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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระของลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารออม
สิน สาขารัตภูมิ และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระของลูกค้าสินเชื่อ
ธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าสินเชื่อธนาคารออมสินจานวน 318 ราย ซึ่ง
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และจะนาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อ
สรุปผลการศึกษา ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยที่ผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระของลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารออมสิ น
สาขารัตภูมิ ในภาพรวม พบว่าปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระอยู่ในระดับมากที่สุด
ส่วนปัจจัยที่เกิดจากบุคคลมีผลในระดับปานกลาง และปัจจัยที่เกิดจากธนาคารมีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระใน
ระดับน้ อย ผลการศึกษาข้อมูลส่ว นบุ คคลของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิใน
ภาพรวมพบว่า อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ จานวนสมาชิกในครอบครัวป ประเภทสินเชื่อที่ ใช้บริการ
วัตถุประสงค์ในการขอกู้ และจานวนเงินที่อนุมัติที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระที่ต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05
ABSTRACT
This Research is conducted with the objective to study factors affecting overdue debt
on loan of the Government Saving Bank, Ratthaphum Branch, Songkhla Province and to
gather suggestions of the factors affecting overdue debts.This survey research used
questionnaires to collect data from the sample group was a total of 318 customer who used
a loan service of Government Saving Bank, Ratthahum, Songkhla Province.The results of this
research were the factors outside the bank affected the overdue debt to the bank in the
high level, the personal factor affected in the averange level and the inside the bank
affected the overdue debt to the bank in the low. From the study, age, education,
occupation, number of family members, type of loan, objective of borrow, Credit limit were
statistically and significantly different at the level of 0.05
1.บทนา
ทั่วโลกกาลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งมีการ
แพร่กระจายเป็นวงกล้างในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WTO) ยกระดับให้เป็น “ภาวะการณ์

ระบาดใหญ่ทั่วโลก”ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้
เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และมีการคาดการณ์ว่าการระบาดจะยืดเยื้อออกไปอีกใน
ระยะยาว ผลกระทบที่ เกิดขึ้น ในแต่ล ะอุตสากรรมส่ งผลต่อมายังตลาดแรงงาน เนื่องจากผู้ ประกอบการ
พยายามที่จะลดต้นทุนลง เพื่อให้ธุรกิจสามารถดาเนินต่อไปได้ในภาวะที่ธุรกิจมีรายได้ที่น้ อยลง แต่ก็มีอีกหลาย
ธุรกิจที่ต้องปิดตัวลงเพราะไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่เกิดขึ้นได้ จากปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวทาให้ภาค
ครัวเรือนแก้ไขปัญหาเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินด้วยการซื้อสินค้าและบริการแบบเช่าซื้อ ผ่อนชาระ
หรือกู้เงินมาจากแหล่งเงินทุนนอกระบบ ซึ่งการกู้ยืมนอกระบบมีอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมที่สูง ซึ่งมากกว่าที่
กฎหมายกาหนด ทางรัฐบาลจึงได้มีนโยบายในการเร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เพื่อสร้างความเป็นธรรม สร้าง
โอกาสและทางเลือกให้แก่ประชาชน
ในปี 2563 รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงการเกิดโรคระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วย
การใช้นโยบายการปล่อยสินเชื่อผ่านทางธนาคารในกากับของรัฐบาล ซึ่งธนาคารออมสินได้มีการปล่อยสินเชื่อ
เพื่อการอุปโภคบริโภคของผู้มีรายได้อิสระและผู้มีรายได้ ประจา เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
ดังกล่าวได้มีเงินสาหรับนามาใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดีจาก
ประชาชน ซึ่งส่งผลให้เกิดการขยายตัวของสินเชื่อธนาคารออมสิน การให้สินเชื่อดังกล่าวสร้างกาไรให้กับ
ธนาคารเป็นจานวนมาก ถึงแม้ว่ากาไรของผลประกอบการจะลดลงกว่าปีก่อน เนื่องจากธนาคารมีอัตราหนี้ค้าง
ชาระของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPLs) มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ในกรณีที่ผู้กู้มีการค้างชาระเกิน 3 งวดขึ้นไป(SM3)
ธนาคารจะต้องมีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกันเงินสารองตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ธนาคารออมสินมีค่าใช้จ่ายตั้งค่าหนี้เผื่อสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น จากการเกิดปัญหาหนี้ค้างชาระของลูกค้า
สินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิ ผู้วิจัยได้เห็นถึงความสาคัญ จึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด
หนี้ค้างชาระของลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิ เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และลดปัญหาใน
การเกิดหนี้ค้างชาระ และใช้เป็นแนวทางในการจัดการ รับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อลดปัญหาการเกิดหนี้ค้างที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
2.แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้ศึกษาได้นาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้
2. 1 ความหมายของสินเชื่อ
เสาวลักษณ์ แผวผาลา (2558) กล่าวว่า “อานาจในการเข้าถึงการใช้สินค้าและบริการ โดยสัญญาว่า
จะชดใช้คืนในอนาคต โดยสินเชื่ออาจอยู่ในรูปของสินค้าและบริการหรืออยู่ในรูปแบบของเงินก็ได้ เช่น การขอ
ยืนข้าวสารจากเพื่อนบ้านมาบริโภคและหามาคืนในภายหลัง หรือการได้รับสินเชื่อเป็นเงินสดหรือบัญชีกระแส
รายวันจากธนาคารพาณิชย์โดยมีข้อตกลงที่จะชาระคืน ในอนาคต”

พยนต์ เบ้าเที่ยง (2550) ได้ให้ความหมายของสินเชื่อว่า “ความสามารถในการกู้ยืมหรือสามารถใน
การซื้ อ สิ น ค้ า เป็ น เงิ น เชื่ อ โดยมี ค ามั่ น สั ญ ญาว่ า จะช าระคื น ในอนาคต ซึ่ ง ยิ น ยอมกั น หรื อ ไม่ ขึ้ น อยู่ กั บ
คุณลักษณะของผู้กู้เป็นสาคัญว่า สามารถทาให้เจ้าหนี้เชื่อถือได้มากเพียงใด”
จากความหมายดังกล่าวสามารถสรุปความหมายได้ว่าสินเชื่อ หมายถึง การให้บริการทางการเงิน
รูปแบบหนึ่งของธนาคาร โดยการทาข้อตกลงในการให้เงินเชื่อแก่ผู้ขอสินเชื่อไปใช้ก่อน โดยมีการลงบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรในการให้สัญญาต่อกันว่าผู้ขอสินเชื่อจะชาระเงินคืนในอนาคต ตามจานวนและระยะเวลาที่
ระบุไว้ในสัญญา
2.2.หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ 6C’s
หลักการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นวิธีการที่ธนาคารและสถาบันการงินทั่วไปใช้ในการวิเคราะห์ฐานะทาง
การเงินของลูกค้าเช่น สภาพคล่อง ความสามารถในการหารายได้และชาระหนี้ และช่วยประเมินความเสี่ยงใน
การตัดสินใจอนุมัติหรือปฏิเสธสินเชื่อ ซึ่งวิธีการนี้ต้องอาศัยประสบการณ์และความชานาญของพนักงานสินเชื่อ
ซึ่งจะใช้หลักการ 6C’s (วาสนา สิงหโกวินท์,2541) ดังนี้
1.คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ (Character) เป็นคุณลักษณะด้านอุปนิสัยใจคอและพฤติกรรมว่าจะมี
ความรับผิดชอบและเต็มใจในการชาระหนี้มากน้อยเพียงใด ดูจากประวัติส่วนตัวทางด้านสังคม ความซื่อสัตย์
อายุ นิติภาวะหรือคุณสมบัติเฉพาะด้าน หน้าที่การงานและความสามารถ ความชานาญประสบการณ์
2.ความสามารถในการชาระหนี้คืน (Capacity) เป็นการวิเคราะห์ถึงสมรรถภาพในการหารายได้
ค่าจ้าง เงินเดือน กาไรจากการดาเนินงาน แผนกบริหาร แผนการชาระคืน พิจารณาจากงบการเงินของกิจการ
ทั้งงบดุลและงบประแสเงินสด
3.ทุนของกิจการ (Capital) เป็นการวิเคราะห์ถึงฐานะการเงิน ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สินและทุนว่าเป็น
อย่างไร สัดส่วนการลงทุนระหว่างเจ้าของกิจการกับสัดส่วนการขอสินเชื่อของธนาคารเหมาะสมหรือไม่เพียงใด
4.สภาพแวดล้อมทั่วไป (Condition) เช่นภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล การเมือง กฎหมาย
ระบบภาษี ดินฟ้าอากาศ ปัญหาวัตถุดิบ ปัญหาแรงงาน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
5.หลักประกันหรือหลักทรัพย์ที่ใช้ค้าประกัน (Collateral) ได้แก่ ที่ดิน อาคารโรงเรือน สิทธิการเช่า
พันธบัตร หุ้นหรือบุคคล
6.พิจ ารณาการควบคุ ม ถึง การดาเนิน งาน (Control) เป็น การพิ จารณาถึง การดาเนิน งานที่ มี
ประสิทธิภาพของผู้กู้ ไม่ใช่ว่าผู้กู้ทุกคนจะมีระบบการเงินและการบริหารภายในที่ดี เช่น บริหารแบบครอบครัว
ซึ่งอาจจะทาได้ดีในธุรกิจหนึ่งอาจจะทาได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็ได้ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินแก่ผู้ให้กู้ได้

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างของลูกค้าสินเชื่อธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
งานวิจัยและงานเขียนอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังนี้

วรรณี สมตัว (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลการเกิดหนี้ค้างชาระ สินเชื่อนโยบายรัฐ ของ
ธนาคารออมสิน สาขาจะนะ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระ สินเชื่อนโยบายรัฐของ
ธนาคารออมสินโดยรวม พบว่าปัจจัยภายนอกธนาคารมีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระของธนาคารในระดับมาก
ส่วนปัจจัยภายในธนาคารและปัจจัยที่เกิดจากตัวบุคคลมีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระของธนาคารในระดับปาน
กลาง ปั จจัยที่มีผ ลการเกิดหนี้ค้างชาระ สินเชื่อนโยบายรัฐ โดยจาแนกตามข้อมูลบุคคล พบว่าสถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจานวนสมาชิกในครอบครัวมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาหรับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระสินเชื่อนโยบานรัฐ โดยจาแนกตาม
ข้อมุลการกู้เงิน พบว่า ประเภทของสินเชื่อ ระยะเวลาในการชาระเงินคืน และภาระหนี้รวม มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปิยะวรรณ ยางค าและคณะ (2562) ได้ทาการศึ กษาเรื่องปัจจั ยที่มีอิ ทธิพ ลต่อ ภาระหนี้ สิ้ นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด
มหาสารคามที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเห็นด้วยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาระหนี้สิน ด้านลักษณะ
รายได้ของครอบครัวไม่แตกต่างกัน เนื่องจากเพศชายหรือหญิง มีความคิดเห็นด้วยว่ารายได้ที่เพียงพอจะไม่
ก่อให้เกิดภาระหนี้
3.ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วย
สินเชื่อธนาคารประชาชน สินเชื่อเคหะ สินเชื่อไทรทอง ที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามข้อตกลงในสัญญาเงินกู้
และมีประวัติการชาระล่าช้าเงิน 1 งวดขึ้นไป จานวน 1,540 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกหนี้สินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิ จังหวัดสงขลา ที่ไม่สามารถชาระหนี้
ได้ตามข้อตกลงในสัญญาเงินกู้ และมีประวัติการผิดนัดชาระหนี้เงินต้นตั้งแต่ 1 งวดขึ้นไป โดยใช้การกาหนด
กลุ่มตัวอย่างตามแนวทางของทาโร่ ยามาเน่ (TARO YAMANE) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 กาหนดค่า
ความคาดเคลื่อนร้อนละ 0.05 ผลปรากฏว่าได้จานวนประชากร และกลุ่มตัวอย่างของลูกหนี้ค้างชาระแต่ละ
ประเภทสินเชื่อ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตาราง 1 จานวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ของลูกหนี้ค้างชาระธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิ แบ่งตามสัดส่วนของ
สินเชื่อแต่ละประเภท

ประเภทสินเชื่อ
สินเชื่อเคหะ
สินเชื่อไทรทอง
สินเชื่อธนาคารประชาชน
รวม
3.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

มีหนี้ค้างชาระ
ประชากร
32
57
1,451
1,540

กลุ่มตัวอย่าง
7
12
299
318

ผู้วิจัยมีการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด ทาการตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของ
แบบสอบถามแต่ล ะชุด จากนั้ น จึ งน าไปประมวลผลโดยใช้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อ
คานวณหาค่าสถิติ ที่ตอ้ งใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามของข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้สติถิแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระของลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารออมสิน
สาขารัตภูมิ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวัดค่าระดับปัจจัย
ที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระโดยใช้เครื่องมือ t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับการ
เกิดหนี้ค้างชาระและใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยเกี่ยวกับการกู้เงินกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้
ค้างชาระของลูกค้าสินเชื่อ ที่มีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป
ส่ ว นที่ 3 เป็ น ความคิด เห็ น ปั ญ หา อุ ป สรรค และข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติม ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ ก าร
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น เป็นคาถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีคาตอบให้เลือก 5
ระดับ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระของลูกค้าสินเชื่อธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิ
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกหนี้ที่มีประวัติการค้างชาระตั้งแต่ 1 งวดขึ้นไปจานวน 318 คนโดยการเก็บ

รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้จะพบว่าข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ จะพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 54.09 ส่วนเพศชาย จานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 45.91
อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 132 คน คิด เป็นร้อยละ 41.51 รองลงมาคือ มีอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 28.93 อายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ
18.55 อายุระหว่าง 51-60 ปี จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.49 และอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จานวน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.52
สถานภาพ พบว่ า ส่ ว นใหญ่มี ส ถานภาพสมรส จ านวน 176 คน คิ ด เป็น ร้ อ ยละ 55.35 รองลงมาคื อ มี
สถานภาพโสด จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 26.42 สถานภาพหย่าร้าง จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 9.43
สถานภาพหม้าย จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.35 และสถานภาพแยกกันอยู่ จานวน 11 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.45
ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 30.82 รองลงมา
คือ มีการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 23.27 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 22.33 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 38 คน คิด เป็นร้อยละ 11.95
ระดับต่ากว่ามัธยมศึกษา จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.86 และระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า จานวน 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.77
อาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นผู้รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 29.87 รองลงมา
คือ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 27.05 อาชีพประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการ
จ านวน 58 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.24 อาชี พ เกษตรกร จ านวน 35 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.01 อาชี พ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.06 และอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน จานวน 12
คน คิดเป็นร้อยละ 3.77
ระดับรายได้เฉลี่ ย ต่อเดือน พบว่า ส่ วนใหญ่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
จานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 44.34 รองลงมาคือ มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท
จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 30.82 ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จานวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.38 ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.23
ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 และระดับรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.83
ระดับรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
จานวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 68.55 รองลงมาคือ มีระดับรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท
จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 14.78 ระดับรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จานวน 29 คน คิด

เป็นร้อยละ 9.12 ระดับรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.46
ระดับรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.20 และระดับรายจ่าย
เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.89
จานวนสมาชิกในครอบครัว พบว่า ส่วนใหญ่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน จานวน 144 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45.28 รองลงมาคือ จานวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน จานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 36.16 จานวน
สมาชิกในครอบครัว 2 คน จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 10.38 จานวนสมาชิกในครอบครัว 5 คนขึ้นไป
จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.18
ประเภทสินเชื่อ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการสินเชื่อธนาคารประชาชน จานวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 82.08
รองลงมาคือ สินเชื่อไทรทอง จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 9.74 และสินเชื่อเคหะ จานวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.18
วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม พบว่า ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพื่อนาไปอุปโภคบริโภค จานวน 231 คน
คิดเป็นร้อยละ 72.65 รองลงมาคือ เพื่อนาไปชาระหนี้สิน จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 11.95 เพื่อนาไปซื้อ สร้างที่อยู่อาศัย จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 9.43 เพื่อนาไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ จานวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.14 และเพื่อนาไปลงทุนในธุรกิจ จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.83
วงเงินที่อนุมัติ พบว่า ส่วนใหญ่มีวงเงินที่อนุมัติ ต่ากว่า 100,000 บาท จานวน 203 คน คิดเป็นร้อย
ละ 63.83 รองลงมาคือ วงเงินที่อนุมัติ 100,001 - 300,000 บาท จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 21.07 วงเงิน
ที่อนุมัติ 1,000,001 บาทขึ้นไป จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.29 วงเงินที่อนุมัติ 300,001 - 500,000 บาท
จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.35 วงเงินที่อนุมัติ 500,001 - 700,000 บาท จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ
1.89 และวงเงินที่อนุมัติ 700,001 - 1,000,000 บาท จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.57
ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อปัจ จัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระของลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารออมสิน
สาขารัตภูมิ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระของลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระ
S.D.
แปลผล
X
1. ด้านปัจจัยภายนอก
4.62 0.80 มากที่สุด
2. ด้านปัจจัยที่เกิดจากบุคคล
3.75 1.19
มาก
3. ด้านปัจจัยที่เกิดจากธนาคาร
3.65 1.10
มาก
โดยรวม
4.01 1.03
มาก
จากตารางพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระของลูกค้า
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.01, S.D.= 1.03) และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านปัจจัยภายนอก ( X = 4.62, S.D.= 0.80) รองลงมาคือ ด้าน
ปัจจัยที่เกิดจากบุคคล ( X = 3.75, S.D.= 1.19) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านปัจจัยที่เกิดจากธนาคาร (
X = 3.65, S.D.= 1.10)
ส่วนที่ 3 การเปรี ยบเทียบระดั บความคิด เห็น ต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้า งชาระของลูกค้า สินเชื่อ
ธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิ จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
การวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระของลูกค้า
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิ จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระของลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิ จาแนกตามอายุ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด
หนี้ค้างชาระ
1. ด้านปัจจัยภายนอก

อายุ



S.D.

F

Sig

20-30 ปี
4.60 0.57 1.932 .105
31-40 ปี
4.56 0.58
41-50 ปี
4.76 0.45
51-60 ปี
4.66 0.55
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 4.88 0.24
2. ด้านปัจจัยที่เกิดจากธนาคาร
20-30 ปี
3.60 0.63 1.234
.296
31-40 ปี
3.66 0.65
41-50 ปี
3.72 0.59
51-60 ปี
3.52 0.70
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 4.00 0.35
3. ด้านปัจจัยที่เกิดจากบุคคล
20-30 ปี
3.60 0.70 4.230 .002**
31-40 ปี
3.76 0.67
41-50 ปี
3.98 0.50
51-60 ปี
3.59 0.71
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 4.10 0.32
จากตารางพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้าง
ชาระของลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด
หนี้ค้างชาระของลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิ ด้านปัจจัยที่เกิดจากบุคคล แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระของลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิ จาแนกตามอาชีพ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด
หนี้ค้างชาระ
1. ด้านปัจจัยภายนอก

อาชีพ

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน
ผู้รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน
เกษตรกร
2. ด้านปัจจัยที่เกิดจาก
ข้าราชการ/พนักงาน
ธนาคาร
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน
ผู้รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน
เกษตรกร
3. ด้านปัจจัยที่เกิดจากบุคคล
ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน
ผู้รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน
เกษตรกร

F

Sig

4.42 0.75

5.381

.000**

4.44
4.72
4.60
4.72
4.73
3.58

0.63
0.44
0.59
0.45
0.44
0.56

.975

.433

3.57
3.64
3.83
3.67
3.81
3.17

0.71
0.62
0.43
0.61
0.60
0.94

9.445

.000**

3.64
3.73
4.14
3.93
3.94

0.66
0.61
0.33
0.47
0.59



S.D.

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้าง
ชาระของลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด
หนี้ค้างชาระของลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิ ด้านปัจจัยภายนอก และด้านปัจจัยที่เกิดจาก
บุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระของลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิ จาแนกตามจานวนสมาชิก
ในครอบครัว

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด
หนี้ค้างชาระ
1. ด้านปัจจัยภายนอก

จานวนสมาชิกใน
S.D.
F
Sig

ครอบครัว
2 คน
4.51 0.66 2.143 .095
3 คน
4.71 0.49
4 คน
4.58 0.58
5 คนขึ้นไป
4.53 0.53
2. ด้านปัจจัยที่เกิดจากธนาคาร
2 คน
3.49 0.61 1.904
.129
3 คน
3.62 0.63
4 คน
3.70 0.62
5 คนขึ้นไป
3.85 0.68
3. ด้านปัจจัยที่เกิดจากบุคคล
2 คน
3.24 0.81 7.729 .000**
3 คน
3.79 0.64
4 คน
3.83 0.58
5 คนขึ้นไป
3.80 0.64
จากตาราง 23 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย
ที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระของลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระของลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขารัต
ภูมิ ด้านปัจจัยที่เกิดจากบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5.สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 อภิปรายผล
จากการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ การเกิดหนี้ค้างชาระของลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขารัต
ภูมิ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
5.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิ
ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิในภาพรวม
พบว่า อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ จานวนสมาชิกในครอบครัว ประเภทสินเชื่อที่ใช้บริการ วัตถุประสงค์
ในการขอกู้ และจานวนเงินที่อนุมัติที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระที่ต่างกันด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของศุภกร อิ่มสุข (2561) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการผิดนัดชาระหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ซึ่งผลการศึกษาพบว่ารายได้ของลูกหนี้ต่อเดือนและ

รายจ่ายของลูกหนี้ต่อเดือนมีผลกระทบต่อปัจจัยที่ทาให้เกิดการผิดนัดชาระหนี้ โดยรายได้ของลูกหนี้ต่อเดือนมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวก คือ เมื่อมีรายได้ต่าจะมีโอกาสที่ลูกหนี้สินเชื่อจะเกิดการผิดนัดชาระหนี้สูง จาก
งานวิจัยพบว่าผู้ทามีหนี้ค้างชาระส่วนมากจะมีรายได้เฉลี่ยต่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน ซึ่งส่วนมากประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไปหรือเป็นผูใช้แรงงาน ถึงแม้ว่าส่วนมากลูกหนี้จะเรียนจบในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี
แต่ก็ไม่สามารถหางานทาได้ เพราะผู้กู้ส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาการว่างงาน เนื่องจากโดนเลิกจ้าง ถูกปิด
กิจการ ต้องย้ายกลับมาอาศัยที่ภูมิลาเนาเดิมของตน เนื่องจากปัญหาโรคระบาดทาให้มีผลกระทบเป็นวงกว้าง
ในหลายสายอาชีพ ส่งผลให้ขาดรายได้ นาไปสู่การเกิดหนี้ค้างชาระ ต้องนาเงินไปใช้ในการอุปโภคบริโภคก่อน
แต่เพศ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้าง
ชาระที่ต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะวรรณ ยางคาและคณะ (2562) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อภาระหนี้สิ้นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งผลการศึกษาพบว่าประชาชนในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคามที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเห็นด้วยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ภาระหนี้สิน ด้านลักษณะรายได้ของครอบครัวไม่แตกต่างกัน เนื่องจากเพศชายหรือหญิง มีความคิดเห็นด้วยว่า
รายได้ที่เพียงพอจะไม่ก่อให้เกิดภาระหนี้
5.1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระของลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิ
ผลการศึกษาพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านปัจจัยภายนอกเป็น
ปัจจัยที่อยู่ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับแรก รองลงมาคือปัจจัยที่เกิดจากบุคคล ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดที่
ปัจจัยที่เกิดจากธนาคาร สามารถแยกพิจารณารายด้านได้ดังนี้
5.1.2.1 ด้านปัจจัยภายนอก จากการศึกษาพบว่า การเกิดโรคระบาด เช่น Covid-19 ภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่า จ านวนคู่แข่ งทางการค้ามีมากขึ้น และการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี เช่นพฤติกรรมการซื้อของ
ออนไลน์ ของผู้ บริ โภค และผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่นน้าท่ว ม มีผ ลกระทบอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณี สมตัว (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลการเกิดหนี้ค้างชาระ สินเชื่อ
นโยบายรัฐ ของธนาคารออมสิน สาขาจะนะ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระ สินเชื่อ
นโยบายรัฐของธนาคารออมสินโดยรวม พบว่าปัจจัยภายนอกธนาคารมีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระของธนาคาร
ในระดับมาก
5.1.2.2 ด้านปัจจัยภายที่เกิดจากธนาคาร จากการศึกษาพบว่าจานวนเงินงวดที่ผ่อนชาระสูงเกินไป
และวงเงินอนุมัติที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการใช้เงิน มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างในระดับมากที่สุด และรองลงมา
คือระยะเวลาในการผ่อนชาระไม่เหมาะสม อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น ความไม่สะดวกในการติดต่อธนาคาร มี
ผลต่อการเกิดหนี้ค้างในระดับมาก พนักงานไม่อธิบายเงื่อไขในสัญญาและพนักงนขาดความใส่ใจในการติดตาม
ทวงถามหนี้ มีผลในระดับปานกลาง และพนักงานมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างในระดับ
น้อย

5.1.2.3 ด้านปัจจัยที่เกิดจากบุคคล จากการศึกษาพบว่า ลูกหนี้มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ มีรายได้
ลดลง มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรณัฏฐกานต์ นุชพุ่ม (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
ปัจ จั ย ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการช าระหนี้บัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาครั้งนี้ จานวนบัตรเครดิตในครอบครอง มีผลในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการชาระหนี้บัตร
เครดิตเต็มจานวน ซึ่งหมายถึงยิ่งมีจานวนบัตรเครดิตในครอบครองจานวนมากยิ่งส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการ
ชาระหนี้บัตรเครดิตเต็มจานวนน้อยลง นอกจากนี้ผลการศึกษาพบว่า ลูกหนี้ลาออกจาการงาน/ตกงาน/โด น
เลิกจ้าง และนาเงินที่จะชาระสินเชื่อไปใช้จ่ายหนี้อื่นๆก่อน เป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดหนี้ค้างมากที่สุด รองลงมาคือ
ลูกค้ามีการลงทุนในกิจการเกินตัวทาให้ธุรกิจขาดสภาพคล่อง ผู้กู้มีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพ
ได้ ผู้กู้นาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เป็นปัจจัยที่เกิดหนี้ค้างในระดับมาก และผู้กู้มีปัญหาครอบครัว เช่นหย่าร้าง
ผู้กู้ขาดความเข้าใจในการชาระหนี้ เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้ค้างระดับปานกลาง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดนี้ค้าง
ชาระในระดับน้อยที่สุดคือ ผู้กู้มีเจตนาที่จะไม่ชาระหนี้
5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
5.2.1.1 ข้อเสนอแนะต่อธนาคารออมสิน
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระ พบว่าธนาคารควรให้ความสาคัญกับ
กลุ่มลูกค้ามีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เนื่องจากคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนสูงวัยและบางส่วนไม่ได้ประกอบอาชีพแล้ว
ลูกค้ากลุ่มนี้จึงมีรายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้เลย ธนาคารจึงควรออกมาตรการออกมาช่วยเหลือ เช่น ให้มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกค้ากลุ่มนี้ นอกจากนี้ธนาคารควรมีการจัดอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพ มี
การเปิดตลาดนัดออมสิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด ให้คนกลุ่มนี้ได้ มาค้าขายในพื้นที่ของธนาคาร เพื่อ
เป็นการเพิ่มช่องทางในการหารายได้ให้กับลูกค้ากลุ่มนี้
5.2.1.2 ข้อเสนอแนะต่อสถาบันการเงินอื่นๆ
จากผลการวิจัยพบว่าลูกค้าที่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก การ
เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ส่ งผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระของผู้ประกอบอาชีพนี้ ซึ่งข้อจากัด
ของอาชีพนี้คือ ต้องพึ่งพาสภาพแวดล้อม สภาพดินฟ้าอากาศ ซึ่งมีผ ลกระทบต่อผลผลิ ตทั้งสิ้น ธนาคารที่
เกี่ย วข้องควรมีนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกร ลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่เกิดภัยธรรมชาติ มีการปรับ
โครงสร้างหนี้ ให้แก่เกษตรกร หรือมีการปล่อยสินเชื่อระยะสั้นให้แก่เกษตรกรได้นาไปหมุนเวียนในกิจการ
เพื่อให้สามารถดารงชีพได้ในช่วงเวลาหนึ่ง
5.2.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป

5.2.2.1 การศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาเพียงปัจจัยภายในธนาคารและปัจจัยส่วนบุคคล เนื่องจาก
ปัจจัยภายนอก เป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุม เมื่อทาการศึกษาและวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเกิดหนี้ค้างอันเกิด
จากปัจจัยภายนอก ธนาคารไม่สามารถแก้ไขปัญหาและควบคุมปัญหาดังกล่าวได้
5.2.2.2 การศึกษาในครั้งต่อไปควรมีการออกแบบสอบถามให้มีข้อจากัดน้อยลง เนื่องจากคาถามใบ
แบบสอบถามการวิจั ย เป็ นคาถามที่ล ะเอีย ดอ่อน ผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะไม่ส ะดวกใจในการตอบและ
คาถามบางข้อผู้ตอบแบบสอบถามก็ไม่สามารถให้ข้อมูลได้เนื่องจากตนเองไม่ได้เผชิญกับปัญหาเหล่านั้นอยู่
5.2.2.3 ควรมีการศึกษานโยบายของรัฐบาลว่ามีความสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาการเกิดหนี้ค้างชาระ
หรือว่ามีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชาระของลูกค้าอย่างไร เช่น นโยบายพักชาระหนี้ เป็นต้น
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