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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษานโยบาย ขัน้ตอน และการใช้ข้อมูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือ

ของธนาคารออมสินในเขตอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้การส ารวจ เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ ผู้ ช่วยผู้ จัดการธนาคารออมสิน พนักงานปฏิบตัิการด้าน

สินเช่ือ ธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ ผลการวิจยัพบวา่ 

1. พนกังานปฏิบตัิการด้านสินเช่ือส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายไุม่เกิน 25 ปี ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
ตรีจากสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ สาขาบริหารธุรกิจ ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปีขึน้ไป ท างานต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ี
ระดบัปฏิบตักิาร และสว่นใหญ่รายได้ปัจจบุนั 10,001 - 20,000 บาท/เดือน  

2. ประสิทธิภาพการใช้ข้อมลูทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของธนาคารออมสิน ในอ าเภอบางบวัทอง จ.

นนทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ด้านความรู้ทางบญัชี ประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลอยู่ในระดบัมาก  ประเด็นท่ี

ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด คือ สามารถให้ข้อมูลทางบญัชีกับลูกค้าเม่ือมาใช้บริการ ด้านการน าไปใช้ ประสิทธิภาพการใช้

ข้อมลูอยู่ในระดบัมาก  ประเด็นท่ีประสิทธิภาพสงูท่ีสุด คือ ใช้ข้อมูลทางการบญัชี  ประเภทงบแสดงฐานะการเงินได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ ด้านผลสมัฤทธ์ิ ประสิทธิภาพการใช้ข้อมลูอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ประเดน็ท่ีประสิทธิภาพสงูท่ีสดุ คือ 

ใช้ข้อมลูทางการบญัชีในการให้ข้อมลูแก่ลกูค้าในการขอสินเช่ือก่อนเสมอ 

3. ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ พนกังานสินเช่ือเพศชายมีประสิทธิภาพการใช้ข้อมลูทางการบญัชีในการ

บริหารสินเช่ือต ่ากว่าเพศหญิง  อายุท่ีแตกต่างกันส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลทางการบญัชีในการบริหารสิน

แตกต่างกัน  สาขาท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี มีผลให้ประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลทางการบญัชีในการบริหารสิน

แตกตา่งกนั พนกังานสินเช่ือท่ีส าเร็จการศกึษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มีประสิทธิภาพการใช้ข้อมลูทางการบญัชี

ในการบริหารสินต ่ากวา่ พนกังานสินเช่ือท่ีส าเร็จการศกึษาปริญญาตรีสาขาบญัชี พนกังานสินเช่ือท่ีมีประสบการณ์การ

ท างานแตกต่างกนั ไม่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้ข้อมลูทางการบญัชีในการบริหารสินแตกตา่งกันทางสถิติ  อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิต ิท่ีระดบั 0.05   
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to study policy, procedure, and using accounting information in loan 

management of Government Savings Bank (GSB) in Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province. This 

study was quantitative research. The data were collected with questionnaire from assistant branch 

manager and loan operation officer of Government Savings Bank in Bang Bua Thong District, Nonthaburi 

Province. The study results revealed as follow: 

1. Most of loan operation officer were female, age less than 25 years, business administration major 

in bachelor’s degree from public university, more than 5 years working experience, operation officer, and 

current income 10,001-20,000 baht/month. 

2. Overall Efficiency of using accounting information in loan management of Government Savings 

Bank in Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province was in a high level. In aspect of accounting 

knowledge, efficiency of using the information was in a high level, and the most efficient issue was to be 

able to provide information to customer when they use the service. As of using aspect, efficiency of using 

the information was in a high level, and the most efficient issue was to efficiently use accounting information 

in type of financial statement. In outcome aspect, efficiency of using the information was in the highest 

level, and the most efficient issue was to efficiently use accounting information in providing information to 

customer always before loan application. 

 3. The hypothesis testing results found that 1) male was less efficient in using accounting 

information in loan management than female, 2) the age was related to efficiency in using accounting 

information in loan management, 3) the major graduated in bachelor’s degree was related to efficiency in 

using accounting information in loan management; loan officers who have graduated in business 

administration major was less efficient in using accounting information in loan management than those 



graduated in accounting major, 4) the working experience was not related to efficiency in using accounting 

information in loan management on  the  difference  of  significance  level  at 0.05. 
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บทที ่1 
 บทน า  
ความเป็นมาของปัญหา 

ธนาคารออมสินเกิดจากแนวความคิดตน้แบบการออม โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว 
รัชกาลท่ี 6 ทรงเห็นคุณประโยชน์ของการออมทรัพย ์เพื่อให้ประชาชนรู้จกัการประหยดั การเก็บออม มี
สถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสิ์น เงินทองของประชาชน ให้ปลอดภยัจากโจรผูร้้ายจึงทรงริเร่ิมจดัตั้งคลงัออมสิน
ทดลองข้ึน เพื่อทรงใช้ศึกษาและส ารวจนิสัยคนไทยในการออมเบ้ืองตน้ พระองค์ทรงเขา้ใจในราษฎรของ
พระองค์และทรงทราบดีว่าควรใช้กุศโลบายใดอนัจะจูงใจคนไทยให้มองเห็นความส าคญัของการออมใน
ปัจจุบนัน้ีเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทในวงการอุตสาหกรรมเป็นอยา่งมาก ค าขวญัของธนาคารออมสินใน
สมยัก่อน “ออมสิน ออมสิน เกบ็ออมไว้กนิวนัหน้า” 

 ธนาคารออมสิน มีวิสัยทศัน์ คือ “ธนาคารออมสินเป็นสถาบนัท่ีมุ่งส่งเสริมนิสัยการออมทรัพยแ์ละ
ให้บริการทางการเงินท่ีครบวงจรแก่ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ควบคู่กบัการรักษาความมัน่คงของ
สถาบนัการเงิน” ธนาคารออมสินนอกจากจะเป็นสถาบนัการเงินท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการระดมเงินออม
น าไปใหบุ้คคลหรือธุรกิจอ่ืนกูย้ืมและท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเงิน เช่น การรับรองเครดิตของผูข้ายหรือผูซ้ื้อ การ
ประกนัการซ้ือ - ขาย และหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด ธุรกิจธนาคารเป็นธุรกิจสถาบนัการเงิน ท่ีมี
บทบาทส าคญัอยา่งยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจเน่ืองจากปัจจุบนัการซ้ือขายติดต่อกนัระหวา่งประเทศกา้วหนา้อยา่ง
รวดเร็ว และกวา้งขวางธนาคารเป็นธุรกิจท่ีให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวก ความรวดเร็ว และความมัน่คง
ปลอดภยัแก่ผูใ้ชบ้ริการ ท าให้การด าเนินธุรกิจทุกประเภทเป็นไปดว้ยความคล่องตวั (“ภารกิจธนาคารออม
สิน”,วารสารออมสิน ฉบบัท่ี 133,(2542):6) 
สภาพของปัญหา 
                 เม่ือ พ.ศ.2537 ธนาคารได้เร่ิมมีนโยบายท่ีจะพฒันาเป็นเชิงพาณิชยม์ากข้ึน จึงไดเ้พิ่มบริการด้าน 
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการให้สินเช่ือซ่ึงถือเป็นรายได้หลกัของธนาคาร โดยเปิดให้บริการสินเช่ือ ณ 
ธนาคารออมสินทุกสาขาทัว่ประเทศโดยแบ่งเป็นสินเช่ือบุคคลเช่น สินเช่ือ เคหะ สินเช่ือสวสัดิการส าหรับ
ขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และสินเช่ือเพื่อธุรกิจ เช่น สินเช่ือสู่ภูมิภาค สินเช่ือธุรกิจ 
สินเช่ือเพื่อสถานศึกษาการใหสิ้นเช่ือทุกประเภทยอ่มมีความเส่ียงจากการท่ีไม่ไดรั้บช าระเงินคืนหรือเกิดหน้ีท่ี
ไม่ก่อรายได้ข้ึนซ่ึงขณะน้ีทุกธนาคารตอ้งกนัเงินส ารองเพื่อตั้งหน้ีสงสัยจะสูญตามเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยซ่ึงส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการด าเนินงานของธนาคาร อยา่งไรก็ตามการบริหารสินเช่ือท่ีดี
มีส่วนช่วยลดความเส่ียงในการเกิดหน้ีคา้งช าระโดยเร่ิมตั้งแต่การวิเคราะห์เพื่ออนุมติัเงินกูท่ี้มีประสิทธิภาพมี
การติดตามการรับช าระหน้ีเพื่อดูแนวโนม้ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้ในอนาคตและครอบคลุมไป
จนถึงการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาประนอมหน้ีให้แก่ลูกคา้การบริหารสินเช่ือท่ีดีตอ้งอาศยัขอ้มูลทางการบญัชี
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เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน สภาพคล่องของกิจการ ประเมินผลการ
ด าเนินทั้งในอดีตและปัจจุบนั รวมทั้งการวางแผนในอนาคต เพื่อใชป้ระกอบการวเิคราะห์อนุมติัสินเช่ือติดตาม
ฐานะของลูกหน้ีเพื่อดูแนวโนม้ความสามารถในการช าระหน้ีวา่อาจจะเกิดการคา้งช าระไดห้รือไม่และช่วยใน
การตดัสินใจพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหน้ีคา้งช าระใหเ้หมาะสมมีประสิทธิภาพ  (สิริพร ใจแพทย.์ 2543.) 
                   จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูท้  าการศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงขั้นตอนและวิธีการท่ีสามารถน า
ขอ้มูลทางการบญัชีไปใช้ในการบริหารสินเช่ือของธนาคารออมสินและธนาคารอ่ืนๆให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 
 
ค าถามการวิจัย นโยบายและขั้นตอนการพิจารณาสินเช่ือของฝ่ายสินเช่ือว่ามีการใช้ขอ้มูลทางบญัชี ในการ
วเิคราะห์สินเช่ือมากนอ้ยเพียงใด 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
            1.เพื่อศึกษานโยบายและขั้นตอนในการบริหารสินเช่ือของธนาคารออมสินในเขตอ าเภอบางบวัทอง จ.
นนทบุรี 
           2.เพื่อศึกษาการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของธนาคารออมสินในเขตอ าเภอบางบวั
ทอง   จ.นนทบุรี 
 
ประโยชน์ของงานวจัิย 
           1.ท าให้ทราบนโยบายและขั้นตอนในการบริหารสินเช่ือของธนาคารออมสินในเขตอ าเภอบางบวัทอง 
จ.นนทบุรี 
           2.เป็นแนวทางในการน าขอ้มูลทางบญัชีไปใชใ้นการบริหารสินเช่ือของธนาคาร 
           3.เป็นแนวทางในการพฒันาสินเช่ือของธนาคารดา้นความรู้และการใหบ้ริการ 
 
 ขอบเขตการวจัิย 
           1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งการวิจยั ไดแ้ก่ ผูช่้วยผูจ้ดัการธนาคารออมสิน พนกังานปฏิบติัการดา้น
สินเช่ือ ธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
           2. เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยศึกษาถึงการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหาร
สินเช่ือของธนาคารออมสินในเขตอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
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         ขอบเขตด้านเนือ้หา 

                    ตัวแปรทีศึ่กษา 
                    ตัวแปรอสิระ ไดแ้ก่ 
-  เพศ แบ่งออกเป็น เพศชาย และเพศหญิง 
- อาย ุแบ่งออกเป็น ต ่ากวา่ 25 ปี 26 -40 ปี และ 41 ปีข้ึนไป 
- สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีแบ่งเป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน 
- สาขาท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี แบ่งออกเป็น สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบญัชี สาขาการเงิน

และธนาคาร  สาขารัฐศาสตร์ และสาขานิติศาสตร์  สาขาอ่ืน ๆ 
- ประสบการณ์ในการท างาน แบ่งออกเป็นนอ้ยกวา่ 5 ปี และตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป 
- รายไดปั้จจุบนั แบ่งออกเป็น 
            ต  ่ากวา่ 10,000 บาท 
            10,001 – 20,000 บาท 
            20,001 – 30,000 บาท 
           30,001 บาทข้ึนไป 
       ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิการใชข้อ้มูลทางบญัชีในการบริหารสินเช่ือโดยแบ่งเป็น 3 ดา้น 
                  1.ดา้นความรู้และความเขา้ใจ 
                  2.ดา้นการน าไปใช ้
                  3.ดา้นผลสัมฤทธ์ิ 

 

         ขอบเขตด้านประชากร 

              ประชากรท่ีใชเ้ป็น เจา้หนา้ท่ีในระดบัปฏิบติัการและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสินเช่ือของธนาคารออมสิน ในเขต

อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

 

          ขอบเขตด้านระยะเวลา 

                ระยะเวลาด าเนินการเร่ิมเดือน มีนาคม 2555-กุมภาพนัธ์ 2556 

 

          ขอบเขตด้านสถานที ่

               ธนาคารออมสินในเขตอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
           ข้อมูลทางการบัญชี หมายถึงขอ้มูลท่ีน าไปใชใ้นการตดัสินใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียในธุรกิจซ่ึงไดม้าจาก
กระบวนการจดัท าบญัชีโดยเร่ิมตั้งแต่ การรวบรวมขอ้มูล การจดบนัทึก  การจ าแนก และการสรุปขอ้มูล 
             การบริหาร หมายถึง กลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การจดัการองค์กร 
Organizing) การสั่งการ (Leading/Directing) หรือการอ านวย และการควบคุม (Controlling) ซ่ึงจะมี
ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัทรัพยากรขององคก์ร เพื่อน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์และดว้ยจุดมุ่งหมายส าคญัในการ
บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลครบถว้น 
              สินเช่ือ หมายถึง เป็นความเช่ือถือและไวว้างใจระหวา่งบุคคล 2 ฝ่ายในการท่ีจะให้สินคา้หรือบริการ
ไปใช้ก่อนโดยมีสัญญาก าหนดเง่ือนไขและเง่ือนเวลาการช าระคืนในอนาคตสินเช่ือจะให้ความส าคญัและ
ค านึงถึงในเร่ืองของสภาพคล่องเป็นอยา่งมาก 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

                 การวิจยัเร่ืองการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของธนาคารออมสินในอ าเภอบางบวั
ทอง จงัหวดันนทบุรีผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้งานเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดเ้รียบเรียงและเสนอ
ไวด้งัน้ี 
 

ประวตัิความเป็นมาของธนาคารออมสิน (ธนาคารออมสิน,2555ก) 

                ธนาคารออมสิน ก าเนิดข้ึนโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 ไดท้รงริเร่ิมน า
กิจการดา้นการออมสินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก เม่ือ พ.ศ. 2450 โดยไดท้ดลองตั้งธนาคารรับฝากเงินข้ึนเรียกวา่ 
"แบงกลี์ฟอเทีย" ณ พระต าหนกัสวนจิตรลดา (ในบริเวณวงัปารุสกวนั) ส าหรับใหม้หาดเล็กและขา้ราชบริพาร
ของพระองคไ์ดเ้รียนรู้วธีิการด าเนินงานของธนาคาร และส่งเสริมนิสัยรักการออม 

                 ในปี พ.ศ. 2456 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัคลงัออมสินข้ึน และประกาศใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน โดยใหเ้รียกวา่ "คลงัออมสิน" ข้ึนตรงต่อกระทรวงพระคลงัมหาสมบติัต่อมาในรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมีพระราชด าริจะขยายกิจการคลงัออมสินใหก้วา้งขวางข้ึนจึงโอน
กิจการคลงัออมสิน จากกระทรวงพระคลงัมหาสมบติั ไปสังกดักรมไปรษณียโ์ทรเลข (ปัจจุบนัเป็นส่วนหน่ึง
ของบริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน), บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั และ กสทช.) กระทรวงพาณิชย์
และคมนาคม (ปัจจุบนัคือกระทรวงพาณิชย)์ มีสถานะเป็นแผนกคลงัออมสินในกองบญัชี เม่ือปี พ.ศ. 2472 
เป็นผลใหร้าษฎรสามารถฝากและถอนเงิน ณ ท่ีท าการไปรษณียไ์ด ้ เช่นเดียวกบับริการออมสิน ของกรม
ไปรษณียป์ระเทศญ่ีปุ่น และกรมไปรษณียป์ระเทศเยอรมนี กระทัง่ปี พ.ศ. 2489 รัฐบาลในสมยัหลวงประดิษฐ์
มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค)์ สนบัสนุนใหค้ลงัออมสิน เปล่ียนสถานะเป็น "ธนาคารออมสิน" มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2490 เพื่อท าหนา้ท่ีการธนาคาร และเป็นสถาบนัการออมทรัพยท่ี์สมบูรณ์แบบ 
เช่นเดียวกบัธนาคารนานาประเทศ    

พระบรมอนุสาวรียเ์ชิดชูพระเกียรติยศตน้แบบการออมทดลองฝึกหัดและขดัเกลาพระบรมรูปราชานุ
สาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2450
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2456
http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97_%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94_(%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%8A.&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2472
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2489
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2490
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ภาพที ่1  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 9 ทรงเจิมแผน่ทองจารึกท่ีฐานพระบรมรูปราชานุสาวรีย ์

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 
 

 
ภาพที ่2  พระยาคธารบดี สีหราชบาลเมือง (เทียบ อศัวรักษ)์ 

 
ภาพที ่3  นายพลเอก เจา้พระยารามราฆพ (หม่อมหลวงเฟ้ือ พึ่งบุญ) 
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แบงค์ลฟีอเทยีปฐมเหตุแห่งการออม 

 

 
ภาพที ่4  คลงัออมสินแห่งแรก ณ กรมพระคลงัมหาสมบติั 

 
“แบงคลี์ฟอเทีย”  ตน้แบบการออม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 6 ทรงเห็น

คุณประโยชน์ของการออมทรัพย ์เพื่อให้ประชาชนรู้จกั การประหยดั การเก็บออม มีสถานท่ีเก็บรักษา
ทรัพยสิ์น เงินทองของประชาชน ให้ปลอดภยัจากโจรผูร้้าย จึงทรงริเร่ิมจดัตั้งคลงัออมสินทดลองข้ึน โดยทรง
พระราชทาน นามแบงคว์า่ “ลีฟอเทีย” ในปี พ.ศ. 2450 เพื่อทรงใช ้ศึกษาและส ารวจนิสัยคนไทยในการออม
เบ้ืองตน้ พระองค ์ทรงเขา้ใจในราษฎรของพระองคแ์ละทรงทราบดีวา่ควรใช ้กุศโลบายใดอนัจะจูงใจคนไทย
ให้มองเห็นความส าคญั ของการออมในปัจจุบนัน้ีเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทในวงการอุตสาหกรรมเป็น
อยา่งมากไม่วา่เป็น 

ภาคแรกปฐมเหตุแห่งการออม "แบงค์ลฟีอเทยี" พ.ศ. 2450 - 2456 
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ภาพที ่5  Rev.Henry Duncan ผูจ้ดัตั้งคลงัออมสินแห่งแรกอยา่งเป็นทางการ ของประเทศองักฤษ 
 
ก่อนจะเห็นเป็นการออมทรัพยใ์นระบบ ธนาคารเช่นทุกวนัน้ี การออมทรัพยเ์ร่ิมเกิดข้ึนเป็นรูปร่างเม่ือ

ราวสองร้อยกวา่ปี หรือประมาณ พ.ศ. 2336 โดยก าเนิดจากความคิดของเศรษฐีชาวองักฤษผูใ้จดีท่านหน่ึง ซ่ึงมี
ความตั้งใจจริงในการความช่วยเหลือคนยากจนให้มีท่ีเก็บออมทรัพยเ์พื่อไวใ้ช้ในภายหน้า ความคิดน้ีได้มี
บทบาทส าคญัเป็นอนัมากและมีการพฒันาต่อมา จนถึงกบัออกประกาศอยา่งเป็นทางการ ในเร่ืองคลงัออมสิน
และเม่ือเขา้สู่ปี พ.ศ. 2353  ไดมี้นกับวช ท่านหน่ึงช่ือ บาทหลวงเฮนร่ี คันแดน (Rev.Henry Duncan) เป็น
ผูด้  าเนินการสานต่อแนวความคิดของท่านเศรษฐีอย่างจริงจงัโดยจดัตั้งเป็นคลงัออมสินข้ึนในโรงสวด ผล
ประกอบการดงักล่าว งอกเงยก่อประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอนัมาก ทั้งยงัเป็นการช่วยพฒันาระบบเงินข้ึนดว้ย 
รัฐบาลองักฤษเล็งเห็นถึงความส าคญั จึงไดท้  าการรับรองฐานะ จนกระทัง่ถึงปี พ.ศ. 2360  จึงไดมี้การประกาศ
เป็นกฎหมายว่าดว้ยคลงัออมสินอย่างเป็นทางการองักฤษจึงนบัเป็นประเทศแรกท่ีให้ก าเนิดแนวคิดและการ
จัดการด้านการออมทรัพย์ข้ึนขณะท่ีระบบการออมทรัพย์ในประเทศอังกฤษพัฒนาจนรุ่งเรืองและทวี
ความส าคญัมากข้ึนเร่ือยๆ แต่ในประเทศสยาม เวลานั้นหมู่พ่อคา้ก็ยงัมีการแลกเปล่ียนเงินและกูย้ืมแบบเดิมๆ 
เหมือนยุคโบราณจวบจนสมเด็จพระมงกุฎเกลา้จา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 ไดท้รงเป็นผูว้างรากฐานแนวคิดการออม
ทรัพยข้ึ์น โดยความคิดน้ีเกิดในขณะท่ี พระองคย์งัทรงด ารงพระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  
สยามมกุฎราชกุมารไดเ้สด็จไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศองักฤษ ระหวา่งปี พ.ศ. 2436 - 2445  เป็นเวลา 9 ปีเต็ม  
ทรงเห็นแบบอย่างและวิธีการคลงัออมสินขององักฤษซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารอ านวยการของ Edinburgh Savings 
Bank ซ่ึงเป็นคลงัออมสินท่ีทนัสมยัแห่งแรกขององักฤษ ก็ทรงสนพระทยัท่ีจะให้มีคลงัออมสิน ตั้งข้ึนใน
ประเทศไทยบา้ง 

ต้นแบบการออมทดลองฝึกหัดและขัดเกลา  หลงัจากทรงเสด็จนิวตัประเทศไทยแลว้ พระองคจึ์งมี 
พระราชประสงค์จะทรงฝึกหัดพวกมหาดเล็กเด็กชายให้รู้จกัเก็บออมเงินไวแ้ต่เม่ือยงัเป็นเด็ก ดงันั้นใน พ.ศ. 
2450  พระองค์จึงทรงจดัเตรียมส านกังานคลงัออมสินข้ึน ณ วงัท่ีประทบัของพระองค์ คือพระต าหนกัสวน
จิตรลดา (พระต าหนกัหลงัเหนือซ่ึงรวมอยูใ่นบริเวณสวนปารุสกวนั) พร้อมดว้ยสมุดบญัชี เอกสาร และตูเ้ซฟ 
เม่ือไดท้รงเตรียมการไวเ้รียบร้อย วนัหน่ึงพระองคจึ์งมีรับสั่งใหม้หาดเล็กเด็กชายของพระองคข้ึ์น เฝ้าพร้อมกนั 
ณ มุขพระต าหนกัชั้นบนแลว้ก็ทรงประกาศ ตั้งแบงค ์พร้อมกบัทรงช้ีแจงรายละเอียดถึงวธีิการฝากเงิน และการ
ถอนเงิน ตลอดจนระเบียบแบบแผนขอ้บงัคบัต่างๆ ของแบงคใ์ห้เขา้ใจโดยทัว่กนัและทรงพระราชทานนาม
แบงคน์ั้นวา่ "ลีฟอเทีย" ส าหรับมูลเหตุอนัเป็นท่ีมาของช่ือ "ลีฟอเทีย" นั้น น ามาจากช่ือยอ่ของผูเ้ป็นกรรมการ 
ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั 3 ท่าน อนัไดแ้ก่ 

ลี แปลวา่ ใหญ่ ไดแ้ก่ รัชกาลท่ี 6 ขณะทรงด ารงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ซ่ึงเป็น
ประธานกรรมการหรือ เจา้ของแบงค ์

ฟอ ไดแ้ก่ เฟ้ือ ม.ล.เฟ้ือ พึง่บุญ ณ อยุธยา  - พลเอกเจา้พระยารามราฆพ เป็นกรรมการผูจ้ดัการ 



9 

 

เทีย ไดแ้ก่ เทียบ เทียบ อัศวรักษ์  - พระยาคธาธรบดี เป็นกรรมการ การด าเนินกิจการของแบงคใ์น
ระยะเร่ิมตน้ มีเจา้หนา้ท่ีเสมียน 1 คน คอยดูแลบญัชีเอกสาร 

จึงนบัไดว้า่ในยุคบุกเบิกของแบงค์จ  าลอง เร่ิมจากการท่ีมีเจา้ของ แบงคก์รรมการ และพนกังาน รวม
ทั้งหมด 4 ท่าน สมยันั้นมหาดเล็กเด็กชายท่ีได้เงินเดือนกันคนละ 5 บาทบา้ง 10 บาทบา้ง ปกติก็ไม่มีเร่ือง
จ าเป็นจะตอ้งใชจ่้ายอะไรมากนกั เพราะทุกอยา่งไดพ้ระราชทานให้พร้อมสรรพแลว้ เวน้แต่จะซ้ือของเล่น เพื่อ
เป็นท่ีบนัเทิงใจบา้งเท่านั้น ดงันั้นเด็กบางคนจึงคิดดีใจวา่ฝากแบงคไ์วก้็ดี เพราะไม่ตอ้งเก็บเงินไวเ้องซ่ึงอาจจะ
สูญหายได ้

นอกจากจะปลอดภยัไม่หายแลว้ยงัไดด้อกเบ้ียเพิ่มพนูข้ึนอีกดว้ยแต่เด็กบางคนก็คิดวา่เป็นความล าบาก 
เพราะเม่ือจะเบิกเงินไปใชพ้ระองคจ์ะตอ้งทรงสั่งจ่ายหากจะทรงสอบถามเหตุผล ถา้ทรงทราบวา่เบิกเงินไปซ้ือ
ของเล่นหรือใชไ้ปในทางท่ีไม่สมควรอาจจะถูกกร้ิวจึงรู้สึกไม่สะดวกใจแต่บางคนท่ีมีปัญญาดีความคิดสูงก็
บอกวา่ดีเพราะพระองครั์บสั่งถึงวธีิท่ีโอเวอร์ดรอวไ์ด ้เช่น เงินเดือน 5 บาท จะเบิกได้สัก 7 หรือ 8 บาท เป็นการ
เพิม่เงินเดือนไปในตัว 

แต่ในเบ้ืองตน้แทบทุกคนก็ไม่เขา้ใจวา่ พระองคท์รงเล่นแบงคไ์ปท าไม ให้เป็นงานเป็นการข้ึนเปล่าๆ 
เป็นการเสียเวลา พวกเขาก็ตอ้งมีสมุดเช็ค ตอ้งมีเสมียนคอยท าบญัชีพระองคก์็ตอ้งทรงเซ็นสั่งจ่ายเงิน และตรวจ
บญัชีใหยุ้ง่ยากไปดว้ย 

จากจุดเร่ิมตน้น้ีเอง ท่ีพระองคท์รงใชศึ้กษาและส ารวจนิสัยของคนไทยในการออมทรัพยเ์ป็นเบ้ืองแรก 
จนต่อมาเม่ือทรงตั้งคลงัออมสินข้ึน จึงทรงเขา้อกเขา้ใจในราษฎรของพระองคอ์ยา่งยิ่ง ทรงทราบดีวา่ควรจะใช้
กุศโลบายใดอนัจะจูงใจคนไทยใหม้องเห็นความส าคญัของการเก็บออม 

 

ก าเนิดคลงัออมสิน 
 

 
ภาพที ่6  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้ามหาวชิราวธุสยามมกุฏราชกุมาร 
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“แบงคลี์ฟอเทีย”  สู่ก าเนิดคลงัออมสิน เน่ืองดว้ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั เม่ือคร้ังยงั

ด ารงพระราชอิสริยยศเป็นสยามมงกุฎราชกุมาร และไดเ้สด็จออกไปทรงศึกษาวิชาการอยู่ในประเทศองักฤษ
เป็นเวลา 9 ปี พระองค์ท่านได้ทรงเห็นแบบอย่างและวิธีการคลังออมสินซ่ึงด าเนินการอยู่ในการประเทศ
องักฤษภายใตก้ารอ านวยการของ เอดินเบอร์กเซฟวิงแบงค์ (Edinburgh Savings Bank) ซ่ึงเป็นการคลงัออม
สินท่ีทนัสมยั แห่งแรกขององักฤษซ่ึงตั้งข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1910  ตรงกบั พ.ศ. 2353  ก็ทรงสนพระทยัท่ีจะให้มีการ
คลงั ออมสินข้ึนในประเทศไทยบา้ง คร้ันเม่ือเสด็จเถลิงถวลัยราชสมบติัแลว้ จึงในปีพ.ศ. 2456  ไดท้รงมีพระ
ราชปรารภวา่ “การรักษาทรัพยส์มบติัซ่ึงประชาราษฎรไดอุ้ตสาหประกอบการท ามาคา้ขายมีก าไรออมไวเ้ป็น
ทุนรอนได ้แลว้แต่การรักษาให้ปราศจากอนัตรายยงัเป็นการล าบากเพราะไร้ท่ีฝากฝังอนัมัน่คง ส่วนการท่ี
ประชาชนออมสินไวเ้พื่อประโยชน์การยืนยาวขา้งหน้าไม่จบัจ่ายเพื่อความเพลิดเพลินใจชัว่ขณะนั้นเป็นส่ิงท่ี
ควรอุดหนุนอยา่งยิง่” 

 
ภาพที ่7  เจา้พระยาพลเทพ เฉลิมโกมารกุล ณ นคร 

 
ทรงพระราชด าริวา่ “การรักษาสิน”  ซ่ึงออมไวเ้ช่นน้ีมีทางท่ี จะทรงพระกรุณาพระราชทาน  พระบรม

ราชานุเคราะห์ได ้ดว้ยการตั้งคลงัออมสินเพื่อประโยชน์ การรับรักษา เงินท่ีประชาชนน ามาฝากเป็น รายยอ่ย 
และรับภาระให้เงินนั้นเกิดผลแก่ผูฝ้ากตามสมควร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรา
พระราชบญัญติัคลงัออมสินข้ึน เรียกว่าพระราชบญัญติัคลังออมสิน พุทธศกัราช 2456  และประกาศใช้
พระราชบญัญติัน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พุทธศกัราช 2456 เป็นตน้ไป การคลงัออมสินของประเทศไทยจึงได้
ก่อก าเนิดข้ึนดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของลน้เกลา้ลน้กระหม่อมของพระองค ์นบัวา่เป็นพระมหากรุณาธิคุณท่ี
พระองคท์รงมอบงานช้ินส าคญัไวใ้หแ้ก่ชาติไทย ตราบเท่าทุกวนัน้ี 
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ภาพที ่8  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 7 

 
เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร) ผู ้เป็นก าลังส าคัญร่วมกับกรมพระจันทบุรีนฤนาท  

ในการก่อตั้งคลงัออมสินคร้ังแรกตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ีให้กระทรวงพระคลงัมหาสมบติัเป็นผูด้  าเนินการ 
ส่วนเงินทุนประเดิมนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ใหจ่้ายจากเงินคงพระคลงัมหาสมบติัหน่ึงแสนบาท เพื่อจะได้
เร่ิมหาผลประโยชน์เป็นดอกเบ้ียไวจ่้ายใหผู้ฝ้าก โดยใหจ้ดัตั้งกรรมการจดัหาผลประโยชน์ข้ึน เงินผลประโยชน์
ท่ีไดม้าเม่ือหกัค่าดอกเบ้ียซ่ึงจะตอ้งจ่ายให้ผูฝ้ากแลว้ คงเหลือเท่าใดให้น าไปเพิ่มเงินทุนหน่ึงแสนบาทท่ีโปรด
เกลา้ฯ พระราชทานถา้ผลประโยชน์ท่ีไดม้าไม่พอจ่ายเป็นดอกเบ้ีย ก็ใหก้ระทรวงพระคลงัมหาสมบติัจ่ายเงินคง
พระคลังมหาสมบติัเพิ่มเติมให้จนครบ จ านวนเงินฝาก คลงัออมสิน รัฐบาลรับประกันทั้งส้ิน และตาม
พระราชบญัญติัน้ี มอบให้เสนาบดีกระทรวงพระคลงั มหาสมบติัเป็นผูด้  าเนินการ  รวมตลอดถึงการออก
ระเบียบกฎขอ้บงัคบั ตลอดจนประกาศรายงาน ประจ าปี แสดงจ านวนผูฝ้าก  จ านวนเงินฝาก จ านวนดอกเบ้ียท่ี
จ่ายใหผู้ฝ้ากผลประโยชน์ท่ีคลงั ออมสินไดม้าในราชกิจจานุเบกษาดว้ย ในการก่อตั้งคลงัออมสินเป็นคร้ังแรก
น้ี กรมพระจนัทบุรีนฤนาท ทรงเป็นก าลงัส าคญัร่วม กบัเจา้พระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร ) 
   คลงัออมสินในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที ่7 

  

 
ภาพที ่9  พระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้ศุภโยคเกษม 
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ส่วนท่ีท าการแห่งแรกเปิดท่ีกรมคลงัและต่อมาเปิดท าการข้ึนท่ีกรมศุลกากรอีกแห่งหน่ึง และเพื่อเป็น

การขยายกิจการ จึงไดเ้ปิดท าการข้ึน ณ ท่ีท าการไปรษณียโ์ทรเลข ท่ี 1, ท่ี 2, ท่ี 4, ท่ี 8, และอ าเภอในจงัหวดั
พระนครและธนบุรี ในส่วนภูมิภาคก็เปิดท าการข้ึนท่ีคลงัจงัหวดัทุกจงัหวดั คลงัออมสินไดอ้ยูก่บักรมพระคลงั
มหาสมบติัเป็นระยะเวลานานถึง 14 ปี แต่การคลงัออมสินไม่เจริญกา้วหนา้เท่าท่ีควร คร้ันต่อมาในตน้รัชสมยั
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้า  เจา้อยู่หัวทรงพระราชด าริท่ีจะเปล่ียน
วิธีด าเนินการคลงัออมสินให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก  เพื่อปลูกฝังความนิยมในการท่ีจะฝากเงินคลงัออม
สินให้มากยิ่งข้ึนโดยท่ีทรง ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทวา่ เหตุท่ีคลงัออมสินไม่เจริญนั้นเพราะเจา้พนกังานมี
การในหนา้ท่ีอยูเ่ต็มเวลา ไม่ใคร่มีเวลามาเอ้ือเฟ้ือต่อการน้ี ดงัปรากฏในส าเนาหนงัสือของกระทรวงพระคลงั
มหาสมบัติ และกรมราชเลขาธิการต่อไปน้ี พระยาโกมารกุลมนตรี (ช่ืน โกมารกุล ณ นคร ) อธิบดี
กรมบญัชีกลาง เจา้พระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ)์ ราชเลขาธิการ เม่ือพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ไดมี้
พระราชด าริท่ีจะเปล่ียนแปลงวธีิด าเนินการตามส าเนาหนงัสือกรมราช เลขาธิการดงักล่าวแลว้  

 

 
ภาพที ่10  พระยาโกมารกุลมนตรี(ช่ืน โกมารกุล ณ นคร) 

 
จึงไดมี้การตกลงในท่ีประชุมสภาเผยแผพ่าณิชย ์ จะให้กรมไปรษณียโ์ทรเลขรับการออมสินไปจดัท า

เพือ่จะไดท้  าการติดต่อกบัประเทศอ่ืนๆ เขาท ากนัอยูแ่ต่พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธิน ซ่ึง
ทรงด ารงต าแหน่ง เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมในขณะนั้ นได้ทรงขอผลัดให้จัดการ
กรมไปรษณียโ์ทรเลขซ่ึงข้ึนอยู่กบักระทรวงพาณิชยแ์ละ คมนาคมในเวลานั้นให้เรียบร้อยก่อน จึงจะรับงาน
คลงัออมสินไปด าเนินการได้ ดงัรายงานการกราบบงัคมทูลช้ีแจงถึงการท่ีจะรับงานคลงัออมสินของกรมพระ 
ก าแพงเพชรอคัรโยธินว่า “ในการก าหนดโครงการซ่ึงไดก้ราบบงัคมทูลพระกรุณาในอภิรัฐมนตรีสภาและได้
ช้ีแจงไวใ้นสภาเผยแผพ่าณิชยน์ั้นก าหนดว่าจะรับงานคลงัออมสินจากกระทรวงพระคลงัมหาสมบติัใน พ.ศ. 
2471  ดว้ยเหตุตอ้งแสวงหาหนทาง ซ่ึงจะให้เป็นการเหมาะสมท่ีสุด  กบัทั้งตอ้งเตรียมการโอนงานธนาณัติทั้ง
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ปวงจากกระทรวงพระคลงัฯ ใหล่้วงแลว้ไปเสียก่อน ซ่ึงพึ่งตกลงกนัจะเร่ิมไดใ้นวนัท่ี 1 มิถุนายน 2471  จึงไดมี้
การตกลงในท่ีประชุมสภาเผยแผพ่าณิชย ์จะให้กรมไปรษณียโ์ทรเลขรับการออมสินไปจดัท าเพื่อจะไดท้  าการ
ติดต่อกบัประเทศอ่ืน ๆ เขาท ากนัอยู่ แต่พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธิน ซ่ึงทรงด ารง
ต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคมในขณะนั้น 

 

 
ภาพที ่11  เจา้พระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ)์ 

 
ไดท้รงขอผลดัใหจ้ดัการกรมไปรษณียโ์ทรเลขซ่ึงข้ึนอยูก่บักระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคมในเวลานั้น

ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะรับงานคลงัออมสินไปด าเนินการไดด้งัรายงานการกราบบงัคมทูลช้ีแจงถึงการท่ีจะรับ
งานคลงัออมสินของกรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธินว่า “ในการก าหนดโครงการซ่ึงไดก้ราบบงัคมทูลพระ
กรุณาในอภิรัฐมนตรีสภาและได้ช้ีแจงไวใ้นสภาเผยแผ่พาณิชย์นั้นก าหนดว่าจะรับงานคลังออมสินจาก
กระทรวงพระคลงัมหาสมบติัใน พ.ศ.2471 ดว้ยเหตุตอ้งแสวงหาหนทาง ซ่ึงจะให้เป็นการเหมาะสมท่ีสุด  กบั
ทั้งตอ้งเตรียมการโอนงานธนาณัติทั้งปวงจากกระทรวงพระคลงัฯ ให้ล่วงแลว้ไปเสียก่อน ซ่ึงพึ่งตกลงกนัจะ
เร่ิมไดใ้นวนัท่ี 1 มิถุนายน 2471  เผอิญไดมี้โอกาสกราบถวายบงัคมลาไปพกัผอ่นท่ีออสเตรเลีย จึงไดถื้อโอกาส
นั้นท าการตรวจวธีิคลงัออมสินในออสเตรเลีย ซ่ึงนบัวา่รุ่งเรืองมากกวา่ในประเทศอ่ืน ๆ หลายประเทศมีผูนิ้ยม
นบัถือใชก้นัมากยิ่งกวา่แบงคอ่ื์นๆ จนมีทั้ง Federal Savings Bank และ State Savings Bank ซ้อนกนัอยูทุ่กหวั
เมือง แมแ้ต่ท่ีซอ้นกนัน้ีต่างก็ตั้งตึกรามใหญ่โต เช่นในซิดนีย ์แห่งละหลายสิบลา้นปอนด ์ 
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ภาพที ่12  พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธิน เสนาบดีกระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคม 
 

จนรัฐบาลหาดอกเบ้ียไดเ้กินกว่าท่ีจะตอ้งจ่ายให้พระยาเชาวนานนุสถิติผูจ้ะตอ้งไดรั้บสนองพระเดช
พระคุณเร่ืองคลงัออมสินน้ี ไดไ้ปดูงานให้ละเอียดลออยิ่งกว่าท่ีไดดู้มาแลว้จะไดป้ระโยชน์แก่แผ่นดินและ 
ราษฎรยิ่งข้ึนเป็นอนัมาก จึงไดเ้ห็นจ าเป็นรอบมาจนถึงบดัน้ี แต่เม่ือพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ได้
ทรงมีพระราชประสงคท่ี์จะใหก้ระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคมรับโอนงานคลงัออมสิน มาใหกรมไปรษณียโ์ทร
เลขจดัท าโดยด่วนแลว้เสด็จในกรมพระก าแพงเพชร จึงไดว้างแผนงานคลงัออมสินท่ีจะรับมาด าเนินการโดย
ทรงวางแผนงานออกเป็นแผนก ต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
 

 
ภาพที ่13  พระยาเชาวนานุสถิติ (เชาวน์ อินทุเกษ) 

 
1.  แผนกกฎหมายในท่ีประชุมสภาเผยแผ่พาณิชยค์ราวหนา้นะไดข้อตั้งกรรมการพิจารณาพระราช 

บญัญติัและกฎขอ้บงัคบัคลงัออมสิน พ.ศ.2456 วา่ในการท่ีจะเปล่ียนเจา้หนา้ท่ีเสนาบดีผูบ้งัคบับงัชาการคลงั
ออมสินนั้น การเปล่ียนแปลงจะตอ้งแกไ้ขพระราชบญัญติัและกฎหมายขอ้บงัคบัในขอ้ใดบา้งในชั้นตน้น้ีคิดวา่
จะให้เพียงแค่โอนงานกันคงใช้พระราชบัญญัติเดิมไปให้มากท่ีสุดท่ีจะท าได้ท่ีใดควรเปล่ียนก็ต้องขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตเปล่ียนไปพลางก่อน 

2.  แผนกตรวจเตรียมการงานจะไดใ้ห้พระยาเชาวนานุสถิติไปเรียนคลงัออมสินและการธนาณัติใน
ออสเตรเลียน าวิธีท่ีดีมาใช้ส าหรับราชการไทยกบัในระหวา่งน้ีกองบญัชากรมไปรษณียโ์ทรเลขจะตอ้งหาคน
เพิ่มเติมไวส้ าหรับแผนกคลงัออมสินเม่ือ ไดรั้บมาท า คนเหล่าน้ีจะตอ้งไดเ้ร่ิมหดัไปก่อนแต่บดัน้ี เพื่อให้ไดรั้บ
ความช านาญไม่นอ้ยกวา่ 4 เดือน 

3.  แผนกโฆษณา จะไดใ้หข้า้ราชการกระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคมมีนกัเรียนต่างประเทศ เป็นตน้ 
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ภาพที ่14  พระยาเชาวนานุสถิติ (เชาวน์ อินทุเกษ) 

 
เรียบเรียงข้อความกล่าวถึงประโยชน์ของคลังออมสินส าหรับลงพิมพ์เป็นใบปลิวแถลงใน

หนงัสือพิมพจ์ดหมายเหตุรายวนัภาษาไทยชกัจูงโนม้ใจราษฎรในการประหยดัทรัพยใ์หดี้เม่ือไดท้  าไปดงัน้ีแลว้
เช่ือวา่กรมไปรษณียโ์ทรเลขจะรับมาท าได ้ส่วนการท่าจะไดอ้อกพระราชบญัญติัใหม่และแกไ้ขให้เขา้รูปอยา่ง
ใดนั้นจะน ามาจากออสเตรเลียอย่างหน่ึงกบัแห่งน้ีไดท้ดลองระหว่างเดือนมกราคมศกน้ีไดท้ดลองระหว่าง
เดือน มกราคมศกน้ีเป็นตน้ไปอีกส่วนหน่ึง ตามแผนงานท่ีเสด็จในกรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธิน ไดท้รง
ก าหนดไวน้ี้กระทรวงพาณิชยค์มนาคม ไดด้ าเนินการจดัท าดงัต่อไปน้ี  

1. ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนคณะหน่ึงประกอบด้วยพระยาประกิตกลศาสตร์เป็น ประธาน
กรรมการ, พระยาพิพิธสมบติั, พระอจิรกิจจารณ์ และพระสุทศัน์พงษ์พิสุทธ์ิเป็นกรรมการพิจารณายกร่าง
พระราชบญัญติัคลงัออมสิน แกไ้ขเพิ่มเติม เพราะตามพระราชบญัญติัคลงัออมสิน พุทธศกัราช 2456 ให้อ านาจ
เสนาบดีกระทรวงพระคลงัมหาสมบติั เป็นผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติันั้น เม่ือจะโอนการด าเนินงานมาให้
กรมไปรษณียโ์ทรเลข กระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคมแลว้ จึงสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัคลงัออมสิน 
คณะกรรมการชุดน้ีไดป้ระชุมปรึกษาหรือร่างพระราชบญัญติัคลงัออมสิน พุทธศกัราช 2456 ในการประชุมน้ี 
คณะอนุกรรมการได้เชิญพระยาเชาวนานุสถิติผู ้ช านาญการเงิน เข้าประชุมเป็นพิเศษด้วย และ
คณะอนุกรรมการชุดน้ีได้ถวายร่างพระราชบญัญติัคลงัออมสินแก้ไขต่อเสนาบดี กระทรวงพาณิชยแ์ละ
คมนาคมกระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคมไดส่้งร่างไปใหก้ระทรวง 
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ภาพที ่15  พระสุทศัน์พงษพ์ิสุทธ์ 

 
ต่อมาร่างพระราชบญัญติัน้ีได้น าเขา้พิจารณาในท่ีประชุมแต่ในการประชุมคร้ังน้ี ยงัไม่ประสบ

ความส าเร็จ จึงใหท่ี้ปรึกษากฎหมายของสภาเผยแผพ่าณิชยแ์กไ้ขร่างมาใหม่และไดน้ าข้ึนหารือกนัในท่ีประชุม
สภาเผยแผ่พาณิชย์อีกคร้ังหน่ึงท่ีประชุมได้ ตกลงให้กระทรวงพาณิชย์และคมนาคมด าเนินการน าร่าง
พระราชบญัญติัข้ึนกราบบงัคมทูลพระกรุณาต่อไป กระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคมไดส่้งร่างน้ีไปยงักระทรวง
ยติุธรรม เพื่อขอให้กรมร่างกฎหมายตรวจอีกคร้ังหน่ึง แต่ทางกระทรวงยุติธรรม ขอให้ส่งร่างน้ีไปให้เสนาบดี
สภาตกลงรับหลกัการตามระเบียบเสียก่อน กระทรวงพาณิชยแ์คมนาคมจึงไดส่้งร่างพระราชบญัญติัไปยงักรม
ราชเลขาธิการ เพื่อขอให้น าความข้ึนกราบบงัคบัทูลพระกรุณาทราบใต้ผ่าธุลีพระบาทแต่ทางกรมราช
เลขาธิการไดส่้งกลบัคืนมาอีกเพื่อขอให้กระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคมส่งค าอธิบายประกอบพระราชบญัญติั
ไปพร้อมกบัร่างนั้นดว้ย ต่อมากรมไปรษณียโ์ทรเลขไดร้ายงานกระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคมว่า เพื่อท่ี
กรมไปรษณียโ์ทรเลขจะด าเนินการต่อไปโดยสะดวกแลว้ จะตอ้งมีกฎกระทรวงเพิ่มเติมเพื่อให้อ านาจหนา้ท่ี
ข้ึนอีก  
  

 
ภาพที ่16  พระสุทศัน์พงษพ์ิสุทธ์ (เขา้รับราชการ) 
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จึงไดเ้สนอกฎกระทรวงเสนอไปดว้ย กระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคม  ไดต้รงให้พระยาเชาวนานุสถิติ

เป็นประธานกรรมการพระอจิรกิจวจิารณ์ พระชินดิษฐบดี เป็นกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวงน้ีข้ึนอีกคร้ัง
หน่ึง กรรมการคณะน้ีได้ประชุมร่างกฎกระทรวงแล้วเสนอกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม พร้อมด้วย
ค าอธิบายร่างนั้นกระทรวงพาณิชยล์ะคมนาคมไดส่้งค าอธิบายพระราชบญัญติัแกไ้ขใหม่และกฎขอ้บงัคบัคลงั
ออมสินฉบบัท่ี 3 นั้นไปยงักรมราชเลขาธิการ เพื่อขอใหน้ าความกราบทูล จอมพลสมเด็จพระเจา้พี่ยาเธอ เจา้ฟ้า
กรมพระนครสวรรค์บวรพินิต ผูส้ าเร็จราชการรักษาพระนครในขณะนั้นทรงทราบฝ่าละอองพระบาท คร้ัน
แลว้ผูส้ าเร็จราชการรักษาพระนครไดโ้ปรดให้เสนอเสนาบดีสภา  เสนาบดีสภาไดป้ระชุมเห็นชอบตามร่างน้ี 
และไดส่้งร่างไปยงักระทรวงยุติธรรมเพื่อให้กรมร่างตรวจพิจารณาตามระเบียบ กระทรวงยุติธรรมไดส่้งร่าง
พระราชบญัญติัและกฎขอ้บงัคบัซ่ึงกรมร่างกฎหมายได้ ตรวจและยกร่างข้ึนใหม่กลบัคืนมาให้กระทรวง
พาณิชยแ์ละคมนาคม กระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคมได้ส่งไปให้กรมราชเลขาธิการเพื่อน าข้ึนกราบทูลผู ้
ส าเร็จราชการรักษาพระนคร และไดโ้ปรดใหเ้สนอท่ีประชุมเสนาบดีสภา  

ในท่ีสุดท่ีประชุมสภาไดป้ระชุมกนัเม่ือวนัท่ี 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2472  ไดต้กลงเห็นชอบดว้ยตาม
ร่างนั้น และผูส้ าเร็จราชการรักษาพระนครไดโ้ปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ประกาศใชไ้ดต้ามร่าง
นั้น ร่างพระราชบญัญติัและกฎขอ้บงัคบัคลงัออมสินน้ีก็ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใชเ้ป็นกฎหมายได้
เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2472 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 46 หนา้ 164 และ 166 )  

1. ได้จัดส่งพระยาเชาวนานุสถิติผูอ้  านวยการบัญชีใหญ่กรมรัฐพาณิชย์พร้อมด้วย ข้าราชการ
กรมไปรษณียโ์ทรเลขและกรมรถไฟหลวงอีก 6 นาย ไปดูงานคลงัออมสิน ณ ประเทศออสเตรเลีย คือ 

1.1 หลวงเจริญรถสิน (กิมชง้ นิงสานนท)์ กรมรถไฟหลวง 
1.2   นายเจือ จกัษุรักษ ์
1.3 นายวลัลภ ธนศิริ 
1.4 ขนุช านาญวรกิจ (หลุย อินทุโสภณ) กรมไปรษณียโ์ทรเลข 
1.6 หม่ืนสิทธิกฤดากร (เช้ือ สุนทราชุน) 
1.7 นายสวสัด์ิ โสถิทตั ขา้ราชการชุดน้ีไดเ้ดินทางประเทศไทยเม่ือ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2471 ถึง

เมืองซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย คณะขา้ราชการชุดน้ีไดดู้งานอยูเ่ป็นเวลา ๖ เดือน และกลบั
ประเทศไทยเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2471 

2. ให้ขา้ราชการกองบญัชี กรมไปรษณียโ์ทรเลข 2 นาย ไปศึกษาวิธีปฏิบติังานออมสินท่ีกรมพระ
คลงัมหาสมบติั คือ นายพงส์ สรีพนัธ์ุ และนายสนิท ธีระบุตร 

3. รับสมคัรบุคคลเขา้เป็นเสมียนฝึกหัด 70 คนไปเรียนงานคลงัออมสินท่ีคลงัจงัหวดัต่าง ๆ เพื่อ
ส าหรับใชป้ระจ าท่ีท าการไปรษณียโ์ทรเลขจงัหวดันั้นๆ 
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4. ได้จัดพิมพ์หนังสือและภาพโฆษณาแนะน าและชักจูงแจกประชาชนและในโอกาสน้ีได้น า
ส่ิงพิมพแ์ละภาพสมเด็จพระ ปกเกลา้เจา้อยูห่วั เม่ือ 4 สิงหาคม 2473 ดว้ย  
  

เติบโตอย่างรุดหน้า (ธนาคารออมสิน,2555ข) 

ยุคที่2 กองคลังออมสินสังกัดกรมไปรษณีย์โทรเลขกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม  (คลังออมสินสู่
ไปรษณีย์โทรเลข) พ.ศ. 2472 - 2489   คร้ัน เม่ือกระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคมไดด้ าเนินการตามโครงการ
ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ จึงไดท้  าการส่งมอบและรับมอบงานคลงัออมสิน เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2472  โดยให้
แผนกคลงัออมสิน กรมไปรษณียโ์ทรเลข ซ่ึงรับโอนงานจากกรมพระคลงัมหาสมบติัและกรมศุลกากรมารวม
จดัท าดว้ยกนัเป็น ท่ีท าการคลงัออมสินกลาง สถานท่ีท าการคลงัออมสินกลางในคลงันั้น ตั้งอยูท่ี่ตวัตึกอนัเป็น
ส่วนหน่ึงของสถานทูตองักฤษเก่า ณ ต าบลบางรัก (ก่อนท่ีจะสร้างตึกท่ีท าการไปรษณียก์ลางในปัจจุบนัน้ี) 

ส่วนการคลงัออมสิน ณ ท่ีท าการไปรษณียโ์ทรเลขและอ าเภอในพระนครธนบุรีและคลงัออมสินใน
ต่างจงัหวดั ซ่ึงโอนจากคลงัจงัหวดัมาอยูก่บัท่ีท าหารไปรษณียโ์ทรเลขจงัหวดันั้น ในทางปฏิบติัเก่ียวกบัการ
คลงัออมสินแลว้ ใหข้ึ้นตรงต่อคลงัออมสินกลาง  

นบัแต่บดัน้ีเป็นตน้มา ประชาชนก็เร่ิมรู้จกัประโยชน์ของคลงัออมสินข้ึนโดยล าดบั ภายในระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2472  ถึงตน้ปี พ.ศ. 2475  ปรากฏวา่มีผูฝ้ากและจ านวนเงินรับฝากเพิ่มข้ึนดงัน้ี คือ เม่ือแรกรับงาน
คลงัออมสินจากกระทรวงพระคลงัจากกระทรวงพระคลงัมหาสมบติั  มีจ านวนผูฝ้าก 18,682 ราย เงินท่ีรับฝาก 
2,650,074 บาท  ใน พ.ศ. 2473  มีจ  านวนผูฝ้าก 23,576 ราย เงินท่ีรับฝาก 2,890,407 บาท ใน พ.ศ. 2474  มี
จ  านวนผูฝ้าก 30,839 ราย เงินท่ีรับฝาก 3,884,433 บาท ทั้งน้ีนับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ประชาธิปก พระปกเกล้าเจา้อยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชบายอนัเลิศ ท่ีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
เปล่ียนแปลงวิธีการด าเนินงานให้ประชาชนไดรั้บความสะดวกจนบงัเกิดความนิยม เล่ือมใสในกิจการและ
ความมีหลกัฐานมัน่คงของคลงัออมสิน จดัได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณการคลงัออมสินเป็นลน้เกลา้ทั้งน้ี
ประกอบกบัพระปรีชาสามารถของพระเจา้บรมวงศ์เธอกรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธินเสนาบดีกระทรวง
พาณิชยแ์ละคมนาคมท่ีไดท้รงวางแผนการด าเนินงานอยา่งเหมาะสมยิง่  

นบัไดว้่าพระองคท์่านไดเ้ป็นผูท้รงวางรากฐานในขณะนั้นอย่างเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เม่ือประเทศ
ไทยไดเ้ปล่ียนระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตย เม่ือ 24 มิถุนายน 2475  รัฐบาลในระบอบใหม่ไดเ้ห็น
ความส าคญัของการคลงัออมสินอยู่มากจึงไดป้รับปรุง ส่งเสริมละขยายกิจการเป็นอนัดบั ทั้งในดา้นวิธีการ 
จ านวนเงินฝาก เปิดการรับฝากเงินประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เป็นท่ีนิยมของผูฝ้าก และปรับปรุงดา้นการโฆษณา
เผยแพร่คุณประโยชน์และกิจการของคลงัออมสินให้แพร่หลายแก่ประชาชนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดเ้พราะ
รัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่า คลงัออมสินเป็นสถาบนัของการรวมและระดมทุนซ่ึงอยู่ในโครงการปรับปรุง
เศรษฐกิจ ของบา้นเมือง อนัควรส่งเสริมและปรับปรุงให้เจริญกา้วหนา้ยิ่งข้ึนกล่าวคือ เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 
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พ.ศ. 2476  ได้มีพระราชกฤษฎีกาจดัวางระเบียบราชการส านักงานและกรมในกระทรวงเศรษฐการ 
พุทธศกัราช 2476 มาตรา 17  แบ่งส่วนราชการคลงัออมสินข้ึนเป็นกอง เรียกวา่ “กองคลังออมสินและธนาณัติ”  
ข้ึนอยูก่บักรมไปรษณียโ์ทรเลข  

คร้ันต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2477  ไดมี้พระราชกฤษฎีกาฉบบัใหม่ข้ึนอีกฉบบัเรียกวา่ พระราช
กฤษฎีกาจดัวางระเบียบราชการส านกังานและกรมในกระทรวงเศรษฐการ พุทธศกัราช 2477 มตรา 19  ให้คลงั
ออมสินคงเป็นกอง เรียกวา่ “กองคลงัออมสิน”  โดยแต่งตั้งใหน้ายสวสัด์ิ โสตถิทตั เป็นหวัหนา้กอง นายสวสัด์ิ 
โสตถิทตั ไดพ้ิจารณาเห็นวา่สถานท่ีท าการซ่ึงเป็นแผนกคลงัออมสิน ซ่ึงตั้งอยู ่ณ ตึกส่วนหน่ึงของกองบญัชี
เดิมคบัแคบไม่เหมาะสม  
  

 
ภาพที ่17  ส านกังานใหญ่คลงัออมสินของรัฐบาลแห่งแรก 

  
จึงเสาะหาสถานท่ีท่ีจะตั้งกองคลงัออมสินอนัเป็นส านกังานใหญ่คลงัออมสิน ประจวบเหมาะท่ีตึก

อาคาร 3 ชั้น หัวมุมถนนตรีเพชร เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ฝ่ังพระนคร ตรงขา้มโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลยั อนัเป็นอาคารของพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองศเ์จา้จุลจกัรพงศ ์สร้างเสร็จเรียบร้อย  จึงไดข้อเช่าเป็น
ผลส าเร็จและไดย้า้ยจากท่ีท าการเดิมมาอยู ่ณ อาคารน้ี เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2477  เรียกช่ือส านกังานคลงั
ออมสินแห่งน้ีวา “ส านกังานคลงัใหญ่คลงัออมสินของรัฐบาล” และเปิดการติดต่อกบัประชาชนเป็นปฐมฤกษ์
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2477  นบัแต่บดันั้นเป็นตน้มากองคลงัออมสินก็ไดป้รับปรุงวิธีการในดา้นบริการ 
ประชาชนเพื่อใหไ้ดรั้บความสะดวกและรวดเร็วในการฝากถอนเงินยิง่ข้ึน มีการแกไ้ขขยายส านกังานใหญ่คลงั
ออมสิน แห่งแรกเปิดเป็นปฐมฤกษ ์เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2477  ตั้งอยูมุ่มถนน ตรีเพชรเชิงสะพานพระพุทธยอด
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ฟ้า ฝ่ังพระนคร เป็นตน้  รูปออมสิน วงเงินรับฝากไดม้ากข้ึน เปิดการรับฝากส าหรับนิติบุคคล เช่น วดัอาราม 
สมาคมและสโมสร จดัส่งเจา้หน้าท่ีของคลงัออมสินออกไปท าการรับฝากเงินตามโรงเรียนเพื่อ  เป็นการ
ฝึกอบรมใหเ้ยาวชนรู้จกัวธีิการเก็บออมทรัพยใ์นการฝึกหดันกัเรียนใหรู้้จกัการมธัยสัถโ์ดยการฝากเงินคลงัออม
สินน้ี พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธิน ไดเ้คยทรงปรารภและไดป้ระทานอนุมติัให้คลงั
ออมสินติดต่อกบัโรงเรียนมธัยม บา้นสมเด็จเจา้พระยา เป็นโรงเรียนแรกในคร้ังนั้นและปรากฏผลเป็นท่ีพอ
พระทยั  

ซ่ึงในเวลาต่อมา กองคลงัออมสินก็ไดด้ าเนินการในการรับฝากเงินตามโรงเรียนกวา้งขวางยิ่งข้ึน เป็น
ล าดบั และวธีิการน้ียงัไดใ้ชก้บักรม กอง องคก์าร และบริษทัต่าง ๆ ดว้ยยงัมีการรับฝากเงินอีกประเภทหน่ึง ซ่ึง
สมควรจะไดน้ ามากล่าวในท่ีน้ีดว้ย คือ กล่องใส่สตางค์คลงัออมสิน หรือกระป๋องออมสิน กองคลงัออมสิน
เรียกการรับฝากเงินประเภทน้ีวา่“คลงัออมสินส าหรับบา้น (Home Saving Bank)” กล่องใส่สตางคน้ี์ท าดว้ย
สังกะสี มีรูปลกัษณะจ าลองมาจากตูทิ้้งจดหมายของกรมไปรษณียโ์ทรเลข ซ่ึงตั้งอยู่ริมบาทวิถีในสมยันั้น 
จ  าหน่ายใหป้ระชาชนกล่องละ 10 สตางค ์ความมุ่งหมายของการออมสิน เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า และท่ีท า
การคลงัออมสินสาขาบางรักนอกจากนั้น กองคลงัออมสินยงัไดเ้ปิดการรับฝากเงินประเภทต่าง ๆ เพิ่มข้ึนคือ 
เปิดการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน  เปิดการรับฝากเงินประเภทพนัธบตัรออมสินเปิดการรับฝากเงิน
ประเภทการรับจ่าย และโอนเงิน เปิดการรับฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว  เปิดการรับฝากเงิน
ประเภทกล่องออมสิน เปิดการรับฝากเงินประเภทฝากสะสมทุน เปิดการรับฝากเงินประเภทรับฝากตามบา้น 
ในดา้นการโฆษณาเผยแพร่และการฝึกอบรมให้ประชาชนไดท้ราบถึงคุณประโยชน์แห่งการ ออมทรัพย ์กอง
คลงัออมสินก็ไดป้รับปรุงและขยายวธีิการใหเ้จริญแพร่หลายยิง่ข้ึนในระยะน้ีเป็นอนัมากและไดผ้ลสมความมุ่ง
หมายของทางราชการเป็นอยา่งดี  
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ภาพที ่18  กล่องใส่สตางคท์  าดว้ยสังกะสี มีรูปลกัษณะจ าลองมาจากตูทิ้้งจดหมายของกรมไปรษณียโ์ทรเลข 
 

 
ภาพที ่19 หวัหนา้คลงัออมสินสาขา รุ่นแรก 

  
การ เสนอโครงก ารขอ เ ปิ ดส านัก ง านคลัง ออ สินสาขา ในจังหวัด ให ญ่  ๆ  5 จังหวัด น้ี 

กรมไปรษณียโ์ทรเลขเห็นชอบดว้ย กระทรวงเศรษฐการ และกระทรวงคลงัอนุมติัให้เปิดส านกังานคลงัออม
สินสาขาไดฉ้ะนั้น คลงัออมสินสาขาจึงอุบติัข้ึนในจงัหวดัส่วนภูมิภาค 5 จงัหวดัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2484 โดยจดัส่งหวัหนา้คลงัออมสินสาขา 5 ท่าน (รูปภาพจากซา้ยไปขวา) คือ 

1. นายประสาร จารุกุล  หวัหนา้คลงัออมสินสาขาราชสีมา 
2.  นายแถม เพชรสิงห์  หวัหนา้คลงัออมสินสาขาอุบลราชธานี 
3.  นายชาย บุนนาค  หวัหนา้คลงัออมสินสาขาเชียงใหม่ 
4.  นายไชย เตชะเสน  หวัหนา้คลงัออมสินสาขาสงขลา 
5. นายเจียด ช่ืนศิริ  หวัหนา้คลงัออมสินสาขานครสวรรค ์
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และในปีเดียวกนัน้ีกไ็ดเ้ปิดส านกังานคลงัออมสินข้ึนในจงัหวดัพระนคร - ธนบุรี คือ 
1. ส านกังานคลงัออมสินสาขาป้อมปราบ 
2. ส านกังานคลงัออมสินสาขาหนา้พระลาน 
3. ส านกังานคลงัออมสินสาขาหวัล าโพง 
4. ส านกังานคลงัออมสินสาขาบางกระบือ              
5. ส านกังานคลงัออมสินสาขาปทุมวนั 

             ทั้ง  5 ส านกังานน้ีอยูใ่นสังกดัพระนคร ส าหรับจงัหวดัธนบุรี ไดเ้ปิดส านกังานคลงัออมสินเพิ่มข้ึนอีก 
1 แห่ง คือ ส านกังานออมสินสาขาเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  นบัแต่การขยายงานและธุรกิจออมสินและ
เปิดส านกังานคลงัออมสินสาขาในปี พ.ศ. 2484 เป็นตน้มา 

ถึงแมว้า่ในระยะน้ีประเทศไทยจะประสพวกิฤติกาลเน่ืองจากสงครามโลก คร้ังท่ี 2 ก็ดี แต่กิจการและ
ฐานะการเงินของกองคลงัออมสินก็มิไดก้ระทบกระเทือนการกลบัปรากฏวา่มีจ านวนผูฝ้ากและเงินท่ีรับฝาก
เพิ่มข้ึนเร่ือยมาโดยล าดบัในปี พ.ศ. 2485 ไดเ้ปิดส านกังานคลงัออมสินสาขาข้ึนอีก 7 แห่ง คือ 

1. ส านกังานคลงัออมสินสาขาล าปาง 
2. ส านกังานคลงัออมสินสาขาภูเก็ต 
3. ส านกังานคลงัออมสินสาขาจนัทบุรี 
4. ส านกังานคลงัออมสินสาขาสุราษฎร์ธานี 
5. ส านกังานคลงัออมสินสาขาอุดรธานี  
6. ส านกังานคลงัออมสินสาขาพิษณุโลก  
7. ส านกังานคลงัออมสินสาขาตรัง  

ในปี พ.ศ. 2486 เปิดส านกังานคลงัออมสินสาขาเพิ่มข้ึนอีก 6 แห่ง คือ  
1. ส านกังานคลงัออมสินสาขาฉะเชิงเทรา  
2. ส านกังานคลงัออมสินสาขาลพบุรี  
3. ส านกังานคลงัออมสินสาขาพระนครศรีอยธุยา  
4. ส านกังานคลงัออมสินสาขาร้อยเอด็  
5. ส านกังานคลงัออมสินสาขานครศรีธรรมราช 
6. ส านกังานคลงัออมสินสาขาเพชรบุรี        

ในปี พ.ศ. 2487 ไดเ้ปิดส านกังานคลงัออมสินสาขา 2 แห่ง คือ  
1. ส านกังานคลงัออมสินสาขาสุพรรณบุรี  
2. ส านกังานคลงัออมสินสาขามหาสารคาม  

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ เปิดคลงัออมสินสาขาเพิ่มข้ึนอีก 2 แห่ง คือ  
1. ส านกังานคลงัออมสินสาขาชลบุรี  
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2. ส านกังานคลงัออมสินสาขาสระบุรี  
            นับตั้งแต่กองคลังออมสินได้เปิดสาขา ต่างๆ มาตั้งแต่ต้นปี ส้ินมีนาคม พ.ศ. 2490 ปรากฏว่ามี
ประชาชนนิยมฝากเงินออมสินประเภทต่าง ๆ เพิ่มข้ึน ดงัปรากฏตามสถิติ ดงัต่อไปน้ี  

1. มีเงินฝากเผือ่เรียกและประจ าคงเหลือ 205,714,325 บาท มีผูฝ้ากถึง 601,283 ราย  
2. เงินรับฝากสลากออมสินพิเศษคงเหลือ 8,740,925 บาท  
3. เงินรับฝากพนัธบตัรออมสินคงเหลือ 131,615 บาท  
4. เงินรับฝากสงเคราะห์ชีวติและครอบครัว 144,371 บาท  
5. เงินหมุนเวยีนการรับฝากประเภทการรับจ่ายและโอนเงิน 25,275,188 บาท  

             มีเงินฝากคงเหลือ 1,647,538 บาท ตามสถิติขา้งตน้ซ่ึงเป็นผลจากการด าเนิน งานของคลงังานของคลงั
ออมสินเม่ืออยูก่บักรมไปรษณียโ์ทรเลข ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 ถึงส้ินมีนาคม พ.ศ. 2490 เป็นเวลา 18 ปี นบัไดว้า่
กิจการออมสินในระยะน้ีเจริญมากข้ึนสมควรมากข้ึนสมควรจะเรียกไดว้า่ เป็นยุคแห่งความกา้วหนา้ของการ
คลงัออมสินแห่ง 
 

รากฐานความมัน่คง 

ยุคที ่3 ธนาคารออมสิน สังกดักระทรวงการคลัง (กรมไปรษณีย์โทรเลยสู่ธนาคารออมสิน) พ.ศ. 2490 
- ปัจจุบัน   ยกฐานะกองคลงัออมสินข้ึนเป็นองคก์ารของรัฐด าเนินงานโดยอิสระ โดยท่ีคลงัออมสินเป็นท่ีนิยม
ของประชาชนกวา้งขวางข้ึนโดยรวดเร็ว ทั้งจ  านวนผูฝ้ากเงิน และจ านวนเงินฝากท่ีคลงัออมสินรับฝากไว ้
ปรากฏว่าเพิ่มปริมาณข้ึนเป็นล าดบั จึงเป็นการเหลือมือเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานคลังออมสินตามท่ีท าการ
ไปรษณีย ์ โทรเลขและอีกประการหน่ึง ส าหรับประชาชนท่ีฝากเงินเป็นจ านวนมากๆ  และเม่ือมีการถอนเงิน
เป็นจ านวนมาก ท าการจ่ายถอนขลุกขลกั ขดัขอ้ง หรือล่าชา้ เพราะวงเงินเก็บรักษาของส านกังานคลงัออมสิน
สาขา รวมทั้งท่ีท าการไปรษณียโ์ทรเลขท่ีปฏิบติังานคลงัออมสินในขณะนั้นมีวงเงินอนัจ ากดั เพราะคลงัออม
สินไม่มีกฎขอ้บงัคบัจ ากดัวงเงินถอนเหมือนกบัการคลงัออมสินในต่างประเทศท่ีเขาปฏิบติักนั จึงเป็นเหตุให้
ประชาชนผูฝ้ากไม่สู้จะไดรั้บความสะดวกเท่าท่ีควร ซ่ึงรับบาลในขณะนั้นก็ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นวา่กิจการออม
สินเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงขยายกิจการใหเ้จริญกา้วหนา้กวา้งขวางเพื่อให้เหมาะสมกบัความเจริญของบา้นเมือง
และความนิยมของประชาชนของประชาชนดว้ยการคลงัออมสิน นบัวา่เป็นเส้นเลือดท่ีส าคญัในทางเศรษฐกิจ
ของรัฐ ควรท่ีจะสนบัสนุนให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและรัฐ เม่ือมีเหตุผลดงักล่าว รับบาลในสมยันั้นมี
หลวงโกวิท อภยัวงศ ์(ควง อภยัวงศ์ ) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไดป้รึกษาหารือกบันายสวสัด์ิ 
โสตถิทตั หวัหนา้กองคลงัออมสิน ในการท่ีจะปรับปรุงขยายกิจการคลงัออมสิน โดยเห็นเป็นการสมควรท่ีจะ
แยกการคลังออมสินเป็นองค์การด าเนินธุรกิจโดยอิสระ เพราะถ้าคลังออมสินยงัเป็นกองในราชการ
กรมไปรษณียโ์ทรเลขอยูก่ารขยายกิจการ การด าเนินงาน การวางระเบียบปฏิบติั ขอ้บงัคบั ตลอดจนการขยาย
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สาขาให้เพิ่มมากข้ึนย่อมจะท าไม่โดยทนัที ฉะนั้น จึงไดพ้ิจารณายกร่างพระราชบญัญติัคลงัออมสินข้ึนใหม่ 
โดยยกฐานะกองคลงัออมสินข้ึนเป็นองคก์ารของรัฐด าเนินงานโดยอิสระ พระราชบญัญติัฉบบัน้ีไดเ้ขา้สู่การ
พิจารณาของการประชุมคณะกรรมการ ซ่ีงรัฐบาลแต่งตั้งข้ึนประกอบดว้ย หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ ์ หลวง
ประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค)์, นายเสริม วินิจฉยักุล นายสวสัด์ิ โสตถิทตั และ นายถนิม ปัทมสูท เม่ือ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วรับหลักการส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาต่อไป แต่ปรากฎว่า 
พระราชบญัญติัคลงัออมสินยงัไม่ไดท้นัออกใช ้เน่ืองจากไดมี้การผดัเปล่ียนรัฐบาลข้ึนจนถึงรัฐบาลซ่ึงมีหลวง
ประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค)์ เป็นนายกรัฐมนตรี จึงไดน้ าพระราชบญัญติัคลงัออมสินฉบบัน้ีข้ึนพิจารณา
อีกคร้ังหน่ึงปรากฏวา่ รัฐบาลน้ีเห็นวา่กิจการคลงัออมสินนั้นเป็นกิจการท่ีควรจะไดป้รับปรุงให้เต็ม รูปเป็น
ธนาคารออมสินอย่างในต่างประเทศได้แล้ว จึงเห็นสมควรให้เปล่ียนช่ือพระราชบญัญติัโดยให้เรียกช่ือ
พระราชบญัญติัฉบบั น้ีวา่ พระราชบญัญติัธนาคารออมสินแต่ก็ปรากฏวา่ พระราชบญัญติัธนาคารออมสินน้ีก็
ยงัไม่ไดอ้อกใช้อีกเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง รัฐบาลอีกคร้ังหน่ึง จนถึงสมยัหลวงธ ารงนาวาสวสัด์ิ ( ถวลัย์
ธ ารงนาวาสวสัด์ิ ) เป็นนายกรัฐมนตรี ใน พ.ศ. ๒๔๘๙ พระราชบญัญติัน้ีจึงไดอ้อกใชเ้รียกวา่พระราชบญัญติั
ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ในการท่ีพระราชบญัญติัธนาคารออมสิน ไดอุ้บติัข้ึนเป็นคร้ังแรกน้ี นายสวสัด์ิ 
โสตถิทตั ซ่ึงด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมไปรษณียโ์ทรเลขขณะนั้น เป็นผูมี้ส่วนด าเนินการมาตั้งแต่ตน้นบัแต่การ
ริเร่ิม การวางโครงการและการขวนขวายท่ีจะใหกิ้จการ 

ออมสินไดเ้ป็นธนาคารออมสินจนเป็นผลส าเร็จข้ึน และเพื่อท่ีจะไดป้ฏิบติังานในดา้นธนาคารออมสิน
ได้เต็มท่ีในระยะแรก  นายสวสัด์ิ โสตถิทัต จึงได้กราบถวายบังคมลาออกจากต าแหน่งอธิบดี
กรมไปรษณียโ์ทรเลข เพื่อมาด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการธนาคารออมสิน และท่านผูน้ี้ก็ไดว้างรากฐานและ
ผลงานใหแ้ก่ธนาคารออมสินหลายประการ ซ่ึงธนาคารออมสินยกยอ่งและเทอดทูนไวเ้ป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี
ดว้ย 

พระราชบญัญติัธนาคารอออมสิน พ.ศ.2489 น้ี มีสาระส าคญั ดงัต่อไปน้ี  
1.   ให้ธนาคารออมสินเป็นนิติบุคคลโดยให้ธนาคารออมสิน รับโอนบรรดาทรัพยสิ์น  สินทรัพย ์

ความรับผดิ และธุรกิจของกองคลงัออมสินกรมไปรษณียโ์ทรเลขมาด าเนินกิจการต่อไป 
2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเป็นผูรั้กษาตามพระราชบญัญติัมีอ านาจและหน้าท่ีก ากบั

โดยทัว่ไป ซ่ึงกิจการของธนาคารออมสิน แต่งตั้ง หรือถอดถอน คณะกรรมการ ผูอ้  านวยการ  และรอง
ผูอ้  านวยการก าหนดเงินบ าเหน็จรางวลัของกรรมการ 

3.  คณะกรรมการธนาคารออมสิน ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการและกรรมการอ่ืนอีก
ไม่นอ้ยกวา่ 7 นาย เป็นผูค้วบคุมและดูแลกิจการของธนาคารออมสินทัว่ไป 

4.  ให้ผูอ้  านวยการเป็นผูจ้ดัการธนาคารออมสิน  มีอ านาจและหน้าท่ีด าเนินกิจการให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของธนาคารออมสิน 
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5.  ผลประโยชน์ท่ีธนาคารออมสินจ่ายเป็นค่าดอกเบ้ียเงินฝาก จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจ
และจ่ายตามขอ้ผกูพนั 

6.  การคืนตน้เงิน และช าระดอกเบ้ียเงินฝาก การจ่ายเงินอ่ืนๆ ตามขอ้ผูกพนั รัฐบาลเป็นประกนั
ทั้งส้ิน 

7.  ใหค้ณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูส้อบบรรดาบญัชีของธนาคารออมสิน 
8. ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ประกาศฐานะการเงินของธนาคารออมสินประจ าไตรมาส 

และประกาศรายงานประจ าปี ซ่ึงธนาคารออมสินไดจ้ดัท าให้ระหวา่งปี อาทิเช่น จ านวนผูฝ้าก จ านวนเงินฝาก 
จ านวนเงินดอกเบ้ีย ท่ีจ่ายและผลประโยชน์ท่ีไดม้าจากเงินทุนและอ่ืนๆ สุดแต่จะเห็นสมควร 

นายถนิม ปัทมสูต รองผูอ้  านวยการธนาคารออมสินคนแรก พระราชบญัญติัธนาคารออมสิน พ.ศ.
2489 น้ี ให้ไว ้ณ วนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ.2489  ซ่ึงเป็นปีท่ี 1  ในรัชกาลแห่ง พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิ
พลอดุลยเดช นายถนิม ปัทมสูต รองผูอ้  านวยการธนาคารออมสินคนแรก นบัแต่นั้นมา กิจการของกองคลงั
ออมสิน ก็แยกออกจากการบงัคบับญัชาของกรมไปรษณียโ์ทรเลข โดยให้ธนาคารออมสินด าเนินการตั้งแต่
วนัท่ี 1 เมษายน 2490 ธุรกิจของธนาคารออมสินท่ีไดรั้บการโอนจากกรมไปรษณียโ์ทรเลข  

จดัท าตามพระราชบญัญติัธนาคารออมสินในระยะเร่ิมแรก มีธุรกิจดงัน้ี 
1. รับฝากเงินออมสินเผือ่เรียก – ประจ า 
2. ออกพนัธบตัรออมสิน 
3. รับฝากเงินออมสินเพื่อสงเคราะห์ชีวติและครอบครัว 
4. ออกสลากออมสิน 
5. ท าการรับจ่ายและโอนเงิน 
6. ซ้ือหรือขายพนัธบตัรของรัฐบาลไทย 
7. การออมสินอ่ืนๆ ตามท่ีจะไดมี้พระราชกฤษฎีกาก าหนดไว ้
8. กิจการอนัเป็นงานของธนาคาร ตามท่ีจะได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดไว  ้ ในการท่ีจะบริหาร

กิจการของธนาคารออมสิน ตามพระราชบญัญติัธนาคารออมสิน จึงไดมี้พระราชกฤษฎีกาก าหนดกิจการใน
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และวาระครองต าแหน่งของกรรมการธนาคารออมสินข้ึนคือ
พระราชกฤษฎีกาก าหนดกิจการใน หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและวาระครองต าแหน่งของ
กรรมการแห่งธนาคารออมสิน 
  

โฉมใหม่สู่ความทนัสมยัครบวงจร 

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา ธนาคารออมสินไดเ้ปล่ียนแปลง ปรับปรุงพฒันาระบบการด าเนินงานและ
การบริการในทุกดา้นอยา่งเป็นพลวตัร ธนาคารจึงไดป้รับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ เพื่อรักษาฐานลูกคา้มากกวา่ 
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26 ลา้นบญัชี โดยระดมทรัพยากรในทุกดา้นเตรียมการเพื่อปรับปรุงภาพลกัษณ์และรูปแบบการให้บริการท่ี
ทนัสมยัและครบวงจรยิง่ข้ึน เพื่อรองรับการให้บริการท่ีสอดคลอ้งต่อความตอ้งการและครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุก
อาชีพ และทุกช่วงวยั 

ปัจจุบนัธนาคารออมสินมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นรัฐวิสาหกิจ ในรูปของสถาบนัการเงินท่ีมีรัฐบาล
เป็นประกนัอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงการคลงั มีสาขา 863 สาขาทัว่ประเทศ มีอายคุรบ 98 ปี เม่ือ
วนัท่ี 1 เมษายน 2554 ท่ีผา่นมา 
 

ประวตัิดวงตราธนาคารออมสิน 

   

 
ภาพที ่20  ดวงตราธนาคารออมสิน 

  
สัญลกัษณ์รูปโล่ไทย เคร่ืองป้องปวงภยัภิบติัทั้งผองท่ีจะน ามาสู่ทรัพยสิ์นของประชาชน  ดวงตรา

ธนาคารออมสิน เป็น รูป โล่ไทย แบ่งออกเป็น 3 ช่อง ดงัน้ี 

1.   ช่องบนด้านขวามีรูปวัชระ - วชัระ หมายถึง เคร่ืองหมายประจ า พระองคพ์ระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาวชิรวธุ พระมงกุฎเกลา้พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 

2. ช่องบนด้านซ้ายมีรูปฉัตร  - ฉตัร หมายถึง เคร่ืองหมายประจ า พระองคพ์ระเจา้บรมวงศเ์ธอกรม
พระก าแพงเพชรอคัรโยธิน ช่องก่ึงกลางมีรูปตน้ไทร ตน้ไทร หมายถึง ความร่มเยน็ ความมัน่คง และความ
เจริญงอกงามตลอดกาลนาน 

3. ช่องกึ่งกลางมีรูปต้นไทร  -  ตน้ไทร หมายถึง ความร่มเยน็ ความมัน่คง และความเจริญงอกงาม
ตลอดกาลนาน 

ววิฒันาการบริการ 
   เรือเคลือ่นที ่    
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เรือเคล่ือนท่ีออมสินสู่วิถีชีวิตชาวลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา วิถีชีวิตของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ลุ่มแม่น ้ า
เจา้พระยาล าน ้าสายส าคญัท่ีหล่อ เล้ียงและรังสรรคส์รรพชีวิต ให้ด ารงอยูคู่่แผน่ดินไทยตลอดมาอนัจะเป็นการ
สืบทอดและเผยแพร่วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีความเป็นอยูข่องผูค้นให้ไดท้ราบกนัการให้บริการ
รับฝากโดยเรือรับฝากเป็นการบริการของธนาคารออมสินท่ีเขา้ถึงบนัไดบา้นของประชาชน การรับฝากเงินโดย
ใชเ้รือท่ีท าเป็นท่ีท าการนั้น เป็นเสน่ห์อยา่งหน่ึงของธนาคารออมสินท่ีไม่มีใครเหมือนและเป็นส่ิงท่ีสามารถ
สร้างแรงดึงดูดให้ส่ือมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนใจมาท าข่าวและสารคดีอยู่เร่ือย ๆ ดงันั้น
ก่อนท่ีจะไปติดตามดูการท างานของธนาคารเรือ ดูชีวิตความเป็นอยูข่องพี่นอ้งพนกังานสาขาเรือเคล่ือนท่ี วีถี
ชีวิตของผูใ้ช้บริการตลอดทั้งการท างานของส่ือมวลชนท่ีมาถ่ายท าข่าวสารคดีธนาคารเรือ เราไปรู้จกักับ
ประวติัความเป็นมาของธนาคารเรือกนัก่อน 

ประวตัิความเป็นมาของธนาคารเรือ 
จากขอ้มูลท่ีไดมี้การบนัทึกต่อๆกนัมาทราบวา่ ธนาคารออมสินจดัใหมี้เรือเคล่ือนท่ีรับฝากทางน ้ าข้ึนท่ี

เห็นวา่ประชาชนท่ีมีบา้นเรือนอยูบ่ริเวณสองฝ่ังแม่ น ้าล าคลองต่างๆ ถา้หากจะเดินทางไปฝากเงินกบัส านกังาน
สาขาของธนาคาร อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางดงันั้น เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและจูงใจ ให้
ประชาชนท่ีอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าล าคลองไดห้นัมาออมทรัพยก์นัมากข้ึน ม.ล. ปืนไทย มาลากุล ผูอ้  านวยการธนาคาร
ออมสินในขณะนั้นจึงไดมี้นโยบายท่ีจะให้บริการรับฝากเงิน โดยใชเ้รือเคล่ือนท่ีข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ.2501 เป็นตน้
มานบัเป็นธนาคารแห่งแรกของโลกและแห่งเดียวของประเทศไทยท่ีใหบ้ริการรับฝากเงินโดยใชเ้รือเคล่ือนท่ี 

ในระยะแรกๆ ของการเปิดใหบ้ริการรับฝากเงินโดยใชเ้รือนั้น ธนาคารไดเ้ปิดให้บริการในต่างจงัหวดั
ก่อน โดยตอ้งใชเ้รือขนาดเบา กินน ้าต้ืนมารับฝาก เพราะแม่น ้ าล าคลองบางแห่งในฤดูแลง้น ้ าต้ืนเขิน ถา้หากใช้
เรือท่ีมีขนาดใหญ่ จะไม่สะดวกและรับฝากไดไ้ม่ทัว่ถึง ในต่างจงัหวดัมีบริการรับฝากโดยเรือเคล่ือนท่ีหลาย
แห่ง เช่น อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม , อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี และ อ. ด าเนิน
สะดวก จ.ราชบุรี เป็นตน้ ในระยะ ต่อมาการบริการรับฝากเงิน โดยเรือเคล่ือนท่ีในทอ้งถ่ินต่างๆ ได ้ยุบเลิกไป
เร่ือยๆ เน่ืองจากสภาพความเจริญไดก้ระจายเขา้ไปแทนท่ีการสัญจรไป  มามีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
ธนาคารออมสินจึงตั้งสาขาถาวร เพื่อให้บริการรับฝากแทน ปัจจุบนัยงัคงมีสาขารับฝากทางเรือท่ีเปิดบริการ
เหลืออยู่เพียงแห่งเดียว คือ ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด (เรือเคล่ือน) กรุงเทพฯ ทั้งน้ีก็เพราะ
ประชาชนสองฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยาและริมคลองบางกอกนอ้ย ยงัให้ความสนใจและมีความตอ้งการใชบ้ริการรับ
ฝากกบัธนาคารเรืออยู ่

   ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด (เรือเคลือ่นที่)  เร่ิมเปิดบริการคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 
2507ใชเ้รือออมสิน 10  ซ่ึงเป็นเรือไม ้ขนาดความยาวตลอดล า 30 ฟุต กวา้ง 7 ฟุต 6 น้ิว ออกบริการรับฝากเงิน
ตั้งแต่วนัจนัทร์ ถึงวนัเสาร์ โดยเรือจะออกจากท่าน ้าปากคลองตลาดแล่นเลียบล าน ้ าเจา้พระยาข้ึนไปทางทิศ
เหนือ เล้ียวซา้ยข้ึน คลองบางกอกนอ้ย จากนั้นเร่ิมใหบ้ริการรับฝากเงินกบัพี่นอ้งประชาชนเร่ือยไปจนถึงหนา้ 
วดัโบสถ ์  อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี และเดินทางกลบัมาเส้นทางเดิมระยะทางในการใหบ้ริการในแต่ละวนัจาก



28 

 

สาขาปากคลองตลาดจนถึงหนา้ วดัโบสถ ์เป็นระยะทางเกือบ 30 กิโลเมตร ส่วนเวลาในการใหบ้ริการเดิม นั้น
ธนาคารออมสิน ทุกสาขาเปิดใหบ้ริการ (วนัท าการ) ตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์คร่ึงวนัปัจจุบนัธนาคาร ออมสิน 
ทุกสาขาไดเ้ปล่ียนแปลง วนั-เวลาท าการใหม่ ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด (เรือเคล่ือนท่ี) จึงได้
ปรับเปล่ียนวนัในการใหบ้ริการมาเป็นวนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์ตั้งแต่ เวลา08.30-15.30น. เหมือนกบัธนาคารออม
สินทุกสาขา ทัว่ประเทศ 

เส้นทางในการให้บริการของธนาคารเรือเคล่ือนท่ีเร่ิมออกจากโป๊ะจอดเรือ ขา้งสาขาปากคลองตลาด 
ในเวลา 09.00 น. แล่นเลียบแม่น ้ าเจา้พระยาไปทางทิศเหนือกระทัง่ถึง ท่าพระจนัทร์ จึงแล่นขา้มฟากไปฝ่ัง
ธนบุรี  เพื่อเล้ียวซ้ายเขา้คลองบางกอกน้อย จากนั้นจะแล่นไปให้บริการธุรกิจกบัพี่น้องประชาชนสองฝากฝ่ัง
คลองบางกอกนอ้ยเร่ือยไป จนถึง วดัโบสถ ์อ. บางกรวย จ. นนทบุรี  จึงเดินทางกลบั 

ทุกๆ วนัจะมีพนกังานประจ าสาขาเรือแห่งน้ีออกปฏิบติัหนา้ท่ีให้บริการรับ ฝาก - ถอนเงิน กบัพี่นอ้ง 
ประชาชนจ านวน 6 คน ปัจจุบนัธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด (เรือเคล่ือนท่ี) มีนายสุรศกัด์ิ ธีระเมธี 
เป็นผูจ้ดัการสาขา ในการให้บริการนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ธนาคารออมสินได้จดัท า 
สัญลกัษณ์ เพื่อใชติ้ดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ โดยจดัท าสามเหล่ียมพื้นสีฟ้าดวงตราธนาคาร ออมสินสีขาวมอบให้
ไวต้ามบา้นของ ลูกคา้ทั้งสองฝ่ังคลองหากลูกคา้มีความประสงค์จะติดใช้บริการก็ให้ปักธงไวห้น้าบา้น เม่ือ
ธนาคารเรือแล่นไปถึงหนา้บา้นท่ีติดธงก็จะแวะ ใหบ้ริการทนัที 

ลกัษณะของธง เป็นรูปสามเหล่ียม (รูปชายธง) 0.45 เมตร ยาว 0.93 เมตร ผนืธงท าดว้ยผา้สีฟ้าแก่เยบ็
ของธงโดยรอบดว้ยผา้สีขาว พิมพด์วงตราสัญลกัษณ์ของธนาคารออมสินไวก้ลางผนืธงมีหูเชือกส าหรับผกูติด
กบัเสาบา้น ธงสัญลกัษณ์ดงักล่าวยงัใชเ้ป็นส่ิงในการติดต่อกบัธนาคารเรือตราบจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั เรือรับ
ฝากท่ีธนาคารเคยใชเ้ป็นพาหนะในการใหบ้ริการรับฝากเท่าท่ีมีบนัทึกไว ้ ไดแ้ก่ เรือออมสิน 30 เร่ิมใชง้านใน
พื้นท่ีรับฝากบริเวณล าน ้าแม่กลอง จ.สมุทรสาคร และ จ. ราชบุรี เม่ือ พ.ศ.2506 ต่อมามีการสร้างสาขา ถาวรบน
บกจึงยกเลิกสาขาเรือเคล่ือนท่ีเรือออมสิน 30 ปัจจุบนัปลดระวาง เรือออมสิน 6 สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2503 โดย
บริษทั สุพรรณพาณิช จ ากดั เป็นเรือไมแ้บบเก๋งชั้นคร่ึง มีมิติของเรือ คือ ยาว 45 ฟุต กวา้ง 12.5 ฟุต ลึกกลางล า 
4.8 ฟุต กินน ้าลึก 2.8 ฟุต การใชง้านใชเ้ป็นเรือตรวจการณ์ ใชเ้ป็นเรือโฆษณาและเปิดสาขาทางน ้า และเป็นเรือ
รับรอง แขกผูใ้หญ่ของธนาคารสภาพของเรือในปัจจุบนั มีอาย ุ 41 ปี เพื่อท่ีจะใหเ้รือคง สภาพอยูจึ่งมีการซ่อม
บ ารุงและซ่อมใหญ่ต่อเน่ืองมาโดยตลอด โดยมีการซ่อมใหญ่คร้ังสุดทา้ยเม่ือ วนัท่ี 12 ตุลาคม 2538  

เรือออมสิน 10 เร่ิมใชง้านเม่ือปี 2506 ใหบ้ริการในพื้นท่ีคลองบางกอกนอ้ย ปัจจุบนัปลดระวาง เรือ
ออมสิน 33 สร้างเม่ือปี 2512 ราคา 31,500 บาท โดยบริษทั เนรมิตการช่าง จ ากดั เป็นเรือไม ้ชั้นเดียว มีมิติของ
เรือ คือ ยาว 35 ฟุต กวา้ง 9 ฟุต ลึกกลางล า 3.5 ฟุต กินน ้าลึก 2 ฟุต ใชง้านในระยะปี 2512 ถึง ปี 2528 ใชเ้ป็น
เรือสาขาเคล่ือนท่ีออก รับฝากเงิน ปัจจุบนัใชเ้ป็นเรือส ารองเม่ือเรือออมสิน 42 (สาขาเคล่ือนท่ีในปัจจุบนั) ตอ้ง
เขา้ซ่อมใหญ่ และใชเ้ป็นเรือติดตามหรือเยีย่มชมการปฎิบติังานของเรือใน ปัจจุบนัยงัสามารถใชง้านไดแ้ม้
รูปแบบ จะไม่ทนัสมยัก็ตาม และเน่ืองจากเป็นเรือจึงตอ้งมีการข้ึนคานท าการ บ ารุงรักษาเป็นระยะๆ 
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เรือออมสิน 42 สร้างเม่ือปี 2528 ราคา 1,798,900 บาท บริษทั อู่ทองกรุงเทพฯ จ ากดั เป็นผูส้ร้าง เป็น
เรือเหล็กชั้นเดียวมีมิติของเรือ คือ ยาว 11.50 เมตร กวา้ง 2.85 เมตร ลึกกลางล า 1.207 เมตร กินน ้าลึก 0.70 
เมตร ตวัเรือสร้างดว้ยเหล็กท่ีมีคุณภาพตาม มาตรฐานของลอยดเ์ยอรมนันี ความเร็วสูงสุดไม่ต ่ากวา่6นอต ตงั
เก่งหอ้งปฎิบติัการ สร้างดว้ยอลูมิเนียมอลัลอย เคร่ืองยนตเ์ป็นเคร่ืองหมายตราอกัษร Detsoit Marine Diesel 
Cergine ของบริษทั General Motor ประเทศสหรัฐอเมริกา การบงัคบัเรือ ใชร้ะบบไฮโดลิคในการควบคุม
เคร่ืองยนตก์ารใชเ้กียร์เดินหนา้-ถอยหลงั การใชไ้ฟฉาย เคร่ืองปัดน ้าฝน แตรสัญญาและการ เปิด - ปิด สวทิช์
ไฟฟ้ากระท าดว้ยพนกังานขบัเรือหรือนายทา้ยเรือ เพียงคนเดียว เรือออมสิน 42 

ธนาคารไดเ้ซ็นสัญญาวา่จา้ง บริษทั อู่ทองกรุงเทพฯ จ ากดัซ่ึงเป็นรัฐวสิาหกิจสังกดักระทรวงกลาโหม 
เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2527 มีพธีิวางกระดูกงูเรือ โดย นายดุษฎี สวสัด์ิชูโต ผูอ้  านวยการธนาคารออมสิน เม่ือวนัท่ี 
27 พฤศจิกายน 2527 เวลา 10.45 น. ท่ีบริษทั อู่ทองกรุงเทพฯ จ ากดั และเม่ือต่อเรือเสร็จ ไดมี้พิธีเจิมเรือและ
ปล่อยเรือลงน ้าเพื่อเป็นศิริมงคล เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2528 โดยผูอ้  านวยการธนาคารออมสิน และคุณทอสี 
สวสัด์ิ-ชูโต ร่วมเป็นประธานในพิธีการปล่อยเรือลงน ้าตามประเพณีท่ีมีมาแต่โบราณ นั้นการท าพิธีเจิมและ
ปล่อยเรือลงน ้าจะมอบ ให้สุภาพสตรีผูท้รงเกียรติเป็นผูท้  าพิธี โดยเร่ิมดว้ยการคลอ้งพวงมาลยั เจิม โปรย
ขา้วตอกดอกไมแ้ละทุบขวดแชมเปญปล่อยเรือลงน ้าแลว้ ธนาคารออมสินไดน้ าเรือ “ออมสิน 42” ออกบริการ
รับฝากเม่ือวนัท่ี1 เมษายน 2528 ตรงกบัวนัครบรอบ 72 ปี ธนาคารออมสิน ซ่ึงถือวา่เป็นวนัมงคลยิง่ของ
ธนาคาร 

เรือออมสิน 42 ใชเ้ป็นรับฝาก ณ สาขาปากคลองตลาด (เรือเคล่ือนท่ี) ทดแทนเรือออมสิน 33 ตั้งแต่ปี 
2528 ถึงปัจจุบนั (2544) เป็นเวลา 16 ปี เน่ืองจากเรือมีอายุการใชง้านมานานหลายปีสภาพ เรือจึงเส่ือมโทรมไป
ตามกาลเวลา เช่น ขาดอุปกรณ์อ านวยความสะดวก อาทิเคร่ืองปรับอากาศ รูปแบบของเรือ ไม่ทนัสมยั เรือแล่น
ดว้ยความเร็วต ่า เคร่ืองยนตมี์เสียงดงัรบกวนการปฏิบติังานของ เจา้หนา้ท่ี ท าใหต้อ้งซ่อมแซมใหญ่คร้ังสุดทา้ย 
เม่ือปี 2542 

เรือออมสิน 9 นบัเป็นเรือรับฝากเงินล าดบัท่ี 5 ของธนาคารออมสิน ท าพิธีข้ึนระวาง ประจ าการเรือ ณ 
ท่าเรือราชนาวกิสภา (หลงัใหม่) และเร่ิมเปิดใหบ้ริการเป็นปฐมฤกษใ์นวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2549 โดยช่ือ เรือ
ออมสิน 9 น้ี หมายถึง สร้างข้ึนในรัชกาลท่ี 9 เน่ืองในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี และในปีนั้น
เป็นปีพุทธศกัราช 2549 ซ่ึงลงทา้ยดว้ยเลข 9 จึงตั้งช่ือเรือวา่ เรือออมสิน 9 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เพียงพอต่อการให ้ บริการลูกคา้บริเวณสองฝ่ังแม่น ้า
เจา้พระยา ควบคู่กบัเรืออมสิน 42 ซ่ึง เปิดใหบ้ริการอยูเ่พียงล าเดียว 

ธนาคารเรือแห่งน้ีจะใหบ้ริการธุรกิจเงินฝากทุกประเภทอาทิ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเงินฝากประจ า 3 
เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน เงินฝากกระแสรายวนั (ฝาก-ถอนดว้ยเช็ค) เงินฝากสลากออมสินพิเศษ เงินฝาก สลาก
ออมสินพิเศษ เงินฝากสลากออมสินพิเศษ (รุ่นธนโชค) และเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและ ครอบครัวทั้ง 6 แบบ 
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(ทุนการศึกษา, ร่มไทร, เพิ่มพนูทรัพย,์ ออมสินสะสมทรัพยแ์ละออมสินตลอดชีพ) ส่วนบริการธุรกิจดา้น 
สินเช่ือเดิมไม่มีใหบ้ริการ ปัจจุบนัเร่ิมใหบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนแลว้ 

ธนาคารออมสินสาขาปากคลอง (เรือเคล่ือนท่ี) นบัไดว้า่เป็นตน้แบบของการรับฝากโดยทางเรือแห่ง
แรก ของโลกและแห่งเดียวของประเทศไทยเป็นบริการท่ีเขา้ถึงบนัไดบา้นของผูฝ้าก และเป็นท่ีประทบัใจของ 
ประชาชนสองฟากฝ่ังคลองบางกอกนอ้ยเป็นอยา่งยิง่ จึงไดรั้บความสนใจจากประเทศสวีเดนเดินทางมา ศึกษา
ดูงาน แลว้กลบัไปจดัให้มีบริการรับฝากเงินทางเรืออีกประเทศหน่ึงดว้ย ปัจจุบนันอกจากธนาคารเรือ จะมีท่ี
ประเทศไทยแล้วยงัมีท่ีประเทศสวีเดนอีกแห่งหน่ึง ซ่ึงทัว่โลกจะมีธนาคารรับฝากทางเรือเพียง สองแห่ง 
เท่านั้น ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด (เรือเคล่ือนท่ี) ไม่ไดเ้ป็นแค่เพียงเรือรับฝากเงิน เท่านั้น ยงัเป็น
ความรัก ความผกูผนัท่ีฝังรากลึกในวถีิชีวติของชาวคลองบางกอกนอ้ยมากกวา่ 37 ปีแลว้ (นบัถึงพ.ศ. 2544) แต่
ถา้จะรวมระยะเวลาในการ ใหบ้ริการรับฝากทางเรือเป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 43 ปี (2501-2544) จึงนบัไดว้า่เป็นส่ิง
ท่ีน่าสนใจควรค่าแก่การอนุรักษไ์วคู้่ สังคมไทยตลอดไป 

 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด (เรือเคลื่อนที่)  มีผู้จัดการสาขาแล้ว 

จ านวน 13 คน ดังนี ้ 
1. พ.ศ. 2506 นายสาย ก าไลนาค 
2. พ.ศ. 2510 นายรังสรรค ์พงษส์ยาม  
3. พ.ศ. 2514 นายสมบติั พิกุล  
4. พ.ศ. 2518 นายเชิดศกัด์ิ เดชาติวงศ ์ 
5. พ.ศ. 2522 นายณรงค ์ภวภูตานนท ์ 
6. พ.ศ. 2525 นายวจิิตร เพียรช่าง  
7. พ.ศ. 2529 นายสนิท กาญจนบุรางกรู  
8. พ.ศ. 2534 นายพรถนอม กลัยาณมิตร  
9. พ.ศ. 2537 นายนนัทสาร สินธุเกิด  
10. พ.ศ. 2540นายดนยั มากปลีก  
11. พ.ศ. 2541 นายสิทธิศกัด์ิ สีหะเสน  
12. 1 ก.ย. ถึง 30 ก.ย. ปี 2534 นายเสริมศกัด์ิ สร้อยค า  
13. 1 ต.ค. 2543 นาย สุรศกัด์ิ ธีระเมธี 
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ภาพที ่22  เรือเคล่ือนท่ีออมสินสู่วถีิชีวติชาวลุ่มแม่น ้าเจา้พระยา 
 

   รถเคลือ่นที ่
รถ เค ล่ือนท่ี ธนาคารออมสินจัดให้ มี รถออกให้บ ริการ รับฝาก  - ถอน  แ ก่ประชาชนใน 

บางท้องท่ี  คร้ังแรกใน พ.ศ. 2495 และเปิดด าเนินการในรูปสาขาเคล่ือนท่ีเป็นคร้ังแรกเม่ือ 
วนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2499 โดยสาขารถเคล่ือนท่ีแห่งแรกท่ีเปิดด าเนินการคือ ธนาคารออมสิน  
สาขาบางเขน (รถเคล่ือนท่ี) จากนั้นก็ไดเ้ปิดสาขารถเคล่ือนท่ีอีกหลายสาขาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ภายหลงัมาธนาคารออมสินก็ไดย้กเลิกการด าเนินการสาขารถเคล่ือนท่ีแลว้จดัตั้งส านกังานสาขาถาวรข้ึน โดย
ในพ.ศ. 2527  มีสาขารถเคล่ือนท่ี 3 สาขา สาขารถเคล่ือนท่ีสาขาสุดทา้ยท่ียกเลิกไปคือสาขานวนครซ่ึงยกเลิก
ไปใน พ.ศ. 2544 

 ในพ.ศ. 2548  เวลา 49 ปี หลงัจากเปิดบริการสาขารถเคล่ือนท่ีแห่งแรก หรือ 4 ปี หลงัการยกเลิกสาขา
เคล่ือนท่ีสาขาสุดทา้ยธนาคารออมสินก็ร้ือฟ้ืนบริการรถเคล่ือนท่ีอีกคร้ังโดยเป็นรถเคล่ือนท่ี (Mobile Unit) 
แบบใหม่ท่ีมีความทนัสมยัมากยิง่ข้ึนดว้ยการใหบ้ริการในลกัษณะออนไลน์ผา่นระบบ GPRS  ซ่ึงท าให้
ประชาชนท่ีอยูน่อกพื้นท่ีการใหบ้ริการของธนาคารสามารถใชบ้ริการ ทางการเงินจากรถเคล่ือนท่ีไดเ้สมือนกบั
การเขา้ไปใชบ้ริการท่ีสาขาธนาคาร การบริการรถเคล่ือนท่ีนอกจากจะเพื่อสร้างโอกาสเขา้ถึงแหล่งเงินทุนแก่
ประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกลแลว้ ยงัเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการออมในหมู่ประชาชนอีกดว้ย 

บริการรถเคล่ือนท่ีเนน้ไปท่ีบริการทางการเงิน ทั้งดา้นบริการฝาก-ถอนเงิน บริการรับค าขอใชสิ้นเช่ือ 
บริการ ATM รวมทั้งบริการใหค้  าปรึกษาดา้นการเงิน โดยจะปรับรูปแบบแนวทางในการใหบ้ริการของรถ
เคล่ือนท่ีแต่ละคนัตามความเหมาะสมของ พื้นท่ีท่ีรถเคล่ือนท่ีเขา้ไป 

นอกจากการให้บริการในรูปแบบรถเคล่ือนท่ีแล้ว ธนาคารออมสินยงัได้เตรียมเปิดให้  บริการ 
Delivery Service Banking ซ่ึงเป็นบริการรูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยธนาคารจะ
ให้ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเป็น ประจ าลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการ Delivery Service Banking กบัธนาคารและเม่ือ ถึง
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เวลาท่ีตอ้งการใชบ้ริการให้โทรมาแจง้รายช่ือและนดัเวลาธนาคารก็จะส่ง เจา้หน้าท่ีเดินทางไปให้บริการแก่
ลูกคา้ ณ สถานท่ีท่ีไดมี้การนดัหมายไว ้ในเบ้ืองตน้ธนาคารจะเปิดน าร่อง 5 สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และ
มีรถจกัรยานยนต ์Delivery Service Banking ใหบ้ริการ 6 คนั 
 

 

ภาพที ่23  ธนาคารออมสินจดัใหมี้รถออกใหบ้ริการรับฝาก - ถอน แก่ประชาชน (สมยัก่อน) 
 

 
ภาพที ่23  ธนาคารออมสินจดัใหมี้รถออกใหบ้ริการรับฝาก - ถอน แก่ประชาชน (ปัจจุบนั) 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการก าหนดวงเงินสินเช่ือ 
การก าหนดวงเงินสินเช่ือ หมายถึง จ านวนวงเงินสูงสุดท่ีผูข้ายยอมให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีในช่วง

ระยะเวลาท่ีจ ากดั ปัจจยัท่ีผูข้ายควรพิจารณา อนัไดแ้ก่ " C's" ต่างๆคือ Character Capacity Capital Collateral 
และ Condition ซ่ึงหมายถึง อุปนิสัย ความสามารถในการช าระหน้ี เงินทุน หลกัประกนั และภาวะเศรษฐกิจ
นัน่เอง แต่ปัจจยัท่ีพิจารณาต่อไปน้ีเป็นปัจจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งจากดา้นผูข้อและผูใ้ห้สินเช่ือประกอบกนั 
เป็นปัจจยัท่ีช่วยประเมินความสามารถ และความตั้งใจในการช าระหน้ีของลูกหน้ีขณะเดียวกนัก็ประเมินความ
พร้อมของผูข้ายท่ีจะใหสิ้นเช่ือและก าหนดวงเงิน มีปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ขนาดธุรกิจของผูใ้หสิ้นเช่ือ  
2. หลกัของการกระจายความเส่ียง 
3. ประเภทธุรกิจของผูข้อสินเช่ือ 
4. ระยะเวลาของสินเช่ือ 
5. สภาวะทางธุรกิจ 
6. นโยบายการจ าหน่ายสินคา้ของเจา้หน้ี  
7. วตัถุประสงคข์องการใหสิ้นเช่ือ 
8. ความสามารถในการบริหาร 
9. คู่แข่งขนั 
10. ยอดสินเช่ือรวม หมายถึง ยอดหน้ีสินรวมในธุรกิจของผูข้อสินเช่ือนัน่เอง ผูใ้หสิ้นเช่ือจะใช้

รายงานทางการเงินของผูข้อสินเช่ือเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบสัดส่วนของหน้ีสินเปรียบเทียบกบัเงินทุน 

สินเช่ือธุรกจิของธนาคารออมสิน 
ธนาคารเปิดใหบ้ริการสินเช่ือ แก่บุคคลรายยอ่ยทัว่ไปผา่นเครือข่ายสาขา ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีธนาคาร

มุ่งเนน้ เพราะสามารถพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน ไดสู้งมากข้ึนไดโ้ดยตรง โดยปัจจุบนั ธนาคารไดเ้ปิด
ใหสิ้นเช่ือประเภทต่างๆ แก่ประชาชนทัว่ไป โดยค านึงถึงประโยชน์ ท่ีประชาชนจะไดรั้บเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด 
ธนาคารออมสินมีการใหธุ้รกิจกูสิ้นเช่ือ ดงัน้ี 

 
1. สินเช่ือเพื่อธุรกิจ 

1.1 สินเช่ือแฟคตอร่ิง   เป็นสินเช่ือท่ีธนาคารออมสินส านกังานใหญ่เป็นผูอ้นุมติั 
1.2 สินเช่ือไทรทองเอนกประสงค์   เป็นสินเช่ือท่ีดูจากภาษีเงินได ้และงบก าไรขาดทุน  ในการขอ

สินเช่ือไม่เกิน 500,000 บาท  ธนาคารออมสินสาขาสามารถท าการอนุมติัสินเช่ือเองได ้ โดย
ไม่ตอ้งส่งส านกังานใหญ่ 

1.3 สินเช่ือเพือ่การประกอบธุรกิจ 
2. สินเช่ือตามนโยบายรัฐ 
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2.1 สินเช่ือเพือ่ผู้ประกอบการรายใหม่ 
2.2 สินเช่ือธุรกจิห้องแถว เป็นสินเช่ือถา้หากมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัสามารถกูไ้ดไ้ม่เกิน 

2,000,000 บาท  พจิารณาจากหลกัทรัพยค์  ้าประกนั     หากไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัก็
สามารถกูไ้ดไ้ม่เกิน    500,000 บาท ธนาคารออมสินสาขาสามารถท าการอนุมติัสินเช่ือเองได้
โดยไม่ตอ้งส่งส านกังานใหญ่ 

2.3 สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน เป็นสินเช่ือท่ีกูไ้ม่มาก  โดยไม่เนน้คนค ้า ดูเอกสารรายรับ 
- รายจ่าย ประกอบกิจการขนาดเล็ก กูร้ายละไม่เกิน 200,000 บาท ธนาคารออมสินสาขา
สามารถท าการอนุมติัสินเช่ือเองได ้โดยไม่ตอ้งส่งส านกังานใหญ่ 

2.4 สินเช่ือเพื่อพฒันาชนบท 
ในการขอกูสิ้นเช่ือนั้นทางธนาคารสาขาจะใหค้ณะกรรมการสาขา/เขต ตามอ านาจหนา้ท่ี เป็นผูอ้นุมติั

ในการใหสิ้นเช่ือธุรกิจยกเวน้สินเช่ือเพื่อธุรกิจ - แฟคตอร่ิง สาขาไม่มีสิทธิอนุมติั และจะส่งเร่ืองไปท่ี
ส านกังานใหญ่เพื่อท าการพิจารณาในการใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจ - แฟคตอร่ิง 

โดยการขอสินเช่ือนั้นจะตอ้งมีงบการเงินเพื่อท าการน าเสนอใหก้บัเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือพิจารณา ยกเวน้แต่
สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนท่ีใชเ้อกสารรายรับ - รายจ่าย ในการพิจารณาใหสิ้นเช่ือ 

 
เอกสารในการขอสินเช่ือธุรกจิ 

1. หนงัสือทะเบียนการคา้ 
2. หนงัสือบริคณห์สนธิ 
3. มติท่ีประชุม (ผูมี้อ  านาจลงนาม) 
4. งบการเงิน 

4.1 งบแสดงฐานการเงิน   “ใช้งบปัจจุบัน” 
4.2 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   “ใช้งบปัจจุบัน” 
4.3 งบกระแสเงินสด   “ใช้งบปัจจุบัน” 
4.4 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  ใชง้บปัจจุบนั   “ใช้งบปัจจุบัน” 
4.5 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ   “ใช้งบย้อนหลัง 3 ปี” 
4.6 บญัชีรายรับ - รายจ่าย   “กรณกีู้สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน” 

5. เอกสารการยืน่ภาษีของกิจการ 
6. เอกสารการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถา้มี) 

ขั้นตอนการวเิคราะห์ในการให้สินเช่ือธุรกจิ 
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1. ดูวา่ท าธุรกิจประเภทอะไร และมีวตัถุประสงคเ์พื่ออะไร เพื่อท่ีเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือจะไดจ้ดัประเภท
สินเช่ือใหก้บัลูกคา้ตามประเภท และวตัถุประสงคข์องกิจการ 

2. มีหลกัทรัพยค์  ้ าประกันหรือไม่ (ตอ้งมีหลกัทรัพย์ในการค ้ าประกัน) วงเงินให้ 80% ในการ
ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ค  ้ าประกัน หากไม่มีหลักทรัพย์ค  ้ าประกันแต่ บยส. (บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม) จะพิจารณาเป็นกรณีไป 

3. งบการเงิน  คือ  งบแสดงฐานะการเงิน , งบก าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ , งบแสดงการ-เปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ , งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

3.1 งบแสดงฐานะการเงิน  เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือจะดูเพิ่มเติม (แนบงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) วา่หาก
ก าไรสุทธิ มีสินทรัพยต์วัไหนเพิ่ม  โดยใชง้บล่าสุด 

3.2 งบก าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ  เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือจะเนน้ในการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุนเป็นพิเศษ  
โดยใชง้บยอ้นหลงั 3 ปี 

3.2.1   ผลก า รด า เ นิ น ง านก า ไ ร สุ ท ธิ    เ จ้ า หน้ า ท่ี จ ะ ดู ว่ า กิ จ ก า รส ามา รถ ท่ี จ ะ 
ช าระหน้ีใหก้บัธนาคารหรือไม่ และหากกิจการเกิดผลก าไรสุทธินั้นมีสินทรัพยต์วัไหนเพิ่มบา้ง 

3.2.2 ผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ เจา้หน้าท่ีจะดูวา่มีเอกสารแนบ (หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน) เพื่อดูวา่ขาดทุนเน่ืองจากสาเหตุใดอาจมีรายการชดเชยผลการขาดทุนไดห้รือเปล่า เช่น การผลิตรอ
จ าหน่ายในปีหนา้ 

** ในการท างบการเงินบริษทัฯ จะจดัท างบการเงินเป็น 2 ประเภท คือ ก าไรสุทธิ และ 
ขาดทุนสุทธิ โดยก าไรสุทธิจดัท าข้ึนเพื่อขอกูสิ้นเช่ือและขาดทุนสุทธิเพื่อยื่นภาษี ดงันั้นเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือจึงดู
เอกสารงบก าไรขาดทุน เบด็เสร็จ เป็นพิเศษ 

3.3 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น  เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือจะดูเก่ียวกบัทุนหมุนเวียน ส่วน
แบ่งในหุน้ก่ีเปอร์เซ็นต ์เพราะบางกรณีผูถื้อหุน้บางคนกูค้นเดียวไม่ไดกู้ร่้วม  โดยใชง้บล่าสุด 

3.4 งบกระแสเงินสด   เจา้หน้าท่ีสินเช่ือจะดูเก่ียวกบัสภาพคล่องของเงินสดว่ามีสภาพคล่องใน
การหมุนเวยีนแค่ไหนมีเงินหมุนเวยีนในบริษทัอยา่งไร 

3.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  เจา้หน้าท่ีสินเช่ือจะดูเก่ียวกบัเอกสารแนบต่างๆ  ในการให้
สินเช่ือ 

4. Statement  ยอ้นหลงั 6 เดือน  วา่มีความเคล่ือนไหวหรือเปล่า เพราะในการให้สินเช่ือนั้น ตอ้ง
ความเคล่ือนไหวของ Statement ตลอดเวลาเพื่อดูสภาพคล่อง ในการเรียกเก็บเงิน 

5. มีการเสียภาษีถูกตอ้งตามกฎหมายหรือเปล่า 
วเิคราะห์เอกสารทั้งหมดวา่เหมาะสมกบัการปล่อยสินเช่ือธุรกิจหรือเปล่า เช่น กูสิ้นเช่ือเพื่อไปต่อเติม

สร้างโรงงาน  วา่มี Order จริงหรือไม่ คุม้กบัการต่อเติมโรงงาน โดยดูจากก าไรท่ีเกิดข้ึน ในอนาคตมีการเปิด

http://www.sbcg.or.th/page.php?open=content_list&id_cat=11
http://www.sbcg.or.th/page.php?open=content_list&id_cat=11
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ตลาดไดม้ากแค่ไหนในการบริหารดา้นสินเช่ือท่ีมีประสิทธิภาพนั้น การวิเคราะห์เครดิต (Credit Analysis) ซ่ึง
เป็นวธีิการท่ีธนาคาร และสถาบนัการเงิน 

กมลรัตน์ เกียรติรอด. (2551) กล่าววา่  การบริหารสินเช่ือดูจากความสามารถในการช าระหน้ีจากราย
อ่ืน ในการตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองสินเช่ือนั้น ธุรกิจไม่เพียงแต่ตอ้งประเมินจากลูกคา้ เพื่อตดัสินใจวา่ควรให้
หรือไม่ ควรใหสิ้นเช่ือเท่านั้น แต่ธุรกิจยงัตอ้งประเมินลูกคา้ เพื่อก าหนดวงเงินสินเช่ือ เพื่อท่ีจะให้แก่ลูกคา้อีก
ดว้ย และก าหนดวงเงินสินเช่ือ เป็นงานส าคญั ท่ีผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และจดัท าข้ึน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้สินเช่ือของสถาบนัการเงิน ทั้งน้ีเพราะหากธุรกิจไม่ก าหนดวงเงินสินเช่ือให้แก่
ลูกคา้แต่ละรายแลว้ ลูกคา้ท่ีไดรั้บอนุมติัใหสิ้นเช่ือรายใดรายหน่ึงอาจท าการซ้ือเช่ือมากเกินความจ าเป็น หรือกู้
เงินเกินความสามารถในการช าระหน้ีได ้ นอกจากน้ียงัเป็นการตดัโอกาสลูกคา้ท่ีตอ้งการให้สินเช่ือรายอ่ืนๆ 
ท่ีมาทีหลงัเน่ืองจากธุรกิจมีทรัพยากรอนัจ ากดั จึงกล่าวไดว้า่การให้สินเช่ือโดยไม่จ  ากดัวงเงินสินเช่ือก่อให้เกิด
ความเส่ียงสูงแก่ผูใ้หสิ้นเช่ือ  

วงเงินสินเช่ือ ซ่ึงหมายถึง จ านวนสูงสุดของหน้ีสินท่ีธุรกิจยอมใหแ้ก่ลูกคา้อนัเกิดจากการใชสิ้นเช่ือ
ในรูปแบบของสินคา้ บริการ หรือเงินสด 

 
วตัถุประสงค์ของการก าหนดวงเงินสินเช่ือของธุรกจิ มีดงัน้ีคือ 
1. เป็นแนวทางในการบริหารและควบคุมสินเช่ือของผูบ้ริหาร 
2. เป็นแนวทางในการก าหนดความเส่ียง 
3. เป็นแนวทางในการส่งเสริมสินเช่ือแก่ธุรกิจ 
ลกัษณะวงเงินสินเช่ือ 
1.   การก าหนดตามขนาดของใบสั่งซ้ือ เป็นการก าหนดวงเงินสินเช่ือท่ีรวมยอดขายทั้งหมด หรือ

ก าหนดเป็นจ านวนวงเงินรวม ของใบสั่งซ้ือทั้งหมด ในช่วงระยะเวลาหน่ึง การก าหนดวงเงินสินเช่ือโดยวิธีน้ี
เหมาะท่ีจะใชก้บัองคก์ารท่ีมีการกระจายอ านาจในการใหสิ้นเช่ือ วธีิน้ีจะช่วยใหก้ารด าเนินการตามใบสั่งซ้ือท า
ไดเ้ร็วข้ึน เพราะไม่ตอ้งเสียเวลาวเิคราะห์และตรวจสอบเครดิตของลูกคา้ 

2.  การก าหนดยอดคงเหลือ เป็นการก าหนดวงเงินสินเช่ือของลูกค้าโดยการควบคุมยอดรวม
บญัชีลูกหน้ีมิใหสู้งกวา่ก าหนด การสั่งซ้ือหลงัจากยอดคงเหลือบญัชีลูกหน้ีครบวงเงินแลว้จะไดรั้บอนุมติัแต่ยงั
ไม่มีการจดัส่งจนกว่าลูกคา้จะมีการช าระหน้ีเดิมท่ี ท าให้ยอดคงเหลือลูกหน้ีตามบญัชีไม่เกินวงเงินสินเช่ือท่ี
ก าหนด โดยวธีิน้ีจะช่วยป้องกนัมิให้ลูกคา้สั่งซ้ือมากเกินความจ าเป็นและเป็นการลดความเส่ียงของธุรกิจ เช่น 
บริษทั ชลลดา จ ากดั ก าหนดให ้นายเถลิงศกัด์ิ ซ่ึงเป็นพอ่คา้ส่งรายยอ่ยสั่งซ้ือไดค้ร้ังละ 5,000 บาท แต่ทั้งน้ียอด
บญัชีคงเหลือลูกหน้ีจะตอ้งไม่เกิน 50,000 บาท หมายความว่า นายเถลิงศกัด์ิ สามารถสั่งซ้ือได้ทุกคร้ังท่ี
ตอ้งการ การสั่งซ้ือแต่ละคร้ังอาจมีมูลค่าต ่ากวา่ 5,000 บาทก็ได ้แต่ยอดบญัชีคงเหลือของลูกหน้ีก่อนสั่งซ้ือกบั
การสั่งซ้ือใหม่ไม่ควรเกิน 50,000 บาท ถา้ยอดรวมลูกหน้ีสูงกวา่ 50,000 บาท นายเถลิงศกัด์ิ ตอ้งช าระหน้ีเดิม
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บางส่วนก่อนจึงจะส่งสินคา้ให้ตามใบสั่งซ้ือใหม่ ยอดคงเหลือในบญัชีลูกหน้ีจึงถูกใช้เป็นเกณฑ์การก าหนด
วงเงินสินเช่ือ 
3.  การก าหนดเป็นช่วงเฉพาะ เป็นการก าหนดวงเงินสินเช่ือท่ีระบุเวลาเฉพาะช่วงหน่ึงๆ ท่ียอมใหสิ้นเช่ือ 
เช่น ก าหนดวงเงินสินเช่ือ 10,000 บาทต่อเดือน หมายความวา่ การสั่งซ้ือในแต่ละเดือนตอ้งมีมูลค่าไม่เกิน 
10,000 บาท โดยพนกังานขายมีสิทธิอนุมติัใบสั่งซ้ือ การสั่งซ้ือท่ีเกินไปกวา่นั้นจะตอ้งไดรั้บเป็นรายกรณีจาก
ผูบ้ริหารระดบัสูงผูข้ายจะไม่สนใจยอดรวมลูกหน้ี แต่จะใหค้วามสนใจและตรวจสอบเฉพาะยอดซ้ือในแต่ละ
เดือนมิใหเ้กินกวา่ท่ีก าหนดในวงเงิน วธีิการน้ีใหป้ระโยชน์กบัองคก์ารธุรกิจท่ีอ านาจอนุมติัสินเช่ืออยูท่ี่
ส่วนกลางซ่ึงตอ้งการควบคุมการสั่งซ้ือใบสั่งซ้ือจึงตอ้งผา่นกระบวนการตามขั้นตอนเพื่อตรวจสอบและบนัทึก
ขอ้มูลก่อนการอนุมติั  

สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย. (2542) ไดก้ล่าวถึง ขอ้สมมติการจดัท า
งบการเงิน 

1.เกณฑ์คงคา้ง (accrual basic) รายการและเหตุการณ์ทางบญัชีจะรับรู้เม่ือเกิดข้ึน (earned) มิใช่เม่ือมี
การรับหรือจ่ายเงินสด (realized) หรือไดรั้บหรือจ่ายส่ิงซ่ึงสามารถเปล่ียนเป็นเงินสมดไดใ้นอนาคต(realizable) 
นอกจากน้ีรายการต่าง ๆ จะบนัทึกและแสดงในงบการเงินตามงวดท่ีเกิดรายการตวัอยา่งการขายสินคา้เป็นเงิน
สด หรือ การขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ รายได้เกิดข้ึนแล้วหากมีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น
สาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแล้ว ดงันั้นการรับรู้เป็นรายไดข้องงวด โดยยึดเร่ืองการ
เกิดข้ึนมิใช่การรับเงิน เป็นเกณฑ์การรับรู้รายได ้แต่ถา้หากลูกคา้จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าสินคา้ รายไดย้งัไม่เกิดข้ึน 
เพราะยงัไม่มีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อ 
กรณีน้ีจะรับรู้เป็นรายไดรั้บล่วงหนา้ หรือหน้ีสินการจ่ายค่าใชจ่้ายเป็นเงินสด หรือค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ค่าใชจ่้าย
เกิดข้ึนแลว้ หากไดรั้บการบริการแลว้ในงวดนั้น ถึงแมจ้ะไดจ่้ายเป็นเงินสด หรือยงัไม่จ่ายเงินก็ตาม ถือเป็น
ค่าใชจ่้ายในงวดนั้น โดยยึดการเกิดข้ึนมิใช่การจ่ายเงิน แต่ถา้หากเป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ ถือวา่ค่าใชจ่้ายยงั
ไม่เกิดข้ึน เพราะยงัไม่ไดรั้บบริการในงวดนั้นแต่มีการจ่ายเงินแลว้ กรณีน้ีจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 
หรือสินทรัพยก์ารใชเ้กณฑ์คงคา้งในการจดัท างบการเงิน จะท าให้ขอ้มูลท่ีแสดงในงบการเงินสะทอ้นฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของกิจการไดถู้กตอ้งกว่าเกณฑ์เงินสด (cash basic) เน่ืองจากงบการเงินควร
แสดงขอ้มูลในอดีตท่ีเกิดข้ึนแลว้ มิใช่แสดงการรับหรือจ่ายเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสด 

2.การด าเนินงานต่อเน่ือง (going concern) กิจการไม่มีเจตนาหรือความจ าเป็นท่ีจะเลิกกิจการ หรือลด
ขนาดของการด าเนินงานอยา่งมีนยัส าคญั ขอ้สมมติน้ีมีความส าคญัมากถา้หากไม่มีขอ้สมมติน้ี การก าหนดงวด
บญัชี หรือรอบระยะเวลาบญัชีจะยุง่ยากมาก เพราะไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่กิจการจะเลิกเม่ือไร นอกจากน้ี
การวดัมูลค่าของสินทรัพย ์ไม่อาจใชร้าคาทุนเดิม หรือราคาอ่ืนท่ีเหมาะสม แต่ตอ้งใชร้าคาบงัคบัขายหากคาด
วา่จะมีการเลิกกิจการในอนาคตอนัใกล ้นอกจากน้ีจะมีปัญหาเร่ืองการคิดค่าเส่ือมราคา หรือค่าตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพ เพราะไม่สามารถประมาณอายกุารใชง้านของสินทรัพยไ์ด ้และไม่สามารถแยกประเภท
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รายการสินทรัพย ์และหน้ีสินเป็นรายการหมุนเวียน และไม่หมุนเวียนได ้ตลอดจนไม่สามารถรับรู้รายจ่ายฝ่าย
ทุนเป็นสินทรัพยแ์ลว้ตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมแต่ถา้กิจการมีเจตนาหรือความจ าเป็นท่ีไม่สามารถ
ใช้เกณฑ์การด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ เช่นกิจการก าลงัอยู่ในสถานะมีหน้ีสินล้นพน้ตวั หรือถูกฟ้อง
ลม้ละลาย กิจการอาจใช้เกณฑ์อ่ืนในการจดัท างบการเงิน แต่ตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสาเหตุท่ีท าให้
กิจการไม่สามารถใชเ้กณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ืองรวมทั้งเปิดเผยเกณฑบ์ญัชีอ่ืนท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงิน 

สุเมธ หาญเทพินทร์ (2548) ได้กล่าวว่า ขอ้มูลทางบญัชี หมายถึง ขอ้มูลทางการบญัชีท่ีสามารถ
น ามาใช้ในการพิจารณาว่า ขอ้มูลใดมีประโยชน์มากกว่า ขอ้มูลใดมีประโยชน์น้อยกว่า อย่างไรก็ตามขอ้มูล
ทางการบญัชีท่ีได้จากวิธีปฏิบติัแต่ละวิธีอาจจะมีลกัษณะเชิงคุณภาพแต่ละลกัษณะไม่เท่ากนั ดงันั้นจะตอ้ง
พิจารณาใหดี้วา่ลกัษณะใดท่ีส าคญัท่ีสุดในการวเิคราะห์สถานการณ์ขณะนั้น  

โดยขอ้มูลทางการบญัชีอาจหมายถึงงบการเงิน , Bank Statement และบญัชีรายรับ - รายจ่าย ฯลฯ ดงัน้ี 
1. งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) หมายถึง รายงานท่ีแสดงฐานการเงิน

ของกิจการ โดยแสดงถึงสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ/ผูถื้อหุ้น ณ วนัใดวนัหน่ึง ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (และมาตรฐานการบญัชี) งบแสดงฐานะการเงินแสดงถึงผลกระทบรวมสุทธิของรายการ
บญัชี ณ วนัใดวนัหน่ึง โดยงบแสดงฐานะการเงิน ช่ือเดิมคือ งบดุล (Balance Sheet) โดยให้เหตุผลวา่งบแสดง
ฐานะการเงินเป็นช่ือท่ีสะท้อนถึงหน้าท่ีของงบการเงินได้ดีและสอดคล้องกับแม่บทการบญัชีท่ีกล่าวถึง
วตัถุประสงค์ของงบการเงินท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงฐานะ
การเงินของกิจการ ส่วนงบดุลเป็นช่ือท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงการบนัทึกดว้ยระบบบญัชีคู่ท่ีดา้นเดบิตตอ้งเท่ากบั
ดา้นเครดิตเท่านั้น ไม่ไดแ้สดงถึงเน้ือหาหรือวตัถุประสงคข์องงบการเงิน 

2. งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (Income Statement  ) หมายถึง รายงานท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานของ
กิจการหรือความส าเร็จในการด าเนินงานส าหรับงวดเวลาหน่ึง โดยจะแสดงให้ทราบถึงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนในงวดบญัชีนั้น ผูใ้ช้งบการเงินใช้รายงานน้ีในการพิจารณาความสามารถในการท าก าไรของกิจการ 
ผลตอบแทนจากการลงทุน และพิจารณาให้สินเช่ือแก่กิจการ งบก าไรขาดทุนจึงให้ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อผู ้
ลงทุนและเจา้หน้ีในการประเมินจ านวน จงัหวะเวลาและความแน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต 

3. งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ หมายถึง งบการเงินท่ีแสดงทั้งการเปล่ียนแปลงของผู ้
เป็นเจา้ของ ถา้เป็นกิจการเจา้ของคนเดียว จะประกอบดว้ยบญัชีทุน และบญัชีเงินถอน หากเป็นกิจการห้าง
หุ้นส่วน จะประกอบด้วยบญัชีทุนและบญัชีเดินสะพดัของหุ้นส่วนแต่ละคน ถ้าเป็นกิจการบริษทัจ ากดั จะ
เรียกวา่งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนของผูถื้อหุ้นจะเปล่ียนแปลงเม่ือมีการเพิ่มทุน ถอน
ทุน ก าไร ขาดทุน และแบ่งผลตอบแทนคืนแก่เจา้ของ และในทางปฏิบติักิจการในรูปบริษทัอาจจะมีงบก าไร 
(ขาดทุน) สะสมเพื่อแสดงรายละเอียดของการเพิ่มข้ึนและลดลงในระหวา่งปีของก าไรสะสม 

4. งบกระแสเงินสด หมายถึง รายงานทางการเงินท่ีแสดงถึงการไดม้าและการใชไ้ปของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชีโดยแสดงแยกตามประเภทของกิจกรรมของ
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กิจการ ซ่ึงได้แก่ กิจกรรมด าเนินงาน (Operating Activities) กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) และ
กิจกรรมจดัหาเงิน (Financing Activities) 

5. หมาย เห ตุประกอบงบการ เ งิน  หมาย ถึ ง  ข้อมู ล ท่ีน า เสนอ เพิ่ ม เ ติมจาก ท่ีแสดงใน 
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และ 
งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงินให้ขอ้มูลเก่ียวกบัค าอธิบายรายการ รายละเอียดของรายการ
ต่ า งๆ  ท่ี แสดง ในงบกา ร เ งิ นและข้อมู ล เ ก่ี ย วกับ ร า ย ก าร ท่ี ไ ม่ เ ข้ า เ กณฑ์ ก า ร รับ รู้ ร า ยก าร ใน 
งบการ เ งิน ท่ีน า เสนอ  ข้อพิ จารณาโดยรวมการน า เสนองบการ เ งินโดย ถูกต้องตาม ท่ีควรและ  
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 

6. Bank Statement หมายถึง ในภาษาทางการเงินการธนาคารหมายความถึงการเคล่ือนไหวทางบญัชี 
ทั้งน้ีกรณีมีสมุดคู่ฝากอยูแ่ลว้สามารถ UpDate สมุดคู่ฝากไดแ้ละใชเ้ป็น Bank Statement ไดแ้ต่กรณีสมุดคู่ฝาก
ไม่ไดถู้ก Update เป็นประจ าธนาคารจะท าการ รวมยอดเป็นรายการ ดงันั้นคุณตอ้งขอหนงัสือรับรองของ
ธนาคาร แต่อย่างไรก็ตามจะไม่เป็นประโยชน์เลยถ้าคุณไม่มีกระแสเงินสดเข้า - ออกบญัชี ทั้ งน้ีเน่ืองจาก 
ธนาคารไม่ไดรู้้จกัธุรกิจของคุณทุกคน งบการเงินของธุรกิจ SMEs โดยเฉล่ียมีความผิดพลาดสูง  ธนาคารจึง
อา้งอิงกระแสเงินสดเขา้ - ออกบญัชี  หรือ Bank Statement ในการประเมินรายได้  ดงันั้นการเดินบญัชีจึงเป็น
ส่ิงส าคญัท่ีจะสร้างประวติัธุรกิจของคุณกบัธนาคาร และเป็นเคร่ืองมือช่วยใหอ้นุมติัสินเช่ือไดง่้ายข้ึน 

7. บญัชีรายรับ - รายจ่าย หมายถึง แบบบนัทึกรายการรับเงินหรือจ่ายเงิน ท่ีเกิดข้ึนจริง โดยมี
ส่วนประกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี 

7.1 ช่ือบญัชีรายรับ-รายจ่าย 
7.2 วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายรับ-รายจ่าย 
7.3 รายการรับเงินหรือจ่ายเงิน 
7.4 จ านวนเงินท่ีรับหรือจ่ายจริง 
7.5 ยอดรวมรายรับและรายจ่ายทั้งหมด 
7.6 ยอดเงินคงเหลือเม่ือรายรับสูงกวา่รายจ่าย 

สุรพล อยู่เจริญกิจ (2542) กล่าววา่การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ในดา้นต่าง ๆ เช่น สภาพ
คล่อง ความสามารถในการหารายได้ และการช าระหน้ี ความมัน่คงทางการเงิน ความสามารถในการด าเนิน
กิจการ เป็นตน้ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการใหเ้ครดิตสินเช่ือ หรือขยายสินเช่ือแก่ลูกคา้ธนาคาร
โดยทัว่ไปจะใชห้ลกัการวิเคราะห์สินเช่ือท่ีคลา้ยคลึงกนั และมีนโยบายหลกัในการวิเคราะห์ คือ นโยบาย 5C 
(C’s Policy) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
           1. Character คือ คุณสมบติัของผูข้อสินเช่ือ เป็นการวิเคราะห์ถึงอุปนิสัยใจคอ และพฤติกรรมของผูข้อ
สินเช่ือ วา่มีความรับผิดชอบและความเต็มใจในการช าระหน้ีมากนอ้ยเพียงใดโดยพิจารณาไดเ้ป็น 2 ประเภท
คือ 
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            ก. คุณสมบติัและประวติัส่วนตวั อุปนิสัยทัว่ไป ขอ้มูลเก่ียวกบัครอบครัว อายุ นิติภาวะ การคา้ สังคม 
ความซ่ือสัตย ์ ความรับผิดชอบต่อหน้ีสิน ความตรงต่อเวลาในการช าระหน้ี ความสม ่าเสมอในการช าระหน้ี 
ช่ือเสียงส่วนตวั เป็นตน้ 
            ข. คุณสมบติัเฉพาะดา้น เช่น หนา้ท่ีการงาน ความสามารถ ความช านาญ ประสบการณ์ ความคิดความ
อ่าน เป็นตน้ 
            2. Capital คือ ทุนของธุรกิจ เป็นการวิเคราะห์ถึงฐานะการเงิน ซ่ึงไดแ้ก่ สินทรัพย ์หน้ีสิน และ ทุนของ
ธุรกิจนั้น ๆ วา่เป็นอยา่งไร ส าหรับทุนของธุรกิจนั้น หมายถึง ส่วนท่ีเจา้ของหรือผูป้ระกอบการน ามาลงไวใ้น
ธุรกิจ ในการวิเคราะห์จะพิจารณาส่วนของสินทรัพยท่ี์มีเหนือ หน้ีสิน เพื่อเป็นหลกัประกนัความปลอดภยัใน
กรณีท่ีคุณสมบติั และความสามารถ ในการช าระหน้ี ของผูข้อกูไ้ม่ค่อยดีนกั โดยดูจากอตัราส่วนก าไรต่อทุน
และอตัราส่วน หน้ีสินต่อทุน อยา่งไรก็ตาม มีขอ้ควรระวงัวา่ส่วนของเจา้ของท่ีรวมทั้งสินทรัพยท่ี์มีตวัตน และ
ไม่มีตวัตนจะมีมูลค่าเท่าใด แยกเป็น สัดส่วนไดห้รือไม่ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการช าระบญัชี 
             3. Capacity คือ ความสามารถในการช าระหน้ีสิน เป็นการวิเคราะห์สมรรถภาพในการหารายได้ ถา้
เป็นการขอสินเช่ือส่วนบุคคล จะพิจารณาจากคุณสมบติัของผูข้อสินเช่ือ ในรูปค่าจา้งเงินเดือน รายไดอ่ื้น ๆ 
เป็นหลกั แต่ถา้เป็นนิติบุคคลจะวเิคราะห์ถึงผลการด าเนินงานของธุรกิจเพื่อดูความสามารถในการท าก าไรของ
ธุรกิจ โดยวิเคราะห์ รายได ้ รายจ่าย และก าไรของธุรกิจจะใช้พิจารณาจากงบการเงิน แผนการบริหารงาน 
แผนการช าระเงินคืน โดยปกติเงินท่ีจะน ามาช าระหน้ีควรจะเป็นเงินรับสุทธิจากการด าเนินงาน นัน่คือ ก าไร
ของธุรกิจ นัน่เอง 
            4. Collateral คือ หลกัประกนัในการพิจารณา และตดัสินใจเก่ียวกบัเครดิตหลกัประกนัเพียงอยา่งเดียว
ยอ่มไม่เพียงพอท่ีจะตดัสินใจตอ้งพิจารณาร่วมกบัปัจจยัอ่ืนๆ ดว้ยประกนัเป็นเพียงการช่วยลดความเส่ียงภยั
ทางการเงิน ในกรณีท่ีผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน ในอนาคตไม่เป็นไปตามท่ีคาดคะเนไว ้ คือ 
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดี หลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนั ไดแ้ก่ ท่ีดินโรงเรือน สิทธิการเช่า พนัธบตัร หุ้นของบริษทั
อ่ืน หรือ บุคคลท่ีเช่ือถือไดม้าค ้าประกนั 
            5. Condition คือ สภาวการณ์ทัว่ไป เช่น ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล การเมือง กฎหมาย ภาษี 
ดินฟ้าอากาศ การข้ึนราคาของน ้ ามนัดิบ ปัญหาวตัถุดิบ ปัญหาแรงงาน การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย 
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ภาวะเงินเฟ้อ เทคโนโลยี เทคนิคการผลิตเป็นตน้ ซ่ึงอาจมีผล
กระทบกระเทือนต่อการช าระหน้ีได ้จ าเป็นจะตอ้งวเิคราะห์ใหไ้ดข้อ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจ 
    
            สมนึก เอือ้จีระพงษ์พันธฺ (2554) ระบุว่าขอ้มูลทางการบญัชี มีความส าคญัและจ าเป็น ต่อผูบ้ริหารใน
ระดบัต่าง ๆ ซ่ึงมีหนา้ท่ีการบริหารท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
      1) การวางแผน (Planning) เป็นส่ิงท่ีองคก์รตอ้งการเปล่ียนแปลงในอนาคต การวางแผนเป็นสะพาน
เช่ือมระหวา่งเหตุการณ์ปัจจุบนัและอนาคตซ่ึงท าไดโ้ดยการ ใหบ้รรลุเป้าหมายผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ การวางแผน
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จึงตอ้งอาศยัการก าหนดกลยทุธ์ท่ีประสิทธิภาพ แมว้า่พื้นฐานของการจดัการโดยทัว่ไปเป็นงานของผูบ้ริหาร
การวางแผนเป็นส่ิง ส าคญัส าหรับการปฏิบติัตามกลยทุธ์ใหป้ระสบความส าเร็จและการประเมินกลยทุธ์ 
เพราะวา่ การจดัการองคก์ร การจูงใจ การจดับุคคลเขา้ท างาน และกิจกรรมควบคุม ข้ึนกบัการวางแผน 
กระบวนการวางแผนจะตอ้งประกอบดว้ยผูบ้ริหารและพนกังานภายในองคก์ร การวางแผนจะช่วยใหอ้งคก์ร
ก าหนดขอ้ดีจากโอกาสภายนอกและท า ใหเ้กิดผลกระทบจากอุปสรรคภายนอกต ่าสุด โดยตอ้งมองเหตุการณ์
ในอดีตและปัจจุบนัเพื่อคาดคะเนเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขั้นใน อนาคต การวางแผน ประกอบดว้ย การพฒันา
ภารกิจ (Mission) การคาดคะเนเหตุการณ์ปัจจุบนั เหตุการณ์อนาคต และแนวโนม้ การก าหนดวตัถุประสงค ์
และการเลือกกลยทุธ์ท่ีใช ้การวางแผนจะช่วยใหธุ้รกิจปรับตวัสู่การเปล่ียนแปลงของ ตลาดและสามารถ
ก าหนดเป้าหมายได ้การบริหารเชิงกลยทุธ์นั้นตอ้งการให้องคก์รติดตามในลกัษณะเชิงรุก (Proactive) มากกวา่
ท่ีจะเป็นเชิงรับ (Reactive) องคก์รท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งควบคุมอนาคตขององคก์รมากกวา่ท่ีจะรอรับผล
จาก อิทธิพลสภาพแวดลอ้มภายนอกและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน การตดัสินใจ (Decision Making) ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของการวางแผน การปรับตวัเป็นส่ิงจ าเป็นเพราะวา่มีการเปล่ียนแปลงของตลาด เศรษฐกิจ และคู่แข่งขนัทัว่
โลก จุดเร่ิมตน้ของความส าเร็จท่ีดีของธุรกิจคือการวางแผนท่ีเหมาะสม เห็นผลไดจ้ริง ยดืหยุน่ มีประสิทธิผล 
และทรงประสิทธิภาพ 

2) การจดัการองคก์ร (Organizing) จุดมุ่งหมายของการจดัการองคก์รคือ การใชค้วามพยายามทุกกรณี
โดยการก าหนดงานและความส าคญัของอ านาจหนา้ท่ี การจดัการองคก์ร หมายถึง การพิจารณาถึงส่ิงท่ีตอ้งการ
ท าและผูท่ี้จะท ารายงานมีตวัอยา่งในประวติั ศาสตร์ของธุรกิจท่ีมีการจดัองคก์รท่ีดี สามารถประสบความส าเร็จ
ในการแข่งขนัและสามารถเอาชนะคู่แข่งขนัได ้ธุรกิจท่ีมีการจดัองคก์รท่ีดีสามารถจูงใจผูบ้ริหารและพนกังาน
ใหม้องเห็นความ ส าคญัของความส าเร็จขององคก์ร  การก าหนดลกัษณะเฉพาะของงาน (Work Specialization) 
โดยการแบ่งงานประกอบดว้ยงานท่ีก าหนดออกมาเป็นแผนก การจดัแผนก และการมอบอ านาจหนา้ท่ี 
(Delegating Authority) การแยกงานออกเป็นงานยอ่ยตามการพฒันารายละเอียดของงาน (Job Description) 
และคุณสมบติัของงงาน (Job Specification) เคร่ืองมือเหล่าน้ีมีความชดัเจนส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน ซ่ึง
ตอ้งการทราบลกัษณะของงาน การก าหนดแผนกในโครงสร้างขององคก์ร (Organization Structure) ขนาดของ
การควบคุม (Span of Control) และสายการบงัคบับญัชา (Chain of Command) การเปล่ียนแปลงกลยทุธ์
ตอ้งการการเปล่ียนแปลงในโครงสร้าง เพราะต าแหน่งใหม่ๆ ท่ีสร้างข้ึนหรือลดลงหรือรวมกนั โครงสร้าง
องคก์รจะตอ้งระบุถึงวธีิการใชท้รัพยากรและวธีิการซ่ึงวตัถุประสงค์ มีการก าหนดข้ึนในธุรกิจ การสนบัสนุน
ทรัพยากรและก าหนดวตัถุประสงคต์ามสภาพทางภูมิศาสตร์จะแตกต่างจาก โครงสร้างดา้นผลิตภณัฑห์รือ
ลูกคา้ รูปแบบทัว่ไปของการจดัแผนกคือ ตามหนา้ท่ี (Functional) ตามฝ่าย (Divisional) ตามหน่วยธุรกิจเชิงกล
ยทุธ์ (Strategic business unit) และดา้นแมททริกซ์ (Matrix) 

3) การน าหรือการสั่งการ (Leading/Directing) เป็นการใชอิ้ทธิพลเพื่อจูงใจพนกังานให้ปฏิบติังานและ
น าไปสู่ความส าเร็จตาม เป้าหมายท่ีระบุไว ้หรือเป็นกระบวนการจดัการใหส้มาชิกในองคก์รท างานร่วมกนัได้
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ดว้ยวธีิการต่างๆ เพราะทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีซบัซอ้นและเขา้ใจถ่องแทไ้ดย้าก การน าหรือการสั่งการจึง
ตอ้งใชค้วามสามารถหลายเร่ืองควบคู่กนัไป อาทิ ภาวะความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหาร การจูงใจ การติดต่อส่ือสาร
ในองคก์ร และการท างานเป็นทีม เป็นตน้ หนา้ท่ีในการน าหรือสั่งการน้ี มีความส าคญัไม่นอ้ยไปกวา่หนา้ท่ีอ่ืน 
เพราะผูบ้ริหารตอ้งแสดงบทบาทของผูส้ั่งการอยา่งมีคุณภาพ ถา้ไม่เช่นนั้น แผนงานท่ีวางไวต้ลอดจน
ทรัพยากรท่ีจดัเตรียมไวอ้าจไม่เกิดประสิทธิผล ถา้ผูบ้ริหารด าเนินกิจกรรมดา้นการสั่งการไม่ดีพอ ดงันั้น การ
สั่งการจึงเป็นเร่ืองของความรู้ความช านาญ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีจะชกัจูงใหพ้นกังานร่วมกนั
ปฏิบติังานไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ไวใ้หอ้งคก์รประสบความส าเร็จตามตอ้งการ 

4) การควบคุม (Controlling) การใชท้รัพยากรต่างๆ ขององคก์ร ถือวา่เป็นกระบวนการตรวจสอบ 
หรือติดตามผลและประเมินการปฏิบติังานในกิจกรรมต่างๆ ของพนกังาน เพื่อรักษาให้องคก์รด าเนินไปใน
ทิศทางสู่เป้าหมายอยา่งถูกตอ้งตามวตัถุ ประสงคห์ลกัขององคก์ร ในเวลาท่ีก าหนดไว ้องคก์รหรือธุรกิจท่ี
ประสบความลม้เหลวอาจเกิดจากการขาดการควบคุม หรือมีการควบคุมท่ีไร้ประสิทธิภาพ และหลายแห่งเกิด
จากความไม่ใส่ใจในเร่ืองของการควบคุม ละเลยเพิกเฉย หรือในทางกลบักนัคือมีการควบคุมมากจนเกิดความ
ผดิพลาดขององคก์รเอง การควบคุมจึงเป็นหนา้ท่ีหลกัทางการบริหารท่ีมีความส าคญั ตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบ
กระบวนการทางการบริหาร 
             สิริพร ใจแพทย์ (2543) ไดศึ้กษาเร่ือง การใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของธนาคารออม
สินในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ ผูมี้ประสบการณ์ดา้นการ
วเิคราะห์สินเช่ือของธนาคารออมสินในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 22 ราย จากประชากรทั้งหมด 
36 ราย ผลการศึกษาพบวา่ การใช้ขอ้มูลทางบญัชีในการบริหารสินเช่ือ สามารถน าไปใช้ในขั้นตอนการ
วิเคราะห์สินเช่ือและการอนุมติัให้กูเ้งิน การรับช าระหน้ี และ ติดตามผลการด าเนินงาน การติดตามหน้ีและ
แกไ้ขหน้ี ขอ้มูลทางการบญัชีท่ีน าไปใชไ้ดแ้ก่ งบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ใบแจง้ยอดเงินฝากธนาคาร หลกัการวิเคราะห์สินเช่ือ ใชห้ลกัการ C’s Policy (หลกัการวิเคราะห์เพื่อดู
คุณภาพของผูข้อสินเช่ือ) การวิเคราะห์ร้อยละของยอดรวมแบบแนวตั้ง การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
การวิเคราะห์ใบแจง้ยอดเงินฝากธนาคาร การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์เพื่อหายอดขาย ณ 
จุดคุม้ทุนขอ้มูลในงบการเงินไม่ไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีครบถว้นต่อการวิเคราะห์สินเช่ือ และ อาจไม่ใช่ขอ้มูลจากการ
ด าเนินงานท่ีแทจ้ริง เช่น งบการเงินจดัท าข้ึนเพื่อส่งสรรพากร จึงท าให้การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินไม่
ถูกตอ้งตามความเป็นจริง ดงันั้น ธนาคารควรจะท าการพิสูจน์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากลูกคา้ให้แน่ใจวา่เป็นขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริงและครบถว้น 
                   นท ีศรีสุทธ์ิ (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง ขอ้มูลทางการเงินท่ีมีผลต่อการพิจารณาสินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มของธนาคารออมสิน ภาค 7 ซ่ึงท าการรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจาก คณะกรรมการ
พิจารณาสินเช่ือของธนาคารออมสิน ภาค 7 จ านวน 45 ราย จากประชากรทั้งหมด 142 ราย ผลการศึกษาพบวา่ 
ในการพิจารณาสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ จะอาศยัขอ้มูลทาง
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การเงินของผูข้อสินเช่ือเป็นพื้นฐานในการตดัสินใจพิจารณาอนุมติัการให้สินเช่ือ โดยขอ้มูลทางการเงินแยก
พิจารณาเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้มูลทางการเงินเชิงคุณภาพและขอ้มูลทางการเงินเชิงปริมาณ ขอ้มูลทางการเงินเชิง
คุณภาพประกอบดว้ย ขอ้มูลดา้นหลกัประกนัและขอ้มูลดา้นเงินทุน โดยขอ้มูลดา้นหลกัประกนัพิจารณาถึง
มูลค่าดา้นหลกัประกนันั้น มีมูลค่าเพียงพอกบัจ านวนสินเช่ือท่ียื่นขอหรือไม่ รวมทั้งพิจารณาถึงสิทธิของ
ธนาคารต่อหลกัประกนัดงักล่าว ขอ้มูลดา้นเงินทุนพิจารณาถึง ส่วนร่วมทุนของกิจการซ่ึงประกอบดว้ย จ านวน
สินทรัพยข์องผูข้อสินเช่ือท่ีมีอยูใ่นกิจการ และ จ านวนส่วนของเจา้ของท่ีมีอยูใ่นกิจการของผูข้อสินเช่ือ ขอ้มูล
ทางการเงินเชิงปริมาณ ประกอบดว้ย ขอ้มูลในงบการเงิน ซ่ึงจะพิจารณาขอ้มูลในงบก าไรขาดทุนเป็นหลกัและ 
รองลงมาคือขอ้มูลท่ีอยูใ่นงบกระแสเงินสด โดยจะใชข้อ้มูลดงักล่าวเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์สถานะผล
การด าเนินงาน และ สถานะทางการเงินของกิจการ โดยจะพิจารณาจากอตัราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขายเป็น
หลกั และรองลงมาคือ การวเิคราะห์กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงานปัญหาท่ีพบในการใชข้อ้มูลทาง
การเงินต่อการพิจารณาสินเช่ือ คือ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ไม่มีระบบการจดัการทางการเงินท่ีดี ไม่มี
การบนัทึกรายการทางบญัชี ท าใหค้ณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือไดรั้บขอ้มูลในลกัษณะการประมาณการ และ
ปัญหาการสร้างเอกสารหลกัฐานทางการเงินปลอม ท าให้คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือขาดความเช่ือมัน่ใน
ขอ้มูลทางการเงินดงักล่าว 
                   สิริรัตน์ พัวศิริ (2548) ได้ศึกษาเร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของธุรกิจSMEs กลุ่ม
อุตสาหกรรมเซรามิคในจงัหวดัล าปาง ท าการศึกษาโดยการรวบรวมขอ้มูลจากงบการเงินของธุรกิจ SMEs 
กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิค ในจงัหวดัล าปาง แลว้สรุปผลโดยแสดงเป็นร้อยละของการเปิดเผยขอ้มูล  และ ไม่
เปิดเผยขอ้มูล โดยงบการเงินท่ีรวบรวม เลือกเฉพาะกิจการในรูปแบบบริษทัจ ากดั ซ่ึงมี จ านวน 29 ราย ผล
การศึกษาพบวา่ งบการเงินของธุรกิจ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิค ในจงัหวดัล าปาง ทุกกิจการไดจ้ดัท างบ
ดุล งบก าไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน กิจการส่วนใหญ่ไดจ้ดัท างบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้น แต่ไม่ไดจ้ดัท างบการเงินเปรียบเทียบ มีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินและแสดงรายการตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนด บางกิจการไดเ้ปิดเผยขอ้มูลผดิจากมาตรฐานการบญัชี เช่น นโยบายสินคา้คงเหลือ
ไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั สิทธิเหนือสินทรัพย ์และหลกัประกนัหน้ีสินของรายการสินทรัพยก์ารด าเนินงาน
ต่อเน่ือง ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัความเส่ียงผูศึ้กษาไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการศึกษา คือ ควรจดัให้มีการส่งเสริม
กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs ให้เขา้ใจและสามารถจดัท าขอ้มูลทางบญัชีให้อยา่งถูกตอ้ง และโปร่งใสตาม
หลกัการก ากบัดูแลท่ีดี ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการจดัเก็บภาษี และเป็นประโยชน์ต่อกิจการในการ
บริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพในการวางแผนภาษีและมีขอ้มูลประกอบในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน
หรือเจา้หน้ีเงินกู ้โดยมีหลกัการจดัการขอ้มูลทางบญัชีอยา่งถูกตอ้งยุติธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบไดรั้บ
ช าระหน้ี และ ติดตามผลการด าเนินงาน การติดตามหน้ีและแกไ้ขหน้ี ขอ้มูลทางการบญัชีท่ีน าไปใชไ้ดแ้ก่ งบ
ดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน ใบแจง้ยอดเงินฝากธนาคาร หลกัการ
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วเิคราะห์สินเช่ือ ใชห้ลกัการ C’s Policy (หลกัการวเิคราะห์เพื่อดูคุณภาพของผูข้อสินเช่ือ) การวิเคราะห์ร้อยละ
ของยอดรวมแบบแนวตั้ง การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

สุมนา เศรษฐนันท์ (2544) ได้กล่าวถึงข้อก าหนดเก่ียวกับการจัดท าบัญชีและงบการเงินตาม
พระราชบญัญติัการบญัชี 2543 วา่ ผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีท่ีเป็นบริษทัจ ากดั และบริษทัมหาชน จ ากดั ตอ้งจดัท า
บญัชีต่อไปน้ีให้ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในประกาศกรมทะเบียนการคา้ เร่ือง ก าหนดชนิด
ของบญัชีท่ีตอ้งจดัท า ขอ้ความ และรายการท่ีตอ้งมีในบญัชี ระยะเวลาท่ีตอ้งลงรายการในบญัชีและเอกสาร
ประกอบการลงบญัชี พ.ศ.2544 

1.บญัชีรายวนั เช่นบญัชีเงินสด บญัชีธนาคาร แยกเป็นแต่ละเลขท่ีธนาคาร บญัชีรายวนัซ้ือ บญัชี
รายวนัขาย และบญัชีรายวนัทัว่ไป 

2.บญัชีแยกประเภท ไดแ้ก่ บญัชีสินทรัพย ์บญัชีหน้ีสิน ทุน รายได ้และค่าใช้จ่าย บญัชีแยกประเภท
ลูกหน้ี บญัชีแยกประเภทเจา้หน้ี 

3.บญัชีสินคา้ 
4.บญัชีรายวนั บญัชีแยกประเภทอ่ืน และบญัชีแยกประเภทย่อยตามความจ าเป็นแก่การท าบญัชีของ

ธุรกิจ 
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บทที ่3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

            การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการใชข้อ้มูลทางการ
บญัชีในการบริหารสินเช่ือของธนาคารออมสินในอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ใน 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้
ทางบญัชี ดา้นการน าไปใช ้ดา้นผลสัมฤทธ์ิของการใชข้อ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีและพนกังานของธนาคารออมสินในอ าเภอบางบวั
ทอง จงัหวดันนทบุรี รวมทั้งส้ิน 50 คน กลุ่มตวัอย่างเป็นเจา้หน้าท่ีท่ีได้รับการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) ส าหรับขนาดกลุ่มตวัอยา่งอา้งอิงใชว้ธีิการสูตรค านวณความคลาดเคล่ือนนอ้ยกวา่ 5%  
 ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 50 ฉบบั ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 
44 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 88  

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 
1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) เพศ  ชาย  หญิง 

2) อาย ุ ต ่ากวา่ 25 ปี 

  26 – 40 ปี 

  41 ปีข้ึนไป 

3) สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี แบ่งเป็น 

  สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 

  สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชน 
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4) สาขาท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

  บริหารธุรกิจ 

  ศึกษาศาสตร์ 

  รัฐศาสตร์ 

                  บญัชี 

  อ่ืนๆ 

 

 

5) ประสบการณ์ในการท างาน 

  นอ้ยกวา่ 5 ปี 

  ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป 

6) รายไดปั้จจุบนั 

  ต ่ากวา่ 10,000 บาท 

  10,001 - 20,000 บาท 

  20,001 – 30,000 บาท 

  30,001 บาทข้ึนไป 

      2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของธนาคาร

ออมสินในอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดั นนทบุรี ใน 3 ดา้นคือ  

           1.ดา้นความรู้ทางบญัชี 

           2. ดา้นการน าไปใช ้ 

           3.ดา้นผลสัมฤทธ์ิ 

3.การทดสอบ ความเช่ือมัน่โดยหาค่าความเช่ือมัน่ดา้น 

1.ความรู้ทางบญัชี 

2.การน าไปใช ้ 

            3.ผลสัมฤทธ์ิ 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
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 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีของธนาคารออม

สินในเขตอ าเภอบางบวัทองดา้นการใช้ขอ้มูลทางการบญัชี เก่ียวกบัการบริหารสินเช่ือ ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง 

โดยมีล าดบัขั้นการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert,1961: 22) 

3. ศึกษาแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัเหตุจูงใจในการศึกษาต่อของโบเชียร์ (Boshier,1971: 3 - 26) 

นิตยา วฒันาภรณ์ (2534:155 - 159) อมัพร ณ สงขลา (2539: 109 - 108) และเปรมชยั สโรบล (2542: 89 - 95) 

เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างขอ้ค าถาม 

4. แบบสอบถามท่ีผูว้จิยัใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ในเร่ือง 

เก่ียวกบัประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของธนาคารออมสินในเขตอ าเภอบางบวั

ทอง การสร้างขอ้ค าถามไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาตามขอ้ 1, 2 และ 3 ประมวลเป็นขอ้ค าถาม ไดข้อ้ค าถาม

ทั้งหมด 15 ขอ้ดงัน้ี ดา้นความรู้และความเขา้ใจ 5 ขอ้ ดา้นการน าไปใช ้5 ขอ้ ดา้นผลสัมฤทธ์ิ 5 ขอ้ 

 ผูว้จิยัไดก้  าหนดค่าน ้าหนกัการใหค้ะแนนของตวัเลือก 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert,1961: 22) 

ตั้งแต่ 1 ถึง 5 คะแนน ดงัน้ี 

     5 หมายถึง  ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

     4 หมายถึง  ประสิทธิภาพมาก 

     3 หมายถึง  ประสิทธิภาพปานกลาง 

     2 หมายถึง  ประสิทธิภาพนอ้ย 

     1 หมายถึง  ประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด 

 การแปลความหมายค่าเฉล่ียน ้าหนกัของค าตอบก าหนดตามเกณฑต่์อไปน้ี 

 ค่าคะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.21 - 5.00 หมายถึง ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 ค่าคะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.41 - 4.20 หมายถึง ประสิทธิภาพมาก 

 ค่าคะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.61 - 3.40 หมายถึง ประสิทธิภาพปานกลาง 

 ค่าคะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.81 - 2.60 หมายถึง ประสิทธิภาพนอ้ย 

 ค่าคะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 - 1.80 หมายถึง ประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยให้ผูช่้วยนกัวิจยัแจกและเก็บแบบสอบถามโดยวิธีสุ่มอยา่งง่าย 

จากเจา้หน้าท่ีธนาคารออมสินในเขตอ าเภอบางบวัทอง รวมทั้งส้ิน 50 คน มีการแจกแบบสอบถามทั้งส้ิน 

จ านวน 50 ฉบบั ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา 44 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 88 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวจิยัคร้ังน้ีไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยวธีิทางสถิติดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามใช้การแจกแจง

ความถ่ีหาค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม แล้วจ าแนกตาม เพศ อายุ สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบั

ปริญญาตรี ประสบการณ์ในการท างานและรายไดปั้จจุบนั 

 ตอนท่ี 2 เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือ

ของธนาคารออมสินในอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรีใน 3 ดา้นคือ ดา้นความรู้ทางบญัชี ดา้นการน าไปใช ้

ดา้นผลสัมฤทธ์ิโดยใชค้่าเฉล่ีย   และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ตอนท่ี 3 เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของ

ธนาคารออมสินในอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ตามตวัแปร เพศ อายุ สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบั

ปริญญาตรี ประสบการณ์ในการท างานและรายไดปั้จจุบนั วิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าความสัมพนัธ์ของขอ้มูลสร้าง

ตารางแบบสองทาง โดยใชค้  าสั่ง Crosstabs  

 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
                                 ตัวแปรอสิระ                                                                                       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
        -เพศ 
        -อายุ 
       -สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
       -สาขาท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
       -ประสบการณ์ในการท างาน 

       -รายไดปั้จจุบนั 

   
  ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการ 
บริหารสินเช่ือของธนาคารออมสิน 

           1.ดา้นความรู้ทางบญัชี 

           2. ดา้นการน าไปใช ้ 

           3.ดา้นผลสัมฤทธ์ิ 
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บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง “การใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของธนาคารออมสิน ในอ าเภอบางบวั

ทอง จ.นนทบุรี” ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล และการน าเสนอเป็นดงัน้ี 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง ร้อยละ 75.มีอายุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 
43.2 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ร้อยละ 97.6 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
ตรีสาขาบริหารธุรกิจ ร้อยละ 46.2 ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปีข้ึนไป ร้อยละ 54.5 ท างานต าแหน่ง 
เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ ร้อยละ 46.6 และส่วนใหญ่รายไดปั้จจุบนั 10,001 - 20,000 บาท/เดือน ร้อยละ 56.8 
รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 11 25.0 
หญิง 33 75.0 
รวม 44 100.0 

อาย ุ   
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ไม่เกิน 25 ปี 19 43.2 
26 – 40 ปี 15 34.1 
มากกวา่ 40 ปี 10 22.7 
รวม 44 100.0 

 
 
 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป (ต่อ) 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา    

สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 40 97.6 
สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชน 1 2.4 
รวม 41 100.0 

สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา   
บริหารธุรกิจ 18 46.2 
ศึกษาศาสตร์ 3 7.7 
รัฐศาสตร์ 4 10.3 
บญัชี 13 33.3 
อ่ืนๆ 1 2.6 
รวม 39 100.0 

ประสบการณ์ในการท างาน    
นอ้ยกวา่ 5 ปี 20 45.5 
5 ปีข้ึนไป 24 54.5 
รวม 44 100.0 

รายไดปั้จจุบนั   
ไม่เกิน 10,000 บาท 1 2.3 
10,001 - 20,000 25 56.8 
20,001 - 30,000 3 6.8 
มากกวา่ 30,001 บาท 15 34.1 
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รวม 44 100.0 
ต าแหน่ง   

เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ 13 40.6 
พนกังานปฏิบติัการ 4 11 34.4 
พนกังานปฏิบติัการ 5 5 15.6 
พนกังานปฏิบติัการ 7 3 9.4 
รวม 32 100.0 
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ตอนที ่2 ประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเช่ือของธนาคารออมสิน ในอ าเภอบางบัว
ทอง จ.นนทบุรี 

จากการศึกษา พบวา่ ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของธนาคารออม
สิน ในอ าเภอบางบวัทอง จ.นนทบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X ±SD. = 4.15±0.65) เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น เป็นดงัน้ี 

ด้านความรู้ทางบัญชี ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลอยูใ่นระดบัมาก X ±SD เท่ากบั 4.08±0.72 ประเด็น
ท่ีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด คือ สามารถให้ขอ้มูลทางบญัชีกบัลูกคา้เม่ือมาใชบ้ริการ X ±SD เท่ากบั 4.20±0.70 
และประเด็นท่ีประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด คือ ความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี X ±SD เท่ากบั 3.93±0.90 

ด้านการน าไปใช้ ประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลอยู่ในระดบัมาก X ±SD เท่ากบั 4.12±0.67 ประเด็นท่ี
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด คือ ใช้ขอ้มูลทางการบญัชี ประเภทงบแสดงฐานะการเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
X ±SD เท่ากบั 4.25±1.30 และประเด็นท่ีประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด คือ ใชข้อ้มูลทางการบญัชี ประเภทงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ X ±SD เท่ากบั 4.05±1.03 

ด้านผลสัมฤทธ์ิ ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด X ±SD เท่ากบั 4.30±0.61 ประเด็น
ท่ีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด คือ ใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในการขอสินเช่ือก่อนเสมอ 
X ±SD เท่ากบั 4.43±0.70 และประเด็นท่ีประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด คือ การใชข้อ้มูลทางการบญัชีท าให้บริการ
สินเช่ือเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล X ±SD เท่ากบั 4.21±0.78 

รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 2  
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของ
ธนาคารออมสิน ในอ าเภอบางบวัทอง จ.นนทบุรี 

การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเช่ือ X  SD. 
แปร 

ความหมาย 

1. ด้านความรู้ทางบัญชี 
  

 
1.1 ความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี 3.93 0.90 มาก 
1.2 ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลทางบญัชี 4.11 0.81 มาก 
1.3 ความรู้และเขา้ใจงบการเงิน 4.02 0.98 มาก 
1.4 สามารถใหข้อ้มูลทางบญัชีกบัลูกคา้เม่ือมาใชบ้ริการ 4.20 0.70 มาก 
1.5 หน่วยงานมีการจดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นบญัชี 4.11 0.89 มาก 

รวม 4.08 0.72 มาก 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของ
ธนาคารออมสิน ในอ าเภอบางบวัทอง จ.นนทบุรี (ต่อ) 

การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเช่ือ X  SD. 
แปร 

ความหมาย 

2. ด้านการน าไปใช้ 
  

 
2.1 สามารถวเิคราะห์งบการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 4.09 0.88 มาก 
2.2 ใชข้อ้มูลทางการบญัชี ประเภทงบแสดงฐานะการเงินไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.25 1.30 มากท่ีสุด 

2.3 ใชข้อ้มูลทางการบญัชี ประเภทงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.05 1.03 มาก 

2.4 ใชข้อ้มูลทางการบญัชี ประเภทงบกระแสเงินสดไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.11 0.89 มาก 

2.5 ใชข้อ้มูลทางการบญัชี ประเภท Bank Statementไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.09 0.68 มาก 

รวม 4.12 0.67 มาก 

3. ด้านผลสัมฤทธ์ิ 
  

 
3.1 การใชข้อ้มูลทางการบญัชีท าใหบ้ริการสินเช่ือเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิผล 

4.21 0.78 มากท่ีสุด 

3.2 ขอ้มูลทางการบญัชีของลูกคา้เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีตอ้งพิจารณา 4.26 0.70 มากท่ีสุด 
3.3 ใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้ในการขอสินเช่ือ
ก่อนเสมอ 

4.43 0.70 มากท่ีสุด 

3.4 ลูกคา้รู้สึกพอใจเม่ืออธิบายถึงขอ้มูลทางการบญัชีท่ีลูกคา้ตอ้ง
น ามายืน่ประกอบสินเช่ือ เช่น งบการเงิน Bank Statement 

4.29 0.67 มากท่ีสุด 

3.5 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเป็นขอ้มูลทางบญัชีท่ีท่านใช้
ในการพิจารณาสินเช่ือลูกคา้ทุกคร้ัง 

4.31 0.75 มากท่ีสุด 

รวม 4.30 0.61 มากทีสุ่ด 

รวมทุกด้าน 4.15 .65 มาก 
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ตอนที ่3 เปรียบเทยีบประสิทธิภาพของการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเช่ือของธนาคารออมสิน
ในอ าเภอบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี 

การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพของการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการ
บริหารสินเช่ือของพนกังานธนาคารออมสินในอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี โดยพิจารณาตามปัจจยั
ด้านขอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สาขาท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประสบการณ์ในการ
ท างาน และรายไดปั้จจุบนั ผลการวเิคราะห์เป็นดงัน้ี 

ในภาพรวม เพศชายมีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือต ่ากวา่เพศหญิง 
(ค่า t เป็นลบ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (P = 0.031 < 0.05) เม่ือพิจารณารายดา้น เป็นดงัน้ี 

ด้านความรู้บัญชี เพศชายมีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือต ่ากวา่เพศ
หญิง (ค่า t เป็นลบ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (P = 0.05) เม่ือพิจารณาในประเด็นยอ่ย พบวา่ 
ประเด็นมีความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี และมีความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลทางบัญชี เพศชายมี
ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือต ่ากวา่เพศหญิง (ค่า t เป็นลบ)อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (P < 0.05) ส่วนในประเด็นมีความรู้และเขา้ใจงบการเงิน เพศชายมีประสิทธิภาพการ
ใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือต ่ากวา่เพศหญิง (ค่า t เป็นลบ)อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 
0.01 (P < 0.005)  

ด้านการน าไปใช้ เพศชายและเพศหญิง มีประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหาร
สินเช่ือไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P =0.068 > 0.05) เม่ือพิจารณาประเด็นยอ่ย พบวา่ ประเด็นสามารถวิเคราะห์
งบการเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประเด็นใช้ขอ้มูลทางบญัชี ประเภท Bank Statement ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ เพศชายมีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือต ่ากว่าเพศหญิง (ค่า t 
เป็นลบ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 (P ≤ 0.01) ส่วนในประเด็นใชข้อ้มูลทางการบญัชี ประเภท
งบแสดงฐานะการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพศชายมีประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการ
บริหารสินเช่ือต ่ากวา่เพศหญิง (ค่า t เป็นลบ)อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (P < 0.05)  

ด้านผลสัมฤทธ์ิ เพศชายมีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือต ่ากวา่เพศ
หญิง (ค่า t เป็นลบ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 (P =0.002 < 0.01) เม่ือพิจารณาในประเด็นยอ่ย 
พบวา่ ประเด็นการใชข้อ้มูลทางบญัชีท าใหบ้ริการสินเช่ือเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล, ขอ้มูลทางการบญัชีของ
ลูกคา้เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีตอ้งพิจารณา เพศชายมีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือ
ต ่ากวา่เพศหญิง (ค่า t เป็นลบ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (P < 0.05) ประเด็นลูกคา้รู้สึกพอใจ
เม่ืออธิบายถึงขอ้มูลทางการบญัชีท่ีลูกคา้ตอ้งน ามายื่นประกอบสินเช่ือ  เช่น งบการเงิน Bank Statement เพศ
ชายมีประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือต ่ากว่าเพศหญิง (ค่า t เป็นลบ) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.001 (P < 0.001) และประเด็นการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเป็นขอ้มูล
ทางการบญัชีท่ีใชใ้นการพิจารณาสินเช่ือลูกคา้ทุกคร้ัง เพศชายมีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีใน
การบริหารสินเช่ือต ่ากวา่เพศหญิง (ค่า t เป็นลบ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 (P < 0.01) 
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รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนความประสิทธิภาพของการใชข้อ้มูลทางการบญัชีใน
การบริหารสินเช่ือ จ าแนกตามเพศ 

การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเช่ือ เพศ X  SD t P 

1. ด้านความรู้ทางบัญชี ชาย 3.71 0.70 -2.014 0.050 
* หญงิ 4.20 0.70 

1.1 มีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี ชาย 3.27 1.01 -2.652 0.019 
* หญิง 4.15 0.76 

1.2 มีความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลทางบญัชี ชาย 3.64 0.50 -3.017 0.005 
** หญิง 4.27 0.84 

1.3 มีความรู้และเขา้ใจงบการเงิน ชาย 3.27 1.01 -3.254 0.002 
** หญิง 4.27 0.84 

1.4 สามารถใหข้อ้มูลทางบญัชีกบัลูกคา้เม่ือมาใชบ้ริการมาก
เพียงใด 

ชาย 4.45 0.93 1.379 0.175 
หญิง 4.12 0.60 

1.5 หน่วยงานมีการจดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นบญัชีบ่อยคร้ัง
เพียงใด 

ชาย 3.91 0.30 -1.373 0.177 
หญิง 4.18 1.01 

2. ด้านการน าไปใช้ ชาย 3.80 0.69 -1.875 0.068 

หญงิ 4.22 0.64 
2.1 สามารถวเิคราะห์งบการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ชาย 3.64 0.50 -2.718 0.010 

** หญิง 4.24 0.94 
2.2 ใชข้อ้มูลทางการบญัชี ประเภทงบแสดงฐานะการเงินได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ชาย 3.55 0.69 -2.169 0.036 
* หญิง 4.48 1.37 

2.3 ใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภทงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ชาย 4.27 1.01 0.839 0.406 
หญิง 3.97 1.05 

2.4 ใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภทงบกระแสเงินสดไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ชาย 3.91 0.94 -0.873 0.388 
หญิง 4.18 0.88 

2.5 ใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภท Bank Statement ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ชาย 3.64 0.50 -2.768 0.008 
** หญิง 4.24 0.66 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนความประสิทธิภาพของการใชข้อ้มูลทางการบญัชีใน
การบริหารสินเช่ือ จ าแนกตามเพศ (ต่อ) 
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การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเช่ือ เพศ X  SD t P 

3. ด้านผลสัมฤทธ์ิ ชาย 3.84 0.63 -3.266 0.002 
** หญงิ 4.46 0.52 

3.1 การใชข้อ้มูลทางบญัชีท าใหบ้ริการสินเช่ือเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิผล 

ชาย 3.73 0.79 -2.562 0.014 
* หญิง 4.39 0.72 

3.2 ขอ้มูลทางการบญัชีของลูกคา้เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีตอ้ง
พิจารณา 

ชาย 3.82 0.75 -2.613 0.013 
* หญิง 4.42 0.62 

3.3 ใชข้อ้มูลทางบญัชีในการใหข้อ้มูลลูกคา้ในการขอ
สินเช่ือก่อนเสมอ 

ชาย 4.09 0.83 -1.912 0.063 
หญิง 4.55 0.62 

3.4 ลูกคา้รู้สึกพอใจเม่ืออธิบายถึงขอ้มูลทางการบญัชีท่ีลูกคา้
ตอ้งน ามายืน่ประกอบสินเช่ือ เช่น งบการเงิน Bank 
Statement 

ชาย 3.73 0.47 -4.199 0.000 
*** 

หญิง 4.48 0.63 
3.5 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเป็นขอ้มูลทางการ
บญัชีท่ีใชใ้นการพิจารณาสินเช่ือลูกคา้ทุกคร้ัง 

ชาย 3.82 0.75 -2.725 0.009 
** หญิง 4.48 0.68 

รวมทุกด้าน 
ชาย 3.78 0.65 

-2.23 
0.031 

* หญงิ 4.26 0.61 
*, **, *** มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05, 0.01 และ 0.001 

 
เปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพของการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของ

พนกังานธนาคารออมสินในอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เม่ือพิจารณาตามอายุ พบวา่ ในภาพรวม อายุ
ท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (P = 0.032 < 0.05) เม่ือพิจารณารายดา้น เป็นดงัน้ี 

ด้านความรู้บัญชี อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหาร
สินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (P = 0.043 < 0.05) เม่ือพิจารณาในประเด็นยอ่ย พบวา่ 
ประเด็นสามารถให้ขอ้มูลทางบญัชีกบัลูกคา้เม่ือมาใช้บริการ และ ประเด็นมีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการ
บญัชี อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.001 และ 0.05 ตามล าดบั (P < 0.001 และ 0.05) 

ด้านการน าไปใช้ อายุท่ีแตกต่างกนัไม่ท าให้ประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหาร
สินแตกต่างกนัทางสถิติ (P = 0.068 > 0.05) เม่ือพิจารณาในประเด็นยอ่ย พบวา่ ใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภท
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภทงบกระแสเงินสดไดอ้ยา่งมี
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ประสิทธิภาพ อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.001 และ 0.05 ตามล าดบั (P < 0.001 และ 0.05) 

ด้านผลสัมฤทธ์ิ อายท่ีุแตกต่างกนัไม่ท าใหป้ระสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสิน
แตกต่างกนัทางสถิติ (P = 0.001 ≤ 0.001) เม่ือพิจารณาในประเด็นยอ่ย พบวา่ ประเด็นการใชข้อ้มูลทางบญัชี
ท าให้บริการสินเช่ือเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล และประเด็นขอ้มูลทางการบญัชีของลูกคา้เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ี
ตอ้งพิจารณา อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.001 (P < 0.001) ประเด็นใชข้อ้มูลทางบญัชีในการให้ขอ้มูลลูกคา้ใน
การขอสินเช่ือก่อนเสมอ และการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเป็นขอ้มูลทางการบญัชีท่ีใชใ้นการพิจารณา
สินเช่ือลูกคา้ทุกคร้ัง อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสิน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั (P < 0.01 และ 0.05) 

รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 4  
 

ตารางท่ี 4 ตารางวเิคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนความประสิทธิภาพของการใชข้อ้มูลทางการบญัชีใน
การบริหารสินเช่ือ จ าแนกตามอายุ 

การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเช่ือ อายุ X  SD. F P 

1. ด้านความรู้ทางบัญชี ต ่ากว่า 25 ปี 4.16 0.69 3.402 0.043 
* 26-40 ปี 3.73 0.82 

41 ปีขึน้ไป 4.44 0.39 
1.1 มีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี ต ่ากวา่ 25 ปี 4.11 0.81 3.580 0.037 

* 26-40 ปี 3.47 1.06 
41 ปีข้ึนไป 4.30 0.48 

1.2 มีความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลทางบญัชี ต ่ากวา่ 25 ปี 4.26 0.73 1.760 0.185 
26-40 ปี 3.80 1.01 
41 ปีข้ึนไป 4.30 0.48 

1.3 มีความรู้และเขา้ใจงบการเงิน ต ่ากวา่ 25 ปี 4.21 0.85 2.291 0.114 
26-40 ปี 3.60 1.24 
41 ปีข้ึนไป 4.30 0.48 

1.4 สามารถใหข้อ้มูลทางบญัชีกบัลูกคา้เม่ือมาใชบ้ริการ ต ่ากวา่ 25 ปี 4.05 0.78 13.706 0.000 
*** 26-40 ปี 3.87 0.35 

41 ปีข้ึนไป 5.00 0.00 
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ตารางท่ี 4 ตารางวเิคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนความประสิทธิภาพของการใชข้อ้มูลทางการบญัชีใน
การบริหารสินเช่ือ จ าแนกตามอายุ (ต่อ) 

การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเช่ือ อายุ X  SD. F P 
1.5 หน่วยงานของมีการจดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นบญัชี ต ่ากวา่ 25 ปี 4.16 0.96 0.533 0.591 

26-40 ปี 3.93 1.03 
41 ปีข้ึนไป 4.30 0.48 

2. ด้านการน าไปใช้ ต ่ากว่า 25 ปี 4.16 0.63 2.867 0.068 

26-40 ปี 3.84 0.79 

41 ปีขึน้ไป 4.46 0.33 
2.1 สามารถวเิคราะห์งบการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ต ่ากวา่ 25 ปี 4.26 0.73 1.948 0.156 

26-40 ปี 3.73 1.16 
41 ปีข้ึนไป 4.30 0.48 

2.2 ใชข้อ้มูลทางการบญัชี ประเภทงบแสดงฐานะ
การเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ต ่ากวา่ 25 ปี 4.11 0.81 0.218 0.805 
26-40 ปี 4.40 2.03 
41 ปีข้ึนไป 4.30 0.48 

2.3 ใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภทงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ต ่ากวา่ 25 ปี 4.16 0.69 13.773 0.000
*** 26-40 ปี 3.27 1.16 

41 ปีข้ึนไป 5.00 0.00 
2.4 ใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภทงบกระแสเงินสดได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ต ่ากวา่ 25 ปี 4.26 0.73 3.413 0.043
* 26-40 ปี 3.67 1.05 

41 ปีข้ึนไป 4.50 0.71 
2.5 ใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภท Bank Statement ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ต ่ากวา่ 25 ปี 4.00 0.58 0.321 0.727 
26-40 ปี 4.13 0.92 
41 ปีข้ึนไป 4.20 0.42 

3. ด้านผลสัมฤทธ์ิ ต ่ากว่า 25 ปี 4.58 0.39 8.032 
 

0.001 
*** 26-40 ปี 3.87 0.70 

41 ปีขึน้ไป 4.48 0.42 
3.1 การใชข้อ้มูลทางบญัชีท าใหบ้ริการสินเช่ือเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิผล 

ต ่ากวา่ 25 ปี 4.59 0.62 7.887 
 

0.001 
*** 26-40 ปี 3.67 0.72 

41 ปีข้ึนไป 4.40 0.70 
3.2 ขอ้มูลทางการบญัชีของลูกคา้เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีตอ้ง ต ่ากวา่ 25 ปี 4.59 0.62 9.452 0.000 
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พิจารณา 26-40 ปี 3.73 0.59  *** 
41 ปีข้ึนไป 4.50 0.53 

ตารางท่ี 4 ตารางวเิคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนความประสิทธิภาพของการใชข้อ้มูลทางการบญัชีใน
การบริหารสินเช่ือ จ าแนกตามอายุ (ต่อ) 

การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเช่ือ อายุ X  SD. F P 
3.3 ใชข้อ้มูลทางบญัชีในการใหข้อ้มูลลูกคา้ในการขอ
สินเช่ือก่อนเสมอ 

ต ่ากวา่ 25 ปี 4.71 0.47 7.663 
 

0.002 
** 26-40 ปี 3.93 0.80 

41 ปีข้ึนไป 4.70 0.48 
3.4 ลูกคา้รู้สึกพอใจเม่ืออธิบายถึงขอ้มูลทางการบญัชีท่ี
ลูกคา้ตอ้งน ามายืน่ประกอบสินเช่ือ เช่น งบการเงิน 
Bank Statement 

ต ่ากวา่ 25 ปี 4.41 0.51 0.674 0.516 
26-40 ปี 4.13 0.92 
41 ปีข้ึนไป 4.30 0.48 

3.5 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเป็นขอ้มูล
ทางการบญัชีท่ีใชใ้นการพิจารณาสินเช่ือลูกคา้ทุกคร้ัง 

ต ่ากวา่ 25 ปี 4.59 0.62 4.915 0.012 
* 26-40 ปี 3.87 0.83 

41 ปีข้ึนไป 4.50 0.53 

รวมทุกด้าน 

ต ่ากว่า 25 ปี 4.24 0.61 
3.751 

0.032 
* 

26-40 ปี 3.81 0.73 
41 ปีขึน้ไป 4.46 0.36 

 

จากประเด็นท่ี พบว่า อายุท่ีแตกต่างกนัไม่ท าให้ประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการ
บริหารสินแตกต่างกนัทางสถิติ ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ดว้ยวธีิของ Tukey ไดด้งัน้ี 

ในภาพรวม ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-40 ปี มีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการ
บริหารสินต ่ากวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41 ปีข้ึนไป ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P < 0.05)  

ด้านความรู้ทางบัญชี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-40 ปี มีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการ
บญัชีในการบริหารสินต ่ากว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 ปีข้ึนไป ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (P < 0.05) ประเด็นสามารถให้ขอ้มูลทางบญัชีกับลูกคา้เม่ือมาใช้บริการมากเพียงใด ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 ปีข้ึนไป มีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินสูงกวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุต ่ากวา่ 25 ปี และอาย ุ26-40 ปี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 (P < 0.001) 

ด้านการน าไปใช้  ประเด็นใช้ข้อมูลทางบัญชี  ประเภทงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 ปีข้ึนไป มีประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการ
บริหารสินสูงกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-40 ปี และอายุต ่ากวา่ 25 ปี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.001 และ 0.05 ตามล าดบั (P < 0.001 และ 0.05) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากว่า 25 ปี มี
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ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินสูงกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-40 ปี ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (P < 0.01) 

ด้านผลสัมฤทธ์ิ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-40 ปี มีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีใน
การบริหารสินต ่ากวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 ปีข้ึนไป ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P < 
0.05) และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต ่ากวา่ 25 ปี มีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหาร
สินสูงกว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-40 ปี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 (P < 0.001) 
ประเด็นการใชข้อ้มูลทางบญัชีท าใหบ้ริการสินเช่ือเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต ่า
กวา่ 25 ปี มีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินสูงกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-
40 ปี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 (P < 0.001) ประเด็นขอ้มูลทางการบญัชีของลูกคา้เป็นส่ิงท่ี
จ าเป็นท่ีตอ้งพิจารณา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-40 ปี มีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการ
บริหารสินต ่ากวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 25 ปี  และอายุ 41 ปีข้ึนไป ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.001 และ 0.01 ตามล าดบั (P < 0.001 และ 0.01) ประเด็นใชข้อ้มูลทางบญัชีในการให้ขอ้มูลลูกคา้ใน
การขอสินเช่ือก่อนเสมอ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-40 ปี มีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีใน
การบริหารสินต ่ากวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 25 ปี  และอายุ 41 ปีข้ึนไป ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั (P < 0.01 และ 0.05) และประเด็นการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน
เป็นขอ้มูลทางการบญัชีท่ีใช้ในการพิจารณาสินเช่ือลูกคา้ทุกคร้ัง ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-40 ปี มี
ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินต ่ากวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 25 ปี  ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  (P < 0.05) 

รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 5 
ตารางท่ี 5 ตารางวเิคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนความประสิทธิภาพของการใชข้อ้มูลทางการบญัชีใน
การบริหารสินเช่ือ จ าแนกตามอาย ุเป็นรายคู่ 

ตัวแปรตาม (I) อายุ (J) อายุ 
Mean 

Difference 
P 

1. ด้านความรู้ทางบัญชี ต ่ากวา่ 25 ปี 26-40 ปี 0.425 0.186 
41 ปีข้ึนไป -0.282 0.550 

26-40 ปี 41 ปีข้ึนไป -0.707 0.041* 
1.1 มีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีมากเพียงใด ต ่ากวา่ 25 ปี 26-40 ปี 0.639 0.088 

41 ปีข้ึนไป -0.195 0.828 
26-40 ปี 41 ปีข้ึนไป -0.833 0.054 

ตารางท่ี 5 ตารางวเิคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนความประสิทธิภาพของการใชข้อ้มูลทางการบญัชีใน
การบริหารสินเช่ือ จ าแนกตามอาย ุเป็นรายคู่ (ต่อ) 
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ตัวแปรตาม (I) อายุ (J) อายุ 
Mean 

Difference 
P 

1.4 สามารถใหข้อ้มูลทางบญัชีกบัลูกคา้เม่ือมาใช้
บริการมากเพียงใด 

ต ่ากวา่ 25 ปี 26-40 ปี 0.186 0.601 
41 ปีข้ึนไป -0.94 0.000*** 

26-40 ปี 41 ปีข้ึนไป -1.133 0.000*** 
2. ด้านการน าไปใช้   

  2.3 ใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภทงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ต ่ากวา่ 25 ปี 26-40 ปี 0.891 0.008** 
41 ปีข้ึนไป -0.842 0.031* 

26-40 ปี 41 ปีข้ึนไป -1.733 0.000*** 
2.4 ใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภทงบกระแสเงินสดได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ต ่ากวา่ 25 ปี 26-40 ปี 0.596 0.117 
41 ปีข้ึนไป -0.237 0.756 

26-40 ปี 41 ปีข้ึนไป -0.833 0.053 
3. ด้านผลสัมฤทธ์ิ ต ่ากวา่ 25 ปี 26-40 ปี 0.710 0.001*** 

41 ปีข้ึนไป 0.096 0.890 
26-40 ปี 41 ปีข้ึนไป -0.613 0.018* 

3.1 การใชข้อ้มูลทางบญัชีท าใหบ้ริการสินเช่ือ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 

ต ่ากวา่ 25 ปี 26-40 ปี 0.922 0.001*** 
41 ปีข้ึนไป 0.188 0.766 

26-40 ปี 41 ปีข้ึนไป -0.733 0.030 
3.2 ขอ้มูลทางการบญัชีของลูกคา้เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ี
ตอ้งพิจารณา 

ต ่ากวา่ 25 ปี 26-40 ปี 0.855 0.001*** 
41 ปีข้ึนไป 0.088 0.925 

26-40 ปี 41 ปีข้ึนไป -0.767 0.008** 
3.3 ใชข้อ้มูลทางบญัชีในการใหข้อ้มูลลูกคา้ในการ
ขอสินเช่ือก่อนเสมอ 

ต ่ากวา่ 25 ปี 26-40 ปี 0.773 0.003** 
41 ปีข้ึนไป 0.006 1.000 

26-40 ปี 41 ปีข้ึนไป -0.767 0.011* 
3.5 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเป็นขอ้มูล
ทางการบญัชีท่ีใชใ้นการพิจารณาสินเช่ือลูกคา้ทุก
คร้ัง 

ต ่ากวา่ 25 ปี 26-40 ปี 0.722 0.014* 
41 ปีข้ึนไป 0.088 0.944 

26-40 ปี 41 ปีข้ึนไป -0.633 0.073 
รวมทุกด้าน ต ่ากว่า 25 ปี 26-40 ปี 0.425 0.122 

41 ปีขึน้ไป -0.221 0.627 

26-40 ปี 41 ปีขึน้ไป -0.647 0.035* 

*, **, *** มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05, 0.01 และ 0.001 
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เปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพของการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของ
พนักงานธนาคารออมสินในอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เม่ือพิจารณาตามสาขาท่ีส าเร็จการ ศึกษา 
พบวา่ ในภาพรวม สาขาท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี มีผลใหป้ระสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการ
บริหารสินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (P = 0.022 < 0.05) เม่ือพิจารณารายดา้น เป็น
ดงัน้ี 

ด้านความรู้บัญชี สาขาท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีแตกต่างกนัส่งผลให้ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูล
ทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (P = 0.029 < 0.05) เม่ือ
พิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า ประเด็นมีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี และประเด็นมีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัขอ้มูลทางบญัชีมากเพียงใด สาขาท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีแตกต่างกนัส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการ
ใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 (P < 0.01) 
ประเด็นมีความรู้และเขา้ใจงบการเงินมากน้อยเพียงใด และสามารถให้ขอ้มูลทางบญัชีกบัลูกคา้เม่ือมาใช้
บริการมากเพียงใด สาขาท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีแตกต่างกันส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้ข้อมูล
ทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (P < 0.05) 

ด้านการน าไปใช้ สาขาท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีแตกต่างกนัส่งผลให้ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูล
ทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 (P = 0.002 < 0.01) เม่ือ
พิจารณาในประเด็นยอ่ย พบวา่ ใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภทงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สาขาท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีแตกต่างกนัส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลทางการบญัชีในการ
บริหารสินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.001 (P < 0.001) ประเด็นสามารถวิเคราะห์งบ
การเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภทงบกระแสเงินสดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สาขาท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีแตกต่างกนัส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลทางการบญัชีในการ
บริหารสินแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 (P < 0.01) และประเด็นใช้ขอ้มูลทางบญัชี 
ประเภท Bank Statement ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สาขาท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีแตกต่างกนัส่งผลให้
ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
(P < 0.05) 

ด้านผลสัมฤทธ์ิ สาขาท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีแตกต่างกนัไม่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้
ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่างกนัทางสถิติ (P > 0.05) เม่ือพิจารณาในประเด็นยอ่ย พบวา่ ใน
ทุกประเด็นย่อย สาขาท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีแตกต่างกันไม่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้ข้อมูล
ทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่างกนัทางสถิติ (P > 0.05) 

รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 6 
ตารางท่ี 6 ตารางวเิคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนความประสิทธิภาพของการใชข้อ้มูลทางการบญัชีใน
การบริหารสินเช่ือ จ าแนกตามสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 
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การใช้ข้อมูลทางการบัญชี 
ในการบริหารสินเช่ือ 

สาขาทีส่ าเร็จการศึกษา X  SD. F P 

1. ด้านความรู้ทางบัญชี บริหารธุรกิจ 3.68 0.81 3.916 0.029
* บญัชี 4.34 0.17 

อ่ืนๆ  4.23 0.91 
1.1 มีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี
มากเพียงใด 

บริหารธุรกิจ 3.44 0.98 5.394 0.009
** บญัชี 4.23 0.44 

อ่ืนๆ  4.50 1.07 
1.2 มีความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลทางบญัชี
มากเพียงใด 

บริหารธุรกิจ 3.61 0.78 5.244 0.010
** บญัชี 4.23 0.44 

อ่ืนๆ  4.50 0.93 
1.3 มีความรู้และเขา้ใจงบการเงินมาก
นอ้ยเพียงใด 

บริหารธุรกิจ 3.44 0.98 4.378 0.020
* บญัชี 4.23 0.44 

อ่ืนๆ  4.38 1.19 
1.4 สามารถใหข้อ้มูลทางบญัชีกบัลูกคา้
เม่ือมาใชบ้ริการมากเพียงใด 

บริหารธุรกิจ 3.94 0.64 5.153 0.011
* บญัชี 4.54 0.52 

อ่ืนๆ  3.75 0.71 
1.5 หน่วยงานของมีการจดัอบรมให้
ความรู้ดา้นบญัชีบ่อยคร้ังเพียงใด 

บริหารธุรกิจ 3.94 1.11 1.222 0.307 
บญัชี 4.46 0.52 
อ่ืนๆ  4.00 1.07 

2. ด้านการน าไปใช้ บริหารธุรกิจ 3.69 0.70 7.772 0.002
** บญัชี 4.49 0.27 

อ่ืนๆ  4.40 0.77 
2.1 สามารถวเิคราะห์งบการเงินไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

บริหารธุรกิจ 3.50 0.92 6.565 0.004
** บญัชี 4.46 0.52 

อ่ืนๆ  4.25 0.71 
2.2 ใชข้อ้มูลทางการบญัชี ประเภทงบ
แสดงฐานะการเงินไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

บริหารธุรกิจ 4.28 1.87 0.268 0.766 
บญัชี 4.46 0.52 
อ่ืนๆ  4.00 1.07 

2.3 ใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภทงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จไดอ้ยา่งมี

บริหารธุรกิจ 3.33 1.08 11.185 0.000
*** บญัชี 4.77 0.44 
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ประสิทธิภาพ อ่ืนๆ  4.50 0.93 
ตารางท่ี 6 ตารางวเิคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนความประสิทธิภาพของการใชข้อ้มูลทางการบญัชีใน
การบริหารสินเช่ือ จ าแนกตามสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา (ต่อ) 

การใช้ข้อมูลทางการบัญชี 
ในการบริหารสินเช่ือ 

สาขาทีส่ าเร็จการศึกษา X  SD. F P 

2.4 ใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภทงบ
กระแสเงินสดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

บริหารธุรกิจ 3.56 0.92 7.673 0.002
** บญัชี 4.54 0.66 

อ่ืนๆ  4.63 0.74 
2.5 ใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภท Bank 

Statement ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
บริหารธุรกิจ 3.78 0.73 5.056 0.012

* บญัชี 4.23 0.44 
อ่ืนๆ  4.63 0.74 

3. ด้านผลสัมฤทธ์ิ บริหารธุรกิจ 4.14 0.89 0.671 0.518 
บญัชี 4.42 0.30 
อ่ืนๆ  4.30 0.41 

3.1 การใชข้อ้มูลทางบญัชีท าใหบ้ริการ
สินเช่ือเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 

บริหารธุรกิจ 4.00 0.97 1.006 0.376 
บญัชี 4.38 0.65 
อ่ืนๆ  4.00 0.53 

3.2 ขอ้มูลทางการบญัชีของลูกคา้เป็นส่ิง
ท่ีจ าเป็นท่ีตอ้งพิจารณา 

บริหารธุรกิจ 4.13 0.89 1.951 0.158 
บญัชี 4.46 0.52 
อ่ืนๆ  3.88 0.35 

3.3 ใชข้อ้มูลทางบญัชีในการใหข้อ้มูล
ลูกคา้ในการขอสินเช่ือก่อนเสมอ 

บริหารธุรกิจ 4.25 0.93 1.985 0.153 
บญัชี 4.77 0.44 
อ่ืนๆ  4.38 0.52 

3.4 ลูกคา้รู้สึกพอใจเม่ืออธิบายถึงขอ้มูล
ทางการบญัชีท่ีลูกคา้ตอ้งน ามายื่น
ประกอบสินเช่ือ เช่น งบการเงิน Bank 
Statement 

บริหารธุรกิจ 4.19 0.91 1.949 0.158 
บญัชี 4.23 0.44 

อ่ืนๆ  4.75 0.46 
3.5 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน
เป็นขอ้มูลทางการบญัชีท่ีใชใ้นการ
พิจารณาสินเช่ือลูกคา้ทุกคร้ัง 

บริหารธุรกิจ 4.13 0.89 0.638 0.534 
บญัชี 4.23 0.44 
อ่ืนๆ  4.50 0.93 

รวมทุกด้าน บริหารธุรกจิ 3.79 0.78 4.277 .022* 
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บัญชี 4.42 0.21 

อืน่ๆ  4.31 0.69 

*, **, *** มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05, 0.01 และ 0.001 
จากประเด็นท่ี พบว่า อายุท่ีแตกต่างกนัไม่ท าให้ประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการ

บริหารสินแตกต่างกนัทางสถิติ ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ดว้ยวธีิของ Tukey ไดด้งัน้ี 
ในภาพรวม ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มีประสิทธิภาพการ

ใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินต ่ากวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบญัชี 
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (P < 0.05) 

ด้านความรู้ทางบัญชี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มี
ประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินต ่ากว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีสาขาบญัชี ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (P < 0.05) ประเด็นมีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีมาก
เพียงใด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มีประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูล
ทางการบญัชีในการบริหารสินต ่ากวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบญัชี และสาขา
อ่ืนๆ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (P < 0.05) ประเด็นมีความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลทางบญัชีมากเพียงใด และ
ประเด็นมีความรู้และเขา้ใจงบการเงินมากน้อยเพียงใด  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี
สาขาบริหารธุรกิจ มีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินต ่ากวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (P < 0.05) ประเด็นสามารถให้ขอ้มูลทางบญัชี
กบัลูกค้าเม่ือมาใช้บริการมากเพียงใด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบญัชี มี
ประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินสุงกว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (P < 0.05) 

ด้านการน าไปใช้  ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีส าเ ร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มี
ประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินต ่ากว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีสาขาบญัชี และสาขาอ่ืนๆ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั (P < 0.01 และ 0.05) 
ประเด็นสามารถวิเคราะห์งบการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญา
ตรีสาขาบริหารธุรกิจ มีประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินต ่ ากว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบญัชี ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 (P < 0.01) ประเด็นใชข้อ้มูล
ทางบญัชี ประเภทงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มีประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินต ่ากว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบญัชี และสาขาอ่ืนๆ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.001 และ 0.01 
ตามล าดบั (P < 0.001 และ 0.01) ประเด็นใช้ขอ้มูลทางบญัชี ประเภทงบกระแสเงินสดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มีประสิทธิภาพการใช้
ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินต ่ากว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบญัชี 
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และสาขาอ่ืนๆ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 (P < 0.01) ประเด็นใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภท Bank Statement ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มีประสิทธิภาพการ
ใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินต ่ากวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ 
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (P < 0.05) 

รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 7 
 

ตารางท่ี 7 ตารางวเิคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนความประสิทธิภาพของการใชข้อ้มูลทางการบญัชีใน
การบริหารสินเช่ือ จ าแนกตามสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา เป็นรายคู่ 

Dependent Variable 
(I) 

BRANCH 
(J) BRANCH 

Mean 
Difference 

P 

1. ด้านความรู้ทางบัญชี บริหารธุรกิจ บญัชี -0.661 0.033* 
อ่ืนๆ  -0.547 0.165 

บญัชี อ่ืนๆ  0.113 0.930 
1.1 มีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีมาก
เพียงใด 

บริหารธุรกิจ บญัชี -0.786 0.043* 
อ่ืนๆ  -1.056 0.018* 

บญัชี อ่ืนๆ  -0.269 0.768 
1.2 มีความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลทางบญัชี
มากเพียงใด 

บริหารธุรกิจ บญัชี -0.620 0.059 
อ่ืนๆ  -0.889 0.017* 

บญัชี อ่ืนๆ  -0.269 0.685 
1.3 มีความรู้และเขา้ใจงบการเงินมากนอ้ย
เพียงใด 

บริหารธุรกิจ บญัชี -0.786 0.052 
อ่ืนๆ  -0.931 0.049* 

บญัชี อ่ืนๆ  -0.144 0.931 
1.4 สามารถใหข้อ้มูลทางบญัชีกบัลูกคา้เม่ือ
มาใชบ้ริการมากเพียงใด 

บริหารธุรกิจ บญัชี -0.594 0.031 
อ่ืนๆ  0.194 0.740 

บญัชี อ่ืนๆ  0.788 0.019* 
2. ด้านการน าไปใช้ บริหารธุรกิจ บญัชี -0.803 0.002** 

อ่ืนๆ  -0.711 0.025* 
บญัชี อ่ืนๆ  0.092 0.939 

2.1 สามารถวเิคราะห์งบการเงินไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

บริหารธุรกิจ บญัชี -0.962 0.004** 
อ่ืนๆ  -0.750 0.069 

บญัชี อ่ืนๆ  0.212 0.814 
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ตารางท่ี 7 ตารางวเิคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนความประสิทธิภาพของการใชข้อ้มูลทางการบญัชีใน
การบริหารสินเช่ือ จ าแนกตามสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา เป็นรายคู่ (ต่อ) 

Dependent Variable 
(I) 

BRANCH 
(J) BRANCH 

Mean 
Difference 

P 

2.3 ใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภทงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

บริหารธุรกิจ บญัชี 
-1.436 

0.000**
* 

อ่ืนๆ  -1.167 0.010** 
บญัชี อ่ืนๆ  0.269 0.779 

2.4 ใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภทงบกระแส
เงินสดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

บริหารธุรกิจ บญัชี -0.983 0.005** 
อ่ืนๆ  -1.069 0.010** 

บญัชี อ่ืนๆ  -0.087 0.969 
2.5 ใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภท Bank 

Statement ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
บริหารธุรกิจ บญัชี -0.453 0.151 

อ่ืนๆ  -0.847 0.011* 
บญัชี อ่ืนๆ  -0.394 0.380 

รวมทุกด้าน 

บริหารธุรกจิ บัญชี -0.626 0.025* 

อืน่ๆ  -0.519 0.141 

บัญชี อืน่ๆ  0.107 0.924 

*, **, *** มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05, 0.01 และ 0.001 
 

เปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพของการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของ
พนกังานธนาคารออมสินในอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เม่ือพิจารณาตามประสบการณ์การท างาน 
พบวา่ ในภาพรวม ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกนั ไม่ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
การใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่างกนัทางสถิติ (P > 0.05) เม่ือพิจารณารายดา้น เป็นดงัน้ี 

ด้านความรู้บัญชี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน ไม่ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่าง ทางสถิติ ท่ีระดบั (P > 0.05) เม่ือพิจารณา
ในประเด็นย่อย พบว่า มีเพียงสามารถให้ขอ้มูลทางบญัชีกบัลูกคา้เม่ือมาใช้บริการมากเพียงใด ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างาน 5 ปีข้ึนไป มีประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการ
บริหารสินสูงกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างาน นอ้ยกวา่ 5 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั 0.001 (P ≤ 0.001) 

ด้านการน าไปใช้  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน ไม่ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่าง ทางสถิติ ท่ีระดบั (P > 0.05) และใน
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ประเด็นย่อย ทุกประเด็นผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน ไม่ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่าง ทางสถิติ ท่ีระดบั (P > 0.05) 

ด้านผลสัมฤทธ์ิ  ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท า งานแตกต่างกัน ไม่ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่าง ทางสถิติ ท่ีระดบั (P > 0.05) แต่เม่ือ
พิจารณาประเด็นยอ่ย พบว่า ประเด็นลูกคา้รู้สึกพอใจเม่ืออธิบายถึงขอ้มูลทางการบญัชีท่ีลูกคา้ตอ้งน ามายื่น
ประกอบสินเช่ือ เช่น งบการเงิน Bank Statement และประเด็นใชข้อ้มูลทางบญัชีในการให้ขอ้มูลลูกคา้ใน
การขอสินเช่ือก่อนเสมอ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างาน นอ้ยกวา่ 5 ปี มีประสิทธิภาพการ
ใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินสูงกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างาน 5 ปีข้ึนไป 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั (P ≤ 0.01 และ 0.05) 

รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 8 
 

ตารางท่ี 8 ตารางวเิคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนความประสิทธิภาพของการใชข้อ้มูลทางการบญัชีใน
การบริหารสินเช่ือ จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 

การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเช่ือ 
ประสบการณ์ 
การท างาน X  SD t P 

1. ด้านความรู้ทางบัญชี น้อยกว่า 5 ปี 4.00 0.76 -0.641 0.525 
5 ปีขึน้ไป 4.14 0.70 

1.1 มีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีมากเพียงใด นอ้ยกวา่ 5 ปี 4.10 0.97 1.136 0.262 
5 ปีข้ึนไป 3.79 0.83 

1.2 มีความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลทางบญัชีมากเพียงใด นอ้ยกวา่ 5 ปี 4.00 0.79 -0.843 0.404 
5 ปีข้ึนไป 4.21 0.83 

1.3 มีความรู้และเขา้ใจงบการเงินมากนอ้ยเพียงใด นอ้ยกวา่ 5 ปี 3.95 0.89 -0.447 0.657 
5 ปีข้ึนไป 4.08 1.06 

1.4 สามารถใหข้อ้มูลทางบญัชีกบัลูกคา้เม่ือมาใช้
บริการมากเพียงใด 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 3.80 0.52 -4.164 0.000 
*** 5 ปีข้ึนไป 4.54 0.66 

1.5 หน่วยงานมีการจดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นบญัชี
บ่อยคร้ังเพียงใด 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 4.15 1.09 0.235 0.816 
5 ปีข้ึนไป 4.08 0.72 

2. ด้านการน าไปใช้ น้อยกว่า 5 ปี 4.08 0.78 -0.342 0.734 
5 ปีขึน้ไป 4.15 0.58 

2.1 สามารถวเิคราะห์งบการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอ้ยกวา่ 5 ปี 4.00 0.79 -0.618 0.540 
5 ปีข้ึนไป 4.17 0.96 
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ตารางท่ี 8 ตารางวเิคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนความประสิทธิภาพของการใชข้อ้มูลทางการบญัชีใน
การบริหารสินเช่ือ จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน (ต่อ) 

การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเช่ือ 
ประสบการณ์ 
การท างาน X  SD t P 

2.2 ใชข้อ้มูลทางการบญัชี ประเภทงบแสดงฐานะ
การเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 3.95 0.89 -1.418 0.164 
5 ปีข้ึนไป 4.50 1.53 

2.3 ใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภทงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 4.00 1.12 -0.263 0.793 
5 ปีข้ึนไป 4.08 0.97 

2.4 ใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภทงบกระแสเงินสดได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 4.25 0.85 0.921 0.362 
5 ปีข้ึนไป 4.00 0.93 

2.5 ใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภท Bank Statement ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 4.20 0.70 0.977 0.334 
5 ปีข้ึนไป 4.00 0.66 

3. ด้านผลสัมฤทธ์ิ น้อยกว่า 5 ปี 4.47 0.44 1.562 0.126 
5 ปีขึน้ไป 4.18 0.69 

3.1 การใชข้อ้มูลทางบญัชีท าใหบ้ริการสินเช่ือเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิผล 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 4.22 0.73 0.056 0.955 
5 ปีข้ึนไป 4.21 0.83 

3.2 ขอ้มูลทางการบญัชีของลูกคา้เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีตอ้ง
พิจารณา 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 4.33 0.59 0.568 0.574 
5 ปีข้ึนไป 4.21 0.78 

3.3 ใชข้อ้มูลทางบญัชีในการให้ขอ้มูลลูกคา้ในการขอ
สินเช่ือก่อนเสมอ 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 4.67 0.49 2.101 0.042* 
5 ปีข้ึนไป 4.25 0.79 

3.4 ลูกคา้รู้สึกพอใจเม่ืออธิบายถึงขอ้มูลทางการบญัชีท่ี
ลูกคา้ตอ้งน ามายืน่ประกอบสินเช่ือ เช่น งบการเงิน 
Bank Statement 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 4.61 0.50 2.959 0.005*
* 

5 ปีข้ึนไป 4.04 0.69 
3.5 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเป็นขอ้มูล
ทางการบญัชีท่ีใชใ้นการพิจารณาสินเช่ือลูกคา้ทุก
คร้ัง 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 4.50 0.62 1.447 0.156 

5 ปีข้ึนไป 4.17 0.82 

รวมทุกด้าน 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 4.13 0.68 

-0.128 0.898 
5 ปีข้ึนไป 4.16 0.64 

*, **, *** มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05, 0.01 และ 0.001 
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เปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพของการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของ
พนกังานธนาคารออมสินในอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เม่ือพิจารณาตามรายไดปั้จจุบนั พบว่า ใน
ภาพรวม ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกวา่ 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีใน
การบริหารสินสูงกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท (ค่า t เป็นลบ) อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ีระดบั 0.01 (P < 0.01) เม่ือพิจารณารายดา้น เป็นดงัน้ี 

ด้านความรู้บัญชี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูล
ทางการบญัชีในการบริหารสินสูงกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท (ค่า t เป็นลบ) อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.001 (P < 0.001) เม่ือพิจารณาในประเด็นยอ่ย พบว่า ประเด็นมีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัขอ้มูลทางบญัชี ประเด็นมีความรู้และเขา้ใจงบการเงิน และประเด็นสามารถให้ขอ้มูลทางบญัชีกบั
ลูกคา้เม่ือมาใช้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูล
ทางการบญัชีในการบริหารสินสูงกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท (คา่ t เป็นลบ) อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 (P < 0.001) 

ด้านการน าไปใช้ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูล
ทางการบญัชีในการบริหารสินสูงกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท (ค่า t เป็นลบ) อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 (P < 0.01) เม่ือพิจารณาในประเด็นยอ่ย พบวา่ ประเด็นสามารถวิเคราะห์
งบการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประเด็นใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภทงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการ
บญัชีในการบริหารสินสูงกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท (ค่า t เป็นลบ) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.001 และ 0.01 ตามล าดบั (P < 0.001 และ 0.01) 

ด้านผลสัมฤทธ์ิ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูล
ทางการบญัชีในการบริหารสินสูงกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท (ค่า t เป็นลบ) อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (P < 0.05) เม่ือพิจารณาในประเด็นยอ่ย พบวา่ ประเด็นการใชข้อ้มูลทาง
บญัชีท าใหบ้ริการสินเช่ือเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล ประเด็นขอ้มูลทางการบญัชีของลูกคา้เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ี
ตอ้งพิจารณา และประเด็นการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเป็นขอ้มูลทางการบญัชีท่ีใชใ้นการพิจารณา
สินเช่ือลูกคา้ทุกคร้ัง ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูล
ทางการบญัชีในการบริหารสินสูงกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท (ค่า t เป็นลบ) อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (P < 0.05) 

รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 9 
 

ตารางท่ี 9 ตารางวเิคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนความประสิทธิภาพของการใชข้อ้มูลทางการบญัชีใน
การบริหารสินเช่ือ จ าแนกตามรายได ้
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การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเช่ือ รายได้ X  SD t P 

1. ด้านความรู้ทางบัญชี ไม่เกิน 20,000 3.78 0.78 -4.354 0.000*
** มากกวา่ 20,000 4.51 0.29 

1.1 มีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี ไม่เกิน 20,000 3.77 1.11 -1.691 0.100 
มากกวา่ 20,000 4.17 0.38 

1.2 มีความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลทางบญัชี ไม่เกิน 20,000 3.77 0.82 -4.234 0.000*
** มากกวา่ 20,000 4.61 0.50 

1.3 มีความรู้และเขา้ใจงบการเงิน ไม่เกิน 20,000 3.62 1.02 -4.276 0.000*
** มากกวา่ 20,000 4.61 0.50 

1.4 สามารถใหข้อ้มูลทางบญัชีกบัลูกคา้เม่ือมาใช้
บริการ 

ไม่เกิน 20,000 3.77 0.51 -7.449 0.000*
** มากกวา่ 20,000 4.83 0.38 

1.5 หน่วยงานมีการจดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นบญัชี ไม่เกิน 20,000 3.96 1.08 -1.549 0.130 
มากกวา่ 20,000 4.33 0.49 

2. ด้านการน าไปใช้ ไม่เกิน 20,000 3.90 0.77 -3.227 0.003*
* มากกวา่ 20,000 4.43 0.28 

2.1 สามารถวเิคราะห์งบการเงินไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ไม่เกิน 20,000 3.73 0.92 -4.084 0.000*
** มากกวา่ 20,000 4.61 0.50 

2.2 ใชข้อ้มูลทางการบญัชี ประเภทงบแสดงฐานะ
การเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ไม่เกิน 20,000 4.19 1.65 -0.411 0.684 
มากกวา่ 20,000 4.33 0.49 

2.3 ใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภทงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ไม่เกิน 20,000 3.69 1.16 -3.357 0.002*
* มากกวา่ 20,000 4.56 0.51 

2.4 ใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภทงบกระแสเงินสดได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ไม่เกิน 20,000 3.92 1.02 -1.897 0.065 
มากกวา่ 20,000 4.39 0.61 

2.5 ใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภท Bank Statement ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ไม่เกิน 20,000 3.96 0.77 -1.551 0.128 
มากกวา่ 20,000 4.28 0.46 

3. ด้านผลสัมฤทธ์ิ ไม่เกิน 20,000 4.14 0.72 -2.209 0.034* 
มากกวา่ 20,000 4.51 0.34 

3.1 การใชข้อ้มูลทางบญัชีท าใหบ้ริการสินเช่ือ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 

ไม่เกิน 20,000 4.00 0.83 -2.138 0.039* 
มากกวา่ 20,000 4.50 0.62 

3.2 ขอ้มูลทางการบญัชีของลูกคา้เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ี
ตอ้งพิจารณา 

ไม่เกิน 20,000 4.04 0.75 -2.499 0.017* 
มากกวา่ 20,000 4.56 0.51 
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3.3 ใชข้อ้มูลทางบญัชีในการใหข้อ้มูลลูกคา้ในการ
ขอสินเช่ือก่อนเสมอ 

ไม่เกิน 20,000 4.29 0.81 -1.576 0.123 
มากกวา่ 20,000 4.61 0.50 

3.4 ลูกคา้รู้สึกพอใจเม่ืออธิบายถึงขอ้มูลทางการ
บญัชีท่ีลูกคา้ตอ้งน ามายื่นประกอบสินเช่ือ เช่น งบ
การเงิน Bank Statement 

ไม่เกิน 20,000 4.25 0.79 -0.420 0.677 
มากกวา่ 20,000 4.33 0.49 

3.5 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเป็นขอ้มูล
ทางการบญัชีท่ีใชใ้นการพิจารณาสินเช่ือลูกคา้ทุก
คร้ัง 

ไม่เกิน 20,000 4.13 0.85 -2.038 0.048* 
มากกวา่ 20,000 

4.56 0.51 

รวมทุกด้าน 
ไม่เกิน 20,000 3.91 0.73 

-3.19 
0.003*

* มากกวา่ 20,000 4.49 0.27 
*, **, *** มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05, 0.01 และ 0.001 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

การวจิยัเร่ือง “การใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของธนาคารออมสิน ในอ าเภอบางบวั
ทอง จ.นนทบุรี” สามารถสรุป อภิปรายผล และเสนอแนะการวจิยัดงัน้ี 
สรุปขอ้มูลทัว่ไป 

ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง ร้อยละ 75.มีอายุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 43.2 ส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีจากสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ร้อยละ 97.6 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขา
บริหารธุรกิจ ร้อยละ 46.2 ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปีข้ึนไป ร้อยละ 54.5 ท างานต าแหน่ง เจา้หน้าท่ี
ระดบัปฏิบติัการ ร้อยละ 46.6 และส่วนใหญ่รายไดปั้จจุบนั 10,001 - 20,000 บาท/เดือน ร้อยละ 56.8  
สรุปผลการวจัิย 
             สรุปประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของธนาคารออมสิน ในอ าเภอ
บางบวัทอง จ.นนทบุรี 

ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของธนาคารออมสิน ในอ าเภอบางบวั
ทอง จ.นนทบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นความรู้ทางบญัชี ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลอยูใ่นระดบัมาก 
ประเด็นท่ีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด คือ สามารถให้ขอ้มูลทางบญัชีกบัลูกคา้เม่ือมาใช้บริการ และประเด็นท่ี
ประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด คือ ความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี  ดา้นการน าไปใช ้ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูล
อยูใ่นระดบัมาก  ประเด็นท่ีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด คือ ใชข้อ้มูลทางการบญัชี ประเภทงบแสดงฐานะการเงิน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และประเด็นท่ีประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด คือ ใชข้อ้มูลทางการบญัชี  ประเภทงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดา้นผลสัมฤทธ์ิ ประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
ประเด็นท่ีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด คือ ใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการให้ขอ้มูลแก่ลูกคา้ในการขอสินเช่ือก่อน
เสมอ  และประเด็นท่ีประสิทธิภาพน้อยท่ีสุด คือ การใช้ขอ้มูลทางการบญัชีท าให้บริการสินเช่ือเป็น   ไป
อยา่งมีประสิทธิผล  
อภิปายผลการวจัิย 
            เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของธนาคารออมสิน
ในอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

ความแตกต่างประสิทธิภาพของการใช้ข้อมูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของพนักงาน
ธนาคารออมสินในอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ในภาพรวม เพศชายมีประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูล
ทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือต ่ากวา่เพศหญิง  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

ดา้นความรู้บญัชี เพศชายมีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือต ่ากวา่เพศ
หญิง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ในประเด็นยอ่ย พบวา่ ประเด็นมีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการ
บญัชี และมีความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลทางบญัชี เพศชายมีประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการ
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บริหารสินเช่ือต ่ากวา่เพศหญิง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ส่วนในประเด็นมีความรู้และเขา้ใจงบ
การเงิน เพศชายมีประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือต ่ากว่าเพศหญิง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01  

ดา้นการน าไปใช้ เพศชายและเพศหญิง มีประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหาร
สินเช่ือไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P =0.068 > 0.05) เม่ือพิจารณาประเด็นยอ่ย พบวา่ ประเด็นสามารถวิเคราะห์
งบการเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประเด็นใช้ขอ้มูลทางบญัชี ประเภท Bank Statement ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ เพศชายมีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือต ่ากว่าเพศหญิง (ค่า t 
เป็นลบ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 (P ≤ 0.01) ส่วนในประเด็นใชข้อ้มูลทางการบญัชี ประเภท
งบแสดงฐานะการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพศชายมีประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการ
บริหารสินเช่ือต ่ากวา่เพศหญิง (ค่า t เป็นลบ)อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (P < 0.05)  

ดา้นผลสัมฤทธ์ิ เพศชายมีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือต ่ากวา่เพศ
หญิง (ค่า t เป็นลบ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 (P =0.002 < 0.01) เม่ือพิจารณาในประเด็นยอ่ย 
พบวา่ ประเด็นการใชข้อ้มูลทางบญัชีท าใหบ้ริการสินเช่ือเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล, ขอ้มูลทางการบญัชีของ
ลูกคา้เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีตอ้งพิจารณา เพศชายมีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือ
ต ่ากวา่เพศหญิง (ค่า t เป็นลบ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (P < 0.05) ประเด็นลูกคา้รู้สึกพอใจ
เม่ืออธิบายถึงขอ้มูลทางการบญัชีท่ีลูกคา้ตอ้งน ามายื่นประกอบสินเช่ือ  เช่น งบการเงิน Bank Statement เพศ
ชายมีประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือต ่ากว่าเพศหญิง (ค่า t เป็นลบ) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.001 (P < 0.001) และประเด็นการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเป็นขอ้มูล
ทางการบญัชีท่ีใชใ้นการพิจารณาสินเช่ือลูกคา้ทุกคร้ัง เพศชายมีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีใน
การบริหารสินเช่ือต ่ากวา่เพศหญิง (ค่า t เป็นลบ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 (P < 0.01) 

เปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพของการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของ
พนกังานธนาคารออมสินในอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เม่ือพิจารณาตามอายุ พบวา่ ในภาพรวม อายุ
ท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (P = 0.032 < 0.05) เม่ือพิจารณารายดา้น เป็นดงัน้ี 

ดา้นความรู้บญัชี อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหาร
สินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (P = 0.043 < 0.05) เม่ือพิจารณาในประเด็นยอ่ย พบวา่ 
ประเด็นสามารถให้ขอ้มูลทางบญัชีกบัลูกคา้เม่ือมาใช้บริการ และ ประเด็นมีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการ
บญัชี อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.001 และ 0.05 ตามล าดบั (P < 0.001 และ 0.05) 

ดา้นการน าไปใช้ อายุท่ีแตกต่างกนัไม่ท าให้ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหาร
สินแตกต่างกนัทางสถิติ (P = 0.068 > 0.05) เม่ือพิจารณาในประเด็นยอ่ย พบวา่ ใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภท
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภทงบกระแสเงินสดไดอ้ยา่งมี
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ประสิทธิภาพ อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.001 และ 0.05 ตามล าดบั (P < 0.001 และ 0.05) 

ดา้นผลสัมฤทธ์ิ อายท่ีุแตกต่างกนัไม่ท าใหป้ระสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสิน
แตกต่างกนัทางสถิติ (P = 0.001 ≤ 0.001) เม่ือพิจารณาในประเด็นยอ่ย พบวา่ ประเด็นการใชข้อ้มูลทางบญัชี
ท าให้บริการสินเช่ือเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล และประเด็นขอ้มูลทางการบญัชีของลูกคา้เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ี
ตอ้งพิจารณา อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.001 (P < 0.001) ประเด็นใชข้อ้มูลทางบญัชีในการให้ขอ้มูลลูกคา้ใน
การขอสินเช่ือก่อนเสมอ และการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเป็นขอ้มูลทางการบญัชีท่ีใชใ้นการพิจารณา
สินเช่ือลูกคา้ทุกคร้ัง อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสิน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั (P < 0.01 และ 0.05) 

จากประเด็นท่ี พบว่า อายุท่ีแตกต่างกนัไม่ท าให้ประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการ
บริหารสินแตกต่างกนัทางสถิติ ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ดว้ยวธีิของ Tukey ไดด้งัน้ี 

ในภาพรวม ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-40 ปี มีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการ
บริหารสินต ่ากวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41 ปีข้ึนไป ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P < 0.05)  

ดา้นความรู้ทางบญัชี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-40 ปี มีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการ
บญัชีในการบริหารสินต ่ากว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 ปีข้ึนไป ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (P < 0.05) ประเด็นสามารถให้ขอ้มูลทางบญัชีกับลูกคา้เม่ือมาใช้บริการมากเพียงใด ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 ปีข้ึนไป มีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินสูงกวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุต ่ากวา่ 25 ปี และอาย ุ26-40 ปี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 (P < 0.001) 

ด้านการน าไปใช้ ประเด็นใช้ข้อมูลทางบัญชี  ประเภทงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 ปีข้ึนไป มีประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการ
บริหารสินสูงกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-40 ปี และอายุต ่ากวา่ 25 ปี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.001 และ 0.05 ตามล าดบั (P < 0.001 และ 0.05) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากว่า 25 ปี มี
ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินสูงกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-40 ปี ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (P < 0.01) 

ดา้นผลสัมฤทธ์ิ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-40 ปี มีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีใน
การบริหารสินต ่ากวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 ปีข้ึนไป ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P < 
0.05) และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต ่ากวา่ 25 ปี มีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหาร
สินสูงกว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-40 ปี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 (P < 0.001) 
ประเด็นการใชข้อ้มูลทางบญัชีท าใหบ้ริการสินเช่ือเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต ่า
กวา่ 25 ปี มีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินสูงกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-
40 ปี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 (P < 0.001) ประเด็นขอ้มูลทางการบญัชีของลูกคา้เป็นส่ิงท่ี
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จ าเป็นท่ีตอ้งพิจารณา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-40 ปี มีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการ
บริหารสินต ่ากวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 25 ปี  และอายุ 41 ปีข้ึนไป ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.001 และ 0.01 ตามล าดบั (P < 0.001 และ 0.01) ประเด็นใชข้อ้มูลทางบญัชีในการให้ขอ้มูลลูกคา้ใน
การขอสินเช่ือก่อนเสมอ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-40 ปี มีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีใน
การบริหารสินต ่ากวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 25 ปี  และอายุ 41 ปีข้ึนไป ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั (P < 0.01 และ 0.05) และประเด็นการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน
เป็นขอ้มูลทางการบญัชีท่ีใช้ในการพิจารณาสินเช่ือลูกคา้ทุกคร้ัง ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26-40 ปี มี
ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินต ่ากวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 25 ปี  ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  (P < 0.05) 

เปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพของการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของ
พนักงานธนาคารออมสินในอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เม่ือพิจารณาตามสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 
พบวา่ ในภาพรวม สาขาท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี มีผลใหป้ระสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการ
บริหารสินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (P = 0.022 < 0.05) เม่ือพิจารณารายดา้น เป็น
ดงัน้ี 

ดา้นความรู้บญัชี สาขาท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีแตกต่างกนัส่งผลให้ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูล
ทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (P = 0.029 < 0.05) เม่ือ
พิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า ประเด็นมีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี และประเด็นมีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัขอ้มูลทางบญัชีมากเพียงใด สาขาท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีแตกต่างกนัส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการ
ใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 (P < 0.01) 
ประเด็นมีความรู้และเขา้ใจงบการเงินมากน้อยเพียงใด และสามารถให้ขอ้มูลทางบญัชีกบัลูกคา้เม่ือมาใช้
บริการมากเพียงใด สาขาท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีแตกต่างกันส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้ข้อมูล
ทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (P < 0.05) 

ดา้นการน าไปใช ้สาขาท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีแตกต่างกนัส่งผลให้ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูล
ทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 (P = 0.002 < 0.01) เม่ือ
พิจารณาในประเด็นยอ่ย พบวา่ ใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภทงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สาขาท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีแตกต่างกนัส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลทางการบญัชีในการ
บริหารสินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.001 (P < 0.001) ประเด็นสามารถวิเคราะห์งบ
การเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภทงบกระแสเงินสดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สาขาท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีแตกต่างกนัส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลทางการบญัชีในการ
บริหารสินแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 (P < 0.01) และประเด็นใช้ขอ้มูลทางบญัชี 
ประเภท Bank Statement ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สาขาท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีแตกต่างกนัส่งผลให้
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ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
(P < 0.05) 

ด้านผลสัมฤทธ์ิ สาขาท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีแตกต่างกนัไม่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้
ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่างกนัทางสถิติ (P > 0.05) เม่ือพิจารณาในประเด็นยอ่ย พบวา่ ใน
ทุกประเด็นย่อย สาขาท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีแตกต่างกันไม่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้ข้อมูล
ทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่างกนัทางสถิติ (P > 0.05) 

จากประเด็นท่ี พบว่า อายุท่ีแตกต่างกนัไม่ท าให้ประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการ
บริหารสินแตกต่างกนัทางสถิติ ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ดว้ยวธีิของ Tukey ไดด้งัน้ี 

ในภาพรวม ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มีประสิทธิภาพการ
ใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินต ่ากวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบญัชี 
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (P < 0.05) 

ด้านความรู้ทางบญัชี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มี
ประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินต ่ากว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีสาขาบญัชี ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (P < 0.05) ประเด็นมีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีมาก
เพียงใด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มีประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูล
ทางการบญัชีในการบริหารสินต ่ากวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบญัชี และสาขา
อ่ืนๆ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (P < 0.05) ประเด็นมีความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลทางบญัชีมากเพียงใด และ
ประเด็นมีความรู้และเขา้ใจงบการเงินมากน้อยเพียงใด  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี
สาขาบริหารธุรกิจ มีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินต ่ากวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (P < 0.05) ประเด็นสามารถให้ขอ้มูลทางบญัชี
กบัลูกค้าเม่ือมาใช้บริการมากเพียงใด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบญัชี มี
ประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินสุงกว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (P < 0.05) 

ด้านการน าไปใช้ ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีส าเ ร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มี
ประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินต ่ากว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีสาขาบญัชี และสาขาอ่ืนๆ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั (P < 0.01 และ 0.05) 
ประเด็นสามารถวิเคราะห์งบการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญา
ตรีสาขาบริหารธุรกิจ มีประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินต ่ ากว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบญัชี ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 (P < 0.01) ประเด็นใชข้อ้มูล
ทางบญัชี ประเภทงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มีประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินต ่ากว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบญัชี และสาขาอ่ืนๆ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.001 และ 0.01 
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ตามล าดบั (P < 0.001 และ 0.01) ประเด็นใช้ขอ้มูลทางบญัชี ประเภทงบกระแสเงินสดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มีประสิทธิภาพการใช้
ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินต ่ากว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบญัชี 
และสาขาอ่ืนๆ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 (P < 0.01) ประเด็นใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภท Bank Statement ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มีประสิทธิภาพการ
ใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินต ่ากวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ 
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (P < 0.05) 

เปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพของการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของ
พนกังานธนาคารออมสินในอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เม่ือพิจารณาตามประสบการณ์การท างาน 
พบวา่ ในภาพรวม ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกนั ไม่ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
การใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่างกนัทางสถิติ (P > 0.05) เม่ือพิจารณารายดา้น เป็นดงัน้ี 

ด้านความรู้บัญชี ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน ไม่ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่าง ทางสถิติ ท่ีระดบั (P > 0.05) เม่ือพิจารณา
ในประเด็นย่อย พบว่า มีเพียงสามารถให้ขอ้มูลทางบญัชีกบัลูกคา้เม่ือมาใช้บริการมากเพียงใด ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างาน 5 ปีข้ึนไป มีประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการ
บริหารสินสูงกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างาน นอ้ยกวา่ 5 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั 0.001 (P ≤ 0.001) 

ด้านการน าไปใช้ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน ไม่ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่าง ทางสถิติ ท่ีระดบั (P > 0.05) และใน
ประเด็นย่อย ทุกประเด็นผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน ไม่ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่าง ทางสถิติ ท่ีระดบั (P > 0.05) 

ด้านผลสัมฤทธ์ิ ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน ไม่ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินแตกต่าง ทางสถิติ ท่ีระดบั (P > 0.05) แต่เม่ือ
พิจารณาประเด็นยอ่ย พบว่า ประเด็นลูกคา้รู้สึกพอใจเม่ืออธิบายถึงขอ้มูลทางการบญัชีท่ีลูกคา้ตอ้งน ามายื่น
ประกอบสินเช่ือ เช่น งบการเงิน Bank Statement และประเด็นใชข้อ้มูลทางบญัชีในการให้ขอ้มูลลูกคา้ใน
การขอสินเช่ือก่อนเสมอ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างาน นอ้ยกวา่ 5 ปี มีประสิทธิภาพการ
ใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินสูงกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างาน 5 ปีข้ึนไป 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั (P ≤ 0.01 และ 0.05) 

เปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพของการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของ
พนกังานธนาคารออมสินในอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เม่ือพิจารณาตามรายไดปั้จจุบนั พบว่า ใน
ภาพรวม ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูลทางการบญัชีใน
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การบริหารสินสูงกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท (ค่า t เป็นลบ) อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ีระดบั 0.01 (P < 0.01) เม่ือพิจารณารายดา้น เป็นดงัน้ี 

ดา้นความรู้บญัชี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูล
ทางการบญัชีในการบริหารสินสูงกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท (ค่า t เป็นลบ) อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.001 (P < 0.001) เม่ือพิจารณาในประเด็นยอ่ย พบว่า ประเด็นมีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัขอ้มูลทางบญัชี ประเด็นมีความรู้และเขา้ใจงบการเงิน และประเด็นสามารถให้ขอ้มูลทางบญัชีกบั
ลูกคา้เม่ือมาใช้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูล
ทางการบญัชีในการบริหารสินสูงกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท (ค่า t เป็นลบ) อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 (P < 0.001) 

ดา้นการน าไปใช้ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการใชข้อ้มูล
ทางการบญัชีในการบริหารสินสูงกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท (ค่า t เป็นลบ) อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 (P < 0.01) เม่ือพิจารณาในประเด็นยอ่ย พบวา่ ประเด็นสามารถวิเคราะห์
งบการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประเด็นใชข้อ้มูลทางบญัชี ประเภทงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูลทางการ
บญัชีในการบริหารสินสูงกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท (ค่า t เป็นลบ) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.001 และ 0.01 ตามล าดบั (P < 0.001 และ 0.01) 

ดา้นผลสัมฤทธ์ิ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูล
ทางการบญัชีในการบริหารสินสูงกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท (ค่า t เป็นลบ) อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (P < 0.05) เม่ือพิจารณาในประเด็นยอ่ย พบวา่ ประเด็นการใชข้อ้มูลทาง
บญัชีท าใหบ้ริการสินเช่ือเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล ประเด็นขอ้มูลทางการบญัชีของลูกคา้เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ี
ตอ้งพิจารณา และประเด็นการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเป็นขอ้มูลทางการบญัชีท่ีใชใ้นการพิจารณา
สินเช่ือลูกคา้ทุกคร้ัง ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการใช้ขอ้มูล
ทางการบญัชีในการบริหารสินสูงกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท (ค่า t เป็นลบ) อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (P < 0.05) 

 
 
 
 
 
 
 

 



75 

 

บรรณานุกรม 
 

กมลรัตน์ เกียรติรอด. เจา้หน้ีท่ีวเิคราะห์สินเช่ือ. ฝ่ายสินเช่ือธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชยส์ านกังาน 
                                  ใหญ่. สัมภาษณ์. 3 มิถุนายน 2551. 
ชมรมธนาคารจงัหวดัเชียงใหม่, 2551. “รายช่ือชมรมธนาคาร” [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
                                  http://www.cm-bankersclub.com/activity_other.php?id=76จ (9 กุมภาพนัธ์ 2551). 
ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2552ก. “รายช่ือสถาบนัการเงิน” [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
                                   http://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/WebsiteFI/_layouts/application/bot 
                                  %20financial%20institutions/financialinstitutions.aspx (20 มีนาคม 2552). 
ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2552ข. “สถิติสถาบนัการเงิน” [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
                                   http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialInstitutions/CommercialBank/Pages/ 
                                  StatNumberofBranches.aspx# (20 มีนาคม 2552). 
ธนาคารออมสิน,2555ก. “เก่ียวกบัธนาคาร” [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา   
                                    http://www.gsb.or.th/about/index.php (10 ธนัวาคม 2555) 
ธนาคารออมสิน,2555ข. “ขอ้มูลทัว่ไป” [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา   
                                    http://www.gsb.or.th/about/index.php (10 ธนัวาคม 2555) 
นิติวทิย ์ตะ๊เส้ียว. 2550. ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
                                   เขตภาคกลาง ต่อระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน. การคน้ควา้แบบอิสระ 
                                  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
นที ศรีสุทธ์ิ. 2547. ข้อมูลทางการเงินทีม่ีผลต่อการพจิารณาสินเช่ือธุรกจิขนาดกลางและขนาด 
                                  ย่อมของ ธนาคารออมสินภาค 7. การคน้ควา้แบบอิสระบญัชีมหาบณัฑิต 
                                 มหาวทิยาลยัเชียงใหม.่ 
นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ และ ศิลปพร ศรีจัน่เพชร. 2550. การสอบบัญชี. กรุงเทพฯ: ทีพีเอน็. 
นวรัตน์ รัตนโยธิน. 2549. ทศันคติของผู้ประกอบการห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในกรุงเทพมหานครต่อ 
                                การใช้บริการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร. การคน้ควา้แบบ 
                               อิสระบญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
ยทุธ ไกยวรรณ์. 2548. วธีิวจัิยทางธุรกจิ. กรุงเทพฯ: ศูนยส่ื์อเสริมกรุงเทพ. 
รพีพฒัน์ ชยัวฒัน์ธ ารง. เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์สินเช่ือ, ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด 
                               ยอ่มแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่. สัมภาษณ์. 14 พฤษภาคม 2551. 
วชัราภรณ์ สุริยาภิวฒัน์. 2550. วจัิยธุรกจิยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
วโิรจน์ ปรีชาธนโชติ. 2549. ความคิดเห็นของพนักงานต่อการน าระบบบัญชีตามความรับผดิชอบ 
                                มาใช้ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวดัเพชรบุรี. การคน้ควา้แบบ 

http://www.gsb.or.th/about/index.php%20(10
http://www.gsb.or.th/about/index.php%20(10


76 

 

                                อิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 
ศูนยว์จิยักสิกรไทย. 2548. “สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) โอกาสธุรกิจของ 
                               ธนาคาร พาณิชย”์. [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา http://www.kasikornresearch.com (5        
                               กุมภาพนัธ์ 2551). 
 
สุชาดา ศรีสุนทร. 2549. ความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท แพนเอเชียเลเธอร์จ ากดั ที่มีต่อระบบ 
                               การจ้างงานและการจ่ายค่าจ้างแบบยดืหยุ่น. การคน้ควา้แบบอิสระบริหารธุรกิจ 
                              มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม.่ 
สถาบนัพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม. กระทรวงอุตสาหกรรม. 2550ก. “ความส าคญั 
                              ของ SMEs ต่อระบบเศรษฐกิจ.” [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
                              http://www.ismed.or.th (9 กุมภาพนัธ์ 2551). 
สถาบนัพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม. กระทรวงอุตสาหกรรม. 2550ข. “จบัคู่ทาธุรกิจ.” 
                              [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา http://www.sme2/ismed.or.th/alliances/search.php (9 
                              กุมภาพนัธ์ 2551). 
สถาบนัพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม. กระทรวงอุตสาหกรรม. 2550ค. “นิยาม SMEs.” 
                              [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา http://www.ismed.or.th (9 กุมภาพนัธ์ 2551). 
สิน พนัธ์ุพินิจ. 2547. เทคนิคการวจัิยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: วทิยพ์ฒัน์. 
สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย. 2542. แม่บทการบัญชี. กรุงเทพฯ: 
                            สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย. 
สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์.(2544) การบญัชีเพื่อการจดัการและการบริหารเชิงกลยทุธ์.กรุงเทพฯ: 
                            บริษทัส านกัพิมพพ์ฒันาการบริหารธรรมนิติ จ  ากดั 
สุเมธ หาญเทพินทร์. 2548. ปัญหาของผู้สอบบัญชีในการสอบบัญชีธุรกจิขนาดย่อมทีจั่ดท าบัญชี 
                             โดยใช้บริการส านักงานรับท าบัญชีในจังหวดัเชียงใหม่. การคน้ควา้แบบอิสระบญัชี 
                             มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม.่ 
สุรพล อยูเ่จริญกิจ, คู่มือพนกังานอ านวยสินเช่ือ.(2542) หนา้ 4 
สิริพร ใจแพทย.์ 2543. การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเช่ือของธนาคารออมสินในเขต 
                              อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่. การคน้ควา้แบบอิสระบญัชีมหาบณัฑิต 
                             มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
สิริรัตน์ พวัศิริ. 2548. การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธุรกจิ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิค 
                              ในจังหวดัล าปาง. การคน้ควา้แบบอิสระบญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม. กระทรวงอุตสาหกรรม. 2550ก. “วเิคราะห์ 
                             เตือนภยั SMEs รายสาขา (SAW).” [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 

http://www.kasikornresearch.com/


77 

 

                             http://www.sme.go.th/wsi/index.html (27 พฤษภาคม 2551). 
ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม. กระทรวงอุตสาหกรรม. 2550ข. “แผนการ 
                           ส่งเสิรมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทย (พ.ศ. 2550-2554).” 
                           [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
                           http://cms.sme.go.th/cms/c/portal/layout?p_l_id=22.270 (27 พฤษภาคม 2551). 

 
ภาคผนวก 

แบบสอบถามการวจิัย 
เร่ือง  การใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของธนาคารออมสิน ในอ าเภอบางบวัทอง จ.นนทบุรี 
ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของธนาคารออมสิน ใน

อ าเภอบางบวัทอง จ.นนทบุรี 
ตอนที่ 1 ใหท้่านท าเคร่ืองหมาย  X   ลงใน   หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสถานภาพตามความเป็นจริง 

1.  เพศ 
 
1) ชาย 

 
2) หญิง    

2.  อาย ุ 1) ต ่ากวา่ 25 ปี 2) 26 - 40 ปี 3) 41 ปีข้ึนไป 

3.  สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี     

  1) สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ           2) สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชน 

4.  สาขาท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี     

  1) บริหารธุรกิจ      

  2) ศึกษาศาสตร์     

  
       3)    รัฐศาสตร์  
       4)    บญัชี       

         5)    อ่ืนๆ โปรดระบุ__________________________   

5.  ประสบการณ์ในการท างาน      

  1)  นอ้ยกวา่ 5 ปี      

  2)  ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป      

6.  รายไดปั้จจุบนั       
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 1) ต ่ากวา่ 10,000 บาท      

 2) 10,001 - 20,000      

 3) 20,001 - 30,000      

 4) 30,001 ข้ึนไป      
       7.     ต าแหน่ง (โปรดระบุ).................................... 
ตอนที ่2   พิจารณาประสิทธิภาพในการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือของธนาคารออมสิน ใน

อ าเภอบางบวัทอง จ.นนทบุรี 
 ท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องระดบัของประสิทธิภาพใหต้รงกบัตวัเลขท่ีท่านประมาณไวใ้หค้รบทุกขอ้ 
ประสิทธิภาพในการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือ

ของธนาคารออมสิน ในอ าเภอบางบวัทอง จ.นนทบุรี 
 

ระดบัของประสิทธิภาพ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
  ด้านความรู้ทางบัญชี           
1 ท่านมีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีมากเพียงใด           
2 ท่านมีความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลทางบญัชีมากเพียงใด           
3 ท่านมีความรู้และเขา้ใจงบการเงินมากนอ้ยเพียงใด           
4 ท่านสามารถใหข้อ้มูลทางบญัชีกบัลูกคา้เม่ือมาใชบ้ริการ

มากเพียงใด           
5 หน่วยงานของท่านมีการจดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นบญัชี

บ่อยคร้ังเพียงใด           
  ด้านการน าไปใช้           
6 ท่านสามารถวเิคราะห์งบการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ           
7 ท่านใชข้อ้มูลทางการบญัชี ประเภทงบแสดงฐานะการเงิน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ           
8 ท่านใชข้อ้มูลทางการบญัชี ประเภทงบก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ           
9 ท่านใชข้อ้มูลทางการบญัชี ประเภทงบกระแสเงินสดได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ           
10 ท่านใชข้อ้มูลทางการบญัชี ประเภท Bank Statementได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ           
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ประสิทธิภาพในการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการบริหารสินเช่ือ

ของธนาคารออมสิน ในอ าเภอบางบวัทอง จ.นนทบุรี 
 

ระดบัของประสิทธิภาพ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
  ด้านผลสัมฤทธ์ิ           

11 การใชข้อ้มูลทางการบญัชีท าใหบ้ริการสินเช่ือเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิผล           

12 ขอ้มูลทางการบญัชีของลูกคา้เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีท่านตอ้ง
พิจารณา           

13 ท่านใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้ในการ
ขอสินเช่ือก่อนเสมอ           

14 ลูกคา้รู้สึกพอใจเม่ือท่านอธิบายถึงขอ้มูลทางการบญัชีท่ีลูกคา้
ตอ้งน ามายืน่ประกอบสินเช่ือ เช่น งบการเงิน Bank 
Statement           

15 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเป็นขอ้มูลทางบญัชีท่ีท่าน
ใชใ้นการพิจารณาสินเช่ือลูกคา้ทุกคร้ัง 
           

 
ขอ้เสนอะแนะ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 



ประวตัิย่อของผู้ศึกษาค้นคว้าวจัิย 

 

ช่ือ                                                   นายทวชิชยั  อุรัจฉทั 

 

วนัเกิด                                            วนัท่ี 22 สิงหาคม 2514 

 

สถานท่ีอยูปั่จจุบนั                          บา้นเลขท่ี 31/3 ม.5 ต.บางบวัทอง อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี  

 

ต าแหน่งหนา้ท่ี                                อาจารยป์ระจ าคณะบญัชี 

 

สถานท่ีท างานปัจจุบนั                    คณะบญัชีวทิยาลยัราชพฤกษ ์ นนทุบรี 

 

ประวติัการศึกษา 

 

                 พ.ศ. 2536 ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค (สาขาการบญัชี) วทิยาลยัเทคนิคสันตพล 

 

                 พ.ศ. 2539 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาการบญัชี) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 

                 พ.ศ. 2552 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สาขาการบญัชี) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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