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บทคัดย่อ 
 การวจิยันี3 มีวตัถุประสงค ์ เพื9อศึกษาสภาพทั9วไปของการผิดนดัชาํระหนี3 ในครัวเรือน  ปัจจยัที9มีอิทธิพลต่อการผิด
นัดชําระหนี3 ของครัวเรือน  และศึกษาทัศนคติต่อปัญหาการชําระหนี3 ของครัวเรือน  ในเขตอําเภอพิปูน จังหวดั
นครศรีธรรมราช  ผลการศึกษาพบวา่  ครัวเรือนส่วนใหญ่ที9ผิดนดัชาํระหนี3 มีจาํนวนเงิน และระยะเวลาที9ล่าชา้ในการชาํระ
หนี3แตกต่างกนั  สาํหรับปัจจยัที9มีอิทธิพลต่อจาํนวนเงินผิดนดัชาํระหนี3  ไดแ้ก่ อาชีพเกษตรกร อาชีพคา้ขาย รายจ่าย แหล่ง
เงินกูที้9 เป็นสถาบนัการเงิน และระยะเวลาทาํสัญญา ส่วนปัจจยัที9มีอิทธิพลต่อระยะเวลาที9ล่าช้า ได้แก่ อาชีพเกษตรกร 
รายจ่าย แหล่งเงินกูที้9เป็นสถาบนัและไม่ใช่สถาบนัการเงิน โดยครัวเรือนมีทศันคติต่อปัญหาการผิดนดัชาํระหนี3อยูใ่นระดบั
มาก 

 

คําสําคัญ :  การผิดนดัชาํระหนี3  ครัวเรือน อาํเภอพิปูน จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

Abstract 
 The purpose of this research aimed to study the characteristic of the default, to study the factors 
influenced to the default, and to study the attitude of the default of household debt. The results found that 
the amount and the late of due date of default of household debt were different. The factors significantly 
influenced with amount of default were agricultural, merchant, expenditure, financial institution, and term 
of contract. The factors significantly related with the late of default were agricultural, expenditure, 
financial and non-financial institution. Additional, the household had high attitude in the problem of 
default.    
 

Keywords: Default, Household, Phipun District Nakhon Si Thammarat Province 
 

 
1 นิสิตปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัทกัษิณ  สงขลา  90000  
2 อาจารย ์, สาขาเศรษฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัทกัษิณ  สงขลา  90000 
*Corresponding author: email: thipphaya_020432@hotmail.com  Tel 086 - 2837029               



บทนํา 
หลงัเกิดวกิฤตเศรษฐกิจในปี  2540  ทาํใหป้ระเทศไทยประสบกบัภาวะเศรษฐกิจตกตํ9า  ซึ9 งเป็นผลมาจากการขาด

สภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ  ส่งผลต่อฐานะและความสามารถในการชาํระหนี3ของลูกหนี3 ที9กูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน  
ทาํให้ลูกหนี3 จาํนวนมากเริ9มผิดนดัชาํระหนี3   และกลายเป็นปัญหาหนี3 ที9ไม่ก่อให้เกิดรายได ้( Non – Performnig  Loans : 
NPL )  เพิ9มขึ3นเป็นจาํนวนมากอยา่งรวดเร็ว  การเพิ9มขึ3นของหนี3 ที9ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้  ของสถาบนัการเงินในช่วงหลงัวกิฤต
เศรษฐกิจ  ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของสถาบนัการเงินเป็นอย่างมาก  จึงทาํให้สถาบนัการเงินต่าง ๆ  เพิ9มความ
ระมดัระวงัในการปล่อยสินเชื9อมากขึ3น  ซึ9 งในการพิจารณาสินเชื9อนั3นสถาบันการเงินจะคาํนึงถึงความเสี9ยงของลูกหนี3   
รวมทั3งมูลค่าหลกัประกนัตอ้งคุม้หนี3 เป็นสาํคญั  สาเหตุของปัญหาดงักล่าว  เกิดจาก  2  ปัจจยัหลกั  คือ  ปัจจยัภายนอก  เป็น
ปัจจยัที9ไม่สามารถควบคุมได ้ ซึ9 งสาเหตุเกิดจากการเปลี9ยนแปลงหรือความผนัผวนจากภาวะเศรษฐกิจ  เช่น  เกิดจากการ
เปลี9ยนแปลงของระบบอตัราแลกเปลี9ยน  การแข่งขนัในภาคธุรกิจต่าง ๆ  ที9ทวีความรุนแรงขึ3น  สาํหรับปัจจยัภายในนั3น  
เกิดจากการที9ผูป้ระกอบการจาํนวนมากขยายกิจการโดยการกูย้ืมเงินมาลงทุนในธุรกิจที9ไม่ถนัดและไม่มีความชาํนาญ  
ประกอบกบัการขาดกระบวนการติดตามหนี3 ที9มีประสิทธิภาพ  ปัจจยัเหล่านี3 เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐบาลที9เกี9ยวขอ้ง
พยายามหลายวถีิทางที9จะแกไ้ขปัญหาหนี3 ที9ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ โดยปรับโครงสร้างหนี3 ที9ประสบปัญหา  และปรับกลไกการ
ปล่อยสินเชื9อของสถาบันการเงิน  เพราะการปล่อยสินเชื9อจากสถาบันการเงินโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์นับเป็น
นํ3 ามนัหล่อลื9นที9วงจรเศรษฐกิจขาดไม่ได ้ และเป็นแนวทางหนึ9งที9รัฐบาลนาํมาใชเ้พื9อแกไ้ขปัญหาหนี3 เสีย  
 อาํเภอพิปูน  เป็นอาํเภอหนึ9งในจงัหวดันครศรีธรรมราช  ตั3งอยูท่างทิศตะวนัตกของจงัหวดั  มีพื3นที9ทั3งหมด  363.8  
ตารางกิโลเมตร  ซึ9งสภาพพื3นที9 2 ใน 3  เป็นภูเขาสูงสลบัซบัซอ้นและเป็นที9ราบระหวา่งหุบเขา มีประชากรทั3งสิ3น  30,269 
คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ซึ9งประชาชนประสบปัญหาที9เกี9ยวขอ้งกบัการประกอบอาชีพ  อาทิเช่น ราคาผลผลิต
ตกตํ9า  ขาดที9ดินทาํกิน  ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ  และขาดความรู้ความเขา้ใจในการผลิต  ส่งผลกระทบ
ต่อรายไดที้9ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครัวเรือน  ทาํใหป้ระชากรในอาํเภอพิปูนตอ้งกูย้มืเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ  เพื9อนาํเงิน
มาลงทุนในการประกอบอาชีพ  และใชจ่้ายในครัวเรือน  ดว้ยเหตุนี3 จึงก่อให้เกิดปัญหาหนี3 สินของครัวเรือนขึ3น และปัญหา
การผิดนดัชาํระหนี3ตามมา เนื9องจากครัวเรือนมีรายจ่ายเพิ9มขึ3น แต่รายไดก้ลบันอ้ยลงและไม่มั9นคง ส่งผลปัญหาการผิดนดั
ชาํระหนี3 จึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ที9สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนั   
 ดงันั3นในงานวจิยัชิ3นนี3 จึงไดท้าํการศึกษาสภาพทั9วไปของการผิดนดัชาํระหนี3  ปัจจยัที9มีอิทธิพลต่อการผิดนดัชาํระ
หนี3  และทศันคติต่อปัญหาการผิดนดัชาํระหนี3ของครัวเรือน ในอาํเภอพิปูน  จงัหวดันครศรีธรรมราช เพื9อเป็นแนวทางใน
การดาํเนินงานดา้นสินเชื9อของสถาบนัการเงินและการกาํหนดนโยบายในการแกไ้ขปัญหาการผิดนดัชาํระหนี3ของครัวเรือน

ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพื9อศึกษาสภาพทั9วไปของการผิดนดัชาํระหนี3ในครัวเรือน  อาํเภอพิปูน  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
2.  เพื9อศึกษาปัจจยัที9มีอิทธิพลต่อการผิดนดัชาํระหนี3ของครัวเรือน  อาํเภอพิปูน  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
3.  เพื9อศึกษาทศันคติต่อปัญหาการผิดนดัชาํระหนี3ของครัวเรือน 
 
 
 
 



สมมติฐานของการวจัิย 
1.  ครัวเรือนในเขตอาํเภอพิปูน  จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีการผิดนดัชาํระหนี3 ซึ9งวดัจาก  จาํนวนเงินในการผิดนดั

ชาํระหนี3   และระยะเวลาที9ล่าชา้ในการผิดนดัชาํระหนี3แตกต่างกนั 
2.  เพศของหัวหน้าครัวเรือน  อาชีพของหัวหน้าครัวเรือน  สถานภาพของหัวหน้าครัวเรือน  อตัราการพึ9งพิง

ประชากร  รายไดข้องครัวเรือน  รายจ่ายของครัวเรือน  แหล่งเงินกู ้ และระยะเวลาที9ทาํสัญญา    เป็นปัจจยัที9มีอิทธิพลต่อ
การผิดนดัชาํระหนี3  

3.  ครัวเรือนที9ผิดนดัชาํระหนี3 มีทศันคติต่อปัญหาการผิดนดัชาํระหนี3อยูใ่นระดบัมาก 

 

ระเบียบวธีิวจัิย 
การศึกษาวจิยัครั3 งนี3 มีวธีิการศึกษา  ดงันี3  
1.  กลุ่มตวัอยา่งที9ใชใ้นการวจิยั  คือ  ครัวเรือนในอาํเภอพิปูน  จงัหวดันครศรีธรรมราช  จาํนวน 10,048 ครัวเรือน  

ซึ9งสามารถหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ณ ระดบัความเชื9อมั9น ร้อยละ 95 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  400  ครัวเรือน 
2.  ตวัแปรที9ใชใ้นการศึกษา ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่  เพศของหัวหนา้ครัวเรือน  อาชีพของ

หวัหนา้ครัวเรือน  สถานภาพของหัวหนา้ครัวเรือน  อตัราการพึ9งพิงประชากร  รายไดข้องครัวเรือน  รายจ่ายจองครัวเรือน     
แหล่งเงินกู ้ และระยะเวลาที9ทาํสญัญา  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ที9ใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  จาํนวนเงินในการผิดนดั
ชาํระหนี3   และระยะเวลาที9ล่าชา้ในการผิดนดัชาํระหนี3   

3.  เครื9องมือที9ใชใ้นการวิจยั งานวิจยันี3 จดัเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (survey  research) โดยอาศยัขอ้มูลปฐมภูมิ  ซึ9 ง
ไดม้าโดยการใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งที9ใชใ้นการวิจยั  โดยทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive  Sample)  
สาํหรับสถิติที9ใชใ้นการประมวลผลใชค้่าสถิติพรรณนา  ไดแ้ก่  ค่าความถี9 ค่าร้อยละ และส่วนเบี9ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ
อนุมาน  ไดแ้ก่ ค่าไคสแควร์  สมการถดถอยพหุเชิงซอ้น และการประเมินของอาร์ ลิเคิร์ท (R.Likert) 

 

ผลการศึกษา 
ขอ้มูลสภาพทั9วไปของการผิดนดัชาํระหนี3ในครัวเรือน  ผลการศึกษาพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิด

เป็นร้อยละ 56.0  ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง  คิดเป็นร้อยละ 68.8  รองลงมา  อาชีพรับจา้ง/คา้ขาย  คิดเป็นร้อยละ 24.5  
มีสถานภาพสมรส  คิดเป็นร้อยละ 79.0  รองลงมา  สถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย  คิดเป็นร้อยละ 16.8               อตัราการพึ9งพิง
ประชากรส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง  0.00 – 0.33  คิดเป็นร้อยละ 54.6  รองลงมา  คือ  ในช่วง  0.67 – 1.00  คิดเป็นร้อยละ  27.3  
รายไดต้่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง  5,000 – 10,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 44.0  รองลงมา  คือ  รายไดที้9อยู่
ในช่วง  10,001 – 15,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  32.7  รายจ่ายต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง  5,000 – 10,000  
บาท  คิดเป็นร้อยละ 60.3  รองลงมา  คือ  รายจ่ายอยูใ่นช่วง  10,001 – 15,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  24.8  แหล่งเงินกูข้อง
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นแหล่งเงินกูที้9ไม่เป็นสถาบนัการเงิน  คิดเป็นร้อยละ  64.8  รองลงมา  คือ  แหล่งเงินกูที้9เป็น
สถาบนัการเงิน  คิดเป็นร้อยละ 33.3  และระยะเวลาที9ทาํสัญญาของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง   12 – 36  เดือน  คิด
เป็นร้อยละ  61.6  รองลงมา  คือ  ระยะเวลาที9ทาํสญัญาที9อยูใ่นช่วง  37 – 60  เดือน  คิดเป็นร้อยละ  31.5 

การผิดนัดชาํระหนี3 ของครัวเรือน  จากตาราง 1  ผลการศึกษา พบว่า  จาํนวนเงินในการผิดนัดชาํระหนี3  มีค่า  
Significance  ที9คาํนวณไดเ้ท่ากบั 0.000  ซึ9 งมีค่าน้อยกว่าค่านัยสําคญัทางสถิติ  0.05  จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั  นั9นคือ 
จาํนวนเงินในการผิดนดัชาํระหนี3แตกต่างกนั โดยครัวเรือนจะมีจาํนวนเงินที9ผิดนดัชาํระหนี3 เฉลี9ย 41,539.72 บาท มีค่าสูงสุด 
900,000 บาท ค่าตํ9าสุด 2,000 บาท ส่วนระยะเวลาที9ล่าชา้ในการชาํระหนี3  มีค่า  Significance  ที9คาํนวณไดเ้ท่ากบั 0.000  ซึ9งมี



ค่านอ้ยกวา่ค่านยัสาํคญัทางสถิติ  0.05  จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั  นั9นคือ ระยะเวลาที9ล่าชา้ในการชาํระหนี3แตกต่างกนั โดย
ครัวเรือนจะมีระยะเวลาที9ล่าชา้ในการชาํระหนี3 เฉลี9ย 83.54 วนั (ประมาณ 2 เดือน 23 วนั) มีค่าสูงสุด 600 วนั(ประมาณ1 ปี 7 
เดือน) ค่าตํ9าสุด 3 วนั 

 
ตาราง 1 การทดสอบการผิดนดัชาํระหนี3ของครัวเรือนวดัโดยจาํนวนเงินในการผิดนดัชาํระหนี3   และระยะเวลาที9 
               ล่าชา้ในการชาํระหนี3   
 

ตวัแปร ค่าเฉลีPย S.D. ค่าสูงสุด ค่าตํPาสุด t Sig 

จาํนวนเงินในการผิดนดัชาํระหนี3  (บาท) 41,539.72 82,140.632 900,000 2,000 10.114 0.000 

ระยะเวลาที9ล่าชา้ในการชาํระหนี3  (วนั) 83.54 106.785 600 3 15.647 0.000 
หมายเหตุ : ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 
การวเิคราะห์ปัจจยัที9มีอิทธิพลต่อการผิดนดัชาํระหนี3  
 
NUM  =  11283.838 - 54768.4OCC1** - 35009.4OCC2** + 4.015EXP**  + 39237.127FIN1** + 440.742TIME** 
           (0.576)        (-3.544)                (-2.028)                  (6.689)                 (5.248)                     (3.890)      
 
R2  =  0.296     Adjusted  R2  =  0.287      F-statistic  = 33.079*** DW.  =  1.673    
  
 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัที9มีอิทธิพลต่อจาํนวนเงินในการผิดนดัชาํระหนี3  ที9ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  0.05 พบวา่ตวัแปร
อิสระที9เป็นอาชีพเกษตรกร อาชีพรับจา้ง มีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนเงินในการผิดนัดชาํระหนี3 ในทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วน
รายจ่ายของครัวเรือน แหล่งเงินกูที้9เป็นสถาบนัการเงิน และระยะเวลาที9ทาํสัญญา มีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนเงินในการผิด
นดัชาํระหนี3ในทิศทางเดียวกนั 
 
DAY  =   203.891  +  38.013OCC1**  -  0.002EXP**  -  151.120FIN1**     -  120.596FIN2 ** 

(5.438)            (3.429)                  (-2.045)             (-4.038)                   (-3.270)                        
 
R2  =  0.087     Adjusted  R2  =  0.078        F-statistic = 9.458***        DW.  =  1.539    

 
 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัที9มีอิทธิพลต่อระยะเวลาที9ล่าชา้ในการชาํระหนี3  ที9ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  0.05 พบวา่ตวัแปร
อิสระที9 เป็นอาชีพเกษตรกร มีความสัมพนัธ์กับระยะเวลาที9 ล่าช้าในการชาํระหนี3 ในทิศทางเดียวกัน ส่วนรายจ่ายของ
ครัวเรือน แหล่งเงินกูที้9เป็นสถาบนัการเงิน และแหล่งเงินกูที้9ไม่เป็นสถาบนัการเงิน มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาที9ล่าชา้ใน
การชาํระหนี3ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

การศึกษาทศันคติต่อปัญหาการผิดนดัชาํระหนี3 ของครัวเรือน โดยมีระดบัทศันคติต่อปัญหาการผิดนัดชาํระหนี3
เรียงจากมากที9สุด (5) ไปนอ้ยที9สุด (1)  จากตาราง 2  ผลการศึกษาพบวา่  ครัวเรือนมีระดบัทศันคติต่อสภาพปัญหาที9เกิดจาก
ครัวเรือนอยูใ่นระดบัปานกลาง  ปัญหาที9เกิดจากสถาบนัการเงินอยูใ่นระดบัปานกลาง  และปัญหาที9เกิดจากสภาพเศรษฐกิจ



อยูใ่นระดบัมาก ดงันั3นเมื9อมองในภาพรวมแลว้จะเห็นไดว้า่  ครัวเรือนมีทศันคติต่อปัญหาการผิดนดัชาํระหนี3อยูใ่นระดบั
มาก 
 
ตาราง 2 คะแนนค่าเฉลี9ยและส่วนเบี9ยงเบนมาตรฐานระดบัทศันคติต่อปัญหาการผิดนดัชาํระหนี3   
 

 

รายการ 

ระดบัทัศนคติ  

X  

 

S.D. 

ระดบั

ทัศนคติ 5 4 3 2 1 

ปัญหาทีPเกดิจากครัวเรือน 176 534 962 282 46 3.256 0.838 ปานกลาง 

1.ครัวเรือนมีรายจ่ายมากกวา่รายได ้ 18 202 163 9 8 3.53 0.711 มาก 

2.ครัวเรือนขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 48 145 181 18 8 3.52 0.838 มาก 

3.คราเรือนขาดการส่งเสริมในการประกอบ
อาชีพ 

9 32 259 91 9 2.85 0.683 ปานกลาง 

4.ครัวเรือนขาดเอกสารสิทธิ� และที9ดินทาํกิน 57 49 169 116 9 3.07 1.034 ปานกลาง 

5.ครัวเรือนมีภาระที9ตอ้งเลี3ยงดูบุตรเพิ9มขึ3น 44 106 190 48 12 3.31 0.924 ปานกลาง 

ปัญหาทีPเกดิจากสถาบันการเงนิ 119 195 1,171 460 55 2.932 0.774 ปานกลาง 

6.สถาบนัการเงินเพิ9มอตัราดอกเบี3ยสูงเกินไป 53 47 227 70 3 3.19 0.904 ปานกลาง 

7.สถาบันการเ งินให้วงเ งินในการกู้ยืม  ไม่
เหมาะสมต่อความตอ้งการ 

4 61 249 80 6 2.94 0.671 ปานกลาง 

8.เงื9อนไขในขอ้สัญญาของสถาบนัการเงินที9ทาํ
การกูย้มื  ยุง่ยากจนเกินไป 

51 33 232 74 10 3.10 0.932 ปานกลาง 

9.สถาบนัการเงินมีความล่าชา้ในการทาํสญัญา 3 38 288 64 7 2.92 0.590 ปานกลาง 

10.การบริการของสถาบนัการเงินไม่ทั9วถึง 8 16 175 172 29 2.51 0.772 ปานกลาง 

ปัญหาทีPเกดิจากสภาพเศรษฐกจิ 1,014 636 318 26 6 4.316 0.723 มาก 

11.เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ9า 273 111 9 7 0  4.63 0.621 มากที9สุด 

12.ตน้ทุนในการผลิตสูงขึ3น 213 142 40 5 0 4.41 0.720 มาก 

13.ประสบภาวะราคาผลผลิตตกตํ9า 306 77 13 1 3 4.71 0.616 มากที9สุด 

14.การเปลี9ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล 

103 148 144 4 1 3.87 0.815 มาก 

15.ตน้ทุนในการขนส่งสูงขึ3น 119 158 112 9 2 3.96 0.844 มาก 

รวมเฉลีPย 1,309 1,365 2,451 768 107 3.50 0.778 มาก 

 
 

สรุปและอภิปลายผล 
จากสมมติฐานขอ้ที9 1 ปรากฏว่าการผิดนัดชาํระหนี3 ของครัวเรือนในเรื9อง  จาํนวนเงินในการผิดนัดชาํระหนี3   

ระยะเวลาที9ล่าชา้ในการผิดนดัชาํระหนี3แตกต่างกนั  ทั3งนี3 เนื9องจากในปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคมมีการ
เปลี9ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว  เช่น  การประสบกบัภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  ภยัทางการเมือง  ภยัทางธรรมชาติ  การเพิ9มขึ3นของ



ตน้ทุนในการผลิต  ตลอดจนการเปลี9ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐ  เป็นตน้  ส่งผลต่อการประกอบอาชีพของ
ครัวเรือนในดา้นเงินลงทุน  การตลาด  และการครองชีพของครัวเรือน  จึงเป็นปัญหากบัครัวเรือนที9กูย้ืมเงินจากสถาบนั
การเงิน  เพราะรายจ่ายที9เพิ9มขึ3นทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการชาํระหนี3   และจาํนวนเงินในการชาํระหนี3 ก็เพิ9มขึ3นเรื9อย ๆ  ทาํให้
ภาครัฐตอ้งเขา้มาช่วยเหลือ  และแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

จากสมมติฐานขอ้ที9 2  เพศของหัวหน้าครัวเรือน  อาชีพของหัวหน้าครัวเรือน  สถานภาพของหัวหน้าครัวเรือน  
อตัราการพึ9งพิงประชากร  รายไดข้องครัวเรือน  รายจ่ายจองครัวเรือน   แหล่งเงินกู ้ และระยะเวลาที9ทาํสญัญา  เป็นปัจจยัที9มี
อิทธิพลต่อการผิดนัดชาํระหนี3 ของครัวเรือน  กล่าวคือ  อาชีพเกษตรกร เป็นปัจจยัที9มีอิทธิพลต่อจาํนวนเงินในการผิดนัด
ชาํระหนี3ของครัวเรือน  ทั3งนี3 เนื9องจาก  ในปัจจุบนัมีการประกอบอาชีพเกษตรกรเพิ9มมากขึ3น  ทาํให้ปริมาณผลผลิตมากขึ3น  
เกิดการแข่งขนัในดา้นตลาด  ดา้นคุณภาพ  และดา้นราคา  ส่งผลให้ครัวเรือนที9ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมงที9มีตน้ทุน
ในการผลิตนอ้ย  ตอ้งหนัไปพึ9งพิงสถาบนัการเงิน  และแหล่งเงินทุนอื9น ๆ  ทาํใหก้ระทบต่อรายจ่ายของครัวเรือน  เพราะทาํ
ให้ครัวเรือนมีรายจ่ายเพิ9ม ความสามารถในการชาํระหนี3 ลดลง  ดังนั3 น  จํานวนเงินในการผิดนัดชาํระหนี3 ลดลง  ซึ9 ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรสิทธิ�  โนตานนท ์(2534) กล่าวคือ อาชีพมีความสมัพนัธ์กบัการคา้งชาํระหนี3 เงินกูเ้พื9อที9อยูอ่าศยั  
อาชีพรับจา้ง  เป็นปัจจยัที9มีอิทธิพลต่อจาํนวนเงินในการผิดนดัชาํระหนี3ของครัวเรือน  ทั3งนี3 เนื9องจาก  อาชีพรับจา้ง/คา้ขาย
เป็นอาชีพที9มีความเสี9ยงและไม่มั9นคงในเรื9องรายได ้ เพราะในแต่ละวนัอาชีพรับจา้ง/คา้ขายมีเป็นจาํนวนมากขึ3น  ทาํให้เกิด
การแข่งขนัแยง่ชิงลูกคา้  ส่งผลใหร้ายไดข้องครัวเรือนลดลง  ดงันั3น  จาํนวนเงินในการผิดนดัชาํระหนี3 เพิ9มขึ3น  รายจ่ายของ
ครัวเรือน  เป็นปัจจยัที9มีอิทธิพลต่อจาํนวนเงินในการผิดนดัชาํระหนี3 ของครัวเรือน  ทั3 งนี3 เนื9องจาก  ในปัจจุบนัเกิดสภาวะ
เศรษฐกิจซบเซา  และค่าใชจ่้ายในการครองชีพสูงขึ3น  ส่งผลต่อรายจ่ายของครัวเรือนเพิ9มขึ3น  ดงันั3น  ทาํให้จาํนวนเงินใน
การผิดนดัชาํระหนี3 เพิ9มขึ3น  ซึ9งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จิรัสยา พิรานนท์ (2537)  กล่าวคือ รายจ่ายของครัวเรือนต่อเดือนมี
ความสมัพนัธ์กบัความตอ้งการสินเชื9อ  แหล่งเงินกูที้9เป็นสถาบนัการเงิน  เป็นปัจจยัที9มีอิทธิพลต่อจาํนวนเงินในการผิดนดั
ชาํระหนี3ของครัวเรือน  ทั3งนี3 เนื9องจาก  ในปัจจุบนัครัวเรือนมีการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินเป็นจาํนวนมาก  แต่ครัวเรือน
บางรายมีจาํนวนเงินในการผิดนัดชาํระหนี3มาก  ดงันั3น  ทาํให้สถาบนัการเงินเกิดความเสี9ยงในการให้เงินกูย้ืมเงินมากขึ3น  
ซึ9งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัรียา  เกียรติไพบูลย ์(2541) กล่าวคือ แหล่งเงินกูมี้ความสมัพนัธ์ต่อการกูเ้งินจากธนาคารเพื9อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  และระยะเวลาที9ทาํสัญญา  เป็นปัจจยัที9มีอิทธิพลต่อจาํนวนเงินในการผิดนดัชาํระหนี3
ของครัวเรือน  ทั3งนี3 เนื9องจาก  ครัวเรือนจะมีความคิดส่วนตวัวา่  ถา้ระยะเวลาในการทาํสญัญามีจาํนวนหลายเดือนจะสะดวก
ในการผ่อนชาํระหนี3   แต่กลบัทาํให้ครัวเรือนมีการผลดัในการชาํระหนี3 คืน  เมื9อครัวเรือนมีการผิดนัดชาํระหนี3 ติดต่อกนั
หลาย ๆ  เดือน  เป็นสาเหตุที9ทาํให้จาํนวนเงินในการผิดนดัชาํระหนี3 เพิ9มขึ3น  ดงันั3น  ระยะเวลาที9ทาํสัญญามีระยะยาวนาน  
ส่งผลให้จาํนวนเงินในการผิดนดัชาํระหนี3มากขึ3น  ซึ9 งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิเชต  ศรีสืบ(2534) กล่าวคือ ระยะเวลาที9
ทาํสญัญามีความสมัพนัธ์ในการเกิดหนี3 เสียประเภทมีกาํหนดระยะเวลาใชคื้น 

ส่วนอาชีพเกษตรกร เป็นปัจจัยที9 มีอิทธิพลต่อระยะเวลาที9 ล่าช้าในการผิดนัดชาํระหนี3 ของครัวเรือน    ทั3 งนี3
เนื9องจาก  การประกอบอาชีพเกษตรกร  เป็นอาชีพที9มีรายไดไ้ม่แน่นอน  เพราะในการประกอบอาชีพเกษตรกร  จะตอ้ง
ขึ3นอยูก่บัสภาพอากาศ  แต่ถา้สภาพอากาศไม่เอื3ออาํนวยต่อการประกอบอาชีพ  ส่งผลให้ครัวเรือนมีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อ
รายจ่าย  ดงันั3น รายจ่ายที9เพิ9มขึ3นส่งผลต่อระยะเวลาที9ล่าชา้ในการชาํระหนี3 เพิ9มขึ3น รายจ่ายของครัวเรือน  เป็นปัจจยัที9มี
อิทธิพลต่อระยะเวลาที9ล่าชา้ในการผิดนัดชาํระหนี3ของครัวเรือน  ทั3งนี3 เนื9องจาก  ในปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ
และสังคมมีการเปลี9ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เช่น ระดบัราคาสินคา้เพิ9มสูงขึ3น ตลอดจนการเปลี9ยนแปลงนโยบายทางดา้น
เศรษฐกิจของรัฐบาล  ซึ9งมีผลกระทบโดยตรงต่อรายจ่ายของครัวเรือน ทาํใหร้ายจ่ายของครัวเรือนเพิ9มขึ3น  ความสามารถใน
การชาํระหนี3ลดลง  ส่งผลใหค้วามล่าชา้ในการชาํระหนี3 เพิ9มขึ3น  ดงันั3น  เมื9อรายจ่ายของครัวเรือนเพิ9มขึ3นส่งผลต่อระยะเวลา



ที9ล่าชา้ในการชาํระหนี3 เพิ9มขึ3น  แหล่งเงินกูที้9เป็นสถาบนัการเงิน  เป็นปัจจยัที9มีอิทธิพลต่อระยะเวลาที9ล่าชา้ในการผิดนัด
ชาํระหนี3 ของครัวเรือน ทั3งนี3 เนื9องจาก  แหล่งเงินกูที้9เป็นสถาบนัการเงินมีขอ้กาํหนดตามขอ้สัญญาที9ไดต้กลงกนัไวอ้ย่าง
เคร่งครัด  โดยไม่มีความยืดหยุ่น  และขอ้ผ่อนปรนใด ๆ  เมื9อครัวเรือนขาดรายไดช้ั9วคราว จึงทาํให้ความสามารถในการ
ชาํระหนี3 ลดลง  ดงันั3น  ส่งผลให้ระยะเวลาที9ล่าชา้ในการชาํระหนี3 เพิ9มขึ3น  และแหล่งเงินกูที้9ไม่เป็นสถาบนัการเงิน  เป็น
ปัจจยัที9มีอิทธิพลต่อระยะเวลาที9ล่าชา้ในการผิดนดัชาํระหนี3ของครัวเรือน เนื9องจาก ในปัจจุบนัแหล่งเงินกูที้9ไม่เป็นสถาบนั
การเงินมีเป็นจาํนวนมาก  มีอตัราดอกเบี3ยตํ9า  และขอ้สญัญาไม่ยุง่ยาก  จึงทาํใหค้รัวเรือนมีความตอ้งการ และความสนใจใน
การกูย้ืมเงินจากแหล่งเงินกูที้9ไม่เป็นสถาบนัการเงินเพิ9มขึ3น  แต่ดว้ยอตัราดอกเบี3 ยตํ9า  และขอ้สัญญาไม่ยุ่งยาก ส่งผลให้
ครัวเรือนขาดความละเลย ขาดความรับผิดชอบ และขาดการตรงต่อเวลาในการชําระหนี3   ดังนั3น จาํทาํให้ครัวเรือนมี
ระยะเวลาที9ล่าชา้ในการผิดนดัชาํระหนี3 เพิ9มขึ3น 

จากสมมติฐานขอ้ที9 3 ปรากฏว่า ครัวเรือนมีระดบัทศันคติต่อสภาพปัญหาที9เกิดจากครัวเรือน อยู่ในระดบัปาน
กลาง ทั3 งนี3 เนื9องจาก ครัวเรือนมีการประหยดัมากขึ3น รู้จักเก็บออม และการประกอบอาชีพเสริมเพื9อเพิ9มรายได้ให้แก่
ครัวเรือน  ทาํให้ครัวเรือนมีการปรับตวัตามสภาพปัญหาไดอ้ย่างรวดเร็ว ดงันั3น จึงลดปัญหาการผิดนัดชาํระหนี3   ระดับ
ทศันคติต่อสภาพปัญหาที9เกิดจากสถาบนัการเงินอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั3งนี3 เนื9องจาก ครัวเรือนมีความเขา้ใจในเรื9องของ
เหตุผล และขอ้สญัญาที9ตอ้งทาํการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินเป็นอยา่งดี  จึงยากที9จะเป็นปัญหาการผิดนดัชาํระหนี3   และมี
ระดับทัศนคติต่อสภาพปัญหาที9เกิดจากสภาพเศรษฐกิจอยู่ในระดับมาก ทั3 งนี3 เนื9องจากในปัจจุบันสภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจมีการเปลี9ยนแปลง เช่น การประสบภาวะราคาผลผลิตตกตํ9า  การเพิ9มขึ3นของตน้ทุนในการผลิต  ตลอดจนการ
เปลี9ยนแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกิจของภาครัฐ  ส่งผลใหค้รัวเรือนมีรายไดล้ดลง  และเกิดเป็นปัญหาการผิดนดัชาํระหนี3  

 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ครัวเรือน จากผลการศึกษาจะเห็นวา่  อาชีพ  รายได ้รายจ่าย  แหล่งเงินกู ้ ระยะเวลาที9ทาํสัญญา เป็นปัจจยัที9มี

อิทธิพลต่อการผิดนดัชาํระหนี3   ดงันั3นครัวเรือนควรจะปรับปรุง หรือเปลี9ยนแปลงการใชจ่้ายในครัวเรือน  และส่งเสริมให้
สมาชิกในครัวเรือนรู้จกัออมและประหยดัมากขึ3น นอกจากนั3นควรพิจารณาการกูจ้ากแหล่งเงินกูที้9เป็นสถาบนัการเงินและ
สญัญาของการกูย้มื เพื9อที9จะลดปัญหาที9เกิดจากการผิดนดัชาํระหนี3ของครัวเรือนได ้

2.  สถาบันการเงินและหน่วยงานของรัฐ จากผลการศึกษาจะเห็นว่า  อาชีพ  รายได ้ รายจ่าย  แหล่งเงินกู้และ  
ระยะเวลาที9ทาํสญัญา  เป็นปัจจยัที9มีอิทธิพลต่อการผิดนดัชาํระหนี3   ดงันั3นสถาบนัการเงินและหน่วยงานของรัฐควรกาํหนด
นโยบายและมาตรการในการแกไ้ขปัญหา เช่น การปรับโครงสร้างหนี3 ที9ประสบปัญหา  และปรับกลไกการปล่อยสินเชื9อของ
สถาบนัการเงินใหมี้ประสิทธิภาพมากกวา่นี3  เพื9อจะไดล้ดปัญหาที9เกิดจากการผิดนดัชาํระหนี3ของครัวเรือนได ้
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