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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) วิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการพกัช าระหน้ีและลด

ภาระหน้ีปี 2555ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 2) ศึกษาทศันคติของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการพกั
ช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 3) ศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะ
ของเกษตรกรท่ีเกิดจากการเข้าร่วมโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 ในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ท าการสุ่มเกษตรกรตวัอย่างจ านวน 327 
ตวัอย่าง และนอกจากนั้นยงัได้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา มาตรวดัแบบ paired    
t-test, likert scale, chi-square test และวเิคราะห์สรุปผลการศึกษาดว้ยสถิติเชิงพรรณนา  

ผลการศึกษาไดพ้บวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 51-60 ปี มีสถานภาพ
สมรส อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร และเป็นลูกคา้ ธ.ก.ส. นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี จากการวเิคราะห์
ประสิทธิผลของโครงการฯ เชิงเศรษฐกิจ พบว่าโครงการฯ มีประสิทธิผลดา้นรายได ้ค่าใช้จ่าย หน้ี
นอกระบบ และเงินออม เพราะโครงการฯ ท าให้เกษตรกรมีเวลาฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพและสร้าง
รายไดจ้ากการพกัช าระหน้ี มีการจดัท าบญัชีครัวเรือนท าให้เกษตรกรเห็นค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นและลด
ค่าใช้จ่ายเหล่านั้ น ท าให้มีเงินเหลือเพื่อน าไปช าระหน้ีนอกระบบและออม แต่โครงการฯ ไม่มี
ประสิทธิผลดา้นภาระหน้ีในระบบ เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกเขา้ร่วมโครงการฯ แบบพกัช าระ
เงินตน้ ท าให้หน้ีในระบบไม่ลดลง ส่วนการวิเคราะห์เชิงสังคมพบวา่ เกษตรกรมีความคิดเห็นในดา้น
ผลต่อเศรษฐกิจชุมชนดา้นผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และดา้นผลต่อสังคม อยูใ่นระดบัมาก
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 จากการศึกษาทศันคติของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการฯ พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่มีทศันคติเห็น
ดว้ยในดา้นการบริการของโครงการฯ และดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการฯ แสดงให้เห็นวา่เกษตรกร
มีทศันคติท่ีดีต่อโครงการฯ ในดา้นดงักล่าว และจากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติของเกษตรกรท่ี
มีต่อโครงการฯ พบว่าอายุ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาท่ีเป็นลูกค้ามีความสัมพนัธ์กบัด้านการ
บริการของโครงการฯ ส าหรับการศึกษาในด้านวตัถุประสงค์ของโครงการฯ พบว่าเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา และระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติของเกษตรกรในดา้นน้ี 

จากการศึกษาพบวา่ปัญหาและอุปสรรค พบวา่ กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่มองเห็นวา่ปัญหาดา้น
การบริการของโครงการฯ ทั้ งการไม่มีหน่วยงานหรือพนักงานของ ธ.ก.ส. ท่ีดูแลโครงการฯ น้ี
โดยเฉพาะ และไม่ได้รับความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการ ดงันั้น ควรจดัตั้งหน่วยงานหรือ
พนักงานของ ธ.ก.ส. ท่ีดูแลโครงการฯ น้ีโดยเฉพาะ และควรจดัวนัรับช าระหน้ีของเกษตรกรให้
แตกต่างกนัหรือมีการรับช าระหน้ีนอกสถานท่ี เพื่อใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ ส่วน
ดา้นความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการฯ เกษตรกรไม่ทราบช่องทางในการติดต่อสอบถามและไม่
กล้าสอบถามพนักงานในระหว่างการประชุมหรือไม่เขา้ร่วมประชุม ส่วนด้านการประชาสัมพนัธ์
โครงการฯ พบวา่ส่ือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์เขา้ไม่ถึงเกษตรกรและการประชาสัมพนัธ์มีนอ้ย และ
ดา้นการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ พบวา่เกษตรกรไม่มีท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ
และไม่มีการจดัอบรมการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพดงันั้น ควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้เกษตรกรเขา้
ร่วมประชุม และควรประชุมช้ีแจงเกษตรกรใหเ้ขา้ใจ เก่ียวกบัรายละเอียดของโครงการฯ วตัถุประสงค์
ของโครงการฯ เง่ือนไขของโครงการฯ ตั้งแต่ก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ ระหวา่งเขา้ร่วมโครงการฯ จน
ส้ินสุดโครงการฯ เพื่อให้เกษตรกรปฏิบติัตามวตัถุประสงค์ของโครงการฯ และเกิดประโยชน์ต่อ
เกษตรกรมากท่ีสุด 
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ABSTRACT 

 The purpose of this study are 1) to analyze the effectiveness of Debt Deferment and 
Reduction Program of the Year 2012 in Mueang District, Chiang Mai Province 2)  to study the 
agriculturist attitudes toward the effectiveness of Debt Deferment and Reduction Program of the 
Year 2012 in Mueang District, Chiang Mai Province 3)  to study problems and suggestions of 
agriculturists from participating Debt Deferment and Reduction Program of the Year 2012 in 
Mueang District, Chiang Mai Province. Data was collected by using questionnaire to random 
sample of 327 agriculturists, and also analyzed by using descriptive statistics, paired t-test, Likert 
scale,  Chi-Square test and descriptive summarize the study result. 
 The result of the research shows that the samples group were mostly male, aged between 
51-60 years old, get married, mostly agriculturists and be a customer of the BAAC bank less than or 
equal 20 years. The analysis of program effectiveness in economic found the program effectiveness 
in the agriculturist’s income, expense, informal debt and saving money due to the agriculturists have 
time for his vocational rehabilitation and earn money. The preparation of the household accounts 
made the agriculturists realized their unnecessary expenses and reduce those expenses, thus remain 
money for informal debt and saving. However, the program has no effectiveness on formal debt as 
most agriculturists choose to participate in programs to suspend the principal repayment. The formal 
debt was not reduced. The analysis of program effectiveness in social found a comment on the 
economic impact of the community, the effect on the overall economy of the country and the effect  
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on the society of agriculturists at a high level. The study of the agriculturist attitudes toward the 
effectiveness of Debt Deferment and Reduction Program, found that most of agriculturists attitude 
are agreed on the service of this debt deferment and reduction program and objective of the 
program. This result is showing that agriculturists have a positive attitude towards the program in 
these fields. The study of factors that influence the attitudes of agriculturists of this program found 
that age, education and time being a customer of the BAAC bank relate to the service of the 
program. For the study of the purpose of the program, found that the factors effect to agriculturists 
attitude are sex, age, education and time being a customer of the BAAC bank.  
 The study of problem and barrier found that most agriculturists have the problem of service 
of the program, on both not having specific department or representative for this particular program, 
and not receiving comfortable service. The program should establish specific department or 
employee of this particular program and should schedule different of payment date for each 
agriculturists or mobile service outside the office to get simple and fast service. Regarding the 
knowledge and understanding of the program, the agriculturists do not know contact channels and 
hesitate to ask the representative during a meeting or not attend the meeting. For the public relations 
found that the media that use to promote the program do not reach agriculturists and also, few 
number of public relations program. For the vocational rehabilitation, the agriculturists have no 
consultant about this field and there is no training program for this field. Therefore, should 
encourage the agriculturists to attend the meeting and should clarify the agriculturists to understand 
about the project details, project purpose, terms and conditions since their first participate in the 
project, during the project participation, until the project completed to get the agriculturists to 
comply with the objectives of the project and to give the most benefit to agriculturists. 

 

 


