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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อทราบพฤติกรรมทางการเงิน และปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกค้าท่ีเข้าร่วมโครงการพกัช าระหน้ี ท าการศึกษาด้วยการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดส้มคัรเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีในช่วงปี 2554-2557 
จ านวน 300 ครัวเรือน ซ่ึงจ าแนกเป็นเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีคืนให้กบั ธ.ก.ส. ก่อน
จะส้ินสุดโครงการพกัช าระหน้ีได(้ประเมิน ณ วนัส้ิดสุดปีงบประมาณ 2556) จ านวน 188 ครัวเรือน 
และเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่สามารถช าระหน้ีคืนให้ธ.ก.ส. และยงัคงอยูใ่นโครงการพกัช าระหน้ี
จ านวน 112 ครัวเรือนท าการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานดา้นเศรษฐกิจ-สังคมและพฤติกรรมทางการเงิน
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและใช้แบบจ าลองโลจิต (logit model) เพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถ
ในการช าระหน้ีของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี 

ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและลกัษณะทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน พบว่า 
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทั้ ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง51-60 ปี ศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 4 และมีจ านวนแรงงานในครัวเรือน1-4 คน โดยเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถ
ช าระหน้ีไดมี้รายไดเ้ฉล่ีย301,171บาทต่อครัวเรือนต่อปีมีค่าใชจ่้ายในครัวเรือนเฉล่ีย 199,492 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี ซ่ึงมากกวา่เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถช าระหน้ีไดท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียและค่าใชจ่้าย
ในครัวเรือนเฉล่ีย 175,785บาทต่อครัวเรือนต่อปี และ 168,169 บาทต่อครัวเรือนต่อปีตามล าดบั เม่ือ
พิจารณาพฤติกรรมส่วนบุคคล พบว่า เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได ้มีพฤติกรรม
ส่วนบุคคลในการเล่นการพนนั การด่ืมสุรา และการเขา้ร่วมงานสังคมต่างๆ มากกว่าเกษตรกรกลุ่ม
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ตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีได้ ซ่ึงส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ในส่วนพฤติกรรมการออมของ
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่มพบว่าส่วนใหญ่มีการออมเงินโดยการฝากธนาคาร และมีการวาง
แผนการใช้เงินไวล่้วงหน้าเพื่อเป็นการป้องกนัรายจ่ายท่ีเกินความจ าเป็นและส่วนใหญ่มีจะซ้ือสินคา้
เม่ือจ าเป็นตอ้งใชเ้ท่านั้น 

ในการจดัท าบญัชีครัวเรือนและระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นผูรู้้จกัประหยดัอด
ออมของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่มพบว่าเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีไดมี้ความ
เขม้ขน้ในการจดัท าบญัชีครัวเรือน และมีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นผูรู้้จกัประหยดัอด
ออมมากกวา่เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได ้

เม่ือพิจารณาถึงภาระหน้ีสินทั้งในระบบและนอกระบบและหน้ีสินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง พบว่า เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีได ้มีจ  านวนหน้ีสินรวม
เฉล่ีย 200,322 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ส่วนเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได ้มีจ  านวน
หน้ีสินรวมเฉล่ีย 239,071บาทต่อครัวเรือนต่อปี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินในระบบทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีเพื่อบรรเทาภาระหน้ีสินของครัวเรือน และมีการใช้
เงินท่ีกูย้มืผดิไปจากวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นตอนยืน่ขอกูย้มื 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 
2 กลุ่ม ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ คะแนน
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นผูรู้้จกัการประหยดัอดออมของเกษตรกร และความเขม้ขน้ของ
การท าบญัชีครัวเรือนของครัวเรือนเกษตรกร ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลเชิงลบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติมี 3 
ปัจจยั ไดแ้ก่ อายุของหัวหนา้ครัวเรือนเกษตรกรท่ีมากข้ึน และเป็นครัวเรือนท่ีมีพฤติกรรมในการเล่น
การพนนัและด่ืมสุรา 

ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรระหว่างการเข้าร่วมโครงการพักช าระหน้ีท่ีเกษตรกรระบุ
ประกอบด้วย ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ อตัราค่าจา้งแรงงาน และการขายผลผลิตท่ีมีพ่อคา้คน
กลางเป็นผูก้  าหนดราคา นอกจากน้ี เกษตรกรยงัระบุถึงอุปสรรท่ีเกิดจากการท่ีเกษตรกรเน้นปลูกพืช
เชิงเด่ียว มีการใชจ่้ายท่ีฟุ่มเฟือย ส่วนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการพกัช าระหน้ีท่ีของ
เจา้หนา้ท่ีของธ.ก.ส.ท่ีดูแลรับผิดชอบโครงการระบุถึง ประกอบดว้ย เกษตรกรลูกคา้ไม่มีความใส่ใจ 
ไม่ติดตามและไม่ตระหนกัถึงหน้ีสินของตนเองขาดความมัน่คงทางรายไดแ้ละทางอาชีพ ขาดแคลน
เงินทุนและขาดวางแผนการใช้เงิน รวมถึงหลักประกันสินเช่ือไม่เพียงพอกับเงินท่ีต้องการขอกู ้ 
นอกจากน้ีเจา้หนา้ท่ียงัระบุวา่ เกษตรกรบางส่วนมีพฤติกรรมส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด่ืมสุราและ
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เล่นการพนนัต่างๆ น าเงินท่ีตอ้งช าระคืนแก่ธนาคารไปใช้อยา่งอ่ืน ช าระเงินไม่ตรงตามก าหนด ขาด
การส ารองเงินไวใ้ชจ่้ายในยามฉุกเฉิน และปัญหาการผูกู้ร่้วมซ่ึงท าใหต้อ้งแบกรับภาระหน้ีสินเพิ่มข้ึน 

จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ช้ีให้เห็นว่า การท่ีเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างจะสามารถช าระหน้ีไดน้ั้น 
จะตอ้งใส่ใจและเขา้พบปะเจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลอยูเ่สมอ เพื่อติดตามสถานะหน้ีสินของตนเอง รวมถึงการ
ลดพฤติกรรมการด่ืมสุราการเล่นการพนันต่างๆ ให้น้อยลง และควรมีการวางแผนทางการเงินและ
ปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ี เกษตรกรยงัควรต้องจดัท าบญัชีครัวเรือนอยู่เสมอเพื่อ
ควบคุมรายรับรายจ่ายในครัวเรือนและฝึกความมีวนิยัทางการเงิน  
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ABSTRACT 

 This study aimed to study the financial behaviors and factors affecting theability of 
members of BankforAgriculture and Agricultural Cooperatives who participated in Debt Deferment 
Programto repay debt. The study collected needed data from 300 farm households participating in 
debt deferment program of BAAC. They included 188 farm households who were able to repay debt 
to BAAC before the end of the deferment program (evaluated at the end of financial year 2013) and 
112 farm householdswho were not able to repay debt. The socio-economic and financial behavioral 
data was analyzed using descriptive statistics. At the same time, the study employed logistic 
regression or logit model to find out factors affecting framers’ ability to repay debt under debt 
deferment program. 

The study on socio-economic characteristics of farm households revealed that majority of 
them were men with the age between 51-60 yearsand held primary school.They had 1-4 laborers in 
the households. On the average, the farm households who were able to repay debt had the total 
income of 301,171 baht/household with the total expenditures of 199,492 baht/household/year. On 
the contrary, their counterpart who were not able to repay debt had the average total income of 
175,785 baht/household with the total expenditures of 168,169 baht/household/year. When 
considering personal behavior, majority of farm households whowere unable torepay debthad 
involved in gamblingand liquordrinkingbehavior as well as attending social events moreoften 
thantheir counterpart.Moreover, the saving behaviors of the two groups were similar. They did 
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saving bydepositing cash in the bank.They had done financial plan in advance in order to avoid 
overspending. Most of them were considerably thrifty. They spent only on necessary items.  

Considering their practices on households' expenditure record keeping and knowledge on 
thrifty, the farm households who were able to repay debt had higher frequency of practicing 
households' expenditure record keeping than its counterpart. At the same time they alsohad better 
knowledge on thrifty.  

On the average, the farm households who were able to repay debt had total debt (both from 
formal and informal sources and short-run and long-run debt) of 200,322 bath/household. The farm 
households who were not able to repay debt had higher debt level (i.e. 239,071 baht/households). 
Majority of debt of both groups was from formal sources. The main reason for farm households to 
participate in debt deferment program was to lower their burden on debt repayment during that 
period.  

The study on factors that influence the ability of farmers to repay debt during participating 
the debt deferment program found that there were two factor positively and significantly contributed 
to the farmers’ ability to repay debt. They were the higher level of knowledge on thrifty and the 
higher frequency of practicing households' expenditure record keeping. Yet there were other 3 
factors negatively and significantly associated with the farmers’ ability to repay debt.They included 
increasing age of the farm household heads and participation of farm households in gambling and 
liquor drinking behavior. 

The study on problems encounter by farm households revealed that economic fluctuation, 
rising wage rate and traders’ monopolized behavior in agricultural market were indicated by farmers 
in both groups. Yet these farmers also pointed that their concentration on mono-croppingand 
payment of un-necessary items could also cause problem for many farm households during their 
participation in debt deferment program. On the other hand, the BAAC officers who taking cate of 
the program reflexed that farmers’ lack of intention on debt, un-review of progressive, ignorance of 
debt burden, lack of stable income or occupation,  lack of investment and suitable financial plan as 
well as lack of enough collateral were major problems caused farmers to remain indebtedness. 
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Moreover, the BAAC’s officers also mentioned that some of farm household had involved in 
gambling and liquor drinking behavior. Some of them could not repay debt in time. Instead of repay 
debt some farm household used the money supposed to repay debt for other purposes. Many farm 
households could not have any reserve for emergency payment. Yet some of them also had problem 
of being co-borrower that caused them additional debt burden. 

 The results of this study suggested that the farmersparticipating in debt deferment 
program would be able to repaydebt if they paid more attention on their debt and met frequently 
with officers who took care of the program. Besides, they should stay away from gambling and 
liquor drinking behavior. Last but not least, they were advised to form their financial plan and be 
strictly following their financial plan. 


