
JOURNAL OF ECONOMICS MAEJO UNIVERSITY VOL.1, NO.2 JULY - DECEMBER 2021 13

การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการผิดนัดช�าระหนี้ของลูกค้าธนาคาร: 

กรณีศึกษาลูกค้าข้าราชการครู และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของธนาคารกรุงไทย สาขาฮอด
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of Krung Thai Bank, Hod Branch
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บทคดัย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้ของลูกค้า

ธนาคาร โดยใช้แบบจ�าลองโพรบทิ ผลการศกึษาพบว่าปัจจยัทีส่่งผลต่อโอกาสในการผดินดัช�าระหนีอ้ย่างมนียัส�าคญั 

ทางสถติิประกอบไปด้วย 7 ปัจจยั ได้แก่ เพศ รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน รายจ่ายเฉลีย่ต่อเดอืน อตัราดอกเบ้ียของธนาคาร 

การบริการช�าระหนี้เงินกู้ วัตถุประสงค์ในการกู้ และหลักประกันเงินกู้ ซึ่งปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลให้ลูกค้าธนาคาร 

มีโอกาสผิดนัดช�าระหนี้มากขึ้น ได้แก่ ปัจจัยด้านรายจ่ายต่อเดือน และวัตถุประสงค์ในการกู้ ซึ่งพบว่าโดยส่วนใหญ่

การผิดนัดช�าระหนี้มักเกิดขึ้นกับการกู้เพื่อการอุปโภค - บริโภค ดังนั้นผลการศึกษาในครั้งนี้จึงได้สะท้อนให้เห็นว่า

ในการพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายใหม่ ธนาคารควรพิจารณาและให้ความส�าคัญกับ เพศ รายได้ต่อเดือน อัตรา

ดอกเบี้ยของธนาคาร บริการช�าระหนี้เงินกู้ หลักประกันเงินกู้ ของลูกค้าเป็นหลัก โดยเฉพาะด้านรายจ่ายต่อเดือน 

และวัตถุประสงค์ในการกู้ของลูกค้าอย่างละเอียดก่อนการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อโอกาสในการ

ผิดนัดช�าระหนี้ของลูกค้าธนาคาร

ค�าส�าคัญ: การผิดนัดช�าระหนี้, ธนาคารพาณิชย์, การให้สินเชื่อ, แบบจ�าลองโพรบิต, ข้าราชการ

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors affecting the probability of default of the bank  

customers using the Probit model. The results showed that seven factors could statistically affect 

debt default, namely gender, income, expenditure, loan interest rate, bank services, the objective 

of borrowing, and collateral loan. The critical factors that resulted in the bank's customers having 

a higher chance of defaulting on their debts were the monthly expenses and the purpose of the 
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loan, especially for consumption. Therefore, the results of this study reflect that when considering  

credit for new customers, banks should consider and pay attention to gender, income, loan 

interest rate loan, repayment service, collateral loan, especially the customer's expenses, and 

the borrowing objectives before credit approval. This is an essential factor affecting the chances 

of defaulting on the bank's customers.
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ที่มาและความส�าคัญ

ในภาวะของเศรษฐกิจปัจจุบันแม้ว่ารายได้ของคนไทยเฉลี่ยเพิ่มข้ึนในทุกปี ค่าใช้จ่ายในการครองชีพก็ขยับ

ตัวสูงขึ้นเกือบทุกภูมิภาค สินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งเครื่องอ�านวยความสะดวกในชีวิตประจ�าวันต้องหาซ้ือได้

ด้วยเงิน และโดยธรรมชาติของมนุษย์ล้วนต้องการกินดีอยู่ดี มีส่ิงของเครื่องใช้ทัดเทียมผู้อื่น แต่ในความเป็นจริง

แล้วความเป็นอยู่ รายได้แต่ละครอบครัวย่อมแตกต่างกัน ปัจจัยเหล่านี้ล้วนท�าให้ไม่สามารถท่ีจะหาซ้ือของมา 

สนองความต้องการของตนได้ทันที ดังนั้นวิธีการที่จะบ�าบัดความต้องการที่จะได้สิ่งของเหล่านี้มาจึงจ�าเป็นต้องใช้

วิธีการผ่อนช�าระ เช่าซื้อ หรือกู้ยืม จึงเกิดธุรกิจเช่าซื้อและธุรกิจเงินกู้นอกระบบ ซึ่งธุรกิจเหล่านี้มักมีอัตราดอกเบี้ย

ที่สูง สร้างภาระหนี้สินแก่ประชาชนเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี โดยเฉพาะในกลุ่มอาชีพรับราชการ จากผลการส�ารวจของ

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2555 พบว่า ร้อยละ 83.2 ของครอบครัวของข้าราชการทุกประเภท และทุกระดับ

ต�าแหน่งเป็นผู้มีหนี้สินจ�านวนหนี้สินรวมกันทั้งสิ้น 323,593 ล้านบาท และมีจ�านวนหนี้สินเฉลี่ย 1,111,425 บาท

ต่อราย (ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556)

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบของ

สถาบันการเงินภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงการคลัง ซ่ึงได้เห็นถึงความส�าคัญของข้าราชการไทยจึงได้ออก

ผลิตภัณฑ์ทางด้านสินเชื่อให้กับข้าราชการและบุคลากรของรัฐ ธนาคารจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐให้สินเชื่อ 

เพ่ือเป็นสวสัดกิารส�าหรบัข้าราชการ ส�าหรบัหน่วยงานทีม่ข้ีอตกลงกบัธนาคาร ได้แก่ สนิเช่ืออเนกประสงค์เพือ่เป็น

สวัสดิการส�าหรับข้าราชการ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส�าหรับข้าราชการ และสินเชื่อสวัสดิการ

ส�าหรับข้าราชการบ�านาญ ซึ่งสินเชื่อดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสินเชื่อบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาภาระ

หนี ้ทีเ่พิม่สงูขึน้ของข้าราชการและบคุลากรของรฐั เพือ่ยกระดบัพฒันาคุณภาพชวีติให้กบัข้าราชการ และบคุลากร

ของรัฐ และลดปัญหาการเกิดหนี้นอกระบบให้ข้าราชการและบุคลากรของรัฐอีกด้วย โดยจากจ�านวนสาขาของ

ธนาคารกรุงไทยที่มีอยู่อย่างมากมายครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย งานวิจัยฉบับนี้ได้ให้ความสนใจธนาคาร

กรุงไทย สาขาฮอด ซึ่งเป็นสาขาที่เปิดด�าเนินการเมื่อปี 2557 เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการทางการเงินและ

บริการทางด้านสินเชื่อให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ อ�าเภอฮอด อ�าเภออมก๋อย อ�าเภอดอยเต่า และเขตอ�าเภอใกล้

เคียง การให้บริการด้านสินเชื่อ ในระยะแรกธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อสวัสดิการให้กับข้าราชการและบุคลากรของ

รัฐในเขตพื้นที่อ�าเภอฮอด อ�าเภออมก๋อย อ�าเภอดอยเต่า ซึ่งท�าให้การขยายตัวของสินเชื่อประเภทนี้มีสัดส่วนที่สูง

กว่าสินเชื่อประเภทอ่ืนๆ และมีอัตราการขยายตัวของสินเช่ือข้าราชการอย่างต่อเนื่อง คิดเป็น 164% เมื่อเทียบ

กับการขยายตัวของสินเชื่อข้าราชการในเขตพื้นที่อื่นๆ (ท่ีมา: รายงานผลการอนุมัติสินเช่ือของธนาคารกรุงไทย, 

2563) จากข้อมลูทางด้านสนิเช่ือของธนาคารกรุงไทย สาขาฮอด พบว่าลกูค้าสนิเชือ่ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ข้าราชการครู  
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ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 และข้าราชการองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอ�าเภอฮอด อ�าเภออมก๋อย และอ�าเภอดอยเต่า โดยมียอดอนุมัติสินเชื่อทั้งหมด 294,637,260 

บาท (ที่มา: ธนาคารกรุงไทย, 2563) ซึ่งมีจ�านวนภาระหนี้สูงกว่าข้าราชการหน่วยงานอื่น ในเขตพื้นที่อ�าเภอฮอด 

อ�าเภออมก๋อย และ อ�าเภอดอยเต่า คิดเป็น 55% ของพอร์ตสินเชื่อข้าราชการทั้งหมด โดยเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

สวัสดิการส�าหรับข้าราชการ คือ สินเชื่อเอนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการส�าหรับข้าราชการ คิดเป็น 66% สินเชื่อ

กรุงไทยธนวัฏ คิดเป็น 26% สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย คิดเป็น 7% และสินเชื่อส�าหรับข้าราชการบ�านาญ คิดเป็น 1%

แต่เนื่องด้วยสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ถึงแม้รายได้ของข้าราชการครู และข้าราชการองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจะมีอัตราเพิ่มขึ้นในทุกปี แต่ว่าอัตราค่าใช้จ่ายก็ขยับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ส่งผลกระทบให้ผู้กู้สินเชื่อ

สวัสดิการหลายรายไม่สามารถส่งคืนเงินกู้ได้ตามก�าหนด และก่อให้เกิดหนี้ค้างช�าระมีจ�านวนมาก และมีหนี้ค้าง

ช�าระเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับข้าราชการหน่วยงานอื่น (ซ่ึงนับตั้งแต่ลูกค้าที่ค้างช�าระตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป) 

เท่ากับ 3,245,000 บาท ในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 4,854,000 บาท ในปี 2562 โดยเป็นสินเชื่อเอนกประสงค์เพื่อ

เป็นสวัสดิการส�าหรับข้าราชการ เท่ากับ 2,275,295 บาท สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เท่ากับ 346,930 บาท สินเชื่อเพื่อ

ที่อยู่อาศัย เท่ากับ 1,789,120 บาท และสินเชื่อส�าหรับข้าราชการบ�านาญ เท่ากับ 442,665 บาท (ที่มา: ธนาคาร

กรุงไทย, 2563)

จากปัญหาดังกล่าว งานวิจัยฉบับนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสในการผิดนัด

ช�าระหน้ีของธนาคารกรงุไทย สาขาฮอด ของกลุม่ลกูค้าข้าราชการครแูละข้าราชการกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ธนาคารในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้ารายใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการค้างช�าระหนี้ของ

ลูกค้า หรือให้มีการค้างช�าระน้อยที่สุด นอกจากนี้ธนาคารยังสามารถน�าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์มาใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา รวมถึงการก�าหนดนโยบายและคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคาร

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และลดการเกิดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL : Non Performing Loan)

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหน้ีของลูกค้า

ธนาคารในกลุ่มข้าราชการครู และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทบทวนวรรณกรรม

การมหีน้ีค้างช�าระนัน้เป็นพฤติกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการบรโิภค กล่าวคอื ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมต้องการบรโิภค

มากแต่รายได้ไม่พอส�าหรบัการบรโิภค จึงท�าการขอสนิเช่ือจากสถาบันการเงนิเพือ่สนองต่อความต้องการท่ีจะบริโภค

เพ่ิมขึน้ท�าให้การออมของผูบ้รโิภคไม่เพยีงพอต่อการช�าระหนี ้จงึเกดิเป็นหนีค้้างช�าระได้ ซึง่จากทฤษฎรีายได้เปรยีบ

เทียบของ Duessenberry (1952) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการบริโภคของบุคคลมิได้ขึ้นอยู่กับรายได้ที่ตนเองได้รับ 

แต่หากขึ้นอยู่กับรายได้เปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านหรือครอบครัวที่เกี่ยวข้องหรือเปรียบเทียบกับความเป็นอยู่ของ

ตนในอดีต โดยเฉพาะช่วงที่เคยกินดีอยู่ดีมาก่อน ได้เน้นความส�าคัญของการเลียนแบบกันอันเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีมี

ต่อการตัดสินใจในการบริโภคและก่อให้เกิดการเอาอย่างกันในการบริโภค ทั้งที่ระดับรายได้ของผู้บริโภคแตกต่าง

กันและจากทฤษฎีของสมมติฐานรายได้ถาวรของ Friedman (1957) ได้เน้นความสัมพันธ์ระดับการบริโภคและ
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ระดับรายได้ถาวรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณากับการบริโภคหมวดสินค้าคงทนแล้ว การตัดสินใจบริโภคจะขึ้น

อยู่กับระดับรายได้ถาวรเป็นส�าคัญ

จากการศกึษางานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการผดินดัช�าระหนีธ้นาคารส่วนใหญ่พบว่า ม ี3 ปัจจยั

หลักทีส่�าคญั คอื ปัจจยัส่วนบคุคล ปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายใน ซึง่ผลการศกึษาส่วนใหญ่บอกได้แค่เพยีงปัจจยั

ที่ส่งผลต่อการผิดนัดช�าระหนี้ของกลุ่มลูกค้าโดยรวมเท่านั้น แต่ไม่สามารถทราบถึงพฤติกรรมการก่อหนี้ของลูกค้า

ว่า ลูกค้ามีพฤติกรรมการก่อหนี้อย่างไร และงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษากลุ่มลูกค้าโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจง

กลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น จรูญรัตน์ ตระการศิรินนท์ (2540) ได้ศึกษาปัจจัยที่ท�าให้เกิดปัญหาการช�าระหนี้

ของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบเนื่องจากปัญหาภาวะ

เศรษฐกิจ  ซบเซาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล การเกิดภัยธรรมชาติ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ไม่

เอือ้อ�านวยต่อการผลติจงึส่งผลให้เกดิหนีค้้างช�าระมาก ส�าหรบัปัจจยัภายในเกดิจากอตัราดอกเบีย้ทีเ่พิม่สงูขึน้ การ

จ�ากัดการให้สินเชื่อบางประเภท และเงื่อนไขการช�าระหนี้สูง ส่วนปัจจัยที่เกิดจากตัวลูกหนี้เอง คือ ส่วนมากมีการ

ลงทุนเกิดก�าลังความสามารถท�าให้ต้นทุนท่ีสูง ธุรกิจขาดสภาพคล่อง ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและ

ท�าการค้าเกินตัว เป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้เกิดหนี้ค้างช�าระ ขณะที่ศรีวาลัย นิราช (2551) ได้ศึกษาปัจจัยของการค้าง

ช�าระหนี้เงินกู้ของลูกค้าธนาคารของรัฐในจังหวัดล�าพูน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อการค้างช�า

ระหน้ีลกูค้าของธนาคารของรฐัในจงัหวดัล�าพนูมากทีส่ดุ มสีาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกจิ และค่านยิมและเทคโนโลยี 

ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการค้างช�าระหนี้มากที่สุดมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ส่วนปัจจัยที่

เกิดจากตัวผู้กู้เองที่มีอิทธิพลต่อการค้างช�าระหนี้มากที่สุดนั้นมีสาเหตุมาจากรายได้หลัก และรายได้รองลดลงและ

การน�าเงินหมุนเวียนไปลงทุน ส่วนสุภาพร ธรรมรัชสุนทร (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดหนี้ท่ีไม่

ก่อให้เกิดรายได้ของลูกหนี้สินเชื่อบัวหลวงศูนย์สินเช่ืออุปโภคบริโภค ธนาคารกรุงเทพ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย

ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส 

การศึกษา อาชีพ วงเงินกู้ สัดส่วนภาระหนี้ต่อวงเงินกู้ จ�านวนผู้กู้ ราคาประเมินหลักประกันและสัดส่วนภาระหนี้

ต่อราคาประเมินหลักประกัน ส่วนผลการศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยต่างๆ ที่ท�าให้เกิดหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ โดยใช้สมการถดถอยแบบ Binary Logistic Regression ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าปัจจัยที่มี

ระดับความส�าคัญในการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ จ�านวนผู้กู้และสัดส่วนภาระหนี้

ต่อราคาประเมินหลักประกัน

กาญจนา ไฝ่ศรี (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อหนี้ค้างช�าระสินเชื่อสวัสดิการของธนาคารออมสิน สาขา

เชียงแสน ผลการศึกษา พบว่าตัวแปร อาชีพรับราชการ รายจ่ายของลูกหนี้ต่อเดือน และวงเงินกู้เพิ่มโอกาสความ

น่าจะเป็นท่ีมีผลต่อหนี้ค้างช�าระ และตัวแปรสัดส่วนภาระหนี้คงเหลือต่อวงเงินกู้ สถานภาพสมรสและรายได้ของ

ลูกหน้ีลดโอกาสความน่าจะเป็นที่มีผลต่อหนี้ค้างช�าระอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 90% ส่วน 

วรณัฏฐกานต์ นุชพุ่ม (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการช�าระหนี้บัตรเครดิตเต็มจ�านวน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต และระดับความเข้าใจ

ทางการเงิน โดยการเก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามจ�านวน 400 ตัวอย่าง ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้

บตัรเครดติเตม็จ�านวน มจี�านวน 207 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมกีารช�าระเตม็จ�านวนมากกว่าเพศชาย 1.098 เท่า

ของเพศชาย ซึ่งสอดคล้างกับงานวิจัยของ ตะวัน ทิพย์พรหมมา (2547) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหนี้

ค้างช�าระบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงในเขตอ�าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าลูกหนี้ค้างช�าระส่วน

ใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
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นภดล อังคณาวิศัลย์ และบุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ (2562) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจ�านวนเงินคงค้างช�าระ

หนี้เงินกู้เชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าที่ขอประนอมหนี้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า 1) อายุ 

จ�านวนสมาชิกในครอบครัว รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน รายได้สุทธิต่อเดือน อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ 

(DSCR) จ�านวนเงินที่ต้องผ่อนช�าระในแต่ละงวด มูลค่าหลักประกันท่ีใช้ขอสินเช่ือและมูลเหตุท่ีเกิดจากตัวลูกหนี้

ด้านรายได้ที่ลดลงมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับจ�านวนหนี้คงค้างเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยทั้ง 8 ปัจจัยสามารถอธิบายความผันแปรของจ�านวนหนี้คงค้างเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้ 

69.0% และ 2) อายุ จ�านวนสมาชิกในครอบครัว อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ (DSCR) จ�านวนเงินที่ต้อง

ผ่อนช�าระในแต่ละงวด มูลเหตุที่เกิดจากตัวลูกหนี้ด้านการเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และตัวแปรดัมมี่แสดงอิทธิพล

ของภูมิภาคของหลักประกันในกรุงเทพและปริมณฑลมีความ สัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับสัดส่วนของจ�านวนหนี้คงค้าง

ต่อยอดหนี้ทั้งหมดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยทั้ง 6 ปัจจัยสามารถอธิบายความผันแปรของจ�านวน

หนี้คงค้างเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้ 64.7%

ดังน้ันการศึกษาของผู้วิจัยในครั้งนี้จึงได้ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้ของ

ลูกค้าชัน้ผิดนัดช�าระหนี ้โดยได้เจาะจงลกูค้ากลุม่ทีเ่ป็นข้าราชการครแูละข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซ่ึง

ถือว่าลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มข้าราชการที่มีอัตราการก่อหนี้สูงและมีอัตราการผิดนัดช�าระหนี้ในอัตราที่เพิ่มสูง

ขึน้ โดยได้ก�าหนดกรอบแนวคดิในการวเิคราะห์ความน่าจะเป็นของการผดินดัช�าระหนีธ้นาคารของลูกค้าช้ันผดินดั

ช�าระหน้ี กรณศีกึษา ลกูค้าข้าราชการครแูละข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ของธนาคารกรงุไทย สาขาฮอด 

โดยวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้ธนาคาร คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านธนาคาร 

และปัจจัยด้านหนี้สิน ว่าปัจจัยดังกล่าวมีโอกาสที่จะเกิดการผิดนัดช�าระหนี้หรือไม่ อีกทั้งผู้วิจัยยังได้วิเคราะห์และ

เปรียบเทียบถึงพฤติกรรมการก่อหนี้ของลูกค้าคือ พฤติกรรมการก่อหนี้ของลูกค้าชั้นดีและลูกค้าชั้นผิดนัดช�าระ

หนี้ โดยการวิเคราะห์และเปรียบเทียบจากปัจจัยด้านหนี้สิน ได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์สินเชื่อ วัตถุประสงค์ในการ

กู้ วงเงินกู้ หลักประกันเงินกู้ จ�านวนเงินผ่อนช�าระและภาระหนี้จากสถาบันการเงินอื่น

ระเบียบวิธีวิจัย

1. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความน่าจะเป็นของการผิดนัดช�าระหนี้ของลูกค้าธนาคาร ในกลุ่มข้าราชการ

ครูและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของธนาคารกรุงไทย สาขาฮอด โดยใช้ข้อมูลในการวิจัยเป็นข้อมูล

ปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม โดยผู้ตอบแบบสอบถามคือลูกค้าข้าราชการครูและ

ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีม่สีนิเชือ่สวัสดกิารข้าราชการของธนาคารกรงุไทย สาขาฮอด ได้แก่ สนิเชือ่

อเนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการส�าหรับช้าราชการ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส�าหรับข้าราชการ 

และสินเชื่อสวัสดิการส�าหรับข้าราชการบ�านาญ ทั้งหมดจ�านวน 195 ราย ซ่ึงเป็นจ�านวนท่ีค�านวณได้มาจากสูตร

ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) เมื่อขนาดประชากรซึ่งคือลูกค้าทั้งหมดของธนาคารที่อยู่ในกลุ่มลูกค้าข้าราชการ

ครูและข้าราชการปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน 380 ราย (ข้อมูล ณ พ.ศ. 2563) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

2. วิธีการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความน่าจะเป็นของการผิดนัดช�าระหนี้ของลูกค้าธนาคาร ในกลุ่มข้าราชการ

ครู และข้าราชการปกครองส่วนท้องถิน่ โดยในการวเิคราะห์จะเลอืกใช้สถิตเิชิงพรรณนาในการอธบิายลกัษณะท่ัวไป
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ของข้อมูล จากนั้นจะท�าการวิเคราะห์โอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้โดยใช้แบบจ�าลอง  Binary choice model ซึ่ง

เป็นแบบจ�าลองทีส่ามารถอธบิายพฤตกิรรมของตวัแปรตามทีม่ลีกัษณะเป็นข้อมลูเชงิคณุภาพสองทางเลอืก โดยใน

การวเิคราะห์จะใช้ทัง้แบบจ�าลองโพรบทิ (Probit model) และแบบจ�าลองโลจติ (Logit model) จากนัน้จะท�าการ

เลือกแบบจ�าลองที่มีความเหมาะสมมากที่สุดโดยพิจารณาจากค่า AIC (The Akaike information criterion) ที่มี

ค่าต�่าที่สุด และน�าผลการประมาณไปท�าการวิเคราะห์ในทางเศรษฐศาสตร์ต่อไป

ขั้นตอนการศึกษา สามารถอธิบายโดยดังนี้

1. การใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อแสดงลักษณะพื้นฐานของข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ได้ อันได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต�่าสุด เป็นต้น โดยได้ก�าหนดตัวแปรที่ใช้ในการอธิบายลักษณะพื้นฐาน ได้แก่ เพศ 

อาย ุระดบัการศกึษา ต�าแหน่งงาน สถานภาพ จ�านวนบคุคลทีอ่ยูใ่นอปุการะ รายได้ต่อเดอืน รายจ่ายต่อเดอืน อตัรา

ดอกเบี้ยของธนาคารที่ลูกค้าได้รับ การติดตามการช�าระหนี้ของธนาคาร การบริหารช�าระเงินกู้ การก�าหนดเงื่อนไข

การผ่อนช�าระ ประเภทผลติภณัฑ์สนิเชือ่ วตัถปุระสงค์ในการกู ้วงเงนิกู ้หลกัประกนัการกูเ้งนิ จ�านวนเงนิผ่อนช�าระ 

และภาระหนี้จากสถาบันการเงินอื่น

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้ธนาคารของลูกค้า โดยใช้ 

Binary Choice model ได้แก่แบบจ�าลองโพรบิท (Probit Model) และแบบจ�าลองโลจิต (Logit model) เพื่อ

วิเคราะห์หาปัจจยัทีม่ผีลต่อโอกาสการผดินดัช�าระหนีธ้นาคารของลกูค้า โดยแบบจ�าลองจะประกอบไปด้วยตวัแปร

ตามทีม่ค่ีาทีเ่ป็นไปได้ 2 ทาง และเป็นแบบจ�าลองทีใ่ช้ส�าหรบัการประมาณค่าความน่าจะเป็นของการเกดิเหตกุารณ์

หนึ่ง โดยสมมติให้ความน่าจะเป็นดังกล่าวเท่ากับความถี่สะสมของการแจกแจงแบบปกติ (Normal Cumulative 

Distribution Function: CDF) ส�าหรับแบบจ�าลองโพรบิต และความถี่สะสมของการแจกแจงแบบโลจิสติกส์  

(Logistic Cumulative Distribution) ส�าหรับแบบจ�าลองแบบโลจิท ดังนั้นความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์

ที่สนใจสามารถเขียนได้ดังสมการ ต่อไปนี้

( ) ( ) ( )
'

Pr 1 '
x

ob y t dt x
β
φ ψ β

−∞
= = =∫

โดยที่ Ψ  คือ Standard Normal Distribution Function ส�าหรับแบบจ�าลองโพรบิต และ Logistic 

function ส�าหรับแบบจ�าลองโลจิท และ φ  คือ Probability Density Function

ดังนั้นการทดสอบเพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้ธนาคารของลูกค้าธนาคาร 

สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการได้ ดังนี้
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Y* หมายถึง การผิดนัดช�าระหนี้สินเชื่อสวัสดิการข้าราชการของธนาคารกรุงไทย สาขาฮอด โดย Y* = 1 

แสดงว่า ผิดนัดช�าระหนี้ และ 0 แสดงว่า ไม่มีการผิดนัดช�าระหนี้

X
1
 หมายถึง เพศ โดยที่ X

1
 = 1 เมื่อเป็นเพศชาย และ 0 เมื่อเป็นเพศ หญิง
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X
2
 หมายถึง อายุ (ปี)

X
3
 หมายถงึ ระดบัการศกึษา โดยที ่X

3
 = 1 เมือ่ระดบัการศกึษาต�า่กว่าระดบัปรญิญาโท (ระดบัต�า่กว่าปรญิญาตรี  

ระดับปริญญาตรี) และ 0 เมื่อระดับปริญญาโทขึ้นไป (ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก)

X
4
 หมายถึง ต�าแหน่งงาน ได้แก่ ระดับปฏิบัติการ ระดับกลางและระดับสูง โดยที่ X

41
 = 1 เมื่อมีระดับ

ต�าแหน่งงานอยู่ในระดับปฏิบัติการ และ 0 เมื่ออยู่ในระดับต�าแหน่งงานอื่นๆ

X
5
 หมายถึง สถานภาพ ได้แก่ สถานภาพโสด สถานภาพสมรส สถานภาพหย่า และสถานภาพหม้าย โดยที่

X
51
 = 1 เมื่ออยู่ในสถานโสด และ 0 เมื่ออยู่ในสถานภาพอื่นๆ

X
52
 = 1 เมื่ออยู่ในสถานภาพสมรส และ 0 เมื่ออยู่ในสถานภาพอื่นๆ

X
6
 หมายถึง จ�านวนบุคคลที่อยู่ในอุปการะ (คน)

X
7
 หมายถึง รายได้ต่อเดือน (บาท)

X
8
 หมายถึง รายจ่ายต่อเดือน (บาท)

X
9
 หมายถึง อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร (เปอร์เซ็นต์ต่อปี) โดยถูกก�าหนดให้เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ ได้แก่ 

อัตราดอกเบี้ยต�่ากว่า 3% อัตราดอกเบี้ย 3.01%-4% อัตราดอกเบี้ย 4.01%-5% และอัตราดอกเบี้ย 5% ขึ้นไป 

การวัดค่าจึงต้องอาศัยตัวแปรหุ่น โดยที่

X
91
 = 1 เมื่ออัตราดอกเบี้ยต�่ากว่า 3% และ 0 เมื่ออัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับอื่นๆ

X
92
 = 1 เมื่ออัตราดอกเบี้ย 3.01%-4% และ 0 เมื่ออัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับอื่นๆ

X
93
 = 1 เมื่ออัตราดอกเบี้ย 4.01-5% และ 0 เมื่ออัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับอื่นๆ

X
10
 หมายถึง การติดตามการช�าระหนี้ของธนาคาร ก�าหนดให้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ มีการติดตามอย่าง

สม�่าเสมอ มีการติดตามเป็นบางครั้ง และไม่มีการติดตามเลย โดยที่ X
10
 = 1 เมื่อมีการติดตามอย่างสม�่าเสมอ หรือ

มีการติดตามเป็นบางครั้ง และ 0 เมื่อไม่มีการติดตามเลย

X
11
 หมายถึง การบริการช�าระเงินกู้ ได้แก่ บริการหักช�าระโดยผ่านหน่วยงาน บริการหักช�าระโดยผ่านบัญชี

ลูกค้า และบริการช�าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยที่ X
11
 = 1 เมื่อลูกค้ารับบริการหักช�าระโดยผ่านหน่วยงาน หรือ

บรกิารหักช�าระโดยผ่านบัญชลีกูค้า และ 0 เมือ่ลกูค้ารับบรกิารผ่านทางช่องทางอ่ืนๆ เช่น ช�าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

X
12
 หมายถึง การก�าหนดเงื่อนไขการผ่อนช�าระ ได้แก่ การผ่อนช�าระท้ังต้นและดอกเบ้ีย การผ่อนช�าระ

เฉพาะดอกเบี้ย โดยที่ X
12
 = 1 เมื่อมีการผ่อนช�าระทั้งต้นและดอกเบี้ย และ 0 เมื่อมีการผ่อนช�าระเฉพาะดอกเบี้ย

X
13
 หมายถึง ประเภทผลิตภัณฑ์สินเชื่อ โดยมีประเภทผลิตภัณฑ์มี 4 ประเภท คือ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สิน

เชื่อเอนกประสงค์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบ�านาญฯ โดยที่ 

X
131

 = 1 เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนวัฏ และ 0 เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทอื่นๆ

X
132

 = 1 เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเอนกประสงค์ และ 0 เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทอื่นๆ

X
133

 = 1 เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และ 0 เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทอื่นๆ

X
14
 หมายถึง วัตถุประสงค์ของลูกค้าในการกู้สินเชื่อกับธนาคาร ได้แก่ เพื่ออุปโภค-บริโภค เพื่อช�าระหนี้กับ

สถาบันการเงินอื่น หรือช�าระบัตรเครดิต และเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย หรือ ซื้อที่อยู่อาศัย โดยที่

X
141

 = 1 เมื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภค-บริโภค และ 0 เมื่อมีวัตถุประสงค์อื่นๆ

X
142

 = 1 เมื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช�าระหนี้กับสถาบันการเงินอื่นหรือช�าระบัตรเครดิต และ 0 เมื่อมีวัตถุ

ประสงค์อื่นๆ
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X
15
 หมายถึง วงเงินกู้ (บาท)

X
16
 หมายถงึ หลกัประกนัเงนิกู้ ซึง่ได้ก�าหนดเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ทีด่นิเปล่า ทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้าง บคุคล

ค�้าประกัน และค�้าประกันตนเอง โดยที่

X
161

 = 1 เมื่อใช้หลักประกันเป็นที่ดินเปล่า และ 0 เมื่อใช้หลักประกันประเภทอื่นๆ

X
162

 = 1 เมื่อใช้หลักประกันเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และ 0 เมื่อใช้หลักประกันประเภทอื่นๆ

X
163

 = 1 เมื่อใช้หลักประกันเป็นบุคคลค�้าประกัน และ 0 เมื่อใช้หลักประกันประเภทอื่นๆ

X
17
 หมายถึง จ�านวนเงินผ่อนช�าระ (บาท)

X
18
 หมายถึง ภาระหนี้จากสถาบันการเงินอื่น โดยถูกก�าหนดให้เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ ได้แก่ ไม่มีภาระหนี้ 

ภาระหนี้ต�่ากว่า 100,000 บาท ภาระหนี้ 100,001 - 500,000 บาท ภาระหนี้ 500,001 - 1,000,000 บาท และ 

ภาระหนี้ 1,000,001 บาทขึ้นไป การวัดค่าจึงต้องอาศัยตัวแปรหุ่น X18 = 1 ไม่มีภาระหนี้ - 500,000 บาท และ 

0 หมายถึงมีภาระหนี้ 500,001 บาท ขึ้นไป

ผลการศึกษา

1. ลักษณะทั่วไปของข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง

ในส่วนน้ีจะใช้การวเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติิเชงิพรรณนา เพือ่อธบิายลกัษณะทัว่ไปของข้อมลูทีเ่กบ็รวบรวมได้  

ซึ่งพบว่าลูกค้าที่มีสินเชื่อสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย สาขาฮอด จ�านวน 195 ราย สามารถจ�าแนกออกได้เป็น 

2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าที่ผิดนัดช�าระหนี้และกลุ่มลูกค้าที่ไม่ผิดนัดช�าระหนี้ โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มลูกค้าที่ผิดนัด

ช�าระหนี้โดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่

อยู่ในต�าแหน่งงานระดับปฏิบัติงาน (ตั้งแต่ C1 - C7) และมีสถานะภาพสมรส มีจ�านวนบุคคลที่อยู่ในอุปการะเลี้ยง

ดูอยู่ระหว่าง 2 - 3 คน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท มีรายจ่ายต่อเดือนระหว่าง 

25,001 - 35,000 บาท และส่วนสินเชื่อที่ลูกค้าเลือกกู้ เป็นสินเชื่อประเภทสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ มีวัตถุประสงค์ใน

การกู้ เพื่อการอุปโภค - บริโภค วงเงินกู้ของลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 23,000 - 500,000 บาท โดยใช้ตัวเองเป็น

หลักประกันการกู้เงิน (ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินเดือนตั้ง 25,000 บาท ขึ้นไป ยกเว้นหลักทรัพย์ค�้าประกัน และบุคคล

ค�้าประกัน) และมีจ�านวนเงินผ่อนช�าระต่อเดือนอยู่ระหว่าง 0 - 5,000 บาท ส่วนภาระหนี้จากสถาบันการเงินอื่นอยู่

ระหว่าง 500,0001 - 1,000,000 บาท ส่วนด้านอตัราดอกเบีย้เงินกูข้องธนาคารทีล่กูค้าได้รบัซึง่ได้รับอตัราดอกเบีย้

มากกว่า 5% ขึน้ไป เป็นลกูค้าทีไ่ด้รบัการติดตามการช�าระหนีข้องธนาคารเป็นบางครัง้ (ลกูค้าได้รบัการตดิตามการ

ช�าระหนี้จากธนาคารสัปดาห์ละ 2 ครั้ง) ซึ่งลูกค้ารับบริการหักช�าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและส่วนใหญ่ลูกค้า

ที่มีการผ่อนช�าระเฉพาะดอกเบี้ย

ส�าหรับลูกค้าที่ไม่ผิดนัดช�าระหนี้ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี มีระดับการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่อยู่ในต�าแหน่งงานระดับปฏิบัติงาน (ตั้งแต่ C1 - C7) และมีสถานะภาพสมรส มีจ�านวน

บุคคลที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูอยู่ระหว่าง 2-3 คน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท  

มีรายจ่ายต่อเดือนระหว่าง 5,000 - 15,000 บาท และส่วนสินเชื่อของลูกค้าที่เลือกกู้ เป็นสินเชื่อประเภท สินเชื่อ

เอนกประสงค์ มวีตัถปุระสงค์ในการกูเ้พือ่การอปุโภค- บรโิภค วงเงนิกูข้องลกูค้าอยูร่ะหว่าง 500,001 - 1,000,000 

บาท และ 1,000,001 - 1,500,000 บาท โดยมีหลักประกันเงินกู้เป็นบุคคลค�้าประกัน และมีจ�านวนเงินผ่อนช�าระ

ต่อเดือน อยู่ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท ส่วนภาระหนี้จากสถาบันการเงินอื่น ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่มีภาระหนี้จาก
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สถานบันการเงินอื่น ส่วนด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารที่ลูกค้าได้รับ ส่วนใหญ่ได้รับอัตราดอกเบี้ยระหว่าง 

3.01% - 4% เป็นลูกค้า ที่ได้รับการติดตามการช�าระหนี้ของธนาคารสม�่าเสมอ ซึ่งลูกค้ารับบริการหักช�าระเงินผ่าน

หน่วยงานและส่วนใหญ่ลูกค้าที่มีการผ่อนช�าระเงินทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

2. ผลการประมาณจากแบบจ�าลอง

ในส่วนนี้จะน�าเสนอผลการประมาณแบบจ�าลองโพรบิตและแบบจ�าลองโลจิท ด้วยเทคนิควิธีการประมาณ

แบบ Maximum Likelihood Estimate (MLE) และเมื่อท�าการเปรียบเทียบผลการที่ได้จากแบบจ�าลองโพรบิต

และแบบจ�าลองโลจิต พบว่าแบบจ�าลองโพรบิทมีความเหมาะสมและสามารถอธิบายข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานี้ได้

ถูกต้องมากกว่าแบบจ�าลองโลจิต เนื่องจากมีค่า AIC ของแบบจ�าลองโพรบิทมีค่าต�่ากว่าค่า AIC ของแบบจ�าลองโล

จิต ซึ่งได้แสดงค่า AIC ไว้ในส่วนท้ายของตารางที่ 1 ดังนั้นในการวิเคราะห์ผลการศึกษาจึงเลือกใช้ผลที่ได้จากแบบ

จ�าลองโพรบิท ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1

ผลการประมาณค่าจากแบบจ�าลองโพรบิท

Variable
Maximum Likelihood Estimates

Coefficient Standard 
Error Z P-value

ค่าคงที่ 60.664 1331.011 0.05 0.964

เพศa (X
1
) ชาย = 1 10.805* 5.725 1.89 0.059

อายุ (X
2
) -0.150 0.134 -1.12 0.264

ระดับการศึกษาa (X
3
) ต�่ากว่าปริญญาโท = 1 -4.443 4.331 -1.03 0.305

ต�าแหน่งงานa (X
41
) ระดับปฏบิติัการ = 1 13.515 9.387 1.44 0.150

ต�าแหน่งงานa (X
42
) ระดับกลาง = 1 17.089 10.589 1.61 0.107

สถานภาพa (X
51
) โสด = 1 13.307* 7.128 1.87 0.062

สถานภาพa (X
52
) สมรส = 1 6.423 4.330 1.48 0.138

จ�านวนบุคคลที่อุปการะb (X
6
) 0.355 0.646 0.55 0.582

รายได้ต่อเดือน (X
7
) -0.003* 0.002 -1.87 0.062

รายจ่ายต่อเดือน (X
8
) 0.003* 0.002 1.91 0.057

อัตราดอกเบี้ยของธนาคารa (X
91
) ไม่เกิน 3% = 1 -19.033* 10.068 -1.89 0.059

อตัราดอกเบีย้ของธนาคารa (X
92
) 3.01% - 4% = 1 -9.902* 5.915 -1.67 0.094

อตัราดอกเบีย้ของธนาคารa (X
93
) 4.01% - 5% = 1 0.625 1.912 0.33 0.744
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Variable
Maximum Likelihood Estimates

Coefficient Standard 
Error Z P-value

การติดตามการช�าระหนี้ของธนาคารa (X
10
)

สม�่าเสมอและบางครั้ง = 1
3.889 2.985 1.30 0.193

บริการช�าระเงินกู้a (X
11
)

บริการหักช�าระผ่านหน่วยงานหรือ
หักช�าระผ่านบัญชีลูกค้า = 1

-24.797* 13.160 -1.88 0.060

การก�าหนดเงื่อนไข การผ่อนช�าระทั้งต้น และ
การผ่อนช�าระa (X

12
) ดอกเบี้ย = 1

-24.797* 13.160 -1.88 0.060

การก�าหนดเงื่อนไข การผ่อนช�าระทั้งต้น และ
การผ่อนช�าระa (X

12
) ดอกเบี้ย = 1

-45.229 582.509 -0.08 0.938

ประเภทผลิตภัณฑ์สินเชื่อa (X
131

) สินเชื่อธนวัฏ = 1 -54.614 1330.966 -0.04 0.967

ประเภทผลติภัณฑ์สนิเช่ือa (X
132

) สนิเชือ่เอนกประสงค์ = 1 -18.158 1196.720 -0.02 0.988

ประเภทผลติภัณฑ์สินเช่ือa (X
133

) สนิเชือ่เพ่ือทีอ่ยูอ่าศยั = 1 2.413 1196.714 0.00 0.998

วตัถปุระสงค์ในการกู้a (X
141

) เพ่ืออปุโภค-บริโภค = 1 14.019* 7.679 1.83 0.068

วัตถุประสงค์ในการกู้a (X
142

)
เพื่อช�าระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น 

หรือช�าระบัตรเครดิต = 1

9.999* 5.679 1.76 0.078

วงเงินกู้ (X
15
) -0.000003 0.000003 -1.24 0.214

หลักประกันเงินกู
a้
 (X

161
) ที่ดินเปล่า = 1 5.026 4.900 1.03 0.305

หลักประกนัเงินกู้a (X
162

) ทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้าง = 1 -0.959 1.993 -0.48 0.630      

หลักประกันเงินกู้a (X
163

) บุคคลค�้าประกัน = 1 -6.750* 4.026 -1.68 0.094

จ�านวนเงินผ่อนช�าระ (X
17
) 0.0004* 0.000 1.79 0.074

ภาระหนี้จากสถาบันการเงินอื่นa (X
18
)

ไม่ภาระหนี้ - 500,000 บาท = 1
4.132 2.806 1.47 0.141

AIC ของแบบจ�าลองเท่ากับ 62.264

ที่มา : จากการค�านวณ

หมายเหตุ : AIC ของแบบจ�าลองโลจิทเท่ากับ 63.571

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1    a หมายถึง ตัวแปรหุ่น
b หมายถึง ตัวแปรที่มีลักษณะข้อมูลเป็นมาตรเรียงอันดับ
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จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศ 

สถานภาพ คือ สถานภาพโสด รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร คือ ไม่เกิน 3% และ 

4.01% - 5% บริการช�าระเงินกู้ คือ บริการหักช�าระผ่านหน่วยงานและหักช�าระผ่านบัญชีลูกค้า วัตถุประสงค์ใน

การกู้ คือ เพื่ออุปโภค-บริโภค และ เพื่อช�าระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น หรือช�าระบัตรเครดิต หลักประกันเงินกู้ คือ 

บคุคลค�า้ประกนั จ�านวนเงนิผ่อนช�าระ ซึง่ผลการประมาณจะถูกน�าไปค�านวณหาค่า Marginal effects ต่อไปเพือ่ให้

สามารถวเิคราะห์ขนาดของผลกระทบได้ โดยผลการค�านวณค่า Marginal effects สามารถแสดงได้ดงัตารางที ่2 ดงันี้

ตารางที่ 2

ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ โดยวิธี Marginal effects

Variable

Marginal effect

Standard 
Error

Z P-value

เพศa (X
1
) ชาย = 1 0.314** 0.133 2.36 0.018

สถานภาพa (X
51
) โสด = 1 0.249 0.168 1.48 0.138

รายได้ต่อเดือน (X
7
) -0.0001*** 0.00002 -6.27 0.000

รายจ่ายต่อเดือน (X
8
) 0.0001*** 0.00002 6.57 0.000

อัตราดอกเบี้ยของธนาคารa (X
91
) ไม่เกิน 3% = 1 -0.333*** 0.094 -3.53 0.000

อตัราดอกเบีย้ของธนาคารa (X
92
) 3.01% - 4% = 1 -0.328*** 0.098 -3.36 0.001

บริการช�าระเงินกู้a (X
11
) บริการหักช�าระผ่านหน่วยงาน

หรือหักช�าระผ่านบัญชีลูกค้า = 1
-0.673*** 0.186 -3.61 0.000

วัตถปุระสงค์ในการกู้a (X
141

) เพือ่อปุโภค-บรโิภค = 1 0.285* 0.158 1.81 0.071

วัตถุประสงค์ในการกู้a (X
142

)    เพื่อช�าระหนี้กับสถาบัน
การเงินอื่น หรือช�าระบัตรเครดิต = 1

0.101 0.247 0.41 0.683

หลักประกันเงินกู้a (X
163

) บุคคลค�้าประกัน = 1 -0.520*** 0.125 -4.24 0.000

จ�านวนเงินผ่อนช�าระ (X
17
) 0.00001 0.00001 1.62 0.106

ที่มา : จากการค�านวณ

หมายเหตุ: *** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1   a หมายถึง ตัวแปรหุ่น

จากการใช้เทคนิคการวิเคราะห์โดย Marginal effect เพื่อศึกษาโอกาสความน่าจะเป็น (Probability) ของ

ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้ธนาคารของลูกค้าชั้นผิดนัดช�าระหนี้ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสใน

dy
dx
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การผดินดัช�าระหนีเ้พิม่ขึน้ ได้แก่ ได้แก่ ปัจจยัด้านเพศ (X
1
) โดยการศกึษาก�าหนดให้ลกูค้าเป็นเพศชาย มค่ีาตวัแปร

หุ่น เท่ากับ 1 ส่วนลูกค้าที่เป็นเพศหญิง เท่ากับ 0 จากค่า Marginal effect ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.314 มี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 สามารถอธิบายได้ว่า หากลูกค้าเป็นเพศชายโอกาสที่จะผิดนัด

ช�าระหนี้เพิ่มขึ้น 31.1% เมื่อเทียบกับเพศหญิง ซึ่งจากผลการศึกษานี้อาจสะท้อนได้ว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นเพศหญิงมี

การบริหารจัดการเรื่องภาระหนี้สิน เช่น การช�าระหนี้ การตระหนักถึงภาระหนี้ของตนเอง เป็นต้น ได้ดีมากกว่า

เพศชาย รวมถงึพฤตกิรรมการช�าระหนีท้ีจ่ะช�าระได้เตม็จ�านวนงวดมากกว่าเพศชาย จงึสอดคล้องกบังานวจิยัของ ว

รณฏัฐกานต์ นุชพุม่ (2557) ทีไ่ด้ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการช�าระหนีบ้ตัรเครดติ ธนาคารพาณชิย์ไทย

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าพฤติกรรมการช�าระหนีข้องเพศหญงิมโีอกาสการช�าระหนีเ้ตม็จ�านวนมากกว่าเพศชาย

ต่อมาเป็นปัจจัยด้านรายจ่ายต่อเดือน (X
8
) พบว่าค่า Marginal effect ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.0001 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01 หมายความว่า ถ้ารายจ่ายต่อเดือนเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย 

หรือเพิ่มขึ้น 1 บาท จะท�าให้โอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้เพิ่มขึ้น 0.01% หรือก็คือหากลูกค้ามีระดับรายจ่ายเพิ่ม

ขึ้นจะส่งผลท�าให้โอกาสที่ลูกค้าจะผิดนัดช�าระหนี้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากการที่ลูกค้ามีภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

มากกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าไม่มีเงินเหลือพอที่จะน�ามาช�าระหนี้ให้กับธนาคารได้ตามก�าหนดระยะเวลา 

หรือไม่สามารถน�าเงินมาช�าระหนีไ้ด้เลย เพราะค่าใช้จ่ายสงูกว่ารายได้ทีต่นมอียู ่ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจัิยของนภดล 

อังคณาวิศัลย์ และบุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ (2562) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจ�านวนเงินคงค้างช�าระหนี้เงินกู้เชื่อเพื่อ

ที่อยู่อาศัยของลูกค้าที่ขอประนอมหนี้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า ระดับรายจ่ายของลูกค้ามีความสัมพันธ์

เชิงเส้นตรงกับจ�านวนหนี้คงค้างเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

และปัจจยัด้านวตัถปุระสงค์ในการกู ้(X
141

) โดยเป็นวตัถปุระสงค์ในการกูเ้พือ่การ อปุโภค - บรโิภคการศกึษา 

ซึ่งการศึกษาได้ก�าหนดให้ลูกค้ามีวัตถุประสงค์ในการกู้เพื่อการอุปโภค - บริโภค เท่ากับ 1 ส่วนวัตถุประสงค์อื่น 

เท่ากับ 0 พบว่าค่า Marginal effect ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.285 มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ 0.1 สามารถอธิบายได้ว่า ลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อการอุปโภค - บริโภคจะมีโอกาสที่จะผิดนัดช�าระ

หนี้เพิ่มขึ้น 28.5% เมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ในการกู้อื่นๆ (เช่น วัตถุประสงค์เพื่อช�าระหนี้จากสถาบันการเงินอื่น

หรือช�าระบตัรเครดติ วตัถปุระสงค์เพือ่ปลกูสร้างทีอ่ยูอ่าศยั หรือ ซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั) นัน้หมายความว่าการทีล่กูค้ากูเ้งนิ

เพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค โดยที่การกู้เงินเพื่อวัตถุประสงค์เพื่ออุปโภค - บริโภคเป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่มีเงื่อนไข

ในการใช้เงนิกูท้ีกู่ย้มืโดยชดัเจน ดังน้ันธนาคารจะไม่สามารถทีจ่ะก�าหนดเงือ่นไขในการกู้ยมื หรอืตดิตามการใช้วงเงนิ

กับลูกค้าได้ ส่งผลให้ลูกค้าอาจจะน�าเงินไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จ�าเป็น เช่น ซื้อสิ่งของที่ไม่จ�าเป็นหรืออาจใช้จ่ายไม่ตรง

กบัวตัถปุระสงค์ในการใช้เงนิทีแ่ท้จรงิ ส่งผลให้ในอนาคตลกูค้าอาจจะมภีาระค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้ หรอืท�าให้ลกูค้าอาจ

จะมาขอกู้วงเงินใหม่ เนื่องจากเงินเหลือแต่ละเดือนไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ลูกค้ามีภาระหนี้เพิ่มท�าให้

โอกาสที่ลูกค้าจะมีเงินมาช�าระหนี้ให้กับธนาคารลดลง อีกทั้งสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการบริโภค - อุปโภคจะมี

อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า สินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์อื่นๆ

ส่วนปัจจัยที่มีผลให้โอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้ลดลง ได้แก่ ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน (X
7
) พบว่าค่า  

Marginal effect ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -0.0001 มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 0.01 

หมายความว่า ถ้า X
7
 เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วยจะท�าให้ Y ลดลง 0.01% สามารถอธิบายได้ว่า หากลูกค้ามีราย

ได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้น 1 บาท โอกาสที่ลูกค้าจะมีการผิดนัดช�าระหนี้จะลดลง 0.01% หรือในทางตรงกันข้าม ถ้าหาก

ลกูค้ามีรายได้ลดลง โอกาสทีท่�าให้ลกูค้าจะมีการผดินดัช�าระหนีส้งูขึน้ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ กาญจนา ไฝ่ศรี 
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(2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อหนี้ค้างช�าระสินเชื่อสวัสดิการของธนาคารออมสิน สาขาเชียงแสน พบว่า ลูกค้าที่มี

รายได้ลดลงโอกาสที่จะเกิดหนี้ค้างช�าระสูงขึ้น ดังนั้นหากลูกค้ามีระดับรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้นจะส่งผลท�าให้โอกาส

ท่ีลกูค้าจะมกีารผดินดัช�าระหนีล้ดลง เพราะการทีล่กูค้ามรีายได้เพิม่ขึน้จะท�าให้ลกูค้ามรีายได้เพียงพอทีจ่ะมาช�าระ

หนี้ให้กับธนาคาร

ต่อมาเป็นปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร พบว่า เป็นระดับอัตราดอกเบี้ยต�่ากว่า 3% และระดับอัตรา

ดอกเบี้ยที่ระดับ 3.01%-4% ซึ่งการศึกษาได้ก�าหนดให้ลูกค้าที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคาร (X
91
) ไม่เกิน 

3% เท่ากับ 1 ส่วนลูกค้าที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารในอัตราดอกเบี้ยอื่น เท่ากับ 0 พบว่าค่า Marginal 

effect ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -0.333 มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01 สามารถอธิบายได้

ว่า ลูกค้าที่ได้รับอัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน 3% จะมีโอกาสที่จะมีการผิดนัดช�าระหนี้ลดลง 33.3 % เมื่อเทียบกับลูกค้า

ที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยในระดับอื่นๆ ที่สูงกว่า ซึ่งได้แก่ อัตราดอกเบี้ย 3.01% - 4% อัตราดอกเบี้ย 4.01% - 5% 

และ 5% ขึ้นไป ดังนั้นการที่ลูกค้าได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารต�่า ซึ่งไม่เกิน 3% ย่อมมีความเสี่ยงที่จะมี

โอกาสที่จะมีการผิดนัดช�าระหนี้ลดลงกว่าอัตราดอกเบี้ยระดับอื่นๆ เนื่องจากลูกค้าได้รับอัตราดอกเบี้ยในระดับต�่า

ส่งผลให้จ�านวนค่างวดผ่อนทีล่กูค้าจะต้องช�าระให้กบัธนาคารอยูใ่นระดบัต�า่ไปด้วย กล่าวคอื เมือ่ลกูค้าได้รบัจ�านวน

ค่างวดช�าระทีต่�า่เนือ่งจากได้รบัอตัราดอกเบีย้ทีต่�า่กจ็ะส่งผลท�าให้ความสามารถทีล่กูค้าจะมเีงนิเพยีงพอทีจ่ะน�ามา

ช�าระให้กับธนาคารได้มากขึน้ และเมือ่การศกึษาก�าหนดให้ลกูค้าทีไ่ด้รบัอตัราดอกเบ้ียเงนิกูจ้ากธนาคาร (X
92
) ตัง้แต่ 

3.01% - 4% เท่ากับ 1 ส่วนลกูค้าทีไ่ด้รบัอตัราดอกเบีย้เงนิกูจ้ากธนาคารในอตัราดอกเบีย้อืน่ มค่ีาตวัแปรหุน่ เท่ากบั 

0 พบว่าค่า Marginal effect ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -0.328 มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

0.1 สามารถอธิบายได้ว่า ลูกค้าที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร 3.01% - 4% จะมีโอกาสที่จะมีการผิดนัด

ช�าระหนี้ลดลง 32.8 % เมื่อเทียบกับลูกค้าที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยในระดับอื่นๆ คือ อัตราดอกเบี้ยต�่ากว่า 3% อัตรา

ดอกเบี้ย 3.01% - 4% อัตราดอกเบี้ย 4.01% - 5% และอัตราดอกเบี้ย 5% ขึ้นไป ดังนั้นการที่ลูกค้าได้รับอัตรา

ดอกเบี้ยที่ไม่สูงเกินไป ส่งผลท�าให้ลูกค้าได้รับจ�านวนค่างวดผ่อนช�าระท่ีลูกค้าจะช�าระให้กับธนาคารอยู่ในระดับท่ี

ไม่สูงเกินไปที่ลูกค้าจะสามารถผ่อนช�าระได้ ท�าให้ลูกค้ามีเงินเพียงพอในการผ่อนช�าระให้กับธนาคารได้ จากระดับ

อตัราดอกเบีย้ในระดบัต่าง ๆ  จะเหน็ได้ว่า ยิง่ลกูค้าได้รบัอตัราดอกเบีย้ทีต่�า่โอกาสทีจ่ะผดิช�าระหนีก้บัธนาคารน้อย

ลง ซึ่งถือได้ว่า อัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการผิดนัดช�าระหนี้กับธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรูญ

รัตน์ ตระการศิรนินท์ (2540) ได้ศึกษาปัจจยัทีท่�าให้เกดิปัญหาการช�าระหน้ีของธนาคารพาณชิย์ในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

พบว่าปัจจยัด้านอตัราดอกเบีย้เป็นปัจจัยทีท่�าให้เกดิหนีค้้างช�าระ โดยอตัราดอกเบีย้ทีส่งูขึน้ท�าให้เกดิหนีค้้างช�าระกบั

ธนาคาร และศรีวาลัย นิราช (2551) ได้ศึกษาปัจจัยของการค้างช�าระหนี้เงินกู้ของลูกค้าธนาคารของรัฐในจังหวัด

ล�าพูน พบว่าปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการค้างช�าระหนี้มากที่สุด มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย 

ต่อมาเป็นปัจจัยด้านการบริการหักช�าระเงินกู้ (X
11
) ซึ่งได้ก�าหนดให้การบริการหักช�าระเงินกู้ของลูกค้าโดย

การหักช�าระผ่านหน่วยงาน และหักช�าระผ่านบัญชีลูกค้า เท่ากับ 1 ส่วนหักช�าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่ากับ 

0 พบว่าค่า Marginal effect ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -0.673 มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

0.01 สามารถอธบิายได้ว่า หากลกูค้าเลอืกรบับรกิารการช�าระหนีใ้นแต่ละงวดหกัช�าระผ่านหน่วยงานหรอืหกัช�าระ

ผ่านบญัชลีกูค้า จะมโีอกาสทีล่กูค้าจะผดินดัช�าระหนีล้ดลง เท่ากบั 67.3% เม่ือเทยีบกบัการช�าระหกัผ่านเคาน์เตอร์

ธนาคาร ซึ่งการที่ลูกค้าให้หน่วยงานของลูกค้าเองหักช�าระหนี้ให้กับธนาคาร หรือ ลูกค้าช�าระโดยการหักผ่านบัญชี

ธนาคาร โดยทีลู่กค้าไม่ต้องน�าเงนิเข้ามาช�าระเอง จะท�าให้ลกูค้าได้รบัการช�าระหนีต้รงตามระยะเวลาทีก่�าหนด ตรง
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ตามจ�านวนงวดทีล่กูค้าจะต้องช�าระให้กบัธนาคาร และได้รบัการช�าระหนีท้ีส่ะดวกรวดเรว็กว่าการทีล่กูค้าหกัช�าระ

ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ท�าให้โอกาสที่ลูกค้าจะผิดนัดช�าระหนี้น้อยลง เนื่องจากการท่ีลูกค้าน�าเงินเข้ามาช�าระเอง

อาจเกิดความล่าช้า หรือไม่ตรงกับค่างวดที่จะต้องช�าระในแต่ละเดือน หรือลูกค้าอาจจะน�าเงินไปใช้อย่างอื่นก่อน

ที่จะน�าเงินมาช�าระหนี้อาจท�าให้ลูกค้าไม่สามารถน�าเงินมาช�าระหนี้ให้กับธนาคารตามระยะเวลาได้

และเป็นปัจจัยด้านหลกัประกนัเงนิกู้ (X
163

) ซึง่เป็นลกัษณะบุคคลค�า้ประกนั โดยการศึกษาก�าหนดให้ลกูค้าใช้

หลักประกันการกู้เงินเป็นบุคคลครั้งประกัน เท่ากับ 1 ส่วนลูกค้าที่ใช้หลักประกันอื่น เท่ากับ 0 พบว่าค่า Marginal 

effect ซ่ึงมค่ีาสัมประสทิธิเ์ท่ากบั -0.520 มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัส�าคญัทางสถติทิี ่0.001 สามารถอธบิายได้

ว่า ลกูค้าทีใ่ช้บคุคลเป็นหลกัประกันการกู้เงนิจะมโีอกาสทีจ่ะผดินดัช�าระหนีล้ดลง 52.0% เมือ่เทยีบกบัหลกัประกนั

ประเภทอืน่ๆ คอื ทีดิ่นพร้อมสิง่ปลูกสร้าง ท่ีดินเปล่า หรอืใช้ตนเองเป็นหลักประกัน ซึง่การทีล่กูค้าใช้บุคคลเป็นหลกั

ประกนัการกูเ้งินเป็นการทีใ่ห้บคุคลทีเ่ป็นผูค้�า้ประกนั มส่ีวนรบัผิดชอบกบัภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้จากการกูเ้งนิของลกูค้า 

หรือเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ความเชื่อมั่นกับธนาคารในการที่จะอนุมัติวงเงินกู้ให้กับลูกค้าว่าจะไม่ผิดนัดช�าระหนี้ ถ้าหาก

ลกูค้าผิดนัดช�าระหนีบ้คุคลทีเ่ป็นผูค้�า้ประกนัจะรบัผดิชอบภาระหนีท้ัง้หมด ดงันัน้ถ้าหากลกูค้าไม่สามารถช�าระหนี้

ได้ หรือช�าระล่าช้า ธนาคารสามารถที่จะแจ้งให้ผู้ค�้าประกันน�าเงินมาช�าระหนี้แทนลูกค้าได้ หรือ ธนาคารสามารถ

เรียกคนืเงินกู้ทัง้หมดจากผูค้�า้ประกนัได้ ถ้าลกูค้าไม่ช�าระหนีต้ามก�าหนดระยะเวลาตามท่ีธนาคารก�าหนดตามสัญญา

เงินกู้ที่ให้ไว้กับธนาคาร ดังนั้นจึงท�าให้โอกาสที่ธนาคารจะได้รับเงินกู้คืนมากกว่าหลักประกันประเภทอื่น ๆ

บทสรุป และข้อเสนอแนะ

จากสถานภาพเศรษฐกจิในปจัจบุันถงึแม้ว่ารายได้จะอัตราเพิ่มทุกปี แต่ภาระหนี้สิน้กม็ีการเพิ่มขึ้นตาม โดย

เฉพาะในกลุ่มอาชีพข้าราชการ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่มีรายได้มั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี แต่กลับมีอัตรา

ภาระหนี้สินเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ผลที่ตามมาคือส่งผลท�าให้เกิดหนี้ค้างช�าระ ในส่วนของลูกค้าธนาคารก็ได้รับผลกระทบ

จากสถานภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นลูกค้าในกลุ่มของข้าราชการครู และข้าราชการองค์

ปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่มภีาระหนีส้นิทีค้่างช�าระสงู เมือ่เทยีบกบัข้าราชการหน่วยงานอืน่ ๆ  จงึท�าให้เกดิความสนใจ

ท่ีจะศกึษาวิเคราะห์ว่าปัจจยัใดทีส่่งผลต่อโอกาสในการผดินดัช�าระหนีข้องลกูค้าธนาคาร โดยท�าการศกึษาจากกลุม่

ลูกค้า ทั้งหมด 195 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ผิดนัดทั้งหมด จ�านวน 90 ราย คิดเป็น ร้อยละ 46.15 และกลุ่มลูกค้า

ที่ไม่ผิดนัดชาระหนี้ จ�านวน 105 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.85 จากการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมแล้ว กลุ่มลูกค้าที่

ผิดนัดช�าระหนี้ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วน

ใหญ่อยู่ในต�าแหน่งงานระดับปฏิบัติงาน (ตั้งแต่ C1- C7) และมีสถานะภาพสมรส มีจ�านวนบุคคลที่อยู่ในอุปการะ

เลี้ยงดูอยู่ระหว่าง 2 - 3 คน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท มีรายจ่ายต่อเดือนระหว่าง 

25,001 - 35,000 บาท และส่วนสินเชื่อที่ลูกค้าเลือกกู้ เป็นสินเชื่อประเภทสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ มีวัตถุประสงค์ใน

การกู้ เพื่อการอุปโภค - บริโภค วงเงินกู้ของลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 23,000 - 500,000 บาท โดยใช้ตัวเองเป็น

หลักประกันการกู้เงิน (ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินเดือนตั้ง 25,000 บาท ขึ้นไป ยกเว้นหลักทรัพย์ค�้าประกัน และบุคคล

ค�้าประกัน) และมีจ�านวนเงินผ่อนช�าระต่อเดือนอยู่ระหว่าง 0 - 5,000 บาท ส่วนภาระหนี้จากสถาบันการเงินอื่นอยู่

ระหว่าง 500,001 - 1,000,000 บาท ส่วนด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารที่ลูกค้าได้รับซึ่งได้รับอัตราดอกเบี้ย

มากกว่า 5%ขึน้ไป เป็นลกูค้าทีไ่ด้รบัการตดิตามการช�าระหนีข้องธนาคารเป็นบางครัง้ ( ลกูค้าได้รบัการตดิตามการ

ช�าระหนี้จากธนาคารสัปดาห์ละ 2 ครั้ง) ซึ่งลูกค้ารับบริการหักช�าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและส่วนใหญ่ลูกค้า
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ที่มีการผ่อนช�าระเฉพาะดอกเบี้ย

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้ธนาคารของลูกค้าธนาคาร โดยการใช้แบบ

จ�าลองโพรบิต (Probit Model) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้มี 7 ปัจจัย ได้แก่ เพศ รายได้ต่อ

เดอืน รายจ่ายต่อเดอืน อตัราดอกเบีย้ของธนาคาร บรกิารช�าระหนีเ้งนิกู ้วตัถุประสงค์ในการกู ้และหลกัประกนัเงนิกู้ 

ซ่ึงปัจจยัทีม่ผีลต่อโอกาสในการผดินดัช�าระหนีล้ดลง ได้แก่ ปัจจยัด้านรายได้ต่อเดอืน ปัจจัยด้านอตัราดอกเบีย้ของ

ธนาคาร โดยเป็นระดับอัตราดอกเบี้ยต�่ากว่า 3% และระดับอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.01% - 4% ปัจจัยด้านบริการ

หักช�าระเงินกู้ โดยเป็นวิธีการบริการหักช�าระกู้ผ่านหน่วยงานของลูกค้า หรือหักช�าระกู้ผ่านบัญชีลูกค้า และปัจจัย

ด้านหลักประกันเงินกู้ ซึ่งเป็นลักษณะบุคคลค�้าประกัน โดยปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้ลดลงมาก

ที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านหลักประกันซึ่งมีผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้ลดลงมากที่สุด กล่าวได้ว่า หากลูกค้าใช้

บุคคลในการค�้าประกันโอกาสที่ลูกค้าจะผิดนัดช�าระหนี้ หรือ ธนาคารจะไม่ได้รับช�าระหนี้ลดลง เนื่องจากถ้าลูกค้า

ไม่ช�าระหนี้บุคคลท่ีค�้าประกันให้กับลูกค้าจะน�าช�าระหนี้แทนลูกค้าทั้งหมด ดังนั้นจึงท�าให้โอกาสที่ลูกค้าจะผิดนัด

จึงลดลง ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้เพิ่มขึ้น ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ โดยมีลักษณะเป็นเพศชาย 

ปัจจัยด้านรายจ่ายต่อเดือน และปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ในการกู้ โดยเป็นวัตถุประสงค์เพื่ออุปโภค - บริโภค โดย

ปัจจัยที่มีผลต่อการผิดนัดช�าระหนี้มากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ คือ เพศชาย ซึ่งมีผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระ

หนี้มากที่สุด ซึ่งเมื่อเทียบกับเพศหญิง

จากผลการศึกษาดังกล่าวมีประเด็นส�าคัญที่ควรน�ามาอภิปรายดังนี้

1. ปัจจยัทีม่ผีลต่อโอกาสในการผดินดัช�าระหนีเ้พิม่ขึน้ ได้แก่ ปัจจยัด้านเพศ ปัจจยัด้านรายจ่ายต่อเดอืนและ

ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ในการกู้ นั่นคือ

1.1 ปัจจัยด้านเพศซึ่งเป็นเพศชาย สามารถอธิบายได้ว่า หากลูกค้าเป็นเพศชายโอกาสที่จะผิดนัดช�าระ

หนีเ้พิม่ขึน้ 31.4% เมือ่เทยีบกบัเพศหญงิ อาจสะท้อนได้ว่ากลุม่ลกูค้าทีเ่ป็นเพศหญงิมกีารบรหิารจดัการเรือ่งภาระ

หนี้สิน เช่น การช�าระหนี้ การตระหนักถึงภาระหนี้ของตนเองเป็นต้น ได้ดีมากกว่าเพศชาย รวมถึงพฤติกรรมการ

ช�าระหนี้ที่จะช�าระได้เต็มจ�านวนงวดมากกว่าเพศชาย จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรณัฏฐกานต์ นุชพุ่ม (2557) 

ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการช�าระหนี้บัตรเครดิต ธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบ

ว่าพฤติกรรมการช�าระหนี้ของเพศหญิงมีโอกาสการช�าระหนี้เต็มจ�านวนมากกว่าเพศชาย

1.2 ปัจจัยด้านรายจ่ายต่อเดือน หากลูกค้ามีระดับรายจ่ายเพิ่มขึ้นจะส่งผลท�าให้โอกาสที่ลูกค้าจะผิดนัด

ช�าระหน้ีเพิม่ขึน้ ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการทีล่กูค้ามภีาระค่าใช้จ่ายสงูขึน้มากกว่ารายได้ทีเ่พิม่ขึน้ ส่งผลให้ลกูค้าไม่มี

เงินเหลือพอที่จะน�ามาช�าระหนี้ให้กับธนาคารได้ตามก�าหนดระยะเวลา หรือไม่สามารถน�าเงินมาช�าระหนี้ได้เลย 

เพราะค่าใช้จ่ายสงูกว่ารายได้ทีต่นมอียู ่ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของนภดล องัคณาวศิลัย์ และบญุเลศิ จติรมณโีรจน์ 

(2562) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจ�านวนเงินคงค้างช�าระหนี้เงินกู้เชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าที่ขอประนอมหนี้กับ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า ระดับรายจ่ายของลูกค้ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับจ�านวนหนี้คงค้างเงินกู้สิน

เชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

1.3 ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ในการกู้ สามารถอธิบายได้ว่า ลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อการอุปโภค - 

บรโิภคจะมโีอกาสทีจ่ะผดินดัช�าระหนีเ้พิม่ขึน้ 28.5% เมือ่เทยีบกบัวตัถุประสงค์ในการกูอ่ื้นๆ (เช่น วตัถุประสงค์เพือ่

ช�าระหน้ีจากสถาบนัการเงนิอืน่หรอืช�าระบตัรเครดติ วตัถุประสงค์เพ่ือปลูกสร้างทีอ่ยูอ่าศยั หรอื ซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั) นัน้

หมายความว่าการที่ลูกค้ากู้เงินเพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค โดยที่การกู้เงินเพื่อวัตถุประสงค์เพื่ออุปโภค - บริโภค
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เป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่มีเงื่อนไขในการใช้เงินกู้ที่กู้ยืมโดยชัดเจน ดังนั้นธนาคารจะไม่สามารถที่จะก�าหนดเงื่อนไขใน

การกูย้มื หรอืตดิตามการใช้วงเงนิกบัลูกค้าได้ ส่งผลให้ลกูค้าอาจจะน�าเงนิไปใช้จ่ายในสิง่ทีไ่ม่จ�าเป็น เช่น ซือ้สิง่ของ

ท่ีไม่จ�าเป็นหรอือาจใช้จ่ายไม่ตรงกบัวตัถปุระสงค์ในการใช้เงนิทีแ่ท้จรงิ ส่งผลให้ในอนาคตลกูค้าอาจจะมภีาระค่าใช้

จ่ายเพิม่ขึน้ หรอืท�าให้ลกูค้าอาจจะมาขอกู้วงเงนิใหม่ เนือ่งจากเงนิเหลอืแต่ละเดอืนไม่พอกบัค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ ส่ง

ผลให้ลูกค้ามภีาระหนีเ้พิม่ท�าให้โอกาสท่ีลกูค้าจะมเีงนิมาช�าระหนีใ้ห้กบัธนาคารลดลง อกีทัง้สนิเชือ่ทีม่วีตัถุประสงค์ 

เพื่อการบริโภค - อุปโภคจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์อื่นๆ

2. ปัจจยัทีม่ผีลให้โอกาสในการผดินัดช�าระหน้ีลดลง ได้แก่ ปัจจยัด้านรายได้ต่อเดอืน ปัจจยัด้านอตัราดอกเบีย้

ของธนาคาร ปัจจัยด้านการบริการหักช�าระเงินกู้ และปัจจัยด้านหลักประกันเงินกู้ นั่นคือ

2.1 ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน สามารถอธิบายได้ว่า หากลูกค้ามีรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้น 1 บาท โอกาส

ที่ลูกค้าจะมีการผิดนัดช�าระหนี้จะลดลง 0.01% หรือในทางตรงกันข้าม ถ้าหากลูกค้ามีรายได้ลดลง โอกาสที่ท�าให้

ลูกค้าจะมีการผิดนัดช�าระหนี้สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ไฝ่ศรี (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

หนี้ค้างช�าระสินเชื่อสวัสดิการของธนาคารออมสิน สาขาเชียงแสน พบว่า ลูกค้าที่มีรายได้ลดลงโอกาสที่จะเกิดหนี้

ค้างช�าระสูงขึ้น ดังนั้นหากลูกค้ามีระดับรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้นจะส่งผลท�าให้โอกาสที่ลูกค้าจะมีการผิดนัดช�าระหนี้

ลดลงเพราะการที่ลูกค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นจะท�าให้ลูกค้ามีรายได้เพียงพอที่จะมาช�าระหนี้ให้กับธนาคาร

2.2 ปัจจยัด้านอัตราดอกเบีย้ของธนาคาร สามารถอธบิายได้ว่า ลกูค้าท่ีได้รบัอตัราดอกเบ้ีย ไม่เกนิ 3%จะ

มีโอกาสที่จะมีการผิดนัดช�าระหนี้ลดลง 33.3 % เมื่อเทียบกับลูกค้าที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยในระดับอื่นๆ ที่สูงกว่า

ซึ่งได้แก่ อัตราดอกเบี้ย 3.01% - 4% อัตราดอกเบี้ย 4.01% - 5% และ 5% ขึ้นไป ดังนั้นการที่ลูกค้าได้รับอัตรา

ดอกเบีย้เงินกูข้องธนาคารต�า่ ซึง่ไม่เกนิ 3% ย่อมมคีวามเสีย่งทีจ่ะมโีอกาสทีจ่ะมกีารผดินดัช�าระหนีล้ดลงกว่าอัตรา

ดอกเบ้ียระดบัอ่ืนๆ เนือ่งจากลกูค้าได้รบัอตัราดอกเบีย้ในระดบัต�า่ส่งผลให้จ�านวนค่างวดผ่อนท่ีลกูค้าจะต้องช�าระให้

กับธนาคารอยูใ่นระดบัต�า่ไปด้วย กล่าวคือ เมือ่ลกูค้าได้รบัจ�านวนค่างวดช�าระท่ีต�า่เนือ่งจากได้รบัอตัราดอกเบีย้ทีต่�า่ก็

จะส่งผลท�าให้ความสามารถท่ีลกูค้าจะมเีงินเพยีงพอทีจ่ะน�ามาช�าระให้กบัธนาคารได้มากข้ึน ดงันัน้การท่ีลูกค้าได้รบั

อตัราดอกเบ้ียทีไ่ม่สงูเกนิไป ส่งผลท�าให้ลกูค้าได้รบัจ�านวนค่างวดผ่อนช�าระท่ีลกูค้าจะช�าระให้กบัธนาคารอยูใ่นระดบั

ท่ีไม่สงูเกนิไปทีล่กูค้าจะสามารถผ่อนช�าระได้ ท�าให้ลกูค้ามเีงนิเพยีงพอในการผ่อนช�าระให้กบัธนาคารได้ จากระดบั

อัตราดอกเบี้ยในระดับต่างๆ จะเห็นได้ว่า ยิ่งลูกค้าได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต�่าโอกาสที่จะผิดช�าระหนี้กับธนาคารน้อย

ลง ซึ่งถือได้ว่า อัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการผิดนัดช�าระหนี้กับธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรูญ

รัตน์ ตระการศิรินนท์ (2540) ได้ศึกษาปัจจัยที่ท�าให้เกิดปัญหาการช�าะหนี้ของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ 

พบว่าปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดหนี้ค้างช�าระ โดยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นท�าให้เกิดหนี้ค้างช�าระ

กบัธนาคาร และศรีวาลยั นริาช (2551) ได้ศกึษาปัจจัยของการค้างช�าระหนีเ้งนิกูข้องลกูค้าธนาคารของรฐัในจงัหวดั

ล�าพูน พบว่าปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการค้างช�าระหนี้มากที่สุด มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย 

2.3 ปัจจัยด้านการบริการหักช�าระเงินกู้ สามารถอธิบายได้ว่า หากลูกค้าเลือกรับบริการการช�าระหนี้ใน

แต่ละงวดหักช�าระผ่านหน่วยงานหรือหักช�าระผ่านบัญชีลูกค้าจะมีโอกาสที่ลูกค้าจะผิดนัดช�าระหนี้ลดลง เท่ากับ 

67.3% เมื่อเทียบกับการช�าระหักผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ซ่ึงการท่ีลูกค้าให้หน่วยงานของลูกค้าเองหักช�าระหนี้ให้

กับธนาคาร หรือ ลูกค้าช�าระโดยการหักผ่านบัญชีธนาคาร โดยที่ลูกค้าไม่ต้องน�าเงินเข้ามาช�าระเอง จะท�าให้ลูกค้า

ได้รับการช�าระหนี้ตรงตามระยะเวลาที่ก�าหนด ตรงตามจ�านวนงวดท่ีลูกค้าจะต้องช�าระให้กับธนาคาร และได้รับ

การช�าระหนี้ที่สะดวกรวดเร็วกว่าการที่ลูกค้าหักช�าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ท�าให้โอกาสที่ลูกค้าจะผิดนัดช�าระ
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หนี้น้อยลง เนื่องจากการที่ลูกค้าน�าเงินเข้ามาช�าระเองอาจเกิดความล่าช้า หรือไม่ตรงกับค่างวดที่จะต้องช�าระใน

แต่ละเดือน หรือลูกค้าอาจจะน�าเงินไปใช้อย่างอื่นก่อนที่จะน�าเงินมาช�าระหนี้อาจท�าให้ลูกค้าไม่สามารถน�าเงินมา

ช�าระหนี้ให้กับธนาคารตามระยะเวลาได้

2.4 ปัจจัยด้านหลักประกันเงินกู้ ซึ่งเป็นลักษณะบุคคลค�้าประกัน สามารถอธิบายได้ว่าลูกค้าที่ใช้บุคคล

เป็นหลักประกันการกู้เงินจะมีโอกาสที่จะผิดนัดช�าระหนี้ลดลง 52.0% เมื่อเทียบกับหลักประกันประเภทอื่นๆ คือ 

ทีด่นิพร้อมส่ิงปลกูสร้าง ทีด่นิเปล่า หรอืใช้ตนเองเป็นหลกัประกนั ซึง่การทีล่กูค้าใช้บุคคลเป็นหลกัประกนัการกู้เงนิ

เป็นการที่ให้บุคคลที่เป็นผู้ค�้าประกัน มีส่วนรับผิดชอบกับภาระหนี้ท่ีเกิดข้ึนจากการกู้เงินของลูกค้า หรือเป็นส่วน

หนึ่งที่ให้ความเชื่อมั่นกับธนาคารในการที่จะอนุมัติวงเงินกู้ให้กับลูกค้าว่าจะไม่ผิดนัดช�าระหนี้ ถ้าหากลูกค้าผิดนัด

ช�าระหน้ีบคุคลทีเ่ป็นผูค้�า้ประกันจะรบัผดิชอบภาระหนีท้ัง้หมด ดงันัน้ถ้าหากลกูค้าไม่สามารถช�าระหนีไ้ด้ หรือช�าระ

ล่าช้า ธนาคารสามารถที่จะแจ้งให้ผู้ค�้าประกันน�าเงินมาช�าระหนี้แทนลูกค้าได้ หรือ ธนาคารสามารถเรียกคืนเงินกู้

ทั้งหมดจากผู้ค�้าประกันได้ถ้าลูกค้าไม่ช�าระหนี้ตามก�าหนดระยะเวลาตามท่ีธนาคารก�าหนดตามสัญญาเงินกู้ท่ีให้ไว้

กับธนาคาร ดังนั้นจึงท�าให้โอกาสที่ธนาคารจะได้รับเงินกู้คืนมากกว่าหลักประกันประเภทอื่นๆ

จากผลการศึกษาน�ามาสู่ข้อเสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

1.จากผลการศึกษาที่พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้เพิ่มขึ้น ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ ปัจจัย

ด้านรายจ่ายต่อเดือนและปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ในการกู้ ดังนั้นการพิจารณาให้สินเช่ือแก่ลูกค้า รายใหม่ควร

พิจารณาปัจจัยที่มีระดับความส�าคัญในการก่อให้เกิดการผิดนัดช�าระหนี้ของลูกค้า ซึ่งได้แก่ เพศ รายจ่ายต่อเดือน 

โดยการตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าว่า ลูกค้าเป็นเพศอะไร เพศชาย หรือ เพศหญิง ซึ่งเพศชายและเพศหญิงอาจ

มีพฤติกรรมการช�าระหนี้ที่แตกต่างกัน มีรายจ่ายต่อเดือนเท่าไร เมื่อค�านวณจากรายได้และรายจ่ายเหมาะส�าหรับ

วงเงินกู้ที่จะได้รับหรือไม่ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการกู้ของลูกค้าเป็นอย่างไรมีการใช้วงเงินกู้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้ง

ไว้กับธนาคารหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามไว้วัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้กับธนาคาร ธนาคารควรที่จะระงับการจ่ายเงินกู้โดย

ทันที เพื่อป้องกันลูกค้าน�าเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจส่งผลต่อการช�าระหนี้คืนในอนาคตได้

2.จากผลการศึกษาท่ีพบว่าปัจจัยที่มีผลให้โอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้ลดลง ได้แก่ ปัจจัยด้านรายได้ต่อ

เดือน ปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ปัจจัยด้านการบริการหักช�าระเงินกู้ และปัจจัยด้านหลักประกันเงินกู้ 

ดังนั้นการพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกค้า รายใหม่ควรพิจารณาปัจจัยที่มีระดับความส�าคัญในการก่อให้เกิดการผิดนัด

ช�าระหนีข้องลกูค้า ซึง่ได้แก่ รายได้ต่อเดอืน อัตราดอกเบีย้ของธนาคารทีลู่กค้าได้รบั หลกัประกนัเงนิ โดยการตรวจ

สอบคณุสมบตัขิองลกูค้าว่า ลกูค้ามีรายได้ต่อเดือนเท่าไร เมือ่ค�านวณจากรายได้เหมาะส�าหรบัวงเงนิกู้ท่ีจะได้รบัหรอื

ไม่ อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเหมาะสมส�าหรับที่ลูกค้าหรือไม่ซึ่งส่งผลต่อความสามารถช�าระหนี้คืน รวมหลักประกันที่

ลูกค้าน�ามาค�้าประกันมีความเหมาะสมกับวงเงิน เป็นต้น และพนักงานควรเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดก่อนการอนุมัติสินเช่ือ และให้เล็งเห็นว่าอาจเกิดเป็นหนี้ค้างช�าระในอนาคตได้ 

เน่ืองจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติบางอย่างท่ีมีความส�าคัญต่อความสามารถในการช�าระหนี้ในอนาคตได้ 

และควรให้ความส�าคัญในส่วนของหลักประกันที่ลูกค้าน�ามาค�้าประกันเงินกู้ เพื่อที่จะท�าให้ธนาคารลดความเสี่ยง

ในการผิดนัดช�าระหนี้ของลูกค้าได้ และด้านแนวทางในการติดตามการช�าระหนี้ ซึ่งการให้สินเช่ือแม้จะก�าหนด

เง่ือนไขในข้อสัญญา มเีครือ่งมอืและขัน้ตอนในการพจิารณาแล้วแต่กย็งัมโีอกาสทีจ่ะผดินดัช�าระหนีข้ึน้ในภายหลัก

ทั้งสิ้น ดังนั้น หลักจากการอนุมัติให้สินเชื่อไปด้วย ควรมีการติดตามว่าลูกค้ามีการผ่อนช�าระเป็นปกติหรือไม่ ลูกค้า
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ได้รับการบริการช�าระหนี้ตามที่ธนาคารก�าหนดหรือไม่ และหากลูกค้าขาดการช�าระหนี้ ควรรีบด�าเนินการติดตาม

ทวงถามตั้งแต่แรกๆ เนื่องจากหากปล่อยให้ผิดนัดช�าระหนี้บ่อยลูกค้าต้องโดนค่าปรับเป็นจ�านวนมาก โอกาสที่จะ

ได้รับการช�าระคืนย่อมเป็นไปได้ยาก โดยหากลูกค้าผิดนัดช�าระหนี้ 1-2 เดือนหากมีการติดตามทวงถามอย่างใกล้

ชิดท�าให้ลูกค้าพอจะช�าระหนี้ได้และท�าให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับลูกค้าได้ ซึ่งอาจจะสามารถช่วยแก้ปัญหา

ให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมกีารศึกษากลุม่ข้าราชการในกลุม่อืน่ๆ ด้วย เพือ่ให้เหน็ถึงลกัษณะการก่อหนีข้องลกูค้ากลุม่ข้าราชการ

กลุ่มอื่นๆ และท�าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธนาคารเอง หรือ

ธนาคารอื่นที่ให้สินเชื่อกลุ่มข้าราชการในการน�ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการให้สินเชื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกถึงปัจจัยและสาเหตุที่ลูกค้า

ผิดนัดช�าระหนี้ หรือพฤติกรรมการผิดนัดช�าระหนี้ของลูกค้า เพื่อสามารถน�าผลวิจัยที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ

ลูกค้า

3. เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ได้ท�าการศึกษาลูกค้าธนาคารของสาขาฮอดเท่านั้น ดังนั้น ในการศึกษาครั้ง

ต่อไปควรมีการศึกษาลูกค้าในสาขาต่างๆ ของธนาคาร และอาจเพิ่มปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดการผิดนัดช�าระหนี้ให้มี

ความหลากหลายมากขึ้น เพ่ือจะได้ข้อมูลของลูกค้าและทราบถึงปัจจัยท่ีท�าให้เกิดการผิดนัดช�าระหนี้ได้อย่างถูก

ต้องมากขึ้น

4.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบโดยวิเคราะห์เครื่องมือแบบโลจิตและโพรบิทท่ีมีผลต่อโอกาสในการผิดนัด

ช�าระหนี้ของลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ที่ใช้บริการในสาขาอื่นหรือบริบทที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อธนาคารเอง
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