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บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็น การศึกษาองค์ประกอบของการวิเคราะห์สินเช่ือของธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยหรือองค์ประกอบของการวิเคราะห์สินเช่ือ

ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และเพ่ือศึกษาระดับความสาํคัญของปัจจัย หรือองค์ประกอบ

ของการวิเคราะห์สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 

แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การสกัดปัจจัย 

(Factor Analysis) สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) และวิเคราะห์การถดถอด (Regression 

Analysis) 

 ผลการวิเคราะห์พบว่า จากปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ใช้ในการวิเคราะห์สินเช่ือเมื่อผ่าน

การวิเคราะห์จาก 30 องค์ประกอบ  ผ่านสกัดองค์ประกอบแล้วเหลือเพียง 10 องค์ประกอบที่

สาํคัญ คือ ด้านความสามารถในการชาํระหน้ี ประกอบด้วย สดัส่วนการขายลูกค้ารายใหญ่ สัดส่วน

การซ้ือกับผู้ขายรายใหญ่ สถานประกอบการ (ดูกรรมสิทธิ์) ยอดขายของกิจการ ต้นทุนขาย/

ยอดขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ยอดหน้ีรวมของกิจการ และทรัพย์สินรวมของกิจการ 

ด้านหลักประกัน ประกอบด้วย ประเภทของหลักประกัน กรรมสิทธิ์ในหลักประกัน และมูลค่า

หลักประกนั ด้านสภาวะเศรษฐกจิ ประกอบด้วย พ้ืนที่ประกอบการที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

หรือไม่ เง่ือนไขหรือข้อจาํกัดทางกฎหมายที่ต้องมีการอนุญาตหรือการควบคุม และใบอนุญาตใน

การประกอบกิจการ ด้านเงินทุน ประกอบด้วย แหล่งที่มาของเงินทุน สัดส่วนหน้ีสินต่อทุน และ

ความสามารถในการวางแผนจัดสรรเงินทุน ด้านคุณสมบัติของผู้กู้ ประกอบด้วย ความเป็นมาของ

กิจการ อายุของผู้บริหาร ประสบการณ์จากธุรกิจอื่น วงเงินสินเช่ือที่มีในปัจจุบัน และจาก

การศึกษาในเร่ืองระดับความสาํคัญขององค์ประกอบ พบว่า  ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
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ความสาํคัญของปัจจัย หรือองค์ประกอบของการวิเคราะห์สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ ในประเทศ

ไทย ที่มากที่สุดคือด้านหลักประกัน รองลงมาคือด้านความสามารถในการชําระหน้ี และด้าน

สภาวะเศรษฐกจิ ตามลาํดับ 

1.บทน า 

 การขยายตัวของระบบเศรษฐกจิในปัจจุบันเป็นผลทาํให้การลงทุนในด้านต่าง ๆ มีปริมาณ

เพ่ิมสูงขึ้นจากในอดีตอย่างเหน็ได้ชัดเจน ทั้งน้ีกเ็พ่ือรองรับต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

รวมถึงการขยายตัวของการบริโภคที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ดังน้ันภาคธุรกิจจึงมีความต้องการ

เงินทุนเพ่ือนาํไปใช้ในการขยายการดาํเนินงานของกิจการและโดยทั่วไปแล้วแหล่งในการระดม

เงินทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศก ็คือ สถาบันการเงินซ่ึงมีหน้าที่หลักในการรวบรวมเงิน

ออมจากผู้ที่มีเงินเหลือใช้ แล้วนาํไปหา ผลประโยชน์โดยการปล่อยกู้ให้กับผู้ที่ต้องการเงินทุนซ่ึง

การทาํธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวสถาบันการเงินจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียรับและ

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการดาํเนินธุรกรรม นอกจากน้ีการดาํเนินธุรกรรมของสถาบันการเงินยังมี

ผลทาํให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเกิดความคล่องตัวเกิดการลงทุนการจ้างงานในภาคการผลิต

มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ภาคประชาชนของประเทศกมี็สภาพความเป็นอยู่ที่ดีย่ิงข้ึน
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ภาพที ่1.1 ปริมาณสนิเช่ือธนาคารพาณิชย์ในประเทศ พ.ศ. 2558-2561 

ทีม่า : ธนาคารแห่งประเทศไทย (2561) 

 จากภาพแสดงให้เหน็ข้อมูลที่มีแนวโน้มการเติบโตถึงการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน

ไปสู่ภาคเอกชนที่มากข้ึน ในลักษณะของการก่อหน้ีผ่านทางสถาบันการเงิน ซ่ึงลักษณะการทาํ

ธุรกรรมด้านสินเช่ือ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ สินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Loan) สินเช่ือ
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 (กานตพ์ิชชา กองคนขวา, 2561). 
 

 14,224,609.50  

 13,379,444.00  

 12,730,928.50  

 12,258,241.25  

 11,000,000.00

 11,500,000.00

 12,000,000.00

 12,500,000.00

 13,000,000.00

 13,500,000.00

 14,000,000.00

 14,500,000.00

2561 2560 2559 2558 

   ปริมาณสนิเชื่อธนาคารพาณชิย์ในประเทศ 



 

ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs Loan) และ

สนิเช่ือรายย่อย (Retail Loan) ซ่ึงมีทั้งสินเช่ือรายย่อย ที่มีหลักประกัน และที่ไม่มีหลักประกัน ซ่ึง

สนิเช่ือแต่ละประเภทจะมีวัตถุประสงค์ในการใช้สนิเช่ือและความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงกจ็ะแตกต่างกันบ้างขึ้ นอยู่กับความเสี่ยงของสินเช่ือแต่ละประเภท ในการให้

สินเช่ือธนาคารจะมีความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหน้ีไม่สามารถปฏบัิติตามสัญญาในการชาํระหน้ี 

ซ่ึงสาเหตุเกิดได้จากปัจจัยความเสี่ยงจากภายนอกซ่ึงธนาคารไม่สามารถควบคุมได้ และปัจจัย

ความเสี่ยง จากภายในของธนาคารเอง ดังน้ัน ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือควบคุม ป้องกัน

รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม มีกลไกการถ่วงดุล และดูแลให้มีการ

ควบคุม กาํกับ และตรวจสอบ (Three Lines of Defense) ที่มีประสิทธิผล ตามทิศทางและ

เป้าหมายที่กาํหนดไว้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) ซ่ึงจากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึง

มีความสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบ หรือปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์สนิเช่ือของธนาคารพาณิชย์ใน

ประเทศไทย 

 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 

  สินเชื่อ หมายถึง การกู้ยืมเงินจากธนาคารซ่ึงอาจมีสินทรัพย์คํา้ประกันหรือไม่มีกไ็ด้ เมื่อ

ได้รับอนุมัติแล้ว ธนาคารจะดาํเนินการโอนเงินจาํนวนที่ได้รับอนุมัติเข้าสู่บัญชีธนาคารตามที่ระบุ

ไว้ในใบสมัคร โดยวงเงินที่จะอนุมัติน้ันจะข้ึนอยู่กับข้อตกลงที่ได้ทาํกับธนาคาร ซ่ึงเม่ือนาํเงินสด

ออกมาใช้กส็ามารถทยอยผ่อนชาํระในแต่ละคร้ังเป็นจาํนวนเงินที่เทา่กนัหรือชาํระเงินเตม็จาํนวนก็

จะปราศจากดอกเบี้ ย แล้วแต่เง่ือนไขของแต่ละธนาคาร 

  ธนาคารพาณิชยแ์ห่งประเทศไทย หมายถึง ธนาคารพาณิชย์เอกชน และธนาคาร

พาณิชย์ของรัฐ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย โดยไม่รวม ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่เปิดสาขาให้บริการในประเทศไทย 

  เจ้าหนา้ที่สินเชื่อ หมายถึง พนักงานของธนาคารพาณิชย์ที่ทาํหน้าที่ วิเคราะห์ลูกค้าใน

การจัดประเภทรายได้แล้วย่ืนต่อธนาคารให้คาํปรึกษาลูกค้าในการพิจารณาย่ืนสินเช่ือ ตรวจสอบ

เอกสารลูกค้า ติดตามผลพิจารณาอนุมัติสินเช่ือกับธนาคารและติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่

ธนาคารและลูกค้า 

สถาบันการเงินใช้เป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์สินเช่ือ เพ่ือประเมินคุณภาพของของผู้ขอกู้

ก่อนจะอนุมัติสินเช่ือ คงหลีกเล่ียงไม่ได้ที่จะกล่าวถึง หลักนโยบาย 5Cs ที่มักจะถูกใช้เป็นหลักใน

การประเมินเครดิตของผู้ขอสนิเช่ือ ดังน้ี 

 คุณสมบติัของผูกู้ ้(Character) หมายถึง การพิจารณาคุณลักษณะของผู้ที่มาขอสินเช่ือ

ว่ามีพฤติกรรมและลักษณะนิสยัเช่นไร พิจารณาว่ามีความตรงต่อเวลา มีความซ่ือสัตย์สุจริต และมี

ความรอบคอบหรือไม่ เป็นต้น รวมไปจนถึงพิจารณาถึงอาชีพว่ามีความน่าเช่ือถือ 



 

  ความสามารถในการช าระหนี้  (Capacity) หมายถึง การพิจารณาถึงความสามารถใน

การชาํระหน้ี โดยจะพิจารณาถึงผประกอบการรายได้ สินทรัพย์หมุนเวียนที่มี สภาพคล่องของ

ธุรกจิ ซ่ึงมักจะเป็นการพิจารณาจากข้อมูลงบการเงิน หรืออาจนาํอัตราส่วนการวัดสภาพคล่องทาง

การเงินมาใช้ในการพิจารณาร่วมด้วย 

 เงินทุน (Capital) หมายถึง การพิจารณาเกี่ยวกับเงินทุนของธุรกิจว่ามีเงินทุนมากน้อย

เพียงใด และโครงสร้างของเงินทุนของธุรกิจว่ามีแหล่งเงินทุนมาจากที่ใด เป็นหน้ีสินหรือเป็นส่วน

ของเจ้าของมากน้อยเพียงใด รวมไปถึงสินทรัพย์ที่มีในธุรกิจ โดยมักจะมีการเปรียบเทียบหา

อตัราส่วนของหน้ีสนิต่อส่วนของเจ้าหรือต่อสนิทรัพย์ทั้งหมดของธุรกจิ  

  หลกัประกนั (Collateral) หมายถึง การพิจารณาคุณสมบัติของหลักทรัพย์คํา้ประกัน 

ว่ามีความน่าเช่ือถือหรือไม่มีมูลค่ามากเพียงพอกับจาํนวนสินเช่ือที่ผู้ขอกู้ขอหรือไม่ ซ่ึงหลักทรัพย์

คํา้ประกนัมีหลายประเภท เช่น รถ เรือ เคร่ืองจักร และอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ เป็นต้น และแต่ละ

ประเภทน้ันจะมีมูลค่า ความเสี่ยง และความคงทนที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่ผู้ให้สินเช่ือมักจะ

ต้องการหลักทรัพย์คํา้ประกนัที่เป็นอสงัหาริมทรัพย์โดยเฉพาะที่ดิน เน่ืองจากมักจะมีมูลค่าที่สงูข้ึน 

  สภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ (Condition) หมายถึง การพิจารณาถึงภาวะแวดล้อมธุรกิจ 

ปัจจัยที่จะมากระทบกับผู้ขอสินเช่ือทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง รัฐบาล 

นโยบายของรัฐ กฎหมาย อตัราภาษี อตัราดอกเบี้ ย ต้นทุนทางธุรกจิ และอื่นอกีมากมาย  

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยหลักของการวิเคราะห์สนิเช่ือของธนาคารพณิชย์ใน

ประเทศไทย ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยในการวเิคราะห์สินเช่ือธนาคารพาณชิย์ในประเทศไทย 

1. ดา้นคุณสมบติัผูกู้ ้
2. ดา้นความสามารถในการช าระหน้ี 
3. ดา้นเงินทุน 
4. ดา้นหลกัประกนั 
5. ดา้นสภาวะเศรษฐกิจ 



 

2.แนวคิดและทฤษฎี 

 แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะหสิ์นเชื่อ 

สินเช่ือ (Credit) ถูกนาํมาเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงในการเป็นสื่อกลางการแลกเปล่ียน

เงินตรา (Money) แม้ว่าสินเช่ือจะไม่ใช่เงินตรา (No money) แต่กเ็ป็นที่ยอมรับกันอย่าง

กว้างขวางว่า สินเช่ือ มีความใกล้เคียงเงินตรา (Near Money) มากที่สุด แต่การใช้สินเช่ือเป็น

สื่อกลางในการแลกเปล่ียนน้ัน จะมีความแตกต่างจากการใช้เงินตราเน่ืองจาก สินเช่ือมีลักษณะ

เป็นสญัญาผูกพัน (Promise)ที่มีผลต่อเน่ืองไปสู่อนาคต ในอนัที่จะต้องมีการไถ่ถอนหน้ีสินโดยการ

ชาํระหน้ีตามข้อผูกพันสินเช่ือ ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสาํคัญต่อการขยายตัวของของการผลิต

สนิค้าและบริการ ในทางสงัคมสนิเช่ือ ยังทาํให้พฤติกรรมและคุณภาพในชีวิตของคนเปล่ียนแปลง

ไป โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการผลิต การบริโภค และการใช้จ่ายของหน่วยงา

ครัวเรือน และหน่วยธุรกจิ แต่เดิมการช้ือขายแลกเปล่ียนจะใช้สนิค้าหรือสิ่งของการแลกเปล่ียนกัน

ต่อมาได้มีการใช้โลหะมีค่า มาเป็นสื่อกลางในการแลกเปล่ียน และมีวิวัฒนาการเร่ือยมาจนมีการ

นาํกระดาษมาเป็นสื่อกลางในการแลกเปล่ียน 
 

กระบวนการให้สนิเช่ือ  

จากความหมายของสนิเช่ือดังกล่าว สรุปเป็นกระบวนการสนิเช่ือได้ 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. การเกิดรายการสินเช่ือ (Credit Transaction) เร่ิมจากที่บุคลทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกัน ที่จะ

ทาํการแลกเปล่ียนสนิค้าหรือบริการ หรือการให้กู้ยืม โดยมีสัญญา และเง่ือนเวลาที่จะชาํระเงินคืน

ในอนาคต  

2. สถานะทางสินเช่ือ (Credit Standing) เม่ือได้มีการตกลงกันที่จะให้สินเช่ือ แล้วสิ่งที่

จะต้องพิจารณา และตัดสินใจ ในขั้นต่อมา คือสถานะทางสินเช่ือ ของผู้ขอกู้ หรือขอใช้บริการ  

สินเช่ือ ว่ามีความน่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใดทั้งในด้านลักษณะส่วนตัว ผลประกอบการช่ือเสียง

ของการดาํเนินธุรกจิ ตลอดจนความสามารถที่จะชาํระหน้ีสถานะทางสนิเช่ือ จะเป็นตัวบ่งช้ีของการ

ยอมรับของการกาํหนด วงเงินสินเช่ือ เง่ือนไขเวลาของการให้สินเช่ือว่ามีมากน้อยเพียงใด และ

อย่างไรซ่ึงสิ่งเหล่านี้  จะมีความแตกต่างกนัในผู้ขอสนิเช่ือแต่ละราย  

3. การใช้เคร่ืองมือประกอบด้านสินเช่ือหรือตราสารสินเช่ือ (Credit Instrument) เป็น

ข้ันตอนสุดท้ายของกระบวนกากรสินเช่ือ ที่จะต้องมีการทาํหลักฐานเพ่ือแสดงการตกลงเกี่ยวกับ 

วงเงินสินเช่ือ เง่ือนไข และเง่ือนไขเวลาที่ทั้ง 2 ฝ่ายยอมรับ ได้แก่ ตราสาร หรือสัญญา 

ที่เป็นหลักประกันการชาํระหน้ีในอนาคต เช่น หนังสือสัญญาเงินกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน 

หรือเชค็ เป็นต้น ดังน้ัน เคร่ืองมือประกอบด้านสนิเช่ือ จึงหมายถึง หลักฐานแสดงถึงสภาพหน้ี 

 

หลักเกณฑเ์บ้ืองต้นในการพิจารณาสนิเช่ือ  



 

หลักการสาํคัญของการพิจารณาสินเช่ือกค็ือต้องการให้ลูกค้าผู้กู้นําสินเช่ือไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ ในการดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถส่งชาํระคืนต้นเงิน และดอกเบ้ียให้

ครบถ้วนตามกาํหนดเวลา ซ่ึงหลักเกณฑเ์บ้ืองต้นในการพิจารณา ได้แก่  

1. วัตถุประสงค์และนโยบายการให้สนิเช่ือขององค์การ  

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงสามารถแยกหมวดหมู่ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ดังน้ี  

2.1 กฎหมายหลักที่ควบคุมการประกอบการ ได้แก่ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กับสถาบันการเงิน เช่น พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และ พ.ศ. 2522 

พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 พระราชบัญญัติการห้ามเรียกดอกเบ้ียเกิน

อัตรา พ.ศ. 2475พระราชบัญญัติดอกเบ้ียการกกู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 รวมทั้ง

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 หรือ

พระราชบัญญัติสถาบันการเ งิน เฉพาะกิจ  เ ช่น พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน และ

พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น  

2.2 บทบัญญัติในการประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กาํหนดความสัมพันธ์

ระหว่างเจ้าหน้ีกบัลูกหน้ีตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงความรู้พ้ืนฐานในการประมวลกฎหมายเพ่ง

และพาณิชย์น้ีจัดเป็นหลักทั่วไปที่ควรทราบ เช่น บทบัญญัติในเร่ืองหน้ี การฝากทรัพย์ การจาํนอง 

จาํนาํ หรือเอกเทศสญัญา โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกบับัญชีเดินสะพัด และตัว๋เงิน เป็นต้น  

2.3 ระเบียบคาํสั่งกระทรวงการคลังหรือของธนาคารแห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นองค์

ที่ควบคุมการบริหารของสถาบันการเงิน และมีส่วนสาํคัญย่ิงต่อการปฏบัิติงานของสถาบัน การเงิน 

2.4 กิจการหรือนิติกรรมที่อยู่นอกขอบเขตของกฎหมายหลักซ่ึงบัญญัติไว้ใน

ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ เช่น หลักปฏบัิติในด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศ การ

ดําเนินการในเร่ืองเลตเตอร์ออฟ เครดิต การให้บริการบัตรสินเช่ือ  สิ่งเหล่าน้ีล้วนมีความ

จาํเป็นต้องคาํนึงถึงความถูกต้องด้านกฎหมาย  

3. การพิจารณาคาํขอสินเช่ือเบ้ืองต้น ผู้เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาเบ้ืองต้นว่าโครงการที่

เสนอมาน้ันมีลู่ทางบรรลุผลสาํเรจ็หรือไม่ 

 

การวิเคราะห์สนิเช่ือ  

สามารถแยกออกได้เป็น 2 วิธ ีคือ  

1) การวิเคราะห์สินเช่ือเชิงคุณภาพ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ 5 C’s Credit
4
 ดังน้ี  (1) 

บุคลิกลักษณะ อุปนิสัย (Character) เป็นการพิจารณาลักษณะ คุณสมบัติของผู้ขอสินเช่ือ 

ตลอดจนความต้ังใจจริง และความน่าเช่ือถือที่จะชาํระหน้ี (2) ความสามารถในการชาํระหน้ี 

(Capacity) ความสามารถในการชาํระหน้ี พิจารณาจากความสามารถในการทาํกาํไรหรือความ

                                                           
4

 (จิดาภา น่ิมนอ้ย. 2555) 



 

เสี่ยงในธุรกิจดังกล่าว โดยพิจารณาถึงรายได้หรืองบการเงินและแผนการบริหารงาน รวมถึง

แผนการชาํระเงินคืน (3) เงินทุน (Capital) คือทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขอสินเช่ือ หรือ

เงินทุนของผู้กู้ ซ่ึงนาํมาเทยีบเป็นสัดส่วนระหว่างเงินทุนของผู้กู้เองกับเงินส่วนที่ขอกู้ หรือหน้ีสิน

ต่อทุน ซ่ึงเป็นการประกันความเสี่ยงในกรณีที่คุณสมบัติและความสามารถในการชาํระหน้ีของผู้กู้

ไม่ค่อยดีนัก (4) หลักประกัน (Collateral) คือ หลักประกัน ซ่ึงเป็นการคํา้ประกันเงินกู้ หาก

ลูกหน้ีไม่สามารถนาํเงินมาชาํระคืนได้ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ หรือบุคคลคํา้ประกัน (5) เง่ือนไข

ของสินเช่ือ (Conditions) คือ เง่ือนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ขอ

สินเช่ือได้แก่ สภาพทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ด้านการเมือง และนโยบายของรัฐบาล เง่ือนไขใน

ธุรกจิหรืออุตสาหกรรมน้ัน ๆ เง่ือนไขเกี่ยวกบัตัวผู้ขอสนิเช่ือ เป็นต้น  

2) การวิเคราะห์สนิเช่ือเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์จากงบการเงินเป็นหลัก ซ่ึงมีขั้นตอน

การวิเคราะห์สนิเช่ือเชิงปริมาณ ดังน้ี 1) การปรับปรุงรายการโดยการลดหรือเพ่ิมเติมบางรายการ

ที่ไม่ถูกต้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมเหตุสมผลในการนาํไปวิเคราะห์ 2) การจัดกลุ่มรายการให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือง่ายต่อการวิเคราะห์ 3) การปรับปรุงตัวเลขเพ่ือง่ายต่อการวิเคราะห์ 4) 

การวิเคราะห์งบการเงินประกอบด้วย (1) งบดุล เป็นรายงานที่แสดงถึงฐานะของธุรกิจ ณ ขณะ

เวลาใดเวลาหน่ึงว่ากิจการมีสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของ หรือทุน เป็นเท่าใด (2) งบ

กาํไรขาดทุน เป็นการแสดงถึงผลกาํไร และความสามารถในการทาํกาํไรในช่วงระยะเวลาหน่ึงน้ัน 

กจิการสามารถทาํกาํไรเป็นอย่างไร (3) อตัราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) ได้แก่ อัตราส่วน

วิเคราะห์ความคล่องตัว (Liquidity Ratios) อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการใช้สินทรัพย์ 

(Activity Ratios) อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการก่อหน้ี (Leverage Ratios) อัตราส่วน

วิเคราะห์ความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratios) 

 

3.ระเบยีบวิธีวิจยั 

 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงสาํรวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่

สินเช่ือระดับปฏบัิติการของธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศไทย จาํนวน 400 คน ได้มาโดยการสุ่ม

ตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  เป็นการสุ่มเจ้าหน้าที่สินเช่ือจากธนาคาร

พาณิชย์ภายในประเทศ โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม โดยใช้การคาํนวณสูตรไม่

ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochram โดยกาํหนดค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับค่า

ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 และมีการทดสอบแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามที่ผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไขแล้วนํามาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้

พิจารณาความสมบูรณ์อีกคร้ังและนาํไปทดลอง (Tryout) เจ้าหน้าที่สินเช่ือระดับปฏิบัติการของ

ธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศไทย ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน แล้วนํามาหาค่าความ

เช่ือมั่น (Reliability) เพ่ือให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์



 

ด้วยวิธกีารของครอนบาช (Cronbach’s alpha coefficient) โดยมีเกณฑ์ตัดสินว่าถ้าค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์มีค่าใกล้เคียง 1.00 (Alpha > 0.5) ซ่ึงผลการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รวมได้

เทา่กบั 0.727 ค่าความเช่ือมั่นดังกล่าวอยู่ในเกณฑจึ์งถือว่าแบบสอบถามน้ีสามารถนาํไปใช้ในการ

เกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยคร้ังน้ีได้แลว้จึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลังจากที่ทดสอบความ

เที่ยงตรง และความสอดคล้องกันของเหตุผลที่ทดสอบแล้ว ผู้ทําการศึกษาได้ทําการออก

แบบสอบถาม เพ่ือใช้ในการศึกษาถึงลาํดับความสาํคัญของแต่ละปัจจัยที่มีอิทธิพลในการวิเคราะห์

สินเช่ือ โดยที่ ผู้ศึกษาวิจัยทาํการเกบ็ข้อมูล จากเจ้าหน้าที่สินเช่ือระดับปฏิบัติการของธนาคาร

พาณิชย์แห่งประเทศไทย จากน้ันจึงนาํข้อมูลมาวิเคราะห์ผลต่อไป โดยการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่

ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การสกัดปัจจัย (Factor Analysis) สหสัมพันธ ์

(Pearson Correlation) และวิเคราะห์การถดถอด (Regression Analysis)  

4. บทสรุป และขอ้เสนอแนะ 

4.1สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาองค์ประกอบของการวิเคราะห์สินเช่ือของธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศไทย สรุปได้ดังน้ี 

4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการสาํรวจข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่สินเช่ือระดับปฏบัิติการของธนาคารพาณิชย์

แห่งประเทศไทย จาํนวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จาํนวน 171 คน มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี มีอายุงาน 4–6 ปี ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งเจ้าหน้าที่ สังกัดธนาคารกสิกรไทย 

และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเคยจัดทาํรายงานขออนุมัติสินเช่ือเบ้ืองต้น (Pre-Screening) หรือจัดทาํ

รายงานการอนุมัติสนิเช่ือ (Credit Approve) วงเงิน 50,000–20,000,000 บาท  

4.1.2 ผลการการศึกษาองค์ประกอบของการวิเคราะห์สินเช่ือของธนาคารพาณิชย์แห่ง

ประเทศไทย  

ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัจจัยในการวิเคราะห์สินเช่ือ ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติผู้กู้ ด้าน

ความสามารถในการชาํระหน้ี ด้านเงินทุน ด้านหลักประกนั และด้านสภาวะเศรษฐกจิ สรุปได้ดังน้ี 



 

4.1.2.1 ระดับความสาํคัญของปัจจัย หรือองค์ประกอบของการวิเคราะห์สินเช่ือ

ของธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศไทย ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.28) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านหลักประกัน ( X =  5.00) อยู่ในระดับมาก

ที่สุด รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการชาํระหน้ี ( X =  4.84) อยู่ในระดับมากที่สุด และ

ด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสดุคือ ด้านด้านสภาวะเศรษฐกิจ ( X =  3.48) อยู่ในระดับมาก ตามลาํดับ ซ่ึง

ผลการวิจัยในแต่ละประเดน็ สรุปได้ดังน้ี   

1) ด้านคุณสมบัติผู้กู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.01) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ อายุของผู้บริหาร และประวัติการกู้เงินส่วน

บุคคลของผู้กู้ผู้บริหารกิจการ และประวัติการชาํระหน้ี ( X = 5.00) อยู่ในระดับมากที่สุด 

รองลงมาคือ ระยะเวลาที่เปิดกิจการ ( X = 4.88) อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่า

ที่สดุคือ ประสบการณ์จากธุรกจิอื่นๆ ( X = 3.00) อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาํดับ  

2) ด้านความสามารถในการชําระหน้ี พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 

3.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ยอดหน้ีรวมของกิจการ ( X = 

4.60) อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาคือ ต้นทุนขาย ( X = 4.53) อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่

มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ ระยะเวลาที่ติดต่อค้าขายกับลูกค้ารายใหญ่ ( X = 2.93) อยู่ในระดับปาน

กลาง ตามลาํดับ  

3) ด้านเงินทุน พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สดุ ( X = 4.51) เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สัดส่วนหน้ีสิน ( X = 

4.77) รองลงมาคือ แหล่งที่มาเงินทุน ( X = 4.44) และข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ ความสามารถ

ในการวางแผนจัดสรรเงินทุน ( X = 4.33) ตามลาํดับ  

4) ด้านหลักประกัน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.72) เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สดุทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มูลค่าหลักประกัน ( X

= 4.79) รองลงมาคือ กรรมสิทธิ์ในหลักประกัน ( X = 4.73) และข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ การ

ใช้ประโยชน์ของหลักประกนัของกจิการ ( X = 4.65) ตามลาํดับ และ  

5) ด้านสภาวะเศรษฐกิจ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.36) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ใบอนุญาตในการประกอบกิจการ ( X = 

4.84) อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาคือ เง่ือนไข ข้อจาํกัดทางกฎหมายที่ต้องมีการอนุญาต หรือ



 

การควบคุม      ( X = 4.23) อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ พ้ืนที่

ประกอบการที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ( X = 4.00) อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาํดับ  

4.1.3 สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัย Factor Analysis 

ค่าความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์องค์ประกอบมีค่าเท่ากับ .674 โดยค่าสถิต 

Chi -Square 4917.725 และค่า sig  เท่ากับ 0.000 แสดงว่าตัวแปร 30 ตัวแปร มี

ความสมัพันธก์นั โดยเรียงค่า Factor Loading สงูสดุไปตํ่าสดุ ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 อธิบายความผันแปรทั้งหมดได้ 14.579% ประกอบด้วย 6 ตัวแปร 

ได้แก่ ยอดหน้ีรวมของกิจการ ยอดขายของกิจการ ต้นทุนขาย/ยอดขาย สถานประกอบการ (ดู

กรรมสทิธิ์)  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และทรัพย์สนิรวมของกจิการ  

องค์ประกอบที่ 2 อธิบายความผันแปรทั้งหมดได้ 10.86% ประกอบด้วย 5 ตัวแปร 

ได้แก่ กรรมสิทธิ์ในหลักประกัน มูลค่าหลักประกัน ใบอนุญาติในการประกอบกิจการ พ้ืนที่

ประกอบการที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติหรือไม่ และเง่ือนไขหรือข้อจาํกัดทางกฏหมายที่ต้องมี

การอนุญาติหรือการควบคุม 

องค์ประกอบที่ 3 อธบิายความผันแปรทั้งหมดได้ 7.26% ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ 

แหล่งที่มาของเงินทุน ความสามารถในการวางแผนจัดสรรเงินทุน และความแปรปรวนของ

ยอดขาย 

องค์ประกอบที่ 4 อธบิายความผันแปรทั้งหมดได้ 6.33% ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ 

แหล่งที่มาของเงินทุน ความสามารถในการวางแผนจัดสรรเงินทุน และสดัส่วนหน้ีสนิ/ทุน 

องค์ประกอบที่ 5 อธบิายความผันแปรทั้งหมดได้ 6.03% ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ 

ความเป็นมาของกจิการ ประสบการณ์จากธุรกจิอื่น และอายุของผู้บริหาร 

องค์ประกอบที่ 6 อธบิายความผันแปรทั้งหมดได้ 5.43% ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ 

สดัส่วนการขายลูกค้ารายใหญ่ และสดัส่วนการซ้ือกบัผุ้ขายรายใหญ่ 

องค์ประกอบที่ 7 อธบิายความผันแปรทั้งหมดได้ 5.01% ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ 

เง่ือนไขหรือข้อจาํกัดทางกฏหมายที่ต้องมีการอนุญาติหรือการควบคุม และพ้ืนที่ประกอบการที่มี

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติหรือไม่ 

องค์ประกอบที่ 8 อธบิายความผันแปรทั้งหมดได้ 4.17% ประกอบด้วย 1 ตัวแปร ได้แก่ 

ความชาํนาญในกจิการ/ประสบการณ์ในงาน 

องค์ประกอบที่ 9 อธิบายความผันแปรทั้งหมดได้ 3.54%  ประกอบด้วย 1 ตัวแปร 

ได้แก่ วงเงินสนิเช่ือที่มีในปัจจุบัน และการใช้ประโยชน์ของหลักประกนัของกจิการ 

องค์ประกอบที่ 10 อธิบายความผันแปรทั้งหมดได้ 3.40% ประกอบด้วย 1 ตัวแปร 

ได้แก่ การใช้ประโยชน์ของหลักประกนัของกจิการ 



 

 

  4.1.4.สรุปผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ 

 คุณสมบัติผู้กู้ มีความสัมพันธ์กับด้านความสามารถในการชาํระหน้ี และด้านเงินทุน ใน

ทศิทางตรงกันข้าม และยังมีความสัมพันธ์กับด้านด้านหลักประกันไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมี

นัยสาํคัญทางสถิติที่ .01 ด้านเงินทุนมีความสมัพันธ์กับด้านสภาวะเศรษฐกิจไปในทศิทางเดียวกัน 

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ .05 และด้านหลักประกนัมีความสมัพันธก์บัด้านสภาวะเศรษฐกิจไปใน

ทศิทางเดียวกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ .01 

ขอ้เสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  

จากผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการชาํระหน้ีเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการพิจารณา

อนุมัติสินเช่ือมากที่สุด ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าผู้ขอกู้ที่ต้องการขอสินเช่ือกับธนาคารพาณิชย์แห่ง

ประเทศไทย จะต้องมีการแสดงให้ธนาคารเหน็ถึงความสามารถในการชาํระหน้ีที่สามารถดูได้จาก 

ต้นทุนขาย/ยอดขาย ค่าใช้จ่ายและบริหารยอดขาย ยอดหน้ีรวมของกิจการ เป็นต้น ซ่ึงเป็นส่วนที่

แสดงถึงความสามารถในการประกอบธุรกิจเพ่ือให้เกิดดอกผล และชาํระหน้ีคืนให้กับธนาคารได้ 

ทั้งเงินต้นและดอกเบ้ียได้ตามเง่ือนไขที่ได้ตกลงกันไว้ ทั้งน้ี จากผลการวิจัยยังพบว่า คุณสมบัติ

ของผู้กู้กเ็ป็นปัจจัยที่สาํคัญที่ธนาคารให้ความสาํคัญมากเช่นกัน ผู้ขอกู้จาํเป็นต้องมีความชาํนาญ

ในกิจการที่ขอสินเช่ือ เน่ืองจากเป็นส่วนที่แสดงให้ธนาคารเหน็ว่าผู้ขอกู้มีความสามารถในการ

ดาํเนินธุรกิจ ในการสร้างรายได้ให้เพียงพอในการชาํระหน้ี นอกจากน้ีในส่วนของผู้ขอกู้ที่เคยมี

ประวัติเป็นหน้ีที่มีปัญหากบัสถาบันการเงินอื่น จากงานวิจัยพบว่า องค์ประกอบด้านความสามารถ

ในการชําระหน้ีสาํคัญที่สุด รองลงมาคือด้านหลักประกัน สภาวะเศรษฐกิจ ด้านเงินทุน ด้าน

คุณสมบัติของผู้กู้ และสภาวะเศรษฐกิจ  ผู้ขอกู้เหล่าน้ันยังมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนสินเช่ือ

จากธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐได้ แต่ทั้งน้ีผู้ขอกู้

จะต้องมีการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และมีประวัติการผ่อนชําระที่เป็นปกติกับทาง

สถาบันการเงินเดิมก่อน ถึงจะมีสทิธิ์ได้รับการสนับสนุนจากทางธนาคาร 
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