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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยันี้มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษามูลเหตุการค้างช าระหนี้ของลูกหนี้ที่ค้างช าระหนี้
จ านวน 3 เดอืน (มกราคม 2565 - มนีาคม 2565) ของธนาคารออมสนิเขตควบคุมและบรหิารหนี้
ภาค 9 2) เพื่อศกึษาการวางแผนการบรหิารหนี้อย่างมีประสทิธิผลของธนาคารออมสนิฯ และ 3) 
เพื่อศึกษามูลเหตุการค้างช าระหนี้ที่ส่งผลต่อการวางแผนการบริหารหนี้อย่างมปีระสิทธิผลของ
ธนาคารออมสนิฯ ประชากรกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในงานวจิยันี้คอื ลูกหนี้ที่ค้างช าระหนี้จ านวน 3 เดอืน 
(มกราคม 2565 - มนีาคม 2565) ของธนาคารออมสนิฯ จ านวน 392 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยันี้
คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติวิเิคราะหก์ารถดถอย  
 ผลการศกึษาพบว่า มูลเหตุของการคา้งช าระหนี้คอื ตวัแปรตน้ปัจจยัภายในธนาคาร ปัจจยั
ภายนอกธนาคาร และปัจจยัภายในตวัลูกหนี้ส่งผลต่อการวางแผนการบรหิารหนี้อย่างมปีระสทิธผิล
ของธนาคารออมสนิฯ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 

ค าส าคญั: มูลเหตุของการคา้งช าระหนี้; การวางแผนการบรหิารหนี้อย่างมปีระสทิธผิล; 
  ธนาคารออมสนิ 
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Abstract 

 

This research of this paper is 1) to research the root causes of debtors who owe the 
Government Savings Bank in Debt Control and Management Region 9 money that is three 
months past due (from January 2022 to March 2022); 2) to research efficient debt 
management strategies. The Efficiency of Government Savings Bank in Region 9 of Debt 
Control and Management 3) A questionnaire was used as the research tool to examine the 
factors that contribute to debt arrears and how they affect the Government Savings Bank's 
efficient debt management strategy for its 392 overdue creditors (due between January 2022 
and March 2022) in Debt Control and Management Region 9. Standard Mean Percentage 
Statistics for deviation and regression analysis 

Research on the reasons for loan default revealed the bank's internal factors With 
statistical significance at the 0.05 level, both external and internal debtor factors affected the 
Government Savings Bank's effective debt management plan in Debt Control and 
Management Region 9. 

Keywords: effective debt management planning; reason for debt arrear; Government  
               Savings Bank's 
 

บทน า 
 

ท่ีมาและความส าคญัของปัญญา 
การบรหิารจดัการองคก์ารทัง้ภาครฐั และเอกชน ในสถานการณ์ปัจจุบนัตอ้งเผชญิกบัความ

เสีย่งของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆโดยมเีป้าหมายทีส่ าคญัทีสุ่ดในการบรหิารองค ์คอื ผูบ้รหิาร
สามารถสร้างประสทิธภิาพและประสทิธผิลให้แก่องค์กรได้อย่างสูงสุด และสามารถน าองค์กรไปสู่
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ เพื่อให้เกิดคุณภาพในการพฒันาองค์กร  และจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควดิ-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนทัง้ภาครฐัและเอกชนเป็นระยะเวลายาวนาน กระทบ
ต่อเศรษฐกิจ การด าเนินชวีติของประชาชน และความสามารถในการผ่อนช าระหนี้ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ทัง้ที่เป็นประชาชนรายย่อยและธุรกิจไทยมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อช่วยพยุงลูกหนี้ทีม่ศีกัยภาพที่ไดร้บัผลกระทบชัว่คราว ตามมาตรการพกัช าระหนี้ตาม
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ความสมคัรใจ ธนาคารออมสนิจงึออกมาตรให้ความช่วยเหลอืลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างผ่อนผนัช าระหนี้
ตามมาตรการให้ความช่วยเหลอืในปี 2564 ที่ครบก าหนดผ่อนปรนการช าระหนี้ในเดอืนธนัวาคม 
2564 และยงัไม่สามารถกลบัมาช าระหนี้ตามเงื่อนไขสญัญากูเ้ดมิได ้โดยธนาคารขยายระยะเวลาให้
ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการต่อไปอีก 3 เดือน จนถึงเดือนมีนาคม 2565 (วิทยั รตันากร, 
2021) จากขอ้มูลหนี้ค้างช าระ NPLs ของศูนย์ควบคุมและบรหิารหนี้ภาค 9 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2564 พบว่ามหีนี้คา้งช าระ NPLs 2,159 ลา้นบาท และการขยายระยะเวลาใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้
ตามมาตรการจนถึงเดอืนมนีาคม 2565 มแีนวโน้วเพิม่สูงขึ้นระหว่างการขยายระยะเวลาเข้าร่วม
มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ เพื่อลดปัญหาหนี้ค้างช าระที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ที่มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และสอดคล้องกับมาตรการพกัช าระหนี้ที่ธนาคารขยายระยะเวลาให้ความ
ช่วยเหลอืลูกหนี้ตามมาตรการของภาครฐัต่อไปจนถงึเดอืนมนีาคม 2565 นัน้ โดยก าหนดหน่วยงาน
ในสงักดัใหม้แีผนในการลดหนี้ค้างช าระ เพื่อลดปัญหาของการเกดิหนี้ทีไ่ม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs) 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลผลการด าเนินงานของธนาคาร ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการ
ควบคุมการเกดิหนี้คา้งช าระเกดิกว่า 3 เดอืน ของธนาคารออมสนิศูนยค์วบคุมและบรหิารหนี้ภาค 9 
ในการพฒันาการวางแผนการบรหิารหนี้อย่างมปีระสทิธผิล เป็นป้องกนัและลดความเสีย่งต่อการกนั
เงนิส ารองหนี้ของธนาคารในอนาคต 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษามูลเหตุการค้างช าระหนี้ของลูกหนี้ที่ค้างช าระหนี้จ านวน 3 เดอืน (มกราคม 
2565 - มนีาคม 2565) ของธนาคารออมสนิเขตควบคุมและบรหิารหนี้ภาค 9 

2. เพื่อศกึษาการวางแผนการบรหิารหนี้อย่างมปีระสทิธผิลของธนาคารออมสนิเขตควบคุม
และบรหิารหนี้ภาค 9   

3. เพื่อศึกษามูลเหตุการค้างช าระหนี้ที่ส่งผลต่อการวางแผนการบริหารหนี้อย่างมี
ประสทิธผิลของธนาคารออมสนิเขตควบคุมและบรหิารหนี้ภาค 9 

 
สมมติฐานการวิจยั 

ศกึษามูลเหตุการค้างช าระหนี้ทีส่่งผลต่อการวางแผนการบรหิารหนี้อย่างมปีระสทิธผิลของ
ธนาคารออมสนิเขตควบคุมและบรหิารหนี้ภาค 9 

ขอบเขตการวิจยั 
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 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

   ปัจจยัภายในธนาคาร 
   ปัจจยัภายนอกธนาคาร 
   ปัจจยัภายในตวัลูกหนี้ 
  ตวัแปรตาม (dependent Variables) ไดแ้ก่   

การวางแผนการบรหิารหนี้อย่างมปีระสทิธผิลของธนาคารออมสนิ                                           
เขตควบคุมและบรหิารหนี้ภาค 9 

2. ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากร คือ ลูกหนี้ที่ค้างช าระหนี้จ านวน 3 เดือน (มกราคม 2565 - มีนาคม 

2565) ของธนาคารออมสนิทีอ่าศยัอยู่ในจงัหวดัเชยีงราย ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา 

กลุ่มตวัอย่าง คอื ลูกหนี้ที่ค้างช าระหนี้จ านวน 3 เดอืน (มกราคม 2565 - มนีาคม 
2565) ของธนาคารออมสนิเขตควบคุมและบรหิารหนี้ภาค 9 จ านวน 392 คน ซึ่งจ านวนนี้
ได้มาจากการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยอาศัยสูตรการค านวณของ Taro Yamane ที่
ระดบัความเชื่อมัน่ 95% 

 3. ขอบเขตด้านพื้นท่ีและระยะเวลาการจดัเกบ็ข้อมูล 
  ลูกหนี้ที่ค้างช าระหนี้จ านวน 3 เดอืน (มกราคม 2565 - มนีาคม 2565) ที่อาศยัอยู่
ในจงัหวดัเชยีงราย ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา โดยจะท าการเกบ็ขอ้มูลในช่วงระหว่างเดอืน มถิุนายน 
- กรกฎาคม 2565 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
แนวคิดเก่ียวกบัมูลเหตุการณ์ค้างช าระหน้ี  

มูลเหตุการณ์ค้างช าระหนี้ คอื การค้างช าระของลูกหนี้โดยเป็นสิง่ที่หลกีเลี่ยงไม่ได้ โดยมี
ปัจจยัที่ส่งผลท าให้ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้คนืแก่ผู้ให้กู้ได้ตามที่ระบุไว้ในสญัญา ในระยะเวลาที่
ก าหนด (ชนินทร์ พทิยาววิธิ, 2534) โดยวรรณี สมตวั (2559) ได้ให้ความหมายว่า การที่ลูกหนี้ไม่
สามารถช าระเงนิต้นและดอกเบี้ย นับจากวนัที่ครบก าหนดช าระเงนิตามงวดที่ก าหนดที่ระบุไว้ใน
สญัญา และเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไดย้ากในการด าเนินงานของธนาคารประกอบดว้ย 3 ปัจจยั ดงันี้ 
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 1. ปัจจยัภายในธนาคาร ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ระบบการ
ตดิตามและควบคุมหนี้ของธนาคารไม่มปีระสทิธภิาพ  

2. ปัจจัยภายนอกธนาคาร ประกอบด้วย ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล และภัย
ธรรมชาตหิรอืเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยไม่สามารถคาดการณ์ได ้ 

3. ปัจจยัทีเ่กดิจากตวัลูกหนี้ ประกอบดว้ย ลูกหนี้น าเงนิกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์การยา้ยถิน่
ที่อยู่ การถูกเลกิจ้างงาน ลูกหนี้ถึงแก่กรรมหรอืเจ็บป่วยเรื้อรงั สภาพครอบครวัหย่าร้าง ลูกหนี้ใช้
จ่ายฟุ่มเฟือย 

 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จรูญรตัน์ ตระการศรินิันท์ (2543) ศกึษาปัจจยัที่ท าให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้ ศกึษา
เรื่อง ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการคา้งช าระหนี้ของธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยม ีวตัถุประสงค์
เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัที่ท าให้เกิดการค้างช าระหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ ในจงัหวดั
เชียงใหม่ จ านวนประชากรตัวอย่าง 110 ราย ที่ค้างช าระหนี้แก่ธนาคาร จากการศึกษา 
ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัต่าง ๆ ทีม่ผีลท าใหเ้กดิปัญหาการทางช าระหนี้ พบว่า ปัจจยัภายนอก มี
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรฐับาล การเกิด ภยั
ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการผลติ จงึส่งผลท าให้เกิดหนี้ค้างช าระมาก 
ส าหรบัปัจจยัภายในเกิดจากอตัราดอกเบี้ยที่เพิม่สูงขึ้น การจ ากดัการให้สนิเชื่อบางประเภท และ 
เงื่อนไขการช าระหนี้ที่สูญไป ส่วนปัจจยัที่เกิดจากตวัลูกหนี้เอง คอื ส่วนมากมกีารลงทุนเกินก าลงั 
ความสามารถท าใหม้ตีน้ทุนทีส่งู ธุรกจิขาดสภาพคล่อง ใชเ้งนิผดิวตัถุประสงค ์ใชจ้่ายฟุ่มเฟือย และ 
ท าการคา้เกนิตวั เป็นสิง่ส าคญัทีท่ าใหเ้กดิหนี้คา้งช าระ 

อารยี ์วุ่นบ ารุง (2562) พบว่า ความคดิเหน็ต่อการบรหิารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัเทศบาล
นครออ้มน้อย จงัหวดัสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายดา้นพบว่า ล าดบั
ที่1 คอื การจดัหน่วยงาน ล าดบัที่ 2 คอื การอ านวยการ ล าดบัที่ 3 คอื การจดัตวับุคคล ล าดบัที่ 4 
คอื การบรหิารงบประมาณ ล าดบัที่ 5 คอื การวางแผน ล าดบัที่ 6 คอื การประสานงาน และล าดบั
สุดท้าย คอื การรายงาน ประสทิธผิลการบรหิารงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ล าดบัที่ 1 คอื ด้านการบรหิารงานวชิาการ ล าดบัที่ 2 คอื 
ดา้นการบรหิารงานบุคคล ล าดบัที ่3 คอื ดา้นการบรหิารการเงนิและงบประมาณ และล าดบัสุดท้าย 
คอื ดา้นการบรหิารงานทัว่ไป และการทดสอบความสมัพนัธข์องปัจจยัการบรหิารกบัประสทิธผิลการ
บรหิารงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ พบว่า ปัจจยัการบรหิารด้านการวางแผนมคีวามสมัพนัธ์กับ
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ประสิทธิผลการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยมีค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) ระดบัสงู คอื 0.79  
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

 
 ผู้วิจยัน าขอ้มูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามทัง้หมดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ และท าการประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติิ 

การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิปรมิาณโดยสถิติพิรรณณา (Descriptive Statistics) มชีนิดของสถติทิี่
ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงค์แต่ละขอ้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม สถติทิีใ่ชเ้ป็นค่าจ านวนและค่ารอ้ยละ 

ส่วนที่ 2 ค าถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจยัที่มีผลต่อมูลเหตุการค้างช าระหนี้ สถิติที่ใช้การหา
ค่าความถี ่และค่ารอ้ยละ 

ส่วนที ่3 ค าถามขอ้มูลเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการวางแผนการบรหิารหนี้อย่างมปีระสทิธผิล
ของธนาคารออมสนิเขตควบคุมและบรหิารหนี้ภาค 9 สถติทิีใ่ชก้ารหาค่าความถี ่และค่ารอ้ยละ 

ส่วนที่ 4 ขอ้มูลเกี่ยวกบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัที่ปัจจยัที่มผีลต่อการวางแผนการบรหิารหนี้
อย่างมปีระสทิธผิลของธนาคารออมสนิเขตควบคุมและบรหิารหนี้ภาค 9 สถิติที่ใช้การหาค่าความถี ่
และค่ารอ้ยละ 

สถติทิีใ่ชค้อื ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ซึ่งการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ได้ใช้สถิติวเิคราะห์การถดถอย (Multiple Regression 

Analysis) ในการทดสอบเนื่องจากตวัแปรต้นมีหลายตวัแปร และมลีูกศรชี้ไปทศิทางเดยีวไปยงัตวั
แปรตาม โดยตวัแปรตน้มอีทิธผิลหรอืส่งผลต่อตวัแปรตาม 

การวิจัยนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิผลของ
ธนาคารออมสนิเขตควบคุมและบรหิารหนี้ภาค 9 ในเขตจงัหวดัเชยีงราย ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา 
โดยการวจิยัครัง้นี้ ประกอบดว้ย  

ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่  
1. ปัจจยัภายในธนาคาร 2. ปัจจยัภายนอกธนาคาร 3. ปัจจยัภายในตวัลูกหนี้ 

 
ตวัแปรตาม (dependent variable)ได้แก่ แผนการบรหิารหนี้ ได้แก่ 1. การวางแผน 2. การ

จดัการองค์กร 3. การจดัการบุคคลากร 4. การอ านวย 5.การประสานงาน 6. การรายงาน 7.การ
จดัสรรงบประมาณ 
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ผลการวิจยั 

 
ผลการวเิคราะห์ปัจจยัมูลเหตุการคา้งช าระหนี้ เป็นการวเิคราะหปั์จจยัมูลเหตุการคา้งช าระ

หนี้ ไดแ้ก่ ปัจจยัภายในธนาคาร ปัจจยัภายนอกธนาคาร และปัจจยัภายในตวัลูกหนี้ ทีส่่งผลต่อการ
วางแผนการบรหิารหนี้อย่างมปีระสทิธผิลของธนาคารออมสนิเขตควบคุมและบรหิารหนี้ภาค 9 โดย
วเิคราะหค์่าเฉลีย่ (�̅�) และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของมูลเหตุการคา้งช าระหนี้ โดยรวม
และรายขอ้ 

ปัจจยัภายในธนาคาร  
n = 392 

ระดบัความ
มีอิทธิพล 

ล าดบั 

         �̅�                   SS.D. 
 

1. เงินงวดในการผ่อน
ช าระ  

3.92 0.49 มาก 3 

2. ช่องทางการช าระ
เงิน 

4.03 0.33 มาก 2 

3. เง่ือนไขการช าระ 4.04 0.20 มาก 1 

รวม 4.00 0.25      มาก               
 

ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัภายนอกธนาคาร 
โดยรวมและรายขอ้ 

ปัจจยัภายนอกธนาคาร  
n = 392 

ระดบัความมี
อิทธิพล 

ล าดบั 

        �̅�                 SS.D. 
 

1. ภาวะเศรษฐกิจ  4.11 0.32 มาก 1 

2. ภยัพิบติั/โรคระบาด 4.03 0.33 มาก 2 

รวม 4.07 0.21        มาก               
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ตารางท่ี 3  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัภายในตัวลูกหนี้ 
โดยรวมและรายขอ้ 

 

ปัจจยัภายในตวัลูกหน้ี 
n = 392 

ระดบัความ
มีอิทธิพล 

ล าดบั 

        �̅�                 SS.D. 
 

1. ภาระจ่ายใช้จ่ายท่ีสูงข้ึน 4.03 0.33 มาก 1 

2. ขาดวินัยด้านการเงิน 4.03 0.33 มาก 1 

3. น าเงินกู้ไปใช้ผิด
วตัถปุระสงค ์

4.03 0.33 มาก 1 

รวม 4.03 0.24       มาก               
 

ผลการวเิคราะหปั์จจยัการวางแผนการบรหิารหนี้อย่างมปีระสทิธผิลของธนาคารออมสนิเขต
ควบคุมและบรหิารหนี้ภาค 9 ปัจจยัการวางแผนการบรหิารหนี้อย่างมปีระสทิธผิลของธนาคารออม
สนิเขตควบคุมและบรหิารหนี้ภาค 9 โดยรวมและรายขอ้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็
ต่อปัจจยัการวางแผนการบรหิารหนี้อย่างมปีระสทิธผิลของธนาคารออมสนิเขตควบคุมและบรหิาร
หนี้ภาค 9 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( �̅� = 4.02, S.D. = 0.12) เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่ามรีะดบั
ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การวางแผนอยู่ในระดบัมาก ( �̅� = 4.04, S.D. = 0.10) โดยการ
จดัการองค์กรอยู่ในระดบั ( �̅� = 4.03, S.D. = 0.15) การจดัสรรงบประมาณอยู่ในระดบัมาก ( �̅� = 
4.03, S.D. = 0.22)  การรายงานอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.02, S.D. = 0.15) การอ านวยอยู่ในระดบั
มาก (�̅� = 4.02, S.D. = 0.20) การประสานงานอยู่ในระดบัมาก ( �̅� = 4.00, S.D. = 0.16) และการ
จดัการบุคลากรอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.00, S.D. = 0.23) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบวิเคราะห์มูลเหตุการค้างช าระหนี้ที่ส่งผลต่อการวางแผนการ

บรหิารหนี้อย่างมปีระสทิธผิลของธนาคารออมสนิเขตควบคุมและบรหิารหนี้ภาค 9  
 
 

B Std.Error Beta T Sig Tolerance VIF 
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มูลเหตุ
การค้าง
ช าระหน้ี 

       

ค่าคงท่ี 
 

1.512 0.024  63.485     0.000   

ปัจจยั
ภายใน
ธนาคาร 
 

0.103 0.007 0.208 14.574 0.000 0.304 3.291 

ปัจจจยั
ภายนอก
ธนาคาร 
 

0.168 0.006 0.290 29.629 0.000 0.643 1.555 

ปัจจยั
ภายใน
ตวัลูกหน้ี 

0.168 0.006 0.290 29.629 0.000 0.251 3.990 

จากตารางที่ 4 พบว่าผลการวเิคราะหต์วัแปรต้นดา้นปัจจยัภายในธนาคาร ปัจจยัภายนอก
ธนาคาร และปัจจยัภายในตัวลูกหนี้ส่งผลต่อการวางแผนการบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิผลของ
ธนาคารออมสนิเขตควบคุมและบรหิารหนี้ภาค 9 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

จากการตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรท านายและตวัแปรตามเป็นอสิระต่อกนั 
พบว่าค่า Durbin-Watson = 1.194 และตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในภาวะร่วมเส้นตรงพหุ 
(Multicollinearity) พบว่าตวัแปรอสิระปัจจยัทีม่ผีลต่อการวางแผนการบรหิารหนี้ของธนาคารออมสนิ
เขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 9 นัน้ไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ เนื่องจากค่า Tolerance 
มากกว่า 0.2 และค่า VIF ของตวัแปรตน้มคี่าน้อยกว่า 5 

 
 

อภิปรายผลการวิจยั 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาการวางแผนการบริหารหนี้                    

อย่างมีประสิทธิผลของธนาคารออมสินฯ ตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาสามารถอภิปรายผล
การศกึษาโดยแบ่งออกได ้ดงันี้ 
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1.มูลเหตุการค้างช าระหนี้ของลูกหนี้ที่ค้างช าระหนี้จ านวน 3 เดือน (มกราคม 2565 - 
มนีาคม 2565) ของธนาคารออมสนิฯ จากผลการวจิยัพบว่าปัจจยัภายนอกธนาคารทีส่่งผลการวาง
แผนการบรหิารหนี้อย่างมปีระสทิธผิลของธนาคารออมสนิฯ ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อ

ปัจจยันอกธนาคารพบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( �̅� = 4.07, S.D. = 0.21) เมื่อพจิารณารายข้อ 

พบว่ามรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกจิอยู่ในระดบัมาก ( �̅� = 4.11, S.D. 

= 0.32) และภยัพบิตั/ิโรคระบาดอยู่ในระดบัมาก ( �̅� = 4.03, S.D. = 0.33) ตามล าดบั รองลงมาคอื 

ปัจจยัภายในตวัลูกหนี้พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( �̅� = 4.03, S.D. = 0.24) เมื่อพจิารณาราย
ขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ภาระจ่ายใชจ้่ายทีส่งูขึน้ ขาดวนิัยดา้นการเงนิ และน าเงนิกูไ้ปใช้ผดิ

วตัถุประสงค์อยู่ในระดบัมาก ( �̅� = 4.03, S.D. = 0.33) และล าดบัสุดท้ายปัจจยัภายในธนาคาร 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( �̅� = 4.00, S.D. = 0.25) เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่ามรีะดบัความคดิเหน็

อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ เงื่อนไขการช าระอยู่ในระดบัมาก ( �̅� = 4.04, S.D. = 0.21) โดยช่องทางการ

ช าระเงนิอยู่ในระดบัมาก ( �̅� = 4.03, S.D. = 0.33) และเงนิงวดในการผ่อนช าระอยู่ในระดบัมาก ( 

�̅� = 3.92, S.D. = 0.49) ตามล าดบั สอดคล้องกับงานวิจยัของจรูญรตัน์ ตระการศิรินันท์, 2540) 
ศกึษาปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิหนี้ที่ไม่ก่อใหเ้กดิรายได้ ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่ท าใหเ้กดิการคา้งช าระหนี้ของ
ธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1.ศกึษาปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการคา้งช าระ
หนี้ของลูกหนี้สนิเชื่อ  ธนาคารฯ จ านวนประชากรตวัอย่าง 110 ราย ที่ค้างช าระหนี้ จากการพบว่า
ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยั  ต่างๆ ทีม่ผีลท าใหเ้กดิปัญหาการทางช าระหนี้คอื ปัจจยัภายนอก โดย
มผีลกระทบมาจากภาวะเศรษฐกจิ การเปลีย่นแปลงนโยบายของรฐับาล ภยัธรรมชาต ิส าหรบัปัจจยั
ภายในเกดิจากอตัราดอกเบี้ยทีเ่พิม่สงูขึน้ การจ ากดัการใหส้นิเชื่อบางประเภท และเงื่อนไขการช าระ
หนี้ที่ซบัซ้อน ส่วนปัจจยัทีเ่กดิจากตวัลูกหนี้คอื เกิดจากการลงทุนเกนิวงเงนิที่กู ้ท าให้มตีน้ทุนทีส่งู 
ธุรกจิขาดสภาพคล่อง น ากูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์ขาดวนิัยและความรูใ้นการบรหิารเงนิ  

2. ปัจจยัการวางแผนการบรหิารหนี้อย่างมปีระสทิธผิลของธนาคารออมสนิเขตควบคุมและ
บรหิารหนี้ภาค 9 จากผลการวจิยัพบว่า การวางแผนอยู่ในระดบัมาก  ส่งผลการวางแผนการบรหิาร

หนี้อย่างมปีระสทิธผิล ( �̅� = 4.04, S.D. = 0.10) รองลงมาคอื การจดัการองค์กรอยู่ในระดบัมาก    

( �̅� = 4.03, S.D. = 0.15) การจดัสรรงบประมาณอยู่ในระดบัมาก ( �̅� = 4.03, S.D. = 0.22)  การ

รายงานอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.02, S.D. = 0.15) การอ านวยอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.02, S.D. = 

0.20) การประสานงานอยู่ในระดบัมาก ( �̅� = 4.00, S.D. = 0.16) และล าดบัสุดท้ายการจดัการ

บุคลากรอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.00, S.D. = 0.23) ตามล าดบั ซึง่มาสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอารยี ์
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วุ่นบ ารุง (2562) พบว่า ความคดิเหน็ต่อการบรหิารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัเทศบาลนครออ้มน้อย 
จงัหวดัสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนมากมคีวามเหน็ล าดบัที่1 คอื การจดัหน่วยงาน ล าดบัที่ 2 คอื การอ านวยการ ล าดบัที่ 3 คอื 
การจดัตวับุคคล ล าดบัที่ 4 คอื การบรหิารงบประมาณ ล าดบัที่ 5 คอื การวางแผน ล าดบัที่ 6 คอื 
การประสานงาน และล าดบัสุดทา้ย คอื การรายงาน ประสทิธผิลการบรหิารงานโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ล าดบัที่ 1 คอื ด้านการบริหารงานวชิาการ ล าดบัที่ 2 คอื 
ดา้นการบรหิารงานบุคคล ล าดบัที ่3 คอื ดา้นการบรหิารการเงนิและงบประมาณ และล าดบัสุดท้าย 
คือ ด้านการบริหารงานทัว่ไป ตามล าดบั และการทดสอบความสมัพนัธ์ของปัจจยัการบรหิารกบั
ประสทิธผิลการบรหิารงานพบว่า ปัจจยัการบรหิารดา้นการวางแผนมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิล
การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสมัพนัธ ์(r) ระดบัสงู คอื 0.79 ปัจจยันอกเหนือจากนัน้ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

3.เนื่องจากการวจิยัในครัง้นี้พบว่า ค่า Corrected ltem-Total Correlation รายขอ้ของบาง
ปัจจยัมคี่าไม่ถงึ 0.2 จงึอาจท าใหผ้ลการวเิคราะหท์ีไ่ดค้ลาดเคลื่อน เนื่องจากมขีอ้ค าถามรายขอ้ทีไ่ม่
สอดคล้องกบัปัจจยัที่ศึกษาอย่างแท้จรงิ ดงันัน้ผลการทดลองที่ได้จงึขาดความแม่นย าของขอ้มูล
บางส่วนทีถู่กตอ้งตามตวัแปรของงานวจิยันี้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. เนื่องจากการศกึษาในครัง้นี้เป็นเพยีงการศกึษาปัจจยัทางมูลเหตุของการคา้งช าระ ของ
ลูกหนี้ธนาคารออมสนิภาค 9 ครัง้ต่อไปควรมกีารขยายขอบเขตการศกึษาให้กว้างและครอบคลุม
มากขึน้ในภาคอื่นๆ 

2. ควรมกีารศกึษาตวัแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัมูลเหตุของการคา้งช าระหนี้ใหก้ว้างและระบุ
เฉพาะกลุ่มลูกหนี้ให้มากยิง่ขึ้นเพื่อใหท้ราบขอ้มูลทีส่มบูรณ์มากขึน้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในปรบัปรุงและพฒันาการวางแผนการบรหิารหนี้อย่างมปีระสทิธผิล 

3. เนื่องจากการศกึษาครัง้นี้พบว่า ค่า Corrected ltem-Total Correlation รายขอ้มคี่าไม่ถึง 
0.2 ดงันัน้ในงานวจิยัครัง้ต่อไปควรมปีรบัเปลีย่นขอ้ค าถามของแบบถามสอบใหส้อดคลอ้งกบัตวัแปร
ทีศ่กึษาเพื่อใหก้ารศกึษามคีวามถูกตอ้งและไดข้อ้มูลทีแ่ม่นย ายิง่ขึน้ 
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