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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลเงินกู้ประเภทสินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชนและสาเหตุส่วนบุคคลที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่ค้างช าระ
ของธนาคารออมสิน สาขาวังชิ้น จังหวัดแพร่ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับลูกค้า
ธนาคารที่เป็นหนี้ค้างช าระกับธนาคารออมสิน สาขาวังชิ้น จังหวัดแพร่ จ านวน 255 คน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  
 

ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลเงินกู้ประเภทสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีผลต่อการใช้
บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่ค้างช าระของธนาคารออมสิน ได้แก่ วงเงินกู้ที่ท่านได้รับ
การอนุมัติ วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม ระยะเวลาในการช าระคืน เงื่อนไขการผ่อนช าระต่อเดือน หลักที่
ใช้ในการค้ าประกันและระยะเวลาที่มีปัญหาหนี้ค้างช าระ  ส่วนสาเหตุส่วนบุคคลที่มีผลต่ อการใช้
บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่ค้างช าระของธนาคารออมสิน ได้แก่ สถานภาพ                      
วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้ 
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Abstract 
 

 The purposes of this research aimed to identify loan information on people 
bank project loan and to investigate the cause of demographic factors affecting to 
use people bank project loan service that was unpaid of Government Savings bank, 
Wang Chin district, Phrae province.  A questionnaire was used for data collection.  
The sample was the bank customers that were unpaid debt with Government 
Savings bank, Wang Chin district, Phrae province, for 255 samples.  A data was 
analyzed by using frequency, percent, mean, standard deviation and One Way 
ANOVA.   
 The results were found that loan information that affected to use the service 
on people bank project loan was on loan amount approval, purpose of loan, period 
to repay, conditions of monthly payment, guarantee criteria, and time of unpaid 
debt.  In addition, demographic factors that caused to have unpaid debt on this loan 
were marriage status, education, occupation, and income.    
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ตาราง 22 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมกับ 
     ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
     ด้านความสามารถในการช าระหนี้  

35 

ตาราง 23 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมกับ 
     ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
     ด้านเงินทุน 

36 

ตาราง 24 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมกับ 
     ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
     ด้านหลักประกัน 

36 

  



ช 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 

ตาราง 25 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมกับ 
     ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
     ด้านภาวะเศรษฐกิจ  

37 

ตาราง 26 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบข้อมูล ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ 
     โครงการธนาคารประชาชน จ าแนกตามระยะเวลาในการช าระคืน 

38 

ตาราง 27 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาในการช าระคืนกับ 
     ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
     ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  

39 

ตาราง 28 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาในการช าระคืนกับ 
     ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
     ด้านความสามารถในการช าระหนี้  

40 

ตาราง 29 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาในการช าระคืนกับ 
     ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
     ด้านเงินทุน 

41 

ตาราง 30 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาในการช าระคืนกับ 
     ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
     ด้านหลักประกัน 

42 

ตาราง 31 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบข้อมูล ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ 
     โครงการธนาคารประชาชน จ าแนกตามเงื่อนไขการผ่อนช าระ 

43 

ตาราง 32 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างเงื่อนไขการผ่อนช าระกับ 
     ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
     ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  

44 

ตาราง 33 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างเงื่อนไขการผ่อนช าระกับ 
     ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
     ด้านความสามารถในการช าระหนี้  

45 

ตาราง 34 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างเงื่อนไขการผ่อนช าระกับ 
     ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
     ด้านเงินทุน 

46 

ตาราง 35 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างเงื่อนไขการผ่อนช าระกับ 
     ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
     ด้านหลักประกัน 

47 

ตาราง 36 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างเงื่อนไขการผ่อนช าระกับ 
     ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
     ด้านภาวะเศรษฐกิจ  

48 



ซ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 

ตาราง 37 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบข้อมูล ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ 
     โครงการธนาคารประชาชน จ าแนกตามหลักที่ใช้ในการค้ าประกัน 

49 

ตาราง 38 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างหลักที่ใช้ในการค้ าประกันกับ 
     ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
     ด้านหลักประกัน 

50 

ตาราง 39 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบข้อมูล ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ 
     โครงการธนาคารประชาชน จ าแนกตามระยะเวลาค้างช าระหนี้ 

52 

ตาราง 40 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาค้างช าระหนี้กับ 
     ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
     ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  

53 

ตาราง 41 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาค้างช าระหนี้กับ 
     ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
     ด้านความสามารถในการช าระหนี้  

55 

ตาราง 42 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาค้างช าระหนี้กับ 
     ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
     ด้านเงินทุน 

56 

ตาราง 43 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาค้างช าระหนี้กับ 
     ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
     ด้านหลักประกัน 

57 

ตาราง 44 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาค้างช าระหนี้กับ 
     ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
     ด้านภาวะเศรษฐกิจ  

58 

ตาราง 45 แสดงการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ 
     โครงการธนาคารประชาชน จ าแนกตามเพศ 

59 

ตาราง 46 แสดงการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ 
     โครงการธนาคารประชาชน จ าแนกตามอายุ 

60 

ตาราง 47 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างอายุกับระดับหนี้ค้างช าระของ 
     ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านหลักประกัน 

61 

ตาราง 48 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบข้อมูล ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ 
     โครงการธนาคารประชาชน จ าแนกตามสถานภาพ 

62 

ตาราง 49 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างสถานภาพกับระดับหนี้ค้างช าระ   
     ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
     ด้านความสามารถในการช าระหนี้ 

63 

  



ฌ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 

ตาราง 50 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างสถานภาพกับระดับหนี้ค้างช าระ   
     ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านหลักประกัน 

64 

ตาราง 51 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบข้อมูล ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ 
     โครงการธนาคารประชาชน จ าแนกตามวุฒกิารศึกษา 

65 

ตาราง 52 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างตามวุฒกิารศึกษากับ 
     ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
     ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 

66 

ตาราง 53 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างตามวุฒกิารศึกษากับ 
     ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
     ด้านหลักประกัน 

67 

ตาราง 54 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างตามวุฒกิารศึกษากับ 
     ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
     ด้านภาวะเศรษฐกิจ 

68 

ตาราง 55 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบข้อมูล ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ 
     โครงการธนาคารประชาชน จ าแนกตามอาชีพ 

69 

ตาราง 56 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างอาชีพกับระดับหนี้ค้างช าระ 
     ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
     ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 

70 

ตาราง 57 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างอาชีพกับระดับหนี้ค้างช าระ 
     ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  ด้านเงินทุน 

71 

ตาราง 58 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างอาชีพกับระดับหนี้ค้างช าระ 
     ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
     ด้านหลักทีใ่ช้ค้ าประกัน 

73 

ตาราง 59 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างอาชีพกับระดับหนี้ค้างช าระ 
     ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
     ด้านภาวะเศรษฐกิจ 

74 

ตาราง 60 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบข้อมูล ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ 
     โครงการธนาคารประชาชน จ าแนกตามรายได้ 

75 

ตาราง 61 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างตามรายได้กับระดับหนี้ค้างช าระ 
     ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 

77 

ตาราง 62 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างตามรายได้กับระดับหนี้ค้างช าระ 
     ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านเงินทุน 

78 
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บทที่ 1 
บทน า 

  

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้การปรับตัวในด้าน
ต่างๆ ต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตให้ก้าวทันตามภาวะเศรษฐกิจที่ก าลังขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว ในส่วนของการด าเนินธุรกิจก็เช่นกันหากไม่มีการปรับตัวก็จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา 
แต่โดยส่วนใหญ่แล้วในการลงทุนการด าเนินธุรกิจหรือการด าเนินกิจการต้องอาศัยแหล่งเงินทุนเป็นใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานหรือด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้มีสภาพคล่อง มีเงินหมุนเวียนที่ดี                         
มีความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์และสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ไม่ว่าจะ
เป็นการน าเงินไปลงทุน หรือใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค  แต่ในทางกลับกันหากน าเงินที่ได้จากการ
กู้ยืมไปใช้จ่ายหรือการลงทุนที่ผิดประเภท ผิดวัตถุประสงค์หรือไปใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
อาจจะท าให้เกิดหนี้ค้างช าระหนี้และปัญหาต่างๆ ตามมา 

หนี้ค้างนั้นยังคงเป็นประเด็นที่ต้องศึกษาและยังท าให้เกิดข้อสงสัยต่างๆ เนื่องจากในการ
ด าเนินกิจกรรมของผู้กู้ในการยื่นสินเชื่อและเอกสารประกอบการขอกู้แต่ละครั้ง ได้มีการตรวจสอบ
สถานที่ประกอบการและมีที่อยู่อาศัยที่สามารถติดต่อได้อย่างชัดเจน มีผลการด าเนินงานที่ดีและ               
มีรายได้ตามเกณฑ์หรือมีอัตราการช าระหนี้สินที่ดี แต่เหตุใดในการช าระสินเชื่อแต่ละครั้งถึงช าระบ้าง 
ไม่ช าระบ้าง หรือเป็นหนี้ค้างเกิดข้ึน จึงเป็นสาเหตุที่จะต้องศึกษากันต่อไป 
 ปัญหาด้านสินเชื่อจึงเป็นปัญหาที่ส าคัญของธนาคารหรือสถาบันการเงินโดยทั่ว เช่นเดียวกับ
ธนาคารออมสินสาขาวังชิ้น โดยกระบวนการการด าเนินงานโดยทั่วไปจะเริ่มตั้งแต่การประนอมหนี้  
ยืดอายุการช าระหนี้ พักช าระหนี้ แต่ก็ยังไม่สามารถท าให้เกิดระบบการเงินที่ดีได้ ในปัจจุบันสาเหตุ
ของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans: NPLs) จัดเป็นประเภทสินเชื่อที่มีปัญหาของ
ทางธนาคารออมสินสาขาวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
 จากปัญหาหนี้ค้างช าระยังคงมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นส่งผลถึงความสามารถในการวิเคราะห์
สินเชื่อและความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการหนี้ของธนาคาร ถึงแม้จะมีการน านโยบายต่างๆ มาใช้ใน
การแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังพบว่าเป็นการแก้ไขปัญหาได้ในระยะสั้นๆ ดังนั้นการศึกษาสาเหตุหนี้ค้าง
ช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาวังชิ้น จึงเป็นสิ่งที่
น่าสนใจส าหรับการศึกษาค้นคว้า ทั้งนี้เพ่ือหาสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชน ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถน าเสนอแนะถึงแนวทางที่ส าคัญของสาเหตุ
หนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน และเป็นประโยชน์ต่อทางธนาคาร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการป้องกันสาเหตุหนี้ค้างที่จะเกิดข้ึนได้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาข้อมูลเงินกู้ประเภทสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีผลต่อการใช้บริการ 

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่ค้างช าระของธนาคารออมสิน สาขาวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
2. เพ่ือศึกษาสาเหตุส่วนบุคคลที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน                

ที่ค้างช าระของธนาคารออมสิน สาขาวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
 

สมมุติฐานของการวิจัย 
1. เงินกู้ประเภทสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนมีผลต่อระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการ 

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 
2. ลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคาร 

ประชาชน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- ท าให้ทราบถึงสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 

ของธนาคารออมสิน สาขาวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
- การศึกษาจะน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง นโยบายและ 

คุณภาพในการให้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่เป็นประโยชน์ต่องธนาคารออมสิน             
สาขาวังชิ้นจังหวัดแพร่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 การศึกษาครั้งนี้ จะท าการศึกษาสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชนของธนาคารออมสินสาขาวังชิ้น จังหวัดแพร่ 

ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทีม่ีหนี้
ค้างช าระของธนาคารออมสินสาขาวังชิ้น จังหวัดแพร่ จ านวน 255 ราย 
 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัย 
 ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ คือ เดือนมิถุนายน ถึง ธันวาคม 2557 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 สาเหตุ หมายถึง  ตัวแปรที่มีผลกระทบหรือท าให้เกิดปัญหาหนี้ค้างของผู้ให้บริการสินเชื่อ
ของธนาคารออมสินสาขาวังชิ้น 

ธนาคาร หมายถึง ธนาคารออมสิน สาขาวังชิ้น อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
โครงการธนาคารประชาชน หมายถึง โครงการที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ                  

เพ่ือกระจายโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของบรรดาผู้ประกอบการรายย่อย และผู้สนใจที่ประกอบอาชีพ
อิสระรายย่อยเพื่อสร้างอาชีพ และลดการพ่ึงพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีโอกาส
ในการสร้างงานรายได้ด้วยตนเอง 

การให้บริการสินเชื่อ หมายถึง การให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาวังชิ้น ให้กู้ยืมเงิน               
ซื้อลด รับช่วง ซื้อลดตั๋วเงิน เป็นเจ้าหน้าที่เนื่องจากได้จ่ายหรือสั่งจ่ายเงินเพ่ือประโยชน์ของผู้เคยค้า 
หรือเป็นเจ้าหนี้เนื่องจากได้จ่ายเงินตามภาระผู้พันตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิต 
 หนี้ค้าง หมายถึง ตัวเลขที่แสดงถึงตัวเลขของธนาคารที่ได้ปล่อยออกไปแล้วเกิดค้างช าระ 
หรือลูกหนี้ขาดการค้างช าระเงินต้น หรือและดอกเบี้ยมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง 

ลูกหนี้ที่มีปัญหาค้างช าระ หมายถึงลูกหนี้ของธนาคารออมสินที่มีปัญหาผิดนัดช าระหนี้              
ตั้งแต่ 1 วันเป็นต้น 

ความสามารถในการช าระหนี้ หมายถึง  การที่ลูกหนี้สามารถช าระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
แก่ธนาคารได้ตรงตามก าหนดระยะเวลาที่ผู้ให้กู้และผู้กู้ตกลงกันไว้ในสัญญา 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน าเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี้ 
 1. ทฤษฎี 5 C (5 C’s Policy) 
 2. สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ทฤษฎี 5C (5 C’s Policy) 
 ทฤษฎี 5C (5 C’s Policy) เป็นหลักการที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหนี้                     
ซึ่งเป็นสาเหตุของหนี้ค้างช าระ ( De Lucia and Peters, 1993 ) 

1. คุณสมบัติ (Character) คือ เป็นลักษณะที่ใช้ส าหรับการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคล 
โดยดูจากความมั่งคงด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ การที่บุคคลมีจิตใจ ความคิด ความผูกพัน
ในการช าระหนี้คืนผู้อ่ืน เป็นคุณสมบัติของบุคคลมีส่วนที่จะท าให้ธนาคารเกิดความเชื่อถือ  ได้แก่ 
ความซื่อสัตย์ในการประกอบธุรกิจ  มีความสามารถในการจัดการบริหารงาน  มีศีลธรรม ความ
รับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจสูง  มีความตรงต่อเวลา เสมอต้นเสมอปลาย เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ 
เป็นคนมีชื่อเสียง มีหน้ามีตาในสังคม มีความอุตสาหะและขยันขันแข็ง  มีความยุติธรรม แต่ไม่แน่
เสมอไปว่าผู้กู้จะช าระหนี้คืนเพราะอาจมีสาเหตุอ่ืนที่ อาจท าให้เกิดความผันแปรได้ 

2. ความสามารถ (Capacity) คือ เป็นหัวใจที่ส าคัญในการพิจารณาสินเชื่อ  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ต้องศึกษาถึงธุรกิจของลูกค้าว่ามีความสามารถในการช าระหนี้คืนให้กับทางธนาคาร และเป็นลักษณะ
ที่ใช้ส าหรับพิจารณาด้านความสามารถในการท านิติสัญญากับทางธนาคารและความสามารถในการ
แสวงหารายได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเงินเดือน ค่าจ้าง รายได้อ่ืนๆของผู้กู้ ความสามารถในการท า               
นิติกรรมหรือสัญญากู้เงินกับบุคคลใดก็ตาม พิจารณาว่าผู้ลงนามในสัญญาเป็นบุคคลที่มีความสามารถ
ตามกฎหมายที่จะท านิติกรรมได้ เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ ความสามารถในการแสวงหารายได้ของผู้กู้ 
โดยอาศัยปัจจัยในหลายด้าน เช่น การศึกษา การฝีมือ อายุ สุขภาพ ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงาน  
ความมั่งคงของงานที่ท า เสมอต้นเสมอปลายและความสามารถในการบริหารจัดการ 

3. ทุน (Capital) คือ เป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเงินโดยเฉพาะทรัพย์สินของกิจการหรือ                
ส่วนของเจ้าของทุนที่จะต้องจัดให้มีเงินทุนอย่างเพียงพอเพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจ เพราะไม่มีทุน
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เพียงพอก็ต้องกู้เงินเพียงด้านเดียว จะท าให้มีค่าใช้จ่ายอัตราดอกเบี้ยที่สูง และมีรายได้ไม่คุ้มกับ
ค่าใช้จ่ายอัตราดอกเบี้ยที่ต้องเสียไป นอกจากนี้การมีทุนยังช่วยให้เจ้าของน าไปลงทุนในการซื้อสินค้า 
ทรัพย์สินต่างที่ก่อให้เกิดรายได้ มีเงินหมุนเวียนเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจที่ต้องการลงทุนระยะ
เวลานาน เช่น ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ซื้อเครื่องจักรที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ  โรงเรือนและหลักทรัพย์สิน
เหล่านี้เป็นหลักประกันที่ดีส าหรับผู้กู้เอง 

4. หลักประกัน (Collateral) คือ ลักษณะที่ใช้ส าหรับการพิจารณาหลักประกันสัญญา กรณีที่ 
ผู้กู้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ ธนาคารจะบังคับช าระหนี้เอาจากทรัพย์สินที่เป็นประกัน หลักทรัพย์ที่เป็น
หลักประกัน เช่น พันธบัตรรัฐบาล โฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ สลากออมสินและบุคคลค้ า
ประกัน 

5. ภาวะเศรษฐกิจ (Economic Condition) คือ ลักษณะสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญที่ส่งผลต่อ
ความสามารถของผู้กู้ เพราะสภาพเศรษฐกิจสามารถสร้างผลกระทบกระเทือนต่อกระบวนการทาง
เศรษฐกิจ ตั้งแต่การผลิต การจัดจ าหน่าย การแลกเปลี่ยน การบริโภคและในที่สุดก็ส่งผลต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ของผู้กู้ จึงจ าเป็นต้องศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
ของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในการจัดจ าหน่าย การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ถ้าผู้กู้ไม่
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ ก็อาจจะท าให้ล้มเหลวหรือประสบภัยวิบัติ ซึ่งธนาคารเห็นว่า
ผู้กู้อยู่ในสถานะที่ไม่เหมาะสมจะกู้ 
  

 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 
ธนาคารออมสินถือเป็นสถาบันการเงินของรัฐ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่6 ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานก าเนิด
ออมสินในระเทศไทย โดยกรมหลวงจันทบุรีนฤนาทได้ทรงมีลายพระหัตถเลขากราบบังคมทูล                 
พระกรุณาที่ 15280/ 218 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2455 ทูลเกล้าฯ ถวายร่างพระราชบัญญัติและ
กฎข้อบังคับของคลังออมสิน ได้ทราบใต้ฝุาละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติ                    
ใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2456 สังกัดกรมพระคลังมหาสมบัติมีส่วนราชการเป็นแผนก
เรียกว่า “แผนกพระคลังสมบัติ” ภายใต้การบังคับบัญชาของอธิบดีกรมพระคลังมหาสมบัติ พระยา
ไชยยศสมบัติ เป็นอธิบดี ต่อมาได้ย้ายไปสังกัดกรมไปรษณีย์โทรเลขในสมัยรัชกาลที่ 7 ในที่สุดเมื่อถึง
รัฐบาลชุด นายปรีดี พนมยงค์เป็นนายกรัฐมนตรีจึงได้ด าเนินการปรับปรุงไปให้เป็นไปลักษณะ 
“ธนาคารออมสิน” แบบต่างประเทศที่ปฏิบัติกันและได้เปลี่ยนพระราชบัญญัติคลังออมสินเป็น 
“พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน” แต่พระราชบัญญัติยังมิได้ประกาศใช้ก็เปลี่ยนรัฐบาลเป็นชุด               
หลวงธ ารงนาวาสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีใน พ.ศ. 2489 พระราชบัญญัตินี้จึงได้ประกาศใช้เรียกว่า 
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“พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489” โดยมีวัตถุประสงค์ว่า “เพ่ือส่งเสริมสวัสดิ์ภาพแห่ง
สังคมในทางทรัพย์สิน” และให้รับโอนทรัพย์สินกิจการคลังออมสินจากกรมไปรษณีย์โทรเลขมา
ด าเนินงานต่อไป ธนาคารออมสินเริ่มด าเนินงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2490 เป็นต้นมา มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล บริหารงานโดยอิสระภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ  ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นผู้แต่งตั้ง กิจการธนาคารออมสินได้ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น จากการประกอบธุรกิจ
ด้านรับฝากเงินก็เริ่มด าเนินงานเพ่ิมด้าน ธุรกิจสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว การให้สินเชื่อประเภท
ต่างๆ โดยเริ่มจากปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา เป็นผลให้ธนาคารมีผลด าเนินงานดีมาโดยตลอดในปัจจุบัน 
ธนาคารออมสินได้ด าเนินการให้บริการประชาชนมาเป็นเวลา 99 ปี แล้ว (พ.ศ. 2555) มีจ านวนสาขา
ทั้งสิ้น 968 สาขาทั่วประเทศ ปัจจุบันธนาคารออมสินมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 470 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

ธนาคารออมสินมีการก าหนดวิสัยทัศน์ส าหรับปี พ.ศ. 2551-2555 คือ เป็นสถาบันการเงินที่
มั่นคง เพ่ือการออม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเศรษฐกิจฐานราก 

ธนาคารออมสินก าหนดพันธกิจไว้ ดังนี้ เป็นสถาบันเพ่ือการออม เป็นสถาบันเพ่ือส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก และเป็นสถาบันเพ่ือการลงทุนและการพัฒนา 

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (สินเชื่อโครงการธนาคาร,  2555) สินเชื่อที่สนับสนุนให้
ประชาชนประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเองโดยให้สินเชื่อเพ่ือเป็นเงินทุนหรือใช้ใน
การหมุนเวียนในการใช้จ่ายและช าระหนี้ต่าง ๆ 

จุดเด่นของบริการ 
1. เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กท่ีต้องการเพ่ิมรายได้ 
2. มีความตั้งใจจะประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 
3. มีสถานที่ประกอบอาชีพหรือให้บริการลูกค้าที่แน่นอน 
4. มีสมุดบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน 
 

วัตถุประสงค์การกู้ 
1. เพ่ือเป็นเงินทุน หรือ 
2. เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือ 
3. เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ หรือ 
4. ช าระหนี้สินอ่ืนๆ 
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คุณสมบัติผู้กู้ 
1. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และผลิตสินค้า                   

เพ่ืออุปโภคบริโภค เพ่ือจ าหน่าย 
2. หรือผู้มีรายได้ประจ า เช่น ข้าราชการ ทหาร ต ารวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ  

รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนประจ า 
3. เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย 
4. อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้และระยะเวลาช าระคืนต้องไม่เกิน 65 ปี  

ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสินเชื่อสาขา 
โดยความเห็นชอบของผู้จัดการเขต ส่วนกรณีท่ีผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้บิดา–มารดา  
หรือผู้ปกครองเป็นผู้กู้แทน 

5. เป็นผู้มีถ่ินที่อยู่แน่นอน 
6. มีสถานที่ประกอบอาชีพแน่นอน 
7. เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน 

 

วงเงินให้กูไ้ด้ตามความจ าเป็นและความสามารถในการช าระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย 
1. วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงท่ี ร้อยละ 0.50 ต่อเดือน (Flat Rate) 
2. วงเงินกู้ตั้งแต่ 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 0.75 ต่อเดือน (Flat Rate)                 

กรณีไม่มีประวัติผิดนัดช าระหนี้งวดใดงวดหนึ่งของการช าระหนี้ตั้งแต่งวดที่ 1 ถึง งวดที่ 12               
ธนาคารจะลดอัตราดอกเบี้ยของ การช าระหนี้งวดที่ 13 เป็นต้นไป เป็นในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อเดือน 

3. กรณีเป็นลูกค้าที่มีหน่วยงานรวบรวมเงินน าส่งธนาคาร ให้คิดอัตราดอกเบี้ยทุกวงเงิน 
ร้อยละ 0.50 ต่อเดือน (Flat Rate) 

ระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ 
ระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ยไม่เกิน 8 ปี  (96 งวด) โดยช าระเงินต้น และดอกเบี้ย

เป็นงวดรายเดือน และค านวณช าระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงท่ี  (Flat Rats) 
หลักประกันการกู้ยืม 

 กรณีใช้บุคคลค้ าประกัน ผู้ค้ าประกันต้องมีคุณสมบัติ 
1. มีอายุครอง 20 ปีบริบูรณขึ้นไป   และมีอายุรวมอายุผู้ค้ ากับระยะเวลาที่ช าระเงินกู้ต้อง 

ไม่เกิน 65 ปี 
2. เป็นผู้มีถ่ินที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ 
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3. ค้ าประกันผู้กู้ได้ไม่เกิน 2 คน 
4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
   - กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือหรือเป็นผู้มี 

อาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่ 7,000 ขึ้นไป จ านวนไม่น้อยกว่า 1  
   - กรณีวงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001-200,000 บาท เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็น 

ผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอนตั้งแต่ 7,000 บาทข้ึนไป จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน หรือเป็นผู้มีอาชีพและ 
รายได้แน่นอน ตั้งแต่ 15,000 บาทข้ึนไป จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน 
 

หลักทรัพย์ค้ าประกัน 
สมุดเงินฝากและหรือสลากออมสินพิเศษ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจ านวนเงินฝาก

คงเหลือในสมุดฝากเงินออมสินหรือให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ  
อสังหาริมทรัพย์ซึ้งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟูา สาธารณูปโภคอ่ืนๆ ตามความ

จ าเป็น และมีทางสาธารณาประโยชน์ซึ่งสามารถเข้า-ออก ได้สะดวก 
 

ค่าธรรมเนียมบริการ 
กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน คิดค่าธรรมเนียมบริการประเมินราคาหลักทรัพย์ ตามประกาศ

ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ 
เอกสารประกอบการขอกู้เงิน ผู้กู ้ ได้แก่  
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว และภาพถ่ายกิจการ อย่างละ 1 รูป 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนผู้กู้ 
3. ส าเนาใบทะเบียนทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า หรือเอกสารอ่ืนที่แสดงว่าประกอบ 

ธุรกิจ เช่น สัญญาเช่าสถานประกอบการ บิลใบสั่งซื้อสินค้า แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ฯลฯ (ถ้ามี) 
4. ส าเนาใบเสร็จเงินกู้ หรือ Statement จากธนาคารที่ติดต่ออยู่ ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี) 
5. เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายรับ-รายจ่าย 
ผู้ค้ าประกัน 
1. ส าเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ค้ าประกัน 
2. หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน และส าเนาใบส าคัญจ่ายเงินเดือน 
3. เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายได้ 
 

นอกจากนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารออมสินจึงได้เตรียม
ความพร้อมทั้งทางด้านพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาระบบต่างๆ ของธนาคาร โดยจัดให้มีการ
สัมมนาผู้บริหารของธนาคารและจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานสาขาทุกสาขา พร้อมทั้งพัฒนาระบบงาน
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ของธนาคารทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อและด้านสารสนเทศโดยได้จัดท า ระบบงาน
ตรวจสอบข้อมูลด้านสินเชื่อไว้ด้วย เพ่ือให้บริการของโครงการธนาคารประชาชนเป็นไปอย่างครบ
วงจร นอกจากการช่วยเหลือเรื่องการเงินแล้วธนาคารยังมีการสนับสนุนในเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมด้วย 
ได้แก่ การบริการให้การฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา และแนะน าด้านอาชีพให้แก่สมาชิก                
เพ่ือเป็นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพในการประกอบอาชีพของประชาชนเหล่านี้  ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ด้อยโอกาสและเป็นการสร้าง 
 ในกรณีประเทศไทยเมื่อพิจารณาสภาพตามความเป็นจริงแล้วยังคงมีประชาชนเป็นจ านวน   
ไม่น้อยที่มีเงินออม แต่ขาดวิธีการที่เหมาะสมในการที่โยกย้ายเงินออมจากประชาชนไปใช้เพ่ือการ
ลงทุน ในบางครั้งการใช้เงินออมของประชาชนนั้นไม่ก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจเท่าที่ควร  เช่น การใช้
เงินออมในการซื้อที่ดิน ทอง เพชรพลอย และเครื่องประดับ บางคนใช้เงินออมอย่างฟุุมเฟือยในการ
ฉลองงานรื่นเริงต่างๆ ตลอดจนการพนันทุกชนิด ดังนั้นหากระบบเศรษฐกิจมีวิธีการที่เหมาะสมในการ
ที่จะโยกย้ายเงินออม จากประชาชนไปเพ่ือใช้ลงทุนโดยวิธีการเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้เงิน
เหล่านี้ในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมีระบบธนาคาร สถาบันการเงินที่สามารถรวบรวมเงินออม 
คอยชักจูงให้ประชาชนนิยมการฝากธนาคาร รู้จักการประหยัดเพ่ือจะได้ประโยชน์ในการฝากเงินออม
ไว้กับธนาคาร ส่วนธนาคารก็จะสามารถใช้เงินออมเพ่ือกระจายสินเชื่อในโครงการการลงทุนในการ
ประกอบอาชีพ เมื่อผู้กู้มีรายได้เพ่ิมขึ้นก็แบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเพ่ือช าระคืนเงินกู้กับธนาคารรายได้อีก
ส่วนจะใช้ในการลงทุนและส่วนที่เหลือจากการบริโภคก็จะเก็บออม ดังนั้นผู้มีรายได้น้อยจึงสามารถ
หลุดพ้นจาก วัฎจักรแห่งความยากจน ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศใน
ที่สุดโดยสามารถแสดงแนวคิดของโครงการธนาคารประชาชนในการหลุดพ้นจากวงจรความยากจน 
(ธนาคารออมสิน, 2544) 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 พัฒนา  กันยานนท์ (2543) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดหนี้ไม่ก่อรายได้ของธนาคาร
พาณิชย์หนึ่งในจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัย 9 ประการที่ท าให้เกิดหนี้ไม่ก่อรายได้ของ
ธนาคาร ได้แก่ อายุ ประสบการณ์ในการท างาน ระดับรายได้ วงเงินกู้ ภาระหนี้คงเหลือ ภาระหนี้ใน
สถาบันการเงินอ่ืน จ านวนกิจการของลูกหนี้ และวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม ในขณะที่การทดสอบ 
สมการทดถอยแบบ Logistic Regression  พบว่าปัจจัยที่มีผลท าให้เกิดหนีไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ
เป็นหนี้ปกติ มีจ านวน 8 ปัจจัย  อาชีพ ประสบการณ์ในการท างาน ระดับรายได้ วงเงินกู้ ภาระหนี้
คงเหลือ ภาระหนี้ในสถาบันการเงินอ่ืน จ านวนกิจการของลูกหนี้ และวัตถุประสงค์ในการกู้ 
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 วรสิทธิ  โนตานนท์  (2543) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้ค้างช าระเงินกู้เพ่ือที่อยู่
อาศัยของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จากข้อมูลลูกค้าธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่สามารถช าระหนี้เงินกู้ได้ตามก าหนด และกลุ่มที่ไม่
สามารถช าหนี้เงินกู้ได้ตามก าหนด ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการค้างช าระหนี้ ประกอบด้วย 
อาชีพ อายุ ระดับรายได้ ระยะเวลาในการผ่อนช าระ และวัตถุประสงค์ในการขอกู้ จากผลการศึกษา           
มีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปพัฒนาการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย ซึ่งควรก าหนดหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อที่อยู่
อาศัย ดังนั้นผู้ควรมีเงินเดือนหรือรายได้ประจ าที่แน่นอน อายุของผู้กู้ควรมีอายุสูงกว่า 31 ปี ผู้กู้ต้อง
เปิดเผยหรือแสดงรายได้และรายจ่ายของครอบครัวแก่ธนาคารตามความจริง ผู้กู้ที่มีวงเงินไม่เกิน 
500,000 บาท ควรก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระหนี้คืนไม่เกิน 10 ปี  และธนาคารต้องติดตามและ
ตรวจสอบลูกหนี้ให้ใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 นงนุช  กะดีแดง (2541) ได้ท าการศึกษาหนี้ค้างช าระของสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของธนาคาร 
อาคารสงเคราะห์ในจังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ที่ท าการศึกษาที่ส าคัญ 2 ประการคือเพ่ือศึกษา
เกี่ยวกบัลูกหนี้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยที่ค้างช าระหนี้ และศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อหนี้ค้างช าระ
ของสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารสงเคราะห์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยท าการศึกษาบัญชีลูกหนี้ 
ตั้งแต่ปี 2535–2539 และน าเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค้าช าระของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่ที่มีหนี้ค้างช าระ มูลค่าต่ ากว่า 600,000 บาท  
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 36 – 45 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีอาชีพและรายได้
ประจ าโดยเฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 30,001 บาท และมีสมาชิกในครัวเรือนประมาณ 3–4 คน 
วัตถุประสงค์ในการซื้อที่ดินและอาคารรวมทั้งห้องชุดที่พักอาศัย โดยมีวงเงินกู้ยืม อยู่ระหว่าง 
300,000–600,000 บาท และมูลค่าหลักทรัพย์ค้ าประกัน 600,001 บาท ระยะเวลากู้ยืม 10-15 ปี 
อัตราดอกเบี้ยตกลงในวันกู้ยืมส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างร้อยละ 11.60–13.00  ต่อปี และมีงวดช าระ
ระหว่าง 3,001–6,000 บาทต่อเดือน ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการช าระหนี้ของลูกหนี้ ได้แก่ อัตราส่วน
ระหว่างมูลค่างวดการช าระหนี้เทียบกับรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ
มูลค่าสิ่งปลูกสร้างและหลักทรัพย์ค้ าประกัน สอดคล้องตามหลักความสามารถในการช าระหนี้ตาม
หลักเกณฑ์  C (C’s Policy) หรือหลักการช าระหนี้ตามเกณฑ์ P(P’s Policy) ส่วนปัจจัยที่ก าหนดใน
แบบจ าลอง เช่น อาชีพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และอัตราส่วนระหว่างมูลค่าสินทรัพย์หลักประกัน 
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ดุษฎี รอดประเสริฐ (2538) ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงหนี้ที่มีปัญหาของ
ธนาคารกรุงไทยจ ากัด มหาชน ผลการศึกษาพบว่าธนาคารเป็นสถาบันที่ท าหน้าที่รับฝากเงินและน า
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เงินที่ได้จากการฝากนี้ไปให้กู้ยืมและลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือหวังผลก าไรในรูปดอกเบี้ยจากการให้
กู้ยืมและเงินปันผล ซึ่งการให้สินเชื่อของธนาคารโดยทั่วไปมักจะเกิดหนี้ที่มีปัญหา อันมีสาเหตุมาจาก 
1) ความผันผวนทางเศรษฐกิจ และวิกฤตการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ท าให้ความสามารถใน
การบริหารงานของผู้กู้ผิดพลาดได้ 2) ความผิดพลาดในการวางนโยบายของผู้กู้ เช่น การลงทุนจนเกิน
ตัว การใช้เงินผิดวัตถุประสงค ์3) ความผิดพลาดของธนาคารที่อนุมัติสินเชื่อ โดยมิได้พิจารณาข่าวสาร
ทางเครดิตและงบประมาณแสดงฐานะการเงินอย่างรอบคอบถี่ถ้วน เพ่ือพิจารณาถึงความเสี่ยงในการ
ให้สินเชื่อ 4) ความตั้งใจของพนักงานธนาคาร โดยร่วมทุจริตกับลูกค้าเงินกู้ในการประเมินราคา
หลักประกัน หรือการหย่อนยานในการพิจารณาสินเชื่อ  

ปัญหาหนี้ไม่ว่าเกิดจากกรณีใด ย่อมจะส่งผลให้ธนาคารสูญเสียหนี้สินที่ไม่สามารถเรียกเก็บ
ได ้วิธีการที่จะช่วยให้ธนาคารได้รับช าระหนี้สินคืนได้เต็มจ านวนและขณะเดียวกันอาจจะช่วยให้ลูกหนี้
ฟ้ืนฟูกิจการขึ้นมาได้ หรือในบางสถานการณ์อาจเรียกเก็บหนี้คืนได้บางส่วนเท่านั้น ซึ่งธนาคารจะต้อง
เลือกปฏิบัติให้ถูกวิธี และเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีธนาคารก าลังเผชิญอยู่กับปัญหา ซึ่งวิธีการในการ
รับสถานการณ์ปัญหาสินเชื่อจึงควรใช้วิธีการ Workout และLiquidation ซึ่งจะช่วยลดความเสียหาย
ได้มาก 

Workout คือ กระบวนการประนอมหนี้ เป็นวิธีการด าเนินการช่วยเหลือพยุงฐานะกิจการ
ของลูกหนี้ให้อยู่รอด และสามารถช าระหนี้กับธนาคารได้ ซึ่งจะแก้ปัญหาในลักษณะที่แตกต่างกันเช่น 
กรณีลูกหนี้มีปัญหาเรื่องขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่สามารถช าระหนี้ได้ทันก าหนดจ าเป็นต้อง
แปลงหนี้เป็นทุนเพือ่ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเข้าไปช่วยบริหารกิจการ เป็นต้น 

Liquidation คือ การช าระบัญชี วิธีการที่ใช้เมื่อใช้วิธี Workout ไม่ได้ผล หรือไม่มีทางที่
ลูกหนี้จะช าระหนี้ได้อีกต่อไป ซึ่งเป็นวิธีที่ธนาคารใช้ประนีประนอมหนี้ โดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
เพ่ือช าระบัญชีซึ่งหากทั้ง 2 ฝุายตกลงประนีประนอมก็จะร่างสัญญารับสภาพหนี้ให้ลูกหนี้และหากไม่
สามารถตกลงกันได้ ก็ต้องใช้วิธีการฟูองร้องต่อศาลท าการยึดทรัพย์และน าขายทอดตลาด  เพ่ือน าเงิน
มาช าระหนี้ต่อไป 

อนันต์ บุญมหาธนากร (2540) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหนี้ค้างช าระส าหรับ
ลูกหนี้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้กู้มีหนี้ช าระมากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป 
เป็นผู้มีสถานภาพการสมรส หย่า และหม้าย มีอาชีพข้าราชการครูและข้าราชการอ าเภอมีรายได้
มากกว่า 8,000 บาทต่อเดือน มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไปและเคยมีการโดนย้ายในรอบ 5 ปีประมาณ 3 
ครั้ง ซึ่งมีผลท าให้ขาดการวางแผนที่ดีทางการเงิน นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ค้ าประกันเป็นผู้มีรายได้อยู่ใน
ระดับต่ าและผลจากการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับธนาคารที่ให้กู้ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการมีหนี้ค้าง
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ช าระ คือขาดการติดตามทวงถาม ขาดผู้รับผิดชอบ และติดตามหนี้ ความไม่รัดกุมของหลักเกณฑ์และ
นโยบายการให้สินเชื่อ 

ทวิตยา บุศยรัตน์ (2541) ได้ศึกษาการบริหารสินเชื่อเพ่ือลดความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรตัวอย่าง ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มของลูกหนี้ของธนาคารและ
กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านสินเชื่อของธนาคาร โดยน าตัวแปรที่ส าคัญที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิด                
ความเสี่ยง ในการให้สินเชื่อของธนาคารมาท าการศึกษา โดยวิเคราะห์ด้วยการแบ่งกลุ่มลูกหนี้ตาม
คุณภาพหนี้เป็น 6 กลุ่ม เรียงล าดับลูกหนี้ที่มีคุณภาพหนี้ดีที่สุดไปจนถึงเลวที่สุด จากการศึกษาพบว่า 

1) การเกิดหนี้ที่ไม่มีคุณภาพเกิดจากลูกหนี้ไม่มีประสบการณ์และขาดความรู้ความสามารถใน
การบริหารธุรกิจของตน นอกจากนี้ปัญหาภายในครอบครัวเนื่องจากการหย่าร้างก็มีผลต่อการช าระ
หนี้ของลูกหนี้ ประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบันลูกหนี้ประสบปัญหาทางการเงินมีรายได้ลดลง 
และมีหนี้สินภายนอกซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร ท าให้ลูกหนี้มุ่งช าระหนี้ภายนอกก่อน ทั้งยัง
ไม่ให้ความร่วมมือในการช าระหนี้หรือแก้ไขหนี้ เนื่องจากไม่เห็นความส าคัญของภาระหนี้ที่มีกับ
ธนาคาร 

2) ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ค้ าประกัน พบว่า หลักประกันบางประเภทมีปัญหาเนื่องจาก
ไม่มีสภาพคล่องและเป็นหลักประกันที่มีราคาใกล้เคียงกับภาระหนี้ที่มีกับธนาคารในการพิจารณา
อ านวยสินเชื่อจะต้องระมัดระวังละเอียดรอบคอบ โดยอาศัยหลักการในการวิเคราะห์สินเชื่อเกี่ยวกับ
คุณสมบัติส่วนตัวของลูกหนี้ สภาพคล่องและเงินทุนของลูกหนี้ ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการช าระ
หนี้ของลูกหนี้ เพราะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพหนี้และสภาพคล่องของธนาคารในเรื่องของหลักประกัน
จะต้องเป็นหลักประกันที่มีสภาพคล่องสูงไม่เสื่อมสภาพเร็วเพราะถือว่ามีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการช่วย
ลดความเสี่ยงและให้ความเชื่อมั่นให้แก่ธนาคาร กรณีเกิดหนี้ปัญหาและฟูองร้องด าเนินคดี 
นอกจากนั้นแล้วการอ านวยสินเชื่อจะต้องมีการควบคุมและติดตามหนี้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ได้หนี้ที่มี
คุณภาพมากที่สุด 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเงินกู้ประเภทสินเชื่อ                  
โครงการธนาคารประชาชน 
   - วงเงินกู้ที่ท่านได้รับการอนุมัติ 
   - วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม 
   - ระยะเวลาในการช าระคืน 
   - เงื่อนไขการผ่อนช าระต่อเดือน 
   - หลักท่ีใช้ในการค้ าประกัน 
   - ระยะเวลาค้างช าระหนี้ 
 

ลักษณะส่วนบุคคล 
   - เพศ 
   - อายุ 
   - สถานภาพ 
   - วุฒิการศึกษา 
   - อาชีพ 
   - รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการ
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 

ทฤษฎี 5C’s  
   - คุณสมบัติ (Character) 
   - ความสามารถ (Capacity) 
   - ทุน (Capital 
   - หลักประกัน (Collateral)   
   - ภาวะเศรษฐกิจ             
(Economic Condition) 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่ลูกหนี้ที่ค้างช าระของธนาคารออมสิน สาขาวังชิ้น จังหวัด
แพร่ จ านวน 700 ราย (ธนาคารออมสิน,  2557)  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ลูกหนี้ที่ค้างช าระของธนาคารออมสินสาขาวังชิ้น จังหวัด
แพร่ ผู้วิจัยน าข้อมูลมาค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane)        
(Yamane, 1973) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ขนาดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้จ านวน 255 คน  

 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยจะด าเนินการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามซึ่งถูกผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือ
ส าหรับการเก็บรวมรวม ประกอบด้วยรายละเอียด 3  ส่วน  ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อค าถาม 
ซึ่งเป็นค าถามแบบเลือกตอบ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ  รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 
  ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับเงินกู้ จ านวน 6 ข้อค าถาม เป็นค าถาม
ปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check list ) ประกอบด้วย วงเงินกู้ที่ท่านได้รับการอนุมัติ   
วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม ระยะเวลาในการช าระคืน เงื่อนไขการผ่อนช าระต่อเดือน  หลักที่ใช้ในการค้ า
ประกันและปัจจุบันท่านมีปัญหาหนี้ค้างมานานเท่าไร 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่มีผลต่อการค้างช าระหนี้  เป็นค าถามปลายปิด
แบบมาตรฐาน (Rating Sale) แบ่งเป็นสาเหตุที่มีผลต่อการช าระหนี้  5 ด้าน 16 ข้อค าถาม
ประกอบด้วย    
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- คุณสมบัติส่วนตัว แบ่งเป็นข้อค าถาม 3 ข้อค าถาม ได้แก่ ท่านขาดความสามารถในการ 
บริหารจัดการธุรกิจ ท่านประสบปัญหาภายในครอบครัว และท่านน าเงินที่กู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 

- ความสามารถในการช าระหนี้ แบ่งเป็นข้อค าถาม 2 ข้อค าถาม ไดแ้ก่ ท่านมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
เป็นจ านวนมากและท่านไม่มีแผนการช าระเงินที่ชัดเจน 

- ด้านเงินทุน แบ่งเป็นข้อค าถาม 4 ข้อค าถาม ได้แก่ กิจการของท่านขาดเงินหมุนเวียนและ 
เงินใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ท่านไม่มีเงินทุนหรือเงินที่ท่านออมหมด ท่านไม่เคยวิเคราะห์การเงินและ
งบการเงิน  และท่านไม่สามารถระดมทุนได้ตามแผนที่วางไว้ 

- ด้านหลักประกัน แบ่งเป็นข้อค าถาม 4 ข้อค าถาม ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ใช้ค าประกันหนี้ของ 
ท่านมีมูลค่าลดลง หลักประกันของท่านมีมูลค่าต่ ากว่า มูลค่าหนี้คงเหลือ ท่านก าลังมีปัญหากับบุคคล 
ที่ค้ าประกันท่านและหลักประกันหนี้ของท่าน ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้เลย 

- ด้านภาวะเศรษฐกิจ แบ่งเป็นข้อค าถาม 3 ข้อค าถาม ได้แก่ ต้นทุนในการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น  
ขาดความม่ันใจในการพ้ืนตัวของเศรษฐกิจ และคู่แข่งขันเพ่ิมข้ึน 
 

ส่วนที่ 3 เป็นข้อค าถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ก าหนดข้อค าถามที่เป็น
มาตรส่วนประมาณค่าดังนี้ 
        ระดับความส าคัญ    ระดับคะแนน 
  มากที่สุด   5 
  มาก    4 
  ปานกลาง   3 
  น้อย    2 
  น้อยที่สุด   1 
 

 เกณฑ์การวัดระดับตัวแปร 
 เกณฑ์การวัดระดับสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของ
ธนาคารออมสินสาขาวังชิ้น จะพิจารณาจากค่าเฉลี่ย โดยก าหนดความกว้าวของช่วงของระดับต่างๆ            
มีสูตรในการค านวณดังนี้ 
 
 
 

 
                         =               5 – 1 
                                                                  5  

  =                    0.8 
 

ค่าสูงสุด  - ค่ าต่ าสุด 
      จ านวนช่วง 
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เกณฑ์การวัดระดับสาเหตุหนี้ค้าช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
รวมทุกข้อ โดยมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

ระดับคะแนน            ระดับความส าคัญ 
4.21   -    5   มากที่สุด 

     3.41   -   4.20   มาก 
  2.61   -   3.40   ปานกลาง 
  1.81   -   2.60   น้อย 
  1.01   -   1.80   น้อยที่สุด 

 

การประเมินคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นส าหรับการวิจัยไปท าการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 2 ส่วน คือ 
ค่าความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามดังนี้ 
 1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปปรึกษา
กับอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหาที่ต้องการ
ศึกษา ทั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้เท่ากับ 0.716 และเลือกข้อค าถามที่มีค่า 
IOC มากกว่า 0.5 มาใช้เป็นข้อค าถาม 
 2. ความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาไปท าการทดสอบ (Pilot 
test) จ านวน 30 ชุด กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพ่ือตรวจสอบว่าค าถามสามารถสื่อความหมายตรงตามความต้องการและมี
ความเหมาะสมหรือไม่ จากนั้นจึงน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟ่า (Coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach) ดังนี ้ (สมบัติ ท้ายเรือค า, 2551) 
 

   สูตร  )1(
1 2

2

t

i

S

S

K

K 



   

  โดยที่   
    คือ สัมประสิทธิ์แอลฟา 
  K คือ จ านวนข้อค าถาม 
   2

iS คือ ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 

  2

tS คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
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 โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient; α ) ซึ่งการประเมินความ
เที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาได้มีการพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค ดังนี้  (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) 
 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α ) การแปลความหมายระดับความเที่ยง 
มากกว่า .9 ดีมาก 
มากกว่า .8 ดี 
มากกว่า .7 พอใช้ 
มากกว่า .6 ค่อนข้างพอใช้ 
มากกว่า .5 ต่ า 
น้อยกว่า หรือ เท่ากับ .5 ไม่สามารถรับได้ 

 

 ในการหาความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient)               
ที่ค่าระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.81 ซึ่งถือได้ว่าอยู่ ในระดับดีมากหมายถึง  
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถน าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้วน าข้อมูลที่ได้มาลงรหัส
เพ่ือน าไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้สถิติแจกแจงค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลของการกู้เงินประเภทสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของ 
ผู้ตอบแบบสอบถามด้วย ความถ่ี (Frequency) และ ร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคาร 
ประชาชน ด้วยค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mena) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะข้อมูล      
ทั่วไปและข้อมูลเงินกู้ประเภทสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนกับสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการ
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสิน สาขาวังชิ้น โดยใช้ความแปรปรวนทางเดียว 
(One way ANOVA) และหาความแตกต่างรายคู่ด้วย  Scheffe 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 

การวิจัยสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคาร
ออมสิน สาขาวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริ การสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มอย่างที่ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่ค้างช าระ ของธนาคารออมสิน สาขา               
วังชิ้น จังหวัดแพร่ จ านวน 255 ราย ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการกู้เงิน 
 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์สาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการ                             
                       ธนาคารประชาชน 
 ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 

ส่วนที่  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 1  แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
   - ชาย 
   - หญิง 

 
96 
159 

 
37.6 
62.4 

รวม 255 100 
อาย ุ
   - 20 - 30 ปี 
   - 31 - 40 ปี 
   - 41 - 50 ปี 
   - 51 - 60 ปี 
   - 60 - 65 ปี 

33 
111 
85 
23 
3 

12.9 
43.5 
33.3 
9.0 
1.2 

รวม 255 100.0 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

สถานภาพ 
   - โสด 
   - สมรส 
   - หย่าร้าง 
   - หม้าย 

 
59 
178 
13 
5 

 
23.1 
69.8 
5.1 
2.0 

รวม 255 100.0 
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ตาราง 1  แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมลูทั่วไป (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

วุฒิการศึกษา 
   - ต่ ากว่าอนุปริญญา/ปวส. 
   - อนุปริญญา/ปวส. 
   - ปริญญาตร ี
   - สูงกว่า ปริญญาตร ี

 
66 
130 
55 
3 

 
25.9 
51.0 
21.6 
1.2 

รวม 255 100.0 
อาชีพ 
   - ข้าราชการ 
   - พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   - รับจ้าง 
   - พนักงานบริษัท 
   - นักธุรกิจ 
   - ค้าขาย 

26 
15 
76 
36 
16 
86 

10.2 
5.9 
29.8 
14.1 
6.3 
33.7 

รวม 255 100.0 
รายได้ 
   - ไม่เกิน  10,000   บาท 
   - 10,001 - 20,000  บาท 
   - 20,001 - 30,000  บาท 
   - 30,001 - 40,000  บาท 
   - 40,001 - 50,000  บาท 
   - 50,000 บาทขึ้นไป 

15 
164 
58 
10 
5 
3 

5.9 
64.3 
22.7 
3.9 
2.0 
1.2 

รวม 255 100.0 
 

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 159 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 62.4 เป็นเพศชาย จ านวน 96 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.6 มีอายุระหว่าง 31–40 ปี มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 41–50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 33.3 และ 60-65 ปี               
คิดเป็นร้อยละ 1.2 น้อยที่สุด มีสถานภาพสมรสแล้วคิดเป็นร้อยละ 69.8 รองลงมาคือโสด คิดเป็น   
ร้อยละ 23.1 และหม้าย คิดเป็นร้อยละ 2 น้อยที่สุด ระดับการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี/ปวส.               
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมาคือระดับการศึกษาจะอยู่ในระดับต่ ากว่าอนุปริญญาตรี/ปวส   
คิดเป็นร้อยละ 25.9 และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5 น้อยที่สุด ประกอบอาชีพค้าขาย               
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.7 รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 29.8 และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.9 น้อยที่สุด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท  คิดเป็น               
ร้อยละ 64.3  รองลงมาคือมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.7 และรายได้
ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.2  
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการกู้เงิน 
ตาราง 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการสินเชื่อ จ าแนกตามวงเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติ 

วงเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ไม่เกิน   30,000   บาท 21 8.2 
30,001 - 50,000  บาท 94 36.9 
50,001 - 100,000  บาท 82 32.2 
100,001 - 150,000  บาท 30 11.7 
150,000 - 200,000  บาท 28 11.0 

รวม 255 100.0 
 

 จากตาราง 2  ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 255 ราย พบว่าวงเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติ
จะอยู่ที่วงเงิน 30,001-50,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.9 รองลงมาคือวงเงินกู้ที่ได้รับ               
การอนุมัติจะอยู่ที่วงเงิน 50,001-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.2 และวงเงินกู้ที่ไม่เกิน 30,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 8.2 น้อยที่สุด 
 

ตาราง  3  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการสินเชื่อ  จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม 
วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ลงทุนในการประกอบธุรกิจ 152 59.6 
อุปโภคบริโภค 75 29.4 
ช าระหนี้สิน 28 11.0 

รวม 255 100.0 
 

 จากตาราง 3 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 255 ราย พบว่าการน าเงินไปลงทุนในการ
ประกอบธุรกิจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.6 รองลงมาพบว่าจะเป็นการใช้ในการอุปโภคบริโภค              
คิดเป็นร้อยละ 29.4 และช าระหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 11 น้อยที่สุด 
 

ตาราง 4  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการสินเชื่อ  จ าแนกตามระยะเวลาในการช าระคืน 
ระยะเวลาในการช าระคืน จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ไม่เกิน 24 งวด 2 0.8 
36 งวด 62 24.3 
48 งวด 53 20.8 
60 งวด 117 45.9 
72 งวด 19 7.5 
84 งวด 2 0.8 

รวม 255 100.0 
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 จากตาราง 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 255 จะมีระยะเวลาในการช าระคืน 60 งวด 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.9 รองลงมาคือระยะเวลาในการช าระคืน 36 งวด คิดเป็นร้อยละ 24.3   
และระยะเวลาในการช าระคืนไม่เกิน 24 งวด และ 84 งวด คิดเป็นร้อยละ 0.8 น้อยทีสุ่ด 
 

ตาราง 5 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการสินเชื่อ  จ าแนกตามเงื่อนไขการผ่อนช าระ 
เงือนไขการผ่อนช าระ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ไม่เกิน  10,000 บาท 25 9.8 
1,001   -   2,000  บาท 85 33.3 
2,001   -   3,000  บาท 105 41.2 
3,001   -   4,000  บาท 32 12.5 
4,001   -   5,000  บาท 6 2.4 
5,000  บาท ขึ้นไป 2 0.8 

รวม 255 100.0 
 

จากตาราง 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการผ่อนช าระตั้งแต่ 2,001-3,000 บาท มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 41.2 รองลงมาคือมีการผ่อนช าระตั้งแต่ 1,001-2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.3 และ
5,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 0.8 น้อยที่สุด 

ตาราง  6  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการสินเชื่อ  จ าแนกตามหลักที่ใช้ในการค้ าประกัน 
หลักท่ีใช้ในการค้ าประกัน จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 67 26.3 
สลากออมสิน 25 9.8 
ที่ดินเปล่า 14 5.5 
เงินฝาก 35 13.7 
บุคคลค้ าประกัน 144 44.7 

รวม 255 100.0 
 

 จากตาราง 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีหลักท่ีใช้ในการค้ าประกันจะเป็นบุคคลค้ าประกัน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.7 รองลงมาคือที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นร้อยละ 26.3  และที่ดิน
เปล่า คิดเป็นร้อยละ 5.5 น้อยที่สุด 
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ตาราง 7 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้บริการสินเชื่อ จ าแนกตามระยะเวลาในการค้างช าระ 
ระยะเวลาในการค้างช าระ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

1 วัน - 1 เดือน 214 83.9 
1 - 2  เดือน 23 9 
2 - 3  เดือน 11 4.3 
3 - 4  เดือน 5 2.0 
4 - 5  เดือน 2 0.8 

รวม 255 100.0 
 

จากตาราง 7 พบว่า ระยะเวลาที่ค้างช าระจะอยู่ที่ 1 วัน - 1 เดือนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
83.9 รองลงมาคือระยะเวลาที่ค้างจะอยู่ที่ 1 - 2 เดือน คิดเป็นร้อยละ 9 และระยะเวลาค้างช าระ            
4 - 5 เดือน คิดเป็นร้อยละ 0.8 น้อยที่สุด 

 

ส่วนที่  3  ผลการวิเคราะห์สาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 
ตาราง 8  ภาพรวมแสดงล าดับ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น  
            ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีต่อสาเหตุหนี้ค้างช าระ 
            ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน   

 

จากตาราง  8  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีต่อสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชน  ด้านความสามารถในการช าระหนี้ เป็นล าดับแรก ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของระดับความคิดเห็นที่  ( ̅ =4.13, S.D.=0.62) ล าดับที่สอง ด้านภาวะเศรษฐกิจ ด้วยค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่ ( ̅ =4.02, S.D.=0.76) ล าดับที่สาม ด้านคุณสมบัติ
ส่วนตัวด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่ ( ̅ =4.13, S.D.=0.62)     

สาเหตุหนี้ค้างช าระ 
ระดับความคิดเห็น 
 ̅ S.D. 

ด้านความสามารถในการช าระหนี้ 4.13 0.62 

ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 4.04 0.52 

ด้านภาวะเศรษฐกิจ 4.02 0.76 

ด้านเงินทุน 3.93 0.60 

ด้านหลักประกัน 3.52 0.82 
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ด้านเงินทุนและด้านหลักประกัน ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่  
( ̅ = 3.93 , S.D.=0.60) และ ( ̅ =3.52, S.D.=0.82)   ตามล าดับ 
 

ตาราง 9  แสดงล าดับ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 
            สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีต่อสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ      
            โครงการธนาคารประชาชน ด้านความสามารถในการช าระหนี้ 

 

 จากตาราง 9 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อระดับความคิดเห็น ด้านความสามารถใน
การช าระหนี้ ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีต่อสาเหตุหนี้ค้างช าระของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  ล าดับแรกคือท่านไม่มีแผนการช าระเงินที่ชัดเจน               

ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่  ( ̅ = 4.19, S.D.=0.70)   
รองลงมา ท่านมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆเป็นจ านวนมาก ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ

ความคิดเห็นที่  ( ̅ =4.07, S.D.=0.71) 
 

ตาราง 10  แสดงล าดับ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของ 
              ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีต่อสาเหตุหนี้ค้างช าระของ   
              ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านภาวะเศรษฐกิจ 

 

 จากตาราง 10   ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อระดับความคิดเห็น ด้านภาวะ
เศรษฐกิจของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีต่อสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการ
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  อันดับแรกคือคู่แข่งขันเพ่ิมขึ้น ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่  ( ̅ =4.12, S.D.=0.79) อันดับที่ 2 ขาดความมั่นใจในการพ้ืนตัว

ที ่
สาเหตุหนี้ค้างช าระ 

ด้านความสามารถในการช าระหนี้ 
ระดับความคิดเห็น 
 ̅ S.D. 

1 ท่านไม่มีแผนการช าระเงินที่ชัดเจน 4.19 0.70 
2 ท่านมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นจ านวนมาก 4.07 0.71 

รวม 4.13 0.62 

ที ่ สาเหตุหนี้ค้างช าระด้านภาวะเศรษฐกจิ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 

1 คู่แข่งขันเพิ่มขึ้น 4.12 0.79 

2 ขาดความมั่นใจในการพื้นตัวของเศรษฐกิจ 4.09 0.83 

3 ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น 3.85 0.91 

รวม 4.02 0.76 
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ของเศรษฐกิจ ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่  ( ̅ =4.09,  S.D.=  
0.83)  และล าดับสุดท้ายต้นทุนในการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

ระดบัความคิดเห็นที่  ( ̅ =3.85, S.D.=0.91)   

ตาราง 11  แสดงล าดับ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น ของ 
              ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีต่อสาเหตุหนี้ค้างช าระของ    
              ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 

 

 จากตาราง 11 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อระดับความคิดเห็น ด้านคุณสมบัติ
ส่วนตัว ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีต่อสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการ
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  อันดับแรกคือท่านน าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ด้วยค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่  ( ̅ =4.32, S.D.=0.59) อันดับที่ 2 ท่านประสบ
ปัญหาภายในครอบครัว ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่              

( ̅ = 4.16, S.D.=0.69) และล าดับที่ 3 ท่านขาดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยค่าเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่  ( ̅ = 3.63, S.D.=0.92) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ สาเหตุหนี้ค้างช าระด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
ระดับความคิดเห็น 
 ̅ S.D. 

1 ท่านน าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 4.32 0.59 

2 ท่านประสบปัญหาภายในครอบครัว 4.16 0.69 

3 ท่านขาดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ 3.63 0.92 
รวม 4.04 0.52 
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ตาราง 12 แสดงล าดับ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 
             สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีต่อสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ      
             โครงการธนาคารประชาชนด้านเงินทุน  

 

 จากตาราง 12 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อระดับความคิดเห็น ด้านเงินทุนของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีต่อสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชน  อันดับแรกคือท่านไม่มีเงินทุนหรือเงินที่ท่านออมหมด ด้วยค่าเฉลี่ยและ              

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่  ( ̅ = 4.10, S.D.=0.67) อันดับที่ 2 ท่านไม่เคย
วิเคราะห์การเงินและงบการเงิน ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่  

( ̅ =4.01, S.D.=0.70) ล าดับที่ 3 ท่านไม่สามารถระดมทุนได้ตามแผนที่วางไว้ ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่  ( ̅ = 4.05, S.D.=0.68) และล าดับสุดท้าย กิจการของ

ท่านขาดเงินหมุนเวียนและเงินใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ( ̅ =3.56, S.D.=0.95) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่
สาเหตุหนี้ค้างช าระด้านเงินทุน 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 

1 ท่านไม่มีเงินทุนหรือเงินท่ีท่านออมหมด 4.10 0.67 

2 ท่านไม่เคยวิเคราะห์การเงินและงบการเงิน 4.01 0.70 

3 ท่านไม่สามารถระดมทุนได้ตามแผนท่ีวางไว้ 4.05 0.68 

4 กิจการของท่านขาดเงินหมุนเวียน                                
และเงินใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 

3.56 0.95 

รวม 3.93 0.60 
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ตาราง 13  แสดงล าดับ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของ  
              ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีต่อสาเหตุหนี้ค้างช าระของ 
              ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนด้านหลักประกัน 

               
 

จากตาราง 13 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อระดับความคิดเห็น ด้านเงินทุนของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีต่อสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชน  อันดับแรกคือหลักประกันหนี้ของท่านไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้

เลยด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่  ( ̅ = 3.84, S.D.=0.85)  
อันดับที่ 2 ท่านก าลังมีปัญหากับบุคคลที่ค้ าประกันท่าน ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

ระดับความคิดเห็นที่  ( ̅ = 3.60, S.D.=0.86)  ล าดับที่ 3 ท่านไม่สามารถระดมทุนได้ตามแผนที่วาง

ไว้ ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่  ( ̅ = 3.44, S.D.=1.10) และ
ล าดับสุดท้าย หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ าประกันหนี้ของท่านมีมูลค่าลดลง ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ ยงเบน

มาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่  ( ̅ = 3.21, S.D.=1.14) 

 

ส่วนที่  4  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1  เงินกู้ประเภทสินเชื่อธนาคารประชาชนมีผลต่อระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการ 
                   สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  โดยมีผลสรุป สามารถท าการทดสอบ 
                   สมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

สมมุติฐานที่  1.1  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
แตกต่างกันตามวงเงินกู้ท่ีได้รับการอนุมัติ 

H0 :  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ไม่แตกต่างกัน
ตามวงเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติ 

H1 :  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน แตกต่างกันตาม
วงเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติ 

ที ่
สาเหตุหนี้ค้างช าระ 
ด้านหลักประกนั 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 

1 
หลักประกันหนี้ของท่านไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน ์
ในอนาคตได้เลย 

3.84 0.85 

2 ท่านก าลังมีปัญหากับบุคคลที่ค้ าประกันท่าน 3.60 0.86 

3 หลักประกันของท่านมีมูลค่าต่ ากวา่มูลค่าหนีค้งเหลือ 3.44 1.10 

4 หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ าประกันหนี้ของท่านมีมูลค่าลดลง 3.21 1.14 

รวม 3.52 0.82 
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ตาราง 14 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบข้อมูล ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการ 
             ธนาคารประชาชน จ าแนกตามวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ                         
โครงการธนาคารประชาชน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig 

ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
Between Groups 5.549 4 

1.387 5.290 0.000 Within Groups 65.561 250 
total 71.109 254 

ความสามารถในการช าระหนี ้
Between Groups 5.092 4 

1.273 
 

3.368 0.010 Within Groups 94.490 250 
total 99.582 254 

ด้านเงินทุน 
Between Groups 6.842 4 

1.710 
 

5.038 0.001 Within Groups 84.871 250 
total 91.712 254 

ด้านหลักประกัน 
Between Groups 19.198 4 

4.800 
 

7.799 0.000 Within Groups 153.860 250 
total 173.058 254 

ด้านภาวะเศรษฐกิจ 
Between Groups 19.814 4 

4.954 
 

9.698 0.000 Within Groups 127.695 250 
total 147.509 254 

รวม 
Between Groups 9.488 4 

2.372 
 

8.804 0.000 Within Groups 67.356 250 
total 76.844 254 

 

จากตาราง 14  พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน จ าแนกตามวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ โดยภาพรวม ระดับหนี้ค้างช าระของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชน แตกต่างกันตามวงเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
 ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. ต่ ากว่า 0.05 
ทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ความสามารถในการช าระหนี้ ด้านเงินทุน                           
ด้านหลักประกัน และด้านภาวะเศรษฐกิจ แสดงว่า ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชนแตกต่างกันตามวงเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติ  

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีความแตกกันตาม
วงเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติ ต้องท าการทดสอบความแตกต่างด้วยตารางรายคู่ด้วยวิธี Scheffe  ดังนี้ 
 

 



28 

ตาราง 15 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ  
             กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
             ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
 

ด้านคุณสมบัติส่วนตัว   ̅ 
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ไม่เกิน 30,000 บาท 4.44 0.037* 0.014* 0.001* 
30,001 -  50,000 บาท 4.06 .999 0.783 0.216 
50,001 - 100,000 บาท 4.04  0.882 0.322 
100,001 -  150,000 บาท 3.92   0.930 
150,000 -  200,000 บาท 3.79    

 

จากตาราง 15 พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ                 
กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
 กลุ่มที่ 1 วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ไม่เกิน 30,000 บาท และ 50,001-100,000 บาท  
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  อย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 
 กลุ่มที่ 2  วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ไม่เกิน 30,000 บาท และ 100,001-150,000 บาท 
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  อย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 
 กลุ่มที่ 3 วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ไม่เกิน 30,000 บาท และ 150,000-200,000 บาท 
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 
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ตาราง 16  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 
              กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
              ด้านความสามารถในการช าระหนี้ 
 

ความสามารถ 
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ไม่เกิน 30,000 บาท 4.54 0.102 0.133 0.037* 0.031* 
30,001 -  50,000 บาท 4.13  1.000 0.853 0.804 
50,001 - 100,000 บาท 4.14   0.819 0.767 
100,001 -  150,000 บาท 3.98    1.000 
150,000 -  200,000 บาท 3.96     

 

จากตางราง 16 พบว่าแสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 
กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  ด้านความสามารถในการ
ช าระหนี้ 

กลุ่มที่ 1 วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ไม่เกิน 30,000 บาท และ 100,001-150,000 บาทบาท  
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 
 กลุ่มที่ 2 วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ไม่เกิน 30,000 บาท และ 150,000-200,000 บาท 
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 
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ตาราง 17 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างวงเงินที่ได้รับการอนุมัติกับระดับหนี้ค้าง 
             ช าระของผู้ใช้บริการ ด้านเงินทุน 
 

ด้านเงินทุน       ̅ 
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ไม่เกิน 30,000 บาท 4.39 0.076 0.014* 0.025* 0.002* 
30,001 -  50,000 บาท 3.98  0.875 0.832 0.244 
50,001 - 100,000 บาท 3.88   0.997 0.667 
100,001 -  150,000 บาท 3.83    0.923 
150,000 -  200,000 บาท 3.68     

 
จากตาราง 17  พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างวงเงินที่ได้รับการอนุมัติกับ

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านเงินทุน 
 กลุ่มที่ 1 วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ไม่เกิน 30,000 บาท และ 50,001-100,000 บาท  
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  อย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 
 กลุ่มที่ 2  วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ไม่เกิน 30,000 บาท และ 100,001-150,000 บาท 
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  อย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 
 กลุ่มที่ 3 วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ไม่เกิน 30,000 บาท และ 150,000-200,000 บาท 
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 
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ตาราง 18  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 
              กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
              ด้านหลักประกัน 
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ไม่เกิน 30,000 บาท 3.98 0.677 0.221 0.010* 0.001* 
30,001 -  50,000 บาท 3.69  .0716 0.035* 0.002* 
50,001 - 100,000 บาท 3.52    0.948 
100,001 -  150,000 บาท 3.16     
150,000 -  200,000 บาท 2.99     

 

 จากตาราง 18  พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างวงเงินที่ได้รับการอนุมัติกับ
ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านหลักประกัน 

กลุ่มท่ี 1 วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ไม่เกิน 30,000 บาท และ 100,001-150,000 บาท 
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 
 กลุ่มท่ี 2  วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ไม่เกิน 30,000 บาท และ150,000-200,000 บาท 
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 
 กลุ่มท่ี 3 วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 30,001-50,000 บาทและ 100,001-150,000 บาท
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 
 กลุ่มท่ี 4 วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 30,001-50,000 บาทและ 150,000-200,000 บาท 
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 
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ตาราง 19 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างวงเงินที่ได้รับการอนุมัติกับระดับหนี้ค้าง  
             ช าระของผู้ใช้บริการ ด้านภาวะเศรษฐกิจ 
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ไม่เกิน 30,000 บาท 4.66 0.138 0.001* 0.000* 0.000* 
30,001 -  50,000 บาท 4.20  0.060 0.019* 0.031* 
50,001 - 100,000 บาท 3.88   0.808 0.858 
100,001 -  150,000 บาท 3.68    1.000 
150,000 -  200,000 บาท 3.70     

 
จากตาราง 19  พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างวงเงินที่ได้รับการอนุมัติกับ

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านภาวะเศรษฐกิจ 
กลุ่มที่ 1 วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ไม่เกิน 30,000 บาท และ 50,001-100,000 บาทแตกต่าง

กันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับนัยส าคัญที่  
0.05 

กลุ่มที่ 2 วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ไม่เกิน 30,000 บาท และ 100,001-150,000 บาท 
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 
 กลุ่มที่ 3 วงเงินที่ได้รับการอนุมัติไม่เกิน 30,000 บาท และ 150,000-200,000 บาท 
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 
 กลุ่มที่ 4 วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 30,001-50,000 บาทและ 100,001-150,000 บาท
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 
 กลุ่มที่ 5 วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 30,001-50,000 บาท และ 150,000-200,000 บาท 
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 
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สมมติฐานที่  1.2  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 
                      แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม 

H0 :  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ไม่แตกต่างกัน
ตามวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม 

H1 :  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน แตกต่างกันตาม
วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม 
 
ตาราง 20 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบข้อมูล ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการ 
             ธนาคารประชาชน จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม 

 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ 
โครงการธนาคารประชาชน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F 0Sig. 

ด้านคุณสมบตัิส่วนตัว 
Between Groups 18.197 2 

9.099 43.334 0.000 Within Groups 52.912 252 
total 71.109 254 

ความสามารถในการช าระ
หนี ้

Between Groups 9.152 2 
4.576 12.753 0.000 Within Groups 90.430 252 

total 99.582 254 

ด้านเงินทุน 
Between Groups 24.110 2 

12.055 44.938 0.000 Within Groups 67.602 252 
total 91.712 254 

ด้านหลักประกัน 
Between Groups 35.071 2 

17.536 
 

32.025 0.000 Within Groups 137.987 252 
total 173.058 254 

ด้านภาวะเศรษฐกิจ 
Between Groups 60.631 2 

30.315 
 

87.933 
 

0.000 
 

Within Groups 86.878 252 
total 147.509 254 

รวม 
Between Groups 26.531 2 

13.266 066.442   0.000 Within Groups 50.313 252 
total 76.844 254 

 

จากตาราง 20 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมโดยภาพรวม ระดับหนี้ค้างช าระของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชน แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
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ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. ต่ ากว่า 0.05 
ทุกด้านประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ความสามารถในการช าระหนี้ ด้านเงินทุน                         
ด้านหลักประกัน และด้านภาวะเศรษฐกิจ แสดงว่าระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชนแตกกันตามวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีความแตกกันตาม
วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม  ต้องท าการทดสอบความแตกต่างด้วยตารางรายคู่ด้วยวิธี Scheffe  ดังนี้ 
 

ตาราง 21 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม 
   กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
   ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 

 

ด้านคุณสมบัติส่วนตัว       ̅ 
อุป

โภ
ค

บร
ิโภ

ค 

ช า
ระ

หน
ี ้

ลงทุนในการประกอบธุรกจิ 4.25 0.000* 0.000* 
อุปโภคบรโิภค 3.66  0.140 
ช าระหนี ้ 3.86   

 

จากตาราง 21 พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม               
กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 

กลุ่มท่ี 1 วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพ่ือใช้ในการลงทุนประกอบธุรกิจและอุปโภคบริโภค 
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 2  วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพ่ือใช้ในการลงทุนประกอบธุรกิจและช าระหนี้แตกต่างกัน
ตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 
0.05 
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ตาราง  22 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม 
              กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน               
              ด้านความสามารถในการช าระหนี้ 

ด้านความสามารถในการช าระหนี้       ̅ 

อุป
โภ

คบ
ริโ

ภค
 

ช า
ระ

หน
ี้ 

ลงทุนในการประกอบธุรกิจ 4.28 0.000 0.001 

อุปโภคบริโภค 3.93  0.676 

ช าระหนี้ 3.82   
 

จากตาราง 22  พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมกับ
ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านความสามารถในการช าระ
หนี้ 

กลุ่มท่ี 1 วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพ่ือใช้ในการลงทุนประกอบธุรกิจ และอุปโภคบริโภค 
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 2  วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพ่ือใช้ในการลงทุนประกอบธุรกิจและช าระหนี้ แตกต่าง
กันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 
0.05 
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ตาราง 23 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม 
             กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านเงินทุน 
 

ด้านเงินทุน       ̅ 

อุป
โภ

คบ
ริโ

ภค
 

ช า
ระ

หน
ี ้

ลงทุนในการประกอบธุรกจิ 4.18 0.000 0.000 

อุปโภคบรโิภค 3.52  0.431 

ช าระหนี ้ 3.66   
 

จากตาราง 23 พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมกับ
ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านเงินทุน 

กลุ่มท่ี 1 วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพ่ือใช้ในการลงทุนประกอบธุรกิจและอุปโภคบริโภค 
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 2  วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพ่ือใช้ในการลงทุนประกอบธุรกิจและช าระหนี้แตกต่างกัน
ตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 
0.05 
 

ตาราง 24 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม 
             กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
             ด้านหลักประกัน 
 

ด้านหลักประกนั  ̅ 

อุป
โภ

คบ
ริโ

ภค
 

ช า
ระ

หน
ี ้

ลงทุนในการประกอบธุรกจิ 3.83 0.000* 0.000* 

อุปโภคบรโิภค 3.06  0.961 

ช าระหนี ้ 3.10   
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จากตาราง 24 พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม                 
กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านหลักประกัน 

กลุ่มท่ี 1 วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพ่ือใช้ในการลงทุนประกอบธุรกิจ และอุปโภคบริโภค 
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 2  วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพ่ือใช้ในการลงทุนประกอบธุรกิจและช าระหนี้แตกต่างกัน
ตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 
0.05 
 

ตาราง 25 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม 
            กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
           ด้านภาวะเศรษฐกิจ 

ด้านภาวะเศรษฐกิจ       ̅ 
อุป

โภ
คบ

ริโ
ภค

 

ช า
ระ

หน
ี้ 

ลงทุนในการประกอบธุรกิจ 4.42 0.000* 0.000* 

อุปโภคบริโภค 3.37  0.961 

ช าระหนี้ 3.57   
 

จากตาราง 25 พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมกับ
ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านหลักประกัน 

กลุ่มท่ี 1 วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพ่ือใช้ในการลงทุนประกอบธุรกิจและอุปโภคบริโภค 
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 2  วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพ่ือใช้ในการลงทุนประกอบธุรกิจและช าระหนี้  
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 
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สมมติฐานที่ 1.3 ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนแตกต่างกัน 
                    ตามระยะเวลาในการช าระคืน 

H0 :  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ไม่แตกต่างกัน
ตามระยะเวลาในการช าระคืน 

H1 :  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาในการช าระคืน 
 

ตาราง 26 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบข้อมูล ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ 
             โครงการธนาคารประชาชน จ าแนกตามระยะเวลาในการช าระคืน 

 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ               
โครงการธนาคารประชาชน 

Sum of 
Squares 

Df, 
Mean 

Square 
F Sig. 

ด้านคุณสมบตัิส่วนตัว 
Between Groups 5.347 5 

1.069 4.049 0.001 Within Groups 65.762 249 
total 71.109 254 

ความสามารถในการ
ช าระหนี ้

Between Groups 7.141 5 
1.428 3.847 0.002 Within Groups 92.441 249 

total 99.582 254 

ด้านเงินทุน 
Between Groups 8.042 5 

1.608 4.787 0.000 Within Groups 83.670 249 
total 91.712 254 

ด้านหลักประกัน 
Between Groups 21.414 5 

4.283 7.032 0.000 Within Groups 151.644 249 
total 173.058 254 

ด้านภาวะเศรษฐกิจ 
Between Groups 4.346 5 

0.869 1.512 0.187 Within Groups 143.163 249 
total 147.509 254 

รวม 
Between Groups 7.083 5 

1.417 5.056 0.000 Within Groups 69.761 249 
total 76.844 254 

 
 

จากตาราง 26 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน จ าแนกตามระยะเวลาในการช าระคืน โดยภาพรวมระดับหนี้ค้างช าระของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชน แตกต่างกันตามระยะเวลาในการช าระคืน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
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ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. ต่ ากว่า 0.05 
 ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ความสามารถในการช าระหนี้ ด้านเงินทุนและด้านหลักประกัน 
แสดงว่าระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนแตกกันตามระยะเวลาใน
การช าระคืน 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. สูงกว่า 0.05 
คือด้านภาวะเศรษฐกิจ แสดงว่าระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
ไม่แตกต่างกันตามระยะเวลาในการช าระคืน 
 ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีความแตกกันตาม
ระยะเวลาในการช าระคืน  ต้องท าการทดสอบความแตกต่างด้วยตารางรายคู่ด้วยวิธี Scheffe 
 
ตาราง  27  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาในการช าระคืน 
               กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
               ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
 

คุณสมบัตสิ่วนตัว       ̅ 

36
  ง

วด
 

48
  ง

วด
 

60
  ง

วด
 

72
  ง

วด
 

84
  ง

วด
 

ไม่เกิน 24  งวด 4.00 1.000 0.998 0.999 1.000 0.966 

36  งวด 4.01  0.508 0.580 0.999 0.860 

48  งวด 3.81   0.004* 0.617 0.982 

60  งวด 4.16    0.988 0.651 

72  งวด 4.07     0.816 

84  งวด 3.50      

 

 

จากตางราง 27  พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาในการช าระคืน
กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านหลักประกัน 

พบว่า ระยะเวลาในการช าระคืน 48 งวด และ 60  งวดแตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระ
ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
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ตาราง  28  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาในการช าระคืน 
               กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
               ด้านความสามารถในการช าระหนี้ 
 

ด้านความสามารถในการ
ช าระหนี ้       ̅ 

36
  ง

วด
 

48
  ง

วด
 

60
  ง

วด
 

72
  ง

วด
 

84
  ง

วด
 

ไม่เกิน 24  งวด 3.25 0.650 0.797 0.341 0.515 0.911 

36  งวด 4.04  0.946 0.293 0.982 1.000 

48  งวด 3.92   0.027* 0.770 1.000 

60  งวด 4.28    0.993 0.994 

72  งวด 4.18     0.999 

84  งวด 4.00      

 

จากตาราง  28  พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาในการช าระคืน     
กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  ด้านความสามารถในการ
ช าระหนี้ 

พบว่า ระยะเวลาในการช าระคืน  48 งวด และ 60 งวด แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระ
ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
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ตาราง 29 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาในการช าระคืน 
             กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านเงินทุน 

ด้านเงินทุน       ̅ 

36
  ง

วด
 

48
  ง

วด
 

60
  ง

วด
 

72
  ง

วด
 

84
  ง

วด
 

ไม่เกิน 24  งวด 4.00 0.999 0.992 1.000 1.000 0.892 

36  งวด 3.81  0.950 0.083 0.959 0.867 

48  งวด 3.70   0.004* 0.692 0.947 

60  งวด 4.10    0.975 0.512 

72  งวด 3.97     0.728 

84  งวด 3.25      
 

จากตาราง 29 พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาในการช าระคืนกับ
ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านเงินทุน 

พบว่า ระยะเวลาในการช าระคืน  48 งวด และ60 งวด แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระ
ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 
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ตาราง 30 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาในการช าระคืน 
             กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
             ด้านหลักประกัน 

 

ด้านหลักประกนั       ̅ 

36
  ง

วด
 

48
  ง

วด
 

60
  ง

วด
 

72
  ง

วด
 

84
  ง

วด
 

ไม่เกิน 24  งวด 3.37 1.000 0.999 0.992 0.971 1.000 

36  งวด 3.29  0.935 0.013* 0.103 1.000 

48  งวด 3.13   0.000* 0.016* 0.999 

60  งวด 3.76    0.987 0.992 

72  งวด 3.92     0.971 

84  งวด 3.37      

 

จากตาราง 30  พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาในการช าระคืนกับ
ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านหลักประกัน 

กลุ่มท่ี 1 พบว่า ระยะเวลาในการช าระคืน  36  งวด และ 60 งวด แตกต่างกันตามระดับ            
หนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

กลุ่มท่ี 2 พบว่า ระยะเวลาในการช าระคืน 48  งวด และ 60 งวด แตกต่างกันตามระดับหนี้
ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

กลุ่มท่ี 2 พบว่า ระยะเวลาในการช าระคืน 48 งวด และ 72 งวดแตกต่างกันตามระดับหนี้
ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
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สมมติฐาน  1.4 ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนแตกต่างกัน  
                   ตามเงื่อนไขการผ่อนช าระ 

H0 :  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนไม่แตกต่างกัน 
ตามเงื่อนไขการผ่อนช าระ 

H1 :  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนแตกต่างกัน 
ตามเงื่อนไขการผ่อนช าระ 
 
ตาราง  31 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบข้อมูล ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการ 
              ธนาคารประชาชน จ าแนกตามเงื่อนไขการผ่อนช าระ 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig 

ด้านคุณสมบตัิส่วนตัว 
Between Groups 7.770 5 

1.555 6.109 0.000 Within Groups 63.340 249 
total 71.109 254 

ความสามารถในการ
ช าระหนี ้

Between Groups 6.687 5 
1.337 3.585 0.000 Within Groups 92.896 249 

total 99.58 254 

ด้านเงินทุน 
Between Groups 9.887 5 

1.977 6.017 0.000 Within Groups 81.825 249 
total 91.712 254 

ด้านหลักประกัน 
Between Groups 19.748 5 

3.950 6.415 0.000 Within Groups 153.310 249 
total 173.058 254 

ด้านภาวะเศรษฐกิจ 
Between Groups 22.549 5 

4.510 8.212 0.000 Within Groups 124.961 249 
total 147.509 254 

รวม 

Between 
Groups 

10.878 5 
2.176 8.212 0.000 

Within Groups 65.966 249 
Total 76.844 254 

 

จากตาราง 31  พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน จ าแนกตามเงื่อนไขการผ่อนช าระ โดยภาพรวม ระดับหนี้ค้างช าระของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
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(H0)  ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่าระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชน แตกต่างกันตามเงื่อนไขการผ่อนช าระ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. ต่ ากว่า 0.05 
 ทุกด้านประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ความสามารถในการช าระหนี้  ด้านเงินทุน                       
ด้านหลักประกัน และด้านภาวะเศรษฐกิจ แสดงว่าระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชนแตกกันตามเงื่อนไขการผ่อนช าระ 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีความแตกต่างกันตาม
เงื่อนไขการผ่อนช าระต้องท าการทดสอบความแตกต่างด้วยตารางรายคู่ด้วยวิธี Scheffe 
 
ตาราง 32 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างเงื่อนไขการผ่อนช าระ 
             กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
             ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
 

คุณสมบัติส่วนตัว       ̅ 
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01

  -
  5

,0
00
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ท 

ตั้ง
แต่

 5
,00

0 
บา

ท 
ขึ้น

ไป
 

ไม่เกิน 1,000 บาท 4.34 0.878 0.027* 0.329 0.026* 0.042* 

1,001-2,000 บาท 4.18  0.089 0.802 0.101 0.119 

2,001-3,000 บาท 3.94   0.983 0.723 0.512 

3,001-4,000 บาท 4.02    0.550 0.385 

4,001-5,000 บาท 3.66     0.983 

ตั้งแต่ 5,000 บาท ข้ึนไป 3.41      

 

จากตาราง 32 พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างเงื่อนไขการผ่อนช าระกับระดับ
หนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านหลักประกัน 

กลุ่มท่ี 1 พบว่า เงื่อนไขการผ่อนช าระต่อเดือนไม่เกิน 1,000 บาท และ 2,001-3,000 บาท
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 
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กลุ่มท่ี 2 พบว่า เงื่อนไขการผ่อนช าระต่อเดือนไม่เกิน 1,000 บาท และ 4,001-5,000 บาท
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุม่ที่ 3 พบว่า เงื่อนไขการผ่อนช าระต่อเดือนไม่เกิน 1,000 บาท และ ตั้งแต่ 5,000 บาท 
ขึ้นไป แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมี
ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
 
 

ตาราง 33  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างเงื่อนไขการผ่อนช าระ 
              กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
              ด้านความสามารถในการช าระคืน 
 

ด้านความสามารถ                      
ในการช าระคืน       ̅ 
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ไม่เกิน 1,000 บาท 4.42 0.777 0.303 0.601 0.758 0.010* 

1,001 -  2,000 บาท 4.19  .937 0.995 0.993 0.045* 

2,001  -  3,000 บาท 4.08   1.000 1.000 .092 

3,001  -  4,000 บาท 4.11    1.000 .098 

4,001  -  5,000 บาท 4.05     0.260 

ตั้งแต่ 5,000 บาท ข้ึนไป 3.12      

 

จากตาราง 33  พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างเงื่อนไขการผ่อนช าระกับ
ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านความสามารถในการช าระ
คืน 

กลุ่มท่ี 1 พบว่า เงื่อนไขการผ่อนช าระต่อเดือนไม่เกิน 1,000 บาท และ ตั้งแต่ 5,000 บาท 
ขึ้นไป แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมี
ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
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กลุ่มท่ี 2 พบว่า เงื่อนไขการผ่อนช าระต่อเดือน1,001-2,000 บาทและ ตั้งแต่ 5,000 บาท         
ขึ้นไป แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมี
ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
 
ตาราง 34 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างเงื่อนไขการผ่อนช าระ 
             กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านเงินทุน 
 

ด้านเงินทุน       ̅ 
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ไม่เกิน 1,000 บาท 4.29 0.817 0.027* 0.285 0.015* 0.048* 

1,001-2,000 บาท 4.08  0.146 0.828 0.079 0.155 

2,001-3,000 บาท 3.83   0.992 0.604 0.546 

3,001-4,000 บาท 3.91    0.473 0.440 

4,001-5,000 บาท 3.47     0.994 

ตั้งแต่ 5,000 บาท ข้ึนไป 3.25      

 
จากตาราง 34  พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างเงื่อนไขการผ่อนช าระกับ

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านเงินทุน 
กลุ่มท่ี 1 พบว่า เงื่อนไขการผ่อนช าระต่อเดือนไม่เกิน 1,000 บาท และ 1,001-2,000 บาท 

แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 2 พบว่า เงื่อนไขการผ่อนช าระต่อเดือนไม่เกิน 1,000 บาท และ 4,001-5,000 บาท
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 3 พบว่า เงื่อนไขการผ่อนช าระต่อเดือนไม่เกิน 1,000 บาท และ ตั้งแต่ 5,000 บาท 
ขึ้นไปแตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมี
ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
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ตาราง 35   แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างเงื่อนไขการผ่อนช าระ 
               กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
               ด้านหลักประกัน 
 

ด้านหลักประกนั       ̅ 
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ไม่เกิน 1,000 บาท 3.95 0.928 0.300 0.005* 0.081 0.084 

1,001-2,000 บาท 3.73  0.683 0.010* 0.216 0.187 

2,001-3,000 บาท 3.52   0.160 0.596 0.412 

3,001-4,000 บาท 3.09    1.000 0.937 

4,001-5,000 บาท 3.02     0.980 

ตั้งแต่ 5,000 บาท ข้ึนไป 2.62      

 

จากตาราง 35 พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างเงื่อนไขการผ่อนช าระกับระดับ
หนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านหลักประกัน 

กลุ่มท่ี 1 พบว่า เงื่อนไขการผ่อนช าระต่อเดือนไม่เกิน 1,000 บาท และ 3,001-4,000 บาท
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 2 พบว่า เงื่อนไขการผ่อนช าระต่อเดือน 1,001-2,000 บาท และ 3,001-4,000 บาท
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 
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ตาราง 36  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างเงื่อนไขการผ่อนช าระกับระดับ 
              หนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านภาวะเศรษฐกิจ 

ด้านภาวะเศรษฐกิจ       ̅ 
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,0
00
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,0
00

 
บา

ท 

ตั้ง
แต่

 5
,00

0 
บา

ท 
ขึ้น

ไป
 

ไม่เกิน 1,000 บาท 4.66 0.335 0.000* 0.000* 0.011* 0.157 

1,001-2,000 บาท 4.26  0.041* 0.010* 0.225 0.619 

2,001-3,000 บาท 3.89   0.801 0.939 0.980 

3,001-4,000 บาท 3.68    1.000 1.000 

4,001-5,000 บาท 3.63     1.000 

ตั้งแต่ 5,000 บาท ข้ึนไป 3.58      

 

จากตาราง 36  พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างเงื่อนไขการผ่อนช าระกับ
ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านภาวะเศรษฐกิจ 

กลุ่มท่ี 1 พบว่า เงื่อนไขการผ่อนช าระต่อเดือนไม่เกิน 1,000 บาท และ 1,001-2,000 บาท
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 2 พบว่า เงื่อนไขการผ่อนช าระต่อเดือนไม่เกิน 1,000 บาท และ 2,001-3,000 บาท
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 3 พบว่า เงื่อนไขการผ่อนช าระต่อเดือนไม่เกิน 1,000 บาท และ 3,001-4,000 บาท
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 4 พบว่า เงื่อนไขการผ่อนช าระต่อเดือน 1,001-2,000 บาท และ 2,001-3,000 บาท
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 
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กลุ่มท่ี 5 พบว่า เงื่อนไขการผ่อนช าระต่อเดือน 1,001-2,000 บาท และ 3,001-4,000 บาท
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 

 
สมมุติฐานที่ 1.5 ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

แตกต่างกัน ตามหลักที่ใช้ในการค้ าประกัน 
H0 :  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนไม่แตกต่างกัน 

ตามหลักที่ใช้ในการค้ าประกัน 
H1 :  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนแตกต่างกัน 

ตามหลักที่ใช้ในการค้ าประกัน 
 

ตาราง 37 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบข้อมูล ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการ 
             ธนาคารประชาชน จ าแนกตามหลักท่ีใช้ในการค้ าประกัน 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig 

ด้านคุณสมบตัิส่วนตัว 
Between Groups 2.093 4 

0.523 1.895 0.112 Within Groups 69.017 250 
total 71.109 254 

ความสามารถในการ
ช าระหนี ้

Between Groups 3.736 4 
0.934 2.437 0.054 Within Groups 95.846 250 

total 99.582 254 

ด้านเงินทุน 
Between Groups 3.462 4 

0.865 2.452 0.059 Within Groups 88.250 250 
total 91.712 254 

ด้านหลักประกัน 
Between Groups 13.092 4 

3.273 5.115 0.001 Within Groups 159.966 250 
total 173.058 254 

ด้านภาวะเศรษฐกิจ 
Between Groups 3.123 4 

0.781 1.352 0.251 Within Groups 144.386 250 
total 147.509 254 

รวม 

Between 
Groups 

3.780 4 
0.945 3.233 0.013 

Within Groups 73.064 250 
total 76.844 254 
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จากตาราง 37 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน จ าแนกตามหลักที่ใช้ในการค้ าประกันโดยภาพรวม ระดับหนี้ค้างช าระ
ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง  (H1) หมายความว่าระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน แตกต่างกันตามหลักที่ใช้ในการค้ าประกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. ต่ ากว่า 0.05 
 คือ ด้านหลักประกัน  แสดงว่าระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
แตกกันตามหลักท่ีใช้ในการค้ าประกัน 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. สูงกว่า 0.05 
คือด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ความสามารถในการช าระหนี้ ด้านเงินทุน และ ด้านภาวะเศรษฐกิจ แสดง
ว่าระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนไมแตกต่างกันตามหลักท่ีใช้ใน
การค้ าประกัน 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีความแตกกันตาม
หลักท่ีใช้ในการค้ าประกัน ต้องท าการทดสอบความแตกต่างด้วยตารางรายคู่ด้วยวิธี Scheffe ดังนี้ 

 

ตาราง 38 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างหลักท่ีใช้ในการค้ าประกัน 
             กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
             ด้านหลักประกัน   
 

ด้านหลักประกนั         ̅ 

สล
าก

ออ
มส

ิน 

ที่ดิ
นเ

ปล
่า 

เงิน
ฝา

ก 

บุค
คล

ค้ า
ปร

ะก
นั 

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3.04 0.738 0.963 0.001* 0.097 

สลากออมสิน 3.87  0.961 0.966 0.986 

ที่ดินเปล่า 3.35   0.263 0.992 

เงินฝาก 4.34    0.035* 

บุคคลค้ าประกัน 3.53     
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จากตาราง 38 พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างหลักท่ีใช้ในการค้ าประกัน                
กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนด้านหลักประกัน   

กลุ่มท่ี 1 พบว่า หลักที่ใช้ในการค้ าประกันเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ เงินฝาก แตกต่าง
กันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 
0.05 

กลุ่มท่ี 2 พบว่า หลักที่ใช้ในการค้ าประกันเป็นเงินฝาก และ บุคคลค้ าประกัน แตกต่างกัน
ตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 
0.05 
 

สมมุติฐานที่  1.6 ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนแตกต่างกัน  
                     ตามระยะเวลาค้างช าระหนี้ 

H0 :  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนไม่แตกต่างกัน 
ตามระยะเวลาค้างช าระหนี้ 

H1 :  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนแตกต่างกัน 
ตามระยะเวลาค้างช าระหนี้ 
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ตาราง 39 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบข้อมูล ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ 
             โครงการธนาคารประชาชน จ าแนกตามระยะเวลาค้างช าระหนี้ 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig 

ด้านคุณสมบตัิส่วนตัว 

Between 
Groups 

12.092 5 
2.418 10.203 0.000 

Within Groups 59.017 249 
total 71.109 254 

ความสามารถในการ
ช าระหนี ้

Between 
Groups 

13.814 5 
2.763 8.021 0.000 

Within Groups 85.768 249 
total 99.582 254 

ด้านเงินทุน 

Between 
Groups 

9.563 5 
1.913 5.797 0.000 

Within Groups 82.149 249 
total 91.712 254 

ด้านหลักประกัน 

Between 
Groups 

34.384 5 
6.877 12.348 0.000 

Within Groups 138.674 249 
total 173.058 254 

ด้านภาวะเศรษฐกิจ 

Between 
Groups 

21.264 5 
4.253 8.388 0.000 

Within Groups 126.245 249 
total 147.509 254 

รวม 

Between 
Groups 

16.013 5 
3.203 13.110 0.000 

Within Groups 60.831 249 
total 76.844 254 

จากตาราง 39 พบว่าที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน จ าแนกตามระยะเวลาค้างช าระหนี้  โดยภาพรวมระดับหนี้ค้างช าระของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชน แตกต่างกันตามระยะเวลาค้างช าระหนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
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ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. ต่ ากว่า 0.05 
ทุกด้านประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ความสามารถในการช าระหนี้  ด้ านเงินทุน                   
ด้านหลักประกัน และด้านภาวะเศรษฐกิจ แสดงว่า ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชนแตกกันตามระยะเวลาค้างช าระหนี้ 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีความแตกกันตาม
ระยะเวลาค้างช าระหนี้ ต้องท าการทดสอบความแตกต่างด้วยตารางรายคู่ด้วยวิธี Scheffe ดังนี้ 
 

ตาราง 40 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาค้างช าระหนี้ 
             กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
             ด้านคุณสมบัติส่วนตัว   
 

ด้านคุณสมบัติส่วนตัว         ̅ 

1 
– 

2 
เดื

อน
 

2 
– 

3 
 เดื

อน
 

3 
– 

4 
เดื

อน
 

4 
 - 

5 
 เดื

อน
 

5 
เดื

อน
ขึ้น

ไป
 แ

ต่
ไม

่เก
นิ 

1 
ปีน

 

1 วัน-1 เดือน 3.57 0.000* 0.020* 0.000* 0.000* 0.9400 

1–2 เดือน 4.10  0.637 0.356 0.114 0.987 

2–3 เดือน 3.97   0.017* 0.022* 0.999 

3–4 เดือน 4.34    0.692 0.839 

4-5  เดือน 4.72     .418 

5 เดือนขึ้นไป                       
แต่ไมเ่กิน 1 ปี 

3.83      

 

จากตาราง 40 พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาค้างช าระหนี้                   
กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนด้านหลักประกัน   

กลุ่มท่ี 1 พบว่า ระยะเวลาค้าช าระหนี้จะอยู่ระหว่าง 1 วัน-1 เดือน และ 1–2 เดือน แตกต่าง
กันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 
0.05 
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กลุ่มท่ี 2 พบว่า ระยะเวลาค้าช าระหนี้จะอยู่ระหว่าง 1 วัน-1 เดือน และ 2–3  เดือน 
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 3 พบว่า ระยะเวลาค้าช าระหนี้จะอยู่ระหว่าง 1 วัน-1 เดือน และ 3–4 เดือน แตกต่าง
กันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 
0.05 

กลุ่มท่ี 4 พบว่า ระยะเวลาค้าช าระหนี้จะอยู่ระหว่าง 1 วัน-1 เดือน และ 4-5 เดือน แตกต่าง
กันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 
0.05 

กลุ่มท่ี 5 พบว่า ระยะเวลาค้าช าระหนี้จะอยู่ระหว่าง 2–3  เดือน และ 3–4 เดือน แตกต่าง
กันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 
0.05 

กลุ่มท่ี 6 พบว่า ระยะเวลาค้าช าระหนี้จะอยู่ระหว่าง 2–3  เดือน และ 4-5  เดือน แตกต่าง
กันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 
0.05 
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ตาราง  41  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาค้างช าระหนี้ 
               กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
              ด้านความสามารถในการช าระหนี้   

ด้านความสามารถ                      
ในการช าระหนี้         ̅ 

1 
– 

2 
เด

ือน
 

2 
– 

3 
 เด

ือน
 

3 
– 

4 
เด

ือน
 

4 
 - 

5 
 เด

ือน
 

5 
เด

ือน
ขึ้น

ไป
 

แต
่ไม

เ่ก
ิน 

1 
ปีน

 

1 วัน - 1 เดือน 3.54 0.001* 0.001* 0.000* 0.004* 1.000 

1 – 2 เดือน 4.16  1.000 0.559 0.536 0.775 

2 – 3  เดือน 4.15   0.470 0.501 0.787 

3 – 4 เดือน 4.40    0.963 0.483 

4  - 5  เดือน 4.66     0.317 

5 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 ปี 3.50      
 

จากตาราง 41 พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาค้างช าระหนี้กับ
ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านความสามารถในการช าระ
หนี้   

กลุ่มท่ี 1 พบว่า ระยะเวลาค้าช าระหนี้จะอยู่ระหว่าง 1 วัน - 1 เดือน และ 1–2 เดือน 
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 2 พบว่า ระยะเวลาค้าช าระหนี้จะอยู่ระหว่าง 1 วัน - 1 เดือน และ 2–3  เดือน 
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 3 พบว่า ระยะเวลาค้าช าระหนี้จะอยู่ระหว่าง 1 วัน - 1 เดือน และ 3–4 เดือน 
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 
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กลุ่มท่ี 4 พบว่า ระยะเวลาค้าช าระหนี้จะอยู่ระหว่าง 1 วัน - 1 เดือน และ 4-5  เดือน 
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 
 
ตาราง 42  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาค้างช าระหนี้กับระดับ 
              หนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านเงินทุน   

ด้านเงินทุน         ̅ 
1 
– 

2 
เด

ือน
 

2 
– 

3 
 เด

ือน
 

3 
– 

4 
เด

ือน
 

4 
 - 

5 
 เด

ือน
 

5 
เด

ือน
ขึ้น

ไป
 แ

ต่
ไม

่เก
ิน 

1 
ปีน

 

1 วัน - 1 เดือน 3.49 0.006* 0.142 0.001* 0.097 0.917 

1 – 2 เดือน 4.02  0.575 0.748 0.942 1.000 

2 – 3 เดือน 3.85   0.092 0.667 1.000 

3 – 4 เดือน 4.21    1.000 0.998 

4  - 5 เดือน 4.29     0.996 

5 เดือนขึ้นไป  
แต่ไมเ่กิน 1 ปี 

4.00      

 

จากตาราง 42  พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาค้างช าระหนี้กับ
ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านเงินทุน   

กลุ่มท่ี 1 พบว่า ระยะเวลาค้าช าระหนี้จะอยู่ระหว่าง 1 วัน - 1 เดือน และ 1 – 2 เดือน 
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 2 พบว่า ระยะเวลาค้าช าระหนี้จะอยู่ระหว่าง 1 วัน - 1 เดือน และ 3 – 4 เดือน 
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 
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ตาราง 43  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างหลักท่ีใช้ในการค้ าประกัน 
              กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
              ด้านหลักประกัน   

ด้านหลักประกนั         ̅ 

1 
– 

2 
เดื

อน
 

2 
– 

3 
 เดื

อน
 

3 
– 

4 
เดื

อน
 

4 
 - 

5 
 เดื

อน
 

5 
เดื

อน
ขึ้น

ไป
 แ

ต่
ไม

่เก
นิ 

1 
ปีน

 

1 วัน - 1 เดือน 2.82 0.000* 0.077 0.000* 0.006* 0.827 

1 – 2 เดือน 3.65  0.160 0.036* 0.689 1.000 

2 – 3  เดือน 3.34   0.187 0.998 0.160 

3 – 4 เดือน 4.19    1.000 0.954 

4  - 5  เดือน 4.20     0.969 

5 เดือนขึ้นไป  
แต่ไมเ่กิน 1 ปี 

3.62      
 

 

จากตาราง 43 พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาค้างช าระหนี้กับ
ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านหลักประกัน   

กลุ่มท่ี 1 พบว่า ระยะเวลาค้าช าระหนี้จะอยู่ระหว่าง 1 วัน -  1 เดือน และ 1 – 2 เดือน 
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 2 พบว่า ระยะเวลาค้าช าระหนี้จะอยู่ระหว่าง 1 วัน -  1 เดือน และ 3 – 4 เดือน
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 3 พบว่า ระยะเวลาค้าช าระหนี้จะอยู่ระหว่าง 1 วัน -  1 เดือน และ 4 - 5  เดือน
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 



58 

กลุ่มท่ี 4 พบว่า ระยะเวลาค้าช าระหนี้จะอยู่ระหว่าง 1 – 2 เดือน และ 3 – 4 เดือน แตกต่าง
กันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 
0.05 
 

ตาราง 44 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างหลักท่ีใช้ในการค้ าประกัน 
             กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
             ด้านภาวะเศรษฐกิจ 

ด้านภาวะเศรษฐกิจ       ̅ 

1 
– 

2 
เดื

อน
 

2 
– 

3 
 เดื

อน
 

3 
– 

4 
เดื

อน
 

4 
 - 

5 
 เดื

อน
 

5 
เดื

อน
ขึ้น

ไป
 

แต่
ไม

่เก
ิน 

1 
ปีน

 

1 วัน-1 เดือน 3.4533 0.025* 0.089 0.000* 0.003* 0.124 

1–2 เดือน 4.0392  0.977 0.118 0.227 0.615 

2–3  เดือน 3.9460   0.019* 0.121 0.509 

3–4 เดือน 4.4792    0.940 0.962 

4-5  เดือน 4.8333     1.000 

5 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 ปี 5.0000      
 

 

จากตาราง 44 พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระยะเวลาค้างช าระหนี้กับ
ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านหลักประกัน   

กลุ่มท่ี 1 พบว่า ระยะเวลาค้าช าระหนี้จะอยู่ระหว่าง 1 วัน-1 เดือน และ 1-2 เดือน แตกต่าง
กันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับนัยส าคัญที่  
0.05 

กลุ่มที่ 2 พบว่า ระยะเวลาค้าช าระหนี้จะอยู่ระหว่าง 1 วัน - 1 เดือน และ 3–4 เดือน                 
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 3 พบว่า ระยะเวลาค้าช าระหนี้จะอยู่ระหว่าง 1 วัน - 1 เดือน และ 4-5 เดือน 
แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 
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กลุ่มท่ี 4  พบว่า ระยะเวลาค้าช าระหนี้จะอยู่ระหว่าง 2–3  เดือน และ 3 – 4 เดือน แตกต่าง
กันตามระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 
0.05 
สมมุติฐานที่ 2  ลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ 
                   โครงการธนาคารประชาชน 

สมมติฐานที่  2.1  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
แตกต่างกันตามเพศ 
 H0 :  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนไม่แตกต่างกัน 
ตามเพศ 

H1 : ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน แตกต่างกัน ตาม
เพศ 
 

ตาราง 45 แสดงการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการ 
             ธนาคารประชาชน จ าแนกตามเพศ 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ 
โครงการธนาคารประชาชน 

เพศ จ านวน  ̅ S.D. Sig. 

ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
ชาย 96 3.97 0.53 

0.911 
หญิง 159 4.08 0.52 

ความสามารถในการช าระหนี ้
ชาย 96 4.16 0.64 

0.885 
หญิง 159 4.11 0.61 

ด้านเงินทุน 
ชาย 96 3.88 0.63 

0.225 
หญิง 159 3.96 0.57 

ด้านหลักประกัน 
ชาย 96 3.43 0.84 

0.780 
หญิง 159 3.58 0.80 

ด้านภาวะเศรษฐกิจ 
ชาย 96 3.92 0.81 

0.109 
หญิง 159 4.08 0.72 

รวม 
ชาย 96 3.87 0.56 

0.437 หญิง 159 3.96 0.53 
 

ตาราง 45  พบว่าที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชน ไม่แตกต่างตามเพศ โดยภาพรวมระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.437 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) นั้นคือ ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนไม่แตกต่าง
กันตามเพศ 
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สมมุติฐานที่  2.2  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 
                      ที่แตกต่างกัน ตามอายุ 

H0 :  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนไม่แตกต่างกัน    
ตามอายุ 

H1 :  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนแตกต่างกัน              
ตามอายุ 
 

ตาราง 46  แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบข้อมูล ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ 
              โครงการธนาคารประชาชน จ าแนกตามอายุ 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ 
โครงการธนาคารประชาชน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig 

ด้านคุณสมบตัิส่วนตัว 
Between Groups 2.880 4 

0.720 2.638 0.352 Within Groups 68.229 250 
Total 71.109 254 

ความสามารถ 
ในการช าระหนี ้

Between Groups 1.601 4 
0.400 1.022 0.397 Within Groups 97.981 250 

Total 99.582 254 

ด้านเงินทุน 
Between Groups 2.277 4 

0.569 1.591 0.177 Within Groups 89.436 250 
Total 91.712 254 

ด้านหลักประกัน 
Between Groups 10.472 4 

2.618 4.026 0.004 Within Groups 162.586 250 
Total 173.058 254 

ด้านภาวะเศรษฐกิจ 
Between Groups 6.604 4 

1.651 2.929 0.220 Within Groups 140.905 250 
Total 147.509 254 

รวม 
Between Groups 2.425 4 

0.606 2.037 0.090 Within Groups 74.419 250 
Total 76.844 254 

 

จากตาราง 46  พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน จ าแนกตามอายุ  โดยภาพรวมระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.090 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก (H0)  ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1)   หมายความว่าระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชนไม่แตกต่างกัน ตามอายุ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
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ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. ต่ ากว่า 0.05  
คือ ด้านหลักประกัน แสดงว่าระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
แตกกันตามอายุ 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. สูงกว่า  
0.05  ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ด้านความสามารถในการช าระหนี้  ด้านเงินทุน และ              
ด้านภาวะเศรษฐกิจแสดงว่าระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน            
ไม่แตกต่างกัน ตามอายุ 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีความแตกต่างกัน      
ตามอายุ ต้องท าการทดสอบความแตกต่างด้วยตารางรายคู่ด้วยวิธี Scheffe ดังนี้ 
 
ตาราง 47 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างอายุกับระดับหนี้ค้างช าระ 
             ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านหลักประกัน 

ด้านหลักประกนั       ̅ 
31 -  
40 ปี 

41 – 50 
ปี 

51 -  
60 ปี 

60 – 65  
ปี 

20 – 30 ปี 3.43 0.605 0.927 0.813 0.773 

31 -  40 ปี 3.69  0.013* 1.000 0.954 

41 – 50 ปี 3.27   0.276 0.575 

51 -  60 ปี 3.70    0.965 

60 – 65  ปี 4.08     

 

จากตาราง 47 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างอายุกับระดับหนี้ค้างช าระของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านหลักประกัน 
 พบว่า บุคคลที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี และ 41–50 ปี แตกต่างตามระดับหนี้ค้างช าระของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านหลักประกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 
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สมมติฐานที่  2.3 ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 
        ที่แตกต่างกัน ตามสถานภาพ 

H0 :  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนไม่แตกต่างกันตาม
สถานภาพ 

H1 :  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนแตกต่างกันตาม
สถานภาพ 
 

ตาราง 48 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบข้อมูล ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชน จ าแนกตามสถานภาพ 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig 

ด้านคุณสมบตัิส่วนตัว 

Between 
Groups 

0.564 3 
0.188 0.669  0.572  

Within Groups 70.545 251 
Total 71.109 254 

ความสามารถในการ
ช าระหนี ้

Between 
Groups 

5.918 3 
1.973 5.286  0.001  

Within Groups 93.665 251 
Total 99.582 254 

ด้านเงินทุน 

Between 
Groups 

3.036 3 
1.012 2.864  0.378 

Within Groups 88.676 251 
Total 91.712 254 

ด้านหลักประกัน 

Between 
Groups 

6.089 3 
2.030 3.051  0.029  

Within Groups 166.969 251 
Total 173.058 254 

ด้านภาวะเศรษฐกิจ 

Between 
Groups 

2.194 3 
0.731 1.263 0.288  

Within Groups 145.315 251 
Total 147.509 254 

รวม 

Between 
Groups 

2.402 3 
0.801 2.700   0.046 

Within Groups 74.442 251 
Total 76.844 254 
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จากตาราง 48 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน จ าแนกตามสถานภาพโดยภาพรวมระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการ
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.046 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานรอง (H1)   
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชนแตกต่างกันตามสถานภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. ต่ ากว่า  
0.05 ประกอบด้วย ความสามารถในการช าระหนี้และด้านหลักประกัน แสดงว่าระดับหนี้ค้างช าระ
ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนแตกต่างกันตามสถานภาพ 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. สูงกว่า   
0.05 ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ด้านเงินทุนและด้านภาวะเศรษฐกิจ แสดงว่าระดับหนี้ค้าง
ช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนไม่แตกต่างกันตามสถานภาพ 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีความแตกต่างกันตาม
สถานภาพ ต้องท าการทดสอบความแตกต่างด้วยตารางรายคู่ด้วยวิธี Scheffe ดังนี้ 

 
ตาราง 49 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างตามสถานภาพกับระดับหนี้ค้างช าระ 
             ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านความสามารถในการช าระหนี้ 
 

ความสามารถในการช าระหนี ้       ̅ สมรส หย่าร้าง หม้าย 

โสด 4.39 0.003* 0.299 1.000 

สมรส 4.04  1.000 0.656 

หย่าร้าง 4.03   0.738 

หม้าย 4.40    
 

จากตาราง 49  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างสถานภาพกับระดับหนี้ค้างช าระ
ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านความสามารถในการช าระหนี้ พบว่า บุคคลที่มี
สถานภาพ โสด และสมรส แตกต่างกันตามกับระหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 
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ตาราง 50 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างตามสถานภาพกับระดับหนี้ค้าง 
             ช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านหลักประกัน 
 

ด้านหลักประกัน       ̅ สมรส หย่าร้าง หม้าย 

โสด 3.80 0.031* 0.777 0.984 

สมรส 3.43  0.977 0.951 

หย่าร้าง 3.53   0.995 

หม้าย 3.65    
 

จากตาราง 50 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างสถานภาพกับระดับหนี้ค้างช าระของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านหลักประกัน 
 พบว่า บุคคลที่มีสถานภาพ โสด และสมรส แตกต่างกันตามกับระหนี้ค้างช าระของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 
 

สมมติฐานที่ 2.4 ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 
                     ที่แตกต่างกันตามวุฒิการศึกษา 

H0 :  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนไม่แตกต่างกัน      
ตามวุฒิการศึกษา 

H1 :  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนแตกต่างกัน                
ตามวุฒิการศึกษา 
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ตาราง 51 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบข้อมูล ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ 
             โครงการธนาคารประชาชน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig 

ด้านคุณสมบตัิส่วนตัว 

Between 
Groups 

3.541 3 
1.180 4.385 0.005 

Within Groups 67.568 251 
Total 71.109 254 

ความสามารถในการ
ช าระหนี ้

Between 
Groups 

.415 3 
0.138 0.350 0.789 

Within Groups 99.167 251 
Total 99.582 254 

ด้านเงินทุน 

Between 
Groups 

3.014 3 
1.005 2.843 0.387 

Within Groups 88.698 251 
Total 91.712 254 

ด้านหลักประกัน 

Between 
Groups 

7.227 3 
2.409 3.646 0.013 

Within Groups 165.831 251 
Total 173.058 254 

ด้านภาวะเศรษฐกิจ 

Between 
Groups 

14.698 3 
4.899 9.259 0.000 

Within Groups 132.811 251 
Total 147.509 254 

รวม 

Between 
Groups 

3.038 3 
1.013 3.444 0.017 

Within Groups 73.806 251 
Total 76.844 254 

 

จากตาราง 51 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวม ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการ
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.017 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานรอง (H1)   
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชนแตกต่างกันตามวุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
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ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. สูงกว่า   
0.05 คือ ด้านความสามารถในการช าระหนี้และด้านเงินทุนแสดงว่าระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการ
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนไม่แตกต่างกัน ตามวุฒิการศึกษา 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. ต่ ากว่า 0.05 
คือ ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ด้านหลักประกันและด้านภาวะเศรษฐกิจ แสดงว่าระดับหนี้ค้างช าระของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนแตกต่างกันตามวุฒิการศึกษา 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีความแตกกันตาม 
วุฒิการศึกษา ต้องท าการทดสอบความแตกต่างด้วยตารางรายคู่ด้วยวิธี Scheffe ดังนี้ 
 

ตาราง 52 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างตามวุฒิการศึกษากับระดับหนี้ค้างช าระ 
             ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านคุณสมบัติส่วนตัว   
 

ด้านคุณสมบัติส่วนตัว         ̅ 

อน
ุปร

ิญ
ญ

า 
/ ป

วส
 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

สูง
กว่

าป
ริญ

ญ
าต

รี 
ต่ ากว่าอนุปริญญา / ปวส 4.14 0.863* 0.025 0.295 

อนุปริญญา / ปวส 4.07  0.067 0.396 

ปริญญาตรี  3.85   0.815 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.55    
 

จากตาราง 52 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างสถานภาพกับระดับหนี้ค้างช าระของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านคุณสมบัติส่วนตัว   
 พบว่า บุคคลที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าอนุปริญญา / ปวส. และอนุปริญญา / ปวส. แตกต่าง
กันตามกับระหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 
0.05 
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ตาราง 53  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างตามวุฒิการศึกษากับระดับหนี้ 
              ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านหลักประกัน   

ด้านหลักประกัน         ̅ 

อน
ุปร

ิญ
ญ

า 
/ ป

วส
 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

สูง
กว่

าป
ริญ

ญ
าต

รี 

ต่ ากว่าอนุปริญญา / ปวส 3.28 0.024* 0.529 0.948 

อนุปริญญา / ปวส 3.66  0.687 0.577 

ปริญญาตรี  3.50   .773 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.00    
 

จากตาราง 53  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างสถานภาพกับระดับหนี้ค้างช าระ
ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านหลักประกัน   
 พบว่า บุคคลที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าอนุปริญญา/ปวส และอนุปริญญา/ปวส แตกต่างกัน
ตามระหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 
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ตาราง  54  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างตามวุฒิการศึกษากับระดับ 
               หนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านภาวะเศรษฐกิจ 

ด้านภาวะเศรษฐกิจ       ̅ 

อน
ุปร

ิญ
ญ

า 
/ ป

วส
 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

สูง
กว่

าป
ริญ

ญ
าต

รี 

ต่ ากว่าอนุปริญญา / ปวส 4.17 0.983 0.002* 0.031* 

อนุปริญญา / ปวส 4.13  0.001* 0.038* 

ปริญญาตรี  3.64   0.378 

สูงกว่าปริญญาตรี 2.88    
 

จากตาราง 54 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างสถานภาพกับระดับหนี้ค้างช าระของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านภาวะเศรษฐกิจ 
 กลุ่มท่ี 1 พบว่า บุคคลที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าอนุปริญญา/ปวส และปริญญาตรีแตกต่าง
กันตามกับระหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 
0.05 
 กลุ่มท่ี 2 พบว่า บุคคลที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าอนุปริญญา/ปวส และสูงกว่าปริญญาตรี 
แตกต่างกันตามกับระหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 3 พบว่า บุคคลที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส และปริญญาตรี แตกต่างกันตาม
กับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 4 พบว่า บุคคลที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวสและสูงกว่าปริญญาตรี แตกต่าง
กันตามกับระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับนัยส าคัญ
ที ่0.05 
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สมมติฐานที่  2.5 ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 
                      ที่แตกต่างกัน ตามอาชีพ 

H0 :  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนแตกต่างกัน 
ตามอาชีพ 

H1 :  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนแตกต่างกัน 
ตามอาชีพ 

ตาราง 55  แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบข้อมูล ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ 
              โครงการธนาคารประชาชน จ าแนกตามอาชีพ 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig 

ด้านคุณสมบตัิส่วนตัว 

Between 
Groups 

18.765 5 
3.753 17.852 0.000 

Within Groups 52.345 249 
Total 71.109 254 

ความสามารถในการ
ช าระหนี ้

Between 
Groups 

5.600 5 
1.120 2.967 0.053 

Within Groups 93.983 249 
Total 99.582 254 

ด้านเงินทุน 

Between 
Groups 

23.663 5 
4.733 17.317 0.000 

Within Groups 68.049 249 
Total 91.712 254 

ด้านหลักประกัน 

Between 
Groups 

47.290 5 
9.458 18.725 0.000 

Within Groups 125.768 249 
Total 173.058 254 

ด้านภาวะเศรษฐกิจ 

Between 
Groups 

52.887 5 
10.577 27.835 0.000 

Within Groups 94.622 249 
Total 147.509 254 

รวม 

Between 
Groups 

22.913 5 
4.583 21.158 0.000 

Within Groups 53.931 249 
Total 76.844 254 
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จากตาราง 55  พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน จ าแนกตามอาชีพโดยภาพรวม ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานรอง (H1) ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชนแตกต่างกันตามอาชีพ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. ต่ ากว่า 0.05 
ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ด้านเงินทุน ด้านหลักประกัน และด้านภาวะเศรษฐกิจ แสดงว่า 
ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนแตกต่างกันตามอาชีพ 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.05 คือ ความสามารถในการช าระหนี้  แสดงว่าระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชนไม่แตกต่างกันตามอาชีพ 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีความแตกต่างกันตาม
อาชีพ ต้องท าการทดสอบความแตกต่างด้วยตารางรายคู่ด้วยวิธี Scheffe ดังนี้ 
 

ตาราง 56 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างอาชีพกับระดับหนี้ค้างช าระ 
             ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านคุณสมบัติส่วนตัว   

ด้านคุณสมบัติส่วนตัว         ̅ 

พน
ักง

าน
รฐั

วิส
าห

กจิ
 

รับ
จ้า

ง 

พน
ักง

าน
บร

ษิัท
 

นัก
ธรุ

กจิ
 

ค้า
ขา

ย 

รับราชการ 3.70 0.251 0.000* 0.874 0.887 0.007* 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.08  0.653 0.013* 0.927 1.000 

รับจ้าง 4.32   0.000* 0.045* 0.160 

พนักงานบริษัท 3.54    0.270 0.000* 

นักธุรกิจ 3.89     0.665 

ค้าขาย 4.12      
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จากตาราง 56 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างอาชีพกับระดับหนี้ค้างช าระของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านภาวะเศรษฐกิจ 
 กลุ่มท่ี 1 พบว่า บุคคลที่มีอาชีพรับราชการและรับจ้างแตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 2 พบว่า บุคคลที่มีอาชีพรับราชการและค้าขาย แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระ
ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 3 พบว่า บุคคลที่มีอาชีพรับราชการและค้าขาย แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระ
ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 4 พบว่า บุคคลที่มีอาชีพรับจ้างและพนักงานบริษัท แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้าง
ช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 5 พบว่า บุคคลที่มีอาชีพรับจ้างและนักธุรกิจ แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 6 พบว่า บุคคลที่มีอาชีพพนักงานบริษัทและค้าขาย แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้าง
ช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

ตาราง 57 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างตามอาชีพกับระดับหนี้ค้างช าระ 
             ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านเงินทุน 
 

ด้านเงินทุน       ̅ 

พน
ักง

าน
รัฐ

วิส
าห

กิจ
 

รับ
จ้า

ง 

พน
ักง

าน
บร

ษิัท
 

นัก
ธรุ

กจิ
 

ค้า
ขา

ย 

รับราชการ 3.51 0.010* 0.000* 0.994 0.470 0.031* 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.18  0.995 0.001* 0.747 0.711 

รับจ้าง 4.27   0.000* 0.165 0.004* 

พนักงานบริษัท 3.43    0.160 0.000* 

นักธุรกิจ 3.87     0.999 

ค้าขาย 3.93      
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จากตาราง 57 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างอาชีพกับระดับหนี้ค้างช าระของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านภาวะเศรษฐกิจ 
 กลุ่มที่ 1 พบว่า บุคคลที่มีอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ แตกต่างกันตามระดับ
หนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 2 พบว่า บุคคลที่มีอาชีพรับราชการและรับจ้าง แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระ
ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

กลุ่มท่ี 3 พบว่า บุคคลที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจและพนักงานบริษัท แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้าง
ช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 4 พบว่า บุคคลที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจและพนักงานบริษัท แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้าง
ช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 5 พบว่า บุคคลที่มีอาชีพรับจ้างและพนักงานบริษัท แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้าง
ช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 6 พบว่า บุคคลที่มีอาชีพรับจ้างและค้าขาย  แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 7 พบว่า บุคคลที่มีอาชีพพนักงานบริษัทและค้าขาย  แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้าง
ช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 
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ตาราง 58  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างตามอาชีพกับระดับหนี้ค้างช าระ 
              ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านหลักท่ีใช้ค้ าประกัน 
 

ด้านหลักท่ีใช้ค้ าประกัน       ̅ 

พนั
กง

าน
รัฐ

วิส
าห

กิจ
 

รับ
จ้า

ง 

พนั
กง

าน
บร

ิษัท
 

นัก
ธุร

กิจ
 

นัก
ธุร

กิจ
 

รับราชการ 3.17 0.048* 0.000* 1.000 0.433 1.000 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.95  0.988 0.012* 0.946 0.016* 

รับจ้าง 4.10   .000* 0.429 0.000* 

พนักงานบริษัท 3.10    0.220 .993 

นักธุรกิจ 3.67     0.316 

ค้าขาย 3.20      
 

จากตาราง 58  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างอาชีพกับระดับหนี้ค้างช าระของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านหลักท่ีใช้ค้ าประกัน 
 กลุ่มที่ 1 พบว่า บุคคลที่มีอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแตกต่างกันตามระดับ                  
หนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 2 พบว่า บุคคลที่มีอาชีพรับราชการและรับจ้าง แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระ
ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 3 พบว่า บุคคลที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจและพนักงานบริษัท แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้าง
ช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 4  พบว่า บุคคลที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจและค้าขาย แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระ
ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 5  พบว่า บุคคลที่มีอาชีพรับจ้างและพนักงานบริษัท แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้าง
ช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 6  พบว่า บุคคลที่มีอาชีพรับจ้างและนักธุรกิจ แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 
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ตาราง 59  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างตามอาชีพกับระดับหนี้ค้างช าระ 
              ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านภาวะเศรษฐกิจ 

ด้านภาวะเศรษฐกิจ       ̅ 

พน
ักง

าน
รัฐ

วิส
าห

กิจ
 

รับ
จ้า

ง 

พน
ักง

าน
บร

ษิัท
 

นัก
ธรุ

กจิ
 

ค้า
ขา

ย 

รับราชการ 3.21 0.000* 0.000* 0.999 0.001* 0.000* 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.20  0.000* 0.781 0.001* 1.000 

รับจ้าง 4.47   0.000* 0.588 0.026* 

พนักงานบริษัท 3.29    0.001* 0.000* 

นักธุรกิจ 4.14     1.000 

ค้าขาย 4.12      
 

จากตาราง 59 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างอาชีพกับระดับหนี้ค้างช าระของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านภาวะเศรษฐกิจ 
 กลุ่มที่ 1 พบว่า บุคคลที่มีอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ แตกต่างกันตามระดับ
หนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มที่ 2 พบว่า บุคคลที่มีอาชีพรับราชการและรับจ้าง  แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระ
ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มที่ 3 พบว่า บุคคลที่มีอาชีพรับราชการและนักธุรกิจ แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระ
ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มที่ 4 พบว่า บุคคลที่มีอาชีพรับราชการและค้าขาย แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระ
ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 5 พบว่า บุคคลที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจและรับจ้าง แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระ
ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

กลุ่มท่ี 6  พบว่า บุคคลที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจและนักธุรกิจ แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระ
ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

กลุ่มท่ี 7  พบว่า บุคคลที่มีอาชีพรับจ้างและพนักงานบริษัท แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้าง
ช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 
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กลุ่มท่ี 8  พบว่า บุคคลที่มีอาชีพรับจ้างและค้าขาย แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

กลุ่มท่ี 9  พบว่า บุคคลที่มีอาชีพพนักบริษัทและนักธุรกิจ แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้างช าระ
ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

กลุ่มท่ี 10  พบว่า บุคคลที่มีอาชีพพนักงานบริษัทและค้าขาย แตกต่างกันตามระดับหนี้ค้าง
ช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 
 

สมมติฐานที่  2.6 ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 
                     แตกต่างกัน ตามรายได้ 
H0 :  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนไม่แตกต่างกัน 
ตามรายได้ 
H1 :  ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนแตกต่างกัน 
ตามรายได้ 

ตาราง 60  แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบข้อมูล ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ                  
              โครงการธนาคารประชาชน จ าแนกตามรายได้ 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig 

ด้านคุณสมบตัิส่วนตัว 

Between 
Groups 

3.973 5 
0.795 2.947 0.013 

Within Groups 67.136 249 
total 71.109 254 

ความสามารถในการ
ช าระหนี ้

Between 
Groups 

3.780 5 
0.756 1.965 0.084 

Within Groups 95.803 249 
total 99.582 254 

ด้านเงินทุน 

Between 
Groups 

6.839 5 
1.368 4.013 0.032 

Within Groups 84.873 249 
total 91.712 254 

ด้านหลักประกัน 

Between 
Groups 

7.028 5 
1.406 2.108 0.065 

Within Groups 166.030 249 
total 173.058 254 
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ด้านภาวะเศรษฐกิจ 

Between 
Groups 

7.640 5 
1.528 2.720 0.221 

Within Groups 139.870 249 
total 147.509 254 

รวม Between 
Groups 

4.539 5 
0.908 3.126 0.009 

Within Groups 72.306 249 
total 76.844 254 

 

จากตาราง 60 พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน จ าแนกตามรายได้ โดยภาพรวมระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  แสดงว่ายอมรับสมมติฐานรอง (H1) ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชนแตกต่างกันตามรายได้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. ต่ ากว่า 0.05  
คือ ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านเงินทุน แสดงว่าระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชนแตกต่างกันตามรายได้ 

ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีค่า Sig. สูงกว่า   
0.05 คือ ความสามารถในการช าระหนี้ ด้านหลักประกันและด้านภาวะเศรษฐกิจ แสดงว่าระดับหนี้
ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนไม่แตกต่างกันตามรายได้ 
 ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีความแตกต่างกัน   
ตามรายได้ ต้องท าการทดสอบความแตกต่างด้วยตารางรายคู่ด้วยวิธี Scheffe 
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ตาราง 61 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างตามรายได้กับระดับหนี้ค้างช าระ 
             ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
 

ด้านคุณสมบัติส่วนตัว       ̅ 

10
,00

1 
- 2

0,0
00

 บ
าท

 

20
,00

1 
- 3

0,0
00

 บ
าท

 

30
,00

1 
- 4

0,0
00

 บ
าท

 

40
,00

1 
- 5

0,0
00

 บ
าท

 

ตั้ง
แต่

 5
0,0

00
 ข

ึ้นไ
ป 

ไม่เกิน 10,000 บาท 4.28 0.043* 0.977 0.954 0.256 0.255 

10,001-20,000 บาท 4.00  0.590 1.000 0.714 0.639 

20,001-30,000 บาท 4.15   0.998 0.387 0.378  

30,001-40,000 บาท 4.06    0.747 0.652 

40,001-50,000 บาท 3.60     0.999 

ตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป 3.44      
 

จากตาราง 64 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างรายได้กับระดับหนี้ค้างช าระของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านคุณสมบัติ 
  พบว่า บุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน 1,000 บาท และ 10,001-20,000 บาทแตกต่างกันตามระดับ
หนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 
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ตาราง 62   แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างตามรายได้กับระดับหนี้ค้างช าระ 
               ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านเงินทุน 

ด้านเงินทุน       ̅ 

10
,00

1 
 - 
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0,0

00
 บ
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,00
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 บ

าท
 

ตั้ง
แต

่ 5
0,0

00
 ข

ึ้นไ
ป 

ไม่เกิน 10,000 บาท
  

4.01 0.974 0.982 1.000 0.710 0.274 

10,001-20,000 บาท 3.87  0.049* 0.994 0.853 0.375 

20,001-30,000 บาท 4.15   0.986 0.322 0.089 

30,001-40,000 บาท 4.00    0.784 0.341 

40,001-50,000 บาท 3.50     0.966 

ตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป 3.08      

 

จากตาราง 65  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างรายได้กับระดับหนี้ค้างช าระของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ด้านคุณสมบัติ 
  พบว่า บุคคลที่มีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท แตกต่าง
กันตามกับระหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอย่างมีระดับนัยส าคัญที่  
0.05 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชานของธนาคาร       
ออมสิน สาขาวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาวังชิ้น จังหวัดแพร่  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
คือบุคคลที่มีหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขา
วังชิ้น จังหวัดแพร่ จ านวนทั้งหมด 255 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ค่า Independent-Sample T-Test และค่า One-Way ANOVA (Sheffe’)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 ในการวิจัยสาเหตุหนี้ค้างของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคาร               
ออมสินสาขาวังชิ้น สรุปผลได้ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีหนี้ค้างช าระของธนาคาร
ออมสิน สาขาวังชิ้น จังหวัดแพร่ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 159 ราย ร้อยละ 62.4                         
มีช่วงอายุระหว่าง 31–40 ปี ร้อยละ 43.5 มีสถานภาพสมรสแล้วจ านวน 178 ราย ร้อยละ 69.8                      
มีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับอนุปริญญาตรี/ปวส  130 ราย ร้อยละ 51.0 มีระดับเงินเดือน มีการ
ประกอบอาชีพ ค้าขาย 86 ราย ร้อยละ 33.7 และ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001-20,000 บาท  
164 ราย ร้อยละ 64.3    

ข้อมูลเกี่ยวกับเงินกู้ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีหนี้ค้างช าระของ 
ธนาคารออมสิน สาขาวังชิ้น จังหวัดแพร่ พบว่า วงเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติจะอยู่ที่วงเงิน 30,001-
50,000 บาท จ านวน 94 ราย ร้อยละ 36.9 น าเงินไปลงทุนในการประกอบธุรกิจ จ านวน 152 ราย 
ร้อยละ 59.6  โดยมีระยะเวลาในการช าระคืน 60 งวด 117 ราย ร้อยละ 45.9 มีการผ่อนช าระต่อ
เดือนตั้งแต่ 2,001-3,000 บาท 105 ราย ร้อยละ 41.2 โดยมีหลักที่ใช้ในการค้ าประกันจะเป็นบุคคล
ค้ าประกัน 144  ร้อยละ 44.7 และมีระยะเวลาที่ค้างช าระจะอยู่ที่ 1 วัน - 1 เดือน 214 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 83.9   
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ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีต่อสาเหตุหนี้ค้าง
ช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน พบว่า ระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการ
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ประกอบด้วย ด้าน
ความสามารถในการช าระหนี้  ด้านภาวะเศรษฐกิจ ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ด้านเงินทุนและด้าน
หลักประกัน เมื่อจ าแนกระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ในแต่ละ
ด้านพบว่า 
    ด้านความสามารถในการช าระหนี้มีผลต่อระดับสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน มาเป็นล าดับที่ 1 ประกอบด้วย ไม่มีแผนการช าระเงินที่ชัดเจนและมี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นจ านวนมาก 
    ด้านภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อระดับสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชน มาเป็นล าดับที่ 2 ประกอบด้วย คู่แข่งขันเพิ่มขึ้น ขาดความมั่นใจในการพื้นตัวของ
เศรษฐกิจและต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น 
    ด้านคุณสมบัติส่วนตัวมีผลต่อระดับสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชน มาเป็นล าดับที่ 3 ประกอบด้วย น าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ประสบปัญหา
ภายในครอบครัวและขาดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ 
    ด้านเงินทุน มีผลต่อระดับสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชน มาเป็นล าดับที่ 4 ประกอบด้วย ไม่มีเงินทุนหรือเงินที่ท่านออมหมด ไม่สามารถระดมทุนได้
ตามแผนที่วางไว้ ไม่เคยวิเคราะห์การเงินและงบการเงิน และกิจการขาดเงินหมุนเวียนและเงินใช้จ่าย
ในชีวิตประจ าวัน 
    ด้านหลักประกัน มีผลต่อระดับสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชน มาเป็นล าดับที่ 5 ประกอบด้วย หลักประกันหนี้ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้
เลย มีปัญหากับบุคคลที่ค้ าประกันท่าน หลักประกันมีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าหนี้คงเหลือ และหลักทรัพย์ที่
ใช้ค้ าประกันหนี้มีมูลค่าลดลง 

การวิเคราะห์เงินกู้ประเภทสินเชื่อธนาคารประชาชนกับระดับสาเหตุหนี้ค้างช าระของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  พบว่า วงเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติ วัตถุประสงค์ในการ
กู้ยืม ระยะเวลาในการช าระคืน เงื่อนไขการผ่อนช าระ หลักที่ใช้ในการค้ าประกัน  ระยะเวลาที่มี
ปัญหาหนี้ค้างช าระมีผลต่อระดับสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  

ผลการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลกับระดับสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน พบว่า สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้ มีผลต่อสาเหตุหนี้ค้าง
ช าระของผู้ใช้บริการ ส าหรับเพศและอายุไม่มีผลต่อระดับสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคาร
ออมสิน สาขาวังชิ้น จังหวัดแพร่ ซึ่งผลการวิจัยที่พบสามารถน ามาเป็นประเด็นส าคัญส าหรับ                 
การอภิปรายผลดังนี้ 

สาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน พบว่า ระดับหนี้ค้าง
ช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  
ประกอบด้วย ด้านความสามารถในการช าระหนี้  ด้านภาวะเศรษฐกิจ ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ด้าน
เงินทุนและด้านหลักประกัน เมื่อจ าแนกระดับหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชน ในแต่ละด้านพบว่า 
 ด้านคุณสมบัติส่วนตัว พบว่า ผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ประสบปัญหาภายใน
ครอบครัวและขาดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ สอดคล้องกับ De Lucia and Peters 
(1993) ที่ได้กล่าวถึงทฤษฎี 5C (5 C’s Policy) ว่าเป็นหลักการที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถใน
การช าระหนี้ ซึ่งสาเหตุของหนี้ค้างช าระประการหนึ่งคือคุณสมบัติ (Character) เป็นลักษณะที่ใช้
ส าหรับการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคล โดยดูจากความมั่งคงด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบ
อาชีพ การที่บุคคลมีจิตใจ ความคิด ความผูกพันในการช าระหนี้คืนผู้อ่ืน เป็นคุณสมบัติของบุคคล            
มีส่วนที่จะท าให้ธนาคารเกิดความเชื่อถือ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ในการประกอบธุรกิจ  มีความสามารถ
ในการจัดการบริหารงาน  มีศีลธรรม ความรับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจสูง  มีความตรงต่อเวลา 
เสมอต้นเสมอปลาย เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ เป็นคนมีชื่อเสียง มีหน้ามีตาในสังคม มีความอุตสาหะ
และขยันขันแข็ง  มีความยุติธรรม สอดคล้องกับนงนุช กะดีแดง (2541) ที่ได้ศึกษาหนี้ค้างช าระของ
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
การช าระหนี้ของลูกหนี้ ได้แก่ อัตราส่วนระหว่างมูลค่างวดการช าระหนี้ เทียบกับรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนต่อเดือน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและมูลค่าสิ่งปลูกสร้างและหลักทรัพย์ค้ าประกันสอดคล้องตาม
หลักความสามารถในการช าระหนี้ตามหลักเกณฑ์ C (C’s Policy) หรือหลักการช าระหนี้ตามเกณฑ์ 
P(P’s Policy) ส่วนปัจจัยที่ก าหนดในแบบจ าลอง เช่น อาชีพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และ
อัตราส่วนระหว่างมูลค่าสินทรัพย์หลักประกัน ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ด้านความสามารถในการช าระหนี้ ได้แก่ ไม่มีแผนการช าระเงินที่ชัดเจนและมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
เป็นจ านวนมาก สอดคล้องกับ De Lucia and Peters (1993) ที่ได้กล่าวถึงทฤษฎี 5C (5 C’s 
Policy) ว่าเป็นหลักการที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหนี้ ซึ่งสาเหตุของหนี้ค้างช าระ
ประการหนึ่งคือความสามารถ (Capacity) ถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญในการพิจารณาสินเชื่อ เจ้าหน้าที่
สินเชื่อต้องศึกษาถึงธุรกิจของลูกค้าว่ามีความสามารถในการช าระหนี้คืนให้กับทางธนาคารและเป็น
ลักษณะที่ใช้ส าหรับพิจารณาด้านความสามารถในการท านิติสัญญากับทางธนาคารและความสามารถ
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ในการแสวงหารายได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเงินเดือน ค่าจ้าง รายได้อ่ืนๆของผู้กู้ ความสามารถในการ
ท านิติกรรมหรือสัญญากู้ เงินกับบุคคลใดก็ตาม พิจารณาว่าผู้ลงนามในสัญญาเป็นบุคคลที่มี
ความสามารถตามกฎหมายที่จะท านิติกรรมได้ เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ ความสามารถในการแสวงหา
รายได้ของผู้กู้ โดยอาศัยปัจจัยในหลายด้าน เช่น การศึกษา การฝีมือ อายุ สุขภาพ ซื่อสัตย์สุจริตต่อ
หน้าที่การงาน  ความม่ังคงของงานที่ท า เสมอต้นเสมอปลายและความสามารถในการบริหารจัดการ 

ด้านเงินทุน ได้แก่ ไม่มีเงินทุนหรือเงินที่ท่านออมหมด ไม่สามารถระดมทุนได้ตามแผนที่วาง
ไว้ ไม่เคยวิเคราะห์การเงินและงบการเงิน และกิจการขาดเงินหมุนเวียนและเงินใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน สอดคล้องกับ De Lucia and Peters (1993) ที่ได้กล่าวถึงทฤษฎี 5C (5 C’s Policy) 
ว่าเป็นหลักการที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหนี้ ซึ่งสาเหตุของหนี้ค้างช าระประการ
หนึ่งคือทุน (Capital) เป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเงินโดยเฉพาะทรัพย์สินของกิจการหรือส่วนของ
เจ้าของทุนที่จะต้องจัดให้มีเงินทุนอย่างเพียงพอเพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจ เพราะไม่มีทุนเพียงพอ
ก็ต้องกู้เงินเพียงด้านเดียว จะท าให้มีค่าใช้จ่ายอัตราดอกเบี้ยที่สูง และมีรายได้ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต้องเสียไป นอกจากนี้การมีทุนยังช่วยให้เจ้าของน าไปลงทุนในการซื้อสินค้า ทรัพย์สินต่างที่
ก่อให้เกิดรายได้ มีเงินหมุนเวียนเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจที่ต้องการลงทุนระยะเวลานาน เช่น               
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ซื้อเครื่องจักรที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ  โรงเรือนและหลักทรัพย์สินเหล่านี้เป็น
หลักประกันที่ดีส าหรับผู้กู้เอง 

ด้านหลักประกัน ได้แก่ หลักประกันหนี้ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้เลย               
มีปัญหากับบุคคลที่ค้ าประกันท่าน หลักประกันมีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าหนี้คงเหลือ และหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ า
ประกันหนี้มีมูลค่าลดลง สอดคล้องกับ De Lucia and Peters (1993) ที่ได้กล่าวถึงทฤษฎี 5C                 
(5 C’s Policy) ว่าเป็นหลักการที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหนี้ ซึ่งสาเหตุของหนี้
ค้างช าระประการหนึ่งคือหลักประกัน (Collateral) คือ ลักษณะที่ใช้ส าหรับการพิจารณาหลักประกัน
สัญญา กรณีที่ ผู้กู้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ ธนาคารจะบังคับช าระหนี้เอาจากทรัพย์สินที่เป็นประกัน 
หลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน เช่น พันธบัตรรัฐบาล โฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ สลากออมสิน
และบุคคลค้ าประกัน 

ด้านภาวะเศรษฐกิจ ได้แก่ คู่แข่งขันเพ่ิมขึ้น ขาดความมั่นใจในการพ้ืนตัวของเศรษฐกิจและ
ต้นทุนในการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น สอดคล้องกับ De Lucia and Peters (1993) ที่ได้กล่าวถึงทฤษฎี 5C (5 
C’s Policy) ว่าเป็นหลักการที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหนี้ ซึ่งสาเหตุของหนี้ค้าง
ช าระประการหนึ่งคือภาวะเศรษฐกิจ (Economic Condition) คือ ลักษณะสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญที่
ส่งผลต่อความสามารถของผู้กู้  เพราะสภาพเศรษฐกิจสามารถสร้างผลกระทบกระเทือนต่อ
กระบวนการทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่การผลิต การจัดจ าหน่าย การแลกเปลี่ยน การบริโภคและในที่สุดก็
ส่งผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของผู้กู้ จึงจ าเป็นต้องศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑ์และ
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กระบวนการผลิตของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในการจัดจ าหน่าย การเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี ถ้าผู้กู้ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ ก็อาจจะท าให้ล้มเหลวหรือประสบภัย
วิบัติ ซึ่งธนาคารเห็นว่าผู้กู้อยู่ในสถานะที่ไม่เหมาะสมจะกู้ 
 จากการศึกษาสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของ
ธนาคารออมสิน สาขาวังชิ้น พบว่า สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้มีผลต่อหนี้ค้างช าระของ
ผู้ ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สอดคล้องกับ วรสิทธิ   โนตานนท์  (2543)                    
ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้ค้างช าระเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง                
ในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการค้างช าระหนี้ ประกอบด้วย อาชีพ อายุ 
ระดับ รายได้  ระยะเวลาในการผ่อนช าระ และวัตถุประสงค์ในการขอกู้  ทั้งยังสอดคล้องกับพัฒนา  
กันยานนท์ (2543)  ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่ท าให้เกิดหนี้ไม่ก่อรายได้ของธนาคารพาณิชย์หนึ่งใน
จังหวัดเชียงราย  พบว่าปัจจัยที่มีผลท าให้เกิดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ มีจ านวน 8 ปัจจัย  อาชีพ 
ประสบการณ์ในการท างาน ระดับรายได้ วงเงินกู้ ภาระหนี้คงเหลือ ภาระหนี้ในสถาบันการเงินอ่ืน 
จ านวนกิจการของลูกหนี้ และวัตถุประสงค์ในการกู้  
 

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยสาเหตุหนี้ค้างของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน 
สาขาวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 ด้านลักษณะส่วนบุคคลของผู้ที่ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่มีหนี้ค้างช าระ 
พบว่า สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้ แตกต่างกันในด้านคุณสมบัติส่วนตัว ความสามารถ
ในการช าระหนี้ เงินทุน หลักประกัน และภาวะเศรษฐกิจ  ดังนั้นควรมีการตรวจสอบด้านสถานภาพ 
วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้ ให้ชัดเจนและแสดงให้แน่ชัดมากกว่าเดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การวิเคราะห์สินเชื่อ และเป็นการลดความเสี่ยงในการให้บริการสินเชื่อครั้งต่อๆ ไป 

เงินกู้ประเภทสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคาร 
ประชาชน พบว่า เงินกู้ประเภทสินเชื่อโครงการฯ มีผลต่อสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน ทุกด้านประกอบด้วย วงเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติ วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม 
ระยะเวลาในการช าระคืน เงื่อนไขการผ่อนช าระต่อเดือน หลักท่ีใช้ในการค้ าประกัน  และระยะเวลาที่
มีปัญหาหนี้ค้างช าระ ดังนั้นควรมีการตรวจสอบวงเงินกู้ที่เหมาะสม ก่อนที่จะให้การอนุมัติวงเงินกู้ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้กู้ยื่น โดยต้องมีการก าหนดระยะเวลาในการช าระคืนที่ชัดเจนและเงื่อนไข
การผ่อนช าระที่เหมาะสมกับผู้กู้ และหลักที่ใช้ในการค้ าประกันควรมีความชัดเจนมาก เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการวิเคราะห์สินเชื่อและการให้บริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นการลดความเสี่ยง
ของทางธนาคาร ที่จะเกิดปัญหาหนี้ค้างตามมาได้   
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
ควรมีการศึกษาสาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อประเภทต่างๆ ของทางธนาคาร 

เช่น สินเชื่อไทรทอง สินเชื่อเคหะ สินเชื่อพัฒนาองค์กลุ่มและรายุคคล สินเชื่อห้องแถว เพ่ือหาสาเหตุ
ที่แท้จริง และน ามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
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แบบสอบถาม 
เรื่อง สาเหตุหนี้ค้างช าระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 

ของธนาคารออมสิน สาขาวังช้ิน จังหวัดแพร่ 
 

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุหนี้ค้างช าระของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาวังชิ้น จังหวัดแพร่ ข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามจะน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น โดยไม่แจกแจงเป็นรายบุคคล ทั้งนี้                
จึงเรียนมาเพ่ือทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถาม
และขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือของท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

           ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้เงิน                 
 ส่วนที่ 3 สาเหตุที่มีผลต่อการช าระหนี้ 

 
นายปฐมพร ฉ่ าวิเศษ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 

 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงหน้าข้อที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือตามความเห็นของท่าน 
1. เพศ 

[    ] ชาย    [    ] หญิง 
2. อายุ 

[    ] 20-30 ปี    [    ] 31-40 ปี  
[    ] 41-50 ปี    [    ] 51-60 ปี 
[    ] 60-65  ปี 

3. สถานภาพปัจจุบัน 
[    ] โสด    [    ] สมรส 
[    ] หย่าร้าง    [    ] หม้าย 

4. วุฒิการศึกษา 
[    ] ต่ ากว่าอนุปริญญา / ปวส  [    ] อนุปริญญา / ปวส 

 [    ] ปริญญาตรี    [    ] สูงกว่าปริญญาตรี 
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5. อาชีพปัจจุบัน 
[    ] รับราชการ    [    ] พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
[    ] รับจ้าง    [    ] พนักงานบริษัท 
[    ] นักธุรกิจ    [    ] ค้าขาย 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
[    ] ไม่เกิน 10,000 บาท   [    ] 10,001-20,000 บาท 
[    ] 20,001-30,000 บาท  [    ] 30,001-40,000 บาท 
[    ] 40,001-50,000 บาท  [    ] ตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป 

 

ส่วนที่ 2    ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้เงิน 
1. วงเงินกู้ที่ท่านได้รับการอนุมัติ 

[    ] ไม่เกิน 30,000 บาท   [    ] 30,001-50,000 บาท 
[    ] 50,001-100,000 บาท  [    ] 100,001-150,000 บาท 
[    ] 150,000-200,000 บาท   

2. วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม 
[    ] ลงทุนในการประกอบธุรกิจ  [    ] อุปโภคบริโภค 
[    ] ช าระหนี้สิน 

1. ระยะเวลาในการช าระคืน 
[    ] ไม่เกิน 24 งวด   [    ] 36 งวด 
[    ] 48 งวด    [    ] 60 งวด 
[    ] 72 งวด    [    ] 84 งวด 

2. เงื่อนไขการผ่อนช าระต่อเดือน 
[    ] ไม่เกิน 1,000 บาท   [    ]  1,001 - 2,000 บาท 
[    ] 2,001 - 3,000 บาท   [    ]  3,001- 4,000 บาท 
[    ]  4,001 - 5,000 บาท  [    ]  ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป 

3. หลักท่ีใช้ในการค้ าประกัน 
[    ] ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [    ] สลากออมสิน 
[    ] ที่ดินเปล่า    [    ] เงินฝาก 
[    ] บุคคลค้ าประกัน    

4. ปัจจุบันท่านมีปัญหาหนี้ค้างมานานเท่าไร 
[    ] 1 วัน - 1 เดือน   [    ] 1 – 2 เดือน 
[    ] 2 – 3 เดือน   [    ] 3 – 4 เดือน    
[    ] 4  - 5 เดือน   [    ] 5 เดือน - 1 ปี  

 
 



89 
 

ส่วนที่  3  สาเหตุที่มีผลต่อการช าระหนี้ 
ค าถาม ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

คุณสมบัติส่วนตัว 
1. ท่านขาดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ      
2. ท่านประสบปัญหาภายในครอบครัว      
3. ท่านน าเงินที่กู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์      
ความสามารถในการช าระหนี้      
4. ท่านมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นจ านวนมาก      
5. ท่านไม่มีแผนการช าระเงินท่ีชัดเจน      
ด้านเงินทุน      
6. กิจการของท่านขาดเงินหมุนเวยีนและเงินใช้จ่าย               
ในชีวิตประจ าวัน 

     

7. ท่านไม่มีเงินทุนหรือเงินท่ีท่านออมหมด      
8. ท่านไม่เคยวิเคราะห์การเงินและงบการเงิน      
9. ท่านไม่สามารถระดมทุนได้ตามแผนที่วางไว้      
ด้านหลักประกัน      
10. หลักทรัพย์ที่ใช้ค าประกันหน้ีของท่าน                  
มีมูลค่าลดลง 

     

11. หลักประกันของท่านมีมลูค่าต่ ากว่ามูลค่า 
หนี้คงเหลือ 

     

12. ท่านก าลังมีปัญหากับบุคคลที่ค้ าประกันท่าน      
13. หลักประกันหน้ีของท่านไมส่ามารถ                        
น าไปใช้ประโยชน์ในอนาคตไดเ้ลย 

     

ด้านภาวะเศรษฐกิจ      
14. ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น      
15. ขาดความมั่นใจในการพื้นตัวของเศรษฐกิจ      
16. คู่แข่งขันเพิ่มขึ้น      
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ – สกุล  นายปฐมพร  ฉ ่าวิเศษ 
 
วัน เดือน ปี เกิด  18  มกราคม  พ.ศ.2529 
 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 95  หมู่ 3  ต่าบลช่อแฮ  อ่าเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่    54000 
 
ประวัติการศึกษา   
พ.ศ. 2552    บธ.บ. (การจัดการ)  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยพายัพ 
 
ต าแหน่งหน้าที่    
พ.ศ. 2556–ปัจจุบัน เจ้าหน้าที สินเชื อ ธนาคารออมสินสาขาวังชิ้น  จังหวัดแพร่  
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