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ปี ที่ทาการวิจยั ปี การศึกษา 2554
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบาย ขันตอน
้
และการใช้ ข้อมูลทางการบัญชีในการบริ หารสินเชื่อ
ของธนาคารออมสินในเขตอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้ การสารวจ เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถามประชากรที่ใช้ ในการวิจัยคือ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน พนักงานปฏิ บตั ิการด้ าน
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน ในเขตอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจยั พบว่า
1. พนักงานปฏิบตั ิการด้ านสินเชื่อส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุไม่เกิน 25 ปี สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สาขาบริ หารธุรกิจ ประสบการณ์ในการทางาน 5 ปี ขึ ้นไป ทางานตาแหน่ง เจ้ าหน้ าที่
ระดับปฏิบตั กิ าร และส่วนใหญ่รายได้ ปัจจุบนั 10,001 - 20,000 บาท/เดือน
2. ประสิทธิภาพการใช้ ข้อมูลทางการบัญชีในการบริ หารสินเชื่อของธนาคารออมสิน ในอาเภอบางบัวทอง จ.
นนทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้ านความรู้ ทางบัญชี ประสิทธิ ภาพการใช้ ข้อมูลอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่
ประสิทธิภาพสูงที่สุด คือ สามารถให้ ข้อมูลทางบัญชีกับลูกค้ าเมื่ อมาใช้ บริ การ ด้ านการนาไปใช้ ประสิทธิภาพการใช้
ข้ อมูลอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่ประสิทธิภาพสูงที่สุด คือ ใช้ ข้อมูลทางการบัญชี ประเภทงบแสดงฐานะการเงินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้ านผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพการใช้ ข้อมูลอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ประเด็นที่ประสิทธิภาพสูงที่สดุ คือ
ใช้ ข้อมูลทางการบัญชีในการให้ ข้อมูลแก่ลกู ค้ าในการขอสินเชื่อก่อนเสมอ
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานสินเชื่อเพศชายมีประสิทธิภาพการใช้ ข้อมูลทางการบัญชีในการ
บริ หารสินเชื่อต่ากว่าเพศหญิง อายุที่แตกต่างกันส่งผลให้ ประสิทธิภาพการใช้ ข้อมูลทางการบัญชีในการบริ หารสิน
แตกต่างกัน สาขาที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญ ญาตรี มี ผลให้ ประสิทธิ ภาพการใช้ ข้อมูลทางการบัญชีในการบริ หารสิน
แตกต่างกัน พนักงานสินเชื่อที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ มีประสิทธิภาพการใช้ ข้อมูลทางการบัญชี
ในการบริหารสินต่ากว่า พนักงานสินเชื่อที่สาเร็จการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาบัญชี พนักงานสินเชื่อที่มีประสบการณ์การ
ทางานแตกต่างกัน ไม่ส่งผลให้ ประสิทธิภาพการใช้ ข้อมูลทางการบัญชีในการบริ หารสินแตกต่างกันทางสถิติ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

Project

Projects using of accounting information in the management of The Government Saving Bank, in
Bang Bua Thong district, Nonthaburi

Researcher Mr.Thawitchai Uratchat
Year

Education year 2011
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.

ประกาศคุณูปการ
การทาวิจยั นี้ สาเร็ จลุ ล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจากผูช้ ่ วยศาตราจารย์ไพรสรณ์ สู งสมบัติ ผูซ้ ่ ึ งให้ความรู้ คาแนะนา
คาปรึ กษา จนงานวิจยั ครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ผูเ้ ขียนขอกราบขอบพระคุณอย่างสุ งสุ ดไว้ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ายบริ หาร อาจารย์สัน ธยา ดารารั ตน์ ที่ เห็ น ความส าคัญและได้ใ ห้ก าร
สนับสนุนส่ งเสริ มงานวิจยั ฉบับนี้ รวมทั้งอาจารย์ในคณะบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์ทุกท่านที่ได้ให้คาปรึ กษา แก้ไขปั ญหา
และให้กาลังใจในการจัดทาวิจยั ครั้งนี้จนเป็ นผลสาเร็ จ
ขอขอบพระคุ ณ ผูจ้ ดั การธนาคารออมสิ น ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ และพนักงานปฏิบตั ิงานทุกท่านที่ได้ให้ความร่ วมมือใน
การให้ขอ้ มูลรวมทั้งการตอบแบบสอบถาม รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ในการทางานวิจยั จนงานวิจยั ได้สาเร็ จลุล่วงด้วยดี
คุณค่าและประโยชน์จากวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบเป็ นเครื่ องบูชาพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนบุรพาจารย์และผูม้ ี
พระคุณที่ให้การอบรมสั่งสอน ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชา ซึ่ งผูว้ ิจยั จะนาความรู ้ที่ได้รับไปพัฒนาการทางานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติสืบไป
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาของปัญหา
ธนาคารออมสิ นเกิดจากแนวความคิดต้นแบบการออม โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 ทรงเห็ นคุ ณประโยชน์ของการออมทรั พย์ เพื่อให้ประชาชนรู ้ จกั การประหยัด การเก็บออม มี
สถานที่เก็บรักษาทรั พย์สิน เงิ นทองของประชาชน ให้ปลอดภัยจากโจรผูร้ ้ ายจึงทรงริ เริ่ มจัดตั้งคลังออมสิ น
ทดลองขึ้ น เพื่อทรงใช้ศึกษาและสารวจนิ สัยคนไทยในการออมเบื้ องต้น พระองค์ทรงเข้าใจในราษฎรของ
พระองค์และทรงทราบดี ว่าควรใช้กุศโลบายใดอันจะจูงใจคนไทยให้มองเห็ นความสาคัญของการออมใน
ปั จจุบนั นี้ เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในวงการอุตสาหกรรมเป็ นอย่างมาก คาขวัญของธนาคารออมสิ นใน
สมัยก่อน “ออมสิ น ออมสิ น เก็บออมไว้กนิ วันหน้ า”
ธนาคารออมสิ น มีวิสัยทัศน์ คือ “ธนาคารออมสิ นเป็ นสถาบันที่มุ่งส่ งเสริ มนิ สัยการออมทรัพย์และ
ให้บริ การทางการเงิ นที่ครบวงจรแก่ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ควบคู่กบั การรักษาความมัน่ คงของ
สถาบันการเงิน” ธนาคารออมสิ นนอกจากจะเป็ นสถาบันการเงินที่ทาหน้าที่เป็ นตัวกลางในการระดมเงินออม
นาไปให้บุคคลหรื อธุ รกิจอื่นกูย้ ืมและทาหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน เช่น การรับรองเครดิตของผูข้ ายหรื อผูซ้ ้ื อ การ
ประกันการซื้ อ - ขาย และหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนด ธุ รกิ จธนาคารเป็ นธุ รกิ จสถาบันการเงิ น ที่มี
บทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจเนื่ องจากปั จจุบนั การซื้ อขายติดต่อกันระหว่างประเทศก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ ว และกว้างขวางธนาคารเป็ นธุ รกิจที่ให้บริ การเพื่ออานวยความสะดวก ความรวดเร็ ว และความมัน่ คง
ปลอดภัยแก่ผใู ้ ช้บริ การ ทาให้การดาเนิ นธุ รกิ จทุกประเภทเป็ นไปด้วยความคล่องตัว (“ภารกิจธนาคารออม
สิ น”,วารสารออมสิ น ฉบับที่ 133,(2542):6)
สภาพของปัญหา
เมื่อ พ.ศ.2537 ธนาคารได้เริ่ มมีนโยบายที่จะพัฒนาเป็ นเชิ งพาณิ ชย์มากขึ้ น จึงได้เพิ่มบริ การด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการให้สินเชื่ อซึ่ งถื อเป็ นรายได้หลักของธนาคาร โดยเปิ ดให้บริ การสิ นเชื่ อ ณ
ธนาคารออมสิ นทุกสาขาทัว่ ประเทศโดยแบ่งเป็ นสิ นเชื่ อบุคคลเช่ น สิ นเชื่ อ เคหะ สิ นเชื่ อสวัสดิ การสาหรั บ
ข้าราชการ พนักงานรั ฐวิสาหกิ จ พนักงานเอกชน และสิ นเชื่ อเพื่อธุ รกิ จ เช่ น สิ นเชื่ อสู่ ภูมิภาค สิ นเชื่ อธุ รกิ จ
สิ นเชื่อเพื่อสถานศึกษาการให้สินเชื่อทุกประเภทย่อมมีความเสี่ ยงจากการที่ไม่ได้รับชาระเงินคืนหรื อเกิดหนี้ ที่
ไม่ก่อรายได้ข้ ึ นซึ่ งขณะนี้ ทุกธนาคารต้องกันเงิ นสารองเพื่อตั้งหนี้ สงสัยจะสู ญตามเกณฑ์ของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยซึ่ งส่ งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการดาเนินงานของธนาคาร อย่างไรก็ตามการบริ หารสิ นเชื่ อที่ดี
มีส่วนช่วยลดความเสี่ ยงในการเกิดหนี้ คา้ งชาระโดยเริ่ มตั้งแต่การวิเคราะห์เพื่ออนุ มตั ิเงินกูท้ ี่มีประสิ ทธิ ภาพมี
การติดตามการรับชาระหนี้เพื่อดูแนวโน้มความสามารถในการชาระหนี้ ของลูกค้าในอนาคตและครอบคลุมไป
จนถึ งการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาประนอมหนี้ ให้แก่ลูกค้าการบริ หารสิ นเชื่ อที่ดีตอ้ งอาศัยข้อมูลทางการบัญชี
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เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงาน สภาพคล่องของกิจการ ประเมินผลการ
ดาเนินทั้งในอดีตและปั จจุบนั รวมทั้งการวางแผนในอนาคต เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์อนุมตั ิสินเชื่อติดตาม
ฐานะของลูกหนี้ เพื่อดูแนวโน้มความสามารถในการชาระหนี้ วา่ อาจจะเกิดการค้างชาระได้หรื อไม่และช่วยใน
การตัดสิ นใจพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนี้คา้ งชาระให้เหมาะสมมีประสิ ทธิ ภาพ (สิ ริพร ใจแพทย์. 2543.)
จากเหตุผลดังกล่ าวข้างต้นผูท้ าการศึ กษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึ งขั้นตอนและวิธีการที่สามารถนา
ข้อมูลทางการบัญชี ไปใช้ในการบริ หารสิ นเชื่อของธนาคารออมสิ น และธนาคารอื่นๆให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น
คาถามการวิจัย นโยบายและขั้นตอนการพิจารณาสิ นเชื่ อของฝ่ ายสิ นเชื่ อว่ามีการใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ในการ
วิเคราะห์สินเชื่อมากน้อยเพียงใด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษานโยบายและขั้นตอนในการบริ หารสิ นเชื่อของธนาคารออมสิ นในเขตอาเภอบางบัวทอง จ.
นนทบุรี
2.เพื่อศึกษาการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อของธนาคารออมสิ นในเขตอาเภอบางบัว
ทอง จ.นนทบุรี
ประโยชน์ ของงานวิจัย
1.ทาให้ทราบนโยบายและขั้นตอนในการบริ หารสิ นเชื่ อของธนาคารออมสิ นในเขตอาเภอบางบัวทอง
จ.นนทบุรี
2.เป็ นแนวทางในการนาข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริ หารสิ นเชื่อของธนาคาร
3.เป็ นแนวทางในการพัฒนาสิ นเชื่อของธนาคารด้านความรู้และการให้บริ การ
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจยั ได้แก่ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การธนาคารออมสิ น พนักงานปฏิบตั ิการด้าน
สิ นเชื่อ ธนาคารออมสิ น ในเขตอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
2. เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) โดยศึกษาถึ งการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หาร
สิ นเชื่อของธนาคารออมสิ นในเขตอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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ขอบเขตด้ านเนือ้ หา

-

ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
เพศ แบ่งออกเป็ น เพศชาย และเพศหญิง
อายุ แบ่งออกเป็ น ต่ากว่า 25 ปี 26 -40 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป
สถาบันที่สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี แบ่งเป็ นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
สาขาที่สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี แบ่งออกเป็ น สาขาบริ หารธุ รกิจ สาขาบัญชี สาขาการเงิน
และธนาคาร สาขารัฐศาสตร์ และสาขานิติศาสตร์ สาขาอื่น ๆ
ประสบการณ์ในการทางาน แบ่งออกเป็ นน้อยกว่า 5 ปี และตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
รายได้ปัจจุบนั แบ่งออกเป็ น
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ การใช้ขอ้ มูลทางบัญชีในการบริ หารสิ นเชื่อโดยแบ่งเป็ น 3 ด้าน
1.ด้านความรู้และความเข้าใจ
2.ด้านการนาไปใช้
3.ด้านผลสัมฤทธิ์
ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที่ใช้เป็ น เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบตั ิการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ นเชื่อของธนาคารออมสิ น ในเขต

อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ระยะเวลาดาเนินการเริ่ มเดือน มีนาคม 2555-กุมภาพันธ์ 2556
ขอบเขตด้ านสถานที่
ธนาคารออมสิ นในเขตอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ข้ อมูลทางการบัญชี หมายถึงข้อมูลที่นาไปใช้ในการตัดสิ นใจของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในธุ รกิ จซึ่ งได้มาจาก
กระบวนการจัดทาบัญชีโดยเริ่ มตั้งแต่ การรวบรวมข้อมูล การจดบันทึก การจาแนก และการสรุ ปข้อมูล
การบริ หาร หมายถึ ง กลุ่ มของกิ จกรรม ประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การจัดการองค์ก ร
Organizing) การสั่ ง การ (Leading/Directing) หรื อ การอ านวย และการควบคุ ม (Controlling) ซึ่ งจะมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์กร เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมายสาคัญในการ
บรรลุความสาเร็ จตามเป้ าหมายขององค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผลครบถ้วน
สิ นเชื่ อ หมายถึง เป็ นความเชื่ อถือและไว้วางใจระหว่างบุคคล 2 ฝ่ ายในการที่จะให้สินค้าหรื อบริ การ
ไปใช้ก่อนโดยมีสัญญากาหนดเงื่ อนไขและเงื่อนเวลาการชาระคืนในอนาคตสิ นเชื่ อจะให้ความสาคัญและ
คานึงถึงในเรื่ องของสภาพคล่องเป็ นอย่างมาก
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ องการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อของธนาคารออมสิ นในอาเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรีผวู ้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาค้นคว้างานเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งได้เรี ยบเรี ยงและเสนอ
ไว้ดงั นี้

ประวัติความเป็ นมาของธนาคารออมสิ น (ธนาคารออมสิ น,2555ก)
ธนาคารออมสิ น กาเนิดขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ได้ทรงริ เริ่ มนา
กิจการด้านการออมสิ นมาใช้เป็ นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2450 โดยได้ทดลองตั้งธนาคารรับฝากเงินขึ้นเรี ยกว่า
"แบงก์ลีฟอเทีย" ณ พระตาหนักสวนจิตรลดา (ในบริ เวณวังปารุ สกวัน) สาหรับให้มหาดเล็กและข้าราชบริ พาร
ของพระองค์ได้เรี ยนรู ้วธิ ี การดาเนินงานของธนาคาร และส่ งเสริ มนิสัยรักการออม
ในปี พ.ศ. 2456 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติคลังออมสิ นขึ้น และประกาศใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน โดยให้เรี ยกว่า "คลังออมสิ น" ขึ้นตรงต่อกระทรวงพระคลังมหาสมบัติต่อมาในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชดาริ จะขยายกิจการคลังออมสิ นให้กว้างขวางขึ้นจึงโอน
กิจการคลังออมสิ น จากกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ไปสังกัดกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข (ปั จจุบนั เป็ นส่ วนหนึ่ง
ของบริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน), บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด และ กสทช.) กระทรวงพาณิ ชย์
และคมนาคม (ปัจจุบนั คือกระทรวงพาณิ ชย์) มีสถานะเป็ นแผนกคลังออมสิ นในกองบัญชี เมื่อปี พ.ศ. 2472
เป็ นผลให้ราษฎรสามารถฝากและถอนเงิน ณ ที่ทาการไปรษณี ยไ์ ด้ เช่นเดียวกับบริ การออมสิ น ของกรม
ไปรษณี ยป์ ระเทศญี่ปุ่น และกรมไปรษณี ยป์ ระเทศเยอรมนี กระทัง่ ปี พ.ศ. 2489 รัฐบาลในสมัยหลวงประดิษฐ์
มนูธรรม (ปรี ดี พนมยงค์) สนับสนุนให้คลังออมสิ น เปลี่ยนสถานะเป็ น "ธนาคารออมสิ น" มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2490 เพื่อทาหน้าที่การธนาคาร และเป็ นสถาบันการออมทรัพย์ที่สมบูรณ์แบบ
เช่นเดียวกับธนาคารนานาประเทศ
พระบรมอนุ สาวรี ยเ์ ชิ ดชู พระเกียรติยศต้นแบบการออมทดลองฝึ กหัดและขัดเกลาพระบรมรู ปราชานุ
สาวรี ยพ์ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6
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ภาพที่ 1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ทรงเจิมแผ่นทองจารึ กที่ฐานพระบรมรู ปราชานุสาวรี ย ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6

ภาพที่ 2 พระยาคธารบดี สี หราชบาลเมือง (เทียบ อัศวรักษ์)

ภาพที่ 3 นายพลเอก เจ้าพระยารามราฆพ (หม่อมหลวงเฟื้ อ พึ่งบุญ)
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แบงค์ ลฟี อเทียปฐมเหตุแห่ งการออม

ภาพที่ 4 คลังออมสิ นแห่งแรก ณ กรมพระคลังมหาสมบัติ
“แบงค์ลีฟอเทีย” ต้นแบบการออม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 6 ทรงเห็น
คุ ณประโยชน์ ของการออมทรั พ ย์ เพื่อให้ป ระชาชนรู ้ จกั การประหยัด การเก็บ ออม มี ส ถานที่ เก็บ รั ก ษา
ทรัพย์สิน เงินทองของประชาชน ให้ปลอดภัยจากโจรผูร้ ้าย จึงทรงริ เริ่ มจัดตั้งคลังออมสิ นทดลองขึ้น โดยทรง
พระราชทาน นามแบงค์วา่ “ลีฟอเทีย” ในปี พ.ศ. 2450 เพื่อทรงใช้ ศึกษาและสารวจนิสัยคนไทยในการออม
เบื้องต้น พระองค์ ทรงเข้าใจในราษฎรของพระองค์และทรงทราบดีวา่ ควรใช้ กุศโลบายใดอันจะจูงใจคนไทย
ให้มองเห็ นความสาคัญ ของการออมในปั จจุบนั นี้ เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในวงการอุตสาหกรรมเป็ น
อย่างมากไม่วา่ เป็ น

ภาคแรกปฐมเหตุแห่ งการออม "แบงค์ ลฟี อเทีย" พ.ศ. 2450 - 2456
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ภาพที่ 5 Rev.Henry Duncan ผูจ้ ดั ตั้งคลังออมสิ นแห่งแรกอย่างเป็ นทางการ ของประเทศอังกฤษ
ก่อนจะเห็นเป็ นการออมทรัพย์ในระบบ ธนาคารเช่นทุกวันนี้ การออมทรัพย์เริ่ มเกิดขึ้นเป็ นรู ปร่ างเมื่อ
ราวสองร้อยกว่าปี หรื อประมาณ พ.ศ. 2336 โดยกาเนิดจากความคิดของเศรษฐีชาวอังกฤษผูใ้ จดีท่านหนึ่ ง ซึ่ งมี
ความตั้งใจจริ งในการความช่ วยเหลื อคนยากจนให้มีที่เก็บออมทรั พย์เพื่อไว้ใช้ในภายหน้า ความคิ ดนี้ ได้มี
บทบาทสาคัญเป็ นอันมากและมีการพัฒนาต่อมา จนถึงกับออกประกาศอย่างเป็ นทางการ ในเรื่ องคลังออมสิ น
และเมื่อเข้าสู่ ปี พ.ศ. 2353 ได้มีนกั บวช ท่านหนึ่ งชื่ อ บาทหลวงเฮนรี่ คันแดน (Rev.Henry Duncan) เป็ น
ผูด้ าเนิ นการสานต่อแนวความคิ ดของท่านเศรษฐี อย่างจริ งจังโดยจัดตั้งเป็ นคลังออมสิ นขึ้ นในโรงสวด ผล
ประกอบการดังกล่าว งอกเงยก่อประโยชน์แก่ประชาชนเป็ นอันมาก ทั้งยังเป็ นการช่วยพัฒนาระบบเงินขึ้นด้วย
รัฐบาลอังกฤษเล็งเห็นถึงความสาคัญ จึงได้ทาการรับรองฐานะ จนกระทัง่ ถึงปี พ.ศ. 2360 จึงได้มีการประกาศ
เป็ นกฎหมายว่าด้วยคลังออมสิ นอย่างเป็ นทางการอังกฤษจึงนับเป็ นประเทศแรกที่ให้กาเนิ ดแนวคิดและการ
จัด การด้า นการออมทรั พ ย์ข้ ึ น ขณะที่ ร ะบบการออมทรั พ ย์ใ นประเทศอัง กฤษพัฒ นาจนรุ่ ง เรื อ งและทวี
ความสาคัญมากขึ้นเรื่ อยๆ แต่ในประเทศสยาม เวลานั้นหมู่พ่อค้าก็ยงั มีการแลกเปลี่ยนเงินและกูย้ ืมแบบเดิมๆ
เหมือนยุคโบราณจวบจนสมเด็จพระมงกุฎเกล้าจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ได้ทรงเป็ นผูว้ างรากฐานแนวคิดการออม
ทรัพย์ข้ ึน โดยความคิดนี้เกิดในขณะที่ พระองค์ยงั ทรงดารงพระราชอิสริ ยยศเป็ น สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช
สยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่างปี พ.ศ. 2436 - 2445 เป็ นเวลา 9 ปี เต็ม
ทรงเห็นแบบอย่างและวิธีการคลังออมสิ นของอังกฤษซึ่ งอยูภ่ ายใต้การอานวยการของ Edinburgh Savings
Bank ซึ่ งเป็ นคลังออมสิ นที่ทนั สมัยแห่ งแรกของอังกฤษ ก็ทรงสนพระทัยที่จะให้มีคลังออมสิ น ตั้งขึ้นใน
ประเทศไทยบ้าง
ต้ นแบบการออมทดลองฝึ กหัดและขัดเกลา หลังจากทรงเสด็จนิวตั ประเทศไทยแล้ว พระองค์จึงมี
พระราชประสงค์จะทรงฝึ กหัดพวกมหาดเล็กเด็กชายให้รู้จกั เก็บออมเงิ นไว้แต่เมื่อยังเป็ นเด็ก ดังนั้นใน พ.ศ.
2450 พระองค์จึงทรงจัดเตรี ยมสานักงานคลังออมสิ น ขึ้น ณ วังที่ประทับของพระองค์ คือพระตาหนักสวน
จิตรลดา (พระตาหนักหลังเหนื อซึ่ งรวมอยูใ่ นบริ เวณสวนปารุ สกวัน) พร้อมด้วยสมุดบัญชี เอกสาร และตูเ้ ซฟ
เมื่อได้ทรงเตรี ยมการไว้เรี ยบร้อย วันหนึ่งพระองค์จึงมีรับสั่งให้มหาดเล็กเด็กชายของพระองค์ข้ ึน เฝ้ าพร้อมกัน
ณ มุขพระตาหนักชั้นบนแล้วก็ทรงประกาศ ตั้งแบงค์ พร้อมกับทรงชี้แจงรายละเอียดถึงวิธีการฝากเงิน และการ
ถอนเงิน ตลอดจนระเบียบแบบแผนข้อบังคับต่างๆ ของแบงค์ให้เข้าใจโดยทัว่ กันและทรงพระราชทานนาม
แบงค์น้ นั ว่า "ลีฟอเทีย" สาหรับมูลเหตุอนั เป็ นที่มาของชื่อ "ลีฟอเทีย" นั้น นามาจากชื่ อย่อของผูเ้ ป็ นกรรมการ
ซึ่ งมีอยูด่ ว้ ยกัน 3 ท่าน อันได้แก่
ลี แปลว่า ใหญ่ ได้แก่ รัชกาลที่ 6 ขณะทรงดารงอิสริ ยยศเป็ นสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ ซึ่ งเป็ น
ประธานกรรมการหรื อ เจ้าของแบงค์
ฟอ ได้แก่ เฟื้ อ ม.ล.เฟื้ อ พึง่ บุญ ณ อยุธยา - พลเอกเจ้าพระยารามราฆพ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ
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เทีย ได้แก่ เทียบ เทียบ อัศวรักษ์ - พระยาคธาธรบดี เป็ นกรรมการ การดาเนิ นกิจการของแบงค์ใน
ระยะเริ่ มต้น มีเจ้าหน้าที่เสมียน 1 คน คอยดูแลบัญชีเอกสาร
จึงนับได้วา่ ในยุคบุกเบิกของแบงค์จาลอง เริ่ มจากการที่มีเจ้าของ แบงค์กรรมการ และพนักงาน รวม
ทั้งหมด 4 ท่ าน สมัยนั้นมหาดเล็กเด็กชายที่ ได้เงิ นเดื อนกันคนละ 5 บาทบ้าง 10 บาทบ้า ง ปกติ ก็ไม่ มีเรื่ อง
จาเป็ นจะต้องใช้จ่ายอะไรมากนัก เพราะทุกอย่างได้พระราชทานให้พร้อมสรรพแล้ว เว้นแต่จะซื้ อของเล่น เพื่อ
เป็ นที่บนั เทิงใจบ้างเท่านั้น ดังนั้นเด็กบางคนจึงคิดดีใจว่าฝากแบงค์ไว้ก็ดี เพราะไม่ตอ้ งเก็บเงินไว้เองซึ่ งอาจจะ
สู ญหายได้
นอกจากจะปลอดภัยไม่หายแล้วยังได้ดอกเบี้ยเพิ่มพูนขึ้นอีกด้วยแต่เด็กบางคนก็คิดว่าเป็ นความลาบาก
เพราะเมื่อจะเบิกเงินไปใช้พระองค์จะต้องทรงสั่งจ่ายหากจะทรงสอบถามเหตุผล ถ้าทรงทราบว่าเบิกเงินไปซื้ อ
ของเล่นหรื อใช้ไปในทางที่ไม่สมควรอาจจะถูกกริ้ วจึงรู ้ สึกไม่สะดวกใจแต่บางคนที่มีปัญญาดี ความคิดสู งก็
บอกว่าดีเพราะพระองค์รับสั่งถึงวิธีที่โอเวอร์ ดรอว์ได้ เช่ น เงินเดือน 5 บาท จะเบิกได้ สัก 7 หรือ 8 บาท เป็ นการ
เพิม่ เงินเดือนไปในตัว
แต่ในเบื้องต้นแทบทุกคนก็ไม่เข้าใจว่า พระองค์ทรงเล่นแบงค์ไปทาไม ให้เป็ นงานเป็ นการขึ้นเปล่าๆ
เป็ นการเสี ยเวลา พวกเขาก็ตอ้ งมีสมุดเช็ค ต้องมีเสมียนคอยทาบัญชีพระองค์ก็ตอ้ งทรงเซ็นสั่งจ่ายเงิน และตรวจ
บัญชีให้ยงุ่ ยากไปด้วย
จากจุดเริ่ มต้นนี้เอง ที่พระองค์ทรงใช้ศึกษาและสารวจนิสัยของคนไทยในการออมทรัพย์เป็ นเบื้องแรก
จนต่อมาเมื่อทรงตั้งคลังออมสิ นขึ้น จึงทรงเข้าอกเข้าใจในราษฎรของพระองค์อย่างยิ่ง ทรงทราบดีวา่ ควรจะใช้
กุศโลบายใดอันจะจูงใจคนไทยให้มองเห็นความสาคัญของการเก็บออม

กาเนิดคลังออมสิ น

ภาพที่ 6 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธสยามมกุฏราชกุมาร
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“แบงค์ลีฟอเทีย” สู่ กาเนิ ดคลังออมสิ น เนื่ องด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมื่อครั้งยัง
ดารงพระราชอิสริ ยยศเป็ นสยามมงกุฎราชกุมาร และได้เสด็จออกไปทรงศึกษาวิชาการอยู่ในประเทศอังกฤษ
เป็ นเวลา 9 ปี พระองค์ท่า นได้ท รงเห็ นแบบอย่า งและวิธี การคลังออมสิ นซึ่ ง ดาเนิ นการอยู่ใ นการประเทศ
อังกฤษภายใต้การอานวยการของ เอดินเบอร์ กเซฟวิงแบงค์ (Edinburgh Savings Bank) ซึ่ งเป็ นการคลังออม
สิ นที่ทนั สมัย แห่ งแรกของอังกฤษซึ่ งตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1910 ตรงกับ พ.ศ. 2353 ก็ทรงสนพระทัยที่จะให้มีการ
คลัง ออมสิ นขึ้นในประเทศไทยบ้าง ครั้นเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว จึงในปี พ.ศ. 2456 ได้ทรงมีพระ
ราชปรารภว่า “การรักษาทรัพย์สมบัติซ่ ึ งประชาราษฎรได้อุตสาหประกอบการทามาค้าขายมีกาไรออมไว้เป็ น
ทุนรอนได้ แล้วแต่การรักษาให้ปราศจากอันตรายยังเป็ นการลาบากเพราะไร้ ที่ฝากฝั งอันมัน่ คง ส่ วนการที่
ประชาชนออมสิ นไว้เพื่อประโยชน์การยืนยาวข้างหน้าไม่จบั จ่ายเพื่อความเพลิดเพลิ นใจชัว่ ขณะนั้นเป็ นสิ่ งที่
ควรอุดหนุนอย่างยิง่ ”

ภาพที่ 7 เจ้าพระยาพลเทพ เฉลิมโกมารกุล ณ นคร
ทรงพระราชดาริ วา่ “การรักษาสิ น” ซึ่ งออมไว้เช่นนี้ มีทางที่ จะทรงพระกรุ ณาพระราชทาน พระบรม
ราชานุ เคราะห์ได้ ด้วยการตั้งคลังออมสิ นเพื่อประโยชน์ การรับรักษา เงิ นที่ประชาชนนามาฝากเป็ น รายย่อย
และรั บภาระให้เงิ นนั้นเกิ ดผลแก่ ผูฝ้ ากตามสมควร จึ ง ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่ อมให้ตรา
พระราชบัญญัติค ลังออมสิ นขึ้ น เรี ยกว่าพระราชบัญญัติคลังออมสิ น พุทธศักราช 2456 และประกาศใช้
พระราชบัญญัติน้ ี ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2456 เป็ นต้นไป การคลังออมสิ นของประเทศไทยจึงได้
ก่อกาเนิ ดขึ้นด้วยพระมหากรุ ณาธิ คุณของล้นเกล้าล้นกระหม่อมของพระองค์ นับว่าเป็ นพระมหากรุ ณาธิ คุณที่
พระองค์ทรงมอบงานชิ้นสาคัญไว้ให้แก่ชาติไทย ตราบเท่าทุกวันนี้
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ภาพที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7
เจ้ าพระยาพลเทพ (เฉลิ ม โกมารกุ ล ณ นคร) ผู ้เป็ นก าลังส าคัญร่ วมกับกรมพระจันทบุ รี นฤนาท
ในการก่อตั้งคลังออมสิ นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติเป็ นผูด้ าเนิ นการ
ส่ วนเงินทุนประเดิมนั้นทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าให้จ่ายจากเงินคงพระคลังมหาสมบัติหนึ่ งแสนบาท เพื่อจะได้
เริ่ มหาผลประโยชน์เป็ นดอกเบี้ยไว้จ่ายให้ผฝู ้ าก โดยให้จดั ตั้งกรรมการจัดหาผลประโยชน์ข้ ึน เงินผลประโยชน์
ที่ได้มาเมื่อหักค่าดอกเบี้ยซึ่ งจะต้องจ่ายให้ผฝู ้ ากแล้ว คงเหลือเท่าใดให้นาไปเพิ่มเงินทุนหนึ่ งแสนบาทที่โปรด
เกล้าฯ พระราชทานถ้าผลประโยชน์ที่ได้มาไม่พอจ่ายเป็ นดอกเบี้ย ก็ให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติจ่ายเงินคง
พระคลัง มหาสมบัติ เพิ่ ม เติ ม ให้จนครบ จานวนเงิ นฝาก คลังออมสิ น รั ฐบาลรั บ ประกันทั้ง สิ้ น และตาม
พระราชบัญญัติน้ ี มอบให้เสนาบดี กระทรวงพระคลัง มหาสมบัติเป็ นผูด้ าเนิ นการ รวมตลอดถึงการออก
ระเบียบกฎข้อบังคับ ตลอดจนประกาศรายงาน ประจาปี แสดงจานวนผูฝ้ าก จานวนเงินฝาก จานวนดอกเบี้ยที่
จ่ายให้ผฝู ้ ากผลประโยชน์ที่คลัง ออมสิ นได้มาในราชกิจจานุ เบกษาด้วย ในการก่อตั้งคลังออมสิ นเป็ นครั้งแรก
นี้ กรมพระจันทบุรีนฤนาท ทรงเป็ นกาลังสาคัญร่ วม กับเจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร )
คลังออมสิ นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชการที่ 7

ภาพที่ 9 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศุภโยคเกษม
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ส่ วนที่ทาการแห่ งแรกเปิ ดที่กรมคลังและต่อมาเปิ ดทาการขึ้นที่กรมศุลกากรอีกแห่ งหนึ่ ง และเพื่อเป็ น
การขยายกิจการ จึงได้เปิ ดทาการขึ้น ณ ที่ทาการไปรษณี ยโ์ ทรเลข ที่ 1, ที่ 2, ที่ 4, ที่ 8, และอาเภอในจังหวัด
พระนครและธนบุรี ในส่ วนภูมิภาคก็เปิ ดทาการขึ้นที่คลังจังหวัดทุกจังหวัด คลังออมสิ นได้อยูก่ บั กรมพระคลัง
มหาสมบัติเป็ นระยะเวลานานถึง 14 ปี แต่การคลังออมสิ นไม่เจริ ญก้าวหน้าเท่าที่ควร ครั้นต่อมาในต้นรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาประชาธิ ปกพระปกเกล้า เจ้า อยู่หัวทรงพระราชดาริ ที่ จะเปลี่ ย น
วิธีดาเนินการคลังออมสิ นให้ประชาชนได้รับความสะดวก เพื่อปลูกฝังความนิยมในการที่จะฝากเงินคลังออม
สิ นให้มากยิง่ ขึ้นโดยที่ทรง ทราบฝ่ าละอองธุ ลีพระบาทว่า เหตุที่คลังออมสิ นไม่เจริ ญนั้นเพราะเจ้าพนักงานมี
การในหน้าที่อยูเ่ ต็มเวลา ไม่ใคร่ มีเวลามาเอื้อเฟื้ อต่อการนี้ ดังปรากฏในสาเนาหนังสื อของกระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติ และกรมราชเลขาธิ ก ารต่ อไปนี้ พระยาโกมารกุ ล มนตรี (ชื่ น โกมารกุ ล ณ นคร ) อธิ บ ดี
กรมบัญชีกลาง เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์) ราชเลขาธิ การ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้มี
พระราชดาริ ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีดาเนินการตามสาเนาหนังสื อกรมราช เลขาธิ การดังกล่าวแล้ว

ภาพที่ 10 พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร)
จึงได้มีการตกลงในที่ประชุ มสภาเผยแผ่พาณิ ชย์ จะให้กรมไปรษณี ยโ์ ทรเลขรับการออมสิ นไปจัดทา
เพือ่ จะได้ทาการติดต่อกับประเทศอื่นๆ เขาทากันอยูแ่ ต่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกาแพงเพชรอัครโยธิ น ซึ่ ง
ทรงด ารงต าแหน่ ง เสนาบดี ก ระทรวงพาณิ ชย์ แ ละคมนาคมในขณะนั้ นได้ ท รงขอผลั ด ให้ จ ั ด การ
กรมไปรษณี ยโ์ ทรเลขซึ่ งขึ้นอยู่กบั กระทรวงพาณิ ชย์และ คมนาคมในเวลานั้นให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะรับงาน
คลังออมสิ นไปดาเนินการได้ ดังรายงานการกราบบังคมทูลชี้ แจงถึงการที่จะรับงานคลังออมสิ นของกรมพระ
กาแพงเพชรอัครโยธิ นว่า “ในการกาหนดโครงการซึ่ งได้กราบบังคมทูลพระกรุ ณาในอภิรัฐมนตรี สภาและได้
ชี้ แจงไว้ในสภาเผยแผ่พาณิ ชย์น้ นั กาหนดว่าจะรับงานคลังออมสิ นจากกระทรวงพระคลังมหาสมบัติใน พ.ศ.
2471 ด้วยเหตุตอ้ งแสวงหาหนทาง ซึ่ งจะให้เป็ นการเหมาะสมที่สุด กับทั้งต้องเตรี ยมการโอนงานธนาณัติท้ งั
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ปวงจากกระทรวงพระคลังฯ ให้ล่วงแล้วไปเสี ยก่อน ซึ่ งพึ่งตกลงกันจะเริ่ มได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2471 จึงได้มี
การตกลงในที่ประชุ มสภาเผยแผ่พาณิ ชย์ จะให้กรมไปรษณี ยโ์ ทรเลขรับการออมสิ นไปจัดทาเพื่ อจะได้ทาการ
ติดต่อกับประเทศอื่น ๆ เขาทากันอยู่ แต่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกาแพงเพชรอัครโยธิ น ซึ่ งทรงดารง
ตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิ ชย์และคมนาคมในขณะนั้น

ภาพที่ 11 เจ้าพระยามหิ ธร (ลออ ไกรฤกษ์)

ได้ทรงขอผลัดให้จดั การกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลขซึ่ งขึ้นอยูก่ บั กระทรวงพาณิ ชย์และคมนาคมในเวลานั้น
ให้เรี ยบร้อยก่อนจึงจะรับงานคลังออมสิ นไปดาเนิ นการได้ดงั รายงานการกราบบังคมทูลชี้ แจงถึงการที่จะรับ
งานคลังออมสิ นของกรมพระกาแพงเพชรอัครโยธิ นว่า “ในการกาหนดโครงการซึ่ งได้กราบบังคมทูลพระ
กรุ ณาในอภิ รัฐ มนตรี ส ภาและได้ช้ ี แจงไว้ใ นสภาเผยแผ่พ าณิ ช ย์น้ ันก าหนดว่า จะรั บ งานคลังออมสิ นจาก
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติใน พ.ศ.2471 ด้วยเหตุตอ้ งแสวงหาหนทาง ซึ่ งจะให้เป็ นการเหมาะสมที่สุด กับ
ทั้งต้องเตรี ยมการโอนงานธนาณัติท้ งั ปวงจากกระทรวงพระคลังฯ ให้ล่วงแล้วไปเสี ยก่อน ซึ่ งพึ่งตกลงกันจะ
เริ่ มได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2471 เผอิญได้มีโอกาสกราบถวายบังคมลาไปพักผ่อนที่ออสเตรเลีย จึงได้ถือโอกาส
นั้นทาการตรวจวิธีคลังออมสิ นในออสเตรเลีย ซึ่ งนับว่ารุ่ งเรื องมากกว่าในประเทศอื่น ๆ หลายประเทศมีผนู้ ิยม
นับถือใช้กนั มากยิง่ กว่าแบงค์อื่นๆ จนมีท้ งั Federal Savings Bank และ State Savings Bank ซ้อนกันอยูท่ ุกหัว
เมือง แม้แต่ที่ซอ้ นกันนี้ต่างก็ต้ งั ตึกรามใหญ่โต เช่นในซิ ดนีย ์ แห่งละหลายสิ บล้านปอนด์
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ภาพที่ 12 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกาแพงเพชรอัครโยธิ น เสนาบดีกระทรวงพาณิ ชย์และคมนาคม
จนรัฐบาลหาดอกเบี้ยได้เกินกว่าที่จะต้องจ่ายให้พระยาเชาวนานนุ สถิติผจู ้ ะต้องได้รับสนองพระเดช
พระคุ ณเรื่ องคลังออมสิ นนี้ ได้ไปดูงานให้ละเอียดลออยิ่งกว่าที่ได้ดูมาแล้วจะได้ประโยชน์แก่แผ่นดิ นและ
ราษฎรยิง่ ขึ้นเป็ นอันมาก จึงได้เห็นจาเป็ นรอบมาจนถึงบัดนี้ แต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้
ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้กระทรวงพาณิ ชย์และคมนาคมรับโอนงานคลังออมสิ น มาใหกรมไปรษณี ยโ์ ทร
เลขจัดทาโดยด่วนแล้วเสด็จในกรมพระกาแพงเพชร จึงได้วางแผนงานคลังออมสิ นที่ จะรับมาดาเนินการโดย
ทรงวางแผนงานออกเป็ นแผนก ต่าง ๆ ดังนี้

ภาพที่ 13 พระยาเชาวนานุสถิติ (เชาวน์ อินทุเกษ)
1. แผนกกฎหมายในที่ประชุ มสภาเผยแผ่พาณิ ชย์คราวหน้านะได้ขอตั้งกรรมการพิจารณาพระราช
บัญญัติและกฎข้อบังคับคลังออมสิ น พ.ศ.2456 ว่าในการที่จะเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เสนาบดีผบู ้ งั คับบังชาการคลัง
ออมสิ นนั้น การเปลี่ยนแปลงจะต้องแก้ไขพระราชบัญญัติและกฎหมายข้อบังคับในข้อใดบ้างในชั้นต้นนี้ คิดว่า
จะให้ เ พี ย งแค่ โ อนงานกัน คงใช้พ ระราชบัญ ญัติ เ ดิ ม ไปให้ ม ากที่ สุ ด ที่ จ ะท าได้ที่ ใ ดควรเปลี่ ย นก็ ต้อ งขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนไปพลางก่อน
2. แผนกตรวจเตรี ยมการงานจะได้ให้พระยาเชาวนานุสถิติไปเรี ยนคลังออมสิ นและการธนาณัติใน
ออสเตรเลียนาวิธีที่ดีมาใช้สาหรับราชการไทยกับในระหว่างนี้ กองบัญชากรมไปรษณี ยโ์ ทรเลขจะต้องหาคน
เพิ่มเติมไว้สาหรับแผนกคลังออมสิ นเมื่อ ได้รับมาทา คนเหล่านี้ จะต้องได้เริ่ มหัดไปก่อนแต่บดั นี้ เพื่อให้ได้รับ
ความชานาญไม่นอ้ ยกว่า 4 เดือน
3. แผนกโฆษณา จะได้ให้ขา้ ราชการกระทรวงพาณิ ชย์และคมนาคมมีนกั เรี ยนต่างประเทศ เป็ นต้น
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ภาพที่ 14 พระยาเชาวนานุสถิติ (เชาวน์ อินทุเกษ)
เรี ยบเรี ยงข้ อ ความกล่ า วถึ ง ประโยชน์ ข องคลัง ออมสิ นส าหรั บ ลงพิ ม พ์ เ ป็ นใบปลิ ว แถลงใน
หนังสื อพิมพ์จดหมายเหตุรายวันภาษาไทยชักจูงโน้มใจราษฎรในการประหยัดทรัพย์ให้ดีเมื่อได้ทาไปดังนี้ แล้ว
เชื่อว่ากรมไปรษณี ยโ์ ทรเลขจะรับมาทาได้ ส่ วนการท่าจะได้ออกพระราชบัญญัติใหม่และแก้ไขให้เข้ารู ปอย่าง
ใดนั้นจะนามาจากออสเตรเลี ยอย่างหนึ่ งกับแห่ งนี้ ได้ทดลองระหว่างเดื อนมกราคมศกนี้ ได้ทดลองระหว่าง
เดื อน มกราคมศกนี้ เป็ นต้นไปอีกส่ วนหนึ่ ง ตามแผนงานที่เสด็จในกรมพระกาแพงเพชรอัครโยธิ น ได้ทรง
กาหนดไว้น้ ีกระทรวงพาณิ ชย์คมนาคม ได้ดาเนินการจัดทาดังต่อไปนี้
1. ได้แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการขึ้ นคณะหนึ่ งประกอบด้วยพระยาประกิ ตกลศาสตร์ เป็ น ประธาน
กรรมการ, พระยาพิพิธสมบัติ, พระอจิรกิจจารณ์ และพระสุ ทศั น์พงษ์พิสุทธิ์ เป็ นกรรมการพิจารณายกร่ าง
พระราชบัญญัติคลังออมสิ น แก้ไขเพิ่มเติม เพราะตามพระราชบัญญัติคลังออมสิ น พุทธศักราช 2456 ให้อานาจ
เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เป็ นผูร้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ นั เมื่อจะโอนการดาเนินงานมาให้
กรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข กระทรวงพาณิ ชย์และคมนาคมแล้ว จึงสมควรแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติคลังออมสิ น
คณะกรรมการชุ ดนี้ ได้ประชุ มปรึ กษาหรื อร่ างพระราชบัญญัติคลังออมสิ น พุทธศักราช 2456 ในการประชุ มนี้
คณะอนุ ก รรมการได้เ ชิ ญ พระยาเชาวนานุ ส ถิ ติ ผู้ช านาญการเงิ น เข้า ประชุ ม เป็ นพิ เ ศษด้ว ย และ
คณะอนุ กรรมการชุ ดนี้ ได้ถวายร่ างพระราชบัญญัติค ลังออมสิ นแก้ไ ขต่อเสนาบดี กระทรวงพาณิ ชย์และ
คมนาคมกระทรวงพาณิ ชย์และคมนาคมได้ส่งร่ างไปให้กระทรวง
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ภาพที่ 15 พระสุ ทศั น์พงษ์พิสุทธ์
ต่อมาร่ า งพระราชบัญญัติน้ ี ได้นาเข้าพิ จารณาในที่ ประชุ มแต่ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ ยังไม่ประสบ
ความสาเร็ จ จึงให้ที่ปรึ กษากฎหมายของสภาเผยแผ่พาณิ ชย์แก้ไขร่ างมาใหม่และได้นาขึ้นหารื อกันในที่ประชุ ม
สภาเผยแผ่พ าณิ ช ย์อีก ครั้ งหนึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได้ ตกลงให้ก ระทรวงพาณิ ช ย์และคมนาคมดาเนิ นการนาร่ า ง
พระราชบัญญัติข้ ึนกราบบังคมทูลพระกรุ ณาต่อไป กระทรวงพาณิ ชย์และคมนาคมได้ส่งร่ างนี้ ไปยังกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อขอให้กรมร่ างกฎหมายตรวจอีกครั้งหนึ่ ง แต่ทางกระทรวงยุติธรรม ขอให้ส่งร่ างนี้ ไปให้เสนาบดี
สภาตกลงรับหลักการตามระเบียบเสี ยก่อน กระทรวงพาณิ ชย์แคมนาคมจึงได้ส่งร่ างพระราชบัญญัติไปยังกรม
ราชเลขาธิ ก าร เพื่ อขอให้นาความขึ้ นกราบบังคับ ทู ล พระกรุ ณาทราบใต้ผ่า ธุ ลี พระบาทแต่ ทางกรมราช
เลขาธิ การได้ส่งกลับคืนมาอีกเพื่อขอให้กระทรวงพาณิ ชย์และคมนาคมส่ งคาอธิ บายประกอบพระราชบัญญัติ
ไปพร้ อมกับร่ างนั้นด้วย ต่อมากรมไปรษณี ยโ์ ทรเลขได้รายงานกระทรวงพาณิ ชย์และคมนาคมว่า เพื่อที่
กรมไปรษณี ยโ์ ทรเลขจะดาเนิ นการต่อไปโดยสะดวกแล้ว จะต้องมีกฎกระทรวงเพิ่มเติมเพื่อให้อานาจหน้าที่
ขึ้นอีก

ภาพที่ 16 พระสุ ทศั น์พงษ์พิสุทธ์ (เข้ารับราชการ)
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จึงได้เสนอกฎกระทรวงเสนอไปด้วย กระทรวงพาณิ ชย์และคมนาคม ได้ตรงให้พระยาเชาวนานุสถิติ
เป็ นประธานกรรมการพระอจิรกิจวิจารณ์ พระชิ นดิษฐบดี เป็ นกรรมการพิจารณาร่ างกฎกระทรวงนี้ ข้ ึนอีกครั้ง
หนึ่ ง กรรมการคณะนี้ ไ ด้ประชุ มร่ างกฎกระทรวงแล้วเสนอกระทรวงพาณิ ชย์และคมนาคม พร้ อมด้วย
คาอธิ บายร่ างนั้นกระทรวงพาณิ ชย์ละคมนาคมได้ส่งคาอธิ บายพระราชบัญญัติแก้ไขใหม่และกฎข้อบังคับคลัง
ออมสิ นฉบับที่ 3 นั้นไปยังกรมราชเลขาธิ การ เพื่อขอให้นาความกราบทูล จอมพลสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ า
กรมพระนครสวรรค์บวรพินิต ผูส้ าเร็ จราชการรักษาพระนครในขณะนั้นทรงทราบฝ่ าละอองพระบาท ครั้น
แล้วผูส้ าเร็ จราชการรักษาพระนครได้โปรดให้เสนอเสนาบดีสภา เสนาบดีสภาได้ประชุ มเห็นชอบตามร่ างนี้
และได้ส่งร่ างไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้กรมร่ างตรวจพิจารณาตามระเบียบ กระทรวงยุติธรรมได้ส่งร่ าง
พระราชบัญญัติและกฎข้อบังคับซึ่ งกรมร่ างกฎหมายได้ ตรวจและยกร่ างขึ้ นใหม่กลับคื นมาให้กระทรวง
พาณิ ชย์และคมนาคม กระทรวงพาณิ ชย์และคมนาคมได้ส่งไปให้กรมราชเลขาธิ การเพื่อนาขึ้ นกราบทูลผู ้
สาเร็ จราชการรักษาพระนคร และได้โปรดให้เสนอที่ประชุมเสนาบดีสภา
ในที่สุดที่ประชุ มสภาได้ประชุ มกันเมื่อวันที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2472 ได้ตกลงเห็นชอบด้วยตาม
ร่ างนั้น และผูส้ าเร็ จราชการรักษาพระนครได้โปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ประกาศใช้ได้ตามร่ าง
นั้น ร่ างพระราชบัญญัติและกฎข้อบังคับคลังออมสิ นนี้ ก็ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาให้ใช้เป็ นกฎหมายได้
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2472 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 46 หน้า 164 และ 166 )
1. ได้จ ัด ส่ ง พระยาเชาวนานุ ส ถิ ติ ผูอ้ านวยการบัญ ชี ใ หญ่ ก รมรั ฐ พาณิ ช ย์พ ร้ อ มด้ว ย ข้า ราชการ
กรมไปรษณี ยโ์ ทรเลขและกรมรถไฟหลวงอีก 6 นาย ไปดูงานคลังออมสิ น ณ ประเทศออสเตรเลีย คือ
1.1 หลวงเจริ ญรถสิ น (กิมช้ง นิงสานนท์) กรมรถไฟหลวง
1.2 นายเจือ จักษุรักษ์
1.3 นายวัลลภ ธนศิริ
1.4 ขุนชานาญวรกิจ (หลุย อินทุโสภณ) กรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข
1.6 หมื่นสิ ทธิ กฤดากร (เชื้อ สุ นทราชุน)
1.7 นายสวัสดิ์ โสถิทตั ข้าราชการชุดนี้ได้เดินทางประเทศไทยเมื่อ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2471 ถึง
เมืองซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย คณะข้าราชการชุ ดนี้ได้ดูงานอยูเ่ ป็ นเวลา ๖ เดือน และกลับ
ประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2471
2. ให้ขา้ ราชการกองบัญชี กรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข 2 นาย ไปศึกษาวิธีปฏิบตั ิงานออมสิ นที่กรมพระ
คลังมหาสมบัติ คือ นายพงส์ สรี พนั ธุ์ และนายสนิท ธีระบุตร
3. รับสมัครบุคคลเข้าเป็ นเสมียนฝึ กหัด 70 คนไปเรี ยนงานคลังออมสิ นที่คลังจังหวัดต่าง ๆ เพื่อ
สาหรับใช้ประจาที่ทาการไปรษณี ยโ์ ทรเลขจังหวัดนั้นๆ
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4. ได้จ ัดพิ ม พ์ห นัง สื อ และภาพโฆษณาแนะนาและชัก จู ง แจกประชาชนและในโอกาสนี้ ได้น า
สิ่ งพิมพ์และภาพสมเด็จพระ ปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมื่อ 4 สิ งหาคม 2473 ด้วย

เติบโตอย่ างรุดหน้ า (ธนาคารออมสิ น,2555ข)
ยุคที่2 กองคลังออมสิ นสั งกัดกรมไปรษณีย์โทรเลขกระทรวงพาณิชย์ และคมนาคม (คลังออมสิ นสู่
ไปรษณีย์โทรเลข) พ.ศ. 2472 - 2489 ครั้น เมื่อกระทรวงพาณิ ชย์และคมนาคมได้ดาเนินการตามโครงการ
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงได้ทาการส่ งมอบและรับมอบงานคลังออมสิ น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2472 โดยให้
แผนกคลังออมสิ น กรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข ซึ่ งรับโอนงานจากกรมพระคลังมหาสมบัติและกรมศุลกากรมารวม
จัดทาด้วยกันเป็ น ที่ทาการคลังออมสิ นกลาง สถานที่ทาการคลังออมสิ นกลางในคลังนั้น ตั้งอยูท่ ี่ตวั ตึกอันเป็ น
ส่ วนหนึ่งของสถานทูตอังกฤษเก่า ณ ตาบลบางรัก (ก่อนที่จะสร้างตึกที่ทาการไปรษณี ยก์ ลางในปั จจุบนั นี้)
ส่ วนการคลังออมสิ น ณ ที่ทาการไปรษณี ยโ์ ทรเลขและอาเภอในพระนครธนบุรีและคลังออมสิ นใน
ต่างจังหวัด ซึ่ งโอนจากคลังจังหวัดมาอยูก่ บั ที่ทาหารไปรษณี ยโ์ ทรเลขจังหวัดนั้น ในทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
คลังออมสิ นแล้ว ให้ข้ ึนตรงต่อคลังออมสิ นกลาง
นับแต่บดั นี้ เป็ นต้นมา ประชาชนก็เริ่ มรู ้จกั ประโยชน์ของคลังออมสิ นขึ้นโดยลาดับ ภายในระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2472 ถึงต้นปี พ.ศ. 2475 ปรากฏว่ามีผฝู ้ ากและจานวนเงินรับฝากเพิ่มขึ้นดังนี้ คือ เมื่อแรกรับงาน
คลังออมสิ นจากกระทรวงพระคลังจากกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีจานวนผูฝ้ าก 18,682 ราย เงินที่รับฝาก
2,650,074 บาท ใน พ.ศ. 2473 มีจานวนผูฝ้ าก 23,576 ราย เงินที่รับฝาก 2,890,407 บาท ใน พ.ศ. 2474 มี
จานวนผูฝ้ าก 30,839 ราย เงิ นที่ รับฝาก 3,884,433 บาท ทั้ง นี้ นับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหา
ประชาธิ ปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี พระบรมราโชบายอันเลิ ศ ที่ ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้
เปลี่ ยนแปลงวิธีการดาเนิ นงานให้ประชาชนได้รับความสะดวกจนบังเกิ ดความนิ ยม เลื่ อมใสในกิ จการและ
ความมีหลักฐานมัน่ คงของคลังออมสิ น จัดได้ว่าเป็ นพระมหากรุ ณาธิ คุณการคลังออมสิ นเป็ นล้นเกล้าทั้งนี้
ประกอบกับพระปรี ชาสามารถของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกาแพงเพชรอัครโยธิ นเสนาบดี กระทรวง
พาณิ ชย์และคมนาคมที่ได้ทรงวางแผนการดาเนินงานอย่างเหมาะสมยิง่
นับได้ว่าพระองค์ท่านได้เป็ นผูท้ รงวางรากฐานในขณะนั้นอย่างเหมาะสมเป็ นอย่างยิ่ง เมื่อประเทศ
ไทยได้เปลี่ยนระบอบการปกครองเป็ นประชาธิ ปไตย เมื่อ 24 มิถุนายน 2475 รัฐบาลในระบอบใหม่ได้เห็ น
ความสาคัญของการคลังออมสิ นอยู่มากจึงได้ปรับปรุ ง ส่ งเสริ มละขยายกิ จการเป็ นอันดับ ทั้งในด้านวิธีการ
จานวนเงินฝาก เปิ ดการรับฝากเงินประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เป็ นที่นิยมของผูฝ้ าก และปรับปรุ งด้านการโฆษณา
เผยแพร่ คุณประโยชน์และกิจการของคลังออมสิ นให้แพร่ หลายแก่ประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะกระทาได้เพราะ
รัฐบาลได้พิจารณาเห็ นว่า คลังออมสิ นเป็ นสถาบันของการรวมและระดมทุ นซึ่ งอยู่ในโครงการปรั บปรุ ง
เศรษฐกิจ ของบ้านเมือง อันควรส่ งเสริ มและปรับปรุ งให้เจริ ญก้าวหน้ายิง่ ขึ้นกล่าวคือ เมื่อวันที่ 30 มกราคม
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พ.ศ. 2476
ได้มี พ ระราชกฤษฎี ก าจัดวางระเบี ย บราชการส านัก งานและกรมในกระทรวงเศรษฐการ
พุทธศักราช 2476 มาตรา 17 แบ่งส่ วนราชการคลังออมสิ นขึ้นเป็ นกอง เรี ยกว่า “กองคลังออมสิ นและธนาณัติ”
ขึ้นอยูก่ บั กรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข
ครั้นต่อมาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2477 ได้มีพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ข้ ึนอีกฉบับเรี ยกว่า พระราช
กฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสานักงานและกรมในกระทรวงเศรษฐการ พุทธศักราช 2477 มตรา 19 ให้คลัง
ออมสิ นคงเป็ นกอง เรี ยกว่า “กองคลังออมสิ น” โดยแต่งตั้งให้นายสวัสดิ์ โสตถิทตั เป็ นหัวหน้ากอง นายสวัสดิ์
โสตถิทตั ได้พิจารณาเห็นว่าสถานที่ทาการซึ่ งเป็ นแผนกคลังออมสิ น ซึ่ งตั้งอยู่ ณ ตึกส่ วนหนึ่ งของกองบัญชี
เดิมคับแคบไม่เหมาะสม

ภาพที่ 17 สานักงานใหญ่คลังออมสิ นของรัฐบาลแห่งแรก
จึงเสาะหาสถานที่ที่จะตั้งกองคลังออมสิ นอันเป็ นสานักงานใหญ่คลังออมสิ น ประจวบเหมาะที่ตึก
อาคาร 3 ชั้น หัวมุ มถนนตรี เพชร เชิ งสะพานพระพุทธยอดฟ้ า ฝั่ งพระนคร ตรงข้ามโรงเรี ยนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย อันเป็ นอาคารของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าจุลจักรพงศ์ สร้างเสร็ จเรี ยบร้อย จึงได้ขอเช่าเป็ น
ผลสาเร็ จและได้ยา้ ยจากที่ทาการเดิ มมาอยู่ ณ อาคารนี้ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2477 เรี ยกชื่อสานักงานคลัง
ออมสิ นแห่งนี้ วา “สานักงานคลังใหญ่คลังออมสิ นของรัฐบาล” และเปิ ดการติดต่อกับประชาชนเป็ นปฐมฤกษ์
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2477 นับแต่บดั นั้นเป็ นต้นมากองคลังออมสิ นก็ได้ปรับปรุ งวิธีการในด้านบริ การ
ประชาชนเพื่อให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ วในการฝากถอนเงิ นยิง่ ขึ้น มีการแก้ไขขยายสานักงานใหญ่คลัง
ออมสิ น แห่ งแรกเปิ ดเป็ นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2477 ตั้งอยูม่ ุมถนน ตรี เพชรเชิงสะพานพระพุทธยอด
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ฟ้ า ฝั่งพระนคร เป็ นต้น รู ปออมสิ น วงเงินรับฝากได้มากขึ้น เปิ ดการรับฝากสาหรับนิ ติบุคคล เช่ น วัดอาราม
สมาคมและสโมสร จัดส่ งเจ้าหน้าที่ของคลังออมสิ นออกไปทาการรับฝากเงินตามโรงเรี ยนเพื่อ เป็ นการ
ฝึ กอบรมให้เยาวชนรู ้จกั วิธีการเก็บออมทรัพย์ในการฝึ กหัดนักเรี ยนให้รู้จกั การมัธยัสถ์โดยการฝากเงินคลังออม
สิ นนี้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกาแพงเพชรอัครโยธิ น ได้เคยทรงปรารภและได้ประทานอนุ มตั ิให้ คลัง
ออมสิ นติดต่อกับโรงเรี ยนมัธยม บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็ นโรงเรี ยนแรกในครั้งนั้นและปรากฏผลเป็ นที่พอ
พระทัย
ซึ่ งในเวลาต่อมา กองคลังออมสิ นก็ได้ดาเนิ นการในการรับฝากเงินตามโรงเรี ยนกว้างขวางยิ่งขึ้น เป็ น
ลาดับ และวิธีการนี้ยงั ได้ใช้กบั กรม กอง องค์การ และบริ ษทั ต่าง ๆ ด้วยยังมีการรับฝากเงินอีกประเภทหนึ่ง ซึ่ ง
สมควรจะได้นามากล่าวในที่น้ ี ดว้ ย คือ กล่องใส่ สตางค์คลังออมสิ น หรื อกระป๋ องออมสิ น กองคลังออมสิ น
เรี ยกการรับฝากเงิ นประเภทนี้ วา่ “คลังออมสิ นสาหรับบ้าน (Home Saving Bank)” กล่องใส่ สตางค์น้ ี ทาด้วย
สังกะสี มีรูปลักษณะจาลองมาจากตูท้ ิ้งจดหมายของกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข ซึ่ งตั้งอยู่ริมบาทวิถีในสมัยนั้น
จาหน่ายให้ประชาชนกล่องละ 10 สตางค์ ความมุ่งหมายของการออมสิ น เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้ า และที่ทา
การคลังออมสิ นสาขาบางรักนอกจากนั้น กองคลังออมสิ นยังได้เปิ ดการรับฝากเงิ นประเภทต่าง ๆ เพิ่มขึ้นคือ
เปิ ดการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิ น เปิ ดการรับฝากเงินประเภทพันธบัตรออมสิ นเปิ ดการรับฝากเงิ น
ประเภทการรับจ่าย และโอนเงิน เปิ ดการรับฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว เปิ ดการรับฝากเงิน
ประเภทกล่องออมสิ น เปิ ดการรับฝากเงินประเภทฝากสะสมทุน เปิ ดการรับฝากเงินประเภทรับฝากตามบ้าน
ในด้านการโฆษณาเผยแพร่ และการฝึ กอบรมให้ประชาชนได้ทราบถึงคุณประโยชน์แห่ งการ ออมทรัพย์ กอง
คลังออมสิ นก็ได้ปรับปรุ งและขยายวิธีการให้เจริ ญแพร่ หลายยิง่ ขึ้นในระยะนี้เป็ นอันมากและได้ผลสมความมุ่ง
หมายของทางราชการเป็ นอย่างดี
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ภาพที่ 18 กล่องใส่ สตางค์ทาด้วยสังกะสี มีรูปลักษณะจาลองมาจากตูท้ ิ้งจดหมายของกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข

ภาพที่ 19 หัวหน้าคลังออมสิ นสาขา รุ่ นแรก
ก ารเส นอโครงก าร ขอเปิ ดส านั ก งานคลั ง ออสิ นส าขาใ นจั ง ห วั ด ใ หญ่ ๆ 5 จั ง หวั ด นี้
กรมไปรษณี ยโ์ ทรเลขเห็นชอบด้วย กระทรวงเศรษฐการ และกระทรวงคลังอนุ มตั ิให้เปิ ดสานักงานคลังออม
สิ นสาขาได้ฉะนั้น คลังออมสิ นสาขาจึงอุบตั ิข้ ึนในจังหวัดส่ วนภูมิภาค 5 จังหวัดครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2484 โดยจัดส่ งหัวหน้าคลังออมสิ นสาขา 5 ท่าน (รู ปภาพจากซ้ายไปขวา) คือ
1. นายประสาร จารุ กุล หัวหน้าคลังออมสิ นสาขาราชสี มา
2. นายแถม เพชรสิ งห์ หัวหน้าคลังออมสิ นสาขาอุบลราชธานี
3. นายชาย บุนนาค หัวหน้าคลังออมสิ นสาขาเชียงใหม่
4. นายไชย เตชะเสน หัวหน้าคลังออมสิ นสาขาสงขลา
5. นายเจียด ชื่นศิริ
หัวหน้าคลังออมสิ นสาขานครสวรรค์
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และในปี เดียวกันนี้กไ็ ด้เปิ ดสานักงานคลังออมสิ นขึ้นในจังหวัดพระนคร - ธนบุรี คือ
1. สานักงานคลังออมสิ นสาขาป้ อมปราบ
2. สานักงานคลังออมสิ นสาขาหน้าพระลาน
3. สานักงานคลังออมสิ นสาขาหัวลาโพง
4. สานักงานคลังออมสิ นสาขาบางกระบือ
5. สานักงานคลังออมสิ นสาขาปทุมวัน
ทั้ง 5 สานักงานนี้ อยูใ่ นสังกัดพระนคร สาหรับจังหวัดธนบุรี ได้เปิ ดสานักงานคลังออมสิ นเพิ่มขึ้นอีก
1 แห่ง คือ สานักงานออมสิ นสาขาเสนา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา นับแต่การขยายงานและธุ รกิจออมสิ นและ
เปิ ดสานักงานคลังออมสิ นสาขาในปี พ.ศ. 2484 เป็ นต้นมา
ถึงแม้วา่ ในระยะนี้ประเทศไทยจะประสพวิกฤติกาลเนื่องจากสงครามโลก ครั้งที่ 2 ก็ดี แต่กิจการและ
ฐานะการเงินของกองคลังออมสิ นก็มิได้กระทบกระเทือนการกลับปรากฏว่ามีจานวนผูฝ้ ากและเงินที่รับฝาก
เพิ่มขึ้นเรื่ อยมาโดยลาดับในปี พ.ศ. 2485 ได้เปิ ดสานักงานคลังออมสิ นสาขาขึ้นอีก 7 แห่ง คือ
1. สานักงานคลังออมสิ นสาขาลาปาง
2. สานักงานคลังออมสิ นสาขาภูเก็ต
3. สานักงานคลังออมสิ นสาขาจันทบุรี
4. สานักงานคลังออมสิ นสาขาสุ ราษฎร์ธานี
5. สานักงานคลังออมสิ นสาขาอุดรธานี
6. สานักงานคลังออมสิ นสาขาพิษณุโลก
7. สานักงานคลังออมสิ นสาขาตรัง
ในปี พ.ศ. 2486 เปิ ดสานักงานคลังออมสิ นสาขาเพิ่มขึ้นอีก 6 แห่ง คือ
1. สานักงานคลังออมสิ นสาขาฉะเชิงเทรา
2. สานักงานคลังออมสิ นสาขาลพบุรี
3. สานักงานคลังออมสิ นสาขาพระนครศรี อยุธยา
4. สานักงานคลังออมสิ นสาขาร้อยเอ็ด
5. สานักงานคลังออมสิ นสาขานครศรี ธรรมราช
6. สานักงานคลังออมสิ นสาขาเพชรบุรี
ในปี พ.ศ. 2487 ได้เปิ ดสานักงานคลังออมสิ นสาขา 2 แห่ง คือ
1. สานักงานคลังออมสิ นสาขาสุ พรรณบุรี
2. สานักงานคลังออมสิ นสาขามหาสารคาม
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ เปิ ดคลังออมสิ นสาขาเพิม่ ขึ้นอีก 2 แห่ง คือ
1. สานักงานคลังออมสิ นสาขาชลบุรี

23

2. สานักงานคลังออมสิ นสาขาสระบุรี
นับ ตั้ง แต่ ก องคลัง ออมสิ นได้เปิ ดสาขา ต่ า งๆ มาตั้ง แต่ ต้นปี สิ้ น มี นาคม พ.ศ. 2490 ปรากฏว่า มี
ประชาชนนิยมฝากเงินออมสิ นประเภทต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ดังปรากฏตามสถิติ ดังต่อไปนี้
1. มีเงินฝากเผือ่ เรี ยกและประจาคงเหลือ 205,714,325 บาท มีผฝู้ ากถึง 601,283 ราย
2. เงินรับฝากสลากออมสิ นพิเศษคงเหลือ 8,740,925 บาท
3. เงินรับฝากพันธบัตรออมสิ นคงเหลือ 131,615 บาท
4. เงินรับฝากสงเคราะห์ชีวติ และครอบครัว 144,371 บาท
5. เงินหมุนเวียนการรับฝากประเภทการรับจ่ายและโอนเงิน 25,275,188 บาท
มีเงินฝากคงเหลือ 1,647,538 บาท ตามสถิติขา้ งต้นซึ่ งเป็ นผลจากการดาเนิน งานของคลังงานของคลัง
ออมสิ นเมื่ออยูก่ บั กรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 ถึงสิ้ นมีนาคม พ.ศ. 2490 เป็ นเวลา 18 ปี นับได้วา่
กิจการออมสิ นในระยะนี้ เจริ ญมากขึ้นสมควรมากขึ้นสมควรจะเรี ยกได้วา่ เป็ นยุคแห่ งความก้าวหน้าของการ
คลังออมสิ นแห่ง

รากฐานความมัน่ คง
ยุคที่ 3 ธนาคารออมสิ น สั งกัดกระทรวงการคลัง (กรมไปรษณีย์โทรเลยสู่ ธนาคารออมสิ น) พ.ศ. 2490
- ปัจจุบัน ยกฐานะกองคลังออมสิ นขึ้นเป็ นองค์การของรัฐดาเนิ นงานโดยอิสระ โดยที่คลังออมสิ นเป็ นที่นิยม
ของประชาชนกว้างขวางขึ้นโดยรวดเร็ ว ทั้งจานวนผูฝ้ ากเงิ น และจานวนเงิ นฝากที่คลังออมสิ นรับฝากไว้
ปรากฏว่าเพิ่ม ปริ ม าณขึ้ นเป็ นล าดับ จึงเป็ นการเหลื อมื อเจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิ บตั ิงานคลังออมสิ นตามที่ทาการ
ไปรษณี ย ์ โทรเลขและอีกประการหนึ่ง สาหรับประชาชนที่ฝากเงินเป็ นจานวนมากๆ และเมื่อมีการถอนเงิน
เป็ นจานวนมาก ทาการจ่ายถอนขลุกขลัก ขัดข้อง หรื อล่าช้า เพราะวงเงินเก็บรักษาของสานักงานคลังออมสิ น
สาขา รวมทั้งที่ทาการไปรษณี ยโ์ ทรเลขที่ปฏิบตั ิงานคลังออมสิ นในขณะนั้นมีวงเงินอันจากัด เพราะคลังออม
สิ นไม่มีกฎข้อบังคับจากัดวงเงินถอนเหมือนกับการคลังออมสิ นในต่างประเทศที่เขาปฏิบตั ิกนั จึงเป็ นเหตุให้
ประชาชนผูฝ้ ากไม่สู้จะได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ซึ่ งรับบาลในขณะนั้นก็ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากิจการออม
สิ นเป็ นที่จะต้องปรับปรุ งขยายกิจการให้เจริ ญก้าวหน้ากว้างขวางเพื่อให้เหมาะสมกับความเจริ ญของบ้านเมือง
และความนิยมของประชาชนของประชาชนด้วยการคลังออมสิ น นับว่าเป็ นเส้นเลือดที่สาคัญในทางเศรษฐกิจ
ของรัฐ ควรที่จะสนับสนุ นให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและรัฐ เมื่อมีเหตุผลดังกล่าว รับบาลในสมัยนั้นมี
หลวงโกวิท อภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์ ) เป็ นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมได้ปรึ กษาหารื อกับนายสวัสดิ์
โสตถิทตั หัวหน้ากองคลังออมสิ น ในการที่จะปรับปรุ งขยายกิจการคลังออมสิ น โดยเห็นเป็ นการสมควรที่จะ
แยกการคลัง ออมสิ น เป็ นองค์ก ารดาเนิ นธุ รกิ จโดยอิ ส ระ เพราะถ้าคลัง ออมสิ น ยัง เป็ นกองในราชการ
กรมไปรษณี ยโ์ ทรเลขอยูก่ ารขยายกิจการ การดาเนินงาน การวางระเบียบปฏิบตั ิ ข้อบังคับ ตลอดจนการขยาย
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สาขาให้เพิ่มมากขึ้นย่อมจะทาไม่โดยทันที ฉะนั้น จึงได้พิจารณายกร่ างพระราชบัญญัติคลังออมสิ นขึ้นใหม่
โดยยกฐานะกองคลังออมสิ นขึ้นเป็ นองค์การของรัฐดาเนิ นงานโดยอิสระ พระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้เข้าสู่ การ
พิจารณาของการประชุมคณะกรรมการ ซี่ งรัฐบาลแต่งตั้งขึ้นประกอบด้วย หม่อมหลวงเดช สนิ ทวงศ์ หลวง
ประดิษฐมนูธรรม (ปรี ดี พนมยงค์), นายเสริ ม วินิจฉัยกุล นายสวัสดิ์ โสตถิทตั และ นายถนิม ปั ทมสู ท เมื่อ
คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ว รั บ หลัก การส่ ง ให้ ค ณะกรรมการกฤษฎี ก าพิ จ ารณาต่ อ ไป แต่ ป รากฎว่ า
พระราชบัญญัติคลังออมสิ นยังไม่ได้ทนั ออกใช้ เนื่ องจากได้มีการผัดเปลี่ยนรัฐบาลขึ้นจนถึงรัฐบาลซึ่ งมีหลวง
ประดิษฐมนูธรรม (ปรี ดี พนมยงค์) เป็ นนายกรัฐมนตรี จึงได้นาพระราชบัญญัติคลังออมสิ นฉบับนี้ ข้ ึนพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ งปรากฏว่า รัฐบาลนี้ เห็นว่ากิ จการคลังออมสิ นนั้นเป็ นกิจการที่ควรจะได้ปรับปรุ งให้เต็ม รู ปเป็ น
ธนาคารออมสิ นอย่างในต่างประเทศได้แล้ว จึ งเห็ นสมควรให้เปลี่ ยนชื่ อพระราชบัญญัติโดยให้เรี ยกชื่ อ
พระราชบัญญัติฉบับ นี้ วา่ พระราชบัญญัติธนาคารออมสิ นแต่ก็ปรากฏว่า พระราชบัญญัติธนาคารออมสิ นนี้ ก็
ยังไม่ได้ออกใช้อีกเนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลง รัฐบาลอีกครั้งหนึ่ ง จนถึ งสมัยหลวงธารงนาวาสวัสดิ์ ( ถวัลย์
ธารงนาวาสวัสดิ์ ) เป็ นนายกรัฐมนตรี ใน พ.ศ. ๒๔๘๙ พระราชบัญญัติน้ ี จึงได้ออกใช้เรี ยกว่าพระราชบัญญัติ
ธนาคารออมสิ น พ.ศ. 2489 ในการที่พระราชบัญญัติธ นาคารออมสิ น ได้อุบตั ิข้ ึนเป็ นครั้งแรกนี้ นายสวัสดิ์
โสตถิทตั ซึ่ งดารงตาแหน่งอธิ บดีกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลขขณะนั้น เป็ นผูม้ ีส่วนดาเนิ นการมาตั้งแต่ตน้ นับแต่การ
ริ เริ่ ม การวางโครงการและการขวนขวายที่จะให้กิจการ
ออมสิ นได้เป็ นธนาคารออมสิ นจนเป็ นผลสาเร็ จขึ้น และเพื่อที่จะได้ปฏิบตั ิงานในด้านธนาคารออมสิ น
ได้เ ต็ ม ที่ ใ นระยะแรก นายสวัส ดิ์ โสตถิ ท ัต จึ ง ได้ก ราบถวายบัง คมลาออกจากต าแหน่ ง อธิ บ ดี
กรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข เพื่อมาดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการธนาคารออมสิ น และท่านผูน้ ้ ี ก็ได้วางรากฐานและ
ผลงานให้แก่ธนาคารออมสิ นหลายประการ ซึ่ งธนาคารออมสิ นยกย่องและเทอดทูนไว้เป็ นอย่างสู ง ณ โอกาสนี้
ด้วย
พระราชบัญญัติธนาคารอออมสิ น พ.ศ.2489 นี้ มีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
1. ให้ธนาคารออมสิ นเป็ นนิ ติบุคคลโดยให้ธนาคารออมสิ น รับโอนบรรดาทรัพย์สิน สิ นทรัพย์
ความรับผิด และธุ รกิจของกองคลังออมสิ นกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลขมาดาเนินกิจการต่อไป
2. ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังเป็ นผูร้ ั กษาตามพระราชบัญญัติมีอานาจและหน้าที่ กากับ
โดยทัว่ ไป ซึ่ งกิ จการของธนาคารออมสิ น แต่งตั้ง หรื อถอดถอน คณะกรรมการ ผูอ้ านวยการ และรอง
ผูอ้ านวยการกาหนดเงินบาเหน็จรางวัลของกรรมการ
3. คณะกรรมการธนาคารออมสิ น ประกอบด้ว ย ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการและกรรมการอื่นอีก
ไม่นอ้ ยกว่า 7 นาย เป็ นผูค้ วบคุมและดูแลกิจการของธนาคารออมสิ นทัว่ ไป
4. ให้ผูอ้ านวยการเป็ นผูจ้ ดั การธนาคารออมสิ น มีอานาจและหน้าที่ ดาเนิ นกิ จการให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของธนาคารออมสิ น
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5. ผลประโยชน์ที่ธนาคารออมสิ นจ่ายเป็ นค่าดอกเบี้ยเงินฝาก จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นธุ รกิ จ
และจ่ายตามข้อผูกพัน
6. การคืนต้นเงิ น และชาระดอกเบี้ ยเงิ นฝาก การจ่ายเงิ นอื่ นๆ ตามข้อผูกพัน รัฐบาลเป็ นประกัน
ทั้งสิ้ น
7. ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบรรดาบัญชีของธนาคารออมสิ น
8. ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง ประกาศฐานะการเงินของธนาคารออมสิ นประจาไตรมาส
และประกาศรายงานประจาปี ซึ่ งธนาคารออมสิ นได้จดั ทาให้ระหว่างปี อาทิเช่น จานวนผูฝ้ าก จานวนเงินฝาก
จานวนเงินดอกเบี้ย ที่จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้มาจากเงินทุนและอื่นๆ สุ ดแต่จะเห็นสมควร
นายถนิ ม ปั ทมสู ต รองผูอ้ านวยการธนาคารออมสิ นคนแรก พระราชบัญญัติธนาคารออมสิ น พ.ศ.
2489 นี้ ให้ไว้ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2489 ซึ่ งเป็ นปี ที่ 1 ในรัชกาลแห่ ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิ
พลอดุลยเดช นายถนิ ม ปั ทมสู ต รองผูอ้ านวยการธนาคารออมสิ นคนแรก นับแต่น้ นั มา กิ จการของกองคลัง
ออมสิ น ก็แยกออกจากการบังคับบัญชาของกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข โดยให้ธนาคารออมสิ นดาเนิ นการตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2490 ธุ รกิจของธนาคารออมสิ นที่ได้รับการโอนจากกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข
จัดทาตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิ นในระยะเริ่ มแรก มีธุรกิจดังนี้
1. รับฝากเงินออมสิ นเผือ่ เรี ยก – ประจา
2. ออกพันธบัตรออมสิ น
3. รับฝากเงินออมสิ นเพื่อสงเคราะห์ชีวติ และครอบครัว
4. ออกสลากออมสิ น
5. ทาการรับจ่ายและโอนเงิน
6. ซื้ อหรื อขายพันธบัตรของรัฐบาลไทย
7. การออมสิ นอื่นๆ ตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดไว้
8. กิ จการอันเป็ นงานของธนาคาร ตามที่ จะได้มีพระราชกฤษฎี กากาหนดไว้ ในการที่จะบริ หาร
กิจการของธนาคารออมสิ น ตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิ น จึงได้มีพระราชกฤษฎี กากาหนดกิจการใน
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และวาระครองตาแหน่ งของกรรมการธนาคารออมสิ นขึ้นคือ
พระราชกฤษฎีกากาหนดกิจการใน หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและวาระครองตาแหน่งของ
กรรมการแห่งธนาคารออมสิ น

โฉมใหม่ สู่ ความทันสมัยครบวงจร
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา ธนาคารออมสิ นได้เปลี่ยนแปลง ปรับปรุ งพัฒนาระบบการดาเนินงานและ
การบริ การในทุกด้านอย่างเป็ นพลวัตร ธนาคารจึงได้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อรักษาฐานลูกค้ามากกว่า
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26 ล้านบัญชี โดยระดมทรัพยากรในทุกด้านเตรี ยมการเพื่อปรับปรุ งภาพลักษณ์และรู ปแบบการให้บริ การที่
ทันสมัยและครบวงจรยิง่ ขึ้น เพื่อรองรับการให้บริ การที่สอดคล้องต่อความต้องการและครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุก
อาชีพ และทุกช่วงวัย
ปัจจุบนั ธนาคารออมสิ นมีฐานะเป็ นนิติบุคคล เป็ นรัฐวิสาหกิจ ในรู ปของสถาบันการเงินที่มีรัฐบาล
เป็ นประกันอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของกระทรวงการคลัง มีสาขา 863 สาขาทัว่ ประเทศ มีอายุครบ 98 ปี เมื่อ
วันที่ 1 เมษายน 2554 ที่ผา่ นมา

ประวัติดวงตราธนาคารออมสิ น

ภาพที่ 20 ดวงตราธนาคารออมสิ น
สัญลักษณ์รูปโล่ไทย เครื่ องป้ องปวงภัยภิบตั ิท้ งั ผองที่จะนามาสู่ ทรัพย์สินของประชาชน ดวงตรา
ธนาคารออมสิ น เป็ น รู ป โล่ไทย แบ่งออกเป็ น 3 ช่อง ดังนี้
1. ช่ องบนด้ านขวามีรูปวัชระ - วัชระ หมายถึง เครื่ องหมายประจา พระองค์พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาวชิรวุธ พระมงกุฎเกล้าพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6
2. ช่ องบนด้ านซ้ ายมีรูปฉัตร - ฉัตร หมายถึง เครื่ องหมายประจา พระองค์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม
พระกาแพงเพชรอัครโยธิ น ช่ องกึ่ งกลางมีรูปต้นไทร ต้นไทร หมายถึ ง ความร่ มเย็น ความมัน่ คง และความ
เจริ ญงอกงามตลอดกาลนาน
3. ช่ องกึ่งกลางมีรูปต้ นไทร - ต้นไทร หมายถึง ความร่ มเย็น ความมัน่ คง และความเจริ ญงอกงาม
ตลอดกาลนาน

วิวฒ
ั นาการบริการ
 เรือเคลือ่ นที่
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เรื อเคลื่ อนที่ ออมสิ นสู่ วิถี ชีวิตชาวลุ่ มแม่ น้ าเจ้าพระยา วิถีชีวิตของประชาชนที่ อาศัยอยู่ลุ่ม แม่น้ า
เจ้าพระยาลาน้ าสายสาคัญที่หล่อ เลี้ยงและรังสรรค์สรรพชี วิต ให้ดารงอยูค่ ู่แผ่นดินไทยตลอดมาอันจะเป็ นการ
สื บทอดและเผยแพร่ วฒั นธรรม ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ความเป็ นอยูข่ องผูค้ นให้ได้ทราบกันการให้บริ การ
รับฝากโดยเรื อรับฝากเป็ นการบริ การของธนาคารออมสิ นที่เข้าถึงบันไดบ้านของประชาชน การรับฝากเงินโดย
ใช้เรื อที่ทาเป็ นที่ทาการนั้น เป็ นเสน่ห์อย่างหนึ่ งของธนาคารออมสิ นที่ไม่มีใครเหมือนและเป็ นสิ่ งที่สามารถ
สร้ างแรงดึ งดูดให้สื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนใจมาทาข่าวและสารคดี อยู่เรื่ อย ๆ ดังนั้น
ก่อนที่จะไปติดตามดูการทางานของธนาคารเรื อ ดูชีวิตความเป็ นอยูข่ องพี่นอ้ งพนักงานสาขาเรื อเคลื่อนที่ วีถี
ชี วิตของผูใ้ ช้บริ ก ารตลอดทั้งการท างานของสื่ อมวลชนที่ ม าถ่ า ยท าข่า วสารคดี ธ นาคารเรื อ เราไปรู ้ จกั กับ
ประวัติความเป็ นมาของธนาคารเรื อกันก่อน
ประวัติความเป็ นมาของธนาคารเรือ
จากข้อมูลที่ได้มีการบันทึกต่อๆกันมาทราบว่า ธนาคารออมสิ นจัดให้มีเรื อเคลื่อนที่รับฝากทางน้ าขึ้นที่
เห็นว่าประชาชนที่มีบา้ นเรื อนอยูบ่ ริ เวณสองฝั่งแม่ น้ าลาคลองต่างๆ ถ้าหากจะเดินทางไปฝากเงินกับสานักงาน
สาขาของธนาคาร อาจจะไม่สะดวกในการเดิ นทางดังนั้น เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกและจูงใจ ให้
ประชาชนที่อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าลาคลองได้หนั มาออมทรัพย์กนั มากขึ้น ม.ล. ปื นไทย มาลากุล ผูอ้ านวยการธนาคาร
ออมสิ นในขณะนั้นจึงได้มีนโยบายที่จะให้บริ การรับฝากเงิน โดยใช้เรื อเคลื่อนที่ข้ ึนตั้งแต่ปี พ.ศ.2501 เป็ นต้น
มานับเป็ นธนาคารแห่งแรกของโลกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่ให้บริ การรับฝากเงินโดยใช้เรื อเคลื่อนที่
ในระยะแรกๆ ของการเปิ ดให้บริ การรับฝากเงินโดยใช้เรื อนั้น ธนาคารได้เปิ ดให้บริ การในต่างจังหวัด
ก่อน โดยต้องใช้เรื อขนาดเบา กินน้ าตื้นมารับฝาก เพราะแม่น้ าลาคลองบางแห่ งในฤดูแล้งน้ าตื้นเขิน ถ้าหากใช้
เรื อที่มีขนาดใหญ่ จะไม่สะดวกและรับฝากได้ไม่ทวั่ ถึง ในต่างจังหวัดมีบริ การรับฝากโดยเรื อเคลื่อนที่หลาย
แห่ ง เช่ น อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม , อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี และ อ. ดาเนิ น
สะดวก จ.ราชบุรี เป็ นต้น ในระยะ ต่อมาการบริ การรับฝากเงิน โดยเรื อเคลื่ อนที่ในท้องถิ่นต่างๆ ได้ ยุบเลิกไป
เรื่ อยๆ เนื่ องจากสภาพความเจริ ญได้กระจายเข้าไปแทนที่การสัญจรไป มามีความสะดวกรวดเร็ วมากขึ้ น
ธนาคารออมสิ นจึงตั้งสาขาถาวร เพื่อให้บริ การรับฝากแทน ปั จจุบนั ยังคงมีสาขารับฝากทางเรื อที่เปิ ดบริ การ
เหลื ออยู่เพี ย งแห่ ง เดี ย ว คือ ธนาคารออมสิ นสาขาปากคลองตลาด (เรื อเคลื่ อน) กรุ งเทพฯ ทั้งนี้ ก็ เพราะ
ประชาชนสองฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาและริ มคลองบางกอกน้อย ยังให้ความสนใจและมีความต้องการใช้บริ การรับ
ฝากกับธนาคารเรื ออยู่
ธนาคารออมสิ นสาขาปากคลองตลาด (เรือเคลือ่ นที่) เริ่ มเปิ ดบริ การครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 มีนาคม
2507ใช้เรื อออมสิ น 10 ซึ่งเป็ นเรื อไม้ ขนาดความยาวตลอดลา 30 ฟุต กว้าง 7 ฟุต 6 นิ้ว ออกบริ การรับฝากเงิน
ตั้งแต่วนั จันทร์ ถึงวันเสาร์ โดยเรื อจะออกจากท่าน้ าปากคลองตลาดแล่นเลียบลาน้ าเจ้าพระยาขึ้นไปทางทิศ
เหนือ เลี้ยวซ้ายขึ้น คลองบางกอกน้อย จากนั้นเริ่ มให้บริ การรับฝากเงินกับพี่นอ้ งประชาชนเรื่ อยไปจนถึงหน้า
วัดโบสถ์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี และเดินทางกลับมาเส้นทางเดิมระยะทางในการให้บริ การในแต่ละวันจาก
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สาขาปากคลองตลาดจนถึงหน้า วัดโบสถ์ เป็ นระยะทางเกือบ 30 กิโลเมตร ส่ วนเวลาในการให้บริ การเดิม นั้น
ธนาคารออมสิ น ทุกสาขาเปิ ดให้บริ การ (วันทาการ) ตั้งแต่วนั จันทร์ ถึงวันเสาร์ ครึ่ งวันปั จจุบนั ธนาคาร ออมสิ น
ทุกสาขาได้เปลี่ยนแปลง วัน-เวลาทาการใหม่ ธนาคารออมสิ นสาขาปากคลองตลาด (เรื อเคลื่อนที่) จึงได้
ปรับเปลี่ยนวันในการให้บริ การมาเป็ นวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ต้ งั แต่ เวลา08.30-15.30น. เหมือนกับธนาคารออม
สิ นทุกสาขา ทัว่ ประเทศ
เส้นทางในการให้บริ การของธนาคารเรื อเคลื่อนที่เริ่ มออกจากโป๊ ะจอดเรื อ ข้างสาขาปากคลองตลาด
ในเวลา 09.00 น. แล่นเลียบแม่น้ าเจ้าพระยาไปทางทิศเหนื อกระทัง่ ถึ ง ท่าพระจันทร์ จึงแล่นข้ามฟากไปฝั่ ง
ธนบุรี เพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าคลองบางกอกน้อย จากนั้นจะแล่นไปให้บริ การธุ รกิ จกับพี่น้องประชาชนสองฝากฝั่ ง
คลองบางกอกน้อยเรื่ อยไป จนถึง วัดโบสถ์ อ. บางกรวย จ. นนทบุรี จึงเดินทางกลับ
ทุกๆ วันจะมีพนักงานประจาสาขาเรื อแห่ งนี้ ออกปฏิบตั ิหน้าที่ให้บริ การรับ ฝาก - ถอนเงิน กับพี่นอ้ ง
ประชาชนจานวน 6 คน ปั จจุบนั ธนาคารออมสิ นสาขาปากคลองตลาด (เรื อเคลื่อนที่) มีนายสุ รศักดิ์ ธี ระเมธี
เป็ นผูจ้ ดั การสาขา ในการให้บ ริ การนั้น เพื่ อให้เกิ ดความสะดวกและรวดเร็ ว ธนาคารออมสิ นได้จดั ท า
สัญลักษณ์ เพื่อใช้ติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า โดยจัดทาสามเหลี่ยมพื้นสี ฟ้าดวงตราธนาคาร ออมสิ นสี ขาวมอบให้
ไว้ตามบ้านของ ลู กค้าทั้งสองฝั่ งคลองหากลูกค้ามีความประสงค์จะติดใช้บริ การก็ให้ปักธงไว้หน้าบ้าน เมื่ อ
ธนาคารเรื อแล่นไปถึงหน้าบ้านที่ติดธงก็จะแวะ ให้บริ การทันที
ลักษณะของธง เป็ นรู ปสามเหลี่ยม (รู ปชายธง) 0.45 เมตร ยาว 0.93 เมตร ผืนธงทาด้วยผ้าสี ฟ้าแก่เย็บ
ของธงโดยรอบด้วยผ้าสี ขาว พิมพ์ดวงตราสัญลักษณ์ของธนาคารออมสิ นไว้กลางผืนธงมีหูเชือกสาหรับผูกติด
กับเสาบ้าน ธงสัญลักษณ์ดงั กล่าวยังใช้เป็ นสิ่ งในการติดต่อกับธนาคารเรื อตราบจนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั เรื อรับ
ฝากที่ธนาคารเคยใช้เป็ นพาหนะในการให้บริ การรับฝากเท่าที่มีบนั ทึกไว้ ได้แก่ เรื อออมสิ น 30 เริ่ มใช้งานใน
พื้นที่รับฝากบริ เวณลาน้ าแม่กลอง จ.สมุทรสาคร และ จ. ราชบุรี เมื่อ พ.ศ.2506 ต่อมามีการสร้างสาขา ถาวรบน
บกจึงยกเลิกสาขาเรื อเคลื่อนที่เรื อออมสิ น 30 ปัจจุบนั ปลดระวาง เรื อออมสิ น 6 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2503 โดย
บริ ษทั สุ พรรณพาณิ ช จากัด เป็ นเรื อไม้แบบเก๋ งชั้นครึ่ ง มีมิติของเรื อ คือ ยาว 45 ฟุต กว้าง 12.5 ฟุต ลึกกลางลา
4.8 ฟุต กินน้ าลึก 2.8 ฟุต การใช้งานใช้เป็ นเรื อตรวจการณ์ ใช้เป็ นเรื อโฆษณาและเปิ ดสาขาทางน้ า และเป็ นเรื อ
รับรอง แขกผูใ้ หญ่ของธนาคารสภาพของเรื อในปั จจุบนั มีอายุ 41 ปี เพื่อที่จะให้เรื อคง สภาพอยูจ่ ึงมีการซ่อม
บารุ งและซ่อมใหญ่ต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมีการซ่อมใหญ่ครั้งสุ ดท้ายเมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม 2538
เรื อออมสิ น 10 เริ่ มใช้งานเมื่อปี 2506 ให้บริ การในพื้นที่คลองบางกอกน้อย ปั จจุบนั ปลดระวาง เรื อ
ออมสิ น 33 สร้างเมื่อปี 2512 ราคา 31,500 บาท โดยบริ ษทั เนรมิตการช่าง จากัด เป็ นเรื อไม้ ชั้นเดียว มีมิติของ
เรื อ คือ ยาว 35 ฟุต กว้าง 9 ฟุต ลึกกลางลา 3.5 ฟุต กินน้ าลึก 2 ฟุต ใช้งานในระยะปี 2512 ถึง ปี 2528 ใช้เป็ น
เรื อสาขาเคลื่อนที่ออก รับฝากเงิน ปัจจุบนั ใช้เป็ นเรื อสารองเมื่อเรื อออมสิ น 42 (สาขาเคลื่อนที่ในปัจจุบนั ) ต้อง
เข้าซ่อมใหญ่ และใช้เป็ นเรื อติดตามหรื อเยีย่ มชมการปฎิบตั ิงานของเรื อใน ปัจจุบนั ยังสามารถใช้งานได้แม้
รู ปแบบ จะไม่ทนั สมัยก็ตาม และเนื่องจากเป็ นเรื อจึงต้องมีการขึ้นคานทาการ บารุ งรักษาเป็ นระยะๆ
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เรื อออมสิ น 42 สร้างเมื่อปี 2528 ราคา 1,798,900 บาท บริ ษทั อูท่ องกรุ งเทพฯ จากัด เป็ นผูส้ ร้าง เป็ น
เรื อเหล็กชั้นเดียวมีมิติของเรื อ คือ ยาว 11.50 เมตร กว้าง 2.85 เมตร ลึกกลางลา 1.207 เมตร กินน้ าลึก 0.70
เมตร ตัวเรื อสร้างด้วยเหล็กที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานของลอยด์เยอรมันนี ความเร็ วสู งสุ ดไม่ต่ากว่า6นอต ตัง
เก่งห้องปฎิบตั ิการ สร้างด้วยอลูมิเนียมอัลลอย เครื่ องยนต์เป็ นเครื่ องหมายตราอักษร Detsoit Marine Diesel
Cergine ของบริ ษทั General Motor ประเทศสหรัฐอเมริ กา การบังคับเรื อ ใช้ระบบไฮโดลิคในการควบคุม
เครื่ องยนต์การใช้เกียร์ เดินหน้า-ถอยหลัง การใช้ไฟฉาย เครื่ องปั ดน้ าฝน แตรสัญญาและการ เปิ ด - ปิ ด สวิทช์
ไฟฟ้ ากระทาด้วยพนักงานขับเรื อหรื อนายท้ายเรื อ เพียงคนเดียว เรื อออมสิ น 42
ธนาคารได้เซ็นสัญญาว่าจ้าง บริ ษทั อู่ทองกรุ งเทพฯ จากัดซึ่ งเป็ นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงกลาโหม
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2527 มีพธิ ีวางกระดูกงูเรื อ โดย นายดุษฎี สวัสดิ์ชูโต ผูอ้ านวยการธนาคารออมสิ น เมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน 2527 เวลา 10.45 น. ที่บริ ษทั อู่ทองกรุ งเทพฯ จากัด และเมื่อต่อเรื อเสร็ จ ได้มีพิธีเจิมเรื อและ
ปล่อยเรื อลงน้ าเพื่อเป็ นศิริมงคล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2528 โดยผูอ้ านวยการธนาคารออมสิ น และคุณทอสี
สวัสดิ์-ชูโต ร่ วมเป็ นประธานในพิธีการปล่อยเรื อลงน้ าตามประเพณี ที่มีมาแต่โบราณ นั้นการทาพิธีเจิมและ
ปล่อยเรื อลงน้ าจะมอบ ให้สุภาพสตรี ผทู ้ รงเกียรติเป็ นผูท้ าพิธี โดยเริ่ มด้วยการคล้องพวงมาลัย เจิม โปรย
ข้าวตอกดอกไม้และทุบขวดแชมเปญปล่อยเรื อลงน้ าแล้ว ธนาคารออมสิ นได้นาเรื อ “ออมสิ น 42” ออกบริ การ
รับฝากเมื่อวันที่1 เมษายน 2528 ตรงกับวันครบรอบ 72 ปี ธนาคารออมสิ น ซึ่ งถือว่าเป็ นวันมงคลยิง่ ของ
ธนาคาร
เรื อออมสิ น 42 ใช้เป็ นรับฝาก ณ สาขาปากคลองตลาด (เรื อเคลื่อนที่) ทดแทนเรื อออมสิ น 33 ตั้งแต่ปี
2528 ถึงปัจจุบนั (2544) เป็ นเวลา 16 ปี เนื่องจากเรื อมีอายุการใช้งานมานานหลายปี สภาพ เรื อจึงเสื่ อมโทรมไป
ตามกาลเวลา เช่น ขาดอุปกรณ์อานวยความสะดวก อาทิเครื่ องปรับอากาศ รู ปแบบของเรื อ ไม่ทนั สมัย เรื อแล่น
ด้วยความเร็ วต่า เครื่ องยนต์มีเสี ยงดังรบกวนการปฏิบตั ิงานของ เจ้าหน้าที่ ทาให้ตอ้ งซ่ อมแซมใหญ่ครั้งสุ ดท้าย
เมื่อปี 2542
เรื อออมสิ น 9 นับเป็ นเรื อรับฝากเงินลาดับที่ 5 ของธนาคารออมสิ น ทาพิธีข้ ึนระวาง ประจาการเรื อ ณ
ท่าเรื อราชนาวิกสภา (หลังใหม่) และเริ่ มเปิ ดให้บริ การเป็ นปฐมฤกษ์ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 โดยชื่อ เรื อ
ออมสิ น 9 นี้ หมายถึง สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงครองสิ ริราชสมบัติครบ 60 ปี และในปี นั้น
เป็ นปี พุทธศักราช 2549 ซึ่งลงท้ายด้วยเลข 9 จึงตั้งชื่อเรื อว่า เรื อออมสิ น 9 เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลอง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เป็ นกรณี พิเศษ เพื่อให้เพียงพอต่อการให้ บริ การลูกค้าบริ เวณสองฝั่งแม่น้ า
เจ้าพระยา ควบคู่กบั เรื ออมสิ น 42 ซึ่ ง เปิ ดให้บริ การอยูเ่ พียงลาเดียว
ธนาคารเรื อแห่งนี้จะให้บริ การธุ รกิจเงินฝากทุกประเภทอาทิ เงินฝากเผื่อเรี ยกพิเศษเงินฝากประจา 3
เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน เงินฝากกระแสรายวัน (ฝาก-ถอนด้วยเช็ค) เงินฝากสลากออมสิ นพิเศษ เงินฝาก สลาก
ออมสิ นพิเศษ เงินฝากสลากออมสิ นพิเศษ (รุ่ นธนโชค) และเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและ ครอบครัวทั้ง 6 แบบ
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(ทุนการศึกษา, ร่ มไทร, เพิ่มพูนทรัพย์, ออมสิ นสะสมทรัพย์และออมสิ นตลอดชีพ) ส่ วนบริ การธุ รกิจด้าน
สิ นเชื่อเดิมไม่มีให้บริ การ ปั จจุบนั เริ่ มให้บริ การสิ นเชื่ อโครงการธนาคารประชาชนแล้ว
ธนาคารออมสิ นสาขาปากคลอง (เรื อเคลื่อนที่) นับได้วา่ เป็ นต้นแบบของการรับฝากโดยทางเรื อแห่ ง
แรก ของโลกและแห่งเดียวของประเทศไทยเป็ นบริ การที่เข้าถึงบันไดบ้านของผูฝ้ าก และเป็ นที่ประทับใจของ
ประชาชนสองฟากฝั่งคลองบางกอกน้อยเป็ นอย่างยิง่ จึงได้รับความสนใจจากประเทศสวีเดนเดิ นทางมา ศึกษา
ดูงาน แล้วกลับไปจัดให้มีบริ การรับฝากเงินทางเรื ออีกประเทศหนึ่งด้วย ปั จจุบนั นอกจากธนาคารเรื อ จะมีที่
ประเทศไทยแล้วยังมี ที่ประเทศสวีเดนอี กแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งทัว่ โลกจะมี ธนาคารรั บฝากทางเรื อเพียง สองแห่ ง
เท่านั้น ธนาคารออมสิ นสาขาปากคลองตลาด (เรื อเคลื่อนที่ ) ไม่ได้เป็ นแค่เพียงเรื อรับฝากเงิน เท่านั้น ยังเป็ น
ความรัก ความผูกผันที่ฝังรากลึกในวิถีชีวติ ของชาวคลองบางกอกน้อยมากกว่า 37 ปี แล้ว (นับถึงพ.ศ. 2544) แต่
ถ้าจะรวมระยะเวลาในการ ให้บริ การรับฝากทางเรื อเป็ นระยะเวลาทั้งสิ้ น 43 ปี (2501-2544) จึงนับได้วา่ เป็ นสิ่ ง
ที่น่าสนใจควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้คู่ สังคมไทยตลอดไป
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารออมสิ นสาขาปากคลองตลาด (เรื อเคลื่อนที่) มีผ้ ูจัดการสาขาแล้ ว
จานวน 13 คน ดังนี้
1. พ.ศ. 2506 นายสาย กาไลนาค
2. พ.ศ. 2510 นายรังสรรค์ พงษ์สยาม
3. พ.ศ. 2514 นายสมบัติ พิกุล
4. พ.ศ. 2518 นายเชิดศักดิ์ เดชาติวงศ์
5. พ.ศ. 2522 นายณรงค์ ภวภูตานนท์
6. พ.ศ. 2525 นายวิจิตร เพียรช่าง
7. พ.ศ. 2529 นายสนิท กาญจนบุรางกูร
8. พ.ศ. 2534 นายพรถนอม กัลยาณมิตร
9. พ.ศ. 2537 นายนันทสาร สิ นธุ เกิด
10. พ.ศ. 2540นายดนัย มากปลีก
11. พ.ศ. 2541 นายสิ ทธิ ศกั ดิ์ สี หะเสน
12. 1 ก.ย. ถึง 30 ก.ย. ปี 2534 นายเสริ มศักดิ์ สร้อยคา
13. 1 ต.ค. 2543 นาย สุ รศักดิ์ ธี ระเมธี

31

ภาพที่ 22 เรื อเคลื่อนที่ออมสิ นสู่ วถิ ีชีวติ ชาวลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา
 รถเคลือ่ นที่
รถเคลื่ อ นที่ ธนาคารออมสิ นจั ด ให้ มี ร ถออกให้ บ ริ การรั บ ฝาก - ถอน แก่ ป ระชาชนใน
บางท้อ งที่ ครั้ งแรกใน พ.ศ. 2495 และเปิ ดด าเนิ น การในรู ป สาขาเคลื่ อ นที่ เ ป็ นครั้ งแรกเมื่ อ
วันที่ 12 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2499 โดยสาขารถเคลื่ อนที่ แ ห่ ง แรกที่ เ ปิ ดดาเนิ นการคื อ ธนาคารออมสิ น
สาขาบางเขน (รถเคลื่อนที่) จากนั้นก็ได้เปิ ดสาขารถเคลื่อนที่อีกหลายสาขาทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค
ภายหลังมาธนาคารออมสิ นก็ได้ยกเลิกการดาเนิ นการสาขารถเคลื่อนที่แล้วจัดตั้งสานักงานสาขาถาวรขึ้น โดย
ในพ.ศ. 2527 มีสาขารถเคลื่อนที่ 3 สาขา สาขารถเคลื่อนที่สาขาสุ ดท้า ยที่ยกเลิกไปคือสาขานวนครซึ่ งยกเลิก
ไปใน พ.ศ. 2544
ในพ.ศ. 2548 เวลา 49 ปี หลังจากเปิ ดบริ การสาขารถเคลื่อนที่แห่งแรก หรื อ 4 ปี หลังการยกเลิกสาขา
เคลื่อนที่สาขาสุ ดท้ายธนาคารออมสิ นก็ร้ื อฟื้ นบริ การรถเคลื่อนที่อีกครั้งโดยเป็ นรถเคลื่อนที่ (Mobile Unit)
แบบใหม่ที่มีความทันสมัยมากยิง่ ขึ้นด้วยการให้บริ การในลักษณะออนไลน์ผา่ นระบบ GPRS
ซึ่งทาให้
ประชาชนที่อยูน่ อกพื้นที่การให้บริ การของธนาคารสามารถใช้บริ การ ทางการเงินจากรถเคลื่อนที่ได้เสมือนกับ
การเข้าไปใช้บริ การที่สาขาธนาคาร การบริ การรถเคลื่อนที่นอกจากจะเพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่
ประชาชนที่อยูใ่ นพื้นที่ห่างไกลแล้ว ยังเพื่อส่ งเสริ มนิสัยรักการออมในหมู่ประชาชนอีกด้วย
บริ การรถเคลื่อนที่เน้นไปที่บริ การทางการเงิน ทั้งด้านบริ การฝาก-ถอนเงิน บริ การรับคาขอใช้สินเชื่อ
บริ การ ATM รวมทั้งบริ การให้คาปรึ กษาด้านการเงิน โดยจะปรับรู ปแบบแนวทางในการให้บริ การของรถ
เคลื่อนที่แต่ละคันตามความเหมาะสมของ พื้นที่ที่รถเคลื่อนที่เข้าไป
นอกจากการให้บ ริ การในรู ปแบบรถเคลื่ อนที่ แล้ว ธนาคารออมสิ นยังได้เตรี ย มเปิ ดให้ บริ ก าร
Delivery Service Banking ซึ่ งเป็ นบริ การรู ปแบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยธนาคารจะ
ให้ลูกค้าที่ใช้บริ การเป็ น ประจาลงทะเบียนเพื่อใช้บริ การ Delivery Service Banking กับธนาคารและเมื่อ ถึง
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เวลาที่ตอ้ งการใช้บริ การให้โทรมาแจ้งรายชื่ อและนัดเวลาธนาคารก็จะส่ ง เจ้าหน้าที่เดิ นทางไปให้บริ การแก่
ลูกค้า ณ สถานที่ที่ได้มีการนัดหมายไว้ ในเบื้องต้นธนาคารจะเปิ ดนาร่ อง 5 สาขาในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
มีรถจักรยานยนต์ Delivery Service Banking ให้บริ การ 6 คัน

ภาพที่ 23 ธนาคารออมสิ นจัดให้มีรถออกให้บริ การรับฝาก - ถอน แก่ประชาชน (สมัยก่อน)

ภาพที่ 23 ธนาคารออมสิ นจัดให้มีรถออกให้บริ การรับฝาก - ถอน แก่ประชาชน (ปัจจุบนั )
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการกาหนดวงเงินสิ นเชื่อ
การกาหนดวงเงิ นสิ นเชื่ อ หมายถึ ง จานวนวงเงิ นสู ง สุ ดที่ ผูข้ ายยอมให้สินเชื่ อแก่ ลูก หนี้ ในช่ วง
ระยะเวลาที่จากัด ปั จจัยที่ผขู ้ ายควรพิจารณา อันได้แก่ " C's" ต่างๆคือ Character Capacity Capital Collateral
และ Condition ซึ่ งหมายถึง อุปนิ สัย ความสามารถในการชาระหนี้ เงินทุน หลักประกัน และภาวะเศรษฐกิ จ
นัน่ เอง แต่ปัจจัยที่พิจารณาต่อไปนี้ เป็ นปั จจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากด้านผูข้ อและผูใ้ ห้สินเชื่ อประกอบกัน
เป็ นปั จจัยที่ช่วยประเมินความสามารถ และความตั้งใจในการชาระหนี้ ของลูกหนี้ ขณะเดียวกันก็ประเมินความ
พร้อมของผูข้ ายที่จะให้สินเชื่อและกาหนดวงเงิน มีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ขนาดธุ รกิจของผูใ้ ห้สินเชื่อ
2. หลักของการกระจายความเสี่ ยง
3. ประเภทธุ รกิจของผูข้ อสิ นเชื่อ
4. ระยะเวลาของสิ นเชื่อ
5. สภาวะทางธุ รกิจ
6. นโยบายการจาหน่ายสิ นค้าของเจ้าหนี้
7. วัตถุประสงค์ของการให้สินเชื่อ
8. ความสามารถในการบริ หาร
9. คู่แข่งขัน
10. ยอดสิ นเชื่อรวม หมายถึง ยอดหนี้สินรวมในธุ รกิจของผูข้ อสิ นเชื่อนัน่ เอง ผูใ้ ห้สินเชื่อจะใช้
รายงานทางการเงินของผูข้ อสิ นเชื่อเป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบสัดส่ วนของหนี้สินเปรี ยบเทียบกับเงินทุน

สิ นเชื่อธุรกิจของธนาคารออมสิ น
ธนาคารเปิ ดให้บริ การสิ นเชื่อ แก่บุคคลรายย่อยทัว่ ไปผ่านเครื อข่ายสาขา ซึ่งเป็ นแนวทางที่ธนาคาร
มุ่งเน้น เพราะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน ได้สูงมากขึ้นได้โดยตรง โดยปั จจุบนั ธนาคารได้เปิ ด
ให้สินเชื่อประเภทต่างๆ แก่ประชาชนทัว่ ไป โดยคานึงถึงประโยชน์ ที่ประชาชนจะได้รับเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด
ธนาคารออมสิ นมีการให้ธุรกิจกูส้ ิ นเชื่อ ดังนี้
1. สิ นเชื่อเพื่อธุ รกิจ
1.1 สิ นเชื่อแฟคตอริ่ง เป็ นสิ นเชื่ อที่ธนาคารออมสิ นสานักงานใหญ่เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
1.2 สิ นเชื่อไทรทองเอนกประสงค์ เป็ นสิ นเชื่อที่ดูจากภาษีเงินได้ และงบกาไรขาดทุน ในการขอ
สิ นเชื่อไม่เกิน 500,000 บาท ธนาคารออมสิ นสาขาสามารถทาการอนุมตั ิสินเชื่อเองได้ โดย
ไม่ตอ้ งส่ งสานักงานใหญ่
1.3 สิ นเชื่ อเพือ่ การประกอบธุรกิจ
2. สิ นเชื่อตามนโยบายรัฐ
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2.1 สิ นเชื่ อเพือ่ ผู้ประกอบการรายใหม่
2.2 สิ นเชื่ อธุรกิจห้ องแถว
เป็ นสิ นเชื่ อถ้าหากมีหลักทรัพย์ค้ าประกันสามารถกูไ้ ด้ไม่เกิน
2,000,000 บาท พิจารณาจากหลักทรัพย์ค้ าประกัน
หากไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันก็
สามารถกูไ้ ด้ไม่เกิน 500,000 บาท ธนาคารออมสิ นสาขาสามารถทาการอนุมตั ิสินเชื่อเองได้
โดยไม่ตอ้ งส่ งสานักงานใหญ่
2.3 สิ นเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เป็ นสิ นเชื่อที่กไู้ ม่มาก โดยไม่เน้นคนค้ า ดูเอกสารรายรับ
- รายจ่าย ประกอบกิจการขนาดเล็ก กูร้ ายละไม่เกิน 200,000 บาท ธนาคารออมสิ นสาขา
สามารถทาการอนุมตั ิสินเชื่ อเองได้ โดยไม่ตอ้ งส่ งสานักงานใหญ่
2.4 สิ นเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท
ในการขอกูส้ ิ นเชื่ อนั้นทางธนาคารสาขาจะให้คณะกรรมการสาขา/เขต ตามอานาจหน้าที่ เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
ในการให้สินเชื่ อธุ รกิจยกเว้นสิ นเชื่อเพื่อธุ รกิจ - แฟคตอริ่ ง สาขาไม่มีสิทธิ อนุมตั ิ และจะส่ งเรื่ องไปที่
สานักงานใหญ่เพื่อทาการพิจารณาในการให้สินเชื่อเพื่อธุ รกิจ - แฟคตอริ่ ง
โดยการขอสิ นเชื่ อนั้นจะต้องมีงบการเงินเพื่อทาการนาเสนอให้กบั เจ้าหน้าที่สินเชื่ อพิจารณา ยกเว้นแต่
สิ นเชื่อโครงการธนาคารประชาชนที่ใช้เอกสารรายรับ - รายจ่าย ในการพิจารณาให้สินเชื่อ

เอกสารในการขอสิ นเชื่อธุรกิจ
1.
2.
3.
4.

หนังสื อทะเบียนการค้า
หนังสื อบริ คณห์สนธิ
มติที่ประชุม (ผูม้ ีอานาจลงนาม)
งบการเงิน
4.1 งบแสดงฐานการเงิน “ใช้ งบปัจจุบัน”
4.2 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ “ใช้ งบปัจจุบัน”
4.3 งบกระแสเงินสด “ใช้ งบปัจจุบัน”
4.4 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ใช้งบปัจจุบนั “ใช้ งบปัจจุบนั ”
4.5 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ “ใช้ งบย้อนหลัง 3 ปี ”
4.6 บัญชีรายรับ - รายจ่าย “กรณีก้ สู ิ นเชื่ อโครงการธนาคารประชาชน”
5. เอกสารการยืน่ ภาษีของกิจการ
6. เอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

ขั้นตอนการวิเคราะห์ ในการให้ สินเชื่อธุรกิจ
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1. ดูวา่ ทาธุ รกิจประเภทอะไร และมีวตั ถุประสงค์เพื่ออะไร เพื่อที่เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะได้จดั ประเภท
สิ นเชื่อให้กบั ลูกค้าตามประเภท และวัตถุประสงค์ของกิจการ
2. มี หลัก ทรั พ ย์ค้ าประกันหรื อไม่ (ต้องมี หลัก ทรั พย์ใ นการค้ าประกัน) วงเงิ นให้ 80% ในการ
ประเมิ น มู ล ค่ า หลัก ทรั พ ย์ค้ า ประกัน หากไม่ มี ห ลัก ทรั พ ย์ค้ า ประกัน แต่ บยส. (บรรษัท ประกัน สิ น เชื่ อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม) จะพิจารณาเป็ นกรณี ไป
3. งบการเงิน คือ งบแสดงฐานะการเงิ น , งบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ , งบแสดงการ-เปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ , งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3.1 งบแสดงฐานะการเงิน เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะดู เพิ่มเติม (แนบงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ) ว่าหาก
กาไรสุ ทธิ มีสินทรัพย์ตวั ไหนเพิ่ม โดยใช้งบล่าสุ ด
3.2 งบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ เจ้าหน้าที่สินเชื่ อจะเน้นในการวิเคราะห์งบกาไรขาดทุนเป็ นพิเศษ
โดยใช้งบย้อนหลัง 3 ปี
3.2.1 ผล ก า ร ด า เ นิ น งา น ก า ไ รสุ ท ธิ เ จ้ า หน้ า ที่ จ ะ ดู ว่ า กิ จ ก า ร ส า มา ร ถ ที่ จ ะ
ชาระหนี้ให้กบั ธนาคารหรื อไม่ และหากกิจการเกิดผลกาไรสุ ทธิ น้ นั มีสินทรัพย์ตวั ไหนเพิม่ บ้าง
3.2.2 ผลการดาเนิ นงานขาดทุนสุ ทธิ เจ้าหน้าที่จะดูวา่ มีเอกสารแนบ (หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน) เพื่อดูวา่ ขาดทุนเนื่องจากสาเหตุใดอาจมีรายการชดเชยผลการขาดทุนได้หรื อเปล่า เช่น การผลิตรอ
จาหน่ายในปี หน้า
** ในการทางบการเงินบริ ษทั ฯ จะจัดทางบการเงินเป็ น 2 ประเภท คือ กาไรสุ ทธิ และ
ขาดทุนสุ ทธิ โดยกาไรสุ ทธิ จดั ทาขึ้นเพื่อขอกูส้ ิ นเชื่ อและขาดทุนสุ ทธิ เพื่อยื่นภาษี ดังนั้นเจ้าหน้าที่สินเชื่ อจึงดู
เอกสารงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ เป็ นพิเศษ
3.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เจ้าหน้าที่สินเชื่ อจะดูเกี่ยวกับทุนหมุนเวียน ส่ วน
แบ่งในหุ น้ กี่เปอร์ เซ็นต์ เพราะบางกรณี ผถู ้ ือหุ น้ บางคนกูค้ นเดียวไม่ได้กรู้ ่ วม โดยใช้งบล่าสุ ด
3.4 งบกระแสเงิ นสด เจ้าหน้าที่สินเชื่ อจะดูเกี่ ยวกับสภาพคล่องของเงิ นสดว่ามีสภาพคล่องใน
การหมุนเวียนแค่ไหนมีเงินหมุนเวียนในบริ ษทั อย่างไร
3.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิ น เจ้าหน้าที่สินเชื่ อจะดูเกี่ ยวกับเอกสารแนบต่างๆ ในการให้
สิ นเชื่อ
4. Statement ย้อนหลัง 6 เดื อน ว่ามีความเคลื่อนไหวหรื อเปล่า เพราะในการให้สินเชื่ อนั้น ต้อง
ความเคลื่อนไหวของ Statement ตลอดเวลาเพื่อดูสภาพคล่อง ในการเรี ยกเก็บเงิน
5. มีการเสี ยภาษีถูกต้องตามกฎหมายหรื อเปล่า
วิเคราะห์เอกสารทั้งหมดว่าเหมาะสมกับการปล่อยสิ นเชื่ อธุ รกิจหรื อเปล่า เช่น กูส้ ิ นเชื่ อเพื่อไปต่อเติม
สร้างโรงงาน ว่ามี Order จริ งหรื อไม่ คุม้ กับการต่อเติมโรงงาน โดยดูจากกาไรที่เกิดขึ้น ในอนาคตมีการเปิ ด
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ตลาดได้มากแค่ไหนในการบริ หารด้านสิ นเชื่อที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น การวิเคราะห์เครดิต (Credit Analysis) ซึ่ ง
เป็ นวิธีการที่ธนาคาร และสถาบันการเงิน
กมลรัตน์ เกียรติรอด. (2551) กล่าวว่า การบริ หารสิ นเชื่ อดูจากความสามารถในการชาระหนี้ จากราย
อื่น ในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับเรื่ องสิ นเชื่ อนั้น ธุ รกิจไม่เพียงแต่ตอ้ งประเมินจากลูกค้า เพื่อตัดสิ นใจว่าควรให้
หรื อไม่ ควรให้สินเชื่ อเท่านั้น แต่ธุรกิจยังต้องประเมินลูกค้า เพื่อกาหนดวงเงินสิ นเชื่ อ เพื่อที่จะให้แก่ลูกค้าอีก
ด้วย และกาหนดวงเงิ นสิ นเชื่ อ เป็ นงานสาคัญ ที่ผบู ้ ริ หารต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และจัดทาขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้สินเชื่ อของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เพราะหากธุ รกิ จไม่กาหนดวงเงิ นสิ นเชื่ อให้แก่
ลูกค้าแต่ละรายแล้ว ลูกค้าที่ได้รับอนุมตั ิให้สินเชื่อรายใดรายหนึ่ งอาจทาการซื้ อเชื่ อมากเกินความจาเป็ น หรื อกู้
เงิ นเกินความสามารถในการชาระหนี้ ได้ นอกจากนี้ ยงั เป็ นการตัดโอกาสลูกค้าที่ตอ้ งการให้สินเชื่ อรายอื่นๆ
ที่มาทีหลังเนื่องจากธุ รกิจมีทรัพยากรอันจากัด จึงกล่าวได้วา่ การให้สินเชื่ อโดยไม่จากัดวงเงินสิ นเชื่ อก่อให้เกิด
ความเสี่ ยงสู งแก่ผใู ้ ห้สินเชื่อ
วงเงินสิ นเชื่อ ซึ่งหมายถึง จานวนสู งสุ ดของหนี้สินที่ธุรกิจยอมให้แก่ลูกค้าอันเกิดจากการใช้สินเชื่อ
ในรู ปแบบของสิ นค้า บริ การ หรื อเงินสด
วัตถุประสงค์ ของการกาหนดวงเงินสิ นเชื่ อของธุรกิจ มีดงั นี้คือ
1. เป็ นแนวทางในการบริ หารและควบคุมสิ นเชื่อของผูบ้ ริ หาร
2. เป็ นแนวทางในการกาหนดความเสี่ ยง
3. เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มสิ นเชื่อแก่ธุรกิจ
ลักษณะวงเงินสิ นเชื่อ
1. การกาหนดตามขนาดของใบสั่งซื้ อ เป็ นการกาหนดวงเงิ นสิ นเชื่ อที่รวมยอดขายทั้งหมด หรื อ
กาหนดเป็ นจานวนวงเงินรวม ของใบสั่งซื้ อทั้งหมด ในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง การกาหนดวงเงินสิ นเชื่ อโดยวิธีน้ ี
เหมาะที่จะใช้กบั องค์การที่มีการกระจายอานาจในการให้สินเชื่อ วิธีน้ ีจะช่วยให้การดาเนิ นการตามใบสั่งซื้ อทา
ได้เร็ วขึ้น เพราะไม่ตอ้ งเสี ยเวลาวิเคราะห์และตรวจสอบเครดิตของลูกค้า
2. การกาหนดยอดคงเหลื อ เป็ นการก าหนดวงเงิ นสิ นเชื่ อของลู ก ค้าโดยการควบคุ ม ยอดรวม
บัญชีลูกหนี้มิให้สูงกว่ากาหนด การสั่งซื้ อหลังจากยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้ครบวงเงินแล้วจะได้รับอนุ มตั ิแต่ยงั
ไม่มีการจัดส่ งจนกว่าลูกค้าจะมีการชาระหนี้ เดิมที่ ทาให้ยอดคงเหลื อลูกหนี้ ตามบัญชี ไม่เกิ นวงเงิ นสิ นเชื่ อที่
กาหนด โดยวิธีน้ ีจะช่วยป้ องกันมิให้ลูกค้าสั่งซื้ อมากเกินความจาเป็ นและเป็ นการลดความเสี่ ยงของธุ รกิจ เช่น
บริ ษทั ชลลดา จากัด กาหนดให้ นายเถลิงศักดิ์ ซึ่ งเป็ นพ่อค้าส่ งรายย่อยสั่งซื้ อได้ครั้งละ 5,000 บาท แต่ท้ งั นี้ ยอด
บัญชี คงเหลื อลู กหนี้ จะต้องไม่เกิ น 50,000 บาท หมายความว่า นายเถลิ งศักดิ์ สามารถสั่งซื้ อได้ทุกครั้ งที่
ต้องการ การสั่งซื้ อแต่ละครั้งอาจมีมูลค่าต่ากว่า 5,000 บาทก็ได้ แต่ยอดบัญชี คงเหลือของลูกหนี้ ก่อนสั่งซื้ อกับ
การสั่งซื้ อใหม่ไม่ควรเกิน 50,000 บาท ถ้ายอดรวมลูกหนี้ สูงกว่า 50,000 บาท นายเถลิงศักดิ์ ต้องชาระหนี้ เดิม
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บางส่ วนก่อนจึงจะส่ งสิ นค้าให้ตามใบสั่งซื้ อใหม่ ยอดคงเหลือในบัญชี ลูกหนี้ จึงถูกใช้เป็ นเกณฑ์การกาหนด
วงเงินสิ นเชื่อ
3.
การกาหนดเป็ นช่วงเฉพาะ เป็ นการกาหนดวงเงินสิ นเชื่อที่ระบุเวลาเฉพาะช่วงหนึ่งๆ ที่ยอมให้สินเชื่อ
เช่น กาหนดวงเงินสิ นเชื่อ 10,000 บาทต่อเดือน หมายความว่า การสั่งซื้ อในแต่ละเดือนต้องมีมูลค่าไม่เกิน
10,000 บาท โดยพนักงานขายมีสิทธิ อนุมตั ิใบสั่งซื้ อ การสั่งซื้ อที่เกินไปกว่านั้นจะต้องได้รับเป็ นรายกรณี จาก
ผูบ้ ริ หารระดับสู งผูข้ ายจะไม่สนใจยอดรวมลูกหนี้ แต่จะให้ความสนใจและตรวจสอบเฉพาะยอดซื้ อในแต่ละ
เดือนมิให้เกินกว่าที่กาหนดในวงเงิน วิธีการนี้ให้ประโยชน์กบั องค์การธุ รกิจที่อานาจอนุมตั ิสินเชื่ ออยูท่ ี่
ส่ วนกลางซึ่ งต้องการควบคุมการสัง่ ซื้ อใบสัง่ ซื้ อจึงต้องผ่านกระบวนการตามขั้นตอนเพื่อตรวจสอบและบันทึก
ข้อมูลก่อนการอนุมตั ิ
สมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแห่ งประเทศไทย. (2542) ได้กล่าวถึง ข้อสมมติการจัดทา
งบการเงิน
1.เกณฑ์คงค้าง (accrual basic) รายการและเหตุการณ์ทางบัญชี จะรับรู ้เมื่อเกิดขึ้น (earned) มิใช่เมื่อมี
การรับหรื อจ่ายเงินสด (realized) หรื อได้รับหรื อจ่ายสิ่ งซึ่ งสามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสมดได้ในอนาคต(realizable)
นอกจากนี้รายการต่าง ๆ จะบันทึกและแสดงในงบการเงินตามงวดที่เกิดรายการตัวอย่างการขายสิ นค้าเป็ นเงิน
สด หรื อ การขายสิ นค้าเป็ นเงิ นเชื่ อ รายได้เกิ ดขึ้ นแล้วหากมี การโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ เป็ น
สาระสาคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว ดังนั้นการรับรู ้ เป็ นรายได้ของงวด โดยยึดเรื่ องการ
เกิดขึ้นมิใช่การรับเงิน เป็ นเกณฑ์การรับรู ้รายได้ แต่ถา้ หากลูกค้าจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสิ นค้า รายได้ยงั ไม่เกิดขึ้น
เพราะยังไม่มีการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ เป็ นสาระสาคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อ
กรณี น้ ี จะรับรู ้เป็ นรายได้รับล่วงหน้า หรื อหนี้ สินการจ่ายค่าใช้จ่ายเป็ นเงินสด หรื อค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่าย
เกิ ดขึ้นแล้ว หากได้รับการบริ การแล้วในงวดนั้น ถึงแม้จะได้จ่ายเป็ นเงิ นสด หรื อยังไม่จ่ายเงินก็ตาม ถื อเป็ น
ค่าใช้จ่ายในงวดนั้น โดยยึดการเกิดขึ้นมิใช่การจ่ายเงิน แต่ถา้ หากเป็ นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ถือว่าค่าใช้จ่ายยัง
ไม่เกิดขึ้น เพราะยังไม่ได้รับบริ การในงวดนั้นแต่มีการจ่ายเงินแล้ว กรณี น้ ี จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
หรื อสิ นทรัพย์การใช้เกณฑ์คงค้างในการจัดทางบการเงิน จะทาให้ขอ้ มูลที่แสดงในงบการเงินสะท้อนฐานะ
การเงินและผลการดาเนิ นงานของกิจการได้ถูกต้องกว่าเกณฑ์เงิ นสด (cash basic) เนื่ องจากงบการเงินควร
แสดงข้อมูลในอดีตที่เกิดขึ้นแล้ว มิใช่แสดงการรับหรื อจ่ายเงินสด หรื อรายการเทียบเท่าเงินสด
2.การดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (going concern) กิจการไม่มีเจตนาหรื อความจาเป็ นที่จะเลิกกิจการ หรื อลด
ขนาดของการดาเนินงานอย่างมีนยั สาคัญ ข้อสมมติน้ ีมีความสาคัญมากถ้าหากไม่มีขอ้ สมมติน้ ี การกาหนดงวด
บัญชี หรื อรอบระยะเวลาบัญชี จะยุง่ ยากมาก เพราะไม่สามารถคาดการณ์ได้วา่ กิจการจะเลิกเมื่อไร นอกจากนี้
การวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ ไม่อาจใช้ราคาทุนเดิม หรื อราคาอื่นที่เหมาะสม แต่ตอ้ งใช้ราคาบังคับขายหากคาด
ว่าจะมีการเลิกกิจการในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ จะมีปัญหาเรื่ องการคิดค่าเสื่ อมราคา หรื อค่าตัดจาหน่ายของ
สิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพ เพราะไม่สามารถประมาณอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ได้ และไม่สามารถแยกประเภท
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รายการสิ นทรัพย์ และหนี้สินเป็ นรายการหมุนเวียน และไม่หมุนเวียนได้ ตลอดจนไม่สามารถรับรู ้รายจ่ายฝ่ าย
ทุนเป็ นสิ นทรัพย์แล้วตัดจาหน่ายตามระยะเวลาที่เหมาะสมแต่ถา้ กิจการมีเจตนาหรื อความจาเป็ นที่ไม่สามารถ
ใช้เกณฑ์การดาเนิ นงานต่ อเนื่ องต่อไปได้ เช่ นกิ จการก าลัง อยู่ใ นสถานะมี หนี้ สินล้นพ้นตัว หรื อถู ก ฟ้ อง
ล้มละลาย กิ จการอาจใช้เกณฑ์อื่นในการจัดทางบการเงิน แต่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับสาเหตุที่ทาให้
กิจการไม่สามารถใช้เกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่องรวมทั้งเปิ ดเผยเกณฑ์บญั ชี อื่นที่ใช้ในการจัดทางบการเงิน
สุ เมธ หาญเทพินทร์ (2548) ได้กล่าวว่า ข้อมูลทางบัญชี หมายถึ ง ข้อมูลทางการบัญชี ที่สามารถ
นามาใช้ในการพิจารณาว่า ข้อมูลใดมีประโยชน์มากกว่า ข้อมูลใดมีประโยชน์น้อยกว่า อย่างไรก็ตามข้อมูล
ทางการบัญชี ที่ได้จากวิธีปฏิ บตั ิแต่ละวิธีอาจจะมี ลกั ษณะเชิ งคุ ณภาพแต่ละลักษณะไม่เท่ากัน ดังนั้นจะต้อง
พิจารณาให้ดีวา่ ลักษณะใดที่สาคัญที่สุดในการวิเคราะห์สถานการณ์ขณะนั้น
โดยข้อมูลทางการบัญชีอาจหมายถึงงบการเงิน , Bank Statement และบัญชีรายรับ - รายจ่าย ฯลฯ ดังนี้
1. งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) หมายถึง รายงานที่แสดงฐานการเงิน
ของกิจการ โดยแสดงถึ งสิ นทรัพย์ หนี้ สินและส่ วนของเจ้าของ/ผูถ้ ือหุ ้น ณ วันใดวันหนึ่ ง ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (และมาตรฐานการบัญชี) งบแสดงฐานะการเงินแสดงถึงผลกระทบรวมสุ ทธิ ของรายการ
บัญชี ณ วันใดวันหนึ่ง โดยงบแสดงฐานะการเงิน ชื่อเดิมคือ งบดุล (Balance Sheet) โดยให้เหตุผลว่างบแสดง
ฐานะการเงิ นเป็ นชื่ อ ที่ ส ะท้อนถึ ง หน้า ที่ ข องงบการเงิ นได้ดีและสอดคล้องกับ แม่ บ ทการบัญ ชี ที่ ก ล่ า วถึ ง
วัตถุ ประสงค์ของงบการเงิ นที่ ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับฐานะการเงิ น ผลการดาเนิ นงานและการเปลี่ ยนแปลงฐานะ
การเงิ นของกิ จการ ส่ วนงบดุลเป็ นชื่ อที่สะท้อนให้เห็ นถึ งการบันทึกด้วยระบบบัญชี คู่ที่ดา้ นเดบิตต้องเท่ากับ
ด้านเครดิตเท่านั้น ไม่ได้แสดงถึงเนื้อหาหรื อวัตถุประสงค์ของงบการเงิน
2. งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (Income Statement ) หมายถึง รายงานที่แสดงถึงผลการดาเนินงานของ
กิจการหรื อความสาเร็ จในการดาเนิ นงานสาหรับงวดเวลาหนึ่ ง โดยจะแสดงให้ทราบถึงรายได้และค่าใช้จ่ายที่
เกิ ดขึ้นในงวดบัญชี น้ นั ผูใ้ ช้งบการเงิ นใช้รายงานนี้ ในการพิจารณาความสามารถในการทากาไรของกิ จการ
ผลตอบแทนจากการลงทุน และพิจารณาให้สินเชื่ อแก่กิจการ งบกาไรขาดทุนจึงให้ขอ้ มูลที่มีประโยชน์ต่อผู ้
ลงทุนและเจ้าหนี้ในการประเมินจานวน จังหวะเวลาและความแน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หมายถึง งบการเงินที่แสดงทั้งการเปลี่ยนแปลงของผู ้
เป็ นเจ้าของ ถ้าเป็ นกิ จการเจ้าของคนเดี ยว จะประกอบด้วยบัญชี ทุน และบัญชี เงิ นถอน หากเป็ นกิ จการห้าง
หุ ้นส่ วน จะประกอบด้วยบัญชี ทุนและบัญชี เดิ นสะพัดของหุ ้นส่ วนแต่ละคน ถ้าเป็ นกิ จการบริ ษทั จากัด จะ
เรี ยกว่างบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเพิ่มทุน ถอน
ทุน กาไร ขาดทุน และแบ่งผลตอบแทนคืนแก่เจ้าของ และในทางปฏิ บตั ิกิจการในรู ปบริ ษทั อาจจะมีงบกาไร
(ขาดทุน) สะสมเพื่อแสดงรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงในระหว่างปี ของกาไรสะสม
4. งบกระแสเงินสด หมายถึง รายงานทางการเงินที่แสดงถึงการได้มาและการใช้ไปของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงิ นสดที่เกิ ดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี โดยแสดงแยกตามประเภทของกิ จกรรมของ
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กิ จการ ซึ่ งได้แก่ กิ จกรรมดาเนิ นงาน (Operating Activities) กิ จกรรมลงทุ น (Investing Activities) และ
กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities)
5. หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น หมายถึ ง ข้ อ มู ล ที่ น าเสนอเพิ่ ม เติ ม จากที่ แ สดงใน
งบแสดงฐานะการเงิ น งบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของเจ้ า ของ และ
งบกระแสเงิ นสด หมายเหตุประกอบงบการเงิ นให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับคาอธิ บายรายการ รายละเอียดของรายการ
ต่ า งๆ ที่ แ ส ด งใ น งบ ก า ร เงิ นแ ล ะ ข้ อ มู ล เกี่ ย ว กั บ ร าย ก าร ที่ ไ ม่ เข้ า เ ก ณฑ์ ก า ร รั บ รู ้ ร า ย ก าร ใ น
งบการเงิ น ที่ น าเสนอ ข้ อ พิ จ ารณาโดยรวมการน าเสนองบการเงิ นโดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรและ
เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
6. Bank Statement หมายถึง ในภาษาทางการเงินการธนาคารหมายความถึงการเคลื่อนไหวทางบัญชี
ทั้งนี้กรณี มีสมุดคู่ฝากอยูแ่ ล้วสามารถ UpDate สมุดคู่ฝากได้และใช้เป็ น Bank Statement ได้แต่กรณี สมุดคู่ฝาก
ไม่ได้ถูก Update เป็ นประจาธนาคารจะทาการ รวมยอดเป็ นรายการ ดังนั้นคุ ณต้องขอหนังสื อรับรองของ
ธนาคาร แต่ อย่า งไรก็ตามจะไม่ เป็ นประโยชน์เลยถ้าคุ ณไม่มี กระแสเงิ นสดเข้า - ออกบัญชี ทั้งนี้ เนื่ องจาก
ธนาคารไม่ได้รู้จกั ธุ รกิ จของคุณทุกคน งบการเงินของธุ รกิ จ SMEs โดยเฉลี่ยมีความผิดพลาดสู ง ธนาคารจึง
อ้างอิงกระแสเงินสดเข้า - ออกบัญชี หรื อ Bank Statement ในการประเมินรายได้ ดังนั้นการเดินบัญชี จึงเป็ น
สิ่ งสาคัญที่จะสร้างประวัติธุรกิจของคุณกับธนาคาร และเป็ นเครื่ องมือช่วยให้อนุมตั ิสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
7. บัญชี รายรับ - รายจ่าย หมายถึ ง แบบบันทึกรายการรับเงิ นหรื อจ่ายเงิ น ที่เกิ ดขึ้ นจริ ง โดยมี
ส่ วนประกอบที่สาคัญ ดังนี้
7.1 ชื่อบัญชีรายรับ-รายจ่าย
7.2 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายรับ-รายจ่าย
7.3 รายการรับเงินหรื อจ่ายเงิน
7.4 จานวนเงินที่รับหรื อจ่ายจริ ง
7.5 ยอดรวมรายรับและรายจ่ายทั้งหมด
7.6 ยอดเงินคงเหลือเมื่อรายรับสู งกว่ารายจ่าย
สุ รพล อยู่เจริ ญกิจ (2542) กล่าวว่าการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าในด้านต่าง ๆ เช่น สภาพ
คล่อง ความสามารถในการหารายได้ และการชาระหนี้ ความมัน่ คงทางการเงิน ความสามารถในการดาเนิน
กิจการ เป็ นต้น เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจในการให้เครดิตสิ นเชื่อ หรื อขยายสิ นเชื่ อแก่ลูกค้าธนาคาร
โดยทัว่ ไปจะใช้หลักการวิเคราะห์สินเชื่ อที่คล้ายคลึงกัน และมีนโยบายหลักในการวิเคราะห์ คือ นโยบาย 5C
(C’s Policy) ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1. Character คือ คุณสมบัติของผูข้ อสิ นเชื่อ เป็ นการวิเคราะห์ถึงอุปนิสัยใจคอ และพฤติกรรมของผูข้ อ
สิ นเชื่อ ว่ามีความรับผิดชอบและความเต็มใจในการชาระหนี้ มากน้อยเพียงใดโดยพิจารณาได้เป็ น 2 ประเภท
คือ
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ก. คุณสมบัติและประวัติส่วนตัว อุปนิ สัยทัว่ ไป ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว อายุ นิติภาวะ การค้า สังคม
ความซื่ อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อหนี้ สิน ความตรงต่อเวลาในการชาระหนี้ ความสม่าเสมอในการชาระหนี้
ชื่อเสี ยงส่ วนตัว เป็ นต้น
ข. คุณสมบัติเฉพาะด้าน เช่น หน้าที่การงาน ความสามารถ ความชานาญ ประสบการณ์ ความคิดความ
อ่าน เป็ นต้น
2. Capital คือ ทุนของธุ รกิจ เป็ นการวิเคราะห์ถึงฐานะการเงิน ซึ่ งได้แก่ สิ นทรัพย์ หนี้ สิน และ ทุนของ
ธุ รกิจนั้น ๆ ว่าเป็ นอย่างไร สาหรับทุนของธุ รกิจนั้น หมายถึง ส่ วนที่เจ้าของหรื อผูป้ ระกอบการนามาลงไว้ใน
ธุ รกิจ ในการวิเคราะห์จะพิจารณาส่ วนของสิ นทรัพย์ที่มีเหนื อ หนี้ สิน เพื่อเป็ นหลักประกันความปลอดภัยใน
กรณี ที่คุณสมบัติ และความสามารถ ในการชาระหนี้ ของผูข้ อกูไ้ ม่ค่อยดีนกั โดยดูจากอัตราส่ วนกาไรต่อทุน
และอัตราส่ วน หนี้สินต่อทุน อย่างไรก็ตาม มีขอ้ ควรระวังว่าส่ วนของเจ้าของที่รวมทั้งสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตน และ
ไม่มีตวั ตนจะมีมูลค่าเท่าใด แยกเป็ น สัดส่ วนได้หรื อไม่ในกรณี ที่จะต้องมีการชาระบัญชี
3. Capacity คือ ความสามารถในการชาระหนี้ สิน เป็ นการวิเคราะห์สมรรถภาพในการหารายได้ ถ้า
เป็ นการขอสิ นเชื่ อส่ วนบุคคล จะพิจารณาจากคุณสมบัติของผูข้ อสิ นเชื่อ ในรู ปค่าจ้างเงินเดือน รายได้อื่น ๆ
เป็ นหลัก แต่ถา้ เป็ นนิติบุคคลจะวิเคราะห์ถึงผลการดาเนินงานของธุ รกิจเพื่อดูความสามารถในการทากาไรของ
ธุ รกิจ โดยวิเคราะห์ รายได้ รายจ่าย และกาไรของธุ รกิจจะใช้พิจารณาจากงบการเงิ น แผนการบริ หารงาน
แผนการชาระเงินคืน โดยปกติเงินที่จะนามาชาระหนี้ ควรจะเป็ นเงินรับสุ ทธิ จากการดาเนิ นงาน นัน่ คือ กาไร
ของธุ รกิจ นัน่ เอง
4. Collateral คือ หลักประกันในการพิจารณา และตัดสิ นใจเกี่ยวกับเครดิตหลักประกันเพียงอย่างเดียว
ย่อมไม่เพียงพอที่จะตัดสิ นใจต้องพิจารณาร่ วมกับปั จจัยอื่นๆ ด้วยประกันเป็ นเพียงการช่ วยลดความเสี่ ยงภัย
ทางการเงิน ในกรณี ที่ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิน ในอนาคตไม่เป็ นไปตามที่คาดคะเนไว้ คือ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ าประกัน ได้แก่ ที่ดินโรงเรื อน สิ ทธิ การเช่า พันธบัตร หุ ้นของบริ ษทั
อื่น หรื อ บุคคลที่เชื่อถือได้มาค้ าประกัน
5. Condition คือ สภาวการณ์ทวั่ ไป เช่น ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล การเมือง กฎหมาย ภาษี
ดินฟ้ าอากาศ การขึ้นราคาของน้ ามันดิ บ ปั ญหาวัตถุดิบ ปั ญหาแรงงาน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ภาวะเงิ นเฟ้ อ เทคโนโลยี เทคนิ คการผลิ ตเป็ นต้น ซึ่ งอาจมีผล
กระทบกระเทือนต่อการชาระหนี้ได้ จาเป็ นจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ขอ้ มูลเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
สมนึก เอือ้ จีระพงษ์ พันธฺ (2554) ระบุว่าข้อมูลทางการบัญชี มีความสาคัญและจาเป็ น ต่อผูบ้ ริ หารใน
ระดับต่าง ๆ ซึ่ งมีหน้าที่การบริ หารที่สาคัญได้แก่
1) การวางแผน (Planning) เป็ นสิ่ งที่องค์กรต้องการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การวางแผนเป็ นสะพาน
เชื่อมระหว่างเหตุการณ์ปัจจุบนั และอนาคตซึ่ งทาได้โดยการ ให้บรรลุเป้ าหมายผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ การวางแผน
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จึงต้องอาศัยการกาหนดกลยุทธ์ที่ประสิ ทธิ ภาพ แม้วา่ พื้นฐานของการจัดการโดยทัว่ ไปเป็ นงานของผูบ้ ริ หาร
การวางแผนเป็ นสิ่ ง สาคัญสาหรับการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ให้ประสบความสาเร็ จและการประเมินกลยุทธ์
เพราะว่า การจัดการองค์กร การจูงใจ การจัดบุคคลเข้าทางาน และกิจกรรมควบคุม ขึ้นกับการวางแผน
กระบวนการวางแผนจะต้องประกอบด้วยผูบ้ ริ หารและพนักงานภายในองค์กร การวางแผนจะช่วยให้องค์กร
กาหนดข้อดีจากโอกาสภายนอกและทา ให้เกิดผลกระทบจากอุปสรรคภายนอกต่าสุ ด โดยต้องมองเหตุการณ์
ในอดีตและปั จจุบนั เพื่อคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขั้นใน อนาคต การวางแผน ประกอบด้วย การพัฒนา
ภารกิจ (Mission) การคาดคะเนเหตุการณ์ปัจจุบนั เหตุการณ์อนาคต และแนวโน้ม การกาหนดวัตถุประสงค์
และการเลือกกลยุทธ์ที่ใช้ การวางแผนจะช่วยให้ธุรกิจปรับตัวสู่ การเปลี่ยนแปลงของ ตลาดและสามารถ
กาหนดเป้ าหมายได้ การบริ หารเชิงกลยุทธ์น้ นั ต้องการให้องค์กรติดตามในลักษณะเชิงรุ ก (Proactive) มากกว่า
ที่จะเป็ นเชิงรับ (Reactive) องค์กรที่ประสบความสาเร็ จจะต้องควบคุมอนาคตขององค์กรมากกว่าที่จะรอรับผล
จาก อิทธิ พลสภาพแวดล้อมภายนอกและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การตัดสิ นใจ (Decision Making) ถือเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของการวางแผน การปรับตัวเป็ นสิ่ งจาเป็ นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของตลาด เศรษฐกิจ และคู่แข่งขันทัว่
โลก จุดเริ่ มต้นของความสาเร็ จที่ดีของธุ รกิจคือการวางแผนที่เหมาะสม เห็นผลได้จริ ง ยืดหยุน่ มีประสิ ทธิ ผล
และทรงประสิ ทธิภาพ
2) การจัดการองค์กร (Organizing) จุดมุ่งหมายของการจัดการองค์กรคือ การใช้ความพยายามทุกกรณี
โดยการกาหนดงานและความสาคัญของอานาจหน้าที่ การจัดการองค์กร หมายถึง การพิจารณาถึงสิ่ งที่ตอ้ งการ
ทาและผูท้ ี่จะทารายงานมีตวั อย่างในประวัติ ศาสตร์ ของธุ รกิจที่มีการจัดองค์กรที่ดี สามารถประสบความสาเร็ จ
ในการแข่งขันและสามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้ ธุ รกิจที่มีการจัดองค์กรที่ดีสามารถจูงใจผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ให้มองเห็นความ สาคัญของความสาเร็ จขององค์กร การกาหนดลักษณะเฉพาะของงาน (Work Specialization)
โดยการแบ่งงานประกอบด้วยงานที่กาหนดออกมาเป็ นแผนก การจัดแผนก และการมอบอานาจหน้าที่
(Delegating Authority) การแยกงานออกเป็ นงานย่อยตามการพัฒนารายละเอียดของงาน (Job Description)
และคุณสมบัติของงงาน (Job Specification) เครื่ องมือเหล่านี้มีความชัดเจนสาหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน ซึ่ง
ต้องการทราบลักษณะของงาน การกาหนดแผนกในโครงสร้างขององค์กร (Organization Structure) ขนาดของ
การควบคุม (Span of Control) และสายการบังคับบัญชา (Chain of Command) การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์
ต้องการการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง เพราะตาแหน่งใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นหรื อลดลงหรื อรวมกัน โครงสร้าง
องค์กรจะต้องระบุถึงวิธีการใช้ทรัพยากรและวิธีการซึ่งวัตถุประสงค์ มีการกาหนดขึ้นในธุ รกิจ การสนับสนุน
ทรัพยากรและกาหนดวัตถุประสงค์ตามสภาพทางภูมิศาสตร์ จะแตกต่างจาก โครงสร้างด้านผลิตภัณฑ์หรื อ
ลูกค้า รู ปแบบทัว่ ไปของการจัดแผนกคือ ตามหน้าที่ (Functional) ตามฝ่ าย (Divisional) ตามหน่วยธุ รกิจเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic business unit) และด้านแมททริ กซ์ (Matrix)
3) การนาหรื อการสัง่ การ (Leading/Directing) เป็ นการใช้อิทธิพลเพื่อจูงใจพนักงานให้ปฏิบตั ิงานและ
นาไปสู่ ความสาเร็ จตาม เป้ าหมายที่ระบุไว้ หรื อเป็ นกระบวนการจัดการให้สมาชิกในองค์กรทางานร่ วมกันได้
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ด้วยวิธีการต่างๆ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็ นสิ่ งที่ซบั ซ้อนและเข้าใจถ่องแท้ได้ยาก การนาหรื อการสั่งการจึง
ต้องใช้ความสามารถหลายเรื่ องควบคู่กนั ไป อาทิ ภาวะความเป็ นผูน้ าของผูบ้ ริ หาร การจูงใจ การติดต่อสื่ อสาร
ในองค์กร และการทางานเป็ นทีม เป็ นต้น หน้าที่ในการนาหรื อสัง่ การนี้ มีความสาคัญไม่นอ้ ยไปกว่าหน้าที่อื่น
เพราะผูบ้ ริ หารต้องแสดงบทบาทของผูส้ ั่งการอย่างมีคุณภาพ ถ้าไม่เช่นนั้น แผนงานที่วางไว้ตลอดจน
ทรัพยากรที่จดั เตรี ยมไว้อาจไม่เกิดประสิ ทธิ ผล ถ้าผูบ้ ริ หารดาเนินกิจกรรมด้านการสั่งการไม่ดีพอ ดังนั้น การ
สั่งการจึงเป็ นเรื่ องของความรู ้ความชานาญ ประสบการณ์ และความสามารถที่จะชักจูงให้พนักงานร่ วมกัน
ปฏิบตั ิงานไปตามเป้ าหมายที่กาหนด ไว้ให้องค์กรประสบความสาเร็ จตามต้องการ
4) การควบคุม (Controlling) การใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร ถือว่าเป็ นกระบวนการตรวจสอบ
หรื อติดตามผลและประเมินการปฏิบตั ิงานในกิจกรรมต่างๆ ของพนักงาน เพื่อรักษาให้องค์กรดาเนินไปใน
ทิศทางสู่ เป้ าหมายอย่างถูกต้องตามวัตถุ ประสงค์หลักขององค์กร ในเวลาที่กาหนดไว้ องค์กรหรื อธุ รกิจที่
ประสบความล้มเหลวอาจเกิดจากการขาดการควบคุม หรื อมีการควบคุมที่ไร้ประสิ ทธิภาพ และหลายแห่งเกิด
จากความไม่ใส่ ใจในเรื่ องของการควบคุม ละเลยเพิกเฉย หรื อในทางกลับกันคือมีการควบคุมมากจนเกิดความ
ผิดพลาดขององค์กรเอง การควบคุมจึงเป็ นหน้าที่หลักทางการบริ หารที่มีความสาคัญ ตั้งแต่เริ่ มต้นจนจบ
กระบวนการทางการบริ หาร
สิ ริพร ใจแพทย์ (2543) ได้ศึกษาเรื่ อง การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นเชื่อของธนาคารออม
สิ นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นการ
วิเคราะห์สินเชื่อของธนาคารออมสิ นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน 22 ราย จากประชากรทั้งหมด
36 ราย ผลการศึกษาพบว่า การใช้ขอ้ มูลทางบัญชีในการบริ หารสิ นเชื่ อ สามารถนาไปใช้ในขั้นตอนการ
วิเคราะห์สินเชื่ อและการอนุ มตั ิให้กเู้ งิน การรับชาระหนี้ และ ติดตามผลการดาเนินงาน การติดตามหนี้ และ
แก้ไขหนี้ ข้อมูลทางการบัญชี ที่นาไปใช้ได้แก่ งบดุล งบกาไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ ใช้หลักการ C’s Policy (หลักการวิเคราะห์เพื่อดู
คุณภาพของผูข้ อสิ นเชื่ อ) การวิเคราะห์ร้อยละของยอดรวมแบบแนวตั้ง การวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงิ น
การวิเคราะห์ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์เพื่อหายอดขาย ณ
จุดคุม้ ทุนข้อมูลในงบการเงินไม่ได้ให้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนต่อการวิเคราะห์สินเชื่ อ และ อาจไม่ใช่ขอ้ มูลจากการ
ดาเนินงานที่แท้จริ ง เช่น งบการเงินจัดทาขึ้นเพื่อส่ งสรรพากร จึงทาให้การวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงินไม่
ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง ดังนั้น ธนาคารควรจะทาการพิสูจน์ขอ้ มูลที่ได้รับจากลูกค้าให้แน่ใจว่าเป็ นข้อมูลที่
ถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ งและครบถ้วน
นที ศรีสุทธิ์ (2547) ได้ศึกษาเรื่ อง ข้อมูลทางการเงินที่มีผลต่อการพิจารณาสิ นเชื่ อธุ รกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของธนาคารออมสิ น ภาค 7 ซึ่ งทาการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจาก คณะกรรมการ
พิจารณาสิ นเชื่อของธนาคารออมสิ น ภาค 7 จานวน 45 ราย จากประชากรทั้งหมด 142 ราย ผลการศึกษาพบว่า
ในการพิจารณาสิ นเชื่ อธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของคณะกรรมการพิจารณาสิ นเชื่ อ จะอาศัยข้อมูลทาง
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การเงิ นของผูข้ อสิ นเชื่ อเป็ นพื้นฐานในการตัดสิ นใจพิจารณาอนุ มตั ิการให้สินเชื่ อ โดยข้อมูลทางการเงินแยก
พิจารณาเป็ น 2 ส่ วน คือ ข้อมูลทางการเงินเชิงคุณภาพและข้อมูลทางการเงิน เชิงปริ มาณ ข้อมูลทางการเงินเชิง
คุณภาพประกอบด้วย ข้อมูลด้านหลักประกันและข้อมูลด้านเงินทุน โดยข้อมูลด้านหลักประกันพิจารณาถึ ง
มูลค่าด้านหลักประกันนั้น มีมูลค่าเพียงพอกับจานวนสิ นเชื่ อที่ ยื่นขอหรื อไม่ รวมทั้งพิจารณาถึ งสิ ทธิ ของ
ธนาคารต่อหลักประกันดังกล่าว ข้อมูลด้านเงินทุนพิจารณาถึง ส่ วนร่ วมทุนของกิจการซึ่ งประกอบด้วย จานวน
สิ นทรัพย์ของผูข้ อสิ นเชื่อที่มีอยูใ่ นกิจการ และ จานวนส่ วนของเจ้าของที่มีอยูใ่ นกิจการของผูข้ อสิ นเชื่ อ ข้อมูล
ทางการเงินเชิงปริ มาณ ประกอบด้วย ข้อมูลในงบการเงิน ซึ่ งจะพิจารณาข้อมูลในงบกาไรขาดทุนเป็ นหลักและ
รองลงมาคือข้อมูลที่อยูใ่ นงบกระแสเงินสด โดยจะใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์สถานะผล
การดาเนินงาน และ สถานะทางการเงินของกิจการ โดยจะพิจารณาจากอัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ ต่อยอดขายเป็ น
หลัก และรองลงมาคือ การวิเคราะห์กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาเนิ นงานปั ญหาที่พบในการใช้ขอ้ มูลทาง
การเงินต่อการพิจารณาสิ นเชื่ อ คือ ธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่มีระบบการจัดการทางการเงินที่ดี ไม่มี
การบันทึกรายการทางบัญชี ทาให้คณะกรรมการพิจารณาสิ นเชื่อได้รับข้อมูลในลักษณะการประมาณการ และ
ปั ญหาการสร้างเอกสารหลักฐานทางการเงินปลอม ทาให้คณะกรรมการพิจารณาสิ นเชื่ อขาดความเชื่ อมัน่ ใน
ข้อมูลทางการเงินดังกล่าว
สิ ริรัตน์ พัวศิริ (2548) ได้ศึกษาเรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ นของธุ รกิ จSMEs กลุ่ ม
อุตสาหกรรมเซรามิคในจังหวัดลาปาง ทาการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลจากงบการเงิ นของธุ รกิ จ SMEs
กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิค ในจังหวัดลาปาง แล้วสรุ ปผลโดยแสดงเป็ นร้อยละของการเปิ ดเผยข้อมูล และ ไม่
เปิ ดเผยข้อมูล โดยงบการเงินที่รวบรวม เลือกเฉพาะกิจการในรู ปแบบบริ ษทั จากัด ซึ่ งมี จานวน 29 ราย ผล
การศึกษาพบว่า งบการเงินของธุ รกิจ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิค ในจังหวัดลาปาง ทุกกิจการได้จดั ทางบ
ดุล งบกาไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน กิจการส่ วนใหญ่ได้จดั ทางบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น แต่ไม่ได้จดั ทางบการเงิ นเปรี ยบเทียบ มีการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินและแสดงรายการตาม
มาตรฐานการบัญชีที่กาหนด บางกิจการได้เปิ ดเผยข้อมูลผิดจากมาตรฐานการบัญชี เช่น นโยบายสิ นค้าคงเหลือ
ไม่ได้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ สิ ทธิ เหนือสิ นทรัพย์ และหลักประกันหนี้ สินของรายการสิ นทรัพย์การดาเนิ นงาน
ต่อเนื่อง ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับความเสี่ ยงผูศ้ ึกษาได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา คือ ควรจัดให้มีการส่ งเสริ ม
กลุ่มผูป้ ระกอบการธุ รกิจ SMEs ให้เข้าใจและสามารถจัดทาข้อมูลทางบัญชี ให้อย่างถูกต้อง และโปร่ งใสตาม
หลักการกากับดูแลที่ดี ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อภาครัฐในการจัดเก็บภาษี และเป็ นประโยชน์ต่อกิ จการในการ
บริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการวางแผนภาษีและมีขอ้ มูลประกอบในการขอสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน
หรื อเจ้าหนี้ เงินกู้ โดยมีหลักการจัดการข้อมูลทางบัญชี อย่างถูกต้องยุติธรรม โปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้รับ
ชาระหนี้ และ ติดตามผลการดาเนินงาน การติดตามหนี้ และแก้ไขหนี้ ข้อมูลทางการบัญชี ที่นาไปใช้ได้แก่ งบ
ดุล งบกาไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร หลักการ
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วิเคราะห์สินเชื่อ ใช้หลักการ C’s Policy (หลักการวิเคราะห์เพื่อดูคุณภาพของผูข้ อสิ นเชื่อ) การวิเคราะห์ร้อยละ
ของยอดรวมแบบแนวตั้ง การวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงิน
สุ ม นา เศรษฐนั น ท์ (2544) ได้ก ล่ า วถึ ง ข้อ ก าหนดเกี่ ย วกับ การจัด ท าบัญ ชี แ ละงบการเงิ น ตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 ว่า ผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี ที่เป็ นบริ ษทั จากัด และบริ ษทั มหาชน จากัด ต้องจัดทา
บัญชีต่อไปนี้ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่ อง กาหนดชนิ ด
ของบัญชี ที่ตอ้ งจัดทา ข้อความ และรายการที่ตอ้ งมีในบัญชี ระยะเวลาที่ตอ้ งลงรายการในบัญชี และเอกสาร
ประกอบการลงบัญชี พ.ศ.2544
1.บัญชี รายวัน เช่ นบัญชี เงิ นสด บัญชี ธนาคาร แยกเป็ นแต่ล ะเลขที่ ธนาคาร บัญชี รายวันซื้ อ บัญชี
รายวันขาย และบัญชีรายวันทัว่ ไป
2.บัญชี แยกประเภท ได้แก่ บัญชี สินทรัพย์ บัญชี หนี้ สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย บัญชี แยกประเภท
ลูกหนี้ บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้
3.บัญชีสินค้า
4.บัญชี รายวัน บัญชี แยกประเภทอื่น และบัญชี แยกประเภทย่อยตามความจาเป็ นแก่การทาบัญชี ของ
ธุ รกิจ

45

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ขอ้ มูลทางการ
บัญชีในการบริ หารสิ นเชื่อของธนาคารออมสิ นในอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ใน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้
ทางบัญชี ด้านการนาไปใช้ ด้านผลสัมฤทธิ์ ของการใช้ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่และพนักงานของธนาคารออมสิ นในอาเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งสิ้ น 50 คน กลุ่มตัวอย่างเป็ นเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple
Random Sampling) สาหรับขนาดกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงใช้วธิ ี การสู ตรคานวณความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 5%
ผูว้ ิจยั ได้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจานวน
44 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 88

ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย
1) เพศ

ชาย

2) อายุ

ต่ากว่า 25 ปี

หญิง

26 – 40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
3) สถาบันที่สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี แบ่งเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
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4) สาขาที่สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
บริ หารธุ รกิจ
ศึกษาศาสตร์
รัฐศาสตร์
บัญชี
อื่นๆ

5) ประสบการณ์ในการทางาน
น้อยกว่า 5 ปี
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
6) รายได้ปัจจุบนั
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อของธนาคาร
ออมสิ นในอาเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี ใน 3 ด้านคือ
1.ด้านความรู้ทางบัญชี
2. ด้านการนาไปใช้
3.ด้านผลสัมฤทธิ์
3.การทดสอบ ความเชื่อมัน่ โดยหาค่าความเชื่อมัน่ ด้าน
1.ความรู้ทางบัญชี
2.การนาไปใช้
3.ผลสัมฤทธิ์

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
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เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามสารวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของธนาคารออม
สิ นในเขตอาเภอบางบัวทองด้านการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี เกี่ ยวกับการบริ หารสิ นเชื่ อ ซึ่ งผูว้ ิจยั สร้ างขึ้นเอง
โดยมีลาดับขั้นการดาเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert,1961: 22)
3. ศึกษาแบบสอบถามที่เกี่ยวกับเหตุจูงใจในการศึกษาต่อของโบเชียร์ (Boshier,1971: 3 - 26)
นิตยา วัฒนาภรณ์ (2534:155 - 159) อัมพร ณ สงขลา (2539: 109 - 108) และเปรมชัย สโรบล (2542: 89 - 95)
เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างข้อคาถาม
4. แบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ในเรื่ อง
เกี่ยวกับประสิ ทธิภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นเชื่อของธนาคารออมสิ นในเขตอาเภอบางบัว
ทอง การสร้างข้อคาถามได้นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาตามข้อ 1, 2 และ 3 ประมวลเป็ นข้อคาถาม ได้ขอ้ คาถาม
ทั้งหมด 15 ข้อดังนี้ ด้านความรู้และความเข้าใจ 5 ข้อ ด้านการนาไปใช้ 5 ข้อ ด้านผลสัมฤทธิ์ 5 ข้อ
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดค่าน้ าหนักการให้คะแนนของตัวเลือก 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert,1961: 22)
ตั้งแต่ 1 ถึง 5 คะแนน ดังนี้
5

หมายถึง

ประสิ ทธิภาพมากที่สุด

4

หมายถึง

ประสิ ทธิภาพมาก

3

หมายถึง

ประสิ ทธิภาพปานกลาง

2

หมายถึง

ประสิ ทธิภาพน้อย

1

หมายถึง

ประสิ ทธิภาพน้อยที่สุด

การแปลความหมายค่าเฉลี่ยน้ าหนักของคาตอบกาหนดตามเกณฑ์ต่อไปนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง ประสิ ทธิภาพมากที่สุด
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง ประสิ ทธิภาพมาก
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ประสิ ทธิภาพปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง ประสิ ทธิภาพน้อย
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง ประสิ ทธิภาพน้อยที่สุด

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
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ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ผชู ้ ่วยนักวิจยั แจกและเก็บแบบสอบถามโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย
จากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิ นในเขตอาเภอบางบัวทอง รวมทั้งสิ้ น 50 คน มีการแจกแบบสอบถามทั้งสิ้ น
จานวน 50 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 44 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 88

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีทางสถิติดงั นี้
ตอนที่ 1 เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถามใช้การแจกแจง
ความถี่ หาค่าร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม แล้วจาแนกตาม เพศ อายุ สถาบันที่สาเร็ จการศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี ประสบการณ์ในการทางานและรายได้ปัจจุบนั
ตอนที่ 2 เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นเชื่อ
ของธนาคารออมสิ นในอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีใน 3 ด้านคือ ด้านความรู้ทางบัญชี ด้านการนาไปใช้
ด้านผลสัมฤทธิ์โดยใช้ค่าเฉลี่ย  และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 3 เป็ นการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นเชื่ อของ
ธนาคารออมสิ นในอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามตัวแปร เพศ อายุ สถาบันที่สาเร็ จการศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี ประสบการณ์ในการทางานและรายได้ปัจจุบนั วิเคราะห์ขอ้ มูลหาค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลสร้าง
ตารางแบบสองทาง โดยใช้คาสั่ง Crosstabs
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-สถาบันที่สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
-สาขาที่สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
-ประสบการณ์ในการทางาน
-รายได้ปัจจุบนั

ตัวแปรตาม
ประสิ ทธิภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการ
บริ หารสิ นเชื่อของธนาคารออมสิ น
1.ด้านความรู้ทางบัญชี
2. ด้านการนาไปใช้
3.ด้านผลสัมฤทธิ์
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง “การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นเชื่ อของธนาคารออมสิ น ในอาเภอบางบัว
ทอง จ.นนทบุรี” ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการนาเสนอเป็ นดังนี้
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง ร้อยละ 75.มีอายุไม่เกิน 25 ปี ร้ อยละ
43.2 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ร้อยละ 97.6 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี สาขาบริ หารธุ รกิ จ ร้ อยละ 46.2 ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ขึ้ นไป ร้ อยละ 54.5 ทางานตาแหน่ ง
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตั ิการ ร้อยละ 46.6 และส่ วนใหญ่รายได้ปัจจุบนั 10,001 - 20,000 บาท/เดือน ร้อยละ 56.8
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามข้อมูลทัว่ ไป
ข้ อมูลทัว่ ไป

จานวน

ร้ อยละ

11
33
44

25.0
75.0
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
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ไม่เกิน 25 ปี
26 – 40 ปี
มากกว่า 40 ปี
รวม

19
15
10
44

43.2
34.1
22.7
100.0

ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามข้อมูลทัว่ ไป (ต่อ)
ข้ อมูลทัว่ ไป
สถาบันที่สาเร็ จการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
รวม
สาขาที่สาเร็ จการศึกษา
บริ หารธุ รกิจ
ศึกษาศาสตร์
รัฐศาสตร์
บัญชี
อื่นๆ
รวม
ประสบการณ์ในการทางาน
น้อยกว่า 5 ปี
5 ปี ขึ้นไป
รวม
รายได้ปัจจุบนั
ไม่เกิน 10,000 บาท
10,001 - 20,000
20,001 - 30,000
มากกว่า 30,001 บาท

จานวน

ร้ อยละ

40
1
41

97.6
2.4
100.0

18
3
4
13
1
39

46.2
7.7
10.3
33.3
2.6
100.0

20
24
44

45.5
54.5
100.0

1
25
3
15

2.3
56.8
6.8
34.1
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รวม
ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตั ิการ
พนักงานปฏิบตั ิการ 4
พนักงานปฏิบตั ิการ 5
พนักงานปฏิบตั ิการ 7
รวม

44

100.0

13
11
5
3
32

40.6
34.4
15.6
9.4
100.0
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ตอนที่ 2 ประสิ ทธิภาพการใช้ ข้อมูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อของธนาคารออมสิ น ในอาเภอบางบัว
ทอง จ.นนทบุรี
จากการศึกษา พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นเชื่ อของธนาคารออม
สิ น ในอาเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X ±SD. = 4.15±0.65) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน เป็ นดังนี้
ด้ านความรู้ ทางบัญชี ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลอยูใ่ นระดับมาก X ±SD เท่ากับ 4.08±0.72 ประเด็น
ที่ประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด คือ สามารถให้ขอ้ มูลทางบัญชี กบั ลูกค้าเมื่อมาใช้บริ การ X ±SD เท่ากับ 4.20±0.70
และประเด็นที่ประสิ ทธิ ภาพน้อยที่สุด คือ ความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี X ±SD เท่ากับ 3.93±0.90
ด้ านการนาไปใช้ ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลอยู่ในระดับมาก X ±SD เท่ากับ 4.12±0.67 ประเด็นที่
ประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด คือ ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ประเภทงบแสดงฐานะการเงิ นได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
X ±SD เท่ากับ 4.25±1.30 และประเด็นที่ประสิ ทธิภาพน้อยที่สุด คือ ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ประเภทงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ X ±SD เท่ากับ 4.05±1.03
ด้ านผลสั มฤทธิ์ ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลอยูใ่ นระดับมากที่สุด X ±SD เท่ากับ 4.30±0.61 ประเด็น
ที่ ประสิ ท ธิ ภาพสู ง ที่ สุ ด คื อ ใช้ขอ้ มูล ทางการบัญชี ในการให้ข ้อมูล แก่ ลูกค้าในการขอสิ นเชื่ อก่ อนเสมอ
X ±SD เท่ากับ 4.43±0.70 และประเด็นที่ประสิ ทธิ ภาพน้อยที่สุด คือ การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีทาให้บริ การ
สิ นเชื่อเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล X ±SD เท่ากับ 4.21±0.78
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อของ
ธนาคารออมสิ น ในอาเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี
การใช้ ข้อมูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่อ
1. ด้ านความรู้ ทางบัญชี
1.1 ความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
1.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชี
1.3 ความรู้และเข้าใจงบการเงิน
1.4 สามารถให้ขอ้ มูลทางบัญชีกบั ลูกค้าเมื่อมาใช้บริ การ
1.5 หน่วยงานมีการจัดอบรมให้ความรู ้ดา้ นบัญชี
รวม

X

SD.

แปร
ความหมาย

3.93
4.11
4.02
4.20
4.11
4.08

0.90
0.81
0.98
0.70
0.89
0.72

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อของ
ธนาคารออมสิ น ในอาเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี (ต่อ)
การใช้ ข้อมูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อ
2. ด้ านการนาไปใช้
2.1 สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.2 ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ประเภทงบแสดงฐานะการเงินได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
2.3 ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ประเภทงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
2.4 ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ประเภทงบกระแสเงินสดได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
2.5 ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ประเภท Bank Statementได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
รวม
3. ด้ านผลสั มฤทธิ์
3.1 การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีทาให้บริ การสิ นเชื่ อเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิผล
3.2 ข้อมูลทางการบัญชีของลูกค้าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นที่ตอ้ งพิจารณา
3.3 ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการให้ขอ้ มูลแก่ลูกค้าในการขอสิ นเชื่ อ
ก่อนเสมอ
3.4 ลูกค้ารู้สึกพอใจเมื่ออธิบายถึงข้อมูลทางการบัญชีที่ลูกค้าต้อง
นามายืน่ ประกอบสิ นเชื่อ เช่น งบการเงิน Bank Statement
3.5 การวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงินเป็ นข้อมูลทางบัญชีที่ท่านใช้
ในการพิจารณาสิ นเชื่อลูกค้าทุกครั้ง
รวม
รวมทุกด้ าน

X

SD.

แปร
ความหมาย

4.09
4.25

0.88
1.30

มาก
มากที่สุด

4.05

1.03

มาก

4.11

0.89

มาก

4.09

0.68

มาก

4.12

0.67

มาก

4.21

0.78

มากที่สุด

4.26
4.43

0.70
0.70

มากที่สุด
มากที่สุด

4.29

0.67

มากที่สุด

4.31

0.75

มากที่สุด

4.30
4.15

0.61
.65

มากทีส่ ุ ด
มาก
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ตอนที่ 3 เปรียบเทียบประสิ ทธิภาพของการใช้ ข้อมูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อของธนาคารออมสิ น
ในอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
การวิเคราะห์ เพื่อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างประสิ ทธิ ภาพของการใช้ขอ้ มูล ทางการบัญชี ในการ
บริ หารสิ นเชื่ อของพนักงานธนาคารออมสิ นในอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยพิจารณาตามปั จจัย
ด้านข้อมูลส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ สาขาที่ สาเร็ จการศึ กษาในระดับปริ ญญาตรี ประสบการณ์ ในการ
ทางาน และรายได้ปัจจุบนั ผลการวิเคราะห์เป็ นดังนี้
ในภาพรวม เพศชายมีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อต่ากว่าเพศหญิง
(ค่า t เป็ นลบ) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (P = 0.031 < 0.05) เมื่อพิจารณารายด้าน เป็ นดังนี้
ด้ านความรู้ บัญชี เพศชายมีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อต่ากว่าเพศ
หญิง (ค่า t เป็ นลบ) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (P = 0.05) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า
ประเด็ น มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ มาตรฐานการบัญ ชี และมี ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทางบัญ ชี เพศชายมี
ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อต่ากว่าเพศหญิง (ค่า t เป็ นลบ)อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (P < 0.05) ส่ วนในประเด็นมีความรู ้และเข้าใจงบการเงิน เพศชายมีประสิ ทธิ ภาพการ
ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อต่ากว่าเพศหญิง (ค่า t เป็ นลบ)อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
0.01 (P < 0.005)
ด้ านการนาไปใช้ เพศชายและเพศหญิง มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หาร
สิ นเชื่อไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P =0.068 > 0.05) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ประเด็นสามารถวิเคราะห์
งบการเงิ นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประเด็นใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภท Bank Statement ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เพศชายมีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อต่ากว่าเพศหญิง (ค่า t
เป็ นลบ) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 (P ≤ 0.01) ส่ วนในประเด็นใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ประเภท
งบแสดงฐานะการเงิ นได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เพศชายมี ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการ
บริ หารสิ นเชื่อต่ากว่าเพศหญิง (ค่า t เป็ นลบ)อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (P < 0.05)
ด้ านผลสั มฤทธิ์ เพศชายมีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อ ต่ากว่าเพศ
หญิง (ค่า t เป็ นลบ) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 (P =0.002 < 0.01) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย
พบว่า ประเด็นการใช้ขอ้ มูลทางบัญชีทาให้บริ การสิ นเชื่อเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล, ข้อมูลทางการบัญชีของ
ลูกค้าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นที่ตอ้ งพิจารณา เพศชายมีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นเชื่อ
ต่ากว่าเพศหญิง (ค่า t เป็ นลบ) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (P < 0.05) ประเด็นลูกค้ารู้สึกพอใจ
เมื่ออธิ บายถึงข้อมูลทางการบัญชีที่ลูกค้าต้องนามายื่นประกอบสิ นเชื่อ เช่น งบการเงิน Bank Statement เพศ
ชายมีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อต่ ากว่าเพศหญิง (ค่า t เป็ นลบ) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 (P < 0.001) และประเด็นการวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงินเป็ นข้อมูล
ทางการบัญชี ที่ใช้ในการพิจารณาสิ นเชื่ อลูกค้าทุกครั้ง เพศชายมีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีใน
การบริ หารสิ นเชื่อต่ากว่าเพศหญิง (ค่า t เป็ นลบ) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 (P < 0.01)
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รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนความประสิ ทธิ ภาพของการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ใน
การบริ หารสิ นเชื่อ จาแนกตามเพศ
การใช้ ข้อมูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อ
1. ด้ านความรู้ ทางบัญชี

เพศ X
SD
t
P
ชาย
3.71 0.70 -2.014 0.050
*
หญิง 4.20 0.70
1.1 มีความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
ชาย
3.27 1.01 -2.652 0.019
*
หญิง 4.15 0.76
1.2 มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชี
ชาย
3.64 0.50 -3.017 0.005
**
หญิง 4.27 0.84
1.3 มีความรู้และเข้าใจงบการเงิน
ชาย
3.27 1.01 -3.254 0.002
**
หญิง 4.27 0.84
1.4 สามารถให้ขอ้ มูลทางบัญชีกบั ลูกค้าเมื่อมาใช้บริ การมาก ชาย
4.45 0.93 1.379 0.175
เพียงใด
หญิง 4.12 0.60
1.5 หน่วยงานมีการจัดอบรมให้ความรู ้ดา้ นบัญชีบ่อยครั้ง
ชาย
3.91 0.30 -1.373 0.177
เพียงใด
หญิง 4.18 1.01
2. ด้ านการนาไปใช้
ชาย
3.80 0.69 -1.875 0.068
หญิง 4.22 0.64
2.1 สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ชาย
3.64 0.50 -2.718 0.010
**
หญิง 4.24 0.94
2.2 ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ประเภทงบแสดงฐานะการเงินได้ ชาย
3.55 0.69 -2.169 0.036
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
*
หญิง 4.48 1.37
2.3 ใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภทงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้ ชาย
4.27 1.01 0.839 0.406
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หญิง 3.97 1.05
2.4 ใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภทงบกระแสเงินสดได้อย่างมี ชาย
3.91 0.94 -0.873 0.388
ประสิ ทธิภาพ
หญิง 4.18 0.88
2.5 ใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภท Bank Statement ได้อย่างมี ชาย
3.64 0.50 -2.768 0.008
ประสิ ทธิภาพ
**
หญิง 4.24 0.66
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนความประสิ ทธิ ภาพของการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ใน
การบริ หารสิ นเชื่อ จาแนกตามเพศ (ต่อ)
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การใช้ ข้อมูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อ
3. ด้ านผลสั มฤทธิ์

เพศ
ชาย
หญิง
3.1 การใช้ขอ้ มูลทางบัญชีทาให้บริ การสิ นเชื่ อเป็ นไปอย่างมี ชาย
ประสิ ทธิผล
หญิง
3.2 ข้อมูลทางการบัญชีของลูกค้าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นที่ตอ้ ง
ชาย
พิจารณา
หญิง
3.3 ใช้ขอ้ มูลทางบัญชีในการให้ขอ้ มูลลูกค้าในการขอ
ชาย
สิ นเชื่อก่อนเสมอ
หญิง
3.4 ลูกค้ารู้สึกพอใจเมื่ออธิบายถึงข้อมูลทางการบัญชีที่ลูกค้า ชาย
ต้องนามายืน่ ประกอบสิ นเชื่อ เช่น งบการเงิน Bank
Statement
หญิง
3.5 การวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงินเป็ นข้อมูลทางการ
ชาย
บัญชีที่ใช้ในการพิจารณาสิ นเชื่อลูกค้าทุกครั้ง
หญิง
ชาย
รวมทุกด้ าน
หญิง
*, **, *** มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05, 0.01 และ 0.001

X
3.84
4.46
3.73
4.39
3.82
4.42
4.09
4.55
3.73

SD
0.63
0.52
0.79
0.72
0.75
0.62
0.83
0.62
0.47

t
-3.266

4.48
3.82
4.48
3.78
4.26

0.63
0.75 -2.725
0.68
0.65
-2.23
0.61

-2.562
-2.613
-1.912
-4.199

P
0.002
**
0.014
*
0.013
*
0.063
0.000
***
0.009
**
0.031
*

เปรี ยบเทียบความแตกต่างประสิ ทธิ ภาพของการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อของ
พนักงานธนาคารออมสิ นในอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า ในภาพรวม อายุ
ที่แตกต่างกันส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (P = 0.032 < 0.05) เมื่อพิจารณารายด้าน เป็ นดังนี้
ด้ านความรู้ บัญชี อายุที่แตกต่างกันส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หาร
สิ นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (P = 0.043 < 0.05) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า
ประเด็นสามารถให้ขอ้ มูลทางบัญชี กบั ลูกค้าเมื่อมาใช้บริ การ และ ประเด็นมีความรู ้ เกี่ ยวกับมาตรฐานการ
บัญชี อายุที่แตกต่างกันส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 และ 0.05 ตามลาดับ (P < 0.001 และ 0.05)
ด้ านการนาไปใช้ อายุที่แตกต่างกันไม่ทาให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หาร
สิ นแตกต่างกันทางสถิติ (P = 0.068 > 0.05) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า ใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภท
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภทงบกระแสเงินสดได้อย่างมี
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ประสิ ทธิ ภาพ อายุที่แตกต่างกันส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 และ 0.05 ตามลาดับ (P < 0.001 และ 0.05)
ด้ านผลสั มฤทธิ์ อายุที่แตกต่างกันไม่ทาให้ประสิ ทธิภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ น
แตกต่างกันทางสถิติ (P = 0.001 ≤ 0.001) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า ประเด็นการใช้ขอ้ มูลทางบัญชี
ทาให้บริ การสิ นเชื่ อเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล และประเด็นข้อมูลทางการบัญชี ของลูกค้าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นที่
ต้องพิจารณา อายุที่แตกต่างกันส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 (P < 0.001) ประเด็นใช้ขอ้ มูลทางบัญชีในการให้ขอ้ มูลลูกค้าใน
การขอสิ นเชื่อก่อนเสมอ และการวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงินเป็ นข้อมูลทางการบัญชีที่ใช้ในการพิจารณา
สิ นเชื่ อลูกค้าทุกครั้ง อายุที่แตกต่างกันส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ น
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลาดับ (P < 0.01 และ 0.05)
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตารางวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนความประสิ ทธิ ภาพของการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ใน
การบริ หารสิ นเชื่อ จาแนกตามอายุ
การใช้ ข้อมูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อ
อายุ
F
P
X SD.
1. ด้ านความรู้ ทางบัญชี
ต่ากว่า 25 ปี 4.16 0.69 3.402 0.043
*
26-40 ปี
3.73 0.82
41 ปี ขึน้ ไป 4.44 0.39
1.1 มีความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
ต่ากว่า 25 ปี 4.11 0.81 3.580 0.037
*
26-40 ปี
3.47 1.06
41 ปี ขึ้นไป 4.30 0.48
1.2 มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชี
ต่ากว่า 25 ปี 4.26 0.73 1.760 0.185
26-40 ปี
3.80 1.01
41 ปี ขึ้นไป 4.30 0.48
1.3 มีความรู้และเข้าใจงบการเงิน
ต่ากว่า 25 ปี 4.21 0.85 2.291 0.114
26-40 ปี
3.60 1.24
41 ปี ขึ้นไป 4.30 0.48
1.4 สามารถให้ขอ้ มูลทางบัญชีกบั ลูกค้าเมื่อมาใช้บริ การ ต่ากว่า 25 ปี 4.05 0.78 13.706 0.000
***
26-40 ปี
3.87 0.35
41 ปี ขึ้นไป 5.00 0.00
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ตารางที่ 4 ตารางวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนความประสิ ทธิ ภาพของการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ใน
การบริ หารสิ นเชื่อ จาแนกตามอายุ (ต่อ)
การใช้ ข้อมูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อ
อายุ
F
P
X SD.
1.5 หน่วยงานของมีการจัดอบรมให้ความรู้ดา้ นบัญชี
ต่ากว่า 25 ปี 4.16 0.96 0.533 0.591
26-40 ปี
3.93 1.03
41 ปี ขึ้นไป 4.30 0.48
2. ด้ านการนาไปใช้
ต่ากว่า 25 ปี 4.16 0.63 2.867 0.068
26-40 ปี
3.84 0.79
41 ปี ขึน้ ไป 4.46 0.33
2.1 สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ต่ากว่า 25 ปี 4.26 0.73 1.948 0.156
26-40 ปี
3.73 1.16
41 ปี ขึ้นไป 4.30 0.48
2.2 ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ประเภทงบแสดงฐานะ
ต่ากว่า 25 ปี 4.11 0.81 0.218 0.805
การเงินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
26-40 ปี
4.40 2.03
41 ปี ขึ้นไป 4.30 0.48
2.3 ใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภทงบกาไรขาดทุน
ต่ากว่า 25 ปี 4.16 0.69 13.773 0.000
เบ็ดเสร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
***
26-40 ปี
3.27 1.16
41 ปี ขึ้นไป 5.00 0.00
2.4 ใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภทงบกระแสเงินสดได้
ต่ากว่า 25 ปี 4.26 0.73 3.413 0.043
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
*
26-40 ปี
3.67 1.05
41 ปี ขึ้นไป 4.50 0.71
2.5 ใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภท Bank Statement ได้
ต่ากว่า 25 ปี 4.00 0.58 0.321 0.727
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
26-40 ปี
4.13 0.92
41 ปี ขึ้นไป 4.20 0.42
3. ด้ านผลสั มฤทธิ์
ต่ากว่า 25 ปี 4.58 0.39 8.032 0.001
***
26-40 ปี
3.87 0.70
41 ปี ขึน้ ไป 4.48 0.42
3.1 การใช้ขอ้ มูลทางบัญชีทาให้บริ การสิ นเชื่อเป็ นไป ต่ากว่า 25 ปี 4.59 0.62 7.887 0.001
อย่างมีประสิ ทธิ ผล
***
26-40 ปี
3.67 0.72
41 ปี ขึ้นไป 4.40 0.70
3.2 ข้อมูลทางการบัญชีของลูกค้าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นที่ตอ้ ง ต่ากว่า 25 ปี 4.59 0.62 9.452 0.000
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พิจารณา

26-40 ปี
3.73 0.59
***
41 ปี ขึ้นไป 4.50 0.53
ตารางที่ 4 ตารางวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนความประสิ ทธิ ภาพของการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ใน
การบริ หารสิ นเชื่อ จาแนกตามอายุ (ต่อ)
การใช้ ข้อมูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อ
อายุ
F
P
X SD.
3.3 ใช้ขอ้ มูลทางบัญชีในการให้ขอ้ มูลลูกค้าในการขอ ต่ากว่า 25 ปี 4.71 0.47 7.663 0.002
สิ นเชื่อก่อนเสมอ
**
26-40 ปี
3.93 0.80
41 ปี ขึ้นไป 4.70 0.48
3.4 ลูกค้ารู้สึกพอใจเมื่ออธิบายถึงข้อมูลทางการบัญชีที่ ต่ากว่า 25 ปี 4.41 0.51 0.674 0.516
ลูกค้าต้องนามายืน่ ประกอบสิ นเชื่อ เช่น งบการเงิน 26-40 ปี
4.13 0.92
Bank Statement
41 ปี ขึ้นไป 4.30 0.48
3.5 การวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงินเป็ นข้อมูล
ต่ากว่า 25 ปี 4.59 0.62 4.915 0.012
ทางการบัญชีที่ใช้ในการพิจารณาสิ นเชื่ อลูกค้าทุกครั้ง 26-40 ปี
*
3.87 0.83
41 ปี ขึ้นไป 4.50 0.53
ต่ากว่า 25 ปี 4.24 0.61
0.032
รวมทุกด้ าน
26-40 ปี
3.81 0.73 3.751
*
41 ปี ขึน้ ไป
4.46 0.36
จากประเด็นที่ พบว่า อายุที่แตกต่างกันไม่ทาให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการ
บริ หารสิ นแตกต่างกันทางสถิติ ทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีของ Tukey ได้ดงั นี้
ในภาพรวม ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 26-40 ปี มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการ
บริ หารสิ นต่ากว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P < 0.05)
ด้ านความรู้ ทางบัญชี ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 26-40 ปี มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการ
บัญชี ในการบริ หารสิ นต่ ากว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05 (P < 0.05) ประเด็ นสามารถให้ขอ้ มู ลทางบัญชี ก ับลู ก ค้า เมื่ อมาใช้บริ ก ารมากเพีย งใด ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นสู งกว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีอายุ ต่ากว่า 25 ปี และอายุ 26-40 ปี ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (P < 0.001)
ด้ า นการน าไปใช้ ประเด็ น ใช้ข ้อ มู ล ทางบัญ ชี ประเภทงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการ
บริ หารสิ นสู งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 26-40 ปี และอายุต่ากว่า 25 ปี ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 และ 0.05 ตามลาดับ (P < 0.001 และ 0.05) ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีอายุต่ ากว่า 25 ปี มี
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ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นสู งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 26-40 ปี ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P < 0.01)
ด้ านผลสั มฤทธิ์ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 26-40 ปี มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีใน
การบริ หารสิ นต่ากว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P <
0.05) และผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ ต่ากว่า 25 ปี มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หาร
สิ นสู งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 26-40 ปี ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (P < 0.001)
ประเด็นการใช้ขอ้ มูลทางบัญชีทาให้บริ การสิ นเชื่อเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ ต่า
กว่า 25 ปี มีประสิ ทธิภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นสู งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 2640 ปี ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (P < 0.001) ประเด็นข้อมูลทางการบัญชี ของลูกค้าเป็ นสิ่ งที่
จาเป็ นที่ตอ้ งพิจารณา ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 26-40 ปี มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการ
บริ หารสิ นต่ากว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต่ากว่า 25 ปี และอายุ 41 ปี ขึ้นไป ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 และ 0.01 ตามลาดับ (P < 0.001 และ 0.01) ประเด็นใช้ขอ้ มูลทางบัญชีในการให้ขอ้ มูลลูกค้าใน
การขอสิ นเชื่ อก่อนเสมอ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 26-40 ปี มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีใน
การบริ หารสิ นต่ากว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต่ากว่า 25 ปี และอายุ 41 ปี ขึ้นไป ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลาดับ (P < 0.01 และ 0.05) และประเด็นการวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงิน
เป็ นข้อมูลทางการบัญชี ที่ใช้ในการพิจารณาสิ นเชื่ อลูกค้าทุ กครั้ง ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 26-40 ปี มี
ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นต่ากว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต่ากว่า 25 ปี ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P < 0.05)
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ตารางวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนความประสิ ทธิ ภาพของการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ใน
การบริ หารสิ นเชื่อ จาแนกตามอายุ เป็ นรายคู่
Mean
P
Difference
ต่ากว่า 25 ปี 26-40 ปี
0.425
0.186
1. ด้ านความรู้ ทางบัญชี
41 ปี ขึ้นไป
-0.282
0.550
26-40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
-0.707
0.041*
1.1 มีความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีมากเพียงใด ต่ากว่า 25 ปี 26-40 ปี
0.639
0.088
41 ปี ขึ้นไป
-0.195
0.828
26-40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
-0.833
0.054
ตารางที่ 5 ตารางวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนความประสิ ทธิ ภาพของการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีใน
การบริ หารสิ นเชื่อ จาแนกตามอายุ เป็ นรายคู่ (ต่อ)
ตัวแปรตาม

(I) อายุ

(J) อายุ
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ตัวแปรตาม
1.4 สามารถให้ขอ้ มูลทางบัญชีกบั ลูกค้าเมื่อมาใช้
บริ การมากเพียงใด

(I) อายุ

(J) อายุ

ต่ากว่า 25 ปี

26-40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
41 ปี ขึ้นไป

26-40 ปี
2. ด้ านการนาไปใช้
2.3 ใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภทงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.4 ใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภทงบกระแสเงินสดได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ด้ านผลสั มฤทธิ์

3.1 การใช้ขอ้ มูลทางบัญชีทาให้บริ การสิ นเชื่อ
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล
3.2 ข้อมูลทางการบัญชีของลูกค้าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นที่
ต้องพิจารณา
3.3 ใช้ขอ้ มูลทางบัญชีในการให้ขอ้ มูลลูกค้าในการ
ขอสิ นเชื่ อก่อนเสมอ
3.5 การวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงินเป็ นข้อมูล
ทางการบัญชีที่ใช้ในการพิจารณาสิ นเชื่อลูกค้าทุก
ครั้ง
รวมทุกด้ าน

ต่ากว่า 25 ปี
26-40 ปี
ต่ากว่า 25 ปี
26-40 ปี
ต่ากว่า 25 ปี
26-40 ปี
ต่ากว่า 25 ปี
26-40 ปี
ต่ากว่า 25 ปี
26-40 ปี
ต่ากว่า 25 ปี
26-40 ปี
ต่ากว่า 25 ปี
26-40 ปี
ต่ากว่า 25 ปี
26-40 ปี

*, **, *** มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05, 0.01 และ 0.001

26-40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
41 ปี ขึ้นไป
26-40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
41 ปี ขึ้นไป
26-40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
41 ปี ขึ้นไป
26-40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
41 ปี ขึ้นไป
26-40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
41 ปี ขึ้นไป
26-40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
41 ปี ขึ้นไป
26-40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
41 ปี ขึ้นไป
26-40 ปี
41 ปี ขึน้ ไป
41 ปี ขึน้ ไป

Mean
P
Difference
0.186
0.601
-0.94
0.000***
-1.133 0.000***
0.891
-0.842
-1.733
0.596
-0.237
-0.833
0.710
0.096
-0.613
0.922
0.188
-0.733
0.855
0.088
-0.767
0.773
0.006
-0.767
0.722
0.088
-0.633
0.425
-0.221
-0.647

0.008**
0.031*
0.000***
0.117
0.756
0.053
0.001***
0.890
0.018*
0.001***
0.766
0.030
0.001***
0.925
0.008**
0.003**
1.000
0.011*
0.014*
0.944
0.073
0.122
0.627
0.035*
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เปรี ยบเทียบความแตกต่างประสิ ทธิ ภาพของการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อของ
พนักงานธนาคารออมสิ นในอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เมื่อพิจารณาตามสาขาที่สาเร็ จการศึกษา
พบว่า ในภาพรวม สาขาที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี มีผลให้ประสิ ทธิภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการ
บริ หารสิ นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (P = 0.022 < 0.05) เมื่อพิจารณารายด้าน เป็ น
ดังนี้
ด้ านความรู้ บัญชี สาขาที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี แตกต่างกันส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูล
ทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (P = 0.029 < 0.05) เมื่อ
พิจารณาในประเด็ นย่อย พบว่า ประเด็นมี ค วามรู ้ เกี่ ยวกับมาตรฐานการบัญชี และประเด็นมี ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชีมากเพียงใด สาขาที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี แตกต่างกันส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการ
ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นแตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.01 (P < 0.01)
ประเด็นมี ความรู ้ และเข้าใจงบการเงิ นมากน้อยเพียงใด และสามารถให้ขอ้ มูลทางบัญชี กบั ลูกค้าเมื่อมาใช้
บริ ก ารมากเพี ย งใด สาขาที่ ส าเร็ จการศึ ก ษาปริ ญญาตรี แตกต่ า งกันส่ ง ผลให้ป ระสิ ท ธิ ภาพการใช้ข ้อมู ล
ทางการบัญชีในการบริ หารสิ นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (P < 0.05)
ด้ านการนาไปใช้ สาขาที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี แตกต่างกันส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูล
ทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 (P = 0.002 < 0.01) เมื่อ
พิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า ใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภทงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สาขาที่ ส าเร็ จการศึ ก ษาปริ ญญาตรี แตกต่า งกันส่ งผลให้ป ระสิ ทธิ ภาพการใช้ข ้อมูล ทางการบัญชี ใ นการ
บริ หารสิ นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.001 (P < 0.001) ประเด็นสามารถวิเคราะห์งบ
การเงิ นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภทงบกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สาขาที่ ส าเร็ จการศึ ก ษาปริ ญญาตรี แตกต่า งกันส่ งผลให้ป ระสิ ทธิ ภาพการใช้ข้อมูล ทางการบัญชี ใ นการ
บริ หารสิ นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.01 (P < 0.01) และประเด็นใช้ขอ้ มูลทางบัญชี
ประเภท Bank Statement ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สาขาที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี แตกต่างกันส่ งผลให้
ประสิ ทธิภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
(P < 0.05)
ด้ านผลสั มฤทธิ์ สาขาที่ สาเร็ จการศึ กษาปริ ญญาตรี แตกต่า งกันไม่ ส่งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้
ข้อมูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า ใน
ทุ ก ประเด็ นย่อย สาขาที่ ส าเร็ จการศึ ก ษาปริ ญญาตรี แตกต่ า งกันไม่ ส่ ง ผลให้ ป ระสิ ท ธิ ภาพการใช้ข ้อมู ล
ทางการบัญชีในการบริ หารสิ นแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05)
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ตารางวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนความประสิ ทธิ ภาพของการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีใน
การบริ หารสิ นเชื่อ จาแนกตามสาขาที่สาเร็ จการศึกษา
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การใช้ ข้อมูลทางการบัญชี
ในการบริหารสิ นเชื่อ
1. ด้ านความรู้ ทางบัญชี

สาขาทีส่ าเร็จการศึกษา

บริ หารธุ รกิจ
บัญชี
อื่นๆ
1.1 มีความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี บริ หารธุ รกิจ
มากเพียงใด
บัญชี
อื่นๆ
1.2 มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชี บริ หารธุ รกิจ
มากเพียงใด
บัญชี
อื่นๆ
1.3 มีความรู้และเข้าใจงบการเงินมาก
บริ หารธุ รกิจ
น้อยเพียงใด
บัญชี
อื่นๆ
1.4 สามารถให้ขอ้ มูลทางบัญชีกบั ลูกค้า บริ หารธุ รกิจ
เมื่อมาใช้บริ การมากเพียงใด
บัญชี
อื่นๆ
1.5 หน่วยงานของมีการจัดอบรมให้
บริ หารธุ รกิจ
ความรู ้ดา้ นบัญชีบ่อยครั้งเพียงใด
บัญชี
อื่นๆ
บริ หารธุ รกิจ
2. ด้ านการนาไปใช้
บัญชี
อื่นๆ
2.1 สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้อย่าง บริ หารธุ รกิจ
มีประสิ ทธิภาพ
บัญชี
อื่นๆ
2.2 ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ประเภทงบ
บริ หารธุ รกิจ
แสดงฐานะการเงินได้อย่างมี
บัญชี
ประสิ ทธิภาพ
อื่นๆ
2.3 ใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภทงบกาไร บริ หารธุ รกิจ
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้อย่างมี
บัญชี

X

3.68
4.34
4.23
3.44
4.23
4.50
3.61
4.23
4.50
3.44
4.23
4.38
3.94
4.54
3.75
3.94
4.46
4.00
3.69
4.49
4.40
3.50
4.46
4.25
4.28
4.46
4.00
3.33
4.77

SD.

F

0.81 3.916
0.17
0.91
0.98 5.394
0.44
1.07
0.78 5.244
0.44
0.93
0.98 4.378
0.44
1.19
0.64 5.153
0.52
0.71
1.11 1.222
0.52
1.07
0.70 7.772
0.27
0.77
0.92 6.565
0.52
0.71
1.87 0.268
0.52
1.07
1.08 11.185
0.44

P
0.029
*
0.009
**
0.010
**
0.020
*
0.011
*
0.307

0.002
**
0.004
**
0.766

0.000
***
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ประสิ ทธิภาพ
อื่นๆ
4.50 0.93
ตารางที่ 6 ตารางวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนความประสิ ทธิ ภาพของการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ใน
การบริ หารสิ นเชื่อ จาแนกตามสาขาที่สาเร็ จการศึกษา (ต่อ)
การใช้ ข้อมูลทางการบัญชี
ในการบริหารสิ นเชื่อ
2.4 ใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภทงบ
กระแสเงินสดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

สาขาทีส่ าเร็จการศึกษา

บริ หารธุ รกิจ
บัญชี
อื่นๆ
2.5 ใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภท Bank
บริ หารธุ รกิจ
Statement ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
บัญชี
อื่นๆ
บริ หารธุ รกิจ
3. ด้ านผลสั มฤทธิ์
บัญชี
อื่นๆ
3.1 การใช้ขอ้ มูลทางบัญชีทาให้บริ การ บริ หารธุ รกิจ
สิ นเชื่อเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล
บัญชี
อื่นๆ
3.2 ข้อมูลทางการบัญชีของลูกค้าเป็ นสิ่ ง บริ หารธุ รกิจ
ที่จาเป็ นที่ตอ้ งพิจารณา
บัญชี
อื่นๆ
3.3 ใช้ขอ้ มูลทางบัญชีในการให้ขอ้ มูล
บริ หารธุ รกิจ
ลูกค้าในการขอสิ นเชื่ อก่อนเสมอ
บัญชี
อื่นๆ
3.4 ลูกค้ารู้สึกพอใจเมื่ออธิบายถึงข้อมูล บริ หารธุ รกิจ
ทางการบัญชีที่ลูกค้าต้องนามายื่น
บัญชี
ประกอบสิ นเชื่อ เช่น งบการเงิน Bank
Statement
อื่นๆ
3.5 การวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงิน บริ หารธุ รกิจ
เป็ นข้อมูลทางการบัญชีที่ใช้ในการ
บัญชี
พิจารณาสิ นเชื่ อลูกค้าทุกครั้ง
อื่นๆ
รวมทุกด้ าน
บริหารธุรกิจ

X

SD.

F

P

3.56
4.54
4.63
3.78
4.23
4.63
4.14
4.42
4.30
4.00
4.38
4.00
4.13
4.46
3.88
4.25
4.77
4.38
4.19
4.23

0.92
0.66
0.74
0.73
0.44
0.74
0.89
0.30
0.41
0.97
0.65
0.53
0.89
0.52
0.35
0.93
0.44
0.52
0.91
0.44

7.673

0.002
**

5.056

0.012
*

0.671

0.518

1.006

0.376

1.951

0.158

1.985

0.153

1.949

0.158

4.75
4.13
4.23
4.50
3.79

0.46
0.89
0.44
0.93
0.78

0.638

0.534

4.277

.022*
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บัญชี
4.42 0.21
อืน่ ๆ
4.31 0.69
*, **, *** มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05, 0.01 และ 0.001
จากประเด็นที่ พบว่า อายุที่แตกต่างกันไม่ทาให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการ
บริ หารสิ นแตกต่างกันทางสถิติ ทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีของ Tukey ได้ดงั นี้
ในภาพรวม ผูต้ อบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิจ มีประสิ ทธิ ภาพการ
ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นต่ากว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาบัญชี
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (P < 0.05)
ด้ า นความรู้ ทางบัญชี ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ส าเร็ จการศึ กษาปริ ญญาตรี ส าขาบริ หารธุ รกิ จ มี
ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นต่ ากว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ สาเร็ จการศึ กษา
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (P < 0.05) ประเด็นมีความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาก
เพียงใด ผูต้ อบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิจ มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูล
ทางการบัญชีในการบริ หารสิ นต่ากว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาบัญชี และสาขา
อื่นๆ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (P < 0.05) ประเด็นมีความเข้าใจเกี่ ยวกับข้อมูลทางบัญชี มากเพียงใด และ
ประเด็นมีความรู้และเข้าใจงบการเงินมากน้อยเพียงใด ผูต้ อบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี
สาขาบริ หารธุ รกิจ มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นต่ากว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่
สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาอื่นๆ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (P < 0.05) ประเด็นสามารถให้ขอ้ มูลทางบัญชี
กับลู กค้าเมื่ อมาใช้บริ การมากเพี ยงใด ผูต้ อบแบบสอบถามที่ส าเร็ จการศึ กษาปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มี
ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นสุ งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษา
ปริ ญญาตรี สาขาอื่นๆ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (P < 0.05)
ด้ า นการน าไปใช้ ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ ร กิ จ มี
ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นต่ ากว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ สาเร็ จการศึ กษา
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี และสาขาอื่นๆ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 และ 0.05 ตามลาดับ (P < 0.01 และ 0.05)
ประเด็นสามารถวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญา
ตรี สาขาบริ หารธุ ร กิ จ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพการใช้ ข ้อ มู ล ทางการบัญ ชี ใ นการบริ หารสิ นต่ า กว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาบัญชี ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 (P < 0.01) ประเด็นใช้ขอ้ มูล
ทางบัญชี ประเภทงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษา
ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิ จ มี ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นต่ ากว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาบัญชี และสาขาอื่นๆ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.001 และ 0.01
ตามลาดับ (P < 0.001 และ 0.01) ประเด็นใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภทงบกระแสเงิ นสดได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิ จ มีประสิ ทธิ ภาพการใช้
ข้อมูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นต่ ากว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ สาเร็ จการศึ กษาปริ ญญาตรี สาขาบัญชี
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และสาขาอื่นๆ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 (P < 0.01) ประเด็นใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภท Bank Statement ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิจ มีประสิ ทธิ ภาพการ
ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นต่ากว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาอื่นๆ
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (P < 0.05)
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ตารางวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนความประสิ ทธิ ภาพของการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีใน
การบริ หารสิ นเชื่อ จาแนกตามสาขาที่สาเร็ จการศึกษา เป็ นรายคู่
(I)
(J) BRANCH
BRANCH
บริ หารธุ รกิจ บัญชี
1. ด้ านความรู้ ทางบัญชี
อื่นๆ
บัญชี
อื่นๆ
1.1 มีความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีมาก บริ หารธุ รกิจ บัญชี
เพียงใด
อื่นๆ
บัญชี
อื่นๆ
1.2 มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชี
บริ หารธุ รกิจ บัญชี
มากเพียงใด
อื่นๆ
บัญชี
อื่นๆ
1.3 มีความรู้และเข้าใจงบการเงินมากน้อย บริ หารธุ รกิจ บัญชี
เพียงใด
อื่นๆ
บัญชี
อื่นๆ
1.4 สามารถให้ขอ้ มูลทางบัญชีกบั ลูกค้าเมื่อ บริ หารธุ รกิจ บัญชี
มาใช้บริ การมากเพียงใด
อื่นๆ
บัญชี
อื่นๆ
บริ หารธุ รกิจ บัญชี
2. ด้ านการนาไปใช้
อื่นๆ
บัญชี
อื่นๆ
2.1 สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างมี บริ หารธุ รกิจ บัญชี
ประสิ ทธิภาพ
อื่นๆ
บัญชี
อื่นๆ
Dependent Variable

Mean
P
Difference
-0.661
0.033*
-0.547
0.165
0.113
0.930
-0.786
0.043*
-1.056
0.018*
-0.269
0.768
-0.620
0.059
-0.889
0.017*
-0.269
0.685
-0.786
0.052
-0.931
0.049*
-0.144
0.931
-0.594
0.031
0.194
0.740
0.788
0.019*
-0.803 0.002**
-0.711
0.025*
0.092
0.939
-0.962 0.004**
-0.750
0.069
0.212
0.814
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ตารางที่ 7 ตารางวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนความประสิ ทธิ ภาพของการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ใน
การบริ หารสิ นเชื่อ จาแนกตามสาขาที่สาเร็ จการศึกษา เป็ นรายคู่ (ต่อ)
Dependent Variable
2.3 ใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภทงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

(I)
(J) BRANCH
BRANCH
บริ หารธุ รกิจ บัญชี

อื่นๆ
บัญชี
อื่นๆ
2.4 ใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภทงบกระแส บริ หารธุ รกิจ บัญชี
เงินสดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อื่นๆ
บัญชี
อื่นๆ
2.5 ใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภท Bank
บริ หารธุ รกิจ บัญชี
Statement ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อื่นๆ
บัญชี
อื่นๆ
บริหารธุรกิจ บัญชี
รวมทุกด้ าน
อืน่ ๆ
บัญชี
อืน่ ๆ
*, **, *** มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05, 0.01 และ 0.001

Mean
Difference
-1.436
-1.167
0.269
-0.983
-1.069
-0.087
-0.453
-0.847
-0.394
-0.626
-0.519
0.107

P
0.000**
*
0.010**
0.779
0.005**
0.010**
0.969
0.151
0.011*
0.380
0.025*
0.141
0.924

เปรี ยบเทียบความแตกต่างประสิ ทธิ ภาพของการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อของ
พนักงานธนาคารออมสิ นในอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เมื่อพิจารณาตามประสบการณ์การทางาน
พบว่า ในภาพรวม ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ การทางานแตกต่างกัน ไม่ส่งผลให้ประสิ ทธิ ภาพ
การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) เมื่อพิจารณารายด้าน เป็ นดังนี้
ด้ า นความรู้ บั ญ ชี ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานแตกต่ า งกัน ไม่ ส่ ง ผลให้
ประสิ ทธิภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นแตกต่าง ทางสถิติ ที่ระดับ (P > 0.05) เมื่อพิจารณา
ในประเด็นย่อย พบว่า มีเพียงสามารถให้ขอ้ มูลทางบัญชี กบั ลู กค้าเมื่อมาใช้บริ การมากเพียงใด ที่ผตู้ อบ
แบบสอบถามที่มีประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ขึ้นไป มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการ
บริ หารสิ นสู งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การทางาน น้อยกว่า 5 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.001 (P ≤ 0.001)
ด้ า นการนาไปใช้ ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานแตกต่ า งกัน ไม่ ส่ ง ผลให้
ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นแตกต่าง ทางสถิติ ที่ระดับ (P > 0.05) และใน
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ประเด็ น ย่ อ ย ทุ ก ประเด็ น ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานแตกต่ า งกัน ไม่ ส่ ง ผลให้
ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นแตกต่าง ทางสถิติ ที่ระดับ (P > 0.05)
ด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ผู้ต อบแบบสอบถามที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานแตกต่ า งกัน ไม่ ส่ ง ผลให้
ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นแตกต่าง ทางสถิ ติ ที่ระดับ (P > 0.05) แต่เมื่อ
พิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ประเด็นลูกค้ารู ้สึกพอใจเมื่ออธิ บายถึ งข้อมูลทางการบัญชี ที่ลูกค้าต้องนามายื่น
ประกอบสิ นเชื่อ เช่น งบการเงิ น Bank Statement และประเด็นใช้ขอ้ มูลทางบัญชีในการให้ขอ้ มูลลูกค้าใน
การขอสิ นเชื่อก่อนเสมอ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การทางาน น้อยกว่า 5 ปี มีประสิ ทธิ ภาพการ
ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นสู งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การทางาน 5 ปี ขึ้นไป
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลาดับ (P ≤ 0.01 และ 0.05)
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ตารางวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนความประสิ ทธิ ภาพของการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ใน
การบริ หารสิ นเชื่อ จาแนกตามประสบการณ์การทางาน
ประสบการณ์
การทางาน
1. ด้ านความรู้ ทางบัญชี
น้ อยกว่า 5 ปี
5 ปี ขึน้ ไป
1.1 มีความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีมากเพียงใด
น้อยกว่า 5 ปี
5 ปี ขึ้นไป
1.2 มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชีมากเพียงใด น้อยกว่า 5 ปี
5 ปี ขึ้นไป
1.3 มีความรู้และเข้าใจงบการเงินมากน้อยเพียงใด
น้อยกว่า 5 ปี
5 ปี ขึ้นไป
1.4 สามารถให้ขอ้ มูลทางบัญชีกบั ลูกค้าเมื่อมาใช้
น้อยกว่า 5 ปี
บริ การมากเพียงใด
5 ปี ขึ้นไป
1.5 หน่วยงานมีการจัดอบรมให้ความรู ้ดา้ นบัญชี
น้อยกว่า 5 ปี
บ่อยครั้งเพียงใด
5 ปี ขึ้นไป
2. ด้ านการนาไปใช้
น้ อยกว่า 5 ปี
5 ปี ขึน้ ไป
2.1 สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ น้อยกว่า 5 ปี
5 ปี ขึ้นไป
การใช้ ข้อมูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่อ

X

SD

t

P

4.00
4.14
4.10
3.79
4.00
4.21
3.95
4.08
3.80
4.54
4.15
4.08
4.08
4.15
4.00
4.17

0.76
0.70
0.97
0.83
0.79
0.83
0.89
1.06
0.52
0.66
1.09
0.72
0.78
0.58
0.79
0.96

-0.641

0.525

1.136

0.262

-0.843

0.404

-0.447

0.657

-4.164
0.235

0.000
***
0.816

-0.342

0.734

-0.618

0.540
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ตารางที่ 8 ตารางวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนความประสิ ทธิ ภาพของการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ใน
การบริ หารสิ นเชื่อ จาแนกตามประสบการณ์การทางาน (ต่อ)
ประสบการณ์
การทางาน
2.2 ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ประเภทงบแสดงฐานะ
น้อยกว่า 5 ปี
การเงินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5 ปี ขึ้นไป
2.3 ใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภทงบกาไรขาดทุน
น้อยกว่า 5 ปี
เบ็ดเสร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5 ปี ขึ้นไป
2.4 ใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภทงบกระแสเงินสดได้
น้อยกว่า 5 ปี
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5 ปี ขึ้นไป
2.5 ใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภท Bank Statement ได้
น้อยกว่า 5 ปี
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5 ปี ขึ้นไป
3. ด้ านผลสั มฤทธิ์
น้ อยกว่า 5 ปี
5 ปี ขึน้ ไป
3.1 การใช้ขอ้ มูลทางบัญชีทาให้บริ การสิ นเชื่อเป็ นไป น้อยกว่า 5 ปี
อย่างมีประสิ ทธิ ผล
5 ปี ขึ้นไป
3.2 ข้อมูลทางการบัญชีของลูกค้าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นที่ตอ้ ง น้อยกว่า 5 ปี
พิจารณา
5 ปี ขึ้นไป
3.3 ใช้ขอ้ มูลทางบัญชีในการให้ขอ้ มูลลูกค้าในการขอ น้อยกว่า 5 ปี
สิ นเชื่อก่อนเสมอ
5 ปี ขึ้นไป
3.4 ลูกค้ารู้สึกพอใจเมื่ออธิบายถึงข้อมูลทางการบัญชีที่ น้อยกว่า 5 ปี
ลูกค้าต้องนามายืน่ ประกอบสิ นเชื่อ เช่น งบการเงิน
Bank Statement
5 ปี ขึ้นไป
3.5 การวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงินเป็ นข้อมูล
น้อยกว่า 5 ปี
ทางการบัญชีที่ใช้ในการพิจารณาสิ นเชื่อลูกค้าทุก
ครั้ง
5 ปี ขึ้นไป
น้อยกว่า 5 ปี
รวมทุกด้ าน
5 ปี ขึ้นไป
*, **, *** มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05, 0.01 และ 0.001
การใช้ ข้อมูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อ

X

SD

t

P

3.95
4.50
4.00
4.08
4.25
4.00
4.20
4.00
4.47
4.18
4.22
4.21
4.33
4.21
4.67
4.25
4.61

0.89
1.53
1.12
0.97
0.85
0.93
0.70
0.66
0.44
0.69
0.73
0.83
0.59
0.78
0.49
0.79
0.50

-1.418

0.164

-0.263

0.793

0.921

0.362

0.977

0.334

1.562

0.126

0.056

0.955

0.568

0.574

2.101

0.042*

2.959

0.005*
*

4.04 0.69
4.50 0.62 1.447
4.17 0.82
4.13 0.68
-0.128
4.16 0.64

0.156

0.898
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เปรี ยบเทียบความแตกต่างประสิ ทธิ ภาพของการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อของ
พนักงานธนาคารออมสิ นในอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เมื่อพิจารณาตามรายได้ปัจจุบนั พบว่า ใน
ภาพรวม ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีใน
การบริ หารสิ นสู งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท (ค่า t เป็ นลบ) อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.01 (P < 0.01) เมื่อพิจารณารายด้าน เป็ นดังนี้
ด้ านความรู้ บัญชี ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูล
ทางการบัญชีในการบริ หารสิ นสู งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท (ค่า t เป็ นลบ) อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 (P < 0.001) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า ประเด็นมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชี ประเด็นมีความรู้และเข้าใจงบการเงิน และประเด็นสามารถให้ขอ้ มูลทางบัญชี กบั
ลูกค้าเมื่อมาใช้บริ การ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูล
ทางการบัญชีในการบริ หารสิ นสู งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท (ค่า t เป็ นลบ) อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 (P < 0.001)
ด้ านการนาไปใช้ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูล
ทางการบัญชีในการบริ หารสิ นสู งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท (ค่า t เป็ นลบ) อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 (P < 0.01) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า ประเด็นสามารถวิเคราะห์
งบการเงินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประเด็นใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภทงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการ
บัญชี ในการบริ หารสิ นสู งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท (ค่า t เป็ นลบ) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 และ 0.01 ตามลาดับ (P < 0.001 และ 0.01)
ด้ านผลสั มฤทธิ์ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูล
ทางการบัญชีในการบริ หารสิ นสู งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท (ค่า t เป็ นลบ) อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (P < 0.05) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า ประเด็นการใช้ขอ้ มูลทาง
บัญชีทาให้บริ การสิ นเชื่อเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล ประเด็นข้อมูลทางการบัญชี ของลูกค้าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นที่
ต้องพิจารณา และประเด็นการวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงิ นเป็ นข้อมูลทางการบัญชี ที่ใช้ในการพิจารณา
สิ นเชื่ อลู กค้าทุ กครั้ ง ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูล
ทางการบัญชีในการบริ หารสิ นสู งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท (ค่า t เป็ นลบ) อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (P < 0.05)
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ตารางวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนความประสิ ทธิ ภาพของการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ใน
การบริ หารสิ นเชื่อ จาแนกตามรายได้
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การใช้ ข้อมูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อ
1. ด้ านความรู้ ทางบัญชี

รายได้
ไม่เกิน 20,000
มากกว่า 20,000
1.1 มีความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
ไม่เกิน 20,000
มากกว่า 20,000
1.2 มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชี
ไม่เกิน 20,000
มากกว่า 20,000
1.3 มีความรู้และเข้าใจงบการเงิน
ไม่เกิน 20,000
มากกว่า 20,000
1.4 สามารถให้ขอ้ มูลทางบัญชีกบั ลูกค้าเมื่อมาใช้
ไม่เกิน 20,000
บริ การ
มากกว่า 20,000
1.5 หน่วยงานมีการจัดอบรมให้ความรู ้ดา้ นบัญชี
ไม่เกิน 20,000
มากกว่า 20,000
ไม่เกิน 20,000
2. ด้ านการนาไปใช้
มากกว่า 20,000
2.1 สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างมี
ไม่เกิน 20,000
ประสิ ทธิภาพ
มากกว่า 20,000
2.2 ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ประเภทงบแสดงฐานะ ไม่เกิน 20,000
การเงินได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
มากกว่า 20,000
2.3 ใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภทงบกาไรขาดทุน
ไม่เกิน 20,000
เบ็ดเสร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มากกว่า 20,000
2.4 ใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภทงบกระแสเงินสดได้ ไม่เกิน 20,000
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มากกว่า 20,000
2.5 ใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภท Bank Statement ได้ ไม่เกิน 20,000
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มากกว่า 20,000
ไม่เกิน 20,000
3. ด้ านผลสั มฤทธิ์
มากกว่า 20,000
3.1 การใช้ขอ้ มูลทางบัญชีทาให้บริ การสิ นเชื่อ
ไม่เกิน 20,000
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล
มากกว่า 20,000
3.2 ข้อมูลทางการบัญชีของลูกค้าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นที่ ไม่เกิน 20,000
ต้องพิจารณา
มากกว่า 20,000

X
3.78
4.51
3.77
4.17
3.77
4.61
3.62
4.61
3.77
4.83
3.96
4.33
3.90
4.43
3.73
4.61
4.19
4.33
3.69
4.56
3.92
4.39
3.96
4.28
4.14
4.51
4.00
4.50
4.04
4.56

SD
0.78
0.29
1.11
0.38
0.82
0.50
1.02
0.50
0.51
0.38
1.08
0.49
0.77
0.28
0.92
0.50
1.65
0.49
1.16
0.51
1.02
0.61
0.77
0.46
0.72
0.34
0.83
0.62
0.75
0.51

t
P
-4.354 0.000*
**
-1.691 0.100
-4.234 0.000*
**
-4.276 0.000*
**
-7.449 0.000*
**
-1.549 0.130
-3.227 0.003*
*
-4.084 0.000*
**
-0.411 0.684
-3.357 0.002*
*
-1.897 0.065
-1.551

0.128

-2.209 0.034*
-2.138 0.039*
-2.499 0.017*
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3.3 ใช้ขอ้ มูลทางบัญชีในการให้ขอ้ มูลลูกค้าในการ
ขอสิ นเชื่ อก่อนเสมอ
3.4 ลูกค้ารู้สึกพอใจเมื่ออธิบายถึงข้อมูลทางการ
บัญชีที่ลูกค้าต้องนามายื่นประกอบสิ นเชื่อ เช่น งบ
การเงิน Bank Statement
3.5 การวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงินเป็ นข้อมูล
ทางการบัญชีที่ใช้ในการพิจารณาสิ นเชื่อลูกค้าทุก
ครั้ง
รวมทุกด้ าน
*, **, *** มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05, 0.01 และ 0.001

ไม่เกิน 20,000
มากกว่า 20,000
ไม่เกิน 20,000
มากกว่า 20,000

4.29
4.61
4.25
4.33

ไม่เกิน 20,000 4.13
มากกว่า 20,000
4.56
ไม่เกิน 20,000 3.91
มากกว่า 20,000 4.49

0.81 -1.576
0.50
0.79 -0.420
0.49

0.123
0.677

0.85 -2.038 0.048*
0.51
0.73
0.27

-3.19

0.003*
*
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นเชื่อของธนาคารออมสิ น ในอาเภอบางบัว
ทอง จ.นนทบุรี” สามารถสรุ ป อภิปรายผล และเสนอแนะการวิจยั ดังนี้
สรุ ปข้อมูลทัว่ ไป
ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผูห้ ญิ ง ร้ อ ยละ 75.มี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น 25 ปี ร้ อ ยละ 43.2 ส าเร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ร้อยละ 97.6 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขา
บริ หารธุ รกิจ ร้อยละ 46.2 ประสบการณ์ ในการทางาน 5 ปี ขึ้นไป ร้ อยละ 54.5 ทางานตาแหน่ ง เจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบตั ิการ ร้อยละ 46.6 และส่ วนใหญ่รายได้ปัจจุบนั 10,001 - 20,000 บาท/เดือน ร้อยละ 56.8
สรุ ปผลการวิจัย
สรุ ปประสิ ทธิภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นเชื่อของธนาคารออมสิ น ในอาเภอ
บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ประสิ ทธิภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นเชื่อของธนาคารออมสิ น ในอาเภอบางบัว
ทอง จ.นนทบุรี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้านความรู ้ทางบัญชี ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลอยูใ่ นระดับมาก
ประเด็นที่ประสิ ทธิ ภาพสู งที่ สุด คือ สามารถให้ขอ้ มูลทางบัญชี กบั ลูกค้าเมื่ อมาใช้บริ การ และประเด็นที่
ประสิ ทธิ ภาพน้อยที่สุด คือ ความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ด้านการนาไปใช้ ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูล
อยูใ่ นระดับมาก ประเด็นที่ประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด คือ ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ประเภทงบแสดงฐานะการเงิน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประเด็นที่ประสิ ทธิ ภาพน้อยที่สุด คือ ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ประเภทงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้านผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลอยู่ในระดับมากที่สุด
ประเด็นที่ประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด คือ ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการให้ขอ้ มูลแก่ลูกค้าในการขอสิ นเชื่ อก่อน
เสมอ และประเด็นที่ประสิ ทธิ ภาพน้อยที่สุด คือ การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ทาให้บริ การสิ นเชื่ อเป็ น ไป
อย่างมีประสิ ทธิ ผล
อภิปายผลการวิจัย
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่อของธนาคารออมสิ น
ในอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ความแตกต่ า งประสิ ท ธิ ภาพของการใช้ข ้อมู ล ทางการบัญชี ใ นการบริ หารสิ นเชื่ อของพนัก งาน
ธนาคารออมสิ นในอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวม เพศชายมีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูล
ทางการบัญชีในการบริ หารสิ นเชื่อต่ากว่าเพศหญิง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
ด้านความรู ้บญั ชี เพศชายมีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อต่ากว่าเพศ
หญิง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ในประเด็นย่อย พบว่า ประเด็นมีความรู ้ เกี่ยวกับมาตรฐานการ
บัญชี และมี ความเข้าใจเกี่ ยวกับข้อมูลทางบัญชี เพศชายมีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการ
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บริ หารสิ นเชื่อต่ากว่าเพศหญิง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ส่ วนในประเด็นมีความรู ้และเข้าใจงบ
การเงิน เพศชายมีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มู ลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อต่ ากว่าเพศหญิง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
ด้านการนาไปใช้ เพศชายและเพศหญิง มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หาร
สิ นเชื่อไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P =0.068 > 0.05) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ประเด็นสามารถวิเคราะห์
งบการเงิ นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประเด็นใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภท Bank Statement ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เพศชายมีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อต่ากว่าเพศหญิง (ค่า t
เป็ นลบ) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 (P ≤ 0.01) ส่ วนในประเด็นใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ประเภท
งบแสดงฐานะการเงิ นได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เพศชายมี ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการ
บริ หารสิ นเชื่อต่ากว่าเพศหญิง (ค่า t เป็ นลบ)อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (P < 0.05)
ด้านผลสัมฤทธิ์ เพศชายมีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อต่ากว่าเพศ
หญิง (ค่า t เป็ นลบ) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 (P =0.002 < 0.01) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย
พบว่า ประเด็นการใช้ขอ้ มูลทางบัญชีทาให้บริ การสิ นเชื่อเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล, ข้อมูลทางการบัญชีของ
ลูกค้าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นที่ตอ้ งพิจารณา เพศชายมีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นเชื่อ
ต่ากว่าเพศหญิง (ค่า t เป็ นลบ) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (P < 0.05) ประเด็นลูกค้ารู้สึกพอใจ
เมื่ออธิ บายถึงข้อมูลทางการบัญชีที่ลูกค้าต้องนามายื่นประกอบสิ นเชื่อ เช่น งบการเงิน Bank Statement เพศ
ชายมีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อต่ ากว่าเพศหญิง (ค่า t เป็ นลบ) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 (P < 0.001) และประเด็นการวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงินเป็ นข้อมูล
ทางการบัญชีที่ใช้ในการพิจารณาสิ นเชื่ อลูกค้าทุกครั้ง เพศชายมีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีใน
การบริ หารสิ นเชื่อต่ากว่าเพศหญิง (ค่า t เป็ นลบ) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 (P < 0.01)
เปรี ยบเทียบความแตกต่างประสิ ทธิ ภาพของการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อของ
พนักงานธนาคารออมสิ นในอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า ในภาพรวม อายุ
ที่แตกต่างกันส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (P = 0.032 < 0.05) เมื่อพิจารณารายด้าน เป็ นดังนี้
ด้านความรู้บญั ชี อายุที่แตกต่างกันส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หาร
สิ นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (P = 0.043 < 0.05) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า
ประเด็นสามารถให้ขอ้ มูลทางบัญชี กบั ลูกค้าเมื่อมาใช้บริ การ และ ประเด็นมีความรู ้ เกี่ ยวกับมาตรฐานการ
บัญชี อายุที่แตกต่างกันส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 และ 0.05 ตามลาดับ (P < 0.001 และ 0.05)
ด้านการนาไปใช้ อายุที่แตกต่างกันไม่ทาให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หาร
สิ นแตกต่างกันทางสถิติ (P = 0.068 > 0.05) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า ใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภท
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภทงบกระแสเงินสดได้อย่างมี
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ประสิ ทธิ ภาพ อายุที่แตกต่างกันส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 และ 0.05 ตามลาดับ (P < 0.001 และ 0.05)
ด้านผลสัมฤทธิ์ อายุที่แตกต่างกันไม่ทาให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ น
แตกต่างกันทางสถิติ (P = 0.001 ≤ 0.001) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า ประเด็นการใช้ขอ้ มูลทางบัญชี
ทาให้บริ การสิ นเชื่ อเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล และประเด็นข้อมูลทางการบัญชี ของลูกค้าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นที่
ต้องพิจารณา อายุที่แตกต่างกันส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 (P < 0.001) ประเด็นใช้ขอ้ มูลทางบัญชีในการให้ขอ้ มูลลูกค้าใน
การขอสิ นเชื่อก่อนเสมอ และการวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงินเป็ นข้อมูลทางการบัญชี ที่ใช้ในการพิจารณา
สิ นเชื่ อลูกค้าทุกครั้ง อายุที่แตกต่างกันส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ น
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลาดับ (P < 0.01 และ 0.05)
จากประเด็นที่ พบว่า อายุที่แตกต่างกันไม่ทาให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการ
บริ หารสิ นแตกต่างกันทางสถิติ ทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีของ Tukey ได้ดงั นี้
ในภาพรวม ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 26-40 ปี มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการ
บริ หารสิ นต่ากว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P < 0.05)
ด้านความรู้ทางบัญชี ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 26-40 ปี มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการ
บัญชี ในการบริ หารสิ นต่ ากว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05 (P < 0.05) ประเด็ นสามารถให้ขอ้ มู ลทางบัญชี ก ับลู ก ค้า เมื่ อมาใช้บริ ก ารมากเพีย งใด ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นสู งกว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีอายุ ต่ากว่า 25 ปี และอายุ 26-40 ปี ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (P < 0.001)
ด้า นการน าไปใช้ ประเด็ น ใช้ข ้อ มู ล ทางบัญ ชี ประเภทงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการ
บริ หารสิ นสู งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 26-40 ปี และอายุต่ากว่า 25 ปี ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 และ 0.05 ตามลาดับ (P < 0.001 และ 0.05) ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีอายุต่ ากว่า 25 ปี มี
ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นสู งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 26-40 ปี ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P < 0.01)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 26-40 ปี มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีใน
การบริ หารสิ นต่ากว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P <
0.05) และผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ ต่ากว่า 25 ปี มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หาร
สิ นสู งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 26-40 ปี ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (P < 0.001)
ประเด็นการใช้ขอ้ มูลทางบัญชีทาให้บริ การสิ นเชื่อเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ ต่า
กว่า 25 ปี มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นสู งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 2640 ปี ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (P < 0.001) ประเด็นข้อมูลทางการบัญชี ของลูกค้าเป็ นสิ่ งที่
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จาเป็ นที่ตอ้ งพิจารณา ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 26-40 ปี มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการ
บริ หารสิ นต่ากว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต่ากว่า 25 ปี และอายุ 41 ปี ขึ้นไป ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 และ 0.01 ตามลาดับ (P < 0.001 และ 0.01) ประเด็นใช้ขอ้ มูลทางบัญชีในการให้ขอ้ มูลลูกค้าใน
การขอสิ นเชื่ อก่อนเสมอ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 26-40 ปี มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีใน
การบริ หารสิ นต่ากว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต่ากว่า 25 ปี และอายุ 41 ปี ขึ้นไป ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลาดับ (P < 0.01 และ 0.05) และประเด็นการวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงิน
เป็ นข้อมูลทางการบัญชี ที่ใช้ในการพิจารณาสิ นเชื่ อลูกค้าทุ กครั้ง ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 26-40 ปี มี
ประสิ ทธิภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นต่ากว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต่ากว่า 25 ปี ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P < 0.05)
เปรี ยบเทียบความแตกต่างประสิ ทธิ ภาพของการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อของ
พนักงานธนาคารออมสิ นในอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เมื่อพิจารณาตามสาขาที่สาเร็ จการศึกษา
พบว่า ในภาพรวม สาขาที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี มีผลให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการ
บริ หารสิ นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (P = 0.022 < 0.05) เมื่อพิจารณารายด้าน เป็ น
ดังนี้
ด้านความรู้บญั ชี สาขาที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี แตกต่างกันส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูล
ทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (P = 0.029 < 0.05) เมื่อ
พิจารณาในประเด็ นย่อย พบว่า ประเด็นมี ค วามรู ้ เกี่ ยวกับมาตรฐานการบัญชี และประเด็นมี ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชีมากเพียงใด สาขาที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี แตกต่างกันส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการ
ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นแตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.01 (P < 0.01)
ประเด็นมี ความรู ้ และเข้าใจงบการเงิ นมากน้อยเพียงใด และสามารถให้ขอ้ มูลทางบัญชี กบั ลูกค้าเมื่อมาใช้
บริ ก ารมากเพี ย งใด สาขาที่ ส าเร็ จการศึ ก ษาปริ ญญาตรี แตกต่ า งกันส่ ง ผลให้ป ระสิ ท ธิ ภาพการใช้ข ้อมู ล
ทางการบัญชีในการบริ หารสิ นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (P < 0.05)
ด้านการนาไปใช้ สาขาที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี แตกต่างกันส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูล
ทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 (P = 0.002 < 0.01) เมื่อ
พิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า ใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภทงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สาขาที่ ส าเร็ จการศึ ก ษาปริ ญญาตรี แตกต่า งกันส่ งผลให้ป ระสิ ทธิ ภาพการใช้ข้อมูล ทางการบัญชี ใ นการ
บริ หารสิ นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.001 (P < 0.001) ประเด็นสามารถวิเคราะห์งบ
การเงิ นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภทงบกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สาขาที่ ส าเร็ จการศึ ก ษาปริ ญญาตรี แตกต่า งกันส่ งผลให้ป ระสิ ทธิ ภาพการใช้ข ้อมูล ทางการบัญชี ใ นการ
บริ หารสิ นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.01 (P < 0.01) และประเด็นใช้ขอ้ มูลทางบัญชี
ประเภท Bank Statement ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สาขาที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี แตกต่างกันส่ งผลให้
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ประสิ ทธิภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
(P < 0.05)
ด้านผลสั มฤทธิ์ สาขาที่ สาเร็ จการศึ กษาปริ ญญาตรี แตกต่างกันไม่ส่งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้
ข้อมูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า ใน
ทุ ก ประเด็ นย่อย สาขาที่ ส าเร็ จการศึ ก ษาปริ ญญาตรี แตกต่ า งกันไม่ ส่ ง ผลให้ ป ระสิ ท ธิ ภาพการใช้ข ้อมู ล
ทางการบัญชีในการบริ หารสิ นแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05)
จากประเด็นที่ พบว่า อายุที่แตกต่างกันไม่ทาให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการ
บริ หารสิ นแตกต่างกันทางสถิติ ทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีของ Tukey ได้ดงั นี้
ในภาพรวม ผูต้ อบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิจ มีประสิ ทธิ ภาพการ
ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นต่ากว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาบัญชี
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (P < 0.05)
ด้า นความรู้ ท างบัญชี ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ส าเร็ จการศึ ก ษาปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิ จ มี
ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นต่ ากว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ สาเร็ จการศึ กษา
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (P < 0.05) ประเด็นมีความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาก
เพียงใด ผูต้ อบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิจ มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูล
ทางการบัญชีในการบริ หารสิ นต่ากว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาบัญชี และสาขา
อื่นๆ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (P < 0.05) ประเด็นมีความเข้าใจเกี่ ยวกับข้อมูลทางบัญชี มากเพียงใด และ
ประเด็นมีความรู้และเข้าใจงบการเงินมากน้อยเพียงใด ผูต้ อบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี
สาขาบริ หารธุ รกิจ มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นต่ากว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่
สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาอื่นๆ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (P < 0.05) ประเด็นสามารถให้ขอ้ มูลทางบัญชี
กับลู กค้าเมื่ อมาใช้บริ การมากเพี ยงใด ผูต้ อบแบบสอบถามที่ส าเร็ จการศึ กษาปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มี
ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นสุ งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ สาเร็ จการศึ กษา
ปริ ญญาตรี สาขาอื่นๆ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (P < 0.05)
ด้ า นการน าไปใช้ ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ ร กิ จ มี
ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นต่ ากว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ สาเร็ จการศึ กษา
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี และสาขาอื่นๆ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 และ 0.05 ตามลาดับ (P < 0.01 และ 0.05)
ประเด็นสามารถวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญา
ตรี สาขาบริ หารธุ ร กิ จ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพการใช้ ข ้อ มู ล ทางการบัญ ชี ใ นการบริ หารสิ นต่ า กว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาบัญชี ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 (P < 0.01) ประเด็นใช้ขอ้ มูล
ทางบัญชี ประเภทงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษา
ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิ จ มี ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นต่ ากว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาบัญชี และสาขาอื่นๆ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.001 และ 0.01
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ตามลาดับ (P < 0.001 และ 0.01) ประเด็นใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภทงบกระแสเงิ นสดได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิ จ มีประสิ ทธิ ภาพการใช้
ข้อมูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นต่ ากว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ สาเร็ จการศึ กษาปริ ญญาตรี สาขาบัญชี
และสาขาอื่นๆ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 (P < 0.01) ประเด็นใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภท Bank Statement ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิจ มีประสิ ทธิ ภาพการ
ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นต่ากว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาอื่นๆ
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (P < 0.05)
เปรี ยบเทียบความแตกต่างประสิ ทธิ ภาพของการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อของ
พนักงานธนาคารออมสิ นในอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เมื่อพิจารณาตามประสบการณ์การทางาน
พบว่า ในภาพรวม ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ การทางานแตกต่างกัน ไม่ส่งผลให้ประสิ ทธิ ภาพ
การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) เมื่อพิจารณารายด้าน เป็ นดังนี้
ด้า นความรู้ บ ัญ ชี ผู้ต อบแบบสอบถามที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานแตกต่ า งกัน ไม่ ส่ ง ผลให้
ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นแตกต่าง ทางสถิติ ที่ระดับ (P > 0.05) เมื่อพิจารณา
ในประเด็นย่อย พบว่า มีเพียงสามารถให้ขอ้ มูลทางบัญชี กบั ลู กค้าเมื่อมาใช้บริ การมากเพียงใด ที่ผตู้ อบ
แบบสอบถามที่มีประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ขึ้นไป มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการ
บริ หารสิ นสู งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การทางาน น้อยกว่า 5 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.001 (P ≤ 0.001)
ด้า นการน าไปใช้ ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานแตกต่ า งกัน ไม่ ส่ ง ผลให้
ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นแตกต่าง ทางสถิติ ที่ระดับ (P > 0.05) และใน
ประเด็ น ย่ อ ย ทุ ก ประเด็ น ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานแตกต่ า งกัน ไม่ ส่ ง ผลให้
ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นแตกต่าง ทางสถิติ ที่ระดับ (P > 0.05)
ด้า นผลสั ม ฤทธิ์ ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานแตกต่ า งกัน ไม่ ส่ ง ผลให้
ประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นแตกต่าง ทางสถิ ติ ที่ระดับ (P > 0.05) แต่เมื่อ
พิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ประเด็นลูกค้ารู ้สึกพอใจเมื่ออธิ บายถึ งข้อมูลทางการบัญชีที่ลูกค้าต้องนามายื่น
ประกอบสิ นเชื่อ เช่น งบการเงิ น Bank Statement และประเด็นใช้ขอ้ มูลทางบัญชีในการให้ขอ้ มูลลูกค้าใน
การขอสิ นเชื่อก่อนเสมอ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การทางาน น้อยกว่า 5 ปี มีประสิ ทธิ ภาพการ
ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นสู งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การทางาน 5 ปี ขึ้นไป
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลาดับ (P ≤ 0.01 และ 0.05)
เปรี ยบเทียบความแตกต่างประสิ ทธิ ภาพของการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการบริ หารสิ นเชื่ อของ
พนักงานธนาคารออมสิ นในอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เมื่ อพิจารณาตามรายได้ปัจจุบนั พบว่า ใน
ภาพรวม ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีใน
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การบริ หารสิ นสู งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท (ค่า t เป็ นลบ) อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.01 (P < 0.01) เมื่อพิจารณารายด้าน เป็ นดังนี้
ด้านความรู ้บญั ชี ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูล
ทางการบัญชีในการบริ หารสิ นสู งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท (ค่า t เป็ นลบ) อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 (P < 0.001) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า ประเด็นมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชี ประเด็นมีความรู ้ และเข้าใจงบการเงิน และประเด็นสามารถให้ขอ้ มูลทางบัญชี กบั
ลูกค้าเมื่อมาใช้บริ การ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูล
ทางการบัญชีในการบริ หารสิ นสู งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท (ค่า t เป็ นลบ) อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 (P < 0.001)
ด้านการนาไปใช้ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูล
ทางการบัญชีในการบริ หารสิ นสู งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท (ค่า t เป็ นลบ) อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 (P < 0.01) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า ประเด็นสามารถวิเคราะห์
งบการเงินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประเด็นใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ประเภทงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูลทางการ
บัญชี ในการบริ หารสิ นสู งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท (ค่า t เป็ นลบ) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 และ 0.01 ตามลาดับ (P < 0.001 และ 0.01)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูล
ทางการบัญชีในการบริ หารสิ นสู งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท (ค่า t เป็ นลบ) อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (P < 0.05) เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า ประเด็นการใช้ขอ้ มูลทาง
บัญชีทาให้บริ การสิ นเชื่อเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล ประเด็นข้อมูลทางการบัญชี ของลูกค้าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นที่
ต้องพิจารณา และประเด็นการวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงิ นเป็ นข้อมูลทางการบัญชี ที่ใช้ในการพิจารณา
สิ นเชื่ อลู กค้าทุ กครั้ ง ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท มีประสิ ทธิ ภาพการใช้ขอ้ มูล
ทางการบัญชีในการบริ หารสิ นสู งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท (ค่า t เป็ นลบ) อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (P < 0.05)
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ภาคผนวก
แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นเชื่อของธนาคารออมสิ น ในอาเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี
คาชี้แจง
แบบสอบถามแบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นเชื่ อของธนาคารออมสิ น ใน
อาเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี
ตอนที่ 1 ให้ท่านทาเครื่ องหมาย X ลงใน หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพตามความเป็ นจริ ง
1. เพศ
1)
ชาย
2. อายุ
1)
ต่ากว่า 25 ปี
3. สถาบันที่สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
1) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
4. สาขาที่สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
1) บริ หารธุ รกิจ

2)
2)

หญิง
26 - 40 ปี

2) ศึกษาศาสตร์
3) รัฐศาสตร์
4) บัญชี
5) อื่นๆ โปรดระบุ__________________________
5. ประสบการณ์ในการทางาน
1) น้อยกว่า 5 ปี
2) ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
6. รายได้ปัจจุบนั

3)

41 ปี ขึ้นไป

2) สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
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1)
ต่ากว่า 10,000 บาท
2)
10,001 - 20,000
3)
20,001 - 30,000
4)
30,001 ขึ้นไป
7. ตาแหน่ง (โปรดระบุ)....................................
ตอนที่ 2 พิจารณาประสิ ทธิภาพในการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นเชื่อของธนาคารออมสิ น ใน
อาเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี
ทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องระดับของประสิ ทธิ ภาพให้ตรงกับตัวเลขที่ท่านประมาณไว้ให้ครบทุกข้อ
ประสิ ทธิภาพในการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นเชื่อ
ระดับของประสิ ทธิภาพ
ของธนาคารออมสิ น ในอาเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5
4
3
2
1
ด้ านความรู้ ทางบัญชี
1 ท่านมีความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีมากเพียงใด
2 ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชีมากเพียงใด
3 ท่านมีความรู ้และเข้าใจงบการเงินมากน้อยเพียงใด
4 ท่านสามารถให้ขอ้ มูลทางบัญชีกบั ลูกค้าเมื่อมาใช้บริ การ
มากเพียงใด
5 หน่วยงานของท่านมีการจัดอบรมให้ความรู ้ดา้ นบัญชี
บ่อยครั้งเพียงใด
ด้ านการนาไปใช้
6 ท่านสามารถวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
7 ท่านใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ประเภทงบแสดงฐานะการเงิน
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
8 ท่านใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ประเภทงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
9 ท่านใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ประเภทงบกระแสเงินสดได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
10 ท่านใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ประเภท Bank Statementได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ประสิ ทธิภาพในการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการบริ หารสิ นเชื่อ
ของธนาคารออมสิ น ในอาเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี

11
12
13
14

15

ระดับของประสิ ทธิภาพ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5
4
3
2
1

ด้ านผลสั มฤทธิ์
การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีทาให้บริ การสิ นเชื่ อเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิผล
ข้อมูลทางการบัญชีของลูกค้าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นที่ท่านต้อง
พิจารณา
ท่านใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการให้ขอ้ มูลแก่ลูกค้าในการ
ขอสิ นเชื่ อก่อนเสมอ
ลูกค้ารู ้สึกพอใจเมื่อท่านอธิ บายถึงข้อมูลทางการบัญชีที่ลูกค้า
ต้องนามายืน่ ประกอบสิ นเชื่ อ เช่น งบการเงิน Bank
Statement
การวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงินเป็ นข้อมูลทางบัญชีที่ท่าน
ใช้ในการพิจารณาสิ นเชื่อลูกค้าทุกครั้ง

ข้อเสนอะแนะ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ประวัติย่อของผู้ศึกษาค้ นคว้ าวิจัย
ชื่อ

นายทวิชชัย อุรัจฉัท

วันเกิด

วันที่ 22 สิ งหาคม 2514

สถานที่อยูป่ ั จจุบนั

บ้านเลขที่ 31/3 ม.5 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ตาแหน่งหน้าที่

อาจารย์ประจาคณะบัญชี

สถานที่ทางานปัจจุบนั
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