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การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัล าพูนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะการใช้สินเช่ือนอกภาค
เกษตร ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรตลอดจนความพึงพอใจของ
ลูกค้าท่ีมีต่อการใช้บริการสินเช่ือนอกภาคการเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจงัหวดัล าพนู 
 
ผลการศึกษาพบว่าลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน จ านวนแรงงาน
ในครัวเรือน 2 คน การศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา ประกอบอาชีพท าธุรกิจส่วนตวั และเป็นลูกคา้
ธนาคารมาเป็นเวลา 6-10 ปี ลกัษณะทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่มีรายไดค้รัวเรือนรวมไม่เกิน 100,000 
บาท โดยมีรายได้จากการเกษตรรวมไม่เกิน 50,000 บาท หน้ีสินในครัวเรือนไม่เกิน 100,000 บาท 
ค่าใชจ่้ายในการบริโภค 1-50,000 บาท และมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 6-10 ปี 
ลกัษณะการท าการเกษตร ส่วนใหญ่มีการถือครองท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีดินของตนเองและมีค่าใช้จ่ายใน
การเกษตรรวม ไม่เกิน50,000 บาท การท าธุรกรรมกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ส่วนใหญ่มีจ านวนสินเช่ือท่ีกู้จากธนาคาร 50,001-100,000 บาท มีจ านวนเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
50,001-100,000 บาท ไดรั้บอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 7.00 ต่อปี มีความสามารถในการช าระหน้ีได้
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ตามก าหนดช าระ มีหลกัประกนัเงินกูจ้ากการท าหนงัสือรับรองรับผดิอยา่งลูกหน้ีร่วมกนั การใชบุ้คคล
ค ้าประกนั และการใช้ท่ีดินจ านองทุกขอ้รวมกนั มีการติดต่อกบัพนักงานเป็นจ านวน 1-2 คร้ังต่อปี 
ไม่ไดกู้เ้งินจากแหล่งอ่ืนเลย และคิดท่ีจะกูย้มืเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรตวัอยา่งท่ีมีต่อการใชบ้ริการสินเช่ือนอกภาคการเกษตรของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูน จ าแนกตามคุณภาพการให้บริการสินเช่ือ 
พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจในความถูกต้องการจดัท าเอกสารและความยุติธรรมและเท่าเทียม 
ขนาดพื้นท่ีในอาคารท่ีให้บริการ การให้ค  าแนะน าความรู้เก่ียวกบัอาชีพนอกภาคการเกษตร จ าแนก
ตามการให้เกษตรกรลูกคา้กูเ้งินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใชท่ี้ดินจ านองพร้อมส่ิงปลูกสร้างค ้า
ประกนั และหน้ีคา้งช าระสามารถค ้าประกนับุคคลอ่ืนได ้แต่เปิดวงเงินกูใ้ห้ตนเองไม่ไดแ้ละพึงพอใจ
สูงสุดในการใช้บุคคลค ้าประกนัเงินกูไ้ดไ้ม่เกิน 150,000 บาท จ าแนกตามการด าเนินงานหลงัการให้
เกษตรกรลูกคา้กูเ้งิน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงสุดในการใชเ้งินกูต้ ั้งแต่ร้อยละ 70 ของโครงการใช้
เงินกู้ถูกต้อง และการเบิกเงินกู้เป็นรายงวดต้องมีการตรวจสอบการเตือนเร่ืองการช าระหน้ีเป็น
รายบุคคล และการผดัผ่อนช าระหน้ีได้ไม่เกิน 5 คร้ังและส่วนใหญ่ต้องการใช้สินเช่ือนอกภาค
การเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพนู  

 
ความสามารถในการช าระหน้ีพบวา่ลกัษณะความแตกต่างทางดา้นรายไดค้รัวเรือนรวมและการติดต่อ
กบัพนกังาน ธ.ก.ส. มีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการช าระหน้ีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ปัจจยัท่ี
มีผลต่อความตอ้งการของลูกคา้ในการใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จงัหวดัล าพูนโดยใช้แบบจ าลองโลจิท (logit model) พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
ต้องการของลูกค้าในการใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จงัหวดัล าพูนประกอบดว้ย อาย ุอาชีพนอกภาคการเกษตร สัดส่วนระหวา่งรายไดน้อกภาค
การเกษตรต่อรายไดร้วม ภาระหน้ีสินในครัวเรือน 
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ABSTRACT 

The study entitiled, “Factors influencing non-agricultural credit using of Bank for Agriculture and 
Agricultural Co-Operatives of Lamphun” has the objective to study characteristics of non-
agricultural credit using, factors influencing non-agricultural credit using and customer‘s 
satisfaction towards non-agricultural credit using of Bank for Agriculture and Agricultural Co-
Operatives of Lamphun. 
 
The result of the study showed that most of the questionnaires respondents were male with 3-4 
family numbers, 2 family labors and primary school education level. Most of them were private 
practice with 6-10 years being customers of Bank for Agriculture and Agricultural Co-Operatives. 
In term of economic characteristics, average family income of most respondents was not over 
100,000 baht, average agricultural income was not over 50,000, average family debt was not over 
100,000 baht, average consumption expense was 1-50,000 baht and had 6-10 years experience 
doing agriculture. In term of agricultural characteristics, most respondents had their own land and 
average agricultural expense was 1-50,000 baht. In term of transaction with Bank for Agriculture 
and Agricultural Co-Operatives, most respondents had loan credit 50,001-100,000 baht, loan for 
expense 50,001-100,000 baht and loan interest rate 7.00 % per year. They had ability to repay debt 



 

ช 

 

on schedule and had loan collateral from all choices. They contacted with Bank for Agriculture and 
Agricultural Co-Operatives 1-2 times per year, never loan money from the other sources and wanted 
to loan more money from Bank for Agriculture and Agricultural Co-Operatives. 
 
Regarding customer‘s satisfaction towards non-agricultural credit using of Bank for Agriculture and 
Agricultural Co-Operatives of Lamphun. In term of the credit service quality, most respondents 
satisfied with correctness and accuracy of documents, justice and equality for customer, service area 
and the instruction about non-agricultural occupation. In term of customer loans, most respondents 
satisfied with using land to mortgage and construction to guarantee, outstanding debt could use for 
guarantee another person‘s loan but could not use for their loan and had the highest satisfaction for 
using personal guarantee that not over 150,000 baht. In term of operation after customer loans, most 
respondents had the highest satisfaction for using loans from 70 % of the correct loans project, 
bringing loan out periodically must be checked, reminding of debt repayment individually, 
postponement of debt repayment was not more than 5 times and most of respondents wanted to use 
non-agricultural credit of Bank for Agriculture and Agricultural Co-Operatives of Lamphun 
. 
Ability to repay found that differences in income and household contact with employees.  Factors 
that affect customer demand for non-agricultural use of credit by Bank for Agriculture and 
Agricultural Co-peratives Lamphun using Logit model indicated that the factors that affect customer 
demand for credit in the agricultural sector, the Bank for Agriculture and Agricultural Co-peratives. 
Lamphun include officers / employees of private companies. Experience in the profession and the 
cost of agriculture. 

 

 

 

 

 
 


