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 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือ 1) ศึกษาคุณลักษณะของลูกหนี้รายยอยบุคคลธรรมดา

ที่ไดทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้และกลับมาปรับปรุงโครงสรางหน้ีซ้ํา และ 2) เพ่ือศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอโอกาสที่ลูกหนี้มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา ขอมูลที่ใชในการวิจัยประกอบดวยขอมูลลูกหนี้
รายยอยบุคคลธรรมดาของสาขาธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประชากรที่
ใชคือลูกหนี้สินเชื่อรายยอยบุคคลธรรมดา จํานวนทั้งหมด 924 รายบัญชี สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลครั้งนี้ คือ สถิติเชิงพรรณนาโดยใชสถิติรอยละ และ สถิติเชิงอนุมานโดยใชแบบจําลองโลจิต 
   การปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา หมายถึงลูกหนี้ที่ไดทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้แลวแตไม
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสรางหนี้ไดกลายเปนหนี้ที่มีปญหา จนตองกลับเขาสู
กระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา 

 ผลการศึกษา พบวา เพศหญิงมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํามากกวาเพศชาย สวนใหญ
เปนลูกหนี้ที่มีอายุอยูในชวง 41 – 50 ป  มีสถานภาพโสด โดยลูกหนี้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญา
โทมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํามากกวาลูกหนี้ที่มีการศึกษาในระดับอ่ืน ลูกหนี้ที่มีอาชีพธุรกิจ
สวนตัวมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํามากกวาอาชีพอ่ืน ซึ่งลูกหนี้ที่มีการปรับปรุงโครงสรางหน้ีซ้ํา
เปนลูกหนี้ที่มีรายได 20,000 - 40,001 บาทขึ้นไป ในสวนของประเภทสินเชื่อสวนใหญเปนลูกหนี้ที่
มีสินเชื่อประเภทสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยที่มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา โดยเปนลูกหนี้ที่มีวงเงินกู   
0 – 2,000,000 บาท ที่มีการกลับมาปรับปรุงโครงสรางหน้ีซ้ํามากกวาวงเงินกูระดับอ่ืน ลูกหนี้
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่มีหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางมีการกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้
ซ้ํามากกวาหลักประกันอ่ืน  

 ผลการศึกษาดวยการทดสอบดวยแบบจําลองโลจิต พบวา ปจจัยที่มีผลตอการปรับปรุงหนี้
ซ้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 มี 2 ตัวแปรไดแก ระดับรายได และ 
ประเภทหลักประกัน โดย ระดับรายได ของลูกหนี้มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ซ้ํา สวน ประเภทหลักประกันมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ซ้ํา กลาวคือ ลูกหนี้ที่มีระดับรายไดสูง และ ลูกหนี้ที่มีหลักประกันอ่ืนที่ไมใชที่ดินพรอม
สิ่งปลูกสรางมีโอกาสที่จะมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา 

 
 
 
 
 

 



FACTORS EFFECTING TO THE DEBT RESTRUCTURING OF COMMERCIAL 
BANKS IN BANGKOK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN ABSTRACT 
BY 

JATUPORN THANOOMAS 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
           
 

    
 

 Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the  
Master of Economics Degree in Managerial Economics  

at Srinakharinwirot University 
May, 2011 



Jatuporn Thanoomas.  (2011).  Factors effecting to the debt restructuring of Commercial   
  Banks  in  Bangkok.  Master’s  Project,  M.Econ. (Economics of  Management).  
  Bangkok:  Graduate,School, Srinakharinwirot University.  Project  Advisor:   
  Ph.D. Ratchapan  Choiejit. 
 
 The objectives of this study were 1) to examined the characters for those  being a 
re-debt restructuring accounts and 2) to indicated the factors affecting the probability being 
a re-debt restructuring accounts. 924 retail borrowing accounts of unidentified commercial 
bank in Bangkok were used to be the population of this study. Both descriptive and inferred 
statistics were employed to find out what characters and causes of the re-debt restructuring 
account should be. 
  Re-debt restructuring account means the retail borrower account who obtained 
twice the debt restructuring programs proposed by their lender, the unidentified commercial 
bank.   
 The descriptive statistic showed that most of the re-debt restructuring accounts 
were female and aged between 41- 50 year olds. Surprisingly, most of them had a high 
profile in terms of education, earning and job ranking. Housing loan under 2 million baht an 
accounts and land collateral in credit auditing were the most of cases being a re-debt 
restructuring accounts. 
 Furthermore, the inferred statistic indicated that level of income and types of the 
collateral were the causes of being a re-debt restructuring accounts. This means that higher 
level of income and the borrowing without land collateral had a higher probability being a re 
–debt restructuring accounts in case of this commercial bank. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 
 การจัดทําสารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี เน่ืองจากความอนุเคราะหและความกรุณา
อันดียิ่งจากอาจารย ดร.รัชพันธุ เชยจิตร อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ รวมทั้ง รองศาสตราจารย ดร.
พิศมัย จารุจิตติพันธ และ ผูชวยศาสตราจารยรวิพรรณ สาลีผล ที่ไดใหความกรุณาเปนกรรมการ
สอบ สารนิพนธ ตลอดจนใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ แกไขปรับปรุงขอบกพรอง ขอคิดเห็น อันมี
คุณคาและเปนประโยชนในการจัดทําสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ โอกาสนี้ 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน ที่ไดอบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรูใหแกผูวิจัย รวมทั้งขอขอบพระคุณ เจาหนาที่ ในสํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบาย
สาธารณะ ที่ไดอํานวยความสะดวก และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนในการนําเสนองานทําวิจัย ทํา
ใหงานวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  
  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา บุคคลในครอบครัว ที่คอยชวยเหลือและให
กําลังใจ ตลอดจนหัวหนางานที่เขาใจ และสนับสนุนในทุกๆดาน ขอบคุณเพ่ือนๆ ที่ไดคอยชวยเหลือ
ดานขอมูล และคอยใหกําลังใจตลอดมา คุณประโยชนและความดีอันพึงมีจากสารนิพนธฉบับนี้ 
ผูวิจัยขอมอบใหกับบิดา มารดา ครูอาจารยทุกทาน ตลอดจนบุคคลใกลชิดทุกทาน ที่ใหคําปรึกษา
และใหความชวยเหลือ กรุณาอบรมสั่งสอน ปลูกฝงคุณงามความดี และความมานะอดทนใหกับ
ผูวิจัยในการศึกษาคนควาจนเกิดผลสําเร็จในการทําสารนิพนธครั้งนี้ 
        
  ทายสุดนี้หากมีสิ่งขาดตกบกพรอง หรือผิดพลาดประการใด ผูวิจัยขออภัยเปนอยางสูงใน
ขอบกพรอง และนอมรับความผิดพลาดนั้น  ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาสารนิพนธฉบับนี้  คงมี
ประโยชนบางสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได( Non performing Loans : NPLs) เปนปญหาที่เห็นได
อยางชัดเจนเม่ือครั้งเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจเม่ือป 2540  ซึ่งทําใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจอัน
สงผลกระทบตอธุรกิจ และรายไดของลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของสัญญากู ขาดการผอนชําระหนี้ จนทําใหเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได   (Non performing Loans 
: NPLs) ขึ้นเปนจํานวนมาก จากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย พบวาในเดือนมิถุนายน ป 
2541 ตัวเลขของลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบจนเกิดเปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) เฉพาะในสวน
ของธนาคารพาณิชย คิดเปนปริมาณกวา 1,832,518 ลานบาท หรือคิดเปน รอยละ 31.04 ตอสินเชื่อ
รวม โดยในเดือนพฤษภาคม 2542 ปริมาณ หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของธนาคารพาณิชย
เพ่ิมขึ้นสูงสุด ถึง 2,557,279 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 47 ตอสินเชื่อรวม  โดยตัวเลขลาสุดใน
เดือนธันวาคม 2553 ของธนาคารแหงประเทศไทยพบวาปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) 
ของธนาคารพาณิชยลดลงเหลือ 312,605 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 3.57 ตอเงินใหสินเชื่อ   
 จากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทยแสดงตัวเลขหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคาร
พาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศ  5 อันดับ เรียงตามขนาดสินทรัพยรวม (ขอมูล ณ.ธันวาคม 2553) 
ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
เปรียบเทียบยอนหลัง 4 ป มีปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ดังนี้   
 

ตาราง 1 แสดงตัวเลขหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดสุทธิ (Net NPLs) ธนาคารพาณิชยจดทะเบียนใน 
     ประเทศ 5 อันดับเรียงตามขนาดสินทรัพยรวม 
 

ธนาคารพาณิย ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 

 ลานบาท รอยละ* ลานบาท รอยละ* ลานบาท รอยละ* ลานบาท รอยละ* 

ธ.กรุงเทพ 34,390.51 3.47 30,889.76 2.66 26,509.17 2.20 19,806.97 1.36 

ธ.กรุงไทย 67,491.83 6.89 58,711.52 5.39 52,145.58 4.10 43,434.35 3.08 

ธ.ไทยพาณิชย 22,401.47 2.97 23,735.25 2.56 20,750.98 2.54 17,066.11 1.48 

ธ.กสิกรไทย 15,776.30 2.05 13,591.08 1.27 17,145.30 1.77 14,805.97 1.32 

ธ.กรุงศรีอยุธยา 30,095.05 7.07 21,831.12 3.68 21,377.97 3.61 13,935.48 2.22 

 ที่มา: งบการเงินรายธนาคาร, ธพ. 1.1 ธนาคารแหงประเทศไทย. 

หมายเหตุ* รอยละของเงินใหสินเชื่อรวมหลังหักเงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ 
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 จากตาราง 1 แสดงขอมูลปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดสุทธิ (Net NPLs) ของธนาคาร
พาณิชยจดทะเบียนในประเทศ จํานวน 5 ธนาคาร ยอนหลัง ตั้งแตป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2553 จะเห็น
ไดวาปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ของทุกธนาคารมีจํานวนลดลง ตัวเลขของปริมาณหนี้
ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ที่ลดลงสวนหนึ่งเปนผลอันเนื่องมาจากลูกหนี้ที่มีปญหาเหลานั้นไดเขา
สูกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

 กระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้  คือ การที่เจาหนี้และลูกหนี้สมัครใจแกปญหาภาระหนี้
รวมกันโดยไมจํากัดวงเงินหน้ีที่ตกลงกัน ระหวางลูกหนี้และเจาหนี้โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหลูกหนี้
สามารถดําเนินกิจการไปไดในขณะเดียวกันเจาหนี้มีโอกาสรับชําระหนี้คืนสูงสุด และแนวทางหนึ่งที่
จะนํามาใชในการแกปญหาคือการปรับปรุงโครงสรางหนี้ โดยธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งเปน
สถาบันที่กํากับดูแลธนาคารพาณิชย ไดมีแนวทางในการลดสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได หรือสินเชื่อ
ดอยคุณภาพ (NPLs)  ไดจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสงเสริมการปรับปรุงโครงสรางหนี้ (คปน.) ขี้นในป 
2541 โดยทําหนาที่เปนผูประสานงานและออกมาตรการเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ เพ่ือให
ธนาคารพาณิชยทุกธนาคารไดถือปฏิบัติ 
 ในกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้นั้นปญหาประการหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นภายหลังที่
ลูกหนี้เขาสูกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้คือลูกหนี้ไมสามารถปฏิบัติไดตามเงื่อนไขของการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้  กลาวคือไมสามารถชําระหนี้ตนเงินและหรือดอกเบี้ยตามสัญญาปรับปรุง
โครงสรางหนี้ได อันเปนที่มาของการกลับเขาสูกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา ซึ่งกอใหเกิด
ปญหาขึ้นกับตัวลูกหนี้และธนาคารพาณิชย กลาวคือการที่ลูกหนี้กลับมาเปนลูกหนี้ที่มีปญหาจนตอง
กลับเขาสูกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา เกิดผลเสียตอตัวลูกหนี้เน่ืองจาก วัตถุประสงคของ
การปรับปรุงโครงสรางหนี้เพ่ือเปนการแกปญหากับลูกหนี้ในการที่จะชําระหนี้ตอไปได และเมื่อ
ลูกหนี้ไดเขาสูกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้แตไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการปรับปรุง
โครงสรางหนี้จนตองกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา ทําใหเกิดผลกระทบตอลูกหนี้ เปนตนวาทําให 
ลูกหนี้เสียประโยชนในดานภาระดอกเบี้ยคางนานที่เพ่ิมมากขึ้นในขณะที่ระยะเวลาในการผอนชําระ
ยังคงเดิม จนอาจไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาไดในที่สุดจนกลายเปนหนี้มีปญหาของ
สถาบันการเงิน จนทําใหเกิดผลกระทบทั้งทางดานธุรกิจไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได สงผลตอ
รายไดที่ลดลง สงผลตอหลักทรัพยซึ่งใชเปนหลักประกันที่จะตองถูกขายทอดตลาดเพื่อชําระหนี้ 
รวมถึงผลเสียจากภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจนสงผลใหไมสามารถทําธุรกรรมทางการเงินดานการกูยืม
ตอไปในอนาคตได ผลเสียตอเจาหนี้สถาบันการเงินคือ หากการแกปญหาลูกหนี้ที่มีปญหาซึ่งไม
สามารถชําระหนี้ไดในกระบวนการปรับปรุงหน้ีไดจนตองเขาสูกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา
จะทําใหธนาคารพาณิชยตองเสียเวลา และคาใชจายในการติดตามหนี้ อีกทั้งธนาคารพาณิชยจะตอง
มีภาระในการกันสํารองหนี้เสียที่เกิดขึ้น สงผลตอรายไดของธนาคารพาณิชย  
 การศึกษา ปจจัยที่ มีผลตอการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของธนาคารพาณิชยในเขต
กรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาถึงหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑของ
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ธนาคารแหงประเทศไทย เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ คุณลักษณะของลูกหนี้
และปจจัยที่ทําใหลูกหนี้ที่ทําการปรับปรุงโครงสรางหน้ีกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา เพ่ือเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหเกิดประสิทธิภาพ นําผลการศึกษาไปใชใน
กระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ เพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาหนี้ใหกับลูกหนี้และธนาคาร
พาณิชยไดอยางแทจริง ทําใหหลังจากที่มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้แลวลูกหนี้จะไมกลับมาเปนหน้ีที่
มีปญหาจนตองเขาสูกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกหนี้ 
เจาหนี้หรือธนาคารพาณิชย และตอระบบเศรษฐกิจในภาพรวมตอไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
 1.  เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของลูกหนี้รายยอยบุคคลธรรมดาที่ไดทําการปรับปรุงโครงสราง

หนี้และกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา 
  2.  เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอโอกาสที่ลูกหนี้มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา 
  

ความสําคญัของการวิจัย 
 1.  เพ่ือที่จะไดนํามาเปนแนวทางในการที่ธนาคารจะไดนํามาเปนเกณฑในการวางแผน

และดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ไดอยางถูกตอง เพ่ือที่จะเกิดผลประโยชนสูงสุด ทั้งตอฝาย
ลูกหนี้และธนาคารตอไป 

 2.  ผลการศึกษาสามารถนําเสนอเปนขอเสนอแนะสําหรับธนาคารพาณิชยเพ่ือเปน
ประโยชนสําหรับการนําวิธีการปรับปรุงโครงสรางหนี้มาใชตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย 

  ลูกหนี้สินเชื่อรายยอยบุคคลธรรมดา ของสาขาธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 924 รายบัญชี  
  
   ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
   1. ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังนี้  
   1.1 สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพสมรสของลูกหนี้ที่เขาโครงการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ สถานภาพสมรส แบงเปน สถานภาพหลัก คือ โสด สมรส หมาย หยาราง โดยกําหนด
สถานภาพ สมรส มีคาเทากับ 0 สถานภาพอื่นมีคาเทากับ 1 
   1.2  อาชีพ ของลูกหนี้ ที่เขาโครงการปรับปรุงโครงสรางหนี้ แสดงถึงแหลงที่มา
ของรายไดที่จะนํามาชําระหนี้ซึ่งจะบอกถึงความมั่นคงในหนาที่การงาน แบงเปน อาชีพธุรกิจสวนตัว 
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พนักงานเอกชน และขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหิกิจ เน่ืองจากอาชีพเปนตัวแปรเชิงคุณภาพ 
การวัดคาจึงอาศัยตัวแปรหุน โดยกําหนดลูกหนี้ที่มีอาชีพที่มีรายไดประจําจากเงินเดือน มีคาเทากับ 0 
ลูกหนี้ที่มีอาชีพที่มีรายไดจากแหลงอ่ืนที่ไมใชเงินเดือนประจํา มีคาเทากับ 1 
   1.3  ระดับรายได แสดงถึงความสามารถของลูกหนี้ในการชําระหนี้คืนแกธนาคาร
หลังการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ดังนั้นรายไดยิ่งสูง ความสามารถในการผอนชําระหนี้ยอมมีมากขึ้น 
   1.4  ประเภทสินเชื่อ หมายถึงประเภทของสินเชื่อที่ลูกคากู ซึ่งในการกูมีสินเชื่อ
หลายประเภท ไดแก เพ่ือที่อยูอาศัย สินเชื่อสวนบุคคล เพ่ือหมุนเวียนในธุรกิจ ประเภทสินเชื่อเปน
ตัวแปรเชิงคุณภาพ จึงอาศัยตัวแปรหุน โดยกําหนดให ประเภทสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยมีคาเทากับ 0 
สินเชื่อสวนบุคคล และสินเชื่อธุรกิจ มีคาเทากับ 1 
   1.5  วงเงินกู หมายถึง จํานวนเงินทั้งหมดที่ลูกหนี้กูยืม วงเงินกูขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคในการกู หลักประกัน ความสามารถในการชําระหนี้  
   1.6  หลักประกัน  แสดงถึงหลักประกันสัญญาที่ลูกหนี้ ใชค้ํ าประกันเ งินกู 
หลักประกันแบงเปน ที่ดินเปลา ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง  บุคคลค้ําประกัน การใชหลักประกันแตละ
ประเภทแสดงถึงความเสี่ยงตอหน้ี สูงหรือต่ํา ในการวิจัยนี้กําหนดให หลักประกันประเภท ที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสรางมีความเสี่ยงตอปญหาการชําระหนี้ต่ํากวาการใชบุคคลค้ําประกันและหลักประกัน
ประเภทที่ดินเปลา ทั้งนี้หลักประกันเปนตัวแปรเชิงคุณภาพการวัดคาจึงตองอาศัยตัวแปรหุน โดย
กําหนดใหลูกหนี้ที่ใชหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง มีคาเทากับ 0 หลักประกันประเภท 
ที่ดินเปลา บุคคลค้ําประกัน มีคาเทากับ 1 
   1.7 วิธีการผอนชําระหนี้ หมายถึง การผอนชําระหนี้ของลูกหนี้ตามเงื่อนไขของ
สัญญา แบงเปนการผอนชําระเทากันทุกเดือนตลอดอายุสัญญา และ การผอนชําระแบบขั้นบันได
หรือการผอนชําระในจํานวนเงินตางกันในแตละชวงเวลา กําหนดใหการผอนชําระเทากันทุกเดือน
ตลอดอายุสัญญามีคาเทากับ 0 การผอนชําระแบบขั้นบันได มีคาเทากับ 1 
   1.8  ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ หมายถึง ระยะเวลาในการผอนชําระหนี้ตาม
เง่ือนไขของสัญญากู โดยกําหนดให ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 1-10 ป มีคาเทากับ 0 ระยะเวลา
การผอนชําระหนี้ 11 ปขึ้นไป มีคาเทากับ 1 
  
   2. ตัวแปรตาม ไดแก   
    Y =   โอกาสที่ลูกหนี้มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา 
   Y = 0  หมายถึง โอกาสที่ลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้แลวไมกลับมา 
      ปรับปรุงซ้ํา 
   Y = 1  หมายถึง โอกาสที่ลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้แลวกลับมาปรับปรุงซ้ํา 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
   1.  การปรับปรุงโครงสรางหนี้ (Debt Restructuring) หมายถึง การปรับปรับปรุงโครงสราง
หนี้ทั่วไป และการปรับปรุงโครงสรางหนี้มีปญหา  
   2.  การปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่มีปญหา (Trouble Debt Restructuring : TDR) หมายถึง 
การที่เจาหนี้ยินยอมผอนปรนเง่ือนไขการชําระหนี้ใหลูกหนี้ที่ประสบปญหาทางการเงิน รวมถึงการที่
เจาหนี้ยึดทรัพย หรือกลับเขาครอบครองสินทรัพย หร่ือการที่ลูกหนี้โอนสินทรัพย หรือสวนไดสวน
เสียในสวนของเจาของ ของลูกหนี้ใหแกเจาหนี้ ในการวิจัยครั้งน้ีเรียกการเขาสูกระบวนการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ตามวิธีการของธนาคารพาณิชย วา การทํา TDR 
   3. การปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา (Re Trouble Debt Restructuring : Re-TDR)   หมายถึง
ลูกหนี้ที่ไดทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้แลวแตไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสราง
หนี้ไดกลายเปนหน้ีที่มีปญหา จนตองกลับเขาสูกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา 
 4.  ลูกหนี้จัดชั้นปกติ (C1) หมายถึง ลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินหรือดอกเบี้ย เปนระยะเวลา
รวมกันไมเกิน 1 เดือน นับแตวันถึงกําหนดชําระ (การจัดชั้นตามเกณฑคงคาง) 
 5.  ลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ (C2) หมายถึง ลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินหรือดอกเบี้ย 
เปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 1 เดือนนับแตวันถึงกําหนดชําระ (การจัดชั้นตามเกณฑคงคาง) 
 6.  ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน (C3) หมายถึง ลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินหรือดอกเบี้ย 
เปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 3 เดือนนับแตวันถึงกําหนดชําระ (การจัดชั้นตามเกณฑคงคาง) 
 7.  ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย (C4) ลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินหรือดอกเบี้ย เปนระยะเวลารวมกัน
เกินกวา 6 เดือนนับแตวันถึงกําหนดชําระ (การจัดชั้นตามเกณฑคงคาง) 
 8.  ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ (C5) ลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินหรือดอกเบี้ย เปนระยะเวลา
รวมกันเกินกวา 12 เดือนนับแตวันถึงกําหนดชําระ (การจัดชั้นตามเกณฑคงคาง) 
 9.  สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพสมรสของลูกหนี้ที่ เขาโครงการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ เน่ืองจากสถานภาพสมรสบอกถึงภาระผูกพันของอีกบุคคลหนึ่งที่จะตองเขามามีสวน
ในการรับผิดชอบหนี้ที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย สถานภาพสมรส แบงเปน สถานะภาพหลัก คือ 
โสด สมรส หมาย หยาราง  
 10.  อาชีพ ของลูกหนี้ ที่เขาโครงการปรับปรุงโครงสรางหน้ี แสดงถึงแหลงที่มาของรายไดที่
จะนํามาชําระหนี้ซึ่งจะบอกถึงความมั่นคงในหนาที่การงาน แบงเปน อาชีพธุรกิจสวนตัว พนักงาน
เอกชน และ ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  11. รายไดหรือระดับรายได แสดงถึงความสามารถของลูกหนี้ในการชําระหนี้คืนแก
ธนาคารหลังการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ดังน้ันรายไดยิ่งสูง ความสามารถในการผอนชําระหนี้ยอมมี
มากขึ้น 
  12. ประเภทสินเชื่อ หมายถึงประเภทของสินเชื่อที่ลูกคากู ไดแก สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 
สินเชื่อสวนบุคคล (สินเชื่อเพ่ืออุปโภคบริโภค) สินเชื่อเพ่ือหมุนเวียนในธุรกิจ  
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 13. วงเงินกู หมายถึงจํานวนเงินทั้งหมดที่ลูกหนี้กูยืม วงเงินกูขึ้นอยูกับวัตถุประสงคใน
การกู หลักประกัน ความสามารถในการชําระหนี้ เปนตน 
 14. หลักประกัน เปนแหลงชําระหนี้แหลงที่สองที่รองรับกรณีลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้คืน
ไดตามกําหนด เปนปจจัยชวยลดความเสี่ยงของการใหสินเชื่อในกรณีที่ผูกูไมสามารถชําระหนี้ได 
แบงเปน 2 ประเภท คือ บุคคล และ หลักทรัพยประกัน ไดแก ที่ดินเปลา ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง  
 15. วิธีการผอนชําระหนี้ หมายถึง การผอนชําระหนี้ของลูกหนี้ตามเงื่อนไขของสัญญา 
แบงเปนการผอนชําระเทากันทุกเดือนตลอดอายุสัญญา และ การผอนชําระแบบขั้นบันไดหรือการ
ผอนชําระในจํานวนเงินตางกันในแตละชวงเวลา 
 16. ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ หมายถึง ระยะเวลาในการผอนชําระหนี้ตามเงื่อนไขของ
สัญญากู แบงเปน ระยะเวลาผอน 1 - 10 ป และ ระยะเวลาผอน 11 ปขึ้นไป 
 17. ลูกคารายยอย หมายถึง ลูกคาที่มีวงเงินกูกับกับธนาคารพาณิชย ในจํานวนไมเกิน 10 
ลานบาท 
 18. ลูกหนี้ปกติสําหรับการศึกษาในครั้งน้ี หมายถึงลูกหนี้จัดชั้นปกติ (C1) และลูกหนี้จัด
ชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ (C2) ซึ่งไมเคยผานกระบวนการปรับปรุงโครงการสรางหนี้มากอน 
 19. ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ (TDR) สําหรับการศึกษาในครั้งน้ี หมายถึงลูกหนี้ที่เคย
ผานกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้มากอนป 2552 ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท คือ 

ประเภทที่ 1  คือลูกหนี้ที่ไมปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา หมายถึงลูกหนี้ที่จัดชั้นปกติ
(C1) หรือ ลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ (C2) ตั้งแตเดือน มกราคม – ธันวาคม 2552  

ประเภทที่ 2  คือลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา หมายถึงลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นปกติ
(C1) หรือ ลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ (C2) ในเดือนมกราคม และหลังจากนั้นถูกจัดชั้นเปนหน้ี
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน (C3) หรือหน้ีจัดชั้นสงสัย (C4) หรือหน้ีจัดชั้นสงสัยจะสูญ (C5) ในชวงเดือน
ใดเดือนหน่ึงระหวางเดือนกุมภาพันธ-ธันวาคม 2552 
 20. ลูกหนี้ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) สําหรับการศึกษาในครั้งน้ี หมายถึง ลูกหนี้ที่ถูกจัด
ชั้นต่ํากวามาตรฐาน (C3) หรือหนี้จัดชั้นสงสัย (C4) หรือหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ (C5) แตไมไดเขาสู
กระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
  
 ในการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการปรับปรุงโครงสรางหน้ีของธนาคารพาณิชยในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดมีการกําหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตามซึ่งมีกรอบแนวคิดดังนี้ 
 
 ตัวแปรอิสระ                                            ตัวแปรตาม 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวแปรเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของลูกหนี้ 
สถานภาพสมรส 
อาชีพ 
ระดับรายได 
ประเภทสินเชือ่ 
วงเงินกู 
ประเภทหลักประกัน 
ตัวแปรเกี่ยวกับธนาคาร 
วิธีการผอนชําระหนี้ 
ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 
 
 

 
โอกาสที่ลูกหนี้มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 

 1.แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 1.1 แนวนโยบายการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
 1.2 หลักเกณฑการจัดชั้นและการกันสํารองของสถาบันการเงินตามประกาศของ

ธนาคารแหงประเทศไทย 
 1.3 แนวคิดการวเิคราะหสนิเชื่อและ ปจจัยที่ทําใหเกิดหนี้คางชําระของธนาคารพาณิชย  
 1.4 แบบจําลองโลจิต 

 2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวของ 
 1.1 แนวนโยบายการปรับปรุงโครงสรางหนี้ (สํานักนโยบายความเสี่ยง ฝายนโยบาย

และความเสี่ยง สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย. 2551) 
   1.  การปรับปรุงโครงสรางหนี้ หมายถึง การปรับปรุงโครงสรางหนี้ทั่วไป และการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่มีปญหา 
    1.1  การปรับปรุงโครงสรางหนี้ทั่วไป หมายถึง การปรับปรุงโครงสรางหน้ีที่ไมมี
สวนสูญเสีย เชนการลดอัตราดอกเบี้ยใหแกลูกหนี้ตามภาวะตลาด หรือเพ่ือรักษาความสัมพันธที่ดี
กับลูกคาหรือการขยายระยะเวลาการชําระหนี้ออกไป โดยมีการตกลงใหมีระยะเวลาปลอดหนี้โดย
ลูกหนี้ยังคงจายชําระดอกเบี้ยในอัตราที่ระบุไวในสัญญาเดิม และสถาบันการเงินวิเคราะหแลวคาดวา
จะไดรับชําระเงินตนและดอกเบี้ยคืนครบถวนตามสัญญาใหกูยืม 
    1.2  การปรับปรุงโครงสรางหนี้มีปญหา หมายถึง การปรับปรุงโครงสรางหน้ีที่มี
สวนสูญเสียเนื่องจาก 
     1.2.1  มีการลดตนเงินหรือดอกเบี้ยคางรับที่บันทึกเปนรายไดแลวใหลูกหนี้ หรือ 
     1.2.2  มีผลขาดทุนจากการรับโอนทรัพยสินที่มีมูลคาราคายุติธรรมต่ํากวายอด
หนี้ที่ตัดจําหนายไป หรือ 
     1.2.3  มีการผอนปรนเงื่อนไขการชําระหนี้ ซึ่งทําใหมูลคาปจจุบันของกระแสเงิน
สดรบัต่ํากวามูลหนี้ตามบัญชีของลูกหนี้รวมดอกเบี้ยคางรับที่บันทึกเปนรายไดแลว หรือ 
     1.2.4  มีสวนสูญเสียจากการคํานวณโดยใชมูลคายุติธรรมของหนี้ หรือการใช
มูลคายุติธรรมของหลักประกัน หรือมีสวนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้อันเน่ืองมาจาก
เหตุผลอ่ืน เชนการแปลงหนี้เปนทุน เปนตน 
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   2.  วัตถุประสงคในการปรับปรุงโครงสรางหน้ี 
   การปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินเปนการดําเนินการแกไขหนี้ทั่วไปและ
หน้ีที่มีปญหาเพื่อใหสถาบันการเงินมีโอกาสไดรับชําระหนี้คืนสูงสุด หรือเพื่อกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการดําเนินกิจการตอไปทั้งของลูกหนี้และสถาบันการเงิน โดยเฉพาะลูกหนี้ของสถาบัน
การเงินที่ประสบปญหาการชําระหนี้เน่ืองจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ แตยังมีแนวโนมที่จะ
ดําเนินธุรกิจตอไปได ทั้งน้ี สถาบันการเงินจะตองระมัดระวังมิใหมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้มี
ลักษณะเปนการหลีกเลี่ยงการจัดชั้นลูกหนี้และการกันเงินสํารอง หรือหลีกเลี่ยงหลักเกณฑการระงับ
รับรูดอกเบี้ยคางรับเปนรายได  

  3. การกําหนดนโยบายและมาตรการในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
  สถาบันการเงินจะตองดําเนินการ ดังนี้ 
   3.1  นโนบายและมาตรการในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินจะ 
ตองกําหนดไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ 
สถาบันการเงิน โดยผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินจะตองมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
และมาตรการดังกลาว 
   3.2  นโยบายและมาตรการที่กําหนดจะตองครอบคลุมแนวทางในการพิจารณา 
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ทั้งกระบวนการ ไดแก การกําหนดวัตถุประสงคแนวทางในการวิเคราะหและ
คัดเลือกลูกหนี้ การติดตามดูแล การรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ
นโยบายทางดานบัญชีที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
   3.3  สถาบันการเงินจะตองกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรเกี่ยว 
กับหนาที่และความรับผิดชอบในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ การอนุมัติการรายงาน และการติด 
ตามดูแลที่ชัดเจน รวมทั้งกําหนดแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในขั้นตอนตาง ๆ ให 
ครบถวนสมบูรณ 
   3.4  สถาบันการเงินจะตองจัดตั้งหนวยงานหรือกลุมเจาหนาที่ที่มีประสบการณ  
ในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่เปนอิสระจากเจาหนาที่สินเชื่อที่ดูแลลูกหนี้รายนั้น เพ่ือทําหนาที่ 
ปฏิบัติงานตามกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามระเบียบปฏิบัติที่กําหนดในขอ (3.3) หรือ 
อาจใหสถาบันการเงินอ่ืน หรือบุคคลที่สามที่เปนผูเชี่ยวชาญในการปรับปรุงโครงสรางหนี้เปนผูทํา
หนาที่นั้นก็ได ยกเวนในกรณีที่สถาบันการเงินมีบุคลากรจํากัด อนุโลมใหเจาหนาที่สินเชื่อทําหนาที่
ตามกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ได แตตองทําตามระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไวในขอ (3.3) โดย
เครงครัด 
   3.5  การปรับปรุงโครงสรางหนี้กับผูถือหุนรายใหญหรือกิจการที่มีผลประโยชน
เกี่ยวของ จะตองกําหนดใหสถาบันการเงินอ่ืนหรือบุคคลที่สาม ซึ่งไมมีความสัมพันธหรือมี
ผลประโยชนเกี่ยวของใด ๆ กันสถาบันการเงินและลูกหนี้ เปนผูทําหนาที่ในการวิเคราะหฐานะและ
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ความสามารถในการจายชําระหนี้ ตลอดจนกระแสเงินสดของลูกหนี้ ทั้งน้ี สถาบันการเงินอ่ืน หรือ
บุคคลที่สามจะตองเปนผูชํานาญการเฉพาะ ซึ่งประกอบธุรกิจเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินหรือการ
ดําเนินงาน หรือเปนที่ปรึกษาทางการเงิน หรือธุรกิจการใหคําปรึกษาทางการเงินหรือเปนบริษัทที่
ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่อเสียง มีความชํานาญ มีประสบการณเปนที่ยอมรับ 
 ในกรณีสถาบันการเงินเขาไปมีความสัมพันธหรือมีประโยชนเกี่ยวของเน่ืองจากการเขาไป
แกไขปญหาหนี้ของลูกหนี้นั้น ไมวาจะกอนหรือหลังจากที่หลักเกณฑนี้มีผลบังคับใช สถาบันการเงิน
ไมตองกําหนดใหมีสถาบันการเงินอ่ืนหรือบุคคลที่สามเปนผูทําหนาที่วิ เคราะหฐานะและ
ความสามารถในการจายชําระหนี้ ตลอดจนกระแสเงินสดของลูกหนี้ก็ได 
 ทั้งน้ีความหมายของผูถือหุนรายใหญและกิจการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของใหเปนไปตาม
มาตรา 4 และมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 
  4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการจัดทําเอกสารประกอบ 
  ในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนใหถือ 
ปฏิบัติดังนี้ 
   4.1  ขั้นตอนการวิเคราะหและการจัดทําเอกสารเมื่อมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
ควรมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหลูกหนี้และเอกสารที่เกี่ยวของประกอบการ พิจารณาปรับปรุง
โครงสรางหนี้ ดังนี้ 
    4.1.1  สาเหตุที่หน้ีมีปญหาและเหตุผลที่มีการจายชําระดอกเบี้ยและหรือตนเงิน
ลาชากวากําหนด 
    4.1.2  ความรุนแรงของปญหา และความเสี่ยงทางดานการเงินของลูกหนี้ โดย
พิจารณาจากงบการเงิน งบกระแสเงินสด และการประมาณการทางการเงิน แลวแตกรณี รวมทั้งการ
ประเมินสถานการณทางการตลาด ตลอดจนสภาพแวดลอมที่จําเปน และเกี่ยวของกับฐานะและการ
ดําเนินงานของลูกหนี้ 
    4.1.3  การคาดการณเกี่ยวกับการรับชําระหนี้คืนเต็มจํานวนทั้งตนเงินและ
ดอกเบี้ยในกรณีที่มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้และกรณีที่ไมมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
    4.1.4  การประเมินคุณภาพการบริหารของลูกหนี้ โดยมุงเนนประสิทธิภาพของ
องคการ ในกรณีที่จําเปนอาจตองมีการปรับโครงสรางองคกรใหม เชน การเปลี่ยนโครงสรางผูถือหุน 
กรรมการ ผูบริหาร การจัดระบบการบริหารใหม เปนตน กรณีลูกหนี้บุคคลธรรมดา ควรจะ
กําหนดใหมีการเรียกหลักประกันเพ่ิมเติม หรือกําหนดใหมีการค้ําประกันจากบุคคลที่เชื่อถือได
เพ่ิมเติม 
    4.1.5  ความครบถวนของเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาปรับปรุง
โครงสรางหนี้ 
    4.1.6  การประเมินมูลคาหลักประกัน (ถามี) ตามหลักเกณฑการประเมินมูลคา
หลักประกันของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
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    4.1.7  แนวคิดหรือสมมติฐานเกี่ยวกับการประมาณการกระแสเงินสด ซึ่งควร
ตั้งอยูบนความสมเหตุสมผลและความเปนไปได 
  ทั้งน้ี ในการประมาณการกระแสเงินสดขางตน ไมใหสถาบันการเงินนํากระแสเงินสดที่
ยังไมมีความแนนอนวาจะไดรับ ไดแก เงินตนหรือสิทธิในการปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ย หากกิจการ
ของลูกหนี้ฟนตัวขึ้น หรือสิทธิในการแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ เปนตน มารวมในการคํานวณ
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 
    4.1.8  การพิจารณา ขอสรุป และการอนุมัติเกี่ยวกับเง่ือนไขผอนปรนที่ควรใหใน
การปรับปรุงโครงสรางหนี้ ไดแก การลดอัตราดอกเบี้ย การลดตนเงิน การลดดอกเบี้ยที่ลูกหนี้คาง
ชําระ และการขยายระยะเวลาการชําระหนี้ เปนตน ทั้งน้ี เง่ือนไขดังกลาวจะตองสอดคลองกับอายุ
โครงการของลูกหนี้ (Economic Life) หรือระยะเวลาการใหบริการของโครงการลูกหนี้ รวมทั้ง
สอดคลองกับความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ และชวยทําใหฐานะการเงินของลูกหนี้ดีขึ้นจน
มีความสามารถจายชําระหนี้คืนภายใตเง่ือนไขที่มีการปรับปรุงใหมไดตลอดไป 
    4.1.9  จัดทําตารางแสดงการชําระหนี้คืนหลังการปรับปรุงเง่ือนไขการชําระหนี้ที่
สอดคลองกับความสามารถชําระหนี้ของลูกหนี้ 
    4.1.10 รายละเอียดเง่ือนไขทางการเงินตาง ๆ การหามจายเงินปนผล การลดทุน
เพ่ือใหผูถือหุนเดิมรับภาระในสวนน้ีกอนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ การใหเพ่ิมทุน การสงวนสิทธิ 
สําหรับการปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นตามความสามารถในการจายชําระหรือของลูกหนี้ เปนตน 
    4.1.11 จัดทําเอกสารหลักฐานและสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ใหครบถวนและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย 
    4.1.12 กรณีมีการใหกูยืมเงินเพ่ิมเติมภายหลังการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
สถาบันการเงินตองระบุวัตถุประสงคของการใชเม็ดเงินใหมอยางชัดเจนซึ่งจะตองไมใชการนําเม็ด
เงินใหมที่กูเพิ่มมาใชเพ่ือชําระหนี้เดิม 
   4.2  ขั้นตอนการติดตามผลหลังการปรับปรุงโครงสรางหนี้ จะตองจัดใหมีระบบ
การติดตามลูกหนี้ภายหลังการปรับปรุงโครงสรางหนี้อยางใกลชิดเปนพิเศษ เพ่ือใหแนใจไดวาลูกหนี้
จะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาใหมได เชน 
    4.2.1  กําหนดใหมีการจัดทํารายงานความคืบหนาเสนอผูบริหารโดยรายงานนี้
จะตองแสดงถึงพัฒนาการลาสุด แผนการปฏิบัติงานที่อยูในปจจุบันและแนวโนมที่จะไดรับชําระหนี้
คืนในที่สุด 
    4.2.2  กําหนดใหลูกหนี้จัดสงงบการเงิน รวมทั้งกําหนดใหลูกหนี้ตองรายงานผล
การปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตาง ๆ เชน การหามปนผล การลดทุน การเพิ่มทุน เปนตน 
    4.2.3 กําหนดวิธีการแกไขปญหาลูกหนี้ที่ไมสามารถจายชําระหนี้ตามสัญญา
หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
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  5. วิธีปฏิบตัิทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
  วิธีการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสรางหน้ีใหสถาบันการเงินถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่เกี่ยวของที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี 
  6.  การคํานวณสวนสูญเสียในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
  ในการคํานวณสวนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหสถาบันการเงินถือปฏิบัติ
ดังนี้ 
   6.1  ในการปรับปรุงโครงสรางหน้ีที่มีปญหาโดยยินยอมผอนปรนเงื่อนไขการ
ชําระหนี้ใหแกลูกหนี้ ใหสถาบันการเงินบันทึกสวนสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการคํานวณราคาตามบัญชี
ใหมของลูกหนี้คงคาง ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ืองการบัญชีสําหรับการ
ปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา โดยอาจใชมูลคาใดมูลคาหนึ่งดังตอไปน้ี 
    6.1.1  มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตตามเงื่อนไข
ใหมในการชําระหนี้ที่เปนผลมาจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ โดยใชอัตราคิดลดตามที่กําหนดไวใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับขางตน 
    6.1.2  มูลคายุติธรรมของหนี้ 
    6.1.3  มูลคายุติธรรมของหลักประกัน หากการชําระหนี้ของหน้ีที่ปรับโครงสราง
หนี้ขึ้นอยูกับหลักประกันเปนสําคัญ 
  เม่ือราคาตามบัญชีใหมที่คํานวณไดตามมูลคาขางตนต่ํากวาราคาตามบัญชีเดิมรวม
ดอกเบี้ยคางรับที่บันทึกในบัญชีของลูกหนี้คงคาง สถาบันการเงินจะตองบันทึกสวนสูญเสียทั้งหมด
ในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดนั้น ในการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับสวนสูญเสียที่เกิดขึ้น ให
สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการจัดชั้นและการ
กันสํารองของสถาบันการเงิน 
   6.2  กรณีที่สถาบันการเงินรับชําระหนี้โดยการรับโอนสินทรัพย ตราสารการเงิน 
หรือรับทุนของลูกหนี้ที่เกิดการแปลงหนี้เปนทุน ใหสถาบันการเงินตัดจําหนายยอดลูกหนี้ใหหมดไป
และบันทึกบัญชีสินทรัพยที่ไดรับโอนมาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักดวยประมาณการ
คาใชจายในการขาย สวนสูญเสียที่เกิดขึ้นใหบันทึกในงบกําไรขาดทุนทันทีที่มีการรับโอน โดยให
คํานึงถึงคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญที่ตั้งไวแตเดิมดวย ทั้งน้ี สถาบันการเงินไมสามารถบันทึกสินทรัพยที่
ไดรับโอนมาดวยจํานวนที่สูงกวาราคาตามบัญชีของหนี้รวมดอกเบี้ยคางรับที่สถาบันการเงินมีสิทธิ
ไดรับตามกฎหมาย 
  กรณีรับชําระหนี้บางสวนโดยการรับโอนสินทรัพย ตราสารการเงินหรือรับทุนของ
ลูกหนี้ที่เกิดการแปลงหนี้เปนทุน ก็ใหปฏิบัติตามขอ (6.2) กอนแลวจึงปฏิบัติตามขอ (6.1) สําหรับ
หนี้สวนที่เหลือ 
   6.3  เม่ือไดมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้แลว ใหสถาบันการเงินจัดชั้นและกันเงิน
สํารองสําหรับลูกหนี้รายนั้นๆ ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการจัดชั้น
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และการกันเงินสํารองของสถาบันการเงินและที่แกไขเพิ่มเติม 
   6.4 ในระหวางการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ตามสัญญาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหมติดตอกันไมนอยกวา 3 เดือนหรือ 3 งวดการชําระเงิน
แลวแตระยะใดจะนานกวา ใหสถาบันการเงินรับรูรายไดตามเกณฑเงินสด 
  ทั้งน้ีเม่ือลูกหนี้รายนี้กลับมาเปนลูกหนี้จัดชั้นปกติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
เรื่อง หลักเกณฑการจัดชั้นและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน และที่แกไขเพิ่มเติม ใหสถาบัน
การเงินสามารถรับรูรายไดตามเกณฑสิทธิไดใหม 
   6.5  สถาบันการเงินตองประเมินคุณภาพหนี้ของลูกหนี้อยางนอยปละครั้งหลังการ
ปรับปรุงโครงสรางหน้ี หากสถาบันการเงินพบวา จํานวนหรือวันถึงกําหนดของกระแสเงินสดรับ 
รวมทั้งอัตราดอกเบี้ย หรือมูลคายุติธรรมของหนี้ หรือมูลคายุติธรรมของหลักประกันเปลี่ยนแปลงไป
อยางมีนัยสําคัญจากที่บันทึกไวเดิม ใหสถาบันการเงินประเมินราคาตามบัญชีใหมของลูกหนี้ โดยใช
หลักตามที่กลาวมาแลวในขอ (6.1) การปรับปรุงราคาตามบัญชีใหมของลูกหนี้นี้ใหสถาบันการเงิน
ปรับปรุงกับบัญชีคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ อยางไรก็ตาม การปรับปรุงน้ีตองไมทําใหราคาตามบัญชีที่
บันทึกไวเดิมหรือเงินลงทุนในลูกหนี้ (จํานวนที่สถาบันการเงินจายเพื่อใหไดลูกหนี้มาครอง กรณีที่มี
การปรับปรุงโครงสรางหนี้ลูกหนี้ที่ซื้อมา) เพ่ิมสูงขึ้น   
  7.  คุณสมบัตลิูกหนี้ที่จะไดรับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ (เอกสารประกอบการอบรม
หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะหสินเชื่อและการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ธนาคารกรุงไทย. 2552) 

7.1 ลูกหนี้ทั่วไป หรือลูกหนี้มีปญหาที่คางชําระหนี้กับธนาคาร 
   7.2  ธุรกิจของลูกหนี้ยังดําเนินอยู หรือยังมีรายไดพอที่จะชําระหนี้ หรือมีแนวโนม
ที่จะดําเนินธุรกิจตอไปได 
   7.3  ลูกหนี้ใหความรวมมือในการปรับปรุงโครงสรางหนี้โดยใหขอมูลและเอกสาร
หลักฐานที่จําเปนตอการวิเคราะหฐานะและความสามารถในการชําระหนี้ และงบการเงินดวย 
   7.4  กรณีลูกหนี้ เปนนิติบุคคล  จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการนิติบุคคลนั้น และยินยอมใหความรวมมือที่จะปฏิบัติตามขอเสนอแนะของธนาคาร 
  8. วิธีการปรับปรุงโครงสรางหนี้โดยทั่วไป (เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรเทคนิค
การวิเคราะหสินเชื่อและการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ธนาคารกรุงไทย. 2552) 
  วิธีการที่สถาบันการเงินใชในการปรับปรุงโครงสรางหนี้อาจมีหลายวิธีขึ้นอยูกับความ
จําเปนและสถานภาพของลูกหนี้ รวมทั้งนโยบายของสถาบันการเงินในการปรับปรุงโครงสรางหนี้
นั้นๆ ดวย ดังน้ันวิธีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของแตละสถาบันการเงินอาจแตกตางกันได และ
สถาบันการเงินอาจใชวิธีหลายวิธีในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหแกลูกหนี้รายใดรายหนึ่ง เชน 

   8.1 ลดอัตราดอกเบี้ย 
   8.2 ลดตนเงิน 
   8.3 ลดดอกเบี้ยที่คางชําระ 
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   8.4 ใหระยะเวลาปลอดหนี้ 
   8.5 ขยายเวลาชําระหนี้ 
   8.6 จัดประเภทหนี้ใหม 
   8.7 ใหวงเงินสินเชื่อเพ่ิม 
   8.8 กระจายหนี้ 
   8.9 โอนหลักทรัพย ตราสารทางการเงินและแปลงหนี้เปนทุน 

  1.2  หลักเกณฑการจัดชั้นและการกันสํารองของสถาบันการเงินตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย  

ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส.31/2551 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เร่ือง 
หลักเกณฑการจัดชั้นและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน ดังนี้ 
 
ตาราง 2 การจัดชั้นตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย (โดยสรุป) 
 

สินทรัพยจัดชั้น คางชําระเงินตนหรือดอกเบ้ีย อัตราการกันสํารองหลังหัก
หลักประกันตามเกณฑ ธปท. 

1.ปกติ (C1) ไมเกิน 1 เดือน 1% 
2.กลาวถึงเปนพิเศษ (C2) เกิน 1 เดือนแตไมเกิน 3 เดือน 2% 
3.ต่ํากวามาตรฐาน (C3) เกิน 3 เดือนแตไมเกิน 6 เดือน 100% 
4.สงสัย (C4) เกิน 6 เดือนแตไมเกิน12เดือน 100% 
5.สงสัยจะสูญ (C5) มากกวา 12 เดือน 100% 
6.สูญ  ตัดบัญช ี

 
 ที่มา: จากการรวบรวมขอมูล. 

 
 ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของธนาคารพาณิชยในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดใชหลักเกณฑการจัดชั้นและการกันสํารองของสถาบันการเงินตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทยในการจัดชั้นและการแบงประเภทลูกหนี้ ดังตอไปน้ี 

 การจัดชั้นสินทรัพย (ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย. 2551) 
 สถาบันการเงินตองจัดชั้นสินทรัพยตามลักษณะสินทรัพยดังตอไปน้ีเปนรายบัญชี โดย
สถาบันการเงินตองคํานึงถึงความเกี่ยวเนื่องของกระแสเงินสดรับของแตละบัญชีดวยซึ่งหากกระแส
เงินสดของลูกหนี้หรือผูที่เกี่ยวของกับลูกหนี้มีความเกี่ยวเนื่องกัน ก็อาจตองจัดชั้นไวดวยกัน การจัด
ชั้นตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ดังตอไปน้ี 
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  1.  สินทรัพยจัดชั้นสูญ หมายถึง สินทรัพยที่เขาลักษณะตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปน้ี 
   1.1  สิทธิเรียกรองซ่ึงไดปฎิบัติการโดยสมควรเพื่อใหไดรับชําระหนี้แตไมมีทางที่

จะไดรับชําระหนี้แลว โดยการพิจารณาตามเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปน้ี 
 1.1.1  ลูกหนี้ถึงแกความตาย เปนคนสาบสูญ หรือวามีหลักฐานวาหายสาบสูญ 

    1.1.2  ลูกหนี้เลิกกิจการ และมีหน้ีของเจาหนี้รายอื่นมีบุริมสิทธิ์เหนือทรัพยสิน
ทั้งหมดของลูกหนี้อยูในลําดับกอนเปนจํานวนมากกวาสินทรัพยของลูกหนี้ 

    1.1.3  ธนาคารไดฟองลูกหนี้หรือไดยื่นคําขอเฉลี่ยทรัพยในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้
รายอ่ืนฟอง และในกรณีนั้นๆไดมีคําบังคับหรือคําสั่งของศาลแลวแตลูกหนี้ไมมีทรัพยสินใดๆ จะ
ชําระหนี้ได 

    1.1.4  ธนาคารไดฟองลูกหนี้ในคดีลมละลายหรือไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีที่
ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอ่ืนฟองในคดีลมละลาย และในกรณีนั้น ๆ ไดมีการประนอมหนี้กับลูกหนี้ โดย
ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยกับการประนอมหนี้นั้น หรือลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
และไดมีการแบงทรัพยสินของลูกหนี้ครั้งแรกแลว 

   1.2.  สิทธิเรียกรองซ่ึงตามพฤติการณไมอาจเรียกใหชําระหนี้ได 
   1.3.  สินทรัพยอ่ืนซึ่งชํารุด เสียหาย หรือหมดราคา 
   1.4. สวนสูญเสียที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่

ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
  2.  สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ หมายถึง สินทรัพยที่เขาลักษณะตามขอใดขอหน่ึง 

ดังตอไปน้ี 
   2.1  ลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 12 เดือน 

นับวันถึงกําหนดชําระ ไมวาจะเปนไปตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาตามสัญญา หรือวันที่ธนาคาร
พาณิชยทวงถามหรือเรียกใหชําระคืน แลวแตวันใดจะถึงกอนยกเวนลูกหนี้ที่จัดชั้นสูญแลว สําหรับ
กรณีลูกหนี้เงินเบิกเกินบัญชีใหจัดชั้นตาม (2.2) 

   2.2  ลูกหนี้เงินเบิกเกินบัญชีที่ไมมีวงเงิน หรือถูกยกเลิกวงเงิน หรือมีวงเงินตาม
สัญญาแตยอดหนี้เกินวงเงิน หรือครบกําหนดสัญญาแลว และไมมีเม็ดเงินนําเขาบัญชีเพ่ือชําระตน
เงินหรือดอกเบี้ยเกินกวา 12 เดือนนับแตวันที่ถูกยกเลิกวงเงิน หรือวันที่ยอดหนี้เกินวงเงิน หรือวันที่
ครบกําหนดสัญญาแลวแตวันใดจะถึงกอน 

   2.3  อสังหาริมทรัพยที่ไดมาจากการชําระหนี้ หรือซื้อจากการขายทอดตลาด 
เฉพาะสวนที่เปนผลตางของราคาตามบัญชีที่สูงกวามูลคาที่ไดจากการประเมินราคา หรือตีราคาไม
เกิน 12 เดือน โดยมูลคาที่กลาวใหหักดวยประมาณการคาใชจายในการขายกอนนําไปเปรียบเทียบ
กับราคาตามบัญชี แตหากสถาบันการเงินไดทําการประเมินราคา หรือตีราคาไวเกินกวา 12 เดือน 
ใหนํามูลคาที่ไดจากการประเมินราคาหรือตีราคามาใชไดเพียงรอยละ 50 ทั้งน้ีในการประเมินราคา 
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หรือตีราคาอสังหาริมทรัพยที่กลาวใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการประเมินมูลคาหลักประกันของ
สถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

   2.4  สินทรัพยอ่ืนเฉพาะสวนที่เปนผลตางของราคาตามบัญชีที่สูงกวามูลคา
ยุติธรรม หรือมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ทั้งน้ี สถาบันการเงินตองกําหนดมูลคายุติธรรมหรือมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี 

   2.5  สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่คาดวาจะเรียกคืนไมไดทั้งจํานวน 
   2.6  สวนสูญเสียที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่

ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
   2.7  มีเหตุประการอื่นที่แสดงวาสินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองนั้นจะเรียกคืนไมไดทั้ง

จํานวนตามธนาคารแหงประเทศไทยสั่ง 
  3.  สินทรัพยจัดชั้นสงสัย หมายถึง สินทรัพยที่เขาลักษณะตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปน้ี 
   3.1  ลูกหนี้ที่คางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 6 เดือน 

นับแตวันถึงกําหนดชําระ ไมวาจะเปนไปตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาตามสัญญา หรือวันที่ธนาคาร
พาณิชยทวงถามหรือเรียกใหชําระคืน แลวแตวันใดจะถึงกอน ยกเวนลูกหนี้ที่จัดชั้นสูญหรือสงสัยจะ
สูญแลว สําหรับกรณีลูกหนี้เงินเบิกเกินบัญชีใหจัดชั้นตาม (3.2) 

   3.2  ลูกหนี้เงินเบิกเกินบัญชีที่ไมมีวงเงิน หรือถูกยกเลิกวงเงิน หรือมีวงเงินตาม
สัญญาแตยอดหนี้เกินวงเงิน หรือครบกําหนดสัญญาแลว และไมมีเม็ดเงินนําเขาบัญชีเพ่ือชําระตน
เงินหรือดอกเบี้ยเกินกวา 6 เดือน นับแตวันที่ถูกยกเลิกวงเงิน หรือวันที่ยอดหนี้เกินวงเงิน หรือวันที่
ครบกําหนดสัญญาแลวแตวันใดจะถึงกอน 

   3.3  ลูกหนี้ที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยแลว 
   3.4  ลูกหนี้ที่หยุดดําเนินกิจการหรือเลิกกิจการ หรือกิจการของลูกหนี้อยูระหวาง

ชําระบัญชี 
   3.5  ลูกหนี้ที่ประวิงการชําระหนี้หรือกระทําการใดๆ เพ่ือมิใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ 

เชน ออกไปเสียนอกราชอาณาจักร หรือยักยายถายเททรัพยสิน 
   3.6  ลูกหนี้ที่ธนาคารพาณิชยติดตอไมได หรือตามตัวลูกหนี้ไมพบ หรือลูกหนี้ไป

เสียจากภูมิลําเนาที่ปรากฏตามสัญญาโดยไมแจงใหธนาคารพาณิชยทราบ 
   3.7  ลูกหนี้ที่ไมปรากฏธุรกิจแนชัดหรือไมไดประกอบธุรกิจจริงจังหรือนําเงินไปใช

ผิดวัตถุประสงค 
   3.8  ธนาคารพาณิชยไดยื่นคําขอเฉลี่ยทรัพยในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอ่ืนฟอง 
   3.9  สินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองที่คาดวาจะเรียกใหชําระคืนไมไดครบถวน 
   3.10  มีเหตุประการอื่นที่แสดงวาสินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองน้ันคาดวาจะเรียกคืน

ไมไดครบถวนตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยสั่ง 
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  4.  สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน หมายถึง สินทรัพยที่เขาลักษณะตามขอใดขอหน่ึง 
ดังตอไปน้ี 

   4.1  ลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 3 เดือน 
นับแตวันถึงกําหนดชําระ ไมวาจะเปนไปตามเง่ือนไขหรือเงื่อนเวลาตามสัญญา หรือวันที่ธนาคาร
พาณิชยทวงถามหรือเรียกใหชําระคืน แลวแตวันใดจะถึงกอน ยกเวนลูกหนี้ที่จัดชั้นสูญ สงสัยจะสูญ 
หรือสงสัยแลว สําหรับกรณีลูกหนี้เงินเบิกเกินบัญชีใหจัดชั้นตาม (4.2) 

   4.2  ลูกหนี้เงินเบิกเกินบัญชีที่ไมมีวงเงิน หรือถูกยกเลิกวงเงิน หรือมีวงเงินตาม
สัญญาแตยอดหนี้เกินวงเงิน หรือครบกําหนดสัญญาแลว และไมมีเม็ดเงินนําเขาบัญชีเพ่ือชําระตน
เงินหรือดอกเบี้ยเกินกวา 3 เดือน นับแตวันที่ถูกยกเลิกวงเงิน หรือวันที่ยอดหนี้เกินวงเงิน หรือวันที่
ครบกําหนดสัญญา แลวแตวันใดจะถึงกอน 

   4.3  มีเหตุประการอื่นที่แสดงวาสินทรัพยหรือสิทธิเรียกรองน้ันมีปญหาในการ
เรียกใหชําระคืน หรือไมกอใหเกิดรายไดตามปกติตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยสั่ง 

  5.  สินทรัพยจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษหรือสินทรัพยจัดชั้นควรระวังเปนพิเศษ หมายถึง 
สินทรัพยที่เขาลักษณะตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปน้ี 

   5.1  ลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกินกวา 1 เดือน 
นับแตวันถึงกําหนดชําระ ไมวาจะเปนไปตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาตามสัญญา หรือวันที่ธนาคาร
พาณิชยทวงถามหรือเรียกใหชําระคืน แลวแตวันใดจะถึงกอน ยกเวนลูกหนี้ที่จัดชั้นสูญ สงสัยจะสูญ 
สงสัย หรือ ต่ํากวามาตรฐาน สําหรับกรณีลูกหนี้เงินเบิกเกินบัญชีใหจัดชั้นตาม (5.2) 

   5.2  ลูกหนี้เงินเบิกเกินบัญชีที่ไมมีวงเงิน หรือถูกยกเลิกวงเงิน หรือมีวงเงินตาม
สัญญาแตยอดหนี้เกินวงเงินหรือครบกําหนดสัญญาแลว และไมมีเม็ดเงินนําเขาบัญชีเพ่ือชําระตน
เงินหรือดอกเบี้ยเกินกวา 1 เดือน นับแตวันที่ถูกยกเลิกวงเงิน หรือวันที่ยอดหนี้เกินวงเงิน หรือวันที่
ครบกําหนดสัญญาแลวแตวันใดจะถึงกอน 

  6.  สินทรัพยจัดชั้นปกติ หมายถึง สินทรัพยที่เขาลักษณะตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปน้ี 
   6.1  ลูกหนี้ที่ไมผิดนัดชําระสําหรับกรณีลูกหนี้เงินเบิกเกินบัญชีใหจัดชั้นตาม (6.2) 
   6.2.  ลูกหนี้เงินเบิกเกินบัญชีที่ยังใชไมเต็มวงเงินและยังไมถูกยกเลิกวงเงินหรือ

สัญญายังไมครบกําหนด หรือลูกหนี้เงินเบิกเกินบัญชีที่คางชําระดอกเบี้ยไมเกิน 1 เดือน 
   6.3  ลูกหนี้อ่ืนที่ไมเขาขายเปนลูกหนี้จัดชั้นสูญ สงสัยจะสูญ สงสัย ต่ํากวา

มาตรฐาน หรือกลาวถึงเปนพิเศษ (หรือควรระวังเปนพิเศษ) 
   6.4  ลูกหนี้ที่มีหนังสือยืนยันการตรวจรับงานจากหนวยราชการตามระเบียบของ

หนวยราชการนั้นที่มีระยะเวลาไมเกิน 6 เดือนนับแตวันตรวจรับงาน เงินใหสินเชื่อสวนที่มีหนังสือ
ยืนยันน้ันใหถือเปนสินทรัพยจัดชั้นปกติ 
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  การจัดชั้นกรณีปรับปรุงโครงสรางหนี้ (ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย. 2551) 
  ในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบัน
การเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด สถาบันการเงินตองถือปฏิบัติดังตอไปน้ี 
  1. ตัดสวนสูญเสียออกจากบัญชีหรือกันเงินสํารอง ดังตอไปน้ี 
   1.1  ในกรณีที่สถาบันการเงินยินยอมลดตนเงินหรือดอกเบี้ยที่คางชําระกอนการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหแกลูกหนี้ หรือรับชําระหนี้โดยการรับโอนสินทรัพยตราสารการเงิน หรือรับ
ทุนของลูกหนี้ที่เกิดจากการแปลงหนี้เปนทุน ใหสถาบันการเงินตัดจําหนายบัญชีลูกหนี้และบันทึก
สวนสูญเสียที่เกิดขึ้น พรอมกับโอนกลับรายการเงินสํารองสวนเกินที่กันไวเฉพาะสําหรับลูกหนี้ราย
นั้นทั้งจํานวนได 
   1.2  ในกรณีที่สถาบันการเงินยินยอมผอนปรนเงื่อนไขในการชําระหนี้ใหแกลูกหนี้
โดยไมมีการลดตนเงินและดอกเบี้ยที่คางชําระกอนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ซึ่งมีผลทําใหมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนของหน้ีที่มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่ไดคํานวณตามวิธีการที่กําหนดไวตาม
หลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดต่ํากวา
ราคาตามบัญชีเดิมรวมดอกเบี้ยคางรับที่บันทึกในบัญชีของลูกหนี้กอนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ให
สถาบันการเงินบันทึกเงินสํารองสําหรับสวนสูญเสียที่เกิดขึ้นดังกลาวทั้งจํานวน ทั้งน้ี สถาบันการเงิน
สามารถโอนกลับรายการเงินสํารองที่กันไวแลวเดิมกอนการปรับปรุงโครงสรางหนี้สําหรับลูกหนี้ราย
นั้นไดเฉพาะจํานวนที่กันไวแลวสูงกวาจํานวนสวนสูญเสียที่ตองกัน และหากเงินสํารองที่กันไวแลว
ต่ํากวาจํานวนสวนสูญเสียก็ใหกันเงินสํารองเพิ่มขึ้นใหครบจํานวนสวนสูญเสียที่ตองกันดังกลาว 
   1.3  ในกรณีที่สถาบันการเงินยินยอมลดตนเงิน หรือดอกเบี้ยที่คางชําระกอนการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหแกลูกหนี้ หรือรับชําระหนี้บางสวนโดยการรับโอนสินทรัพย ตราสารการเงิน 
หรือรับทุนของลูกหนี้ที่เกิดจากการแปลงหนี้เปนทุน และผอนปรนเงื่อนไขในการชําระหนี้ในสวนที่
เหลือใหแกลูกหนี้ ใหสถาบันการเงินปฏิบัติตาม (1.1) สําหรับกรณีการลดตนเงินหรือดอกเบี้ยหรือ
การรับชําระหนี้ดังกลาว และปฏิบัติตาม (1.2) ในสวนการผอนปรนเง่ือนไขในการชําระหนี้ 
  2.  ในระหวางติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ซึ่งลูกหนี้ตอง
ชําระเงินตามสัญญาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหมติดตอกันไมนอยกวา 3 เดือน หรือ 3 งวดการ
ชําระเงิน แลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา ใหดําเนินการดังนี้ 
   2.1  ลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเปนสงสัยจะสูญ หรือสงสัยใหจัดชั้นเปนต่ํากวามาตรฐาน 
   2.2  ลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเปนต่ํากวามาตรฐาน หรือกลาวถึงเปนพิเศษ (หรือควรระวัง
เปนพิเศษ) ใหคงจัดชั้นเชนเดิม 
  ทั้งน้ี สถาบันการเงินจะตองกันเงินสํารองสําหรับลูกหนี้ตามสถานะการจัดชั้นหลังการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ หากเงินสํารองตาม (2) นี้มีจํานวนสูงกวาเงินสํารองสําหรับสวนสูญเสียจาก
การปรับปรุงโครงสรางหนี้ตาม (1.1) (1.2) และ (1.3) 
  เม่ือลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการปรับปรุงโครงสรางหนี้ไดโดยชําระเงินตาม
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สัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหมติดตอกันไมนอยกวา 3 เดือน หรือ 3 งวดการชําระเงินแลว ใหถือ
เปนลูกหนี้จัดชั้นปกติ 
  ในกรณีลูกหนี้ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการชําระหนี้ใหม ใหนับระยะเวลาการคาง
ชําระรวมกับระยะเวลาการคางชําระกอนการปรับปรุงโครงสรางหนี้แลวพิจารณาจัดชั้นตาม
หลักเกณฑการจัดชั้นเพื่อการกันเงินสํารอง 
  3.  สําหรับลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหน้ีของ
สถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด และเขาเงื่อนไขขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี ให
สถาบันการเงินจัดชั้นลูกหนี้ดังกลาวเปนชั้นปกติไดทันทีโดยไมตองรอติดตามผลการปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
   3.1  ลูกหนี้ที่สามารถชําระดอกเบี้ยไดไมต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยในตลาด (Market 
interest rate) โดยไมมีชวงปลอดการชําระดอกเบี้ย แตอาจมีชวงปลอดชําระเงินตนได 
   3.2  ลูกหนี้ที่มีสวนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ไมต่ํากวารอยละ 20 ของ
ยอดหนี้ตามบัญชีกอนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ซึ่งไดมีการตัดออกจากบัญชีแลว หรือไดมีการกัน
เงินสํารองในอัตราดังกลาวครบถวนแลว โดยหนี้สวนที่เหลือไดมีการวิเคราะหฐานะและกิจการของ
ลูกหนี้ ตลอดจนกระแสเงินสดอยางมีหลักเกณฑ สมเหตุสมผล และมีหลักฐานประกอบจนเชื่อได
แนนอนวา ลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามสัญญาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ได 
   3.3  ลูกหนี้ในลักษณะ Loan Syndication หรือมีเจาหนี้หลายรายซึ่งบรรดาเจาหนี้ได
ตกลงปรับปรุงโครงสรางหนี้รวมกันได และสามารถแสดงหลักฐานการวิเคราะหฐานะและกิจการของ
ลูกหนี้ ตลอดจนกระแสเงินสดอยางมีหลักเกณฑ สมเหตุสมผล และมีความเปนไปไดแนนอนที่ลูกหนี้
จะปฏิบัติตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ได 
   3.4  กรณีที่สถาบันการเงินไดฟองรองลูกหนี้ ตอมาไดมีการตกลงทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความและศาลไดมีคําพิพากษาตามยอมแลว และกรณีที่สถาบันการเงินได
ฟองรองลูกหนี้ตามกฎหมายวาดวยลมละลาย และศาลไดมีคําสั่งเห็นชอบตามคําขอประนอมหนี้ 
หรือแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้แลว 
  4.  ในกรณีที่เห็นวามีขอผิดสังเกตุในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย
อาจสั่งการใหมีการแกไข หรือใหสถาบันการเงินหาผูเชี่ยวชาญอิสระมาประเมิน หรือทบทวนการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือสั่งการใหเปลี่ยนแปลงการจัดชั้นและการกันเงินสํารองสําหรับลูกหนี้แต
ละรายได 
  การกันเงินสํารองและการตัดจําหนายสินทรัพยที่ เสียหายหรืออาจเสียหาย 

(ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย. 2551) 
 สถาบันการเงินตองตัดจําหนายสินทรัพยและกันเงินสํารองตามลักษณะการจัดชั้นสินทรัพย 
ดังตอไปน้ี 
  1.  สินทรัพยจัดชั้นสูญ ใหสถาบันการเงินตัดออกจากบัญชีทั้งจํานวน 
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  2.  สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ จัดชั้นสงสัย หรือจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 
   2.1  ใหสถาบันการเงินกันเงินสํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวางยอด
หนี้คงคางตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือมูลคาปจจุบัน
ของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับ
จากการจําหนายหลักประกันตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
  สําหรับหลักประกันประเภทอ่ืนนอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย สิทธิการเชา เครื่องจักร 
และยานพาหนะ ใหสถาบันการเงินสามารถนํามูลคาของหลักประกันตามตารางสรุปประเภทของ
หลักประกันและมูลคาของหลักประกันที่สามารถนํามาหักออกจากราคาตามบัญชีของลูกหนี้กอนการ
กันเงินสํารองตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไดโดยมิตองคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแส
เงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันดังกลาว 
   2.2  กรณีสินเชื่อรายยอยที่สามารถจัดกลุมสินเชื่อที่มีลักษณะความเสี่ยงดานเครดิต
คลายคลึงกันไดอยางเหมาะสม สถาบันการเงินสามารถเลือกกันเงินสํารองตามของ (2.1) หรือกัน
เงินสํารองแบบกลุมสินเชื่อ (Collection Approach) โดยใชวิธีผลขาดทุนจากประสบการณในอดีต
ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
  3.  สินทรัพยจัดชัน้กลาวถึงเปนพิเศษ หรือจัดชั้นปกต ิ
   3.1 ใหสถาบันการเงินกันเงินสํารองโดยใชยอดคงคางของตนเงินที่ไมรวมดอกเบี้ย
คางรับเปนฐานในการคํานวณจากอัตราดังตอไปน้ี 
    3.1.1  รอยละ 2 ของสินทรัพยจัดชัน้กลาวถึงเปนพิเศษ 
    3.2.2  รอยละ 1 ของสินทรัพยจัดชัน้ปกต ิ
   3.2  กรณีสินเชื่อรายยอยที่สามารถจัดกลุมสินเชื่อที่มีลักษณะความเสี่ยงดานเครดิต
คลายคลึงกันไดอยางเหมาะสม สถาบันการเงินสามารถเลือกกันเงินสํารองตามของ (2.1) หรือกัน
เงินสํารองแบบกลุมสินเชื่อ (Collection Approach) โดยใชวิธีผลขาดทุนจากประสบการณในอดีต
ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
  ทั้งน้ีหากสถาบันการเงินมีระบบฐานขอมูลเพ่ือใชในการคํานวณการกันเงินสํารองแบบ
กลุมสินเชื่อตามขอ (3.2) ไมเพียงพอ เชนนอยกวา 5 ป เปนตน ใหสถาบันการเงินกันสํารองตามที่
คํานวณไดในขอ (3.2) หรือ (3.1) แลวแตจํานวนใดจะมากกวา 
  1.3  แนวคิดการวิเคราะหสินเชื่อและปจจัยที่ทําใหเกิดหนี้คางชําระของธนาคาร
พาณิชย 
 ในการวิเคราะหสินเชื่อของแตละสถาบันการเงินแมจะมีหลักในการปฏิบัติแตกตางกัน
ออกไปแตเปาหมายหลักหรือวัตถุประสงคที่เหมือนกัน คือ ตองการใหผูที่ขอสินเชื่อไปแลวสามารถ
นําไปใชประโยชนไดตรงตามวัตถุประสงค สามารถชําระหนี้เงินตนพรอมดอกเบี้ยไดตามกําหนด
สัญญา โดยจะมีหลักในการวิเคราะหสินเชื่อที่เปนมาตรฐานเดียวกัน โดยมีหลัก พิจารณาเบื้องตน   
(ปยะฉัตร มะโนแกว. 2550:  9; อางอิงจาก อรรถสิทธิ์ อิตรศิริ. 2538: 352) ดังนี้ 
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  1. แนวคิดเบื้องตนในการพิจารณาสินเชื่อ 
  ในการพิจารณาสินเชื่อ จะตองมีการศึกษาขอมูลตางๆกอนที่จะพิจารณาใหสินเชื่อแก
ลูกคาใหสามารถมั่นใจไดวาสินเชื่อที่ปลอยไปจะไมสูญ ลูกหนี้จะสามารถนําเงินมาชําระหนี้คืนได
ตามกําหนดสัญญา ขอมูลที่ตองศึกษา คือ 
   1.1  วัตถุประสงค (Purpose) 
   เปนอันดับแรกที่จะตองพิจารณา คือพิจารณาวาลูกคาขอสินเชื่อไปเพื่ออะไร 
นอกจากนี้จะตองดูวาเงินกูที่ลูกคาขอสินเชื่อน้ันใชถูกตองตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งหากนําเงินไป
ใชผิดวัตถุประสงคอาจทําใหไมสามารถชําระหนี้คืนได 
   1.2  การชําระหนี้ (Payment)   
   พิจารณาจากความสามารถในการดําเนินการหรือ จากรายไดของผูขอสินเชื่อวาจะ
สามารถทําตามสัญญาไดหรือไม การผอนชําระหนี้เปนอยางไร ระยะเวลาการผอนชําระหนี้เปน
อยางไร ชําระเปนระยะสั้นหรือระยะยาวและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการขอกูเงินหรือไม 
   1.3  การปองกันความเสียหายอันเกิดจากการชําระหนี้คืนไมได (Protection) 
   ในการพิจารณาการปลอยสินเชื่อใหแกลูกคาจะตองพิจารณาวาในกรณีที่ลูกหนี้
บริหารงานผิดพลาด รายไดจากการทํางานลด หรือขาดรายได ไมสามารถชําระหนี้คืนไดตาม
กําหนด ธนาคารจะมีอะไรเปนหลักประกันในการกูนั้น กลาวคือเปนการพิจารณาความเสี่ยงที่
ธนาคารอาจไดรับ ซึ่งสามารถปองกันไดจากหลักประกันไมวาจะเปนสินทรัพยที่นํามาจํานอง หรือ
บุคคลค้ําประกัน  
   2. การวิเคราะหเชิงคุณภาพโดยใชนโยบาย 5 C (C’ Policy) คือหลักเกณฑที่ใช
พิจารณาความสามารถของลูกคาในการชําระหนี้คืนเงินตนและดอกเบี้ยใหกับธนาคาร เปนการ
วิเคราะหเชิงคุณภาพ มีองคประกอบดังนี้ 
   2.1  คุณสมบัติ (Character) ของผูขอสินเชื่อ การพิจารณาเกี่ยวกับประวัติ 
พฤติกรรม อุปนิสัย ความรับผิดชอบและความเต็มใจที่จะชําระหนี้ (Willingness to repay) แยก
พิจารณา 2 ประการคือ 
    2.1.1  บุคคลธรรมดา พิจารณาถึงประวัติสวนตัว เชน อายุ ความรู สภาวะ
ครอบครัว สถานะทางสังคม ความซื่อสัตย และอุปนิสัยทั่วๆไป รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะ
ดาน เชน หนาที่การงาน แนวคิด ความสามารถ ประสบการณการทํางาน ความตั้งใจในการชําระหนี้ 
    2.1.2  นิติบุคคล พิจารณาผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงินทั้งในอดีต และ
ปจจุบัน และคุณสมบัติผูบริหาร รวมถึงการพิจารณา ตามลักษณะของบุคคลธรรมดา ประกอบอีก
ทางหนึ่ง 
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   2.2  ความสามารถ (Capacity) ในการชําระหนี้ การพิจารณาถึงความสามารถใน
การชําระหนี้ พิจารณาเกี่ยวกับรายได ความสามารถในการหากําไร รายได รายจาย ผลกําไร และ
ฐานะทางการเงินของกิจการ จากงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด 
   2.3 เงินทุน (Capital) พิจารณาจากฐานะการเงินของธุรกิจ ไดแก ทรัพยสิน 
หน้ีสินทุน สําหรับทุน คือ เงินทุนสวนที่เปนเจาของหรือผูประกอบการนํามาลงทุนจริงๆ มีสัดสวน
เหมาะสมหรือไม ที่ใชสนับสนุนในการชําระหนี้ 
   2.4  หลักประกัน (Collateral) หลักประกันเปนแหลงชําระหนี้แหลงที่สองที่รองรับ
กรณีลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้คืนไดตามกําหนด เปนปจจัยชวยลดความเสี่ยงของการใหสินเชื่อใน
กรณีที่ผูกูไมสามารถชําระหนี้ได แบงเปน 2 ประเภท 
    2.4.1  บุคคล อาจเปนบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ถาเปนบุคคลธรรมดาตอง
พิจารณาถึงฐานะสวนตัว รายได สถานะทางสังคม ชื่อเสียง เปนตน สวนนิติบุคคล พิจารณาถึงผล
ประกอบการในอดีต ผลกําไร และความสามารถในการชําระหนี้ 
    2.4.2  หลักทรัพยประกัน ไดแก ที่ดินเปลา ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง โดย
หลักทรัพยตองมีสภาพคลองและอยูในทําเลดี เปนตน 
   2.5  สภาวะการณทั่วไป (Condition) เปนการพิจารณาถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ 
ที่อาจจะมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ของผูกู ตลอดจนสิ่งแวดลอมตางๆ ที่มีผลตอ
การผลิต การจําหนาย การบริโภค รวมถึงปจจัยทางเศรษฐกิจ อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบตอความสามารถ
ในการชําระหนี้ 

  3.  การวิเคราะหเชิงปริมาณ1 เปนการวิเคราะหผลการประกอบการในอดีตของผูขอ
สินเชื่อ โดยอาศัยขอมูลจากงบการเงินเปนหลัก กลาวภาพรวมโดยสรุปดังตอไปน้ี 

   3.1  งบดุล เปนรายงานที่แสดงถึงฐานะของธุรกิจ ณ.ขณะเวลาหนึ่งวากิจการมี
รายละเอียดของสินทรัพย (เงินสด หรือเครื่องจักร อาคาร ที่ดิน หักคาเสื่อมราคา) หนี้สิน (หน้ีสิน
ระยะสั้น ระยะยาว) และสวนของเจาของ (หุนสามัญ กําไรสะสม) เปนจํานวนมากนอยเพียงใด ณ 
เวลานั้นๆ  

   3.2  งบกําไรขาดทุน เปนการแสดงถึงผลกําไร โดยจะแจกแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับรายไดและรายจายตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งสวนมากมักกําหนดชวงเวลา
เทากับ 1 ไตรมาสหรือ 1 ป 

   3.3  งบกําไรสะสม เปนการบวกรวมยอดกําไรขาดทุนจากงบกําไรขาดทุนในแตละ
ชวงเวลา โดยจะแสดงถึงกําไรสะสมตนงวด รายการเพิ่มหรือลดระหวางงวดและกําไรสะสมปลายงวด 

   3.4  งบกระแสเงินสด เปนการแสดงการเคลื่อนไหวของเงินสดที่เขาและออกจาก
กิจการมีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการแสดงฐานะสภาพคลองของกิจการ โดยแบงเปน 3 ประเภท คือ

                                                 
1 ที่มา http://www.fpo.go.th/s-I/Source/ECO/ECO27.htm. 
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กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน การลงทุนและการจัดหาทุน ทั้งน้ีการบันทึกบัญชีจะใชหลักเกณฑ
เงินสดซึ่งแตกตางจาก 3 บัญชีขางตนที่บันทึกบัญชีดวยเกณฑสิทธิหรือเกณฑคงคาง 

 การวิเคราะหทางการเงินอาศัยขอมูลจากงบการเงินขางตนเปนหลัก โดยทั่วไปมี 3 วิธี 
ดังนี้ 

  วิธีที่ 1  งบการเงินเปรียบเทียบ เปนการเปรียบเทียบรายการสําคัญๆ ในงบการเงิน
ของแตละปวามีแนวโนมหรืออัตราการเพิ่มเปนอยางไร เพ่ือบงชี้ถึงความเจริญเติบโตมากนอย
เพียงใด 

  วิธีที่ 2  การวิเคราะหงบการเงินในแนวดิ่ง เปนการเปรียบเทียบรายการตางๆ ในงบ
การเงินเปนรอยละตอรายการหลัก เชน หากวิเคราะหงบกําไรขาดทุนก็อาจเปรียบเทียบขนาดของ
รายการตางๆ เปนรอยละตอยอดขายโดยปกติมักเปรียบเทียบเพื่อใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญของตนทุนตางๆ ไมวาจะเปนตนทุนคงที่ เชน เครื่องจักร หรือตนทุนแปรผัน เชน วัตถุดิบ
ตางๆ ของแตละปวาเปนสัดสวนมากนอยเพียงใด เม่ือคิดเปนรอยละตอยอดขาย แตหากวิเคราะหงบ
ดุลก็อาจเปรียบเทียบขนาดของรายการตางๆ เปนรอยละตอสินทรัพยรวม เชน ที่ดิน อาคาร เปน
สัดสวนมากนอยเพียงใด เปนตน 
   3.5  การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน เปนการแสดงความสัมพันธระหวาง
รายการตางๆ ในงบการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดและรูปแบบของอัตราสวนทางการเงินที่หลากหลาย 
โดยทั่วไปแบงเปน 4 กลุม ยกตัวอยางแตละกลุม ดังนี้ 

    3.5.1  อัตราสวนสภาพคลองภายในกิจการ เชน สัดสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอ
หน้ีสินหมุนเวียน ใชสําหรับวิเคราะหถึงภาระผูกพันจากหนี้สินระยะสั้นที่ตองชําระวาถูกครอบคลุม
ดวนสินทรัพยที่เปลี่ยนเปนเงินสดไดมากนอยเพียงใด 

    3.5.2  อัตราสวนวัดผลการดําเนินงาน เชน อัตราสวนกําไรตอสินทรัพยรวม 
สําหรับวิเคราะหถึงความสามารถในการทํากําไร วาสินทรัพยที่มีอยูนั้นสามารถกอใหเกิดอัตรา
ผลตอบแทนไดมากนอยเพียงใด 

    3.5.3  อัตราสวนการบริหารหนี้สิน เชน อัตราสวนกําไร (กอนหักดอกเบี้ยและ
ภาษี) ตอภาระดอกเบี้ยเงินกู เพ่ือวิเคราะหความสามารถในการชําระรายจายผูกพันจากหนี้สิน 

    3.5.4  อัตราสวนตอหุน เชน อัตราสวนราคาตลาดของหุนสามัญตอราคาหุนตาม
บัญชี เพ่ือสะทอนถึงมูลคาของหุนสามัญในสายตาของนักลงทุนซ่ึงเกิดจากการคาดการณเกี่ยวกับ
ฐานะการดําเนินงานของกิจการในอนาคตวานาจะเปนอยางไร 

  4. ปจจัยที่ทําใหเกิดหนี้คางชําระของธนาคารพาณิชย (การบริหารความเสี่ยง: 49 
www.e-training.ktb.co.th สืบคน 15 มิถุนายน 2550) 
  ปจจัยที่ทําใหผูกูไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดระยะเวลาเกิดการคางชําระหนี้ของ
ลูกหนี้ สามารถวิเคราะหไดจากสาเหตุ ดังตอไปน้ี  
   4.1  เกิดจากปจจัยภายนอก อาทิ 
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    4.1.1  ภาวะเศรษฐกจิไมดี 
    4.1.2  การเปลี่ยนแปลงในนโยบายของรัฐบาล 

 4.1.3  การเปลี่ยนรสนิยมของผูบริโภค 
    4.1.4  การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลย ี
    4.1.5  ภัยและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดคิด 
   4.2   เกิดจากตัวลูกหนี้มีปญหา 
    4.2.1  ทําการคาเกินตัว การจับโครงการใหญเกินไป การขยายกําลังผลติมากไป 
หรือลงทุนหลายดาน 
    4.2.2  มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูง 
    4.2.3  เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผูบริหารระดับสงู 
    4.2.4  ผูบริหารทุจรติ 
    4.2.5  อ่ืนๆ (ปญหาดานการตลาด, เทคนิคการผลิต) 
   4.3  เจาหนาที่บกพรอง 
    4.3.1 เจาหนาที่สินเชื่อไมมีคุณสมบัติพอเพียง 
    4.3.2  องคการนั้นขาดระบบการควบคุมและติดตามงานที่ดี 

     4.3.3 ผูบริหารระดับสูงขององคการใหสินเชื่อกับผูกูที่รูจักโดยไมศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการ ยอดการขายเพิ่มขึ้น แตกําไรลดลงเปอรเซ็นตหนี้สูญเพ่ิมขึ้นมาก 
  4.  มีปญหาดานอ่ืนๆ 
   4.1   คดีฟองรอง (ลูกหนี้ถูกฟอง หรือลูกคารายใหญของลูกหนี้ถูกฟอง) 
   4.2   การตลาด (มีการแขงขันรุนแรง, ตลาดอิ่มตัว, ทํากําไรลําบาก) 
   4.3   การเงิน (ไมสงแชร, ไมสงเบี้ยประกัน, มีหน้ีสินเพิ่มมากขึ้น) 
   4.4   ผูบริหาร (เกิดการขัดแยง, เปลี่ยนแปลงตวัผูบริหาร, เปลี่ยนผูค้ําประกัน) 
   4.5   การผลิต  (ขาดวัตถุดิบ, เครื่องจักรไมไดมาตรฐาน, พนักงานไมมีคุณภาพ) 

 
 ในการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดนําแนวคิดในการวิเคราะหสินเชื่อ  ไดแก แนวคิดเบื้องตนใน

การพิจารณาสินเชื่อและ หลัก 5 C มาใชเพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดตัวแปรเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของลูกหนี้ที่มีผลตอการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา กลาวคือ ในการวิจัย ไดกําหนดตัวแปรดาน
คุณลักษณะของลูกหนี้ที่มีผลตอการปรับปรุงโครงสรางหน้ีซ้ํา 6 ตัวแปร ไดแก สถานภาพสมรส 
อาชีพ ระดับรายได ประเภทสินเชื่อ วงเงินกู ประเภทหลักประกัน  

 ดานคุณลักษณะของลูกหนี้ (Character) ซึ่งเปนการพิจารณาเกี่ยวกับประวัติ พฤติกรรม 
อุปนิสัย ความรับผิดชอบ และความเต็มใจที่จะชําระหนี้ ไดนํามาใชกําหนดตัวแปร ไดแก สถานภาพ
สมรส และอาชีพ 
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 ดานความสามารถในการชําระหนี้ (Capacity) เปนการพิจารณาถึงความสามารถในการ
ชําระหนี้ของลูกหนี้ ไดนํามาใชกําหนดตัวแปร ไดแก ระดับรายไดของลูกหนี้ 

 ดานหลักประกัน (Collateral) หรือแหลงชําระหนี้แหลงที่สองที่รองรับกรณีลูกหนี้ไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด และ หลักการปองกันความเสียหายอันเกิดจากการชําระหนี้คืนไมได 
(Protection) ไดนํามากําหนดตัวแปร ประเภทหลักประกัน 

 หลักแนวคิดเบื้องตนในการพิจารณาสินเชื่อ ในเร่ืองวัตถุประสงค (Purpose) คือการ
พิจารณาวาลูกหนี้นําเงินกูนั้นไปใชเพ่ือวัตถุประสงคใด การไดเงินจากธนาคารไปนั้นนําไปใชถูกตอง
ตามวัตถุประสงคหรือไม นํามากําหนดตัวแปร ประเภทสินเชื่อ และวงเงินกู 

 ผูวิจัยเห็นวาในเมื่อกระบวนการของการวิเคราะหในการพิจารณาในการใหสินเชื่อตอง
พิจารณาลักษณะทั้ง 5 ดานของลูกหนี้ ดังน้ันในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ก็ตองพิจารณาลักษณะ
ดังกลาวเชนเดียวกัน เพ่ือจะแสดงใหเห็นวาในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ลูกหนี้ที่มีคุณลักษณะเชนไร
บางที่เม่ือไดทําการปรับปรุงโครงสรางหน้ีไปแลวจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสรางหน้ี
ไมไดจนกลับมาเปนหน้ีที่มีปญหาจนตองกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา 
 1.4 แบบจําลองโลจิต (กัลยา วานิชบัญชา. 2546) 

 แบบจําลองโลจิต (Logit Model) หมายถึง แบบจําลองที่อธิบายความสัมพันธของตัว
แปรตาม (Dependent Variable) ที่มี 2 ลักษณะ (Dichotomous Variable) คือ เกิดเหตุการณ กับ 
ไมเกิดเหตุการณ เชน มีรถยนต หรือ ไมมีรถยนต หรือ การตัดสินใจ “ซื้อ” กับ “ไมซื้อ” สินคา โดย
คาของตัวแปรตามเมื่อกําหนดคาตัวแปรอิสระจะเปนคาความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณ หรือ ไม
เกิดเหตุการณ ซึ่งมีคา 0 ถึง 1 กับ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ที่เปนตัวแปรเชิงปริมาณ 
และเนื่องจากตัวแปรตามที่ไดกลาวขางตนเปนตัวแปรเชิงคุณภาพ จะมีวิธีการวิเคราะหที่เรียกวา 
การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)   
  
  การวิเคราะหสมการถดถอยโลจิสติก (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2550: 41) 
   การวิเคราะหสมการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) หรือเรียกวา 
การวิเคราะหโลจิต (Logit Analysis) เปนการวิเคราะหสมการทํานายเม่ือตองการศึกษาผลของตัว
แปรทํานาย (Predictor Variable) ที่มีตอตัวแปรเกณฑซึ่งเปนทวิภาค (Dichotomous variable) หรือ
พหุวิภาค (Polytomous Variable) โดยใชฟงกชั่นโลจิสติก (Logistic Function) แสดงความสัมพันธ
ระหวางคาของตัวแปรทํานายกับความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณที่สนใจตามตัวแปรเกณฑ 
   การวิเคราะหสมการถดถอยหรือการวิเคราะหสมการทํานาย (Predictor Equation) ซึ่ง
เปนเทคนิคทางสถิติของการใชตัวแปรตนหรือตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ (Criterion Variable)  
   สําหรับการวิเคราะหสมการถดถอยที่ประกอบดวยตัวแปรตนอยางนอย 1 ตัว เพ่ือ
ทํานายหรืออธิบายตัวแปรตาม 1 ตัว ซึ่งเปนตัวแปรจัดประเภทเรียกวา การวิเคราะหสมการ
ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) เพราะวาตองใชฟงกชั่นโลจิสติก (Logistic Function) 
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สําหรับแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรทํานายกับความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณตาม
ลักษณะของตัวแปรเกณฑ ตัวแปรจัดประเภทอาจมีการจัดประเภทเปน 2 ลักษณะ ซึ่งเรียกวาตัว
แปรทวิภาค (Dichotomous) เชน สูบบุหร่ี/ไมสูบบุหร่ี เปนโรคหัวใจ/ไมเปนโรคหัวใจ การสอบผาน/
ไมผาน หรืออาจมีการจัดประเภทมากกวา 2 ลักษณะ ซึ่งเรียกวา ตัวแปรพหุวิภาค (Polytomous) 
เชนสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานของการใหบริการสูง/กลาง/ใหญ เปนตน  
  การวิเคราะหสมการถดถอยโลจิสติก มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาวา ตัวแปรตนใดบางที่
สามารถใชทํานาย ตัวแปรเกณฑ ซึ่งเปนตัวแปรทวิวิภาค หรือพหุวิภาค โดยอาจมีประเด็นปญหา
ของการวิจัยดังเชน 
   1.  ตัวแปรตนใดบางที่สามารถใชทํานาย หรือ เพ่ิม/ลด โอกาสของการเกิดเหตุการณ
ของตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑที่สนใจ 
   2.  ตัวแปรตนตามทฤษฎีมีตัวใดบางและมีความสําคัญเพียงใดในการทํานาย หรือ เพ่ิม/
ลด โอกาสของการเกิดเหตุการณของตัวแปรตาม 
   3.  ตัวแปรตนหรือตัวแปรทํานายใดนาจะเปนสาเหตุของการเกิดเหตุการณในตัวแปรตาม 
  
  โมเดลการวิเคราะห 
   เม่ือตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ (Y) มีลักษณะเปนทวิภาค เชน เกิดเหตุการณ 
(Y=1) หรือไมเกิดเหตุการณ (Y=0) ตัวแปรเกณฑ (Y) จะมีรูปแบบความสัมพันธกับตัวแปรทํานาย 
(Xi) ดวยฟงกชั่นความสัมพันธระหวางตัวแปรรูปคลายตัว S 
 

      โดย P(Y) = )(

1
xfe−  

  

เชน        P(Y) = )( 33221101
1

Exbxbxbbe ++++−+
 

     
 เม่ือ  P(Y) = ความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณ Y 
   e   = exponential function (e≅ 2.71828) 
   f(x) = ฟงกชั่นของตวัแปรทํานาย 
สมมติให   Py  = ความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณที่สนใจ (Y=1) 
    Qy  = ความนาจะเปนของการไมเกิดเหตุการณที่สนใจ (Y=0) 
   Z  = Linear combination ของตวัแปรทํานาย 
     = b0 + b1x1 + b2x2 +…+ bk xk  
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     ∴ Py = ze−+1
1  = z

z

e
e
+1

      .....(1)  

     

   

     ∴ Qy = 1- yP  = 1- ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+ z

z

e
e

1
 = ze+1

1    ..... (2) 

        
จาก (1) และ (2) สามารถหาคา Odds Ratio ของการเกิดเหตุการณ Y ที่สนใจได 
   P =  Odds Ratio 
    = โอกาสการเกิดเหตุการณ (Y=1) มีอัตราสวนเปนกี่เทาของ   
  โอกาสไมเกิดเหตุการณ (Y=0) 
 

   P = 
y

y

Q
P

 =  
y

y

P
P
−1

    = ze    …..(3) 

     

   
)(Pr

)(Pr
eventNoob

eventob  = kk xbxbxbbe ...22110 +++   

 
  นั่นคือ P = 0be . 11xbe . 22xbe  …. kk xbe  
  
  จาก (3) แปลงใหอยูในรูปของสมการถดถอยเชิงเสนตรง(Linear Regression Model) โดย
การใสคา Natural Logarithm ทั้งสองขางของสมการ 
 

      Ln 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

− y

y

P
P

1
 = ln ( )ze   = z 

 
     ∴ Logit (p)  = b0 + b1x1 + b2x2 +…+bkxk 
 

เม่ือ ln  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

− y

y

P
P

1
 = log.of the Odds หรืออาจเรียกวา Logit transformation หรือLogit(p) 

  
 ดังน้ัน Logit (p) หรือ log หรือ Odds Ratio จึงอยูในรูปแบบของตัวแปรเกณฑ ที่สามารถ
ทํานายไดดวยชุดของตัวแปรทํานายเชิงเสนตรง 
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  วิธีการคํานวณคาสัมประสิทธิ์ถดถอยโลจิสติก (b) ในฟงกชัน ใชหลักการของ OLS ที่
เรียกวา Maximum Liklihood โดยการประมาณคา b ดวยการหาคาที่เปนไปไดสูงสุดที่สอดคลองกับ
ฟงกชันจากขอมูลประจักษที่มีอยู 
 การตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล (Assessing the Goodness-of fit of the 
Estimated Model) (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2550: 44) 
 การตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ  พิจารณาไดจากคาความ
นาจะเปน (Likelihood Value) ของโมเดลซ่ึงเทากับคา -2 Log Likelihood (-2LL) เหตุผลของการ
คูณ Log Likelihood ดวย -2 เพ่ือใหคาที่ไดมีการแจกแจงคลาย 2χ  สําหรับทดสอบนัยสําคัญทาง
สถิติ 
 คา -2LL มีคาต่ํา แสดงวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ถาคา -2LL เปน 0 แสดง
วาโมเดลสอดคลองกับขอมูลประจักษอยางสมบูรณ (คา Likelihood เปน 1 ดังน้ัน -2LLจึงเปน 0) ถา
คา -2LL มีคาสูงแสดงถึงความไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ในการทดสอบนัยสําคัญความ
สอดคลองของโมเดลใช 2χ -test สมมติฐานศูนยที่วา H0 : โมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
 การทดสอบ Model Chi square ที่ df = p (จํานวนตัวแปรทํานาย) เปนการทดสอบ
สมมติฐานที่วา   H0 : สัมประสิทธิ์ถดถอยแบบโลจิสติกทุกตัวมีคาเทากับ 0  
 
  H0 : B1 = B2 …= Bk = 0  
  H1 :  Bi ≠ 0  อยางนอย 1 คา ; i=1,2,…k 
 
 ถาสถิติทดสอบ 2χ มีนัยสําคัญแสดงวา ชุดของตัวแปรทํานายสามารถรวมกันทํานาย
โอกาสของการเกิดเหตุการณ (Y = 1) ไดดวยความเชื่อม่ัน (1-∝ ) x 100% 
 สําหรับคา R2 สามารถคํานวณไดจากสูตร 
  

    R2
log it = 

null

elnull

L
LL

log2
)log2(log2 mod−−  

     
 นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดลจากความถูกตองของการ

ทํานายวาสมการสามารถทํานายการเกิดเหตุการณจากขอมูลจริงไดถูกตองรอยละเทาใด 
การทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์ถดถอยโลจิสติก (b) 
 การทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์ถดถอยแบบโลจิสติกดวย Wald Statistic เปนการ
ทดสอบสมมติฐานที่วา H0 : Bi = 0 ถาผลการทดสอบ H0 : Bi = 0 แสดงวาตัวแปรทํานาย i ไมมีผล
ตอการทํานาย Odds Ratio ดังนั้นจึงไมมีผลตอความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณนั้น 
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 การทดสอบ Bi พบนัยสําคัญ คาสัมประสิทธิ์ที่เปน+ แสดงวาตัวแปรทํานายนั้นมีผลตอการ
เพ่ิมความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณ สวนคาสัมประสิทธิ์ที่เปน - แสดงถึงการลดความนาจะ
เปนของการเกิดเหตุการณ 
 

โดย    W  = 
)(bSE

b    (W แจกแจงแบบสถติิทดสอบ Z) 

   
  

   W2 =  
2

)( ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
bSE

b   (W2 แจกแจงแบบสถติิทดสอบ 2χ ) 

 
 
 การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) (กัลยา        
วานิชยบัญชา. 2549: 79)  
 การวิเคราะหความถดกรณีตัวแปรตามเปนตัวแปรเชิงกลุม ประเภท Binary Logistic จะ
ใชเม่ือตัวแปรตาม Y เปนตัวแปรเชิงกลุมที่มีคาไดเพียง 2 คา (Dichotomous Variable) เชน Y = 1 
ถาคนไขเปนโรคหัวใจ , Y = 0 ถาคนไขไมเปนโรคหัวใจ โดยพิจารณาจากตัวแปรตน หรือตัวแปร
อิสระ เชน อาการ การออกกําลังกาย การสูบบุหรี่ ระดับคลอเรสโตรอล เปนตน 
 
 Binary Logistic Regression 

  กรณีมีตัวแปรอิสระ 1 ตัว สมการความถดถอยเชิงเสนอยางงาย หรือสมการที่แสดง
ความสัมพันธระหวาง Y กับ X จะอยูในรูปเชิงเสนดังนี้ 

 
    Y = eX ++ 10 ββ  
 

หรือ E(Y) = X10 ββ +  โดยที่ ∞− < E(Y) < ∞  
 
 สําหรับในการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติกนั้น เม่ือ Y มีไดเพียง 2 คา จะพบวา

ความสัมพันธระหวาง X กับ Y ไมไดอยูในรูปเชิงเสนแตจะอยูในรูป 
 

      E(Y) = X

X

e
e

10

10

1 ββ

ββ

+

+

+
      ..... (4)  

เรียก สมการ (4) วา Logistic Response Function โดยที่ 0 ≤E(Y) ≤  1 หรือ 
E(Y) = P(event) = P(เกิดเหตุการณที่สนใจ) = และ P(No event) = P(ไมเกิดเหตุการณที่สนใจ)   
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 ดังนั้น P(Event) = P(เกิดเหตุการณ)  = X

X

e
e

10

10

1 ββ

ββ

+

+

+
  .....(5) 

 
 กรณีตัวแปรอิสระมากกวา 1 ตัว 
 เม่ือมีตัวแปรอิสระมากกวา 1 ตัว หรือมีตัวแปรอิสระ p ตัว (p≥ 2) Logistic Response 
Function หรือสมการที่ (5) จะกลายเปน  
 

 P (เกิดเหตุการณ)   = 
pp

pp

XX

XX

e
e

βββ

βββ

+++

+++

+ ...

...

110

110

1
   ….. (6) 

 P (ไมเกิดเหตุการณ)   = 1 - P(เกิดเหตุการณ) 
 
 จะพบวาทั้งสมการที่ (5) และ (6)  ความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระไมได
อยูในรูปเชิงเสน จึงมีการปรับความสัมพันธใหอยูในรูปเชิงเสนโดยให 
 

  Odds     = 
)(

)(
eventNop

eventp       …..(7) 

 
 Odds หรือ Odd Ratio จะแสดงถึง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณเปนกี่เทาของโอกาสที่จะไม
เกิดเหตุการณ ถาคา Odds Ratio มากกวา 1 แสดงวาโอกาสการเกิดเหตุการณมากกวาการไมเกิด
เหตุการณ 
 Take Log สมการที่ 4.4 จะได 
 

    log(odds)    = log
)(

)(
eventNop

eventp  

หรือ    log(odds)    = pp XX βββ +++ ...110   .…. (8) 
 
 สมการที่ (8) จะอยูในรูปเชิงเสน และเรียกวา Logit Response Function 
 สําหรับการประมาณคา Y เปนการประมาณ P(เกิดเหตุการณ) จะใชสมการ (6) สําหรับ
การประมาณคาสัมประสิทธิ์ pβββ ,...,, 10 โดยใชวิธี Maximum Likelihood  
 
 การทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์ถดถอยโลจิสติก (b) (กัลยา วานิชยบัญชา.
2546) 
  Wald Statistic เปนสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานคาสัมประสิทธิ์การถดถอยที่ประมาณได 
โดยที่ Wald Statistic มีการแจกแจงแบบไควสแควส (Chi-Square Distribution) และมีคาความเปน
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อิสระเทากับ 1 ทั้งนี้ Wald Statistic คํานวณไดจากคาสัมประสิทธิ์การถดถอยและคาความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) ของตัวแปรอิสระนั้นๆ 
 

      Wald Statistic = 
2

.. ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
jES

Bi   

             
 สมมติฐานสําหรับ Wald Statistic คือ 

 H0 : สัมประสทิธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระใดๆ เทากับ 0 (ß j = 0 ) 
 H1 : สัมประสทิธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระใดๆ ไมเทากับ 0 (ßj ≠ 0 ) 

การประเมินความเหมาะสมของสมการ 
 คา Pseudo R2 ในการตรวจสอบความแมนยําของแบบจําลองเปนคาที่บอกสัดสวน หรือ
เปอรเซ็นตที่สามารถอธิบายความผันแปรในตัวแบบการถดถอยโลจิสติก ซึ่งในการวิเคราะหการ
ถดถอยโลจิสติกจะมีคา R2 ของ Cox & Snell และ Nagelkerke มีวิธีการคํานวณดังนี้ 
 

    Cox & Snell R2  =  1- ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
)(
)0(

BL
L 1/2 

  
 โดยที่  L (0) = likelihood สําหรับ model ที่มีเพียงคาคงที ่
    L (B) = likelihood สําหรับ model ที่มีตวัแปรอิสระตามที่กําหนด 
 และ 
  

      Nagelkerke R2   =  2
max

2

RSnellCox
RSnellCox

     

 
 โดยที่ R2 max   = 1- [L(0)] 2 / n 

 
 การอธิบายคา Pseudo R2 จะคลายกับการอธิบายคา R2 ในการวิเคราะหการถดถอยเชิง
เสน (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546) 
  
หรือ ใชคาสถิติที่บอกความสอดคลอง(Fit) ของแบบจําลอง (อัครพงศ อ้ันทอง. 2550: 76) 
  

     McFadden R2 = 1 - 
0LobL

LogL  
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 Marginal effect (คมสัน สุริยะ. 2552:  9) 
   Marginal effect คือ หากตัวแปรตนมีคาเพิ่มขึ้นเทากับ 1 หนวย แลวตัวแปรตาม
เปลี่ยนแปลงไปเทาไร โดยการอานคา Marginal effect สามารถใชสูตรที่เสนอโดย Judge,et al 
(1998) ดังนี้ 

    
kx

YP
∂

=∂ )1(  = 
k

x

x
e

∂

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛

+
∂

− β'1
1

  = [ ]2)'

'

exp(1

)exp(
β

ββ

x

xk

−+

−  

 
 โดย β'x  =  kk xx βββ +++ ...110  
 
 วิธีแปลงคาสัมประสิทธิ์ของสมการใหอยูในรูปของผลกระทบสวนเพิ่ม(Marginal effect) 
(สฎายุ ธีระวิชตระกูล. 2547) 
 

   จาก แบบจําลองโลจิต  Py = 
ize+1

1  = 
i

i

z

z

e
e
+1

 

 
   โดย Zi = ln =  b0 + b1x1 + b2x2 +…+ bi xi  
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 สําหรับการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของธนาคารพาณิชยในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดทําการศึกษารูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรตามที่มีคา 2 คา 
(Dichotomous) คือมีสองเหตุการณที่มีคาเปน 0 กับ 1 กับตัวแปรอิสระในครั้งน้ีจะใชตัวแปรที่มีผล
ตอการปรับปรุงหนี้ซ้ํา จํานวน 8 ตัวแปร เพ่ือนํามาหาแบบจําลองโลจิตแลวนําสมการถดถอยที่ได
จากแบบจําลองโลจิตนั้นไปพยากรณคาตัวแปรตาม เม่ือกําหนดคาตัวแปรอิสระ การประมาณ
คาพารามิเตอรของแบบจําลองนั้นจะใชภาวะความนาจะเปนสูงสุด (Maximum Likelihood) (กัลยา 
วาณิชบัญชา. 2546; อางอิงจาก รพีพรรณ ดวงคําสวัสดิ์. 2550:  12) 

 ขั้นตอนของการของการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก มีขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 : เลือกตัวแปรอิสระที่คาดวาจะมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม (โอกาสที่

เหตุการณจะเกิด) โดยที่ตัวแปรอิสระอาจมีมากกวา 1 ตัวก็ได 
  ขั้นที่ 2 : ตรวจสอบหาคาที่ผิดปกติของตัวแปรอิสระแตละตัว 
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  ขั้นที่ 3 :  สรางสมการถดถอยโลจิสติกแลวตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของสมการ
โดยพิจารณาจากคา Wald Statistics หรือคาสถิติทดสอบ (ในสมการถดถอยทั่วไปใชคา t- test) 

  ขั้นที่ 4 : ตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก  
  ดังนั้น การวิเคราะหเพ่ือหาปจจัยที่มีผลตอการเกิดการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ําหรือไม

เกิดการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา สามารถจัดรูปทั่วไปไดดังนี้ 
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  หรือเม่ือ Take Logarithms จะได 
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โดยที่ Py   คือ  ความนาจะเปนที่ลูกหนี้ปรบัปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา 
 ln(Py)  คือ  Log ของสัดสวนความนาจะเปนทีลู่กหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา 
 b0   คือ  คาพารามิเตอรของตัวแปรอิสระ 
 Xi   คือ  ตัวแปรอิสระที่มีผลตอ Py ประกอบดวย 
 X1   คือ  สถานภาพสมรส  

 X2   คือ  อาชีพ 

 X3   คือ  ระดับรายได 
 X4   คือ  ประเภทสินเชือ่ 

 X5   คือ  วงเงินกู 
 X6   คือ  ประเภทหลักประกัน 

 X7   คือ  วิธีการผอนชําระหนี ้
 X8   คือ  ระยะเวลาการผอนชําระหนี ้
 

จะไดแบบจําลองเปนดังนี้  
  

ln(Py) = b0 + b1X1+  b2X +  b3X3 +  b4X4 +  β5X5 +  b6X6 +  b7X7 + b8X8 
  
 สรุปการวิเคราะหผลของการประมาณคา 
  1. คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (b) ใชบอกทิศทางและปริมาณของผลกระทบของตัว
แปรอิสระตัวน้ันๆ (X) ที่มีตอโอกาสการเกิดเหตุการณ (Y) คานี้นําไปคํานวณคา Odd ratio ซึ่งจะ
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บอกถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ และคานี้นําไปใชเขียนสมการโลจิสติกใน
การทํานายการการเกิดเหตุการณที่สนใจ 
  2.  Standard error ของสัมประสิทธิ์แตละตัว เปนตัวกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติของ
ตัวแปรอิสระตัวนั้นๆ 
  3.  -2 log likelihood เปนคาที่บอกถึงความเหมาะสมของโมเดล ถามีคาเขาใกล 0 
แสดงวาโมเดลมีความเหมาะสม 
  4.  คาไคสแควร เปนคาที่บอกถึงความสอดคลองระหวางโมเดลและขอมูลเชิงประจักษ 
ถาหากมีความสอดคลองคาไคสแควรไมควรแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ไม sig) 

 
2. งานวิจัยที่เก่ียวของ  
  รพีพรรณ ดวงคําสวัสดิ์ (2550) ศึกษาการวิเคราะหเพ่ือพยากรณหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได
ของธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน)ในเขต อําเภอเมืองเชียงใหมโดยใชแบบจําลองโลจิต โดยใช
ขอมูลจากอัตราสวนทางการเงินของนิติบุคคลที่มีวงเงินสินเชื่อมากกวา 5 ลานบาท ในชวงป พ.ศ. 
2546-2549 ผลการศึกษาพบวาตัวแปรที่มีผลตอการเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.01 ประกอบดวย อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย อัตราสวนวัดความสามารถในการจาย
ดอกเบี้ยและอัตราทุนหมุนเวียน สวนที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ0.1 ประกอบดวย อัตรากําไรสุทธิ 
และอัตราสวนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานตอดอกเบี้ยจาย อีกทั้งผลการศึกษาพบวา อัตรา
ผลตอบแทนของสินทรัพย อัตราสวนวัดความสามารถในการจายดอกเบี้ย อัตราทุนหมุนเวียน
และอัตรสวนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานตอดอกเบี้ยจาย มีผลในทิศทางตรงกันขามกับการเกิด
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได สวนปจจัยอ่ืนคือ อัตรากําไรสุทธิ มีผลในทิศทางเดียวกันกับการเกิดหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายได และ ถาอัตราสวนทางการเงินมีคาสูง เม่ือการพยากรณโอกาสที่จะเกิดหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายไดยอมมีคาต่ํา ในทางตรงกันขามเม่ืออัตราสวนทางการเงินมีคาต่ํา เม่ือการพยากรณ
โอกาสที่จะเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดสูง 

 พิมลยุพา สุวรรณชฎ  (2544)  ศึกษาความเปนไปไดของบริษัทในการเปนหนี้ ที่ไม
กอใหเกิดรายไดและหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดเทียมโดยแบบจําลองโลจิทและโพรบิท เปนการสราง
แบบจําลองในการประมาณคาความมั่นคงของบริษัท เพ่ือเปนสัญญาณเตือนความลมเหลวหรือการ
เกิดภาวะลมละลายของบริษัทลวงหนา และการเตรียมมาตรการปองกันเพ่ือไมใหบริษัทเหลานี้
กลายเปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (Non Performing Loan)และเพ่ือศึกษาลักษณะของหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายไดเทียม (Strategic Non Performing Loan) และแนวทางแกไข ผลการประมาณคา
ดวยแบบจําลองโพรบิทมีความแมนยําในการประมาณคาโดยรวม รอยละ 80.8  และแบบจําลองโล
จิทรอยละ 80.00 สําหรับขอมูลป 2540 ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร คือ อัตราสวนวัด
ความสามารถในการชําระหนี้(DR) อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหน้ีสินหมุนเวียน (CR) 
อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอสินทรัพยรวม (EA) อัตราสวนยอดขายตอสินทรัพยรวม (ST) 
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และอัตราสวนหน้ีสินรวมตอสินทรัพยรวม (LA) และแบบจําลองที่ใหผลการประมาณคาโดยรวม
แมนยําที่สุดสําหรับขอมูลป 2541 ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ อัตราสวนสินทรัพย
หมุนเวียนตอหน้ีสินหมุนเวียน (CR) อัตราสวนยอดขายตอสินทรัพยรวม (ST) และอัตราสวนหนี้สิน
รวมตอสินทรัพยรวม (LA) โดยมีความแมนยําในการประมาณคาโดยรวมทั้งแบบจําลองโพรบิทและ
แบบจําลองโลจิทรอยละ 82.40  ทั้งน้ีแบบจําลองสําหรับขอมูลป 2540 และป 2541 ตัวแปรอิสระ 
DR,CR,EA และ ST มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความสามารถในการชําระหนี้หรือความ
ม่ันคงของบริษัท ในขณะที่ตัวแปรอิสระ LA มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับความสามารถ
ในการชําระหนี้หรือความมั่นคงของบริษัท 

 สงกรานต จอมแจง (2544) ศึกษาปญหาวิธีการปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการปรับโครงสราง
หนี้ที่มีปญหาของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนการศึกษาหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสราง
หน้ีตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยและการปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหน้ี
ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 34 หรือไม
อยางไรเปนการเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กับมาตรฐานการบัญชีไทย จากผลการศึกษาพบวาสวนที่เกิด
ปญหาทําใหเกิดความแตกตางกันคือ ในกรณีที่เจาหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้กับลูกหนี้และมีสวน
สูญเสียเกิดขึ้น มาตรฐานการบัญชีใหรับรูเปนคาใชจายทันทีในงวดบัญชีนั้น แตวิธีปฏิบัติของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ภายใตการกํากับของธนาคารแหงประเทศไทยใหทยอยกันสํารอง
ไดภายใน 5 รอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรการของธนาคารแหงประเทศไทย ดังน้ันเม่ือธนาคารได
บันทึกบัญชีตามเกณฑการผอนปรนของธนาคารแหงประเทศไทยแลว การบันทึกบัญชีดังกลาวจะไม
ถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี และผูสอบบัญชีจะตองเสนอรายงานของผูสอบบัญชีเอง แบบมี
เง่ือนไข และจะตองมีการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอตามมาตรฐาน
การบัญชี ซึ่งไดมีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในประเด็นเรื่องการทยอยกันเงินสํารองการจัดชั้นของ
ธนาคาร ปจจุบันธนาคารแหงประเทศไทยไดมีคําสั่งใหสถาบันการเงินดําเนินการกันสํารองใหครบ 
100% กอนสิ้นป 2543 ใหครบกําหนด ซึ่งจะทําใหงบกําไรขาดทุนของธนาคารแสดงคาที่ชัดเจน และ
เปนประโยชนตอผูใชงบการเงิน 

 พจนา เชาวนวิทยางกูร (2544) ศึกษาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของธนาคารพาณิชยแหง
หน่ึงในจังหวัดเชียงใหม  โดยศึกษาจากสาขาของธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงจํานวน 9 สาขา เปน
การศึกษาโนบายและวิธีการปฏิบัติในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงใน
จังหวัดเชียงใหม รวมถึงการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการปรับปรุงโครงสรางหนี้ โดยใชสมการ
ถดถอย Logistic Regression ในการประมาณคาความนาจะเปนของปจจัย 24 ปจจัย ไดแก อายุ
ของลูกหนี้ สถานภาพการสมรส จํานวนบุตร คาใชจายในการเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว คาใชจาย
อ่ืนๆของครอบครัว อาชีพของลูกหนี้ที่เขาโครงการปรับปรุงโครงสรางหนี้ รายไดของลูกหนี้ รายได
ของคูสมรส คาใชจายเปนคาเชาที่อยูอาศัย คาผอนชําระหนี้อ่ืนๆ การมีทรัพยสินอ่ืน ลักษณะการ
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เปนลูกคาของธนาคาร ประเภทการกู วัตถุประสงคในการกู ระยะเวลาการชําระหนี้ เง่ือนไขการผอน
ตอเดือน หลักประกันสัญญา จํานวนมาตรการเพื่อใชในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ การมีปญหา
ภายในครอบครัว การมีปญหาไมมีความรูในการประกอบธุรกิจ การมีปญหาทางการเงิน เหตุผลที่ไม
สามารถชําระหนี้กับธนาคาร ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจการเมืองภายในประเทศ และทัศนคติตอ
การปรับปรุงโครงสรางหน้ี พบวาตัวแปรที่สามารถอธิบายผลการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของธนาคาร
พาณิชยแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีจํานวน 5 ตัวแปรคือ สถานภาพ
สมรส คาใชจายอ่ืนๆของครอบครัว ระยะเวลาในการชําระหนี้ เง่ือนไขการผอนชําระตอเดือน และ
ทัศนคติของลูกหนี้ที่มีตอการปรับปรุงโครงสรางหนี้ และพบวามีอีก 3 ปจจัยที่มีผลตอการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ซึ่งไดใชการทดสอบโดยวิธี Chi-Square test เพ่ือหาคาความสัมพันธของตัวแปร ณ 
ระดับความเชื่อม่ันตั้งแตรอยละ 95 ขึ้นไปซึ่งตัวแปรที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก 
คาใชจายที่เปนคาเชาอยูอาศัย ระยะเวลาชําระหนี้ และเงื่อนไขการชําระตอเดือน นอกจากนั้นจาก
การศึกษาผลจากการใชมาตรการปรับปรุงโครงสรางหนี้จํานวน 14 มาตรการไดแก (1) ผอนเงินตน
ลงนอยกวาเง่ือนไขในชวงเวลาหนึ่ง (2) ชําระเฉพาะดอกเบี้ยโดยปลอดเงินตนในชวงเวลาหนึ่ง (3) 
ขยายเวลาการชําระเงินตน (4) ผอนดอกเบี้ยใหทันกําหนดภายในระยะเวลาอันสั้น (5) ลดดอกเบี้ย
คางชําระ (6) ลดอัตราดอกเบี้ย (7) ลดเงินตนบางสวน (8) ใหกูเพ่ิม (9) ชําระเงินตน ตั้งพักดอกเบี้ย 
(10) โอนทรัพยชําระหนี้บางสวน (11) แปลงหนี้เปนทุน (12) ยกเลิกสินเชื่อโดยขอลดดอกเบี้ย
บางสวน (13) สินเชื่อโดยขอลดดอกเบี้ยและ/หรือเงินตนบางสวน (14) โอนทรัพยประกันชําระหนี้
พรอมลดดอกเบี้ยและ/หรือเงินตนบางสวน พบวาการใชมาตรการผอนเงินตนนอยลงกวาเงื่อนไข
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง มาตรการขยายระยะเวลาการชําระเงิน มาตรการลดอัตราดอกเบี้ย มีผลทําให
ลูกหนี้ชําระหนี้คืนธนาคารไดเพ่ิมมากขึ้น หรือจํานวนหนี้ลดลง และมีผลทําใหลูกหนี้ที่ปรับปรุง
โครงสรางหนี้สามารถชําระหนี้คืนไดตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสรางหนี้ไดจํานวน 159 ราย จาก
จํานวนทั้งสิ้น 175 ราย 

 อภิศร อารีพันธ (2545) ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการเกิดหนี้จัดชั้นหลังจากไดรับการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ จากการเก็บแบบสอบถาม จํานวน 162 ฉบับจาก กลุมตัวอยาง ผูบริหาร 
พนักงานสินเชื่อ และพนักงานทั่วไปของธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
โดยจากผลการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการเกิดหนี้จัดชั้นหลังจากไดรับการปรับปรุงโครงสราง
หน้ีในระดับมากและระดับรอง มีดังตอไปนี้ ปจจัยดานเงื่อนไขอนุมัติ คือ การกําหนดการผอนชําระ
หน้ีสูงไมสอดคลองกับรายได เง่ือนไขการอนุมัติไมมีความยืดหยุน  ปจจัยดานบุคลากร คือ การ
ติดตามดูแลไมมีความตอเน่ือง การวิเคราะหลูกหนี้ ปจจัยดานหลักประกัน คือ หลักประกันไมมี
ประสิทธิภาพ ราคาประเมินหลักประกันเกินความเปนจริง ปจจัยดานปริมาณ ภาระหนี้และจํานวน
รายที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้ คือ ภาระหนี้ และ จํานวนลูกหนี้ และปจจัยดานเศรษฐกิจ คืออัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 
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 กุศล จันทรแสงศรี (2548) ศึกษาการเกิดใหมของสินเชื่อดอยคุณภาพหลังจากการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ของธนาคารพาณิชย ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปนการศึกษาเพื่อ
วิเคราะหโครงสรางการเกิดสินเชื่อดอยคุณภาพทั้งกอนและหลังการปรับปรุงโครงสรางหน้ีของ
ธนาคารพาณิชยโดยจําแนกประเภทสินเชื่อ 3 อันดับไดแก สินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภคสวนบุคคล 
สินเชื่อเพ่ือการพาณิชย สินเชื่อเพ่ือธุรกิจอสังหาริมทรัพย เปนการศึกษาเพื่อวิเคราะหถึงปจจัยที่ทํา
ใหเกิดสินเชื่อดอยคุณภาพขึ้นมาอีกภายหลังจากมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้  โดยเม่ือไดทําการ
ทดสอบโดยใช F-test พบวาที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต 0.01 พบวาเปนปจจัยทางดานลูกหนี้ไดแก 
ลูกหนี้ประสบปญหาภายในธุรกิจ ลูกหนี้มีภาระหนี้หลายแหงและมีจํานวนสูง มูลคาหลักประกันต่ํา
กวาภาระหนี้หรือหลักประกันไมใชของลูกหนี้  ปจจัยทางดานธนาคารไดแก การที่ธนาคารพาณิชย
กําหนดเงื่อนไขการชําระหนี้ไมสอดคลองกับรายไดของลูกหนี้ การที่ธนาคารพาณิชยขาดระบบ
ติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ และการที่พนักงานธนาคารพาณิชยขาดความรูความสามารถ โดย
วิธีการที่ธนาคารพาณิชยนํามาใชในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 3 อันดับแรกไดแก การขยาย
ระยะเวลาการชําระหนี้ การลดอัตราดอกเบี้ย และการใหระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนและดอกเบี้ย ผล
ที่ไดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้พบวาสวนใหญมีลูกหนี้สามารถปฏิบัติไดตามเงื่อนไขการ
ปรับปรุงโครงสรางหน้ี สวนปญหาที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้พบวาเกิดจากการที่ลูกหนี้
ไมใหความรวมมือในการปรับปรุงโครงสรางหน้ี ลูกหนี้มีภาระหนี้หลายแหงและมีจํานวนสูง ขั้นตอน
การอนุมัติการปรับปรุงโครงสรางหนี้ลาชา การที่พนักงานธนาคารพาณิชยวิเคราะหผิดพลาด วิธีการ
และขั้นตอนในการปรับปรุงโครงสรางหน้ีของทางการมีความซับซอนและยุงยากในการปฏิบัติและ
การที่ระเบียบและหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของทางการไมชัดเจน 
 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสรุปผลการศึกษา ไดดังนี้  
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ตาราง 3 สรุปผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบจําลองโลจิตและการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
 

ผูศึกษา ชื่อเรื่อง วิธีการศึกษา แหลงขอมูล ผลการศึกษา 
รพีพรรณ ดวง
คําสวัสดิ์(2550) 

การวิเคราะหเพ่ือ
พยากรณหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายได
ของ
ธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) ใน
เขต
กรุงเทพมหานคร 

แบบจําลองโลจิต ขอมูลทุติยภูมิ โดย
ใชขอมูลจาก
อัตราสวนทาง
การเงินของนิติ
บุคคลที่มีวงเงิน
สินเชื่อมากกวา 5 
ลานบาทในชวงป
พ.ศ.2546-2549 

จากการศึกษาดวย
แบบจําลองโลจิตพบวา
อัตราสวนทางการเงินมี
ผลตอการเกิดเปนหนี้ที่
ไมกอใหเกิดรายได 
 

พิมลยุพา 
สุวรรณชฎ  
(2544)   

ความเปนไปไดของ
บริษัทในการเปน
หนี้ ที่ไมกอใหเกิด
รายไดและหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายได
เทียม 

แบบจําลองโลจิต
และโพรบิท 

ศึกษาขอมูลจากงบ
การเงินบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหง
ประเทศไทยชวงป 
2541-2545 จํานวน 
125บริษัท 

จากการศึกษาดวย
แบบจําลองโลจิตและโพ
รบิทพบวาอัตราสวนทาง
การเงินมีผลตอการเกิด
เปนหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายไดแทหรือหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายไดเทียม 
 

สงกรานต จอม
แจง (2544) 

ปญหาวิธีการ
ปฏิบัติทางบัญชี
สําหรับการปรับ
โครงสรางหนี้ที่มี
ปญหาของ
ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) 

เปนการศึกษา
หลักเกณฑการ
ปรับปรุงโครงสราง
หนี้ตามเกณฑของ
ธนาคารแหง
ประเทศไทยและ
การปฏิบัติทาง
บัญชีสําหรับการ
ปรับโครงสรางหนี้
ของธนาคาร 
กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) 

ขอมูลทุติยภูมิ จาก
ขอมูลบัญชีที่มีการ
ปรับปรุงโครงสราง
หนี้ที่มีวงเงินกูไม
เกิน 5 ลานบาท 

ในกรณีที่เจาหนี้ปรับปรุง
โครงสรางหนี้กับลูกหนี้และมี
สวนสูญเสียเกิดขึ้น มาตรฐาน
การบัญชีใหรับรูเปนคาใชจาย
ทันทีในงวดบัญชีนั้น แตวิธี
ปฏิบัติของธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) ภายใตการ
กํากับของธนาคารแหงประเทศ
ไทยใหทยอยกันสํารองได
ภายใน 5 รอบระยะเวลาบัญชี 
ตามมาตรการของธนาคารแหง
ประเทศไทย  

 
 ที่มา: จากการรวบรวมขอมูล. 
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ตาราง 4 สรุปผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
 

ผูศึกษา ตัวแปร ความหมาย แหลงขอมูล ผลการศึกษา 
พจนา เชาวน
วิทยางกูร 
(2544) 

X1 สถานภาพ
สมรส 

ปฐมภูมิ 
(แบบสอบถาม) 

สถานภาพสมรสมี
ความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกับการปรับปรุง
โครงสรางหนี้คือลูกหนี้ที่มี
สถานภาพสมรสจะไม
กลับมาเปนหนี้มีปญหาอีก 

พจนา เชาวน
วิทยางกูร 
(2544) 

X3 รายได ปฐมภูมิ 
(แบบสอบถาม) 

ภาระผอนตอรายไดมี
ความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกับการปรับปรุง
โครงสรางหนี้กลาวคือถา
ภาระผอนนอยกวารายไดตอ
เดือนทําใหลูกหนี้ชําระหนี้ได
ตามปกต ิ

กุศล จันทร
แสงศรี 
(2548) 

X4 ประเภทสินเชือ่ ปฐมภูมิ 
(แบบสอบถาม) 

ประเภทสินเชือ่ที่ลูกหนี้กูยืม
แลวเกิดหนี้ทีไ่มกอใหเกิด
รายได (NPLs) ตามลําดับ 
ไดแก อุปโภคบริโภค เพ่ือ
การพาณิชย เพ่ือ
อสังหาริมทรัพย 

กุศล จันทร
แสงศรี 
(2548)และ
อภิศร อารี
พันธ (2545) 

X6 หลักประกัน ปฐมภูมิ 
(แบบสอบถาม) 

หลักประกันทีไ่มมีคุณภาพ 
หลักประกันทีร่าคาประเมิน
เกินความเปนจริง มูลคา
หลักประกันต่าํกวาภาระหนี ้
และหลักประกันไมใชของ
ลูกหนี้ สงผลตอการเกิดใหม
ของหนี้ดอยคุณภาพหลังการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

ผูศึกษา ตัวแปร ความหมาย แหลงขอมูล ผลการศึกษา 
อภิศร อารี
พันธ 
(2545)และ
พจนา เชาว
วิทยางกูร 
(2544) 

X7 วิธีการผอน
ชําระหนี้ 

ปฐมภูมิ 
(แบบสอบถาม) 

การกําหนดเงื่อนไข
การผอนชําระหนี้สูง
ไมสอดคลองกับ
รายไดสงผลกระทบ
ตอการเกิดหนี้จัดชั้น
หลังจากไดรับการ
ปรับปรุงโครงสราง
หนี้ 

พจนา เชาว
วิทยางกูร 
(2544) 

X8 ระยะเวลาการ
ผอนชําระหนี้ 

ปฐมภูมิ 
(แบบสอบถาม) 

ระยะเวลาในการผอน
ชําระหนี้มี
ความสัมพันธใน
ทิศทางตรงกันขาม
กับผลของการ
ปรับปรุงโครงสราง
หนี้ กลาวคือหากมี
ระยะเวลาในการชําระ
หนี้ไมเกิน 10 ปจะทํา
ใหลูกหนี้ไมสามารถ
ผอนชําระหนี้ได
ตามปกต ิ

 
 ที่มา: จากการรวบรวมขอมูล. 
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บทที่ 3  
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย 

  ลูกหนี้สินเชื่อรายยอยบุคคลธรรมดา ของสาขาธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่จํานวนทั้งหมด 924 รายบัญชี  

  
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากฐานขอมูลลูกหนี้ของ
สาขาของธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไดแบงขอมูลเปน 2 สวนดังนี้ 

  สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับคุณลักษณะของลูกหนี้และขอมูลเกี่ยวกับสินเชื่อของ
สาขาของธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ/ลักษณะธุรกิจ รายได 
ประเภทสินเชื่อ วงเงินกู หลักประกัน วิธีการผอนชําระหนี้ ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 

  สวนที่ 2  ปจจัยที่สงผลตอการที่ลูกหนี้ที่ทําการปรับปรุงโครงสรางหน้ีจะกลับมา
ปรับปรุงโครงสรางหนี้อีกครั้ง แบงเปน 8 ตัวแปรไดแก สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ประเภท
สินเชื่อ วงเงินกู ประเภทหลักประกัน วิธีการผอนชําระหนี้ ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครั้งในเปนการวิจัยที่มีการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary data) โดย
การคนควารวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูลสื่อสิ่งพิมพ วารสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ และขอมูลจากหนวยงานราชการและเอกชนตางๆ ดังนี้ 
  1. เก็บรวบรวมขอมูลปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได แนวนโยบายการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ และหลักเกณฑการจัดชั้นและการกันสํารองของสถาบันการเงินตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทยจากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย ผาน เวบไซต www.bot.or.th 
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  2.  เก็บรวบรวมขอมูลลูกหนี้จากฐานขอมูลของสาขาของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
  3.  การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับการวิเคราะหและแบบจําลอง 
ที่นํามาใชในงานวิจัย จากหนังสือ วิทยานิพนธ สารนิพนธ จากสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 
  4. การเก็บรวบรวมขอมูลวิทยานิพนธ สารนิพนธ งานวิจัยตางๆ ผานขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต 
  5. การเก็บรวบรวมขอมูลหลักเกณฑและกระบวนวิธีในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ จาก
เอกสารประกอบการอบรมของธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) 

 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงในเขต
กรุงเทพมหานคร มีการจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูลดัง ตอไปน้ี 

 1. การจัดกระทําขอมูล 
  1.1  ตรวจสอบความถูกตอง ของขอมูลทุติยภูมิที่รวบรวมจากแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ 
  1.2  นําขอมูลที่ไดมาบันทึกในตารางแบบบันทึกขอมูล 
  1.3  นําขอมูลที่ไดมาประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป 

  1.4  ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลที่ไดทําการประมวลผล  
 2. การวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลและการหาคาสถิติในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลที่ไดเก็บ
รวบรวมดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 
  สวนที่ 1  การวิคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ของตัวแปรที่เกี่ยวของ
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ/ลักษณะธุรกิจ รายได ประเภทสินเชื่อ 
วงเงินกู หลักประกัน วิธีการผอนชําระหนี้ ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ เพ่ือใหเห็นถึงขอมูลเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของลูกหนี้และขอมูลเกี่ยวกับสินเชื่อของสาขาของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง โดยใช
คาความถี่ คารอยละ  

  สวนที่ 2  การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการที่ลูกหนี้ที่ทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้จะ
กลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา แบงเปน 8 ตัวแปรไดแก สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ประเภท
สินเชื่อ วงเงิน หลักประกัน วิธีการผอนชําระหนี้ ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ ดวยแบบจําลองโลจิตมี 
ขั้นตอนดังนี้ 

   ขั้นที่ 1  กําหนดตัวแปรอิสระที่คาดวาจะมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม ตัวแปร
อิสระที่เลือก มี 8 ตัวแปรไดแก 
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   X1 =  สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพสมรสของลูกหนี้ที่เขาโครงการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ เน่ืองจากสถานภาพสมรสบอกถึงภาระผูกพันของอีกบุคคลหนึ่งที่จะตองเขามามีสวน
ในการรับผิดชอบหนี้ที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย สถานภาพสมรส แบงเปน สถานะภาพหลัก คือ 
โสด สมรส หมาย หยาราง โดยกําหนดสถานภาพ สมรส มีคาเทากับ 0 สถานภาพอื่นมีคาเทากับ 1 
   X2 =  อาชีพของลูกหนี้ ที่เขาโครงการปรับปรุงโครงสรางหนี้ แสดงถึงแหลงที่มา
ของรายไดที่จะนํามาชําระหนี้ซึ่งจะบอกถึงความมั่นคงในหนาที่การงาน เน่ืองจากอาชีพเปนตัวแปร
เชิงคุณภาพ การวัดคาจึงอาศัยตัวแปรหุน โดยกําหนดลูกหนี้ที่มีอาชีพที่มีรายไดประจําจากเงินเดือน 
มีคาเทากับ 0 ลูกหนี้ที่มีอาชีพที่มีรายไดจากแหลงอ่ืนที่ไมใชเงินเดือนประจํา มีคาเทากับ 1 
   X3 =  ระดับรายได แสดงถึงความสามารถของลูกหนี้ในการชําระหนี้คืนแกธนาคาร
หลังการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ดังนั้นรายไดยิ่งสูง ความสามารถในการผอนชําระหนี้ยอมมีมากขึ้น 
   X4 =  ประเภทสินเชื่อ หมายถึงประเภทของสินเชื่อที่ลูกคากู ซึ่งในการกูมีสินเชื่อ
หลายประเภท ไดแก เพ่ือที่อยูอาศัย เพ่ืออุปโภคบริโภค (สินเชื่อสวนบุคคล) เพ่ือหมุนเวียนในธุรกิจ 
เพ่ือซ้ือที่ดินเปนตน ประเภทสินเชื่อเปนตัวแปรเชิงคุณภาพ จึงอาศัยตัวแปรหุน โดยกําหนดให 
ประเภทสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยมีคาเทากับ 0 สินเชื่อประเภทอ่ืนมีคาเทากับ 1 
   X5 =  วงเงินกู หมายถึง จํานวนเงินทั้งหมดที่ลูกหนี้กูยืม วงเงินกูขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคในการกู หลักประกัน ความสามารถในการชําระหนี้ เปนตน 
   X6 = หลักประกัน  แสดงถึงหลักประกันสัญญาที่ลูกหนี้ ใชค้ํ าประกันเ งินกู 
หลักประกันแบงเปน ที่ดินเปลา ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง  บุคคลค้ําประกัน การใชหลักประกันแตละ
ประเภทแสดงถึงความเสี่ยงตอหน้ี สูงหรือต่ํา ในการวิจัยนี้กําหนดให หลักประกันประเภท ที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสรางมีความเสี่ยงตอปญหาการชําระหนี้ต่ํากวาการใชบุคคลค้ําประกันและหลักประกัน
ประเภทที่ดินเปลา ทั้งนี้หลักประกันเปนตัวแปรเชิงคุณภาพการวัดคาจึงตองอาศัยตัวแปรหุน โดย
กําหนดใหลูกหนี้ที่ใชหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง มีคาเทากับ 0 หลักประกันประเภท 
ที่ดินเปลา บุคคลค้ําประกัน มีคาเทากับ 1 
   X7 =  วิธีการผอนชําระหนี้ หมายถึง การผอนชําระหนี้ของลูกหนี้ตามเงื่อนไขของ
สัญญา แบงเปนการผอนชําระเทากันทุกเดือนตลอดอายุสัญญา และ การผอนชําระแบบขั้นบันได
หรือการผอนชําระในจํานวนเงินตางกันในแตละชวงเวลา กําหนดใหการผอนชําระเทากันทุกเดือน
ตลอดอายุสัญญามีคาเทากับ 0 การผอนชําระแบบขั้นบันได มีคาเทากับ 1 
   X8 =  ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ หมายถึง ระยะเวลาในการผอนชําระหนี้ตาม
เง่ือนไขของสัญญากู โดยกําหนดให ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 1-10 ป มีคาเทากับ 0 ระยะเวลา
การผอนชะระหนี้ 11 ปขึ้นไป มีคาเทากับ 1 
   ขั้นที่ 2  ตรวจสอบหาคาที่ผิดปกติของตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัวแปร 
   ขั้นที่ 3  สรางแบบจําลองโลจิตแลวตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของสมการ 
โดยพิจารณาจากคา Wald Statistics คือ คาสถิติทดสอบ (ถาเปนสมการถดถอยทั่วไปใชคา t-test) 
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 แบบจําลองที่ใชในการวิเคราะหครั้งนี้ไดกําหนดสมการดังนี้ 
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หรือ 

ln(Py) = 0b  + b1X1+  b2X +  b3X3 +  b4X4 +  β5X5 +  b6X6 +  b7X7 + b8X8 

 

  Y    คือ โอกาสที่ลูกหนี้มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา 
 Y = 0  หมายถึง โอกาสที่ลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้แลวไมกลับมาปรับปรุงซ้ํา 
 Y = 1  หมายถึง โอกาสที่ลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้แลวกลับมาปรับปรุงซ้ํา 
 b0   คือ คาคงที่ 
 bi     คือ คาคาสัมประสิทธิ์หนาตัวแปรที่นํามาอธิบาย 

 Xi   คือ ตัวแปรอิสระหรือปจจัยที่มีผลตอการที่ลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้แลว
กลับมาปรับปรุงซ้ํา ตัวแปรอิสระที่นํามาวิเคราะหมีจํานวน 8 ตัวแปร 
   ขั้นที่ 4  ตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกกลาวคือ 
ตรวจสอบวาตัวแปรอิสระ ทั้ง 8 ตัวแปร มีความสัมพันธกับตัวแปรตามหรือไม 
   ขั้นที่ 5  ทําการวัดระดับความสัมพันธโดยใช Cox & Snell R2 และ McFadden R2  

 3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
  สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของลูกหนี้ของสาขาของธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง 
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ/ลักษณะธุรกิจ รายได ประเภทสินเชื่อ 
วงเงินกู หลักประกัน 
   สถิติในการวิเคราะหขอมูลไดแก  
  1.  คารอยละ (Percentage) โดยใชสูตรดังนี้ (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ.2538: 45)  

           

 %    =   
n

f 100×         

 
  เม่ือ     %       แทน   คารอยละ 
     f        แทน   คาความถี่หรอืจํานวนตัวอยาง 
     n       แทน   จํานวนตวัอยางทั้งหมด 
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  สวนที่ 2  ปจจัยที่สงผลตอการที่ลูกหนี้ที่ทําการปรับปรุงโครงสรางหน้ีจะกลับมา
ปรับปรุงโครงสรางหนี้อีกครั้ง แบงเปน 8 ตัวแปรไดแก สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ประเภท
สินเชื่อ วงเงิน หลักประกัน วิธีการผอนชําระหนี้ ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 
  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 
  1.  การหาความสัมพันธของตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปร ที่มีผลตอการที่ลูกหนี้ที่มีปญหาที่ได
ปรับปรุงโครงสรางหนี้แลวกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา โดยใชแบบจําลอง Logit ดวยวิธี 
Logistic regression (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2552; อางอิงจาก ศิริชัย กาญจนวาสี. 2550) 
   1.1  แบบจําลองที่ใชในการวิเคราะหครั้งนี้ไดกําหนดสมการดังนี้ 
 

   ln(Py) = ln ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
− Py
Py

1
 =  0b  + i

k

n
i xb∑

=1
   

หรือ 
   ln(Py) = 0b  + b1X1+  b2X +  b3X3 +  b4X4 +  β5X5 +  b6X6 +  b7X7 + b8X8 

 
   1.2  การประมาณคาพารามิเตอร โดยเราจะทําการประมาณคา Odds แปลงคา 
Odds ใหเปน Logit แลวจึงประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรโดยใชภาวะความนาจะเปนสูงสุด 
(Maximum Likelihood) 
 

    Odds  = 
)(

)(
eventnoP

eventP  =   ze   

 

โดยที่   Log(odds) = log   
)(

)(
eventnoP

eventP   

 

        = Ln 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

− y

y

P
P

1
 =  ln ( )ze   = z 

 
    ∴ Logit (p) = 8822110 ... XbXbXbb ++++  
        
  หรือ log(odds) = b0 + b1x1 + b2x2 +…+b8x8   
 
  2.  การตรวจสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์ถดถอยโลจิสติคโดยใชสถิติทดสอบ วอลด 
(Wald Statistic) 
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 การทดสอบ Bi พบนัยสําคัย คาสัมประสิทธิ์ที่เปน + แสดงวาตัวแปรทํานายนั้นมีผลตอ
การเพิ่มความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณ สวนคาสัมประสิทธิ์ที่เปน - แสดงถึงการลดความ
นาจะเปนของการเกิดเหตุการณ 
 

  โดย W  = 
)(bSE

b    (W แจกแจงแบบสถิติทดสอบ Z) 

    

   W2 =  
2

)( ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
bSE

b   (W แจกแจงแบบสถิติทดสอบ 2χ ) 

              
 สมมติฐานสําหรับ Wald Statistic คือ 
 
 H0 : สัมประสทิธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระใดๆ เทากับ 0 (ßj = 0 ) 
 H1 : สัมประสทิธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระใดๆ ไมเทากับ 0 (ßj ≠0) 
  

  3.  การวัดระดับความสัมพันธโดยใช Cox & Snell R2   
 

    Cox & Snell R2  =  1- ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
)(
)0(

BL
L 1/2 

  
  โดยที่  L (0) = likelihood สําหรับ model ที่มีเพียงคาคงที ่
     L (B) = likelihood สําหรับ model ที่มีตวัแปรอิสระตามที่กําหนด 
 และ 
  

   Nagelkerke R2   =  2
max

2

RSnellCox
RSnellCox

     

 
    โดยที่ R2 max   = 1- [L(0)] 2 / n 
  
หรือใชคาสถิติที่บอกความสอดคลอง(Fit) ของแบบจําลองหรือ McFadden R2 (อัครพงศ อ้ันทอง.
2550: 76) 
  

     McFadden R2 = 1 - 
0LobL

LogL  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของธนาคารพาณิชยในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน 
  สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับคุณลักษณะของลูกหนี้และขอมูลเกี่ยวกับสินเชื่อของ

สาขาของธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ/ลักษณะ
ธุรกิจ รายได ประเภทสินเชื่อ วงเงินกู หลักประกัน วิธีการผอนชําระหนี้ ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 

  สวนที่ 2  ปจจัยที่สงผลตอโอกาสที่ลูกหนี้ที่เคยทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้จะ
กลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา แบงเปน 8 ตัวแปรไดแก สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ประเภท
สินเชื่อ วงเงินกู ประเภทหลักประกัน วิธีการผอนชําระหนี้ ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของลูกหนี้และขอมูลเกี่ยวกับสินเชื่อของสาขา
ของธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ/ลักษณะ
ธุรกิจ รายได ประเภทสินเชื่อ วงเงินกู หลักประกันของลูกหนี้สินเชื่อรายยอยบุคคลธรรมดา ของ
สาขาธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 924 รายบัญชี โดยจะ
นําเสนอในรูปของความถี่รอยละ ผลการศึกษาเปนดังตอไปน้ี 
 
ตาราง 5 แสดงภาพรวมขอมูลลูกหนี ้

 

ลูกหนี้ จํานวน รอยละ 
ลูกหนี้ปกติ  
ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ (TDR)  

ลูกหนี้ที่ไมปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา 
ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา (Re – TDR) 

ลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs)  

795 
82 

58 
24 

47 

86.04 
8.87 

6.27 
2.60 

5.09 
 

รวม 924 100.00 

 
 ที่มา: จากการรวบรวมขอมูล.   

 หมายเหตุ:  ขอมูลในชวงป 2552 (มกราคม-ธันวาคม 2552) 
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ตาราง 5 แสดงขอมูลลูกหนี้รายยอยบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง ในเขต

กรุงเทพมหานครในป 2552 ทั้งหมด 924 รายบัญชี โดยแบงเปน 
 1. ลูกหนี้ปกติ จํานวน 795 รายบัญชี คิดเปนรอยละ 86.04 ของจํานวนลูกหนี้ทั้งหมด  
 2. ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ จํานวน 82 รายบัญชี คิดเปนรอยละ 8.87 ของจํานวน
ลูกหนี้ทั้งหมด ซึ่งในจํานวนนี้แบงเปน 
  2.1 ลูกหนี้ที่ไมปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ําจํานวน 58 รายบัญชี คิดเปนรอยละ 6.27 ของ
จํานวนลูกหนี้ทั้งหมด  
  2.2 ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา (Re – TDR) จํานวน 24 รายบัญชี คิดเปนรอยละ 
2.60 ของจํานวนลูกหนี้ทั้งหมด  
 3. ลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) จํานวน 47 ราย คิดเปนรอยละ 5.09 ของจํานวน
ลูกหนี้ทั้งหมด 
 
 จากภาพรวมของลูกหนี้ทั้งหมดสามารถแบงประเภทลูกหนี้ไดดังตารางตอไปน้ี 
 
ตาราง 6 แสดง รอยละของคุณลักษณะและขอมูลสินเชือ่ของลูกหนี้รายยอยบุคคลธรรมดาของ 
     ธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงในเขตกรงุเทพมหานครแบงตามประเภทลูกหนี ้

         (n=924) 

คุณลักษณะของลูกหนี้ 
ลูกหนี้ปกติ 

 795 รายบัญชี  
(รอยละ) 

ลูกหนี้ NPLs 
47 รายบัญชี 

(รอยละ) 

ลูกหนี้ TDR 
82 รายบัญชี 

(รอยละ) 
เพศ 

หญิง 
ชาย 

 
49.56 
50.44 

 
25.53 
74.47 

 
58.54 
41.46 

รวม 100.00 100.00 100.00 
อายุ 

20 – 40 ป 
41 – 50 ป 
51 ปขึ้นไป 

 
90.44 
3.40 
6.16 

 
74.47 
12.77 
12.77 

 
29.27 
41.46 
29.27 

รวม 100.00 100.00 100.00 
สถานภาพสมรส 

โสด 
สมรส 
หยา - หมาย 

 
40.50 
54.97 
4.53 

 
27.66 
70.21 
2.13 

 
58.54 
40.24 
1.22 

รวม 100.00 100.00 100.00 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

คุณลักษณะของลูกหนี้ 
ลูกหนี้ปกติ 

 795 รายบัญชี (รอย
ละ) 

ลูกหนี้ NPLs 
47 รายบัญชี 

(รอยละ) 

ลูกหนี้ TDR 
82 รายบัญชี 

(รอยละ) 
ระดับการศึกษา 

อนุปริญญาหรือตํ่ากวา 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

 
34.84 
34.72 
30.44 

 
87.29 
8.51 
4.26 

 
35.37 
35.37 
29.27 

รวม 100.00 100.00 100.00 
อาชีพ 

ธุรกิจสวนตัว 
พนักงานเอกชน 
ขาราชการและรัฐวิสาหกิจ 

 
24.91 
21.01 
54.09 

 
48.94 
23.40 
27.66 

 
45.12 
30.49 
24.39 

รวม 100.00 100.00 100.00 
ระดับรายได 

0 – 20,000 บาท 
20,001 – 40,000 บาท 
40,001 บาท ขึ้นไป 

 
34.97 
32.20 
32.83 

 
74.47 
19.15 
6.38 

 
28.05 
41.46 
30.49 

รวม 100.00 100.00 100.00 
ประเภทสินเชื่อ 

สินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย 
สินเชื่อสวนบุคคล 
สินเชื่อธุรกิจ 

 
32.83 
60.38 
6.79 

 
72.34 
14.89 
12.77 

 
65.85 
18.29 
15.85 

รวม 100.00 100.00 100.00 
วงเงินกู 

0 – 2,000,000 บาท 
2,000,001 – 4,000,000 บาท 
4,000,001 บาทขึ้นไป 

 
89.56 
8.18 
2.26 

 
95.74 
4.26 
0.00 

 
96.68 
6.10 
1.22 

รวม 100.00 100.00 100.00 
ประเภทหลักประกัน 

บุคคล 
ที่ดินเปลา 
ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

 
44.65 
1.64 
53.71 

 
10.64 
0.00 
89.36 

 
9.76 
8.54 
81.71 

รวม 100.00 100.00 100.00 
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ตาราง 6 (ตอ) 
  

คุณลักษณะของลูกหนี้ 
ลูกหนี้ปกติ 

 795 รายบัญชี (รอย
ละ) 

ลูกหนี้ NPLs 
47 รายบัญชี 

(รอยละ) 

ลูกหนี้ TDR 
82 รายบัญชี 

(รอยละ) 
วิธีการผอนชําระหนี้ 

ผอนชําระเทากันทุกเดือน 
ผอนชําระแบบขั้นบันได 

 
45.41 
54.59 

 
6.38 
93.62 

 
9.76 
90.24 

รวม 100.00 100.00 100.00 
ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 

1 -10 ป 
11 ป ขึ้นไป 

 
37.74 
62.26 

 
80.85 
19.15 

 
58.54 
41.46 

รวม 100.00 100.00 100.00 

  
 ที่มา: จากการคํานวณ. 
 
 ตาราง 6 จากการรวบรวมขอมูลลูกหนี้รายยอยบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชยแหง
หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครโดยแบงเปนลูกหนี้ปกติ จํานวน 795 รายบัญชี ลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายได (NPLs) จํานวน 47 รายบัญชี ลูกหนี้ปรับปรุงโครงโครงสรางหนี้ (TDR) จํานวน 82 รายบัญชี 
มีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของลูกหนี้ และ ขอมูลเกี่ยวกับสินเชื่อของธนาคาร ดังตอไปน้ี 

 1)  เพศ ของกลุมประชากรที่ทําการศึกษาไดแกลูกหนี้รายยอยบุคคลธรรมดาของธนาคาร
พาณิชยแหงหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งสิ้น 924 รายบัญชี โดยแบงกลุมลูกหนี้เพ่ือใหภาพของ
แตละกลุมอยางชัดเจน เปนดังน้ี (1) ลูกหนี้ปกติ  เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 49.56 เปนเพศชาย 
รอยละ 50.44 (2) ลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 25.53 เปนเพศ
ชายรอยละ 74.47 (3) ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ เปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 58.54 เปนเพศชาย 
รอยละ 41.46 

 2)  อายุ ของลูกหนี้รายยอยบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงในเขต
กรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 924 รายบัญชี โดยแบงเปนกลุมตามประเภทลูกหนี้ ดังน้ี (1) ลูกหนี้ปกติ มี
อายุอยูในชวง 20 – 40 ป คิดเปนรอยละ 90.44 ชวงอายุ 41 – 50 รอยละ 3.40 ชวงอายุ 51 ปขึ้นไป 
คิดเปนรอยละ 6.16 (2) ลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ลูกหนี้มีอายุ 20 – 40 ป รอยละ 74.47 
อยูในชวงอายุ 41 -50 คิดเปนรอยละ 12.77 ชวงอายุ 51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ12.77 (3) ลูกหนี้
ปรับปรุงโครงสรางหน้ีมีมีอายุอยูในชวง 20 – 40 ป คิดเปนรอยละ 58.54 ชวงอายุ 41 – 50 คิดเปน
รอยละ 40.24 ชวงอายุ 51 คิดเปนรอยละ 1.22 
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 3)  สถานภาพสมรส ของลูกหนี้รายยอยบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงใน
เขตกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 924 รายบัญช ีโดยแบงเปนกลุมตามประเภทลูกหนี้ ดังนี้ (1) ลูกหนี้ปกต ิ
มีสถานภาพ โสด คิดเปนรอยละ 40.50 มีสถานภาพ สมรส คิดเปนรอยละ 54.97 มีสถานภาพ หยา 
- หมาย คิดเปนรอยละ 4.53 (2) ลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) มีสถานภาพ โสด คิดเปนรอย
ละ 27.66 คิดเปนรอยละ 70.21 สถานภาพ หยา - หมาย คิดเปนรอยละ 2.13 (3) ลูกหนี้ปรับปรุง
โครงสรางหนี้ มีสถานภาพ โสด คิดเปนรอยละ 58.54 มีสถานภาพ สมรส คิดเปนรอยละ 40.24 มี
สถานภาพ หยา-หมาย คิดเปนรอยละ 1.22 

 4)  ระดับการศึกษา ลูกหนี้รายยอยบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงในเขต
กรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 924 รายบัญชี โดยแบงเปนกลุมตามประเภทลูกหนี้ ดังนี้ (1) ลูกหนี้ปกติ มี
การศึกษาอยูในระดับต่ํากวาหรือเทียบเทาอนุปริญญา คิดเปนรอยละ 34.84 มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี คดิเปนรอยละ 34.72 และมีการศึกษาระดบัปริญญาโท คิดเปนรอยละ 30.44 (2) ลกูหนี้
ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) มีการศึกษาอยูในระดับต่าํกวาหรือเทียบเทาอนุปริญญา คิดเปนรอยละ 
87.29 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรคีิดเปนรอยละ 8.51 และมีการศึกษาระดบัปริญญาโท คิดเปน
รอยละ 4.26 (3) ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ มีการศึกษาอยูในระดบัต่าํกวาหรือเทียบเทา
อนุปริญญา คิดเปนรอยละ 35.37 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 35.37 และมี
การศึกษาระดบัปริญญาโท คิดเปนรอยละ 29.27 

 5)  อาชีพ ของลูกหนี้รายยอยบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 924 รายบัญชี โดยแบงเปนกลุมตามประเภทลูกหนี้ ดังน้ี (1) ลูกหนี้ปกติ มี
อาชีพ ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 24.91 อาชีพพนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 21.01 และอาชีพ
ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 54.09 (2) ลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) มี
อาชีพ ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 48.94 อาชีพพนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 23.40 และอาชีพ
ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 27.66 (3) ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ มีอาชีพ
ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 45.12 อาชีพพนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 30.49 และอาชีพ
ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 24.39 

 6)  ระดับรายได ของลูกหนี้รายยอยบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 924 รายบัญชี โดยแบงเปนกลุมตามประเภทลูกหนี้ ดังน้ี (1) ลูกหนี้ปกติ มี
ระดับรายไดอยูในชวง 0 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 34.97 ระดับรายได 20,001 – 40,000 คิด
เปนรอยละ 32.20 และมีระดับรายได 40,001 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 32.83 (2) ลูกหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายได (NPLs) มีระดับรายไดอยูในชวง 0 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 74.47 มีระดับ
รายได 20,001 – 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 19.15 และมีระดับรายได 40,001 บาทขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 6.38 (3) ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ มีระดับรายไดอยูในชวง 0 – 20,000 บาท คิดเปนรอย
ละ 28.05 ระดับรายได 20,001 – 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 41.46 และมีระดับรายได 40,001 
บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 30.49 
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 7)  ประเภทสินเชื่อ พบวา ลูกหนี้รายยอยบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงใน
เขตกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 924 รายบัญชี โดยแบงเปนกลุมตามประเภทลูกหนี้ ดังนี้ (1) ลูกหนี้ปกติ 
มีเงินกูประเภทสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย คิดเปนรอยละ 32.83 ประเภทสินเชื่อสวนบุคคล คิดเปนรอยละ 
60.38 ประเภทสินเชื่อเพ่ือธุรกิจ คิดเปนรอยละ 6.79 (2) ลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) มีเงินกู
ประเภทสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย คิดเปนรอยละ 72.34 ประเภทสินเชื่อสวนบุคคล คิดเปนรอยละ 14.89 
ประเภทสินเชื่อเพื่อธุรกิจ คิดเปนรอยละ 12.77 (3) ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ มีเงินกูประเภท
สินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย คิดเปนรอยละ 65.85 ประเภทสินเชื่อสวนบุคคล คิดเปนรอยละ 18.29 
ประเภทสินเชื่อเพ่ือธุรกิจ คิดเปนรอยละ 15.85 

 8) วงเงินกู พบวา ลูกหนีร้ายยอยบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงในเขต
กรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 924 รายบัญชี โดยแบงเปนกลุมตามประเภทลูกหนี้ ดังนี้ (1) ลูกหนี้ปกติ มี
วงเงินกูอยูในชวง 0 – 2,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 89.56 วงเงินกูชวง 2,000,001 – 4,000,000 
บาท คิดเปนรอยละ 8.18 วงเงินกู 4,000,001 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 2.26 (2) ลูกหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายได (NPLs) มีวงเงินกูอยูในชวง 0 – 2,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 95.74 วงเงินกู
ชวง 2,000,001 – 4,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.26 โดยไมมีลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดที่มี
วงเงินกูชวง 4,000,001 บาทขึ้นไป (3) ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้วงเงินกูอยูในชวง 0 – 
2,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 96.68 วงเงินกูชวง 2,000,001 – 4,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 
6.10 วงเงินกู 4,000,001 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.22  

 9)  ประเภทหลักประกัน พบวา ลูกหนี้รายยอยบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชยแหง
หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 924 รายบัญชี โดยแบงเปนกลุมตามประเภทลูกหนี้ ดังน้ี (1) 
ลูกหนี้ปกติ มีการกูเงินโดยมีหลักประกันเปนบุคคลค้ําประกัน คิดเปนรอยละ 44.65 หลักประกันเปน
ที่ดินเปลา คิดเปนรอยละ 1.64 และหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางคิดเปนรอยละ 53.71 (2) 
ลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) มีการกูเงินโดยมีหลักประกันเปนบุคคลค้ําประกัน คิดเปนรอยละ 
10.64 หลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง คิดเปนรอยละ 89.36 โดยไมมีลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายไดที่มีวงเงินกูโดยมีหลักประกันเปนที่ดินเปลา (3) ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้มีการกูเงินโดยมี
หลักประกันเปนบุคคลค้ําประกัน คิดเปนรอยละ 9.76 หลักประกันเปนที่ดินเปลา คิดเปนรอยละ 
8.54 และหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง คิดเปนรอยละ 81.71 

 10) วิธีการผอนชําระหนี้ พบวา ลูกหนี้รายยอยบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง
ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 924 รายบัญชี โดยแบงเปนกลุมตามประเภทลูกหนี้ ดังน้ี (1) ลูกหนี้
ปกติ มีการกูเงินโดยเปนการผอนชําระจํานวนเทากันทุกเดือน คิดเปนรอยละ 45.41 มีการกูเงินโดย
เปนการผอนชําระแบบขั้นบันได คิดเปนรอยละ 54.59 (2) ลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) มีการ
กูเงินโดยเปนการผอนชําระจํานวนเทากันทุกเดือน คิดเปนรอยละ 6.38 มีการกูเงินโดยเปนการผอน
ชําระแบบขั้นบันได คิดเปนรอยละ 93.62 (3) ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหน้ี มีการกูเงินโดยเปนการ
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ผอนชําระจํานวนเทากันทุกเดือน คิดเปนรอยละ 9.76 มีการกูเงินโดยเปนการผอนชําระแบบ
ขั้นบันได คิดเปนรอยละ 90.24 

 11) ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ พบวา ลูกหนี้รายยอยบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย
แหงหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 924 รายบัญชี โดยแบงเปนกลุมตามประเภทลูกหนี้ ดังน้ี (1) 
ลูกหนี้ปกติ มีการกูเงินโดยระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 1 - 10 ป คิดเปนรอยละ 37.74 มีการกูเงิน
โดยระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 11 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 62.26 (2) ลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 
(NPLs) มีการกูเงินโดยระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 1 - 10 ป คิดเปนรอยละ 80.85 มีการกูเงินโดย
ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 11 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 19.15 (3) ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ มี
การกูเงินโดยระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 1 - 10 ป คิดเปนรอยละ 58.54 มีการกูเงินโดยระยะเวลา
การผอนชําระหนี้ 11 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 41.46 

 
 โดยสามารถแสดงรายละเอียดของลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้โดยแบงเปนลูกหนี้

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่ไมกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา และกลุมลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้
แลวกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 
ตาราง 7 รอยละของคุณลักษณะและขอมูลสินเชื่อของลกูหนี้รายยอยบุคคลธรรมดาของธนาคาร 
     พาณิชยแหงหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครแบงตามลักษณะการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา และ  
     การไมปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา 

         (n = 82) 

คุณลักษณะของลูกหนี้ 
ลูกหนี้ TDR 
58 รายบัญช ี

(รอยละ) 

ลูกหนี้ Re – TDR 
24 รายบัญช ี

(รอยละ) 
เพศ 

หญิง 
ชาย 

 
56.90 
43.10 

 
65.50 
37.50 

รวม 100.00 100.00 
อายุ 

20 – 40 ป 
41 – 50 ป 
50 ปขึ้นไป 

 
29.31 
41.38 
29.31 

 
29.17 
41.67 
29.17 

รวม 100.00 100.00 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

คุณลักษณะของลูกหนี ้
ลูกหนี้ TDR 
58 รายบัญช ี

(รอยละ) 

ลูกหนี้ Re – TDR 
24 รายบัญชี 

(รอยละ) 
สถานภาพสมรส 

โสด 
สมรส 
หยา – หมาย 

 
60.34 
37.93 
1.72 

 
54.17 
45.83 
0.00 

รวม 100.00 100.00 
ระดับการศึกษา 

อนุปริญญาหรือตํ่ากวา 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

 
43.10 
34.48 
22.41 

 
16.67 
37.50 
45.83 

รวม 100.00 100.00 
อาชีพ 

ธุรกิจสวนตัว 
พนักงานเอกชน 
ขาราชการและรัฐวิสาหกิจ 

 
41.38 
31.03 
27.59 

 
54.17 
29.17 
16.67 

รวม 100.00 100.00 
ระดับรายได 

0 – 20,000 บาท 
20,001 – 40,000 บาท 
40,001 บาท ขึ้นไป 

 
36.20 
39.66 
24.14 

 
8.34 
45.83 
45.83 

รวม 100.00 100.00 
ประเภทสินเชื่อ 

สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 
สินเชื่อสวนบุคคล 
สินเชื่อธุรกิจ 

 
72.41 
33.79 
13.79 

 
50.00 
29.17 
20.83 

รวม 100.00 100.00 
วงเงินกู 

0 – 2,000,000 บาท 
2,000,001 – 4,000,000 บาท 
4,000,001 บาทขึ้นไป 

 
94.83 
5.17 
0.00 

 
87.50 
8.33 
4.17 

รวม 100.00 100.00 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

คุณลักษณะของลูกหนี้ 
ลูกหนี้ TDR 
58 รายบัญช ี

(รอยละ) 

ลูกหนี้ Re – TDR 
24 รายบัญช ี

(รอยละ) 
ประเภทหลักประกัน 

บุคคล 
ที่ดินเปลา 
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

 
10.34 
12.07 
77.59 

 
8.33 
0.00 
91.67 

รวม 100.00 100.00 
วิธีการผอนชําระหนี ้

ผอนชําระเทากันทุกเดือน 
ผอนชําระแบบขั้นบันได 

 
10.34 
89.66 

 
8.33 
91.67 

รวม 100.00 100.00 
ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 

1 -10 ป 
11 ป ขึ้นไป 

 
56.90 
43.10 

 
62.50 
37.50 

รวม 100.00 100.00 

  
 ที่มา: จากการคํานวณ. 
 

 ตาราง 7 แสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของลูกหนี้ และ ขอมูลเกี่ยวกับสินเชื่อของ
ธนาคาร ของกลุมตัวอยางลูกหนี้ที่เคยไดรับการปรับปรุงโครงสรางหนี้มากอน ป 2552 โดยแบงเปน
กลุมลูกหนี้ที่ไดปรับปรุงโครงสรางหนี้แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ําและกลุมลูกหนี้ที่
ปรับปรุงโครงสรางหนี้แลวกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา ดังตอไปน้ี 

 1)  เพศ ของลูกหนี้ที่ไดทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้ พบวา ลูกหนี้ที่ไดมีการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ทั้งสิ้น 82 รายบัญชี  แบงเปน (1) ลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้แตไมไดกลับมา
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56.90 เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 43.10 (2) 
ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา พบเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย กลาวคือเปนเพศหญิง คิดเปน
รอยละ 65.50 เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 37.50  

 2)  อายุ ของกลุมตัวอยางลูกหนี้ที่ไดทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้ พบวา ลูกหนี้ที่ไดมีการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ทั้งสิ้น 82 รายบัญชี แบงเปน (1) ลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้แตไมได
กลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา มีอายุอยูในชวง 20 - 40 ป คิดเปนรอยละ 29.31 อยูในชวงอายุ 
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41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 41.38 และอยูในชวงอายุ 51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 29.31 (2) ลูกหนี้ปรับปรุง
โครงสรางหนี้ซ้ํา มีอายุอยูในชวง 20 - 40 ป คิดเปนรอยละ 29.17 อยูในชวงอายุ 41 – 50 ป มีการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํามากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.67 และอยูในชวงอายุ 51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 
29.17  

 3)  สถานภาพสมรส ของกลุมตัวอยางลูกหนี้ที่ไดทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้ พบวา 
ลูกหนี้ที่ไดมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ทั้งสิ้น 82 รายบัญชี แบงเปน (1) ลูกหนี้ที่เคยปรับปรุง
โครงสรางหน้ีแตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหน้ีซ้ํา มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 60.34 มี
สถานภาพ สมรส คิดเปนรอยละ 37.93 สถานภาพ หยา-หมาย คิดเปนรอยละ 1.72 (2) ลูกหนี้
ปรับปรุงโครงสรางหน้ีซ้ํา พบวาลูกหนี้ที่มีสถานภาพ โสด มีการกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซํ้า
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.17 มีสถานภาพ สมรส คิดเปนรอยละ 45.83 และไมมีสถานภาพ หยา-
หมาย กลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา 

 4) ระดับการศึกษา ของลูกหนี้ที่ไดทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้ พบวา ลูกหนี้ที่ไดมีการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ทั้งสิ้น 82 รายบัญชี  แบงเปน (1) ลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้แตไมได
กลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา มีระดับการศึกษาดังน้ี การศึกษาในระดับต่ํากวาหรือเทียบเทา
อนุปริญญา คิดเปนรอยละ 43.10 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 34.48 และมี
การศึกษาในระดับปริญญาโท  คิดเปนรอยละ 22.41  (2) ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา พบวา มี
ระดับการศึกษาดังน้ี การศึกษาในระดับต่ํากวาหรือเทียบเทาอนุปริญญา คิดเปนรอยละ 16.67 มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 37.50 และมีการศึกษาในระดับปริญญาโทมากที่สุด  
คิดเปนรอยละ 45.83 

 5)  อาชีพ ของลูกหนี้ที่ไดทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้ พบวา ลูกหนี้ที่ไดมีการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ทั้งสิ้น 82 รายบัญชี แบงเปน (1) ลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้แตไมไดกลับมา
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา มีอาชีพ ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 41.38 อาชีพพนักงานเอกชน คิดเปน
รอยละ 31.03 และอาชีพขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 27.59  (2) ลูกหนี้
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา พบวา ลูกหนี้ที่มีอาชีพ ธุรกิจสวนตัว มีการกลับมาปรับปรุงโครงสรางหน้ี
ซ้ํามากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.17 สวนอาชีพพนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 29.17 และอาชีพ
ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 16.67 

 6) ระดับรายได ของลูกหนี้ที่ไดทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้ พบวา ลูกหนี้ที่ไดมีการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ทั้งสิ้น 82 รายบัญชี แบงเปน (1) เปนลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้แต
ไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํามีระดับรายไดดังน้ี ระดับรายได 0 - 20,000 บาท คิดเปนรอย
ละ 36.20 มีระดับรายได 20,001 - 40,000  บาทเปนรอยละ 39.66 และมีระดับรายได 40,001 บาท
ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 24.14 (2) ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ําจํานวน 24 รายบัญชี พบวาระดับ
รายได 0 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 8.34 สวนลูกหนี้ที่มีระดับรายได 20,000 – 40,000 บาทและ 
รายได 40,001 บาทขึ้นไป มีการปรับปรุงหนี้ซ้ํามากเปนจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 45.83  
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 7)  ประเภทสินเชื่อ ที่ลูกหนี้ที่ไดทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้กูยืม พบวา ลูกหนี้ที่ไดมี
การปรับปรุงโครงสรางหนี้ทั้งสิ้น 82 รายบัญชี แบงเปน (1) ลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้แต
ไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา มีประเภทสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย มากที่สุดคือ คิดเปนรอยละ 
72.41 ประเภทสินเชื่อสวนบุคคล คิดเปนรอยละ 33.79 และประเภทสินเชื่อธุรกิจ คิดเปนรอยละ 
13.79 (2) ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา พบวาเปนลูกหนี้ที่มีประเภทสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย มีการ
ปรับปรุงหนี้ซ้ํามากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.00 ประเภทสินเชื่อสวนบุคคล คิดเปนรอยละ 29.17 และ
ประเภทสินเชื่อธุรกิจ คิดเปนรอยละ 20.83 

 8) วงเงินกู ของลูกหนี้ที่ไดทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้ พบวา ลูกหนี้ที่ไดมีการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ทั้งสิ้น 82 รายบัญชี แบงเปน (1) ลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้แตไมไดกลับมา
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา มีวงเงินกูอยูในชวง 0 – 2,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 94.83 มีวงเงินกู 
2,000,001 – 4,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.17 โดยไมมีลูกหนี้ที่มีวงเงินกู 4,000,001 บาทขึ้นไป 
(2) ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา พบวาเปนลูกหนี้ที่มีวงเงินกูอยูในชวง 0 – 2,000,000 บาท มี
การปรับปรุงหน้ีซ้ํามากที่สุด คิดเปนรอยละ 87.50 มีวงเงินกู 2,000,001 – 4,000,000 บาท คิดเปน
รอยละ 8.33 มีวงเงินกู 4,000,001 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 4.17 

 9)  ประเภทหลักประกัน ของลูกหนี้ที่ไดทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้ พบวา ลูกหนี้ที่ได
มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ทั้งสิ้น 82 รายบัญชี แบงเปน (1) ลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้แต
ไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา มีประเภทหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง มากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 77.59 มีหลักประกันเปนบุคคลค้ําประกัน คิดเปนรอยละ 10.34 มีหลักประกันเปน
ที่ดินเปลา คิดเปนรอยละ 12.07 (2) ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา พบวาเปนลูกหนี้ที่มีวงเงินกู
โดยมีที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเปนหลักประกัน มีการปรับปรุงหนี้ซ้ํามากที่สุด คิดเปนรอยละ 91.67 มี
หลักประกันเปนบุคคลค้ําประกัน คิดเปนรอยละ 8.33 โดยไมมีลูกหนี้ที่มีหลักประกันเปนที่ดินเปลา
กลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา 

 10) วิธีการผอนชําระหนี้ ของลูกหนี้ที่ไดทําการปรับปรุงโครงสรางหน้ี แบงเปน (1) 
ลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา มีการกูเงินโดยเปนการ
ผอนชําระจํานวนเทากันทุกเดือน คิดเปนรอยละ 10.34 มีการกูเงินโดยเปนการผอนชําระแบบ
ขั้นบันได คิดเปนรอยละ 89.66 (2) ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา มีการกูเงินโดยเปนการผอน
ชําระจํานวนเทากันทุกเดือน คิดเปนรอยละ 8.33 มีการกูเงินโดยเปนการผอนชําระแบบขั้นบันได 
คิดเปนรอยละ 91.67  

 11) ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ ของลูกหนี้ที่ไดทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้ พบวา 
ลูกหนี้ที่ไดมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ทั้งสิ้น 82 รายบัญชี แบงเปน(1) ลูกหนี้ที่เคยปรับปรุง
โครงสรางหนี้แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา มีการกูเงินโดยระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 1 
-10 ป คิดเปนรอยละ 56.90 มีการกูเงินโดยระยะเวลาการผอนชําระหนี้11 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 
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43.10 (2) ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา มีการกูเงินโดยระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 1 -10 ป คิด
เปนรอยละ 62.50 มีการกูเงินโดยระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 11 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 37.50  
 
 จากตาราง 7 เปนการแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของลูกหนี้ และ ขอมูลเกี่ยวกับ
สินเชื่อของธนาคาร ของกลุมตัวอยางลูกหนี้ที่เคยไดรับการปรับปรุงโครงสรางหนี้มากอน ป 2552 
โดยแบงเปนกลุมลูกหนี้ที่ไดปรับปรุงโครงสรางหนี้แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ําและกลุม
ลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้แลวกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา ทั้งน้ีเพ่ือเปนการเปรียบเทียบ
ระหวางคุณลักษณะของลูกหนี้และขอมูลสินเชื่อผูวิจัยไดมีการหาคาความถี่รอยละ ของแตละ
คุณลักษณะที่มีตอการปรับปรุงโครงสรางหน้ีซ้ํา หรือไมปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ําของลูกหนี้กลุมที่
เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้ ดังตอไปน้ี 
 

ตาราง 8 แสดง รอยละของการปรับปรุงโครงสรางหนี้และการปรับปรงุโครงสรางหน้ีซ้ําแบงตาม  
     คุณลักษณะและขอมูลสินเชื่อของลูกหนี้รายยอยบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงใน 
     เขตกรุงเทพมหานคร   

             (n = 82) 

คุณลักษณะของลูกหนี้ 
ลูกหนี้ TDR 
58 รายบัญช ี

(รอยละ) 

ลูกหนี้ Re – TDR 
24 รายบัญช ี

(รอยละ) 

รวม 
(รอยละ) 

เพศ 
หญิง 
ชาย 

 
68.80 
73.50 

 
31.30 
26.50 

 
100.00 
100.00 

อายุ 
20 – 40 ป 
41 – 50 ป 
51 ปขึ้นไป 

 
70.80 
70.60 
70.80 

 
29.20 
29.40 
29.20 

 
100.00 
100.00 
100.00 

สถานภาพสมรส 
โสด 
สมรส 
หยา - หมาย 

 
72.90 
66.70 

100.00 

 
27.10 
33.30 
0.00 

 
100.00 
100.00 
100.00 

ระดับการศึกษา 
อนุปริญญาหรือต่ํากวา 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

 
86.20 
69.00 
54.20 

 
13.80 
31.00 
45.80 

 
100.00 
100.00 
100.00 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

คุณลักษณะของลูกหนี้ 
ลูกหนี้ TDR 
58 รายบัญช ี

(รอยละ) 

ลูกหนี้ Re – TDR 
24 รายบัญช ี

(รอยละ) 

รวม 
(รอยละ) 

อาชีพ 
ธุรกิจสวนตัว 
พนักงานเอกชน 
ขาราชการและรัฐวิสาหกิจ 

 
64.90 
72.00 
80.00 

 
35.10 
28.00 
20.00 

 
100.00 
100.00 
100.00 

ระดับรายได 
0 – 20,000 บาท 
20,001 – 40,000 บาท 
40,001 บาท ขึ้นไป 

 
91.30 
67.60 
56.00 

 
8.70 

32.40 
44.00 

 
100.00 
100.00 
100.00 

ประเภทสินเชื่อ 
สินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย 
สินเชื่อสวนบุคคล 
สินเชื่อธุรกิจ 

 
77.80 
53.30 
61.50 

 
22.20 
46.70 
38.50 

 
100.00 
100.00 
100.00 

วงเงินกู 
0 – 2,000,000 บาท 
2,000,001 – 4,000,000 บาท 
4,000,001 บาทขึ้นไป 

 
72.40 
60.00 
0.00 

 
27.60 
40.00 

100.00 

 
100.00 
10.00 

100.00 
ประเภทหลักประกัน 

บุคคล 
ที่ดินเปลา 

     ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

 
75.00 

100.00 
67.20 

 
25.00 
0.00 

32.80 

 
100.00 
100.00 
100.00 

วิธีการผอนชําระหนี ้
ผอนชําระเทากันทุกเดือน 

     ผอนชําระแบบขั้นบันได 

 
75.00 
70.30 

 
25.00 
29.70 

 
100.00 
100.00 

ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 
1 -10 ป 
11 ป ขึ้นไป 

 
68.80 
73.50 

 
31.30 
26.50 

 
100.00 
100.00 

 
 ที่มา: จากการคํานวณ. 
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  ตาราง 8 แสดงรอยละลูกหนี้ที่ไดปรับปรุงโครงสรางหน้ีแตไมไดกลบัมาปรับปรุง
โครงสรางหนี้ซ้ําและกลุมลกูหนี้ที่ปรับปรุงโครงสรางหน้ีแลวกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ําแบง
ตามคุณลักษณะและขอมูลสินเชื่อของลูกหนี้รายยอยบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงใน
เขตกรุงเทพมหานคร ของกลุมตัวอยางลกูหนี้ที่เคยไดรับการปรับปรุงโครงสรางหนี้มากอน ป 2552 
ดังตอไปน้ี 
 1)  เพศ ของลูกหนี้ที่ไดทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้ พบวา ลูกหนี้ที่ไดมีการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ทั้งสิ้น 82 รายบัญชี แบงเปน (1) เพศหญิง โดยมีลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 68.80 และ ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา 
คิดเปนรอยละ 31.30 (2) เพศชาย โดยมีลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้ แตไมไดกลับมาปรับปรุง
โครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 73.50 และ ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 26.50  
 2)  อายุ ของกลุมตัวอยางลูกหนี้ที่ไดทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้ พบวา ลูกหนี้ที่ไดมีการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ทั้งสิ้น 82 รายบัญชี แบงเปนลูกหนี้ที่มีอายุอยูในชวง ตางๆดังน้ี (1) ชวงอายุ 
20 - 40 ป มีลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหน้ี แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหน้ีซ้ํา คิดเปน
รอยละ 70.80 และ ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 29.20  (2) ชวงอายุ 41 – 50 ป 
มีลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้ แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 70.60 
และ ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 29.40  (3) อายุ 51 ปขึ้นไป มีลูกหนี้ที่เคย
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 70.80 และ ลูกหนี้
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 29.20  
 3)  สถานภาพสมรส ของกลุมตัวอยางลูกหนี้ที่ไดทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้ พบวา 
ลูกหนี้ที่ไดมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ทั้งสิ้น 82 รายบัญชี แบงเปนลูกหนี้ที่มีมีสถานภาพตางๆ ดังนี้ 
(1) สถานภาพ โสด มีลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้ แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา 
คิดเปนรอยละ 72.90 และ ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 27.10 (2) สถานภาพ 
สมรส  มีลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้ แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 
66.70 และ ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 33.30 (3) สถานภาพ หยา – หมาย มี
ลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้ แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 100.00  
 4)  ระดับการศึกษา ของลูกหนี้ที่ไดทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้ พบวา ลูกหนี้ที่ไดมีการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ทั้งสิ้น 82 รายบัญชี แบงเปน (1) ระดับต่ํากวาหรือเทียบเทาอนุปริญญา มี
ลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้ แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 86.20 
และ ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 13.80 (2) ระดับปริญญาตรี มีลูกหนี้ที่เคย
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 69.00 และ ลูกหนี้
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 31.00 (3) ระดับปริญญาโท มีลูกหนี้ที่เคยปรับปรุง
โครงสรางหนี้ แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 54.20 และ ลูกหนี้ปรับปรุง
โครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 45.80 
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 5)  อาชีพ ของลูกหนี้ที่ไดทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้ พบวา ลูกหนี้ที่ไดมีการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ทั้งสิ้น 82 รายบัญชี แบงเปน (1) อาชีพธุรกิจสวนตัว มีลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสราง
หน้ี แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 64.90 และ ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสราง
หน้ีซ้ํา คิดเปนรอยละ 35.10 (2) อาชีพพนักงานเอกชน มีลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้ แต
ไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 72.00 และ ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา 
คิดเปนรอยละ 28.00 (3) อาชีพขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสราง
หน้ี แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 80.00 และ ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสราง
หนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 20.00 
 6) ระดับรายได ของลูกหนี้ที่ไดทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้ พบวา ลูกหนี้ที่ไดมีการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ทั้งสิ้น 82 รายบัญชี แบงเปน (1) ระดับรายได 0 – 20,000 บาท มีลูกหนี้ที่เคย
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 91.30 และ ลูกหนี้
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 8.70 (2) ระดับรายได 20,001 – 40,000 บาท มีลูกหนี้ที่
เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้ แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหน้ีซ้ํา คิดเปนรอยละ 67.60 และ 
ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 32.40 (3) ระดับรายได 40,001 บาทขึ้นไป มีลูกหนี้ที่
เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้ แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 56.00 และ 
ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 44.00 
 7)  ประเภทสินเชื่อ ที่ลูกหนี้ที่ไดทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้กูยืม พบวา ลูกหนี้ที่ไดมี
การปรับปรุงโครงสรางหนี้ทั้งสิ้น 82 รายบัญชี แบงเปน (1) ประเภทสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย มีลูกหนี้ที่
เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้ แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 77.80 และ 
ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 22.20 (2) ประเภทสินเชื่อสวนบุคคล มีลูกหนี้ที่เคย
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 53.30 และ ลูกหนี้
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 46.70 (3) ประเภทสินเชื่อธุรกิจ มีลูกหนี้ที่เคยปรับปรุง
โครงสรางหนี้ แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 61.50 และ ลูกหนี้ปรับปรุง
โครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 38.50 
 8) วงเงินกู ของลูกหนี้ที่ไดทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้ พบวา ลูกหนี้ที่ไดมีการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ทั้งสิ้น 82 รายบัญชี แบงเปน (1) วงเงินกู 0 – 2,000,000 บาท มีลูกหนี้ที่เคยปรับปรุง
โครงสรางหนี้ แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 72.40 และ ลูกหนี้ปรับปรุง
โครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 27.60 (2) วงเงินกู 2,000,001 – 4,000,000 บาท มีลูกหนี้ที่เคย
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 60.00 และ ลูกหนี้
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 40.00 (3) วงเงินกู 4,000,001 บาทขึ้นไป มีลูกหนี้ที่เคย
ปรับปรุงโครงสรางหนี้  แลวลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 100.00  
 9) ประเภทหลักประกัน ของลูกหนี้ที่ไดทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้ พบวา ลูกหนี้ที่ได
มีการปรับปรุงโครงสรางหน้ีทั้งสิ้น 82 รายบัญชี แบงเปน (1) บุคคลค้ําประกัน มีลูกหนี้ที่เคย
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ปรับปรุงโครงสรางหนี้ แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 75.00 และ ลูกหนี้
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 25.00 (2) ที่ดินเปลา มีลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 100.00 (3) ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง มี
ลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้ แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 67.20 
และ ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 32.80 

 10) วิธีการผอนชําระหนี้ ของลูกหนี้ที่ไดทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้ พบวา ลูกหนี้ที่ได
มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ทั้งสิ้น 82 รายบัญชี แบงเปน (1) ผอนชําระเทากันทุกเดือน มีลูกหนี้ที่
เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้ แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหน้ีซ้ํา คิดเปนรอยละ 75.00 และ 
ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 25.00 (2) ผอนชําระแบบขั้นบันได มีลูกหนี้ที่เคย
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 70.30 และ ลูกหนี้
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 29.70 
 11) ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ ของลูกหนี้ที่ไดทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้ พบวา 
ลูกหนี้ที่ไดมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ทั้งสิ้น 82 รายบัญชี แบงเปน (1) ผอนชําระหนี้ 1- 10 ป มี
ลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้ แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 68.80 
และ ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 31.30 (2) ผอนชําระหนี้ 11 ปขึ้นไป มีลูกหนี้ที่
เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้ แตไมไดกลับมาปรับปรุงโครงสรางหน้ีซ้ํา คิดเปนรอยละ 73.50 และ 
ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คิดเปนรอยละ 26.50 
 

 สวนที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอโอกาสที่ลูกหนี้ที่เคยทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้จะกลับมา
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา แบงเปน 8 ตัวแปรไดแก สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ประเภทสินเชื่อ 
วงเงินกู ประเภทหลักประกัน วิธีการผอนชําระหนี้ ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 

 จากการศึกษาโดยกําหนดตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ที่มีผลตอโอกาสที่ลูกหนี้
มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา ของลูกหนี้รายยอยบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยแบงเปนปจจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เกี่ยวกับลูกหนี้  จํานวน 6 ตัวแปร 
ไดแก สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับรายได ประเภทสินเชื่อที่ลูกหนี้กู ประเภทหลักประกันที่ใชใน
การค้ําประกัน  และ ตัวแปรเกี่ยวกับธนาคาร 2 ตัวแปรไดแก วิธีการผอนชําระหนี้ และระยะเวลาการ
ผอนชําระหนี้ รวมตัวแปรที่ใชในการศึกษาทั้งหมด 8 ตัวแปร แตเน่ืองจากตัวแปรตามเปนรูปแบบมี 
2 ทางเลือก (Binary Choice) คือ โอกาสที่ลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้แลวกลับมาปรับปรุง
โครงสรางหนี้ซ้ํา ซึ่งกําหนดใหมีคาเปน 1  และ โอกาสที่ลูกหนี้ที่เคยปรับปรุงโครงสรางหนี้แลวไม
กลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา ซึ่งกําหนดใหมีคาเปน 0 ในการศึกษาโดยอาศัยแบบจําลองโลจิต 
ผลการศึกษา เปนดังตอไปน้ี 
 
 



63 
 

ตาราง 9 ผลการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลอง โดยวิธีการวิเคราะหแบบโลจิสติก 
 
ตัวแปร คุณลักษณะ coefficient Standard 

Error 
b/St.Er. คา P[Z>z] Marginal 

Effect 
X1 สถานภาพสมรส -1.0430941 0.6810522 -1.532 0.1256 - 0.2057 
X2 อาชีพ -1.2816471 0.7811622 -1.641 0.1009 - 0.2351 
X3 ระดับรายได * 0.0000384 0.0000194 1.977 0.0481 0.00001 
X4 ประเภทสินเชื่อ -0.8851308 0.7661475 -1.155 0.2480 -0.17885 
X5 วงเงินกู 0.0000003 0.0000003 1.084 0.2784 0.00000 
X6 หลักประกัน* -2.2987839 1.1347525 -2.026 0.0428 -0.29456 
X7 วิธีการผอนชําระหนี้ 0.0004238 0.0011189 0.379 0.7049 -0.01690 
X8 ระยะเวลาการผอน

ชําระหนี้ 
-0.0888655 0.7360889 0.121 0.9039 0.00008 

จํานวนตัวอยาง 
- 2 Log Likelihood 
Restrictecd likelihood 
Chi square 
McFadden R² 
Correct predicts 

                                                                    82 รายบัญช ี
- 41.131 
- 49.571 
16.880 
0.1702 

71.951% 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 

 
 ที่มา: จากการคํานวณ. 
 
 ผลที่ไดจากการวิเคราะหโดยใชแบบจําลองโลจิต 
 แบบจําลองการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ําของลูกหนี้รายยอยบุคคลธรรมดาของธนาคาร
พาณิชยแหงหน่ึงในขตกรุงเทพมหานครเปนดังนี้ 
 

     ln(Py) = ln ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
− Py
Py

1
 =  0b  + i

i
i xb∑

=

8

1

  

 
 
 
 



64 
 

หรือ 
  Py =-0.423 -0.2057(Status) – 0.2351(Occupation) + 0.00001(Income) – 
0.1788(Loantype) + 0.0(Limit) – 2.945(Collateral) – 0.0169(Term) + 0.00008(Time) 

 
 โดยมีคา               

  - 2 log likelihood  = - 41.131 
Restriced likelihood  = - 49.571 
   Chi square   = 16.880 
  McFadden R²   = 0.1702 
 Correct predicts   = 71.951% 
 
 ผลการศึกษา ไดคา Log likelihood function เทากับ - 41.131 คา Restricted log 

likelihood เทากับ - 49.571 คา Chi-square เทากับ 16.88 คา McFadden R2 เทากับ 0.1702 และ
คาความถูกตองของการทํานาย เทากับ รอยละ 71.951 โดยคุณลักษณะที่เกี่ยวกับลูกหนี้ที่มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 มี 2 ตัวแปร ที่มีผลตอโอกาสที่ลูกหนี้มีการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา คือ ระดับรายได และ ประเภทหลักประกัน  (ดังแสดงในตาราง 9) 
  (1) ระดับรายได (X3) 

ระดับรายไดของลูกหนี้มีความสัมพันธกับการปรับปรุงโครงสรางหน้ีซ้ํา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คา P- Value ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 0.0481 ซึ่งมีคานอยกวาคา 
0.05 แสดงวาระดับรายไดของลูกหนี้มีผลตอการปรับปรุงหนี้ซ้ําอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความ
เชื่อม่ันรอยละ 95 ในการศึกษาครั้งน้ีเปนการนํารายไดที่แทจริงของลูกหนี้มาใชในการคํานวณ เม่ือ
พิจารณาจากผลกระทบที่มีตอการยอมรับจากคา Marginal Effect ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 
0.00001 สามารถอธิบายไดวาหากกลุมตวอยางมีรายไดเพ่ิมขึ้น รอยละ 1 แลวจะมี โอกาสที่ลูกหนี้
จะกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํารอยละ 0.00001 โดยมีทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือเม่ือ
ลูกหนี้มีรายไดเพ่ิมขึ้นโอกาสที่ลูกหนี้จะปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ําก็จะมีมากขึ้น ซึ่งเปนไปตาม
หลักการพิจารณาในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่วาลูกหนี้ที่จะเขาสูกระบวนการปรับปรุงโครงสราง
หน้ีไดจะตองมีรายไดเพียงพอที่จะผอนชําระหนี้ตนเงินและหรือดอกเบี้ยคืนได ซึ่งก็เปนหลักการ
เดียวกับการพิจารณาในการใหสินเชื่อน่ันเอง  

  (2) ประเภทหลักประกัน (X6)  
ประเภทหลักประกันของลูกหนี้มีความสัมพันธกับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คา P- Value ที่ ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 0.0428 ซึ่งมีคานอย
กวาคา 0.05 แสดงวาระดับรายไดของลูกหนี้มีผลตอการปรับปรุงหนี้ซ้ําอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับ
ความเชื่อม่ันรอยละ 95 โดยในการศึกษาไดกําหนด ให หลักประกันประเภทที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
มีคาเปน 1 หลักประกันประเภทอ่ืน ไดแก หลักประกันประเภทบุคคลค้ําประกัน และ หลักประกัน
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ประเภทที่ดินเปลา มีคาเปน 0 และ เม่ือพิจารณาจากผลกระทบที่มีตอการยอมรับจากคา Marginal 
Effect ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.29456 แสดงใหเห็นวาเม่ือมูลคาหลักประกันเปลี่ยนแปลงไป
รอยละ 1 โอกาสที่ลูกหนี้จะกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ําจะเปน รอยละ 0.29 โดยมีทิศทางในทาง
ตรงกันขาม ซึ่งอธิบายไดวาลูกหนี้ที่มีการกูเงินโดยใชหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางมี
ความสัมพันธในทางตรงกันขามกับโอกาสที่ลูกหนี้มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ําหรือ อธิบายไดวา 
ลูกหนี้ที่มีการกูเงินโดยใชหลักประกันเปนบุคคลค้ําประกันมีโอกาสที่จะกลับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา
มากกวาลูกหนี้ที่กูเงินโดยโดยมีหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง  
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปรับปรุงโครงสรางหน้ีซ้ําของลูกหนี้รายยอย
บุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนการศึกษาคุณลักษณะ
ของลูกหนี้รายยอยบุคคลธรรมดาที่ไดทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้และกลับมาปรับปรุงโครงสราง
หน้ีซ้ํา และ เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอโอกาสที่ลูกหนี้มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา โดยแบง
การศึกษาออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 เปนการศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของลูกหนี้และลักษณะของ
สินเชื่อของธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร ในเชิงพรรณนาสวนที่ 2 เปนการศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอโอกาสที่ลูกหนี้มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ําโดยใชแบบจําลองโลจิต 
 

สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้รายยอยบุคคลธรรมดา
ของธนาคารพาณิชยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
  สวนที่ 1  ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของลูกหนี้และขอมูล
เก่ียวกับสินเชื่อของสาขาของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง  

พบวา ลูกหนี้รายยอยบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงในเขต
กรุงเทพมหานครจํานวนทั้งสิ้น 924 รายบัญชี แบงเปน ลูกหนี้ปกติจํานวน 795 รายบัญชี คิดเปน
รอยละ 86.04 ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ (TDR) จํานวน 82 รายบัญชี คิดเปนรอยละ 8.87 และ 
เปนลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) จํานวน 47 รายบัญชี คิดเปนรอยละ 5.09 แบงเปน  

(1)  ขอมูลทั่วไปของลูกหนี้ทั้งหมดของสาขาของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร เม่ือแบงลูกหนี้เปนกลุมตามประเภทลูกหนี้ไดแก (1) ลูกหนี้ปกติ (2) ลูกหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายได (NPLs) และ (3) ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ (TDR) พบวา (1) กลุมลูกหนี้ปกติ
เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง คือรอยละ 50.44 โดยมีอายุ 20 - 40 ป รอยละ 90.44 มากกวาชวง
อายุอ่ืน ลูกหนี้มีสถานภาพ สมรส มากที่สุด รอยละ 54.97 ในเรื่องของระดับการศึกษามีการศึกษา
ในต่ํากวาหรือเทียบเทาระดับอนุปริญา รอยละ 34.84 ซึ่งมากกวาการศึกษาในระดับอ่ืน ดานอาชีพ
ของลูกหนี้ลูกหนี้มีอาชีพขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ มากที่สุด รอยละ 54.09  โดยมีรายได
อยูในระดับ 0 – 20,000 บาท รอยละ 34.97 ซึ่งมากกวารายไดระดับอ่ืน โดยประเภทสินเชื่อที่ลูกหนี้
กูเปนสินเชื่อสวนบุคคลรอยละ 60.38 มีวงเงินกู 0 – 2,000,000 บาทมากที่สุดรอยละ 89.56 ซึ่ง
หลักประกันสวนใหญเปนประเภทที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางรอยละ 53.71 ซึ่งมากกวาหลักประกัน
ประเภทอื่น โดยลูกหนี้มีวิธีการผอนชําระแบบผอนชําระแบบขั้นบันไดรอยละ 54.59  และมี
ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 11 ปขึ้นไปมากที่สุดรอยละ 62.26  (2) กลุมลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 
(NPLs) เปนเพศชายรอยละ 74.47 ซึ่งมากกวาเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 20 - 40 ป มากที่สุดคือคิด
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เปนรอยละ 74.47  ลูกหนี้สวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 70.21 โดยลูกหนี้สวนใหญมี
การศึกษาอยูในระดับต่ํากวาหรือเทียบเทาอนุปริญญาคิดเปนรอยละ 87.29 เปนลูกหนี้ที่มีอาชีพ
ธุรกิจสวนตัวรอยละ 48.94 มากกวาอาชีพอ่ืน โดยลูกหนี้มีรายไดอยูในระดับ 0 - 20,000 บาท รอย
ละ 74.47 ซึ่งมากกวารายไดในระดับอ่ืน เปนการกูสินเชื่อประเภทสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยรอยละ 
72.34 โดยเปนวงเงินกู 0 – 2,000,000 บาท มากที่สุดรอยละ 95.74 มีหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่ง
ปลูกสราง รอยละ 89.36 ลูกหนี้มีวิธีการผอนชําระแบบขั้นบันไดรอยละ 93.62 และมีระยะเวลาการ
ผอนชําระ 1 -10 ปมากที่สุด รอยละ 80.85  (3) ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ (TDR) พบวาเปน
ลูกหนี้เพศหญิงที่มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ รอยละ 58.54 มากกวาเพศชาย เปนลูกหนี้ที่มีชวงอายุ 
41- 50 ป มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้มากกวาชวงอายุอ่ืนคือคิดเปน รอยละ 41.46 สวนใหญมี
สถานภาพ โสด คิดเปนรอยละ 58.54 มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้มากกวาสถานภาพอื่น โดยเปน
ลูกหนี้ที่มีระดับการศึกษาในระดับต่ํากวาหรือเทียบเทาอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีที่เขาสู
กระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ในสัดสวนเทากัน คิดเปนรอยละ 35.37 โดยลูกหนี้ที่ประกอบ
ธุรกิจสวนตัวมีสัดสวนการเขามาปรับปรุงโครงสรางหนี้มากวาอาชีพอ่ืนคิดเปนรอยละ 45.12 โดย
ลูกหนี้ที่เขามาปรับปรุงโครงสรางหนี้มีรายไดอยูในระดับ 20,001 – 40,000 บาทคิดเปน รอยละ 
41.46 ลูกหนี้ที่มีสินเชื่อเพ่ีอที่อยูอาศัยเขาสูกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้มากที่สุดคิดเปนรอย
ละ 65.85 โดยลูกหนี้ที่มีวงเงินกู ชวง 0 – 2,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 96.68 เขาสูกระบวนการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้มากกวาวงเงินอ่ืน ลูกหนี้มีหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางมีการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้มากกวาหลักประกันอ่ืน คิดเปนรอยละ 81.71 โดยลูกหนี้ที่มีวิธีการผอนชําระ
หนี้แบบขั้นบันได คิดเปนรอยละ 90.24 มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้มากกวาลูกหนี้ที่มีการผอนชําระ
หน้ีเทากันทุกเดือน และลูกหนี้ที่มีระยะเวลาผอนชําระหนี้ 1 - 10 ป คิดเปนรอยละ 58.54 มีการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้มากกวาลูกหนี้ที่มีการผอนชําระ 11 ป ขึ้นไป 

(2)  ขอมูลคุณลักษณะของลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสรางหน้ี จํานวน 82 รายบัญชี
แบงเปน (1) ลูกหนี้ที่ไมปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา และ (2) ลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา พบวา 
(1) ลูกหนี้ที่ไมปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ําเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายคิดเปนรอยละ 56.90 สวน
ใหญเปนลูกหนี้ที่มีอายุ 41 - 50 ป คิดเปนรอยละ 41.38 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 60.34 ซึ่ง
เปนสัดสวนที่มากกวาสถานภาพอื่น สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาหรือเทียบเทา
อนุปริญญาคิดเปนรอยละ 43.10 โดยลูกหนี้มีอาชีพธุรกิจสวนตัวคิดเปนรอยละ 41.38 มีรายไดอยูใน
ระดับ 20,001 – 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 39.66 โดยมีประเภทสินเชื่อเปนสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย 
รอยละ 72.41 ลูกหนี้สวนใหญมีวงเงินกู 0 – 2,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 94.83 มีหลักประกัน
เปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง คิดเปนรอยละ 77.59 โดยลูกหนี้มีวิธีการผอนชําระแบบขั้นบันไดมาก
ที่สุด รอยละ 89.66 ซึ่งระยะเวลาการผอนชําระหนี้ของลูกหนี้กลุมหนี้สวนใหญมีระยะเวลา 1 – 10 ป 
คิดเปนรอยละ 56.90  ( 2) ลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา ลูกหนี้เพศหญิงมีการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ซ้ํามากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 65.50 ลูกหนี้ที่มีอายุอยูในชวง 41 – 50 ป คิดเปน
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รอยละ 41.67 มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํามากกวาชวงอายุอ่ืน ลูกหนี้ที่มีสถานภาพโสดเขาสูการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา มากกวาสถานภาพอื่นคิดเปนรอยละ 54.17  โดยลูกหนี้ที่มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 45.83 มีการปรับปรุงโครงสรางหน้ีซ้ํามากกวาลูกหนี้ที่มีการศึกษา
ในระดับอ่ืน  ซึ่งลูกหนี้ที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัวมีการปรับปรุงหน้ีซ้ํามากกวาอาชีพอ่ืน คิดเปนรอยละ 
54.17 โดยลูกหนี้มีระดับรายได 20,001 – 40,000 บาท และ ระดับรายได 40,001 บาทขึ้นไปมีการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํามากเปนสัดสวนเทากัน คิดเปนรอยละ 45.83 ลูกหนี้ที่มีสินเชื่อประเภท
สินเชื่อสวนบุคคลเขาสูกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํามากกวาสินเชื่อประเภทอื่นคิดเปนรอย
ละ 29.17 สัดสวนของลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่มีวงเงินกู 0 - 2,000,000 บาทขึ้นไป มีลูกหนี้
กลับมาปรับปรุงโครงสรางหน้ีซ้ํามากกวาวงเงินกูระดับอ่ืน คิดเปนรอยละ 87.50 ลูกหนี้ปรับปรุง
โครงสรางหนี้ที่มีหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางมีการกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา
มากกวาหลักประกันอ่ืน คิดเปนรอยละ 91.67 ลูกหนี้ที่มีการผอนชําระแบบขั้นบันได รอยละ 96.67 
มีการปรับปรุงโครงสรางหน้ีซ้ํามากกวาลูกหนี้ที่ผอนชําระเทากันทุกเดือน และลูกหนี้ปรับปรุง
โครงสรางหนี้ที่มีระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 1 -10 ป มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํามากกวาลูกหนี้
ที่ผอนชําระ 11 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 62.50 
  สวนที่ 2  ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอโอกาสที่ลูกหนี้มีการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ซ้ํา 
   ผลการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของลูกหนี้และสินเชื่อของธนาคาร ไดแก 
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ประเภทสินเชื่อ วงเงินกู ประเภทหลักประกัน และ ตัวแปรที่เกี่ยวกับ
ธนาคาร ไดแก วิธีการผอนชําระหนี้ ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ พบวา มี  2 ตัวแปรที่มีผลตอการ
ปรับปรุงโครงสรางหน้ีซ้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ไดแก ระดับ
รายไดของลูกหนี้ และ ประเภทหลักประกันที่ลูกหนี้กู โดย ระดับรายไดเม่ือพิจารณาจากผลกระทบที่
มีตอการยอมรับจากคา Marginal Effect ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.00001 สามารถอธิบายไดวา
หากกลุมตวอยางมีรายไดเพ่ิมขึ้น รอยละ 1 แลวจะมี โอกาสที่ลูกหนี้จะกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้
ซ้ํารอยละ 0.00001 โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกับโอกาสที่ลูกหนี้มีการปรับปรุงโครงสราง
หนี้ซ้ํา กลาวคือเม่ือลูกหนี้มีรายไดเพ่ิมขึ้นโอกาสที่ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้จะกลับมาปรับปรุง
โครงสรางหนี้ซ้ําจะมีมากขึ้น ในสวนของประเภทหลักประกัน เม่ือพิจารณาจากผลกระทบที่มีตอการ
ยอมรับจากคา Marginal Effect ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.29456 แสดงใหเห็นวาเมื่อมูลคา
หลักประกันเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 โอกาสที่ลูกหนี้จะกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ําจะเปน รอย
ละ 0.29 โดยมีทิศทางตรงกันขาม กับโอกาสที่ลูกหนี้มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา กลาวคือ ลูกหนี้
ที่มีหลักประกันเปนบุคคลค้ําประกันมีโอกาสที่จะทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํามากกวาลูกหนี้ที่มี
หลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางหรืออาจจะกลาวอีกนัยหน่ึงไดวา การที่หลักประกันประเภท
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับโอกาสที่ลูกหนี้มีการปรับปรุง
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โครงสรางหน้ีซ้ํานั้นหลักประกันประเภทที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเปนหลักประกันที่ดีกวาหลักประกัน
ประเภทบุคคลค้ําประกัน  
  

การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาที่ไดสามารถนํามาอภิปรายผลของการศึกษาไดดังนี้  
  สวนที่ 1  ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของลูกหนี้และขอมูล
เก่ียวกับสินเชื่อของสาขาของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง  

จากการศึกษาขอมูลคุณลักษณะของลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้ จํานวน 82 ราย
บัญชี พบวาลูกหนี้เพศหญิงมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํามากกวาเพศชาย ลูกหนี้ที่มีอายุอยูในชวง 
41 – 50 ป มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํามากกวาชวงอายุอ่ืน ลูกหนี้ที่มีสถานภาพโสดเขาสูการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา มากกวาสถานภาพอื่น โดยลูกหนี้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโทมีการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํามากกวาลูกหนี้ที่มีการศึกษาในระดับอ่ืน ซึ่งลูกหนี้ที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัวมี
การปรับปรุงหนี้ซ้ํามากกวาอาชีพอ่ืน โดยลูกหนี้มีรายได 20,000 – 40,000 บาท และ รายได 
40,001 บาทขึ้นไปมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ําเปนสัดสวนเทากัน ลูกหนี้ที่มีสินเชื่อประเภท
สินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยเขาสูกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํามากกวาสินเชื่อประเภทอ่ืน สัดสวน
ของลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่มีวงเงินกู 0 - 2,000,000 บาทขึ้นไป มีลูกหนี้กลับมาปรับปรุง
โครงสรางหนี้ซ้ํามากกวาวงเงินกูระดับอ่ืน ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่มีหลักประกันเปนที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสรางมีการกลับมาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํามากกวาหลักประกันประเภทอ่ืน ลูกหนี้ที่มี
การผอนชําระแบบขั้นบันไดมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํามากกวาลูกหนี้ที่ผอนชําระเทากันทุก
เดือน และลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหน้ีที่มีระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 1 -10 ป มีการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ซ้ํามากกวาลูกหนี้ที่ผอนชําระ 11 ปขึ้นไป 
 จากคุณลักณะดังกลาวจะเห็นวา ในเรื่องระดับการศึกษา ลูกหนี้ที่มีการศึกษาในระดับสูง
คือระดับปริญญาโทจะมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํามากกวาลูกหนี้ที่มีระดับการศึกษาในระดับต่ํา
กวา ซึ่งสอดคลองกับหลักการวิเคราะหเชิงคุณภาพโดยใชนโยบาย 5 C (C’ Policy) ในดาน
คุณสมบัติของลูกหนี้ (Character) คือพิจารณาถึงประวัติสวนตัว เชน อายุ ความรู สภาวะครอบครัว 
สถานะทางสังคม ความซื่อสัตย และอุปนิสัยทั่วๆไป กลาวคือลูกหนี้ที่มีระดับการศึกษาสูงยอมมี
ความรูความเขาใจในหลักเกณฑตางๆของธนาคารเมื่อเกิดปญหาในการผอนชําระตามเง่ือนไขของ
สัญญากูจนอาจกลายเปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ลูกหนี้เลือกที่จะเขามาปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา
เพ่ือปองกันปญหาการเกิดเปนหน้ีเสียที่จะเกิดขึ้น  
 คุณลักษณะดานระดับรายได ลูกหนี้ที่มีระดับรายได 20,000 - 40,001 บาทขึ้นไป จะมี
การปรับปรุงโครงสรางหนี้มากกวาระดับรายไดที่ต่ํากวา สอดคลองกับหลักการวิเคราะหเชิงคุณภาพ
โดยใชนโยบาย 5 C (C’ Policy) ในดานความสามารถในการชําระหนี้ (Capacity) ซึ่งเปนการ
พิจารณาถึงความสามารถในการชําระหนี้ พิจารณาเกี่ยวกับรายไดของลูกหนี้วาจะมีความสามารถใน
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การผอนชําระหนี้ไดหรือไมอยางไร โดยในสวนของการปรับปรุงโครงสรางหนี้นั้นลูกหนี้ที่จะเขามา
ปรับปรุงหนี้ซ้ําไดนั้นจะตองมีการวิเคราะหกระแสเงินสด หรือวิเคราะหรายไดวามีรายไดเพียง
พอที่จะชําระหนี้เพ่ือใหการปรับปรุงหนี้เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดทั้งตอตัวลูกหนี้และสถาบันการเงิน
กลาวคือไมกลับมาเปนหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดอีก 
 นอกจากนี้หลักการวิเคราะหเชิงคุณภาพโดยใชนโยบาย 5 C (C’ Policy) ยังสามารถ
นํามาวิเคราะหคุณลักษณะดานอ่ืนของลูกหนี้ กลาวคือ คุณลักษณะดาน เพศ คือ ลูกหนี้เพศหญิง 
สถานภาพโสด มีการปรับปรุงหนี้ซ้ํามากกวา ดานอาชีพธุรกิจสวนตัว ประเภทสินเชื่อที่อยูอาศัย 
วงเงินกู 0 - 2,000,000 บาท หลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง วิธีการผอนชําระหนี้แบบ
ขั้นบันได และระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 1-10 ป เปนคุณลักษณะของลูกหนี้ที่จะมีการปรับปรุง
โครงสรางหน้ีซ้ํามากดังน้ันคุณลักษณะเหลานี้เปนคุณลักษณะที่ธนาคารพาณิชยควรที่จะนํามาใชใน
การพิจารณาในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหกับลูกหนี้ 

 
  สวนที่ 2  ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอโอกาสที่ลูกหนี้มีการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ซ้ํา 
   จากผลการศึกษาปจจัยที่ มีผลตอการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํ าโดยอาศัย
แบบจําลองโลจิตพบวา ตัวแปรมีความสัมพันธกับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ําอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 มี 2 ตัวแปร คือ ระดับรายได (X3) และ ประเภท
หลักประกัน (X6) ในเรื่องของระดับรายไดพบวาระดับรายไดมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับ
โอกาสที่ลูกหนี้มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา กลาวคือเม่ือลูกหนี้มีรายไดเพ่ิมขึ้นจะมีโอกาสปรับปรุง
โครงสรางหนี้ซ้ํามากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับหลักการวิเคราะหเชิงคุณภาพโดยใชนโยบาย 5 C (C’ 
Policy) ในดานความสามารถในการชําระหนี้ (Capacity) ซึ่งเปนการพิจารณาถึงความสามารถใน
การชําระหนี้ ในสวนของปจจัยดานประเภทหลักประกัน(X6) พบวาประเภทหลักประกันที่ลูกหนี้กูมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับโอกาสที่ลูกหนี้มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา หมายความวา
หลักประกันประเภทที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางมีความสัมพันธในทางตรงกันขามกับโอกาสที่ลูกหนี้มี
การปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา หรือ จะกลาวในนัยหน่ึงวา หลักประกันประเภทบุคคลค้ําประกันมี
ความสัมพันธกับโอกาสที่ลูกหนี้มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอภิศร 
อารีพันธ (2545) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการเกิดหนี้จัดชั้นหลังจากไดรับการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ พบวาดานหลักประกัน คือ หลักประกันไมมีประสิทธิภาพ ราคาประเมิน
หลักประกันเกินความเปนจริง จะทําใหลูกหนี้เกิดเปนหน้ีจัดชั้นหลังจากไดรับการปรับปรุงโครงสราง
หน้ี  และสอดคลองกับแนวคิดเบื้องตนในการพิจารณาสินเชื่อ ในเรื่องการปองกันความเสียหายอัน
เกิดจากการชําระหนี้คืนไมได (Protection) กลาวคือ ในการพิจารณาการปลอยสินเชื่อใหแกลูกคา
จะตองพิจารณาวาในกรณีที่ลูกหนี้บริหารงานผิดพลาด รายไดจากการทํางานลด หรือขาดรายได ไม
สามารถชําระหนี้คืนไดตามกําหนด ธนาคารจะมีอะไรเปนหลักประกันในการกูนั้น กลาวคือเปนการ
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พิจารณาความเสี่ยงที่ธนาคารอาจไดรับ ซึ่งสามารถปองกันไดจากหลักประกัน กลาวคือ หลักประกัน
ประเภทที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเปนเครื่องปองกันความเสี่ยงที่ดีกวาหลักประกันประเภทอื่นอันไดแก 
บุคคลค้ําประกัน 

 
ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 
 1.  ธนาคารพาณิชยควรพิจารณาดานหลักประกันที่ลูกหนี้นํามาใชในการค้ําประกันการ
กูยืมจากธนาคาร โดยธนาคารพาณิชยควรเรียกหลักประกันที่สามารถใชเปนเคร่ืองปองกันความ
เสี่ยงที่ดี ซึ่งจะเปนการลดความเสี่ยงใหกับธนาคารพาณิชยกรณีที่ไมสามารถเรียกคืนเงินใหกูยืมได  
 2.  ธนาคารพาณิชยควรเรียกหลักประกันประเภทที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งถือวาเปน
หลักประกันที่ดีกวาหลักประกันประเภทบุคคลค้ําประกัน ในการที่จะนํามาเปนหลักประกันการใหเงิน
สินเชื่อ 
 3.  ธนาคารพาณิชยควรมีการวิเคราะหระดับรายไดของลูกหนี้ใหถูกตอง รวมถึงการ
วิเคราะหถึงแหลงที่มาของรายไดใหชัดเจน เพ่ือใชในการวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้ เพ่ือ
นํามาเปนขอมูลสําคัญในการวิเคราะหการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหมีประสิทธิภาพ ไมใหเกิดเปน
ปญหาการกลับมาเปนหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดจนกลับเขาสูกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  การศึกษาในครั้งน้ีไดทําการศึกษาประเด็นปจจัยดานคุณลักษณะของลูกหนี้และปจจัย
ดานธนาคาร ซึ่งมีการศึกษาปจจัยดานธนาคารเพียง 2 ดาน คือ ในเรื่องของวิธีการผอนชําระหนี้ 
และ ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ ดังน้ันในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการกําหนดปจจัยที่มีผลตอการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ในสวนของธนาคารใหมากขึ้น เปนตนวาควรศึกษาถึงกระบวนการในการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้และกระบวนการเหลานั้นมีผลตอการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา
อยางไร เปนตน เพ่ือที่ธนาคารพาณิชยจะไดนําปจจัยเหลานั้นมาใชประโยชนในการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ตอไป 
 2.  การศึกษาในครั้งน้ีไดทําการศึกษาเฉพาะกลุมลูกหนี้รายยอยบุคคลธรรมดา ของสาขา
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ไมไดครอบคลุมลูกหนี้ทุกประเภทของธนาคาร 
ดังน้ันในสวนของการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษา ลูกหนี้ ขนาดกลาง และขนาดใหญ รวมไปถึง 
ลูกหนี้กลุมนิติบุคคลดวย เพ่ือใหเห็นถึงลักษณะของลูกหนี้ และทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอโอกาส
ที่ลูกหนี้มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซ้ํา ซึ่งจะเปนประโยชนกับธนาคารพาณิชยในการที่จะนํามาใช
เปนเกณฑในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหมีประสิทธิภาพ 
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