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กติตกิรรมประกาศ 
  

การค้นควา้แบบอิสระฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์จาก
คณาจารย์และท่านผู ้มีพระคุณหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ        
เชาวนพูนผล ท่ีไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่าการให้ความรู้ ค  าแนะน าเก่ียวกบัทฤษฎีท่ีใช้ในงานวิจยั และ
การให้ค  าปรึกษาอนัเป็นประโยชน์ต่อระเบียบวิธีวิจยัในการจดัท าตลอดจนการตรวจสอบแก้ไข
ขอ้บกพร่องทางดา้นภาษาของการคน้ควา้แบบอิสระ อนัส่งผลให้การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีมีความ
ถูกตอ้งและสมบูรณ์ ซ่ึงผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระร่วม รองศาสตราจารยพ์ิกุล โคว้สุวรรณ์ ท่ี
ไดเ้สียสละเวลาในการใหค้วามรู้ ค  าแนะน าตลอดจนการให้ค  าปรึกษาอนัเป็นประโยชน์ต่อการคน้ควา้
แบบอิสระฉบบัน้ี พร้อมกนัน้ีขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.อารีย ์เช้ือเมืองพาน ท่ีกรุณารับเป็น
ประธานกรรมการในการสอบคน้ควา้แบบอิสระในคร้ังน้ี รวมทั้งให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์และ
ช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอขอบคุณอาจารยฐ์านิต ศาลติกุลนุการ อาจารยผ์ูช่้วยสอนสาขาธุรกิจเกษตร ท่ีให้ค  าแนะน า
ในการคน้ควา้แบบอิสระในคร้ังน้ี ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีทุกท่านในภาควชิาพฒันาเศรษฐกิจการเกษตร ท่ี
ได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุนขอ้มูลต่างๆ ท าให้การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและ
ขอขอบคุณเกษตรกรตวัอย่าง พนกังาน ธ.ก.ส. สาขาเชียงใหม่ สาขารวมโชค และสาขาแม่เหียะท่ีได้
ใหข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์และใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี   
 ท้ายสุดน้ีขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ ตลอดจนญาติทุกท่านในครอบครัวท่ีได้ให้
โอกาส ก าลงัใจ การสนบัสนุนมาโดยตลอด ความดีทั้งหลายของงานเขียนเล่มน้ีขอมอบให้แก่บุคคลท่ี
กล่าวขา้งตน้ทุกท่าน หากงานเขียนเล่มน้ีมีขอ้บกพร่องประการใด ผูเ้ขียนขอนอ้มรับและขออภยัมา ณ 
ท่ีน้ีดว้ย 
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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  



 

ช 

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. 
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1 

บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำ 

ความยากจนเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนทัว่โลกโดยเฉพาะประเทศด้อยพฒันา ประเทศไทยเป็น
ประเทศหน่ึงท่ียงัคงเผชิญกบัปัญหาดงักล่าว โดยกลุ่มท่ีประสบปัญหามากท่ีสุดคือผูท่ี้อยู่ในชนบท 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อย เน่ืองจากต้องเผชิญกับความเส่ียงในการผลิต อนัเกิดจากภัย
ธรรมชาติ ราคาสินคา้เกษตรตกต ่า รวมถึงปัจจยัอ่ืนท่ีท าให้รายไดไ้ม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายของ
ครัวเรือน อนัเป็นตน้เหตุของปัญหาหน้ีสินและความยากจน ท าให้เกษตรกรขาดแคลนเงินทุนท่ีใช้
ประกอบอาชีพ  

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นสถาบันการเงินท่ีให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรทั้งดา้นการให้ขอ้มูลและสินเช่ือแก่เกษตรกรและยงัคงความส าคญัในภาคเกษตร
ของไทย กล่าวคือ ปริมาณสินเช่ือทั้ งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรของธ.ก.ส. เพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองกล่าวคือจาก 125,255.00 ลา้นบาท ในปีบญัชี 2540 เพิ่มเป็น 231,758.00 ลา้นบาท ในปีบญัชี
2550 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 85.03 และจาก 231,758.00 ล้านบาท ในปีบญัชี 2550 เพิ่มเป็น 354,303.52 
ลา้นบาท ในปีบญัชี 2554 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 52.88 จะเห็นไดว้า่ในปีบญัชี 2540 ธ.ก.ส.มีเพียงการให้
สินเช่ือเฉพาะในภาคเกษตร เพราะเป็นวตัถุประสงค์หลกัในการจดัตั้งองค์กร ต่อมาในปีบญัชี 2550   
ธ.ก.ส. จึงไดมี้การให้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรกรเพื่อเป็นการให้บริการสินเช่ือท่ีหลากหลายมาก
ยิง่ข้ึน (ตารางท่ี 1.1) 



 

2 

ตำรำงที่ 1.1 ปริมาณสินเช่ือภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปีบญัชี 2540 และระหวา่งปีบญัชี 2550-2554     

ประเภท 
ปีบัญชี 

2540 2550 2551 2552 2553 2554 

ในภาคการเกษตร 125,255.00 208,045.00 218,862.05 251,444.79 294,855.52 301,710.89 

นอกภาคการเกษตร - 23,713.00 23,920.63 26,527.80 43,462.97 52,592.62 

รวม 125,255.00 231,758.00 242,782.69 277,972.60 338,318.49 354,303.52 
ท่ีมา: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2556 
หมายเหตุ: หน่วย: ลา้นบาท 

แมป้ริมาณสินเช่ือท่ี ธ.ก.ส. ให้แก่เกษตรกรเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณา
ปริมาณหน้ีเงินกูค้า้งช าระท่ีเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(Non-Performing Loan: NPL) ของเกษตรกร
พบวา่ในปีบญัชี 2540 มีหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้843 ลา้นบาท และระหวา่งปีบญัชี 2550-2553 มีหน้ีท่ี
ไม่ก่อให้เกิดรายไดเ้พิ่มสูงข้ึนร้อยละ 33.78 และลดลงในปีบญัชี 2554 โดยมีหน้ีเงินกูค้า้งช าระท่ีเป็น
หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ลดลงจากปีบญัชี 2553 ร้อยละ 53.47 (ตารางท่ี 1.2) เน่ืองจากมีโครงการพกั
ช าระหน้ีในปี 2554 ซ่ึงเป็นการพกัช าระหน้ีให้แก่ลูกคา้ท่ีมีหน้ีเงินกูเ้ป็นหน้ีคา้งช าระหรือหน้ีปรับปรุง
โครงสร้างหน้ี (ปปน.) หรือลูกคา้ ธ.ก.ส.ในพื้นท่ีมีเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
เพื่อลดปัญหาหน้ีคา้งช าระท่ีเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดด้งักล่าว 

ตำรำงที่ 1.2 หน้ีเงินกูค้า้งช าระท่ีเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องเกษตรกร ทั้งประเทศระหวา่งปีบญัชี
2551-2554         

ปีบัญชี 2540 2550 2551 2552 2553 2554 

NPL ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน 843.00 5,335.80 9,304.05 12,999.44 15,796.10 8,446.02 

ท่ีมา: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2556 
หมายเหตุ: หน่วย: ลา้นบาท 

ปี 2554 ธ.ก.ส. ไดด้ าเนินโครงการพกัหน้ีเกษตรกรรายย่อยและผูมี้รายไดน้้อยท่ีมีหน้ีต ่ากว่า 
500,000 บาท และขยายกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มเติมรูปแบบการช่วยเหลือ โดยเปิดโอกาสให้ลูกหน้ีเดิม 
เพื่อสร้างโอกาสในการยกระดบัคุณภาพชีวติของเกษตรกร ดว้ยการมีรายไดท่ี้มัน่คงและสามารถใชห้น้ี
คืนต่อมาในปี 2555 ไดจ้ดัท าโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 ต่อเน่ืองจากโครงการพกั
ช าระหน้ี ในปี 2554 โดยเร่ิมด าเนินโครงการตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2555 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558
รวม 3 ปี (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2556) มีจ  านวนลูกคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ท่ี
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พิจารณาจากเกษตรกรรายย่อยผูมี้รายได้น้อยท่ีมีหน้ีคงคา้งต ่ากว่า 500,000บาท ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 
2556 คงเหลือเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน 2.23 ล้านราย เป็นจ านวนเงิน 246,746 ล้านบาท 
จ าแนกเป็นลูกคา้ประสงคพ์กัเงินตน้และลดจ านวนเงิน 19,579 ลา้นบาทดอกเบ้ีย 1.95 ลา้นราย จ านวน
เงิน 227,167 ลา้นบาท ลูกคา้ประสงคล์ดดอกเบ้ีย จ  านวน 0.28 ลา้นราย 

เม่ือพิจารณาในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่าจ านวนลูกคา้ธ.ก.ส. ในเขตภาคเหนือตอนบน
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี ระหว่างปี 2549-2554 โดยจงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีมีจ  านวนลูกค้า
ธ.ก.ส. สูงสุดในเขตภาคเหนือตอนบนเพราะเป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดใหญ่ มีพื้นท่ีทางการเกษตรมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมี ธ.ก.ส. จ านวน 3 สาขา ซ่ึงประกอบดว้ย 
สาขาเชียงใหม่ สาขารวมโชคและสาขาแม่เหียะ ได้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว และมีลูกค้าชั้นดี
จ านวนมากถึง 1,553 คนท่ีสามารถเขา้ร่วมโครงการฯ ได ้(ตารางท่ี 1.3) 

ตำรำงที ่1.3 จ  านวนลูกคา้เกษตรกรฝ่ายภาคเหนือตอนบน ระหวา่งปีบญัชี 2549-2554 

ลูกค้ำคงเหลอื 
ปีบัญชี 

2549 2550 2551 2552 2553 2554 
เชียงใหม่ 124,522 130,029 133,626 134,521 138,611 143,611 
เชียงราย 108,987 113,580 118,101 117,922 121,938 

 

135,832 
ล าปาง 75,498 77,877 80,090 80,967 82,182 85,158 
น่าน 62,206 64,607 67,981 66,230 68,300 71,488 
พะเยา 60,752 63,846 64,825 63,941 65,310 70,700 
แพร่ 55,851 59,179 62,903 62,026 63,244 65,337 
ล าพนู 53,607 54,758 55,373 55,671 56,412 57,032 
แม่ฮ่องสอน 13,449 14,195 14,719 15,237 16,852 17,884 

รวม 554,872 578,071 597,618 596,515 612,849 647,042 
ท่ีมา: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2556 
หมายเหตุ: จ านวนลูกคา้: ราย 

ธ.ก.ส. มีปริมาณสินเช่ือท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในขณะเดียวกนัก็มีหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้
เพิ่มข้ึนเช่นกนั จนได้ด าเนินโครงการพกัช าระหน้ีในปี 2554 ท าให้หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลง
ต่อมาได้ด าเนินโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 โดยการพิจารณาจ านวนลูกค้าของ        
ธ.ก.ส. ในเขตภาคเหนือตอบบน พบวา่เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี โดยจงัหวดัเชียงใหม่มีจ  านวนลูกคา้ 
มากท่ีสุดในเขตภาคเหนือตอนบน และมีจ านวนลูกคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ พกัช าระหน้ีและลดภาระ
หน้ีปี 2555 จ  านวนมาก ดงันั้น จึงควรท าการศึกษาประสิทธิผลของโครงการฯ โดยเลือกลูกคา้ ธ.ก.ส. 
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ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อท าให้ทราบวา่โครงการฯ ดงักล่าวด าเนินการ
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการฯ และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเหมาะสมต่อไปใน
อนาคต 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ  
1.  เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการพักช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 ในพื้นท่ี

รับผดิชอบของ ธ.ก.ส. อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
2. เพื่อศึกษาทศันคติของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 
3. เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรท่ีเกิดจากการเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี

และลดภาระหน้ีปี 2555 

1.3 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำ 
ผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน ปรับการด าเนินงานของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อให้การด าเนินงาน
ของโครงการฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
- ขอบเขตของประชากร   

การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเกษตรกรท่ีเป็นลูกคา้ ธ.ก.ส. สาขาเชียงใหม่ สาขารวมโชค และ
สาขาแม่เหียะ ท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 
 -   ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  
 ธ.ก.ส. ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ย สาขาเชียงใหม่ สาขารวมโชค 
และสาขาแม่เหียะ 

-  ขอบเขตดา้นเวลา 
ท าการเก็บขอ้มูลทั้งก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ ก่อนเร่ิมโครงการฯ คือตั้งแต่วนัท่ี 1 

กนัยายน 2554-31 สิงหาคม 2555 หลงัเขา้ร่วมโครงการฯ คือตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2555-31 สิงหาคม 
2556 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสาร งานวจิยัที่เกีย่วข้องและระเบียบวธีิวจิยั 

 การประเมินประสิทธิผลของโครงการฯ จ าเป็นตอ้งศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจไดอ้ย่างถูกตอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ท าให้ทราบถึง
ขั้นตอนและวิธีการประเมินส่วนระเบียบวิธีวิจัยจะท าให้เห็นวิธีการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี

การศึกษาประสิทธิผลในท่ีน้ีไดใ้ช้แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินประสิทธิผลของ
โครงการจากหลายแนวคิด ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นแนวคิดต่างๆ ไดด้งัน้ี 

2.1.1 แนวคิดการประเมินประสิทธิผลของโครงการ 
   การประเมินผลโครงการเป็นการศึกษาวิเคราะห์สภาพท่ี เป็นปัญหาอุปสรรค
ความก้าวหน้า หรือการบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนผลกระทบท่ีสืบเน่ืองมาจากการ
ปฏิบติัโครงการทั้งทางตรงและทางออ้ม ส าหรับน ามาเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัในการใช้ปรับปรุงแกไ้ข
ปัญหาอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนในการด าเนินโครงการ ตลอดจนน ามาปรับใช้เป็นข้อมูลในการเปิด
โครงการใหม่ท่ีมีผลเก่ียวเน่ืองกบัโครงการท่ีด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนัโดยมีแนวคิดดงัน้ี (เยาวดี,2538 
อา้งใน มยรีุ, 2546) 
  แนวคิดท่ี 1 การประเมิน หมายถึงการวดั ทั้ งน้ี เพราะในช่วง ค.ศ.1900-1930 นัก
ประเมินผลทางดา้นการศึกษาไดนิ้ยามการประเมินว่าเป็นการวดัผล ท าให้การประเมินเน้นความเป็น
ปรนัย/ความถูกต้องท่ีเป็นอยู่จริง ความเท่ียงตรงของการวดัมาตรฐานของเคร่ืองมือท่ีใช้วดั การ
วเิคราะห์เชิงปริมาณจากคะแนนท่ีวดัได ้การคน้หาเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อน ามาใชเ้ปรียบเทียบกบัผลการ
ด าเนินโครงการ ส าหรับการตดัสินและการวนิิจฉยัคุณค่า 
  แนวคิดท่ี 2 คือ การประเมินเป็นการวิจยั เน่ืองจากการประเมินเป็นการประยุกต์ใช้
ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคม ซ่ึงเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อน าผลการวิจยัมาตดัสินและพฒันาด้าน
โครงการด้านการวางแผนและติดตามให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ งศึกษาถึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน าโครงการไปปฏิบติั มีการประเมิน มีการออกแบบวจิยั การสร้างเคร่ืองมือ
เก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ์และเชิงตรรกวิทยาอย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งตอบ
ค าถามว่า โครงการนั้นบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดหรือไม่ และมีความส าเร็จระดบัใด (แต่ไม่มี
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จุดมุ่งหมายหลกัเพื่อหาองคค์วามรู้ใหม่ๆ) ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดน้ั้นจะน าไปใชใ้นการตดัสินใจและเป็น
ทางเลือกในการปฏิบติั 

แนวคิดท่ี 3 กล่าวคือ การประเมินเป็นการตรวจสอบและการติดตามผลงานท่ีได้
ประเมินแลว้ กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ โครงการใดท่ีได้ผ่านการประเมินแลว้ ก็จะท าการประเมินอีกคร้ัง 
เพื่อดูว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ โดยมีกระบวนการและเทคนิควิธีส าหรับอ้างอิงผลในการ
ประเมินอยา่งมีระบบ 
 การประเมินผลของโครงการถูกน ามาใชเ้ป็นคร้ังแรกราวก่อนศตวรรษท่ี 18 ในลกัษณะ
การลองผิดลองถูกโดยไม่มีหลักวิชาการท่ีแน่นอน ต่อมาระยะหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ได้มีการ
ปรับปรุงประเมินผลให้สมเหตุสมผลมากข้ึน โดยมีการรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ผลการ
ปฏิบติัท่ีผา่นมา และมีการก าหนดเป็นมาตรฐานส าหรับด าเนินการดา้นการประเมินผลในระยะนั้น แต่
ในราว 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา นักวิชาการได้มีการต่ืนตวัในด้านการประเมินผลมากข้ึน โดยเฉพาะใน
สมัยประธานาธิบดีแคเนด้ี และประธานาธิบดีจอห์นสัน ซ่ึงพยายามท่ีจะผลักดันให้ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นสังคมท่ียิ่งใหญ่ในช่วงทศวรรษท่ี 1960 จึงเป็นผลให้งานทางดา้นวิชาการและการ
ประเมินผลไดถู้กน ามาผสมผสานใชก้นัอยา่งแพร่หลายในการตดัสินใจด าเนินโครงการหรือแผนงาน
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 การประเมินผลโดยทัว่ไปมีจุดมุ่งหมายดงัน้ี (สุภาพร, 2542) 
 1. เพื่อศึกษาดูว่าวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไวแ้ต่เดิม ยงัคงเป็นเป้าหมายท่ี
แทจ้ริงในปัจจุบนัหรือไม่ เพียงใด และยงัคงเป็นเป้าหมายท่ีเหมาะสมเพียงใด 
  2.  เพื่อคน้พบการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 
 3.  เพื่อพิจารณาหาเหตุผลของความส าเร็จและความลม้เหลวของการปฏิบติั 

 4.  เพื่อแสดงถึงหลกัการของแผนการท่ีส าเร็จผล 
 5.  เพื่ออ านวยการบริหารงานโดยการใชเ้ทคนิคส าหรับเพิ่มประสิทธิผล 

6.  เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการวจิยัต่างๆท่ีจะมีข้ึนในระยะต่อไป 
7.  เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารส าหรับภาคปฏิบติัในระยะต่อไป 

  การประเมินผลจึงเป็นการช่วยท าให้การก าหนดวตัถุประสงค์และมาตรฐานของการ
ด าเนินงานมีความชัดเจนข้ึน ซ่ึงส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุม้ค่าหรือเกิดประโยชน์
เต็มท่ี ทั้งน้ีเพราะการประเมินตอ้งวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ ขอ้มูลใดหรือปัจจยัใดท่ีเป็นปัญหา
ได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและด าเนินงานของโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุม้ค่าท่ีสุด นอกจากเกิดการใช้ทรัพยากรคุม้ค่าแลว้ การประเมินยงัเป็นส่วนส าคญั
ในการควบคุมคุณภาพงาน โดยท่ีทุกส่วนของโครงการและปัจจยัทุกชนิดท่ีใชด้ าเนินงานจะไดรั้บการ
วิเคราะห์อย่างละเอียด ทั้งขอ้มูลน าเขา้ (input) กระบวนการ (process) และผลงาน (output)จะไดรั้บ
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การตรวจสอบประเมินผลทุกขั้นตอน ซ่ึงจะเกิดผลดีต่อการด าเนินงานคือ ท าให้ความเสียหายของ
โครงการลดลง ซ่ึงก็จะช่วยให้แผนงานบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีไดก้ าหนดไว ้นอกจากน้ีการประเมิน
โครงการยงัมีส่วนในการสร้างขวญัและก าลังใจให้ผูป้ฏิบติังานตามโครงการ เพราะการประเมิน
โครงการมิใช่เป็นการควบคุมหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและ
เสนอแนะวิธีการใหม่ๆ เพื่อใชใ้นการปฏิบติัโครงการและท่ีส าคญัท่ีสุดการประเมินโครงการเป็นการ
ช่วยตดัสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การประเมินโครงการจะท าให้ผูบ้ริหารได้ทราบถึง
ปัญหา อุปสรรค ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการ
โครงการ โดยขอ้มูลดงักล่าวจะช่วยให้ผูบ้ริหารตดัสินใจว่าจะด าเนินโครงการนั้นต่อไป หรือจะยุติ
โครงการนั้นเสีย นอกจากนั้นผลของการประเมินโครงการอาจเป็นขอ้มูลอย่างส าคญัในการวางแผน
หรือการก าหนดนโยบายของผูบ้ริหารและฝ่ายการเมืองโดยการประเมินมีขั้นตอนดงัน้ี (ประชุม, 2529) 

1.  ท  าการศึกษาและพิจารณาถึงรายละเอียดของวตัถุประสงคโ์ครงการ เพื่อให้ทราบวา่
โครงการท่ีก าหนดข้ึนนั้น มีวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายท่ีสามารถด าเนินการไดห้รือไม่ ซ่ึงถือวา่เป็น
การประเมินก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติัจริง และเป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยของวตัถุประสงค์ของ
โครงการเป็นส าคญั  

2.  ศึกษาความเป็นไปได้ของขอ้มูล ซ่ึงเป็นการประเมินขอ้มูลและทรัพยากรต่างๆท่ี
จะตอ้งใชด้ าเนินการ วา่ยงัมีความเหมาะสมเพียงพอท่ีจะใชป้ฏิบติังานหรือไม่ ขอ้มูลหรือทรัพยากรท่ีมี
อยู ่สามารถท่ีจะสนองตอบวตัถุประสงค์ไดม้ากน้อยเพียงใด และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนยงัจะใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูไ่ดห้รือไม่ ในขั้นตอนน้ีเป็นการตรวจสอบทบทวนความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีจะ
ใชเ้พื่อการบริหารโครงการ 

3.  เก็บรวบรวมกระท ากบัขอ้มูลและทรัพยากร ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ถึงกระบวนการใน
การด าเนินโครงการ ในลกัษณะเป็นการรวบรวมและจ าแนกขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่เป็นสัดส่วน และ
ให้มีความเป็นจริงมากท่ีสุด ในขั้นตอนน้ีเป็นการตรวจสอบกระบวนการวา่เหมาะสมกบัขอ้มูลหรือ
ทรัพยากรท่ีน าเขา้หรือไม่ 

4.  วิเคราะห์การแปลความหมาย และการสรุปผลซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีข้อมูลได้ผ่าน
กระบวนการเรียบร้อยแลว้ และผูป้ระเมินจะตอ้งท าการวิเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนว่าเป็นเช่นใด ตรงตาม
วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในลักษณะใด และผลท่ีเกิดข้ึนจะมี
แนวโนม้ไปในลกัษณะใด ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการประเมินผลงานของโครงการท่ีเกิดข้ึน และรวมไป
ถึงการประเมินโดยรวมทั้งหมดวา่เป็นโครงการท่ีใหผ้ลประโยชน์คุม้ค่ากบัการด าเนินโครงการหรือไม่ 
ควรปรับเปล่ียนใหดี้ข้ึนแลว้ด าเนินงานต่อไป หรือจะลม้เลิกยติุโครงการน้ีเสีย 
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2.1.2 แนวคิดทศันคติ 
  ทศันคติ (attitude) เป็นแนวความคิดท่ีมีความส าคญัมากแนวหน่ึงทางจิตวิทยาสังคม

และการส่ือสารและมีการใชค้  าน้ีกนัอยา่งแพร่หลายส าหรับการนิยามค าวา่ทศันคตินั้นไดมี้นกัวชิาการ
หลายท่านให้ความหมายไวด้งัน้ี  ทศันคติเป็นดชันีช้ีว่าบุคคลนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกบัคนรอบขา้ง 
วตัถุหรือส่ิงแวดลอ้มตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดยทศันคตินั้นมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจส่งผล
ถึงพฤติกรรมในอนาคตได ้ทศันคติจึงเป็นเพียงความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้าและเป็นมิติของ
การประเมินเพื่อแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหน่ึงๆ ซ่ึงถือเป็นการส่ือสารภายในบุคคล 
(interpersonal communication) ท่ีเป็นผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป     
(สุรพงษ,์ 2533) 

ทศันคติสามารถแยกประเภทได ้ดงัน้ี 
1. ทศันคติเชิงบวก เป็นทศันคติท่ีชกัน าให้บุคคลแสดงออก มีความรู้สึก หรืออารมณ์

จากสภาพจิตใจโตต้อบในดา้นดีต่อบุคคลอ่ืน หรือเร่ืองราวใดเร่ืองราวหน่ึง 
2. ทศันคติเชิงลบหรือไม่ดี คือทศันคติท่ีสร้างความรู้สึกเป็นไปในทางเส่ือมเสีย ไม่ได้

รับความเช่ือถือหรือไวว้างใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชงัต่อบุคคลใด 
บุคคลหน่ึง เร่ืองราวหรือปัญหาใดปัญหาหน่ึง 

3. ทศันคติท่ีบุคคลไม่แสดงความคิดเห็นในเร่ืองราวหรือปัญหาใดปัญหาหน่ึง หรือต่อ
บุคคล หน่วยงาน สถาบนั และอ่ืนๆ โดยส้ินเชิง 

ทศันคติทั้ง 3 ประเภทน้ี บุคคลอาจจะมีเพียงประการเดียวหรือหลายประการก็ไดข้ึ้นอยู ่
ความมัน่คงในความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ หรือค่านิยมอ่ืนๆ ท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของ การกระท า หรือ
สถานการณ์หน้าท่ีหรือกลไกของทศันคติ ทั้ งน้ีบุคคลจะมีทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้นจะต้องเกิด
ขั้นตอนตามองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 

 1. องคป์ระกอบเก่ียวกบัความรู้ (cognitive component) การท่ีบุคคลจะมีทศันคติต่อส่ิง
หน่ึงส่ิงใดนั้น บุคคลจ าเป็นต้องมีความรู้ต่อส่ิงนั้นเสียก่อนการเกิดทศันคติของแต่ละบุคคลจะไม่
เหมือนกนั 

 2. องคป์ระกอบเก่ียวกบัความรู้สึก (affective component) เม่ือบุคคลมีความรู้ในส่ิงนั้น
ถา้บุคคลนั้นรู้วา่มีประโยชน์ก็จะมีทศันคติต่อส่ิงนั้น ถา้ไม่มีประโยชน์ก็จะไม่มีทศันคติต่อส่ิงนั้น 
 3. องค์ประกอบทางการกระท า (behavioral component) เม่ือบุคคลรู้ในส่ิงนั้นมาแล้ว
และรู้ชอบ ไม่ชอบตามมา บุคคลนั้นก็จะกระท าส่ิงนั้นลงไป (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538: 144-146) 

การวดัทัศนคติหรือเจตคติ นิยมวดัออกมาในลักษณะของทิศทาง (direction) และ
ปริมาณหรือขนาด (magnitude) เก่ียวกบัทิศทางจะมีอยู่ 2 ทิศทาง คือ ทางบวกและทางลบ วิธีการวดั
ทศันคติมีดว้ยกนัหลายวธีิ ซ่ึงปัจจุบนัแบบสอบถามเป็นวิธีท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด ในรูปของการให้บุคคล
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รายงานตนเอง (self-report) ดว้ยการใชแ้บบวดัหรือมาตรวดั (scale)โดยแบบวดัทศันคติท่ีนิยมใชม้าก
ท่ีสุดในปัจจุบนั คือ แบบวดัทศันคติตามแนวคิดของเรนซิสลิเคิร์ทบางคร้ังเรียกวา่ Likert Scales โดยมี
หลักว่าข้อความแต่ละข้อความในแบบวดันั้ นจะครอบคลุมช่วงทัศนคติทั้ งหมด การตอบแต่ละ
ขอ้ความจะบอกถึงทศันคติท่ีมีอยู ่โดยมีการเลือกค าตอบท่ีก าหนดให้ไวว้า่ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย 
ก ้ าก่ึงกนั ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เพียงค าตอบเดียว แลว้จึงน าผลการตอบของตวัอย่างมาให้
คะแนนเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพของขอ้ความนั้น (ถวิล,2532) โดยปกติมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนค าตอบดงัน้ี 

ระดบัการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด ให ้ 5 คะแนน 
ระดบัการมีส่วนร่วมมาก  ให ้ 4 คะแนน 
ระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง ให ้ 3 คะแนน 
ระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย  ให ้ 2 คะแนน 
ระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑก์ารแปลความหมาย เพื่อจดัระดบัคะแนนเฉล่ีย ในช่วงคะแนนมีดงัน้ี 
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00  แปลความวา่ มีผลมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20  แปลความวา่ มีผลมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40  แปลความวา่ มีผลปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60  แปลความวา่ มีผลนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80  แปลความวา่ มีผลนอ้ยท่ีสุด 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้นของค่าเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 0.8 ซ่ึงได้ค่ามาจากการค านวณ
โดยการใชส้มการทางคณิตศาสตร์ดงัน้ี (Fischer อา้งถึงในชชัวาลย,์ 2539)  

 

 ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =
จ านวนคะแนนสูงสุด−คะแนนต ่าสุด

จ านวนช่วงชั้น
 

 

มาตรวดัของลิเคิร์ทสามารถปรับเปล่ียนเกณฑ์การให้คะแนนได้ แต่ความกวา้งของ
อนัตรภาคชั้นก็จะเปล่ียนไปดว้ยเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการความชดัเจนในค าตอบของ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการทดสอบ 

2.1.3 การวดัผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
การวดัผลสัมฤทธ์ิของโครงการน้ีตอ้งการทดสอบกลุ่มตวัอยา่งเดียวกนั โดยการเก็บ 
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ขอ้มูลก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการการทดสอบดว้ยสถิติ t-test เป็นการทดสอบ
จากกลุ่มตวัอยา่งเดียวกนั วดัจากคนเดียวกนั 2 คร้ัง โดยใชข้อ้มูลชุดเดียวกนั นอกจากน้ียงัตอ้งการวดั
ความสัมพนัธ์ของตวัแปร โดยใช้สถิติไคสแควร์ในการทดสอบ ซ่ึงเป็นการทดสอบความเป็นอิสระ
หรือความสัมพนัธ์กนัของตวัแปรท่ีมีการน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นอยา่งมาก จึงสรุปลกัษณะ
ของสถิติทดสอบ t-test และสถิติไคสแควร์ ไดด้งัน้ี 

1) การวดัความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียดว้ยสถิติทดสอบ t-test 
 การทดสอบ t-test เป็นการทดสอบแบบพาราเมตริกท่ีนิยมน ามาใช้ในการวิจยัเชิง

เปรียบเทียบและเชิงทดลอง ซ่ึงขอ้มูลท่ีรวบรวมไดอ้ยูใ่นระดบั อนัตรภาคหรืออตัราส่วน การใช ้t-test 
ส าหรับกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มมีสองแบบ คือ กลุ่มตวัอย่างทั้ งสองกลุ่มเป็นอิสระจากกัน และกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไม่เป็นอิสระจากกนัหรือกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียว โดยทั้งสองแบบมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของสถิติ
ทดสอบ ดงัน้ี (ชูศรี,2550) 

-  กลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการสุ่มจากประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 
-  คุณลกัษณะท่ีตอ้งการศึกษาภายในกลุ่มตอ้งเป็นอิสระจากกนั  
-  ความแปรปรวนของกลุ่มประชากรทั้ งสองกลุ่มเท่าหรือไม่เท่ากัน อาจทราบ

หรือไม่ทราบค่าของความแปรปรวน  
การใช้ t-test แบบกลุ่มตวัอย่างไม่เป็นอิสระจากกันหรือกลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดียว 

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองลกัษณะ ไดแ้ก่การวิจยัเชิงทดลองท่ีตอ้งการเปรียบเทียบผลระหวา่งก่อน
ทดลองกบัหลงัทดลอง โดยจะท าการเก็บขอ้มูลก่อนทดลองและหลงัทดลองจากกลุ่มตวัอยา่งเดียวกนั 
วดัจากคนเดียวกนั 2 คร้ัง โดยใชข้อ้มูลชุดเดียวกนั โดยการทดสอบแต่ละคร้ังจะตอ้งมีระยะเวลาท่ีห่าง
กัน เช่น ห่างกันหน่ึงปี ระหว่างโครงการหรือส้ินสุดโครงการ เป็นต้นลักษณะท่ีสองคือ การ
เปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีไดจ้ากการจบัคู่โดยตวัอย่างท่ีเหมือนกนัหรือ
ใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด เลือกมาเป็นคู่ๆ เช่น เด็กฝาแฝด สามีภรรยา เป็นตน้ แต่ตอนท าการทดลองหรือ
ศึกษาจะตอ้งสุ่มอีกคร้ัง เม่ือทดสอบค่า t-test แลว้พบวา่ค่า t ตกอยูใ่นเขตปฏิเสธหมายความวา่ ผลท่ีได้
จากกลุ่มทั้งสองกลุ่มนั้นหรือส่ิงท่ีน ามาเปรียบเทียบกนันั้นแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ 
ระดบัท่ีตั้งไว ้โดยสามารถแปลความหมายต่อไปวา่ผลของกลุ่มใดสูงกวา่ 

การทดสอบ t-test หรือ paired t-test มีสูตรในการค านวณดงัน้ี 

t =
x̅ − μ0

S

√n
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โดยท่ี     x̅  คือค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
μ0 คือค่าคงท่ี 
 S   คือความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
n   คือจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  

   เม่ือพิจารณาการทดสอบดว้ยสถิติ t-test พบวา่สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท าการ
ทดสอบ เพราะตอ้งการเก็บขอ้มูลก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการของกลุ่มตวัอย่างเดียวกนั โดยใช้
ขอ้มูลชุดเดียวกนัจึงเลือกใชส้ถิติ t-test ในการทดสอบกลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ี 

2) การวดัความสัมพนัธ์ของตวัแปรดว้ยสถิติไคสแควร์ 
   การทดสอบไคสแควร์เป็นการทดสอบแบบนอนพาราเมตริกท่ีมีการน ามาใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นอย่างมาก ซ่ึงเป็นเทคนิควิธีท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานในกรณีท่ีขอ้มูลมี
ระดบัการวดัแบบอนัดบัหรือเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ และการทดสอบไคสแควร์สามารถใช้เพื่อการ
ทดสอบใน 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การทดสอบเก่ียวกบัการเท่ากนั หรือความเป็นเอกภาพของค่าสัดส่วนใน
กรณีท่ีประชากรมีการแจกแจงแบบพหุนาม การทดสอบการเขา้กนัไดดี้ของลกัษณะการแจกแจง ความ
น่าจะเป็นของขอ้มูลเชิงคุณภาพ และการทดสอบความเป็นอิสระหรือความสัมพนัธ์กนัของตวัแปรเชิง
คุณภาพ 2 ตวัแปร เป็นการทดสอบวา่ขอ้มูลหรือลกัษณะท่ีสนใจนั้นมีความสัมพนัธ์กนัหรือเป็นอิสระ
ต่อกนัหรือไม่ ซ่ึงถา้ผลการทดสอบออกมาพบวา่เป็นอิสระต่อกนั หมายความวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
แต่ถา้ผลออกมาวา่ไม่เป็นอิสระต่อกนั หมายความวา่ขอ้มูลทั้งสองลกัษณะนั้นมีความสัมพนัธ์กนั หรือ
ลกัษณะท่ีสนใจลกัษณะหน่ึงมีผลท าเกิดลกัษณะท่ีสนใจอีกลกัษณะหน่ึง (อมรทิพย,์2547) 
 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดย
ใชค้่าสถิติทดสอบไคสแควร์ (chi-square test) มีสูตรในการค านวณดงัน้ี  

 

𝓍2 =  ∑
(Oi − Ei)

2 

Ei

k

i=1

 

 
โดยท่ี   𝓍2 คือค่าสถิติไคสแควร์ 

Oi คือความถ่ีท่ีไดจ้ากการสังเกต(observed frequency) 
Ei คือค่าความถ่ีจากการคาดหวงั (expected frequency) 
k คือจ านวนกลุ่มของขอ้มูลท่ีไดจ้ดัแบ่งกลุ่ม 
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 การทดสอบกลุ่มตวัอย่างในคร้ังน้ีตอ้งการวดัความสัมพนัธ์ของตวัแปรระหว่าง
ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งและทศันคติของเกษตรกร  

2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษาประสิทธิผลของโครงการพักช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 ในอ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ี ได้ทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการ
ประเมินประสิทธิผลของโครงการต่างๆ และงานท่ีเก่ียวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

2.2.1 งานวจิยัเก่ียวกบัการประเมินประสิทธิผลของโครงการต่างๆ 
การทบทวนงานวิจยัเก่ียวกบัการประเมินประสิทธิผลของโครงการจะท าใหท้ราบวา่ ควร

จะศึกษาตัวแปรใดบ้าง อีกทั้ งจะท าให้ทราบสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจะได้น ามา
ประยกุตใ์ชก้บังานวจิยัคร้ังน้ี โดยงานวจิยัท่ีไดท้บทวนมามีดงัน้ี 

รัฐพล (2545) ศึกษาเร่ืองประสิทธิผลในการให้บริการแก่ประชาชนของขา้ราชการฝ่าย
ปกครอง: กรณีศึกษา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค
ในการให้บริการประชาชนตามภารกิจของกรมการปกครองในระดบัอ าเภอ วิเคราะห์ถึงมูลเหตุหรือ
ปัจจยัท่ีท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ในการให้บริการประชาชน ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาจ านวน165 คน
(ประชาชนผู้รับบริการ 150 คน และเจ้าหน้าท่ี  15 คน) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าสถิติไคสแควร์ผลการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ
ประชาชน แต่ข้ึนอยูก่บัระดบัการศึกษา โดยผูท่ี้ไดรั้บการศึกษาสูงมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ประชาชนมากกวา่ผูท่ี้ไดรั้บการศึกษาต ่า นอกจากน้ีความคิดเห็นต่อการให้บริการประชาชนข้ึนอยูก่บั
ระดับการศึกษาของประชาชนผูใ้ช้บริการ โดยผูท่ี้ได้รับการศึกษาสูงพึงพอใจในการให้บริการ
ประชาชน และมีความคิดเห็นในเชิงบวกต่อการให้บริการประชาชนของฝ่ายปกครองอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ มากกวา่ผูท่ี้ไดรั้บการศึกษาต ่า ความสัมพนัธ์ของการให้ความร่วมมือของประชาชน โดยได้
จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานในการติดต่อราชการมาได้ครบถูกตอ้งทุกคร้ัง และความคิดเห็นว่าการ
ใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองอยูใ่นเกณฑดี์ 

ศศิเพ็ญ (2546) ศึกษาเร่ืองประสิทธิผลในการด าเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บา้น
และชุมชนเมือง ในพื้นท่ีอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และ
เปรียบเทียบการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายกองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมือง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนจ านวน 499 คน สถิติท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับการทดสอบ
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์โดยใช ้F-test และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของ
ตวัแปรโดยใช้ t-tes tผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ นโยบายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองยงัไม่มี
ประสิทธิผลในการด าเนินงานท่ีดี คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บา้นมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ความพึงพอใจเก่ียวกบัปัจจยัการ
ด าเนินงานและการบริหารกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหาร
จดัการกองทุนแตกต่างกบัคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนชุมชนเมืองอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
แต่มีส่วนร่วมในการด าเนินนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองน้อยกว่าคณะกรรมการและ
สมาชิกกองทุนชุมชนเมืองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ส าหรับการเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน การ
พัฒนาอาชีพ การสร้างงาน เหตุฉุกเฉิน และการมีความสามารถในการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกองทุน ระหว่างคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและกองทุนชุมชนเมืองนั้นไม่มีความ
แตกต่างกนั 

ทอง (2548) ศึกษาเร่ืองการประเมินประสิทธิผลของโครงการประกนัสุขภาพถว้นหน้า: 
กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชน ในอ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ       
1) เพื่อประเมินประสิทธิผลการให้บริการของโครงการประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 2) เพื่อศึกษาความรู้ 
ความเขา้ใจของผูรั้บบริการต่อโครงการประกนัสุขภาพถ้วนหน้า และ 3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิผลการให้บริการของโครงการประกนัสุขภาพถว้นหน้า โดยเก็บตวัอยา่งจากประชาชน ท่ีมี 
บตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้ จ านวน 398 ราย และหวัหนา้ศูนยสุ์ขภาพชุมชนทั้ง 14 แห่ง สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและไคสแควร์ผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนและหัวหน้าศูนยสุ์ขภาพชุมชนประเมินผลการให้ บริการของโครงการ
ประกนัสุขภาพถว้นหน้าว่ามีประสิทธิผลในระดบัมาก ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิ
ประโยชน์หลกัของระบบ หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าโดยรวมในระดบัน้อย และยงัมีความเขา้ใจ
คลาดเคล่ือนในสิทธิประโยชน์จากโครงการสุขภาพถ้วนหน้า ส าหรับความคิดเห็นของประชาชน
เก่ียวกบัปัญหาท่ีควร แกไ้ขเป็นอนัดบัแรก ในดา้นการบริการ ดา้นบุคลากร และดา้นอ่ืน ๆดงัน้ี ความ
ล่าช้าในการให้ บริการ เจา้หน้าท่ีพูดจาไม่สุภาพ และการรักษาพยาบาลไม่ครอบคลุมทุกโรค ซ่ึง
ประชาชนใหค้วาม เห็นวา่ ควรปรับปรุงการบริการใหร้วดเร็วข้ึนและเอาใจใส่ผูป่้วยทุกประเภทใหเ้ท่า
เทียมกนั  

จตุพร (2549) ศึกษาเร่ืองการประเมินประสิทธิผลโครงการล าไยแปรรูปอบแห้ง 
กรณีศึกษาอ าเภอเมืองล าพูน จงัหวดัล าพูนมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบประสิทธิผลของโครงการแปรรูป
ผลผลิตล าไย วา่เกษตรกรผูผ้ลิตล าไยท่ีเขา้ร่วม มีรายไดม้ากข้ึนกวา่ก่อนเขา้ร่วมโครงการหรือไม่และ
เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนด้วยเป็นการวิจยัประเภทก่ึงทดลอง รูปแบบ Post test only group 
design ประชากรเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 ไดแ้ก่เจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในโครงการ
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แปรรูปล าไยอบแหง้ จ านวน 18 คน กลุ่มท่ี 2 ไดแ้ก่เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ แปรรูปล าไยอบแหง้ท่ี
อาศยัอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน จ านวน 100 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถ่ี 
ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาพบวา่ ผลผลิตของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม โครงการแปรรูปล าไยอบแห้ง
มีผลผลิตสูงกวา่ก่อนเขา้ร่วมโครงการ เป็นผลท าให้มีรายไดม้ากข้ึน นอกจากน้ียงัพบว่า คุณภาพชีวิต
ของกลุ่มตัวอย่างมีการเปล่ียนแปลงไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก ในด้านปัญหาหรืออุปสรรคต่อ
ความส าเร็จของโครงการในความคิดเห็นของเกษตรกร พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าการสนองความ
ตอ้งการของเกษตรกรและความสามารถของการให้บริการ เป็นปัจจยัท่ีส าคญั รวมถึงการได้รับการ
สนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง  ความเหมาะสมและความชดัเจนของโครงการ การประสานงานและ
การติดต่อส่ือสารน่าจะเป็นปัจจยัท่ีส าคญั การสนบัสนุนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขั้นตอนและ
แนวทางในการปฏิบติังานในขณะท่ีปัญหาดา้นงบประมาณมีเพียงเล็กน้อย ในดา้นความพึงพอใจต่อ
โครงการนั้น ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการแปรรูปล าไยอบแห้งดงักล่าว และยงัมีบางส่วนท่ี
เป็น ส่วนนอ้ยมีความรู้สึกวา่ไม่มีการเปล่ียนแปลง ส าหรับปัญหาอุปสรรคไดแ้ก่ปัญหาพ่อคา้คนกลาง
ท่ีกดราคารับซ้ือ และปัญหาดา้นการตลาดท่ีมีช่องทางจ าหน่ายนอ้ย 

นิทศัน์ (2551) ศึกษาเร่ืองประสิทธิผลในการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ล าพูนมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าพูนวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าพูนโดยศึกษาจากการเก็บแบบสอบถาม
พนักงานองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจ านวน 132 คนและประชาชนในเขตจงัหวดัล าพูนจากการสุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 390 คนรวมทั้งส้ิน 522 กลุ่มตวัอยา่งควบคู่กบัการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ได้แก่ค่าความถ่ีค่าร้อยละและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (correlation coefficient) ของ   
เพียร์สันผลการศึกษาพบวา่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าพนูมีประสิทธิผลในการด าเนินงานโดยรวม
ค่อนข้างสูงโดยประชาชนสามารถแยกแยะผลงานขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าพูนได้เกิด
ประโยชน์และตรงตามความตอ้งการของประชาชนในระดบัท่ีดีโครงการในหน่วยงานนั้นสามารถ
เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนงานและในแต่ละโครงการนั้นมีการดูแลซ่อมแซมและติดตามผล
ภายหลงัเสร็จส้ินโครงการไดเ้ป็นอยา่งดีในการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าพูนนั้นพบว่าประชาชนจงัหวดัล าพูนมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานในโครงการต่างๆขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าพูนในระดบัหน่ึงแต่ยงัมีความพึงพอใจ
น้อยในเร่ืองความล่าช้าในการแก้ไขปัจจยัทางด้านลกัษณะขององค์การ สภาพแวดล้อม พนักงาน
องค์การและนโยบายการบริหารมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัประสิทธิผลในการด าเนินงานของ 
อบจ. ล าพนู 
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ศราวุธ (2551) ศึกษาเร่ืองการประเมินประสิทธิผลของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสบเต๊ียะอ าเภอจอมทองจังหวดัเชียงใหม่มีวตัถุประสงค์เพื่อ ประเมินระดับ
ประสิทธิผลของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ระดบัประสิทธิผลของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคือ
คณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลผูน้ าชุมชนในต าบลและผูป้กครองเด็กเล็กท่ีลูกอยูใ่นความดูแลของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กจ านวน 337 คนสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ค่าความถ่ีค่าร้อยละค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
และการวเิคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆผลการศึกษาพบวา่ระดบัประสิทธิผล
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสบเต๊ียะอ าเภอจอมทองจงัหวดัเชียงใหม่โดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัดีโดยพิจารณาจากปัจจยัดา้นนโยบายการบริหารการปฏิบติัและผลการด าเนินงานของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบัประสิทธิผลของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีอยู ่5 ดา้นคือ
ด้านตัวบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กด้านพัฒนาการของตัว เด็ก เล็กด้านอาคารสถานท่ี
สภาพแวดลอ้มดา้นความปลอดภยัและดา้นความร่วมมือของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและชุมชนท่ีมีต่อกนั
ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ีคือบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตอ้ง
มีความรู้ความเขา้ใจและให้ความส าคญักบัการจดัการศึกษาของเด็กเล็กขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ัง
ต่อไปคือควรมีการศึกษาหลกัสูตรการเรียนการสอนเชิงเปรียบเทียบระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของรัฐ
และเอกชน 

2.2.2 งานวจิยัเก่ียวกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
 การทบทวนงานวิจยัเก่ียวกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

เพื่อจะได้เห็นว่าในการศึกษานั้ นได้มีการศึกษาเก่ียวกับเร่ืองใดไปแล้วบ้าง ใช้ตัวแปรอะไรใน
การศึกษา รวมถึงสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชก้บังานวจิยัในคร้ังน้ี โดยงานวจิยัท่ีได้
ทบทวนมามีดงัน้ี 

บุญยนื (2545) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการช าระคืนเงินกูข้องเกษตรกรรายยอ่ยลูกคา้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี หน่วยอ าเภอ
แม่ลาว จงัหวดัเชียงราย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสามารถในการช าระคืนเงินกูข้องเกษตรกรราย
ยอ่ยลูกคา้ ท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี ระยะเวลา 1 ปี โดยศึกษาจากตวัอยา่งเกษตรกรรายยอ่ยลูกคา้ 
ธ.ก.ส. ท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี ระยะเวลา 1 ปี หน่วยอ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย จ านวน 101 
ราย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ       
ค่าทดสอบไคสแควร์ผลการศึกษาพบวา่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา จ านวนสมาชิกท่ีเป็นแรงงานภาค
การเกษตร รายได้หลักภาคการเกษตรรายจ่ายค่าอุปโภค บริโภค รายจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษา                    
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พยาบาล ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ มูลค่าหน้ีสินรวมของครัวเรือนก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการ รายไดร้องภาค
การเกษตรก่อนเขา้ร่วมโครงการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการช าระหน้ี ส่วนอาชีพหลกั 
รายได้รองภาคการเกษตรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ รายได้รองภาคการเกษตรหลังเข้าร่วม
โครงการ รายได้หลักภาคการเกษตรก่อนเขา้ร่วมโครงการ และการปรับเปล่ียนอาชีพหลงัเข้าร่วม
โครงการมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการช าระหน้ี 

วนัชยั (2547) ศึกษาเร่ืองการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการพกัช าระหน้ีเกษตรกรใน
พื้นท่ีรับผิดชอบของ ธ.ก.ส. สาขาท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของโครงการพกัช าระหน้ีเกษตรกรในพื้นท่ีรับผิดชอบของธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาท่ายาง 
จงัหวดัเพชรบุรีโดยเก็บรวบรวมข้อมูล จากตัวอย่างเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. จ  านวน 300 คนการ
วิเคราะห์ได้ใช้สถิติดังน้ี คือ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
สมมติฐานด้วยค่าสถิติ t-test ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ หลังเข้าร่วม
โครงการพกัช าระหน้ีเปรียบเทียบกบัก่อนเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี ท่ีสะทอ้นโดยภาระหน้ีสินของ
เกษตรกรกบั ธ.ก.ส. โดยเฉล่ียเปล่ียนแปลงโดยไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ภาระหน้ีสิน
นอก ธ.ก.ส. โดยเฉล่ียเปล่ียนแปลงลดลงอย่างมีนัยส าคญั และรายได้ของเกษตรกรเปล่ียนแปลง
เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 

เอ้ืออารี (2547) ศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพของโครงการฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกรหลงัการพกั
ช าระหน้ีในเขตอ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงประสิทธิผล ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของโครงการฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกรหลงัการพกั
ช าระหน้ี และศึกษาถึงลักษณะองค์การของศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้ั้งหมด 296 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ โดยใช ้F-test และ t-test ผลการวิจยัพบวา่ จ  านวนแรงงานในภาคการเกษตร 
แหล่งเงินทุนในการกูย้ืมนอกจาก ธ.ก.ส. มีความสัมพนัธ์กบัการบรรลุเป้าหมายของโครงการฯ ส่วน
จ านวนสมาชิกในครอบครัว และหน้ีสินทั้งในและนอกระบบมีความสัมพนัธ์กบัการบรรลุเป้าหมาย
โครงการฯ ดา้นการสร้างรายไดอ้ยูใ่นระดบัต ่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกบัประสิทธิผล
ของโครงการฯความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกบัความพึงพอใจในโครงการฯ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งความรู้ ความเขา้ใจกบัประสิทธิผลของโครงการฯ ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ ความเขา้ใจ
กบัความพึงพอใจในโครงการฯ ด้านการสร้างงานอยู่ในระดบัปานกลาง ท่ีดินกบัประสิทธิผลของ
โครงการฯ การไดรั้บความช่วยเหลือจากโครงการฯ กบัประสิทธิผลของโครงการฯ ไม่มีความสัมพนัธ์
ดา้นการสร้างรายได ้
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ปราณี (2548) ศึกษาเร่ืองการประเมินผลโครงการพกัช าระหน้ีให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
พ.ศ. 2544-2547 ในเขตพื้นท่ีอ าเภอสารภีจังหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานโครงการฯ และศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานโครงการฯ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล จากเกษตรกรตวัอย่าง
จ านวน 206 คน และพนกังานจ านวน 12 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียรวม และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาสรุปได้
ดงัน้ี การด าเนินงานโครงการฯ โดยรวมประสบความส าเร็จอยูใ่นระดบัสูง กล่าวคือ เกษตรกรมีความ
พึงพอใจต่อโครงการฯ อยู่ในระดบัสูง  ผลการด าเนินงานโครงการฯ ไดรั้บการประเมินอยู่ในระดบั
ปานกลาง เน่ืองจากเกษตรกรมีความเห็นวา่โครงการฯ ยงัไม่สามารถบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด
ไวท้ั้งหมด ไดแ้ก่ ความรู้ท่ีไดจ้ากการฟ้ืนฟูและพฒันาอาชีพไม่สามารถน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพ
ไดจ้ริง ความพร้อมให้บริการของพนกังานไดรั้บการประเมินอยู่ในระดบัสูง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัผลการด าเนินงานโครงการฯ โดยพิจารณาจากตวัช้ีวดัต่อไปน้ี การควบคุมโครงการมีความสัมพนัธ์
กบัความพร้อมให้บริการของพนักงาน โดยความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลักษณะการ
บริการของโครงการมีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานโครงการ ดา้นความพึงพอใจของเกษตรกร 
โดยความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยเฉพาะการบริการท่ีมีความเสมอภาค ความต่อเน่ือง 
ความสะดวกสบาย และความพร้อมใหบ้ริการ ความรู้ของเกษตรกรเก่ียวกบัโครงการฯ มีความสัมพนัธ์
กบัผลการด าเนินงาน โครงการดา้นประสิทธิผลของโครงการฯ โดยความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั โดยเฉพาะเม่ือมีความรู้เก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของโครงการฯ  

จากการทบทวนงานวิจยัเก่ียวขอ้งกนักบัการประเมินประสิทธิผลของโครงการต่างๆและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีการวดัประสิทธิผล
ดว้ยเคร่ืองมือท่ีเป็นค่าสถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานt-test 
และการทดสอบไคสแควร์โดยตวัแปรท่ีน ามาวดัส่วนใหญ่จะเป็นภาระหน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย
ต่างๆในครัวเรือน ส าหรับการวดัประสิทธิผลของงานวจิยัน้ี คือ การวดัผลลพัธ์ของโครงการท่ีเกิดข้ึน
เปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้วตัถุประสงค์ของโครงการน้ีจดัท าข้ึนเพื่อบรรเทาภาระหน้ีสิน
ของลูกค้า ธ.ก.ส. เพื่อให้โอกาสน าเงินท่ีต้องส่งช าระหน้ีไปฟ้ืนฟูตนเองในการประกอบอาชีพ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพของครัวเรือนให้ดีข้ึนระหวา่งการพกัช าระหน้ี และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกคา้
รักษาวินัยทางการเงิน สามารถช าระหน้ีได้ตามท่ีก าหนดไว ้โดยตวัแปรท่ีจะน ามาวดัประสิทธิผล 
ไดแ้ก่ รายได ้ค่าใชจ่้าย ภาระหน้ีสินทั้งในและนอกระบบ เงินออม เป็นตน้ 
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2.3 ระเบียบวธีิวจัิย 

2.3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวเิคราะห์ประสิทธิผลของโครงการฯ โดยวิธี T-test ศึกษาทศันคติของ

เกษตรกรท่ีมีต่อโครงการฯ โดยใช้ Likert scale ศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรท่ีเกิดจาก
การเขา้ร่วมโครงการฯ โดยวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาท่ีจะไดใ้ช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนปรับการด าเนินงานของ ธ.ก.ส. เพื่อใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล (แผนภาพท่ี 2.1) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี 2.1: กรอบแนวคิดงานวจิยั 

2.3.2 ขอ้มูลและวธีิการเก็บขอ้มูล 
 การศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งจากเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระ
หน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาเชียงใหม่ 
สาขารวมโชคและสาขาแม่เหียะ จ านวน 1,553 คน โดยจ านวนตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาไดจ้ากการ

ประสิทธิผลของโครงการฯ 
(ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ) 

- รายได ้
- ค่าใชจ่้าย 
- ภาระหน้ีในระบบ 
- ภาระหน้ีนอกระบบ 

- เงินออม 

ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ 

เกษตรกรตวัอยา่ง 

จ านวน 327ราย 

 

Likert scale 

T-test (paired t-test) วธีิการทางสถิติเชิงพรรณนา 

แนวทางในการวางแผน ปรับการด าเนินงานของ ธ.ก.ส. 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของโครงการฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

 

 

 

ประสิทธิผลของโครงการฯ 

โ ทศันคติของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการ
พกัช าระหน้ี 

ปัญหาและขอ้เสนอแนะจากการเขา้
ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี 
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ค านวณหาขนาดตวัอย่างท่ีระดับความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ระดับความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 โดย
วธีิการของ Yamane (1973) (วนัชยั, 2547 อา้งใน บุญธรรมกิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2535: 68) ดงัต่อไปน้ี 

 

จากสูตร  n   =  
N

1+Ne2 

  
เม่ือ n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 N = ขนาดของประชากรของลูกคา้ ธ.ก.ส. ท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีฯ 
 e = ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้ก าหนดเท่ากบั 0.05 
  

ดงันั้น  n   =  
1,553

1+1,553(0.05)2   = 318.07 ≈ 318 ตวัอยา่ง 

 จากการสุ่มตวัอยา่งขา้งตน้ การศึกษาคร้ังน้ีก าหนดจ านวนตวัอยา่งท่ีศึกษาคือ 318 ตวัอย่าง 
แต่เพื่อป้องกนัความผดิพลาด ผูว้จิยัจึงไดเ้ก็บกลุ่มตวัอยา่งเพิ่มอีก 9 ราย รวมเป็น 327 รายจากนั้นจึงสุ่ม
ตวัอย่างแบบโควตา (quota  sampling) ตามสัดส่วนของเกษตรกรแต่ละสาขา ดงัรายละเอียดต่อไป น้ี 
(ตารางท่ี 2.1) 

ตารางที ่2.1 จ านวนตวัอยา่งเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
สาขา จ านวนเกษตรกร จ านวนตัวอย่าง 
รวมโชค 706 147 
แม่เหียะ 678 142 
เชียงใหม ่ 169 38 
รวม 1,553 327 

ท่ีมา: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2556 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามปลายปิด (close-ended question) และ

ปลายเปิด (open-ended question) โดยแบ่งค าถามในแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน  
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ของลูกคา้ ธ.ก.ส. ท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีและ
ลดภาระหน้ีปี 2555 ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 ตอนท่ี 2 ประสิทธิผลของโครงการพักช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 ในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ยขอ้มูลในดา้นต่างๆ ทั้งก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการซ่ึงไดแ้ก่ รายได ้
ค่าใชจ่้าย ภาระหน้ีใน ภาระหน้ีนอกระบบ และเงินออมของเกษตร 

ตอนท่ี 3 ทัศนคติของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 ใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตอนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระ
หน้ีปี 2555 ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 2.3.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
1. เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์การศึกษาขอ้ท่ี 1 วิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการพกัช าระหน้ี

และลดภาระหน้ีปี 2555 ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ดว้ยการวดัตวัแปรในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ รายได ้
ค่าใช้จ่าย ภาระหน้ีในและนอกระบบ และเงินออมของเกษตรทั้งก่อนและหลังเขา้ร่วมโครงการฯ 
จากนั้นจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าทดสอบดว้ยสถิติ t-test (paired t-test) เพื่อทดสอบการเปล่ียนแปลงของแต่
ละตวัแปร โดยมีสมมติฐานดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 รายไดเ้ฉล่ียของเกษตรกรเพิ่มข้ึนหลงัเขา้ร่วมโครงการ 
ก าหนดให ้I1 คือ ค่าเฉล่ียของรายไดข้องเกษตรกรก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ 
      I2 คือ ค่าเฉล่ียของรายไดข้องเกษตรกรหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ  
ก าหนดให ้H0: I1 ≥ I2 (ไม่มีประสิทธิผล) 

          H1: I1< I2 (มีประสิทธิผล) 
 สมมติฐานท่ี 2 ค่าใชจ่้ายเฉล่ียของเกษตรกรลดลงหลงัเขา้ร่วมโครงการ 
ก าหนดให ้E1 คือ ค่าเฉล่ียของค่าใชจ่้ายของเกษตรกรก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ 
                 E2 คือ ค่าเฉล่ียของรายไดข้องเกษตรกรหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ  
ก าหนดให ้H0: E1 ≤ E2 (ไม่มีประสิทธิผล) 

          H1: E1 > E2 (มีประสิทธิผล) 
 สมมติฐานท่ี 3 หน้ีในระบบเฉล่ียของเกษตรกรลดลงหลงัเขา้ร่วมโครงการ 
ก าหนดให ้ DI1 คือ ค่าเฉล่ียของหน้ีในระบบของเกษตรกรก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ 
                  DI2 คือ ค่าเฉล่ียของหน้ีในระบบของเกษตรกรหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ  
ก าหนดให ้  H0: DI1 ≤ DI2 (ไม่มีประสิทธิผล) 

              H1: DI1 > DI2 (มีประสิทธิผล)  
สมมติฐานท่ี 4 หน้ีนอกระบบเฉล่ียของเกษตรกรลดลงหลงัเขา้ร่วมโครงการ 
ก าหนดให ้  DO1 คือ ค่าเฉล่ียของหน้ีนอกระบบของเกษตรกรก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ 
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  DO2 คือ ค่าเฉล่ียของหน้ีนอกระบบของเกษตรกรหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ  
ก าหนดให ้  H0: DO1 ≤ DO2 (ไม่มีประสิทธิผล) 

             H1: DO1 > DO2 (มีประสิทธิผล) 
สมมติฐานท่ี 5 เงินออมเฉล่ียของเกษตรกรเพิ่มข้ึนหลงัเขา้ร่วมโครงการ 
ก าหนดให ้  S1 คือ ค่าเฉล่ียของเงินออมของเกษตรกรก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ 
                   S2 คือ ค่าเฉล่ียของเงินออมของเกษตรกรหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ  
ก าหนดให ้  H0 : S1 ≥ S2 (ไม่มีประสิทธิผล) 

               H1: S1 < S2 (มีประสิทธิผล) 

 2. เพื่อบรรลุวตัถุประสงคก์ารศึกษาขอ้ท่ี 2 ทศันคติของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการพกัช าระหน้ี
และลดภาระหน้ีปี 2555 ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จะท าการวิเคราะห์ทศันคติในดา้นต่างๆไดแ้ก่ 
การให้บริการของพนักงาน รายละเอียดของโครงการฯโดยใช้ Likert scale โดยแบ่ง rating เป็น 3
ระดบั มีเกณฑ์การใหค้่าคะแนนดงัน้ี เห็นดว้ย คะแนนเท่ากบั 3 เฉยๆ คะแนนเท่ากบั 2และไม่เห็นดว้ย 
คะแนนเท่ากบั 1 

ในการแปลความหมายของคะแนน ใชค้ะแนนเฉล่ีย (x̅) ของกลุ่มตวัอย่างเป็นเกณฑ์ การ
แปลผลใชสู้ตรค านวณค่าพิสัยตามช่วงชั้นดงัน้ี 
 

จ านวนคะแนนสูงสุด−คะแนนต ่าสุด

จ านวนช่วงชั้น
 = 

3−1

3
 = 0.67 

 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงก าหนดระดบัความคิดเห็นโดยแบ่งเป็น 3 ระดบัซ่ึงแต่ละล าดบัมีค่าคะแนน
แตกต่างกนั 0.67 คะแนนและการแปลความหมาย (ตารางท่ี 2.2)  

ตารางที ่2.2 ช่วงคะแนนเฉล่ียตามวธีิถ่วงน ้าหนกั 
ช่วงคะแนนเฉลีย่ ระดับ 

3.00 – 2.33 เห็นดว้ย 
2.32 – 1.68 เฉยๆ 
1.00 – 1.67 ไม่เห็นดว้ย 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

จากนั้นท าการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ กบัทศันคติของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการ
พกัช าระหน้ีฯในด้านต่างๆ ไดแ้ก่ การให้บริการของโครงการฯ รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการฯการ
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ประชาสัมพนัธ์โครงการฯการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ ผลต่อเศรษฐกิจชุมชน ผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ ผลต่อสังคม และอุปสรรคของโครงการฯ โดยใช้สถิติไคสแควร์ (chi-square test) และ
ค่าสถิติ Cramer’s Vโดยส าหรับเกณฑ์การให้ความหมายของค่าสถิติ Cramer’s V มีดงัน้ี(สุมนทิพย ,์ 
2557 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

ในกรณีท่ีค่า V = 0 แสดงวา่ ตวัแปร 2 ตวั ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
ในกรณีท่ีค่า V= 0.01 - 0.25 แสดงวา่ 2 ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนับา้ง 
ในกรณีท่ีค่า V= 0.26 - 0.55 แสดงวา่ 2 ตวัแปรมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง 
ในกรณีท่ีค่า V= 0.56 - 0.75 แสดงวา่ 2 ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัสูง 
ในกรณีท่ีค่า V= 0.76 - 0.99 แสดงวา่ 2 ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก 
ในกรณีท่ีค่า V = 1 แสดงวา่ ตวัแปร 2 ตวัมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสมบูรณ์ 
3. เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์การศึกษาขอ้ท่ี 3 ในดา้นปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีเกิดจากการ

เข้าร่วมโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 ในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่จะท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการทางสถิติเชิงพรรณนา 
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บทที ่3 

การด าเนินโครงการพกัช าระหนีแ้ละลดภาระหนีปี้ 2555 

 โครงการพักช าระหน้ีเป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ได้มีการ
ด าเนินงานมาแลว้หลายโครงการซ่ึงมีทั้งโครงการพกัช าระหน้ีแบบไม่ตอ้งช าระหน้ีตลอดทั้งโครงการ 
และโครงการพกัช าระหน้ีแบบตอ้งช าระดอกเบ้ียหรือตอ้งช าระเงินตน้ตลอดทั้งโครงการ ดงันั้น จึงได้
รวบรวมขอ้มูลจากงานวิจยัและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในโครงการฯ ไดดี้
ยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

3.1 รายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการพกัช าระหนี้ 
 โครงการพกัช าระหน้ีเป็นนโยบายหน่ึงของรัฐบาลซ่ึงเร่ิมคร้ังแรกในสมัย พ.ต.ท. ทักษิณ       
ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรี ช่วงปี พ.ศ. 2544-2547 เช่นเดียวกบัรัฐบาลของนายสมคัร สุนทรเวช ช่วงปี 
พ.ศ. 2551-2553 แต่มีผูเ้ข้าร่วมโครงการพักช าระหน้ีฯ ไม่มาก เน่ืองจากไม่มั่นใจในความมั่นคง
ทางการเมืองของรัฐบาล โดยเป็นการพกัช าระหน้ีเกษตรกรรายย่อยและผูมี้รายได้น้อย เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจน เน้นให้เกษตรกรมีเวลาตัดสินใจในการลงทุนมีการอบรมฟ้ืนฟูอาชีพให้กับ
เกษตรกร (โยธิน, 2556) ต่อมารัฐบาลของน.ส.ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัรได้มีนโยบายพกัหน้ีครัวเรือนของ
เกษตรกรรายยอ่ย ในปี พ.ศ. 2554 และโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี  
 โครงการพกัช าระหน้ีปี 2554 เป็นการพกัช าระหน้ีให้กบัเกษตรกรและผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีมีหน้ีต ่า
กว่า 500,000 บาท อย่างน้อย 3 ปี ซ่ึงเป็นหน้ีคา้งช าระหรือหน้ีปรับปรุงโครงสร้างหน้ี (ปปน.) หรือ
ลูกคา้ ธ.ก.ส. ในพื้นท่ีมีเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(จงัหวดัยะลา ปัตตานีและ
นราธิวาส) จึงมีวิธีปฏิบติัโดยมีหลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินโครงการพกัช าระหน้ีปี 2554 โดยสรุป
ดงัน้ี (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2555) 
 1. วตัถุประสงค์ของโครงการ เพื่อบรรเทาภาระหน้ีของลูกคา้ ธ.ก.ส. ท่ีมีหน้ีสินกับ ธ.ก.ส.
เพื่อให้ลูกค้า ธ.ก.ส. มีโอกาสน าเงินท่ีต้องส่งช าระหน้ีไปฟ้ืนฟูตนเองในการประกอบอาชีพและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของครัวเรือนใหดี้ข้ึนระหวา่งการพกัช าระหน้ี และเพื่อให้ลูกคา้ ธ.ก.ส. 
มีโอกาสเขา้ถึงองค์ความรู้ในการพฒันาอาชีพและการด ารงชีพอย่างมีเหตุผลน าไปเพิ่มรายได้ ลด
ค่าใชจ่้าย ก่อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวติและความเป็นอยูใ่หดี้ข้ึน 

2. ระยะเวลาด าเนินการ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 รวม 3 ปี 
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3. กลุ่มเป้าหมาย เป็นลูกคา้ ธ.ก.ส. รายคนท่ีกูแ้บบมีวตัถุประสงค ์(กูเ้งินเพื่อการประกอบอาชีพ
หรือเก่ียวขอ้งกบัการหารายไดก้ารจดัหาท่ีอยูอ่าศยั การศึกษาและการรักษาพยาบาล) ซ่ึงมีหน้ีเงินกูเ้ป็น 
หน้ีคา้งช าระ หรือหน้ีปรับปรุงโครงสร้างหน้ี (ปปน.) หรือลูกคา้ ธ.ก.ส. ในพื้นท่ีมีเหตุการณ์ความไม่
สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(จงัหวดัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ณ ส้ินวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 
มีหน้ีตน้เงินกูค้งเหลือกบั ธ.ก.ส. และสถาบนัการเงิน (ถา้มี) รายละไม่เกิน 500,000 บาท  
 4. คุณสมบัติของลูกค้าท่ีเข้าโครงการเป็นลูกค้ารายคนตามข้อบังคับธนาคารฉบับท่ี  44 
(เกษตรกร) และฉบบัท่ี 45 (นอกภาคการเกษตร)ณ ส้ินวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และสมคัรใจเขา้ร่วม
โครงการเป็นผูรั้บใช้หน้ีเงินกู้ของลูกค้าท่ีมีเหตุผิดปกติตามสัญญารับใช้หน้ีบุคคลอ่ืน ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2554 ปัจจุบนัไม่อยู่ในระหว่างถูก ธ.ก.ส. ด าเนินคดีในฐานะผูกู้ ้เป็นลูกคา้หรือบุคคลใน
ครัวเรือน (กรณีลูกคา้มีเหตุจ าเป็นไม่อยูใ่นพื้นท่ี) ท่ีมีความสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ 
 5. มาตรการให้ความช่วยเหลือพกัช าระหน้ีโดยไม่ตอ้งช าระตน้เงินกูเ้ป็นระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2557) ไม่ตอ้งช าระดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนระหว่างเขา้โครงการ
พกัช าระหน้ี โดยรัฐบาลจ่ายดอกเบ้ียแทนลูกคา้ในอตัราร้อยละ 4.0 ต่อปี 
 6. ข้อก าหนดและเง่ือนไขเป็นลูกค้ารายคนท่ีมีรายช่ือตาม “เอกสารรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเข้าร่วม
โครงการพกัช าระหน้ีปี 2554” ตอ้งแสดงความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการดว้ยความสมคัรใจตามแบบ
แสดงความประสงค์เขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีปี 2554 ระหวา่งการพกัช าระหน้ีไม่มีสิทธ์ิขอกูเ้งิน
ใหม่ ยกเวน้การกูเ้งินเพื่อรอการขายผลิตผลการเกษตรตอ้งรับการบริหารจดัการหน้ีให้เหมาะสมตาม
ศกัยภาพลูกคา้ในระหวา่งการพกัช าระหน้ีในกรณีท่ีลูกคา้หรือผูรั้บใชห้น้ีท่ีเขา้โครงการพกัช าระหน้ีปี 
2554 มีเหตุผิดปกติ และมีทายาทหรือบุคคลอ่ืนท่ีเขา้รับใชห้น้ีแทนบุคคลดงักล่าวจะไดรั้บสิทธิการพกั
ช าระหน้ีตามระยะเวลาท่ีเหลือของโครงการ 
 7. สิทธิประโยชน์การพกัช าระหน้ีไดรั้บการเล่ือนก าหนดช าระคืนตน้เงินกูอ้อกไปเป็นเวลา 3 ปี
ดอกเบ้ียเงินกูท่ี้เกิดข้ึนในระหวา่งการพกัช าระหน้ี รัฐบาลจ่ายดอกเบ้ียแทนลูกคา้ ลูกคา้หรือผูรั้บใชห้น้ี
บุคคลอ่ืนท่ีเขา้พกัช าระหน้ีเป็นลูกคา้ท่ีมีสัญญากูช้  าระดอกเบ้ียอยูใ่นอตัราดอกเบ้ียใดก็ให้อยูใ่นอตัรา
ดอกเบ้ียชั้นหรือระดบันั้น เม่ือส้ินสุดโครงการไดรั้บการบริหารจดัการหน้ีให้เหมาะสมตามศกัยภาพ
ของลูกคา้ไดรั้บสิทธิการฟ้ืนฟูและพฒันาความรู้ในการประกอบอาชีพ 
 8. การพ้นจากการพกัช าระหน้ีแสดงความประสงค์ขอออกจากการพกัช าระหน้ีถูกธนาคาร
ด าเนินคดีในฐานะผูกู้พ้น้จากการเป็นลูกคา้ของธนาคารช าระหน้ีท่ีคา้งช าระทั้งหมดหรือช าระหน้ีท่ีเขา้
โครงการเสร็จส้ินทั้งหมดกูเ้งินใหม่ในระหวา่งการพกัช าระหน้ี ยกเวน้การกูเ้งินเพื่อรอการขายผลิตผล
การเกษตรการไม่จดัท าหรือไม่ปฏิบติัโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ธนาคารจะออกหนงัสือเชิญหรือบอก
กล่าวเป็นหลกัฐานอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ธนาคารอาจจะพิจารณาใหพ้น้จากการพกัช าระหน้ีก็ได ้ทั้งน้ี ลูกคา้
รายท่ีพน้จากการพกัช าระหน้ีไม่มีสิทธ์ิพกัช าระหน้ีอีก 
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 โครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรรายยอ่ยและผูมี้รายได ้
นอ้ยท่ีมีหน้ีต ่ากวา่ 500,000 บาท ท่ีช าระหน้ีดี ดงันั้น ธ.ก.ส. จึงมีวธีิปฏิบติัโดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ 
ด าเนินงานโครงการโดยสรุป ดงัน้ี (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2555) 
 1. วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาศกัยภาพของประชาชนในภาคชนบทให้มีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง มีรายไดท่ี้มัน่คงเพื่อบรรเทาภาระหน้ีสินของลูกคา้ ธ.ก.ส.เพื่อใหลู้กคา้ ธ.ก.ส. มีโอกาสน าเงินท่ี
ต้องส่งช าระหน้ีไปฟ้ืนฟูตนเองในการประกอบอาชีพและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของ
ครัวเรือนให้ดีข้ึนระหวา่งการพกัช าระหน้ีและเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกคา้รักษาวินยัทางการเงินโดยมี
การช าระหน้ีไดต้ามท่ีก าหนดไว ้  
 2. ระยะเวลาด าเนินการเร่ิมลงทะเบียน ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2555 ถึงวนัท่ี 20 สิงหาคม 2555 การ
พกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2555 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 รวม 3 ปี 
 3. กลุ่มเป้าหมาย เป็นลูกคา้ ธ.ก.ส. รายคนและผูรั้บใช้หน้ีเงินกูข้องลูกคา้ท่ีมีเหตุผิดปกติตาม
สัญญารับใชห้น้ีบุคคลอ่ืน (รชน.) ท่ีมีหน้ีตน้เงินกูค้งเหลือ ณ ส้ินวนัท่ี 23 เมษายน 2555 รวมทุกสัญญา 
รายละไม่เกิน 500,000 บาท และหน้ีเงินกู้ทุกสัญญาต้องมีสถานะเป็นหน้ีปกติ ณ วนัท่ีมายื่นความ
จ านงเขา้ร่วมโครงการ 
 4. หลกัเกณฑก์ารพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ี 
 4.1 คุณสมบติัของลูกคา้ท่ีเขา้โครงการเป็นลูกคา้รายคนตามขอ้บงัคบัธนาคาร เป็นผูรั้บใช้
หน้ีเงินกูข้องลูกคา้ท่ีมีเหตุผิดปกติตามสัญญารับใชห้น้ีบุคคลอ่ืน ปัจจุบนัไม่อยูใ่นระหวา่งถูกธนาคาร
ด าเนินคดีในฐานะผูกู้ลู้กคา้ตอ้งไม่มีหน้ีตามโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกในยุง้ฉางลูกคา้ตอ้งไม่มีหน้ี
ตามโครงการปรับโครงสร้างหน้ีและฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกรใหก้บัสมาชิกองคก์รเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียน
กบักองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรไทย (กฟก.) ลูกหน้ีตอ้งไม่มีหน้ีเงินกูส้ าหรับผูมี้รายได้ประจ า
หรือเงินเดือนลูกคา้หรือบุคคลในครัวเรือนของลูกคา้ (กรณีลูกคา้ไม่อยู่ในพื้นท่ี) ต้องแสดงความ
ประสงค์ด้วยความสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ ธนาคารจะพิจารณาให้ความเห็นชอบตามแบบแสดง
ความประสงค์เข้าร่วมโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 และยินยอมท่ีจะปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของโครงการทุกประการ 
 4.2 ลกัษณะหน้ีเงินกูเ้ป็นหน้ีเงินกูข้องลูกคา้รายคน หน้ีตามสัญญารับใช้หน้ีบุคคลอ่ืน หน้ี
ลูกค้าในพื้นท่ีมีเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (จงัหวดัยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส) และลกัษณะหน้ีตอ้งมีสถานะเป็นหน้ีปกติทุกสัญญา โดยหน้ีดงักล่าวเป็นหน้ีท่ีเกิดจากการ
ประกอบสุจริต และมีตน้เงินกูค้งเหลือ ณ ส้ินวนัท่ี 23 เมษายน 2555 รวมกนัทุกสัญญาไม่เกิน 500,000 
บาท 
 5. แนวทางการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ี แบ่งเป็น 2 แนวทางดงัน้ี 
   5.1 แนวทางท่ี 1 พกัเงินตน้และลดดอกเบ้ียพกัช าระหน้ีเงินตน้โดยเล่ือนก าหนดช าระคืนตน้ 
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เงินเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 กันยายน 2555 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 ได้รับการลดอตัรา
ดอกเบ้ียลงร้อยละ 3 ต่อปี ของทุกสัญญาเงินกูท่ี้ไดรั้บสิทธิท่ีเขา้โครงการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2555 
ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 มีสิทธิกูเ้งินตามขอ้บงัคบัของธนาคารไดต้ามศกัยภาพ โดยคิดอตัราดอกเบ้ีย
ปกติ ตามการจดัชั้นโครงสร้างอตัราดอกเบ้ียของลูกคา้แต่ละราย ณ วนัท่ีกูเ้พิ่ม และถือเป็นสัญญานอก
โครงการท่ีตอ้งส่งช าระทั้งตน้เงินและดอกเบ้ียเม่ือครบก าหนดช าระหน้ีในแต่ละปีหรือรายงวดตาม
สัญญาเงินกูส้ัญญาใหม่ภาระดอกเบ้ียของทุกสัญญาเงินกูเ้ดิม ท่ีคงเหลือจนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 
ลูกคา้ตอ้งรับภาระช าระดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนเองในระหวา่งเขา้โครงการ เม่ือถึงก าหนดช าระหน้ีเงินกูใ้น
แต่ละปี ลูกคา้ตอ้งส่งช าระดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากหน้ีเงินกูทุ้กสัญญาท่ีไดรั้บสิทธิท่ีเขา้โครงการท่ีเหลือ
จากการลดให้ครบถว้นตามสัญญาหากผิดนัดช าระหน้ีดอกเบ้ียท่ีถึงก าหนดช าระตามสัญญาเงินกู้ท่ี
ไดรั้บสิทธิเขา้โครงการพกัช าระเงินตน้หรือผิดนกัช าระหน้ีและดอกเบ้ียของเงินกู ้ทั้งท่ีเป็นหน้ีเงินกูท่ี้
เขา้ร่วมโครงการและหน้ีเงินกูท่ี้ไม่เขา้ร่วมโครงการจะตอ้งถูกตดัสิทธิให้ออกจากโครงการ นบัจาก
วนัท่ีผดินดัช าระหน้ีในทุกกรณี 
 5.2 แนวทางท่ี 2 ลดภาระดอกเบ้ียได้รับการลดอัตราดอกเบ้ียลงร้อยละ 3 ต่อปี ของทุก
สัญญาเงินกูท่ี้ไดรั้บสิทธิท่ีเขา้โครงการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2555 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 มีสิทธิ
กูเ้งินตามขอ้บงัคบัของธนาคารไดต้ามศกัยภาพ โดยคิดอตัราดอกเบ้ียปกติ ตามการจดัชั้นโครงสร้าง
อตัราดอกเบ้ียของลูกคา้แต่ละราย ณ วนัท่ีกูเ้พิ่ม และถือเป็นสัญญานอกโครงการท่ีตอ้งส่งช าระทั้งตน้
เงินและดอกเบ้ียเม่ือครบก าหนดช าระหน้ีในแต่ละปีหรือรายงวดตามสัญญาเงินกู้สัญญาใหม่ภาระ
ดอกเบ้ียของทุกสัญญาเงินกูเ้ดิม ท่ีคงเหลือจนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 ลูกคา้ตอ้งรับภาระและช าระ
ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนเองในระหว่างเขา้โครงการ เม่ือถึงก าหนดช าระหน้ีเงินกู้ในแต่ละปี ลูกคา้ตอ้งส่ง
ช าระดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากหน้ีเงินกู้ทุกสัญญาท่ีได้รับสิทธิท่ีเข้าโครงการท่ีเหลือจากการลดให้
ครบถ้วนตามสัญญาหากผิดนัดช าระหน้ีดอกเบ้ียท่ีถึงก าหนดช าระตามสัญญาเงินกู้ท่ีได้รับสิทธิเขา้
โครงการพกัช าระเงินต้น หรือผิดนัดช าระหน้ีและดอกเบ้ียของเงินกู้ ทั้ งท่ีเป็นหน้ีเงินกู้ท่ีเข้าร่วม
โครงการและหน้ีเงินกูท่ี้ไม่เขา้ร่วมโครงการจะตอ้งถูกตดัสิทธิให้ออกจากโครงการนบัจากวนัท่ีผดินดั
ช าระหน้ีในทุกกรณีในกรณีท่ีลูกคา้หรือผูรั้บใชห้น้ีท่ีเขา้โครงการพกัช าระหน้ีและ/หรือลดภาระหน้ี มี
เหตุผิดปกติ เช่น ตาย หายสาบสูญ เป็นต้น และมีทายาทหรือบุคคลอ่ืนท่ีเข้ารับใช้หน้ีแทนบุคคล
ดงักล่าว จะไดรั้บสิทธิการพกัช าระหน้ีและ/หรือลดดอกเบ้ียตามระยะเวลาท่ีเหลือของโครงการ 
 6. เง่ือนไขในการเขา้ร่วมโครงการเป็นลูกหน้ีท่ีมีสถานะหน้ีปกติ สามารถปรับเปล่ียนเง่ือนไข
การช าระเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2555 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 ลูกหน้ี
สามารถสมคัรใจเลือกพกัเงินตน้และลดอตัราดอกเบ้ียของสินเช่ือท่ีมีอยูเ่ดิมในอตัราร้อยละ 3 ต่อปีเป็น
ระยะเวลา 3 ปี โดยช าระดอกเบ้ียตามก าหนดของสัญญาเงินกูเ้ดิมลูกหน้ีสามารถสมคัรใจเลือกลดอตัรา
ดอกเบ้ียของสินเช่ือท่ีมีอยู่เดิมในอตัราร้อยละ 3 ต่อปีโดยไม่พกัเงินตน้ เม่ือลูกหน้ีช าระตน้เงินและ
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ดอกเบ้ียแล้วเสร็จ สิทธิในการลดอตัราดอกเบ้ียเป็นอนัส้ินสุดลง เวน้แต่หน้ีเงินกู้ท่ีมีงวดการช าระ
หลายงวด สามารถลดดอกเบ้ียไดเ้ป็นระยะเวลา 3 ปีลูกหน้ีสามารถมีสิทธ์ิขอกูเ้พิ่มจากสถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจนั้นตามความสามารถในการช าระหน้ี ได้ทั้ง 2 กรณี โดยการกู้ยืมเพิ่มจะช าระดอกเบ้ียใน
อตัราดอกเบ้ียปัจจุบนั ณ วนัท่ีไดรั้บการอนุมติัใหกู้เ้พิ่ม 
 7. การพน้จากการพกัช าระหน้ีแสดงความประสงคข์อออกจากการพกัช าระหน้ีหรือลดภาระหน้ี
ถูกธนาคารด าเนินคดีในฐานะผูกู้พ้น้จากการเป็นลูกคา้ของธนาคารผิดนดัช าระหน้ีและดอกเบ้ียของ
เงินกู ้ทั้งท่ีเป็นหน้ีเงินกูท่ี้เขา้ร่วมโครงการและหน้ีเงินกูท่ี้ไม่เขา้ร่วมโครงการ นบัจากวนัท่ีผดินดัช าระ
หน้ีในทุกกรณีช าระหน้ีท่ีได้รับสิทธิเข้าโครงการเสร็จส้ินทั้ งหมดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขของโครงการ เม่ือสาขาพิจารณาเห็นวา่ลูกคา้รายนั้นๆ มีพฤติกรรมไม่ด าเนินการตามท่ีกล่าว
ขา้งตน้ โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรและสาขาไปพบลูกค้าอย่างน้อย 1 คร้ัง เพื่อให้ค  าแนะน าช้ีแจง
เหตุผลและความจ าเป็นแลว้ โดยไดมี้หนงัสือเชิญหรือบอกกล่าวเป็นหลกัฐานอยา่งน้อย 2 คร้ัง สาขา
อาจจะพิจารณาใหพ้น้จากโครงการ 
 โครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 แตกต่างจากโครงการพกัช าระหน้ีปี 2554 เพราะ
ลูกหน้ีสามารถเลือกได้ว่าจะพกัเงินต้นในระยะเวลา 3 ปีหรือไม่ หากพกัหน้ีเงินตน้ก็จะท าให้จ่าย
เฉพาะดอกเบ้ียใหม่ท่ีปรับลดลงไป 3% หากไม่พกัเงินตน้ก็จะจ่ายค่างวดลดลงในส่วนของดอกเบ้ียท่ี
ปรับลดกบัเงินตน้ท่ีเท่าเดิม แต่ทั้งสองแนวทางก็ยงัสามารถกูเ้พิ่มไดต้ามศกัยภาพของลูกหน้ี ซ่ึงต่าง
จากโครงการพกัช าระหน้ีปี 2554 ท่ีลูกหน้ีไม่ตอ้งจ่ายเงินตน้และดอกเบ้ียในระยะเวลา 3 ปี (ณัฐฎ์ชิตา, 
2555) 

3.2 ผลการด าเนินงานโครงการพกัช าระหนีแ้ละลดภาระหนี้ 
 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 มีทั้งหมด 1,553 ราย โดยแบ่งเป็น
สาขารวมโชค 706 ราย สาขาแม่เหียะ678 ราย และสาขาเชียงใหม่ 169 ราย ซ่ึงในจ านวนน้ียงัมีการ
แบ่งเป็นแบบพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีดงัน้ี สาขารวมโชคมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ แบบพกัช าระหน้ี  
583 ราย และแบบลดภาระหน้ี 123 ราย สาขาแม่เหียะมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ แบบพกัช าระหน้ี 651 ราย 
และแบบลดภาระหน้ี 27 ราย สาขาเชียงใหม่มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ แบบพกัช าระหน้ี 158 ราย และแบบ
ลดภาระหน้ี 11 ราย(ตารางท่ี 3.1) เม่ือด าเนินงานโครงการฯ จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 พบว่ามี
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ทั้ง 3 สาขาออกจากโครงการฯ ตามเง่ือนไขของโครงการฯ คือ ผิดเง่ือนไขการ
ช าระหน้ีและช าระหน้ีครบแลว้ ท าให้ในปัจจุบนัมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ทั้งแบบพกัช าระหน้ีและแบบ
ลดภาระหน้ี ดงัน้ี สาขารวมโชค 399 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 56.52 สาขาแม่เหียะ289 รายหรือคิดเป็น 
ร้อยละ 42.63 และสาขาเชียงใหม่ 46 รายหรือคิดเป็น ร้อยละ 27.22 จะเห็นได้ว่าเม่ือโครงการฯ 
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ด าเนินงานเป็นระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ท าให้จ  านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ลดลงเป็นจ านวนมากจาก
ผูเ้ขา้ร่วมทั้งหมด 1,553 ราย เหลือเพียง 734 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 47.26 (ตารางท่ี 3.1) 

ตารางที ่3.1 จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555  

รายละเอยีด 

สาขา 

รวม รวมโชค แม่เหียะ เชียงใหม่ 

G1 G2 G1 G2 G1 G2 
เขา้ร่วมโครงการ 583 123 651 27 158 11 1,553 
ออกจากโครงการ 252 55 380 9 115 8 819 
คงเหลอื 331 68 271 18 43 3 734 

ท่ีมา: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2558 
หมายเหตุ: หน่วย: ราย 
 G1 หมายถึงผูเ้ขา้ร่วมโครงการแบบพกัช าระหน้ี 
 G2 หมายถึง ผูเ้ขา้ร่วมโครงการแบบลดภาระหน้ี 

 หน้ีเงินกูข้องผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ในแต่ละสาขามีจ านวนไม่เท่ากนั โดยสาขารวมโชคเป็น
สาขาท่ีมีหน้ีเงินกู้มากท่ีสุด ซ่ึงแบ่งเป็นแบบพกัช าระหน้ี 47.62 ลา้นบาท และแบบลดภาระหน้ี 4.00
ลา้นบาท รองลงมาคือสาขาแม่เหียะ มีหน้ีแบบพกัช าระหน้ี 44.12 ลา้นบาท และแบบลดภาระหน้ี 1.49 
ลา้นบาท ส่วนสาขาเชียงใหม่เป็นสาขาท่ีมีหน้ีเงินกู้น้อยท่ีสุด กล่าวคือ มีหน้ีแบบพกัช าระหน้ี 7.64 
ล้านบาทและแบบลดภาระหน้ี 7.41 ล้านบาท (ตารางท่ี 3.2) และเม่ือโครงการด าเนินมาถึงวนัท่ี 31 
มีนาคม 2558 หน้ีเงินกูข้องผูเ้ขา้ร่วมโครงการลดลงจากเดิมมาก เพราะผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ มีการออก
จากโครงการฯ ทั้งการผิดเง่ือนไขการช าระหน้ีและช าระหน้ีครบแลว้ โดยในปัจจุบนัมีหน้ีดงัน้ี สาขา
รวมโชคมีหน้ีแบบพกัช าระหน้ีเท่ากับ 25.80 ล้านบาท และแบบลดภาระหน้ีเท่ากบั 0.97 ล้านบาท 
สาขาแม่เหียะมีหน้ีแบบพกัช าระหน้ีเท่ากบั 16.59 ลา้นบาท และแบบลดภาระหน้ีเท่ากบั 0.56 ลา้นบาท 
สาขาเชียงใหม่มีหน้ีแบบพกัช าระหน้ีเท่ากบั 3.02 ลา้นบาท และแบบลดภาระหน้ีเท่ากบั 0.21 ลา้นบาท 
หากมองภาพรวมของหน้ีเงินกู้จะพบว่าหน้ีเงินกูร้วมทุกสาขาจากเดิม 105.61 ล้านบาท ลดลงเหลือ
เพียง 47.16 ลา้นบาท (ตารางท่ี 3.2) หรือคิดเป็นร้อยละ 44.65 ซ่ึงน้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของหน้ีเงินกูต้อน
แรก แสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือโครงการฯ ด าเนินงานเป็นระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ท าใหห้น้ีเงินกูใ้นโครงการฯ 
ลดลงไปเป็นจ านวนมาก  
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ตารางที ่3.2 หน้ีเงินกูข้องผูเ้ขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555  

รายละเอยีด 

สาขา 

รวม รวมโชค แม่เหียะ เชียงใหม่ 

G1 G2 G1 G2 G1 G2 
หน้ีก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ 47.62 4.00 44.12 1.49 7.64 0.74 105.61 
หน้ีท่ีออกจากโครงการฯ 21.82 3.03 27.53 0.93 4.62 0.53 58.45 
คงเหลอื 25.80 0.97 16.59 0.56 3.02 0.21 47.16 

ท่ีมา: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2558 
หมายเหตุ: หน่วย: ลา้นบาท 
 G1 หมายถึงผูเ้ขา้ร่วมโครงการแบบพกัช าระหน้ี 
 G2 หมายถึง ผูเ้ขา้ร่วมโครงการแบบลดภาระหน้ี 

3.3 ทศันคติของผู้ทีเ่คยเข้าร่วมโครงการพกัช าระหนี ้
 มณัฑนา (2555) เกษตรกรท่ีเคยเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีและไดเ้ขา้ร่วมโครงการพกัช าระ
หน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 แบบพกัทั้งเงินตน้และลดดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 มีทศันคติท่ีดีต่อโครงการ 
เพราะมีความคิดเห็นว่าการพกัช าระหน้ีท าให้สามารถน าเงินส่วนท่ีจะต้องช าระหน้ีมาฟ้ืนฟูความ
เป็นอยู่ในครอบครัวให้เขม้แข็ง และน าเงินไปลงทุนเพิ่มในอาชีพ ซ่ึงท าให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน และยงัมี
ส่วนช่วยลดค่าใชจ่้ายในการช าระหน้ีอีกดว้ย 
 เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 แบบท่ีลดดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 
โดยไม่พกัเงินตน้ มีทศันคติท่ีดีต่อโครงการ เพราะมีความคิดเห็นวา่การช่วยลดดอกเบ้ียแมจ้ะไม่มาก
แต่ก็ช่วยลดค่าใชจ่้ายและช่วยใหเ้หลือเงินออม อีกทั้งยงัท าใหมี้เงินลงทุนในอาชีพเพิ่ม  

แม่โจโ้พลล์ (2555) ไดส้ ารวจความคิดเห็นของเกษตรกรทัว่ประเทศ จ านวน 952 ราย ระหวา่ง
วนัท่ี 15 กรกฎาคม-17 สิงหาคม 2555จากการสอบถามเกษตรกรต่อการรับรู้ขอ้มูลและรายละเอียด
โครงการพักช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.80 ทราบ
ขอ้มูล และมีเกษตรกรท่ีไม่ทราบขอ้มูลเพียงร้อยละ 18.20 เม่ือสอบถามถึงความเพียงพอของระยะเวลา
ในการพกัหน้ีท่ีก าหนดไว ้ 3 ปีนั้น พบว่าเกษตรกร ร้อยละ 84.90 เห็นว่าระยะเวลาดงักล่าวเพียงพอ
แลว้ส่วนความเหมาะสมเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีจะตอ้งมีหน้ีนอ้ยกวา่ 500,000 บาท 
เกษตรกรร้อยละ 87.90 เห็นว่าเหมาะสม ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.30) มีคุณสมบติัสามารถ
เขา้ร่วมโครงการได ้ อีกร้อยละ 14.10 ยงัไม่ไดต้รวจสอบสิทธ์ิ/คุณสมบติั และร้อยละ 8.60 ไม่สามารถ
เขา้ร่วมโครงการไดเ้น่ืองจากคุณสมบติัไม่ตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของ
การเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี  พบว่าเกษตรกรร้อยละ 41.20 พบว่ามีปัญหาส าคญัคือไม่ทราบ
รายละเอียดของโครงการ มีขั้นตอนท่ียุ่งยากและคุณสมบติัไม่เขา้เกณฑ์ ส าหรับความคิดเห็นของ
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เกษตรกรต่อโครงการพกัช าระหน้ี พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 96.30 เห็นว่า เป็นโครงการท่ีเหมาะสม
เน่ืองจากช่วยให้สามารถน าเงินไปใช้จ่ายในส่ิงท่ีจ  าเป็นอ่ืนๆได้ เช่น การขยายการลงทุนเพิ่มเติมอีก
ร้อยละ 3.70 เห็นว่าไม่เหมาะสม เน่ืองจาก เป็นการท าให้ลูกหน้ีเสียวินัยทางการเงินและจากการ
สอบถามขอ้เสนอแนะต่อโครงการพกัช าระหน้ี เกษตรกรให้ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี ร้อยละ 57.60 ตอ้งการ
ให้ขยายเวลาพกัช าระหน้ีมากกวา่ 3 ปี รองลงมาร้อยละ 39.40 ตอ้งการให้ช่วงระยะเวลาพกัช าระหน้ี
ควรมีการปลอดดอกเบ้ียด้วย และร้อยละ 3.00 เห็นว่าควรเพิ่มวงเงินผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีหน้ีสินให้
มากกวา่ 500,000บาทข้ึนไป 
          โครงการท่ีรัฐบาลด าเนินการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนั้นถือว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของ
เกษตรกรอีกทางหน่ึงซ่ึงภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรประชาสัมพนัธ์ ช้ีแจงและให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัประโยชน์การเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีให้มากข้ึนและสม ่าเสมอเพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุน
และมีเงินกลบัมาใช้หน้ีและมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนก็ย่อมเกิดผลส าเร็จของโครงการ แต่ในทาง
ตรงกันข้ามหากไม่มีระเบียบหรือไม่มีการวางแผนในการจดัการ ขาดการประชาสัมพนัธ์ในช่วง
ระยะเวลาพกัหน้ีก็ยอ่มท าให้เกิดปัญหาต่อไปอาจเกิดความลม้เหลวของโครงการเพราะถือวา่ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการไม่ไดป้ระโยชน์จากการเขา้ร่วมโครงการอยา่งแทจ้ริงนัน่เองดงันั้น โครงการจึงตอ้งมีการวดั
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ เพื่อให้โครงการด าเนินต่อไปตามวตัถุประสงค์ท่ีไดว้างไวอ้ย่าง
ถูกตอ้งและเหมาะสมท่ีสุด 
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บทที ่4 

ลกัษณะทั่วไปของเกษตรกร 

เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 ในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ มีลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นจึงตอ้งส ารวจขอ้มูลส่วนตวัของเกษตรกร
เพื่อน ามาวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของเกษตรกร โดยการส ารวจกลุ่มตวัอย่างเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 327 รายท าให้สามารถวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของเกษตรกรตวัอย่าง ลกัษณะการ
ผลิตของเกษตรกร และผลจากการเขา้ร่วมโครงการฯ ไดด้งัน้ี 

4.1 ลกัษณะทัว่ไปของเกษตรกรตัวอย่างทีเ่ข้าร่วมโครงการพกัช าระหนีแ้ละลดภาระหนี้ 
 การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลจากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี
และลดภาระหน้ีปี 2555 ในพื้นท่ีรับผดิชอบของ ธ.ก.ส. อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 327 ราย 
โดยขอ้มูลไดม้าจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเพศชาย 182 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.70 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
และกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง 145 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.30 แสดงให้เห็นวา่ลูกคา้ดา้นสินเช่ือของ ธ.ก.ส. 
ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั (ตารางท่ี 4.1) และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวยั
กลางคน โดยมีอายุตั้งแต่ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.10 รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ 41-50 ปี และอายุ
มากกวา่ 60 ปี ซ่ึงมีสัดส่วนใกลเ้คียงกนั คือ ร้อยละ 23.90 และร้อยละ 22.00 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.1) 
 นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสร้อยละ 77.10 ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพโสดอีกร้อยละ 12.20 ตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่มี
ครอบครัว ส่งผลให้มีภาระค่าใช้จ่ายค่อนขา้งสูงจึงเป็นสาเหตุให้มีการกู้ยืมเงินลงทุนในการสร้าง
รายได้เพื่อหล่อเล้ียงครอบครัว ส่วนในด้านการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.60 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด รองลงมามีการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 26.90 ท าให้สามารถแยกกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กลุ่มท่ีไดรั้บ
การศึกษาน้อยและมีการศึกษาในระดับสูง และเม่ือพิจารณาถึงอาชีพของกลุ่มตวัอย่างผูเ้ข้าร่วม
โครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 พบวา่ประกอบอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
32.40 รองลงมาไดแ้ก่อาชีพคา้ขายคิดเป็นร้อยละ 25.70 และเม่ือพิจารณาระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ พบว่า
ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ของธ.ก.ส. น้อยกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี มีจ  านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.60
รองลงมาคือมากกวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.00 (ตารางท่ี 4.1) 
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ตารางที ่4.1 คุณลกัษณะทัว่ไปของเกษตรกรตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
ลกัษณะ จ านวน(ราย) ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 182 55.70 
หญิง 145 44.30 
อายุ   
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 40 ปี 23 7.00 
41 – 50 ปี 78 23.90 
51 – 60 ปี 154 47.10 
มากกวา่ 60 ปี 72 22.00 
สถานภาพ   
สมรส 252 77.10 
โสด 40 12.20 
หยา่ 18 5.50 
หมา้ย 17 5.20 
ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา 110 33.60 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 64 19.60 
ปวช./มธัยมศึกษาตอนปลาย-ปวส./
อนุปริญญา 

65 19.90 

ปริญญาตรี 88 26.90 
อาชีพ   
เกษตรกร 106 32.40 
คา้ขาย 84 25.70 
รับจา้ง 70 21.40 
ธุรกิจส่วนตวั 67 20.50 
ระยะเวลาทีเ่ป็นลูกค้า ธ.ก.ส.   
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 280 85.60 
มากกวา่ 20 ปี 47 14.40 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: ร้อยละของจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 327 ตวัอยา่ง 
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4.2 ลกัษณะการผลติของเกษตรกรตัวอย่างทีเ่ข้าร่วมโครงการพกัช าระหนี้และลดภาระหนี้ 

 เกษตรกรตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพท านาและท าสวน มีพื้นท่ีในการท านาทั้งท่ีเป็นของตนเอง
และของผูอ่ื้นโดยใน 1 ปีจะท าการปลูกขา้ว 2-3 คร้ัง คือ นาปีและนาปรัง ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความอุดม
สมบูรณ์ของน ้ าในแต่ละปี การท านายงัเป็นการท านาแบบดั้งเดิม ใช้แรงงานคนเป็นหลกั ใช้ปุ๋ยเคมี 
และพึ่งพาสภาพภูมิอากาศ หลงัจากเขา้ร่วมโครงการฯ เกษตรกรบางส่วนมีการแบ่งพื้นท่ีนาจากการ
ปลูกขา้วหอมมะลิเป็นขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วออร์แกนิค เพื่อเป็นการลดตน้ทุนในการผลิตและสร้าง
รายไดเ้พิ่มให้กบัตนเอง ซ่ึงการปลูกขา้วแบบเกษตรอินทรียช่์วยลดตน้ทุนในส่วนของปุ๋ย และสารเคมี
โดยการปลูกขา้วแบบเกษตรอินทรียมี์ตน้ทุนเฉล่ีย 2,000-3,000 บาทต่อไร่ ในขณะท่ีการปลูกแบบเคมี
มีตน้ทุนเฉล่ียต่อไร่ 5,000-6,000 บาท(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2558) ถึงแมก้าร
ปลูกขา้วแบบเกษตรอินทรียช่์วยลดตน้ทุนไดก้วา่ร้อยละ 50 ของการปลูกแบบเคมี แต่พบปัญหาเร่ือง
ค่าแรง เพราะตอ้งใชแ้รงงานคนในเก็บถอนหญา้ออก และตอ้งฉีดยาไล่แมลงบ่อยข้ึนเน่ืองจากสารจาก
ธรรมชาติไม่มีฤทธ์ิต่อการฆ่าแมลง ซ่ึงหากเกษตรกรเปล่ียนมาใช้วิธีการเพาะแบบโยนต้นกล้าจะ
สามารถช่วยลดปัญหาเร่ืองวชัพืชและแมลงได ้(ผูจ้ดัการออนไลน์, 2558) 
 ส าหรับผลผลิตขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและขา้วออร์แกนิคท่ีได้ เกษตรกรแบ่งไวรั้บประทานภายใน
ครัวเรือนเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่น ามาจ าหน่ายเกือบทั้งหมด เกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มในการ
รวบรวมผลผลิต และบรรจุถุงจ าหน่าย โดยจดัจ าหน่ายกนัเองไม่ผ่านพ่อคา้คนกลาง กลุ่มลูกคา้เป็น
ระดบักลางและระดบับนเป็นคนรักสุขภาพ ผลิตภณัฑไ์ม่มีตราสินคา้เน่ืองจากผลผลิตมีจ านวนไม่มาก
พอและไม่ตอ้งการเพิ่มตน้ทุนของผลิตภณัฑ ์

ส่วนเกษตรกรท่ีท าสวนส่วนใหญ่ปลูกล าไย ซ่ึงในปัจจุบนัการปลูกล าไยมีทั้งในฤดู (ระหวา่ง
เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม) และนอกฤดู การปลูกทั้งสองแบบมีตน้ทุนการผลิตและราคาท่ีแตกต่างกนั 
โดยการปลูกในฤดูเป็นการปลูกตามธรรมชาติ และการปลูกนอกฤดูจะใส่สารโพแทสเซียมคลอเรต
เพื่อให้ล าไยออกผลในช่วงเวลาท่ีตอ้งการ ดา้นราคาพบว่าราคาของล าไยนอกฤดูสูงกวา่ราคาล าไยใน
ฤดู โดยราคาของล าไย ข้ึนอยู่กบั Demand และ Supply รวมทั้งปริมาณผลผลิตท่ีผลิตได้ในแต่ละปี 
โดยพบว่าการขายผลผลิตล่วงหน้า ซ่ึงเป็นการขายแบบเหมาสวนในปี 2556 และเก็บผลผลิตปี 2557
เน่ืองจากผลผลิตล าไยลดลง ท าให้ล าไยขาดตลาดมากราคาจึงสูงท าให้มีการแข่งขนัในการซ้ือแบบ
เหมาสวนโดยดูแต่ใบของแต่ละสวนและดูประวติัจากผลผลิตของปีล่าสุด เพื่อแย่งพื้นท่ีสวนท่ีผลิต
ล าไย ในช่วงฤดูกาลผลิตปี 2557 และเก็บผลผลิตปี  2558 ยงัคงมีแนวโน้มราคาท่ีสูงก่อนเข้าร่วม
โครงการฯ เกษตรกรมีทุนในท าสวนนอ้ยท าให้ไดผ้ลผลิตไม่มากนกั แต่หลงัจากเขา้ร่วมโครงการฯ ท า
ใหเ้กษตรกรมีทุนในการท าสวนมากข้ึน และไดผ้ลผลิตมากข้ึนตามไปดว้ย 
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4.3 ผลจากการเข้าร่วมโครงการพกัช าระหนีแ้ละลดภาระหนีข้องเกษตรกรตัวอย่าง 

 การศึกษาเกษตรกรตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่  ในด้านความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรเก่ียวกับโครงการฯด้านการ
ประชาสัมพนัธ์โครงการฯดา้นการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพและดา้นอุปสรรคของโครงการฯ จะท าให้
ทราบวา่เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการฯ มากนอ้ยเพียงใด การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั
โครงการฯ สามารถเขา้ถึงเกษตรกรรวมทั้งมีการให้ขอ้มูลท่ีเพียงพอหรือไม่ และยงัจะท าให้ทราบว่า
อะไรเป็นอุปสรรคของโครงการฯ อีกดว้ย โดยใชม้าตรวดั (Likert Scale) จ  านวน 3 ระดบั ดว้ยค าถาม
ท่ีมี 3 ตวัเลือกคือ น้อย ปานกลาง และมาก มีเกณฑ์การให้คะแนน 1-3 คะแนนตามล าดบั โดยการ
ก าหนดช่วงของค่าเฉล่ีย (rating scale) เพื่อท าการวิเคราะห์ผลแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย      
1.00-1.67 คือ นอ้ย 1.67-2.32 คือ ปานกลาง และ 2.33-3.00 คือ มาก ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 

4.3.1 ดา้นความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรเก่ียวกบัโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ี 
โดยภาพรวมเกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการฯ อยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัรวมเท่ากบั 2.74 เรียงตามล าดบัไดด้งัน้ีผูเ้ขา้ร่วมตอ้งเป็นลูกคา้เงินกู ้ธ.ก.ส.
(ค่าเฉล่ีย 2.86) ตอ้งมีหน้ีไม่เกิน 500,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 2.77) ตอ้งช าระดอกเบ้ียระหวา่งพกัช าระหน้ี 
(ค่าเฉล่ีย 2.72) สามารถกูเ้งินเพิ่มเติมระหวา่งโครงการฯ ได ้(ค่าเฉล่ีย 2.68) และไดล้ดดอกเบ้ียร้อยละ 
3 จากอตัราเดิม (ค่าเฉล่ีย 2.67) (ตารางท่ี 4.2) 

ผลจากการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นวา่เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการฯ วา่
ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งเป็นลูกคา้เงินกู ้ธ.ก.ส. มากท่ีสุด เน่ืองจากโครงการฯ น้ี เป็นโครงการฯ ท่ี ธ.ก.ส. จดัท า
ข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ีช าระหน้ีดี ดงันั้น ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ท่ี ธ.ก.ส. 
จึงต้องเป็นลูกค้าเงินกู้ของ ธ.ก.ส. เท่านั้ น โดยต้องมีหน้ีไม่เกิน 500,000 บาทเกษตรกรต้องช าระ
ดอกเบ้ียระหวา่งพกัช าระหน้ีทั้ง 3 ปี โดยตอ้งส่งช าระดอกเบ้ียทุกปี ซ่ึงขอ้น้ีเกษตรกรเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีดี 
เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระหลงัจากครบก าหนดโครงการ อีกทั้งเกษตรกรสามารถกู้เงินเพิ่มเติมระหว่าง
โครงการฯ ได้ เพราะจะท าให้เกษตรกรลดการพึ่ งพาเงินกู้นอกระบบ และเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ได้ลดดอกเบ้ียร้อยละ 3 จากอตัราเดิมซ่ึงท าให้ภาระหน้ีลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับช่ือของ
โครงการฯ 
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ตารางที ่4.2 ดา้นความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรเก่ียวกบัโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ี 

ด้านความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัโครงการฯ 

ความคดิเห็นของเกษตรกร 
(จ านวน) รวม ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน มาก ปานกลาง น้อย 

1. ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งเป็นลูกคา้ 283 41 3 327 2.86 มาก 0.38 
    เงินกู ้ธ.ก.ส. (86.50) (12.50) (1.00) (100.00)    
2. ตอ้งมีหน้ีไม่เกิน  262 56 9 327 2.77 มาก 0.48 
    500,000 บาท (80.10) (17.10) (2.80) (100.00)    
3. ตอ้งช าระดอกเบ้ีย 251 59 17 327 2.72 มาก 0.56 
    ระหวา่งพกัช าระหน้ี (76.80) (18.00) (5.20) (100.00)    
4. สามารถกูเ้งินเพ่ิมเติม 238 74 15 327 2.68 มาก 0.56 
    ระหวา่งโครงการฯ ได ้ (72.80) (22.60) (4.60) (100.00)    
5. ไดล้ดดอกเบ้ียร้อยละ 3  237 73 17 327 2.67 มาก 0.57 
จากอตัราเดิม (72.50) (22.30) (5.20) (100.00)    

ค่าเฉล่ียรวม     2.74 มาก 0.51 
ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
หมายเหตุ: ค่าใน ( ) คือ ค่าร้อยละ 

4.3.2 ดา้นการประชาสัมพนัธ์โครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ี 
การประชาสัมพนัธ์โครงการฯ พบวา่โดยภาพรวมเกษตรกรตวัอยา่งมีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียระดบัส าคญัรวมเท่ากบั 2.68โดยเรียงล าดบัไดด้งัน้ี การบอกช่องทางในการ
ติดต่อประสานงานเก่ียวกับโครงการฯ (ค่าเฉล่ีย 2.80) ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์มีความ
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 2.77) การจดัประชุมเพื่อให้ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการฯ (ค่าเฉล่ีย 2.75) การ
ประชาสัมพนัธ์ช้ีแจงภาระท่ีต้องรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย 2.73) การประชาสัมพนัธ์ช้ีแจงภาระท่ีต้อง
รับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย 2.73) และส่ือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 2.33) (ตาราง
ท่ี 4.3) 

ผลจากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่เกษตรกรมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากต่อดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์โครงการฯ เรียงล าดบัความคิดเห็นได ้คือ การบอกช่องทางการติดต่อประสานงาน
เก่ียวกบัโครงการฯ แสดงวา่การประชาสัมพนัธ์เขา้ถึงเกษตรกร ท าให้เกษตรกรทราบช่องทางในการ
ติดต่อกบัประสานงานเก่ียวกบัโครงการฯ ซ่ึงในปัจจุบนั ธ.ก.ส. ประชาสัมพนัธ์ผ่านพนักงานของ      
ธ.ก.ส. โดยระยะเวลาในการประชาสัมพนัธ์ก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ นาน 3 เดือน เกษตรกรเห็นว่ามี
ความเหมาะสม ส่วนการการจดัประชุมเพื่อให้ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการฯ เกษตรกรมีความคิดเห็น
ในระดบัมาก เพราะจะไดท้ราบขอ้มูลก่อนตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฯ การประชาสัมพนัธ์ช้ีแจงภาระ
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ท่ีตอ้งรับผดิชอบเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อเกษตรกรจะไดป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง อีกทั้งเกษตรกร
มีความคิดเห็นต่อการประชาสัมพนัธ์บอกรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการฯ อยู่ในระดบัมาก แสดงให้
เห็นวา่เกษตรกรทราบรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการฯ ทั้งวตัถุประสงค์ของโครงการฯ เง่ือนไขการเขา้
ร่วมโครงการฯ และประโยชน์ ท่ี เกษตรกรจะได้รับจากโครงการฯ น้ี  ส่วน ส่ือท่ีใช้ในการ
ประชาสัมพนัธ์มีความเหมาะสมเกษตรกรมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จากการส ารวจท าให้พบว่า
เกษตรกรอยากรับข่าวสารจากหัวหน้ากลุ่มเกษตรกร หรือการประชาสัมพนัธ์ของทอ้งถ่ิน เพราะมี
ความใกลชิ้ดกบัเกษตรกรและเขา้ถึงไดง่้ายมากท่ีสุด 

ตารางที ่4.3 ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ี 

ด้านการประชาสัมพนัธ์ของ
โครงการฯ 

ความคดิเห็นของเกษตรกร 
(จ านวน) 

รวม ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 

1. การบอกช่องทางในการติดต่อ 
    ประสานงานเก่ียวกบัโครงการฯ 

267 
(81.70) 

53 
(16.20) 

7 
(2.10) 

327 
(100.00) 

2.80 มาก 0.45 

2. ระยะเวลาในการประชาสมัพนัธ์ 256 68 3 327 2.77 มาก 0.44 
    มีความเหมาะสม (78.30) (20.80) (0.90) (100.00)    
3. การจดัประชุมเพื่อใหท้ราบ 257 58 12 327 2.75 มาก 0.51 
   ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการฯ (78.60) (17.70) (3.70) (100.00)    
4. การประชาสมัพนัธ์ช้ีแจง 

    ภาระท่ีตอ้งรับผิดชอบ 
253 

(77.40) 
60 

(18.30) 
14 

(4.30) 
327 

(100.00) 
2.73 มาก 0.53 

5. การประชาสมัพนัธ์บอก 

   รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการฯ 
245 

(74.90) 
70 

(21.40) 
12 

(3.70) 
327 

(100.00) 
2.71 มาก 0.53 

6. ส่ือท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธ์ 
    มีความเหมาะสม 

124 
(37.90) 

186 
(56.90) 

17 
(5.20) 

327 
(100.00) 

2.33 มาก 0.57 

ค่าเฉล่ียรวม     2.68 มาก 0.51 
ท่ีมา: จากการส ารวจและค านวณ 
หมายเหตุ: ค่าใน ( ) คือ ค่าร้อยละ 

 4.3.3 ดา้นการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 
การศึกษาทศันคติของเกษตรกรท่ีมีต่อการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพพบว่าโดยภาพรวม

เกษตรกรตวัอยา่งมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม2.48) โดยสามารถเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี 
ท าให้ผลผลิตของเกษตรกรมีปริมาณมากข้ึน คิดเป็นร้อยละ 53.20 (ค่าเฉล่ีย 2.53) การผลิตของ
เกษตรกรมีประสิทธิภาพมากข้ึน คิดเป็นร้อยละ 52.90 (ค่าเฉล่ีย 2.52) ส่วนทศันคติของเกษตรกรท่ีมี
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ต่อการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพว่าท าให้เศรษฐกิจภายในครอบครัวดีข้ึน และท าให้การด ารงชีวิตของ
ครอบครัวดีข้ึน ส่วนใหญ่มีทศันคติอยู่ในระดบัปานกลางแต่เม่ือพิจารณาการแปลผลจากค่าเฉล่ียจะ
พบว่ายงัคงอยู่ในระดับมาก ดังน้ีคิดเป็นร้อยละ 49.20 (ค่าเฉล่ีย 2.43) และ 48.60 (ค่าเฉล่ีย 2.45) 
(ตารางท่ี 4.4) 

จากการศึกษาพบวา่เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ ในการท า
ให้ผลผลิตของเกษตรกรมีปริมาณมากข้ึนอยู่ในระดบัมาก อีกทั้งยงัท าให้การผลิตของเกษตรกรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน แสดงให้เห็นวา่เกษตรกรมีความคิดเห็นวา่การฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพส่งผลให้
การผลิตและผลผลิตเป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึนเพราะเกษตรกรน าเงินจากการพกัช าระหน้ีไปลงทุนใน
การประกอบอาชีพนอกจากน้ีเกษตรกรยงัมีความคิดเห็นต่อการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ ว่าท าให้
เศรษฐกิจภายในครอบครัวและการด ารงชีวิตของครอบครัวดีข้ึนอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
หลงัเขา้ร่วมโครงการฯ เศรษฐกิจและการด ารงชีวติของครอบครัวเกษตรกรดีข้ึน มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

ตารางที ่4.4 ดา้นการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 

การฟ้ืนฟูการประกอบ
อาชีพ 

ความคดิเห็นของเกษตรกร 
(จ านวน) รวม ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน มาก ปานกลาง น้อย 

1. ผลผลิตของเกษตรกร 174 152 1 327 2.53 มาก 0.51 
    มีปริมาณมากข้ึน (53.20) (46.50) (0.30) (100.00)    
2. การผลิตของเกษตรกร 173 150 4 327 2.52 มาก 0.52 
    มีประสิทธิภาพมากข้ึน (52.90) (45.90) (1.20) (100.00)    
3. การด ารงชีวติของ 158 159 10 327 2.45 มาก 0.56 
    ครอบครัวดีข้ึน (48.30) (48.60) (3.10) (100.00)    
4. เศรษฐกิจภายใน 153 161 13 327 2.43 มาก 0.57 
    ครอบครัวดีข้ึน (46.80) (49.20) (4.00) (100.00)    

ค่าเฉล่ียรวม     2.48 มาก 0.54 
ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
หมายเหตุ: ค่าใน ( ) คือ ค่าร้อยละ 

  โดยภาพรวมเกษตรกรมีความคิดเห็นต่อดา้นอุปสรรคของโครงการฯ อยู่ในระดบัมาก
(ค่าเฉล่ีย1.65) เรียงล าดบัไดด้งัน้ี ระยะเวลาของโครงการฯ สั้ นเกินไป (ค่าเฉล่ีย 1.70) การใชจ่้ายอยา่ง
อ่ืนมากกวา่การช าระหน้ี (ค่าเฉล่ีย 1.67) การสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ ยุง่ยาก ล่าชา้ (ค่าเฉล่ีย 1.64) การ
ไม่มีพนักงานติดตามเยี่ยมเยียนระหว่างโครงการฯ (ค่าเฉล่ีย 1.62) และหน้ีท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ได้
จ  ากดันอ้ยเกินไป (ค่าเฉล่ีย 1.61) (ตารางท่ี 4.5) 
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 เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นต่อดา้นระยะเวลาของโครงการฯ สั้นเกินไป
และการน าเงินไปใชจ่้ายอยา่งอ่ืนมากกวา่การช าระหน้ีอยูใ่นระดบัปานกลางแสดงให้เห็นวา่เกษตรกร
มีความคิดเห็นวา่ระยะเวลาของโครงการฯ มีความเหมาะสมพอสมควรแต่ถา้ขยายระยะเวลาให้นาน
กวา่น้ี จะท าให้เกษตรกรสามารถสร้างรายไดเ้พิ่มมากยิ่งข้ึน ส่วนดา้นการใชจ่้ายอยา่งอ่ืนมากกวา่การ
ช าระหน้ี เกษตรกรส่วนใหญ่ตอ้งการน ารายได้ท่ีเพิ่มข้ึนไปใช้จ่ายในครอบครัวก่อน ถ้าเหลือจึงจะ
น ามาออมหรือช าระหน้ี แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ น้ีเป็นเกษตรกรท่ีมีวินัยทาง
การเงินอยู่แลว้ ดงันั้น เม่ือถึงก าหนดช าระหน้ีหรือก าหนดช าระดอกเบ้ียประจ าปี เกษตรกรกลุ่มน้ีจะ
สามารถจ่ายช าระหน้ีไดต้ามก าหนดเพราะเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ตอ้งการน าเงินไปใชจ่้ายใน
การประกอบอาชีพ ใช้จ่ายในครัวเรือนมากกว่าการช าระหน้ีในระหว่างเขา้ร่วมโครงการฯ เพราะมี
ความคิดเห็นวา่เม่ือส้ินสุดโครงการฯ สามารถช าระหน้ีตามก าหนดได ้
 เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อดา้นการสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ ยุง่ยาก ล่าชา้ ดา้นการไม่มี
พนกังานติดตามเยี่ยมเยียนระหว่างโครงการฯ และดา้นหน้ีท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ไดจ้  ากดัน้อยเกินไป 
อยู่ในระดบัน้อย แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความคิดเห็นว่าการสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ ไม่ยุ่งยาก 
ล่าช้าแต่อย่างใด ส่วนด้านการไม่มีพนักงานติดตามเยี่ยมเยียนระหว่างโครงการฯ เกษตรกรมีความ
คิดเห็นวา่ไม่เป็นอุปสรรคของโครงการฯ เพียงแค่มีการส่งจดหมายเตือนในการช าระหน้ีก็เพียงพอแลว้
และด้านหน้ีท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้จ  ากัดน้อยเกินไป เกษตรกรมีความคิดเห็นว่าหน้ีท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ มีความเหมาะสมดีแลว้ 

ตารางที ่4.5 ดา้นอุปสรรคของโครงการฯ 

ด้านอุปสรรคของโครงการฯ 

ความคดิเห็นของเกษตรกร 

รวม ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(จ านวน) 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 

1. ระยะเวลาของโครงการฯ 86 57 184 327 1.70 ปานกลาง 0.86 
สั้นเกินไป (26.30) (17.40) (56.30) (100.00)    

2. น าเงินรายไดไ้ปใชอ้ยา่งอ่ืน 65 90 172 327 1.67 ปานกลาง 0.79 
มากกวา่การช าระหน้ี (19.90) (27.50) (52.60) (100.00)    

3. การสมคัรเขา้ร่วม 72 64 191 327 1.64 นอ้ย 0.82 
โครงการฯ ยุง่ยาก ล่าชา้ (22.00) (19.60) (58.40) (100.00)    

4. ไม่มีพนกังานติดตามเยีย่ม 67 68 192 327 1.62 นอ้ย 0.81 
 เยยีนระหวา่งโครงการฯ (20.50) (20.80) (58.70) (100.00)    
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ตารางที ่4.5(ต่อ) 

ด้านอุปสรรคของโครงการฯ 

ความคดิเห็นของเกษตรกร 

รวม ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(จ านวน) 

มาก ปานกลาง น้อย 
5. หน้ีท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 59 80 188 327 1.61 นอ้ย 0.78 
ไดจ้ ากดันอ้ยเกินไป (18.00) (24.50) (57.50) (100.00)    

ค่าเฉล่ียรวม     1.65 นอ้ย 0.81 
ท่ีมา: จากการส ารวจและค านวณ 
หมายเหตุ: ค่าใน ( ) คือ ค่าร้อยละ 

 จากการวิเคราะห์ผลการเขา้ร่วมโครงการฯ ของเกษตรกรตวัอย่างในดา้นความรู้ ความ
เขา้ใจของเกษตรกรเก่ียวกบัโครงการฯ การประชาสัมพนัธ์โครงการฯ ด้านการฟ้ืนฟูการประกอบ
อาชีพของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ และดา้นอุปสรรคของโครงการฯพบวา่เกษตรกรตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นต่อดา้นความรู้ ความเขา้ใจของเกษตรกรเก่ียวกบัโครงการฯ การประชาสัมพนัธ์
โครงการฯ และดา้นการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ อยู่ในระดบัมาก 
ส่วนดา้นอุปสรรคของโครงการฯ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย แสดงให้เห็นวา่
โครงการฯ ไดด้ าเนินการตามแนวทางมาอยา่งถูกตอ้ง อยา่งไรก็ตามยงัมีเกษตรกรบางส่วนท่ีมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ดงันั้น ควรส ารวจความคิดเห็นของเกษตรกรต่อ ด้านต่างๆ เพิ่มเติม 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกรมากยิง่ข้ึน 
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บทที่ 5 

ประสิทธิผลของโครงการและทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ 
พกัช าระหนีแ้ละลดภาระหนี ้

การวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการฯ จะท าให้ทราบว่าการด าเนินงานของโครงการฯ 
เป็นไปในแนวทางที่ถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงคข์องโครงการหรือไม่ ยงัมีขอ้ผิดพลาดประการใด 
หรือเกษตรกรตอ้งการความช่วยเหลือในด้านใดอีกบา้ง ส่วนการศึกษาทศันคติของเกษตรกรที่มีต่อ
โครงการฯ จะท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อโครงการฯ เพื่อเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุงโครงการฯ ในแต่ละด้านให้ตรงกับความตอ้งการของเกษตรกรมากที่สุด ซ่ึงผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 

5.1 ประสิทธิผลของโครงการพักช าระหนี้และลดภาระหนี้ปี 2555 

การวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 ได้แบ่งการ
วเิคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

ส่วนแรกการวเิคราะห์เชิงเศรษฐกิจซ่ึงเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลที่สามารถวดัเชิงปริมาณได ้โดย
จะท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นรายได ้ค่าใชจ่้าย หน้ีในระบบ หน้ีนอกระบบ และเงินออม โดยการเก็บ
ขอ้มูลก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ แลว้น าขอ้มูลมาเปรียบเทียบกนั จึงท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
สถิติ t-test (paired t-test) 

ส่วนที่สองการวิเคราะห์เชิงสังคม เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยวดัจาก
ทศันคติของเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการฯซ่ึงไดแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ดา้นผลต่อเศรษฐกิจชุมชน 
ดา้นผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และดา้นผลต่อสงัคม ท าการวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแ้ก่ค่าความถ่ี ร้อยละ และไคแสควร์ 

ซ่ึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งสองส่วนมีดงัน้ี 

5.1.1 การวเิคราะห์เชิงเศรษฐกิจ 
 1) ดา้นรายไดข้องเกษตรกร 

 ค่าเฉล่ียรายไดก่้อนเขา้ร่วมโครงการฯ มีค่าเท่ากบั 218,005.38 บาท และค่าเฉล่ียรายได้
หลังเข้าร่วมโครงการฯ มีค่าเท่ากับ 252,455.66 บาท ท าให้เห็นว่าค่าเฉล่ียของรายได้ก่อนเขา้ร่วม
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โครงการฯ แตกต่างจากหลังเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้น 34,450.28 บาท มีค่า p-value      
= 0.07 (ตารางที่ 5.1) แต่เน่ืองจากเป็นการทดสอบแบบทางเดียว จึงตอ้งน าค่า p ไปหารสอง ท าให้ค่า  
p-value = 0.035 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 ดังนั้ น จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1นั่นคือ รายได้ก่อนเข้าร่วม
โครงการฯ น้อยกวา่หลงัเขา้ร่วมโครงการฯ (มีประสิทธิผล) อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ซ่ึงตรง
ตามสมมติฐานที่ตั้งไวค้ือ รายไดข้องเกษตรกรเพิม่ขึ้นหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ เน่ืองจากเกษตรกรไดน้ า
เงินจากการพกัช าระหน้ีไปลงทุนในการประกอบอาชีพเพิ่ม ซ่ึงเป็นการลงทุนในอาชีพเดิมจึงท าให้มี
รายไดเ้พิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าโครงการฯ ท าให้เกษตรกรมีโอกาสฟ้ืนฟูอาชีพไดม้ากขึ้น ซ่ึงตรงกับ   
วฏัจกัรความยากจน (ภาพที่ 5.1) กล่าวคือการมีรายไดท้ี่แทจ้ริงต ่าหรือมีความยากจน ท าใหก้ารออมมี
นอ้ย และประชาชนไม่มีอ านาจซ้ือมากเพียงพอที่จะท าใหห้น่วยธุรกิจขยายการลงทุน การสะสมทุนจึง
มีน้อย ท าให้มีกาลังการผลิตอยู่ในระดับต ่า เม่ือผลิตสินคา้ได้น้อย ประชาชนจึงมีรายได้น้อย และ
ยากจนต่อไป เป็นวฏัจกัรแบบน้ีไม่รู้จบ จนกว่าจะมีเงินทุนจากภายนอกเขา้ไปช่วยเพิ่มก าลงัการผลิต 
วฏัจกัรแห่งความยากจนจึงจะหมดไป 
ตารางที่ 5.1 ค่าเฉล่ียรายไดก่้อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 

รายได้ของเกษตรกรตวัอย่าง ค่าเฉลีย่ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  
t p-value 

ก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ 218,005.38 3.45 - 1.81 0.07** 
หลงัเขา้ร่วมโครงการฯ 252,455.66 6.27   
ความแตกต่างก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ 34,450.28 2.28   

ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ:**ระดบันัยส าคญั 0.05 
 จ านวนเกษตรกรตวัอย่าง 327 ราย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 ภาพวฏัจกัรแห่งความยากจน 

การออมต ่า 

ตลาดแคบ 

ความยากจน การลงทุนนอ้ย 

ก าลงัการผลิตต ่า 
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2) ดา้นค่าใชจ่้ายของเกษตรกร  
  ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ มีค่าเท่ากบั 103,382.26 บาท และค่าใชจ่้าย

หลังเข้าร่วมโครงการฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 99,848.82 บาท ท าให้ค่าใช้จ่ายหลังเข้าร่วมโครงการฯ 
แตกต่างจากก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ โดยมีค่าเฉล่ียลดลง 3,533.44 บาท มีค่า p-value = 0.00 (ตารางที่ 
5.2) ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 ดังนั้ น ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1นั่นคือ ค่าใช้จ่ายก่อนเข้าร่วมโครงการฯ
มากกว่าหลังเข้าร่วมโครงการฯ (มีประสิทธิผล) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  0.01 ซ่ึงตรงตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ้คือ ค่าใช้จ่ายของเกษตรกรลดลงหลังเขา้ร่วมโครงการฯ และมีส่วนช่วยท าให้
ค่าใชจ่้ายของเกษตรกรลดลง เพราะเกษตรกรมีการจดัท าบญัชีครัวเรือน ท าใหเ้ห็นค่าใชจ่้ายชดัเจนมาก
ขึ้น และลดค่าใชจ่้ายที่ไม่จ  าเป็น ท าใหค้่าใชจ่้ายของเกษตรกรลดลง 

ตารางที่ 5.2 ค่าเฉล่ียค่าใชจ่้ายก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 

ค่าใช้จ่ายของเกษตรกรตวัอย่าง ค่าเฉลีย่ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  
t p-value 

ก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ 103,382.26 1.38 2.87 0.00*** 
หลงัเขา้ร่วมโครงการฯ 99,848.82 1.42   
ความแตกต่างก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ 3,533.44 0.04   

ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ:***ระดบันัยส าคญั 0.01 
   จ  านวนเกษตรกรตวัอย่าง 327 ราย 

3) ดา้นหน้ีในระบบของเกษตรกร 
  ค่าเฉล่ียหน้ีในระบบก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ มีค่าเท่ากบั 107,390.64 บาทและหน้ีใน

ระบบหลังเข้าร่วมโครงการฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 105,717.72 บาท ท าให้หน้ีในระบบหลังเข้าร่วม
โครงการฯ แตกต่างจากก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ โดยมีค่าเฉล่ียลดลง 1,672.92 บาท มีค่า p-value = 0.75 
(ตารางที่ 5.3)เน่ืองจากเป็นการทดสอบแบบทางเดียว จึงตอ้งน าค่า p มาหารสอง ท าให้ค่า p-value       
= 0.375 ซ่ึงมากกว่า 0.05 ดังนั้น ยอมรับ H0ปฏิเสธ H1 นั่นคือ หน้ีในระบบก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 
นอ้ยกวา่หลงัเขา้ร่วมโครงการฯ ซ่ึงไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้แสดงใหเ้ห็นวา่โครงการพกัช าระหน้ี
และลดภาระหน้ีปี 2555 ไม่มีประสิทธิผลในดา้นหน้ีในระบบของเกษตรกร ไม่สามารถท าให้หน้ีใน
ระบบของเกษตรกรลดลง เพราะโครงการฯ น้ีเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ตอ้งส่งช าระหน้ีเงินตน้ เพราะ
เลือกเขา้ร่วมโครงการฯ แบบพกัช าระหน้ีเงินตน้ จึงท าให้หน้ีในระบบไม่ลดลงอยา่งไรก็ตามค่าเฉล่ีย
ของหน้ีในระบบลดลง ถึงแมจ้ะเป็นจ านวนไม่มาก แต่หากเป็นเช่นน้ีในระยะยาวอาจส่งผลให้หน้ีใน
ระบบลดลงตลอดจนท าใหโ้ครงการฯ มีประสิทธิผลในอนาคต 
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ตารางที่ 5.3 ค่าเฉล่ียหน้ีในระบบก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 

หนีใ้นระบบของเกษตรกรตัวอย่าง ค่าเฉลีย่ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  
t p-value 

ก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ 107,390.64 1.01 0.32 0.75 
หลงัเขา้ร่วมโครงการฯ 105,717.72 1.39   
ความแตกต่างก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ 1,672.92 0.38   

ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: จ านวนเกษตรกรตวัอย่าง 327 ราย 

4) ดา้นหน้ีนอกระบบของเกษตรกร 
 หน้ีนอกระบบของเกษตรกรก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6,125.38 บาท 

และหน้ีนอกระบบหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 954.13 บาท ท าให้หน้ีนอกระบบหลงัเขา้
ร่วมโครงการฯ แตกต่างจากก่อนเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีค่าเฉล่ียลดลงเท่ากับ 5,171.25 บาท ค่า           
p-value = 0.16 (ตารางที่ 5.4) เน่ืองจากเป็นการทดสอบแบบทางเดียว จึงตอ้งน าค่า p มาหารสอง ท าให้
ค่า p-value = 0.08 ซ่ึงน้อยกว่า 0.10 ดงันั้น ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 นั่นคือ หน้ีนอกระบบก่อนเขา้ร่วม
โครงการฯ มากกวา่หลงัเขา้ร่วมโครงการฯ ซ่ึงตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้แสดงใหเ้ห็นว่าโครงการพกั
ช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 มีประสิทธิผลดา้นหน้ีนอกระบบของเกษตรกร ท าให้หน้ีนอกระบบ
ของเกษตรกรลดลงเพราะเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการฯ น าเงินจากการพกัช าระหน้ีไปลงทุนในอาชีพ
เพิ่มเพื่อสร้างรายได้ แล้วน ารายได้นั้ นมาช าระหน้ีเงินกู้นอกระบบ จึงท าให้หน้ีนอกระบบของ
เกษตรกรลดลง ซ่ึงตรงกบัวตัถุประสงคข์องโครงการฯ ที่ตอ้งการลดภาระหน้ีใหก้บัเกษตรกร 

ตารางที่ 5.4 ค่าเฉล่ียหน้ีนอกระบบก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 

หนีน้อกระบบของเกษตรกรตวัอย่าง ค่าเฉลีย่ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  
t p-value 

ก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ 6,125.38 67,830.99 1.40 0.16* 
หลงัเขา้ร่วมโครงการฯ 954.13 7,978.56   
ความแตกต่างก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ 5,171.25 59,852.43   

ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ:* ระดบันัยส าคญั 0.10 
   จ  านวนเกษตรกรตวัอย่าง 327 ราย 

5) ดา้นเงินออมของเกษตรกร 
ค่าเฉล่ียเงินออมก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ มีค่าเท่ากบั 22,338.84 บาทและค่าเฉล่ียเงิน 
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ออมหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ มีค่าเท่ากบั 34,679.20 บาท ท าใหเ้งินออมหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ แตกต่าง
จากก่อนเขา้ร่วมโครงการฯโดยมีค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้นเท่ากบั 12,340.36 มีค่า p-value = 0.00 (ตารางที่ 5.5)
ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 ดงันั้น ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั่นคือ เงินออมก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ น้อยกว่า
หลงัเขา้ร่วมโครงการฯ (มีประสิทธิผล) อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.01 ซ่ึงตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
คือ เงินออมของเกษตรกรเพิม่ขึ้นหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ แสดงใหเ้ห็นว่าโครงการพกัช าระหน้ีและลด
ภาระหน้ีปี 2555 มีประสิทธิผลในดา้นเงินออมของเกษตรกร เพราะเกษตรกรน าเงินจากการพกัช าระ
หน้ีไปลงทุนในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ท าใหมี้รายไดเ้พิม่ขึ้นจึงท าใหเ้กษตรกรมีเงินออมเพิ่มมาก
ขึ้นตามไปดว้ย ดงัวฏัจกัรแห่งความยากจนที่กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 

ตารางที่ 5.5 ค่าเฉล่ียเงินออมก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 

เงินออมของเกษตรกรตวัอย่าง ค่าเฉลีย่ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  
t p-value 

ก่อนเขา้ร่วมโครงการ 22,338.84 1.66 -3.44 0.00*** 
หลงัเขา้ร่วมโครงการ 34,679.20 2.24   
ความแตกต่างก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ 12,340.36 0.58   

ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ:***ระดบันัยส าคญั 0.01 
   จ  านวนเกษตรกรตวัอย่าง 327 ราย 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความมีประสิทธิผลของโครงการฯ โดยวดัจากความแตกต่างรายได ้
ค่าใชจ่้าย หน้ีในระบบ หน้ีนอกระบบและเงินออมของเกษตรกร พบว่ามีความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ ในดา้นรายได้  ดา้นค่าใชจ่้าย ดา้นหน้ีนอกระบบ และด้านเงินออม
ของเกษตรกรส่วนดา้นหน้ีในระบบไม่มีความแตกต่างของค่าเฉล่ียก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ
(ตารางที่ 5.6) 

จากการศึกษาด้านรายไดพ้บว่ามีความแตกต่างของค่าเฉล่ียก่อนและหลังเขา้ร่วมโครงการฯ 
แสดงให้เห็นว่าโครงการฯ มีส่วนช่วยส่งเสริมให้รายไดข้องเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากเกษตรกร
น าเงินจากการพกัช าระหน้ีไปลงทุนในอาชีพ ท าให้มีโอกาสในการฟ้ืนฟูอาชีพ ส่วนด้านค่าใช้จ่าย
พบว่าค่าใชจ่้ายของเกษตรกรลดลงหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ แสดงให้เห็นว่าโครงการฯ มีส่วนช่วยให้
ค่าใชจ่้ายของเกษตรกรลดลง เพราะเกษตรกรมีการจดัท าบญัชีครัวเรือน ท าให้เห็นค่าใชจ่้ายไดช้ดัเจน 
และตดัค่าใชจ่้ายที่ไม่จ  าเป็นออกไป ท าใหค้่าใชจ่้ายลดลง ในดา้นหน้ีนอกระบบพบวา่มีความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียก่อนและหลังเขา้ร่วมโครงการฯ โดยมีค่าเฉล่ียลดลงแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรได้น าเงิน
จากการพกัช าระหน้ีไปลงทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายไดใ้ห้เพิม่มากขึ้น แลว้น ารายไดน้ั้น
ไปช าระหน้ีนอกระบบ ท าให้หน้ีนอกระบบของเกษตรกรลดลง และในดา้นเงินออมของเกษตรกร 
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พบว่าเงินออมของเกษตรกรเพิ่มขึ้นหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ แสดงให้เห็นวา่โครงการฯ ช่วยส่งเสริมให้
เงินออมของเกษตรกรเพิม่มากขึ้น โดยเงินออมน้ีมาจากการพกัช าระหน้ีเงินตน้หรือมาจากรายไดท้ี่เพิ่ม
มากขึ้นของเกษตรกร  

จากผลการศึกษาที่ไดพ้บว่ารายได้และเงินออมของเกษตรกรเพิ่มขึ้น ค่าใชจ่้ายและหน้ีนอก
ระบบลดลง แต่หน้ีในระบบไม่ลดลง แสดงใหเ้ห็นวา่เกษตรกรน าเงินจากการพกัช าระหน้ีไปลงทุนใน
การประกอบอาชีพ ท าให้มีรายไดเ้พิ่มขึ้น แลว้น าเงินที่เพิ่มขึ้นไปช าระหน้ีนอกระบบ ท าให้หน้ีนอก
ระบบลดลง และยงัมีการจดัท าบญัชีครัวเรือน ท าให้เกษตรกรเห็นค่าใชจ่้ายชดัเจนมากขึ้น แลว้จึงลด
ค่าใชจ่้ายที่ไม่จ  าเป็น ส่วนเงินที่เหลือจึงน ามาออมท าใหเ้งินออมของเกษตรกรเพิ่มขึ้น แต่หน้ีในระบบ
ไม่ลดลง เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่เขา้ร่วมโครงการฯ แบบพกัช าระเงินตน้ ท าให้เกษตรกรไม่ส่ง
ช าระเงินตน้ จึงท าใหห้น้ีในระบบไม่ลดลง 

ตารางที่ 5.6 สรุปประสิทธิผลของโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 
ประสิทธิผลของโครงการฯ แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

รายได ้   
ค่าใชจ่้าย   
ภาระหน้ีในระบบ   
ภาระหน้ีนอกระบบ   
เงินออม   

5.1.2 การวเิคราะห์เชิงสงัคม 
  การวิเคราะห์ประสิทธิผลเชิงสังคม ตัวแปรที่ เก่ียวข้องเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพไม่

สามารถวดัเป็นเชิงปริมาณได ้ดงันั้น จึงมีการใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
ร้อยละ และสถิติไคสแควร์ โดยใชม้าตรวดั (likert scale) จ  านวน 3 ระดบั ดว้ยค าถามที่มี 3 ตวัเลือกคือ 
น้อย ปานกลาง และมาก มีเกณฑ์การให้คะแนน 1-3 คะแนนตามล าดับ โดยการก าหนดช่วงของ
ค่าเฉล่ีย (rating scale) เพื่อท าการวิเคราะห์ผลแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 1.00-1.67 คือ น้อย 
1.67-2.32 คือ ปานกลาง และ 2.33-3.00 คือ มาก ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 

1) ดา้นผลต่อเศรษฐกิจชุมชน 
      โดยภาพรวมเกษตรกรมีความคิดเห็นว่าโครงการฯ ส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชนอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 2.58) โดยสามารถเรียงตามล าดับไดด้ังน้ี ช่วยลดการพึ่งพาเงินกูน้อกระบบ คิด
เป็นร้อยละ 75.50 (ค่าเฉล่ีย 2.74) กระตุน้ให้ชุมชนมีการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 
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53.80 (ค่าเฉล่ีย 2.51) และท าให้การจบัจ่ายใช้สอยเงินในชุมชนดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 50.20 (ค่าเฉล่ีย 
2.49) (ตารางที่ 5.7) 
  เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อโครงการฯ ในดา้นการมีผลต่อเศรษฐกิจชุมชนในการ
ช่วยลดการพึ่งพาเงินกูน้อกระบบ เน่ืองจากการพกัช าระหน้ีท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ตอ้งส่งช าระ
หน้ีเงินต้น และยงัสามารถกู้เงินเพิ่มเติมได้ ท  าให้เกษตรกรไม่ต้องพึ่ งพาเงินกู้นอกระบบอีกทั้ ง
เกษตรกรยงัเห็นว่าโครงการฯ มีผลต่อเศรษฐกิจชุมชนในการกระตุน้ให้ชุมชนมีการด าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ  โดยการน าเงินจากการพกัช าระหน้ีไปลงทุนในกลุ่มเกษตรกร เช่น การรวมกลุ่มกนัเพื่อ
ผลิตและจ าหน่ายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีและข้าวออร์แกนิค เป็นต้น และเกษตรกรยงัมีความคิดเห็นต่อ
โครงการฯ ในดา้นการมีผลต่อเศรษฐกิจชุมชนในการจบัจ่ายใชส้อยในชุมชนเพิม่มากขึ้น เน่ืองจากการ
ไดรั้บการพกัช าระหน้ีท าใหเ้กษตรกรมีรายไดท้ี่เพิม่มากขึ้น และน ารายไดท้ี่เพิม่ขึ้นมาใชจ่้ายหมุนเวยีน
ในชุมชนไดม้ากขึ้น 

ตารางที่ 5.7 ดา้นผลต่อเศรษฐกิจชุมชน 

ผลต่อเศรษฐกจิชุมชน 

ความคดิเห็นของเกษตรกร 
(จ านวน) 

รวม 

ค่าเฉลีย่
ระดับ
ความ 
ส าคญั 

แปล
ผล 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน มาก ปานกลาง น้อย 

1. ช่วยลดการพ่ึงพาเงินกู ้ 247 75 5 327 2.74 มาก 0.47 
    นอกระบบ (75.50) (22.90) (1.60) (100.00)    
2. กระตุน้ให้ชุมชนมีการด าเนิน 176 143 8 327 2.51 มาก 0.55 
    กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (53.80) (43.70) (2.50) (100.00)    
3. ท าให้การจบัจ่ายใชส้อยเงิน 164 160 3 327 2.49 มาก 0.52 
    ในชุมชนดีข้ึน (50.20) (48.90) (0.90) (100.00)    

ค่าเฉล่ียรวม     2.58 มาก 0.51 
ที่มา: จากการส ารวจ และค านวณ 
หมายเหตุ: ค่าใน ( ) คือ ค่าร้อยละ 

2) ดา้นผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศพบว่าเกษตรกรมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม2.49) โดยสามารถเรียงตามล าดับได้ดงัน้ี ท  าให้หน้ีที่ไม่
ก่อใหเ้กิดรายได ้(หน้ีเสีย) ลดลง คิดเป็นร้อยละ 78.60 (ค่าเฉล่ีย 2.77) ท  าให้รายไดป้ระชาชาติเพิ่มขึ้น
และท าให้เกษตรกรมีความสามารถในการจ่ายภาษีมากขึ้น เกษตรกรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยูใ่น
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ระดบัปานกลาง แต่เม่ือแปลผลจากค่าเฉล่ียยงัคงอยูใ่นระดบัมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 60.90 (ค่าเฉล่ีย
2.36) และ ร้อยละ 59.60 (ค่าเฉล่ีย 2.34) ตามล าดบั (ตารางที่ 5.8) 

 เกษตรกรมีความคิดเห็นว่าโครงการฯ ท าให้หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (หน้ีเสีย) 
ลดลง เน่ืองจากเกษตรกรไดรั้บการพกัช าระหน้ีเงินตน้และยงัสามารถกูเ้งินเพิม่เติมไดอี้กหลงัจากเขา้
ร่วมโครงการฯ เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อโครงการฯ วา่ส่งผลท าให้รายไดป้ระชาชาติเพิ่มขึ้น เพราะ
การพกัช าระหน้ีท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากบุคคลส่งผลไปยงัชุมชน และส่งผลไปยงั
ภาพรวมของประเทศในที่สุด นอกจากน้ีเกษตรกรยงัมีความสามารถในการจ่ายภาษีมากขึ้น ถึงแมว้่า
เกษตรกรจะจ่ายเพียงภาษีทอ้งที่ ไม่ไดจ่้ายภาษีเงินได ้แต่เม่ือเขา้ร่วมโครงการฯ น้ีท  าให้เกษตรกรเห็น
ความส าคญัของการจ่ายภาษีเงินได ้ทราบวา่ตอ้งจ่ายภาษีเพือ่น าไปพฒันาประเทศ ดงันั้น การพกัช าระ
หน้ีท าใหเ้กษตรกรมีความสามารถในการจ่ายภาษีเพิม่ขึ้น  

ตารางที่ 5.8 ดา้นผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

ผลต่อเศรษฐกจิโดยรวมของ
ประเทศ 

ความคดิเห็นของเกษตรกร 
(จ านวน) 

รวม 
ค่าเฉลีย่
ระดับ

ความส าคัญ 

แปล
ผล 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 

1. หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ 257 66 4 327 2.77 มาก 0.45 
    (หน้ีเสีย) ลดลง (78.60) (20.20) (1.20) (100.00)    
2. รายไดป้ระชาชาติ 123 199 5 327 2.36 มาก 0.51 
    เพ่ิมข้ึน (37.60) (60.90) (1.50) (100.00)    
3. เกษตรกรมีความสามารถ 122 195 10 327 2.34 มาก 0.54 
   ในการจ่ายภาษีมากข้ึน (37.30) (59.60) (3.10) (100.00)    

ค่าเฉล่ียรวม     2.49 มาก 0.50 
ที่มา: จากการส ารวจ และค านวณ 
หมายเหตุ: ค่าใน ( ) คือ ค่าร้อยละ 

3) ดา้นผลต่อสงัคม 
 การศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกร ในด้านผลต่อสังคม พบว่าโดยภาพรวม

เกษตรกรมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม 2.78) เรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี โครงการพกัช าระ
หน้ีเป็นโครงการที่ มีประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 84.10 (ค่าเฉล่ีย 2.83) โครงการฯ ช่วยลดปัญหา
อาชญากรรม คิดเป็นร้อยละ 82.00 (ค่าเฉล่ีย 2.81) โครงการฯ ช่วยลดปัญหาการวา่งงาน คิดเป็นร้อยละ 
75.50 (ค่าเฉล่ีย 2.74) และโครงการฯ ช่วยให้เศรษฐกิจการครองชีพของชุมชนดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
74.00 (ค่าเฉล่ีย 2.73) (ตารางที่ 5.9) 
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จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อโครงการพักช าระหน้ีว่าเป็น
โครงการที่มีประโยชน์ ทั้งยงัช่วยลดภาระค่าใชจ่้าย สร้างรายได ้และส่งผลดีต่อชุมชนในการช่วยลด
ปัญหาอาชญากรรม เพราะเม่ือเกษตรกรมีรายไดท้  าให้ไม่ตอ้งยมืเงินผูอ่ื้นหรือกูเ้งินนอกระบบ ท าให้
ไม่เกิดการทวงหน้ี และไม่เกิดอาชญากรรมในสังคม อีกทั้งยงัช่วยลดปัญหาการว่างงาน เพราะมีเงิน
ลงทุนในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้ น และยงัช่วยให้เศรษฐกิจการครองชีพของชุมชนดีขึ้ น
ตามล าดบั  

ตารางที่ 5.9 ดา้นผลต่อสงัคม 

ผลต่อสังคม 

ความคดิเห็นของเกษตรกร 
(จ านวน) 

รวม 

ค่าเฉลีย่
ระดับ
ความ 
ส าคญั 

แปล
ผล 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 

1. โครงการพกัช าระหน้ีเป็น 275 47 5 327 2.83 มาก 0.42 
    โครงการท่ีมีประโยชน์ (84.10) (14.40) (1.50) (100.00)    
2. โครงการฯ ช่วยลดปัญหา 268 56 3 327 2.81 มาก 0.42 
    อาชญากรรม (82.00) (17.10) (0.90) (100.00)    
3. โครงการฯ ช่วยลดปัญหาการ 
    ว่างงาน 

247 
(75.50) 

76 
(23.20) 

4 
(1.30) 

327 
(100.00) 

2.74 มาก 0.47 

4. โครงการฯ ช่วยให้เศรษฐกิจ 
    การครองชีพของชุมชนดีข้ึน 

242 
(74.00) 

83 
(25.40) 

2 
(0.60) 

327 
(100.00) 

2.73 มาก 0.46 

ค่าเฉล่ียรวม     2.78 มาก 0.44 
ที่มา: จากการส ารวจ และค านวณ 
หมายเหตุ: ค่าใน ( ) คือ ค่าร้อยละ 

    จากการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการฯ เชิงสงัคม พบวา่มีประสิทธิผลทั้งดา้น
ผลต่อเศรษฐกิจชุมชน ผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และผลต่อสังคม โดยในด้านผลต่อ
เศรษฐกิจชุมชนท าใหก้ารจบัจ่ายใชส้อยเงินในชุมชนดีขึ้น กระตุน้ให้ชุมชนมีการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น และช่วยลดการพึ่งพาเงินกูน้อกระบบ ดา้นผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ท า
ให้หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (หน้ี เสีย) ลดลง รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้ น และท าให้เกษตรกรมี
ความสามารถในการจ่ายภาษีไดม้ากขึ้น ส่วนดา้นผลต่อสังคมโครงการฯ มีประโยชน์ ช่วยลดปัญหา
อาชญากรรม ช่วยลดปัญหาการว่างงาน และช่วยให้เศรษฐกิจการครองชีพของชุมชนดีขึ้น จะเห็นได้
วา่จากการสอบถามเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการฯ เก่ียวกบัประสิทธิผลเชิงสงัคม เกษตรกรส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นวา่โครงการฯ ท าใหส้งัคมดีขึ้น 
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5.2 ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อโครงการพักช าระหนี้และลดภาระหนี้ 

ผลการศึกษาทศันคติของเกษตรกรตวัอย่างที่มีต่อโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 
2555 ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถแบ่งออกเป็นด้านลกัษณะการบริการของโครงการฯ 
และวตัถุประสงคข์องโครงการฯ ผลการศึกษาที่ไดเ้ป็นดงัน้ี 

5.2.1 ดา้นลกัษณะการบริการของโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ี 
ส าหรับทศันคติของเกษตรกรที่มีต่อลกัษณะการบริการของโครงการฯพบว่าโดยภาพรวมเกษตรกร
ตวัอยา่งเห็นด้วยกบัการบริการของโครงการฯ (ค่าเฉล่ียรวม2.81)โดยสามารถเรียงตามล าดบัไดด้ังน้ี 
ความเท่าเทียมในการให้โอกาสเขา้ร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 91.40 (ค่าเฉล่ีย 2.91) ความต่อเน่ือง
ของโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 82.90 (ค่าเฉล่ีย 2.83) ความสะดวกสบาย รวดเร็วในการบริการ คิดเป็น
ร้อยละ 78.60 (ค่าเฉล่ีย 2.78) และการไดรั้บความช่วยเหลือหรือตอบค าถามเม่ือมีปัญหา คิดเป็นร้อยละ
75.20 (ค่าเฉล่ีย 2.73) (ตารางที่ 5.10)  

จากการศึกษาพบวา่เกษตรกรมีทศันคติเห็นดว้ยในเร่ืองของความเท่าเทียมกนัในการให้
โอกาสเกษตรกรเพือ่เขา้ร่วมโครงการฯ ซ่ึงถือเป็นส่ิงส าคญั นัน่คือ การท าใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการฯ รู้สึก
เท่าเทียมกนั ไดรั้บความเสมอภาคกนั ไดรั้บบริการที่เหมือนกนั เพราะการไดรั้บการบริการที่เท่าเทียม
กนัจะท าให้เกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการฯ รู้สึกวา่ ธ.ก.ส. ไม่ไดแ้บ่งแยกชนชั้นของลูกคา้ ใหบ้ริการที่ดี
เท่าเทียมกนักบัลูกคา้ทุกคน รองลงมาคือความต่อเน่ืองของโครงการฯ เกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการฯ 
ทราบว่าโครงการฯ น้ีมีระยะเวลา 3 ปี เป็นระยะเวลาที่มีความต่อเน่ือง เพียงพอที่จะสร้างรายได้เพื่อ
น ามาช าระหน้ี และสามารถน ารายไดม้าจุนเจือครอบครัวได ้ในดา้นความสะดวกสบาย รวดเร็วในการ
บริการเป็นส่ิงที่เกษตรกรไดรั้บ และช่วยใหเ้กษตรกรประหยดัเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ  
และสุดทา้ยการไดรั้บความช่วยเหลือหรือตอบค าถามเม่ือมีปัญหา เน่ืองจากเกษตรกรบางรายไม่เขา้ใจ
หรือมีขอ้สงสัย ดังนั้ น การให้ความช่วยเหลือและตอบขอ้สงสัยต่างๆ ก็เป็นส่ิงจ าเป็นที่ตอ้งมีการ
ใหบ้ริการ ซ่ึงเกษตรกรเห็นดว้ยต่อการใหบ้ริการน้ีดว้ยเช่นกนั 

ตารางที่ 5.10 ดา้นลกัษณะการบริการของโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ี 

ลกัษณะการบริการของ
โครงการฯ 

ความคดิเห็นของเกษตรกร 
(จ านวน) 

รวม 

ค่าเฉลีย่
ระดับ
ความ 
ส าคญั 

แปลผล 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เห็น
ด้วย 

เฉยๆ 
ไม่เห็น
ด้วย 

1. ความเท่าเทียมในการให้ 299 28 
(8.60) 

0 327 2.91 เห็นดว้ย 0.28 
    โอกาสเขา้ร่วมโครงการฯ (91.40) (0.00) (100.00)    
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ตารางที่ 5.10 (ต่อ) 

ลกัษณะการบริการของ
โครงการฯ 

ความคดิเห็นของเกษตรกร 
(จ านวน) 

รวม 

ค่าเฉลีย่
ระดับ
ความ 
ส าคญั 

แปลผล 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เห็น
ด้วย 

เฉยๆ 
ไม่เห็น
ด้วย 

2. ความต่อเน่ืองของโครงการฯ 271 55 1 327 2.83 เห็นดว้ย 0.38 
 (82.90) (16.80) (0.30) (100.00)    
3. ความสะดวกสบาย รวดเร็ว 257 69 1 327 2.78 เห็นดว้ย 0.42 
    ในการบริการ (78.60) (21.10) (0.30) (100.00)    
4. การไดรั้บความช่วยเหลือ 246 75 6 327 2.73 เห็นดว้ย 0.48 
    หรือตอบค าถามเม่ือมีปัญหา (75.20) (22.90) (1.80) (100.00)    

ค่าเฉล่ียรวม     2.81 เห็นดว้ย 0.39 
ที่มา: จากการส ารวจและค านวณ 
หมายเหตุ: ค่าใน ( ) คือ ค่าร้อยละ 

5.2.2 ดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ี 
 โดยภาพรวมเกษตรกรมีทศันคติเห็นดว้ยกบัดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการฯ (ค่าเฉล่ีย

รวม 2.74) โดยสามารถเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี มีวตัถุประสงคใ์ห้เกษตรกรช าระหน้ีได ้คิดเป็นร้อยละ 
78.90 (ค่าเฉล่ีย 2.78) มีวตัถุประสงค์ให้เกษตรกรพฒันาอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 80.10 (ค่าเฉล่ีย 2.76)
ต้องการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ คิดเป็นร้อยละ 74 (ค่าเฉ ล่ีย 2.71) ต้องการให้ปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 75.20 (ค่าเฉล่ีย 2.70) (ตารางที่ 5.11) 

จากผลการศึกษาขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่เกษตรกรมีทศันคติเห็นดว้ยกบัวตัถุประสงคข์อง
โครงการฯ ที่ตอ้งการให้เกษตรกรช าระหน้ีได้มากที่สุด ซ่ึงถือเป็นวตัถุประสงค์หลักในการจดัท า
โครงการฯ น้ี นัน่คือ เพือ่ลดภาระหน้ีและสร้างแรงจูงใจใหลู้กคา้รักษาวนิัยทางการเงิน โดยมีการช าระ
หน้ีไดต้ามที่ก  าหนดไว ้และเกษตรกรยงัเห็นดว้ยที่โครงการฯ มีวตัถุประสงคใ์หเ้กษตรกรพฒันาอาชีพ 
เพราะการเขา้ร่วมโครงการฯ ท าให้เกษตรกรมีเงินในการลงทุนในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น ท า
ให้เกษตรกรน าเงินจ านวนน้ีไปพฒันาอาชีพได้ และท าให้เกษตรกรสร้างรายไดใ้ห้กับตนเองได้มาก
ขึ้นเกษตรกรยงัมีทศันคติเห็นด้วยกับวตัถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ตอ้งการแก้ไขปัญหาหน้ีนอก
ระบบ อยากให้เกษตรกรเปล่ียนจากการพึ่ งพาเงินกู้นอกระบบมาเป็นการกู้ในระบบแทน อีกทั้ ง
เกษตรกรยงัเห็นดว้ยที่โครงการฯ ตอ้งการให้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ เพราะที่
ผา่นมาเกษตรกรมีเงินไม่เพียงพอที่จะใชใ้นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ แต่เม่ือมี
โครงการฯ น้ี ท  าให้เกษตรกรมีเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพเพิ่มมาก
ขึ้น 
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ตารางที่ 5.11 ดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ี 

วตัถุประสงค์ของโครงการฯ 

ความคดิเห็นของเกษตรกร 
(จ านวน) 

รวม 

ค่าเฉลีย่
ระดับ
ความ 
ส าคญั 

แปลผล 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เห็น
ด้วย 

เฉยๆ 
ไม่เห็น 
ด้วย 

1. มีวตัถุประสงคใ์ห้เกษตรกร 258 65 4 327 2.78 เห็นดว้ย 0.45 
    ช าระหน้ีได ้ (78.90) (19.90) (1.20) (100.00)    
2. มีวตัถุประสงคใ์ห้เกษตรกร 262 52 

(15.90) 
13 327 2.76 เห็นดว้ย 0.51 

    พฒันาอาชีพ (80.10) (4.00) (100.00)    
3. ตอ้งการแกไ้ขปัญหา 242 74 11 327 2.71 เห็นดว้ย 0.53 
    หน้ีนอกระบบ (74.00) (22.60) (3.40) (100.00)    
4. ตอ้งการให้ปรับปรุงประสิทธิภาพ 246 65 16 327 2.70 เห็นดว้ย 0.55 
    ในการประกอบอาชีพ (75.20) (19.90) (4.90) (100.00)    

ค่าเฉล่ียรวม     2.74 เห็นดว้ย 0.51 
ที่มา: จากการส ารวจและค านวณ 
หมายเหตุ: ค่าใน ( ) คือ ค่าร้อยละ 

 จากการศึกษาทศันคติของเกษตรกรที่มีต่อโครงการฯ พบว่าเกษตรกรมีทศันคติเห็น
ดว้ยกับดา้นการบริการของโครงการฯ ทั้งความเท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมโครงการฯ ความต่อเน่ือง
ของโครงการฯ ความสะดวกสบาย รวดเร็วในการบริการ และการได้รับความช่วยเหลือหรือตอบ
ค าถามเม่ือมีปัญหา นอกจากน้ีเกษตรกรยงัมีทศันคติเห็นดว้ยกบัดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการฯ ทั้ง
การให้เกษตรกรช าระหน้ีได้ ให้เกษตรกรพฒันาอาชีพ ต้องการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ และ
ตอ้งการใหป้รับปรุงประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ  

5.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อโครงการพักช าระหนี้และลดภาระหนี้  

 นอกจากการศึกษาประสิทธิผลของโครงการฯ และทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งที่มีต่อโครงการฯ 
แลว้ การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งนั้นถือเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็น เพือ่ใหท้ราบถึง
ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งมีผลต่อทศันคติในแต่ละดา้น โดยใชส้ถิติไคสแควร์และ Cramer’s V 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลแต่เน่ืองจากขอ้มูลมีจ านวนมาก ดังนั้ น จึงเลือกใช้สถิติไคสแควร์ระหว่าง
ลักษณะทั่วไปกับทัศนคติของเกษตรกรเพียงส่วนที่ส าคัญเท่านั้ น รวมทั้ งมีการ grouping ข้อมูล
บางส่วน เพราะขอ้มูลบางอยา่งอาจไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของการวเิคราะห์ขอ้มูล และเพื่อใหส้ามารถ
วเิคราะห์ความสมัพนัธข์องตวัแปรได ้โดยผลการศึกษาที่ไดมี้ดงัน้ี  
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 5.3.1 ปัจจยัที่ส่งผลต่อทศันคติด้านลักษณะการบริการของโครงการฯ จ าแนกตามอายุของ
เกษตรกร 

  ผลการศึกษาคร้ังน้ี ค่าไคสแควร์ในดา้นความเท่าเทียมกนัของกลุ่มเกษตรกรไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้ ดงันั้น จึงเลือกเฉพาะทศันคติในด้านความต่อเน่ืองของโครงการฯ ความสะดวกสบาย 
รวดเร็วในการบริการของโครงการฯ และการไดรั้บความช่วยเหลือหรือตอบค าถามเม่ือมีปัญหาหรือมี
ขอ้สงสยั ผลการศึกษาที่ไดมี้ดงัน้ี 

 จากการศึกษาพบวา่อายขุองเกษตรกรมีความสมัพนัธก์บัทศันคติดา้นความต่อเน่ืองของ
โครงการฯ และดา้นความสะดวกสบาย รวดเร็วในการบริการของโครงการฯที่ระดบันัยส าคญัที่ 0.05 
เม่ือพิจารณาค่าสถิติ Cramer’s V จากความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับทัศนคติด้านการบริการของ
โครงการฯ มีค่าเท่ากบั 0.15 (นอ้ย) และ 0.17 (นอ้ย) ตามล าดบั (ตารางที่ 5.12) 

ตารางที่ 5.12 สรุปปัจจยัที่มีผลต่อทศันคติดา้นลกัษณะการบริการของโครงการฯ จ าแนกตามอายขุอง
เกษตรกร 
ด้านลกัษณะการบริการของโครงการฯ ค่าไคสแควร์ ความน่าจะเป็น Cramer’s V 
- ความต่อเน่ืองของโครงการฯ 7.68 0.05** 0.15 
- ความสะดวกสบาย รวดเร็วในการ   9.50 0.02** 0.17 
  บริการของโครงการฯ    
- การไดรั้บความช่วยเหลือหรือตอบ 5.55 0.14 - 
  ค  าถามเม่ือมีปัญหาหรือขอ้สงสัย    

ที่มา: จากการส ารวจและค านวณ 
หมายเหตุ :** ระดบันัยส าคญัที่ 0.05 

 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธร์ะหวา่งลกัษณะทัว่ไปจ าแนกตามอายขุองเกษตรกรตวัอยา่ง
กบัทศันคติดา้นความต่อเน่ืองของโครงการฯ จากการค านวณพบว่าความน่าเช่ือถือของขอ้มูลที่น ามา
วเิคราะห์เท่ากบั 0.053 และค่า 𝓍2 มีค่าเท่ากบั 7.68 แสดงใหเ้ห็นวา่อายแุละทศันคติดา้นความต่อเน่ือง
ของโครงการฯ มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และมีค่าสถิติ Cramer’s V 
เท่ากบั 0.15 ซ่ึงถือมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัน้อย กล่าวคือถา้เกษตรกรที่มีอายรุะหวา่ง 51-60 ปี จะ
ส่งผลให้มีทศันคติเห็นดว้ยดา้นความต่อเน่ืองของโครงการฯ เพราะเกษตรกรในช่วงอายน้ีุเป็นกลุ่มวยั
ค่อนขา้งสูงอายุ ดังนั้น จึงตอ้งการความต่อเน่ืองในการด าเนินโครงการฯ เพราะไม่ตอ้งการเขา้มา
ติดต่อ ธ.ก.ส. หลายคร้ัง ดว้ยอายทุี่มากจึงท าใหก้ารเดินทางมาติดต่อล าบาก นอกจากเกษตรกรกลุ่มน้ี
ตอ้งการความต่อเน่ืองแล้ว ยงัตอ้งการความสะดวกสบาย รวดเร็วในการบริการของโครงการฯ โดย
พบวา่ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลที่น ามาวิเคราะห์เท่ากบั 0.023 และค่า 𝓍2 มีค่าเท่ากบั 9.50 นั่นแสดง
ว่าอายุของเกษตรกรและทัศนคติด้านความสะดวกสบาย รวดเร็วในการบริการของโครงการฯ มี
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ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และมีค่าสถิติ Cramer’s V เท่ากบั 0.17 ซ่ึงถือ
วา่มีความสัมพนัธอ์ยูใ่นระดบัน้อยกล่าวคือถา้เกษตรกรที่มีอายรุะหว่าง 51-60 ปี จะส่งผลใหมี้ทศันคติ
เห็นด้วยด้านความสะดวกสบาย รวดเร็วในการบริการของโครงการฯ เพราะเกษตรกรในช่วงอายุน้ี
เป็นกลุ่มวยัค่อนขา้งสูงอายุ ดังนั้ น จึงตอ้งการความสะดวกสบาย รวดเร็วในการบริการ เน่ืองจาก
เกษตรกรมีอายมุากแลว้จึงตอ้งการการอ านวยความสะดวกสบายจาก ธ.ก.ส. หรือพนกังาน เพือ่ใหเ้กิด
ความรวดเร็วในการรับบริการ (ตารางที่ 5.13)  
 การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อทศันคติดา้นการบริการของโครงการฯ จ าแนกตามอายขุอง
เกษตรกร สรุปได้ว่าเกษตรกรที่มีอายุมากกว่า 40 ปี จะมีทัศนคติเห็นด้วยในด้านการบริการของ
โครงการฯ มากกว่าเกษตรกรที่มีอายนุ้อยกว่าหรือเท่ากบั 40 ปี ดงันั้น พนักงานควรส ารวจความเห็น
ของเกษตรกรที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 ปี ถึงข้อบกพร่อง และปรับปรุงกลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินงานในการใหบ้ริการของโครงการฯ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกรต่อไป 

ตารางที่ 5.13 ปัจจยัที่มีผลต่อทศันคติด้านลักษณะการบริการของโครงการฯ จ าแนกตามอายุของ
เกษตรกร 

ด้านลักษณะการบริการของโครงการฯ 

อายุของเกษตรกร 

ค่าสถิต ิ
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 40 ปี 

41-50 ปี 51-60 ปี มากกว่า 
60 ปี 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
- ความต่อเน่ืองของโครงการฯ 
 

กลุ่มที่ให้คะแนน 0 9 30 9 𝓍2= 7.68 
ต ่ากวา่ค่าเฉลี่ย (0.00) (18.75) (62.50) (18.75) 𝜑 = 0.05** 
กลุ่มที่ให้คะแนน 23 69 124 63  
สูงกวา่ค่าเฉลี่ย (8.24) (24.73) (44.44) (22.59)  

- ความสะดวกสบาย รวดเร็ว 
  ในการบริการของโครงการฯ 

กลุ่มที่ให้คะแนน 0 12 36 19 𝓍2= 9.50 
ต ่ากวา่ค่าเฉลี่ย (0.00) (17.91) (53.73) (10.45) 𝜑 = 0.02** 
กลุ่มที่ให้คะแนน 23 66 118 53  
สูงกวา่ค่าเฉลี่ย (8.85) (25.38) (45.38) (20.39)  

ที่มา: จากการส ารวจและค านวณ 
หมายเหตุ :** ระดบันัยส าคญัที่0.05 

5.3.2 ปัจจยัที่ส่งผลต่อทัศนคติด้านลักษณะการบริการของโครงการฯ จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 
 ส าหรับค่าไคสแควร์ในดา้นความเท่าเทียมกนัของกลุ่มเกษตรกรไม่สามารถวิเคราะห์
ได ้ดงันั้น จึงเลือกเฉพาะทศันคติในดา้นความต่อเน่ืองของโครงการฯ  ความสะดวกสบาย รวดเร็วใน
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การบริการของโครงการฯ และการไดรั้บความช่วยเหลือหรือตอบค าถามเม่ือมีปัญหาหรือมีขอ้สงสัย
ผลการศึกษาที่ไดมี้ดงัน้ี 

  ระดับการศึกษาของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านความต่อเน่ืองของ
โครงการฯ ดา้นความสะดวกสบาย รวดเร็วในการบริการของโครงการฯ และการไดรั้บความช่วยเหลือ
หรือตอบค าถามเม่ือมีปัญหาหรือขอ้สงสัยที่ระดบันัยส าคญัที่ 0.01 เม่ือพิจารณาค่าสถิติ Cramer’s V 
จากความสมัพนัธร์ะหวา่งอายกุบัทศันคติดา้นการบริการของโครงการฯ มีค่าเท่ากบั 0.35 (ปานกลาง)
0.38 (ปานกลาง) และ 0.31 (ปานกลาง) ตามล าดบั (ตารางที่ 5.14) 

ตารางที่ 5.14 สรุปปัจจยัที่มีผลต่อทศันคติดา้นลกัษณะการบริการของโครงการฯ จ าแนกตามระดับ
การศึกษาของเกษตรกร 
ด้านลกัษณะการบริการของโครงการฯ ค่าไคสแควร์ ความน่าจะเป็น Cramer’s V 
- ความต่อเน่ืองของโครงการฯ 39.89 0.00*** 0.35 
- ความสะดวกสบาย รวดเร็วในการ   47.63 0.00*** 0.38 
  บริการของโครงการฯ    
- การไดรั้บความช่วยเหลือหรือตอบ 30.39 0.00*** 0.31 
  ค  าถามเม่ือมีปัญหาหรือขอ้สงสัย    

ที่มา: จากการส ารวจและค านวณ 
หมายเหตุ :*** ระดบันัยส าคญัที่ 0.01 

 เม่ือศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะทัว่ไปจ าแนกตามอายขุองเกษตรกรตวัอยา่งกบั
ทศันคติดา้นความต่อเน่ืองของโครงการฯ จากการค านวณพบว่าความน่าเช่ือถือของขอ้มูลที่น ามา
วิเคราะห์เท่ากับ 0.000 และค่า 𝓍2 มีค่าเท่ากับ 39.89 แสดงให้เห็นว่าอายุและทัศนคติด้านความ
ต่อเน่ืองของโครงการฯ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่าสถิติ 
Cramer’s V เท่ากับ 0.35 ซ่ึงถือมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือถ้าเกษตรกรที่ มี
การศึกษาระดบัประถมศึกษาจะส่งผลให้มีทศันคติเห็นดว้ยดา้นความต่อเน่ืองของโครงการฯ เพราะ
เป็นเกษตรกรมีการศึกษาน้อย ดังนั้น จึงตอ้งการความต่อเน่ืองในการด าเนินโครงการฯ เพราะไม่
ตอ้งการท าความเขา้ใจกบัโครงการฯ หลายคร้ัง ดว้ยการศึกษาที่นอ้ยจึงเขา้ใจอะไรยากกว่าเกษตรกรที่
มีการศึกษาที่สูงกวา่  
 นอกจากเกษตรกรกลุ่มน้ีตอ้งการความต่อเน่ืองแล้ว ยงัตอ้งการความสะดวกสบาย 
รวดเร็วในการบริการของโครงการฯ โดยพบว่าความน่าเช่ือถือของขอ้มูลที่น ามาวิเคราะห์เท่ากับ 
0.000และค่า 𝓍2 มีค่าเท่ากบั 47.63 นั่นแสดงว่าระดบัการศึกษาของเกษตรกรและทศันคติดา้นความ
สะดวกสบาย รวดเร็วในการบริการของโครงการฯ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
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ระดับ 0.01 และมีค่าสถิติ Cramer’s V เท่ากับ 0.38ซ่ึงถือว่ามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง
กล่าวคือถ้าเกษตรกรมีการศึกษาระดับประถมศึกษาจะส่งผลให้มีทัศนคติเห็นด้วยด้านความ
สะดวกสบาย รวดเร็วในการบริการของโครงการฯ เพราะเกษตรกรที่มีการศึกษาระดบัน้ีเป็นกลุ่มที่มี
ความรู้น้อย ดงันั้น จึงตอ้งการความสะดวกสบาย รวดเร็วในการบริการ โดยตอ้งการการอ านวยความ
สะดวกสบายจาก ธ.ก.ส. หรือพนกังาน เพือ่ใหเ้กิดความรวดเร็วในการรับบริการ 
 นอกจากน้ีเกษตรกรที่มีการศึกษาระดบัประถมศึกษายงัตอ้งการความช่วยเหลือหรือ
การตอบค าถามเม่ือมีปัญหาหรือขอ้สงสัยโดยพบว่าความน่าเช่ือถือของขอ้มูลที่น ามาวิเคราะห์เท่ากบั 
0.000 และค่า 𝓍2 มีค่าเท่ากบั 30.39 นั่นแสดงวา่ระดบัการศึกษาของเกษตรกรและทศันคติดา้นความ
สะดวกสบาย รวดเร็วในการบริการของโครงการฯ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และมีค่าสถิติ Cramer’s V เท่ากับ 0.31 ซ่ึงถือว่ามีความสัมพนัธ์อยู่ในระดับปานกลาง
กล่าวคือถา้เกษตรกรมีการศึกษาระดบัประถมศึกษาจะส่งผลใหมี้ทศันคติเห็นดว้ยดา้นการไดรั้บความ
ช่วยเหลือหรือตอบค าถามเม่ือมีปัญหาหรือขอ้สงสยัเพราะเกษตรกรที่มีการศึกษาระดบัน้ีเป็นกลุ่มที่มี
ความรู้น้อย ดังนั้น จึงเขา้ใจอะไรยากกว่าเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่า และตอ้งการความ
ช่วยเหลือมากกวา่เกษตรกรที่มีระดบัการศึกษาอ่ืน (ตารางที่ 5.15)  
 การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อทัศนคติด้านการบริการของโครงการฯ จ าแนกตามระดับ
การศึกษาของเกษตรกร สรุปไดว้า่เกษตรกรที่มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา จะมีทศันคติเห็นดว้ยดา้น
การบริการของโครงการฯ มากกว่าเกษตรกรที่ มีการศึกษาตั้ งแต่ระดับมัธยมศึกษา ปวช.หรือ
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. หรืออนุปริญญา และปริญญาตรี ดงันั้น พนักงานควรออกส ารวจความ
คิดเห็นของเกษตรกรที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษา ถึงขอ้บกพร่องและปรับปรุงแผนการ
บริการของโครงการฯ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกรต่อไป 
ตารางที่  5.15 ปัจจยัที่มีผลต่อทัศนคติด้านลักษณะการบริการของโครงการฯ จ าแนกตามระดับ
การศึกษาของเกษตรกร 

ด้านลักษณะการบริการของโครงการฯ 

ระดับการศึกษาของเกษตรกร 

ค่าสถิติ 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ปวช.หรือ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปริญญา
ตรี 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
- ความสะดวกสบาย รวดเร็ว 
  ในการบริการของโครงการฯ 

กลุ่มที่ให้คะแนน 8 15 32 12 𝓍2= 47.63 
ต ่ากวา่ค่าเฉลี่ย (11.94) (22.39) (47.76) (17.91) 𝜑 = 0.00*** 
กลุ่มที่ให้คะแนน 102 49 33 76  
สูงกวา่ค่าเฉลี่ย (39.23) (18.85) (12.69) (29.23)  
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ตารางที่ 5.15 (ต่อ) 

ด้านลักษณะการบริการของโครงการฯ 

ระดับการศึกษาของเกษตรกร 

ค่าสถิติ 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ปวช.หรือ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปริญญา
ตรี 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
- การไดรั้บความช่วยเหลือ 
  หรือตอบค าถามเม่ือมีปัญหา 
  หรือขอ้สงสัย 

กลุ่มที่ให้คะแนน 12 21 30 18 𝓍2= 30.39 
ต ่ากวา่ค่าเฉลี่ย (14.81) (25.93) (37.04) (22.22) 𝜑 = 0.00*** 
กลุ่มที่ให้คะแนน 98 43 35 70  
สูงกวา่ค่าเฉลี่ย (39.84) (17.48) (14.23) (28.45)  

- ความต่อเน่ืองของโครงการฯ 
 

กลุ่มที่ให้คะแนน 5 6 25 12 𝓍2= 39.89 
ต ่ากวา่ค่าเฉลี่ย (10.42) (12.50) (52.08) (25.00) 𝜑 = 0.00*** 
กลุ่มที่ให้คะแนน 105 58 40 76  
สูงกวา่ค่าเฉลี่ย (37.64) (20.79) (14.34) (72.77)  

ที่มา: จากการส ารวจและค านวณ 
หมายเหตุ :** ระดบันัยส าคญัที่ 0.05 

5.3.3 ปัจจยัที่ส่งผลต่อทศันคติดา้นลกัษณะการบริการของโครงการฯ จ าแนกตามระยะเวลาที่
เป็นลูกคา้ของเกษตรกร 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ี ค่าไคสแควร์ในดา้นความเท่าเทียมกนัของกลุ่มเกษตรกรไม่สามารถ
วิเคราะห์ได ้ดงันั้น จึงเลือกเฉพาะทศันคติในดา้นความต่อเน่ืองของโครงการฯ  ความสะดวกสบาย 
รวดเร็วในการบริการของโครงการฯ และการไดรั้บความช่วยเหลือหรือตอบค าถามเม่ือมีปัญหาหรือมี
ขอ้สงสยั  

  จากการศึกษาพบว่าระยะเวลาที่เป็นลูกคา้ของเกษตรกรมีความสัมพนัธก์บัทศันคติดา้น
ความสะดวกสบาย รวดเร็วในการบริการและการไดรั้บความช่วยเหลือหรือตอบค าถามเม่ือมีปัญหา
หรือขอ้สงสยั ที่ระดบันยัส าคญัที่ 0.10 เม่ือพจิารณาค่าสถิติ Cramer’s V จากความสมัพนัธร์ะหวา่งอายุ
กบัทศันคติดา้นการบริการของโครงการฯ มีค่าเท่ากบั 0.10 (น้อย) และ 0.09 (นอ้ย) ตามล าดบั (ตาราง
ที่ 5.16) 
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ตารางที่  5.16 สรุปปัจจัยที่ มีผลต่อทัศนคติด้านลักษณะการบริการของโครงการฯ จ าแนกตาม
ระยะเวลาที่เป็นลูกคา้ของเกษตรกร 
ด้านลกัษณะการบริการของโครงการฯ ค่าไคสแควร์ ความน่าจะเป็น Cramer’s V 
- ความต่อเน่ืองของโครงการฯ 1.67 0.20 - 
- ความสะดวกสบาย รวดเร็วในการ   3.27 0.07* 0.10 
  บริการของโครงการฯ    
- การไดรั้บความช่วยเหลือหรือตอบ 2.87 0.09* 0.09 
  ค  าถามเม่ือมีปัญหาหรือขอ้สงสัย    

ที่มา: จากการส ารวจและค านวณ 
หมายเหตุ :* ระดบันัยส าคญัที่ 0.10 

 เม่ือพิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะทัว่ไปของเกษตรกรจ าแนกตามระยะเวลาที่
เป็นลูกคา้กบัทศันคติดา้นความสะดวกสบาย รวดเร็วในการบริการของโครงการฯ มีความน่าเช่ือถือ
ของขอ้มูลที่น ามาวิเคราะห์เท่ากับ 0.071 และค่า 𝓍2 มีค่าเท่ากับ 3.27 นั่นแสดงว่าระยะเวลาที่เป็น
ลูกคา้ของเกษตรกรและทัศนคติด้านความสะดวกสบาย รวดเร็วในการบริการของโครงการฯ มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.10 และมีค่าสถิติ Cramer’s V เท่ากบั 0.10 ซ่ึงถือ
วา่มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัน้อย กล่าวคือ ถา้เกษตรกรมีระยะเวลาที่เป็นลูกคา้น้อยกวา่หรือเท่ากบั 
20 ปี จะส่งผลให้มีทัศนคติเห็นด้วยด้านความสะดวกสบาย รวดเร็วในการบริการของโครงการฯ 
เพราะเกษตรกรที่ มีระยะเวลาที่ เป็นลูกค้าน้อยแสดงว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ จึงต้องการความ
สะดวกสบาย รวดเร็วในการบริการ โดยตอ้งการการอ านวยความสะดวกสบายจาก ธ.ก.ส. หรือ
พนกังาน เพือ่ใหเ้กิดความรวดเร็วในการรับบริการ  
 นอกจากน้ีเกษตรกรที่มีระยะเวลาที่เป็นลูกคา้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปียงัตอ้งการความ
ช่วยเหลือหรือการตอบค าถามเม่ือมีปัญหาหรือขอ้สงสัยโดยพบว่าความน่าเช่ือถือของขอ้มูลที่น ามา
วิเคราะห์เท่ากบั 0.090 และค่า 𝓍2 มีค่าเท่ากบั 2.87 นั่นแสดงว่าระยะเวลาที่เป็นลูกคา้ของเกษตรกร
และทศันคติดา้นการไดรั้บความช่วยเหลือหรือตอบค าถามเม่ือมีปัญหาหรือขอ้สงสัย มีความสมัพนัธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  0.10 และมีค่าสถิติ  Cramer’s V เท่ ากับ  0.09 ซ่ึ งถือว่ามี
ความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัน้อยกล่าวคือถา้เกษตรกรมีระยะเวลาที่เป็นลูกคา้น้อยกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี
จะส่งผลใหมี้ทศันคติเห็นดว้ยดา้นการไดรั้บความช่วยเหลือหรือตอบค าถามเม่ือมีปัญหาหรือขอ้สงสัย
เพราะเกษตรกรที่มีระยะเวลาที่เป็นลูกค้าน้อยเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ และยงัไม่เข้าใจระบบการ
ให้บริการของ ธ.ก.ส. ดังนั้น จึงตอ้งการความช่วยเหลือหรือตอบค าถามเม่ือมีปัญหาหรือขอ้สงสัย
มากกวา่เกษตรกรที่มีระยะเวลาที่เป็นลูกคา้มากกวา่ (ตารางที่ 5.17)  
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 การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อทศันคติดา้นลกัษณะการบริการของโครงการฯ จ าแนกตาม
ระยะเวลาที่เป็นลูกคา้ของเกษตรกร สรุปไดว้่าเกษตรกรที่มีระยะเวลาที่เป็นลูกคา้น้อยกว่าหรือเท่ากบั 
20 ปี จะมีทศันคติเห็นดว้ยมากกว่าเกษตรกรที่มีระยะเวลาที่เป็นลูกคา้มากกว่า 20 ปี ดงันั้น พนักงาน
ควรส ารวจความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีระยะเวลาที่เป็นลูกคา้มากว่า 20 ปี ถึงขอ้บกพร่องในการ
ด าเนินงานของโครงการฯ ที่ผา่นมา เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกร 

ตารางที่ 5.17 ปัจจยัที่มีผลต่อทศันคติดา้นลกัษณะการบริการของโครงการฯ จ าแนกตามระยะเวลาที่
เป็นลูกคา้ของเกษตรกร 

ด้านลักษณะการบริการของโครงการฯ 

ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของเกษตรกร 

ค่าสถิติ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มากกว่า 20 ปี 

จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) 
- ความสะดวกสบาย รวดเร็ว 
  ในการบริการของโครงการฯ 
 

กลุ่มที่ให้คะแนน 62 5 𝓍2= 3.27 
ต ่ากวา่ค่าเฉลี่ย (92.54) (7.46) 𝜑 = 0.07* 
กลุ่มที่ให้คะแนน 218 42  
สูงกวา่ค่าเฉลี่ย (83.85) (16.15)  

- การไดรั้บความช่วยเหลือ 
  หรือตอบค าถามเม่ือมีปัญหา 
  หรือขอ้สงสัย 
 

กลุ่มที่ให้คะแนน 74 7 𝓍2= 2.87 
ต ่ากวา่ค่าเฉลี่ย (91.36) (8.64) 𝜑 = 0.09* 
กลุ่มที่ให้คะแนน 206 40  
สูงกวา่ค่าเฉลี่ย (83.74) (16.26)  

ที่มา: จากการส ารวจและค านวณ 
หมายเหตุ:* ระดบันัยส าคญัที่0.10 

5.3.4 ปัจจยัที่ส่งผลต่อทศันคติดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการฯ จ าแนกตามเพศของเกษตรกร 
 การศึกษาคร้ังน้ีได้ศึกษาทศันคติดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการฯ ในดา้นเกษตรกรมี

โอกาสพฒันาอาชีพด้านเกษตรกรสามารถช าระหน้ีเงินกู้ ได้หลังส้ินสุดโครงการฯ ด้านการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินนอกระบบและดา้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

 ส าหรับการพจิารณาปัจจยัที่มีผลต่อทศันคติดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการฯ พบวา่ เพศ
ของเกษตรกรมีความสัมพนัธก์บัทศันคติดา้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตที่ระดบันัยส าคญัที่ 
0.05 เม่ือพิจารณาค่าสถิติ Cramer’s V จากความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกับทศันคติด้านการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตมีค่าเท่ากบั 0.13 (นอ้ย) (ตารางที่ 5.18) 
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ตารางที่ 5.18 สรุปปัจจยัที่มีผลต่อทัศนคติด้านวตัถุประสงค์ของโครงการฯ จ าแนกตามเพศของ
เกษตรกร 
ด้านวตัถุประสงค์ของโครงการฯ ค่าไคสแควร์ ความน่าจะเป็น Cramer’s V 
- เกษตรกรมีโอกาสพฒันาอาชีพ 0.01 0.94 - 
- เกษตรกรสามารถช าระหน้ีเงินกู ้  0.76 0.38 - 
  ไดห้ลงัส้ินสุดโครงการฯ    
- การแกไ้ขปัญหาหน้ีสินนอกระบบ 0.34 0.56 - 
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 5.49 0.02** 0.13 

ที่มา: จากการส ารวจและค านวณ 
หมายเหตุ:** ระดบันัยส าคญัที่ 0.05 

 การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะทัว่ไปของเกษตรกรจ าแนกตามเพศกบัทศันคติ
ดา้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตมีความน่าเช่ือถือของขอ้มูลที่น ามาวิเคราะห์เท่ากบั 0.019 และ
ค่า 𝓍2มีค่าเท่ากบั 5.49 นั่นแสดงว่าเพศของเกษตรกรและทศันคติดา้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และมีค่าสถิติ Cramer’s V เท่ากบั 0.13
ซ่ึงถือวา่มีความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบันอ้ยกล่าวคือหากเกษตรกรเป็นเพศชายส่งผลใหมี้ทศันคติเห็นดว้ย
ดา้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพราะเกษตรกรเพศชายเห็นวา่โครงการฯ มีวตัถุประสงคใ์ห้
เกษตรกรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพือ่ใหไ้ดผ้ลผลิตที่มากขึ้นมากกวา่เพศหญิง(ตารางที่ 5.19)  
 เม่ือพิจารณาปัจจยัที่มีผลต่อทศันคติดา้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตจ าแนก
ตามเพศของเกษตรกร สรุปได้ว่าเกษตรกรที่เป็นเพศชาย จะมีทัศนคติเห็นด้วยด้านการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตมากกว่าเพศหญิง ดงันั้น ควรส ารวจความคิดเห็นของเกษตรกรเพศหญิง ว่า
ตอ้งการให้โครงการฯ ช่วยเหลือในด้านการผลิตด้านใด เพื่อให้สอดคล้องกับความตอ้งการของ
เกษตรกรเพศหญิง 
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ตารางที่ 5.19 ปัจจยัที่มีผลต่อทศันคติด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตจ าแนกตามเพศของ
เกษตรกร 

ด้านวัตถปุระสงค์ของโครงการฯ 

เพศของเกษตรกร 

ค่าสถิติ 
ชาย หญิง 

จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) 
- การปรับปรุงประสิทธิภาพ 
  การผลิต 
 

กลุ่มที่ให้คะแนน 36 45 𝓍2= 5.49 
ต ่ากวา่ค่าเฉลี่ย (44.44) (55.56) 𝜑 = 0.02** 
กลุ่มที่ให้คะแนน 146 100  
สูงกวา่ค่าเฉลี่ย (59.35) (40.65)  

ที่มา:จากการส ารวจและค านวณ 
หมายเหตุ:** ระดบันัยส าคญัที่0.05 

 5.3.5 ปัจจยัที่ส่งผลต่อทศันคติดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการฯ จ าแนกตามอายขุองเกษตรกร 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาทศันคติดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการฯ ในดา้นเกษตรกรมี

โอกาสพฒันาอาชีพ ด้านเกษตรกรสามารถช าระหน้ีเงินกู้ ได้หลงัส้ินสุดโครงการฯ ดา้นการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินนอกระบบ และดา้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ผลการศึกษาที่ไดมี้ดงัน้ี 

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทั่วไปของเกษตรกรจ าแนกตามอายุกับทัศนคติด้าน
วตัถุประสงค์ของโครงการฯ พบว่าอายุของเกษตรกรมีความสัมพนัธ์กับทัศนคติด้านเกษตรกรมี
โอกาสพฒันาอาชีพ ที่ระดบันัยส าคญัที่ 0.05 และอายขุองเกษตรกรมีความสัมพนัธ์กับทศันคติด้าน
เกษตรกรสามารถช าระหน้ีเงินกูไ้ดห้ลงัส้ินสุดโครงการฯ ที่ระดบันยัส าคญัที่ 0.10 เม่ือพจิารณาค่าสถิติ 
Cramer’s V จากความสัมพนัธ์ระหว่างอายกุบัทศันคติดา้นเกษตรกรมีโอกาสพฒันาอาชีพ และด้าน
เกษตรกรสามารถช าระหน้ีเงินกู้ ได้หลังส้ินสุดโครงการฯมีค่าเท่ากับ 0.17 (น้อย) และ 0.15 (น้อย) 
ตามล าดบั (ตารางที่ 5.20) 

ตารางที่ 5.20 สรุปปัจจยัที่มีผลต่อทัศนคติด้านวตัถุประสงค์ของโครงการฯ จ าแนกตามอายุของ
เกษตรกร 
ด้านวตัถุประสงค์ของโครงการฯ ค่าไคสแควร์ ความน่าจะเป็น Cramer’s V 
- เกษตรกรมีโอกาสพฒันาอาชีพ 9.32 0.03** 0.17 
- เกษตรกรสามารถช าระหน้ีเงินกู ้  7.24 0.07* 0.15 
  ไดห้ลงัส้ินสุดโครงการฯ    
- การแกไ้ขปัญหาหน้ีสินนอกระบบ 3.39 0.34 - 
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 2.68 0.44 - 

ที่มา: จากการส ารวจและค านวณ 
หมายเหตุ:* ระดบันัยส าคญัที่ 0.10,** ระดบันัยส าคญัที่ 0.05 
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 เม่ือพจิารณาความสัมพนัธร์ะหวา่งลกัษณะทัว่ไปจ าแนกตามอายขุองเกษตรกรตวัอยา่ง
กบัทศันคติดา้นเกษตรกรมีโอกาสพฒันาอาชีพ จากการค านวณพบวา่ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลที่น ามา
วิเคราะห์เท่ากับ 0.025 และค่า 𝓍2 มีค่าเท่ากบั 9.32 แสดงให้เห็นว่าอายแุละทศันคติด้านเกษตรกรมี
โอกาสพฒันาอาชีพมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และมีค่าสถิติ Cramer’s 
V เท่ากบั 0.17 ซ่ึงถือมีความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบันอ้ย กล่าวคือถา้เกษตรกรที่มีอายรุะหวา่ง 51-60 ปี จะ
ส่งผลให้มีทศันคติเห็นดว้ยดา้นเกษตรกรมีโอกาสพฒันาอาชีพเพราะเกษตรกรในช่วงอายน้ีุเป็นกลุ่ม
วยัค่อนขา้งสูงอาย ุดงันั้น จึงตอ้งการพฒันาอาชีพที่ท  าอยู ่ดว้ยอายทุี่มากจึงไม่คิดจะเปล่ียนอาชีพจาก
เดิม แต่ตอ้งการโอกาสที่จะพฒันาอาชีพเกษตรกรของตนให้ดีขึ้น นอกจากเกษตรกรกลุ่มน้ีตอ้งการ
โอกาสพฒันาอาชีพแล้ว ยงัต้องการช าระหน้ีได้หลังส้ินสุดโครงการฯ อีกด้วย โดยพบว่าความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูลที่น ามาวิเคราะห์เท่ากบั 0.065 และค่า 𝓍2 มีค่าเท่ากบั 7.24 นั่นแสดงว่าอายขุอง
เกษตรกรและทศันคติดา้นเกษตรกรสามารถช าระหน้ีได้หลังส้ินสุดโครงการฯ มีความสัมพนัธ์กัน
อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.10 และมีค่าสถิติ Cramer’s V เท่ากบั 0.15 ซ่ึงถือว่ามีความสมัพนัธ์
อยู่ในระดับน้อยกล่าวคือถ้าเกษตรกรที่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จะส่งผลให้มีทัศนคติเห็นด้วยด้าน
เกษตรกรสามารถช าระหน้ีไดห้ลงัส้ินสุดโครงการฯ เพราะเกษตรกรในช่วงอายน้ีุเป็นกลุ่มวยัค่อนขา้ง
สูงอายจึุงเกิดความกงัวลเร่ืองภาระหน้ีสิน หากตนเองบาดเจบ็ลม้ป่วยหรือเสียชีวิตจะไดไ้ม่เป็นภาระ
ของคนในครอบครัว (ตารางที่ 5.21)  
 การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อทศันคติดา้นการบริการของโครงการฯ จ าแนกตามอายขุอง
เกษตรกร สรุปได้ว่าเกษตรกรที่มีอายมุากกว่า 40 ปี จะมีทศันคติเห็นด้วยในด้านเกษตรกรมีโอกาส
พฒันาอาชีพและเกษตรกรสามารถช าระหน้ีเงินกูไ้ดห้ลงัส้ินสุดโครงการฯ มากกว่าเกษตรกรที่มีอายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 ปี ดงันั้น พนักงานควรส ารวจความเห็นของเกษตรกรที่มีอายุน้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 40 ปี ถึงขอ้บกพร่อง และปรับปรุงกลยทุธ ์แผนการด าเนินงานของโครงการฯ ใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของเกษตรกรต่อไป 

ตารางที่ 5.21 ปัจจยัที่มีผลต่อทศันคติดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการฯ จ าแนกตามอายขุองเกษตรกร 

ด้านวัตถปุระสงค์ของโครงการฯ 

อายุของเกษตรกร 

ค่าสถิต ิ
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 40 ปี 

41-50 ปี 51-60 ปี มากกว่า 
60 ปี 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
- เกษตรกรมีโอกาสพฒันา 
  อาชีพ 

กลุ่มที่ให้คะแนน 0 11 36 11 𝓍2= 9.32 
ต ่ากวา่ค่าเฉลี่ย (0.00) (18.97) (62.07) (18.96) 𝜑 = 0.03** 
กลุ่มที่ให้คะแนน 23 67 118 61  
สูงกวา่ค่าเฉลี่ย (8.55) (24.91) (63.87) (2.67)  
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ตารางที่ 5.21 (ต่อ) 

ด้านวัตถปุระสงค์ของโครงการฯ 

อายุของเกษตรกร 

ค่าสถิต ิ
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 40 ปี 

41-50 ปี 51-60 ปี มากกว่า 
60 ปี 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
- เกษตรกรสามารถช าระหน้ี 
  เงินกูไ้ดห้ลงัส้ินสุด 
 โครงการฯ 

กลุ่มที่ให้คะแนน 0 12 34 15 𝓍2= 7.24 
ต ่ากวา่ค่าเฉลี่ย (0.00) (19.67) (55.74) (24.59) 𝜑 = 0.07* 
กลุ่มที่ให้คะแนน 23 66 120 57  
สูงกวา่ค่าเฉลี่ย (8.65) (24.81) (45.11) (21.43)  

ที่มา: จากการส ารวจและค านวณ 
หมายเหตุ :* ระดบันัยส าคญัที่ 0.10,** ระดบันัยส าคญัที่ 0.05 

5.3.6 ปัจจยัที่ส่งผลต่อทศันคติดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการฯ จ าแนกตามระดบัการศึกษา
ของเกษตรกร 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาทศันคติดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการฯ ในดา้นเกษตรกรมี
โอกาสพฒันาอาชีพ ด้านเกษตรกรสามารถช าระหน้ีเงินกู้ ได้หลงัส้ินสุดโครงการฯ ดา้นการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินนอกระบบ และดา้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ผลการศึกษาที่ไดมี้ดงัน้ี 

 ส าหรับความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะทัว่ไปของเกษตรกรจ าแนกระดับการศึกษากับ
ทศันคติด้านวตัถุประสงค์ของโครงการฯ พบว่าระดับการศึกษาของเกษตรกรมีความสัมพนัธ์กับ
ทศันคติดา้นเกษตรกรมีโอกาสพฒันาอาชีพ เกษตรกรสามารถช าระหน้ีเงินกูไ้ดห้ลงัส้ินสุดโครงการฯ
การแกไ้ขปัญหาหน้ีสินนอกระบบ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตที่ระดบันัยส าคญัที่ 0.01 
เม่ือพิจารณาค่าสถิติ Cramer’s V จากความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกับทศันคติด้านเกษตรกรมีโอกาส
พฒันาอาชีพ เกษตรกรสามารถช าระหน้ีเงินกู ้ไดห้ลงัส้ินสุดโครงการฯ การแกไ้ขปัญหาหน้ีสินนอก
ระบบ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตมีค่าเท่ากับ 0.28 (ปานกลาง) 0.35 (ปานกลาง) 0.32 
(ปานกลาง) และ 0.36 (ปานกลาง) ตามล าดบั (ตารางที่ 5.22) 

ตารางที่  5.22 สรุปปัจจัยที่ มีผลต่อทัศนคติด้านวตัถุประสงค์ของโครงการฯ จ าแนกตามระดับ
การศึกษาของเกษตรกร 
ด้านวตัถุประสงค์ของโครงการฯ ค่าไคสแควร์ ความน่าจะเป็น Cramer’s V 
- เกษตรกรมีโอกาสพฒันาอาชีพ 25.17 0.00*** 0.28 
- เกษตรกรสามารถช าระหน้ีเงินกู ้  40.02 0.00*** 0.35 
  ไดห้ลงัส้ินสุดโครงการฯ    
- การแกไ้ขปัญหาหน้ีสินนอกระบบ 32.69 0.00*** 0.32 
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ตารางที่ 5.22 (ต่อ) 
ด้านวตัถุประสงค์ของโครงการฯ ค่าไคสแควร์ ความน่าจะเป็น Cramer’s V 
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 43.36 0.00*** 0.36 

ที่มา:จากการส ารวจและค านวณ 
หมายเหตุ:*** ระดบันัยส าคญัที่ 0.01 

 จากการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทัว่ไปจ าแนกตามระดบัการศึกษาของ
เกษตรกรตวัอยา่งกบัทศันคติดา้นเกษตรกรมีโอกาสพฒันาอาชีพจากการค านวณพบว่าความน่าเช่ือถือ
ของขอ้มูลที่น ามาวเิคราะห์เท่ากบั 0.000 และค่า 𝓍2 มีค่าเท่ากบั 25.17 แสดงใหเ้ห็นวา่ระดบัการศึกษา
และทศันคติดา้นเกษตรกรมีโอกาสพฒันาอาชีพมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 และมีค่าสถิติ Cramer’s V เท่ากบั 0.28 ซ่ึงถือมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดับปานกลาง กล่าวคือถ้า
เกษตรกรที่มีการศึกษาระดบัประถมศึกษาจะส่งผลให้มีทศันคติเห็นดว้ยดา้นเกษตรกรมีโอกาสพฒันา
อาชีพเพราะเป็นเกษตรกรมีการศึกษาน้อย ดังนั้ น จึงต้องการพัฒนาอาชีพของตนเองให้ดียิ่งขึ้ น 
เน่ืองจากยดึอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลกัและไม่คิดจะเปล่ียนอาชีพเป็นอยา่งอ่ืน 
 นอกจากเกษตรกรกลุ่มน้ีตอ้งการโอกาสในการพฒันาอาชีพแลว้ ยงัตอ้งการช าระหน้ี
เงินกูไ้ดห้ลงัส้ินสุดโครงการฯ โดยพบวา่ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลที่น ามาวิเคราะห์เท่ากบั 0.000 และ
ค่า 𝓍2 มีค่าเท่ากบั 40.02 นัน่แสดงว่าระดบัการศึกษาของเกษตรกรและทศันคติดา้นการช าระหน้ีหลงั
ส้ินสุดโครงการฯ มีความสัมพนัธก์นัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และมีค่าสถิติ Cramer’s V 
เท่ากับ 0.35 ซ่ึงถือว่ามีความสัมพนัธ์อยู่ในระดับปานกลางกล่าวคือถ้าเกษตรกรมีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาจะส่งผลให้มีทศันคติเห็นดว้ยดา้นการช าระหน้ีหลงัส้ินสุดโครงการฯ เพราะเกษตรกรที่
มีการศึกษาระดับน้ีเป็นกลุ่มที่มีความรู้น้อย ดังนั้น จึงใช้โอกาสจากโครงการฯ ในการรวบรวมเงิน
ระหวา่งโครงการฯ เพือ่น าไปช าระหน้ีหลงัส้ินสุดโครงการฯ 
 เกษตรกรที่มีการศึกษาระดบัประถมศึกษายงัตอ้งการแก้ไขปัญหาหน้ีสินนอกระบบ
โดยพบว่าความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เท่ากับ 0.000 และค่า 𝓍2 มีค่าเท่ากับ 32.69      
นั่นแสดงว่าระดับการศึกษาของเกษตรกรและทัศนคติการแก้ไขปัญหาหน้ีสินนอกระบบ มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และมีค่าสถิติ Cramer’s V เท่ากบั 0.32 ซ่ึงถือ
วา่มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางกล่าวคือถา้เกษตรกรมีการศึกษาระดบัประถมศึกษาจะส่งผล
ใหมี้ทศันคติเห็นดว้ยดา้นการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินนอกระบบเพราะเกษตรกรที่มีการศึกษาระดบัน้ีเป็น
กลุ่มที่มีความรู้นอ้ย ดงันั้น จึงมีการพึ่งพาเงินกูน้อกระบบมากกวา่เกษตรกรที่มีระดบัการศึกษาอ่ืน ดว้ย
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ถึงอัตราดอกเบี้ ยที่ สูงและเน่ืองมาจากมีทางเลือกในการกู้ยืมเงินไม่มาก
เหมือนกบัเกษตรกรที่มีการศึกษาสูงกวา่ จึงท าให้เกษตรกรที่มีการศึกษาระดบัประถมศึกษามีทศันคติ
เห็นดว้ยกบัวตัถุประสงคข์อ้น้ี  
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 เกษตรกรที่มีการศึกษาระดบัประถมศึกษายงัตอ้งการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
โดยพบว่าความน่าเช่ือถือของขอ้มูลที่น ามาวิเคราะห์เท่ากับ 0.000 และค่า𝓍2มีค่าเท่ากับ 43.36 นั่น
แสดงวา่ระดบัการศึกษาของเกษตรกรและทศันคติการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต มีความสมัพนัธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  0.01 และมีค่าสถิติ  Cramer’s V เท่ ากับ  0.36 ซ่ึ งถือว่ามี
ความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางกล่าวคือถา้เกษตรกรมีการศึกษาระดบัประถมศึกษาจะส่งผลให้มี
ทศันคติเห็นดว้ยดา้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพราะเกษตรกรกลุ่มน้ีมีการศึกษาน้อยตั้งใจ
ท าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลกั ท าให้ตอ้งการปรับปรุงประสิทธิการผลิตให้ดีขึ้นเพื่อสร้างผลผลิต
ใหเ้พิม่มากขึ้น จะไดส้ร้างรายไดใ้หก้บัตนเองและครอบครัว (ตารางที่ 5.23)  

การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อทศันคติด้านวตัถุประสงคข์องโครงการฯ จ าแนกตามระดับ
การศึกษาของเกษตรกร สรุปไดว้า่เกษตรกรที่มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา จะมีทศันคติเห็นดว้ยดา้น
เกษตรกรมีโอกาสพฒันาอาชีพ ดา้นเกษตรกรสามารถช าระหน้ีเงินกู้ ไดห้ลงัส้ินสุดโครงการฯ ด้าน
การแกไ้ขปัญหาหน้ีสินนอกระบบ และดา้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตมากกวา่เกษตรกรที่มี
การศึกษาตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษา ปวช.หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. หรืออนุปริญญา และปริญญา
ตรี ดงันั้น พนกังานควรออกส ารวจความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีการศึกษาสูงกวา่ระดบัประถมศึกษา 
ถึงขอ้บกพร่องและปรับปรุงแผนการด าเนินงานของโครงการฯ ให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของ
เกษตรกรต่อไป 

ตารางที่ 5.23 ปัจจยัที่มีผลต่อทศันคติดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการฯ จ าแนกตามระดบัการศึกษาของ
เกษตรกร 

ด้านวัตถปุระสงค์ของโครงการฯ 

ระดับการศึกษาของเกษตรกร 

ค่าสถิติ 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ปวช.หรือ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปริญญา
ตรี 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
- เกษตรกรมีโอกาสพฒันา 
  อาชีพ 
 

กลุ่มที่ให้คะแนน 12 14 24 8 𝓍2= 25.17 
ต ่ากวา่ค่าเฉลี่ย (20.69) (24.14) (41.38) (13.79) 𝜑 = 0.00*** 
กลุ่มที่ให้คะแนน 98 50 41 80  
สูงกวา่ค่าเฉลี่ย (36.43) (18.59) (15.24) (29.74)  

- เกษตรกรสามารถช าระหน้ี   
  เงินกูไ้ดห้ลงัส้ินสุด 
 โครงการฯ 

กลุ่มที่ให้คะแนน 9 13 29 10 𝓍2= 40.02 
ต ่ากวา่ค่าเฉลี่ย (14.75) (21.31) (47.54) (16.40) 𝜑 = 0.00*** 
กลุ่มที่ให้คะแนน 101 51 36 78  
สูงกวา่ค่าเฉลี่ย (37.97) (19.17) (13.53) (29.33)  

 



 

65 

ตารางที่ 5.23 (ต่อ) 

ด้านวัตถปุระสงค์ของโครงการฯ 

ระดับการศึกษาของเกษตรกร 

ค่าสถิติ 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ปวช.หรือ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปริญญา
ตรี 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
- การแกไ้ขปัญหาหน้ีสินนอก 
  ระบบ 

กลุ่มที่ให้คะแนน 17 18 34 16 𝓍2= 32.69 
ต ่ากวา่ค่าเฉลี่ย (20.00) (21.18) (40.00) (18.82) 𝜑 = 0.00*** 
กลุ่มที่ให้คะแนน 93 46 31 72  
สูงกวา่ค่าเฉลี่ย (38.43) (19.01) (12.81) (29.75)  

- การปรับปรุงประสิทธิภาพ 
  การผลิต 
 

กลุ่มที่ให้คะแนน 11 17 35 18 𝓍2= 43.36 
ต ่ากวา่ค่าเฉลี่ย (13.58) (20.99) (43.21) (22.22) 𝜑 = 0.00*** 
กลุ่มที่ให้คะแนน 99 47 30 70  
สูงกวา่ค่าเฉลี่ย (40.24) (19.11) (12.20) (28.45)  

ที่มา: จากการส ารวจและค านวณ 
หมายเหตุ:** ระดบันัยส าคญัที่ 0.05 

5.3.7 ปัจจยัที่ส่งผลต่อทศันคติดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการฯ จ าแนกตามระยะเวลาที่เป็น
ลูกคา้ของเกษตรกร 

   ผลการศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาทศันคติดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการฯ ในดา้นเกษตรกรมี 
โอกาสพฒันาอาชีพ ด้านเกษตรกรสามารถช าระหน้ีเงินกู้ ได้หลงัส้ินสุดโครงการฯ ดา้นการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินนอกระบบ และดา้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ผลการศึกษาที่ไดมี้ดงัน้ี 

  เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทัว่ไปของเกษตรกรจ าแนกระยะเวลาที่เป็น
ลูกคา้กบัทศันคติดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการฯ พบวา่ระดบัการศึกษาของเกษตรกรมีความสมัพนัธ์
กบัทศันคติดา้นเกษตรกรมีโอกาสพฒันาอาชีพ และดา้นการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินนอกระบบที่ระดับ
นยัส าคญัที่ 0.01 ส่วนความสัมพนัธร์ะหว่างระดบัการศึกษากบัทศันคติดา้นการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต มีความสัมพันธ์กันที่ ระดับนัยส าคัญที่  0.05 เม่ือพิจารณาค่าส ถิติ  Cramer’s V จาก
ความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัการศึกษากบัทศันคติดา้นเกษตรกรมีโอกาสพฒันาอาชีพ การแกไ้ขปัญหา
หน้ีสินนอกระบบ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต มีค่าเท่ากบั 0.19 (น้อย) 0.14 (น้อย) และ 
0.13 (นอ้ย) ตามล าดบั (ตารางที่ 5.24) 
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ตารางที่ 5.24 สรุปปัจจยัที่มีผลต่อทศันคติดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการฯ จ าแนกตามระยะเวลาที่
เป็นลูกคา้ของเกษตรกร 
ด้านวตัถุประสงค์ของโครงการฯ ค่าไคสแควร์ ความน่าจะเป็น Cramer’s V 
- เกษตรกรมีโอกาสพฒันาอาชีพ 11.84 0.00*** 0.19 
- เกษตรกรสามารถช าระหน้ีเงินกู ้  2.32 0.13 - 
  ไดห้ลงัส้ินสุดโครงการฯ    
- การแกไ้ขปัญหาหน้ีสินนอกระบบ 6.73 0.01*** 0.14 
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 5.88 0.02** 0.13 

ที่มา: จากการส ารวจและค านวณ 
หมายเหตุ: ** ระดบันัยส าคญัที่ 0.05, *** ระดบันัยส าคญัที่ 0.01 

 ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทัว่ไปของเกษตรกรจ าแนกตามระยะเวลาที่เป็น
ลูกคา้กับทศันคติด้านเกษตรกรมีโอกาสพฒันาอาชีพ มีความน่าเช่ือถือของขอ้มูลที่น ามาวิเคราะห์
เท่ากับ 0.001 และค่า 𝓍2มีค่าเท่ากับ 11.84 นั่นแสดงว่าระยะเวลาที่ เป็นลูกค้าของเกษตรกรและ
ทศันคติดา้นเกษตรกรมีโอกาสพฒันาอาชีพ มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
และมีค่าสถิติ Cramer’s V เท่ากบั 0.19 ซ่ึงถือวา่มีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบันอ้ยกล่าวคือถา้เกษตรกรมี
ระยะเวลาที่เป็นลูกคา้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี จะส่งผลให้มีทศันคติเห็นดว้ยดา้นเกษตรกรมีโอกาส
พฒันาอาชีพ เพราะเกษตรกรที่มีระยะเวลาที่เป็นลูกคา้น้อยแสดงวา่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ จึงตอ้งการ
พฒันาอาชีพเกษตรกรของตนเองให้ดียิง่ขึ้น เม่ือมีโครงการฯ เกิดขึ้น เกษตรกรกลุ่มน้ีจึงน าเงินจากการ
พกัช าระหน้ีไปพฒันาอาชีพของตนเอง เพราะน าเงินจ านวนน้ีไปลงทุนเพิ่ม เช่น จากเดิมปลูกแต่ขา้ว
หอมมะลิเพราะมีทุนจ านวนจ ากดั แต่เม่ือมีเงินมากขึ้นจึงทดลองปลูกขา้วออร์แกนิคและขา้วไรซ์เบอร์
ร่ี เพือ่พฒันาอาชีพและสร้างรายไดใ้หก้บัตนเองมากขึ้น 
 นอกจากน้ีเกษตรกรที่มีระยะเวลาที่เป็นลูกคา้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปียงัตอ้งการ
แกไ้ขปัญหาหน้ีสินนอกระบบ โดยพบวา่ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลที่น ามาวิเคราะห์เท่ากบั 0.009 และ
ค่า𝓍2มีค่าเท่ากับ 6.73 นั่นแสดงว่าระยะเวลาที่เป็นลูกคา้ของเกษตรกรและทศันคติด้านการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินนอกระบบ มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่าสถิติ 
Cramer’s V เท่ากบั 0.14 ซ่ึงถือว่ามีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัน้อยกล่าวคือถา้เกษตรกรมีระยะเวลาที่
เป็นลูกคา้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จะส่งผลให้มีทศันคติเห็นดว้ยดา้นการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินนอก
ระบบเพราะเกษตรกรที่มีระยะเวลาที่เป็นลูกคา้น้อยเป็นลูกคา้ใหม่ของธนาคาร ดงันั้น ก่อนจะเขา้มา
เป็นลูกคา้ไดมี้การกูย้มืเงินนอกระบบมาก่อน เม่ือเขา้มาเป็นลูกคา้ของ ธ.ก.ส. แล้วจึงตอ้งการแกไ้ข
ปัญหาหน้ีสินนอกระบบมากกวา่เกษตรกรที่มีระยะเวลาที่เป็นลูกคา้มากกวา่  
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 เกษตรกรที่ มีระยะเวลาที่เป็นลูกค้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปียงัต้องการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต โดยพบวา่ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลที่น ามาวเิคราะห์เท่ากบั 0.015 และค่า𝓍2 มี
ค่าเท่ากับ 5.88 นั่นแสดงว่าระยะเวลาที่ เป็นลูกค้าของเกษตรกรและทัศนคติด้านการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่าสถิติ 
Cramer’s V เท่ากบั 0.13 ซ่ึงถือว่ามีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัน้อยกล่าวคือถา้เกษตรกรมีระยะเวลาที่
เป็นลูกคา้น้อยกว่าหรือเท่ากบั 20 ปีจะส่งผลให้มีทศันคติเห็นดว้ยดา้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต เพราะเกษตรกรที่มีระยะเวลาที่เป็นลูกคา้นอ้ยเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ตอ้งการทดลองการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ขาดเงินทุน เม่ือมีโครงการฯ น้ีจึงไดน้ าเงินจากการพกัช าระหน้ีไปปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตใหดี้ยิง่ขึ้น (ตารางที่ 5.25)  
 การศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อทัศนคติด้านวตัถุประสงค์ของโครงการฯ จ าแนกตาม
ระยะเวลาที่เป็นลูกคา้ของเกษตรกร สรุปไดว้่าเกษตรกรที่มีระยะเวลาที่เป็นลูกคา้น้อยกว่าหรือเท่ากบั 
20 ปี จะมีทศันคติเห็นดว้ยมากกว่าเกษตรกรที่มีระยะเวลาที่เป็นลูกคา้มากกว่า 20 ปี ดงันั้น พนักงาน
ควรส ารวจความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีระยะเวลาที่เป็นลูกคา้มากว่า 20 ปี ถึงขอ้บกพร่องในการ
ด าเนินงานของโครงการฯ ที่ผา่นมา เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกร 

ตารางที่ 5.25 ปัจจยัที่มีผลต่อทศันคติด้านวตัถุประสงค์ของโครงการฯ จ าแนกตามระยะเวลาที่เป็น
ลูกคา้ของเกษตรกร 

ด้านวัตถปุระสงค์ของโครงการฯ 

ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของเกษตรกร 

ค่าสถิติ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มากกว่า 20 ปี 

จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) 
- เกษตรกรมีโอกาสพฒันา 
  อาชีพ 
 

กลุ่มที่ให้คะแนน 58 0 𝓍2= 11.84 
ต ่ากวา่ค่าเฉลี่ย (100.00) (0.00) 𝜑 = 0.00*** 
กลุ่มที่ให้คะแนน 222 47  
สูงกวา่ค่าเฉลี่ย (82.53) (17.47)  

- การแกไ้ขปัญหาหน้ีสินนอก 
  ระบบ 

กลุ่มที่ให้คะแนน 80 5 𝓍2= 6.73 
ต ่ากวา่ค่าเฉลี่ย (94.12) (5.88) 𝜑 = 0.01*** 
กลุ่มที่ให้คะแนน 200 42  
สูงกวา่ค่าเฉลี่ย (82.64) (17.36)  

- การปรับปรุงประสิทธิภาพ 
  การผลิต 
 

กลุ่มที่ให้คะแนน 76 5 𝓍2= 5.88 
ต ่ากวา่ค่าเฉลี่ย (93.83) (6.17) 𝜑 = 0.02** 
กลุ่มที่ให้คะแนน 204 42  
สูงกวา่ค่าเฉลี่ย (82.93) (17.07)  
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ตารางที่ 5.25 (ต่อ) 

ด้านวัตถปุระสงค์ของโครงการฯ 

ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของเกษตรกร 

ค่าสถิติ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มากกว่า 20 ปี 

จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) 
- การปรับปรุงประสิทธิภาพ 
  การผลิต 
 

กลุ่มที่ให้คะแนน 76 5 𝓍2= 5.88 
ต ่ากวา่ค่าเฉลี่ย (93.83) (6.17) 𝜑 = 0.02** 
กลุ่มที่ให้คะแนน 204 42  
สูงกวา่ค่าเฉลี่ย (82.93) (17.07)  

ที่มา: จากการส ารวจและค านวณ 
หมายเหตุ:** ระดบันัยส าคญัที่ 0.05, *** ระดบันัยส าคญัที่ 0.01 

 เม่ือพจิารณาจากผลการศึกษาทศันคติของเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการฯ พบวา่เกษตรกรที่เขา้
ร่วมโครงการฯ ไดเ้ห็นความส าคญัในส่วนของการบริการของโครงการฯ ในดา้นความเท่าเทียมกนัใน
การให้โอกาสเขา้ร่วมโครงการฯ เน่ืองจากเกษตรกรให้ทศันคติต่อดา้นลกัษณะการบริการว่ามีความ
เท่าเทียมกันในการให้โอกาสเขา้ร่วมโครงการฯ เพราะได้รับการบริการที่เท่าเทียมกัน ได้รับความ
เสมอภาคกนั ไดรั้บบริการที่เหมือนกนั เพราะการไดรั้บการบริการที่เท่าเทียมกนัจะท าให้เกษตรกรที่
เขา้ร่วมโครงการฯ รู้สึกวา่ ธ.ก.ส. ไม่ไดแ้บ่งแยกชนชั้นของลูกคา้ ให้บริการที่ดีเท่าเทียมกนักบัลูกคา้
ทุกคน ท าให้หัวขอ้น้ีมีคะแนนเฉล่ียมากที่สุด และเม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทัว่ไป
ของเกษตรกรจ าแนกตามระดบัการศึกษากบัทศันคติดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการฯ โดยจากค่าสถิติ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สรุปไดว้า่ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลที่น ามาวเิคราะห์เท่ากบั 0.000 
และค่า 𝓍2 มีค่าเท่ากับ 43.36 นั่นแสดงว่าระดับการศึกษาของเกษตรกรและทศันคติการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่าสถิติ 
Cramer’s V เท่ากับ 0.36 ซ่ึงถือว่ามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางกล่าวคือถ้าเกษตรกรมี
การศึกษาระดบัประถมศึกษาจะส่งผลให้มีทศันคติเห็นดว้ยด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
เพราะเกษตรกรกลุ่มน้ีมีการศึกษานอ้ยตั้งใจท าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลกั ท าใหต้อ้งการปรับปรุง
ประสิทธิการผลิตให้ดีขึ้ นเพื่อสร้างผลผลิตให้เพิ่มมากขึ้ น จะได้สร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว 

5.4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักช าระหนี้และลดภาระหนี้ 

ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคญัต่อเกษตรกรส่วนใหญ่ คือดา้นความรู้ความเขา้เก่ียวกบัโครงการฯ 
ในหัวข้อไม่ทราบช่องทางในการติดต่อสอบถาม มีจ  านวนมากถึง 220 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.30 
รองลงมาเป็นด้านการประชาสัมพนัธ์ในหัวขอ้ส่ือที่ใช้ในการประชาสัมพนัธ์เขา้ไม่ถึงเกษตรกรมี
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จ านวน 213 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.10 และด้านที่เกษตรกรเห็นว่าเป็นปัญหา อุปสรรคน้อยที่สุด คือ 
ดา้นความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการฯ ในหวัขอ้เกษตรกรไม่กลา้สอบถามพนกังานในระหวา่งการ
ประชุมหรือไม่เขา้ร่วมประชุม มีจ  านวน 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.70 โดยแยกวเิคราะห์ในแต่ละดา้น
ไดด้งัน้ี 
 5.4.1 ดา้นการบริการของโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ี 

ส าหรับด้านการบริการของโครงการฯ เป็นปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรใน
ประเด็นการไม่มีหน่วยงานหรือพนกังานของ ธ.ก.ส. ที่ดูแลโครงการฯ น้ีโดยเฉพาะ จ านวน 206 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 63.00 และไม่ไดรั้บความสะดวกสบายในการเขา้รับบริการ จ านวน 121 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 37.00 เน่ืองจาก ธ.ก.ส. ไม่มีหน่วยงานหรือพนักงานที่ดูแลโครงการฯ น้ีโดยเฉพาะท าให้
เกษตรกรต้องเข้ารับบริการพร้อมกับเกษตรกรและลูกค้ารายอ่ืน เกษตรกรจึงไม่ได้รับความ
สะดวกสบายในการเขา้รับบริการ 
 5.4.2 ดา้นความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ี 

  เกษตรกรเห็นว่าดา้นความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการฯ เป็นปัญหาและอุปสรรค ใน
ประเด็นไม่ทราบช่องทางในการติดต่อสอบถามมากถึง 220 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.30 และมีเกษตรกร
ตอบวา่ไม่กลา้สอบถามพนักงานในระหวา่งการประชุมหรือไม่เขา้ร่วมประชุม107 ราย คิดเป็นร้อยละ 
32.70 เน่ืองจากเกษตรกรยงัมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัโครงการฯและไม่ทราบช่องทางในการติดต่อสอบถาม 
นอกจากน้ียงัมีเกษตรกรที่ไม่เขา้ร่วมประชุมหรือไม่กลา้สอบถามพนักงานในระหวา่งการประชุม ท า
ใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการฯ ไม่ชดัเจน ครบถว้น 

5.4.3 ดา้นการประชาสมัพนัธโ์ครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ี 
         การประชาสัมพันธ์โครงการฯ เป็นปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรที่ เข้าร่วม

โครงการฯ ในประเด็นส่ือที่ใช้ในการประชาสัมพนัธ์เขา้ไม่ถึงเกษตรกรจ านวนมากถึง 213 ราย คิด
เป็นร้อยละ 65.10 และเกษตรกรมีความคิดเห็นว่าการประชาสัมพนัธ์มีน้อยจ านวน 114 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 34.90 เน่ืองจากส่ือที่ใช้ในการประชาสัมพนัธ์มีเพียงแผ่นพบั และเว็ปไซต์ของ ธ.ก.ส. ซ่ึง
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้รับแผ่นพบัที่แจก และไม่นิยมเล่นอินเตอร์เน็ต เกษตรกรเคยชินกบัการรับ
ขอ้มูลผา่นหวัหนา้กลุ่มเกษตรกรและจากพนกังานมากกวา่ 

5.4.4 ดา้นการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ 
   เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เห็นว่าการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพเป็นปัญหาและ

อุปสรรคในประเด็นการไม่มีที่ปรึกษาเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพเป็นจ านวนมากถึง 199 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 60.90 และมีเกษตรกรตอบว่าไม่มีการจดัอบรมการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพจ านวน 128 
ราย คิดเป็นร้อยละ 39.10 เพราะโครงการฯ น้ีไม่มีหน่วยงานหรือพนักงานให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการ
ฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพและไม่มีการจดัอบรมการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพเหมือนโครงการฯ อ่ืนๆ ที่
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เคยมีก่อนหนา้น้ี เน่ืองจากเกษตรกรเห็นว่าการมีที่ปรึกษาจะท าใหก้ารฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพท าไดดี้
ยิง่ขึ้น และควรจดัอบรมการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพเพราะเกษตรกรจะไดท้ราบแนวทางที่จะน าไปใช้
ในการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ (ตารางที่ 5.26) 

ตารางที่ 5.26 ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรที่เกิดจากการเขา้ร่วมโครงการพกัช าระ
หน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 

ลกัษณะ จ านวน(ราย) ร้อยละ 
ดา้นการบริการของโครงการฯ   
- ไม่ไดรั้บความสะดวกสบายในการเขา้รับบริการ 121 37.00 
- ไม่มีหน่วยงานหรือพนกังานของ ธ.ก.ส. ท่ีดูแล   
  โครงการฯ น้ีโดยเฉพาะ 206 63.00 
ดา้นความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการฯ   
- เกษตรกรไม่กลา้สอบถามพนกังานในระหว่าง   
  การประชุมหรือไม่เขา้ร่วมประชุม 107 32.70 
- ไม่ทราบช่องทางในการติดต่อสอบถาม 220 67.30 
ดา้นการประชาสัมพนัธ์โครงการฯ   
- การประชาสัมพนัธ์ของโครงการฯ มีนอ้ย 114 34.90 
- ส่ือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์เขา้ไม่ถึงเกษตรกร  213 65.10 
ดา้นการฟ้ืนฟกูารประกอบอาชีพ   
- ไม่มีการจดัอบรมการฟ้ืนฟกูารประกอบอาชีพ 128 39.10 
- ไม่มีท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการฟ้ืนฟกูารประกอบ   
อาชีพ 

199 60.90 

ที่มา: จากการส ารวจและค านวณ 
หมายเหตุ: ร้อยละของจ านวนตวัอย่างทั้งหมด 327 ตวัอย่าง 
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บทที่ 6 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษากลุ่มเกษตรกรตวัอย่างที่เขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 51-60 ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา เขา้
มาเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ไม่ เกิน  20 ปี  ในด้านประสิทธิผลของโครงการฯ เชิงเศรษฐกิจ พบว่ามี
ประสิทธิผลในดา้นรายได ้ค่าใชจ่้าย หน้ีนอกระบบ และเงินออม แต่โครงการฯ น้ีไม่มีประสิทธิผล
ดา้นภาระหน้ีในระบบ แสดงให้เห็นว่าโครงการฯ มีส่วนช่วยให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น เพราะ
เกษตรกรน าเงินจากการพกัช าระหน้ีไปลงทุนในอาชีพ ท าใหมี้รายไดเ้พิม่ขึ้น โครงการฯ ยงัมีส่วนช่วย
ให้ค่าใช้จ่ายของเกษตรกรลดลงเน่ืองจากมีการจัดท าบัญชีครัวเรือนเพิ่มขึ้ น ส่งผลให้สามารถ
ตรวจสอบค่าใชจ่้ายไดช้ดัเจนมากขึ้น และช่วยลดค่าใชจ่้ายที่ไม่จ  าเป็นลง นอกจากน้ีโครงการฯ ยงัท า
ใหภ้าระหน้ีนอกระบบลดลง เพราะเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการฯ น าเงินจากการพกัช าระหน้ีไปลงทุน
ในอาชีพเพิ่มเพื่อสร้างรายได ้แล้วน ารายได้นั้นมาช าระหน้ีเงินกู้นอกระบบ จึงท าให้หน้ีนอกระบบ
ของเกษตรกรลดลง ซ่ึงตรงกบัวตัถุประสงคข์องโครงการฯ ที่ตอ้งการลดภาระหน้ีใหก้บัเกษตรกร และ
โครงการฯ ยงัมีส่วนช่วยให้เงินออมของเกษตรกรเพิ่มขึ้น โดยจากการที่เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มี
ค่าใช้จ่ายลดลง ท าให้มีเงินเหลือออมเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามโครงการฯ ไม่ส่งผลให้ภาระหน้ีใน
ระบบลดลง เพราะเกษตรกรที่เขา้ร่วมส่วนใหญ่เลือกพกัช าระเงินตน้ ส่งช าระแต่ดอกเบี้ย ท  าใหห้น้ีใน
ระบบไม่ลดลง 
 ประสิทธิผลของโครงการฯ เชิงสังคม พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้านผลต่อ
เศรษฐกิจชุมชนอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่าโครงการฯ ช่วยลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ 
กระตุน้ให้ชุมชนมีการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและท าให้การจบัจ่ายใชส้อยเงินในชุมชนดีขึ้น 
เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัมีความคิดเห็นดา้นผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ความคิดเห็นว่าโครงการฯ ท าให้หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (หน้ีเสีย) ลดลงท าให้รายได้ประชาชาติ
เพิ่มขึ้นและท าให้เกษตรกรมีความสามารถในการจ่ายภาษีมากขึ้นนอกจากน้ีเกษตรกรส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นด้านผลต่อสังคมอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่าโครงการฯ เป็นโครงการที่มี
ประโยชน์ ช่วยลดปัญหาอาชญากรรมช่วยลดปัญหาการวา่งงานและโครงการฯ ช่วยให้เศรษฐกิจการ
ครองชีพของชุมชนดีขึ้น 
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การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อโครงการฯ ซ่ึงประกอบด้วย ด้านลักษณะการบริการของ
โครงการฯ และวตัถุประสงคข์องโครงการฯ จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีทศันคติเห็นดว้ยในดา้น
ลกัษณะการบริการของโครงการฯ ทั้งความเท่าเทียมในการให้โอกาสเขา้ร่วมโครงการฯความต่อเน่ือง
ของโครงการฯความสะดวกสบาย รวดเร็วในการบริการ และการได้รับความช่วยเหลือหรือตอบ
ค าถามเม่ือมีปัญหา ส่วนทศันคติที่เกษตรกรมีต่อดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการฯ พบวา่เกษตรกรส่วน
ใหญ่มีทศันคติเห็นดว้ย ทั้งวตัถุประสงคใ์ห้เกษตรกรช าระหน้ีวตัถุประสงคใ์ห้เกษตรกรพฒันาอาชีพ
ตอ้งการแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบ และตอ้งการใหป้รับปรุงประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ 
 การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อทศันคติของเกษตรกรที่มีต่อดา้นลกัษณะการบริการของโครงการฯ 
สามารถสรุปได้ว่า อาย ุระดบัการศึกษา และระยะเวลาที่เป็นลูกคา้เป็นปัจจยัที่มีผลต่อทศันคติดา้น
ลกัษณะการบริการของโครงการฯ โดยเกษตรกรที่มีอายมุากกวา่ 40 ปี มีทศันคติเห็นดว้ยดา้นลกัษณะ
การบริการของโครงการฯ ทั้งในดา้นความต่อเน่ืองของโครงการฯ และความสะดวกสบาย รวดเร็วใน
การบริการของโครงการฯ เพราะเกษตรกรในช่วงอายน้ีุเป็นกลุ่มวยัค่อนขา้งสูงอาย ุดงันั้น จึงตอ้งการ
ความสะดวกสบาย รวดเร็วในการบริการ เน่ืองจากเกษตรกรมีอายมุากแลว้จึงตอ้งการการอ านวยความ
สะดวกสบายจาก ธ.ก.ส. หรือพนกังาน เพื่อใหเ้กิดความรวดเร็วในการรับบริการ นอกจากน้ีเกษตรกร
ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ยงัมีทศันคติเห็นด้วยในด้านลักษณะการบริการของโครงการฯ 
มากกวา่เกษตรกรที่มีการศึกษาตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ระดบัปวช.หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย/
ปวส. หรืออนุปริญญา และระดบัปริญญาตรี โครงการฯ เพราะเป็นเกษตรกรมีการศึกษาน้อย ดงันั้น 
จึงตอ้งการความต่อเน่ืองในการด าเนินโครงการฯ เพราะไม่ตอ้งการท าความเขา้ใจกบัโครงการฯ หลาย
คร้ัง ดว้ยการศึกษาที่นอ้ยจึงเขา้ใจอะไรยากกวา่เกษตรกรที่มีการศึกษาที่สูงกวา่ นอกจากเกษตรกรกลุ่ม
น้ีตอ้งการความต่อเน่ืองแลว้ ยงัตอ้งการความสะดวกสบาย รวดเร็วในการบริการของโครงการฯ โดย
ตอ้งการการอ านวยความสะดวกสบายจาก ธ.ก.ส. หรือพนักงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการรับ
บริการและยงัตอ้งการความช่วยเหลือมากกวา่เกษตรกรที่มีระดบัการศึกษาอ่ืน นอกจากน้ีเกษตรกรที่มี
ระยะเวลาที่เป็นลูกคา้ไม่เกิน 20 ปี มีทศันคติเห็นด้วยด้านความสะดวกสบาย รวดเร็วในการบริการ
ของโครงการฯ และด้านการไดรั้บความช่วยเหลือหรือตอบค าถามเม่ือมีปัญหาหรือขอ้สงสัยเพราะ
เกษตรกรที่มีระยะเวลาที่เป็นลูกคา้นอ้ยเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ และยงัไม่เขา้ใจระบบการให้บริการของ 
ธ.ก.ส. ดงันั้น จึงตอ้งการความช่วยเหลือหรือตอบค าถามเม่ือมีปัญหาหรือขอ้สงสยัมากกวา่เกษตรกรที่
มีระยะเวลาที่เป็นลูกคา้มากกวา่ 
 ส าหรับการศึกษาในดา้นวตัถุประสงค์ของโครงการฯ พบว่า เพศ อาย ุระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาที่เป็นลูกคา้ เป็นปัจจยัที่มีผลต่อทศันคติในดา้นน้ี โดยเกษตรกรที่เป็นเพศชาย จะมีทศันคติ
เห็นด้วยในดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการฯ มากกว่าเกษตรกรเพศหญิง และเกษตรกรที่มีช่วงอาย ุ  
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51-60 ปี จะมีทศันคติเห็นดว้ยในดา้นเกษตรกรมีโอกาสพฒันาอาชีพและดา้นเกษตรกรสามารถช าระ
หน้ีเงินกูไ้ดห้ลงัส้ินสุดโครงการฯ เพราะเกษตรกรในช่วงอายน้ีุเป็นกลุ่มวยัค่อนขา้งสูงอาย ุดงันั้น จึง
ตอ้งการพฒันาอาชีพที่ท  าอยู ่ดว้ยอายทุี่มากจึงไม่คิดจะเปล่ียนอาชีพจากเดิม แต่ตอ้งการโอกาสที่จะ
พฒันาอาชีพเกษตรกรของตนให้ดีขึ้น นอกจากเกษตรกรกลุ่มน้ีตอ้งการโอกาสพฒันาอาชีพแลว้ ยงั
ตอ้งการช าระหน้ีไดห้ลงัส้ินสุดโครงการฯ อีกดว้ย และเกษตรกรที่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษามี
ทศันคติเห็นด้วยในด้านวตัถุประสงค์ของโครงการฯ มากกว่าเกษตรกรที่มีการศึกษาตั้ งแต่ระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ ระดบัปวช.หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. หรืออนุปริญญา และระดบัปริญญา
ตรี เพราะเกษตรกรกลุ่มน้ีมีการศึกษาน้อยตั้ งใจท าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก ท าให้ต้องการ
ปรับปรุงประสิทธิการผลิตใหดี้ขึ้นเพือ่สร้างผลผลิตใหเ้พิ่มมากขึ้น จะไดส้ร้างรายไดใ้หก้บัตนเองและ
ครอบครัว เกษตรกรที่มีระยะเวลาที่เป็นลูกคา้ไม่เกิน 20 ปี จะมีทศันคติเห็นดว้ยในดา้นวตัถุประสงค์
ของโครงการฯ มากกวา่เกษตรกรที่มีระยะเวลาที่เป็นลูกคา้มากกว่า 20 ปี เพราะเกษตรกรที่มีระยะเวลา
ที่เป็นลูกคา้น้อยแสดงวา่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ จึงตอ้งการพฒันาอาชีพเกษตรกรของตนเองให้ดียิง่ขึ้น
ตอ้งการทดลองการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ขาดเงินทุน เม่ือมีโครงการฯ น้ีจึงไดน้ าเงินจาก
การพกัช าระหน้ีไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิง่ขึ้น เพื่อสร้างรายไดใ้ห้กบัตนเอง และก่อน
จะเขา้มาเป็นลูกคา้ไดมี้การกูย้มืเงินนอกระบบมาก่อน เม่ือเขา้มาเป็นลูกคา้ของ ธ.ก.ส. แลว้จึงตอ้งการ
แกไ้ขปัญหาหน้ีสินนอกระบบดว้ย  

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มองเห็นว่าดา้นการบริการของ
โครงการฯ มีปัญหาและอุปสรรค เน่ืองจาก ธ.ก.ส. ไม่มีหน่วยงานหรือพนักงานที่ดูแลโครงการฯ น้ี
โดยเฉพาะ เกษตรกรจึงไม่ไดรั้บความสะดวกสบายในการเขา้รับบริการ และปัญหาดา้นความรู้ ความ
เขา้ใจเก่ียวกับโครงการฯ เกษตรกรไม่ทราบช่องทางในการติดต่อสอบถามและไม่กล้าสอบถาม
พนกังานในระหวา่งการประชุมหรือไม่เขา้ร่วมประชุม  ส่วนดา้นการประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ พบว่า
ส่ือที่ใช้ในการประชาสัมพนัธ์เขา้ไม่ถึงเกษตรกร การประชาสัมพนัธ์มีน้อย และด้านการฟ้ืนฟูการ
ประกอบอาชีพ เกษตรกรเห็นว่าไม่มีที่ปรึกษาเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพและไม่มีการจดั
อบรมการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ 

6.2 ข้อเสนอแนะของการศึกษา 
6.2.1ดา้นการบริการของโครงการฯ  

ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรมีทศันคติเห็นดว้ยในดา้นการให้บริการของโครงการฯ ทั้ง
ความต่อเน่ือง มีความสะดวกสบาย รวดเร็วในการบริการ และการช่วยเหลือหรือตอบค าถามเม่ือมี
ปัญหาหรือขอ้สงสยั  แต่ควรจดัหน่วยงานหรือบุคลากรที่รับผดิชอบโครงการฯ น้ีโดยเฉพาะ และควร
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นัดวนัช าระหน้ีของเกษตรกรให้แตกต่างกันหรือมีการรับช าระหน้ีนอกสถานที่ เพื่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วในการใหบ้ริการ  

6.2.2 ดา้นความรู้ ความเขา้ใจของเกษตรกรเก่ียวกบัโครงการฯ  
 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรไม่ทราบช่องทางในการติดต่อสอบถาม และมีเกษตรกร

ตอบว่าไม่กลา้สอบถามพนักงานในระหว่างการประชุมหรือไม่เขา้ร่วมประชุม ท าให้มีความรู้ ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัโครงการฯ ไม่ชดัเจน ครบถว้น ดงันั้น ควรจดัการประชุมช้ีแจงตั้งแต่ก่อนเขา้ร่วมและ
ในระหว่างโครงการฯ โดยมีการแจง้ให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าและเลือกวนัเวลาที่เกษตรกรสะดวก 
สามารถเขา้ประชุมได ้เพือ่ใหเ้กษตรกรมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการฯ และควรเปิดโอกาสให้
เกษตรกรซกัถามทั้งในระหวา่งประชุมและตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการฯ  

6.2.3 ดา้นการประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ 
  ส่ือที่ใช้ในการประชาสัมพนัธ์มีเพียงแผ่นพบั และเว็ปไซต์ของ ธ.ก.ส. ซ่ึงเกษตรกร

ส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บแผน่พบัที่แจก และไม่นิยมเล่นอินเตอร์เน็ต ท าใหส่ื้อที่ใชใ้นการประชาสมัพนัธเ์ขา้
ไม่ถึงเกษตรกร และเกษตรกรมีความคิดเห็นว่าการประชาสัมพนัธ์มีน้อย ดังนั้น ควรส่งขอ้มูลผ่าน
หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรและพนักงาน และควรจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ที่ใช้ในการประชุมรวมถึงการ
แจกเอกสารช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการฯ อยา่งละเอียดครบถว้น ใชภ้าษาที่เขา้ใจง่ายทั้งในการ
ประชุมและในเอกสารส าหรับแจกเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรทราบรายละเอียดของโครงการฯ อยา่ง
ชดัเจน ครบถว้น และเขา้ใจวตัถุประสงคใ์นการจดัท าโครงการฯ 

6.2.4 ดา้นการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ 
เกษตรกรไม่มีที่ปรึกษาเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ และมีเกษตรกรตอบวา่ไม่

มีการจดัอบรมการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ เน่ืองจากไม่มีหน่วยงานหรือพนักงานให้ค  าปรึกษา
เก่ียวกับการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพและไม่มีการจดัอบรมการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพเหมือน
โครงการฯ อ่ืนๆ ที่เคยมีก่อนหน้าน้ี ดงันั้น ควรจดัตั้งหน่วยงานหรือพนักงานคอยให้ค  าปรึกษาด้าน
การฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ และควรจดัอบรมการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพเพราะเกษตรกรจะได้
ทราบแนวทางที่จะน าไปใชใ้นการฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ ควรแนะน าใหเ้กษตรกรพฒันาอาชีพของ
ตนเอง พึ่งพาตนเองให้มากขึ้นพยายามลดตน้ทุนในการประกอบอาชีพและหาช่องทางการเพิม่รายได้
ให้มากขึ้น เช่น การสอนท าปุ๋ ยอินทรีย ์การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การหาช่องทางในการจ าหน่าย เป็นตน้ 
เพื่อเพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพของผลผลิตให้มากขึ้ น อีกทั้ งควรมีการฝึกอบรมอาชีพเสริมที่
เกษตรกรสนใจ เพือ่เป็นการหารายไดเ้พิม่อีกทางหน่ึง  
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6.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีและลด
ภาระหน้ีปี 2555 ในพื้นที่รับผิดชอบของ ธ.ก.ส. อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ในการศึกษาคร้ังต่อไป
ควรศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งในพื้นที่ที่แตกต่างจากเดิม เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่มมีความแตกต่าง
กันมีปัจจยัทางด้านพื้นที่หรือลักษณะทางสังคมที่แตกต่างกัน ท าให้ผลการศึกษาที่ได้อาจมีความ
เหมือนหรือแตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างเดิม และควรท าการศึกษาโครงการอ่ืนๆ ที่ ธ.ก.ส. ด าเนินการ 
เพือ่เป็นแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการของเกษตรกรใหไ้ดม้าก
ที่สุด และใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการตามที่ไดก้  าหนดไว ้
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ภาคผนวก   

แบบสอบถาม 

 แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อการศึกษาหาขอ้มูลการคน้ควา้เร่ือง “ประสิทธิผลของโครงการ
พกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท 
สาขาธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาจึงขอความกรุณาท่านโปรดให้
ขอ้มูลสอดคลอ้งกบัขอ้เท็จจริงมากท่ีสุด และขอขอบคุณท่านผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดส้ละเวลาในการ
ตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 

********************* 

ค าช้ีแจง โปรดตอบค าถามหรือระบุเคร่ืองหมาย  ลงใน (  ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของ
ท่านมากท่ีสุด 
 ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. เพศ 
(  ) 1. ชาย   (  ) 2. หญิง 

2. อาย ุ............. ปี 

3. สถานภาพ 

(  ) 1. โสด   (  ) 2. สมรส  

 (  ) 3. หยา่   (  ) 4. หมา้ย 

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

(  ) 1.ประถมศึกษา     (  ) 2.มธัยมศึกษาตอนตน้  

(  ) 3. ปวช./มธัยมศึกษาตอนปลาย-ปวส./อนุปริญญา (  ) 4.ปริญญาตรี 

5. อาชีพของท่านคือ 

(  ) 1. เกษตรกร  (  ) 2. รับจา้ง   

(  ) 3. คา้ขาย   (  ) 4. ธุรกิจส่วนตวั  

6. ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ ธ.ก.ส. ………….. ปี
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ตอนที ่2 ประสิทธิผลของโครงการพกัช าระหน้ี และลดภาระหน้ีปี 2555 ในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่                                                                                                                            

ส่วนที ่1 ขอ้มูลเก่ียวกบัภาระหน้ีก่อนเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีฯ                                                                
1. ก่อนเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีฯ ท่านมีรายไดท้ั้งครัวเรือนเฉล่ียปีละ

.............................บาท 
2. ก่อนเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีฯ ท่านมีค่าใชจ่้ายทั้งครัวเรือนเฉล่ียปีละ

.............................บาท 

3. ก่อนเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีฯ ท่านมีหน้ีเงินกู ้ธ.ก.ส. เป็นจ านวนเงิน

.............................บาท 

4. ก่อนเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีฯ ท่านมีหน้ีเงินกูน้อกจาก ธ.ก.ส. หรือไม่ 
(   ) 1. มี   (   ) 2. ไม่มี                                                                                    
(กรณีท่ีท่านตอบวา่ไม่มี กรุณาขา้มไปตอบค าถามตั้งแต่ขอ้ 8 เป็นตน้ไป) 

5. ท่านมีหน้ีเงินกูน้อกจาก ธ.ก.ส. เป็นจ านวนเงิน ..................................... บาท 

6. หน้ีเงินกูน้ั้นท่านน ามาใชจ่้ายเก่ียวกบัเร่ืองใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(   ) 1. การเกษตร 
(   ) 2. ค่าใชจ่้ายในครัวเรือน (อาหาร, เคร่ืองใชใ้นบา้น) 
(   ) 3. ค่าเล่าเรียนบุตร/ บุคคลในครัวเรือน 
(  ) 4. ค่าใชจ่้าย ค่ายานพาหนะ (ค่ารถมอเตอร์ไซท,์ รถยนต)์ 
(   ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ ...........................................................) 

7. หน้ีเงินกูน้ั้นเป็นหน้ีกบั (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(   )  1. ธนาคารพาณิชย ์  (   ) 2. สหกรณ์ต่างๆ 
(   ) 3. ญาติพี่นอ้ง   (   ) 4. แหล่งเงินกูน้อกระบบ 

(   ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ ...........................................................) 

8. ก่อนเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีฯ ท่านมีเงินออมเฉล่ียปีละ................................... บาท 

9. ก่อนเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีฯ ท่านมีการจดัท าบญัชีครัวเรือนอยา่งไร 

(   ) 1. ไม่มีการจดัท า   (   ) 2. บนัทึกทุกวนั 

(   ) 3. บนัทึก 2-3 วนั/คร้ัง  (   ) 4. บนัทึกสัปดาห์ละคร้ัง 

(   ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ.........................................................) 
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ส่วนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัภาระหน้ีหลงัเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีฯ 

1. หลงัจากไดเ้ขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีฯ แลว้ท่านมีรายไดท้ั้งครัวเรือนเฉล่ียปีละ

..........................บาท 

2. หลงัจากไดเ้ขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีฯ แลว้ท่านมีค่าใชจ่้ายทั้งครัวเรือนเฉล่ียปีละ

..........................บาท 

3. หลงัจากท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีฯ แลว้ท่านมีหน้ีเงินกูก้บั ธ.ก.ส. เป็นจ านวนเงิน
..........................บาท 

4. หลงัจากท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีฯ แลว้ท่านมีหน้ีเงินกูน้อกจาก ธ.ก.ส. หรือไม่ 
(   ) 1. มี   (   ) 2. ไม่มี 
(กรณีท่ีท่านตอบวา่ไม่มี กรุณาขา้มไปตอบค าถามขอ้ท่ี 8) 

5. ท่านมีหน้ีเงินกูน้อกจาก ธ.ก.ส. เป็นจ านวนเงิน ................................... บาท 

6. หน้ีเงินกูน้ั้นท่านน ามาใชจ่้ายเก่ียวกบัเร่ืองใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   ) 1. การเกษตร 

(   ) 2. ค่าใชจ่้ายในครัวเรือน (อาหาร, เคร่ืองใชใ้นบา้น) 

(   ) 3. ค่าเล่าเรียนบุตร/ บุคคลในครัวเรือน 

(  ) 4. ค่าใชจ่้าย ค่ายานพาหนะ (ค่ารถมอเตอร์ไซท,์ รถยนต)์ 

(   ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ ...........................................................) 

7. หน้ีเงินกูน้ั้นเป็นหน้ีกบั (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   )  1. ธนาคารพาณิชย ์ (   ) 2. สหกรณ์ต่างๆ 

(   ) 3. ญาติพี่นอ้ง  (   ) 4. แหล่งเงินกูน้อกระบบ 

(   ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ ...........................................................) 

8. หลงัเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีฯ ท่านมีเงินออมเฉล่ียปีละ....................................... บาท 

9. หลงัเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีฯ ท่านมีการจดัท าบญัชีครัวเรือนอยา่งไร 

(   ) 1. ไม่มีการจดัท า   (   ) 2. บนัทึกทุกวนั 

(   ) 3. บนัทึก 2-3 วนั/คร้ัง  (   ) 4. บนัทึกสัปดาห์ละคร้ัง 

(   ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ.........................................................) 
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ตอนที ่3 ทศันคติของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการพกัช าระหน้ี และลดภาระหน้ีปี 2555 ในอ าเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมายถูก ( ) ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

ค าถาม 

ความคิดเห็นของเกษตรกร 

เห็น
ด้วย 
(3) 

เฉยๆ 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(1) 

ไม่มี
ทศันคติ
ต่อเร่ืองนี้ 

ในกรณีที่ท่าน
ตอบ 1  (ไม่เห็น
ด้วย) กรุณาระบุ
ส่ิงทีท่่านเห็นว่า
ควรปรับปรุง 

ลกัษณะการบริการของโครงการฯ 
1. ความเท่าเทียมในการเขา้ร่วม 
โครงการฯ  

     

2. ความต่อเน่ืองของโครงการฯ       
3. ความสะดวกสบาย รวดเร็วใน
การบริการของโครงการฯ  

     

4. การไดรั้บความช่วยเหลือหรือ
ตอบค าถามเม่ือมีปัญหาหรือขอ้
สงสัยเก่ียวกบัโครงการฯ 

     

วตัถุประสงค์ของโครงการฯ 
1. ท าใหเ้กษตรกรมีโอกาสพฒันา
อาชีพเพื่อท าใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน 

     

2. ท าใหเ้กษตรกรสามารถช าระ
หน้ีเงินกูไ้ดห้ลงัส้ินสุดโครงการฯ 

     

3. ท าใหเ้กษตรกรสามารถแกไ้ข
ปัญหาหน้ีสินนอกระบบได ้

     

4. ท าใหเ้กษตรกรสามารถ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ประกอบอาชีพ 
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ค าถาม 

ความคิดเห็นของเกษตรกร 

มาก 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

น้อย 
(1) 

 ไม่มี
ทศันคติ
ต่อเร่ืองนี้ 

ในกรณีที่ท่านตอบ 
1  (น้อย) กรุณา
ระบุส่ิงที่ท่านเห็น
ว่าควรปรับปรุง 

ความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรเกี่ยวกบัโครงการฯ 
1. เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ
ตอ้งเป็นลูกคา้เงินกูโ้ดยตรงกบั  
ธ.ก.ส. 

     

2. เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 
ตอ้งมีหน้ีเงินกูไ้ม่เกิน 500,000 
บาท 

     

3. เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 
สามารถกูเ้งินเพิ่มเติมจาก ธ.ก.ส. 
ได ้

     

4. เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 
ไดล้ดดอกเบ้ียร้อยละ 3 จากอตัรา 
ดอกเบ้ียเดิมเป็นเวลา 3 ปี 

     

5. เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 
จะตอ้งช าระดอกเบ้ียในระหวา่ง
พกัช าระหน้ีเป็นเวลา 3 ปี 

     

การประชาสัมพนัธ์โครงการพกัช าระหนีฯ้ 
1. มีการจดัประชุมและ
ประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหท้ราบ
ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการฯ 

     

2. ระยะเวลาในการ
ประชาสัมพนัธ์ก่อนเขา้ร่วม
โครงการฯนาน 3 เดือน มีความ
เหมาะสม 
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ค าถาม 

ความคิดเห็นของเกษตรกร 

มาก 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

น้อย 
(1) 

 ไม่มี
ทศันคติ
ต่อเร่ืองนี้ 

ในกรณีที่ท่านตอบ 
1  (น้อย) กรุณา
ระบุส่ิงที่ท่านเห็น
ว่าควรปรับปรุง 

3. ส่ือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์มี
ความเหมาะสม เช่น โทรทศัน์  
แผน่พบั เป็นตน้ 

     

4. การประชาสัมพนัธ์บอก
รายละเอียดเก่ียวกบัการเขา้ร่วม
โครงการฯ อยา่งชดัเจน ครบถว้น 

     

5. มีการประชาสัมพนัธ์ช้ีแจงภาระ
ท่ีตอ้งรับผดิชอบระหวา่งเขา้ร่วม
โครงการฯ 

     

6.มีการบอกช่องทางในการติดต่อ
ประสานงานเก่ียวกบัโครงการฯ 

     

การฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ 
1. ท าใหผ้ลผลิตของเกษตรกรมี 
ปริมาณมากข้ึน 

     

2. ท าใหผ้ลผลิตของเกษตรกรมี 
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

     

3. ท าใหเ้ศรษฐกิจภายใน
ครอบครัวดีข้ึน 

     

4. ท าใหก้ารด ารงชีวติของ
ครอบครัวดีข้ึน 

     

ผลต่อเศรษฐกจิชุมชน 
1.โครงการฯ ท าใหก้ารจบัจ่ายใช้
สอยเงินในชุมชนดีข้ึน 
 

     



 

88 

ค าถาม 

ความคิดเห็นของเกษตรกร 

มาก 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

น้อย 
(1) 

 ไม่มี
ทศันคติ
ต่อเร่ืองนี้ 

ในกรณีที่ท่านตอบ 
1  (น้อย) กรุณา
ระบุส่ิงที่ท่านเห็น
ว่าควรปรับปรุง 

2. โครงการฯ กระตุน้ใหชุ้มชนมี
การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
มากข้ึน 

     

3. โครงการฯ ช่วยลดการพึ่งพา
เงินกูน้อกระบบ 

     

ผลต่อเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ 
1.โครงการฯ ท าใหห้น้ีท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดรายได ้(หน้ีเสีย) ลดลง 

     

2. โครงการฯ ท าให้รายได้
ประชาชาติเพิ่มข้ึน 

     

3. โครงการฯ ท าใหเ้กษตรกรมี
ความสามารถในการจ่ายภาษี
ไดม้ากข้ึน 

     

ผลต่อสังคม 
1.โครงการฯ ช่วยลดปัญหาการ
วา่งงาน 

     

2. โครงการฯ ช่วยใหเ้ศรษฐกิจ
การครองชีพของชุมชนดีข้ึน 

     

3. โครงการฯ ช่วยลดปัญหา
อาชญากรรม 

     

4. โครงการฯ เป็นโครงการท่ีมี
ประโยชน์ 
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ตอนที ่4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัโครงการพกัช าระหน้ีและลดภาระหน้ีปี 2555 ในอ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

- ลกัษณะการบริการของโครงการพกัช าระหน้ีฯ 
……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………… 

ค าถาม 

ความคิดเห็นของเกษตรกร 

มาก 
(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

น้อย 
(1) 

 ไม่มี
ทศันคติ
ต่อเร่ืองนี้ 

ในกรณีที่ท่านตอบ 
1  (น้อย) กรุณา
ระบุส่ิงที่ท่านเห็น
ว่าควรปรับปรุง 

อุปสรรคของโครงการพกัช าระหนีฯ้ 
1. การสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ 
ยุง่ยาก ล่าชา้ 

     

2. ระยะเวลาของโครงการฯ สั้น
เกินไป 

     

3. ในระหวา่งเขา้ร่วมโครงการฯ 
ท่านน าเงินรายไดไ้ปใชจ่้ายอยา่ง
อ่ืนมากกวา่การออมหรือน าเงินไป
ฝากไวก้บั ธ.ก.ส. 

     

4. หน้ีท่ีสามารถเขา้ร่วม
โครงการฯ ไดจ้  ากดันอ้ยเกินไป 

     

5. ไม่มีพนกังานติดตามเยีย่มเยอืน
ระหวา่งโครงการฯ 
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…………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………….. 

- ความรู้ของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการพกัช าระหน้ีฯ 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………… 

- การประชาสัมพนัธ์โครงการพกัช าระหน้ีฯ 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………… 

- การฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

- อ่ืนๆ 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………….………………………………………………………………………………
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ – นามสกุล  นางสาวจารุวรรณ ตาเริญ 
 
วนั เดือน ปีเกดิ  1 กนัยายน 2527 
 
ประวตัิการศึกษา  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต คณะธุรกิจการเกษตร
   สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2549 
 
ประวตัิการท างาน ปัจจุบนัเป็นพนกังานการเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
   สาขาแม่เหียะ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
 

 

 

 


