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กติตกิรรมประกาศ 
 
กำรค้นควำ้แบบอิสระฉบับน้ีส ำเร็จได้ด้วยควำมกรุณำให้ควำมรู้ค ำแนะน ำ รวมทั้ งตรวจสอบ
ขอ้บกพร่องต่ำงๆ จำกผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.เยำวเรศ  เชำวนพนูผล อำจำรยท่ี์ปรึกษำหลกักำรคน้ควำ้
แบบอิสระ  ผูซ่ึ้งใหค้วำมรู้ ค  ำแนะน ำให้ค  ำปรึกษำ ตลอดจนตรวจสอบแกไ้ขกำรคน้ควำ้แบบอิสระจน
เสร็จสมบูรณ์ ผูเ้ขียนขอกรำบขอบพระคุณเป็นอยำ่งสูงไว ้ณ โอกำสน้ี 
 
ขอกรำบขอบพระคุณ รองศำสตรำจำรย ์ดร.อำรีย ์ เช้ือเมืองพำน ประธำนกรรมกำรสอบกำรคน้ควำ้
แบบอิสระ และรองศำสตรำจำรย ์ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยล ำพนัธ์ อำจำรยท่ี์ปรึกษำร่วมกำรคน้ควำ้แบบ
อิสระ ท่ีกรุณำให้ค  ำแนะน ำข้อเสนอแนะและแก้ไขข้อบกพร่องต่ำง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ท ำให้กำร
คน้ควำ้แบบอิสระฉบบัน้ีสมบูรณ์มำกข้ึน  
 
ขอกรำบขอบพระคุณคณำจำรยทุ์กท่ำนท่ีไดใ้ห้ควำมรู้ตำมหลกัวิชำกำรอนัเป็นประโยชน์ต่องำนวิจยั
และกำรน ำไปประยกุตใ์ชใ้นอนำคต ผูเ้ขียนขอกรำบขอบพระคุณเป็นอยำ่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
 
ขอกรำบขอบพระคุณ บิดำ มำรดำ ท่ีคอยเป็นก ำลงัใจตลอดจนขอขอบคุณพี่ เพื่อน นอ้ง ทั้งภำยในและ
ภำยนอก ภำควิชำธุรกิจเกษตร มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ รวมทั้งพนกังำน ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตรจงัหวดัล ำพนู ทุกท่ำนท่ีคอยให้ควำมช่วยเหลือ ให้ค  ำแนะน ำและเป็นก ำลงัใจเสมอ
มำจนกำรคน้ควำ้แบบอิสระฉบบัน้ีส ำเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 
 
สุดทำ้ยขอขอบคุณผลงำนกำรคน้ควำ้แบบอิสระเล่มน้ีไวเ้พื่อเป็นส่วนหน่ึงของมหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
ซ่ึงหำกมีขอ้ผดิพลำดประกำรใด ผูท้  ำกำรศึกษำขออภยัเป็นอยำ่งสูง และหวงัเป็นอยำ่งยิง่วำ่กำรศึกษำน้ี
จะเป็นประโยชน์ส ำหรับหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งและผูท่ี้สนใจต่อไป 
 
 

ธีระยทุธ  อ ำภำ 
 

 



 

ง 
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บทคดัย่อ 

 
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



 

จ 

 

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 
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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. 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำ 

 
จากการท่ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตวัอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้ความตอ้งการ เงินทุนเพื่อ
ประกอบธุรกิจ  ความตอ้งการสินเช่ือภาคครัวเรือน โดยเฉพาะสินเช่ือท่ีไม่ใช่สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัและ
สินเช่ือบตัรเครดิตมีเพิ่มข้ึน  นอกจากน้ียงัพบความตอ้งการสินเช่ือในภาคการเกษตรท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงแสดง
ถึงความตอ้งการเงินทุนของเกษตรกรมีเพิ่มข้ึน ในปัจจุบนัเกษตรกรสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีเป็น
สถาบันการเงินได้ง่ายข้ึน เน่ืองจากการมีจ านวนสถาบันการเงินทางเลือกหลากหลาย ทั้ งท่ีเป็น 
ธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และสถาบนั Non-Bank รวมถึงธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศมากข้ึน เป็นผลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซ่ึงเป็นสถาบนั
การเงินหลกัของเกษตรกรตอ้งก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขนัและการเขา้ถึงลูกคา้ให้ชดัเจนยิ่งข้ึนเพื่อ
สามารถเขา้ถึงลูกคา้มากข้ึน (ทิศทางและยทุธศาสตร์การด าเนินงานของ ธ.ก.ส.  555))  
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติั ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2509  มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรส าหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัเกษตรกรรมประกอบอาชีพอยา่งอ่ืนเพื่อเพิ่มรายไดป้ระกอบธุรกิจอ่ืนอนัเป็นการส่งเสริม
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพฒันาชนบทให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่สหกรณ์ ภายใตว้ตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งสหกรณ์ (พระราชบญัญติั ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร  2509) ต่อมาในปี 2542 ไดมี้การแกไ้ข พรบ. น้ีเพื่อขยายขอบเขตวตัถุประสงค์
ของธนาคารเพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตรในการให้
สินเช่ือเพื่อประกอบอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการเกษตร เพื่อเพิ่มบทบาทดา้นการแข่งขนั ดา้นการให้
สินเช่ือ นอกจากการให้สินเช่ือดา้นการเกษตร และปัจจุบนัธนาคารพาณิชยเ์ร่ิมหนัมาให้ความส าคญั
กบักลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นเกษตรกรเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงเป็นลูกคา้กลุ่มเดียวกบั ธ.ก.ส. ส่งผลให้เกิดการแข่งขนั
ดา้นการให้สินเช่ือให้กบักลุ่มเกษตรกรมากข้ึน ทั้งในส่วนท่ีเป็นการขยายสินเช่ือนอกภาคการเกษตร 
จะเห็นไดจ้ากการใหสิ้นเช่ือรวมของธนาคารในภาคเหนือ 



 

2 
 

ระหวา่งปี 2548 จนถึง ปี 2553 การให้สินเช่ือมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนทุกปีตั้งแต่ปี 2548 เป็นตน้มา โดยในปี 
55)8 มีสินเช่ือรวม 320,450 ลา้นบาท และปี 5553 สินเช่ือรวม 458,724 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นอตัราส่วน
ท่ีเพิ่มข้ึนในปี 5553 เท่ากบั ร้อยละ 43.15  ของยอดรวมสินเช่ือธนาคารปี 55)8 เม่ือพิจารณาแยกตาม
สถาบนัการเงินก็พบว่าระหว่างปี 55)8 ถึงปี 5553 สินเช่ือธนาคารพาณิชยมี์แนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี 
เช่นเดียวกบั สินเช่ือของ ธ.ก.ส. (ตารางท่ี 1.1) 
 
ตำรำงที ่1.1สินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์และ ธ.ก.ส. ในภาคเหนือระหวา่งปี 2548 - 2553 

         หน่วย : ลา้นบาท 
สถาบนัการเงิน   2548   2549   2550   2551   2552    2553 
ธ.พาณิชย ์ 250,244 274,502 290,450 305,704 309,679 349,392 
ธ.ก.ส.   70,206   76,660   81,595   86,879   94,676 109,332 
รวม 320,450 351,162 372,045 392,583 404,355 458,724 
ท่ีมา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย,  2554  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2553  
 
ส าหรับจงัหวดัล าพูนนั้นปริมาณสินเช่ือท่ีใหโ้ดยธนาคารพาณิชยแ์ละ ธ.ก.ส. พบวา่ มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน
ทุกปี นบัตั้งแต่ปี 2547 เป็นตน้มา โดยในปี 2547 มีจ านวนสินเช่ือในจงัหวดัล าพนูรวม 6,398 ลา้นบาท 
และเพิ่มเป็น 8,414 ล้านบาท ในปี 2553 หรือเพิ่มข้ึน ร้อยละ 175.86  ของยอดรวมสินเช่ือธนาคารปี 
2547 เม่ือพิจารณาแยกตามสถาบนัการเงินในช่วงเวลาเดียวกนัพบว่า สินเช่ือรวมจากทั้งสองแหล่ง
เพิ่มข้ึนทุกปี โดยเฉพาะธนาคารพาณิชยส่์วน ธ.ก.ส. นั้น จะพบวา่ในปี 2549 และ 2550 ปริมาณสินเช่ือ
จะนอ้ยลงจากปีก่อน แต่อยา่งไรก็ตามก็กลบัเพิ่มข้ึนตั้งแต่ปี 2551 - 2553 (ตารางท่ี 1.2) 

 
ตำรำงที ่1.2 สินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์และ ธ.ก.ส. จงัหวดัล าพนูระหวา่งปี 2547 - 2553 

         หน่วย: ลา้นบาท 

สถาบนัการเงิน 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 
ธ.พาณิชย ์ 3,332 3,911 3,974 4,155 4,688 4,804 5,013 
ธ.ก.ส. 3,066 3,141 2,933 2,906 3,145 3,208 3,401 
รวม 6,398 7,052 6,907 7,061 7,833 8,012 8,414 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2554 ,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  2553 

เม่ือพิจารณาสินเช่ือของจงัหวดัล าพูนเฉพาะของ ธ.ก.ส. ท่ีแยกประเภทเป็นสินเช่ือในภาคการเกษตร
และนอกภาคการเกษตร ระหว่างปี 2547 ถึงปี 2553 พบว่า ธ.ก.ส. ให้สินเช่ือในภาคการเกษตรแก่
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เกษตรกรจงัหวดัล าพูนเพิ่มข้ึนในช่วงปี 2547 - 2548 จากนั้ นสินเช่ือดังกล่าวลดลงจนถึงปี 2553 
ในขณะท่ีสินเช่ือนอกภาคการเกษตรมีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี ตั้งแต่ปี 2547 เป็นตน้มา
จนถึงปี 2553 โดยปี 2547 มียอดสินเช่ือนอกภาคการเกษตรเท่ากบั 302 ลา้นบาท และปี 2553 เท่ากบั 
1,015 ล้านบาท คิดเป็นอตัราส่วนท่ีเพิ่มข้ึนในปี 2553 เท่ากับ ร้อยละ 236.09 ของสินเช่ือนอกภาค
การเกษตร ปี 2547 (ตารางท่ี 1.3) 
 
ตำรำงที ่1.3 สินเช่ือภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตรของ ธ.ก.ส.จงัหวดัล าพนูระหวา่งปี 2547- 2553
          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภท 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 
ในภาคเกษตร 2,764 2,782 2,587 2,479 2,583 2,554 2,386 
นอกภาคเกษตร    302   359           346            427    562    654   1,015 
รวม 3,066 3,141 2,933 2,906 3,145 3,208 3,401 

ท่ีมา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   2554  

จากการท่ีแนวโน้มการให้สินเช่ือนอกภาคเกษตร ของ ธ.ก.ส. จงัหวดัล าพูนเพิ่มข้ึน อันเป็นการ
สะทอ้นว่า ธ.ก.ส. มีบทบาทดา้นการเป็นแหล่งสินเช่ือนอกภาคเกษตรให้กบัลูกคา้ท่ีส าคญัอีกแหล่ง
หน่ึง ดงันั้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ ประกอบกบังานวิจยัท่ีผา่นมาส่วนใหญ่
มุ่งศึกษาการให้สินเช่ือด้านการเกษตรเป็นหลัก นอกจากน้ีผลการศึกษาท่ีได้ยงัสามารถน ามา
ก าหนดการพฒันาในดา้นการใหบ้ริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งตรงจุดมุ่งหมาย
และสามารถเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจของ    ธ.ก.ส. กบัสถาบนัการเงินอ่ืน 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1. เพื่อทราบลกัษณะการใชสิ้นเช่ือนอกภาคเกษตรของลูกคา้ ธ.ก.ส. จงัหวดัล าพนู 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อการใชบ้ริการสินเช่ือของ ธ.ก.ส. 
3. เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้ 
     ธ.ก.ส.  จงัหวดัล าพนู 
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1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคาดว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะสามารถน ามาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ เพื่อพฒันาการให้บริการดา้นสินเช่ือนอกภาค
เกษตรท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัให้ทดัเทียมกบัสถาบนั
การเงินอ่ืนได ้
 

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

พื้นท่ีในการศึกษาคร้ังน้ีคือ จงัหวดัล าพูน เน่ืองจากอาชีพหลกัของประชาชนคือ การท าเกษตรและ
เกษตรกรส่วนใหญ่ในจงัหวดัล าพูนเป็นลูกคา้ ธ.ก.ส. นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ของเอกชน ด้านเกษตรกรรม เป็นศูนยก์ลางตลาด
พืชผลการเกษตร เช่น ล าไย หอมแดง กระเทียม ในขณะท่ีดา้นการคา้ขายมีธุรกิจการคา้ขนาดใหญ่ เช่น 
บ๊ิกซี และแม็คโคร และยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์จึงนบัไดว้า่เป็นจงัหวดัท่ีมีสถาบนัการเงินท่ี
ให้บริการสินเช่ือนอกภาคเกษตรอยู่หลายสถาบันส าหรับสถาบันการเงินท่ีใช้ในการด าเนินการ
ศึกษาวิจยัและรวบรวมขอ้มูล คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท่ีตั้งอยู่ในจงัหวดั
ล าพูน และอ าเภอรอบนอก รวม 11 สาขา ไดแ้ก่ สาขาเมืองล าพนู อุโมงค ์นิคมอุตสาหกรรมล าพูน ป่า
ซาง บา้นธิ เวียงหนองล่อง บา้นโฮ่งแม่ตืน ล้ี แม่ทา และส านกังาน ธ.ก.ส. จงัหวดัล าพูน เฉพาะลูกคา้ 
ธ.ก.ส.ท่ีไดรั้บอนุมติัท าสัญญากูเ้งินนอกภาคการเกษตรเท่านั้น 
 
1.5 นิยำมศัพท์ 
สินเช่ือภาคการเกษตรหมายถึง การให้กูเ้งินแก่เกษตรกรเพื่อน าไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น 
การท านา ท าไร่ การเล้ียงสัตว ์การท าประมง การท านาเกลือ ฯลฯ เป็นตน้ 
 
สินเช่ือนอกภาคการเกษตร หมายถึง การให้กูเ้งินเพื่อประกอบอาชีพอ่ืนนอกจากอาชีพเกษตรกรรมท่ี
เกษตรกรลูกค้าหรือบุคคลในครอบครัวของลูกค้าเป็นผูด้  าเนินกิจการ และจะต้องไม่เป็นอาชีพท่ี
ตอ้งหา้มชดัแจง้โดยกฎหมายหรือขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน อีกทั้งไม่
ก่อให้เกิดมลพิษ หรือท าลายส่ิงแวดลอ้ม หรือระบบนิเวศวิทยา ได้แก่ อาชีพทางด้านอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม บริการ และหมายความรวมถึงกิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต การพฒันาความรู้ หรือ
การไปท างานต่างประเทศ  
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บทที ่2 

ทฤษฎ ีงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องและระเบียบวธิีวจิัย 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูน ทางผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเอกสารและผลงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งมาประกอบการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเขา้ใจในรายละเอียดมากข้ึนดงันั้นผูศึ้กษาจึงได้

ท าการศึกษาคน้ควา้จากต าราทางวิชาการเอกสารวารสารผลงานทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎีต่างๆและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการสินเช่ือ  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคแนวคิดทฤษฎีท่ี

เก่ียวข้องอนัประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจแบบจ าลองโลจิทโดยสามารถประมวล

แนวคิดของเน้ือหาไดด้งัต่อไปน้ี 

2.1 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและสนับสนุนการศึกษาคร้ังน้ี แยกออกได้สองส่วน คือ 
งานวจิยัเก่ียวกบัความตอ้งการสินเช่ือ และงานวจิยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค  
 2.1.1 งานวจัิยเกีย่วกบั ความต้องการสินเช่ือ 
 สุเทพ บุตรเหม (2539) ศึกษาความตอ้งการสินเช่ือเพื่อประกอบอาชีพนอกการเกษตรของ
เกษตรกร ในอ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย วตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาภูมิหลงัปัจจยัทางเศรษฐกิจ
และสังคมของเกษตรกร ความตอ้งการดา้นสินเช่ือเพื่อประกอบอาชีพนอกการเกษตร ความสัมพนัธ์
ระหว่างภูมิหลงัปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกร กบัความตอ้งการด้านสินเช่ือเพื่อประกอบ
อาชีพนอกการเกษตรในอ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ เกษตรกรผู ้
ประกอบอาชีพนอกการเกษตรในเขตอ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย จ านวน 155 ราย โดยวิธีการ
สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย  รวบรวมขอ้มูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
เพื่อทราบลกัษณะพื้นฐานของเกษตรกร โดยใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
จากการศึกษาพบวา่ การถือครองท่ีดิน รายไดห้ลกัของครัวเรือนรายไดน้อกการเกษตร ความเพียงพอ
ของทุนในการประกอบอาชีพนอกการเกษตร แหล่งเงินทุนท่ีให้สินเช่ือ และประเภทอาชีพนอก
การเกษตร มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการดา้นสินเช่ือเพื่อประกอบอาชีพนอกการเกษตร 
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วฏปุณณ์  บุญธิมา (2542) ศึกษาความตอ้งการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร เพื่อการประกอบอาชีพอย่างอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองในการเกษตร วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
ตอ้งการสินเช่ือของลูกคา้ ธ.ก.ส. ในการประกอบอาชีพอย่างอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองในการเกษตร และเพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ กบัความตอ้งการสินเช่ือของลูกคา้ ธ.ก.ส. เพื่อการประกอบ
อาชีพอย่างอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองในการเกษตร ตวัอย่างท่ีใช้ศึกษาได้แก่ ลูกค้า ธ.ก.ส. ในเขตอ าเภอสัน
ก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 229 คนโดยวิธีการรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใช ้
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแควร์ จากการศึกษาพบวา่ เพศ อาย ุการศึกษา 
รายไดร้วมในฟาร์ม รายไดร้วมนอกฟาร์ม สภาพการถือครองท่ีดิน หน้ีเงินกู ้การติดต่อกบัพนกังาน
สินเช่ือ ประเภทอาชีพอยา่งอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองในการเกษตร และประสบการณ์ประกอบ อาชีพอยา่งอ่ืนท่ี
เก่ียวเน่ืองในการเกษตร มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการสินเช่ือเพื่อประกอบอาชีพท่ีเก่ียวเน่ืองใน
การเกษตร 
 
กฤษณา ไชยเตกุล (2544) ศึกษาความต้องการสินเช่ือเพื่อประกอบอาชีพอย่างอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองใน
การเกษตรของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความตอ้งการสินเช่ือของลูกคา้ ธ.ก.ส. เพื่อการประกอบอาชีพอยา่งอ่ืน
ท่ีเก่ียวเน่ืองในการเกษตรและศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่าง ๆ กบัความตอ้งการสินเช่ือของ
ลูกคา้ ธ.ก.ส. เพื่อการประกอบอาชีพอยา่งอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองในการเกษตร ตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษา ไดแ้ก่ ลูกคา้ 
ธ.ก.ส. ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ านวน 125  คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย สถิติท่ีใช ้
คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแควร์จากการศึกษาพบว่า หน้ีเงินกู้และ
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพอย่างอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองในการเกษตร มีความสัมพนัธ์กับความ
ตอ้งการสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพอยา่งอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองในการเกษตร   
 
สาโรชและคณะ (2546) ศึกษาเร่ืองความต้องการสินเช่ือของครัวเรือนชนบท วตัถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์ความตอ้งการสินเช่ือของครัวเรือนชนบท และเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับระบบการให้
สินเช่ือ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครัวเรือนชนบท จ านวนครัวเรือนท่ีน ามาใช้ในการศึกษา
จ านวน 485 ครัวเรือน การศึกษา ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคม สภาพลกัษณะสินเช่ือ และกระแส
เงินสดรับเงินสดจ่ายของครัวเรือนเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณาโดยใช้สถิติแบบง่าย เช่น ค่าเฉล่ีย ร้อย
ละ ความถ่ี ตาราง กราฟ ส่วนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ แบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกใช้
สมการถดถอยพหุ เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ในลกัษณะท่ีเป็นเหตุเป็นผลกนัระหว่างความ



 

  7 

ตอ้งการสินเช่ือกบัตวัแปรต่าง ๆ ท่ีคาดว่ามีผลต่อความตอ้งการสินเช่ือของครัวเรือนและส่วนท่ีสอง
เป็นการวเิคราะห์โดยใชแ้บบจ าลองลิเนียโปรแกรมม่ิง เพื่อศึกษาวา่ภายใตข้อ้จ ากดัดา้นทรัพยก์รต่าง ๆ 
เพื่อทราบว่าครัวเรือนมีความตอ้งการมากน้อยเท่าใดจึงจะดีท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่า ครัวเรือนท่ีท า
การเกษตรแบบกา้วหน้า ท าเป็นการคา้ ตอ้งการสินเช่ือมากกว่าครัวเรือนท่ีท าการเกษตรแบบดั้งเดิม
หรือพื้นฐาน ระบบการเพาะปลูกหรือกลุ่มครัวเรือนท่ีมีรายได้หลายเดือนหรือหลายคร้ัง ในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี มีความตอ้งการสินเช่ือนอ้ยกวา่กลุ่มครัวเรือนท่ีมีรายไดน้อ้ยคร้ัง หรือลกัษณะ การไหล
เขา้ ของรายไดจ้ะมีผลต่อความตอ้งการสินเช่ือมากกวา่ระดบัของรายได ้ครัวเรือนท่ีมีความเขม้ขน้ใน
การใชท่ี้ดินสูง แมจ้ะมีพื้นท่ีขนาดเล็กแต่ความตอ้งการสินเช่ืออาจสูงได ้ซ่ึงอาจเกิดจากมีการลงทุนสูง 
ครัวเรือนท่ีมีรายได้นอกฟาร์มมาก แมจ้ะมีรายได้สุทธิของครัวเรือนสูงแต่มีระดบัหน้ีคงคา้งหรือมี
ความตอ้งการเงินกูสู้งดว้ย ครัวเรือนชนบทใชเ้งินกูจ้  านวนหน่ึงเพื่อส่งสมาชิกในครัวเรือนไปท างาน
ต่างประเทศ เพื่อการศึกษา และช าระหน้ีเดิม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
เป็นสถาบนัการเงินหลกัท่ีให้บริการสินเช่ือแก่ครัวเรือนชนบท แต่แหล่งเงินกูน้อกระบบยงัมีบทบาท
ส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครัวเรือนในเขตเกษตรน ้ าฝน การกู้เงินจากสถาบนัการเงินของกลุ่ม
ครัวเรือนท่ีท าการเกษตรแบบกา้วหนา้ จะกูเ้งินจากสหกรณ์การเกษตรมากกวา่ ธ.ก.ส. ในการกูเ้งินจาก
สถาบนัการเงินนั้น ผูกู้ท่ี้มีความเส่ียงต่างกนั จ่ายอตัราดอกเบ้ียเท่ากนั ความยืดหยุน่ของอตัราดอกเบ้ีย
เป็นแบบไม่ยืดหยุน่ ในการกูเ้งินระยะปานกลางและระยะยาว ตอ้งใช้ท่ีดินเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีดินท่ีเอกสารสิทธ์ิเป็นโฉนดท่ีดิน ภาระหน้ีสินของครัวเรือนไม่สูงมาก อยูใ่นช่วง
ระหวา่งร้อยละ 3 ถึง  ร้อยละ 7 ครัวเรือนชนบทท่ีกูย้ืมเงินมีจ านวนเพียงร้อยละ 70 ท่ีมีกระแสเงินสด
สุทธิเป็นบวก ครัวเรือนชนบทจ านวนไม่ถึงร้อยละ 4 เป็นครัวเรือนท่ีไร้ท่ีท ากินครัวเรือนเหล่าน้ีมี
จ  านวนกวา่ร้อยละ 50 ท่ีไม่กูย้มืเงินเลย และครัวเรือนท่ีไม่กูย้ืมน้ีจ  านวนมากกวา่คร่ึงจะเป็นครัวเรือนท่ี
มีรายได้ต ่าสามารถสรุปได้ว่า ธ.ก.ส.ควรหาทางเพิ่มการให้บริการสินเช่ือแก่ครัวเรือนชนบททุก
ประเภทให้มากข้ึน  ควรลดการให้กู้แก่กลุ่ม nonbankable การคิดอตัราดอกเบ้ีย ควรจะมีการคิดให้
แตกต่างกันตามระดบัความเส่ียงของลูกค้า  นโยบายสินเช่ือควรพิจารณาให้ครัวเรือนสามารถน า
สินเช่ือไปใช้ในวตัถุประสงคน์อกภาคการเกษตรดว้ย ควรมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อยา่ง
กวา้งขวาง  
 
วัลยา ค ามุกชิก (2549) ศึกษาเร่ืองความตอ้งการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการสินเช่ือของ
ลูกค้าท่ีรับสินเช่ือจาก ธ.ก.ส.  โดยใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 170 คน รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการใช้
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แบบสอบถาม สถิตท่ีใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า
ทดสอบไคสแควร์ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ลูกค้า ธ.ก.ส. ส่วนใหญ่ ด้านความต้องการสินเช่ือ
การเกษตรมีความตอ้งการในระดบันอ้ย ส่วนสินเช่ือเพื่อการแปรรูปและการลงทุนมีความตอ้งการใน
ระดบัมาก ผลการวิเคราะห์ทราบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการสินเช่ือของลูกคา้ ธ.ก.ส. ปัจจยัดา้น
ระดบัการศึกษา และเกณฑใ์นการเลือกสถาบนัเงินกูมี้ผลต่อความตอ้งการสินเช่ือ 

 2.1.2 งานวจัิยเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 
กิตติชัยและสุรพันธ์ (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางของสายการ

บินตน้ทุนต ่าและสายการบินไทย เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจดา้นต่าง ๆ ของผูโ้ดยสารสาย
การบินตน้ทุนต ่าและสายการบินไทยโดยเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจากชาวไทยท่ีเคยใช้บริการทั้งสอง
รูปแบบ พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุดต่อสายการบินตน้ทุนต ่า ไดแ้ก่ราคาค่าโดยสาย 
และนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ส่วนสายการบินไทยผูโ้ดยสารมีความพึงพอใจ
ดา้นความปลอดภยัมากท่ีสุด และปัจจยัด้านราคาค่าโดยสารน้อยท่ีสุด และใช้แบบจ าลองการเลือก
รูปแบบการเดินทาง (binomial logit model) มาพฒันา พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้สายการบิน
ไทยหรือสายการบินตน้ทุนต ่า ไดแ้ก่ จ  านวนผูร่้วมเดินทาง  ส่วนต่างของราคาค่าโดยสายต่อเท่ียวต่อ
รายได้ส่วนต่างของเวลารอคอยข้ึนเคร่ืองคูณรายได้ ทศันคติด้านการตรงต่อเวลา และด้านความ
ปลอดภัย และได้ศึกษาผลต่อจ านวนผูโ้ดยสารเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของแต่ละปัจจัยด้วย 
แบบจ าลองท่ีไดส้ามารถท านายการเลือกรูปแบบการเดินทางของขอ้มูลไดถู้กตอ้งร้อยละ 76.70 
 
ชลิตา และคณะ  (2552) ศึกษาปัจจัยท่ี มีผลกระทบต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางระหว่าง
กรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ โดยรูปแบบการเดินทาง 3 รูปแบบ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เลือกจากกลุ่ม
ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีเคยเดินทางทั้ง 3 รูปแบบการเดินทางจ านวนทั้งส้ิน 321 คน ท าการเก็บขอ้มูลโดย
ใช้แบบสอบถาม จากนั้นท าการพฒันาและทดสอบแบบจ าลองการเลือกใช้บริการท่ีอยู่ในรูปของ
แบบจ าลองโลจิทแบบหลายทางเลือก (multinomial logit model) ผลการพฒันาแบบจ าลอง พบว่า 
ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางในรูปแบบการเดินทางใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า คิดเป็นอตัราส่วนถึงร้อยละ 
50  โดยแบบจ าลองมีความถูกตอ้งของการพยากรณ์ร้อยละ 69.87 และยงัศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการการขนส่งทางอากาศหลงัเกิดเหตุการณ์ปิดสนามบิน ใช้กลุ่มตวัอยา่งจ านวน  146 คน 
โดยใชแ้บบจ าลองโลจิทแบบหลายทางเลือก พบวา่ ร้อยละ 97 ของผูใ้ชบ้ริการขนส่งทางอากาศยงัใช้
บริการต่อดว้ยเหตุผลความจ าเป็น อีกร้อยละ 3 ของกลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจไม่ใชบ้ริการต่อ เน่ืองจากไม่
มัน่ใจในความปลอดภยั ผลลพัธ์ของแบบจ าลองท่ีไดมี้ความถูกตอ้งของการพยากรณ์ร้อยละ72.5  
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อารี และคณะ (2552) ศึกษาเร่ืองทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคส้มสายน ้ าผึ้ง โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการซ้ือส้ม และทศันคติของผูบ้ริโภค ตวัอย่างส าหรับการศึกษา 
ไดแ้ก่ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองและอ าเภอรอบนอกของจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 420 ตวัอยา่ง ใชว้ิธีการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยสถิติเชิงพรรณนา เพื่อทราบพฤติกรรมการซ้ือ ความพึงพอใจ และใช้
วธีิวเิคราะห์เชิงปริมาณ คือ ใชแ้บบจ าลองโลจิท เพื่อช้ีปัจจยัซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมและความชอบ และ
จ าแนกลูกคา้เป้าหมาย จากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมและทศันคติไม่แตกต่างกนั ตลาดสด
และตลาดนัดทัว่ไปคือแหล่งท่ีผูบ้ริโภคนิยมมากท่ีสุด แต่พฤติกรรมการเลือกซ้ือแตกต่างกัน เม่ือ
เปรียบเทียบเหตุผลท่ีจะเลือกซ้ือส้มอินทรียก์บัส้มทัว่ไป พบว่าผูบ้ริโภคมีความรู้เก่ียวกบัส้มอินทรีย์
น้อย และส่วนใหญ่เป็นคนในเมือง และซ้ือเพื่อความปลอดภยัต่อสุขภาพมีผลต่อการเลือกซ้ือส้ม
อินทรียม์ากท่ีสุด 
 
ไพรัช  โตวิวัฒน์(2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วสารของเจา้ของร้านอาหารในเขต
อ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเขา้ใจถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือขา้วสารของร้านอาหารในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือขา้วสารแต่ละชนิด ใชก้าร
แบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มโรงแรม กลุ่มร้านอาหารทัว่ไป กลุ่มร้านอาหารในโรงเรียน 
รวบรวมข้อมูลจากเจ้าของร้านและผูท่ี้มีอ านาจใจการจดัซ้ือข้าวสาร จ านวน 100 ชุด โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิ ติพรรณนาและแบบจ าลองหลายทางเลือก 
(multinomial logit model) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มโรงแรมมีการซ้ือข้าวหอมมะลิมากท่ีสุด ส่วน
ร้านอาหารทัว่ไปก็ซ้ือขา้วหอมมะลิเป็นหลกั เช่นเดียวกบัร้านอาหารในโรงเรียน หลกัเกณฑ์ท่ีใช้ใน
การวางแผนก่อนตดัสินใจซ้ือขา้วสารคือ ราคาท่ีสอดคลอ้งกบัคุณภาพ ส าหรับช่องทางการเลือกซ้ือ
ข้าวสารท่ีใช้มากท่ีสุดคือร้านค้าขายข้าวสาร ขนาดบรรจุได้รับความนิยมมากท่ีสุดคือแบบบรรจุ
กระสอบ ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจค่อนขา้งส าคญัไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจ  แบบจ าลอง
การเลือกซ้ือชนิดของขา้วสารท าให้ทราบไดว้า่กลุ่มผูซ้ื้อขา้วขาวธรรมดา ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีใหค้วามส าคญั
ดา้นราคาและเม่ือเปรียบเทียบส่วนต่างของราคาท่ีเพิ่มข้ึนกบัคุณภาพขา้วแลว้ ผูซ้ื้อขา้วขาวธรรมดาจะ
เปล่ียนมาซ้ือขา้วหอมมะลิจะมีสูงข้ึน  
 
จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้องการสินเช่ืออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศึกษา วตัถุประสงค์ของการใช้สินเช่ือ แหล่งเงินทุนท่ีสามารถเขา้ถึงได้
ง่าย  ระดบัของรายไดเ้กษตรกร ช่วงระยะเวลาของรายได ้และสถาบนัเงินกู ้ทศันคติและการตดัสินใจ
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เลือกใช้บริการ วิธีการศึกษาท่ีผ่านมาส่วนใหญ่เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิแล้วน ามา
วิเคราะห์ด้วยขั้นตอนทางสถิติโดยวิธีการใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อให้ทราบลักษณะพื้นฐานและ
พฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม นอกจากน้ียงัมีการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกหรือไม่
เลือกใชบ้ริการโดยใชแ้บบจ าลองโลจิท (logit model) ดงันั้นในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพนูใน
คร้ังน้ีจึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มลูกคา้ของธ.ก.ส. ด้วยแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายลกัษณะพื้นฐานและพฤติกรรมของลูกคา้ของ ธ.ก.ส.  และวเิคราะห์ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการเลือกหรือไม่เลือกใชบ้ริการสินเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้ ธ.ก.ส. จงัหวดัล าพูน
ดว้ยแบบจ าลองโลจิท 
 
2.2 แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง  
ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้นวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกร ความตอ้งการของคนและความ
ตอ้งการสินเช่ือ การตดัสินใจเลือก ไวด้งัน้ี 
 2.2.1 แนวคิดและทฤษฎกีารตัดสินใจ(decision theory) 

ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) กระบวนการตัดสินใจของ
ผูบ้ริโภค สามารถแบ่งไดเ้ป็นล าดบัขั้นต่างๆได ้5 ขั้นตอนดงัน้ี (Kotler, 2003: 200-209) 

1.การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) หรือการตระหนักถึงปัญหา 
(Problem Recognition) เป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ โดยท่ีผูบ้ริโภครู้สึกถึงความ
แตกต่างระหวา่งความตอ้งการท่ีแทจ้ริงกบัความตอ้งการท่ีปรารถนา ความตอ้งการอาจถูกกระตุน้ดว้ย
ส่ิงเร้าภายในหรือภายนอกก็ไดเ้ช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ  

2.การค้นหาข้อมูลข่าวสาร (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภคได้รับการกระตุน้ มี
แนวโน้มท่ีจะคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสินคา้นั้นๆ ซ่ึงสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ระดบั คือ การ
คน้หาขอ้มูลแบบธรรมดา ไดแ้ก่ การเปิดรับขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้มากข้ึน และในระดบัถดัมา บุคคลอาจ
เขา้สู่การคน้หาขอ้มูลข่าวสารอยา่งกระตือรือร้น โดยการ อ่านหนงัสือ การสอบถามเพื่อน หรือการเขา้
ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อเรียนรู้เก่ียวกบัสินคา้นั้น 

3.การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผูบ้ริโภคจะประเมินผลขอ้มูล
เก่ียวกบัตราสินคา้เชิงเปรียบเทียบ โดยมีกระบวนการประเมินผลขอ้มูลท่ีซับซ้อน และ หลากหลาย 
กระบวนการประเมินของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพื้นฐานอยูบ่นทฤษฎีการเรียนรู้ซ่ึงพิจารณาวา่ผูบ้ริโภค
ท าการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยอาศยัจิตใตส้ านึกและมีเหตุผลสนบัสนุน 
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4.การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลงัจากท่ีไดพ้ิจารณาทางเลือกในขั้นตอนท่ี 
3 ผูบ้ริโภคมีความตั้งใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีพอใจมากท่ีสุด แต่อาจมีสองปัจจยัเขา้มาสอดแทรกความ
ต้องการ และการตัดสินใจซ้ือ ได้แก่ทัศนคติของบุคคลอ่ืน (Attitudes of Others) และปัจจัย
สถานการณ์ท่ีไม่คาดการณ์ไวล่้วงหนา้ (Unanticipated Situational Factors) 

5.พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post-purchase Feeling) หลงัจากซ้ือผลิตภณัฑ์มาแล้ว 
ผูบ้ริโภคจะรู้สึกต่อผลิตภณัฑ์นั้น โดยเป็นช่องวา่งระหว่างการคาดหวงัในตวัผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค
และการท างานของผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงัไว ้ถา้ผลิตภณัฑไ์ม่ตรงกบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภค ก็จะท า
ให้รู้สึกผิดหวงั แต่ถา้ตรงกบัความตอ้งการก็จะรู้สึกเฉย และถา้เกินความคาดหวงัผูบ้ริโภคจะเกิดความ
พอใจยิ่งข้ึนความรู้สึกเหล่าน้ีสร้างความแตกต่างในแง่ท่ีวา่ผูบ้ริโภคจะกลบัมาซ้ือสินคา้ใหม่ซ่ึงจะพูด
ถึงผลิตภณัฑ์ในแง่ดีหรือไม่ดีกบับุคคลอ่ืนต่อไปหรือไม่ ผูบ้ริโภคจะสร้างรูปแบบความคาดหวงัตาม
ข่าวสารท่ีไดรั้บจากพนกังานขาย เพื่อน หรือแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ 

2.2.2 แบบจ าลองโลจิท (logit model) 
 แบบจ าลองโลจิทเป็นแบบจ าลองสองทางเลือก (Binary Choice Model) ท่ีนิยมใช้เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยท่ีตวัแปรตามเป็นตวัแปรท่ีมีขอ้จ ากดัหรือมีค่า
ไม่ต่อเน่ือง หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ เป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ หรือ ตวัแปรหุ่น ซ่ึงในการศึกษาในคร้ังน้ี
คือ ทางเลือก (choice) ท่ีลูกคา้ ธ.ก.ส. จะพิจารณาตดัสินใจเลือก คือ เลือกท่ีจะใช้บริการสินเช่ือภาค
นอกเกษตร หรือ ไม่เลือกใชบ้ริการสินเช่ือภาคนอกเกษตรของ ธ.ก.ส.  ซ่ึงแบบจ าลองท่ีเหมาะสมกบั
ปัญหาในลกัษณะน้ีคือ แบบจ าลองสองทางเลือก (binary choice models) ซ่ึง (อารี, 2549) ไดแ้นะน า
แบบจ าลองท่ีเหมาะสมไวไ้ด้แก่ logit model โดยในการศึกษาคร้ังน้ีได้เลือกใช้แบบจ าลองโลจิทใน
การศึกษา  
รูปแบบมาตรฐาน เขียนไดด้งัน้ี 

exp
( ) ( ) ( )

1 exp

w

i i w
E y x F w L w  


 

1

1 exp 'ix 


 
     (1) 

เม่ือ     ( )i iE y x  หมายถึง โอกาสของตวัแปรตามท่ีจะเลือก หรือไม่เลือกใช ้
  สินเช่ือของ ธ.ก.ส.ซ่ึง มีตวัแปรอิสระ x เป็นตวัก าหนด 
F(w)  หมายถึงการแจกแจงของฟังกช์ัน่ในรูปแบบมาตรฐาน 
L(w)    หมายถึงค่า cdf ของการกระจายแบบปรกติ 

  exp  หมายถึง ค่าความคาดหวงั หรือค่าความน่าจะเป็น  
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รูปแบบท่ีเห็นกนัทัว่ไปของแบบจ าลองโลจิทจะอยูใ่นรูปลอกาลิทึมของสัดส่วนความน่าจะเป็นนัน่คือ   
log of the  odd 

  ln '
1

i
i

i

p
x
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       (2) 

โดยท่ี P คือ ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์                                                                                                                                                 

1 – P       คือ ความน่าจะเป็นของการไม่เกิดเหตุการณ์ 

มีความเป็นไปได้ในการสร้างแบบจ าลองของทางเลือก (binary choice) จากข้อสมมุติค านวณ
พฤติกรรม  คือ การน าเอาตวัแปรแฝง  y มาเป็นตวัแทนของ  y ในแบบจ าลอง  เช่น ( การตดัสินใจ
ใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรของ ธ.ก.ส.  อรรถประโยชน์ท่ีไดรั้บข้ึนอยู่กบัอตัราดอกเบ้ีย  ซ่ึงเป็น
อ านาจท่ีลูกคา้ ธ.ก.ส. สามารถเลือกใช้บริการไดมี้อตัราดอกเบ้ียสูงกวา่  ดงันั้นผูบ้ริโภคแต่ละคน (i) 
อาจจะเขียนความแตกต่างของอรรถประโยชน์ระหวา่งการใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรของธ.ก.ส.
และสินเช่ือนอกภาคการเกษตรของธนาคารอ่ืนโดยสมการของตวัแปรอธิบาย 'ix และตวัแปรสุ่มท่ี
สังเกตไม่ได้ iu  
 

โดยปกติแบบจ าลองโลจิทจะได้รับการประมาณค่าด้วยวิธีความควรจะเป็นสูงสุด (maximum  

likelihood) ส าหรับทุกหน่วยสังเกตหรือส าหรับตวัอยา่งท่ีมีอยู ่ n ค่า จะเขียนไดด้งัน้ี 
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1
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        (3)       

เม่ือ ln Lหมายถึง Log likelihood ท่ีจะถูกน าไปประมาณค่าพารามิเตอร์ต่อไป 

ถา้รวม      เขา้ไวจ้ะเป็นส่วนหน่ึงของความน่าจะเป็น(Probability) จะเขียน likelihoodfunction ใหม่  

โดยแทนค่า       1 ;i i ip y x F x    จะได ้

        
1

ln ln ' + 1  ln 1 '
i

n y

i ii i
i

L y F x y F x  


         (4) 
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เม่ือแทนค่า F ด้วยรูปแบบการแจกแจงท่ีเหมาะสม (standard normal หรือ standard  logit)  จะได้

สมการ log likelihood  ท่ีพร้อมจะไปหาค่าพารามิเตอร์ โดยการหาค่าอนุพนัธ์ของสมการท่ี  (4)  โดย

พิจารณาจาก  β จะได ้

   

    
 

1

 ln '
     ' 0

' 1 '

in
ii

i i
i

i i

L y F x
f x x

F x F x

 


  

  
  

  
 

    (5) 

ในสมการท่ี (5) แสดงถึงเง่ือนไขขั้นแรกของการหาสูตรส าหรับ  log likelihood function   ซ่ึง

ตีความหมายวา่ ตวัแปรแต่ละตวัจะตอ้งเป็นอิสระจากค่าส่วนท่ีเหลือและคุณสมบติัน้ีตรงกบัขอ้ตกลง

ดว้ยวธีิ OLS  ส าหรับแบบจ าลองโลจิทเขียนไดว้า่  

   

 1

 ln exp '
0

1 exp '

n
i

i i
i

i

L x
y x

x



 

 
    

   

      (6) 

และผลลพัธ์ของ (6) ก็คือค่า     จากการประมาณดว้ย  maximum likelihood  เม่ือค่า    แลว้สามารถ

ประมาณค่าความน่าจะเป็นท่ี  𝑦𝑖   = 1 ไดเ้ม่ือก าหนดค่า  ix  

 

  '

exp ' 1

1 exp ' 1 exp i

i

i x

i

x
p

x  
 

 
   (7) 

สมการท่ี  (7) ก็คือผลการประมาณค่าสมการด้วยวิธี maximum likelihood และเง่ือนไขขั้นท่ีหน่ึง

ส าหรับแบบจ าลองโลจิทหมายความวา่  

1 1

n n

i i i i
i i

p x y x
 

         (8) 

ดงันั้นถา้ ix มีค่าตดัแกนหรือคงท่ี(ซ่ึงมีอยูแ่ลว้โดยปกติ) ดงันั้นผลรวมของค่าความน่าจะเป็นท่ีไดจ้าก
การประมาณยอ่มเท่ากบัผลรวมของ yiหรือจ านวนของ yiท่ีมีค่าเท่ากบั  1  หรืออีกนยัหน่ึงคือความถ่ีท่ี
พยากรณ์ได ้ มีค่าเท่ากบัความถ่ีท่ีเป็นจริงท่ี  yi= 1  และในกรณีท่ีตวัแปรอธิบายตวัใดตวัหน่ึงมีลกัษณะ
เป็นตวัแปรหุ่น  (dummy  variable)  เช่น  หญิง = 1, ชาย = 0  แลว้ความถ่ีท่ีพยากรณ์จะเท่ากบัความถ่ีท่ี
เกิดข้ึนจริงในแต่ละกลุ่มชาย/หญิง การตีความจากแบบจ าลองท่ีประมาณการไดจ้ากสมการ (2) นั้นคือ
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ค่า  βคือผลจากการเปล่ียนแปลงของตวัแปรอธิบายท่ีมีต่อ  









 p

p

1
ln  ดงันั้นเพื่อตีความหมายใหต้รง

กบัวตัถุประสงค์ของการวิเคราะห์ซ่ึงก็คือ ความตอ้งการท่ีจะทราบว่าตวัแปรอธิบายมีอิทธิพลต่อ
โอกาสความน่าจะเป็น(probability) ของการท่ีจะเกิดค่า      y = 1 ซ่ึงก็เท่ากบัการพิจารณาสมการท่ี 1
ในแต่ละวธีิก็จะมีความสามารถและประสิทธิภาพท่ีแตกต่างกนัไป(อารี, 2549) 

 
แบบจ าลองโลจิท (logit  model) เขียนใหอ้ยูใ่นรูป Index Function ไดด้งัน้ี 

yi* = xiβ+ui 

โดยท่ี y* คือความน่าจะเป็นท่ีค่าสังเกตไดจ้ะมีค่าเป็น 0 หรือ 1 (ไม่เลือก หรือ เลือก) 

 xi คือตวัแปรอธิบายซ่ึงมีจ านวน i ตวัซ่ึงมีอิทธิพลต่อโอกาสของค่าตวัแปรตาม 

 β คือ ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีไดจ้ากการประมาณค่า 

ui คือ คือ ตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ไดถู้กน าเขา้มาเป็นตวัแปรอธิบายในแบบจ าลอง 

ทั้งน้ี  โอกาสของ yi=1 ถา้  yi
* มีค่ามากกวา่ 0 

  yi=0 ถา้  yi
* มีค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0 

2.3 ระเบียบวธีิวจัิย 
 2.3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษา แนวคิดท่ีส าคญั  ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ
น าเอาแนวคิดดงักล่าวมาสร้างเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจยัในคร้ังน้ี กล่าวคือลกัษณะการใช้
สินเช่ือนอกภาคเกษตรของลูกคา้ ธ.ก.ส. จงัหวดัล าพนู จะสามารถอธิบายใหเ้ห็นถึงลกัษณะเฉพาะของ
การเลือกใชสิ้นเช่ือนอกภาคเกษตรในปัจจุบนัของลูกคา้ ธ.ก.ส. ได ้จากนั้น ความตอ้งการสินเช่ือนอก
ภาคการเกษตรของลูกคา้ ธ.ก.ส. จงัหวดัล าพูน จะถูกก าหนดจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพล หรือ ส่งผล
ต่อการเลือกใช ้หรือ ไม่เลือกใชบ้ริการสินเช่ือนอกภาคการเกษตรของ ธ.ก.ส. และในประเด็นสุดทา้ย 
จะน าไปสู่การทราบระดบัความพึงพอใจต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือนอกภาคการเกษตรของธ.ก.ส. 
(ภาพท่ี 2.1) 
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 ภาพที ่2.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

2.3.2 ข้อมูลและวธีิการเกบ็ข้อมูล 
การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตอ้งการสินเช่ือนอกภาคเกษตรของลูกคา้ธ.ก.ส. ในจงัหวดั

ล าพูน ใช้ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เกษตรกรลูกคา้ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใน จงัหวดัล าพูนจ านวน 11 สาขา ซ่ึงจงัหวดัล าพูนมีลูกคา้ ธ.
ก.ส. ทั้งหมดจ านวน 55,678 คนและเป็นลูกคา้ ธ.ก.ส. ท่ีท าสัญญากูเ้งินกบั ธนาคารในปีบญัชี 2554 
โดยใช้วิธีการค านวณหาขนาดตวัอยา่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือน 
ร้อยละ 5 จากสูตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ  Yamaneเม่ือทราบขนาดของประชากร 
(Yamane, 1973 อา้งในธีระวฒิุ, 2543) ซ่ึงแสดงวธีิการหาจ านวนกลุ่มตวัอยา่งได ้ดงัน้ี 

 

ตวัอยา่งเกษตรกรลูกคา้ ธ.ก.ส. ในพื้นท่ีจงัหวดัล าพนู 11 สาขา จ  านวน 400  ตวัอยา่ง 

สถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และค่าไคสแควร์ 
ลกัษณะการใชสิ้นเช่ือนอกภาคเกษตร
ของลูกคา้ ธ.ก.ส.จงัหวดัล าพนู 
  
 

 

ความพึงพอใจของเกษตรท่ีมีต่อการใช้

บริการสินเช่ือนอกภาคการเกษตรของ

ธ.ก.ส. 

 

 

การวเิคราะห์แบบไลเคิร์ท (likerts 

scale) 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการใช้
สินเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้
ธ.ก.ส. จงัหวดัล าพนู 
 

แบบจ าลองโลจิท(logit model) 

 

แนวทางการก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ในการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือนอกภาคเกษตร 
ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

ลกัษณะการใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตร

ของลูกคา้ ธ.ก.ส. จงัหวดัล าพนู 
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จากสูตร    n   =           N 
      1 + Ne2 

เม่ือ n =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 N  = ขนาดของประชากรของลูกคา้ ธ.ก.ส. ในจงัหวดัล าพนู 

 e  = ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้ก าหนดใหเ้ท่ากบั  
0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

ดงันั้น  n  =            55,678   =       400ตวัอยา่ง 
                1 + 55,678 (0.05)2 
ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง ส าหรับการสุ่มตวัอยา่ง ไดเ้ลือกใช้
การสุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัความน่าจะเป็น โดยวธีิการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling) ในล าดบัแรกโดย
ก าหนดสัดส่วนขนาดในแต่ละสาขา จ านวน 11 สาขา จากนั้นเม่ือไดข้นาดตวัอยา่งในแต่ละสาขาแลว้ 
จะสุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการไม่อาศยัความน่าจะเป็นดว้ยการสุ่มโดยบงัเอิญ ณ บริเวณ ธ.ก.ส. 11 สาขาใน
จงัหวดัล าพนู 

 
2.3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพื่อทราบขอ้มูลทัว่ไป และลกัษณะการใชสิ้นเช่ือของลูกคา้ 
ธ.ก.ส. จงัหวดัล าพูน จะท าการศึกษาโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบไปดว้ย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า
ไคสแควร์โดยแบ่งการส ารวจ ดงัน้ี สาขาล าพูน จ านวน 42 ตวัอยา่ง สาขาป่างซาง จ านวน 65 ตวัอยา่ง 
สาขาล้ี จ  านวน 62 ตวัอย่าง สาขาบา้นโฮ่ง จ านวน 44 ตวัอย่าง สาขาแม่ทาจ านวน 45 ตวัอย่าง สาขา
บา้นธิ จ านวน 26 ตวัอย่าง สาขาเวียงหนองล่องจ านวน 29 ตวัอย่าง สาขาอุโมงค์ จ  านวน 31 ตวัอยา่ง 
สาขาแม่ตืน จ านวน 30 ตวัอย่าง สาขานิคมอุตสาหกรรมล าพูน จ านวน 26 ตวัอยา่ง รวมทั้งหมด 400  
ตวัอยา่ง 
 2. เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือ

นอกภาคการเกษตรของ ธ.ก.ส.  ท าการศึกษาโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยใช้ไลเคิร์ท ( likerts 

scale) ในการแปลความหมายตามเกณฑ์ระดบัความพึงพอใจ โดยก าหนดคะแนนค่าระดบัความพึง

พอใจท่ีเก็บจากกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 1 = พึงพอใจน้อยท่ีสุด 2 = พึงพอใจน้อย 3 = ไม่

แน่ใจ 4 = พึงพอใจมากและ5 = พึงพอใจมากท่ีสุด 
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จากนั้นน าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์หาระดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการถ่วง
น ้ าหนกั ในดา้นคุณภาพการให้บริการสินเช่ือ การให้เกษตรกรลูกคา้กูเ้งิน การด าเนินงานหลงัการให้
เกษตรกรลูกคา้กูเ้งินเป็นตน้ โดยน าเสนอผลการศึกษาในรูปของตารางแจกแจงค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
และค่าเฉล่ีย ซ่ึงสามารถแปลความหมายตามเกณฑท่ี์วเิคราะห์ได ้ดงัน้ี 
 
  ค่าเฉล่ีย     ระดบัความพึงพอใจ 
  4.50 – 5.00     มากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49     มาก 
  2.50 – 3.49     ปานกลาง 
  1.50 – 2.49     นอ้ย 
  1.00 – 1.49     นอ้ยท่ีสุด 
โดยมีประเด็นค าถามในการวดัความพึงพอใจดงัต่อไปน้ี 

คุณภาพการใหบ้ริการสินเช่ือ 
 (1) ดา้นพนกังาน ประกอบดว้ย ความกระตือรือร้นในการเอาใจใส่ การใหค้วาม

ช่วยเหลือและตอบปัญหาขอ้สงสัย ความซ่ือสัตยสุ์จริต พนกังานมีจ านวนเพียงพอ มารยาทในการพดู 
การตรงต่อเวลา ความยติุธรรมและเท่าเทียม ความถูกตอ้งการจดัท าเอกสาร ระยะเวลาขอกูเ้งินจนถึง
วนันดัรับเงิน 

 (2) ดา้นสถานท่ี ประกอบดว้ย ระยะทางถึงท่ีตั้งส านกังานสาขา การจดัโตะ๊และเกา้อ้ี
ส าหรับลูกคา้ ขนาดพื้นท่ีในอาคารใหบ้ริการ ความสะอาดบริเวณในอาคารส านกังาน การป้องกนั
รักษาความปลอดภยั 

 (3) ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ประกอบดว้ย การเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเงินกู ้
การใหค้  าแนะน าความรู้เก่ียวกบัอาชีพการเกษตร อาชีพนอกภาคการเกษตร การส่งหนงัสือนดัการ
ประชุมกลุ่มเกษตรกรลูกคา้ 

การใหเ้กษตรกรลูกคา้กูเ้งิน 
 (1) ประเภทเงินกูเ้พื่อเป็นค่าใชจ่้าย ประกอบดว้ย การใชบุ้คคลค ้าประกนัไดไ้ม่เกิน 2 

คน การใชบุ้คคลในกลุ่มเดียวกนัค ้าประกนัตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป บุคคลหน่ึงค ้าประกนับุคคลในกลุ่มก่ีคน
ก็ได ้  การใชบุ้คคลค ้าประกนัเปิดวงเงินกูไ้ดไ้ม่เกิน 150,000 บาท การใชท่ี้ดินจ านองพร้อมส่ิงปลูก
สร้างค ้าประกนั อายหุนงัสือสัญญาเงินกูใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน 5 ปี ช าระคืนไม่เกิน 12 เดือน พิเศษไม่เกิน 18 
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เดือน กูเ้งินไดไ้ม่เกินร้อยละ 60 ของส่วนเหลือเพื่อขาย เม่ือช าระเสร็จ อายหุนงัสือสัญญากูเ้งินยงัไม่
หมดขอจดัท ารายงานเบิกเงินกูไ้ด ้หน้ีคา้งช าระ ค ้าประกนับุคคลอ่ืนได ้แต่เปิดวงเงินกูใ้หต้นเองไม่ได ้

 (2) ประเภทเงินกูเ้พื่อเป็นค่าลงทุน ประกอบดว้ย การใชบุ้คคลในกลุ่มเดียวกนัค ้า
ประกนั บุคคลหน่ึงค ้าประกนัไดไ้ม่เกิน 2 ราย การใชบุ้คคลค ้าประกนัเงินกูไ้ดไ้ม่เกิน 150,000 บาท 
การใชท่ี้ดินจ านองพร้อมส่ิงปลูกสร้างค ้าประกนัเงินกูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินจ านอง ช าระคืน
ไม่เกิน 20 ปี 

 
 
การด าเนินงานหลงัการใหเ้กษตรกรลูกคา้กูเ้งิน 
 (1) การตรวจสอบการใชเ้งินกู ้ ประกอบดว้ย เกษตรกรลูกคา้ทุกรายตอ้งตรวจสอบปี

ละ 1 คร้ัง การเบิกเงินกูเ้ป็นรายงวดตอ้งมีการตรวจสอบ การใชเ้งินกูต้ ั้งแต่ร้อยละ 70 ของโครงการใช้
เงินกูถู้กตอ้ง 

 (2) การเตือนใหช้ าระหน้ี ประกอบดว้ย การเตือนในท่ีประชุม การเตือนเป็น
รายบุคคล ความถูกตอ้งในการแจง้หน้ีเงินกู ้ การส่งหนงัสือแจง้หน้ีก่อนถึงก าหนดช าระ 3 เดือน 
ด าเนินการเร่งรัดหน้ีเม่ือไม่ส่งช าระหน้ีก่อนถึงก าหนด 1 เดือน 

 (3) การผดัผอ่นเวลาการช าระหน้ี ประกอบดว้ย ผดัผอ่นไดไ้ม่เกิน 5 คร้ัง ระยะเวลา
ผดัผอ่นไม่เกิน 12 เดือนต่อคร้ัง 

3. เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการสินเช่ือนอก
ภาคการเกษตรของลูกคา้ ธ.ก.ส. จงัหวดัล าพูน เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่าง ๆ กบัความ
ตอ้งการสินเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้ ธ.ก.ส. จงัหวดัล าพูนโดยใช้แบบจ าลองโลจิท ( logit 
model) เพื่อช้ีปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมของลูกคา้ ธ.ก.ส. (ตวัแปรอิสระ) ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีมี
คุณลักษณะแตกต่างกัน (ตวัแปรตาม) และจ าแนกลูกคา้เป้าหมาย โดยตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิง
คุณภาพ 2 ทางเลือก (binary response) คือ เลือก และไม่เลือก ซ่ึงค่าประมาณของตวัแปรตามจาก
แบบจ าลองจะเป็นค่าความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์โดยมีค่าในช่วง 0 - 1 โดยก าหนดตวัแปรท่ี
ใชใ้นการศึกษาดงัน้ี 

 
            เม่ือ Yi คือตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรของ ธ.ก.ส.  
โดยก าหนดค่า 
 Yi  = 1 เม่ือเลือกใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรของ ธ.ก.ส. 
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   = 0 เม่ือไม่เลือกใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรของ ธ.ก.ส. 
ตวัแปรอิสระ  คือ ลกัษณะของลูกคา้ ธ.ก.ส.ท่ีส าคญั ไดแ้ก่  

MALE  คือ เพศ ชาย =1, ไม่ใช่= 0 
AGE  คือ อาย ุ(ปี) 
FAMILY คือ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) 
LABOUR คือ จ านวนแรงงานในครัวเรือน (คน)  

 NON_AG คือ อาชีพนอกภาคการเกษตร = 1, ไม่ใช่ = 0 
TIME  คือ ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ธ.ก.ส. (ปี) 
HINC  คือ รายไดท้ั้งหมดของครัวเรือน (บาทต่อเดือน) 
REV_RATIO คือ สัดส่วนรายไดน้อกภาคการเกษตรต่อรายไดร้วม (ร้อยละ) 
EXP_RATIO คือ สัดส่วนค่าใชจ่้ายนอกภาคการเกษตรต่อค่าใชจ่้ายรวม (ร้อยละ) 
LOAN  คือ ภาระหน้ีสินในครัวเรือน(บาท) 
RATE  คือ อตัราดอกเบ้ีย (ต่อปี) 
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บทที ่3 

สินเช่ือนอกภาคการเกษตรจังหวดัล าพูน 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงขอ้มูลทัว่ไปและดา้นเศรษฐกิจของจงัหวดัล าพนู รวมไปถึงขอบเขตการด าเนินงาน

ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูน และผลการด าเนินงานของ ธ.ก.ส.

จงัหวดัล าพนู 

 

3.1 ข้อมูลทัว่ไปจังหวดัล าพูน 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูน ทางผูว้ิจยัได้ท าการเลือกพื้นท่ีจงัหวดัล าพูนเน่ืองจาก จงัหวดั

ล าพูนเป็นจงัหวดัท่ีมีเกษตรกรจ านวนมากเม่ือเทียบกบัสาขาอาชีพอ่ืน นอกจากน้ีเศรษฐกิจจงัหวดั

ล าพูนยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากการเปิดนิคมอุตสาหกรรมล าพูน ดังนั้ นผูว้ิจยัจึงศึกษาข้อมูล

เพิ่มเติมและน ามาสรุปเป็นประเด็นดงัน้ี 

 
เศรษฐกจิจังหวดัล าพูน 
จงัหวดัล าพูนมีพื้นท่ีถือครองเพื่อการเกษตร รวม 639,916 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.72 ของพื้นท่ีทั้งหมด
ของจงัหวดั จ านวนเกษตรกร 71,798 คน คิดเป็นร้อยละ 47.17ของประชากรทั้ งหมดและ ปี 2553 
จงัหวดัล าพูนมีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 923 โรงงาน เงินลงทุน 86,430 ลา้นบาท การจา้ง
งานกวา่ 68,652 คน แยกเป็น นอกเขตนิตมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ านวน 848 โรงงาน มีเงินลงทุน 
19,593 ล้านบาท มีคนงาน 27,061 คน รวมโรงงานท่ีตั้ งในพื้น ท่ีสวนอุตสาหกรรมเอกชนใน
เครือสหพฒัน์อินเตอร์โฮลด้ิง จ  ากดั จ  านวน 16 โรงงาน เงินลงทุนประมาณ 6,491 ลา้นบาท คนงาน 
9,306 คน โรงงานท่ีตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ท่ีเปิดด าเนินการแลว้ 75 โรงงาน มีเงิน
ลงทุน ประมาณ 66,837 ล้านบาท และมีแรงงานประมาณ 41,591 คน มีมูลค่าการส่งออก (ปี 2552) 
41,730 ลา้นบาท 
 
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในจงัหวดัล าพูน จงัหวดัล าพูนมีโรงงานอุตสาหกรรม กระจายอยูทุ่ก
พื้นท่ีของแต่ละอ าเภอ  แต่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองล าพูนมากท่ีสุด  รองลงมา คือ  อ าเภอ
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ป่าซาง และอ าเภอแม่ทา โดยทั้ง 3 อ าเภอมีอาณาเขตติดต่อกนั มีปัจจยัด้านวตัถุดิบในด้านการผลิต 
ดา้นแรงงาน ดา้นคมนาคมขนส่ง ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการลงทุน ซ่ึงการลงทุนส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม 
ท่ีตอ้งพึ่งพาวตัถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินโดยเฉพาะวตัถุดิบทางดา้นการเกษตร 
 
สินคา้ท่ีส าคญัของจงัหวดั 

1.สินคา้เกษตร ล าไย แหล่งผลิตท่ีส าคญั ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง ป่าซาง ล้ี และบา้นโฮ่ง กระเทียม 
แหล่งผลิตส าคญั ไดแ้ก่ อ าเภอล้ี ป่าซาง และบา้นโฮ่ง หอมแดง แหล่งผลิตส าคญั ไดแ้ก่ อ าเภอบา้นโฮ่ง
ล้ี และป่าซาง พืชผกั แหล่งผลิตส าคญั ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง และอ าเภอบา้นโฮ่ง โดยล าพูนนบัเป็นแหล่ง
ผลิต พืชผกัท่ีส าคญัของภาคเหนือ ผลผลิตส่วนหน่ึงจะป้อนเป็นวตัถุดิบแก่โรงงานอุตสาหกรรมแปร
รูป และส่วนหน่ึงจะถูกส่งไปจ าหน่ายในจงัหวดัต่าง ๆ เช่น เชียงใหม่ ล าปาง กรุงเทพฯ นครสวรรค ์
ฯลฯ 

2.สินคา้หัตถกรรม ผา้ฝ้ายทอมือ นิยมท ากนัทุกอ าเภอเป็นอาชีพเสริมหลงัจากเสร็จส้ินงาน
เกษตรกรรม แต่ท่ีมีช่ือเสียงมากคือ อ าเภอป่าซาง โดยเฉพาะท่ีบา้นหนองเงือก หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่แรง ผา้
ฝ้ายทอมือของจงัหวดัล าพูนท ากนัในหลายรูปลกัษณะ ทั้งผา้ผืนส าหรับน าไปตดัเยบ็ผา้ซ่ิน เส้ือผา้
ส าเร็จรูป ตลอดจนอุปกรณ์เคร่ืองใช้ภายในบ้าน เช่น ผา้ปูโต๊ะ ท่ีรองแก้ว-จาน ฯลฯ ในด้านการ
จ าหน่ายผา้ทอและผลิตภณัฑ์นั้น โดยทัว่ไปอาศยัตลาดใหญ่เป็นหลกัคือ กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ผา้
ไหมยกดอก โรงงานผลิตผา้ไหมยกดอกท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัล าพูนคือโรงงาน เพ็ญศิริไหมไทยซ่ึง
ไดมี้การปรับปรุงแบบดา้นลวดลาย โดยอาศยัลายผา้ในสมยัโบราณ ประยุกต์ ปรับปรุงประกอบกบั
ฝีมือท่ีประณีต ท าใหผ้า้ไหมยกดอกของล าพนูมีเอกลกัษณ์และมีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป ไมแ้กะสลกั 
แหล่งผลิตท่ีส าคญัอยู่ในเขตอ าเภอแม่ทา มีการแกะสลักไม้จามจุรีเป็นรูปคน สัตว์ เคร่ืองใช้และ
เคร่ืองประดับภายในบ้าน เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เซรามิกส์ 
ถึงแมว้่าจะมีโรงงานผลิตเพียงไม่ก่ีโรงแต่ก็สามารถสร้างมูลค่าในการจ าหน่ายให้ กบัจงัหวดัล าพูน 
โดยมีการส่งออกไปจ าหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศมูลค่าปีละหลายลา้นบาท โดยผลิตภณัฑ์ส่วน
ใหญ่จะเป็นลกัษณะของเคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งบา้นในลกัษณะการเลียนแบบ ของโบราณ ซ่ึงเป็น
ท่ีนิยมของชาวต่างประเทศ 

3.สินคา้อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีผลิตจากโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือและ สวนอุตสาหกรรมบริษทัสหพฒันา อินเตอร์โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ – ช้ินส่วน
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช้ินส่วนและอุปกรณ์ อาหารและเคร่ืองด่ืม การแปรรูปพืชผลทาง
การเกษตร อญัมณีและเคร่ืองประดบั เคร่ืองหนงั เส้ือผา้ส าเร็จรูป (ท่ีมา : จงัหวดัล าพนู, 2557) 
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3.2 การด าเนินงานของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวดัล าพูน 
3.2.1 วสัิยทศัน์ของส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวดัล าพูน 

 “เป็นส านักงาน ธ.ก.ส. จงัหวดัท่ีมุ่งพฒันาผลการด าเนินงานให้เติบโตอย่างต่อเน่ืองอย่างมี
คุณภาพ ดว้ยกระบวนการบริหารจดัการอยา่งมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกคา้และธนาคาร
อยา่งย ัง่ยนื” 

 3.2.2  พนัธกจิของส านักธ.ก.ส. จังหวดัล าพูน 
 เพื่อให้ผลการด าเนินงานของส านกัาน ธ.ก.ส. จงัหวดัล าพูน มีการขยายปริมาณธุรกิจเติบโต
ต่อเน่ืองอยา่งมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกคา้และธนาคาร ส านกังาน ธ.ก.ส. จงัหวดัล าพนู จึง
ไดก้ าหนดพนัธกิจท่ีส าคญัไวป้ระการดงัน้ี การบริการสินเช่ือครบวงจรควบคู่การประกนัความเส่ียงแก่
ลูกคา้อยา่งทัว่ถึง บริหารจดัการเงินทุนให้เพียงพอและมีตน้ทุนท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินงานบริหาร
จดัการคุณภาพหน้ีตามศกัยภาพควบคู่การสร้างวินัยทางการเงินของลูกคา้อย่างต่อเน่ืองพฒันาลูกคา้
และชุมชน ให้เข็มแข็งตามแนวทางหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพฒันาพนักงานให้มีความรู้ 
ความช านาญ และความสามารถ เพื่อบริการลูกคา้ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสูงสุดส่งเสริมและสนบัสนุน
ชุมชน ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้อุดมสมบูรณ์อยา่ง
ย ัง่ยนื 
 
 3.2.3  ภารกจิของส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวดัล าพูน 
 ส านกังาน ธ.ก.ส. จงัหวดัล าพูน ไดน้อ้มรับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงหลกัการ
บริหารจัดการท่ีดี (Good Corporate Governance) ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility) มาเป็นแนวทางในการขบัเคล่ือนผลการด าเนินงานของส านักงาน 
ธ.ก.ส. จงัหวดัล าพูน อย่างบูรณาการภายใตค้วามสอดคล้องกบัวิสัยทศัน์พนัธกิจของธนาคารและ
ส านักงานธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน เพื่อให้มีการขยายปริมาณธุรกิจเติบโตต่อเน่ือง
อย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าและธนาคาร ส านักงาน ธ.ก.ส. จงัหวดัล าพูน จึงได้
ก าหนดภารกิจในการด าเนินงานท่ีส าคญัดงัน้ี 

1.บริการสินเช่ือครบวงจรควบคู่กบัใหค้วามรู้และการประกนัความเส่ียงแก่ลูกคา้อยา่งทัว่ถึง 
1.1.เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่เกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเข็มแข็ง ควบคู่กบัการให้ความรู้แก่ลูกคา้ดา้นการผลิต ดา้นการตลาด 
ดา้นการเงิน และดา้นการจดัการรวมถึงการให้ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ดา้นสินเช่ือ ดา้นเงินฝาก และ
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ด้านรายได้ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมโดยมุ่งเน้นผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ของธนาคารเช่น บตัรสินเช่ือ
เกษตรกร เพื่อสร้างรายไดแ้ละลดความเส่ียงสินเช่ือของธนาคาร และลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 

1.2.สนบัสนุนสินเช่ือเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม (Value Chain Financing) 
ตน้น ้ ากลางน ้ าและปลายน ้ าของผลิตภณัฑ์หลกัท่ีส าคญัแก่ลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพ ทั้งสินเช่ือบุคคล และ
สินเช่ือสถาบนั โดยมุ่งเนน้ สินเช่ือกลางน ้ าและปลายน ้ าซ่ึงนอกจากขยายสินเช่ือท่ีมีคุณภาพแลว้ยงัมี
ส่วนในการสนบัสนุนสินเช่ือผลิตผลหลกัและสินเช่ือตน้น ้าใหมี้คุณภาพดีข้ึนดว้ย 

1.3.สนบัสนุนให้ลูกคา้มีการประกนัความเส่ียงและความเสียหายดา้นชีวิตดา้นอาชีพและดา้น
รายได้ให้ครอบคลุมลูกค้าทุกราย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้า ทายาย และบุคคลค ้ า
ประกนัตามความเหมาะสม โดยมุ่งเน้นลูกคา้ประกนัชีวิต (สินเช่ือ) ทุกรายไม่น้อยกวา่วงเงินสินเช่ือ
ของธนาคาร ทั้งน้ีส านกังาน ธ.ก.ส. จงัหวดัล าพูน สาขาในสังกดัท าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกระหวา่ง
ลูกคา้ ทายาทลูกคา้ และบริษทัผูรั้บประกนั จะน ามาซ่ึงประโยชน์สูงสุดร่วมกนัของผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็น
อยา่งดี 

1.4.สนบัสนุนให้ลูกคา้ใช้จ่ายผ่านบตัรสินเช่ือเกษตรกรทุกรายอย่างรอบครอบ บตัรสินเช่ือ
เกษตรกรเป็นนวตักรรมสินเช่ือท่ีส าคญัท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกในการซ้ือสินคา้และปัจจยัการ
ผลิตไดอ้ยา่งดี มีผลดีหลายประการ เช่น ระยะเวลางดคิดดอกเบ้ียสินเช่ือ ไม่ตอ้งพกเงินสด ซ้ือปัจจยั
การผลิตทนัช่วงเวลากบัความจ าเป็น ฯลฯ แต่ถา้ลูกคา้น าไปใชไ้ม่เหมาะสมก็อาจเกิดหน้ีสินเพิ่มโดยไม่
จ  าเป็น เช่น รับเป็นเงินสดเพื่อน าไปใชจ่้ายซ้ือส่ิงฟุ่มเฟือยดงันั้นตอ้งแนะน าใหลู้กคา้ตระหนกัต่อกรใช้
จ่ายผา่นบตัรสินเช่ือเกษตรกรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้และครอบครัว 

2.บริหารจดัการเงินทุน ให้เพียงพอและมีตน้ทุนท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินงาน 
2.1.รักษาฐานเงินฝากส่วนราชการ ดว้ยการรักษาลูกคา้เดิมมาตรการท่ีส าคญั เช่น กิจกรรมการ

สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกับส่วนราชการ การสนับสนุนกิจกรรมส าคญัของส่วนราชการร่วมเป็น
คณะท างาน ฯลฯ โดยผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัของส านักงาน ธ.ก.ส. จงัหวดัล าพูน และสาขา
ในสังกดัอยา่งทัว่ถึง 

2.2.มุ่งเน้นการเติบโตเงินฝากประชาชนทัว่ไป ด้วยการรักษาลูกคา้เดิมและขยายฐานลูกคา้
ใหม่โดยการร่วมมือกบัหัวหน้ากลุ่มลูกคา้ในการขยายฐานลูกคา้รายย่อย ส าหรับลูกคา้รายใหญ่และ
องคก์รเอกชนเนน้การดูแลและบริหารความสัมพนัธ์เป็นระบบน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัลูกคา้
แต่ละประเภทสร้างเครือข่ายเพื่อขยายฐานลูกคา้ส่งเสริมกระตุน้การออมอยา่งต่อเน่ือง เช่น กิจกรรม
การระดมเงินฝาก การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือในทอ้งถ่ิน ฯลฯ โดยผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัของ
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ส านักงาน ธ.ก.ส. จงัหวดัล าพูน และสาขาในสังกัดอย่างทัว่ถึง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่
ผูใ้ชบ้ริการ 

2.3.สนับสนุนการออมเงินของลูกคา้โครงการพกัช าระหน้ีผ่านบญัชีออมทรัพยท์วีโชคและ
บญัชีกองทุนทวีสุข ให้ไดต้ามเป้าหมายท่ีธนาคารก าหนด ดว้ยการสนับสนุนขอ้มูลดา้นปริมาณเงิน
ฝากแกพ้นกังานพฒันาธุรกิจเพื่อใชใ้นการประสานงานหวัหนา้กลุ่มลูกคา้ ลูกคา้ ฝากเงินอยา่งต่อเน่ือง 

3.บริหารจดัการคุณภาพหน้ีตามศกัยภาพควบคู่การสร้างวินัยทางการเงินของลูกค้าอย่าง
ต่อเน่ือง 

3.1.ติดตามลูกคา้ท่ีมีคา้งช าระทุกรายเพื่อสอบทานขอ้มูลลูกคา้ วิเคราะห์ศกัยภาพจดัแบ่งกลุ่ม
ตามศกัยภาพและใชเ้คร่ืองมือบริหารจดัการหน้ีท่ีเหมาะสม ต่อการบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ลูกคา้และบุตรมีโอกาสสร้างวินัยทางการเงินท่ีดีในกาช าระหน้ี โดย
กระบวนการพฒันาความรู้ ความช านาญ ความสามารถ ในการผลิตการตลาดผลิตผลหลกั และรายได้
เสริม ผ่านชุมชนและสถาบนัเกษตรกรอย่างต่อเน่ืองทั้งน้ีเพื่อเพิ่มปริมาณสินเช่ือท่ีก่อให้เกิดรายได้
อยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 

3.2.พฒันาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สนบัสนุนขอ้มูลการบริหารจดัการหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด
รายได ้และหน้ีท่ีก่อให้เกิดรายได ้จะช่วยให้การปฏิบติังานสะดวก รวดเร็ว สามารถให้บริการสินเช่ือ
ตามศักยภาพแก่ลูกค้า ซ่ึงจะส่งผลให้ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงและปริมาณหน้ีท่ี
ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองตลอดไปอีกทางหน่ึง เช่น พัฒนาระบบโปรแกรมคลังหน้ี 
โปรแกรมบตัรสินเช่ือเกษตรกร ฯลฯ  

4.พฒันาลูกคา้และชุมชน ใหเ้ขม็แขง็ตามแนวทางหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.1.พฒันาลูกคา้ในชุมชนตน้แบบตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถพึ่งพา

ตนเอง พึ่ งพาซ่ึงกันและกัน รวมทั้ งสามารถเช่ือมโยงเป็นธุรกิจชุมชนท่ีเข็มแข็ง โดยสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ผ่านเวทีกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบตามท่ีธนาคารก าหนด เช่น การลดละเลิก 
การจดบันทึกบัญชีครัวเรือน การออมเงินเพิ่ม การจดัแผนชุมชน การจดัตั้ งกลุ่มอาชีพ ฯลฯ รวม
ทั้งหมดจ านวน 93 ชุมชน 

4.2.พฒันาหัวหน้ากลุ่มลูกคา้ให้มีความรู้ ความช านาญ และความสามารถ ท่ีจะเป็นผูน้ าของ
ลูกค้าในชุมชนพัฒนาชุมชนเกษตรกรเพื่อสร้างอ านาจการต่อรองด้านการตลาดตลอดห่วงโซ่
มูลค่าเพิ่ม (Value Chain) ของผลิตผลหลักท่ีส าคญัในจงัหวดัล าพูน เช่น ล าไย หอมแดง กระเทียม 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ฯลฯ ผ่านสถาบนัเกษตรกร เช่น สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. 
จงัหวดัล าพูน จ ากดั (สกต. ล าพูน จ ากดั) สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งน้ี
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เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลูกคา้ให้ดีข้ึนเป็นกลไกในการลดการแข่งขนัและสร้างอ านาจ
ต่อรองดา้นการตลาดแก่ลูกคา้และชุมชน ทั้งน้ีเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของเกษตรกรลูกคา้ใหดี้ข้ึน 

4.3.พฒันาศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ ธ.ก.ส. ร่วมกบัสถาบนัพฒันาเกษตรกรและ
ชนบทเพื่อให้เป็นสถานท่ีส าหรับฝึกอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงานแก่หัวหน้ากลุ่มลูกคา้ อบรมฟ้ืนฟู
ลูกคา้ตามโครงการพกัช าระหน้ี ฯลฯ โดยบูรณาการกบัส่วนราชการในจงัหวดัล าพนู 

4.4.พฒันาสถาบนัเกษตรกรและสถาบนัการเงินชุมชนให้เข็มแข็งเพื่อเป็นกลไกในการการ
แข่งขนัและสร้างอ านาจต่อรองดา้นการตลาดแก่สมาชิกของสถาบนั เช่น สกต.ล าพูน จ ากดั สหกรณ์
การเกษตรการเกษตร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บา้นและชุมชน กลุ่มออมทรัพย ์
ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติสมาชิกของสถาบนัเกษตรกรใหดี้ข้ึน 

5.พฒันาพนักงานให้มีความรู้ ความช านาญ และความสามารถ เพื่อบริการลูกคา้ให้ได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุดโดยด าเนินการจดัอบรมแก่ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนให้สามารถน าผลิตภณัฑ์
ของธนาคาร ผ่านกระบวนการบริการท่ีดีเยี่ยมส่งมอบให้ลูกคา้ และผูใ้ช้บริการดว้ยความประทบัใจ 
ทั้งน้ีกระบวนการพฒันาพนกังานด าเนินการภายใตก้ารมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและพนกังาน ธ.ก.ส. 
จงัหวดัล าพูน อย่างทั่วถึง โดยการออกแบบส ารวจความต้องการพัฒนาจากพนักงาน ในสังกัด
ส านกังาน ธ.ก.ส. จงัหวดัล าพูน อยา่งทัว่ถึง โดยการออกแบบส ารวจความตอ้งการพฒันาจากพนกังาน 
การวิเคราะห์ความตอ้งการ จดัล าดบัความส าคญัและความจ าเป็น เพื่อจดัท าโครงการอบรมไดอ้ย่าง
เหมาะสมต่อไป 

6.ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้อุดม
สมบูรณ์อยา่งย ัง่ยืนเป็นการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของธนาคารในการขบัเคล่ือนลูกคา้และชุมชนให้
เกิดความตระหนกัรัก รับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้อุดมสมบูรณ์
อยา่งย ัง่ยืนในพื้นท่ีจงัหวดัล าพนู โดยเฉพาะลุ่มแม่น ้ า ล าธาร ป่าไมท่ี้เป็นตน้ก าเนิดของแหล่งน ้ าต่าง ๆ 
ในพื้นท่ี ทั้งน้ีอาจจะบูรณาการกบัในกาด าเนินการร่วมกบัส่วนราชการภายในจงัหวดัล าพูน ส านกังาน
ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน และส่วนงานท่ีรับผิดชอบของธนาคาร เช่น ฝ่ายพฒันา
ชนบท ฝ่ายนโยบายรัฐ ฯลฯ 

6.1.โครงการบูรณาการด้านส่ิงแวดล้อมของชุมชนตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตลุ่มน ้ า
หลกัของภาคเหนือ โดยยึดคนและชุมชนเป็นศูนยก์ลาง สนบัสนุนและพฒันาให้เกิดความสมดุลทั้ง 3 
ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในโครงการพฒันาชุมชนตน้แบบเศรษฐกิจ
พอเพียงตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีภูมิสังคมเหมาะสมจ านวน 49 ชุมชนให้ครบถ้วน 3 
กิจกรรม ไดแ้ก่ การสร้างฝาย (Soil Cement) การปลูกตน้ไม ้การเกษตรปลอดการเผา 
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6.2.โครงการตามแผนงานเชิงป้องกันและบริหารความเส่ียงของกองทุนบรรเทาความ
เดือดร้อนผูป้ระสบภยัธรรมชาติและภยัพิบติัประจ าบญัชี 2556 โดยจะด าเนินโครงการในรูปแบบท่ีมี
ขนาดใหญ่กว่า ซ่ึงต้องจัดท าโครงการเสนอฝ่ายนโยบายรัฐ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและ
งบประมาณต่อไป ไดแ้ก่ โครงการสร้างฝายชะลอน ้ า โครงการพฒันาแหล่งน ้ าสุดสวย ชุมชนสดใส 
โครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อเพิ่มความชุ่มช้ืนและป้องกนัการพงัทลายของดิน และโครงการอ่ืน ๆ 

3.2.4 การให้สินเช่ือธ.ก.ส. จังหวดัล าพูน 

จงัหวดัล าพูนมีการให้สินเช่ือรวมทั้ งส้ิน 8,414 ล้านบาท  พบว่าเป็นสินเช่ือของธนาคาร
พาณิชย ์จ านวน  5,013ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.57 ของสินเช่ือรวมทั้งหมด ธ.ก.ส. จ  านวน 3,401 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 40.43 ของสินเช่ือรวมทั้งหมดในปี พ.ศ. 2553 ธ.ก.ส.จงัหวดัล าพูนมีหน้ีเงินกู้
คงเหลือรวมทุกประเภทในปี 2557 จ านวนทั้งส้ิน 9,406 ล้านบาท มีการให้สินเช่ือทั้งท่ีเป็นเงินทุน
หมุนเวียนและเพื่อการลงทุน  โดยมีสัดส่วนการให้สินเช่ือในภาคการเกษตร จ านวน 6,512 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 69.23 ของสินเช่ือรวม สินเช่ือนอกภาคการเกษตร จ านวน 2,894 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 30.77 ของสินเช่ือรวม  โดยสินเช่ือภาคการเกษตรเติบโตเพิ่มข้ึนจากปี 2553จ านวน 4,126 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 172.92 ของสินเช่ือภาคการเกษตร สินเช่ือนอกภาคการเกษตรเติบโตเพิ่มข้ึนจากปี 2553
จ านวน 1,879 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 185.12 ของสินเช่ือนอกภาคการเกษตร 
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บทที ่4 
ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตร 

  
บทน้ีเป็นการน าเสนอผลของการศึกษาลกัษณะของลูกคา้ธ.ก.ส. จงัหวดัล าพูน และความพึงพอใจของ
ลูกค้า ธ.ก.ส.จังหวดัล าพูนท่ีมีต่อการใช้บริการสินเช่ือนอกภาคการเกษตร และผลการศึกษา
ความสามารถในการช าระหน้ีซ่ึงจะจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ทราบถึง
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ วา่มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ รวมไปถึงผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้ ธ.ก.ส.จงัหวดัล าพูน โดยการใชแ้บบจ าลองโลจิท เพื่อ
หาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้ ธ.ก.ส.จงัหวดัล าพนู 
 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัล าพูนมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะการใชสิ้นเช่ือนอกภาคเกษตร
ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตอ้งการใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดั
ล าพูนตลอดจนความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใช้บริการสินเช่ือนอกภาคการเกษตรของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูนการรวบรวมขอ้มูลไดม้าจากการใชแ้บบสอบถาม
จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ราย และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ โดยจะจ าแนกผลการศึกษาออกเป็น 4 
ส่วน ดงัน้ี 
 
ส่วนที่ 1 ลกัษณะทางสังคมและเศรษฐกิจและลกัษณะการใชสิ้นเช่ือของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูนโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ได้แก่ จ  านวน 
ร้อยละค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด และค่าเฉล่ีย โดยน าเสนอในรูปแบบตาราง 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัล าพูน ท่ีมีต่อ
การใช้บริการสินเช่ือนอกภาคการเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดั
ล าพูนโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive Statistic) ไดแ้ก่ จ  านวน และ ร้อยละโดยการน าเสนอใน
รูปแบบตาราง  
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ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาความสามารถในการช าระหน้ีจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มเกษตรกรตวัอยา่ง
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่ จ  านวน และ ร้อยละโดยการน าเสนอในรูปแบบตาราง และมีการ
ทดสอบค่าของไคสแควร์วา่ ตวัแปรดา้นต่างๆมีความสัมพนัธ์กนั 
 
ส่วนที ่ 4 ผลการศึกษาจากแบบจ าลองโลจิท (Logitmodel)การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อความต้องการใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจงัหวดัล าพูนโดยการใชแ้บบจ าลองโลจิทดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์การประมาณภาวะความ
น่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimate : MLE) และเทคนิคการวิเคราะห์โดย Marginal 
effects 
 
4.1 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจและลักษณะการใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรของเกษตรกร
ตัวอย่าง 
 
ลกัษณะทางสังคมและเศรษฐกิจและลกัษณะการใช้สินเช่ือของเกษตรกรตวัอยา่ง ไดท้  าการวิเคราะห์
แยกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ลักษณะทั่วไปของเกษตรกรตวัอย่าง ลักษณะทางเศรษฐกิจของเกษตรกร
ตวัอยา่ง ลกัษณะการท าการเกษตรของเกษตรกรตวัอยา่ง และการท าธุรกรรมกบั ธ.ก.ส. ของเกษตรกร
ตวัอยา่ง ซ่ึงจะเห็นไดว้่าผลการศึกษานั้นสามารถทราบลกัษณะทางสังคมและเศรษฐกิจและลกัษณะ
การใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรของเกษตรกรตวัอยา่งซ่ึงประกอบไปดว้ย  เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ
นอกภาคการเกษตร ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ธ.ก.ส. รายไดค้รัวเรือนรวม รายไดน้อกภาคการเกษตร 
ลกัษณะการถือครองท่ีดิน จ านวนสินเช่ือท่ีกูจ้าก ธ.ก.ส. สินเช่ือเงินกูเ้พื่อเป็นค่าใช้จ่าย สินเช่ือเพื่อกู้
เพื่อเป็นค่าลงทุน อตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ ความสามารถในการช าระหน้ี แหล่งท่ีมาของเงินท่ีส่งช าระหน้ี 
หลกัประกนัเงินกู ้การติดต่อกบัพนกังานธ.ก.ส. และแหล่งเงินกูอ่ื้นนอกจาก ธ.ก.ส.  โดยท าการศึกษา
จากเกษตรจ านวน 400 ตวัอย่าง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 70.8 และมีอายุ ช่วง
ระหวา่ง 51-60 ปี ถึงร้อยละ 47.3 มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบั ชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 39.3 และส่วน
ใหญ่จะมีอาชีพอ่ืน ๆ คือ จะประกอบธุรกิจส่วนตวัถึงร้อยละ 74.5 รวมทั้งมีช่วงระยะเวลาการเขา้เป็น
ลูกคา้ ธ.ก.ส.อยู่ในช่วงระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 33.0 ดา้นรายไดร้วมของครัวเรือน ส่วนใหญ่มีรายได้
อยูใ่นช่วงไม่เกิน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.5 จะสอดคลอ้งกบัรายไดน้อกภาคการเกษตรซ่ึงอยู่
ในช่วงไม่เกิน 100,000 บาทเหมือนกนั โดยคิดเป็นร้อยละ 55.0 ดา้นการท าการเกษตรส่วนใหญ่มีท่ีดิน
เป็นของตนเองถึงร้อยละ 88.3 
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  ส าหรับลกัษณะการท าธุรกรรมกบัธ.ก.ส. ส่วนใหญ่ มีหน้ีเงินกู้ท่ีกูจ้ากธ.ก.ส. ช่วงระหว่าง 
50,001 บาท ถึง 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.8 โดยกูเ้งินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจ านวนเงิน ช่วงระหวา่ง 
50,001 บาท ถึง 100,000 บาท ร้อยละ 21.0 มีหน้ีกูเ้งินเพื่อเป็นค่าลงทุน ไม่เกิน 100,000 บาท ร้อยละ 
18.3 ส่วนใหญ่ไดรั้บอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ซ่ึงเป็นอตัราต ่าสุดท่ี ธ.ก.ส. เรียกเก็บจากเกษตรกรลูกคา้
ธ.ก.ส. คิดเป็นร้อยละ 81.0 และส่วนใหญ่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนดช าระ ร้อยละ 92.5 ซ่ึงส่วน
ใหญ่น ารายได้จากการประกอบอาชีพมาส่งช าระ ร้อยละ 90.5 และใช้หลกัประกนัเงินกู้คือ การท า
หนงัสือกูเ้งินรับรองรับผดิอยา่งลูกหน้ีร่วม การใชบุ้คคลค ้าประกนั การให้ท่ีดินจ านอง รวมกนั ร้อยละ 
59.0 มีพฤติกรรมการติดต่อกบัพนกังาน 1-2 คร้ังต่อปี ร้อยละ 64.5 และส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ชบ้ริการเงินกู้
จากสถาบนัการเงินอ่ืน โดยใชบ้ริการสินเช่ือจาก ธ.ก.ส. เพียงอยา่งเดียวถึงร้อยละ 68.5 
 

4.1.1 ลกัษณะทัว่ไปของเกษตรกรตัวอย่าง 
ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จงัหวดัล าพูน พบว่า

จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 70.8 และเป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ29.3เม่ือพิจารณาอายุของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 
47.3 รองลงมาคือ 41-50ปี คิดเป็นร้อยละ 36.0อายุไม่เกิน 40ปี คิดเป็นร้อยละ 11.0และอายุมากกวา่ 60 
ปี คิดเป็นร้อยละ 5.8 โดยอายุต ่าสุดคือ 31 ปีอายุสูงสุดคือ 73 ปีและค่าเฉล่ียเท่ากบั 50.43 ปี โดยเม่ือ
พิจารณาทางดา้นการศึกษาจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 39.3 และส่วนใหญ่มีอาชีพนอกภาคการเกษตร ได้แก่ อาชีพอ่ืนๆ (แบ่งเป็นท าธุรกิจ
ส่วนตวั จ  านวน 282 ราย และไม่มีอาชีพนอกภาคการเกษตร 16 ราย) คิดเป็นร้อยละ 74.5 และเป็น
ลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาเป็นระยะเวลา 6-10 ปี (ตารางท่ี 4.1) 
 
ตารางที ่4.1 ลกัษณะทัว่ไปของเกษตรกรตวัอยา่ง 

เพศ จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ชาย 283 70.8 

หญิง 117 29.3 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ)   

อาย ุ จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ไม่เกิน 40 ปี 44 11.0 

41-50 ปี 144 36.0 

51-60 ปี 189 47.3 

มากกวา่ 60 ปี 23 5.8 

การศึกษาสูงสุด จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ประถมศึกษา 13 3.3 

ประถมศึกษา 157 39.3 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 130 32.5 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 37 9.3 

ปวส./อนุปริญญา 13 3.3 

ปริญญาตรี 47 11.8 

สูงกวา่ปริญญาตรี 3 0.8 

อาชีพนอกภาคการเกษตร จ านวน(ราย) ร้อยละ 

รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 38 9.5 

พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 53 13.3 

แม่บา้น 11 2.8 

อ่ืนๆ(ธุรกิจส่วนตวั และไม่มี) 298 74.5 

ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ ธ.ก.ส. จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ไม่เกิน 5 ปี 60 15.0 

6-10 ปี 132 33.0 

11-15 ปี 126 31.5 

มากกวา่ 15 ปี 82 20.5 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 
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4.1.2 ลกัษณะทางเศรษฐกจิของเกษตรกรตัวอย่าง 
ผลการศึกษาลกัษณะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรพบวา่เกษตรส่วนใหญ่มีรายไดค้รัวเรือนรวม

ไม่เกิน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.5 โดยรายได้ครัวเรือนรวมต ่าสุดคือ 0 บาทรายได้ครัวเรือน
รวมสูงสุดคือ 2,100,000 บาทและค่าเฉล่ียเท่ากบั 294,773.52 บาท และเม่ือพิจารณาถึงระดบัรายได้
นอกภาคการเกษตรจากการตอบแบบสอบถามพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายไดน้อกภาคการเกษตร
ไม่เกิน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.0 โดยรายไดน้อกภาคการเกษตรต ่าสุดคือ ไม่มีรายไดร้ายได้
นอกภาคการเกษตรสูงสุดคือ 2,000,000 บาท และค่าเฉล่ียเท่ากบั 195,261.50 บาท (ตารางท่ี 4.2) 
 
ตารางที ่4.2 ลกัษณะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรตวัอยา่ง 

รายไดค้รัวเรือนรวม จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ไม่เกิน 100,000 บาท 146 36.5 

100,001-200,000 บาท 55 13.8 

200,001-300,000บาท 43 10.8 

300,001-400,000บาท 42 10.5 

400,001-500,000บาท 44 11.0 

500,001-600,000บาท 
มากกวา่ 600,000บาท 

42 
28 

10.5 
7.0 

ค่าต ่าสุด = 0 บาท, ค่าสูงสุด = 2,100,000 บาท, ค่าเฉล่ีย = 294,773.52 บาท 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 

รายไดน้อกภาคการเกษตร จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ไม่เกิน 100,000 บาท 220 55.0 

100,001-200,000 บาท 37 9.3 

200,001-300,000 บาท 53 13.3 

300,001-400,000 บาท 49 12.3 

400,001-500,000 บาท 
มากกวา่ 500,000 บาท 

22 
19 

5.5 
4.8 

ค่าต ่าสุด = 0 บาท, ค่าสูงสุด = 2,000,000 บาท, ค่าเฉล่ีย = 195,261.50 บาท 

ท่ีมา:จากการส ารวจ 

 
4.1.3 ลกัษณะการท าการเกษตรของเกษตรกรตัวอย่าง 
การศึกษาลกัษณะการท าการเกษตรพบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่มีการถือครองท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีดิน

ของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 88.3 รองลงมาคือเช่าผูอ่ื้น/ไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 8.3 และ
เช่าบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 3.5  (ตารางท่ี 4.3) 
ตารางที ่4.3 ลกัษณะการท าการเกษตรของเกษตรกรตวัอยา่ง 

การถือครองท่ีดิน จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ท่ีดินของตนเอง 353 88.3 

เช่าบางส่วน 14 3.5 

เช่าผูอ่ื้น/ไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง 33 8.3 

ท่ีมา:จากการส ารวจ   

4.1.4 การท าธุรกรรมกบั ธ.ก.ส ของเกษตรกรตัวอย่าง 
การศึกษาการท าธุรกรรมกบั ธ.ก.ส.พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่มีจ านวนสินเช่ือท่ีกูจ้ากธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  50,001-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.8 โดยจ านวนสินเช่ือท่ี
กูต้  ่าสุดคือ 0 บาทสูงสุดคือ 2,000,000 บาทและค่าเฉล่ียเท่ากบั 201,790 บาท ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงจ านวน
เงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย พบว่าเกษตรส่วนใหญ่มีจ านวนเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนอกภาคการเกษตร
50,001-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.0 โดยจ านวนเงินกูเ้พื่อเป็นค่าใชจ่้ายต ่าสุดคือไม่มีเงินกูสู้งสุด
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คือ 750,000 บาทและค่าเฉล่ียเท่ากบั 112,975 บาท และเม่ือพิจารณาถึงจ านวนเงินกูเ้พื่อเป็นค่าลงทุน
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีจ  านวนเงินกูเ้พื่อเป็นค่าลงทุนนอกภาคการเกษตร คิดเป็น
ร้อยละ 48.0 โดยจ านวนเงินกูเ้พื่อเป็นค่าลงทุนต ่าสุดคือไม่มีเงินกูเ้พื่อเป็นค่าลงทุน สูงสุดคือ 700,000 
บาทค่าเฉล่ียเท่ากบั 78,145 บาทบาทและค่าเฉล่ียเท่ากับ 50 บาท ส าหรับการศึกษาอตัราดอกเบ้ียท่ี
เกษตรกรได้รับจาก ธ.ก.ส.พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้จากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 7.00 ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 81 โดยอตัราดอกเบ้ียเงินกูต้  ่าสุดท่ี
ไดรั้บคือร้อยละ 0  มีจ านวน 16 ราย ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีเกษตรกร (พกัหน้ี NPL 
ปี 54) และมีดอกเบ้ียสูงสุดคือร้อยละ10 และมีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 6.97 ส าหรับดา้นความสามารถใน
การช าระหน้ี พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความสามารถในการช าระหน้ีได้ตามก าหนดช าระ คิดเป็น
ร้อยละ 92.5 โดยส่วนใหญ่มีแหล่งท่ีมาของเงินท่ีส่งช าระหน้ีมาจากการเกษตร/นอกภาคการเกษตร 
(การประกอบอาชีพ) คิดเป็นร้อยละ 90.5  และเม่ือพิจารณาถึงหลกัประกนัท่ีใชพ้บวา่ เกษตรกรส่วน
ใหญ่มีหลกัประกนัเงินกูจ้ากทุกขอ้รวมกนั ไดแ้ก่ การท าหนงัสือรับรองรับผิดอยา่งลูกหน้ีร่วมกนั (ค ้า
ร่วมกลุ่ม บุคคลค ้าประกนั และการใช้ท่ีดินจ านอง คิดเป็นร้อยละ 59.0 และมีการติดต่อกบัพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นจ านวน 1-2 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 64.5 โดยส่วนใหญ่ไม่ได้
กูเ้งินจากแหล่งอ่ืนเลย คิดเป็นร้อยละ 68.5 (ตารางท่ี 4.4) 

 
ตารางที ่4.4 การท าธุรกรรมกบั ธ.ก.ส ของเกษตรกรตวัอยา่ง 

จ านวนสินเช่ือท่ีกูจ้าก ธ.ก.ส รวม จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ไม่ไดกู้เ้งิน 18 4.5 

ไม่เกิน 50,000 บาท 68 17.0 

50,001-100,000 บาท 75 18.8 

100,001-150,000 บาท 28 7.0 

150,001-200,000 บาท 58 14.5 

200,001-250,000 บาท 58 14.5 

250,001-300,000 บาท 36 9.0 

300,001-400,000 บาท 23 5.8 

มากกวา่ 500,000 บาท 14 3.5 

ค่าต ่าสุด = 0 บาท, ค่าสูงสุด = 2,000,000 บาท, ค่าเฉล่ีย = 201,790 บาท 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 

จ านวนสินเช่ือเงินกูเ้พื่อเป็นค่าใชจ่้าย จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ไม่ไดกู้เ้งินเพื่อเป็นค่าใชจ่้าย 82 20.5 

ไม่เกิน 50,000 บาท 83 20.8 

50,001-100,000 บาท 84 21.0 

100,001-150,000 บาท 37 9.3 

150,001-200,000 บาท 58 14.5 

200,001-250,000 บาท 30 7.5 

250,001-300,000 บาท 16 4.0 

มากกวา่ 300,000 บาท 10 2.5 

ค่าต ่าสุด = 0 บาท, ค่าสูงสุด = 750,000 บาท, ค่าเฉล่ีย = 112,975 บาท 

จ านวนสินเช่ือเงินกูเ้พื่อเป็นค่าลงทุน จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ไม่ไดกู้เ้งินเพื่อเป็นค่าลงทุน 192 48.0 

ไม่เกิน 50,000 บาท 73 18.3 

จ านวนสินเช่ือเงินกูเ้พื่อเป็นค่าลงทุน จ านวน(ราย) ร้อยละ 

50,001-100,000 บาท 73 18.3 

100,001-150,000 บาท 3 0.8 

150,001-200,000 บาท 10 2.5 

200,001-250,000 บาท 8 2.0 

250,001-300,000 บาท 11 2.8 

300,001-400,000 บาท 13 3.3 

400,001-500,000 บาท 13 3.3 

มากกวา่ 500,000 บาท 4 1.0 

ค่าต ่าสุด = 0 บาท, ค่าสูงสุด = 700,000 บาท, ค่าเฉล่ีย = 78,145 บาท 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ไดรั้บจาก        
ธ.ก.ส. (ร้อยละ) 

จ านวน(ราย) ร้อยละ 

0 16 4.0 

7 324 81.0 

7.25 4 1.0 

7.5 2 0.5 

7.75 18 4.5 

8.5 7 1.8 

9.25 16 4.0 

10 13 3.3 

ค่าต ่าสุด = ร้อยละ 0 , ค่าสูงสุด = ร้อยละ10, ค่าเฉล่ีย = ร้อยละ 6.97 

ความสามารถในการช าระหน้ี จ านวน(ราย) ร้อยละ 

สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด
ช าระ 

370 92.5 

สามารถช าระหน้ีไดบ้างส่วน(เพราะ
ผลผลิตไม่ไดต้ามท่ีคาดหมาย รายได้
ไม่เพียงพอ รายไดน้อ้ย และขาดทุน) 

19 4.8 

ไม่สามารถส่งช าระหน้ีได(้เพราะ
ผลผลิตไม่ไดต้ามท่ีคาดหมาย 
รายจ่ายมากกวา่รายได ้และขาด
เงินทุนหมุนเวยีน) 

11 2.8 

แหล่งท่ีมาของเงินท่ีส่งช าระหน้ี จ านวน(ราย) ร้อยละ 

การเกษตร/นอกภาคการเกษตร (การ
ประกอบอาชีพ) 

362 90.5 

จากบุตร 9 2.3 

ยมืจากบุคคลอ่ืน /ญาติ 5 1.3 
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ตารางที ่4.4(ต่อ)   

แหล่งท่ีมาของเงินท่ีส่งช าระหน้ี จ านวน(ราย) ร้อยละ 

รับจา้ง 16 4.0 

การกูเ้งินจากสถาบนัอ่ืน (กทบ.) 2 0.5 

อ่ืนๆ(คา้ขาย และเงินเดือนคู่สมรส) 6 1.5 

หลกัประกนัเงินกู ้ จ านวน(ราย) ร้อยละ 

รับรองรับผดิอยา่งลูกหน้ีร่วมกนั (ค ้า
รวมกลุ่ม) 

65 16.3 

บุคคลค ้าประกนั 28 7.0 

จ านองท่ีดิน 71 17.8 

ทั้งขอ้ 1,2 และ 3 236 59.0 

การติดต่อกบัพนกังานธนาคาร        
ธ.ก.ส. 

จ านวน(ราย) ร้อยละ 

1-2 คร้ังต่อปี 258 64.5 

3-5 คร้ังต่อปี 98 24.5 

มากกวา่ 5 คร้ังต่อปี 44 11.0 

แหล่งเงินกูอ่ื้นนอกจาก ธ.ก.ส. ท่ีได้
ใชบ้ริการ 

จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ธนาคารอ่ืน(กทบ. ธนาคารออมสิน 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ และธนาคารกรุงเทพ) 

52 13.0 

สหกรณ์การเกษตร 31 7.8 

เพื่อนบา้น/ญาติพี่นอ้ง 25 6.3 

เงินกูน้อกระบบ 18 4.5 

ไม่ไดกู้ ้ 274 68.5 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 
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4.2 ความพงึพอใจของลูกค้าทีม่ีต่อการใช้บริการสินเช่ือนอกภาคการเกษตรของธนาคารเพือ่   
      การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวดัล าพูน 
 การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการสินเช่ือนอกภาคการเกษตรของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพนูไดเ้ก็บแบบสอบถามจากเกษตรกรตวัอยา่งจ านวน 
400 ราย โดยผูศึ้กษาได้ท าการศึกษาเฉพาะผูท่ี้ใช้บริการสินเช่ือนอกภาคการเกษตรของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูนเท่านั้น จ านวน 337 ราย และท าการศึกษาความพึง
พอใจของเกษตรกรตวัอย่างจากคุณภาพการให้บริการสินเช่ือ การให้เกษตรกรลูกคา้กู้เงิน และการ
ด าเนินงานหลงัการใหเ้กษตรกรลูกคา้กูเ้งิน 
 

4.2.1 คุณภาพการให้บริการสินเช่ือ 
การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการสินเช่ือนอกภาคการเกษตรของธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูนในด้านคุณภาพการให้บริการสินเช่ือสามารถ
แบ่งย่อยออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพนกังาน ดา้นสถานท่ี และดา้นขอ้มูลข่าวสาร โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 
 4.2.1.1. ด้านพนักงาน 
 เกษตรกรมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองความถูกตอ้งในการจดัท าเอกสาร และความ
ยุติธรรมและเท่าเทียม โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.43) รองลงมา คือ 
ความกระตือรือร้นในการเอาใจใส่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก(ค่าเฉล่ีย 4.41) ระยะเวลาขอกูเ้งิน
จนถึงวนันัดรับเงิน มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.37)ความซ่ือสัตยสุ์จริต และการให้
ความช่วยเหลือและตอบปัญหาขอ้สงสัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.36) 
มารยาทในการพดู มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.26) การตรงต่อเวลา มีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.25) และพนกังานมีจ านวนเพียงพอ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.20) ดังนั้ นจะเห็นได้ว่าเกษตรกรตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในทุกประเด็นย่อย 
โดยเฉพาะในเร่ืองความถูกตอ้งการจดัท าเอกสาร และความยุติธรรมและเท่าเทียมมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด
เท่ากนั และในเร่ืองพนกังานมีจ านวนเพียงพอ มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ซ่ึงควรไดรั้บการปรับปรุงเพื่อท าให้
ระดบัความพึงพอใจโดยรวมดา้นพนกังานเพิ่มมากข้ึน (ตารางท่ี 4.5)  
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ตารางที ่4.5 ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพนูเม่ือพิจารณาดา้นพนกังาน 

ดา้นพนกังาน 
ระดบัความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย 
(การแปลผล) 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

มาก มากท่ีสุด 

ความยติุธรรมและเท่า
เทียม 

0 
(0) 

2 
(0.6) 

19 
(5.6) 

148 
(43.9) 

168 
(49.9) 

4.43 
(มาก) 

ความถูกตอ้งการจดัท า
เอกสาร 

0 
(0) 

2 
(0.6) 

14 
(4.2) 

158 
(46.9) 

163 
(48.4) 

4.43 
(มาก) 

ความกระตือรือร้นใน
การเอาใจใส่ 

0 
(0) 

2 
(0.6) 

16 
(4.7) 

161 
(47.8) 

158 
(46.9) 

4.41 
(มาก) 

ระยะเวลาขอกูเ้งินจนถึง
วนันดัรับเงิน 

0 
(0) 

2 
(0.6) 

18 
(5.3) 

169 
(50.1) 

148 
(43.9) 

4.37 
(มาก) 

การใหค้วามช่วยเหลือ
และตอบปัญหาขอ้
สงสัย 

0 
(0) 

4 
(1.2) 

6 
(1.8) 

191 
(56.7) 

136 
(40.4) 

4.36 
(มาก) 

ความซ่ือสัตยสุ์จริต 0 
(0) 

2 
(0.6) 

12 
(3.6) 

187 
(55.5) 

136 
(40.4) 

4.36 
(มาก) 

มารยาทในการพดู 0 
(0) 

2 
(0.6) 

13 
(3.9) 

216 
(64.1) 

106 
(31.5) 

4.26 
(มาก) 

การตรงต่อเวลา 0 
(0) 

2 
(0.6) 

25 
(7.4) 

196 
(58.2) 

114 
(33.8) 

4.25 
(มาก) 

พนกังานมีจ านวน
เพียงพอ 

0 
(0) 

4 
(1.2) 

11 
(3.3) 

235 
(69.7) 

87 
(25.8) 

4.20 
(มาก) 

หมายเหต:ุ จากจ านวนตวัอยา่ง 337 ราย, ( ) คือ ร้อยละ 

 
4.2.1.2. ด้านสถานที ่

 เกษตรกรมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองขนาดพื้นท่ีในอาคารท่ีให้บริการ โดยมีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.28) รองลงมา คือ การจดัโต๊ะและเกา้อ้ีส าหรับลูกคา้ มีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.25) ความการป้องกนัรักษาความปลอดภยัมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.21) ระยะทางถึงท่ีตั้งส านกังานสาขามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
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4.20) และความสะอาดบริเวณในอาคารส านักงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) 
ดงันั้นจะเห็นไดว้า่เกษตรกรตวัอยา่งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากในทุกประเด็นยอ่ย โดยเฉพาะใน
เร่ืองขนาดพื้นท่ีในอาคารท่ีให้บริการมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และในเร่ืองความสะอาดบริเวณในอาคาร
ส านักงาน มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ซ่ึงควรได้รับการปรับปรุงเพื่อท าให้ระดบัความพึงพอใจโดยรวมดา้น
สถานท่ีเพิ่มมากข้ึน (ตารางท่ี 4.6)  
 
ตารางที ่4.6 ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพนูเม่ือพิจารณาดา้นสถานท่ี 

ดา้นสถานท่ี 
ระดบัความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย 

(การแปลผล) 
 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

มาก มากท่ีสุด 

ขนาดพื้นท่ีในอาคารท่ี
ใหบ้ริการ 

2 
(0.6) 

5 
(1.5) 

38 
(11.3) 

142 
(42.1) 

150 
(44.5) 

4.28 
(มาก) 

การจดัโตะ๊และเกา้อ้ี
ส าหรับลูกคา้ 

2 
(0.6) 

7 
(2.1) 

37 
(11.0) 

150 
(44.5) 

141 
(41.8) 

4.25 
(มาก) 

การป้องกนัรักษาความ
ปลอดภยั 

0 
(0) 

5 
(1.5) 

43 
(12.8) 

166 
(49.3) 

123 
(36.5) 

4.21 
(มาก) 

ระยะทางถึงท่ีตั้ง
ส านกังานสาขา 

0 
(0) 

7 
(2.1) 

41 
(12.2) 

167 
(49.6) 

122 
(36.2) 

4.20 
(มาก) 

ความสะอาดบริเวณใน
อาคารส านกังาน 

0 
(0) 

5 
(1.5) 

103 
(30.6) 

123 
(36.5) 

106 
(31.5) 

3.98 
(มาก) 

หมายเหต:ุ จากจ านวนตวัอยา่ง 337 ราย, ( ) คือ ร้อยละ 

 
4.2.1.3. ด้านข้อมูลข่าวสาร 

 เกษตรกรมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองการให้ค  าแนะน าความรู้เก่ียวกบัอาชีพนอก
ภาคการเกษตร และการส่งหนังสือนัดประชุมกลุ่มเกษตรกรลูกคา้ โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.21) รองลงมา คือ การให้ค  าแนะน าความรู้เก่ียวกบัอาชีพการเกษตรมีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.18)  และการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเงินกู ้มี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) ดงันั้นจะเห็นไดว้า่เกษตรกรตวัอยา่งมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมากในทุกประเด็นย่อย โดยเฉพาะในเร่ืองการให้ค  าแนะน าความรู้เก่ียวกบัอาชีพนอกภาค
การเกษตร และการส่งหนงัสือนดัประชุมกลุ่มเกษตรกรลูกคา้มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากนั และในเร่ืองการ
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เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเงินกู ้มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ซ่ึงควรไดรั้บการปรับปรุงเพื่อท าให้ระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมดา้นขอ้มูลข่าวสารเพิ่มมากข้ึน (ตารางท่ี 4.7)  
 
ตารางที ่4.7 ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพนูเม่ือพิจารณาดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
ระดบัความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย 
(การแปลผล) นอ้ยท่ีสุด นอ้ย 

ปาน
กลาง 

มาก มากท่ีสุด 

การใหค้  าแนะน าความรู้
เก่ียวกบัอาชีพนอกภาค
การเกษตร 

2 
(0.6) 

5 
(1.5) 

46 
(13.6) 

151 
(44.8) 

133 
(39.5) 

4.21 
(มาก) 

การส่งหนงัสือนดั
ประชุมกลุ่มเกษตรกร
ลูกคา้ 

0 
(0) 

6 
(1.8) 

35 
(10.4) 

179 
(53.1) 

117 
(34.7) 

4.21 
(มาก) 

การใหค้  าแนะน าความรู้
เก่ียวกบัอาชีพการเกษตร 

2 
(0.6) 

4 
(1.2) 

44 
(13.1) 

170 
(50.4) 

117 
(34.7) 

4.18 
(มาก) 

การเผยแพร่ความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัเงินกู ้

0 
(0) 

2 
(0.6) 

74 
(22.0) 

190 
(56.4) 

71 
(21.1) 

3.98 
(มาก) 

หมายเหต:ุ จากจ านวนตวัอยา่ง 337 ราย, ( ) คือ ร้อยละ 

 
4.2.2 การให้เกษตรกรลูกค้ากู้เงินนอกภาคการเกษตร 
ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใช้บริการสินเช่ือนอกภาคการเกษตรของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูนในดา้นการให้เกษตรกรลูกคา้กูเ้งินสามารถแบ่งย่อย
ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทเงินกูเ้พื่อเป็นค่าใช้จ่ายนอกภาคการเกษตรและประเภทเงินกูเ้พื่อ
เป็นค่าลงทุนนอกภาคการเกษตร 

 
4.2.2.1.ประเภทเงินกู้เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย 

 เกษตรกรมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในการใช้ท่ีดินจ านองพร้อมส่ิงปลูกสร้างค ้าประกนั 
และหน้ีคา้งช าระสามารถค ้าประกนับุคคลอ่ืนได ้แต่เปิดวงเงินกูใ้ห้ตนเองไม่ได ้โดยมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.06) รองลงมา คือ การการช าระคืนไม่เกิน 12  เดือน พิเศษ ไม่
เกิน 18 เดือนและเม่ือช าระเสร็จ อายุหนังสือสัญญากู้เงินยงัไม่หมดขอจดัท ารายงานเบิกเงินกู้ได้ มี
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ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.01) การท่ีบุคคลหน่ึงคนค ้าประกนับุคคลในกลุ่ม
ก่ีคนก็ไดแ้ละการใชบุ้คคลค ้าประกนัเปิดวงเงินกูไ้ดไ้ม่เกิน 150,000 บาท มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.00) การใช้บุคคลในกลุ่มเดียวกนัค ้าประกนัร่วมกนั ตั้งแต่ 5 คนข้ึนไปและ
อายุหนงัสือสัญญากูเ้งินใช้ไดไ้ม่เกิน 5 ปี มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 3.96) 
การใชบุ้คคลค ้าประกนัไดไ้ม่เกิน 2 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) และกูเ้งินได้
ไม่เกินร้อยละ 60 ของส่วนเหลือเพื่อขาย มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.91) ดงันั้นจะเห็น
ไดว้า่เกษตรกรตวัอยา่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากในทุกประเด็นย่อย โดยเฉพาะในเร่ืองการใช้
ท่ีดินจ านองพร้อมส่ิงปลูกสร้างค ้ าประกนั และหน้ีคา้งช าระสามารถค ้าประกนับุคคลอ่ืนได ้แต่เปิด
วงเงินกูใ้ห้ตนเองไม่ไดมี้ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากนั และในเร่ืองกูเ้งินไดไ้ม่เกินร้อยละ 60 ของส่วนเหลือ
เพื่อขาย มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ซ่ึงควรไดรั้บการปรับปรุงเพื่อท าใหร้ะดบัความพึงพอใจโดยรวมของการให้
เกษตรกรลูกคา้กูเ้งินประเภทเงินกูเ้พื่อเป็นค่าใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึน(ตารางท่ี 4.8)  
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ตารางที ่4.8 ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหเ้กษตรกรลูกคา้กูเ้งินของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพนูเม่ือพิจารณาดา้นประเภทเงินกูเ้พื่อเป็นค่าใชจ่้าย 

ประเภทเงินกูเ้พื่อเป็น
ค่าใชจ่้าย 

ระดบัความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย 

(การแปลผล) 
นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

มาก มากท่ีสุด 

การใชท่ี้ดินจ านอง
พร้อมส่ิงปลูกสร้างค ้า
ประกนั 

0 
(0) 

0 
(0) 

77 
(22.8) 

164 
(48.7) 

96 
(28.5) 

4.06 
(มาก) 

การใชท่ี้ดินจ านอง
พร้อมส่ิงปลูกสร้างค ้า
ประกนั 

0 
(0) 

0 
(0) 

77 
(22.8) 

164 
(48.7) 

96 
(28.5) 

4.06 
(มาก) 

หน้ีคา้งช าระ สามารถ
ค ้าประกนับุคคลอ่ืนได ้
แต่เปิดวงเงินกูใ้ห้
ตนเองไม่ได ้

0 
(0) 

7 
(2.1) 

54 
(16.0) 

189 
(56.1) 

87 
(25.8) 

4.06 
(มาก) 

การช าระคืนไม่เกิน 12  
เดือน พิเศษ ไม่เกิน 18 
เดือน 

0 
(0) 

4 
(1.2) 

64 
(19.0) 

192 
(57.0) 

77 
(22.8) 

4.01 
(มาก) 

เม่ือช าระเสร็จ อายุ
หนงัสือสัญญากูเ้งินยงั
ไม่หมดขอจดัท า
รายงานเบิกเงินกูไ้ด ้

0 
(0) 

5 
(1.5) 

77 
(22.8) 

166 
(49.3) 

 89 
(26.4) 

4.01 
(มาก) 

บุคคลหน่ึงคนค ้า
ประกนับุคคลในกลุ่มก่ี
คนก็ได ้

0 
(0) 

5 
(1.5) 

71 
(21.1) 

179 
(53.1) 

82 
(24.3) 

4.00 
(มาก) 

การใชบุ้คคลค ้าประกนั
เปิดวงเงินกูไ้ดไ้ม่เกิน 
150,000 บาท 

0 
(0) 

4 
(1.2) 

78 
(23.1) 

169 
(50.1) 

86 
(25.5) 

4.00 
(มาก) 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 

      

ประเภทเงินกูเ้พื่อเป็น
ค่าใชจ่้าย 

ระดบัความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย 

(การแปลผล) 
นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

มาก มากท่ีสุด 

บุคคลหน่ึงคนค ้า
ประกนับุคคลในกลุ่มก่ี
คนก็ได ้

0 
(0) 

5 
(1.5) 

71 
(21.1) 

179 
(53.1) 

82 
(24.3) 

4.00 
(มาก) 

การใชบุ้คคลค ้าประกนั
เปิดวงเงินกูไ้ดไ้ม่เกิน 
150,000 บาท 

0 
(0) 

4 
(1.2) 

78 
(23.1) 

169 
(50.1) 

86 
(25.5) 

4.00 
(มาก) 

การใชบุ้คคลในกลุ่ม
เดียวกนัค ้าประกนั
ร่วมกนั ตั้งแต่ 5 คนข้ึน
ไป 

0 
(0) 

4 
(1.2) 

68 
(20.2) 

204 
(60.5) 

61 
(18.1) 

3.96 
(มาก) 

อายหุนงัสือสัญญากูเ้งิน
ใชไ้ดไ้ม่เกิน 5 ปี 

0 
(0) 

2 
(0.6) 

86 
(25.5) 

172 
(51.0) 

77 
(22.8) 

3.96 
(มาก) 

การใชบุ้คคลค ้าประกนั
ไดไ้ม่เกิน 2 คน 

0 
(0) 

0 
(0) 

106 
(31.5) 

147 
(43.6) 

84 
(24.9) 

3.93 
(มาก) 

กูเ้งินไดไ้ม่เกินร้อยละ 
60 ของส่วนเหลือเพื่อ
ขาย 

0 
(0) 

7 
(2.1) 

73 
(21.7) 

199 
(59.1) 

58 
(17.2) 

3.91 
(มาก) 

หมายเหต:ุ จากจ านวนตวัอยา่ง 337 ราย, ( ) คือ ร้อยละ 

 
4.2.2.2. ประเภทเงินกู้เพือ่เป็นค่าลงทุน 

 เกษตรกรมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในการใช้บุคคลค ้ าประกนัเงินกูไ้ดไ้ม่เกิน 150,000 
บาท โดยมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.05) รองลงมา คือ การช าระคืนเสร็จไม่เกิน 20 ปี
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03)  การท่ีบุคคลหน่ึงค ้าประกนัไดไ้ม่เกิน 2 ราย มีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) การใชท่ี้ดินจ านองพร้อมส่ิงปลูกสร้างค ้าประกนัเงินกูไ้ดไ้ม่
เกินร้อยละ 80 ของวงเงินจ านอง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.99) และการใชบุ้คคลใน
กลุ่มเดียวกนัค ้าประกนั มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.92) ดงันั้นจะเห็นไดว้า่เกษตรกร
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ตวัอยา่งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากในทุกประเด็นยอ่ย โดยเฉพาะในเร่ืองการใชบุ้คคลค ้าประกนั
เงินกูไ้ดไ้ม่เกิน 150,000 บาท มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และในเร่ืองการใช้บุคคลในกลุ่มเดียวกนัค ้าประกนัมี
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ซ่ึงควรไดรั้บการปรับปรุงเพื่อท าให้ระดบัความพึงพอใจโดยรวมของการให้เกษตรกร
ลูกคา้กูเ้งินประเภทเงินกูเ้พื่อเป็นค่าลงทุนเพิ่มมากข้ึน(ตารางท่ี 4.9)  
 
ตารางที ่4.9 ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหเ้กษตรกรลูกคา้กูเ้งินของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพนูเม่ือพิจารณาดา้นประเภทเงินกูเ้พื่อเป็นค่าลงทุน 

ประเภทเงินกูเ้พื่อเป็นค่า
ลงทุน 

ระดบัความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย 

(การแปลผล) 
นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

มาก มากท่ีสุด 

การใชบุ้คคลค ้าประกนั
เงินกูไ้ดไ้ม่เกิน 150,000 
บาท 

0 
(0) 

0 
(0) 

73 
(21.7) 

175 
(51.9) 

89 
(26.4) 

4.05 
(มาก) 

ช าระคืนเสร็จไม่เกิน20 
ปี 

0 
(0) 

0 
(0) 

77 
(22.8) 

174 
(51.6) 

86 
(25.5) 

4.03 
(มาก) 

บุคคลหน่ึงค ้าประกนั
ไดไ้ม่เกิน 2 ราย 

0 
(0) 

2 
(0.6) 

61 
(18.1) 

210 
(62.3) 

64 
(19.0) 

4.00 
(มาก) 

การใชท่ี้ดินจ านอง
พร้อมส่ิงปลูกสร้างค ้า
ประกนัเงินกูไ้ดไ้ม่เกิน
ร้อยละ 80 ของวงเงิน
จ านอง 

0 
(0) 

0 
(0) 

85 
(25.2) 

171 
(50.7) 

81 
(24.0) 

3.99 
(มาก) 

การใชบุ้คคลในกลุ่ม
เดียวกนัค ้าประกนั 

0 
(0) 

4 
(1.2) 

94 
(27.9) 

165 
(49.0) 

74 
(22.0) 

3.92 
(มาก) 

หมายเหต:ุ จากจ านวนตวัอยา่ง 337 ราย, ( ) คือ ร้อยละ 
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4.2.3 การด าเนินงานหลงัการให้เกษตรกรลูกค้ากู้เงิน 
ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการสินเช่ือนอกภาคการเกษตรของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพนูในการด าเนินงานหลงัการให้เกษตรกรลูกคา้กูเ้งิน
สามารถแบ่งยอ่ยออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ การตรวจสอบการใชเ้งินกู ้การเตือนใหช้ าระหน้ี และการ
ผดัผอ่นเวลาการช าระหน้ี 

 
4.2.3.1 ด้านการตรวจสอบการใช้เงินกู้ 

          ในดา้นการตรวจสอบการใชเ้งินกู ้ผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุดในการใชเ้งินกูต้ ั้งแต่ร้อยละ 70 ของโครงการใชเ้งินกูถู้กตอ้ง และการเบิกเงินกูเ้ป็นรายงวดตอ้งมี
การตรวจสอบ โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 3.94) รองลงมาคือ เกษตรกร
ลูกคา้ทุกรายตอ้งตรวจสอบปีละ 1 คร้ัง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89)  ดงันั้นจะเห็น
ได้ว่าเกษตรกรตวัอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากในทุกประเด็นย่อย โดยในเร่ืองของการท่ี
เกษตรกรลูกคา้ทุกรายตอ้งตรวจสอบปีละ 1 คร้ัง มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ซ่ึงควรไดรั้บการปรับปรุงเพื่อท าให้
ระดบัความพึงพอใจโดยรวมของการด าเนินงานหลงัการให้เกษตรกรลูกคา้กูเ้งินดา้นการตรวจสอบ
การใชเ้งินกู ้เพิ่มมากข้ึน(ตารางท่ี 4.10)  
 

ตารางที ่4.10 ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการด าเนินการหลงัการใหเ้กษตรกรลูกคา้กูเ้งินของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเม่ือพิจารณาดา้นการตรวจสอบการใชเ้งินกู ้

การตรวจสอบการใช้
เงินกู ้

ระดบัความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย 

(การแปลผล) 
นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

มาก มากท่ีสุด 

การเบิกเงินกูเ้ป็นราย
งวดตอ้งมีการ
ตรวจสอบ 

0 
(0) 

5 
(1.5) 

72 
(21.4) 

199 
(59.1) 

61 
(18.1) 

3.94 
(มาก) 

การใชเ้งินกูต้ ั้งแต่ร้อย
ละ 70 ของโครงการใช้
เงินกูถู้กตอ้ง 

0 
(0) 

6 
(1.8) 

78 
(23.1) 

182 
(54.0) 

71 
(21.1) 

3.94 
(มาก) 

เกษตรกรลูกคา้ทุกราย
ตอ้งตรวจสอบปีละ1 
คร้ัง 

0 
(0) 

4 
(1.2) 

100 
(29.7) 

163 
(48.4) 

70 
(20.8) 

3.89 
(มาก) 

หมายเหต:ุ จากจ านวนตวัอยา่ง 337 ราย, ( ) คือ ร้อยละ 
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4.2.3.2. ประเภทการเตือนให้ช าระหนี ้
         ดา้นการเตือนให้ช าระหน้ีเกษตรกรมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในการเตือน
เป็นรายบุคคลโดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) รองลงมา คือ ความถูกตอ้งในการ
แจง้หน้ีเงินกูมี้ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) ด าเนินการเร่งรัดหน้ีเม่ือไม่ส่งช าระหน้ี
ก่อนถึงก าหนด 1 เดือนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) การส่งหนงัสือแจง้หน้ีก่อนถึง
ก าหนดช าระ 3 เดือนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.97) และการเตือนในท่ีประชุมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.81) ดงันั้นจะเห็นไดว้่าเกษตรกรตวัอย่างมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมากในทุกประเด็นยอ่ย โดยเฉพาะการเตือนเป็นรายบุคคล มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และการเตือนในท่ี
ประชุมมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ซ่ึงควรได้รับการปรับปรุงเพื่อท าให้ระดบัความพึงพอใจโดยรวมของการ
ด าเนินงานหลงัการใหเ้กษตรกรลูกคา้กูเ้งินดา้นการเตือนใหช้ าระหน้ีเพิ่มมากข้ึน(ตารางท่ี 4.11)  
 
ตารางที ่4.11 ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการด าเนินการหลงัการใหเ้กษตรกรลูกคา้กูเ้งินของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเม่ือพิจารณาดา้นการเตือนใหช้ าระหน้ี 

การเตือนใหช้ าระหน้ี 
ระดบัความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย 
(การแปลผล) 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

มาก มากท่ีสุด 

การเตือนเป็นรายบุคคล 0 
(0) 

2 
(0.6) 

50 
(14.8) 

203 
(60.2) 

82 
(24.3) 

4.08 
(มาก) 

ความถูกตอ้งในการแจง้
หน้ีเงินกู ้

0 
(0) 

4 
(1.2) 

59 
(17.5) 

188 
(55.8) 

86 
(25.5) 

4.06 
(มาก) 

ด าเนินการเร่งรัดหน้ี
เม่ือไม่ส่งช าระหน้ีก่อน
ถึงก าหนด 1 เดือน 

0 
(0) 

2 
(0.6) 

50 
(14.8) 

221 
(65.6) 

64 
(19.0) 

4.03 
(มาก) 

การส่งหนงัสือแจง้หน้ี
ก่อนถึงก าหนดช าระ 3 
เดือน 

0 
(0) 

2 
(0.6) 

77 
(22.8) 

186 
(55.2) 

72 
(21.4) 

3.97 
(มาก) 

การเตือนในท่ีประชุม 0 
(0) 

8 
(2.4) 

103 
(30.6) 

170 
(50.4) 

56 
(16.6) 

3.81 
(มาก) 

หมายเหต:ุ จากจ านวนตวัอยา่ง 337 ราย, ( ) คือ ร้อยละ 
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4.2.3.3 ด้านการผดัผ่อนเวลาการช าระหนี้ 
        เกษตรกรมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในการผดัผ่อนได้ไม่เกิน 5 คร้ังโดยมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) และระยะเวลาผดัผอ่นไม่เกิน 12 เดือนต่อคร้ังมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.97) ) ดงันั้นจะเห็นวา่เกษตรกรตวัอยา่งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มากทั้ง 2 ประเด็นยอ่ย แต่อยา่งไรก็ตาม ทั้ง 2 ประเด็นมีค่าเฉล่ียไม่สูงมากนกัควรไดรั้บการปรับปรุง
เพื่อท าให้ระดบัความพึงพอใจโดยรวมของการด าเนินงานหลงัการให้เกษตรกรลูกคา้กู้เงินดา้นการ
ผดัผอ่นเวลาการช าระหน้ีเพิ่มมากข้ึน (ตารางท่ี 4.12) 
 
ตารางที ่4.12 ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการด าเนินการหลงัการใหเ้กษตรกรกูเ้งินของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเม่ือพิจารณาดา้นการผดัผอ่นเวลาการช าระหน้ี 

การผดัผอ่นเวลาการ
ช าระหน้ี 

ระดบัความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย 

(การแปลผล) 
นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

มาก มากท่ีสุด 

ผดัผอ่นไดไ้ม่เกิน 5 คร้ัง 0 
(0) 

2 
(0.6) 

105 
(31.2) 

128 
(38.0) 

102 
(30.3) 

3.98 
(มาก) 

ระยะเวลาผดัผอ่นไม่
เกิน 12 เดือนต่อคร้ัง 

0 
(0) 

4 
(1.2) 

75 
(22.3) 

185 
(54.9) 

73 
(21.7) 

3.97 
(มาก) 

หมายเหต:ุ จากจ านวนตวัอยา่ง 337 ราย, ( ) คือ ร้อยละ 
 

4.2.4 ความต้องการใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจังหวดัล าพูน 
 เกษตรกรส่วนใหญ่ตอ้งการใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพนู จ านวน 337 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.3 และไม่ตอ้งการ ใช้สินเช่ือนอก
ภาคการเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูนจ านวน 63 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 15.8 (ตาราง 4.13) 
ตารางที ่4.13 ความตอ้งการใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรจงัหวดัล าพนู 
ความตอ้งการใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรของธ.ก.ส. จ านวน ร้อยละ 

ไม่ตอ้งการ 63 15.8 

ตอ้งการ 337 84.3 
หมายเหต:ุ จากจ านวนตวัอยา่ง 400 ราย 
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4.3 ความสามารถในการช าระหนีข้องเกษตรกรตัวอย่าง 
 ในการศึกษาความสามารถในการช าระหน้ีของเกษตรตวัอย่าง ผูศึ้กษาได้ศึกษาเกษตรกร
ตวัอยา่งจ านวน 337 ราย ซ่ึงเป็นผูท่ี้ใช้บริการสินเช่ือนอกภาคการเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูนเท่านั้น เน่ืองจากเกษตรกรตวัอยา่งท่ีไม่ตอ้งการใชบ้ริการสินเช่ือ
นอกภาคการเกษตรมีเพียง  63 รายซ่ึงไม่มีนยัส าคญัทางสถิติโดยจะพิจารณาความสามารถในการช าระ
หน้ีจ าแนกตาม เพศ อายุ จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวนแรงงานในครัวเรือน การศึกษาสูงสุด 
อาชีพนอกภาคการเกษตร ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ ธ.ก.ส. รายไดค้รัวเรือนรวม แหล่งท่ีมาของเงินท่ีส่ง
ช าระหน้ี หลกัประกนัเงินกู ้การติดต่อกบัพนกังาน ธ.ก.ส. ซ่ึงเม่ือท าการศึกษาความแตกต่างในดา้น
ความสามารถในการช าระหน้ีพบวา่ตารางค่าไคสแควร์ท่ีมีความถ่ีน้อยกว่า 5 เกินกว่าร้อยละ 20 ของ
ช่องในตารางทั้งหมดดงันั้นผูว้จิยัจึงตดัตวัแปรเหล่าน้ีออก และแสดงผลการวเิคราะห์ดงัน้ี 
 

4.3.1 ความสามารถในการช าระหนีจ้ าแนกตามเพศ 
 ลกัษณะความแตกต่างทางดา้นเพศมีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการช าระหน้ีท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.10 โดยเพศชายมีความสามารถในการช าระหน้ีไดต้ามก าหนดมกกว่าเพศหญิง (ตารางท่ี 
4.14) 
 
ตารางที ่4.14 ความสามารถในการช าระหน้ีของเกษตรกรตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ 
ความสามารถในการช าระหน้ี 

Chi-
Square 

สามารถช าระหน้ี
ไดต้ามก าหนด 

สามารถช าระหน้ีไดบ้างส่วน
และไม่สามารถช าระหน้ีได ้

รวม 
 

ชาย 230 
(96.6) 

8 
(3.4) 

238 
(100.0) 

3.444 
(0.064)* 

 

หญิง 91 
(91.9) 

8 
(8.1) 

99 
(100.0) 

รวม 321 
(95.3) 

16 
(4.7) 

337 
(100.0) 

หมายเหต:ุ จากจ านวนตวัอยา่ง 337 ราย, ( ) คือ ร้อยละ, *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10  
4.3.2 ความสามารถในการช าระหนีจ้ าแนกตามอายุ 

 ลกัษณะความแตกต่างทางดา้นอายไุม่มีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการช าระหน้ีอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.10  
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4.3.3 ความสามารถในการช าระหนีจ้ าแนกตามระยะเวลาทีเ่ป็นลูกค้าธนาคารเพือ่การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรจังหวัดล าพูน 
 ลกัษณะความแตกต่างทางดา้นระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ธนาคารไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ
ความสามารถในการช าระหน้ีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 

4.3.4 ความสามารถในการช าระหนีจ้ าแนกตามรายได้ครัวเรือนรวม 
 การศึกษาความสามารถในการช าระหน้ีจ าแนกตามรายไดค้รัวเรือนรวมพบวา่ ลกัษณะความ

แตกต่างดา้นรายไดค้รัวเรือนรวมมีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการช าระหน้ีอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 โดยเกษตรกรท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 100,000 บาทส่วนใหญ่สามารถช าระหน้ีได้
ตามก าหนด จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 90.3  และรายได ้100,001 ข้ึนไปทั้งหมดสามารถช าระหน้ี
ไดต้ามก าหนด จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 97.8 และ (ตารางท่ี 4.15) 
 
ตารางที ่4.15 ความสามารถในการช าระหน้ีของเกษตรกรตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดค้รัวเรือนรวม 

รายได้
ครัวเรือนรวม 

ความสามารถในการช าระหน้ี 
Chi-

Square 
สามารถช าระหน้ี
ไดต้ามก าหนด 

สามารถช าระหน้ีไดบ้างส่วน
และไม่สามารถช าระหน้ีได ้

รวม 
 

ไม่เกิน 
100,000 บาท 

102 
(90.3) 

11 
(9.7) 

113 
(100.0) 

9.348 
(0.002)*** 

 

100,001 บาท
ข้ึนไป 

219 
(97.8) 

5 
(2.2) 

224 
(100.0) 

รวม 321 
(95.3) 

16 
(4.7) 

337 
(100.0) 

หมายเหต:ุ จากจ านวนตวัอยา่ง 337 ราย, ( ) คือ ร้อยละ, ***มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

 
4.3.5 ความสามารถในการช าระหนีจ้ าแนกตามการติดต่อกบัพนักงานธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรจังหวัดล าพูน 
 การศึกษาความสามารถในการช าระหน้ีเม่ือจ าแนกตามการติดต่อกบัพนักงานธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์พบวา่ลกัษณะความแตกต่างในการติดต่อกบัพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรมีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการช าระหน้ีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับนัยส าคญั 0.05 โดยเกษตรกรท่ีมีการติดต่อ  1-2 คร้ังต่อปีส่วนใหญ่สามารถช าระหน้ีได้ตาม
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ก าหนด จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 97.3  และติดต่อ 3 คร้ังต่อปีข้ึนไปส่วนใหญ่สามารถช าระหน้ี
ไดต้ามก าหนด จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 91.5 และ (ตารางท่ี 4.16) 

 
ตารางที ่4.16 ความสามารถในการช าระหน้ีของเกษตรกรตวัอยา่งจ าแนกตามการติดต่อกบัพนกังาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูน 
การติดต่อกบั
พนกังาน       
ธ.ก.ส. 

ความสามารถในการช าระหน้ี 
Chi-

Square 
สามารถช าระหน้ี
ไดต้ามก าหนด 

สามารถช าระหน้ีไดบ้างส่วน
และไม่สามารถช าระหน้ีได ้

รวม 
 

1-2 คร้ังต่อปี 213 
(97.3) 

6 
(2.7) 

219 
(100.0) 

5.577 
(0.018)** 

 

3 คร้ังต่อปีข้ึน
ไป 

108 
(91.5) 

10 
(8.5) 

118 
(100.0) 

รวม 321 
(95.3) 

16 
(4.7) 

337 
(100.0) 

หมายเหต:ุ จากจ านวนตวัอยา่ง 337 ราย, ( ) คือ ร้อยละ, **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
4.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จังหวดัล าพูนโดยใช้แบบจ าลองโลจิท (logit model) 
 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูนโดยใช้แบบจ าลองโลจิท ( logit model)
โดยใช้เทคนิควิธีวิเคราะห์การประมาณภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimate: 
MLE) และเทคนิคการวิเคราะห์โดย Marginal effects เพื่อศึกษาโอกาสความน่าจะเป็นของปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความตอ้งการใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจงัหวดัล าพูนเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจงัหวดัล าพนู และเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดกลยทุธ์ เพื่อสนองตอบความตอ้งการของ
ลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพนูในอนาคตต่อไป 
 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาในส่วนน้ี ตวัแปรตามคือ การเลือกใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตร (Y) 
เป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ 2 ทางเลือก คือ เลือกใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรและไม่เลือกใชสิ้นเช่ือนอก
ภาคการเกษตร ส าหรับตัวแปรอิสระ ประกอบด้วยเพศ (MALE) อาชีพนอกภาคการเกษตร 
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(NON_AG) สัดส่วนรายไดน้อกภาคการเกษตรต่อรายไดร้วม (REV_RATIO) สัดส่วนค่าใช้จ่ายนอก
ภาคการเกษตรต่อค่าใชจ่้ายรวม (EXP_RATIO) ซ่ึงตวัแปรท่ีกล่าวมาน้ีก าหนดเป็นตวัแปรหุ่น (dummy 
variable) นอกจากน้ียงัมีตวัแปรตามอ่ืนท่ีน ามาใชใ้นแบบจ าลองน้ีไดแ้ก่ อาย ุ(AGE) จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน (FAMILY) จ านวนแรงงานในครัวเรือน (LABOUR) ระยะเวลาการเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. 
(TIME) รายได้ทั้ งหมดของครัวเรือน (HINC) ภาระหน้ีสินในครัวเรือน (LOAN) อัตราดอกเบ้ีย 
(RATE) ซ่ึงน าเสนอค่าสถิติพื้นฐาน ตามตารางท่ี 4.17 

 
ตารางที ่4.17 ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปร 

ตัวแปร 
ค่า

ต ่าสุด 
ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

อาย ุ(AGE) 31 73 50.43 7.11 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (FAMILY) 2 25 3.96 1.45 
จ านวนแรงงานในครัวเรือน (LABOUR) 1 5 2.60 0.80 

ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ธ.ก.ส. (TIME) 1 20 2.68 1.57 

รายไดท้ั้งหมดของครัวเรือน(HINC) 3,000 2,100,000 292,104 309,644 

ภาระหน้ีสินในครัวเรือน (LOAN) 0 2,000,000 201,790 197,156 
อตัราดอกเบ้ีย (RATE) 0 10 6.98 1.59 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 

 
การศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีใช้ในการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิท่ีใช้ในแบบจ าลอง 

โลจิทในคร้ังน้ีพบวา่ไม่มีปัญหา multicollinearity รุนแรงโดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ของตวัแปรอิสระท่ีมีค่าสูงกวา่ 0.50 ซ่ึงถา้มีค่าสัมประสิทธ์ิสูงกวา่ 0.50 จะส่งผลให้สัมประสิทธ์ิของ
ตวัแปรเหล่าน้ีบางตวัไม่มีนยัส าคญัทางสถิติในแบบจ าลองโลจิท (ภาคผนวก ค) 
 

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูนโดยใชแ้บบจ าลองโลจิท ( logit model)ได้
ค่า log likelihood function เท่ากับ –143.9596  ค่า Restricted log likelihoodเท่ากับ -174.2004 ค่า Chi 
squared เท่ ากับ  60.48155 ค่า McFadden Pseudo R-squared เท่ ากับ 0.1735976 และแบบจ าลองน้ี
สามารถพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้สินเช่ือนอกภาคของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูน ได้ถูกตอ้งร้อยละ 84.25 พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้สินเช่ือ
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นอกภาคการเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัล าพูนมี 4 ปัจจยัไดแ้ก่ 
อายุ (AGE) อาชีพนอกภาคการเกษตร (NON_AG) สัดส่วนรายไดน้อกภาคการเกษตรต่อรายไดร้วม 
(REV_RATIO) หน้ีสินในครัวเรือน (LOAN)  ในส่วนของตวัแปรอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เพศ (MALE) จ านวน
สมาชิกในครัวเรือน (FAMILY) จ านวนแรงงานในครัวเรือน (LABOUR) ระยะเวลาการเป็นลูกค้า 
(TIME) รายได้ทั้งหมดของครัวเรือน (HINC) สัดส่วนค่าใช้จ่ายนอกภาคการเกษตรต่อค่าใช้จ่ายรวม 
(EXP_RATIO) และอตัราดอกเบ้ีย (RATE) พบว่าไม่มีอิทธิพลต่อการใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตร 
ซ่ึงหมายความวา่ การเลือกใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรไม่จ  าเป็นตอ้งระบุเฉพาะเจาะจงวา่จะเป็นเพศ
ใด หรือมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนก่ีคน ระดบัรายไดร้วม สัดส่วนค่าใช้จ่ายนอกภาคการเกษตรต่อ
ค่าใช้จ่ายรวม และรวมไปถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีจะไดรั้บ เน่ืองจากการท่ีลูกคา้ธ.ก.ส.จะเลือกใช้สินเช่ือ
นอกภาคการเกษตรนั้นจะข้ึนอยู่กบั ขอ้จ ากดัในเร่ืองของอายุและวตัถุประสงค์ในการขอใช้สินเช่ือ
นอกภาคการเกษตร  
 

การพิจารณาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูน ด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่ม (marginal 
effect) ของการใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตร โดยใช ้logit model นั้น สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 

อายุ (AGE) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูน โดยมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณา
จากค่า Marginal effect มีค่าเท่ากบั-0.0046 แสดงว่าถา้เกษตรกรท่ีขอใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรมี
อายุมาก ก็มีโอกาสท่ีเกษตรกรนั้นจะใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรลดลงร้อยละ 0.46 ทั้ งน้ีความ
แตกต่างดา้นอายยุิ่งมีอายมุากความสามารถในการประกอบอาชีพของตวัเกษตรกรเองก็จะลดลงท าให้
มีความตอ้งการใชสิ้นเช่ือลดลงตามไปดว้ย 
 

การประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร (NON_AG) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้สินเช่ือ
นอกภาคการเกษตรของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูน เพิ่มข้ึน โดย
มีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาจากค่า Marginal effect มีค่าเท่ากบั 0.1723 แสดงว่า
หากเกษตรกรประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรมีโอกาสท่ีเกษตรกรจะใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตร
เพิ่มข้ึนร้อยละ 17.23 เน่ืองจากเม่ือประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรแลว้ก็ตอ้งมีความตอ้งการเงินทุน
เพื่อน ามาใชใ้นกิจการจึงมีความตอ้งการใชสิ้นเช่ือเพิ่มข้ึน 
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สัดส่วนรายได้นอกภาคการเกษตรต่อรายได้รวม (REV_RATIO) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดั
ล าพูน เพิ่มข้ึน โดยมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.10 เม่ือพิจารณาจากค่า Marginal effect มีค่าเท่ากบั 
0.0799 แสดงว่า หากเกษตรกรมีสัดส่วนรายไดน้อกภาคการเกษตรต่อรายไดร้วมมาก ก็มีโอกาสท่ีจะ
ใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.99 เน่ืองจากเม่ือเกษตรกรมีรายได้จากนอกภาค
การเกษตรมากเม่ือเทียบกบัรายไดร้วมแลว้ก็มีความเป็นไปไดว้่าเกษตรกรจะตอ้งการสินเช่ือเพิ่มข้ึน
เพื่อน าไปลงทุนเพิ่มในกิจการของเกษตรกรเองเพิ่มข้ึนเพื่อสร้างรายไดท่ี้มาจากนอกภาคการเกษตรให้
มากข้ึนอีก 
 

นอกจากน้ีภาระหน้ีสินในครัวเรือน (LOAN) ก็เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้สินเช่ือนอก
ภาคการเกษตรของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูน เพิ่มข้ึนเช่นกนั 
โดยมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาจากค่า Marginal effect มีค่าเท่ากบั 0.00000057 
แสดงว่าถ้าเกษตรกรมีภาระหน้ีสินในครัวเรือนมากก็มีความเป็นไปได้ว่าจะใช้สินเช่ือนอกภาค
การเกษตรเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.000057 ซ่ึงเป็นไปไดน้อ้ยมากหรือมีผลกระทบต่อการใช้สินเช่ือนอกภาค
การเกษตรนอ้ย แต่ก็ท  าให้ทราบวา่การมีภารระหน้ีสินในครัวเรือนก็เป็นปัจจยัท่ีท าให้มีความตอ้งการ
ใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูน 
เน่ืองจากเม่ือเกษตรกรมีภาระหน้ีสินในครัวเรือนมากก็จะมีความตอ้งการสินเช่ือเพิ่มมากข้ึนเพื่อน าไป
ลงทุนเพิ่มช่องทางการสร้างรายไดใ้หค้รัวเรือนเพื่อน ามาช าระหน้ี แสดงในตารางท่ี 4.18 
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ตารางที่ 4.18 ค่า Maximum likelihood estimate และค่า Marginal effect ของปัจจยัท่ีมีผลต่อใชสิ้นเช่ือ
นอกภาคการเกษตรของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดั
ล าพนูโดยใช ้Logit model ดว้ยวธีิ maximum likelihood estimates 

ตวัแปร 
Maximum Likelihood Estimate Marginal effects 

ค่าสมัประสิทธ์ิ Standard Error ค่าสมัประสิทธ์ิ Standard Error 

ค่าคงท่ี (Constant) 2.30 1.39 0.22 0.13 

เพศชาย (MALE) 0.10 0.37 0.0093 0.04 

อาย ุ(AGE) -0.04** 0.02 -0.0046** 0.0023 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (FAMILY) 0.13 0.13 0.01 0.01 

จ านวนแรงงานในครัวเรือน (LABOUR) -0.25 0.19 -0.02 0.02 

อาชีพนอกภาคการเกษตร(NON_AG) 1.39*** 0.34 0.17*** 0.05 

ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ธ.ก.ส. (TIME) -0.08 0.08 -0.0074 0.0072 

รายไดท้ั้งหมดของครัวเรือน(HINC) 0.00000098 0.00000087 0.000000092 0.000000080 

สดัส่วนรายไดน้อกภาคการเกษตรต่อรายได้
รวม (REV_RATIO) 0.85* 0.51 0.08* 0.05 

สดัส่วนค่าใชจ่้ายนอกภาคการเกษตรต่อ
ค่าใชจ่้ายรวม (EXP_RATIO) 0.0063 0.03 0.0006 0.0025 

ภาระหน้ีสินในครัวเรือน (LOAN) 0.0000061*** 0.0000015 0.00000058*** 0.00000013 

อตัราดอกเบ้ีย (RATE) -0.07 0.08 -0.0066 0.0078 

ท่ีมา : จากการส ารวจ   
หมายเหตุ : *** Significant  at  0.01    ** Significant  at  0.05     * Significant  at  0.10
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา 

 
  5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัล าพูนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะการใช้สินเช่ือ
นอกภาคเกษตรของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูน รวมถึงความพึง
พอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อการใช้บริการสินเช่ือนอกภาคการเกษตรของ ธ.ก.ส. ตลอดจนปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความตอ้งการใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจงัหวดัล าพนูโดยการรวบรวมขอ้มูลไดม้าจากการใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
400ตวัอยา่ง โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จงัหวดัล าพูน โดยเลือกใช้การสุ่มตวัอย่างโดยอาศยัความน่าจะเป็น โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster 
sampling)  จากนั้นจึงน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ โดยจ าแนกออกเป็น 4 ส่วน คือลกัษณะทางสังคมและ
เศรษฐกิจและลกัษณะการใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจงัหวดัล าพนู ความความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการสินเช่ือนอกภาคการเกษตร
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูน และการศึกษาความสามารถในการ
ช าระหน้ีจ าแนกตามข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มเกษตรกรตวัอย่าง รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อหาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จงัหวดัล าพูน โดยใช้แบบจ าลองโลจิทด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การประมาณภาวะความน่าจะเป็น
สูงสุด  (Maximum Likelihood Estimate : MLE) และเทคนิคการวิ เคราะห์โดย Marginal effects 
สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 

5.1.1 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจและลักษณะการใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรของ
เกษตรกรตัวอย่าง 
  ลกัษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรตวัอยา่ง แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ประเด็นหลกั
ประกอบดว้ย ลกัษณะทัว่ไปของเกษตรกรตวัอยา่งลกัษณะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรตวัอยา่งลกัษณะ
การท าการเกษตรของเกษตรกรตวัอย่าง การท าธุรกรรมกับ ธ.ก.ส. ของเกษตรกรตวัอย่าง พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และมีอายุ ช่วงระหว่าง 51-60 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบั ชั้น



 

56 

 
 

ประถมศึกษา และส่วนใหญ่จะมีอาชีพอ่ืน ๆ คือ จะประกอบธุรกิจส่วนตวั รวมทั้งมีช่วงระยะเวลาการ
เขา้เป็นลูกคา้ ธ.ก.ส. อยูใ่นช่วงระหวา่ง 6-10 ปี  
ด้านรายได้รวมของครัวเรือน ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วงไม่เกิน 100,000 บาท จะสอดคล้องกับ
รายได้นอกภาคการเกษตรซ่ึงอยู่ในช่วงไม่เกิน 100,000 บาทเหมือนกนั ด้านการท าการเกษตรส่วน
ใหญ่มีท่ีดินเป็นของตนเอง 
 
ดา้นลกัษณะการท าธุรกรรมกบั ธ.ก.ส. ส่วนใหญ่ มีหน้ีเงินกูท่ี้กูจ้ากธ.ก.ส. ช่วงระหวา่ง 50,001 บาท 
ถึง 100,000 บาท โดยกูเ้งินเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายจ านวนเงิน ช่วงระหวา่ง 50,001 บาท ถึง 100,000 บาท มี
หน้ีกูเ้งินเพื่อเป็นค่าลงทุน ไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนใหญ่ไดรั้บอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ซ่ึงเป็นอตัรา
ต ่าสุดท่ี ธ.ก.ส. เรียกเก็บจากเกษตรกรลูกคา้ธ.ก.ส. และส่วนใหญ่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนดช าระ 
ซ่ึงส่วนใหญ่น ารายไดจ้ากการประกอบอาชีพมาส่งช าระ และใชห้ลกัประกนัเงินกูคื้อ การท าหนงัสือกู้
เงินรับรองรับผิดอยา่งลูกหน้ีร่วม การใชบุ้คคลค ้าประกนั การใหท่ี้ดินจ านอง รวมกนั มีพฤติกรรมการ
ติดต่อกบัพนักงาน 1-2 คร้ังต่อปี และส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้บริการเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินอ่ืน โดยใช้
บริการสินเช่ือจาก ธ.ก.ส. เพียงอยา่งเดียว 

   
5.1.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการสินเช่ือนอกภาคการเกษตร

ของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวดัล าพูน 
ในการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใช้บริการสินเช่ือนอกภาคการเกษตรของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูนผูศึ้กษาได้พิจารณาจ านวนเกษตรกร
ตวัอยา่งจ านวน 337 ราย ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการใชบ้ริการสินเช่ือนอกภาคการเกษตรของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพนูเท่านั้น โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

1. ความพึงพอใจจ าแนกตามคุณภาพการใหบ้ริการสินเช่ือ 
 การจ าแนกความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการใช้บริการสินเช่ือนอกภาคการเกษตรของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูนตามคุณภาพการให้บริการสินเช่ือสามารถ
แบ่งย่อยออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพนักงาน ด้านสถานท่ี และด้านข้อมูลข่าวสาร พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในความถูกตอ้งการจดัท าเอกสารและความ
ยติุธรรมและเท่าเทียม โดยอยูใ่นระดบัมาก มีความพึงพอใจสูงสุดในขนาดพื้นท่ีในอาคารท่ีให้บริการ
โดยอยูใ่นระดบัมากพึงพอใจสูงสุดในการให้ค  าแนะน าความรู้เก่ียวกบัอาชีพนอกภาคการเกษตรโดย
อยูใ่นระดบัมาก 
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2. ความพึงพอใจจ าแนกตามการใหเ้กษตรกรลูกคา้กูเ้งิน 
การจ าแนกความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการใช้บริการสินเช่ือนอกภาคการเกษตรของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูนตามการให้เกษตรกรลูกคา้กูเ้งินสามารถ
แบ่งยอ่ยออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทเงินกูเ้พื่อเป็นค่าใชจ่้ายและประเภทเงินกูเ้พื่อเป็นค่าลงทุน
จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในการใชท่ี้ดินจ านอง
พร้อมส่ิงปลูกสร้างค ้ าประกัน และหน้ีคา้งช าระสามารถค ้ าประกันบุคคลอ่ืนได้ แต่เปิดวงเงินกู้ให้
ตนเองไม่ได้และพึงพอใจสูงสุดในการใช้บุคคลค ้ าประกนัเงินกู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาทโดยอยู่ใน
ระดบัมาก  

3. ความพึงพอใจจ าแนกตามการด าเนินงานหลงัการใหเ้กษตรกรลูกคา้กูเ้งิน 
การจ าแนกความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการใช้บริการสินเช่ือนอกภาคการเกษตรของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูนตามการด าเนินงานหลงัการให้เกษตรกร
ลูกคา้กูเ้งินสามารถแบ่งย่อยออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การตรวจสอบการใชเ้งินกู ้การเตือนให้ช าระ
หน้ี และการผดัผ่อนเวลาการช าระหน้ีจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุดในการใช้เงินกูต้ ั้งแต่ร้อยละ 70 ของโครงการใช้เงินกูถู้กตอ้ง และการเบิกเงินกู้
เป็นรายงวดตอ้งมีการตรวจสอบโดยพึงพอใจสูงสุดในการเตือนเป็นรายบุคคลโดยอยู่ในระดบัมาก 
และพึงพอใจสูงสุดในการผดัผ่อนได้ไม่เกิน 5 คร้ังโดยอยู่ในระดบัมาก จากการศึกษาพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจงัหวดัล าพนู  

5.1.3 ผลการศึกษาความสามารถในการช าระหนี้จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเกษตรกร
ตัวอย่าง 
 ในการศึกษาความสามารถในการช าระหน้ีของเกษตรท่ีเป็นผูใ้ช้บริการสินเช่ือนอกภาค
การเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัสามารถสรุปไดว้า่ ลกัษณะความ
แตกต่างทางด้านรายได้ครัวเรือนรวมและการติดต่อกับพนักงาน ธ.ก.ส . มีความสัมพันธ์ต่อ
ความสามารถในการช าระหน้ีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ลกัษณะความแตกต่างทางดา้นเพศ อายแุละ
ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการ
ช าระหน้ีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เน่ืองจากเม่ือเกษตรกรมีความแตกต่างดา้นรายไดค้รัวเรือนรวม คือ
ยิง่มีรายไดสู้งจะท าให้มีความสามารถในการช าระหน้ีได ้ถา้มีรายไดต้  ่าเกษตรกรมีภาระตอ้งใชจ่้ายจึง
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อาจท าให้ไม่สามารถช าระหน้ีได้ ส่วนความแตกต่างด้านการติดต่อพนักงานถ้าเกษตรกรติดต่อกบั
พนกังานบ่อยคร้ังข้ึนจะท าให้เกษตรกรไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเกษตรกรเองโดยตรงท า
ให้เกษตรกรสามารถวางแผนการช าระหน้ีได ้ลกัษณะความแตกต่างดา้นการติดต่อกบัพนกังานจึงมี
ความสัมพนัธ์กนั 
 
  5.1.4 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกค้า
ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวดัล าพูน  
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัล าพูน  พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการใช้
สินเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัล าพูนเป็น
ดงัน้ี 

อายุ (AGE) มีผลต่อการใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูน ท่ีนยัส าคญั ณ ระดบั 0.05 โดยหากเกษตรกรอายุมากก็มีโอกาสท่ีจะ
ใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรลดลงร้อยละ 0.46 เน่ืองจากเม่ือเกษตรกรมีอายุท่ีมากข้ึนความสามารถ
ในการประกอบอาชีพของตวัเกษตรกรก็จะลดลงจึงท าให้มีความตอ้งการสินเช่ือลดลงตามไปด้วย 
นอกจากน้ีการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร (NON_AG) ก็เป็นอีกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้
สินเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพนู โดย
มีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 แสดงว่าหากเกษตรกรประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรก็มี
โอกาสท่ีเกษตรกรจะใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรเพิ่มข้ึนร้อยละ 17.23 เน่ืองจากเม่ือประกอบอาชีพ
นอกภาคการเกษตรแลว้ก็จะมีความตอ้งการเงินทุนเพื่อน ามาใชใ้นกิจการจึงมีความตอ้งการใชสิ้นเช่ือ
เพิ่มข้ึน ส าหรับสัดส่วนรายไดน้อกภาคการเกษตรต่อรายไดร้วม (REV_RATIO) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดั
ล าพูน โดยมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.10 ซ่ึงหากเกษตรกรมีสัดส่วนรายไดน้อกภาคการเกษตรต่อ
รายไดร้วมมากก็มีโอกาสท่ีจะใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.99 เน่ืองจากเม่ือเกษตรกร
มีรายไดจ้ากนอกภาคการเกษตรมากเม่ือเทียบกบัรายไดร้วมแลว้ก็มีความเป็นไปไดว้า่เกษตรกรจะตอ้ง
การสินเช่ือเพิ่มข้ึนเพื่อน าไปลงทุนเพิ่มในกิจการของเกษตรกรเองเพิ่มข้ึนเพื่อสร้างรายไดท่ี้มาจากนอก
ภาคการเกษตรให้มากข้ึนอีก และภาระหน้ีสินในครัวเรือน (LOAN) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้
สินเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพนู โดย
มีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 แสดงวา่เม่ือเกษตรกรมีภาระหน้ีสินในครัวเรือนมากก็มีโอกาสจะ
ใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.000057 ซ่ึงมีผลกระทบนอ้ยมาก แต่ก็ท  าใหท้ราบวา่การ



 

59 

 
 

มีภาระหน้ีสินในครัวเรือนก็เป็นปัจจยัท่ีท าให้มีความตอ้งการใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกคา้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูน  เน่ืองจากเม่ือเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนมากก็จะมีความตอ้งการสินเช่ือเพิ่มมากข้ึนเพื่อน าไปลงทุนเพิ่มช่องทางการสร้างรายไดใ้ห้
ครัวเรือนเพื่อน ามาช าระหน้ี 
  

5.2 ข้อเสนอแนะของการศึกษา 
 ผลการศึกษาท าให้ทราบวา่อายุ อาชีพนอกภาคการเกษตร สัดส่วนรายไดน้อกภาคการเกษตร
ต่อรายได้รวม ภาระหน้ีสินในครัวเรือน เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการใช้สินเช่ือนอกภาค
การเกษตรของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัล าพูน ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้มี
หน้าท่ีก าหนดนโยบายการด าเนินเงินของ ธ.ก.ส. ควรมีการก าหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนความ
ตอ้งการสินเช่ือของกลุ่มน้ีเพิ่มมากข้ึน เช่นมีการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เฉพาะกลุ่มท่ีมีอาชีพนอกภาค
การเกษตร หรือมีการให้สินเช่ือกบับุคคลในครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน ทางดา้นการลดหยอ่นหลกัประกนั 
หรือการอ านวยสินเช่ือให้ตอบสนองความตอ้งการไดเ้พิ่มข้ึน การเพิ่มกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มอาชีพ
นอกภาคการเกษตร หรือกลุ่มของบุคคลในครัวเรือนของเกษตรกรท่ีประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือ
ประกอบอาชีพอ่ืนท่ีไม่ใช่อาชีพเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งทางธุรกิจของธ.ก.ส. 
กบัสถาบนัการเงินอ่ืนในจงัหวดัล าพนู ท่ีปัจจุบนัมีการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจสูง 
 

5.3 ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังต่อไป 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรของลูกค้าธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูน ไม่ไดเ้ป็นการศึกษาเป็นเฉพาะรายผลิตภณัฑ์ จึงควรมี
การศึกษาเฉพาะกลุ่มผลิตภณัฑ์ เพื่อให้สามารถทราบถึงความต้องการและปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้
สินเช่ือเป็นรายกลุ่มผลิตภณัฑ์ เช่น กลุ่มอาชีพเปิดร้านคา้ขาย เปิดธุรกิจให้บริการเช่าท่ีพกัอาศยั กลุ่ม
ธุรกิจร้านอาหาร 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามการวจัิย 

เร่ือง ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเลอืกใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรลูกค้าธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร จังหวดัล าพูน 

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

 แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ เร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การเลือกใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัด

ล าพูน  ซ่ึงผู้ท าการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบลักษณะการใช้สินเช่ือนอกภาคการเกษตร

ของลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดล าพูน และเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการสินเช่ือนอกภาค

การเกษตร ตลอดจนทราบความพงึพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการใช้บริการสินเช่ือนอกภาคการเกษตร

ของ ธ.ก.ส. ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ ธ.ก.ส.  ในการใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและกล

ยุทธ์ เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสินเช่ือนอกภาคการเกษตรที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ธ.ก.ส. ได้ ค าตอบของท่านจึงเป็นประโยชน์อย่างยิง่ และทุกค าตอบรายบุคคลจะถือเป็นความลบั 

 ผู้ท าการศึกษา ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิง่ทีท่่านกรุณาสละเวลาทีจ่ะตอบค าถามต่อไปนี ้

                    นายธีระยุทธ  อ าภา 

     นักศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาธุรกจิเกษตร ภาคพเิศษ 

              คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ค าช้ีแจง : ให้ท าเคร่ืองหมาย (  ) ลงในวงเลบ็หน้าค าตอบและข้อค าถามต่าง ๆ หรือเติมค าลงใน

ช่องว่างของค าถามแต่ละข้อให้ชัดเจน 

 ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปของลูกค้าธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

1. เพศ 
(   )  1.  ชาย    (   )  2.  หญิง 
2. ปัจจุบนัท่านอาย.ุ.............ปี 
3. จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน.....................คน  
4. จ านวนแรงงานในครัวเรือน ....................คน 
5. การศึกษาสูงสุด  
 (   ) 1. ต ่ากวา่ประถมศึกษา  (   ) 5. ปวส./อนุปริญญา 
 (   ) 2. ประถมศึกษา   (   ) 6. ปริญญาตรี 
 (   ) 3. มธัยมศึกษาตอนตน้  (   ) 7. สูงกวา่ปริญญาตรี 
 (   ) 4. มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   
6. อาชีพนอกภาคการเกษตร 
 (   ) 1. รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ (   ) 3. แม่บา้น 
 (   ) 2. พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน (   ) 4. อ่ืน ๆ (ระบุ)............................... 
7. ระยะเวลาท่ีท่านเป็นลูกคา้ ธ.ก.ส. ...................ปี 
 (   ) 1. นอ้ยกวา่ 5 ปี   (   ) 3. 11 – 15 ปี 
 (   ) 2. 6 – 10 ปี    (   ) 4. มากกวา่ 15 ปี    
8. รายไดค้รัวเรือนรวม.................................บาท  
9. รายไดจ้ากการเกษตรรวม.................................บาท 
 (1) การปลูกขา้ว......................................บาท 
 (2) การปลูกพื้นไร่...................................บาท 
 (3) การปลูกพืชผกั...................................บาท 
 (4) การปลูกไมผ้ล...................................บาท 
 (5) การประมง (สัตวน์ ้า).........................บาท 
 (6) เล้ียงสัตว.์...........................................บาท 
  - โค  .....................................บาท 

- กระบือ .....................................บาท 
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- สุกร  .....................................บาท 
- ไก่  .....................................บาท 
- เป็ด  .....................................บาท 
- อ่ืน ๆ   .....................................บาท 

10. รายไดน้อกภาคการเกษตร......................................บาท 
 (1) เงินเดือน บ าเหน็จ หรือบ านาญ.............................................บาท 
      (รวมสมาชิกในครัวเรือน) 
 (2) รับจา้งแรงงาน  ............................................บาท 
 (3) อุตสาหกรรมในครัวเรือน ............................................บาท 
 (4) คา้ขาย   ............................................บาท 
 (5) บริการ   ............................................บาท 
 (6) อ่ืน ๆ    ............................................บาท 
11. หน้ีสินในครัวเรือน......................................บาท   
12. การถือครองท่ีดิน (มีเอกสารสิทธ์ิของตนเองและคู่สมรส)  
 (   ) ท่ีดินของตนเอง   (   )  เช่าผูอ่ื้น / ไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง 
 (   ) เช่าบางส่วน 
13. พื้นท่ีดินเนินการเกษตร.............................................ไร 
14. จ านวนสินเช่ือท่ีกูจ้าก ธ.ก.ส. รวม ..............................................บาท  
 (1) เงินกูเ้พื่อเป็นค่าใชจ่้าย  ..............................................บาท 

(2) เงินกูเ้พื่อเป็นค่าลงทุน   ..............................................บาท 
(3) เงินกูเ้พื่อรอขายผลผลิต    ..............................................บาท 

15. การใชจ่้ายเงินต่อครัวเรือน 
 (1) การเกษตร รวม .............................................. บาท 
  - ค่าปุ๋ย   ……………………….. บาท 
  - ค่าเมล็ดพนัธ์ุ  ……………………….. บาท 
  - ค่ายาปราบศตัรูพืช ……………………….. บาท 
  - ค่าฮอร์โมนบ ารุงพืช ……………………….. บาท 
  - ค่าแรงงาน  ……………………….. บาท 
  - ค่าปศุสัตว ์  ……………………….. บาท 
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  - ค่าการประมง (สัตวน์ ้า) ……………………….. บาท 
 (2) ค่าบริโภค   ……………………….. บาท 
 (3) การศึกษา   ……………………….. บาท 
 (4) รักษาพยาบาล  ……………………….. บาท 
 (5) อ่ืน ๆ   ……………………….. บาท 
16. ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ………………………………..ปี 
17. อตัราดอกเบ้ียเงินกูไ้ดท่ี้รับจาก ธ.ก.ส. ร้อยละ.............................ต่อปี 
18. ความสามารถในการช าระหน้ี 
 (   )  1. สามารถส่งช าระหน้ีไดต้ามก าหนดช าระ 
 (   )  2. สามารถส่งช าหน้ีไดบ้างส่วน (สาเหตุ)..................................... 
 (   ) 3. ไม่สามารถส่งช าระหน้ีได ้  (สาเหตุ)..................................... 
19. แหล่งท่ีมาของเงินท่ีส่งช าระหน้ี 
 (   ) 1. การเกษตร/นอกภาคการเกษตร(การประกอบอาชีพ) 
 (   ) 2. จากบุตร 
 (   ) 3. ยมืจากบุคคลอ่ืน/ญาติ 
 (   ) 4. รับจา้ง 
 (   ) 5. การกูเ้งินจากสถาบนัการเงินอ่ืน (ระบุ) ..............................................  
 (   ) 6. อ่ืน ๆ     (ระบุ) .............................................. 
20. หลกัประกนัเงินกู ้
 (   ) 1. รับรองรับผดิอยา่งลูกหน้ีร่วม (ค ้าร่วมกลุ่ม) 
 (   ) 2. บุคคลค ้าประกนั 
 (   ) 3. จ านองท่ีดิน 
 (   ) 4. ทั้งขอ้ 1 , 2 และ 3  
21. การติดต่อกบัพนกังานธนาคร ธ.ก.ส. 
 (   ) 1.  1 – 2 คร้ังต่อปี 
 (   ) 2.  3 – 5 คร้ังต่อปี 
 (   ) 3.  มากกวา่ 5 คร้ังต่อปี 
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22. แหล่งเงินกูน้อกจาก ธ.ก.ส. แลว้ ท่านไดใ้ชบ้ริการเงินกูจ้ากแหล่งใดอีกบา้ง 
 (   ) 1. ธนาคารอ่ืน (ระบุ)......................................  (   ) 4. เงินกูน้อกระบบ 
 (   ) 2. สหกรณ์การเกษตร    (   ) 5. ไม่ไดกู้ ้
 (   ) 3. เพื่อนบา้น/ญาติพี่นอ้ง 
 
23. กรณีตอ้งการเงินกูเ้พิ่ม ท่านคิดจะกูย้มืเงินจากสถาบนัใดเป็นอนัดบัแรก 
 (   ) 1. ขอกูจ้าก ธ.ก.ส. เพิ่ม 
 (   ) 2. ขอกูจ้ากแหล่งอ่ืนระบุ.......................................... 
ตอนที ่2 ความพงึพอใจในการให้บริการสินเช่ือ 
 5 หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง  พึงพอใจมาก 
 3 หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
 4 หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย 
 5 หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
ท่านมีความตอ้งการใชสิ้นเช่ือนอกภาคการเกษตรของธ.ก.ส. หรือไม่ 
(   ) 1. ตอ้งการ    (   ) 2. ไม่ตอ้งการ  เพราะ............................................. 
 
 
 

ความพงึพอใจเร่ือง ระดับความพงึพอใจ ในกรณีที่ท่านตอบ 1 (พงึพอใจน้อยสุด) 
กรุณาระบุส่ิงทีท่่านเห็นว่าควรปรับปรุง 5 4 3 2 1 

1.คุณภาพการให้บริการสินเช่ือ 
1.1 ด้านพนักงาน 
ความกระตือรือร้นในการเอา
ใจใส่ 

      

การใหค้วามช่วยเหลือและ
ตอบปัญหาขอ้สงสัย 

      

ความซ้ือสัตยสุ์จริต       
พนกังานมีจ านวนเพียงพอ       
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ความพงึพอใจเร่ือง ระดับความพงึพอใจ ในกรณีที่ท่านตอบ 1(พงึพอใจน้อยทีสุ่ด) 
กรุณาระบุส่ิงทีท่่านเห็นว่าควรปรับปรุง 

5 4 3 2 1  
มารยาทในการพดู       
การตรงต่อเวลา       
ความยติุธรรมและเท่าเทียม       
ความถูกตอ้งการจดัท า
เอกสาร 

      

ระยะเวลาขอกูเ้งินจนถึงวนั
นดัรับเงิน 

      

1.2 ด้านสถานที่ 
ระยะทางถึงท่ีตั้งส านกังาน
สาขา 

      

การจดัโตะ๊และเกา้อ้ีส าหรับ
ลูกคา้ 

      

ขนาดพื้นท่ีในอาคารท่ี
ใหบ้ริการ 

      

ความสะอาดบริเวณในอาคาร
ส านกังาน 

      

การป้องกนัรักษาความ 
ปลอดภยั 

      

1.3 ด้านข้อมูลข่าวสาร 
การเผยแพร่ความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัเงินกู ้

      

การใหค้  าแนะน าความรู้
เก่ียวกบัอาชีพการเกษตร 

      

การให้ค  าแนะน าความรู้เก่ียวกบัอาชีพ
นอกภาคการเกษตร 

      

การส่งหนงัสือนดัประชุมกลุ่ม
เกษตรกรลูกคา้ 

      



 

69 

ความพงึพอใจเร่ือง ระดับความพงึพอใจ ในกรณีที่ท่านตอบ 1(พงึพอใจน้อยทีสุ่ด) 
กรุณาระบุส่ิงทีท่่านเห็นว่าควรปรับปรุง 

2. การให้เกษตรกรลูกค้ากู้เงิน 
2.1 ประเภทเงินกู้เพือ่เป็น
ค่าใช้จ่าย 

  

การใชบุ้คคลค ้าประกนัไดไ้ม่
เกิน 2 คน 

      

การใชบุ้คคลในกลุ่มเดียวกนั
ค ้าประกนัร่วมกนั ตั้งแต่ 5 
คนข้ึนไป 

      

บุคคลหน่ึงคนค ้าประกนั
บุคคลในกลุ่มก่ีคนก็ได ้

      

การใชบุ้คคลค ้าประกนัเปิด
วงเงินกูไ้ดไ้ม่เกิน 150,000 
บาท 

      

การใชท่ี้ดินจ านองพร้อมส่ิง
ปลูกสร้างค ้าประกนั 

      

อายหุนงัสือสัญญากูเ้งินใชไ้ด้
ไม่เกิน 5 ปี 

      

การช าระคืนไม่เกิน 12  เดือน 
พิเศษ ไม่เกิน 18 เดือน 

      

กูเ้งินไดไ้ม่เกินร้อยละ 60 
ของส่วนเหลือเพื่อขาย 

      

เม่ือช าระเสร็จ อายหุนงัสือ
สัญญากูเ้งินยงัไม่หมดขอ
จดัท ารายงานเบิกเงินกูไ้ด ้

      

หน้ีคา้งช าระ สามารถค ้า
ประกนับุคคลอ่ืนได ้แต่เปิด
วงเงินกูใ้หต้นเองไม่ได ้
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ความพงึพอใจเร่ือง ระดับความพงึพอใจ ในกรณีที่ท่านตอบ 1(พงึพอใจน้อยทีสุ่ด)
กรุณาระบุส่ิงทีท่่านเห็นว่าควรปรับปรุง 

2.2 ประเภทเงินกู้เพือ่เป็นค่า
ลงทุน 

  

การใชบุ้คคลในกลุ่มเดียวกนั
ค ้าประกนั 

      

บุคคลหน่ึงค ้าประกนัไดไ้ม่
เกิน 2 ราย 

      

การใชบุ้คคลค ้าประกนัเงินกู้
ไดไ้ม่เกิน 150,000 บาท 

      

การใชท่ี้ดินจ านองพร้อมส่ิง
ปลูกสร้างค ้าประกนัเงินกูไ้ด้
ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงิน
จ านอง 

      

ช าระคืนเสร็จไม่เกิน 20 ปี       
3. การด าเนินงานหลงัการให้เกษตรกรลูกค้ากู้เงิน 

3.1 การตรวจสอบการใช้
เงินกู้ 

  

เกษตรกรลูกคา้ทุกรายตอ้ง
ตรวจสอบปีละ 1 คร้ัง 

      

การเบิกเงินกูเ้ป็นรายงวดตอ้ง
มีการตรวจสอบ 

      

การใชเ้งินกูต้ ั้งแต่ร้อยละ 70 
ของโครงการใชเ้งินกูถู้กตอ้ง 

      

3.2 การเตือนให้ช าระหนี้   
การเตือนในท่ีประชุม       
การเตือนเป็นรายบุคคล       
ความถูกตอ้งในการแจง้หน้ี
เงินกู ้
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ความพงึพอใจเร่ือง ระดับความพงึพอใจ ในกรณีที่ท่านตอบ 1(พงึพอใจน้อยทีสุ่ด) 
กรุณาระบุส่ิงทีท่่านเห็นว่าควรปรับปรุง 

การส่งหนงัสือแจง้หน้ีก่อน
ถึงก าหนดช าระ 3 เดือน 

      

ด าเนินการเร่งรัดหน้ีเม่ือไม่
ส่งช าระหน้ีก่อนถึงก าหนด 1 
เดือน 

      

3.3 การผดัผ่อนเวลาการ
ช าระหนี้ 

  

ผดัผอ่นไดไ้ม่เกิน 5 คร้ัง       
ระยะเวลาผดัผอ่นไม่เกิน 12 
เดือนต่อคร้ัง 

      

 
ปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการสินเช่ือ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

2. ดา้นการให้เกษตรกรลูกคา้กูเ้งิน 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

3. ดา้นการด าเนินงานหลงัการใหกู้เ้งิน 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
  
 

************************************ 
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ภาคผนวก ข 

ผลการวเิคราะห์ด้วยแบบจ าลองโลจทิ (Logit Model) 

--> LOGIT;Lhs=Y;Rhs=ONE,MALE,AGE,FAMILY,LABOUR,NON_AG,TIME,HINC,REV_RATI 

,EXP_RATI,LOAN,RATE;Margin;Keep=ypre;Res=ypro$ 

Normal exit from iterations. Exit status=0. 

 

+---------------------------------------------+ 

| Binary Logit Model for Binary Choice        | 

| Maximum Likelihood Estimates                | 

| Model estimated: Feb 02, 2015 at 05:55:29PM.| 

| Dependent variable                    Y     | 

| Weighting variable                 None     | 

| Number of observations              400     | 

| Iterations completed                  7     | 

| Log likelihood function       -143.9596     | 

| Number of parameters                 12     | 

| Info. Criterion: AIC =           .77980     | 

|   Finite Sample: AIC =           .78181     | 

| Info. Criterion: BIC =           .89954     | 

| Info. Criterion:HQIC =           .82722     | 

| Restricted log likelihood     -174.2004     | 

| McFadden Pseudo R-squared      .1735976     | 

| Chi squared                    60.48155     | 

| Degrees of freedom                   11     | 

| Prob[ChiSqd> value] =         .0000000     | 

| Hosmer-Lemeshow chi-squared =  16.53960     | 

| P-value=  .02062 with deg.fr. =       7     | 

+---------------------------------------------+ 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 

|Variable| Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]| Mean of X| 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 

---------+Characteristics in numerator of Prob[Y = 1] 

 Constant|    2.30470762      1.38520121     1.664   .0962 

 MALE    |     .09730609       .37014752      .263   .7926    .70750000 

 AGE     |    -.04867094       .02338218    -2.082   .0374   50.4325000 

FAMILY  |     .13198225       .13059031     1.011   .3122   3.95750000 

LABOUR  |    -.24665968       .18945069    -1.302   .1929   2.60250000 

 NON_AG  |    1.38986115       .34382468     4.042   .0001    .74250000 

 TIME    |    -.07856650       .07642751    -1.028   .3040   2.67500000 

 HINC    |    .981961D-06    .872275D-06     1.126   .2603   292104.250 

 REV_RATI|     .84710500       .51121649     1.657   .0975    .59029947 

 EXP_RATI|     .00631678       .02580376      .245   .8066  -2.04552684 

 LOAN    |    .610267D-05    .155693D-05     3.920   .0001   201790.000 

 RATE    |    -.06985087       .08305039     -.841   .4003   6.98250000 

 

+--------------------------------------------------------------------+ 

| Information Statistics for Discrete Choice Model.                  | 

|                            M=Model MC=Constants Only   M0=No Model | 

| Criterion F (log L)     -143.95961        -174.20038    -277.25887 | 

| LR Statistic vs. MC       60.48155            .00000        .00000 | 

| Degrees of Freedom        11.00000            .00000        .00000 | 

| Prob. Value for LR          .00000            .00000        .00000 | 

| Entropy for probs.       143.95961         174.20038     277.25887 | 

| Normalized Entropy          .51922            .62830       1.00000 | 

| Entropy Ratio Stat.      266.59853         206.11698        .00000 | 

| Bayes Info Criterion        .88456           1.03577       1.55106 | 

| BIC(no model) - BIC         .66650            .51529        .00000 | 
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| Pseudo R-squared            .17360            .00000        .00000 | 

| Pct. Correct Pred.        84.50000            .00000      50.00000 | 

| Means:       y=0    y=1    y=2    y=3    y=4    y=5     y=6   y>=7 | 

| Outcome     .1575  .8425  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000 | 

| Pred.Pr     .1575  .8425  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000  .0000 | 

| Notes: Entropy computed as Sum(i)Sum(j)Pfit(i,j)*logPfit(i,j).     | 

|        Normalized entropy is computed against M0.                  | 

|        Entropy ratio statistic is computed against M0.             | 

|        BIC = 2*criterion - log(N)*degrees of freedom.              | 

|        If the model has only constants or if it has no constants,  | 

|        the statistics reported here are not useable.               | 

+--------------------------------------------------------------------+ 

 

+-------------------------------------------+ 

| Partial derivatives of probabilities with | 

| respect to the vector of characteristics. | 

| They are computed at the means of the Xs. | 

| Observations used are All Obs.            | 

+-------------------------------------------+ 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 

|Variable| Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]|Elasticity| 

+--------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 

---------+Marginal effect for variable in probability 

 Constant|     .21727519       .13459203     1.614   .1065 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 MALE    |     .00932204       .03611972      .258   .7963    .00737223 

 AGE     |    -.00458843       .00230726    -1.989   .0467   -.25866376 

FAMILY  |     .01244256       .01234521     1.008   .3135    .05504170 

LABOUR  |    -.02325372       .01784200    -1.303   .1925   -.06764633 

---------+Marginal effect for dummy variable is P|1 - P|0. 

 NON_AG  |     .17236820       .05359645     3.216   .0013    .14305883 

 TIME    |    -.00740682       .00722277    -1.025   .3051   -.02214708 

 HINC    |    .925739D-07    .807703D-07     1.146   .2517    .03022647 

 REV_RATI|     .07986041       .04831167     1.653   .0983    .05269446 

 EXP_RATI|     .00059551       .00246461      .242   .8091   -.00136162 

 LOAN    |    .575327D-06    .132434D-06     4.344   .0000    .12977028 

 RATE    |    -.00658516       .00780728     -.843   .3990   -.05139705 

 

+---------------------+ 

| Marginal Effects for| 

+----------+----------+ 

| Variable | All Obs. | 

+----------+----------+ 

| ONE      |   .21728 | 

| MALE     |   .00932 | 

| AGE      |  -.00459 | 

| FAMILY   |   .01244 | 

| LABOUR   |  -.02325 | 

| NON_AG   |   .17237 | 

| TIME     |  -.00741 | 

| HINC     |   .00000 | 

| REV_RATI |   .07986 | 

| EXP_RATI |   .00060 | 

| LOAN     |   .00000 | 

| RATE     |  -.00659 | 

+----------+----------+ 

+----------------------------------------+ 

| Fit Measures for Binomial Choice Model | 

| Logit    model for variable Y          | 

+----------------------------------------+ 

| Proportions P0= .157500   P1= .842500  | 

| N =     400 N0=      63   N1=     337  | 

| LogL=     -143.960 LogL0=    -174.200  | 
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| Estrella = 1-(L/L0)^(-2L0/n) = .15302  | 

+----------------------------------------+ 

|     Efron|  McFadden  |  Ben./Lerman  | 

|    .17445 |    .17360  |       .78042  | 

|    Cramer | Veall/Zim. |     Rsqrd_ML  | 

|    .17261 |    .28214  |       .14033  | 

+----------------------------------------+ 

| Information  Akaike I.C. Schwarz I.C.  | 

| Criteria         .77980        .89954  | 

+----------------------------------------+ 

+---------------------------------------------------------+ 

|Predictions for Binary Choice Model.  Predicted value is | 

|1 when probability is greater than  .500000, 0 otherwise.| 

|Note, column or row total percentages may not sum to     | 

|100% because of rounding. Percentages are of full sample.| 

+------+---------------------------------+----------------+ 

|Actual|         Predicted Value         |                | 

|Value |       0                1        | Total Actual   | 

+------+----------------+----------------+----------------+ 

|  0   |     10 (  2.5%)|     53 ( 13.3%)|     63 ( 15.8%)| 

|  1   |      9 (  2.3%)|    328 ( 82.0%)|    337 ( 84.3%)| 

+------+----------------+----------------+----------------+ 

|Total |     19 (  4.8%)|    381 ( 95.3%)|    400 (100.0%)| 

+------+----------------+----------------+----------------+ 

 

======================================================================= 

Analysis of Binary Choice Model Predictions Based on Threshold =  .5000 

----------------------------------------------------------------------- 

Prediction Success 

----------------------------------------------------------------------- 

Sensitivity = actual 1s correctly predicted                     97.329% 

Specificity = actual 0s correctly predicted                     15.873% 

Positive predictive value = predicted 1s that were actual 1s    86.089% 

Negative predictive value = predicted 0s that were actual 0s    52.632% 

Correct prediction = actual 1s and 0s correctly predicted       84.500% 

----------------------------------------------------------------------- 

Prediction Failure 

----------------------------------------------------------------------- 

False pos. for true neg. = actual 0s predicted as 1s            84.127% 

False neg. for true pos. = actual 1s predicted as 0s             2.671% 

False pos. for predicted pos. = predicted 1s actual 0s          13.911% 

False neg. for predicted neg. = predicted 0s actual 1s          47.368% 

False predictions = actual 1s and 0s incorrectly predicted      15.500% 

======================================================================= 

 

 

 

 

 

 



 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค
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ภาคภนวก ค ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลอง 

ตัวแปร Y MALE AGE FAMILY LABOUR NON_AG TIME HINC REV_RATIO EXP_RATIO LOAN RATE 

Y 1.0000            

MALE -0.0027 1.0000           
AGE -0.1446 0.3318 1.0000          

FAMILY -0.0031 0.0190 0.0028 1.0000         

 LABOUR -0.0739 0.0115 0.0564 0.3778 1.0000        

NON_AG 0.1580 0.1232 0.2805 -0.2025 -0.1702 1.0000       
TIME -0.0676 0.2191 0.3331 0.0180 0.0699 0.0553 1.0000      

HINC -0.1386 0.1026 0.1979 -0.0969 -0.0463 0.2288 0.0226 1.0000     

REV_RATIO 0.0792 -0.1544 -0.0190 0.0214 0.1408 -0.0084 0.0184 0.2518 1.0000    

EXP_RATIO -0.0498 0.1123 0.2152 0.0267 0.0290 0.2076 0.1140 -0.0813 0.0723 1.0000   
LOAN 0.1840 -0.0428 -0.1585 0.0062 -0.0135 -0.1614 0.0486 0.2245 0.0100 -0.0754 1.0000  

RATE -0.0221 0.0240 0.0124 -0.1356 -0.0192 -0.0855 0.0007 0.1107 -0.0395 0.0442 0.1337 1.0000 
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ประวัติผู้เขียน 

 

ช่ือ-สกุล   นายธีระยทุธ อ าภา 
 
วนั เดือน ปี เกดิ  7 พฤษภาคม 2521 
 
ประวตัิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะบญัชีการเงินและการธนาคาร 
 มหาวทิยาลยัพายพั จ.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2542 
 
ประวตัิการท างาน 1. เจา้หนา้ท่ีสรรพากร กรมสรรพากร ปี พ.ศ. 2545 
   2. พนกังานพฒันาธุรกิจ 4 ส านกังาน ธ.ก.ส. จงัหวดัราชบุรี ปี พ.ศ. 2546 
   3. หวัหนา้หน่วยอ าเภอ ส านกังาน ธ.ก.ส. จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ. 2554 

4. พนกังานบริหารสินเช่ือ 9 ส านกังาน ธ.ก.ส. จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
     ปี พ.ศ. 2556 
5. ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา ธ.ก.ส. สาขาปาย  ส านกังานธ.ก.ส. จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ. 2557 
 

 
 

 


