทรัพยท่ีจะนํามาใชเพ่ือลดความเสี่ยงดวย 

วิรัลฐิตา แจงเปลา (2559) ไดใหความหมายของ สินเช่ือ ดังน้ี  สนิเช่ือ หมายถึง การท่ีบุคคล  ธุรกิจ 

หรือสถาบันการเงนิมอบความเช่ือถือ หรือความไววางใจใหแกอีกบุคคล หรืออีกธุรกิจหนึ่งไดรับสินคา บริการ 

หรือเงิน เพื่อนําไปใชจายในการบริโภคตางๆ หรอืดําเนินธุรกิจตอไปกอน โดยมีคํามั่นสัญญาตอกันวาจะชําระ

คาสินคา บริการ หรือจํานวนเงินคืนใหแกผูใหสินเชื่อ (เจาหนี้) เมื่อครบกําหนดในอนาคต ทั้งนี้เจาหนี้หรือ

สถาบันการเงินจะไดรับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยเงนิกู  

ชนินทร พิทยาวิวิธ ( 2533, อางใน พรรณราย บุญเฉลิม, 2562)  ไดกลาวถึงสาเหตุที่ลูกหนี้ไม

สามารถชําระคืนเงินกูใหแกธนาคารไดในแนวความคิดเก่ียวกับสาเหตุของการคางชําระหนี้ ซ่ึงมีสาเหตุอยู 3 

ประการ คอื ผลจากปจจัยภายนอก เกิดจากตัวลูกหนี้ และเกดิจากธนาคารบกพรอง มีรายละเอียดสรุปได

ดังนี ้

1.  เกิดจากปจจัยภายนอก  ท่ีไมสามารถควบคุมได หากปจจัยดังกลาว 

เปลี่ยนแปลงยอมสงผลกระทบตอลูกหน้ี เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล 

การเกิดอุบัติภัยหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยไมคาดคิด การเปล่ียนแปลงรสนิยมของผูบริโภค การเปลี่ยนแปลง

ทางดานเทคโนโลยี 

2.  เกิดจากปจจัยภายในของลูกหนี้ เชน การทําการคาขายเกินตัว มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร

ระดับสูงหรือผูถือหุนทําใหนโยบายในการบริหารงานเปล่ียนแปลงไป เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของ

ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารทุจริต และ อ่ืน ๆ ไดแก ปญหาดานการตลาด เชน ไมมีแผนดานการตลาด ไมทัน

คูแขงหรือ  

3. เกิดจากธนาคารบกพรองเอง เชน ไมมีความรูทางดานการวิเคราะหสินเช่ือ ขาดประสบการณ  

ธนาคารขาดระบบการควบคุมและติดตามเอกสารตาง ๆ เชน สัญญากู สัญญา จํานอง เพ่ือใหมีผลบังคับได

โดยสมบูรณตามกฎหมาย ผูบริหารสินเช่ืออาศัยการรูจักหรือความสัมพันธสวนตัว โดยไมไดมีการประเมิน 

คุณคาทางเครดิต หรือศกึษาความเปนไปไดของโครงการ เชน ใหสินเช่ือแกญาติ ใหสินเชื่อแกเพ่ือนสนิท หรือ 

ใหสินเช่ือแกบุคคลที่นับถือและมีอิทธิพล เปนตน 
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  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการกูยืมสินเชื่อ 

สินเชื่อสวนบุคคล ภายใตการกํากับของธนาคารแหงประเทศไทย หมายถึง สินเช่ือ สวนบุคคล

เฉพาะท่ีไมมีทรัพยหรือทรัพยสินเปน หลักประกันโดยใหรวมถึงสินเช่ือท่ีเกิดจากการใหเชาซื้อ และการใหเชา

แบบลีสซ่ิง และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปนประกันทั้งน้ี ไมรวม   

         (1) สินเช่ือท่ีเกิดจากการใหเชาซ้ือ และการใหเชาแบบลีสซ่ิงในรถและเคร่ืองจักร 

(2) สินเช่ือเพื่อการศึกษา 

(3) สินเช่ือเพื่อการเดินทางไปทํางานในตางประเทศ 

(4) สินเช่ือเพื่อรักษาพยาบาล 

(5) สินเช่ือเพื่อสวัสดิการพนักงานและ 

(6) สินเช่ือตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด 
 

   แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกับความสามารถในการชําระหนี้สิน 

ตลาดหลักทรัพยแหลงประเทศไทย ไดกลาวถึง ความสามารถในการชําระหน้ี ในหลักเกณฑการให

สนิเชื่อ (The 5Cs of Credit) โดยเปนเง่ือนไขท่ีสถาบันการเงินสวนใหญใชพิจารณาอนุมัติสินเช่ือเพ่ือ

ประเมินศักยภาพของผูกูและความสามารถในการชําระหน้ี โดยวิเคราะหจากขอมูล 5Cs ดังตอไปนี้ 

1. Character คือ การวิเคราะหคุณสมบัติเฉพาะตัวของผูกู เชน สถานะ การศึกษา อายุ หนาที่การ

งาน ประวัติการชาํระสินเช่ือ เพ่ือพิจารณาความนาเช่ือถือของผูกูและความต้ังใจในการชําระเงินกู 

2. Capacity คือ การวิเคราะหความสามรถในการชําระหน้ี สวนใหญพิจารณาจากฐานะทาง

การเงิน เชน เงินเดือน รายไดอื่นๆ ภาระหน้ีสิน ขอมูลเครดิต คาใชจายเฉลี่ย จํานวนผูอยูในอุปการะ เปนตน 

3. Collateral คือ การวิเคราะหหลักประกันหรือสินทรัพยท่ีนํามาคํ้าประกันการกูยืมหรือผูค้ํา

ประกัน เพ่ือลดความเสี่ยงในกรณีท่ีผูกูทําผิดเงื่อนไข เชน การขอสินเชื่อเพ่ือซ้ือบานจะใชบานที่ซื้อเปน

หลักประกัน 

4. Capital คือ การวิเคราะหเงินทุน สถาบันการเงินจะประเมินเงินทุนของผูกูจากสินทรัพย 

(Asset) หรือความมั่งค่ังสุทธิ (Net Worth) ซึ่งอาจจะวิเคราะหจากขอมูลในใบสมัครขอสินเช่ือ (Credit 

Application) และขอมูลทางการเงินท่ีเก่ียวของ เชน บัญชีเงินฝาก แหลงท่ีมาของรายได เปนตน 

5. Condition คือ การวิเคราะหปจจัยแวดลอม ที่จะมีผลตอการชําระคืนเงินกู เชนภาวะเศรษฐกิจ 

เปนตน  

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 ชลธิชา สุวรรณพิทักษ และ พัฒน พัฒนรังสรรค (2560,อางใน วารสารบัณฑติศึกษา ปท่ี 14 ฉบับ

ที่ 64 มกราคม – มีนาคม 2560) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการชําระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ีของ

ลูกหนี้สินเช่ือบุคคล ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด มหาชน จากการศึกษาผลวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการ

ชําระหนี้ พบวาตัวแปรดานสถานภาพสมรส รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวนเงินผอนชําระ ประเภทหลักประกัน 
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ปจจัยดานความสามารถในการชาํระหนี้เรื่องคาใชจายฉุกเฉิน ปจจัยความสามารถในการชําระหนี้ดานปจจัย

เสี่ยงอ่ืนๆ เรื่องสถานภาพทางการเมือง คาครองชีพ/เงินเฟอ โดยไดขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ไววาแต

ละพื้นที่มีลักษณะของสวนบุคคลของลูกหนี้ท่ีตางกัน ท้ังดานการประกอบอาชีพ สภาพเศรษฐกิจ ซ่ึงขอมูลท่ี

ไดจะเปนประโยชนในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการชาระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ ทั้งน้ี ควรมี

การขยายขนาดพื้นที่การศึกษาในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค หรือในระดับประเทศ ควรมีงบประมาณ ซ่ึง

อาจไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่ใชเปนบรรทัดฐานในงานศึกษาตอไปในอนาคต 

 กวิน มุสิกา, สุชนนี เมธิโยธิน และ บรรพต วิรุณราช  (2562) ไดทําการศึกษาวิจัย แนวทางการ

บริหารหนี้สินเกษตรกรไทยในปจจุบัน โดยผลการวิจัย ที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก

เกษตรกรและตัวแทนของหนวยงานภาครัฐที่ดูแลดานแหลงเงินทุนใหกับเกษตรกรไทย ทําใหผูวิจัยพบวา 

การบริหารหนี้สินเกษตรกรไทยท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมนั้น สามารถทําไดหลายวิธีและหลายขั้นตอน 

ซึ่งหลักๆ น้ัน ทั้งตัวเกษตรกรเองและการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ก็มีแนวทางปฏิบัติที่จะชวยใหการบริหาร

หน้ีของเกษตรกรสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเกษตรกรจะตองเรียนรูและลงมือจัดทําบัญชี

ครัวเรือนอยางจริงจัง เพ่ือบริหารจัดการการเงินรายรับ รายจาย รวมไปถึงการแบงสันปนสวนและนําไปใชให

ถูกตองตามวัตถุประสงค ครอบครัวสามารถท่ีจะดํารงอยูไดภายใตบริบททางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ที่มีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว บนพื้นฐานของระบบวัตถุนิยม และเทคโนโลยีท้ังดานการสื่อสารและ

กระบวนการผลิตที่ทันสมัย 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามแบบออนไลนเพ่ือเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  

 

 การวิเคราะหขอมูล 

 นําขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหคํานวณผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพ่ือ

หาคาสถิติ ซึ่งไดแก ใชคารอยละ (Percentage) ความถ่ี (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) สําหรับการทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยใชสถิติ t-test กับตัวแปร เพศ ซ่ึงเปน

ความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุมและใชสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One –Way ANOVA)  กับตัวแปร อายุ 

สถานภาพ การศึกษา รายไดสวนบุคคล รายจายสวนบุคคล และจํานวนหน้ีสินสวนบุคคล ซึ่งเปนความแตกตาง

ของคาเฉลี่ยมากกวา 2 กลุม หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD 

 

 

 

 

สรุปผลทดสอบสมมติฐาน 
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 การศึกษาวิจัย การศึกษาการแกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลของประชากรวัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายไดสวน

บุคคลตอเดือน รายจายสวนบุคคลตอเดือน และจํานวนหน้ีสินสวนบุคคลตอเดือน สรุปผลได ดังนี้  

ประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

การศึกษา รายไดสวนบุคคลตอเดือน รายจายสวนบุคคลตอเดือน และจํานวนหนี้สินสวนบุคคลตอเดือน 

ตางกัน ทําใหการแกไขภาวะหนี้สินสวนบุคคลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ 0.05 ทั้งในดานการดานแนวโนม

ที่จะกูยืมจากแหลงกูยืมในอนาคตและดานความสามารถในการชําระภาระหน้ีสินในปจจุบัน 

ผลการวิจัย  

 สรุปผลการศึกษา ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 

253  คนคิดเปนรอยละ  63.2 และเปนเพศชายจํานวน  147  คน คิดเปนรอยละ  36.8  สวนใหญมีอายุ  

31-40  ป จํานวน 192  คน คิดเปนรอยละ 48.0 มีสถานภาพโสด จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 56.5 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 298 คนคิดเปนรอยละ 74.5 มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน มากกวา  

30,000 บาท จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 40.3 มีรายจายสวนบุคคลตอเดือน 5,001-10,000 บาท 

จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 38.5 มีจํานวนหน้ีสินสวนบุคคลตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 

160 คน คิดเปนรอยละ 40.0  

 การศึกษาแนวโนมท่ีจะกู ยืมจากแหลงกูยืมในอนาคต พบวา ผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับ

ความเห็นปานกลาง ท่ีสนใจจะกูยืมเงินจากสวัสดิการของหนวยงาน โดยอาจจะตองนําสินทรัพยที่สามารถ

นําไปเปนหลักประกันในการขอสินเช่ือหรือเพ่ือกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงิน, แหลงกูยืม

เงินมีระยะเวลาในการชําระหนี้ท่ีเหมาะสม หรือการวางแผนการกูยืมจากแหลงเงินกูยืมท่ีเหมาะสม จาก

ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอ่ืนๆ เชน สินเช่ือบัตรเครดิต บัตรกดเงนิสด หรือสินเชื่อสวนบุคคล เพ่ือ

นํามาซ้ือสินคาและบริการ หรือจําเปนตองกูเงินเพ่ือนํามาใชจายในครัวเรือนและใชจายในชีวิตประจําวัน โดย

ขอสินเช่ือที่ใชทะเบียนรถเปนประกันจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงิน   

การศกึษาดานความสามารถในการชําระภาระหนี้สินในปจจุบัน พบวาอยูในระดับความเห็นมาก คือ 

มีการจัดสรรออมเงินอยางนอย 10 % ของรายไดทั้งหมดเสมอ และมีการวางแผนสํารองเงินสดเพ่ือใชในกรณี

ฉุกเฉิน การทําบันทึกบัญชีรายรับ-รายจายสวนบุคคลเพ่ือประเมินรายรับและรายจายประจําเดือนเสมอ 

พรอมดวยมีการวางแผนและตัดคาใชจายที่ไมจําเปนออก มีการวางแผนการชําระหนี้สินในแตละเดือนอยาง

สมํ่าเสมอ รวมไปจนถึงสนใจเขารวมพักชําระหนี้ระยะสั้นกับสถาบันการเงินหรือธนาคาร 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
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 การศึกษาการแกไขภาวะหน้ีสินสวนบุคคลของประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานความสามารถในการชําระภาระ

หนี้สินในปจจุบัน และดานแนวโนมที่จะกูยืมจากแหลงกูยืมในอนาคต โดยมีประเด็นในการอภิปรายดังนี้  

1.  ดานความสามารถในการชําระภาระหนี้สินในปจจุบัน การศึกษาการแกไขภาวะหนี้สินสวน

บุคคลของประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวาขอที่มีระดับความคิดเห็นปานกลาง  คือ ทานมีการจัดสรรออมเงินอยางนอย 10 % ของรายได

ทั้งหมดเสมอ ทานมีการวางแผนสํารองเงินสดเพ่ือใชในกรณีฉุกเฉิน ทานทําบันทึกบัญชีรายรับ-รายจายสวน

บุคคลเพ่ือประเมินรายรับและรายจายประจําเดือนเสมอ  ทานมีการวางแผนและตัดคาใชจายท่ีไมจําเปนออก

ทานมีการวางแผนการชําระหนี้สินในแตละเดือนอยางสม่ําเสมอ ทานสนใจเขารวมพักชําระหนี้ระยะส้ันกับ

สถาบันการเงินหรือธนาคาร ทานมีแหลงรายไดอ่ืนๆนอกจากงานประจํา ตามลําดบั ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ กฤติมา สระทองคํา (2557) ซ่ึงศึกษาสาเหตุหนี้สินและแนวทางการแกไขปญหาหนี้สินของพนักงานนิคม

อุตสาหกรรมแหงหนึ่งในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สรุปผลการวิจัยดานความสัมพันธระหวางสาเหตุของ

หนี้สินกับความเห็นของพนักงานที่มีตอแนวทางการแกไขปญหาหนี้สิน ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัย ในดานการ

ใชจายและการลงทุน โดยผลการวิจัยมีแนวทางในการแกไขปญหาหนี้สินดังนี้ คือดานการจัดการสวัสดิการ

ดานการกูของบริษัท การจัดหาแหลงเงินกู การใหความรูเก่ียวกับปญหาหนี้สิน การสรางอาชีพเสริมและการ

วางแผนการเงินใหกับพนักงาน ท้ังน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลธิชา สุวรรณพิทักษ (2560) ซ่ึง ศึกษา

เก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการชําระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ีของลูกหนี้สินเช่ือบุคคล กรณีศึกษา: 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด มหาชน หนวยบริหาร คุณภาพสินทรัพย พัทยากลาง ในดานความสามารถในการ

ชําระหนี้ เรื่องคาใชจายฉุกเฉินโดยอธิบายการชําระหนี้ตามสัญญาการปรับปรุงโครงสรางหน้ีของลูกหน้ี

สินเช่ือบุคคล ลูกหนี้ท่ีมีคาใชจายฉุกเฉินที่ไมไดคาดการณไวลวงนา เชนคารักษาพยายบาลจะจําใหลูกหนี้มี

โอกาสที่จะชําระหน้ีไมไดตามเงื่อนไขของการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยในขอของการ

วางแผนสํารองเงินสดเพ่ือใชในกรณีฉุกเฉิน ทําใหความสามารถในการชําระหน้ีสินลดลง เปนตน  

2.  ดานแนวโนมที่จะกูยืมจากแหลงกูยืมในอนาคต การศึกษาการแกไขภาวะหน้ีสินสวนบุคคล

ของประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวาขอที่มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง คือ ทานสนใจจะกูยืมเงินจากสวัสดิการของหนวยงาน 

ทานจําเปนตองนําสินทรัพยที่สามารถนําไปเปนหลักประกันในการขอสินเช่ือหรือเพ่ือกูยืมเงินจากธนาคาร

พาณิชยหรือสถาบันการเงิน แหลงกูยืมเงินมีระยะเวลาในการชําระหนี้ท่ีเหมาะสม ทานมีการวางแผนการ

กูยืมจากแหลงเงินกูยืมท่ีเหมาะสม ทานสนใจกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอ่ืนๆ ทาน

สนใจจะกูสินเช่ือบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเช่ือสวนบุคคล เพ่ือนํามาซ้ือสินคาและบริการ ทาน

จําเปนตองกูเงินเพ่ือนํามาใชจายในครัวเรือนและใชจายในชีวิตประจําวัน ทานสนใจจะกูยืมเงินโดยขอสินเช่ือ
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ที่ใชทะเบียนรถเปนประกันจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงิน ซ่ึงงานวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ  

พิทักษ ศิริวงศ, สุชน ทิพยทิพากร(2559) ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะหนี้สินของพนักงานในสถานประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) กรณีศึกษา: สถานประกอบการดานสิ่งพิมพ ในจังหวัดนครปฐม 

ผลการศึกษาวิจัย  พบสาเหตุและที่มาของปญหาหนี้สินเกิดจาก คาครองชีพที่ปรับตัวสูงข้ึนจากเดิมเปนอยาง

มาก รวมถึงมีความไววางใจและการรับคํ้าประกันระหวางพนักงานดวยกันเอง และมีการคาดหมายถึงรายได

จากการทํางานในอนาคต โดยมีการแกไขปญหาหนี้สินเฉพาะหนาโดยไมคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว มี

การซื้อทรัพยสินถาวร ซื้อสินคาเงินผอน รวมถึงมีการนํารายไดไปชวยเหลือครอบครัวในสาเหตุจําเปนฉุกเฉิน

อ่ืนๆ และมีการนําไปใชจายในการทองเที่ยงพักผอนเพื่อความบันเทิง  ทั้งนี้มีรูปแบบของการกอหน้ีและ

วิธีการชําระหนี้มี 3 รูปแบบ ไดแก หนี้ในระบบ, หน้ีนอกระบบ และหนี้จากการกูยืมดวยความสัมพันธสวนตัว 

ซึ่งมีแนวทางในการแกปญหาหนี้สิน คือ การหารายไดเพ่ิมจากการทํางานลวงเวลา การหารายไดเพ่ิมจากการ

งานเสริมนอกเวลา การลดคาใชจายในชีวิตประจําวัน การจัดสรรเงินกอนเพ่ือชําระหนี้นอกระบบและการกู

หนี้ระยะยาวในระบบจากธนาคารเพ่ือปดบัญชีเงินกูนอกระบบ และการขายทรัพยสินท่ีไมสามารถผอนตอไป

ได  สรุปสาเหตุและที่มาของปญหาหน้ีสินของพนักงาน คอื คาครองชีพท่ีปรับตัวสูงข้ึนจากเดิมเปนอยางมาก 

รวมถึงมีการคาดหมายถึงรายไดจากการทํางานในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับจากการทํางานลวงเวลา  เปนอีก

สาเหตุหนึ่งที่ทําใหพนักงานซื้อสินคาเงินผอนจากบริษัทบัตรเครดิตและบัตรสะดวกซื้อตางๆ แตเมื่อกําลังการ

ผลิตของบริษัทลดลงบริษัทจึงจําเปนตองปรับลดช่ัวโมงการทํางานลวงเวลาลง จึงสงผลกระทบตอรายไดท่ี

พนักงานคาดการณวาจะไดรับจากการทํางานลวงเวลา จึงเปนทําใหพนักงานมีรายไดไมเพียงพอตอการชําระ

คาสินคาที่ผอนไวจึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหพนักงานมีหน้ีสินเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้พนักงานยังมีการซื้อทรัพยสินถาวร

ในลักษณะการผอนซ้ือทรัพยสินที่มีมูลคาสูง เชน บาน ท่ีดนิ รถยนตและรถจักรยานยนต   

ทั้งน้ี รูปแบบของการกอหนี้และวิธีการชําระหนี้ของพนักงาน เปนการกอหนี้โดยการย่ืนสินเช่ือเพ่ือ

ขออนมุัติวงเงินกูจากสถาบันการเงินท่ีปลอยสินเช่ือในรูปแบบของการใหวงเงินสินเชื่อสวนบุคคลเฉพาะกิจใน

อัตราดอกเบ้ียต่ํา โดยรูปแบบสินเช่ือจะเปนวงเงินในบัตรกดเงินสด บัตรเครดิต เพ่ือใชซ้ือเครื่องใชไฟฟา 

โทรศัพทมือถือ หรือสินคาอุปโภคบริโภคอ่ืนๆ เพื่อนํามาใชจายในชีวิตประจําวัน ทั้งน้ียังสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ธีระยุทธ ตันพัฒนอนันต (2557) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกับ การศึกษาภาวะหน้ีสิน ของพนักงานใน

บริษัท ชิ้นสวนรถยนตแหงหนึ่งในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุร ี  

ผลการอภิปรายวัตถุประสงคของการวิจัย พบวากลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ55 มีหนี้สินจากการ

ผอนสงสินทรัพย  เชน บานและ รถยนต ทั้งนี้ยังพบอีกวากลุมตัวอยางมีการแกปญหาหนี้บัตรเครดิตดวยการ

ใชบริการกูยืมจากธนาคารพาณิชย ธุรกิจเงินดวน และกูยืมกันเองหรือเลนแชร และมีบางสวนท่ีเขาถึง

สวัสดิการการกูยืมของโรงงานและสหกรณของสถานประกอบการ  
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 

1. ควรศึกษาปญหาและสาเหตุของการเกิดภาวะหนี้สินที่สงผลใหมีแนวโนมท่ีจะกูยืมจากแหลง

กูยืมในอนาคต 

2. ควรศึกษาปจจัยดานความสามารถในการชําระภาระหนี้สินในปจจุบันของประชากรวันทํางาน

อ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
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