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งานเพือ่การศึกษานี ้

ส าเร็จได้ด้วยก าลงัใจจาก 

บิดามารดา กลัยาณมติรทั้งหลาย 

และบูรพาจารย์ ผู้อุทศิเวลา 

และความพยายามต่อข้าพเจ้า 
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กติตกิรรมประกาศ 
 
 

  การค้นควา้แบบอิสระฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาช่วยเหลือจากผู ้มี
พระคุณหลายท่านท่ีให้การสนับสนุนและค าแนะน าจากผูช่้วยศาตราจารย์ ดร.กมล  งามสมสุข 
ประธานกรรมการท่ีปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ รองศาสตราจารย ์พิกุล โคว้สุวรรณ์ กรรมการท่ี
ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ ท่ีเสียสละเวลาใหค้  าแนะน า ค  าช้ีแนะและค าติชม และขอขอบคุณผูช่้วย
ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา โพธิสุวรรณ ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระท่ีได้ให้
ขอ้เสนอแนะท่ีมีคุณค่าต่อการศึกษา พร้อมทั้งตรวจสอบขอ้ผิดพลาดต่างๆท่ีเกิดข้ึนอนัส่งผลให้การ
คน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

  ขอขอบคุณพนักงานพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. สาขาสันก าแพง ทุกท่านพร้อมทั้ งขอขอบคุณ
เกษตรกรลูกคา้ ธ.ก.ส. สาขาสันก าแพง ตลอดจนเจา้หน้าท่ีทุกท่านในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตรท่ีไดใ้ห้ความร่วมมือช่วยเหลือสนบัสนุนขอ้มูลต่างๆ ท าใหก้ารคน้ควา้
แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จดว้ยดี 

  ท้ายท่ีสุดน้ีขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ตลอดจนญาติทุกๆท่านในครอบครัวท่ีให้
ก าลงัใจการสนบัสนุนมาโดยตลอด ความดีทั้งหลายของงานเขียนเล่มน้ีขอมอบให้แก่บุคคลดงักล่าว
ขา้งตน้ทุกท่าน หากงานเขียนเล่มน้ีมีขอ้บกพร่องประการใด ผูเ้ขียนขอน้อมรับและขออภยัมา ณ ท่ีน้ี
ดว้ย 
 

 กนกวรรณ สุขเสาร์ 
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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้ท่ีเขา้
ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผู้เขียน  นางสาวกนกวรรณ สุขเสาร์ 

ปริญญา  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ธุรกิจเกษตร) 

คณะกรรมการทีป่รึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กมล  งามสมสุข  อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 

 รองศาสตราจารย ์พิกุล โคว้สุวรรณ์  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

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 



 

  ฌ 

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. 
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ด 

 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

  หน้า 

ตารางท่ี 3.16 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามระดบั
ความรู้เก่ียวกับความเป็นผูรู้้จักอดออม และเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท่ี
สามารถช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีได ้

39 

ตารางท่ี 3.17 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามจ านวน
หน้ีสินในระบบระยะสั้ นและระยะยาว และเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท่ี
สามารถช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีได ้

40 
 

ตารางท่ี 3.18 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามจ านวน
หน้ีสินนอกระบบระยะสั้ นและระยะยาว และเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ี
สามารถช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีได ้

42 

ตารางท่ี 3.19 ค่าเฉล่ียจ านวนหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ข้อมูล จ าแนกตาม
จ านวนหน้ีสินระยะสั้นและระยะยาวทั้งในและนอกระบบจากแหล่งต่างๆ
ของครัวเรือนและเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีได้และไม่
สามารถช าระหน้ีได ้

43 

ตารางท่ี 3.20 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามเหตุผล
ในการเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี และเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถ
ช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีได ้

45 

ตารางท่ี 3.21 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามสัดส่วน
การใช้เงินกู้ และเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีได้และไม่
สามารถช าระหน้ีได ้

46 

ตารางท่ี 3.22 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามจ านวน
คร้ังในการพบปะเจา้หน้าท่ี ธ.ก.ส. และเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถ
ช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีได ้

47 

ตารางท่ี 3.23 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรเชิงปริมาณท่ีมีผลต่อความสามารถ
ในการช าระหน้ีของครัวเรือนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 

48 

ตารางท่ี 3.24 ผลการทดสอบค่ าพ ารามิ เตอ ร์ ท่ี ป ระมาณ ได้จากการวิ เค ราะ ห์
แบบจ าลองโลจิต 

50 



 

ต 

 

  

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

  หน้า 

ตารางท่ี 3.25 จ าน วนของค รัว เรือน เกษตรกร ท่ี ให้ ข้อมู ล ปัญห าอุปสรรค ต่อ
ความสามารถในการช าระหน้ี และเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระ-

หน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีได ้

52 

ตารางท่ี 3.26 จ านวนของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามปัญหาอุปสรรคใน
การช าระหน้ีจากปัจจยัภายนอก และเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถ
ช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีได ้

53 

ตารางท่ี 3.27 จ านวนของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามปัญหาอุปสรรคใน
การช าระหน้ีจากปัจจยัภายใน และเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระ
หน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีได ้
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และเกษตรกรส่วนใหญ่มีความต้องการสินเช่ือ 
ดา้นการเกษตรเป็นจ านวนมาก โดยแหล่งสินเช่ือดา้นการเกษตรในระบบท่ีให้สินเช่ือแก่เกษตรกรเพื่อ
ช่วยเหลือด้านการผลิต การตลาดพืชผลทางการเกษตร ได้แก่ ธนาคารพาณิชยแ์ละธนาคารเพื่อ-
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซ่ึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) เป็นแหล่งสินเช่ือดา้นการเกษตรหลกัในประเทศไทย จากการให้สินเช่ือดงักล่าว พบวา่ยงัคง
ประสบปัญหาหน้ีสินคา้งช าระมาโดยตลอด จากขอ้มูลหน้ีสินคา้งช าระของ ธ.ก.ส. พบวา่มีจ านวนหน้ี
ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดใ้นปี 2553 2554 และ2555 จ  านวน 52,674 ลา้นบาท 34,898 ลา้นบาท และ52,253 
ลา้นบาท ตามล าดบั (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2555) 

ภาระหน้ีสินของเกษตรกรยงัคงปรากฏให้เห็นอยุ่ทัว่ทุกภาคของประเทศ เช่นเดียวกบัจงัหวดั
เชียงใหม่ จากขอ้มูลเงินใหสิ้นเช่ือของ ธ.ก.ส. ในจงัหวดัเชียงใหม่ในปี 2553-2555 พบวา่ มียอดเงินให้
สินเช่ือรวมในจงัหวดัเชียงใหม่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง จ านวน 16,449 ลา้นบาท 18,079 ลา้นบาท และ 
24,821 ล้านบาท ตามล าดับ และมีจ านวนหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ในปี 2553 2554 และ 2555 
จ านวน 2,821 ลา้นบาท 1,874 ลา้นบาท และ 2,621 ลา้นบาท ตามล าดบั (ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร, 2555) ซ่ึงเกษตรกรในอ าเภอสันก าแพง เป็นอ าเภอหน่ึงท่ีประสบปัญหาความ
ยากจน อนัเน่ืองมาจากภาระหน้ีสินของเกษตรกรในการท าการเกษตร จากขอ้มูลการให้สินเช่ือในส่วน
ของ ธ.ก.ส. สาขาสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง พบวา่ เกษตรกรสมาชิกขอสินเช่ือจาก ธ.ก.ส. รวมในปี 
2553 2554 และ 2555 จ านวน 1,208 ล้านบาท  906 ล้านบาท และ 987 ล้านบาท ตามล าดับ  และมี
จ านวนหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดท้ั้งในระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั ระดบัอ าเภอ พบวา่ ในช่วงปี 2553-
2554 จ านวนหน้ีมีแนวโน้มลดลง แต่เม่ือถึงปี 2555 จ านวนหน้ีกลบัเพิ่มสูงข้ึน เหตุผลดงัท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้จึงน่าจะเป็นประเด็นส าคญัท่ีท าให้รัฐบาลมองเห็นปัญหาท่ีจะต้องเขา้มาท าการแก้ไข เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีตกอยูใ่นภาวะลูกหน้ีในลกัษณะดงักล่าว และเพื่อให้พน้จากภาวะหน้ีในลกัษณะ
น้ีไดอ้ยา่งย ัง่ยนืจึงเป็นท่ีมาของโครงการน้ี 
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จากปัญหาหน้ีสินคา้งช าระและความยากจนท่ีเป็นปัญหาในการด ารงชีวิตของเกษตรกรไทย
ดงักล่าว ทาง ธ.ก.ส. มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยมาตรการต่างๆ เช่น 1) มาตรการการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีโดยขยายระยะเวลาการช าระหน้ี เป็นการขยายเวลาก าหนดช าระเป็นรายงวด
ใหม่ตามความสามารถปัจจุบนัของเกษตรกรลูกคา้ 2) มาตรการการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีโดยการลด
ดอกเบ้ียเม่ือลูกคา้มีหน้ีคา้งช าระสามารถช าระเสร็จในคราวเดียว แต่มาตรการน้ีเกษตรกรลูกคา้จะไม่
สามารถกลบัมาขอใชสิ้นเช่ือกบั ธ.ก.ส. ไดอี้ก 3) มาตรการคืนดอกเบ้ียปรับร้อยละ 3 และ4) มาตรการ
การจ าหน่ายหน้ีสูญออกจากบัญชี ซ่ึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาหน้ีสินของเกษตรกรได้ทั้ งหมด 
จนกระทัง่รัฐบาลไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการแกปั้ญหาและ ธ.ก.ส. ซ่ึงเป็นกลไกของรัฐบาลภายใต้
การดูแลของกระทรวงการคลังได้รับมอบหมายจากภาครัฐให้จัดโครงการพักช าระหน้ีโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือดา้นการเงินและบรรเทาความเดือดร้อนอนัเกิดจากภาระหน้ีสินคา้งช าระแก่
เกษตรกรให้หลุดพน้จากภาระหน้ีและสามารถพึ่งพาตนเองโดยการประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตร
และสร้างรายไดใ้ห้กบัครอบครัวในโอกาสต่อไปได ้โดยธ.ก.ส.ให้เกษตรกรมีโอกาสน าเงินท่ีตอ้งส่ง
ช าระหน้ีไปฟ้ืนฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของครัวเรือนให้ดีข้ึนระหว่างการพกัช าระหน้ี 
รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรลูกคา้รักษาวินยัทางการเงินโดยมีการช าระหน้ีไดต้ามท่ีก าหนด
ไว(้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2556) ซ่ึงถือได้ว่าเป็นโครงการท่ีช่วยเหลือกลุ่ม
เกษตรกรท่ีเป็นลูกคา้ของธนาคารอย่างมาก ดงันั้นการศึกษาว่ามีปัจจยัใดบ้างท่ีเขา้มามีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการน้ี จึงคาดว่าน่าเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร
โดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีติดตามดูแลกลุ่มลูกคา้ให้สามารถปฏิบติัตามเกณฑ์และแนวทางการ
ด าเนินการในโครงการดังกล่าวให้เกิดประสิทธิผลและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย รวมทั้ งผลของ
การศึกษาจะเป็นแนวทางให้ธนาคารได้ปรับปรุงแก้ไขและบริหารจัดการโครงการท่ีสามารถ
สนองตอบนโยบายของรัฐบาลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1) เพื่อทราบพฤติกรรมทางการเงินและปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของ
ลูกคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา
สันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 

2) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะของลูกคา้และเจา้หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้
ดูแลลูกคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
สาขาสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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1.3     ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรวจัิย 

1) เพื่อเป็นขอ้มูลให้ครัวเรือนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีใช้เป็นแนวทางในการ
จดัการวนิยัทางการเงินของครัวเรือนใหดี้ยิง่ข้ึน 

2) ผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมถึงเจ้าหน้าท่ี ท่ี
รับผิดชอบดูแลครัวเรือนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา
ไปปรับปรุงบริหารจดัการโครงการพกัช าระหน้ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสนองต่อนโยบายของ
รัฐบาล 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

 ประชากรท่ีก าหนดเป็นประชากรตวัอยา่ง คือ ครัวเรือนเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเข้าร่วม
โครงการพกัช าระหน้ี ตั้งแต่ ปีบญัชี 2554 โดยก าหนดเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัครัวเรือนเกษตรกรกลุ่ม
ดงักล่าว ในปีบญัชี 2556 ซ่ึงเป็นช่วงปีท่ีอยูใ่นระหวา่งด าเนินการโครงการพกัช าระหน้ี 

1.5 นิยำมศัพท์ 

ลูกค้ำที่อยู่ในโครงกำรพักช ำระหนี้  หมายถึง เกษตรกรท่ีมีหน้ีค้างช าระกับธนาคารเพื่อ-
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาก่อนและสมคัรเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีท่ีรัฐบาล
มอบหมายนโยบายให้ ธ.ก.ส. น ามาด าเนินการเพื่อยดืระยะเวลาและใหโ้อกาสแก่เกษตรกรในการท่ีจะ
ช าระหน้ีคืนโดยจะไม่มีภาระหน้ีเพิ่มในระหวา่งท่ีอยูใ่นโครงการ 

 โครงกำรพักช ำระหนี้ หมายถึง การพกัหน้ีครัวเรือนของเกษตรกรรายยอ่ยและผูมี้รายไดร้ายได้
น้อยท่ีมีหน้ีต ่ากว่า 500,000 บาท อย่างน้อย 3 ปี และปรับโครงสร้างหน้ีส าหรับผูมี้หน้ีเกิน 500,000 
บาท รวมทั้งจดัท าแผนฟ้ืนฟูอาชีพและแผนการปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร เพื่อสร้าง
โอกาสในการยกระดบัคุณภาพชีวติดว้ยการมีรายไดท่ี้มัน่คงและสามารถใชห้น้ีคืน 
 

 ครัวเรือนเกษตรกร หมายถึง เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี 
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1.6      แนวคิด ทฤษฎแีละงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของครัวเรือนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
โครงการพกัช าระหน้ีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาได้
ท าการรวบรวมแนวคิดทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีศึกษาดงัน้ี 

 

1.6.1    แนวคิดเกีย่วกบัโครงกำรพกัช ำระหนี ้

ในปี 2554 รัฐบาลมีนโยบายส าคญัเพื่อยกระดับคุณภาพและพกัหน้ีครัวเรือน โดยมี
วตัถุประสงค์ส าคัญ คือ เพื่อบรรเทาภาระหน้ีสินของเกษตรกรท่ีมีหน้ีสินกับ ธ.ก.ส. และเพื่อให้
เกษตรกรท่ีมีหน้ีคา้งช าระมีโอกาสน าเงินท่ีตอ้งส่งช าระหน้ีไปฟ้ืนฟูตนเองในการประกอบอาชีพและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของครัวเรือนให้ดีข้ึนระหวา่งการพกัช าระหน้ี และให้ลูกคา้ ธ.ก.ส.มี
โอกาสเขา้ถึงองคค์วามรู้ในการพฒันาอาชีพและการด ารงชีพอย่างมีเหตุผล สามารถน าไปเพิ่มรายได้
ลดค่าใชจ่้ายก่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน โดยมีระยะเวลาการด าเนินการ
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 รวม 3 ปี ภายใตน้โยบายดงักล่าวไดมี้การก าหนด
กลุ่มเป้าหมายไว ้2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ลูกคา้ ธ.ก.ส. รายคนซ่ึงมีเงินกูเ้ป็นหน้ีคา้งช าระ หรือหน้ีปรับปรุง
โครงสร้างหน้ี (ปปน.) หรือลูกค้า ธ.ก.ส. ในพื้นท่ีมีเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้(จงัหวงัยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) จ านวน 567,331 ราย จ านวนหน้ีรวม 70,638 ลา้นบาท 
และกลุ่มท่ี 2 กลุ่มลูกคา้ท่ีมีหน้ีตน้เงินกู้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554กบั ธ.ก.ส. และสถาบนั
การเงินอ่ืน (ถา้มี) รายละไม่เกิน 500,000 บาทโดยตรวจสอบขอ้มูลการเป็นหน้ีกบับริษทัขอ้มูลเครดิต
แห่งชาติ จ  ากดั ได ้(ในปี 2554 มีทั้งหมด 76 แห่ง)  

 1.6.2    แนวคิดเกีย่วกบัมูลเหตุของกำรค้ำงช ำระหนี ้

แนวคิดเก่ียวกบัสาเหตุของการคา้งช าระหน้ี โดยชนินทร์ (2534) การคา้งช าระหน้ีของ
ลูกหน้ีเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดย้ากในการด าเนินงานของธนาคารเน่ืองจากการพิจารณาสินเช่ือแก่ลูกคา้
ท่ีมาขอสินเช่ือแมว้า่ไดมี้การตรวจสอบคุณสมบติัของผูข้อกูแ้ลว้ก็ตามแต่ยงัมีปัจจยัหลายปัจจยัท่ีส่งผล
ให้ลูกหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีคืนได้ตามก าหนดท่ีระบุไวใ้นสัญญาธนาคารได้มีระบบตรวจสอบ
ติดตามหน้ีภายหลงัจากท่ีไดใ้ห้กูแ้ลว้ซ่ึงตอ้งหาวิธีการหรือมาตรการในการควบคุมหน้ีคา้งช าระให้อยู่
ในระดบัท่ีไม่เกินเป้าหมายท่ีก าหนดซ่ึงมูลเหตุของการคา้งช าระหน้ีสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมไดห้ากปัจจยัดงักล่าวเปล่ียนแปลงยอ่ม
ส่งผลกระทบต่อตวัลูกหน้ีไดไ้ดแ้ก่ 
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1) ภาวะเศรษฐกิจเป็นปัญหาส าคญัของการประกอบธุรกิจหากภาวะเศรษฐกิจดียอ่ม
ส่งผลให้การประกอบธุรกิจมีการขยายตวัและเจริญรุ่งเรืองหากสภาวะเศรษฐกิจตกต ่าหรือซบเซายอ่ม
ส่งผลใหเ้กิดการชะลอตวัทางธุรกิจและการจา้งงานนอ้ยลงรายไดข้องบุคคลลดลงตาม ซ่ึงในบางธุรกิจ
อาจจะประสบปัญหารุนแรงถึงขั้นลม้ละลายได ้

2) นโยบายของรัฐบาลการด าเนินธุรกิจย่อมตอ้งเป็นไปในขอบเขตแห่งกฎหมาย
ธุรกิจบางชนิดรัฐบาลอาจเห็นวา่มีความจ าเป็นต่อการครองชีพของประชาชนก็อาจจะก าหนดให้มีการ
ควบคุมราคาเช่นน ้ าตาลปูนซีเมนต ์เป็นตน้การกระท าเช่นน้ียอ่มเป็นผลดีต่อผูบ้ริโภคแต่ถา้มีปัจจยัอ่ืน
ท่ีเปล่ียนแปลงรัฐบาลจะตอ้งพิจารณาปรับนโยบายให้เหมาะสมเช่น ถา้ตน้ทุนของสินคา้ท่ีถูกควบคุม
ราคาสูงข้ึนก็ตอ้งขยบัราคาควบคุมให้สูงข้ึนถ้าผูป้ระกอบการไม่มีก าไรการขยายการผลิตเพื่อผลิต
สินคา้เพิ่มข้ึนไวร้องรับความตอ้งการท่ีจะสูงข้ึนในอนาคตในดา้นภาษีอากรถา้มีการปรับปรุงระบบ
ภาษีอากรให้ทนัต่อสภาวการณ์ก็จะเป็นการช่วยเหลือธุรกิจเช่น การตั้งก าแพงภาษีเพื่อช่วยเหลือ
อุตสาหกรรมในประเทศนโยบายมาตรการทางการเงินท่ีช่วยเหลือผูป้ระกอบการเป็นตน้ 

3) ค่านิยมและเทคโนโลยกีารเปล่ียนแปลงของปัจจยัทั้งสองแมว้า่ดูเป็นเร่ืองเล็กนอ้ย
แต่ก็อาจท าให้ธุรกิจบางประเภทเกิดปัญหาข้ึนไดโ้ดยเฉพาะธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัแฟชัน่เม่ือผูบ้ริโภคมี
ค่านิยมเปล่ียนแปลงไปหรือทางดา้นเทคโนโลยีเช่นอุตสาหกรรมบางประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลาในราคาท่ีถูกลงและคุณภาพท่ีดีข้ึน 

4) ภยัธรรมชาติหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิดเช่น ไฟไหม้ภยัจากน ้ าท่วม
ผลผลิตไดรั้บความเสียหายจากภยัธรรมชาติอุบติัเหตุ 

ปัจจยัภายในซ่ึงส่วนใหญ่เป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนภายในธนาคารท่ีเป็นผูป้ล่อยสินเช่ือเองและ
สาเหตุท่ีเกิดจากเจา้หนา้ท่ีของธนาคารไดแ้ก่ 

1) การวิเคราะห์เครดิตไม่เป็นหรือหละหลวมเกิดจากการท่ีผูจ้ดัการสาขาหรือผู ้
วเิคราะห์สินเช่ือหละหลวมในการพิจารณาใหเ้ครดิตไม่ทราบรายละเอียดอยา่งลึกซ่ึงเก่ียวกบัธุรกิจของ
ลูกคา้วงจรสินเช่ือประเภทนั้นๆพฤติกรรมอุปนิสัยใจคอของลูกคา้เกรงใจลูกคา้รายใหญ่หวงัผลในการ
ท าเป้าหมายเครดิตหรือเงินฝากไม่เรียกหลกัประกนัหรือไม่กลา้ปฏิเสธเครดิต 

2) ขาดการณ์คิดการไกลไม่ไดม้องถึงสภาพการแข่งขนัของธุรกิจนั้นๆวงจรธุรกิจนั้น
อยูส่ภาวะอยา่งไรเม่ือเทียบกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัแปรในขณะนั้นและอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคตไม่ได้
ก าหนดแนวทางป้องกนัหรือติดตามดูแลควบคุมในจุดเส่ียงต่างๆท่ีทราบแลว้ 
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3) ขาดประสบการณ์ไม่มีความรู้เร่ืองการวิเคราะห์เครดิตหรือวงจรธุรกิจทั้งยงัไม่
พยายามศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัธุรกิจท่ีจะตอ้งพิจารณาเครดิตนั้นๆ ไม่เขา้ใจระเบียบวิธีการสินเช่ือ
เก่ียวกบัหลกัประกนัหลกัทรัพยต์ลอดจนประเภทเครดิตต่างๆ 

4) ประมาทเลินเล่อเกิดจากความไม่เอาใจใส่ในการวิเคราะห์เครดิต ไม่ก าหนด
แผนการในการติดตามดูอาการส่ิงผิดปกติของลูกคา้ด่วนสรุปในการพิจารณาเครดิตจนไม่มองถึงจุด
เส่ียงต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนในธุรกิจนั้นๆ 

5) ไม่ซ่ือสัตยเ์กิดจากการมองเห็นประโยชน์ในส่วนตนมากกวา่ของธนาคารเบียดบงั
ผลประโยชน์ท่ีควรจะเกิดข้ึนกบัธนาคารไปเป็นของตนเองจงใจในการพิจารณาเครดิตเพื่อช่วยเหลือ
กิจการท่ีตนมีผลประโยชน์หรือเพื่อนฝูงญาติพี่น้องโดยไม่วิเคราะห์ถึงโครงการความเป็นไปไดข้อง
โครงการราคาประเมินของหลกัประกนั 

ปัจจยัท่ีเกิดจากตวัลูกหน้ี ไดแ้ก่ 

1) ดา้นการเงินได้แก่ปัญหาขาดสภาพคล่องเช่นจ่ายช าระหน้ีคืนไม่ไดต้ามก าหนด
เรียกเก็บหน้ีไม่ได้ผลการวางแผนทางการเงินไม่ดี น าเงินไปลงทุนนอกระบบปัญหามีอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นสูงอาจเกิดจากสาเหตุการขยายตวัเร็วหรือมากเกินไปจนท าให้ทุนของ
ตวัเองไม่เพียงพอปัญหามีภาระดอกเบ้ียจ่ายสูงอาจเกิดจากสาเหตุการจดัการเงินทุนไม่ดีไม่รู้จกัวิธี
หรือไม่มีอ านาจต่อรองในการหาแหล่งเงินทุนท่ีดอกเบ้ียต ่าปัญหาการด าเนินงานขาดทุนอาจเกิดจาก
สาเหตุมีการทุจริตหรือยกัยอกเงินภายในบริษทัตอ้งน าเงินไปช าระหน้ีรายอ่ืนๆ 

2) ด้านการบริหารปัญหาการบริหารงานไม่ดีหรือไม่มีประสิทธิภาพอาจเกิดจาก
สาเหตุตวัผูบ้ริหารชอบท างานคนเดียว  (one man show) และไม่มีผูรั้บช่วงงานหรือไม่มีผูช่้วยตัว
ผูบ้ริหารขาดประสบการณ์ไม่มีการวางแผนท่ีดี มีการเปล่ียนตวัผูบ้ริหารบ่อย ผูบ้ริหารไม่มีการติดตาม
และควบคุมงานท่ีมีประสิทธิภาพปัญหาการด าเนินงานหยุดชะงกัอาจเกิดจากสาเหตุผูบ้ริหารลม้ป่วย
หรือตายหรือหลบหนีเพราะถูกด าเนินคดีหรือมีเจา้หน้ีภายนอกถูกฟ้องลม้ละลายผูบ้ริหารทะเลาะกนั
หรือขดัผลประโยชน์ภายใน ปัญหาผูบ้ริหารเร่ิมมีช่ือเสียงไม่ดีในวงการค้า ปัญหาผูบ้ริหารปกปิด
ขอ้มูลท่ีแทจ้ริงกบัธนาคารอาจเกิดจากสาเหตุมีการน าเงินไปใชใ้นกิจการท่ีไม่ถูกกฎหมายน าเงินไปใช้
นอกวตัถุประสงคท่ี์แจง้กบัธนาคาร สภาพธุรกิจท่ีแทจ้ริงไม่ดี 

3) การผลิตไดแ้ก่ปัญหาการผลิตท าไดไ้ม่เต็มท่ีเคร่ืองจกัรเก่าเทคนิคการผลิตลา้สมยั
วตัถุดิบ ไม่พอหรือพึ่งผูจ้  าหน่ายรายใหญ่รายเดียวปัญหาตน้ทุนการขนส่งสินคา้สูง 
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4) ด้านการตลาด ได้แก่ ปัญหาสต็อกสินค้าสูงอาจเกิดจากสาเหตุสินค้าไม่ได้
มาตรฐานไม่ปรับปรุงคุณภาพสินค้าท าให้สินค้าล้าสมัยสู้คู่แข่งขันไม่ได้ โดยเฉพาะสินค้าท่ีใช้
เทคโนโลยสูีงเช่นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าคอมพิวเตอร์เป็นตน้รสนิยมผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงท าให้ขายไม่ไดถู้ก
แย่งส่วนแบ่งการตลาด (market share) ราคาสินคา้แพงกว่าคู่แข่งขนัพึ่งผูซ้ื้อรายใหญ่ไม่ก่ีรายปัญหา
ภาวการณ์แข่งขนัสูงหรืออาจมีการปลอมหรือเลียนแบบสินค้ารัฐบาลไม่ได้ก าหนดหรือให้ความ
คุม้ครองสิทธ์ิสินคา้ประเภทนั้นปัญหาไม่มีการประชาสัมพนัธ์หรือส่งเสริมการขายสินคา้อาจเกิดจาก
สาเหตุทีมงานดา้นการขายไม่เก่ง ช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่ถูกตอ้ง 

5) การท่ีลูกหน้ีน าเงินกูไ้ปผิดวตัถุประสงคข์องการกูย้ืมเช่นการน าไปเก็งก าไรธุรกิจ
ลูกหน้ีน าเงินใชจ่้ายเงินฟุ่มเฟือยมีหน้ีสินภายนอกมากเกินไป 

6) การยา้ยถ่ินท่ีอยู่การเปล่ียนแปลงงานการถูกเลิกจา้งงานลูกหน้ีถึงแก่กรรมหรือ
เจบ็ป่วยเร้ือรังทุพพลภาพสภาพครอบครัวหยา่ร้าง 

 1.6.3    ทฤษฎกีำรสร้ำงแบบจ ำลองโลจิต (Logit Model) 

คมสัน (2552) กล่าวว่า แบบจ าลอง binary logit หรือ logistic regression ใช้ส าหรับหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ (explanatory variables) กบัตวัแปรตาม Y (dependent variables) ซ่ึง
ตวัแปรตามมีค่าเพียงสองค่า คือ 1 กบั 0 สามารถใชฟั้งก์ชัน่โลจิสติกส์ (logistic function) มาใชใ้นการ
แกปั้ญหาเร่ืองค่า Y ตามทฤษฎีของ George et al. (1988) และ Greene (2003) 

ในทางคณิตศาสตร์ ฟังกช์ัน่โลจิสติกส์เขียนไดว้า่ 

Y =  
1

1+e−xβ                          -------------------- (1) 

ฟังก์ชัน่น้ีมีคุณสมบติัวา่เม่ือใส่ค่า X เขา้ไปแลว้จะผลิตค่า Y ออกมาอยูใ่นกรอบระหวา่ง 
0 กบั 1 โดยท่ีไม่รวมค่า 0 และไม่รวมค่า 1 คือ Y = (0,1) โดย 

Pr (Y=0) คือ โอกาสท่ีจะไม่เกิดส่ิงท่ีเราสนใจ 
Pr(Y=1) คือ โอกาสท่ีจะเกิดส่ิงท่ีเราสนใจ แต่อาจมีตวัก าหนดอ่ืนๆท่ีเขา้มามีอิทธิพลกบั

ส่ิงท่ีเราสนใจ คือ f(X) ซ่ึงสามารถน ามาเขียนความสัมพนัธ์ดงักล่าวดว้ยฟังกช์ัน่โลจิสติกส์ ดงัน้ี 
 

Pr(y = 1) = 
1

1+e−xβ               -------------------- (2) 

ในเร่ืองเศรษฐมิติมีการก าหนด คือ X ไม่ไดเ้กิดข้ึนไดเ้อง แต่ถูกก าหนดมาอีกที เราเรียก
ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิด X เหล่าน้ีวา่ ตวัแปร X 
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ตวัแปร X ส่งผลต่อตวัแปร X ในขนาดท่ีต่างกนับางเร่ืองเป็นเร่ืองท่ีมีอิทธิพลมาก บาง
เร่ืองมีอิทธิพลนอ้ย เราจะบอกวา่อิทธิพลมากหรือน้อยดว้ยค่าเบตา้แลว้เม่ือรวมเร่ืองอิทธิพลต่างๆ เขา้
กบัเร่ืองปัจจยัต่างๆ ซ่ึงสมมติวา่มี N ตวั สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

 

Pr(y = 1) =
1

1+e−x′β
-                                                                    -------------------- (3) 

  

ความเป็นต่อ (odd ratio) ของการเกิดเหตุการณ์ท่ีเราสนใจเม่ือเทียบกับเหตุการณ์ท่ีไม่
สนใจ สามารถเขียนไดว้า่ 

Pr(y=1)

Pr(y=0)
=

(
1

1+e−x′β
)

(
e−x∗β

1+e−x′β
)

=
1

e−x′β
= e−x∗β                                 -------------------- (4) 

สมการท่ี 4 สามารถปรับให้เป็นสมการเส้นตรงได้ ด้วยการ take in เขา้ไปซ่ึงจะให้ผล
แสดงในสมการท่ี 5 ดงัน้ี 

ln
Pr(y=1)

Pr(y=0)
 = x′β = β0 + β1x1 + ⋯ + βkxk                                 ------------------- (5) 

เม่ือสมการท่ี  5 สามารถจัดในรูปสมการเส้นตรงได้แล้ว จะสามารถประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (β) ทั้งหลายได ้

1.7     งำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 1.7.1   งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัโครงกำรพกัช ำระหนีแ้ละกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ 

ส าหรับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับโครงการพักช าระหน้ีใช้เป็นข้อมูลและแนวทางใน
การศึกษา เพื่อให้ทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ และปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การช าระคืนเงินกูข้องเกษตรกร โดยบุญยืน (2545) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการช าระคืนเงินกู้
ของเกษตรกรรายยอ่ยลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ท่ีเขา้ร่วมโครงการ
พกัช าระหน้ีหน่วยอ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย ธนญัชนก (2548) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจช าระหน้ีของเกษตรกรรายย่อยโครงการพกัช าระหน้ีในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  
ศิวาพร (2545) ศึกษาการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการพักช าระหน้ีของเกษตรกร อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ และเบญจรัตน์ (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
โครงการพกัช าระหน้ีเกษตรกรรายยอ่ยศึกษาเฉพาะอ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงงานวิจยั
ของบุญยืน (2545) และศิวาพร (2545) ใช้แนวคิดการวิเคราะห์เครดิต และใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าไคส-แควร์ ส่วนเบญจรัตน์ (2550) ใช้การทดสอบ  
T-test และ F-test และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน เป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ขอ้มูลทั้ง
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ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ รายไดแ้ละเงินออม เป็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการช าระคืนเงินกูแ้ละความส าเร็จของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ ส่วนการแกไ้ข
ปัญหาหน้ีสินระหวา่งเกษตรกรกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นเหตุผล
หลกัในการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการของเกษตรกร โดยธนญัชนก (2548) พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่
เขา้ร่วมโครงการฟ้ืนฟูอาชีพหลงัการพกัช าระหน้ี เคยเขา้พบพนกังานของธนาคารนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
10 คร้ังต่อ 3 ปี ได้รับการอบรมด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช สัตว์ การประมงและไร่นาสวนผสม 
รวมถึงมีการวางแผนการผลิตของตนเองกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงส่วนใหญ่จดัท าบญัชีครัวเรือนไม่
ถูกต้อง นอกจากน้ีเหตุผลหลักท่ีน าเงินไปช าระหน้ีกับธนาคาร เพราะมีแรงจูงใจจากประโยชน์ท่ี
ธนาคารเสนอให ้

การศึกษาของวนัชัย (2547) ท าการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการพักช าระหน้ี
เกษตรกรในพื้นท่ีรับผิดชอบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ายาง จงัหวดั
เพชรบุรี โดยใช้สถิติ T-test ในการทดสอบสมมติฐาน ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ผลการศึกษา
พบว่า ในส่วนของหน้ีสินกบั ธ.ก.ส. ไม่ประสบผลสัมฤทธ์ิตามท่ีคาดว่าจะไดรั้บ เน่ืองจากมีหน้ีสิน
ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการไม่แตกต่างกนั แต่มีหน้ีสินนอก ธ.ก.ส. ท่ีลดน้อยลง มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
ค่าใชจ่้ายลดลง เน่ืองจากส่วนใหญ่ไดรั้บการฟ้ืนฟูอาชีพและอบรมเพื่อลดค่าใชจ่้ายดว้ยความสมคัรใจ 
เล็งเห็นประโยชน์ท่ีไดรั้บ อีกทั้งยงัน าความรู้ไปเพิ่มศกัยภาพในการพฒันาอาชีพ 

การส ารวจขอ้มูล ทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาปัจจยัเก่ียวกบัการปรับโครงสร้าง
หน้ีสาธารณะปี  1950-2010 โดย Das et al. (2012) เป็นการศึกษาในประเด็นท่ี เก่ียวข้องกับหน้ี
สาธารณะและการปรับโครงสร้างหน้ีตามฐานขอ้มูลใหม่ท่ีธนาคารต่างๆ ได้จดัท าข้ึน โดยน าเสนอ
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบักระบวนการของการเกิดหน้ีสาธารณะและการปรับโครงสร้างหน้ีโดยรวมทั้งใน
ส่วนของเจา้หน้ี ลูกหน้ี และกระบวนการทางกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ เก่ียวกบัหน้ีสาธารณะ ซ่ึงผล
การศึกษา พบว่า การปรับโครงสร้างหน้ีนั้ น มักจะมีผลกระทบท่ีรุนแรงต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน ควรเร่ิมต้นด้วยการ
วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานโดยรวมของหน้ีสาธารณะและเจรจาหรือหารือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เพื่อให้การปรับโครงสร้างหน้ีมีความเท่ียงตรง โปร่งใส เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจนอ้ยท่ีสุดและเกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 
 
 
 
 



 

10 

 1.7.2   งำนวจัิยเกีย่วกบัแบบจ ำลองโลจิต (Logit Model) 

ส าหรับงานวิจยัท่ีใช้เป็นแนวทางในการศึกษาขอ้มูล ท าการศึกษาโดยใช้แบบจ าลอง  
โลจิต (logit model) เพื่อให้ทราบปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยวิเคราะห์
ลกัษณะของการหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจหรือตวั
แปรตาม โดยอธิบายไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ เหตุการณ์ท่ีเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละไม่เป็นหน้ีท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายไดแ้ละแสดงขอ้มูลในรูปของค่าเฉล่ียร้อยละในลกัษณะของตาราง และน าผลท่ีได้มา
สรุปเป็นขอ้มูล ไดแ้ก่ งานวิจยัของรพีพรรณ (2550) ท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์
หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงพบวา่ตวั
แปรหรือปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ คือ อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย ์
อตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียและอตัราทุนหมุนเวียน และงานวิจยัของหสัดิน (2550) 
ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลไดแ้ก่ รายไดสุ้ทธิและแหล่งท่ีมาของ
รายได ้ซ่ึงแหล่งท่ีมาของรายไดท่ี้เป็นภาคเกษตรกรรมควบคู่กบันอกภาคเกษตรกรรม จะมีผลท าให้
เกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดล้ดลง เช่นเดียวกบังานวิจยัของวรรณา (2552) ท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัการ
ติดตามหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารออมสิน ภาค 7 พบวา่ ภาระค่าใชจ่้ายของและหน้ีสินท่ีมี
อยู่เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซ่ึงวิธีแกไ้ข คือ การขยายเวลาการช าระหน้ี 
เช่นเดียวกบั รพีพรรณ (2550) และหสัดิน (2550) 

Khemraja (2009) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ NPLs กรณีศึกษาธนาคารแห่งประเทศ Guyana 
ซ่ึงท าการศึกษาโดยใชข้อ้มูลค่า GDPอตัราการปล่อยสินเช่ืออตัราการแลกเปล่ียนเงินตรา (NEER) และ
ดชันีค่าเงิน (NEER) ในปี 1994-2004 พบว่า อตัราการแลกเปล่ียนเงินตราและค่า NPLs ของธนาคาร
พาณิชยมี์ทิศทางเดียวกนั คือ จากขอ้มูลของ Bank of Guyana หากอตัราการแลกเปล่ียนเงินตรามีค่า
สูงข้ึน จะมีผลต่อค่า NPLs ท่ีสูงข้ึน ส่วนการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการศึกษาจากค่า GDP จะตรงกนั
ขา้มกบัค่า NPLs ซ่ึงหมายความว่า การเติบโตท่ีเท็จจริงของเศรษฐกิจมาจากค่า NPLs ท่ีน้อย และได้
ท าการศึกษา พบวา่ ธนาคารท่ีมีอตัราการลงทุนสูง และมีการปล่อยสินเช่ือท่ีมากเกินความจ าเป็นจะมี
ค่า NPLs ท่ีสูงไปดว้ย 
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บทที ่2 

 

ระเบียบวธีิการวจิยั 

จากแนวคิด ทฤษฎี และแบบจ าลองและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ าหนดวธีิการศึกษา ดงัน้ี 

2.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาน้ีประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษา

ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมและพฤติกรรมของครัวเรือนเกษตรท่ีพิจารณาเห็นว่าเก่ียวข้องกับ

ความสามารถในการช าระหน้ีของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีกบัธนาคารเพื่อการเกษตร-

และสหกรณ์การเกษตร ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีกลัน่กรองมาจากตวัแปรบางตวัแปรท่ีอยูใ่นเกณฑ์ท่ี ธ.ก.ส. 

ใชพ้ิจารณาอนุมติัสินเช่ือ คือ หลกั 6P และหลกั5C การศึกษาส่วนน้ีใชส้ถิติเชิงพรรณนา ส่วนที่ 2 เป็น

การศึกษาหาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของเกษตรกรซ่ึงศึกษาดว้ยแบบจ าลอง logit 

แบบสองทางเลือกหรือ binary logistic regression โดนน าเอาตวัแปรดา้นเศรษฐกิจสังคม พฤติกรรม

ส่วนบุคคล และพฤติกรรมทางการเงินของครัวเรือนเกษตรกรมาหาความสัมพนัธ์การช าระหน้ีไดห้รือ

ไม่ไดข้องครัวเรือนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีกบั ธ.ก.ส. สาขาสันก าแพง และส่วนที่ 3 

เป็นการศึกษาปัญหาอุปสรรและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีและปัญหา

อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานตามโครงการพักช าระหน้ีของเจา้หน้าท่ี ธ.ก.ส. ท่ีดูแล

โครงการฯ ผลจากการศึกษาทั้ง 3 ส่วนจะน าไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางการให้ค  าปรึกษาและการ

ปรับปรุงพฤติกรรมและการด าเนินงานของครัวเรือนเกษตรกร ธ.ก.ส. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

(ดูรูปท่ี 2.1 ประกอบ) 
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รูปที ่2.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ครัวเรือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพกัช าระหนี ้ 
 

สถิตเิชิงพรรณนา 

 ข้ อ มู ล พื้ น ฐ าน แ ล ะ
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
สังคมของครัวเรือน 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดบัการศึกษา 
- จ าน วนแรงงาน ใน
ครัวเรือน 

- ร า ย ไ ด้ ต่ อ ปี ข อ ง
เกษตรกร 

- ค่ าใช้ จ่ ายต่ อ ปี ขอ ง
เกษตรกร 

- สมาชิกท่ีไม่มีรายได้
และค่าใช้จ่ายในการ
ดูแล 

- ปริมาณห น้ี สินของ
เกษตรกร 

- แหล่งท่ีมาของหน้ีสิน
ของเกษตรกร 

 พฤติกรรมส่วนบุคคล
ของเกษตรกร 
- พฤติกรรมการเล่นการ
พนนั 

- พฤติกรรมการด่ืมสุรา 
- พ ฤ ติ ก รรม ก าร เข้ า
ร่วมงานสงัคมต่างๆ 

 พฤตกิรรมทางการเงนิ 
- วิธีการออมเงินของ
เกษตรกร 

- การวางแผนการใช้
จ่าย เงินไว้ล่ วงหน้ า
เพื่ อ ป้ อ งกัน ไม่ ให้
รายจ่ายเกินรายรับ 

- ก า ร จั ด ท า บั ญ ชี
ครัวเรือน 

- วิธีการใช้จ่ายเงินและ
เป้าหมายทางการเงิน
ของเกษตรกร 

สถิตเิชิงพรรณนา 
ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
ของเกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแล
เกษตรกรที่อยู่ใน
โครงการพักช าระ
หนี ้

 

แบบจ าลองโลจิต 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการช าระ
หนี้ของเกษตรกร(หัวหน้าครัวเรือน) ที่เข้าร่วม
โครงการพกัช าระหนี ้
1. ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล 
- เพศของหวัหนา้ครัวเรือน (X1)                
- อายุของหวัหนา้ครัวเรือน (X2) 
- ระดบัการศึกษาของหวัหนา้ครัวเรือน (จ านวนปี
ท่ีศึกษาในระบบ (X3)  

2. ปัจจัยทางเศรษฐกจิ สังคม 
- จ านวนแรงงานในครัวเรือน (คน) (X4) 
- ค่าใช้จ่ายในการดูแลบุคคลท่ีไม่มีรายได้ใน
ความรับผิดชอบของครัวเรือน (บาท) (X5) 

- ภาระหน้ีสินก่อนการเขา้ร่วมโครงการฯ (X6) 
- สัดส่วนการใชเ้งินกูท่ี้ตรงตามวตัถุประสงค์ซ่ึง
เป็นการพิจารณาถึงความมีวินัยทางการเงิน
ของเกษตรกร (X7) 

- คะแนนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นผูรู้้
จกัการประหยดัอดออมของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
โครงการพกัช าระหน้ี (X8) 

- ความเขม้ขน้ของการท าบญัชีครัวเรือนของ 
  เกษตรกร (จ านวนคร้ังต่อสปัดาห์) (X9) 
3. ปัจจัยด้านพฤตกิรรมส่วนบุคคล 

- พฤติกรรมในการเล่นการพนนั (X10) 
พฤติกรรมในการด่ืมสุรา (X11) 

Y=1 หมายถึง 
เกษตรกรทีส่ามารถ
ช าระหนีไ้ด้ใน
ระหว่างเข้าร่วม
โครงการพกัช าระหนี ้
Y=0 หมายถึง 
เกษตรกรทีไ่ม่
สามารถช าระหนีไ้ด้
และยงัคงอยู่ใน
โครงการพกัช าระหนี้
จนส้ินสุดโครงการ 

จะน าไปสู่ขอ้เสนอแนะแนวทางการใหค้  าปรึกษาและการปรับปรุงพฤติกรรมและการ
ด าเนินงานของครัวเรือนเกษตรกร ธ.ก.ส. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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2.2 วธีิการศึกษา 

2.2.1   ประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

 สถิติข้อมูลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ระบุว่า ในปี 
2554 มีครัวเรือนเกษตรท่ีท่ีเข้าร่วมโครงการพกัช าระหน้ีต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาสันก าแพงในช่วงปี 2554-2557 จ านวน 857 ครัวเรือน การศึกษาน้ีไดใ้ชสู้ตร
การก าหนดจ านวนตวัอยา่งตามวธีิท่ีเสนอโดย Yamane (1967) ดงัน้ี 

n =
N

1+N(e)2
     

เม่ือ n      =    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N     =    ขนาดของประชากร  
e      =    ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้

แทนค่า 

n =  
857

1 + 857(0.05)2
= 272.71 

ผลจากการค านวณไดข้นาดตวัอยา่งท่ีเหมาะสมจ านวน 273 ครัวเรือน เพื่อให้เกิดความ
เช่ือมั่นท่ีสูงข้ึน การศึกษาน้ีจึงก าหนดจ านวนครัวเรือนเกษตรกรตัวอย่างเป็น 300 ราย โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มตามความตอ้งการของแบบจ าลองโลจิต คือ ครัวเรือนเกษตรกรท่ีสามารถช าระหน้ีได้
ซ่ึงประเมินจากเกษตรกรท่ีเขา้โครงการพกัช าระหน้ีและสามารถช าระหน้ีไดแ้ละออกจากโครงการได้
ภายในปีงบประมาณ 2556 จ านวน 188 ราย (ร้อยละ 63) และครัวเรือนเกษตรกรท่ีสามารถช าระหน้ีได ้
(ครัวเรือนเกษตรกรท่ียงัไม่สามารถช าระหน้ีไดเ้ม่ือส้ินสุดปีงบประมาณ 2556 จ านวน 112 ราย (คิด
เป็นร้อยละ 37) (ตารางท่ี 3.1) 

ตารางที ่2.1  จ านวนประชากรและครัวเรือนเกษตรตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 

กลุ่มเกษตรกร 
จ านวนครัวเรือน

ประชากร (ครัวเรือน) 
ครัวเรือนเกษตรกรตัวอย่าง 

จ านวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
เกษตรกรท่ีสามารถช าระหน้ีได ้ 537 188 62.67 
เกษตรกรท่ีสามารถช าระหน้ี
ไม่ได ้

320 112 37.33 

รวมทั้งหมด 857 300 100.00 
ที่มา: ธ.ก.ส. (2557) และการค านวณ 
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2.2.2    การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1)   ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามท่ีสร้างเป็นเคร่ืองมือ

สัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตรกรท่ีเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. สาขาสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยแบ่ง
ออกเป็น 6 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลพื้นฐานของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี โดยวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

ส่วนที ่2 พฤติกรรมทางการเงินของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความรู้เก่ียวกบัความเป็นผูรู้้จกัอดออมของเกษตรกรท่ีเขา้

ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี โดยก าหนดค่าและแปลผลคะแนนของค าถาม ดงัน้ี 
ค าตอบ    การให้คะแนน 

          ตอบไดถู้กตอ้ง    1 
          ตอบไดไ้ม่ถูกตอ้ง    0 

 การแปลผลคะแนนของค าถามจะใชว้ิธีแบ่งเกณฑ์ของระดบัความเป็นผูรู้้จกัอดออม
ของครัวเรือนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัมาก ระดบัปานกลาง 
และระดบันอ้ย (บุญชม, 2545) ดงัน้ี 

 คะแนนความรู้เก่ียวกับความเป็นผูรู้้จกัอดออมของครัวเรือนเกษตรกรท่ี เข้าร่วม
โครงการพกัช าระหน้ี มีระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง 1-7 คะแนน 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น = 
คะแนนสูงสุด−คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

      = (7−1)

3
=

6

3
= 2 

            ระดับคะแนน                การแปลผล 

 5.01-7.00             หมายถึง        มีความรู้เก่ียวกบัความเป็นผูรู้้จกัประหยดัอดออมสูง 
 3.01-5.00  หมายถึง        มีความรู้เก่ียวกบัความเป็นผูรู้้จกัประหยดัอดออมปานกลาง 
             1.00-3.00              หมายถึง        มีความรู้เก่ียวกบัความเป็นผูรู้้จกัประหยดัอดออมต ่า          

ส่วนที่ 4 การเข้าร่วมโครงการพักช าระหน้ีและภาระหน้ีสินท่ีมีอยู่ก่อนเข้าร่วม
โครงการพกัช าระหน้ี  
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ส่วนที่ 5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายใหดู้แลเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี  

2)   ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาคน้ควา้จากหนังสือ
งานวจิยั บทความ วารสาร เอกสารขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.2.3   การวเิคราะห์ข้อมูล 

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ 1 วิเคราะห์พฤติกรรมทางการเงินใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อ
ทราบถึงพฤติกรรมทางการเงินแต่ละด้านของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างด้วยค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และ
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการช าระหน้ี รวมทั้งวิเคราะห์พฤติกรรมในดา้นอ่ืนๆ 
โดยใชด้ว้ยแบบจ าลองโลจิต (logit model) วิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ ท่ีคาด
วา่จะมีผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งโดยก าหนดตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี 

ตวัแปรตาม Y เป็นตัวแปรหุ่นของความสามารถในการช าระหน้ีของเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอยา่ง ซ่ึงมีค่าเพียงสองค่าคือ 0 และ 1 เน่ืองจากมีทางเอกเพียงสองรูปแบบดงัน้ี 

Y = 1 หมายถึง เกษตรกรท่ีสามารถช าระหน้ีไดใ้นระหวา่งเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี 
Y = 0 หมายถึง เกษตรกรท่ีไม่สามารถช าระหน้ีไดแ้ละยงัคงอยูใ่นโครงการพกัช าระหน้ี   
                      จนส้ินสุดโครงการ 
 

      ln(
pr(y=1)

pr(y=0)
) = x′β             

   

= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + β8X8 + β9X9 + β10X10

+ β11X11 

 

โดยท่ี   คือ ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง 
   ตวัแปรอิสระ X หมายถึง ค่าตวัแปรทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยจะอยู่ใน
รูปแบบของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้ร่วม
โครงการพกัช าระหน้ี ดงัน้ี 

 

X1 คือ เพศหวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกร ในท่ีน้ีใชต้วัแปรหุ่น โดย 
     X1 = 1    เพศชาย  X1 = 0    เพศหญิง  

X2 คือ อายหุวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกร (ปี) 
X3 คือ ระดบัการศึกษาของหวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกร (จ านวนปีท่ีศึกษาในระบบ) 
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X4 คือ จ านวนแรงงานในครัวเรือนท่ีมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพเป็นของตนเอง  
    (คน)  

X5 คือ ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการดูแลบุคคลในครัวเรือนท่ีไม่มีรายไดห้รือไม่สามารถ  
     ประกอบอาชีพได ้(บาทต่อครัวเรือนต่อปี) 

X6 คือ ภาระหน้ีสินท่ีมีก่อนการเขา้ร่วมโครงการฯ  
X7 คือ สัดส่วนการใชเ้งินกูท่ี้ตรงตามวตัถุประสงคซ่ึ์งเป็นการพิจารณาถึงความมีวนิยัทาง 
          การเงินของเกษตรกร 
X8 คือ คะแนนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นผูรู้้จกัการประหยดัอดออมของ

ครัวเรือนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี 
X9 คือ ความเขม้ขน้ของการท าบญัชีครัวเรือนของเกษตรกร (จ านวนคร้ังต่อสัปดาห์) 
X10 คือ พฤติกรรมในการเล่นการพนนั ในท่ีน้ีใชต้วัแปรหุ่น โดย 

     X10 = 1    เล่นการพนนั  X10 = 0    ไม่เล่นการพนนั 
X11 คือ พฤติกรรมในการด่ืมสุรา ในท่ีน้ีใชต้วัแปรหุ่น โดย 

     X11 = 1    ด่ืมสุรา  X11 = 0    ไม่ด่ืมสุรา 
เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ศึกษาปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรและ

เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ดูแลเกษตรกรท่ีอยู่ในโครงการพักช าระหน้ีของธนาคารใช้สถิติ
วเิคราะห์เชิงพรรณนาและหาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ   
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บทที ่3 

ผลการศึกษา 

3.1  ข้อมูลพืน้ฐานและลกัษณะทางเศรษฐกจิ สังคมของครัวเรือน 

 3.1.1   ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 

 จากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระ
หน้ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือ
พิจารณาขอ้มูลจากตารางท่ี 3.1 พบวา่ ครัวเรือนเกษตรกรท่ีสามารถช าระหน้ีไดส่้วนใหญ่ร้อยละ 64 มี
หวัหนา้ครัวเรือนเป็นเพศชาย มีอายุอยูใ่นช่วง 51-60 ปี ร้อยละ 45 มีอายเุฉล่ียท่ี 41 ปี หวัหนา้ครัวเรือน
เกษตรกรร้อยละ 54 ไดรั้บการศึกษาสูงสุดในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 ส่วนครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่
สามารถช าระหน้ีได ้ส่วนใหญ่ร้อยละ 63 มีหวัหนา้ครัวเรือนเป็นเพศชายเช่นกนั โดยร้อยละ 34 มีอายุ
อยู่ในช่วงเดียวกันคือ 51-60 ปี มีอายุเฉล่ียท่ี 41 ปี และร้อยละ 58 ได้รับการศึกษาสูงสุดในระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 4 เช่นเดียวกนักบัครัวเรือนเกษตรกรท่ีสามารถช าระหน้ีได ้
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ตารางที ่3.1 จ านวนและร้อยละของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา และเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีได้และไม่สามารถ
ช าระหน้ีได ้

รายการ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีส่ามารถช าระหนีไ้ด้ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีไ่ม่สามารถช าระหนีไ้ด้ 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

เพศ       
ชาย 120 63.83 71 63.39 191 63.67 
หญิง 68 36.33 41 36.61 109 36.33 

รวม 188 100.00 112 100.00 300 100.00 

อายุ       
นอ้ยกวา่ 30 ปี 0 0.00 1 0.89 1 0.33 
31-40 ปี 13 6.91 1 0.89 14 4.67 
41-50 ปี 40 21.28 28 25.00 68 22.67 
51-60 ปี 84 44.68 38 33.93 122 40.67 
61-70 ปี 30 15.96 28 25.00 58 19.33 
มากกวา่ 70 ปีข้ึนไป 21 11.17 16 14.29 37 12.33 

รวม 188 100.00 112 100.00 300 100.00 

อายุเฉลีย่ (ปี) 56 58 57 

ระดบัการศึกษา       
ต ่ากวา่ประถมศึกษา 
ปีท่ี4 

8 4.26 6 5.36 14 4.67 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 101 53.72 64 57.14 165 55.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 34 18.09 10 8.93 44 14.67 
มธัยมศึกษาตอนตน้/ 
ปวช. 

9 4.79 13 11.61 22 7.33 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ 
ปวส. 

32 17.02 17 15.18 49 16.33 

ปริญญาตรี 4 2.13 2 1.79 6 2.00 
รวม 188 100.00 112 100.00 300 100.00 

ที่มา: จากการส ารวจ  
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3.1.2   ลกัษณะทางเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร 

1) จ านวนแรงงานในครัวเรือน 

เม่ือพิจารณาจ านวนแรงงานในครัวเรือนของเกษตรกร ดังตารางท่ี  3.2 พบว่า
เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได ้ส่วน
ใหญ่มีจ านวนแรงงานในครัวเรือน 1-4 คน เช่นเดียวกนั โดยคิดเป็นร้อยละ 71 และ 73 ตามล าดบั และ
เม่ือพิจารณาจ านวนแรงงานเฉล่ียของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มพบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ี
สามารถช าระหน้ีไดมี้จ านวนแรงงานในครัวเรือนเฉล่ียจ านวน 4 คน ส่วนเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่
สามารถช าระหน้ีไดมี้จ านวนแรงงานในครัวเรือนเฉล่ียจ านวน 3 คน 

ตารางที ่3.2 จ านวนและร้อยละของเกษตรกรท่ีใหข้อ้มูล จ าแนกตามจ านวนแรงงานในครัวเรือน 
และเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีได ้

จ านวนแรงงานใน
ครัวเรือน 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีส่ามารถช าระหนีไ้ด้ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีไ่ม่สามารถช าระหนีไ้ด้ 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

1-4 คน 133 70.74 87 77.68 220 73.33 
5-8 คน 53 28.19 25 22.32 78 26.00 

มากกวา่ 8 คน ข้ึนไป 2 1.06 0 0.00 2 0.67 
รวม 188 100.00 112 100.00 300 100.00 

แรงงานในครัวเรือนเฉลีย่  
(คนต่อครัวเรือน) 

3.80 3.27 3.27 

ที่มา: จากการส ารวจ  

2) รายได้ต่อปีของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษารายไดโ้ดยจ าแนกตามระดบัช่วงรายไดต่้อปีพบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ี
สามารถช าระหน้ีได้ส่วนใหญ่ร้อยละ 19 มีรายไดร้ะหว่าง 250,001-300,000 บาท โดยมีรายได้ต่อปี
เฉล่ีย 301,171.28 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ส่วนเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถช าระหน้ีไดน้ั้น ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 66 มีรายไดต้  ่ากวา่ 150,000 บาท โดยมีรายได้ต่อปีเฉล่ีย 175,784.64 บาทต่อครัวเรือนต่อ
ปี เม่ือพิจารณาจากรายได้โดยรวมแล้ว พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีได้และ
เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถช าระหน้ีไดมี้รายไดต่้อปีเฉล่ีย 244,605.27 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
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ซ่ึงกล่าวไดว้า่เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดมี้รายไดท่ี้สูงกวา่เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่
สามารถช าระหน้ีได ้ดงัตารางท่ี 3.3 

ตารางที ่3.3 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามระดบัช่วงรายไดต่้อ
ปี และเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีได ้

ช่วงรายได้ 
(บาท/ปี) 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีส่ามารถช าระหนีไ้ด้ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีไ่ม่สามารถช าระหนีไ้ด้ 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 150,000 บาท 30 15.96 38 33.93 96 32.00 
150,001-200,000 บาท 30 15.96 52 46.43 56 18.62 
200,001-250,000 บาท 32 17.02 8 7.14 38 12.67 
250,001-300,000 บาท 35 18.62 10 8.93 45 15.00 
300,001-350,000 บาท 18 9.57 4 3.57 22 7.33 
350,001-400,000 บาท 7 3.72 0 0.00 7 2.33 
400,001-450,000 บาท 1 0.53 0 0.00 1 0.33 
450,001-500,000 บาท 7 3.72 0 0.00 7 2.33 
500,001-550,000 บาท 8 4.26 0 0.00 9 3.00 
มากกวา่ 550,000 บาท 20 10.64 0 0.00 19 6.33 

รวม 188 100.00 112 100.00 300 100.00 

รายได้เฉลีย่ (บาท/
ครัวเรือน/ปี)**  301,171.28 175,784.64 244,605.27 

หมายเหตุ: **ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 เม่ือทดสอบดว้ย t-test แบบ Independent    
                   Sample Test 
ที่มา: จากการส ารวจ  

3)   ค่าใช้จ่ายต่อปีของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 

จากการศึกษาค่าใช้จ่ายของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ -
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาสันก าแพง จงัวดัเชียงใหม่ ดงัตารางท่ี 3.4 สามารถพิจารณาค่าใช้จ่ายของ
เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได ้พบวา่ 
ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนท่ี  150,001-200,000 บาท ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 32 45 และ 37 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่3.4 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามค่าใชจ่้ายต่อปี และ
เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีได ้

ค่าใช้จ่าย 
(บาท/ปี) 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีส่ามารถช าระหนีไ้ด้ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีไ่ม่สามารถช าระหนีไ้ด้ 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 150,000 บาท 58 30.85 37 33.04 95 31.67 

150,001-200,000 บาท 61 32.45 50 44.64 111 37.00 

200,001-250,000 บาท 34 18.09 24 21.43 58 19.33 

250,001-300,000 บาท 10 5.32 1 0.89 11 3.67 

300,001-350,000 บาท 17 9.04 0 0.00 17 5.67 

350,001-400,000 บาท 5 2.66 0 0.00 5 1.67 

มากกวา่ 400,000 บาท 3 1.60 0 0.00 3 1.00 

รวม 188 100.00 112 100.00 300 100.00 

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ (บาท/
ครัวเรือน/ปี)** 

   199,491.96    168,168.82    187,797.99 

หมายเหตุ:  **ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 เม่ือทดสอบดว้ย t-test แบบ Independent    
                    Sample Test 
ที่มา: จากการส ารวจ   

4)   สมาชิกทีไ่ม่มีรายได้และค่าใช้จ่ายในการดูแล      

เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 3.5 จ  านวนสมาชิกท่ีไม่มีรายได้และค่าใช้จ่ายในการดูแล
ของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีได้พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 55 มีจ  านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนท่ีไม่มีรายไดจ้  านวน 1-2 คน และเม่ือพิจารณาถึงค่าใชจ่้ายท่ีใช้ในการดูแล พบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 34 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลสมาชิกท่ีไม่มีรายได้ ส่วนเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่สามารถ
ช าระหน้ีได้มีจ  านวนสมาชิกท่ีไม่มีรายไดจ้  านวน 1-2 คนและไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลเช่นเดียวกบั
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีได ้เม่ือพิจารณาจ านวนสมาชิกท่ีไม่มีรายไดโ้ดยเฉล่ียทั้ง 2 
กลุ่มพบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีไดมี้จ านวนสมาชิกท่ี
ไม่มีรายไดเ้ฉล่ียจ านวน 1 คนและไม่มีค่าใชจ่้ายในการดูแลสมาชิกเหล่านั้น  
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ตารางที ่3.5 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามจ านวนสมาชิกท่ีไม่
มีรายได้ในครัวเรือน ค่าใช้จ่ายในการดูแลสมาชิกท่ีไม่มีรายได้และเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีได ้

รายการ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีส่ามารถช าระหนีไ้ด้ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีไ่ม่สามารถช าระหนีไ้ด้ 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

จ าน วน ส ม า ชิ ก ที่ ไ ม่ มี
รายได้ในครัวเรือน 

      

ไม่มี 66 35.11 44 39.29 110 36.67 
1-2 คน 104 55.32 57 50.89 161 53.67 
3-4 คน 14 7.45 10 8.93 24 8.00 
มากกวา่ 4 คนข้ึนไป 4 2.13 1 0.89 5 1.67 

รวม 188 100.00 112 100.00 300 100.00 

จ านวนสมาชิกทีไ่ม่มี
รายได้ในครัวเรือน (คน) 

1.14 1.01 1.09 

ค่าใช้จ่ายในการดูแลสมาชิก
ทีไ่ม่มรีายได้ 

      

    ไม่มีค่าใชจ่้าย 65 34.57 43 38.39 108 36.00 
    1-20,000 บาท 26 13.83 26 23.21 52 17.33 
    20,001-30,000 บาท 9 4.79 3 2.68 12 4.00 
    30,001-40,000 บาท 25 13.30 10 8.93 35 11.67 
    40,001-50,000 บาท 19 10.11 6 5.36 25 8.33 
    50,001-60,000 บาท 9 4.79 10 8.93 19 6.33 
    60,001-70,000 บาท 10 5.32 5 4.46 15 5.00 
    70,001-80,000 บาท 5 2.66 1 0.89 6 2.00 
    มากกวา่ 80,000 บาท 20 10.64 8 7.14 28 9.33 

รวม 188 100.00 112 100.00 300 100.00 

ค่าใช้จ่ายในการดูแลสมาชิก
ทีไ่ม่มรีายได้เฉลีย่  
(บาท/ครัวเรือน/ปี)** 

39,810.64 27,217.86 35,109.33 

หมายเหตุ: **ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 เม่ือทดสอบดว้ย t-test แบบ Independent    
                 Sample Test 
ที่มา: จากการส ารวจ  
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5)  ปริมาณหนีสิ้นของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 

    การศึกษาปริมาณหน้ีสินของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีได้และไม่
สามารถช าระหน้ีได้ ซ่ึงสามารถจ าแนกปริมาณหน้ีสินได้เป็นปริมาณหน้ีสินในระบบและปริมาณ
หน้ีสินนอกระบบ เม่ือพิจารณาตารางท่ี 3.6 พบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีไดส่้วน
ใหญ่ร้อยละ 41 มีปริมาณหน้ีสินในระบบต ่ากว่า 150,000 บาท โดยมีปริมาณหน้ีสินในระบบเฉล่ีย 
186,384 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ส่วนเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่สามารถช าระหน้ีสินได้ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 29 มีปริมาณหน้ีสินในระบบอยู่ในช่วง 150,001-200,000 บาท โดยมีปริมาณหน้ีสินในระบบ
เฉล่ีย 232,477 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 

เม่ือพิจารณาปริมาณหน้ีสินนอกระบบของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มในตาราง
ท่ี 3.6 พบว่า เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีไดส่้วนใหญ่ร้อยละ 89 มีปริมาณหน้ีสินนอก
ระบบต ่ากว่า 150,000 บาท โดยมีปริมาณหน้ีสินนอกระบบเฉล่ีย 3,697 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ส่วน
เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถช าระหน้ีสินไดส่้วนใหญ่ร้อยละ 85 มีปริมาณหน้ีสินนอกระบบต ่า
กวา่ 150,000 บาท เช่นเดียวกนั โดยมีปริมาณหน้ีสินนอกระบบเฉล่ีย 7,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ซ่ึง
กล่าวไดว้า่ปริมาณหน้ีสินส่วนใหญ่ของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มเป็นหน้ีสินในระบบ ซ่ึงพบวา่ 
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่สามารถช าระหน้ีไดน้ั้นมีปริมาณหน้ีสินทั้งในระบบและนอกระบบโดย
เฉล่ียมากกวา่เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีได ้

ตารางที ่3.6 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใหข้อ้มูล จ าแนกตามปริมาณหน้ีสิน 
และเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีได ้

ปริมาณหนีสิ้น 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีส่ามารถช าระหนีไ้ด้ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีไ่ม่สามารถช าระหนีไ้ด้ 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

ปริมาณหนีสิ้นในระบบ       
    ต ่ากวา่ 150,000 บาท 78 41.49 27 24.11 105 35.00 
    150,001-200,000 บาท 41 21.81 32 28.57 73 24.33 
    200,001-250,000 บาท 22 11.70 14 12.50 36 12.00 
    250,001-300,000 บาท 25 13.30 8 7.14 33 11.00 

300,001-350,000 บาท 10 5.32 15 13.39 25 8.33 
มากกวา่ 350,000 บาท 12 6.38 16 14.29 28 9.33 

รวม 188 100.00 112 100.00 300 100.00 
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ตารางที ่3.6 (ต่อ) 

ปริมาณหนีสิ้น 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีส่ามารถช าระหนีไ้ด้ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีไ่ม่สามารถช าระหนีไ้ด้ 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

ปริมาณหนีสิ้นในระบบ 
โดยเฉลีย่ (บาท/ครัวเรือน/ปี)** 

186,383.76 232,476.79 203,591.82 

ปริมาณหนีสิ้นนอกระบบ       
 ต  ่ากวา่ 5,000 บาท 167 88.83 95 84.82 262 87.33 

    5,001-10,000 บาท 3 1.60 1 0.89 4 1.33 
    10,001-15,000 บาท 4 2.13 4 3.57 8 2.67 
    15,001-20,000 บาท 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
    20,001-25,000 บาท 4 2.13 0 0.00 4 1.33 
 มากกวา่ 25,000บาท 10 5.32 12 10.71 22 7.33 

รวม 188 100.00 112 100.00 300 100.00 

ปริมาณหนิสิ้นนอกระบบ 
โดยเฉลีย่ (บาท/ครัวเรือน/ปี)** 

3,696.86 7,500.08 5,116.73 

รวมหนีสิ้นทั้งหมด 
(บาท/ครัวเรือน/ปี) 

190,080.62 239,976.87 208,708.55 

หมายเหตุ:  **ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 เม่ือทดสอบดว้ย t-test แบบ Independent    
                    Sample Test 
ที่มา: จากการส ารวจ  

6)   แหล่งทีม่าของหนีสิ้นของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 

เม่ือพิจารณาแหล่งท่ีมาของหน้ีสินของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งจากตารางท่ี 3.7 พบว่า 
เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีสินไดส่้วนใหญ่มีหน้ีสินในระบบมาจาก ธ.ก.ส. โดยเฉล่ีย
จ านวน 161,149 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ซ่ึงคล้ายคลึงกบักลุ่มครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่สามารถช าระ-
หน้ีสินไดท่ี้มีหน้ีสินในระบบมาจาก ธ.ก.ส. เช่นเดียวกนั โดยส่วนใหญ่มีหน้ีสินในระบบเฉล่ียจ านวน 
208,393 บาทต่อครัวเรือนต่อปี  

ส่วนแหล่งท่ีมาของหน้ีสินนอกระบบของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ี
ได ้มีหน้ีสินนอกระบบจากนายทุนเงินกูโ้ดยเฉล่ียจ านวน 2,080 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ส่วนเกษตรกร
กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถช าระหน้ีไดมี้หน้ีสินนอกระบบจากญาติพี่นอ้งโดยเฉล่ียจ านวน 2,500 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี 
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ตารางที ่3.7 ค่าเฉล่ียหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามแหล่งต่างๆของปริมาณ
หน้ีสินและเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีได ้

แหล่งทีม่าของปริมาณหนีสิ้น 
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีส่ามารถช าระหนีไ้ด้ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีไ่ม่สามารถช าระหนีไ้ด้ 

รวม 

หนีสิ้นในระบบ 186,383.76 232,476.79 203,591.82 
   ธ.ก.ส. 161,148.65 208,392.86 178,786.49 
   ธนาคารพานิชย/์ธนาคารออมสิน 2,978.72 714.29 2,133.33 
   สหกรณ์การเกษตร 0.00 1,964.29 733.33 
   กองทุนหมู่บา้น 19,255.32 16,991.07 18,410.00 
   อ่ืนๆ 4,495.50 4,414.29 3,528.67 
หนีสิ้นนอกระบบ 3,696.86 7,500.08 5,116.73 
   นายทุนเงินกู ้ 2,080.85 1,696.43 1,200.00 
   ญาติพี่นอ้ง 760.64 2,500.08 2,156.73 
   เพื่อนบา้น 159.57 766.79 730.00 
   อ่ืนๆ 119.27 2,526.79 1,030.00 
รวมหนีสิ้นทั้งหมด (บาท/ครัวเรือน/ปี) 190,080.62 239,976.87 208,708.55 
ที่มา: จากการส ารวจ  

3.2       พฤติกรรมส่วนบุคคลของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาพฤติกรรมส่วนบุคคลของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมใน
การเล่นการพนนั พฤติกรรมการด่ืมสุรา และพฤติกรรมการเขา้ร่วมงานสังคมต่างๆ เช่น งานบุญ เป็น
ตน้ โดยเป็นการศึกษาในลกัษณะการใช้จ่ายเงินท่ีเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างน าไปใช้ในพฤติกรรมท่ีได้
กล่าวมาขา้งตน้ ซ่ึงมีรายละเอียดของผลการศึกษาดงัน้ี 

1) พฤติกรรมการเล่นการพนนั 

  เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 3.8 พบว่า เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีได ้
มีพฤติกรรมการเล่นการพนนั โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เล่นการพนนัคิดเป็นร้อยละ 89 รองลงมามี
การเล่นการพนัน 1-2,000 บาทต่อปี และ 2,001-4,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 5 และ 3 ตามล าดับ 
ส่วนเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได ้ส่วนใหญ่เล่นการพนนั 1-2,000 บาทต่อปี ร้อยละ 
33 ไม่เล่นการพนนัร้อยละ 16 และเล่นการพนนั 4,001-6,000 บาทต่อปี ร้อยละ 15 
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ตารางที ่3.8 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามพฤติกรรมการเล่น
การพนนั และเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ี
ได ้

พฤตกิรรมการเล่น 
การพนัน (บาท/ปี) 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีส่ามารถช าระหนีไ้ด้ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีไ่ม่สามารถช าระหนีไ้ด้ 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

ไม่เล่นการพนนั 167 88.83 18 16.07 185 61.67 
เล่นการพนนั       

1-2,000 บาท 10 5.32 37 33.04 47 15.67 
2,001-4,000 บาท 6 3.19 15 13.39 21 7.00 
4,001-6,000 บาท 2 1.06 17 15.18 19 6.33 
6,001-8,000 บาท 1 0.53 10 8.93 11 3.67 
8,001-10,000 บาท 2 1.06 7 6.25 9 3.00 
มากกวา่ 10,000 บาท 0 0.00 8 7.14 8 2.67 

รวม 188 100.00 112 100.00 300 100.00 

จ านวนเงนิเฉลีย่ (บาท/
ครัวเรือน/ปี) 

352.61 3,564.84    1,551.85 

ที่มา: จากการส ารวจ   

2) พฤติกรรมการด่ืมสุรา 
 

  เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 3.9 พบว่า เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีได้มี
พฤติกรรมการด่ืมสุรา โดยส่วนใหญ่ด่ืมสุราคิดเป็นร้อยละ 74 รองลงมามีการด่ืมสุรา 1-4,000 บาทต่อ
ปี และ 4,001-8,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 12 และ 5 ตามล าดับ ส่วนเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่
สามารถช าระหน้ีได้ ส่วนใหญ่ด่ืมสุรา 1-4,000 บาทต่อปี ร้อยละ 29 ด่ืมสุรา 4,001-8,000 บาทต่อปี 
ร้อยละ 26 และไม่ด่ืมสุราร้อยละ 21 
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ตารางที ่3.9 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามพฤติกรรมการด่ืม
สุรา และเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีได ้

พฤตกิรรมส่วนบุคคลใน
การดืม่สุรา 
(บาท/ปี) 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีส่ามารถช าระหนีไ้ด้ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีไ่ม่สามารถช าระหนีไ้ด้ 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

ไม่ด่ืมสุรา 140 74.47 21 18.75 161 53.67 

ด่ืมสุรา       

1-4,000 บาท 23 12.23 33 29.46 56 18.67 

4,001-8,000 บาท 10 5.32 30 26.79 40 13.33 

8,001-12,000 บาท 9 4.79 15 13.39 24 8.00 

12,001-16,000 บาท 3 1.60 6 5.36 9 3.00 

16,001-20,000 บาท 3 1.60 3 2.68 6 2.00 

มากกวา่ 20,000 บาท 0 0.00 4 3.57 4 1.33 

รวม 188 100.00 112 100.00 300 100.00 

จ านวนเงนิเฉลีย่ (บาท/
ครัวเรือน/ปี) 

   1,559.26 5,431.43 3,004.87 

ที่มา: จากการส ารวจ   

3) พฤติกรรมการเขา้ร่วมงานสังคมต่างๆ 

  เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 3.10 พบว่า เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีได ้
มีพฤติกรรมการเขา้ร่วมงานสังคมต่างๆ โดยส่วนใหญ่ไม่เขา้ร่วมงานสังคมต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 87 
รองลงมามีการเขา้ร่วมงานสังคม 1-1,000 บาทต่อปี และ 1,001-2,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 6 และ 
3 ตามล าดบั ส่วนเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได ้โดยส่วนใหญ่ไม่เขา้ร่วมงานสังคม
ต่างๆเช่นกนักบัเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีได ้คิดเป็นร้อยละ 84 และมีการเขา้ร่วมงาน
สังคม 3,001-4,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 5 
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ตารางที ่3.10 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามพฤติกรรมการเขา้
ร่วมงานสังคมต่างๆ และเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถ
ช าระหน้ีได ้

พฤตกิรรมส่วนบุคคลใน
การเข้าร่วมงานสังคม

ต่างๆ 
(บาท/ปี) 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีส่ามารถช าระหนีไ้ด้ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีไ่ม่สามารถช าระหนีไ้ด้ 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

ไม่เขา้ร่วมงานสงัคมต่างๆ 163 86.70 94 83.93 257 85.67 

เขา้ร่วมงานสงัคมต่างๆ       

1-1,000 บาท 11 5.85 2 1.79 13 4.33 

1,001-2,000 บาท 6 3.19 4 3.57 10 3.33 

2,001-3,000 บาท 4 2.13 4 3.57 8 6.67 

3,001-4,000 บาท 3 1.60 6 5.36 9 3.00 

4,001-5,000 บาท 1 0.53 0 0.00 1 0.33 

มากกวา่ 5,000 บาท 0 0.00 2 1.79 2 0.67 

รวม 188 100.00 112 100.00 300 100.00 

จ านวนเงนิเฉลีย่ (บาท/
ครัวเรือน/ปี) 

   213.14    434.46 295.77    

ทีม่า: จากการส ารวจ   

เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 3.8-3.10 ในส่วนของพฤติกรรมส่วนบุคคลในการเล่นการ
พนัน การด่ืมสุรา และการเขา้ร่วมงานสังคมต่างๆ ของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่มนั้น พบว่า 
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได ้มีพฤติกรรมส่วนบุคคลในการเล่นการพนัน การด่ืม
สุรา และการเข้าร่วมงานสังคมต่างๆ มากกว่าเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีได้ โดย
พฤติกรรมส่วนบุคคลเหล่าน้ี เป็นพฤติกรรมท่ีกระทบต่อรายจ่ายในครัวเรือนของเกษตรกรคือ มี
รายจ่ายเพิ่มสูงข้ึนในขณะท่ีรายไดย้งัคงเท่าเดิม ส่งผลต่อการช าระหน้ีของเกษตรกรได ้ 

3.3     พฤติกรรมทางการเงินของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 

3.3.1  ปริมาณและวธีิออมเงินของเกษตรกรตัวอย่าง 

การศึกษาวิธีการออมเงินของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละเกษตรกร
กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถช าระหน้ีไดพ้บวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มมีลกัษณะการออมเงินท่ี
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เหมือนกนัคือ ส่วนใหญ่ออมเงินโดยการฝากธนาคาร โดยรวมแลว้คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมาคือการ
ออมเงินโดยการซ้ือสลากออมสิน และการฝากประกนัชีวติ ซ่ึงโดยรวมแลว้คิดเป็นร้อยละ 13 และ 12 
ตามล าดบั โดยเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีได ้มีเงินออมเฉล่ีย 10,720 บาทต่อครัวเรือน
ต่อปี ส่วนเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถช าระหน้ีไดน้ั้นมีเงินออมเฉล่ีย 7,284 บาทต่อครัวเรือน
ต่อปี ซ่ึงกล่าวไดว้า่เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดมี้เงินออมมากกวา่เกษตรกรกลุ่มท่ีไม่
สามารถช าระหน้ีได ้(ดงัตารางท่ี 3.11) 

ตารางที ่3.11 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามปริมาณและวิธีออม
เงิน และเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีได ้

วธีิการออมเงนิ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีส่ามารถช าระหนีไ้ด้ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีไ่ม่สามารถช าระหนีไ้ด้ 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

ฝากธนาคาร 111 59.04 61 54.46 172 57.33 
ฝากประกนัชีวติ 20 10.64 15 13.39 35 11.67 
ลงทุนในสลากออมสิน 23 12.23 17 15.18 40 13.33 
ลงทุนในพนัธบตัรต่างๆ 5 2.66 0 0.00 5 1.67 
กองทุนหมู่บา้น 16 8.51 12 10.71 28 9.33 
อ่ืนๆ เช่น แชร์ ซ้ือทองค า  13 6.91 7 6.25 20 6.67 

รวม 188 100.00 112 100.00 300 100.00 

จ านวนเงนิออมเฉลีย่ (บาท/
ครัวเรือน/ปี)** 

10,720.32 7,284.11 9,437.47 

หมายเหตุ: **ค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 เม่ือทดสอบดว้ย t-test แบบ Independent    
                Sample Test 
ที่มา: จากการส ารวจ  

3.3.2   การวางแผนการใช้จ่ายเงินไว้ล่วงหน้าเพือ่ป้องกนัไม่ให้รายจ่ายเกินรายรับ 

จากการศึกษาด้านการวางแผนการใช้เงินไวล่้วงหน้าของเกษตรกร เม่ือพิจารณาจาก
ตารางท่ี 3.12 พบว่า เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีได้และไม่สามารถช าระหน้ีได้ ส่วน
ใหญ่มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้าโดยคิดเป็นร้อยละ 65 และ 70 ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่า
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการพกัช าระหน้ีนั้น ยงัคงให้ความส าคญัต่อการมี
ค่าใชจ่้ายท่ีมากเกินกวา่รายรับของครัวเรือน จึงมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินของครัวเรือนไวล่้วงหน้า 
เพื่อเป็นการป้องกนัรายจ่ายท่ีอาจมีมากเกินความจ าเป็น 
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ตารางที ่3.12 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ข้อมูล จ าแนกตามการวางแผน
ล่วงหน้าในการใช้เงิน และเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีได้และไม่
สามารถช าระหน้ีได ้

การวางแผนล่วงหน้าใน
การใช้เงนิ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีส่ามารถช าระหนีไ้ด้ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีไ่ม่สามารถช าระหนีไ้ด้ 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

ใช่ 122 64.89 79 70.54 201 67.00 
ไม่ใช่ 66 35.11 33 29.46 99 33.00 

รวม 188 100.00 112 100.00 300 100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ 

3.3.3 การจัดท าบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร 

     การจดัท าบญัชีครัวเรือนของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละเกษตรกร
กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่สามารถช าระหน้ีไดน้ั้นแบ่งการศึกษาการจดัท าบญัชีครัวเรือนเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยจดัท าบญัชีครัวเรือนและเลิกท าแล้ว เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยจดัท า
บญัชีครัวเรือนและยงัท าอยู ่และเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยจดัท าบญัชีครัวเรือนเลย โดยเกษตรกร
กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดส่้วนใหญ่ร้อยละ 50 ไม่เคยจดัท าบญัชีครัวเรือนเลย ส่วนเกษตรกร
กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่สามารถช าระหน้ีไดส่้วนใหญ่ร้อยละ 47 เคยท าบญัชีครัวเรือนแต่เลิกท าแลว้ โดยมี
ผลการศึกษาดงัตารางท่ี 3.13 ดงัน้ี  

1)  เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยท าบญัชีครัวเรือนแต่เลิกท าแลว้ 
 เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีได้ส่วนใหญ่จดัท าบญัชีในช่วงกลางคืน 
ร้อยละ 59 ไดรั้บสมุดบญัชีครัวเรือนและค าแนะน าในการจดัท าบญัชีครัวเรือนจากเจา้หน้าท่ี ธ.ก.ส. 
คิดเป็นร้อยละ 98 รวมถึงได้รับการสอนการจดัท าบญัชีจากเจา้หน้าท่ี ธ.ก.ส. คิดเป็นร้อยละ 94 และ
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีสามารถช าระหน้ีทั้งหมดจดัท าบญัชีท่ีบา้นและไดรั้บการสนบัสนุนจาก ธ.ก.ส. 
ในการจดัท าบญัชีครัวเรือน และมีการจดัท าบญัชคัรัวเรือนเฉล่ีย 3 คร้ังต่อสัปดาห์ 

 ส่วนเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได้ส่วนใหญ่จดัท าบญัชีในช่วง
กลางคืนร้อยละ 51 โดยมีการท าบญัชีครัวเรือนท่ีบา้นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 94 อีกทั้งเกษตรกร
กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได้ร้อยละ 98 เคยได้รับสมุดบญัชีครัวเรือนและได้รับค าแนะน า
เก่ียวกบัการจดัท าบญัชีครัวเรือนจากเจา้หนา้ท่ี ธ.ก.ส. ไดรั้บการสอนการจดัท าครัวเรือนจากเจา้หนา้ท่ี 
ธ.ก.ส. คิดเป็นร้อยละ 91 และมีการจดัท าบญัชีครัวเรือนเฉล่ีย 1 คร้ังต่อสัปดาห์ 
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 ซ่ึงกล่าวไดว้่าลกัษณะการจดัท าบญัชีครัวเรือนของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถ
ช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีไดใ้นกลุ่มท่ีเคยจดัท าบญัชีครัวเรือนแต่เลิกท าแลว้นั้นมีลกัษณะ
การจดัท าบญัชีครัวเรือนท่ีคลา้ยกนั โดยมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความเขม้ขน้ในการจดัท าบญัชี
ครัวเรือน ซ่ึงเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีได้มีการจัดท าบัญชีครัวเรือนต่อสัปดาห์
มากกวา่ครัวเรือนท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได ้

2)  เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยท าบญัชีครัวเรือนและยงัท าอยู ่
 เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีได้ส่วนใหญ่ร้อยละ 58 จัดท าบัญชี
ครัวเรือนในช่วงเวลากลางคืน โดยส่วนใหญ่ท าบญัชีครัวเรือนท่ีบา้นและไดรั้บค าแนะน าจาก ธ.ก.ส. 
ซ่ึงเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีไดท้ั้งหมดไดรั้บสมุดบญัชีครัวเรือนและการสนบัสนุน
จากเจา้หนา้ท่ี ธ.ก.ส. โดยไดรั้บการสอนการจดัท าบญัชีครัวเรือนจากเจา้หนา้ท่ี ธ.ก.ส. คิดเป็นร้อยละ 
55 และ มีการจดัท าบญัชีครัวเรือนเฉล่ีย 3 คร้ังต่อสัปดาห์ 

 ส่วนเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่สามารถช าระหน้ีไดส่้วนใหญ่ร้อยละ 74 จดัท าบญัชี
ครัวเรือนในช่วงกลางคืนเช่นเดียวกนั โดยเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถช าระหน้ีไดท้ั้งหมดท าท่ี
บ้านและได้รับการสนับสนุนการจัท าบัญชีครัวเรือน รวมถึงค าแนะน าเก่ียวกับการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนจากเจา้หน้าท่ี ธ.ก.ส. โดยเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได้ร้อยละ 89 เคย
ได้รับสมุดบัญชีและได้รับการสอนการจดัท าบัญชีจากเจ้าหน้าท่ี ธ.ก.ส. และ  มีการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนเฉล่ีย 1 คร้ังต่อสัปดาห์ 

 ซ่ึงกล่าวไดว้่าลกัษณะการจดัท าบญัชีครัวเรือนของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถ
ช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีไดใ้นกลุ่มท่ีเคยจดัท าบญัชีครัวเรือนและยงัท าอยูน่ั้น มีลกัษณะ
การจดัท าบญัชีครัวเรือนท่ีคลา้ยคลึงกนั คือส่วนใหญ่ท าบญัชีครัวเรือนท่ีบา้นของตนเอง และได้รับ
การสนับสนุน การส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือนจากเจา้หน้าท่ี ธ.ก.ส. แต่มีความแตกต่างกนัใน
เร่ืองของความเขม้ขน้ในการจดัท าบญัชีครัวเรือนต่อสัปดาห์ ซ่ึงเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระ-
หน้ีไดน้ั้นมีความเขม้ขน้ในการจดัท าบญัชีครัวเรือนมากกวา่ครัวเรือนท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได ้

3)  เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยท าบญัชีครัวเรือนเลย 
ในส่วนของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เคยจัดท าบัญชีครัวเรือนเลยนั้ น พบว่า 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีไดท่ี้ไม่เคยจดัท าบญัชีครัวเรือนเลยมีจ านวน 95 ครัวเรือน  
คิดเป็นร้อยละ 51 ส่วนเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถช าระหน้ีไดท่ี้ไม่เคยจดัท าบญัชีครัวเรือนเลย
มีจ านวน 40 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 36 
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ตารางที ่3.13 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามลกัษณะการจดัท า
บญัชีครัวเรือน และเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระ-
หน้ีได ้

รายการ 

เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 
ที่สามารถช าระหนี้ได้ 

เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

การจัดท าบัญชีครัวเรือน       
เคยจดัท าและเลิกท า 81 43.09 53.19 47.32 137 44.67 
ท าและยงัท าอยู ่ 12 6.38 19 16.96 31 10.33 
ไม่เคยจดัท า 95 50.53 40 35.71 135 45.00 

รวม 188 100.00 112 100.00 300 100.00 

ช่วงเวลาในการจัดท าบัญชีครัวเรือน
กลุ่มท่ีเคยจัดท าและเลกิแล้ว 

      

    เชา้ 16 19.75 8 15.09 24 17.91 
    กลางวนั 5 6.17 5 9.43 10 7.46 
    เยน็ 12 14.81 13 24.53 25 18.66 
    กลางคืน 48 59.26 27 50.94 75 55.97 

รวม 81 100.00 53 100.00 134 100.00 

ช่วงเวลาในการจัดท าบัญชีครัวเรือน
กลุ่มท่ีท าและท าอยู่ 

      

    เชา้ 1 8.33 3 15.79 4 12.90 
    กลางวนั 3 25.00 2 10.53 5 16.13 
    เยน็ 1 8.33 0 0.00 1 3.23 
    กลางคืน 7 58.33 14 73.68 21 67.74 

รวม 12 100.00 19 100.00 31 100.00 

สถานที่ ในการท าบัญชีครัวเรือนจาก  
ธ.ก.ส. กลุ่มท่ีเคยจัดท าและเลกิแล้ว 

      

    บา้น 81 100.00 50 94.34 131 97.76 
    ท่ีท  างาน 0 0.00 3 5.66 3 2.24 

รวม 81 100.00 112 100.00 300 100.00 
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ตารางที ่3.13 (ต่อ) 

รายการ 

เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 
ที่สามารถช าระหนี้ได้ 

เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

สถานที่ ในการท าบัญชีครัวเรือนจาก  
ธ.ก.ส. กลุ่มท่ีท าและท าอยู่ 

      

    บา้น 11 91.67 19 100.00 30 96.77 
    ท่ีท  างาน 1 8.33 0 0.00 1 3.23 

รวม 12 100.00 19 100.00 31 100.00 

การได้ รับส มุดบัญ ชีค รัว เรือนจาก  
ธ.ก.ส. กลุ่มท่ีเคยจัดท าและเลกิแล้ว 

      

    เคย 79 97.53 52 98.11 131 97.76 
    ไม่เคย 2 2.47 1 1.89 3 2.24 

รวม 81 100.00 53 100.00 134 100.00 

การได้ รับส มุดบัญ ชีค รัว เรือนจาก  
ธ.ก.ส. กลุ่มท่ีท าและท าอยู่ 

      

    เคย 12 100.00 17 89.47 29 93.55 
    ไม่เคย 0 0.00 2 10.53 2 6.45 

รวม 12 100.00 19 100.00 31 100.00 

การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่างๆในการจัดท าบัญชีครัวเรือนกลุ่มท่ี
เคยจัดท าและเลกิแล้ว 

      

    ธ.ก.ส. 81 100.00 53 100.00 134 100.00 
    อ่ืนๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 81 100.00 53 100.00 134 100.00 

การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่างๆในการจัดท าบัญชีครัวเรือนกลุ่มท่ี
ท าและท าอยู่ 

      

    ธ.ก.ส. 12 100.00 19 100.00 31 100.00 
    อ่ืนๆ 0 0.00 0 0.00 1 0.00 

รวม 12 100.00 19 100.00 31 100.00 
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ตารางที ่3.13 (ต่อ) 

รายการ 

เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 
ที่สามารถช าระหนี้ได้ 

เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

การได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดท า
บัญชีครัวเรือนจาก ธ.ก.ส.กลุ่มท่ีเคย
จัดท าและเลกิแล้ว 

      

    เคย 79 97.53 52 98.11 131 97.76 
    ไม่เคย 2 2.47 1 1.89 3 2.24 

รวม 81 100.00 53 100.00 134 100.00 

การได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดท า
บัญชีครัวเรือนจาก ธ.ก.ส. กลุ่มท่ีท าและ
ท าอยู่ 

      

เคย 11 91.67 19 100.00 30 96.77 
ไม่เคย 1 8.33 0 0.00 1 3.23 

รวม 12 100.00 19 100.00 31 100.00 

การได้ รับการสอนการจัดท าบัญ ชี
ครัวเรือนจากแหล่งต่างๆกลุ่ม ท่ี เคย
จัดท าและเลกิแล้ว 

      

เจา้หนา้ท่ี ธ.ก.ส. 76 93.83 48 90.57 124 92.54 
เพื่อนเกษตรกร/คนใน 
ชุมชน 

10 12.35 3 5.66 13 9.70 

ผูน้ าชุมชน 2 2.47 3 5.66 5 3.73 
ส่ือส่ิงพิมพ ์ 2 2.47 1 1.89 3 2.24 
ส่ือวทิย ุโทรทศัน์  
โฆษณาต่างๆ 

4 4.94 3 5.66 7 5.22 

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 4 4.94 0 0.00 4 2.99 
รวม*** 81 100.00 53 100.00 300 100.00 

การได้ รับการสอนการจัดท าบัญ ชี
ครัวเรือนจากแหล่งต่างๆกลุ่มท่ีท า และ
ท าอยู่ 

      

เจา้หนา้ท่ี ธ.ก.ส. 12 54.55 17 89.47 29 93.55 
เพื่อนเกษตรกร/คนในชุมชน 1 4.55 0 0.00 1 3.23 
       
 
 

      



 

35 
 

ตารางที ่3.13 (ต่อ) 

รายการ 

เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 
ที่สามารถช าระหนี้ได้ 

เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

ผูน้ าชุมชน 5 22.73 5 26.32 10 32.26 
ส่ือส่ิงพิมพ ์ 1 4.55 0 0.00 1 3.23 
ส่ือวทิย ุโทรทศัน์  
โฆษณาต่างๆ 

2 9.09 2 10.53 4 12.90 

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 1 4.55 0 0.00 1 3.23 
รวม*** 22 100.00 19 100.00 31 100.00 

ค ว าม เข้ ม ข้ น ใน ก าร จั ด ท าบั ญ ชี
ครัวเรือน กลุ่มท่ีเคยจัดท าและเลกิแล้ว 

      

1 คร้ัง 9 11.11 24 45.28 33 24.63 
2 คร้ัง 9 11.11 15 28.30 24 17.91 
3 คร้ัง 39 48.15 14 26.42 53 39.55 
มากกวา่ 3 คร้ัง 24 29.63 0 0.00 24 17.91 

รวม*** 81 100.00 53 100.00 134 100.00 

ความเข้มข้นในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนเฉลีย่ (คร้ัง/สัปดาห์) 

3.04 1.81 2.55 

ค ว าม เข้ ม ข้ น ใน ก าร จั ด ท าบั ญ ชี
ครัวเรือน กลุ่มท่ีท าและท าอยู่ 

      

1 คร้ัง 2 16.67 10 52.63 12 38.71 
2 คร้ัง 1 8.33 5 26.32 6 19.35 
3 คร้ัง 5 41.67 4 21.05 9 29.03 
มากกวา่ 3 คร้ัง 4 33.33 0 0.00 4 12.90 

รวม*** 12 100.00 19 100.00 31 100.00 

ความเข้มข้นในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนเฉลีย่ (คร้ัง/สัปดาห์) 

2.92 1.68 2.16 

หมายเหตุ: ***ผูต้อบสามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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3.3.4   เป้าหมายทางการเงินและวธีิการใช้จ่ายเงินของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 

เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 3.14 พบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละไม่
สามารถช าระหน้ีได ้มีเหตุผลในการใชเ้งินเพื่อซ้ือสินคา้หรือบริการต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาถึง
ความจ าเป็นและค านึงถึงความเหมาะสมต่อการใชง้านเป็นส าคญั จึงจะตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ
นั้นๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 86 และเม่ือพิจารณาการวางแผนการใชจ่้ายเงินหรือการมีเป้าหมายในการซ้ือ
สินคา้หรือบริการของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่มนั้น ส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนหรือไม่มีการ
ก าหนดเป้าหมายในการซ้ือสินคา้หรือบริการ คิดเป็นร้อยละ 87 และ 90 ตามล าดบั 

 

ตารางที ่3.14 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ข้อมูล จ าแนกตามลักษณะการใช้
จ่ายเงินและเป้าหมายในการใชเ้งิน และเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีได้
และไม่สามารถช าระหน้ีได ้

รายการ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีส่ามารถช าระหนีไ้ด้ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีไ่ม่สามารถช าระหนีไ้ด้ 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

การมเีป้าหมายในการซือ้
ส่ิงของ 

      

มีเป้าหมายท่ีจะซ้ือ 25 13.30 11 9.82 36 12.00 
ไม่มีเป้าหมายท่ีจะซ้ือ 163 86.70 101 90.18 264 88.00 

รวม 188 100.00 112 100.00 300 100.00 

วิ ธี ก าร ใ ช้ เงิ น เพื่ อ ซ้ื อ
ส่ิงของต่างๆ 

      

พิจารณาถึงความจ าเป็น 
และใชไ้ดจึ้งจะซ้ือ 

183 86.32 107 86.29 290 86.31 

ซ้ื อ เ ม่ื อ มี ก ารลด ร าค า  
50% - 70% 

6 2.83 6 4.84 12 3.57 

อยากได้เม่ือไรก็ซ้ือเม่ือ 
นั้น 

23 10.85 11 8.87 34 10.12 

รวม 212 100.00 124 100.00 336 100.00 
หมายเหตุ: ผูต้อบสามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ต าตอบ 
ที่มา: จาการส ารวจ 
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3.4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นผู้รู้จักประหยัดอดออมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ- 
พกัช าระหนี ้

 เม่ือพิจารณาความถูกต้องของการตอบค าถามความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นผูรู้้จัก
ประหยดัอดออมของเกษตรกรของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีได ้พบวา่ เกษตรกรกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ สามารถตอบค าถามความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นผูรู้้จกัประหยดัอดออมได้
ถูกตอ้งมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ค  าถามขอ้ 1 ควรมีการออมเงินต่อเดือนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 10 ของ
รายไดต่้อเดือน  ค าถามขอ้ 2 การท าประกนัชีวิตเป็นการวางแผนการออมเงินแบบหน่ึง และค าถามขอ้ 
4 บัญชีเงินฝากประจ าได้รับดอกเบ้ียเท่ากับเงินฝากเผื่อเรียกโดยคิดเป็นร้อยละ 89 84 และ 74 
ตามล าดับ ส่วนค าถามท่ีไม่สามารถตอบได้ถูกต้องมากท่ีสุด 3 ล าดบั ได้แก่ ค  าถามข้อ 9 การออม 
หมายถึง การใช้ส่ิงมีค่าทั้งหลายอยา่งไม่ประมาท มีเหตุมีผลเพื่อประโยชน์ของตนเองเท่านั้น ค าถาม
ขอ้ 8 หลกัการรายไดห้กัค่าใชจ่้ายและคงเหลือเป็นเงินออม เป็นหลกัการท่ีสามารถใชไ้ดผ้ลดีท่ีสุด และ
ค าถามข้อท่ี 5 หลักในการออมเงินท่ีดี คือ แบ่งเงินออมไวร้้อยละ 25-30 ของเงินเดือน โดยคิดเป็น 
ร้อยละ 96 94 และ 63 ตามล าดบั  

 ส่วนเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได้ พบว่า เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
สามารถตอบค าถามความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นผูรู้้จกัประหยดัอดออมไดถู้กตอ้งมากท่ีสุด  3 
ล าดบั ไดแ้ก่ ค  าถามขอ้ 1 ควรมีการออมเงินต่อเดือนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 10 ของรายไดต่้อเดือน ค าถาม
ขอ้ 2 การท าประกนัชีวิตเป็นการวางแผนการออมเงินแบบหน่ึง และค าถามขอ้ 3 บญัชีเงินฝากประจ า
ไดรั้บดอกเบ้ียเท่ากบัเงินฝากเผื่อเรียก โดยคิดเป็นร้อยละ 87 70 และ 63 ตามล าดบั ส่วนค าถามท่ีไม่
สามารถตอบไดถู้กตอ้งมากท่ีสุด 3 ล าดบั ไดแ้ก่ ค  าถามขอ้ 8 หลกัการรายไดห้กัค่าใชจ่้ายและคงเหลือ
เป็นเงินออม เป็นหลกัการท่ีสามารถใชไ้ดผ้ลดีท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100 ค  าถามขอ้ 9 การออม หมายถึง 
การใชส่ิ้งมีค่าทั้งหลายอยา่งไม่ประมาท มีเหตุมีผลเพื่อประโยชน์ของตนเองเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 97 
และค าถามข้อ 5 หลักในการออมเงินท่ีดี คือ แบ่งเงินออมไวร้้อยละ 25-30 ของเงินเดือน คิดเป็น 
ร้อยละ 70 (ตารางท่ี 3.15) 
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ตารางที ่3.15 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล ท่ีตอบค าถามความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัความเป็นผูรู้้จกัประหยดัอดออมไดถู้กตอ้ง จ าแนกตามค าถามและเกษตรกร
กลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีได ้

ค าถาม 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีส่ามารถช าระหนีไ้ด้ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีไ่ม่สามารถช าระหนีไ้ด้ 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

1. ควรมีการออมเงินต่อเดือนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 10 ของ
รายไดต้่อเดือน 

167 88.83 97 86.61 

2. การท าประกนัชีวติเป็นการวางแผนการออมเงินแบบ
หน่ึง 

158 84.04 79 70.54 

3. บญัชีเงินฝากประจ าไดรั้บดอกเบ้ียเท่ากบัเงินฝากเผื่อ
เรียก 

140 74.47 71 63.39 

4. การใชจ่้ายบตัรเครดิตหลายๆ ใบจะช่วยใหว้างแผน
ทางการเงินไดดี้ 

121 64.36 49 43.75 

5. หลกัในการออมเงินท่ีดี คือ แบ่งเงินออมไวร้้อยละ 25-30  
ของเงินเดือน 

69 36.70 33 29.46 

6. หลกัการรายไดห้กัค่าใชจ่้ายและคงเหลือเป็นเงินออม 
เป็นหลกัการท่ีสามารถใชไ้ดผ้ลดีท่ีสุด 

11 5.85 0 0.00 

7. การออม หมายถึง การใชส่ิ้งมีค่าทั้งหลายอยา่งไม่
ประมาท มีเหตุมีผลเพ่ือประโยชน์ของตนเองเท่านั้น 

7 3.72 3 2.68 

ที่มา: จากการส ารวจ 

 ในส่วนระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นผู ้รู้จ ักประหยดัอดออมของ
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีได้และไม่สามารถช าระหน้ีได้ จากตารางท่ี 3.16 พบว่า 
เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดร้้อยละ 52 มีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นผูรู้้
จกัประหยดัอดออมในระดับปานกลางโดยมีคะแนนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นผูรู้้จัก
ประหยดัอดออมเฉล่ีย 3.58 คะแนน ส่วนเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถช าระหน้ีไดน้ั้น มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นผูรู้้จกัประหยดัอดออมในระดบันอ้ย โดยคิดเป็นร้อยละ 57 และมีคะแนน
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นผูรู้้จกัประหยดัอดออมเฉล่ีย 2.96 คะแนน ซ่ึงน้อยกว่าเกษตรกร
กลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีได้ แต่เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 
กลุ่ม มีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นผูรู้้จกัประหยดัอดออมในระดบัปานกลาง ซ่ึงแสดง
ใหเ้ห็นวา่เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มน้ียงัมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นผูรู้้จกัประหยดัอด
ออมไม่มากเท่าท่ีควร 
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ตารางที ่3.16 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามระดบัความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นผูรู้้จกัอดออม และเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ี
ไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีได ้

ระดบัความเป็นผู้รู้จกัอด
ออมของลูกค้าทีเ่ข้าร่วม

โครงการ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีส่ามารถช าระหนีไ้ด้ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีไ่ม่สามารถช าระหนีไ้ด้ 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

มาก (5.01-7.00) 11 5.85 0 0.00 11 3.67 
ปานกลาง (3.01-5.00) 97 51.60 48 42.86 145 48.33 
นอ้ย (1.00-3.00) 80 42.55 64 57.14 44 48.00 

รวม 188 100.00 112 100.00 300 100.00 

คะแนนเฉลีย่ 3.58 2.96 3.14 
ที่มา: จากการส ารวจ 

3.5 ภาระหนี้สินที่มีอยู่ก่อนเข้าร่วมโครงการฯและการเข้าร่วมโครงการพักช าระหนี้ของเกษตรกร
กลุ่มตัวอย่าง 

3.5.1 ภาระหนีสิ้นทีม่ีอยู่ก่อนเข้าร่วมโครงการพกัช าระหนี้ 

 ก่อนเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละ
เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได ้มีภาระหน้ีสินทั้งหน้ีจากสถาบนัในระบบและหน้ีจาก
สถาบนันอกระบบ โดยมีผลการศึกษาดงัน้ี 

1) ภาระหนีสิ้นในระบบ 

 พบว่า เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่
สามารถช าระหน้ีไดท้ั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่ไม่มีหน้ีสินในระบบระยะสั้นก่อนเขา้ร่วมโครงการ โดยคิด
เป็นร้อยละ 35 และ 47 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาหน้ีสินในระบบระยะสั้นท่ีมีก่อนเขา้ร่วมโครงการใน
ภาพรวม พบว่า เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีจ านวนหน้ีสินในระบบระยะสั้ นเฉล่ียจ านวน 
44,940 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และ 30,134 ต่อครัวเรือนต่อปี 

 เม่ือพิจารณาหน้ีสินในระบบระยะยาวของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีมีก่อนเข้าร่วม
โครงการ พบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีได ้ร้อยละ 27 ไม่มีหน้ีสินในระบบระยะยาว 
แต่โดยภาพรวมพบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีได ้มีจ านวนหน้ีสินในระบบระยะยาว
เฉล่ีย 148,436 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ส่วนเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่สามารถช าระหน้ีไดน้ั้นร้อยละ 
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27 มีจ  านวนหน้ีสินในระบบระยะยาวอยูใ่นช่วง 150,000-200,000 บาท ซ่ึงเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งน้ีมี
หน้ีสินในระบบระยะยาวเฉล่ีย 198,518 บาทต่อครัวเรือนต่อปี แสดงใหเ้ห็นวา่เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ไม่สามารถช าระหน้ีได้มีจ  านวนหน้ีสินในระบบระยะยาวมากกว่าเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถ
ช าระหน้ีได ้(ดงัตาราง 3.17) 

 

ตารางที ่3.17 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ข้อมูล จ าแนกตามจ านวนหน้ีสินใน
ระบบระยะสั้นและระยะยาว และเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละไม่
สามารถช าระหน้ีได ้

จ านวนหนีสิ้นในระบบ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีส่ามารถช าระหนีไ้ด้ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีไ่ม่สามารถช าระหนีไ้ด้ 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

จ านวนหนีสิ้นในระบบระยะ
ส้ัน 

      

ไม่มีหน้ีในระบบระยะสั้น 64 34.04 53 47.32 117 39.00 
1- 40,000 บาท 41 31.81 29 25.89 70 23.33 
40,001-80,000 บาท 42 22.34 14 12.50 56 18.67 
80,001-120,000 บาท 26 13.83 12 10.71   38 12.67 
มากกวา่ 120,000 บาท 15 7.98 4 3.57 19 6.33 

รวม 188 100.00 112 100.00 300 100.00 

จ านวนหนีสิ้นระยะส้ันใน
ระบบเฉลีย่ (บาท/ครัวเรือน/ปี) 

44,939.61 30,133.93 39,412.15 

จ านวนหนีสิ้นในระบบระยะ
ยาว 

      

ไม่มีหน้ีในระบบระยะยาว 50 26.60 11 9.82 61 20.33 
1-150,000 บาท 48 25.53 30 26.79 78 26.00 
150,001-200,000 บาท 44 23.40 24 21.43 68 22.67 
200,001-250,000 บาท 16 8.51 18 16.07 34 11.33 
250,001-300,000 บาท 14 7.45 9 8.04 23 7.67 
มากกวา่ 300,000 บาท 16 8.51 20 17.86 36 12.00 

รวม 188 100.00 112 100.00 300 100.00 
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ตารางที ่3.17 (ต่อ) 

จ านวนหนีสิ้นในระบบ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีส่ามารถช าระหนีไ้ด้ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีไ่ม่สามารถช าระหนีไ้ด้ 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

จ านวนหนีสิ้นระยะยาวใน
ระบบเฉลีย่ (บาท/ครัวเรือน/ปี) 

148,436.17 198,517.86 167,133.33 

รวมจ านวนหนีสิ้นในระบบ
ทั้งหมดเฉลีย่ (บาท/ครัวเรือน/

ปี) 
193,375.78 228,651.79 206,545.48 

ที่มา: จากการส ารวจ    

2) ภาระหนีสิ้นนอกระบบ 

 จากการศึกษาภาระหน้ีสินนอกระบบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอยูก่่อนเขา้ร่วมโครงการ พบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละเกษตรกร
กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถช าระหน้ีไดท้ั้ง 2 กลุ่มนั้น ส่วนใหญ่ไม่มีหน้ีสินนอกระบบระยะสั้นก่อนเขา้
ร่วมโครงการ โดยคิดเป็นร้อยละ 90 และ 88 ตามล าดับ และมีจ านวนหน้ีสินนอกระบบระยะสั้ น
โดยรวมเฉล่ียจ านวน 3,777 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และ 4,143 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ตามล าดบั 

ในส่วนของจ านวนหน้ีสินนอกระบบระยะยาวนั้น พบว่า เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ี
สามารถช าระหน้ีได้และเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได้ทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่ไม่มี
หน้ีสินนอกระบบระยะยาวเช่นเดียวกบัหน้ีสินนอกระบบระยะสั้ น โดยคิดเป็นร้อยละ 97 และ 90 
ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาหน้ีสินนอกระบบระยะยาวโดยรวม พบว่า เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 
กลุ่ม มีจ านวนหน้ีสินนอกระบบระยะยาวโดยเฉล่ียจ านวน 3,170 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และ 6,277 
บาทต่อครัวเรือนต่อปี ตามล าดบั (ดงัตาราง 3.18) 
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ตารางที ่3.18 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามจ านวนหน้ีสินนอก
ระบบระยะสั้ นและระยะยาว และเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละไม่
สามารถช าระหน้ีได ้

จ านวหนีสิ้นนอกระบบ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีส่ามารถช าระหนีไ้ด้ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีไ่ม่สามารถช าระหนีไ้ด้ 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

จ านวนหนีสิ้นนอกระบบระยะ
ส้ัน 

      

ไม่มีหน้ีนอกระบบระยะสั้น 169 89.89 99 88.39 268 89.33 
1- 20,000 บาท 6 3.19 6 5.36 12 4.00 
20,001-40,000 บาท 8 4.26 3 2.68 11 3.67 
40,001-60,000 บาท 2 1.06 2 1.79 4 1.33 
มากกวา่ 60,000 บาท 3 1.60 2 1.79 5 1.67 

รวม 188 100.00 112 100.00 300 100.00 

จ านวนหนีสิ้นระยะส้ันใน
ระบบเฉลีย่ (บาท/ครัวเรือน/ปี) 

3,776.60 4,142.86 3,913.33 

จ านวนหนีสิ้นนอกระบบระยะ
ยาว 

      

ไม่มีหน้ีนอกระบบระยะยาว 182 96.81 101 90.18 283 94.33 
1-15,000 บาท 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
15,001-30,000 บาท 3 1.60 1 0.89 4 1.33 
30,001-45,000 บาท 0 0.00 3 2.68 3 1.00 
มากกวา่ 45,000 บาท 3 1.60 7 6.25 10 3.33 

รวม 188 100.00 112 100.00 300 100.00 

จ านวนหนีสิ้นระยะยาวนอก
ระบบเฉลีย่ (บาท/ครัวเรือน/ปี) 

3,170.21 6,276.96 4,330.07 

รวมจ านวนหนีสิ้นนอกระบบ
ทั้งหมดเฉลีย่ (บาท/ครัวเรือน/

ปี) 
6,946.81 10,419.82 8,243.40 

ที่มา: จากการส ารวจ  

 

 



 

43 
 

3.5.2 จ านวนหนีจ้ากแหล่งต่างๆของเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 

 ในส่วนของแหล่งท่ีมาของหน้ีสินของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละ
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่สามารถช าระหน้ีไดก่้อนเขา้ร่วมโครงการ สามารถจ าแนกได้เป็นแหล่ง
หน้ีสินระยะสั้นและแหล่งหน้ีสินระยะยาว เม่ือพิจารณาตารางท่ี 3.19 พบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 
2 กลุ่ม ส่วนใหญ่มีหน้ีสินระยะสั้ นและหน้ีสินระยะยาวในระบบมาจาก ธ.ก.ส. โดยเกษตกรกลุ่ม
ตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีหน้ีสินระยะสั้ นในระบบจาก ธ.ก.ส. เฉล่ีย 25,383 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และ 
14,893 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ตามล าดบั และมีหน้ีสินระยะยาวในระบบจาก ธ.ก.ส. เฉล่ีย 139,250 
บาทต่อครัวเรือนต่อปี และ 193,054 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ตามล าดบั  

เม่ือพิจารณาแหล่งหน้ีสินระยะสั้นและระยะยาวนอกระบบของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ี
สามารถช าระหน้ีไดแ้ละเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได ้พบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้ง 2 กลุ่ม มีแหล่งหน้ีสินระยะสั้นนอกระบบมาจากเพื่อนบา้น และมีแหล่งหน้ีสินระยะยาวนอกระบบ
มาจากญาติพี่น้อง โดยเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีหน้ีสินระยะสั้ นนอกระบบจากเพื่อนบา้น
เฉล่ีย 1,330 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และ 1,518 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ตามล าดบั และมีหน้ีสินระยะยาว
นอกระบบจากญาติพี่น้องเฉล่ีย 1,872 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และ 3,446 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
ตามล าดบั  

ตารางที ่3.19 ค่าเฉล่ียจ านวนหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามจ านวนหน้ีสิน
ระยะสั้ นและระยะยาวทั้ งในและนอกระบบจากแหล่งต่างๆของครัวเรือนและ
เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีได ้

หนีสิ้นแหล่งต่างๆ 
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีส่ามารถช าระหนีไ้ด้ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีไ่ม่สามารถช าระหนีไ้ด้ 

รวม 

แหล่งหนีสิ้นระยะส้ันในระบบ    
ธ.ก.ส. 25,383.13 14,892.86 21,453.67 
ธนาคารพานิชย/์ธนาคารออมสิน 3,085.11 1,071.43 2,333.33 
สหกรณ์การเกษตร 0.00 0.00 0.00 
กองทุนในหมู่บา้น 15,345.74 12,857.14 14,416.67 
อ่ืนๆเช่น โรงรับจ าน า 1,260.64 1,312.50 1,280.00 
หนีสิ้นระยะส้ันในระบบจากแหล่ง
ต่างๆเฉลีย่ (บาท/ครัวเรือน/ปี) 

44,939.61 30,133.93 39,412.15 
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ตารางที ่3.19 (ต่อ) 

หนีสิ้นแหล่งต่างๆ 
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีส่ามารถช าระหนีไ้ด้ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีไ่ม่สามารถช าระหนีไ้ด้ 

รวม 

แหล่งหนีสิ้นระยะยาวในระบบ    
ธ.ก.ส. 139,250.00 193,053.57 159,336.67 
ธนาคารพานิชย/์ธนาคารออมสิน 7,180.85 446.43 4,666.67 
สหกรณ์การเกษตร 0.00 0.00 0.00 
กองทุนในหมู่บา้น 702.13 1,071.43 840.00 
อ่ืนๆเช่น โรงรับจ าน า 1,303.19 3,946.43 2,290.00 
หนีสิ้นระยะยาวในระบบจากแหล่ง
ต่างๆเฉลีย่ (บาท/ครัวเรือน/ปี) 

148,436.17 198,517.86 167,133.33 

รวมหนีสิ้นระยะยาวในระบบจาก
แหล่งต่างๆทั้งหมดเฉลีย่ (บาท/

ครัวเรือน/ปี) 
193,375.78 228,651.79 206,545.48 

แหล่งหนีสิ้นระยะส้ันนอกระบบ    
นายทุนเงินกู ้ 1,063.83 1,392.86 1,186.67 
พอ่คา้/ร้านคา้ 265.96 0.00 166.67 
ญาติพี่นอ้ง 1,117.02 1,232.14 1,160.00 
เพื่อนบา้น 1,329.79 1,517.86 1,400.00 
หนีสิ้นระยะส้ันนอกระบบจากแหล่ง

ต่างๆเฉลีย่ (บาท/ครัวเรือน/ปี) 
3,776.60 4,142.86 3,913.33 

แหล่งหนีสิ้นระยะยาวนอกระบบ    
นายทุนเงินกู ้ 500.00 482.14 493.33 
พอ่คา้/ร้านคา้ 0.00 1,536.55 567.18 
ญาติพี่นอ้ง 1,872.34 3,446.43 2,640.00 
เพื่อนบา้น 797.87 839.29 813.33 
หนีสิ้นระยะยาวนอกระบบจากแหล่ง

ต่างๆเฉลีย่ (บาท/ครัวเรือน/ปี) 
3,170.21 6,276.96 4,330.07 

รวมหนีสิ้นระยะยาวนอกระบบจาก
แหล่งต่างๆทั้งหมดเฉลีย่ (บาท/

ครัวเรือน/ปี) 
6,946.81 10,419.82 8,243.40 

รวมหนีสิ้นจากแหล่งต่างๆทั้งหมด
เฉลีย่ (บาท/ครัวเรือน/ปี) 

200,322.59 239,071.61 214,788.88 

ที่มา: จากการส ารวจ  
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3.5.3 เหตุผลในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการพกัช าระหนี้ 

เหตุผลในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการพักช าระหน้ีของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท่ี
สามารถช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีได ้ผลจากการศึกษา พบว่า เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 
กลุ่ม ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีเพื่อบรรเทาภาระหน้ีสินของครัวเรือน 
โดย คิดเป็นร้อยละ 50 และ 52 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 3.20 

ตารางที ่3.20 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามเหตุผลในการเขา้
ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี และเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีได้และไม่
สามารถช าระหน้ีได ้

เหตุผลในการเข้าร่วม
โครงการพกัช าระหนี ้

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีส่ามารถช าระหนีไ้ด้ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีไ่ม่สามารถช าระหนีไ้ด้ 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

เพ่ือบรรเทาภาระหน้ีสิน 
ของครัวเรือน 

94 50.00 58 51.79 152 50.67 

น าเงินท่ีตอ้งการช าระหน้ี 
ไปฟ้ืนฟกูารประกอบ 
อาชีพในครัวเรือน 

38 20.21 29 25.89 67 22.33 

น าไปพฒันาอาชีพและ 
การด ารงชีพภายใน 
ครัวเรือน 

35 18.62 20 17.86 55 18.33 

น าไปเป็นค่าใชจ่้ายภายใน 
ครัวเรือน 

21 11.17 5 4.46 26 8.67 

รวม 188 100.00 112 100.00 300 100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ  
 

3.5.4      สัดส่วนของการใช้เงินกู้ตามวตัถุประสงค์ทีแ่จ้งแก่ธนาคาร 

เม่ือพิจารณาสัดส่วนการใช้เงินกูต้ามวตัถุประสงค์ของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถ
ช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีได้ จากตารางท่ี 3.21 พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ี
สามารถช าระหน้ีได้และไม่สามารถช าระหน้ีได้มีสัดส่วนการใช้เงินตามวตัถุประสงค์ท่ีร้อยละ  
0.00-0.20 คิดเป็นร้อยละ 63 และ 54 ตามล าดับ นั่นคือ เงินกู้แต่ละบาทเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท่ี
สามารถช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีได ้มีการใช้เงินตามวตัถุประสงค์ท่ียื่นขอกูจ้าก ธ.ก.ส. 
เพียง 20 สตางค์ หรือเงิน 100 บาท มีการใช้เงินตามวตัถุประสงค์ท่ียื่นขอกูจ้าก ธ.ก.ส. เพียง 20 บาท 



 

46 
 

แสดงวา่ เงินส่วนท่ีเหลือ (ร้อยละ 80) ครัวเรือนเกษตรกรน าไปใช้ผิดจากวตัถุประสงค์ท่ียื่นขอกูจ้าก
ธนาคาร  

ตารางที ่3.21 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามสัดส่วนการใชเ้งินกู ้
และเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีได ้

รายการ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีส่ามารถช าระหนีไ้ด้ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีไ่ม่สามารถช าระหนีไ้ด้ 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

สัดส่วนการใช้เงนิกู้ตาม
วตัถุประสงค์ของ
ครัวเรือน 

      

0.00-0.20 119 63.30 60 53.57 179 59.67 
0.21-0.40 3 1.60 2 1.79 5 1.67 
0.41-0.60 15 7.98 17 15.18 32 10.67 
0.61-0.80 39 20.74 22 19.64 61 20.33 
0.81-1.00 12 6.38 11 9.82 23 7.67 

รวม 188 100.00 112 100.00 300 100.00 

สัดส่วนการใช้เงินกู้ ตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
ครัวเรือนเฉลีย่  

0.27 0.34 0.30 

ที่มา: จากการส ารวจ 

3.5.5   การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปรับศักยภาพเกษตรกรและการเข้าพบปะเจ้าหน้าที ่ 
                         ธ.ก.ส. ของครัวเรือนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการพกัช าระหนี้ 

การเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมการปรับศกัยภาพและการเขา้พบปะเจา้หนา้ท่ีธ.ก.ส. ของ
เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีไดน้ั้น เป็นขอ้ก าหนดท่ีเกษตรกร
ทุกครัวเรือนตอ้งไดรั้บการเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมการปรับศกัยภาพเกษตรกร โดยเป็นลกัษณะของ
การฝึกอบรมเพื่อฟ้ืนฟูอาชีพให้กับครัวเรือนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี ได้แก่ การ
ฝึกอบรมเร่ืองการเล้ียงปลาในกระชงั การเพาะเล้ียงกบ การเพาะเห็ด หรือการอบรมเก่ียวกบัการปลูก
พืชผกัต่างๆ และการฝึกอบรมดา้นการผลิตปุ๋ย เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานให้กบัครัวเรือนเกษตรกรให้มี
ความรู้ความเขา้ใจในแต่ละเร่ืองมากข้ึน เพื่อน าไปปรับใช้กบัการท าการเกษตรของตนเอง นอกจากน้ี
ยงัมีการจดัให้เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการไดเ้ขา้พบปะเจา้หน้าท่ีธ.ก.ส. โดยมีช่วงเวลาในการเขา้พบ
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เจา้หน้าท่ีธ.ก.ส. จ  านวน 2 คร้ังต่อปี โดยคร้ังท่ี 1 อยู่ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 และคร้ังท่ี 2 
ในช่วงสิงหาคม พ.ศ.2556 เพื่อให้เจา้หน้าท่ีไดติ้ดตามความกา้วหน้าและทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสถานะ
ทางการเงินและใหค้ าแนะน าแก่เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

3.5.6   การเข้าพบปะครัวเรือนเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการพกัช าระหนีจ้ากเจ้าหน้าที ่ธ.ก.ส 

การเขา้พบปะครัวเรือนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีจากเจา้หน้าท่ี ธ.ก.ส. 
พบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดส่้วนใหญ่มีการพบปะเจา้หนา้ท่ีเฉล่ียจ านวน 3 คร้ัง
ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถช าระหน้ีไดส่้วนใหญ่มีการเขา้พบปะ
เจา้หนา้ท่ีเฉล่ียจ านวน 1 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 42 (ดงัตารางท่ี 3.22) 

 เม่ือพิจารณาการเขา้พบปะเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีจากเจา้หนา้ท่ี ธ.ก.ส. 
พบว่า เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีไดส่้วนใหญ่มีการเขา้พบเจา้หน้าท่ี ธ.ก.ส.มากกว่า
เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได ้ซ่ึงเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อตวัเอง รวมถึง
ความใส่ใจต่อภาระหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกรเอง 

ตารางที ่3.22 จ านวนและร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามจ านวนคร้ังในการ
พบปะเจ้าหน้าท่ี ธ.ก.ส. และเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีได้และไม่
สามารถช าระหน้ีได ้

การพบปะเจ้าหน้าที ่ 
ธ.ก.ส. 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีส่ามารถช าระหนีไ้ด้ 

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 
ทีไ่ม่สามารถช าระหนีไ้ด้ 

รวม 

จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

3 คร้ัง 75 39.89 19 16.96 94 31.33 
2 คร้ัง 43 22.87 36 32.14 79 26.33 
1 คร้ัง 63 33.51 47 41.96 110 36.67 
ไม่พบเลย 7 3.72 10 8.93 17 5.67 

รวม 188 100.00 112 100.00 300 100.00 
การพบปะเจ้าหน้าที่  

ธ.ก.ส.เฉลีย่  (คร้ังต่อปี) 
1.99 1.57 1.83 

ที่มา: จากการส ารวจ  

 
 



 

48 
 

3.6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
พกัช าระหนี ้

3.6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของครัวเรือน
เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของครัวเรือนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
โครงการพกัช าระหน้ีนั้น ใช้การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ เม่ือพิจารณาการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ดงัตารางท่ี 
3.23 พบว่า อายุของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร (X2) และระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน
เกษตรกร (จ านวนปีท่ีศึกษาในระบบ) (X3) มีความสัมพันธ์กันมากกว่าตัวแปรคู่อ่ืนๆ โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.516 ซ่ึงต ่ากวา่ 0.700 สามารถท าการวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลองโลจิต
โดยใชต้วัแปรทุกตวัในการวเิคราะห์ในขั้นตอนต่อไปได ้

 

ตารางที ่3.23 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรเชิงปริมาณท่ีมีผลต่อความสามารถในการ  
ช าระหน้ีของครัวเรือนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 

ปัจจัย X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

X2 1.000        

X3 -0.516 1.000       

X4 0.002 0.027 1.000      

X5 -0.178 0.145 0.155 1.000     

X6 -0.024 0.133 0.057 0.158 1.000    

X7 -0.032 0.081 0.038 -0.121 -0.031 1.000   

X8 -0.121 0.250 0.117 0.267 0.112 0.001 1.000  

X9 0.034 -0.012 0.096 0.087 -0.254 -0.127 0.086 1.000 
หมายเหตุ: X2 หมายถึง อายขุองหวัหน้าครัวเรือนเกษตรกร             X3 หมายถึง ระดบัการศึกษาของหวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกร    
                                                                                                                            (จ  านวนปีท่ีศึกษาในระบบ)   
                  X4 หมายถึง จ  านวนแรงงานในครัวเรือนท่ีมีรายได ้         X5 หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการดูแลบุคคลในครัวเรือนท่ี  
                                      จากการประกอบอาชีพเป็นของตนเอง                            ไม่มีรายไดห้รือไม่สามารถประกอบอาชีพได ้                                                                                                 
                 X6 หมายถึง ภาระหน้ีสินท่ีมีก่อนการเขา้ร่วมโครงการฯ    X7 หมายถึง สดัส่วนการใชเ้งินกูท่ี้ตรงตามวตัถุประสงค ์                                
                 X8หมายถึง คะแนนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความ          X9 หมายถึง ความเขม้ขน้ของการท าบญัชีครัวเรือนของ        
                                    เป็นผูรู้้จกัการประหยดัอดออมของเกษตรกร                      ครัวเรือนเกษตรกร 
                                    ท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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3.6.2 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความสามารถในการช าระหนีข้องเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ 
 

 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้
ร่วมโครงการพักช าระหน้ีในคร้ังน้ี เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระท่ีคาดว่าจะมีผลต่อ 
ตวัแปรตาม โดยใชแ้บบจ าลองโลจิตในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ด้วยแบบจ าลองโลจิต (logit model) ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือทางการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหวา่งตวัแปรท่ีคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้
ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีจากการประมาณค่าโดยใช้ตวัแปรอิสระท่ีก าหนด ทั้งหมด 11 ตวั คือ เพศ
ของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร (X1) อายุของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร (X2) ระดบัการศึกษาของ
หวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกร (จ านวนปีท่ีศึกษาในระบบ) (X3) จ  านวนแรงงานในครัวเรือนท่ีมีรายไดจ้าก
การประกอบอาชีพเป็นของตนเอง (X4) ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการดูแลบุคคลในครัวเรือนท่ีไม่มีรายได้
หรือไม่สามารถประกอบอาชีพได ้(X5) ภาระหน้ีสินท่ีมีก่อนการเขา้ร่วมโครงการฯ (X6) สัดส่วนการ
ใช้เงินกู้ท่ีตรงตามวตัถุประสงค์ซ่ึงเป็นการพิจารณาถึงความมีวินัยทางการเงินของเกษตรกร (X7) 
คะแนนความรู้เก่ียวกบัความเป็นผูรู้้จกัการประหยดัอดออมของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระ
หน้ี (X8) ความเขม้ขน้ของการท าบญัชีครัวเรือนของครัวเรือนเกษตรกร (X9) พฤติกรรมในการเล่น 
การพนนั (X10) พฤติกรรมในการด่ืมสุรา (X11) และใชปั้จจยัระดบัความสามารถในการช าระหน้ีของ
ครัวเรือนเกษตรกรเป็นตวัแปรตาม (Y) 

 

เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองดังกล่าว ณ ระดับความเช่ือมั่นอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี มีจ  านวน 5 ปัจจยั คือ อายขุองหวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกร (X2) 
คะแนนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นผูรู้้จกัการประหยดัอดออมของเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการพักช าระหน้ี (X8) ความเข้มข้นของการท าบัญชีครัวเรือนของครัวเรือนเกษตรกร(X9) 
พฤติกรรมในการเล่นการพนนั (X10) และพฤติกรรมในการด่ืมสุรา (X11) ซ่ึงอธิบายในรายละเอียดของ
แต่ละปัจจยัไดด้งัน้ี (ดงัตารางท่ี 3.24) 
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ตารางที ่3.24 ผลการทดสอบค่าพารามิเตอร์ท่ีประมาณไดจ้ากการวเิคราะห์แบบจ าลองโลจิต 

ปัจจัยทีม่ีผลอทิธิพลต่อความสามารถ

ในการช าระหนี้ของของเกษตรกรกลุ่ม

ตวัอย่างทีเ่ข้าร่วมโครงการพกัช าระ

หนี้ 

ค่าพารามิเตอร์ที่ประมาณได้จากการวเิคราะห์แบบจ าลองโลจิต 

B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

95.0% C.I. for 

Exp(B) 

Lower Upper 

เพศของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร 
(X1) 

0.008 0.431 0.000 1 0.984  1.008 0.433 2.347 

อายุของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร 
(X2) 

-0.058 0.022 7.292 1 0.007  0.943 0.904 0.984 

ระดบัการศึกษาของหัวหนา้ครัวเรือน
เกษตรกร (จ านวน ปี ท่ี ศึกษาใน
ระบบ) (X3) 

-0.111 0.075 2.151 1 0.142  0.895 0.772 1.038 

จ านวนแรงงานในครัวเรือนท่ีมีรายได้
จากการประกอบอาชีพเป็นของ
ตนเอง (X4) 

0.097 0.160 0.369 1 0.544  1.102 0.805 1.509 

ค่าใช้จ่ายท่ี ใช้ในการดูแลบุคคลใน
ค รั ว เรื อน ท่ี ไ ม่ มี ร ายได้ห รื อ ไ ม่
สามารถประกอบอาชีพได ้(X5) 

0.000 0.000 0.103 1 0.748  1.000 1.000 1.000 

ภาระห น้ี สิน ท่ี มี ก่อนการเข้า ร่วม
โครงการฯ (X6) 

0.000 0.000 1.015 1 0.314  1.000 1.000 1.000 

สั ด ส่ วน ก าร ใช้ เงิ น กู้ ท่ี ต ร งต าม
วตัถุประสงคซ่ึ์งเป็นการพจิารณาถึง
ค ว าม มี วิ นั ย ท า ง ก าร เงิ น ข อ ง
เกษตรกร (X7) 

0.499 0.571 0.762 1 0.383  1.647 0.537 5.047 

คะแนนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ความเป็นผูรู้้จกัการประหยดัอดออม
ของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพกั
ช าระหน้ี (X8) 

0.193 0.111 3.030 1 0.082  1.213 0.976 1.507 

ค ว าม เข้ ม ข้ น ข อ งก า ร ท า บั ญ ชี
ครัวเรือนของครัวเรือนเกษตรกร
(X9) 

0.739 0.193 14.612 1 0.000  2.094 1.433 3.058 

พฤติกรรมในการเล่นการพนนั (X10) -3.227 0.421 58.832 1 0.000  0.040 0.017 0.091 
พฤติกรรมในการด่ืมสุรา (X11) -1.371 0.460 8.888 1 0.003  0.254 0.013 0.625 
ค่าคงท่ี 4.335 1.630 7.077 1 0.008  76.328   
หมายเหตุ:**  ค่าสมัประสิทธ์ิของปัจจยัมีอิทธิพลต่อความสามรถในการช าระหน้ีของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี 

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 
ที่มา: จากการค านวณ 
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1) อายุของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร (X2) จากการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจยัอายุของหัวหน้า
ครัวเรือนเกษตรกร มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั -0.058 ซ่ึงมีค่าเป็นลบ สามารถอธิบายไดว้า่ ถา้เกษตรกร
กลุ่มตวัอยา่งมีอายุมากข้ึนโอกาสท่ีจะสามารถช าระหน้ีไดจ้ะลดลง เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุ
อยู่ในช่วง 51-60 ปี ซ่ึงเขา้สู่วยัผูสู้งอายุ การท่ีเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างมีอายุท่ีเพิ่มข้ึน ความสามารถใน
การท างานของระบบต่างๆ ในร่างกายจะมีประสิทธิภาพลดลง ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพไดง่้าย ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลกัและอาชีพเสริม ท าให้รายไดข้องครัวเรือนไม่เพียงพอ และ
กระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีในท่ีสุด 

2) คะแนนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นผูรู้้จกัการประหยดัอดออมของเกษตรกรท่ีเขา้
ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี (X8) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.193 ซ่ึงมีค่าเป็นบวก สามารถอธิบายไดว้่า 
ถ้าเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างมีคะแนนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความเป็นผูรู้้จกัประหยดัอดออมใน
ระดบัสูง มีโอกาสท่ีจะสามารถในการช าระหน้ีเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงพิจารณาได้จากคะแนนความ
เป็นผูรู้้จกัประหยดัอดออมของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง ทั้ง 2 กลุ่ม โดยเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถ
ช าระหน้ีได้ มีคะแนนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นผู ้รู้จ ักประหยดัอดออมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ซ่ึงมีคะแนนมากกว่าเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถช าระ
หน้ีได ้ท่ีมีคะแนนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นผูรู้้จกัประหยดัอดออมอยูใ่นระดบัน้อยและมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.96 แสดงให้เห็นวา่ หากเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งมีความตระหนกัถึงความส าคญั
และประโยชน์ของการออมเงิน การใช้จ่ายอย่างเหมาะสม จะส่งผลให้เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างนั้นมี
ความสามารถในการช าระหน้ีเพิ่มมากข้ึน 

3) ความเข้มข้นของการท าบญัชีครัวเรือนของครัวเรือนเกษตรกร (X9) มีค่าสัมประสิทธ์ิ
เท่ากบั 0.739 ซ่ึงมีค่าเป็นบวก สามารถอธิบายไดว้่า ถา้เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งมีการท าบญัชีครัวเรือน
อย่างสม ่าเสมอ จะมีโอกาสท่ีจะสามารถช าระหน้ีได้เพิ่มข้ึน เน่ืองจากการจดัท าบญัชีครัวเรือนนั้น  
จะท าให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทราบถึงรายละเอียดของรายรับ -รายจ่ายภายในครัวเรือน ท าให้
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างสามารถลดค่าใช้จ่ายท่ีเกินความจ าเป็นภายในครัวเรือนลงได ้ซ่ึงเป็นการเพิ่ม
โอกาสในการช าระหน้ีไดอี้กทางหน่ึง 

4) พฤติกรรมในการเล่นการพนัน (X10) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ -3.227 ซ่ึงมีค่าเป็นลบ 
สามารถอธิบายไดว้่า ถา้เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมในการเล่นการพนัน จะท าให้โอกาสการ 
ช าระหน้ีไดล้ดลง เน่ืองจาก การท่ีเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างลดพฤติกรรมในการเล่นการพนนัลง จะเป็น
การช่วยลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือนได ้ซ่ึงเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งสามารถน าเงินในส่วนน้ีไปช าระหน้ีได ้
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5) พฤติกรรมในการด่ืมสุรา (X11) มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ -1.371 ซ่ึงมีค่าเป็นลบ สามารถ
อธิบายไดว้า่ ถา้เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมในการด่ืมสุรา จะท าใหโ้อกาสการช าระหน้ีไดล้ดลง 
เช่นเดียวกนักบักรณีการเล่นพนนั การท่ีเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งลดพฤติกรรมในการด่ืมสุราลง จะเป็น
การช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได ้ซ่ึงเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งสามารถน าเงินในส่วนท่ีใช้จ่ายในการ
ด่ืมสุราไปใชใ้นการช าระหน้ีได ้

3.7 ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการฯ ของเกษตรกรและข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษาดา้นน้ีเป็นการศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรท่ีมีหน้ีคา้งช าระจนส่งผลให้
ตอ้งเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี โดยขอ้มูลท่ีไดม้าจากความคิดเห็นของครัวเรือนเกษตรกรจ านวน 
53 ครัวเรือน จากทั้งหมด 300 ครัวเรือน ไดแ้ก่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีได ้จ านวน 35 
ครัวเรือน และเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได ้จ านวน 18 ครัวเรือน ซ่ึงพบว่าปัญหา
อุปสรรคของเกษตรกรท่ีมีหน้ีคา้งช าระเกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ดงัน้ี (ดงัตารางท่ี 3.25) 

ตารางที ่3.25  จ  านวนของครัวเรือนเกษตรกรท่ีใหข้อ้มูลปัญหาอุปสรรคต่อความสามารถในการช าระ- 
                    หน้ี และเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถช าระหน้ีได ้

เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
(ครัวเรือน) 

จ านวนผู้ให้ข้อมูล 
(ครัวเรือน) 

เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถ  
   ช าระหน้ีได ้

188 35 

เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ 
   สามารถช าระหน้ีได ้

112 18 

รวม 300 53 
ที่มา: จากการส ารวจ   

 

3.7.1 ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการฯ ของเกษตรกร 

1)  ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก 
ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกเกิดจากหลายปัจจยั จากการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลแบบสอบถามของครัวเรือนเกษตรกรท่ีอยู่ในโครงการพกัช าระหน้ี มีรายละเอียดของปัญหา
อุปสรรคท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก ดงัน้ี (ตารางท่ี 3.26) 
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1.1)  เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจซบเซามีอตัราการขยายตวัต ่า และนโยบายภาครัฐท่ีมี
ความล่าช้าขาดความต่อเน่ือง ท าให้รายไดข้องเกษตรกรท่ีมาจากการผลิตทางการเกษตรเกิดความไม่
แน่นอน ซ่ึงการผลผลิตของเกษตรกรมกัข้ึนกบัภาวะเศรษฐกิจและนโยบายของภาครัฐเป็นส าคญั 

1.2)  ค่าจา้งแรงงานในการท าการเกษตรเพิ่มสูงข้ึน ท าให้ตน้ทุนทางการผลิตสินคา้
เกษตรกรสูงตามไปดว้ย เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก ไม่สามารถใชก้ าลงัแรงงานในการท า
การเกษตรไดด้ว้ยตนเอง ตอ้งอาศยัแรงงานจา้งในการท าการเกษตร จึงก่อให้เกิดการกู้ยืมเงินเพื่อใช้
เป็นตน้ทุนในการผลิตเกษตรท่ีปรับตวัสูงข้ึน 

1.3)  พ่อคา้คนกลางท่ีรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรกดราคาเกษตรกรรายย่อย ท าให้
ราคาผลผลิตของเกษตรกรรายย่อยตกต ่า ซ่ึงเกษตรกรไม่สามารถปฏิเสธการขายได ้เน่ืองจากผลผลิต
จะเน่าเสีย ท าใหข้าดรายไดแ้ละไม่มีเงินในการช าระหน้ี 

ตารางที ่3.26 จ านวนของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามปัญหาอุปสรรคในการช าระหน้ี
จากปัจจยัภายนอก และเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละไม่สามารถ
ช าระหน้ีได ้

ปัญหาอุปสรรค ครัวเรือนเกษตรกรที่
สามารถช าระหนีไ้ด้ 

(ครัวเรือน) 

ครัวเรือนเกษตรกรทีไ่ม่
สามารถช าระหนีไ้ด้ 

(ครัวเรือน) 

รวม 
(ครัวเรือน) 

ปัจจยัภายนอก    
   ผลกระทบจากภาวะ  
เศรษฐกิจซบเซาและ 
       การเมือง 

25 20 45 

   ค่าจา้งแรงงานและ   
ตน้ทุนการผลิตท่ี  
สูงข้ึน 

15 16 31 

   การกดราคาจากพอ่คา้    
คนกลาง 

10 6 16 

รวม 50 42 92 

หมายเหตุ: เฉพาะครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล 
ผูต้อบสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 

ที่มา: จากการส ารวจ 
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2) ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน 

ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน ซ่ึงจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม
ของเกษตรกร พบว่า ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากปัจจยัภายในนั้น เกิดมาจากตวัของเกษตรกรเอง ซ่ึงมี
รายละเอียด ดงัน้ี (ตารางท่ี 3.27)  

2.1)  ปัญหาดา้นการเงินขาดสภาพคล่อง เน่ืองจากตน้ทุนปัจจยัการผลิตมีราคาสูงข้ึน 
ผลก าไรท่ีไดจ้ากการขายผลผลิตทางการเกษตรลดลง มีรายจ่ายท่ีมากกว่ารายรับส่งผลให้ไม่มีเงินทุน
หมุนเวยีนในการท าการเกษตร ไม่เพียงพอและกระทบต่อการช าระหน้ี เน่ืองจากขาดแคลนรายได ้

2.2)  การลืมวถีิชีวติเดิมของตนเองดว้ย การใชชี้วติไปตามกระแสสังคมในยคุปัจจุบนั
ท่ีเป็นลกัษณะการบริโภคนิยม มุ่งหาความสุขสบาย บริโภคส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเกินจ าเป็นและไม่
มีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ ท าใหว้ถีิชีวิตของเกษตรกรเปล่ียนไปก่อใหเ้กิดหน้ีสินและรายจ่ายท่ี
เกินความจ าเป็น 

2.3)  การเขา้สู่วงัวนของอบายมุขต่างๆ ท าให้เกิดความขดัแยง้ทั้งในครอบครัวและ
ผูอ่ื้น เกิดผลเสียต่อสุขภาพและกระทบต่อรายจ่ายท่ีเพิ่มข้ึนของครัวเรือน 

2.4)  การท าการเกษตรแบบเดิมท่ีเป็นการปลูกพืชเชิงเด่ียว เน้นการปลูกพืชเพื่อ
จ าหน่ายเป็นหลกั ซ่ึงการท าการเกษตรลกัษณะน้ี ตอ้งมีการผลิตและจ าหน่ายผลผลิตใหไ้ดป้ริมาณมาก 
เพื่อใหคุ้ม้ค่ากบัตน้ทุนการผลิตท่ีเสียไป ก่อให้เกิดความเส่ียงในกรณีท่ีผลผลิตไดรั้บความเสียหายหรือ
มีราคาตกต ่า ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลก าไรของเกษตรกรอยา่งมาก 

ตารางที ่3.27 จ านวนของครัวเรือนเกษตรกรท่ีให้ขอ้มูล จ าแนกตามปัญหาอุปสรรคในการช าระ
หน้ีจากปัจจัยภายใน และเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีได้และไม่
สามารถช าระหน้ีได ้

ปัญหาอุปสรรค ครัวเรือนเกษตรกรที่
สามารถช าระหนีไ้ด้ 

ครัวเรือนเกษตรกรทีไ่ม่
สามารถช าระหนีไ้ด้ 

รวม 
(ครัวเรือน) 

ปัจจยัภายใน    
การขาดสภาพคล่องทางการเงิน 28 25 53 
การใชจ่้ายเงินเกินจ าเป็น 9 4 13 
การติดอบายมุข 21 17 38 
การท าการเกษตรแบบเชิงเด่ียว 8 7 15 

รวม 66 53 119 

หมายเหตุ: เฉพาะครัวเรือนเกษตรกรท่ีใหข้อ้มูล 
ผูต้อบสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 

ที่มา: จากการส ารวจ    
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3.7.2   ข้อเสนอแนะในการเข้าร่วมโครงการฯ ของเกษตรกร 

1) การให้ความรู้จากเจา้หน้าท่ีเก่ียวกับการผลิตพืชผลทางการเกษตรท่ีตรงกับความ
ตอ้งการของตลาด เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถน าความรู้ไปต่อยอดเพื่อใหมี้เงินทุนหมุนเวยีนเพิ่มมากขั้น 

2) เจ้าหน้าท่ีหรือภาครัฐให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการจดัหาตลาด หรือรับซ้ือ
ผลผลิตทางการเกษตรโดยไม่ผ่านพ่อคา้คนกลาง หรือหาสถานท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีราคาดีและมี
ความแน่นอน และช่วยจดัหาตวัแทนจ าหน่ายปัจจยัการผลิตในราคาถูก เพื่อลดตน้ทุนการผลิต และ
เพื่อใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

3) ภาครัฐควรขยายระยะเวลาของโครงการพกัช าระหน้ีออกไปอีกอย่างน้อย 6 เดือน 
เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสในการยกระดบัคุณภาพชีวิตดว้ยการมีรายไดท่ี้มัน่คงและสามารถใชห้น้ีคืน
ได ้

4) เจ้าหน้าท่ีหรือภาครัฐควรมีการให้ความรู้ในการขอสินเช่ือมากข้ึน หรือหาแหล่ง
เงินทุนท่ีมีระยะเวลาในการช าระคืนยาวและผอ่นนอ้ยเพื่อเป็นทางเลือกแก่เกษตรกร 

5) ทางภาครัฐควรให้ความรู้เพื่อยกระดบัความรู้ของเกษตรกร โดยการอบรมถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการศึกษาดูงาน ใหม้ากข้ึนและสม ่าเสมอ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการพฒันาการ
ผลิต ส่งผลใหมี้เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  

6) มีการอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการศึกษาดูงานแก่เกษตรกรอยา่ง
สม ่าเสมอ เพื่อยกระดบัความรู้ของเกษตรกร ซ่ึงจะก่อให้เกิดการพฒันาการผลิต ส่งผลให้เกษตรมี
รายไดเ้พิ่มข้ึน 

7) เจา้หนา้ท่ีควรมีการต่อยอดการด าเนินการส่งเสริมและฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกรหลงัออก
จากโครงการพกัช าระหน้ีให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพ ความพร้อม และความตอ้งการของเกษตรกร ซ่ึง
จะท าให้เกษตรกรมีโอกาสฟ้ืนฟูอาชีพของตนเองได ้ตลอดจนติดตามประเมินผลการด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ือง นอกจากน้ีเจา้หนา้ท่ีควรส่งเสริมการสร้างรายไดน้อกภาคการเกษตร ซ่ึงเกษตรกรหรือบุคคล
ในครัวเรือนสามารถช่วยกนัประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรเพื่อให้มีรายไดน้ ามาอุปโภค บริโภค 
รวมถึงการช าระหน้ี อีกทั้งสามารถน าเงินมาลงทุนการเกษตรในฤดูการต่อไปและลดการพึ่งพาหน้ี
นอกระบบไดอี้กดว้ย 
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3.8 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการฯ จากเจ้าหน้าทีท่ีดู่แลรับผดิชอบเกษตรกร  
             และข้อเสนอแนะ 
 

3.8.1  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการฯ จากเจ้าหน้าทีท่ีดู่แลรับผดิชอบ   
             เกษตรกร 

จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี จ  านวน 5 
ราย เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงเป็นการพิจารณาภายใตเ้กณฑ์ท่ี ธ.ก.ส.ก าหนดเป็นแนวทางในการ
อนุมติัสินเช่ือคือ 6C’s และ 5P นั้น พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีติดตามหน้ีประสบปัญหาอุปสรรคดงัน้ี 

1) ปัญหาท่ีเกิดจากคุณสมบติัของเกษตรกร 
 

เกษตรกรลูกคา้ไม่มีความใส่ใจ ไม่ติดตามและตระหนกัถึงหน้ีสินท่ีตนเองมีเท่าท่ีควร 
ซ่ึงโครงการพกัช าระหน้ีมีผลท าให้เกษตรกรสูญเสียวินัยทางการเงิน กล่าวคือเกษตรกรสามารถ
ยืดเวลาช าระหน้ีออกไปไดอี้ก ส่งผลให้เกษตรกรน าเงินท่ีจะตอ้งส่งช าระหน้ีคา้งไปลงทุนในธุรกิจ
หรือประกอบอาชีพอ่ืนอยา่งอ่ืน ท าให้เจา้หนา้ท่ีไม่สามารถติดตามหน้ีสินได ้และยงัก่อให้เกิดหน้ีท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดรายไดเ้พิ่มข้ึน 

2) ปัญหาความสามารถในการช าระหน้ีคืนของเกษตรกร 
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ียงัขาดความมัน่คงทางรายไดแ้ละความมัง่คง

ทางอาชีพ คือ รายไดข้ึ้นอยูก่บัการท าการเกษตรเป็นหลกั ท าให้กระทบต่อความสามารถในการช าระ
หน้ีของเกษตรกร และเม่ือเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีแลว้ จะไม่สามารถขอกูเ้งินเพิ่มเติม
จากธนาคารได ้ท าให้ขาดแคลนเงินทุนในการใชจ่้ายหรือการลงทุน เกษตรกรจึงตอ้งหาทางออกโดย
การกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนนอกระบบเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในครัวเรือน ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ี
ส่งผลให้เกิดการเพิ่มข้ึนของหน้ีท่ีไม่ก่อไม่เกิดรายได้ของธนาคาร เน่ืองจากเกษตรกรน าเงินท่ีต้อง
ช าระหน้ีแก่ธนาคารไปช าระหน้ีจากแหล่งเงินทุนนอกระบบแทน เกิดเป็นปัญหาการช าระหน้ีคืนต่อ
ธนาคารไม่ตรงตามก าหนด 

3) ปัญหาทุนของกิจการ 
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีส่วนใหญ่มีเงินทุนของตนเองท่ีใช้ในการ

ลงทุนท าการเกษตรไม่มากนกั ตอ้งอาศยัการกูย้ืมจากธนาคารเป็นส่วนใหญ่หากเกษตรกรบริหารจดั
การเงินไดไ้ม่ดีจะส่งผลกระทบต่อการช าระหน้ีคืนของเกษตรกรได ้

4) ปัญหาสภาพแวดลอ้มทัว่ไปของเกษตรกร 
สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัมีการชะลอตวั การจบัจ่ายใช้สอยหรือการบริโภค

ลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั กระทบต่อรายไดข้องเกษตรกร คือ เกษตรกรไดรั้บรายไดแ้ละผลก าไรไม่ตรง
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ตามเป้าหมายท่ีคาดการณ์ไวแ้ละเกิดการขากสภาพคล่องทางการเงิน ท าให้ไม่สามารถช าระหน้ีแก่
ธนาคารไดอ้ยา่งครบถว้นและตรงตามก าหนด 

5)  ปัญหาการควบคุมและการจดัการใชเ้งินของเกษตรกร 
 เกษตรกรขาดการวางแผนการใชเ้งินก่อใหเ้กิดความลม้เหลวในการบริหารจดัการเงิน 

ท าใหไ้ม่ไดรั้บประโยชน์จากโครงการพกัช าระหน้ีอยา่งแทจ้ริง รวมถึงยงัไม่เขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมฟ้ืนฟูอาชีพหรือการให้ค  าแนะน าแก่เกษตรกรในการจดัท าบญัชี
ครัวเรือน ท าให้เกษตรกรบางรายจดัท าบญัชีครัวเรือนเพียงเพื่อน าส่งให้แก่เจา้หน้าท่ี ธ.ก.ส. เท่านั้น 
ไม่ไดท้  าเพื่อประโยชน์ในเชิงการจดัการการใชเ้งินอยา่งแทจ้ริง ส่งผลให้ไม่มีการควบคุมหรือการวาง
แผนการใชเ้งินท่ีดี  

6)  ปัญหาหลกัประกนัท่ีใชข้อสินเช่ือ 
เน่ืองจากการขอสินเช่ือของเกษตรกรตอ้งใช้หลกัประกนัในการยืนขอสินเช่ือ เช่น 

ท่ีดิน บุคคลค ้าประกนั หรือเงินฝากจากธนาคาร ซ่ึงพบวา่ หลกัประกนัท่ีใช้ขอสินเช่ือของเกษตรกร
นั้น ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอกบัเงินท่ีตอ้งการขอกู ้จึงท าใหธ้นาคารไม่สามารถอนุมติัสินเช่ือไดต้ามท่ีขอกู ้
ท  าให้เกิดปัญหาเงินทุนไม่เพียงพอ ตอ้งกูย้ืมจากแหล่งเงินทุนภายนอกและเกิดเป็นปัญหาหน้ีคา้งใน
ท่ีสุด 

เม่ือพิจารณาตามหลกั 5P สามารถจ าแนกปัญหาอุปสรรคต่างๆเป็นแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 

1)  ปัญหาท่ีเกิดจากตวับุคคล 
เกษตรกรยงัมีพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการด่ืมสุรา การเล่นการพนันต่างๆ ซ่ึง

พฤติกรรมเหล่าน้ีสามารถส่งผลกระทบให้รายจ่ายของครัวเรือนเกินรายรับ การเงินขาดสภาพคล่อง
และเป็นผลกระทบต่อเน่ืองไปถึงการช าระหน้ีของเกษตรกรได ้

2)  ปัญหาดา้นวตัถุประสงค ์
     ปัญหาดา้นวตัถุประสงค์เป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่ีเกษตรกรน าเงินท่ีตอ้งช าระ

คืนแก่ธนาคารไปใช้กบัวตัถุประสงค์อ่ืนๆ ซ่ึงเกษตรกรมีการน าเงินส่วนน้ีไปใช้ในการช าระหน้ีคืน
แหล่งเงินทุนอ่ืน บางรายน าเงินไปใชล้งทุนในกิจการอ่ืน ท าให้ไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนดเกิด
ปัญหาหน้ีคา้งช าระตามมา 

3)  ปัญหาการช าระหน้ี 
     ปัญหาการช าระหน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากปัญหาดา้นวตัถุประสงค์ คือ เกษตรกรไม่

จ่ายเงินตรงตามท่ีธนาคารก าหนด ซ่ึงเกษตรกรช าระหน้ีไม่ครบตามจ านวนหรือมีการช าระหน้ีล่าชา้ 
4)  ปัญหาดา้นการป้องกนั 
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     เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการท าประกนัชีวิต การท าประกนัภยัพืชผลทางการเกษตร 
รวมถึงขาดการส ารองเงินไวใ้ชจ่้ายในยามฉุกเฉิน ซ่ึงการวางแผนการป้องกนัเหล่าน้ีจะท าให้เกษตรกร
มีเงินส ารองไวใ้ชจ่้ายหรือใชช้ าระหน้ีเม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดข้ึน 

5) ปัญหาดา้นการวเิคราะห์ความเส่ียง 
ปัญหาความเส่ียงท่ีเกิดกบัเกษตรกรนั้น ส่วนใหญ่เกิดปัญหาในส่วนของผูกู้ร่้วมเป็น

ลกัษณะของการค ้าประกนัให้กบัผูกู้ร้ายอ่ืน เม่ือผูกู้ไ้ม่สามารถช าระหน้ีได ้เกษตรกรฐานะผูค้  ้าประกนั
ต้องแบกรับในการช าระหน้ีสินในฐานะผู ้กู้ร่วม ท าให้หน้ีสินท่ีต้องช าระเพิ่มสูงข้ึน จนเกิน
ความสามารถของเกษตรกรส่งผลใหก่้อใหเ้กิดหน้ีคา้งในท่ีสุด 
 

3.8.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามโครงการฯ จากเจ้าหน้าทีท่ีดู่แลรับผดิชอบเกษตรกร 
 

1) ในขั้นตอนการขอสินเช่ือ เกษตรกรควรให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งในการขอสินเช่ือ เพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีของธนาคารสามารถวเิคราะห์สินเช่ือไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการใชสิ้นเช่ือ 
รวมถึงเหมาะสมกบัความสามารถในการช าระคืนของเกษตรกร 

2) เกษตรกรควรให้ความใส่ใจและเข้าพบปะเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลอยู่เสมอ เพื่อติดตาม
สถานะหน้ีสินของตนเอง และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการพกัช าระหน้ีมากข้ึน 

3) เกษตรกรควรจดัท าบญัชีครัวเรือนอยา่งสม ่าเสมอและน าขอ้มูลเหล่านั้นมาใชใ้นการ
วางแผนการใชจ่้ายให้เหมาะสมเพื่อให้มีรายจ่ายท่ีน้อยกวา่รายรับ โดยใชข้อ้มูลบยัชีครัวเรือนในอดีต 
เป็นแนวทางในการวางแผนการใช้จ่ายในปัจจุบนัและในอนาคต ซ่ึงท าให้เกษตรกรทราบถึงสถานะ
ทางการเงินของตน หากเกิดปัญหายอ่มสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4) เกษตรกรควรขยายการผลิตทั้งพืชและสัตวซ่ึ์งครอบคลุมรายไดม้ากข้ึน รวมถึงการ
บริหารการใชเ้งินในการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จะท าให้สถานะทางการเงินทั้งรายได ้
ค่าใชจ่้าย และหน้ีสินอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี และคุรภาพชีวติจะดีข้ึนตามไปดว้ย 

5) เกษตรกรตอ้งลดพฤติกรรมเก่ียวกบัอบายมุขต่างๆ ทั้งการด่ืมสุราและการเล่นการ
พนนัใหน้อ้ยลง รวมถึงการเขา้ร่วมงานสังคมต่างๆ เพื่อท่ีจะสามารถลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือนได ้

6) เกษตรกรตอ้งมีการปรับปรุงพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินของตนองและครัวเรือน โดยลด
ค่าใชจ่้ายท่ีเกินความจ าเป็นต่างๆลง เพื่อป้องกนัการขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
 



 

59 

 

บทที ่4 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

4.1  สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการพกั-
ช าระหน้ีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อทราบพฤติกรรมทางการเงิน และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการ
ช าระหน้ีของลูกค้าท่ีเข้าร่วมโครงการพกัช าระหน้ี โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไดส้มคัรเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีไดจ้ดัแบ่งกลุ่มลูกหน้ีดงักล่าว
ตามหลกัการคดักรองของธนาคารคือ จะแบ่งตามศกัยภาพของลูกคา้ตามหลกัเกณฑ์การคดักรองลูกคา้
ของ ธ.ก.ส. มีจ  านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 300 ครัวเรือน โดยประชากรทั้ง 3 กลุ่มระดบัศกัยภาพมี
ประชากรท่ีสามารถช าระหน้ีคืนให้กบั ธ.ก.ส. ก่อนจะส้ินสุดโครงการพกัช าระหน้ีไดเ้ป็นจ านวน 188 
ครัวเรือน และมีประชากรท่ียงัคงอยู่ในโครงการพักช าระหน้ีอยู่เป็นจ านวน 112 ครัวเรือนใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา การแจก
แจงความถ่ี หาค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของเกษตรกร 
(หวัหนา้ครัวเรือน) ท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยแบบจ าลองโลจิต (logit model) 

ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและลกัษณะทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน พบวา่ เกษตรกรกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64 มีอายุระหวา่ง 51-60 ปี และมีการศึกษาอยูใ่นชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีจ านวนแรงงาน 1-4 คน เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีได้มีรายได้
เฉล่ียของครัวเรือนมากกวา่เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามรถช าระหน้ีได ้และมีค่าใชจ่้ายในครัวเรือน
เฉล่ียของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถช าระหน้ี
ไดเ้ฉล่ีย 199,492  บาทต่อครัวเรือนต่อปี และ 168,169 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง
ทั้ง 2 กลุ่ม มีหน้ีสินในระบบต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และเกษตรกร
กลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีได้มีแหล่งหน้ีสินนอกระบบจากนายทุนเงินกู้ ส่วนเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีไม่สามรถช าระหน้ีไดมี้แหล่งหน้ีสินนอกระบบมาจากญาติพี่น้องของตนเอง ในส่วนของ
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พฤติกรรมการเล่นการพนัน การด่ืมสุรา และการเขา้ร่วมงานสังคมต่างๆ ของเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มนั้น พบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได ้มีพฤติกรรมในการเล่น
การพนนั การด่ืมสุรา และการเขา้ร่วมงานสังคมต่างๆ มากกว่าเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถช าระ
หน้ีได ้โดยพฤติกรรมส่วนบุคคลเหล่าน้ี เป็นพฤติกรรมท่ีกระทบต่อรายจ่ายในครัวเรือนของเกษตรกร
คือ มีรายจ่ายเพิ่มสูงข้ึนในขณะท่ีรายไดย้งัคงเท่าเดิม ส่งผลต่อการช าระหน้ีของเกษตรกรได ้เม่ือศึกษา
พฤติกรรมทางดา้นการออมของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม พบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 59 และ 54 ออมเงินจากการฝากธนาคาร และมีการวางแผนการใชเ้งินไวล่้วงหนา้เพื่อเป็น
การป้องกนัรายจ่ายท่ีอาจมีมากเกินความจ าเป็น 

เม่ือพิจารณาการจัดท าบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมโครงการพัก- 
ช าระหน้ี จ  าแนกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยจดัท าบญัชีครัวเรือนและเลิกท า
แลว้ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าบญัชีครัวเรือนและยงัท าอยู ่และเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยจดัท า
บญัชีครัวเรือน จากการศึกษาการจดัท าบญัชีครัวเรือน พบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม ท่ีเคยท า
บญัชีครัวเรือนแต่เลิกท าแลว้และเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยท าบญัชีครัวเรือนและยงัท าอยูมี่ลกัษณะ
การจดัท าบญัชีครัวเรือนท่ีคลา้ยกนั โดยมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความเขม้ขน้ในการจดัท าบญัชี
ครัวเรือน ซ่ึงเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถช าระหน้ีได้มีการจัดท าบัญชีครัวเรือนต่อสัปดาห์
มากกวา่เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได ้ส่วนเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยจดัท าบญัชี
ครัวเรือนเลยนั้น พบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง ทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่ไม่เคยจดัท าบญัชีครัวเรือนเลย คิด
เป็นร้อยละ 51 และ 36  

เม่ือพิจารณาการวางแผนการใช้จ่ายหรือการมีเป้าหมายในการซ้ือสินค้าหรือบริการของ
เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม พบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ร้อยละ 87 และ 90 มีการวาง
แผนการใช้จ่ายและจะซ้ือสินคา้เม่ือจ าเป็นตอ้งใช้เท่านั้น ในส่วนของการศึกษาระดบัความรู้เก่ียวกบั
ความเป็นผูรู้้จกัประหยดัอดออมของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งนั้น พบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถ
ช าระหน้ีไดมี้ระดบัความรู้เก่ียวกบัความเป็นผูรู้้จกัประหยดัอดออมมากกวา่เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่
สามารถช าระหน้ีได้  เม่ือพิจารณาถึงภาระหน้ีสินทั้ งในระบบและนอกระบบของเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีหน้ีสินในระบบระยะสั้นแต่มีหน้ีสินในระบบระยะยาว เกษตรกรกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีสามารถช าระหน้ีได ้มีจ  านวนหน้ีสินในระบบระยะยาวเฉล่ีย 148,436 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
ส่วนเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถช าระหน้ีไดน้ั้นร้อยละ 27 มีจ  านวนหน้ีสินในระบบระยะยาว
อยูใ่นช่วง 150,000-200,000 บาท ซ่ึงเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งน้ีมีหน้ีสินในระบบระยะยาวเฉล่ีย 198,518 
บาทต่อครัวเรือนต่อปี ส่วนหน้ีสินนอกระบบระยะสั้นและระยะยาวนั้น พบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่ไม่มีหน้ีสินนอกระบบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภาระหน้ีสินส่วนใหญ่ของ
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เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ก่อนเขา้ร่วมโครงการจึงเป็นหน้ีสินในระบบท่ีเป็นหน้ีสินในระยะ
ยาว โดยมีเหตุผลส าคญัท่ีเกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง ทั้ง 2 กลุ่มเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีเพื่อบรรเทา
ภาระหน้ีสินของครัวเรือน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 50 และ  52 ในส่วนของสัดส่วนการใช้เงินกู้ตาม
วตัถุประสงคข์องเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม พบวา่  เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม ยงัใชเ้งินท่ี
กูย้มืไปกบัวตัถุประสงคอ่ื์นนอกเหนือจากวตัถุประสงคท่ี์ยืน่กู ้

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 
2 กลุ่ม ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ คะแนน
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นผูรู้้จกัการประหยดัอดออมของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพกั-
ช าระหน้ี และความเขม้ขน้ของการท าบญัชีครัวเรือนของครัวเรือนเกษตรกร ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลเชิงลบ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติมี 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ อายขุองหวัหนา้ครัวเรือนเกษตรกร พฤติกรรมการเล่นการ-
พนนั และพฤติกรรมในการเล่นการด่ืมสุรา 

ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง สามารถจ าแนกไดเ้ป็นปัญหาอุปสรรคของ
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างและปัญหาอุปสรรคของเจา้หน้าท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบ โดยปัญหาอุปสรรคท่ีเกิด
จากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างนั้ น เกิดจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน ซ่ึงปัจจัยภายนอกได้แก่ 
ผลกระทบภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ประกอบกบัอตัราค่าจา้งแรงงานท่ีสูงข้ึน และการก าหนดราคาซ้ือ
ขายผลผลิตท่ีมีพ่อคา้คนกลางเป็นผูก้  าหนดราคา ท าใหต้น้ทุนทางการผลิตเกษตรของเกษตรกรปรับตวั
สูงข้ึนตาม ส่วนปัจจยัภายในนั้น เกิดข้ึนจากตวัเกษตรกรเองเป็นส าคญั ทั้งลกัษณะการปลูกพืชท่ีเน้น
ปลูกพืชเชิงเด่ียว การมีรายจ่ายท่ีเกินจ าเป็น โดยมีพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสนิยม ใชจ่้ายสินคา้
ฟุ่มเฟือยท่ีเกินจ าเป็น ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกษตรกรมีรายจ่ายเกินรายรับ และท าให้เกิดหน้ีสิน
ตามมา ส่วนปัญหาอุปสรรคของเจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบโครงการพกัช าระหน้ีนั้น เป็นการพิจารณา
ภายใตเ้กณฑ์ท่ี ธ.ก.ส. ก าหนดเป็นแนวทางในการอนุมติัสินเช่ือคือ 6C’s และ 5P โดยปัญหาอุปสรรค
ตามหลักการ 6C’s นั้น พบว่า เกษตรกรลูกคา้ไม่มีความใส่ใจ ไม่ติดตามและตระหนักถึงหน้ีสินท่ี
ตนเองมีเท่าท่ีควร เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ียงัขาดความมัน่คงทางรายไดแ้ละความมัง่
คงทางอาชีพ และส่วนใหญ่มีเงินทุนของตนเองท่ีใชใ้นการลงทุนท าการเกษตรไม่มากนกั เกษตรกรยงั
ขาดการวางแผนการใช้เงิน ซ่ึงก่อให้เกิดความล้มเหลวในการบริหารจัดการเงิน ท าให้ไม่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการพกัช าระหน้ีอยา่งแทจ้ริง รวมถึงยงัไม่เขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์จาก
การเขา้ร่วมอบรมฟ้ืนฟูอาชีพหรือการให้ค  าแนะน าแก่เกษตรกรในการจดัท าบญัชีครัวเรือน ส่วน
หลกัประกนัท่ีใชข้อสินเช่ือของเกษตรกรนั้น พบวา่ ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอกบัเงินท่ีตอ้งการขอกู ้จึงท า
ให้ธนาคารไม่สามารถอนุมติัสินเช่ือได้ตามท่ีขอกู้ ท  าให้เกิดปัญหาเงินทุนไม่เพียงพอ เม่ือพิจารณา
ปัญหาตามหลกัการ 5P พบว่า เกษตรกรยงัมีพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด่ืมสุรา การเล่นการพนัน
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ต่างๆ ท าให้รายจ่ายของครัวเรือนเกินรายรับ เกษตรกรมีการน าเงินท่ีตอ้งช าระคืนแก่ธนาคารไปใชก้บั
วตัถุประสงค์อ่ืนๆ และไม่ช าระเงินตรงตามท่ีธนาคารก าหนด เม่ือพิจารณาปัญหาด้านการป้องกัน 
พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการท าประกนัชีวิต การท าประกนัภยัพืชผลทางการเกษตร รวมถึงขาด
การส ารองเงินไวใ้ช้จ่ายในยามฉุกเฉิน และเกษตรกรส่วนใหญ่เกิดปัญหาในส่วนของผูกู้ร่้วม ซ่ึงเป็น
ลกัษณะของการค ้ าประกนัให้กบัผูกู้ ้รายอ่ืน เม่ือผูกู้ ้ไม่สามารถช าระหน้ีได้ เกษตรกรในฐานะผูค้  ้ า
ประกนัจึงตอ้งแบกรับภาระหน้ีสินเพิ่มข้ึน จนเกินความสามารถของเกษตรกรส่งผลให้ก่อให้เกิดหน้ี
คา้งในท่ีสุด 

4.2       ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 4.2.1   ข้อเสนอแนะส าหรับเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการพกัช าระหนี้ 

1) เกษตรกรควรลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็นในครัวเรือนลง เช่น การเล่นการพนัน ด่ืมสุรา 
และการออกงานสังคมท่ีมากเกินความจ าเป็น  

2) เกษตรกรควรให้ความส าคญักบัการอบรม ฟ้ืนฟูอาชีพท่ีทาง ธ.ก.ส.จดัอบรม และหา
ความรู้ดา้นการประกอบอาชีพเพิ่มเติม เพื่อให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพหลกั และอาชีพ
รองนอกภาคการเกษตร 

3) เกษตรกรควรให้ความส าคัญกับวตัถุประสงค์ของโครงการพกัช าระหน้ีท่ีมุ่งเน้น
เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสฟ้ืนฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบอาชีพ ลดภาระหน้ีสิน เพิ่มขีด
ความสามารถในการช าระหน้ีเม่ือส้ินสุดโครงการ ซ่ึงเกษตรกรควรน าเงินท่ีไดรั้บการพกัช าระหน้ีไป
ใชใ้นทางท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ หรือท าใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน  

4) เกษตรกรควรหาความรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพการผลิต การตลาด เช่น ใช้วสัดุหรือปัจจยั
การผลิตทอ้งถ่ิน เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั สารสกดัชีวภาพ เพื่อลดการใชปั้จจยัการผลิตทางเคมีเกษตรท่ีมี
ราคาสูง การรวมกลุ่มกนัร่วมกนัคิด ท า และแกปั้ญหาต่างๆ เพื่อพฒันากลุ่มให้เขม้แข็ง มีอ านาจการ
ต่อรอง ซ่ึงส่งผลดีต่อการผลิตและการตลาด รวมถึงรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนของกลุ่มเกษตรกร 

5) เกษตรกรควรตระหนกัถึงความส าคญัของการออมเงิน มีวินยัในการแบ่งสัดส่วนการ
เก็บออมเงินก่อนการใชจ่้ายต่างๆ ซ่ึงจะท าใหเ้กษตรกรสามารถใชเ้งินออมในยามฉุกเฉินแทนการกูเ้งิน
จากสถาบนัการเงินต่างๆ รวมทั้งมีวินัยในการจดัท าบัญชีครัวเรือนอย่างสม ่าเสมอ โดยเกษตรกร
สามารถน าขอ้มูลจากบญัชีครัวเรือนใชใ้นการวเิคราะห์รายจ่ายท่ีเกินความจ าเป็นลงได ้
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 4.2.2   ข้อเสนอแนะส าหรับเจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมายให้ดูแลเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการพกั  
                         ช าระหนี ้

1) การส่งเสริมหรือการกระตุน้ให้ครัวเรือนเกษตรกรทราบและตระหนกัถึงผลเสียของ
การไม่วางแผนการใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายเงินท่ีมากเกินไปกบัการเล่นการพนัน ด่ืมสุรา และการเขา้
ร่วมงานสังคมต่างๆ ท่ีกระทบต่อค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึน ตลอดจนติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

2) เน่ืองจากโครงการพกัช าระหน้ีมีการส่งเสริมและฟ้ืนฟูอาชีพหลงัการพกัช าระหน้ี ซ่ึง
เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร แต่ควรเพิ่มขั้นตอนการส่งเสริมหรือฟ้ืนฟูให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
และศกัยภาพความพร้อมของเกษตรกร ซ่ึงอาจท าการส ารวจ หรือสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนการ
อบรม เพื่อท าให้เกษตรกรมีโอกาสฟ้ืนฟูอาชีพไดจ้ริงตามเป้าหมาย ทั้งอาชีพหลกั และอาชีพรองนอก
ภาคการเกษตร รวมถึงการติดตามประเมินผลโดยตรงกบัเกษตรกรหลงัเขา้รับการอบรมอยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อรายรับท่ีเพิ่มข้ึน 

3) การติดตามการจดัท าบญัชีครัวเรือนของเกษตรกรอย่างต่อเน่ือง โดยรูปแบบบญัชี
ครัวเรือนควรเขา้ใจง่าย สะดวกต่อการน าขอ้มูลไปใช ้และไม่ซบัซอ้นจนเกินไป 

4.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไปดงัต่อไปน้ี 

1)  ในการศึกษาคร้ังเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของ
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
สาขาสันก าแพงเท่านั้น ซ่ึงควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาไปยงัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและน าผลการศึกษาในแต่ละพื้นท่ีมา
เปรียบเทียบกนั 

2)  ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูอาชีพ การให้สินเช่ือ
เกษตรกรแก่เกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เม่ือเกษตรกรออก
จากโครงการพกัช าระหน้ีแลว้ เช่น การเพิ่มวงเงินกูแ้ก่เกษตรกร หรือการปรับเปล่ียนระยะเวลาในการ
ช าระหน้ีใหมี้ความสัมพนัธ์กบัรอบการผลิตของเกษตรกร 

4)  ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาถึงขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี
ธนาคารท่ีรับผิดชอบในโครงการพกัช าระหน้ี ลกัษณะการติดต่อหรือการติดตามเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
โครงการฯ รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อเป็นการประเมินการท างานของเจ้าหน้าท่ี และหา
ขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในโครงการพกัช าระหน้ี 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

แบบสอบถามเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการพกัช าระหนี้ 

เร่ือง ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความสามารถในการช าระหนีข้องลูกค้าทีเ่ข้าร่วมโครงการพักช าระหนีข้อง
ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวดัเชียงใหม่  

ช่ือเกษตรกรหวัหนา้ควัเรือน ……………………………………………………………….………………
ท่ีอยู ่........................................…………………………………………เบอร์โทร....................................... 
ช่ือผูใ้หข้อ้มูล ………….…….….…ความสัมพนัธ์กบัเกษตรกรหวัหนา้ครัวเรือน…………………...… 
ช่ือผูส้ัมภาษณ์ ……………………………………………สัมภาษณ์วนัท่ี…………………………........ 
ช่ือผูต้รวจแบบสอบถาม ……………………………………วนัท่ี……………………………………….. 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ใน () หนา้ขอ้ความในช่องวา่งท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่านมากท่ีสุด 

1. เพศของหวัหนา้ครัวเรือน 
(   ) 1. ชาย   (   ) 2. หญิง 

2. อายขุองหวัหนา้ครัวเรือน.................................................. ปี 
3. ระดบัการศึกษาสูงสุดของหวัหนา้ครัวเรือน (ระบุ).............................................. 
4. สมาชิกในครัวเรือน (ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นครัวเรือนไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนในรอบปีท่ีผา่นมา)มีจ านวน ...... คน

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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สมาชิกคนที่ เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด ความสัมพนัธ์กบั
หัวหน้าครัวเรือน 

การประกอบอาชีพทีม่ี
รายได้ * 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

หมายเหต:ุ* ถา้ไม่มีอาชีพหรือเป็นอาชีพท่ีไม่มีรายไดใ้หร้ะบุดว้ยวา่ “ไม่มีรายได”้ 

5. ครัวเรือนของท่านมีรายไดเ้ฉล่ีย ……….……………. บาท/ปี หรือ ………...……………. บาท/เดือน 
แบ่งเป็น 

(   ) 1. รายไดจ้ากการเพาะปลูกพืช ……….………. บาท/ปี หรือ ……………………. บาท/เดือน 
(   ) 2. รายไดจ้ากการเล้ียงสัตว ์ ……….………. บาท/ปี หรือ ………….…………. บาท/เดือน 
(   ) 3. รายไดจ้ากการประกอบอาชีพอ่ืน (โปรดระบุ)  

1.อาชีพ ……………………………………………………………..................................... 
  รายได ้…………………...……………บาท/ปี หรือ ………………………. บาท/เดือน 

2.อาชีพ …………………………….…………………………………………………....…. 
  รายได ้…………………...……………บาท/ปี หรือ ………………………. บาท/เดือน 

3.อาชีพ …………………………………………………………………………..….…..…. 
     รายได ้…………………...……………บาท/ปี หรือ ………………………. บาท/เดือน 
4.อาชีพ ……………………………………………………………......…………….…..…. 

                             รายได ้……………...…………………บาท/ปี หรือ ………………………. บาท/เดือน 
5.อาชีพ …………………………………………………………………..………….…..…. 
     รายได ้……………………...…………บาท/ปี หรือ ………………………. บาท/เดือน 
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6. ครัวเรือนของท่านมีค่าใชจ่้ายในครัวเรือนเป็นจ านวน …….……. บาท/ปี หรือ …….……. บาท/เดือน
ซ่ึงจ าแนกไดเ้ป็น 
6.1ค่าใชจ่้ายทางดา้นการเกษตร 
(   ) 1. รายจ่ายจากการเพาะปลูกพืช       ……….……...…. บาท/ปี หรือ …………………. บาท/เดือน 
(   ) 2. รายจ่ายจากการปศุสัตว ์              ……….…………. บาท/ปี หรือ …………………. บาท/เดือน 
(   ) 3. รายจ่ายจากการประมง                ……….…...……. บาท/ปี หรือ …………………. บาท/เดือน 
6.2ค่าใชจ่้ายในครัวเรือนนอกภาคเกษตร แยกเป็น 
(   ) 1. รายจ่ายจากการเพาะปลูกพืช   ……….…………. บาท/ปี หรือ …………………. บาท/เดือน 
(   ) 2. รายจ่ายจากการปศุสัตว ์  ……….…....……. บาท/ปี หรือ …………………. บาท/เดือน 
(   ) 3. รายจ่ายจากการประมง                ……….……...…. บาท/ปี หรือ …………………. บาท/เดือน 
(   ) 4. รายจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร   ……….…………. บาท/ปี หรือ …………………. บาท/เดือน 
(   ) 5. รายจ่ายค่ารักษาพยาบาล   …………….……. บาท/ปี หรือ …………………. บาท/เดือน 
(   ) 6. รายจ่ายค่าสันทนาการ/ท่องเท่ียว ……….…….……. บาท/ปี หรือ ………..………. บาท/เดือน 
(   ) 7. รายจ่ายค่าสุรา/บุหร่ี/การพนนั   ………….………. บาท/ปี หรือ …………………. บาท/เดือน 
(   ) 8.รายจ่ายอ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

1.รายจ่าย …………………………….…..…. 
         จ  านวน ……………………………..…บาท/ปี หรือ ……………..……………. บาท/เดือน 
     2.รายจ่าย …………………………….…..…. 
         จ  านวน ……………………..…………บาท/ปี หรือ ……………..……………. บาท/เดือน 
     3.รายจ่าย …………………………….…..…. 
         จ  านวน ……………………..…………บาท/ปี หรือ …………………..………. บาท/เดือน 
     4.รายจ่าย …………………………….…..…. 
         จ  านวน ………………………..………บาท/ปี หรือ …………..………………. บาท/เดือน 
     5.รายจ่าย …………………………….…..…. 
         จ  านวน ……………………………..…บาท/ปี หรือ ……………..……………. บาท/เดือน 

7. ในครัวเรือนของท่านมีสมาชิกท่ีไม่มีรายไดห้รือไม่ 
(   ) 1. ไม่มี    
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(   ) 2. มี  จ  านวน ………… คนและมีค่าใชจ่้ายในการดูแลสมาชิกท่ีไม่มีรายไดจ้  านวน…………. 
บาท/ปี หรือ …………. บาท/เดือน 

8. ท่านหรือครัวเรือนของท่านมีภาระหน้ีสินในปัจจุบนัรวม ................................................ บาท แยกเป็น 
8.1 หน้ีสินในระบบ 
 (   ) 1.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)   จ  านวน ………….………. บาท  
 (   ) 1.2 ธนาคารพาณิชย/์ธนาคารออมสิน          จ  านวน …….……………. บาท  

(   ) 1.3 สหกรณ์การเกษตร           จ  านวน ………....….……. บาท 
(   ) 1.4 กองทุนในหมู่บา้น                                                            จ  านวน …….…..…..……. บาท 
(   ) 1.5 หน้ีสินในระบบอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวขา้งตน้ (โปรดระบุ)  

1 ..................................................................         จ านวน ………..……..………. บาท 
2 ..................................................................         จ านวน …………...….………. บาท 

  3 ..................................................................         จ านวน ………..……..………. บาท 
8.2 หน้ีสินนอกระบบ 
  (   ) 2.1 นายทุนเงินกู ้         จ  านวน ………..…..………. บาท 

(   ) 2.2 ญาติ พี่นอ้ง         จ  านวน ………..…..………. บาท 
(   ) 2.3 เพื่อนบา้น         จ  านวน ………..…..………. บาท 
(   ) 2.4 หน้ีสินนอกระบบอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวขา้งตน้ (โปรดระบุ)  

 1. .................................................................  จ านวน ………..……..………. บาท 
2. .................................................................  จ านวน ………..….…….……. บาท 
3. .................................................................  จ านวน ………..……..………. บาท 

ส่วนที ่2 พฤติกรรมทางการเงินของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 

ค าช้ีแจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ใน () หนา้ขอ้ความในช่องวา่งท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่านมากท่ีสุด 

9. ในครัวเรือนของท่านหรือตวัท่านเองมีการออมเงินในครัวเรือน ……...บาท/ปีหรือ ….…. บาท/เดือน 
10. โดยปกติท่านมีวธีิการเก็บเงินอยา่งไร (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(  ) 1. ฝากธนาคาร   (  ) 2. ฝากประกนัชีวติ 
(   ) 3. ลงทุนในสลากออมสิน  (   ) 4. ลงทุนในพนัธบตัรต่างๆ 
(   ) 5. ลงทุนในหุน้   (   ) 6. ซ้ือทองค า 
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(   ) 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................... 
11. ท่านหรือครัวเรือนของท่านมีการวางแผนการใช้เงินล่วงหน้าเพื่อป้องกนัไม่ให้รายจ่ายเกินรายรับ
หรือไม ่

(   ) 1.ใช่ 
(   ) 2.ไม่ใช่    

12. การจดัท าบญัชีครัวเรือนของเกษตรกร 
12.1 ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั ครัวเรือนของท่านจดัท าบญัชีครัวเรือนหรือไม่ 

(   ) 1. เคยจดัท าและเลิกแลว้เม่ือ ....................... สาเหตุท่ีเลิกท าบญัชีครัวเรือน .............. 
............................................................................................. (ถามต่อขอ้ 12.2-12.8) 

(   ) 2. เคยจดัท าและยงัท าอยู ่(ถามต่อขอ้ 12.2-12.8) 
(   ) 3.ไม่เคยจดัท าเลย (ขา้มไปถามขอ้ 13) 

12.2ครัวเรือนของท่านใชช่้วงเวลาใดในการท าบญัชีครัวเรือน 
(   ) 1. เชา้    (   ) 2. กลางวนั 
(   ) 3. เยน็    (   ) 4. กลางคืน 

12.3ครัวเรือนของท่านใชส้ถานท่ีใดในการท าบญัชีครัวเรือน 
(   ) 1. บา้น    (   ) 2. ฟาร์ม 
(   ) 3. สถานท่ีท างาน   ()4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………… 

12.4ครัวเรือนของท่านเคยไดรั้บการแจกสมุดบญัชีครัวเรือนจาก ธ.ก.ส. หรือไม่ 
(   ) 1. เคย    (   ) 2. ไม่เคย     

12.5ครัวเรือนของท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานใดบา้งในการจดัท าบญัชีครัวเรือน 
(   ) 1. ธ.ก.ส.    (   ) 2. สหกรณ์การเกษตร 
(   ) 3. ส านกับญัชีจงัหวดั   (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………… 

12.6ครัวเรือนของท่านท าบญัชีครัวเรือนสม ่าเสมอเพียงใด ………………..…….. คร้ัง/สัปดาห์
 12.7ครัวเรือนของท่านเคยไดรั้บค าแนะน าเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีครัวเรือนจาก ธ.ก.ส. หรือไม่ 

(   ) 1. เคย     (   ) 2.ไม่เคย 
12.8 ครัวเรือนของท่านเคยไดรั้บการสอนการจดัท าบญัชีครัวเรือนจากแหล่งใดบา้ง (เลือกตอบได้

มากกวา่ 1 ขอ้) 
(   ) 1. เจา้หนา้ท่ี ธ.ก.ส.    (   ) 2. เพื่อนเกษตรกร/คนในชุมชน 
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(   ) 3. ผูน้  าชุมชน    (   ) 4. ส่ือส่ิงพิมพ ์   
(   ) 5. ส่ือวทิย ุโทรทศัน์ โฆษณาต่างๆ  (   ) 6. เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
(   ) 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………….. 

13. ในการใชเ้งินเพื่อซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค ท่านหรือครัวเรือนของท่านจะมีวธีิอยา่งไร 
(   ) 1. พิจารณาถึงความจ าเป็น 
(   ) 2. ซ้ือเม่ือมีการลดราคา 50% -70% 
(   ) 3. อยากไดเ้ม่ือไรก็ซ้ือเม่ือนั้น 
(   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………..….………….. 

14. ท่านหรือครัวเรือนของท่านมีเป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายชีวติในอนาคตอยา่งไร เช่น ตอ้งการ
ซ้ือรถยนต ์ราคา 800,000 บาท ในระยะเวลา 1 ปี (โปรดระบุ) …………………..………………………… 
………………………………………………………………………………..………………….………… 

ส่วนที ่3ความรู้เกีย่วกบัความเป็นผู้รู้จักอดออมของเกษตรกรตัวอย่าง 

15. แบบวดัความเป็นผูรู้้จกัอดออมของลูกคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
ค าช้ีแจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ใน ( ) หนา้ขอ้ความในช่องวา่งท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่านมากท่ีสุด 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1. ควรมีการออมเงินต่อเดือนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 10 ของรายไดต่้อเดือน   
2. การท าประกนัชีวิตเป็นการวางแผนการออมเงินแบบหน่ึง   
3. บญัชีเงินฝากประจ าไดรั้บดอกเบ้ียเท่ากบัเงินฝากเผื่อเรียก   
4. การใชจ่้ายบตัรเครดิตหลายๆ ใบจะช่วยใหว้างแผนทางการเงินไดดี้   
5. หลกัในการออมเงินท่ีดี คือ แบ่งเงินออมไว ้25-30 % ของเงินเดือน   
6. หลกัการรายไดห้กัค่าใชจ่้ายและคงเหลือเป็นเงินออม เป็นหลกัการท่ี
สามารถใชไ้ดผ้ลดีท่ีสุด 

  

7. การออม หมายถึง การใชส่ิ้งมีค่าทั้งหลายอยา่งไม่ประมาท มีเหตุมีผลเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองเท่านั้น 
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ส่วนที ่4การเข้าร่วมโครงการพกัช าระหนีแ้ละภาระหนีสิ้นทีม่ีอยู่ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 

16. ท่านเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีเม่ือปี พ.ศ. ……………….…. 

17. ก่อนการเข้าร่วมโครงการพักช าระหนี้มีหนี้คงค้างรวมทั้งหมดอยู่เท่าใด แยกเป็นหน้ีระยะสั้ น ระยะ 
ปานกลาง และระยะยาวอยา่งละเท่าใด เป็นหน้ีจากแหล่งใดบา้งจ านวนเท่าใด และอตัราดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่าย
ใหแ้หล่งเงินกูแ้ต่ละแหล่งเป็นเท่าใด ดงัน้ี 

แหล่งหนีสิ้น 
หนีสิ้นระยะส้ัน หนีสิ้นระยะปานกลาง หนีสิ้นระยะยาว 

จ านวน 
อตัรา
ดอกเบีย้ 

จ านวน 
อตัรา
ดอกเบีย้ 

จ านวน 
อตัรา
ดอกเบีย้ 

หนีสิ้นในระบบ       
1. ธ.ก.ส.       
2. ธนาคารพาณิชย/์ 
ธนาคารออมสิน 

      

3. สหกรณ์การเกษตร       
4. กองทุนในหมู่บา้น       
5. อ่ืนๆ (ระบุ)       

หนีสิ้นนอกระบบ       
1. นายทุนเงินกู ้       
2. พอ่คา้/ร้านคา้       
3. ญาติพี่นอ้ง       
4. เพื่อนบา้น       
5. อ่ืนๆ (ระบุ)       

18. เพราะเหตุใดท่านจึงตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(   ) 1. เพื่อบรรเทาภาระหน้ีสินของครัวเรือน 
(   ) 2. น าเงินท่ีตอ้งช าระหน้ีไปฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพของครัวเรือน 
(   ) 3. น าไปพฒันาอาชีพและด ารงชีพภายในครัวเรือน 
(   ) 4. น าค่าใชจ่้ายภายในครัวเรือน 
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(   ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………………………… 

19. ในอดีตท่ีผ่านมา เม่ือครัวเรือนของท่านกูย้ืมเงินเพื่อวตัถุประสงค์ใดๆก็ตามโดยเฉล่ียแลว้ไดน้ าเงินกู้
ดงักล่าวไปใชต้ามวตัถุประสงคร้์อยละ ...................... 

20. ท่านไดเ้ขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมการปรับศกัยภาพเกษตรกรท่ีพกัช าระหน้ีกบั ธ.ก.ส. หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ในช่วงท่ีพกัช าระหน้ีจ านวน ........................... คร้ัง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

คร้ังท่ี 1 เม่ือ ............................. หน่วยงานท่ีมาพบปะ .............................................................................  
เร่ืองท่ีฝึกอบรม .......................................................................................................................... 

คร้ังท่ี 2 เม่ือ ............................. หน่วยงานท่ีมาพบปะ ............................................................................  
เร่ืองท่ีฝึกอบรม .......................................................................................................................... 

คร้ังท่ี 3 เม่ือ ............................. หน่วยงานท่ีมาพบปะ .............................................................................  
เร่ืองท่ีฝึกอบรม .......................................................................................................................... 

คร้ังท่ี 4 เม่ือ ............................. หน่วยงานท่ีมาพบปะ .............................................................................  
เร่ืองท่ีฝึกอบรม .......................................................................................................................... 

คร้ังท่ี 5 เม่ือ ............................. หน่วยงานท่ีมาพบปะ .............................................................................  
เร่ืองท่ีฝึกอบรม .......................................................................................................................... 

21. เจ้าหน้าท่ีจาก ธ.ก.ส. ได้เขา้มาพบปะครัวเรือนของท่านในช่วงท่ีพกัช าระหน้ีจ านวน ............ คร้ัง  
โปรดระบุรายละเอียดการพบปะแต่ละคร้ัง  

คร้ังท่ี 1 เม่ือ ......................................... เร่ือง ........................................................................................ 
คร้ังท่ี 2 เม่ือ ......................................... เร่ือง ........................................................................................ 
คร้ังท่ี 3 เม่ือ ......................................... เร่ือง ........................................................................................ 
คร้ังท่ี 4 เม่ือ ......................................... เร่ือง ........................................................................................ 
คร้ังท่ี 5เม่ือ ......................................... เร่ือง ........................................................................................ 
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ส่วนที ่5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 

22. ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

23. ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง(โปรดระบุ) 

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

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

....................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความสามารถในการช าระหนีข้องลูกค้าทีเ่ข้าร่วมโครงการพักช าระหนีข้อง
ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวดัเชียงใหม่  

ช่ือผูใ้หข้อ้มูล…………………...………….…...………….…………………….. อาย ุ ………………..ปี 
ท่ีอยู…่…………………….…………………………………………….. เบอร์โทร…………………… 
ต าแหน่ง ………………....... ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่ เขตพื้นท่ีรับผดิชอบ ต าบล…………...……………… อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ช่ือผูส้ัมภาษณ์ ……………………………………………สัมภาษณ์วนัท่ี……………………….…....... 
ช่ือผูต้รวจแบบสอบถาม ……………………………………วนัท่ี……………………………………….. 

ส่วนที่ 1 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายให้ดูแลลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ
พกัช าระหนีข้องธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

1. ปัญหาและอุปสรรคของเจา้หน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายให้ดูแลลูกคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (โปรดระบุ) 

 1.1 นโยบาย 6 C’s 

  1.1.1 คุณสมบติัของตวัลูกคา้ผูข้อกูสิ้นเช่ือ (characteristic) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  1.1.2 ความสามารถในการช าระหน้ีคืน (capacity) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
  1.1.3 ทุนของกิจการ (capital) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  1.1.4 สภาพการณ์แวดลอ้มทัว่ไป (condition) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  1.1.5 หลกัประกนัหรือหลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนั (collateral) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  1.1.6 พิจารณาการควบคุมถึงการด าเนินงาน (control) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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 1.2 นโยบาย 5 P 
  1.2.1ตวับุคคล (people) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  1.2.2วตัถุประสงค ์(purpose) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  1.2.3การช าระหน้ี (payment) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  1.2.4การป้องกนั (protection) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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  1.2.5ความเส่ียงภยั (prospective) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 1.3 ปัญหาอ่ืนๆ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 2. ขอ้เสนอแนะของเจา้หน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายให้ดูแลลูกคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(โปรดระบุ) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ข 

ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อความสามารถในการ 

ช าระหนีข้องเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างที่เข้าร่วมโครงการพกัช าระหนี้ 

 

ตารางภาคผนวกที ่ข.1  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรเชิงปริมาณท่ีมีผลต่อความสามารถ 
ในการช าระหน้ีของครัวเรือนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 

ปัจจัย X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

X2 1.000        
X3 -0.516 1.000       
X4 0.002 0.027 1.000      
X5 -0.178 0.145 0.155 1.000     
X6 -0.024 0.133 0.057 0.158 1.000    
X7 -0.032 0.081 0.038 -0.121 -0.031 1.000   
X8 -0.121 0.250 0.117 0.267 0.112 0.001 1.000  
X9 0.034 -0.012 0.096 0.087 -0.254 -0.127 0.086 1.000 

หมายเหตุ: X2 หมายถึง อายขุองหวัหน้าครัวเรือนเกษตรกรX3 หมายถึง ระดบัการศึกษาของหวัหน้าครัวเรือนเกษตรกร  
(จ  านวนปีท่ีศึกษาในระบบ) 
                  X4 หมายถึง จ  านวนแรงงานในครัวเรือนท่ีมีรายได้X5 หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการดูแลบุคคลในครัวเรือนท่ี 
จากการประกอบอาชีพเป็นของตนเอง                            ไม่มีรายไดห้รือไม่สามารถประกอบอาชีพได ้                                                                                                 
                 X6หมายถึง ภาระหน้ีสินท่ีมีก่อนการเขา้ร่วมโครงการฯX7หมายถึง สดัส่วนการใชเ้งินกูท่ี้ตรงตามวตัถุประสงค ์
                 X8หมายถึง คะแนนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความ          X9หมายถึง ความเขม้ขน้ของการท าบญัชีครัวเรือนของ 
เป็นผูรู้้จกัการประหยดัอดออมของเกษตรกรครัวเรือนเกษตรกร 
ท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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ภาคผนวก ค 

ผลการวเิคราะห์ด้วยแบบจ าลองโลจติ 

 

ขั้นตอนที ่1 (Block 1) Enter Method 

ตารางภาคผนวกที ่ค.1 การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิไคสแควร์ของการวเิคราะห์แบบจ าลองโลจิต 

Step 1 Chi-square df Sig. 
Step 225.037 11 0.000 

Block 225.037 11 0.000 
Model 225.037 11 0.000 

 

ตารางภาคผนวกที ่ค.2 ค่าสัมประสิทธ์ิต่อความสามารถในการช าระหน้ีของการวเิคราะห์แบบจ าลองโลจิต 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 
1 171.386a 0.528 0.720 

หมายเหตุ: a Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001. 
ที่มา: จากการค านวณ 

 

ตารางภาคผนวกที ่ค.3 การทดสอบความเหมาะสมของการวเิคราะห์แบบจ าลองโลจิตดว้ยสถิติHosmer 
and Lemeshow 

Step Chi-square df Sig. 
1 13.537 8 0.095 

ที่มา: จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวกที่ ค .4 ค่าสังเกตจริงและค่าท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนได้จากการประมาณค่าด้วยสถิติ  
Hosmerand Lemeshow 

Step 
Y = 0 Y = 1 

Total 
Observed Expected Observed Expected 

1 26 28.948 4 1.052 30 
2 27 27.018 3 2.982 30 
3 25 24.258 5 5.742 30 
4 22 18.260 8 11.740 30 
5 10 8.399 20 21.601 30 
6 1 2.794 29 27.206 30 
7 1 1.159 29 28.841 30 
8 0 0.614 30 29.386 30 
9 0 0.385 30 29.615 30 

10 0 0.165 30 29.835 30 
ที่มา: จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวกที ่ค.5 การตรวจสอบความไม่น่าเช่ือถือไดใ้นการพยากรณ์จากค่าสังเกตจริงและค่าท่ีได ้
                                 ในการวเิคราะห์แบบจ าลองโลจิตa 

ค่าสังเกตจริง 
ค่าทีไ่ด้จากแบบจ าลอง 

Y 
Percentage Correct 

0 1 
Step 1Y 0 97 15 86.6 
1 19 169 89.9 
Overall Percentage   88.7 
หมายเหตุ: aThe cut value is .500 
ที่มา: จากการค านวณ 
 

ตารางภาคผนวกที ่ค.6 ตวัแปรอิสระท่ีไม่อยูใ่นสมการในการวเิคราะห์แบบจ าลองโลจิตa 

Variables B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
95.0% C.I.for 

EXP(B) 
Lower Upper 

X1 0.008 0.431 0.000 1 0.984 1.008 0.433 2.347 
X2 -0.058 0.022 7.292 1 0.007 0.943 0.904 0.984 
X3 -0.111 0.075 2.151 1 0.142 0.895 0.772 1.038 
X4 0.097 0.160 0.369 1 0.544 1.102 0.805 1.509 
X5 0.000 0.000 0.103 1 0.748 1.000 1.000 1.000 
X6 0.000 0.000 1.015 1 0.314 1.000 1.000 1.000 
X7 0.499 0.571 0.762 1 0.383 1.647 0.537 5.047 
X8 0.193 0.111 3.030 1 0.082 1.213 0.976 1.507 
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ตารางภาคผนวกที ่ค.6 (ต่อ) 

Variables B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
95.0% C.I.for 

EXP(B) 
Lower Upper 

X9 0.739 0.193 14.612 1 0.000 2.094 1.433 3.058 
X10 -3.227 0.421 58.832 1 0.000 0.040 0.017 0.091 
X11 -1.371 0.460 8.888 1 0.003 0.254 0.013 0.625 

Constant 4.335 1.630 7.077 1 0.008 76.328   
หมายเหตุ: aVariable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10 
ที่มา: จากการค านวณ 
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ภาคผนวก ง 

ผลการทดสอบผลต่างของค่าเฉลีย่ของประชากรด้วย Independent Sample Test 

ตารางภาคผนวกที ่ง.1 ค่าสถิติต่างๆของตวัแปรท่ีใชใ้นการทดสอบผลต่างของค่าเฉล่ียประชากร 

 Y N Mean 
Std. Deviation Std. Error 

Mean 

รายไดต่้อปีของเกษตรกร 
กลุ่มตวัอยา่ง 

1 (ส าเร็จ) 188 3.01E5 183683.105 13396.467 

0 (ไม่ส าเร็จ) 112 1.76E5 51127.205 4831.067 

ค่าใชจ่้ายต่อปีของเกษตรกร 
กลุ่มตวัอยา่ง 

1 (ส าเร็จ) 188 1.99E5 101485.797 7401.612 

0 (ไม่ส าเร็จ) 112 1.68E5 38655.955 3652.644 

สมาชิกท่ีไม่มีรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายในการดูแล      

1 (ส าเร็จ) 188 4.04E4 59910.520 4369.424 

0 (ไม่ส าเร็จ) 112 2.31E5 109270.935 10325.133 

ปริมาณหน้ีสินในระบบของ
เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง 

1 (ส าเร็จ) 188 1.86E5 101895.035 7431.459 

0 (ไม่ส าเร็จ) 112 7500.08 21185.127 2001.806 

ปริมาณหน้ีสินนอกระบบ 
ของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง 

1 (ส าเร็จ) 188 3696.86 13009.592 948.822 

0 (ไม่ส าเร็จ) 112 7284.11 34858.266 3293.797 

วธีิออมเงินของเกษตรกร
ตวัอยา่ง 

1 (ส าเร็จ) 188 1.07E4 24759.719 1805.788 

0 (ไม่ส าเร็จ) 112 .00 .000 .000 
ที่มา: จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวกที ่ง.2 การทดสอบสมมติฐานของผลต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 ประชากร 

 Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Equal variances 
assumed 

56.162 .000 7.059 298 .000 125386.634 17763.068 90429.688 160343.579 

Equal variances 
not assumed 

  
8.805 232.185 .000 125386.634 14240.946 97328.642 153444.625 

Equal variances 
assumed 

20.441 .000 3.132 298 .002 31323.136 10000.680 11642.233 51004.039 

Equal variances 
not assumed 

  
3.795 262.904 .000 31323.136 8253.828 15071.115 47575.157 

Equal variances 
assumed 

64.649 .000 -19.525 298 .000 -190759.802 9770.224 -209987.179 -171532.426 

Equal variances 
not assumed 

  
-17.014 151.434 .000 -190759.802 11211.612 -212911.180 -168608.425 

Equal variances 
assumed 

134.361 .000 18.257 298 .000 178144.313 9757.529 158941.920 197346.706 

Equal variances 
not assumed 

  
23.147 213.231 .000 178144.313 7696.351 162973.638 193314.988 

Equal variances 
assumed 

1.919 .167 -1.271 298 .205 -3587.251 2821.663 -9140.160 1965.658 

Equal variances 
not assumed 

  
-1.047 129.656 .297 -3587.251 3427.734 -10368.781 3194.280 
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ตารางภาคผนวกที ่ง.2 (ต่อ) 
 Levene's Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Equal variances 
assumed 

37.823 .000 4.579 298 .000 10720.324 2341.160 6113.024 15327.625 

Equal variances 
not assumed 

  
5.937 187.000 .000 10720.324 1805.788 7157.990 14282.659 

Equal variances 
assumed 

0.817 0.367 -1.625 298 0.105 -0.717059 0.0441182 -0.1585286 0.0151168 

Equal variances 
not assumed 

  
-1.613 228.144 0.108 -0.717059 0.444415 -0.1592741 0.0158622 

ที่มา: จากการค านวณ 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ-นามสกุล  นางสาวกนกวรรณ สุขเสาร์ 

วนั เดือน ปี เกดิ  7 ธนัวาคม พ.ศ. 2530 

ประวตัิการศึกษา  ปีการศึกษา 2548  มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสันก าแพง 
      จงัหวดัเชียงใหม่ 

   ปีการศึกษา 2552  วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
      มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

 

 


