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บทที ่2 

แนวคดิทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1.1 แนวคิดการวเิคราะห์สินเช่ือเชิงคุณภาพตามหลกั 5C’s 
 ชนินทร์ พิทยาวิวิธ (2534)ได้อธิบายถึงหลกัการวิเคราะห์สินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์ซ่ึง

ไดแ้ก่ Character, Capacity, Capital, Collateral และ Condition มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) Character (C1) คุณสมบติัคือคุณสมบติัของผูข้อสินเช่ือ เป็นการวิเคราะห์ถึงอุปนิสัยใจคอ 

และพฤติกรรมของผูข้อสินเช่ือ วา่มีความรับผิดชอบและความเต็มใจในการช าระหน้ีมากนอ้ยเพียงใด 
โดยพิจารณาได ้2ประเภท คือ 

(1) คุณสมบติัและประวติัส่วนตวั เช่น อุปนิสัยทัว่ไป ขอ้มูลเก่ียวกบัครอบครัว อายุ สังคม 
ความซ่ือสัตย ์ความรับผิดชอบต่อหน้ีสิน ความตรงเวลาในการช าระหน้ี ความสม ่าเสมอในการช าระ
หน้ี ประวติัการช าระหน้ีท่ีมีอยู ่ลกัษณะงานท่ีท า ประเภทธุรกิจ ประเภทบุคคลช่ือเสียงส่วนตวั ฐานะ
พื้นฐานทางครอบครัว ประวติัการลม้ละลาย วธีิการช าระหน้ี นโยบายการช าระหน้ี เป็นตน้ 

(2) คุณสมบติัเฉพาะดา้น เช่น ความช านาญประสบการณ์ ความคิดความอ่าน เป็นตน้ 
วิธีการประเมิน Character สามารถกระท าไดห้ลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ส่วนตวั ขอ้มูล

จากเจา้หน้ีรายอ่ืน ขอ้มูลจากบุคคลในวงการธุรกิจ 
 2) Capacity (C2) ความสามารถ คือ ความสามารถในการช าระหน้ีคืนเม่ือถึงก าหนดเวลา เป็น

การวิเคราะห์สมรรถภาพในการหารายได้ จะพิจารณาจากคุณสมบัติของผูข้อสินเช่ือในรูปค่าจา้ง 
รายไดอ่ื้น ๆ เป็นหลกั โดยวิเคราะห์รายได ้รายจ่าย และก าไรจากธุรกิจ วิเคราะห์งบการเงิน แผนการ
บริหารงาน แผนการช าระคืน โดยปกติเงินท่ีน ามาช าระหน้ีควรเป็นเงินรับสุทธิจากการด าเนินงาน นัน่
คือ ก าไรของธุรกิจนัน่เอง ประเด็นท่ีจะท าการพิจารณา คือ 

รายไดห้รือผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนของผูกู้ ้ถา้หากวา่ลูกหน้ีมีรายได ้หรือมีความสามารถหา
รายไดสู้ง และสม ่าเสมอก็จะท าให้สามารถช าระหน้ีไดต้รงก าหนดและเง่ือนไข เช่น เงินเดือนหรือราย
พิเศษอ่ืน ๆ  
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รายจ่าย ลูกหน้ีท่ีมีภาระท่ีจะตอ้งใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด ถา้มีรายไดม้ากและรายจ่ายมาก 
อยา่งดีก็สามารถช าระหน้ีท่ีมีอยูไ่ดเ้ท่านั้น ถา้มีหน้ีเพิ่มอาจจะเกิดปัญหาในการจ่ายคืนได ้สินเช่ือส่วน
ท่ีเพิ่มอาจมีความเส่ียงสูงข้ึน ในทางตรงกนัขา้ม หากลูกหน้ีมีรายไดสู้งและมีภาระรายจ่ายพอประมาณ 
จะมีฐานะการเงินดีกวา่ลูกหน้ีท่ีมีรายไดม้ากแต่รายจ่ายมากดว้ย 

ระยะเวลา เป็นปัจจยัอีกอย่างหน่ึงท่ีช่วยพิจารณาในส่วนของ Capacity ลูกหน้ีบางรายไม่
อาจช าระหน้ีไดต้ามเง่ือนไขถา้ใหเ้วลาในการผอ่นช าระหน้ีสั้นเกินไป แต่ถา้หากให้เวลานานข้ึนอาจจะ
ช าระไดโ้ดยไม่มีปัญหา 

วธีิการประเมิน Capacity อาจกระท าไดด้งัน้ี ท า Cash-flow Projection วเิคราะห์งบการเงิน
ของผูกู้ ้วเิคราะห์ภาระหน้ีสินของผูผู้ก้บัสถาบนัการเงินอ่ืนและกบับุคคลภายนอก 

 3) Capital (C3) ส่วนร่วมทุนของผูกู้ ้คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรทางการเงินของลูกคา้ 
หรือส่วนทุนของลูกคา้นัน่เอง ท่ีจะตอ้งจดัให้มีเงินทุนอยา่งเพียงพอเพื่อใช้จ่ายในธุรกิจ เพราะถา้ไม่มี
ทุนเพียงพอตอ้งกูเ้งินแต่ด้านเดียวจะท าให้ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียสูง รายไดไ้ม่คุม้กบัค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียท่ี
ตอ้งเสียไป นอกจากน้ีทุนยงัช่วยเจา้ของน าไปซ้ือสินคา้ ทรัพยสิ์นต่าง ๆ ท่ีตอ้งลงทุนระยะนาน เช่น 
ซ้ือเคร่ืองจกัร โรงเรือน ซ่ึงจะเป็นทรัพยสิ์นในส่วนท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของผูข้อสินเช่ือ และเงินทุนใน
ส่วนของผูถื้อหุ้น ซ่ึงอาจประเมินชดเชยในกรณีท่ี Character หรือ Capacity ไม่ค่อยดีนัก ขอ้สังเกต
เก่ียวกบั Capital คือ 

(1) ลูกค้า ท่ี เป็น  Consumer Credit มักจะมี ส่วนทุนค่อนข้างน้อยกว่าลูกค้า ท่ี เป็น 
Commercial Credit 

(2) สัดส่วนระหว่าง Capital กบัภาวการณ์กู้ยืมควรมีอตัราท่ีเหมาะสมตามสภาพธุรกิจ 
โดยเฉพาะสินเช่ือประเภทโครงการ ควรพิจารณาใหร้อบคอบ 

 4) Collateral (C4) หลกัประกนั คือปัจจยัท่ีใชส้ าหรับการพิจารณาหลกัประกนัสัญญา กรณีท่ี
ผูกู้ไ้ม่สามารถช าระหน้ีได ้ธนาคารจะบงัคบัช าระหน้ีเอาจากทรัพยสิ์นท่ีเป็นประกนั หลกัทรัพยท่ี์เป็น
ประกนั เช่น พนัธบตัรรัฐบาล หุ้น หุ้นกูท่ี้มีหลกัฐานมัน่คง ท่ีดิน โรงเรือน โรงงาน เคร่ืองจกัร สินคา้
คงเหลือ เป็นตน้ เป็นสินทรัพยท่ี์ลูกคา้น ามาให้ธนาคารใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั จะช่วยให้ธนาคาร
มีความมัน่ใจในการปล่อยสินเช่ือ  

บทบาทของ Collateral จะเด่นชดัเม่ือสินเช่ือท่ีธนาคารให้แก่ลูกคา้มีปัญหาเร่ืองการช าระ
หน้ี โดยประเภทของหลกัประกนัมีอยูห่ลายชนิดและการพิจารณารับหลกัประกนั ก็ตอ้งพิจารณาตาม
ความเหมาะสม 

หลักท่ีธนาคารใช้พิจารณา Collateral คือ สภาพคล่องของหลักประกัน มูลค่าของ
หลกัประกนั แนวโนม้อนาคตของหลกัประกนั ทางเขา้-ออกของหลกัประกนั 
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 5) Condition (C5) สภาวการณ์ คือ สภาพแวดล้อมหรือสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและ
การเมืองท่ีมีผลกระทบต่อสินเช่ือท่ีพิจารณา เช่น ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล การเมือง กฎหมาย 
ภาษี ดินฟ้าอากาศ การข้ึนลงของราคาน ้ ามนั ปัญหาวตัถุดิบ ปัญหาแรงงาน การเปล่ียนแปลงอตัรา
ดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ภาวะเงินเฟ้อ เทคโนโลย ีเทคนิคการผลิต เป็นตน้ 

ข้อสังเกตเก่ียวกับการพิจารณา Condition คือ เป็นปัจจัยท่ีผู ้กู้ไม่สามารถควบคุมได ้
(Uncontrollable Factor) และผูว้ิเคราะห์ตอ้งพิจารณาให้ดีว่า Condition ท่ีจะพิจารณาเป็น Condition 
ของทอ้งถ่ินหรือประเทศ ซ่ึงการประเมิน Condition จะตอ้งพิจารณาใน 2 ดา้น คือ ธนาคารพิจารณา 
Condition ท่ีกระทบต่อธุรกิจของลูกคา้ และธนาคารพิจารณาความสามารถของลูกคา้ในการจดัการ
ธุรกิจภายใต ้Condition ท่ีเกิดข้ึน 

นโยบาย 5C’s เป็นหลกัการดา้นสินเช่ือ ท่ีธนาคารใช้วิเคราะห์สินเช่ือของลูกคา้ ทั้งด้าน
การปล่อยสินเช่ือและการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี โดยจะท าการคดัเลือกตวัแปรบางตวัจากหลกัการ 
5C’s ซ่ึงประกอบด้วยปัจจัยหลาย ๆ ประการ ได้แก่ รายได้ของผูกู้ ้ อาชีพ ประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพ สัดส่วนเงินกูต่้อการลงทุน เพื่อประโยชน์ต่อธนาคาร ในการพฒันาควบคุมดูแลลูกหน้ี 
NPLs ให้ปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และศึกษาถึงปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้
ระหว่างการปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี เพื่อจะได้หาทางแก้ไขไดท้นัเวลา 
เป็นประโยชน์ต่อธนาคารในการควบคุมคุณภาพหน้ี 

 
2.2.2 แนวคิดเกีย่วกบัมูลเหตุของการค้างช าระหนี้ 

 ชนินทร์ พิทยาวิวิธ (2534)ได้อธิบายถึงมูลเหตุของการคา้งช าระของลูกหน้ีว่าเป็นส่ิงท่ี
หลีกเล่ียงได้ยากในการด าเนินงานของธนาคาร เน่ืองจากการอ านวยสินเช่ือแก่ลูกคา้ท่ีมาขอสินเช่ือ 
แมว้า่จะมีการตรวจสอบคุณสมบติัของผูกู้แ้ลว้ก็ตาม แต่ยงัมีปัจจยัท่ีส่งผลให้ลูกหน้ีไม่สามารถช าระ
หน้ีคืนไดต้ามก าหนดท่ีระบุไวใ้นสัญญา ธนาคารเองก็มีระบบตรวจสอบ ติดตามหน้ีภายหลงัจากท่ีได้
ใหกู้แ้ลว้ ซ่ึงตอ้งการวธีิการหรือมาตรการในการควบคุมหน้ีคา้งช าระ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีไม่เกินเป้าหมาย
ท่ีก าหนด ซ่ึงมูลเหตุของการคา้งช าระหน้ี พอสรุปไดด้งัน้ี  

 1) ปัจจยัจากตวัลูกหน้ี ไดแ้ก่ 
(1) การท่ีลูกหน้ีน าเงินกูไ้ปใชผ้ิดวตัถุประสงคข์องการกูย้ืม เช่น การน าไปเก็งก าไรใน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เม่ือภาวะเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง ผลประโยชน์หรือก าไร ท่ีผู ้กู้เก็งไว้ก็
เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 

(2) การยา้ยถ่ินท่ีอยู ่การเปล่ียนงาน การถูกเลิกจา้งงาน ท าใหไ้ม่สามารถรับภาระหน้ีท่ีมี
อยูไ่ด ้
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(3) ลูกหน้ีถึงแก่กรรมหรือเจ็บป่วยเร้ือรัง ทุพพลภาพ สภาพครอบครัว หย่าร้าง ท าให้
ภาระการใชจ่้ายในการด ารงชีวติเปล่ียนแปลงได ้

(4) ลูกหน้ีใชจ่้ายฟุ่มเฟือย มีหน้ีสินภายนอกมาก 
(5) ลูกหน้ีท าการคา้เกินตวั หรือหวงัผลก าไรในธุรกิจมากเกินไป ภาระเงินงวดท่ีคาดไว้

อาจเกินความสามารถในการช าระหน้ีได ้
(6) ลูกหน้ีเจตนาบิดพล้ิวไม่ยอมช าระหน้ี หรือน าเงินไปช าระหน้ีภายนอกก่อนน าเงิน

ไปช าระหน้ีคืนธนาคาร 
 2) ปัจจยัดา้นธนาคาร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนภายในธนาคารท่ีเป็นผูป้ล่อยสินเช่ือ

เอง และสามารถควบคุมการเปล่ียนแปลงได ้ไดแ้ก่ 
(1) การเป ล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียเงินกู้  อาจท าให้ผู ้กู้ รับภาระดอกเบ้ียท่ี

เปล่ียนแปลงไปดว้ย หากอตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน ภาระดอกเบ้ียก็จะเพิ่มข้ึน ผูกู้ต้อ้งใช้เวลานานกวา่เดิม 
ในการช าระหน้ีใหห้มดไป ความเส่ียงต่อการคา้งช าระยิง่สูงข้ึน 

(2) การประเมินราคาหลกัทรัพยไ์ม่เหมาะสม เช่น การประเมินราคาหลกัประกนัท่ีสูง
เกินไป หลกัทรัพยค์  ้าประกนัไม่มีสภาพคล่อง ท าให้ผูกู้ไ้ดรั้บการอนุมติัวงเงินท่ีหลกัประกนัไม่คุม้กบั
มูลหน้ี เกินความจ าเป็น เกินความสามารถในการช าระหน้ี ท าให้ผูกู้ไ้ม่ค  านึงถึงการสูญเสียหลกัทรัพย์
ท่ีค  ้าประกนัไว ้

(3) ระบบติดตามและควบคุมของธนาคารไม่มีประสิทธิภาพ 
(4) การอ านวยสินเช่ือของธนาคารไม่ มีการกลั่นกรองท่ี ดี  เช่น  เจ้าหน้าท่ีขาด

ประสบการณ์ การด าเนินงานท่ีเนน้ปริมาณมากกวา่คุณภาพ 
 3) ปัจจยัภายนอกอ่ืน ๆ เป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้หากปัจจยัดงักล่าวเปล่ียนแปลง

ยอ่มส่งผลกระทบต่อตวัลูกหน้ีได ้ไดแ้ก่ 
(1) ภาวะเศรษฐกิจ เป็นปัญหาส าคญัในการประกอบธุรกิจ หากภาวะเศรษฐกิจดีและ

เจริญรุ่งเรือง จะส่งผลให้ธุรกิจมีการขยายตวัและประสบความส าเร็จไปดว้ยดี หากภาวะเศรษฐกิจซบ
เซาหรือตกต ่า ก็จะท าให้เกิดการชะลอตวัดา้นการลงทุน ท าให้บางธุรกิจก็ประสบปัญหาตามไปดว้ย 
หรือส่งผลใหร้าคาผลผลิตตกต ่า 

(2) นโยบายของรัฐบาล การเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาลเป็นการกระท าใด ๆ ท่ี
เป็นไปตามกฎหมายและรัฐบาลเห็นว่ามีความจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนนโยบายเพื่อให้เหมาะสมกับ
ประเทศในภาวการณ์ปัจจุบนั โดยจะควบคุมราคาสินคา้ ใหเ้งินอุดหนุนหรือจดัเก็บภาษีอากรเพิ่มข้ึน 

(3) ค่านิยมและเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทั้งสอง แมว้า่ดูเป็นเร่ืองเล็กนอ้ย 
แต่ก็อาจจะท าให้ธุรกิจบางประเภทเกิดปัญหาข้ึนได ้โดยเฉพาะธุรกิจเก่ียวกบัแฟชั่นเม่ือผูบ้ริโภคมี



 
 

12 

ค่านิยมเปล่ียนแปลงไป หรือทางด้านเทคโนโลยี เช่นอุตสาหกรรมประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลาในราคาท่ีถูกลงและคุณภาพท่ีดีข้ึน 

(4) ภยัธรรมชาติหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด เช่นไฟไหม ้น ้ าท่วมผลผลิต
ไดรั้บความเสียหายจากภยัธรรมชาติ อุบติัเหตุ 

2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษา ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการสวสัดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ของบุคลากรทาง
การศึกษาของธนาคารออมสินเขตเชียงราย ไดท้  าการศึกษาและรวบรวมงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็น
ขอ้มูลประกอบการศึกษา ดงัน้ี 
 
พเิชต ศรีสืบ (2547) ท าการศึกษา ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดหน้ีเสียเงินกูป้ระเภทมีก าหนดระยะเวลาใชคื้น ของ
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขาประตูชา้งเผือกเชียงใหม่ และสาขาล าพนู ซ่ึงประกอบดว้ย 
3 ปัจจยั คือ 1) ปัจจยัท่ีเกิดจากลูกหน้ี 2) ปัจจยัภายในธนาคาร และ 3) ปัจจยัภายนอก โดยสอบถาม
ขอ้มูลจากลูกหน้ีจ านวน 70 ราย ผลการศึกษาพบว่า ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู่
ระหว่าง 28-37 ปี  มีสถานภาพสมรส  ลูกหน้ีส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีอาชีพ
ธุรกิจคา้ขายเป็นหลกั มีรายได้สุทธิเฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,001-40,000 บาท ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีท าสัญญา 6-10 ปี ส่วนใหญ่มีวงเงินกู้อยู่ระหว่าง 1,000,001-3,000,000 บาท 
ลูกหน้ีส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีกูม้าแลว้ถึงปัจจุบนั 6-10 ปี ส่วนใหญ่มีภาระหน้ีในสถาบนัการเงินอ่ืน
อีกระหว่าง 1,000,001-3,000,000 บาท และมีวตัถุประสงค์ของการกู้เพื่อธุรกิจและการค้ามากท่ีสุด 
รองลงมาคือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั ปัจจยัท่ีท าให้เกิดหน้ีเสียในทศันคติของลูกหน้ีในแต่ละดา้น พบวา่ ปัจจยัท่ี
เกิดจากลูกหน้ี คือ การน าเงินกูไ้ปใชผ้ิดวตัถุประสงค ์ปัจจยัภายในธนาคาร คือ การเพิ่มข้ึนของอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูท่ี้สูงเกินไป และปัจจยัภายนอกคือ ภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาหรือตกต ่าปัจจยัท่ีท าให้เกิด
หน้ีเสียตามทศันคติของเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือในแต่ละดา้น พบวา่ ปัจจยัท่ีเกิดจากลูกหน้ี คือ การน าเงินกูไ้ป
ใชผ้ิดวตัถุประสงค์ ปัจจยัภายในธนาคาร คือ การอ านวยสินเช่ือของธนาคารท่ีไม่มีการกลัน่กรองท่ีดี 
ปัจจยัภายนอก คือ ภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาหรือตกต ่า 
 
บรรพต ตัณฑศรี (2549) ท  าการศึกษา ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการคา้งช าระของลูกหน้ีท่ีไดรั้บการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จงัหวดัเชียงราย ซ่ึง
ประกอบดว้ย 3 ปัจจยัหลกัคือ 1) ปัจจยัท่ีเกิดจากเกษตรกร 2) ปัจจยัท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก 
และ 3) ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร โดยใชแ้บบสอบถาม จ านวน 330 ราย ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรท่ี
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ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแล้วคา้งช าระอีกส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 51-60 ปีมากท่ีสุด มี
สถานภาพสมรส มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนระหว่าง 4-6 คน ส่วนใหญ่มีบุตรก าลงัเรียนหนังสือ
จ านวนระหวา่ง 1-2 คน การถือครองท่ีดินส่วนใหญ่เป็นของตนเองและคู่สมรส ส่วนใหญ่ท่ีดินมีเน้ือท่ี
ระหวา่ง 1-25 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายไดม้าจากการท าการเกษตรกรรมผลการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการคา้งช าระ สาเหตุท่ีเกิดจากเกษตรกร คือการท่ีกลุ่มตวัอย่างมีค่าใชจ่้ายดา้นค่าเล่าเรียนของบุตร
หลานมากท่ีสุด รองลงมา คือกลุ่มตวัอย่างมีรายได้จากการประกอบอาชีพลดลง สาเหตุท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอก คือภยัพิบติัทางธรรมชาติ เช่น น ้ าท่วม ฝนแลง้ เกิดลมพาย ุมากท่ีสุด รองลงมา
คือ ราคาผลผลิตตกต ่า สาเหตุท่ีเกิดจากธนาคาร คือ จ านวนเงินท่ีต้องช าระหน้ีธนาคารมีความไม่
เหมาะสม รองลงมาคือ ไม่ไดรั้บค าแนะน าหรือค าปรึกษาจากพนกังานในเร่ืองการส่งช าระหน้ี 
 
สินธนา พลภักดี (2551) ท าการศึกษา การประเมินผลการติดตามหน้ีคา้งช าระสินเช่ือโครงการธนาคาร
ประชาชนของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 1 โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผูท่ี้มาช าระ
หน้ีเม่ือได้รับการติดตามหน้ีจากธนาคาร และกลุ่มท่ีไม่มาช าระหน้ีเม่ือได้รับการติดตามหน้ีจาก
ธนาคาร โดยใช้แบบสอบถามผูท่ี้ไดรั้บอนุมติัเงินกูสิ้นเช่ือโครงการธนาคารประชาชน จ านวน 500 
ราย ซ่ึงเป็นผูท่ี้มาช าระหน้ีภายหลงัจากการติดตามหน้ีของธนาคาร จ านวน 309 ราย และผูท่ี้ไม่มาช าระ
หน้ีภายหลงัจากการติดตามหน้ีของธนาคาร จ านวน 191 ราย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผูม้าช าระหน้ี
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหวา่ง 31-50 ปีส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา/ปวช./ปวส. 
มีอาชีพคา้ขาย/ท าธุรกิจ มีสถานภาพสมรสและคู่สมรสมีอาชีพคา้ขาย/ท าธุรกิจ กลุ่มผูม้าช าระหน้ีมี
รายไดร้ะหว่าง 10,001-30,000 บาทมากท่ีสุดและมีรายจ่ายน้อยกว่า 10,000 บาทส่วนใหญ่มีจ านวน
สมาชิกในครอบครัว 3-4 คน มีวตัถุประสงคใ์นการกูเ้งินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนมากท่ีสุด ส่วนกลุ่ม
ผูไ้ม่มีช าระหน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหวา่ง 31-50 ปีมากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี มีอาชีพค้า/ท าธุรกิจ ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสและคู่สมรสมีอาชีพอ่ืน ๆ มีรายได้
ระหว่าง 10,001-30,000 บาทมีรายจ่ายอยู่ระหว่าง 10,001-30,000 บาท มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
3-4 คน และไม่มีภาระส่งบุตรเรียนหนงัสือ และมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนผลการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการช าระหน้ีคืนในส่วนของผูม้าช าระหน้ีเม่ือไดรั้บการติดตามหน้ีจากธนาคาร พบว่า 
ปัจจยัในการเกิดหน้ีคา้งช าระ คือ ราคาวตัถุดิบท่ีเพิ่มข้ึนมีผลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ภาวะเศรษฐกิจไม่
ดี ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการช าระหน้ีคืนในส่วนของผูไ้ม่มาช าระหน้ีเม่ือได้รับการติดตามหน้ีจาก
ธนาคาร คือ การไม่มีเงินออมมากท่ีสุด รองลงมาคือ ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ในส่วนของการติดตามหน้ี
คา้งช าระของธนาคาร พบวา่ ลูกหน้ีคา้งช าระไดรั้บการติดตามหน้ีทางโทรศพัทม์ากท่ีสุด รองลงมาคือ
การติดตามทางจดหมาย  
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ปรีชา ยศสละ(2555) ท าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัชั้นหน้ีลูกหน้ีคา้งช าระ ของธนาคารออมสิน
เขตพะเยา จงัหวดัพะเยามีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัชั้นหน้ีคา้งช าระ (NPLs) 
และศึกษาปัญหาและอุปสรรคจากปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอกและปัจจยัจากตวัลูกหน้ีของลูกค้า
สินเช่ือท่ีคา้งช าระหน้ีโดยเก็บขอ้มูลทุติยภูมิจากลูกหน้ีจ านวน 314 ผลการศึกษาพบวา่ ลูกหน้ีคา้งช าระ
หน้ีสินเช่ือส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สมรสแลว้ มีช่วงอายุอยูร่ะหวา่ง 41-50 ปีส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีท่ีอยู่
ในชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน มีการศึกษาขั้นต ่ากวา่ปริญญาตรีมากท่ีสุด มีอาชีพคา้ขายมากท่ีสุด มีรายไดร้วม
เฉล่ีย 14,302.06 บาทต่อคน มีรายจ่ายเฉล่ีย 10,293.66 บาทต่อคน มีภาระหน้ีรวมเฉล่ีย 273,840 บาท
ต่อคน ปัจจยัจากตวัลูกหน้ี เกิดจากปัญหาการขาดสภาพคล่อง มีรายได้ไม่พอกบัรายจ่ายมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ การมีภาระหน้ีสินนอกระบบมากเกินไป ปัจจยัจากภายในธนาคารพบว่า ปัญหาเกิดจาก
ระบบการติดตามหน้ีและควบคุมหน้ีท่ีไม่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัญหาการก าหนด
ระยะเวลาผ่อนช าระท่ีไม่เหมาะสม และปัจจยัภายนอกส่วนใหญ่เกิดจาก ปัญหาถูกเลิกจา้งงานมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ปัญหาเกิดจากภยัธรรมชาติ และเม่ือท าก่ีทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ ปัจจยัจากตวัลูกหน้ี และปัจจยัจากธนาคารมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมาสามารถสรุปไดว้า่ ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระหน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
แต่จะมีของ ปรีชา ยศสละ (2555) ท่ีลูกหน้ีคา้งช าระส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระส่วน
ใหญ่มีสถานภาพสมรส และมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี ส่วนปัจจยัท่ีท าให้เกิดการคา้ง
ช าระนั้น ผลการศึกษาแตกต่างกนัคือ พิเชต ศรีสืบ (2547) พบวา่ ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดหน้ีเสียตามทศันคติ
ของลูกหน้ี ปัจจยัท่ีเกิดจากลูกหน้ี คือ การน าเงินกู้ไปใช้ผิดวตัถุประสงค์มากท่ีสุด ปัจจยัภายใน
ธนาคาร คือ การเพิ่มข้ึนของอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงเกินไป และปัจจยัภายนอก คือ ภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา
หรือตกต ่า ส่วนปัจจยัท่ีท าให้เกิดหน้ีเสียตามทศันคติของเจา้หน้าท่ีสินเช่ือ ปัจจยัท่ีเกิดจากลูกหน้ี คือ 
การน าเงินกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์ปัจจยัภายในธนาคาร คือ การอ านวยสินเช่ือของธนาคารท่ีไม่มีการ
กลั่นกรองท่ีดี และปัจจยัภายนอก คือ ภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาหรือตกต ่า บรรพต ตณัฑศรี (2549) 
พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการคา้งช าระ สาเหตุท่ีเกิดจากเกษตรกร คือการมีค่าใช้จ่ายดา้นค่าเล่าเรียนของ
บุตรหลานมากท่ีสุด สาเหตุท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก คือ ภยัพิบติัทางธรรมชาติ เช่น น ้ าท่วม 
ฝนแล้ง เกิดลมพายุ สาเหตุท่ีเกิดจากธนาคาร คือ จ านวนเงินท่ีต้องช าระหน้ีธนาคารมีความไม่
เหมาะสม สินธนา พลภกัดี (2551) พบวา่ ธนาคารออมสินใชว้ิธีการติดตามหน้ีโดยการโทรศพัทม์าก
ท่ีสุด รองลงมาคือการติดตามทางจดหมาย ปรีชา ยศสละ (2555) พบวา่ ปัจจยัจากตวัลูกหน้ี และปัจจยั
จากธนาคารมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 


